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: خالصه  

 باعث ابتدا ها،معلم ناگهانی شدن ناپدید. زندمی سوسو کالس هایاتاقک بین ما آمیز اسرار هایراز و اتفاقات

 روزی شبانه یمدرسه این ماجرای. کرد جاسازی افراد تمامی دل در را تردید کم کم و شد آموزان دانش شادی

 تنها عجیب فرد آن اما دارد؛ قرار ماجرا همهآن پشت عجیب، فرد یک نفر، یک. بود نشده حل پازلی همچو

! نیست  

:مقدمه  

 تمام آنچان کنجکاوی اما بازگردیم؛ بازگردیم که کردمی زمزمه مدام سرم پشت الکس. کردم باز را دریچه آرام

 جا همه تاریکی ورودم با. رفتممی نباید که رفتم جایی باالخره بازگردم، بود غیرممکن که دادمی قلقک را وجودم

 بیرون از نه اما کوبیدم؛می در به را هایممشت و زدممی فریاد بلندی صدای با. شد قفل پشت از در و گرفت فرا را

 زمین روی و شد حبس سینه در نفسم مقابلم، دیدن با و بازگشتم! بیرون به داخل از نه آمد،می صدایی داخل به

...افتادم  

  

** 

!مبارزه برای بیاین: استاد  

 در آرام جریان این اما خانه؛ بعد باشگاه ابتدا. دیگر انسان هزاران زندگی مثل عادی زندگی یک بود، آرامی جریان

 شاید و نداشت خبر اشآینده از دالرام. عجیبش ماجرای و روزی شبانه مدرسه شد، منتهی آبشار یک به آخر

 دوید،می مدام و داشت قرار هزارتو یک در. بود غرق خود افکار در. بود کرده عجیب را اشزندگی ماجرای همین

 جهان وارد را او و بلعید را دالرام و کرد باز دهان برکه. برد فرو آن درون را دستش و رسید ایبرکه به آخر در

.یابد رهایی افکار این از تا کرد بسته و باز را چشانش سریع دالرام. کرد خود  

 و بودند ایستاده دیگریک مقابل در هردو وآلیس کارول. رفت بازی زمین سمت و شد بلند سرد صندلی روی از

 هانفس  لحظه این در. کند مبارزه او با برنده تا بود ایستاده زمین یگوشه آسمان. هم مقابل هم راشل و دالرام

 و نبرده رحم از بویی دختر این دانستمی و بود خیره راشل وحشی   چشمان به دالرام. بود شده حبس سینه در

 در! خشن حریف یک هم بود، ترسناکی و مغرور دختر دالرام هم راشل دید از البته است؛ حریف ترینسرسخت

 آلیس و کارول یعنی اول گروه به ابتدا استاد. کردمی وحشتناکی فکرهای خود حریف برای هرکسی میان این

 پایش با قدرت تمام با کارول. کردند آغاز را مبارزه دیگریک به احترام از پس و شدند خم هردو. داد مبارزه اجازه

 تا کرد تالش اما آمد؛ بند لحظه چند نفسش آلیس که زدمی ضربه محکم چنان و کوبیدمی آلیس سینه قفسه به
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 در. کردمی جان نوش لگد چند بیاورد باال را پایش که زمانی تا و بود کارتازه آلیس به نسبت کارول. بماند برجا پا

 را صداها و دیدمی تار را جاهمه. شد زمین بر نقش آلیس و زد آلیس گاهگیج به محکم ضربه و پرید کارول آخر

. شنیدمی گنگ  

 مبهمی حس یک و بود بیداری و خواب حالت یک در آلیس حقیقت در و چرخیدمی سرش دور سالن کل

 را ظاهرش دالرام. کند استراحت کمی تا شد خارج بازی زمین از آلیس و کرد اعالم برنده را کارول استاد. داشت

 نقشه و بود کرده حفظ را پلیدش لبخند فقط راشل. بود گرفته آتش درون از اما داد؛می نشان آرام و خشن

 همه از اول و شد آغاز بازی! ندارد ضعف نقطه دالرام کهاین از غافل بزند ضربه دالرام ضعف نقطه به تا چیدمی

 و کردمی دفع دادن جاخالی با دیگری از پس یکی را راشل هایضربه ریلکسش لبخند با دالرام. کرد حمله راشل

 شدن خسته از پس کرد،می تازه نفسی خود و کردمی خسته را حریف ابتدا همیشه او. نداشت حمله قصد فعالً

 همچنین. کند تماشا را ریزدمی راشل پیشانی  از که را عرقی قطرات توانستمی دالرام! شدمی میدان وارد حریف

 شدن حالبی با. کردمی مقاومت داشت فعالً اما باشند؛ خسته پاهایش و باشد آورده کم نفس راشل زدمی حدس

 راشل و انداخت زمین روی را راشل پا، چرخشی حرکت یک با و پرید و شد عمل وارد سریع دالرام راشل، ضربات

 آبش و نشست صندلی روی آهسته. شد پیروز ضربه یک با فقط دالرام و شود بلند نتوانست که بود خسته قدرآن

. شد خارج سالن از ساکش زیپ بستن با دالرام و شد بسته سالن مبارزه دقیقه چند از پس. نوشید را  

 ***  

 با لندن شهر دسامبر ماه در معموالً. کردندمی پرتاب زمین به را خود توان تمام با درشت قطرات و بود بارانی هوا

 حتی و بود شدید باران زیرا شوی؛ کشیده آب موش باید چتر بدون هوایی چنین در. است روبهرو فراوانی بارش

 و بودند کرده روشن را خود هایغچرا خیابان در هاماشین. شدمی شمرده دنیا کار ترینسخت هم مقابل دیدن

 را مسافت همه آن هوایی چنین در شودمی مگر کردمی فکر خود با دالرام. کردندمی حرکت احتیاط با و آرام

 روی را ساکش ناچار! کند خودنمایی امشب داشت قصد نیز برق و رعد که خصوص به برسد؟ خانه به و کند طی

 هوا. بود بزرگ دردسری خود این و شدمی خیس ساکش هرچند نشود؛ خیس این از بیش تا گذاشت سرش

 تا بود خیابان از گذر حال   در شولوپ شاالپ با. رسیدمی نظر به خفه شهر یچهره امروز و داشت آلودمه حالت

 هاماشین راه سر بر و بودند کمتر شده جمع های باران سمت آن زیرا کند؛ حرکت پارک راه از و برسد سو آن به

 سر روی درختی داشت احتمال حال و خوردندمی تکان قدرت با درختان. بپاشند رویش و سر به آب که نبود هم

 فکر مانده باقی راه به کرد سعی و زد پس را آورترس افکار این. شود بسته دیدگانش جاهمان در و افتدبی دالرام

 خواهد بند باران رسیدنش زمان تا بزند حدس توانستمی حتی او و بود بسیار باشگاه تا هاآن خانه یفاصله. کند
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 به ایعالقه هیچ و دانستنمی عالی و عاشقانه هوای یک را باران خود ساالن و سن هم مثل گاههیچ او. آمد

.داشت ترسناکی دید هوایی چنین و باران به راجع برعکس نداشت، باران زیر زدن قدم یا دویدن  

 اشک زمان باران بارش زمان حقیقت در و دهد رخ بدی اتفاق و حادثه هر دارد امکان باران زیر داشت گمان او

 که رنگی زرد ماشین به تا کرد تندتر را هایشقدم! افتدبی بدی اتفاق است قرار و هاستانسان برای ابرها ریختن

. زد ماشین شیشه به ضربه چند و رساند ماشین به را خود سریع. برسد کرده، پارک مشتری انتظار در سوی آن

 از او حقیقت در دهد تشخیص را مرد پرپشت و بلند سیبیل اول نگاه در توانست دالرام و داد پایین را شیشه مرد

.دهدمی نشان خشن را افراد سیبیل بود مطمئن و بود متنفر افرادی چنین  

. )برسونین آبی خیابون به رو من - Abbey Road ) «استودیوز رود ابی» در بیتل گروه اقامت خاطربه(  Abbey 

Road Studios  در یکی جزبه را خود هایآلبوم تمام ایافسانه گروه این. است برخوردار جهانی شهرت از( 

 و گذاشتند خیابان این نام به را خود آلبوم نام هاآن نُه و شصت و نهصد و هزار سال در. کردند ضبط جااین

.کردند منتشر آن روی پیاده عابر خط از عبور حال در هم را مشهورشان عکس  

. کردن حرکت به کرد شروع آرام ماشین و شد ماشین سوار سریع دالرام و داد تکان تایید ینشانه به سری مرد

 احتماالً این و دادمی نم بوی ماشین داخل. یافته خالصی باران چنگال از کرد احساس حال و کشید راحتی نفس

. داشتمی وا آرامش به را دالرام ماشین رنگ سیاه و چرم صندلی اما بود؛ ماشین در چیزی خیسی دهنده نشان

 لغزان قطرات به و گذاشت شیشه روی را دستش آرام. بکشد آرامی خمیازه دالرام شد باعث ماشین گرم دمای

 هنگام در خنک هوای. نیست خورشید نور زیر سرما و باران زیر گرما از ترشیرین احساسی هیچ. شد خیره

 ایران هوای و حال که دانستمی را این همیشه او. شدید سرمای هنگام در گرما و است بخشلذت شدید گرمای

 حس یک ایران هوای یهمه اما داشت؛ مبهم و ناشناخته هوایی لندن شاید. است متفاوت بسیار لندن به نسبت

 هم ناراضی هرچند بیایند کشور این به شدند ناچار پدر شغل دلیل به اما آغوش؛ حس مانند داشت دیگری

 با دالرام هرچند هستند گزار و گشت درحال باهم همیشه و داشت دوست چندین شهر این در حال او نیستند

 اگر اما کند؛می جذب زیادی گرمای زیاد سرمای. شوندمی صمیمی او با هاآن اما شود؛نمی صمیمی زود کسی

 درکش به بسیار زمان گذشت با که است حقیقت یک این. کنیمی دفع را همه باشی شیرین و گرم حد از بیش

 و کردمی هدایت را ماشین خاصی آرامش با و بود فرمان روی  دستش. شد خیره مرد حرکات به دالرام! رسیممی

 دالرام هرچند کردمی انداز بر را بیرون دقت به چشمانش و بود شده گم سیبیلش جنگل بین ما هم دستش یک

 از هاآن مخالف که هاماشین چراغ همه این بین همچنین تاریک، و خیس ایجاده و قطرات همه این بین از

 و ایستاد درخشانی و رنگ سیاه در مقابل ماشین باالخره. ببیند توانستنمی چیزی کردند،می حرکت چپ سمت

.داد راننده به و کرد خارج ساکش زیپ داخل از اسکناسی دالرام. پاشید اطراف به را آب  
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!ممنون -  

. بست را در محکم و شد خارج دالرام که داد تکان سری راننده  

 بین کوچه این در جورهایییک و بود طبقه هشت و دراز هاآن یخانه. رفت در سمت آرام ماشین، حرکت از پس

 و بود آبی خانه دیوار رنگ همچنین بود؛ رسیده تقریبا خشمگین آسمان به حال و بود تک میزه ریزه خانه هزارن

 از همیشه او. زد را آسانسور دکمه و کرد عبور خانه دراز راهروی از و شد خانه وارد. کردمی ترخاص را خانه این

. است مرموز چیزها بیشتر کردمی حس شاید. داشت وحشت بود واقع طرف دو در که پارکینگی و راهرو این

 صورت به نگاهی. شد سوار سریع و شد باز آسانسور در کرد،می وارد فشار دکمه به باز صبرانهبی که درحالی

 سیاه یتیله دو. بود سفید سفید لبانش و بود افتاده صورتش روی رنگش زرد موهای. انداخت اششده خیس

 گمان کرد، خارج پایش از را هایشکفش و شد خانه وارد. سوختمی و کردمی خستگی احساس چشمش

 مسابقه دیدن مشغول را برادرش جک ورودش با! بود شده ؛اما باشد شده خیس کفشش داخل کردنمی

.بود روشن هال چراغ یک فقط و بود خاموش هاچراغ تمام همیشه مثل. کرد نظاره ترکیه خوانندگی  

!جک سالم -  

:گفت و برگشت سریع جک  

!دالرام شدی خیس اوه، -  

. شد اتاقش وارد و رسید سوم در به و گذشت در دو از. رفت باال گوشه آن چوبی هایپله از و زد لبخندی دالرام

 توجهبی و شد خیره ایمیله و دوطبقه تخت به. بود شده شیشه روی قطرات شدن دیده مانع رنگ سیاه هایپرده

 و شکل خفاشی لباس یک و انداخت آن داخل را لباسش و ساک. رفت رنگش سفید و سیاه کمد سمت آن به

 را سرش. نشست شسفید میز پشت. بست حوله با را اششده خیس موهای و پوشید رنگی آبی راحتی شلوار

.کند چشمانش مهمان را خواب و برساند تختش باالی طبقه به را خود که بود آن از ترخسته. گذاشت میز روی  

*** 

 شد بلند مبل روی از سریع جک. گذاشت میز روی را مختلف غذاهای از بود پر که نایلونی و شد خانه وارد چکاو

 و دید صبح هفت ساعت در را مادرش که باشد این خاطربه ذوق همهاین شاید. رفت مادرش سمت شتاب با و

 زیرا است؛ کنارشان و گذاردمی وقت هاآن برای شب تنها او مادر که باشد این خاطربه هم شاید یا شده شب حال

 چکاو. بیاید خانه به هم ناهار برای تواندنمی و است دور منطقه این از کارش محل و است بسیار کارش حجم

 هم دختراش که بلندی صدای با سپس کاشت؛ پسرش رنگ زرد و لَخت موهای روی ایبوسه و زد لبخندی

:گفت بشنود،  
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.کنم درست زمینیسیب پوره پای خواممی امروز -  

 یک مادرش پخت دست طرفی از بود، نچشیده بود هاماه را غذا آن طعم. پریدمی پایین و باال خوشحالی با جک

 بوی و میشد حس زبانش در قارچ و ادویه طعم کرد،می مزه مزه را زمینیسیب پوره پای وقتی و بود دیگر چیز

 شام یک حتی شود، خوشحال چیزی هر برای کمش سن خاطربه جک شاید. کردمی مستش آن عطر خوش

! کندمی شادابی و حرارت از پر را کودکی دوران که است همین و شودمی تمام دقیقه چند عرض در که ساده

 اتاق وارد نوری هیچ بنفش پرده آن بین از و بود تاریکی در غرق اتاق. شد اول در وارد و رفت باال هاپله از چکاو

 قلبی و قرمز پتوی روی را هایشلباس و رفت دونفره تخت سمت. بود غروب هنگام تقریبا االن هرچند شدنمی

 به نگاهی. پوشید سیاه راحتی شلوار با کوتاه آستین سفید لباس یک و کرد باز را بنفش کمد. انداخت تخت شکل

 به و برداشت ایشانه کشو داخل از. انداخت بودند شده آشفته شدت به مقنعه زیر که رنگش طالیی موهای

 آویزان مو چندتار فقط و آورد در توپی شکل به پشت از کش با را آن سپس کشید؛ ایشانه اشوزیوز موهای

 و شد خارج اتاق از سپس نشوند؛ دیده سفید و خشک هایشلب تا زد هایشلب به هم ایصورتی رژ. ماندند

 این و کردمی ورزش حد از بیش روزها این او. شد خیره دخترش به و کرد باز را دالرام اتاق در. کرد طی را راهرو

 دالرام. گرفت قرار او سر باالی و شد دخترش تاریک اتاق وارد. برسد نظر به خسته اکثراً  اشچهره میشد باعث

 چکاو. بودند شده پراکنده میز روی هم موهایش تار بود، میز روی سرش و بود نشسته دارچرخ صندلی روی

 و گرفت آغوش به را او اما بود؛ شده بزرگی دختر حال دالرام کهاین با. کشید دخترش موهای روی را دستش

 جک. رفت پایین هاپله از. شد خارج اتاق از و کشید گردنش تا را پتو. گذاشت پایین طبقه یعنی جک تخت روی

:گفتمی و پریدمی پایین و باال فریاد با  

!بپز بپز، -  

 داخل را آن کهآن از بعد سپس و گذاشت شدن سرخ برای را پیاز ابتدا. رفت آشپزخانه سمت و زد لبخندی چکاو

. کرد اضافه آن به نیز را گوشت و آورد بیرون را آن دقیقه چند از بعد. گذاشت مایکروفر داخل کرد سرخ روغن

.کردمی تعریف مادرش برای را امروز اتفاقات تمام عشق، با پاهایش، دادن تاب با و بود نشسته اُپن روی جک  

 برادرش و مرد هاسن که دیدم یکی توی خرید، جدید کارتون کلی من برای پدر شهنمی باورتون مادر: جک

.بود جالب خیلی رفت شکالتی جزیره به اون انتقام دنبال  

 داخل را آن کرد اضافه هم را کرده چرخ گوشت کهاین از بعد. دادمی تکان تایید ینشانه به را سرش هم چکاو

.برداشت اپن روی از را جک سپس گذاشت؛ مایکروفر  

گیری؟می چی آبجی برای فردا ببینم بگو پسرم خب: چکاو  
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 بیشتر سال شش که درحالی دهد نشان بزرگ مردی را خود داشت دوست همیشه او. درخشید جک چشمان

 درد به تا دهد خواهرش به واقعی هدیه یک بچگانه و مسخره هاینقاشی کشیدن جای به داشت دوست. نداشت

 داشت دوست و کردمی محبت او به خواهرش آزار جای به کوچک برادران بیشتر برعکس جک. بخورد او

 اگر بینانهخودبزرگ و بچگانه تفکرات این. بریزد اشک او آغوش در دارد غمی هم اگر و کند تکیه او به خواهرش

:کرد باز زبان اشتیاق با جک! شودمی عالی خیلی کند رفتار گونهاین همیشه و یابد پرورش او با  

!بخرم براش خوشگل چیز یک خواممی من -  

: گفت چکاو  

خوشگلی؟ چیز چه -  

...خب -  

 بغل جک. داد باالی بلند سالم و شد خانه وارد خندان ظاهری با آبتین. ماند ناتمام پدرش ورود با جک سخن

. کرد باران بوسه را او آبتین و پرید پدرش  

 به رب و فلفل و آرد که درحالی هم چکاو. داد قرار خود آغوش در مبل روی را جک لباس تعویض از پس آبتین

:گفت کرد،می اضافه غذا  

خبر؟ چه تاداره از -  

:گفت کرد،می جاجابه را کانال که درحالی آبتین  

.کردم ریست و راست رو کار چندتا نشستم میز پشت همیشه مثل -  

 آبتین. کردمی کار بیشتری زمان مدت. بود پرستار چکاو اما بود؛ پارک یک مهندس او و بود اداری آبتین کار

:گفت آمده، پیش مهمی بسیار موضوع که گویی  

.بره روزی شبانه مدرسه به باید دالرام میشه، باز هامدرسه دیگه هفته یک -  

 و راحتی هایمبل روی و داد قرار مایکروفر داخل را زمینیسیب پوره پای پیتزا، پنیر ریختن از بعد چکاو

 به بیشتر را خود چکاو که بود بازی و دویدن مشغول سوی آن در جک. نشست تلوزیون مقابل رنگ شکالتی

:گفت و کرد نزدیک آبتین  

! بزنیم صدا انگلیسیش اسم به رو دالرام بهتره -  

:داد ادامه سپس گفت؛ آرامی یباشه آبتین  
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 و لیورپول شهر پارک بازدید برم قراره هم من داری کار که تو. کنیم نام ثبت روزی شبانه مدرسه توی باید -

 هم کسی بخونه درس خوب تونهنمی وضعیت این توی اون برم،می مامانم پیش هم رو جک هستم، جااون مدتی

!کنه رسیدگی بهش که نیست خونه توی  

 سر گرسنه مدرسه از بازگشت هنگام دالرام. رفت فرو فکر به اما بود؛ روزی شبانه مدرسه مخالف کهاین با چکاو

 دلیل به و است روزی شبانه یمدرسه مخالف دالرام طرفی از! نیست خوب اصالً این و گذاردمی بالش به

 حتی و شد حاکم خانه در سکوتی. شود راضی است غیرممکن باشگاهش همچنین و دارد جااین که دوستانی

 نظر اما بود؛ کرده آماده سخن این با مخالفت برای را خود و بود شنیده را پدرش سخن او. بود ساکت نیز جک

 خارج مایکروفر از را غذا و شد بلند چکاو. بود بهتر این شاید. بود گرفته را خود تصمیم و شدنمی عوض آبتین

!بود مدرسه ماجرای گفتن موقع حال. داد بلندی سالم و آمد پایین پله از آرام دالرام. کرد  

  

موضوع پذیرفتن   

 یخانه. نشست راحتی صندلی روی و شد هال وارد داده، تغییر انگلیسی به را خود نام که گلوریا همان یا دالرام

 را جاهمه که بود آویزان هال سقف از طالیی بدنه با و شکلمنشور هاییلوستر. داشت کالسیک حالت هاآن

 که تلوزیونی مقابل هال، در دایره شکل به نیز بودند راحتی که رنگ شکالتی و کرمی هاییمبل. بود کرده طالیی

 اپن روی شده طراح سنگ و داشت قرار اپن هامبل از بعد و تلوزیون مقابل دقیقاً. داشتند قرار بود، آویزان دیوار از

 در نیز تزیینی وسایل و هامجسمه از انواعی. بودند رنگ سیاه نیز آشپزخانه هایکابنیت و داشت تلخ ایقهوه رنگ

 هایرنگ ترکیب به نیز، بود رویش شکالتی طرح و خط که کرمی دیواری  کاغذ. داشت قرار خانه گوش تا گوش

 یک به فقط و است سکوت و آرامش در مواقع بیشتر خانه این که است همین برای. افزودمی خانه بخش آرامش

 بین را نگاهش مشکوک و برداشت مقابلش عسلی میز روی از را اشقهوه دالرام. دارد نیاز آرام و غمگین آهنگ

 بود مشکوک که چیزی اولین دقیقاً و بود خیره او به و بود نشسته آرام همیشه برعکس جک. چرخاند اشخانواده

 حال. کردمی نگاه او به چشمی زیر و کردنمی صحبت اصالً مادرش و پدر همچنین میشد؛ خوانده جک نگاه از

.بپرسد را سولش که بود این زمان  

بشنوم؟ قراره چیزی شده؟ چیزی(: گلوریا)دالرام  

 اصالً دالرام دانستمی و بگوید را سخن این که بود سخت برایش هرچند شکست، را سکوت باالخره آبتین

 نکند، صحبت هاآن با دیگر اصالً  شاید یا و کند قهر هاآن با ماه چندین شاید. داد نخواهد نشان خوبی واکنش

 اما کند؛ ناراحت را دخترش ندارد قصد اصالً او. برود اتاقش سمت و کند گریه سخن این شنیدن از بعد احتماالً
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 جدید مدرسه در دالرام طرفی از است موارد یهمه از ترراحت شرایط این در که است تصمیمی تنها این

 هاشک این تمامی وجود با باالخره. آمد خوشش جاآن از اصالً شاید. کند پیدا تریجدید و بهتر دوستان تواندمی

:گفت را سخنش هاشاید و  

 کسی نه هست غذایی نه. بخونی درس خوب تونینمی که مطمئنم مادرت، نبود و من سفر دالیل به دخترم -

 لندن روزی   شبانه یمدرسه توی تورو داریم تصمیم ما همین برای! که؟ فهمیمی! کنه مراقبت ازت که هست

...باشه سخت اولش شاید نیست، سخت هم قدرهاان دونیمی. کنیم نام ثبت  

 کل و ایستدبه خواهرش پشت تا کند مخالفت خواهرش که بود منتظر جک و بودند خیره او به ترس با همه

 همه، تصور برعکس اما بود؛ کودک حد از بیش خواهرش از حمایت برای هرچند کند سرزنش را خانواده اعضای

 در کرد خواهند مسخره را او هاآن دانستمی و بود قهر هایشکالسیهم تمامی با او! نبود ناراحت اصالً  دالرام

 با شد متهد خود با او! خندیدند کالس کل سپس خورد؛ پیچ پایش و رقصید او شد برپا مدرسه در که جشنی

 ترس باعث و بود گذاشته بزرگی خرچنگ نفر یک کیف داخل. کشید هاآن برای هایینقشه حتی و کند قهر هاآن

 مدرسه در بزرگ جنگی همین برای! کرد ضایع دیگری هایگونه به نیز را بقیه همچنین شد؛ شدنش مسخره و او

 شبانه مدرسه امکانات که بود شنیده آن بر عالوه! بود مرگش با برابر مدرسه آن به او بازگشت حال و افتاد اتفاق

 و بود شده خسته هم آلیس هایزبانزخم و باشگاه این از. است پیشرفته هاآن ورزش اتاق خصوص به و روزی

:گفت فقط بنابراین داشت موافقت برای ایکافی دلیل پس بود؛ تکراری برایش چیزهمه دیگر  

!موافقم -  

 باز را دهانش جک. نداشتند توقعی چنین اصالً  زیرا شدند؛ متحیر خانواده اعضای یهمه کلمه یک همین با دقیقاً 

 اما بود؛ کرده مبارزه و سخت مخالفت آماده را خودش این از پیش جک. بود سرازیر آن از دهانش آب و بود کرده

 بسیار روز فردا. کند تحسین عالی یهدیه یک با را دخترش رفتار این داشت دوست و بود خوشحال آبتین حال،

 برای است قرار. داشت نیز غمی اما بود؛ خوشحال کهاین عین در چکاو! بگیرد ایهدیه دخترش برای تا بود خوبی

 معرفی گلوریا را خود و کردمی فراموش را خود فارسی  نام رسماً باید دیگر دالرام. نبیند را فرزندانش زیادی مدت

 دارد دوست فقط! نه باشد بد این کهاین نه شوند، باخبر نباید است ایرانی او کهاین از جدیدش دوستان. کردمی

 پیشین یمدرسه در را او مدام که طور همان غریبه یک نه بدانند خود وطنهم و نوعهم را آن جدیدش دوستان

 که کشوری بهترین از درکی هیچ و نداشتند ادب اصالً ها.آن اصل در! کردندمی اشمسخره و زدندمی صدا غریبه

 در سفت مشت یک حالت به را دستش و شد خشمگین هاآن به کردن فکر با گلوریا. نداشتند بود، داخلش او

.بنوشد را اشقهوه خیالبی کرد سعی سپس آورد؛  

:گفت آبتین  
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داری؟ باشگاه فردا دخترم -  

. ندارم پدر، نه -  

!کریس یخونه بری باید فردا حتماً پس -  

چرا؟ -  

چیه؟ شدرباره نظرت. داره نیاز کمک به اون خب: چکاو  

...کنم استراحت و بمونم خونه دارم دوست بیشتر -  

 بیرون برای باید هاآن شاید. بود خانواده مانندشیشه اهداف و هانقشه تمام روی سنگی شبیه بیشتر سخنش این

!کردندمی دیگری فکر خانه از دخترشان بردن  

بخرم؟ رو جدیدم کارتون بریمی رو من تو آبجی: جک  

نخرید؟ بابا مگه -  

!داره فرق خیلی باراین نه -  

.برممی باشه -  

 پس ببرد را او خواهرش اگر که بودم نکرده فکر نکته این به اصالً جک. زدند لبخند نامحسوس شکلی به همه

 پای و رفت آشپزخانه سمت گلوریا! کردمی فکر بود زده که گندی به داشت تازه خرد؟می هدیه او برای چگونه

:گفت آرامی صدای با و انداخت پدر پای روی را خودش سریع جک. کرد مزه مزه عشق با را زمینیسیب پوره  

!بخرم تونمنمی میرم آبجی با من آخه بخری؟ تونیمی من طرف از خوشگل بنددست یک بابا -  

.شدند غذا خوردن مشغول دخترش با هم چکاو. گفت زیرلب ایالبته و کشید را جک تپل و نرم یگونه آبتین  

!دخترم کردم درست تو برای فقط: چکاو  

!شده عالی خیلی مامان، مرسی: گلوریا  

 هنگام در کم، حضور وجود با که ایخانواده. بود خانواده از دوری به کردن فکر ترسخت چیزهمه از دالرام برای

 را هاآن توانستمی تعطیلی دوران در احتماالً اما بودند؛ خانواده ترینمحبت با و ترینداشتنی دوست حضورشان

 و کرد خواهد پیدا جدید دوستان حال. نداشت خاموشی قصد و بود شده روشن دالرام وجود در شوقی نور. ببیند

. نبود تغییر قابل وجههیچ به جدید احساس این. خوابدمی هاآن با حتی  



 

 

 
12 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 

  هدیه

 بخش؛ لذت و شیرین خوابی و گرم تخت این. کند رها بود برگرفته در را وجودش تمام که گرمایی نبود قادر اصالً

 دالرام چشمان! است شیرین قدرچه آغوش این که نداشت درک اصالً  گویا و پریدمی پایین و باال مدام  جک اما

 درحال او. کردمی ستایش را خواب شیرین رویای این شاید. کند بازشان نداشت دوست اصالً و بودند گرم شدیداً

 صدای باالخره اما شود؟ خسته خوابی چنین از بود حاضر نادانی کدام راستی به. بود حریفش به زدن ضربه

 و زد موهایش به ایشانه. انداخت پایین را خود و نشست تخت روی. کرد اشدیوانه جک یدهنده آزار و دلخراش

. شد خارج اتاق از و برداشت ایبخیه شلوار با را کوتاهش و رنگ سبز ژاکت. کرد تمام را کارش کمرنگ رژ یک با  

 فکر خود با و بودم غرق خود خواب در هنوز دالرام اما خواند؛می آواز زیرلب و پریدمی دوتا دوتا را هاپله جک

 خانه در زمانی معموالً بو این. رسید دالرام مشام به خوشی بوی برود؟ تختش سمت باز اگر شودمی چه کردمی

 بهترین به توانستمی که جایی تا را کار این و بود آشپزی عاشق واقع در او. بود خانه در مادرش که پیچیدمی

 پشت دالرام. کنند فکر توانستندنمی غذا این جزبه غذایی هیچ به اصالً  فرزندانش که جوری داد،می انجام روش

 دالرام اصالً . داد تکان را سرش فقط مادرش اما داد؛ باالیی بلند سالم و نشست بزرگشان غذاخوری   میز

 خاصی دلیل کنند؟می بیرون خانه از را او نکند. شود خارج خانه از نُه ساعت باید چرا که کند درک توانستنمی

 اشتیاق با جک. برد فرو غذا در را چنگال و شد قفل ذهنش غذا دیدن با باالخره اما بود؟ روزی چه امروز داشت؟

 و کره با تست نان شده، سرخ قارچ شده، سرخ یگوجه بیکن، شده، سرخ مرغتخم شامل که خواهرش صبحانه به

 را غذا شوقی چنین با دالرام. میشد تمام چیزهمه قهوه با که انگیزهیجان ترکیبی. شد خیره شود،می سوسیس

 خانه در صبح را مادرش گاههیچ او. داشت حق او البته نخورده؛ غذایی چنین تاکنون گویا که کردمی مزه

 برای حال او اما آمد؛می شب هنگام و میشد خارج خانه از خورشید طلوع از قبل مادرش واقع در دید،نمی

 تواندمی و است کنارش که دارد مادری یک کهاین. دادمی دالرام به خاصی حس یک این و بود خانه در باراولین

 و او حقیقت در. باشد داشته صمیمی و گرم یخانواده یک و کند غلبه اشتنهایی حس بر تواندمی ببیند را او

 بهترین. بود شب هنگام که بودند مندبهره خانواده کل از زمانی تنها و بودند تنها خانه در را اوقات بیشتر جک

 او غذای از که بود این عاشق همیشه مادرش زیرا بود؛ غذایش از تعریف کند تشکر مادرش از کهاین برای کار

 روزها این هرچند! دانستمی را این خوب دالرام و میشد سرخ اشگونه تعریف هنگام که طوری به کنند، تعریف

!بود خوبی فرصت امروز اما دارد؛ ارتباط مادرش با کمتر  

!سمعرکه واقعاً س،خوشمزه خیلی مامان، ممنون خیلی -  
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 تاثیر صدایش در زیادش هیجان نخواست و کرد حفظ را خود حوضه اما شد؛ سرخ همیشه عین دقیقاً چکاو

 در. داشت دوست بسیار را اشجذبه او که حالی در میشد اشتیاق با کودکی شبیه صورت آن در چون بگذارد؛

 البته کند؛می مخفی خود جدی ظاهر پشت را آن همیشه اما دارد؛ فعالی بسیار درون کودک چکاو حقیقت

 که دهد،می بروز را خود احساسات تمام شوق و شور با همیشه او که جک جزبه هستیم، گونهاین ما یهمه

!است بهتر مواقع بیشتر در جک رفتار هرچند  

!جونت نوش ممنون،: چکاو  

. رفت در سمت گرفتمی را کوچکش برادر دست که درحالی و کند دل غذایش از دالرام باالخره  

.مامان خداحافظ -  

.خداحافظ: چکاو  

 توانستمی راحت خیالی با چکاو حال. شد خارج خانه از خواهرش با میزد چشمک مادرش به که درحالی جک

. پوشید و برداشت را سیاهش شلوار و زرشکی مانتوی سریع. برود خویش اصلی هدف دنبال  

 جاآن از و شدند ایتاکسی سوار دالرام و جک. رفت پنجره سمت کیفش برداشتن با و بست باال از را موهایش

 بلند پاشنه هایکفش میزد را آسانسور یدکمه که درحالی. شد خارج خانه از و برداشت را خانه کلید. شدند دور

 موارد بیشتر در و نبودند راحت اصالً هاکفش این بلند؟ پاشنه که چرا دانستنمی نیز خود گاهی. پوشید را خود

 توانستنمی او حتی! کردمی درد و سوختمی مدام بزرگش انگشت نوک که جوری زدندمی شدت به را پایش

 و شد آسانسور وارد. میشد متحمل را درد این تمام شود بلندتر قدش کهاین برای اما کند؛ روی پیاده هاآن با زیاد

 دخترش از حتی داشت کوتاهی قد بود ارتباط در هاآن با که افرادی بیشتر به نسبت او خب. داد فشار را همکف

 آن هاکفش این با کردمی سعی بنابراین دانست؛می خود در کمبود و کاستی نوع یک را این و بود ترکوتاه قد هم

 امروز راستی به. کشید عمیقی نفس و شد خارج خانه از سریع! رسیدمی نظر به ابلهانه هرچند کند، جبران را

! نبود غیرمنتظره ماهی چنین در این. بارید خواهد باران هنگام،شب بود مطمئن هرچند بود پیش در خوبی هوای

 در. نبود مدنظرش مقصدی فعالً اما حرکت؛ به کرد شروع شدن سوار با. رفت درازش و رنگ سیاه ماشین سمت

 را آرزویش هاسال دالرام که ایهدیه شاید. کند پا و دست دخترش برای خوب یهدیه یک داشت قصد حقیقت

 او خرید برای و بود تصمیم بهترین شاید مارک بهترین با هم آن لپتاپ یک خرید و انتخاب. باشد خوب داشت

.برود استریت هایکنزیگتون خیابان به باید  

 را هاچیز بهترین احتماالً و داشت وجود آن در هرچیزی که بود داده جای خود در مغازه کلی تقریبا خیابان این  

 هرچند کرد، پارک آن مقابل و رسید فروشی تاپلپ و موبایل یمغازه یک به باالخره. کند پیدا بتواند جا.آن در
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 سریع. کند تمام زود را خریدش باید پس میشد؛ جریمه باز احتماالً و باشد کرده پارک مناسبی جای داشت شک

.داد باالیی بلند سالم و شد مغازه وارد  

!خواممی رو تاپلپ هایمارک بهترین از یکی سالم،: چکاو  

 دایره عینک سپس و کرد سالم ابتدا باشد، ساله هجده تقریبا خوردمی و بود سالی و سن کم جوان که پسری

 که داشت الغری اندام قدرآن. رفت مختلف طبقات سمت و گذاشت میز روی بود مد برای صرفاً  که را شکلش

 باال هایقفسه از چیزی داشت قصد که دراز چوب یک بهتر یا. افتاد شلنگ یاد پسر دراز دست دیدن با چکاو

 بود هیکلی کمی اگر شاید! بود حقیقت اما بود؛ ادب از دور کمی پسر آن به راجع فکر و رفتار این هرچند بردارد،

 آمدنمی او به چیزی استخوانی اندام و صورت یک با حال اما آمد؛می صورتش استایل به نیز دارش مد عینک آن

 باالخره. شود این از بدتر که نبود چسبان حداقل. بود کرده پوف کمی که شکلش ورزشی و سفید لباس حتی

 ابتدا چکاو. داد  نشان چکاو به داشت اپل طرح رویش که را سفیدی تاپلپ و گذاشت میز روی را جعبه پسر

. باشد هاحرف این از ترساده آمدمی ظاهرش به هرچند نمالد سرش روی شیره پسر این تا کرد روشن را تاپلپ

.گذاشت میز روی را کارتش و زد رضایت روی از لبخندی تاپلپ دقیق کردن چک با  

!برممی رو همین ممنون، -  

  ًفعال کارش هرچند رفت، خود ماشین سمت شادی با چکاو و کرد تمام را کار تاپلپ کردن کادوپیچ از بعد پسر

 خیابان به باید حال! بود شانسیخوش خود این و بود نشده هم جریمه که بود این اشخوبی اما بود؛ نشده تمام

 برای بود قرار او طرف از و همسرش پول با را لباس این هرچند. رفتمی لباس بهترین خرید برای کانابی

 بهترین سمت و کرد پیدا مناسب پارک جایک دقیقاً اما بود؛ شلوغ همیشه مثل کانابی خیابان. بخرد دخترش

 تا کردمی بررسی دارد دوست دالرام که رنگی با را هالباس بهترین داشت او که درحالی. رفت فروشی لباس مغازه

.کردمی تلف وقت داشت جک دنبال شدید تلخی یک با و بود شده دیوانه دالرام سو آن در بخرد  

:گفت بلندی صدای با و داد تکیه گچی دیوار به کالفه  

!شدم خسته من جک، بسه -  

 دوست اصالً  جک و رفتمی باد به نقشه تمام شدنمی موفق درکارش اگر. چیدمی اینقشه یک حتماً باید جک

 لحن با و رفت بود، داده تکیه دیوار به که خواهرش سمت همین برای نشود؛ موفق ماموریتش در نداشت

:گفت ایفریبنده  

 اون پیش همیشه نیست قرار بگذرونی، وقت هم من با باید تو آبجی خب شاپ؟ کافی بریم چیه نظرت -

!که بگردی رنگیت رنگی یمسخره هایدوست  
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 اما شد؛ ناراحت بود، ناراضی هاآن از نیز خود که هاییدوست به نسبت برادرش توهین از شدت به دالرام هرچند

 حتی بگذراند وقت نیز او با باید کمی شاید خب. بود چسبدل و شیرین نوعی به برادرش حسادت احساس این

 روی پیاده در او همراه و برداشت را برادرش کوچک دست. باشد کردن تلف وقت اتفاق این خودش نظر از اگر

 عاشقش دالرام که بود هوایی دقیقاً این و سرد نه و بود گرم نه گفت باید تقریبا هوا. برداشت قدم فرش سنگ

 هم کرد مجبور را کوچکش برادر بنابراین شناختمی عالی شاپ کافی یک استرند خیابان در او حقیقت در. بود

 آرامش با خواهرش شودمی طورچه کردمی فکر این به خود با و دویدمی تقریباً که هرچند کند حرکت او با قدم

 را سرعتش بود مجبور کوچکش پاهای دلیل به شاید بدود؟ باید خواهرش با شدن گامهم برای او و کند حرکت

 هاآن وجود با و بود کوچک بسیار پاهایش اندازه و قدش او که بود تلخ حقیقت یک این آری،. کند بیشتر

 دالرام. نشستند پنجره به نزدیک میز روی و رسیدند کافه به باالخره. ببیند بزرگ مرد یک را خودش توانستنمی

 و طالیی رنگ به هامیز و بود شیری دیوارها رنگ. بود آمده جااین به دوستانش با بارچندین و بود کافه این عاشق

 بوی عاشق که خصوص به کردمی خود مجذوب را دالرام که داشت آرامشی حس یک خب. بودند ایقهوه

 رنگ کافه کارکنان تمام تقریباً. آمد هانآ میز سمت بود، پوشیده رنگی قرمز لباس که قدبلند پسری. بود شکالتی

 شدیداً جااین بخش آرامش فضای با حقیقت در و نیست مناسب اصالً  رنگ این دالرام نظر از و پوشندمی قرمزی

 هارنگ این رنگ؟ شیری هم شاید سفید؟ حتی یا نپوشیدند؟ رنگ شکالتی لباس یک هاآن چرا. است تضاد در

 بخش آرامش هایرنگ بین مسخره قرمز رنگ یک االن اما کردند؛می ایجاد محیط با خاصی سازگاری یک حتماً

 و شده خیره پسر به که است دقیقه چند که شد متوجه او دالرام پای به جک پای ضربه با. بود مخ روی کامالً

:گفت پاچگی دست با. گویدنمی چیزی  

.شکالتی بستنی یک برادرم و خواممی تلخ شکالتی قهونه یک من راستش! خواممی معذرت اوه -  

:گفت و زد لبخندی پسر  

بیارم؟ هم کارامل هستین مایل -  

 خودش یکی کهاین. بود نیفتاده برایش اتفاقی چنین تاکنون چون خورد؛ جا تقریباً دالرام پسر، سوال این با

 طوریهمین شاید یا کنندمی پیشنهاد هاآن که است خوبی و خاص بسایر چیز کارامل حتماً پس بدهد؛ پیشنهاد

 نظر به. داشت مهربانی و شیرین چهره. شد خیره پسر به و زد پس را افکارش صورت هر در. کرد پیشنهاد

.باشد داشته بدی قصد رسیدنمی  

!بیارین خوبه اگر باشه -  

!حتماً: پسر  
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 به فقط خبربی دنیا از تقریبا دالرام و میشد پخش آرامی آهنگ. کرد ترک را جاآن حتماً همان گفتن با فقط و

 و پارک شاید بکشاند؟ کجا به باید را خواهرش کافه از بعد که داشت را این استرس جک اما داد؛می گوش آهنگ

 بسته هم باشگاه بود، متنفر سرسره و تاب با بازی و پارک از او. نبود مناسب کدامهیچ نه اما باشگاهش؛ شاید یا

 و ندارد وجود ایغافلگیری دیگر وقت آن باشد اینگونه نباید اما کشیده؛ ته هایشنقشه تقریباً یعنی این و بود

 که کشید آهی. بربیاید ماموریت یک عهده از تواندمی و شده بزرگی پسر یک او که نفهمند مادرش و پدر شاید

:پرسید سریع دالرام  

کنی؟ صحبت من با خواینمی جک خب -  

 میز روی را کارامل همچنین و قهوه و بستنی پسر! کند سرگرم را خواهرش بتواند زدن حرف با جک شاید آری،

: گفت جک. کرد ترکشان لبخند با و گذاشت  

!سمزهخوش احتماالً کنیم، امتحان -  

 حس یک! بود بخشلذت و شیرین چه. کرد دهانش وارد را کارامل کوچکی قاشق با و نوشید را قهوه کل دالرام

 دو آن که درحالی! کرد قبول را پسر درخواست که بود خوبی فکر این خب. بود پنهان داخلش شیرین اما تندی

 هم شکالتی کیک تقریباً. کردمی تزئین را خانه داشت سختی و تالش با آبتین بودند فضا از بردن لذت مشغول

.بود مانده تزئین فقط و بود آماده  

!شدم خسته اوه: آبتین  

!نکردی کاری که تو نزن غر: چکاو  

 و آمان کل حتی بزرگی این به ایخانه و بود کرده تزئین او را خانه نصف. درآورد شاخ سخن این با تقریبا آبتین

 کردنش باز با و رفت در سمت چکاو در، زنگ خوردن با بود؟ نکرده کاری وقتآن و بود کرده تزئین هم را هاپله

 از بهتر شاید بودند آورده کادویی روییخوش با هاآن یهمه. کرد خانه وارد بود کرده دعوت که را هاییهمسایه

.آورندمی کتاب یا شکالت و شیرینی یک اکثراً که باشند خانواده  

*** 

 بسیار او حقیقت در. رسید خانه به خورشید طلوع هنگام تقریباً کرد تلف جک با را وقتش کهاین از پس باالخره

 جک دنبال کهاین جزبه نکرد خاصی کارهیچ امروز او. دانستمی مسخره و پوچ روز یک را امروز زیرا بود؛ کالفه

 خواهرش که بود خوشحال جک برعکس اما بود؛ خسته کامالً  و نداشت هم خوبی حوصله اصالً همین برای و بود

 احتمال زیرا برد؛ فرو در قفل داخل را کلید و انداخت کفشی جا روی را هایشکفش دالرام. کرده سرگرم را
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 و نکرد توجهی بودند زمین روی که هاییکفش تعداد به که بود خسته قدری به او حتی باشد، خالی خانه دادمی

 مخفی تاریکی بین جایییک و شد خانه وارد هم جک. بود تاریکی و سکوت در غرق خانه. شد خانه وارد فقط

 افراد و بادکنک از ایتوده با و شدند روشن هاچراغ کل که برود اتاقش سمت خواست و بست را در دالرام. شد

:زدند فریاد صدا یک آنها یهمه و. شد روروبه  

!گلوریا مبارک تولدت -  

 بود پاشیده صورتش و سر به که را هاییکف که درحالی. بود خیره خود مقابل جمعیت به باز دهانی با دالرام

 که فهمید خوب حال و رفت بین از بیهودگی و خستگی احساس تمام. آورد لب بر شیرینی لبخند کردمی پاک

 و هاخیابان در گشتن با هم آن کند، تلف وقت جک با را روز کل یا بیرون شود پرت خانه از نه ساعت باید چرا

 میز پشت. کرد تشکر همه از بلندی صدای با او و گفتند تبریک دالرام به یکی یکی همه. هاماشین شمردن

 آن! شده ساله هیجده زود قدرچه کردنمی باور نیز خود راستی به. کرد فوت را اشسالگی هیجده شمع و نشست

 چون شده؛ تلف روزش نصف که نداشت اهمیتی اصال و کردند شادی و رقصیدند آهنگ صدای با صبح تا شب

 لباس یک همچنین داشت؛ را آرزویش که بود آورده دست به تاپلپ یک او حقیقت در. داشت را ارزشش

 جواهر همه، از بهتر و باشد داشته دارد دوست دختری هر که بود خریده برایش پدرش حریر یپارچه با مجلسی

 پول کلی دیگر افراد گذشته آن از و بود خریده برایش برادرش طرف از پدرش که بود رنگی اینقره و ظریف

 قدریآن تعدادش و باشد داشته اندازپس پول مقداری روزی شبانه مدرسه در تواندمی هاآن با که بودند آورده

 هاانسان چرا کردنمی درک هرچند. بود کرده شادی از سرشار را او اتفاق این و باشد کافی برایش ماه یک که بود

. داشت هدایایی چنین گرفتن ارزش شدن پیر این حال اما گیرند؛می جشن را خود پیری   

 چمدان وارد را خود لوازم ترینمهم و بستمی را خود بندیل و بار باید که روزی بود شنبه روز دقیقاً صبح امروز

 بود؛ برداشته را هایشلباس کل تقریباً! گذشت زود چه هفته یک شدنمی باورش هنوز. کردمی رنگش جیگری

 به هاچیز دیگر و پول و تاپلپ و بود برداشته هم را هایشالک همچنین و را اشمجلسی لباس و دامن حتی

 به باال از کش با و کرد شانه را موهایش باالخره. بود انداخته چمدان داخل را هایشرمان و درسی کتاب خصوص

 موهای. درخشید اشچهره در لبخندی و شد خیره خود یچهره به. شد کشیده نیز چشمانش که بست ایگونه

 لبان. ماندندمی ایقهوه به سیاهش چشمان همچنین و بودند شده تردرخشان خورشید نور زیر رنگش طالیی

 دیوار گچ از رنگش که بود این ایراد تنها بود، کرده ترشیرین را اشچهره وسیع لبخندی با هم قرمزش و کوچک

 آن چمدانش دسته گرفتن با و بست را اتاقش یپنجره. دادمی نشانش پریدهرنگ کمی و بود شده ترسفید نیز

 از و رفت پایین هاپله از تالش تمام با و کشید زمین روی زور به خود با بود، انفجار درحال که را سنگین چمدان

 شاید! شده تنگ خانه برای دلش نرفته چرا دانستنمی او و بود منتظرش ماشین داخل پدر. شد خارج خانه
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 بود مادرش دلیلش شاید یا و ریختمی اشک و زدمی فریاد مدام خواهرش سر پشت که بود جک یگریه دلیلش

!شود رفتنش مانع نداشت دوست هست که هرچه اما بود؛ بسته را گلویش راه بغض و بود گرفته سفت را جک که  

 

 رفتن

.خدحاافظ -  

...آبجی نرو: جک  

!دخترم باش خودت مراقب: چکاو  

 آهنگ صدای دادمی پایین را شیشه که درحالی. شد ماشین سوار و گذاشت عقب صندوق داخل را چمدان دالرام

 او واقع در کردنمی پیدا حرفی اما کند؛ رفع را دلتنگی این و بگوید سخن پدرش با داشت دوست. کرد زیاد را

 با کردمی فکر جک و دالرام بدون هایروز به سکوت در غرق نیز آبتین. نبود خوبی یکننده شروع گاههیچ

 دخترش با تا شکست را سکوت باالخره و بود اولویت در محبت اما شد؛م دو آن آرامش باعث شغلش کهاین

.بگوید سخن  

 خوابگاهی توی که درمواقعی مدرسه اون توی. بزنی زنگ بهمون گوشیت با تونیمی شد تنگ دلت وقت هر -

.کنی استفاده گوشی از آزادی  

!حتماً بله -  

!زنیممی سر بهت و میایم ما البته -  

. نداشت تایید جز سخنی خود اما بگوید؛ سخن او با که است تالش در پدرش که شد متوجه دالرام  

.دونممی بله -  

نیستی؟ دلخور. نباش نگران: آبتین  

 او اما بود؛ سخت هرکسی برای خانواده از دوری اما بود؛ هم خوشحال حتی و نبود دلخور درصد صد او نه دلخور؟

 مگر بود، راه بهترین این شاید. کند عادت وضعیت این به توانستمی پس بود مادرش و پدر بدون را روز بیشتر 

  نه؟

چی؟ برای دلخور پدر، نه. نیستم -  
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. کشید آسودگی روی از عمیقی نفس پدرش کرد احساس دالرام  

!میشه تنگ برات دلم -  

!پدر هم من -  

 متوقف لندن مینستر وست روزی شبانه مدرسه مقابل ماشین و رسید پایان به کلمات همین با هاآن یمکالمه

. شدند مدرسه یمحوطه وارد باهم هردو و داد او دست به را چمدان پدرش که آمد پایین ماشین از دالرام. شد

 بود روشن ایقهوه و بود خاک رنگ هاساختمان رنگ. ماند باز تقریباً دهانش بزرگ هایساختمان دیدن با دالرام

 و مثلث صورت به هاآن گنبد و بودند چسبیده دیگریک به که بودند الغر و بلند صورت به هاآن یهمه که

 ساختمان زیبایی به شکل لوزی هایپنجره آن و داشت بزرگی بسیار محوطه و حیاط همچنین. بود تیزنوک

 اینترنت در. بود ندیده را عکسش هرگز اما بود؛ کرده جستجو اینترنت در مدرسه این به راجع دالرام. بود افزوده

 الی هفت سنین بین نوجوانان و کودکان و بوده مختلط صورت به مدرسه این که بود نوشته مدرسه این به راجع

 در پوند هزار حدود میانگین طور به مدرسه این ساالنه شهریه. کنند تحصیل مدرسه این در توانندمی سال هجده

.بود سال  

 که طوری به گرفتند قرار براق و بزرگ بسیار سالن یک مقابل در و کردند عبور رنگی ایقهوه و بزرگ بسیار در از

 بزرگ بسیار که شدند مدیر اتاق وارد و کردند حرکت مستقیم. ببیند توانستمی سالن کف روی را خود عکس

 و داشت قرار شلخته صورت به کاغذ زیادی مقدار هامیز تمامی روی که داشت قرار آن دورتادور میز سه و بود

 روی دالرام که داشت وجود دفتر دور راحتی هایصندلی همچنین بود، کرده اشغال را میز از بخشی هم کامپیوتر

.نبود مهم برایش هرچند سپرد گوش مدیر با پدرش یمکالمه به میلبی و نشست آن  

 آدرس و برنخوری مشکل به که میدم رو ساختمان کل ینقشه تو به من دخترم خب. شدم متوجه بله: مدیر

 شروع کالس فردا از و میشی آشنا هاتدوست با و کنیمی استراحت اتاقت توی امروز. داره وجود جااون اتاقت

.میشه  

 نبود مطمئن او البته زد؛ لبخند مدیر که گفت زیرلب ممنونی و برداشت میز روی از را نقشه و شد بلند دالرام

 این غیر کند، مهربانی به تظاهر پدرش حضور خاطربه بود ممکن اما باشد؛ مهربان راستی به مدرسه آن مدیر

 یک مدیر. دوخت چشم او یچهره به و شد مدیر اخالق خیالبی صورت هر در. بود مهربان واقعاً شاید یا بود؟

 و داشت برنزه پوستی و بود زده چشمانش به شکلی مربعی عینک. بود پوشیده گشاد شلواری با تیر آبی لباس

 و شدند خارج دفتر از. نیامد خوشش مدیر آقای از دیدار اولین همین در خب. زدندمی فریاد را شرارت چشمانش

:گفت آبتین  
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...یا پول نداری؟ کم چیزی. میرم دیگه من -  

.خداحافظ! پدر ممنون نه -  

. بود خیره او ماشین به پدرش، شدن ناپدید لحظه آخرین تا دالرام و رفت ماشینش سمت و زد لبخندی آبتین

 و داشت قرار غذاخوری سالن دوم طبقه در و است طبقه سه ساختمان این شد متوجه و انداخت نقشه به نگاهی

 باز و ورزش اتاق شامل سوم طبقه همچنین داشت؛ قرار آموزاندانش برای هاییاتاق دوم طبقه حوضه بقیه در

 درس هایکالس که داشت قرار دیگر بزرگ ساختمان یک ساختمان این رویروبه و بود استراحت برای اتاقی

 مقابل ساختمان به داشت دوست بیشتر دالرام هرچند بودند، ساختمان آن در جمله این از مواردی و آموزشگاه

 چندین که گرفت قرار بزرگ سالن یک در و رفت باال بلند هایپله از باالخره. کند بازدید جاآن کتابخانه از و برود

  اتاقش شماره دانستمی که جاییآن تا. داشت وجود سالن در داشت، قرار در روی که مختلف هایشماره با اتاق

 طبقه سه تخت یک و چپ گوشه طبقه سه تخت یک. شد اتاق وارد کشیدمی خود با را چمدان که درحالی. بود

 که داشت قرار هاتخت وسط بزرگی پنجره. شدندمی دیده مرتب و زیبا نیز هاتخت که داشت قرار راست گوشه

 هایمبل با و رفتیمی پایین آن از که بود چپ سمت کوچک پله یک همچنین میشد، دیده آن از محوطه تمامی

 است؛ تخت شامل فقط اتاق کرد فکر خود با گلوریا زیرا شد؛نمی این از بهتر! شدیمی روروبه تلوزیون و راحتی

 تقریباً. بود اتاق داخل نیز دستشویی و حمام حتی و بود آشپزخانه نبود اتاق در که چیزی تنها/ نبود طوراین اما

 با و گذاشت زمین روی را چمدان. کنندمی نگاه او به و اندنشسته راحتی مبل روی دختر سه که بود فهمیده تازه

:گفت خجالت  

.سالم -  

:گفت و زد وسیعی لبخند داشت رنگی قرمز موی که دختری  

!بذاری تختت کنار تونیمی رو چمدونت سالم، -  

 هرچند نشست کنارشان و رفت هادختر آن سمت و گذاشت چپ سمت پایینی تخت روی را چمدانش دالرم 

. نکرد مزخرفش حس این به توجهی اما بود؛ معذب  

: گفت دختر همان  

. اومدیم صبح امروز تامون سه هر تقریباً. هستن رامونا و رزا هم دوتا این. تلماست اسمم من -  

 کرد معرفی را خودش فقط پس نبود گفتن سخن اهل چندان دالرام اما آمد؛می شیرینی و پرحرف دختر نظر به

.بود هیچی از بهتر که  
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.گلوریام من -  

.گفتند باهم هرسه  

!گلوریا بختیم خوش -  

 رفته دیروز که جشنی در عروسلباس به راجع داشت و نبود جدی اصالً  خودش اما داشت؛ ایجدی چهره رامونا

 نوک که داشت سیاهی موهای رامونا. بود داده قرار تمسخر مورد حقیقت در را لباس آن و کردمی صحبت بود

 و شکل توپی موهای رزا همچنین رسید؛می نظر به العاده فوق واقعاً این و بود کرده رنگ آبی را موهایش

 به زدن الک سرگرم و زدنمی خاصی حرف چندان او آمدمی تپلش و سفید چهره به که داشت ایطالیی

 و داد تکیه مبل به را سرش دالرام. بود گرفته شکل تلما و رامونا بین اصلی صحبت حقیقت در. بود دستانش

.شود صمیمی هاآن با زودی این به بتواند که داشت شک حقیقت در نکرد هاآن سخنان به چندانی توجه  

چیه؟ تو نظر: تلما  

 چیزی نتوانست اما داد؛نمی اهمیتی آنان سخن به نفهمند تا بود دروغی چیدن دنبال و کرد نگاهش گنگ دالرام

.بگوید  

چیه؟ الکم به راجع نظرت: رامونا  

:گفت لبخند با و شد خیره رامونا رنگ سفید و سیاه الک به  

!خوبیه ترکیب -  

 جذب باعث این و بود داده نشان مغرور کمی را خود زدنش حرف جا به و بودنش حرفکم این با رسیدمی نظر به

 و شد تاریک هوا باالخره. شوند صمیمی او با خواستندمی طریقی به هرکدام هاآن و شد سمتش به دختران

. رفت تختش سمت هرکسی  

میان؟ فردا یعنی نیست، نفر دو -  

.نیان کالً شاید مونه،می خالی همیشه تخت چند اتاقی هر از خب نه: رامونا  

:گفت و انداخت باالیی تخت روی فراوان تالشی با را خودش تلما  

.کردممی انتخاب رو باال نباید -  

!بخواب خالی تخت رو برو نشده، دیر: رزا  
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...دیگه نه: تلما  

 عالی این شاید! کند فکر خوشی و انرژی از سرشار فردای به کرد سعی و بست را چشمانش سکوت در دالرام

 وقت و دوستان با خوابیدن کردمی تجربه را متنوع و جدید چیز یک داشت حال. بود خوشحال واقعاً او و باشد

 به دوستانش جذب باعث بودنش حرفکم و عجیبش رفتار این که خصوص به بود بخشلذت هاآن با گذراندن

 مغرور اصالً  دالرام هرچند آمد، خوشش دالرام زیبای و مغرور چهره از دیدار اولین همان از تلما. شده او سمت

 و است مغرور شاید کند،می توجه هاآن به کمتر و کندمی صحبت کم او چون کنندمی فکر آنان اما نیست؛

 نفر آخرین هاآن شاید شوند جذب او سمت به شدت به رامونا و تلما شد باعث رفتارش این داشت که هردلیلی

 داشت زیادی بسیار دوستان نیز خود پیشین یمدرسه در او چون شوند؛ جذب او سمت به مدرسه کل و نباشند

 به کمتر هم رزا اگر البته کند؛می جذب خود سمت به را افراد عجیبی خیلی طور به که دانستمی نیز خود و

 آرامش و سکوت در شب آن باالخره. میشد جذب درصد صد کردمی فکر بود، کرده درگیر را ذهنش که فیلمی

.کرد نفوذ اتاق داخل به نیز پنجره یشیشه از و جست بیرون آسمان الیالبه از خورشید و شد سپری  

*** 

 انتخاب مشغول زنان فریاد و پرید پایین تخت روی از رامونا. انداخت کیفش داخل و برداشت را زیستش کتاب

 رامونا. بود دالرام نظر تنها این و نبود پوشش طرز به شدن دیده هرچند. شود دیده اول روز تا شد لباس بهترین

 که درحالی بود خوابیده راحت. بود بدتر رزا وضعیت البته ؛.میزد هم سوت کردمی شانه را موهایش که درحالی

 یک دالرام. بود خالی تختش و بود شده محو تلما عجیبی شکل به دقیقاً و میشد آغاز کالس دیگر ساعت نیم

 اششانه روی را اششده بافته طالیی موهای و پوشید معمولی سیاه شلوار با رسمی تقریباً  و رنگ آبی لباس

 تا و داشت دوست بسیار را ساک این او. گذاشت اششانه روی را اشپوره پاره و لی ساک سپس بود؛ انداخته

. خورد را لبخند یک فریب پدرش حقیقت در. بود خریده ایفریبانه لبخند با را کیف این است یادش که جایی

 بالشی پرتاب با دالرام که دیدمی پادشاه هفت خواب آرامش در او. رفت رزا تخت سمت و کرد تر را لبش دالرام

 از بعد رامونا! شد هم متشکر دالرام از ساعت دیدن و شدنش بیدار با رزا هرچند. کرد بیدارش صورتش، روی

 نیز دالرام. شد خارج اتاق از دالرام دست کشیدن با و برداشت را رنگش سیاه کیف رسید خود به کامالً  کهاین

 مدرسه یک در خاص روز یک دانستمی را شوق همه این دلیل او البته شد؛ قدمهم رامونا تند هایقدم با مشتاق

 و کردمی صحبت مدام او. سپرد گوش رامونا سخنان به و شد افکارش خیالبی دیگر! جدید یتجربه یک! خاص

.شدنمی خسته صدایش شنیدن از آدم که دادمی تاب و آب کلماتش به زیبا قدرآن  

. باشی نیومده مدرسه این به حاال تا تو زنممی حدس عالین و شیک خیلی هاکالس شهنمی باورت اوه: رامونا

 گفت میشه البته! حرف کم هم شاید مرموزه، همیشه که نفر یک جزبه البته خوبن؛ هم مدرسه هایپسر حتی
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 آموزدانش سی فقط مدرسه این به بگم باید و زهرمار برج گذاشتیم رو پسر اون اسم ما ولی توئه؛ شبیه کمی

 پانزده شیممی و کننمی نصف کالس دو در رو آموزدانش سی این که میشه انتخاب شناسی باستان رشته برای

.نفر  

 شده کنجکاو حال او باشد؟ درست تواندمی درصد صد تشبیهی چنین کرد فکر خود با. زد رنگیکم لبخند دالرام

 از. نباشد هم شاید یا باشد اشتراک وجه یک هاآن بین شاید. ببیند بود، او خود مانند که را حرفکم پسر بود

 این که شدند دیگری بزرگ سالن وارد و رفتند باال هاپله از سپس شدند؛ بزرگ حیاط وارد و شدند رد نیز سالن

 رشته مدرسان تعداد البته بودند؛ آمد و رفت در زیادی آموزاندانش و بود شلوغ سالن. بود تررسمی نظر به سالن

 و کردمی اشاره مختلف افراد به رامونا. نبودند هاآن رشته برای افراد دیگر و بود آموزدانش سی شناسی باستان

 خاکی خیلی را او و کرد اشاره داشت رنگی گندمی پوست که دختری به ابتدا او. کردمی معرفی دالرام به را هاآن

 سیاه موهای که پسری به سپس هست؛ نیز دختر ترینزبان شیرین آرالیا گفت همچنین. کرد معرفی مهربان و

 مطالعه کتابی نظر به و بود نشسته پله روی پسر آن. کرد اشاره داشت شکلی کشیده چشمان و داشت رنگی

. کردمی  

 هم اصالً  مهربونه، و شیرین خیلی! داره دوست رو داستانی هایکتاب و سمطالعه عاشق ویکتوره، اون: رامونا

!نیست مغرور  

 سری فقط اما داشت؛ تعجب جای نیست اینگونه رفتارش حال بود، خشن و مغرور بسیار پسر ظاهر دالرام نظر از

 اشاره داشت، رنگی روشن ایقهوه موی که پسری به سریع رامونا سپس داد؛ تکان رامونا سخن تایید نشانه به

 داشت ایعالی هیکل و داشت بلندی قد. رنگ سیاه و درشت چشمانش و بود سفید بسیار پسر چهره نظر به. کرد

 دستش یک در که درحالی. نبود شکی این در و بود عالی او استایل البته کرد؛ جذب را دالرام نگاه اولین در که

.زدمی قدم آرامش با و بود جیبش داخل دیگرش دست بود، دودی عینک  

!سایروسه اسمش زهرماره، برج همون این: رامونا  

 و آرامش همچنین بود؛ زیبایی و تیپخوش پسر واقعاً او باشد؟ چنین تواندمی طورچه کرد فکر خود با دالرام

«گفت سایروس به رو بلندی صدای با رامونا. زدمی فریاد وجودش تمام در خونسردی  

باشیم؟ کالسیهم باهم قراره هم امسال سالم، -  

 ریز به ریز نگاهش با و برگرداند رامونا سمت را صورتش سپس دالرام؛ مقابل تقریبا. ایستاد ما کنار آمد سایروس

 در که دستی. بیاید نظر به خشن اشچهره شد باعث این که کرد ریز را چشمانش. گذراند نظر از را او اجزای

:گفت غیردوستانه اما زیبا بسیار لحنی با و کرد قفل موهایش بین را بود جیبش  



 

 

 
24 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
دارین؟ مشکلی شما کنم، فکر بله -  

 مدرسه این به توانیدمی دارید مشکلی اگر که بود این عین دقیقاً  کالمش خب. کرد عوض رنگ وضوح به رامونا

 شد؛ خیره پسر به سکوت در فقط و کرد درک کالً را رامونا منظور دالرام. نکنید صحبت من با اصالً یا نیایید

 کهاین بر عالوه دالرام خب اما بگوید؛ چیزی دالرام بود منتظر احتماالً. انداخت دالرام به نگاهی سایروس سپس

 گاز را لبش که درحالی دالرام سپس کند؛ صحبت او با نداشت دلیلی و بود نیز حرفکم بسیار بود خجالتی

.رفتند باال پله از هردو و. کشید خود با را او و گرفت را رامونا دست گرفت،می  

...زهرمار برج: رامونا  

 متوجه دالرام عجیبی بسیار طرز به اما بزند؛ پررنگی لبخند دالرام شد باعث که گفت خشن بسیار را سخن این

 این و نبود مهم چندان بود هرچه هیجان، شاید یا بود ترس شاید دلیلش. تپید قلبش پسر چشمان دیدن با شد

 در تلما. شدند شناسی زیست کالس وارد رامونا با باالخره. بود آمده خوشش پسر آن از دالرام که بود مهم

 رامونا لحن. کشید تلما سمت خود با را دالرام رامونا. داد تکان دستی هاآن برای که بود نشسته صندلی جلوترین

:گفت خشم با و کرد تغییر  

بود؟ زده غیبت چرا تو -  

 کجا که نداشت ربطی او به حداقل یا بود جابه نا پرسش این نظرش از احتماالً گرفت، نادیده را رامونا سوال تلما

:گفت و زد لبخندی بنابراین بود، رفته  

عقب تا سه رامونا و هستم جلو من. نیست نزدیک من به متاسفانه شما شماره. بشینیم شماره اساس بر قراره -

!راموناست کنار دقیقاً گلوریا اما من؛ از تر  

 و میز سه دارای اول سطح. داشتند قرار سطح پنج در نفره تک هایمیز. شد خیره کالس کل به دقت با دالرام

 کنار میز سه باید چرا خب! را چیدمانی چنین کردنمی درک دالرام. بودند میز سه دارای نیز هاسطح مابقیه

 هم سر پشت را میز پنج نبودند مجبور شاید گرفتندمی قرار دیگریک کنار میز پنج اگر بگیرند؟ قرار دیگریک

 رزا. میشد کالس وارد شلخته ظاهری با که دوخت رزا به را نگاهش و زد پس را افکارش هرحال به. بدهند قرار

.گذاشت میز روی را سرش و نشست تلما کنار یعنی میزش روی  

! تنبل  یکیمون کهاین مثل: تلما  

... ساکت: رزا  

...نخوابیده زود دیشب هم شاید -  
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 جای این و داشت مشارکت هاآن صحبت در که بود باری اولین این. شدند خیره دالرام به تعجب با همه تقریباً

. نشستند سه سطح در میزشان روی رامونا همراه دالرام و دادند ادامه خودشان بحث به رزا و تلما. داشت تعجب

 ویکتور به را دالرام اشتیاق با رامونا. رفت هاآن سمت رامونا، دادن   تکان دست دیدن با و شد وارد نیز ویکتور

:گفت و داد نشان  

!اومده مدرسه این به تازه اون گلوریا، جدیدم دوست -  

.نشست دالرام دل به که زد شیرینی لبخند و شد خیره دالرام یچهره به ویکتور  

!گلوریا خانم خوشحالم دیدنتون از اوه: دیکتور  

!ویکتور خوشحالم دیدنت از هم من -  

:گفت قبل از ترراحت خیلی تقریباً و کشید راحتی نفس ویکتور  

 هم برای خوبی دوست تونیممی خوبه پس زنن،می حرف رسمی که هستی هاییدختر اون از کردممی فکر -

.شماست میز جلوی دقیقاً من میز! گلوریا باشیم  

!عالیه: رامونا  

!بکشی عقب از رو موهام نداری حق تو: ویکتور  

 از را نگاهش رامونا سایروس ورود با و شد پر کالس مدت چند از بعد. نداد جوابی و خندید بلندی صدای با رامونا

 سایروس برای هرچند. نشست دالرام کنار دقیقاً  سایروس شانسی خوش یا بدشانسی اوج در. کرد اخم و گرفت او

. شد خیره سایروس رخ نیم به مدتی برای دالرام اما انداخت؛نمی هاآن به نگاهی ترینکوچک و نبود مهم اصالً

 با اشفاصله تا چسباند رامونا به را اشصندلی و گرفت او از را نگاهش. بود کوچک که شد نیز او بینی متوجه حال

 همین برای بود این برعکس دقیقاً آید،می بدش سایروس از که نبود دلیل این به این. کند تشدید را سایروس

!باشد داشته فاصله او از بود بهتر  

 به توجهی اصالً  دالرام که بود درحالی این و کردمی صحبت دالرام گوش کنار تند تند رامونا کالس طول در

 دادمی توضیح را درس تخته روی عالی بسیار بریج آقای. کردمی توجه معلم سخنان به فقط و نداشت او سخنان

 داد،می را آموزشش فقط نداشت توجهی کرد،می صحبت هرکسی او درکالس کهاین و نبود شکی هیچ جای و

 روی هاینوشته برداری  کپی مشغول و کرد سکوت باالخره رامونا. بودند ساکت اکثراً آموزاندانش که هرچند

 نوشته را چیزهمه پیش، از دالرام اما بودند؛ نوشتن مشغول و بود دفتر داخل ته تا سرشان همه تقریباً. شد تخته

 به. شد خیره سایروس دفتر به و کرد کج کمی را سرش دالرام. بود نشسته سکوت در سایروس همچنین و بود
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 صدای که خواندمی را هانوشته تالش با چشمانش و بود مانده باز دهانش. بود منظم و خطخوش حد از بیش نظر

 چهره به پریده رنگی با و برد عقب سریع را سرش دالرام. کرد پاچه دست همچنین و زده شگفت را او سایروس

.شد خیره سایروس  

:گفت سایروس  

بود؟ خط خوش -  

 شوخ اصالً نظر به. دوخت سایروس چشمان به را نگاهش و بست را دهانش. گشتمی مناسبی جمالت دنبال

. بود شده خیره جدی همیشه مثل و نبود طبع  

!بود خوب آره -  

 تا. شد خیره درس ادامه به سپس و کشید عمیق نفس چند دالرام. برگرداند را رویش و زد کجی لبخند سایروس

 خیره عجیب تقریباً پسر آن به داشت دوست مدام و بود زده قفلی سایروس و تخته بین نگاهش کالس پایان

 فقط آمد،نمی نظر به مغروری پسر سایروس و شود مغروری پسر عاشق که نبود رمانی افراد مانند اصالً او. شود

 پایان با! سرما از بود پر وجودش. کرد احساس کلماتش تک تک از را سرما میشد خاصی نوع به بود عجیب

 را دالرام عجیب فرار و بود نشسته هنوز رامونا. انداخت اششانه روی را کیفش و شد بلند سریع دالرام کالس،

 راحتی نفس. برسد کافه به تا رفت پایین پله از و شد خارج کالس از عجیب سرعتی با دالرام اما کرد؛نمی درک

:گفت و شد حاضر دالرام کنار در تلما. براند بیرون ذهنش از را پسر آن کرد تالش و کشید  

شده؟ چیزی  -  

کجان؟ بقیه -  

باالنو هنوز هااون -  

 قرار غذاخوری سالن طول در درازی و بزرگ هایمیز. رفتند غذاخوری سمت هردو و گرفت را تلما دست دالرام

 به که درحالی. نشست آن روی تلما با همراه و کرد انتخاب را هاآن ترینساکت و ترینخلوت دالرام که داشت

 فرار به راجع اصالً نداشت دوست درواقع. کشید عمیقی نفس بود، داده تکیه رنگی سفید و پالستیکی صندلی

. بدهد توضیحی بخواهد که است آن از ترحرفکم دختر این دانستمی خوب تلما و دهد توضیح عجیبش

 با و انداخت بیفرسف به نگاهی دالرام. میزگذاشت روی را آن و بازگشت غذا دوتا با و شد بلند تلما بنابراین

 گویا و کردمی صحبت سایروس به راجع تند تند تلما خوردن غذا درطول. خوردن به کرد شروع عالی اشتهایی

.همه بلکه دالرام تنها نه کرده درگیر را همه ذهن پسر آن  
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 مندعالقه رو همه اما شه؛نمی خطم نصف از بیشتر یکی با هاشحرف وقتهیچ! عجیبه واقعاً  پسر اون: تلما

نه؟ جالبه. کنهمی  

!نه -  

 کسی اما بفهمد؛ را او دقیق منظور تا شد خیره دالرام به ایلحظه او. بود تلما برای عجیب جواب یک واقعاً این و

 ندارد کسی با صحبت به ایعالقه و است حرف کم پسر آن اینکه. فهمدنمی را واقعیش منظور دالرام خود جزبه

 نایاب و بودن حرفکم کندمی جذب او سمت به را افراد خیلی که چیزی شود،نمی ماجرا بودن جالب بر دلیل

 زیبایی از او که خصوص به دهد افزایش را بودنش خاص بتواند آوردنش دست به سختی شاید. اوست بودن

 این درصد صد و دارد زیبا ایچهره با خاص رفتاری او. باشد طبیعی تواندمی ماجرا این تمامی و ندارد کم چیزی

.شود جذب او سمت به افراد که شوندمی باعث هاویژگی  

چی؟ یعنی بده، توضیح: تلما  

!سخته آوردنش دست به که کسی میشن جذب هانایاب سمت افراد نایابه، اون خب -  

 سایروس به موشکافانه نگاهی با دالرام. شد خیره غذایش به و کرد تامل کمی تلما. بود آموزش راه ترینآسان این

 از را نگاهش سریع سپس شد؛ خیره بود، صحبت مشغول و بود نشسته پسری همراه ترطرف آن میز چند در که

. شد غذایش خوردن مشغول و گرفت او  

شناسی؟می رو کنارشه که پسر اون راستی! فهمیدم االن: تلما  

 را کسی که بود مسلم و بود آمده جااین به تازه او خب. نکرد پیدا دادن جواب برای دلیلی و کرد سکوت دالرام

 سکوت باالخره تلما. بودند کرده صحبت او با راجبشان تلما و رامونا که افرادی جزبه را نفر یک حتی شناسدنمی

:گفت و شکست را  

 همه با و گرمهخون خیلی برادرش برعکس و کنهمی صحبت باهاش که کسی تنها درواقع برادرشه، اون -

!کنهمی رفتار صمیمی  

!باشه داشته دلیلی سایروس سرد رفتار شاید -  

  شاید... -
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 نیز را غذایشان و نشستند هاآن کنار گرم لبخندی با رامونا و رزا. شد متوقف رزا و رامونا ورود با هاآن مکالمه

 بود خیره سایروس به فقط سکوت در او. دالرام سکوت و شد صرف هاآن مالکمه با زمان بقیه. گذاشتند میز روی

! داشت پسر آن به راجع کردن فکر از تریمهم کار هرچند کند حل را عجیب پسر این معمای داشت دوست و

 فکرش مدام دالرام حال این با اما بود؛ آن به راجع کردن فکر سوژه بهترین و بود شناسی فسیل بعدیشان درس

 و دوخت دالرام به را نگاهش سایروس باالخره. میزد قدم اعصابش روی پازل همچو که بود زهرماری برج دنبال

 آخر در و شده؟ خیره سایروس به که کرده اشتباهی کار آیا کردمی فکر خود با او. شد خیره میز به سریع دالرام

 دنبالش به و شد بلند دالرام که بود شده خالی غذاخوری سالن تقریباً. بود اشتباه خیلی کارش بله شد متوجه

 به بلندی صدای با داشتند پسر چهار جاآن در. گرفتند قرار بزرگ راهرویی طول در سپس شدند؛ بلند دخترها

 و داد تکیه هاقفسه به دالرام. بودند شده جمع هاآن دور نیز پسرها و هادختر یهمه. خندیدندمی قدکوتاهی پسر

.شد خیره معرکه این به  

!گیری  معرکه و دعوا کارش که جااین هایپسر بدترین از یکی فرانسیسه، پسر این: رزا  

!اوه -  

 رنگ را هانآ خودش بود مشخص که را رنگش سفید موهای بود، ایهیکلی نسبتاً و قدبلند پسر که فرانسیس

 روی نیز پسر سه آن سپس افتاد؛ زمین روی او که زد قدکوتاه پسر یسینه به محکمی مشت و کشید کنار کرده،

.خندیدندمی و زدندمی را او مدام لگد با و شدند خراب کوچک پسر آن سر  

!کوتوله یجوجه: فرانسیس  

:گفت بود، خشم در غرق که بلندی صدای با دالرام  

!نیست درست کارت -  

 رزا و کردندمی نگاه دالرام به تعجب با تلما و رامونا. دربرگرفت را سالن کل سکوت و شدند خیره دالرام به همه

. کردمی عوض رنگ تقریبا  

...مادر اوه: فرانسیس  

!کن بس -  

:گفت و کرد باز را نیشش فرانسیس  

میشه؟ چی نکنم بس -  
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 آدم ینشانه داشتن زور. نیست شایسته اصالً پسر آن رفتار که دانستمی را این فقط بگوید؛ چه دانستنمی دیگر

 را هاآن تای هرچهار توانستنمی مطمئناً اما کند؛ ایستادگی ادببی پسر این مقابل داشت دوست و نیست بودن

:گفت خشم با سایروس که بگوید چیزی خواست. زدندمی صدا مدرسه به را پدرش دعوا اثر بر احتماالً یا بزند  

!طرفی من با نکنی بس -  

!باشم طرف خواممی: فرانسیس  

!فرانسیس آشغالی یه تو: رزا  

!آشغال از بدتر! هه: رامونا  

 از سایروس کهاین دلیل اما بود؛ خوشحال بود، کرده طرفداری او از سایروس مخصوصاً دوستانش، کهاین خاطر به

 خود نارضایتی خواستمی فقط و بود ناراضی رفتار این از نیز سایروس شاید. دانستنمی را بود کرده طرفداری او

 چنان با و رفت جلو سایروس! کردمی ناراحتش فکر این هرچند نداشت را او از حمایت قصد اصالً  و کند اعالم را

 را پسر سه آن سرعت همان با سپس انداخت؛ زمین روی را فرانسیس اول. نبود دید قابل که زد مشت سرعتی

 را سایروس که جمعیتی به دالرام. رفت باال هاپله از اطراف به توجه بدون ریلکس خیلی و انداخت زمین روی

 با. رودمی کجا ببیند بود کنجکاو. رفت باال هاپله از او دنبال به و نکردم توجهی زدند،می فریاد و کردندمی تشویق

:گفت سردی بسیار لحن با و رفت سمتش سریع اش،خونی دست دیدن  

کنم؟ کمکتون تونممی -  

:گفت و کرد نگاه سرد را دالرام سایروس  

بابته؟ -  

!دستتون -  

 پافشاری قصد دالرام. گفت زیرلب اینه و انداخت بود جاری آن از زیادی نسبتاً خون که دستش به نگاهی

 چند که شد بزرگی بهداشتی سرویش وارد و گرفت را دستش محکم. کند صحبت دوباره نداشت قصد و نداشت

 به مدرسه این در احتماالً. بود پراکنده فضا در خوبی بوی گفت میشد تقریباً و داشت قرار جاآن در آب شیر

 با را دستش. کرد اشهمراهی سکوت در نیز سایروس و برد آب زیر را دستش سریع. میشد ایویژه توجه نظافت

 بهداشتی سرویس از و کرد رها را دستش حرفی هیچ بدون. زد زخمش روی زخمی چسب و شست گرم آب

  اوست؛ شبیه دقیقاً بودن حرف کم در سایروس فهمیدمی حال دالرام. نگفت چیزی نیز سایروس حتی شد، خارج

 که شد شناسی فسیل کالس وارد حوصلهبی. انداخت دستانش به نگاهی. کردمی تشکر بود جایش دالرام اگر اما
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 رامونا کنار و پیوست جمعشان به. بود صحبت مشغول رامونا با و بود برگشته ویکتور. بودند حاضر جاآن همه

.داشت بیشتری هایپنجره قبلی کالس به نسبت کالس این. نشست  

کجایی؟: ویکتور  

:گفت طبعی شوخ با  

!هپروت توی -  

:گفت لبخند با ویکتور  

گذره؟می خوش -  

!عالی -  

.شد حاکم سکوت استاد ورود با و نشست دالرام کنار نیز سایروس  

  

«دالرام»  

 توضیح گفت استاد کهاین از بعد. شدم کتاب سواالت به دادن جواب مشغول و شدم خیره عکس روی ردپاهای به

.یافت پایان کالس دهد،می فردا را مبحث ادامه  

!آزاده وقت: استاد  

 کتابم و دفتر. شدند صحبت مشغول دوباره دو آن سپس برگردد؛ کرد، مجبور را او و کشید را ویکتور ییقه رامونا

 با که باشم کسی اولین خواهممی کردممی احساس ایگونه به. دادم تکیه صندلی به و انداختم کیفم داخل را

 از. ببندد را دهانم دست با او و گفتن سخن به کنم شروع من نداشتم دوست خب اما کند؛می صحبت سایروس

 من به که انداختم سایروس به نگاهی خیالبی! کنم شروع خوب واقعاً  توانمنمی پس حرفم؛کم بسیار من طرفی

 لباسش بررسی مشغول که درحالی. داشت لب بر رنگیکم لبخند و بود گرفته مهربانی رنگ نگاهش. بود خیره

 حالت همچنین! داشت خوبی سازگاری اشلی شلوار با که بود پوشیده روشنی آبی لباس امروز شدم متوجه بودم

. داشتمدوست را لختش و ایقهوه موهای  

 

!ممنون: سایروس  
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 او هرچند کرد تشکر دیر که بودم خشمگین من البته و بود مشخص دلیلش چون کرده تشکر چه برای نپرسیدم

 چشمانش به و زدم لبخندی جوابش در. کند تشکر بود بهتر بودم کرده که حال اما کنم؛ کمکش نخواست من از

 با تا بود راه بهترین االن. میزد موج آن در مهربانی حالت هنوز و بود نکرده تغییر اصالً مهربانی رنگ. شدم خیره

 او شاید بگویم؟ چیزی باید چرا اصالً  بگویم؟ چه خب. کردمنمی پیدا سخنی اصالً راستش اما کنم؛ صحبت او

:گفت که دوختم تخته به را نگاهم کالفه! کند صحبت من با باشد نداشته دوست  

!کنی استفاده کنارتم کهاین از نداری قصد و حرفیکم هم تو -  

استفاده؟ -  

نه؟ س،مسخره بزنم حرف باهاشون تا تالشن در همه! درسته -  

!نه -  

 به تبدیل مهربانی آن و شد خشک نگاهش. بگویم سخن او با تا بودم هدفی دنبال نیز خود چون شاید

 گرم و سرد سریع قدران که دارد دلیلی چه دانمنمی. دوخت دفترش به را نگاهش سریع! شد احساسیبی

 هر در. شودمی پشیمان صمیمیت از سریع و شودمی مانع چیزی اما باشد؛ صمیمی دارد دوست شاید! شودمی

...نشود یخ شاید البته نشود؛ یخ دوباره تا پرسیدم او از سوالی سریع و نکردم توجهی صورت  

آدمی؟ تو -  

 و عجیب او نبود، انسان یک مانند رفتارش راستش! بودم پرسیده که بود سوالی ترینمزخرف شاید یا بدترین

 و برگشت سریع سایروس. نداشت شدن چیده قصد اصالً  که برهم هم در و سخت پازل یک عین بود پیچیده

 واقعاً شاید. بود مشخص حرکاتش تمام از تعجب. بود شده گشاد چشمانش و بود مانده باز دهانش. کرد نگاهم

 سوالم از من هرصورت در! بود خورده جا مزخرفم سوال از شاید یا فهمیدم کجا از بداند خواستمی و نبود انسان

 این که بود این خوب خبر و بود شده خالی تقریباً کالس. نبود عادی انسان یک شبیه او. نبودم پشیمان چندان

. شد مانع که کنم فرار خواستم. شد بلند من با همراه نیز سایروس که شدم بلند سریع. بود امروزم کالس آخرین

:گفت که کردم نگاهش تعجب با  

بود؟ چی حرف اون از منظورت -  

!هیچی -  

 کند با فکرش بتواند که چیزی از ترسریع من ولی بود؛ جوابی منتظر هنوز! داشتم درصد صد منظوری هرچند

 باالخره! نپرسید عجیبم رفتار بع راجع سوالی که بود این لطفش ترینبزرگ. آمد سمتم سریع نیز رامونا. زد غیبم
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 و راحتی سفید لباس یک با و آوردم در را لباسم. انداختم تختم روی را کیفم راحت خیال با و رسیدیم اتاقمان به

 را خودم. بودم زیبایش فر این عاشق من و بود شده فر تقریباً. کردم باز را موهایم. کردم عوش ورزشی شلوار یک

 اما کشید؛ دراز تختش روی من مانند رامونا. بستند را ودر شدند وارد نیز تلما و رزا که انداختم تخت روی راحت

 باز را موهایش که درحالی تلما سپس کند؛ مطالعه را هاآن تا نشست و ریخت زمین روی را هایشکتاب رزا

:صحبت به کرد شروع کرد،می  

...رفت هم بعدش کنه، پیدا رو اتاقمون تا کرد دنبال رو من سایروس هابچه -  

 تظاهر در دانستممی خوب حداقل. دادم نشان ریلکس همچنان را امچهره اما کردم؛ تعجب نامش شنیدن با

 پیدا را اتاقمان داشت قصد چه برای واقعاً یعنی. بود آورده حمله سمتم سوال صدها درون از اما ندارم؛ لنگه کردن

:گفت و انداخت سمتم بالشی تلما پرسیدم؟ را سوال آن چرا بداند خواهدمی هنوز نکند شود؟ چه که کند؟  

کنه؟ پیدا رو اتاقمون خوادمی چرا اون گفتین؟ چی! زدی حرف اون با تو  -  

:آوردم زبان به را بدهم توانستممی که جوابی تنها  

!دونمنمی -  

 آوازی و داد تاب را پاهایش کرد،می شانه را موهایش که درحالی. رفت تختش باالی و کشید آهی ناامید تلما

 سمت سریع. بگیرد شام برایمان خواهدمی گفت رفتمی در سمت که درحالی و شد بلند رزا. خواند زیرلب

 روی نگاهم. کردنش باز به کردم شروع زدممی شارژ به را آن که درحالی. برداشتم را تاپملپ و رفتم چمدانم

 واقعاً او. واقعی معنایی در عجیب! بود عجیب سایروس  دنبال ذهنم اما بودم؛ خواندنش مشغول مثالً  که بود رمانی

 نگاهم و کردم خاموش را تاپلپ خورد؟ جا سوالم این با چرا اما است؛ انسان که است مشخص خب بود؟ انسان

.گذاشت میز روی و برد اتاقمان راحتی هایمبل سمت را غذا رزا. دوختم رزا به را  

 را چیپس فیش غذا کردن باز با. نشستم راحتی مبل روی نیز من و رفت غذا سمت و پرید تخت روی از تلما

.دیدم  

!خوبیه غذای -  

!فیشم عاشق من: تلما  

!مشخصه هاتچشم از: رزا  

...میده بو کمی -  
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!موافقم: رامونا  

 که درحالی. بگیرم نادیده را بدش بوی باید پس عالیست طعمش است مشخص که طورآن. کردم مره مزه را غذا

 زیرا است؛ متنفر آهنگ این از گفتمی رزا و کردمی صحبت اشموردعالقه آهنگ به راجع تلما خوریدممی غذا

 بیش تکرار احتماالً و باشد عشق آهنگ چاشنی شاید نداشتم خاصی نظر من البته گوید؛می سخن عشق از فقط

 میان این در رزا. خوردم را غذایم فقط و کردم سکوت همیشه مثل هرصورت در. میشد مزخرف نیز عشق حد از

 دراز تختش روی تلما غذا، از بعد. نبود مهم من برای اما کرد؛می صحبت بود پیش در که سختی امتحان به راجع

 نظر به. شد آن به دادن گوش مشغول و گذاشت آهنگی هم رامونا. شد خواندن درس مشغول هم رزا و کشید

 تنهایی و خوردن خنک هوای کمی. رفتم حیاط سمت و شدم خارج اتاق از. ندارد حوصله واقعاً کسی رسیدمی

 و داشت زیبایی و سیاه هایبال که شد قفل سایروس روی نگاهم ناگهان! بود احساس ترینبخشلذت زدن قدم

 و کندمی نگاه من به و است زمین روی سایروس دیدم که زدم پلک چندبار. داشت فاصله زمین روی از کمی

 راحتی شلواری با پوشیده بلندی و سیاه لباس دیدم تعجب درکمال و شدم نزدیکش آرامی به! نبود بال از خبری

. ندارد وجود بالی هیچ و  

...بال اون -  

چی؟: سایروس  

 دیدم که مطمئنم تقریبا اما. است احمقانه و نادرست حتما سوالی چنین پرسیدن پس زدم توهم من شاید خب

.گفتم و کشیدم آهی. زدمی بال  

.کنیمی پرواز و درآوردی بال دیدم و شدم توهم دچار کنم فکر -  

نیستم؟ انسان من کردی فکر چرا نگفتی تو راستی. پس عجب: سایروس  

.نیست مهم -  

می نگاهش مجذوب و تپیدمی قدرت با قلبم بودم او نزدیک که زمان هر من. نگذاشت که کنم فرار باز خواستم

 اما داشتم شاید کنم فرار نداشتم قصد نیز خود و گذاشتنمی او چگونه؟ اما کنم فرار باید که بودم مطمئن. شدم

. داشت وجود هم تردیدی  

..شنوممی: سایروس  
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 دیروز از ترکسل امروز. نشستم تخت روی و کشیدم کنار را گرمم پتوی داشتم سراغ خود از که تالشی تمام با

 این. گیرد آغوش در محکم مرا داشت قصد خواب که بود این خاطر به هم شاید و بود هوا خاطر به شاید بودم

 کامال هوا. اندگرفته را خورشید جلوی هاابر و است تاریک جا همه ببینی و شوی بلند که است دنیا حس بدترین

. شدممی بیدار باید اما بود ناپذیروصف تخت گرمای همچنین. بود راه در بارانی شک بی و داشت گریان ظاهری

 کتاب. انداختم تخت روی و برداشتم آن داخل از را سفیدم ورزشی لباس و رفتم کوچکم کمد سمت سختی به

 بدون را اموزوزی موهای. رفتم کوچک آیینه سمت سپس. انداختم کیفم داخل و برداشتم نیز را زمین با آشنایی

 و سفیدی از را هاآن تا زدم لبانم به هم کمرنگی صورتی رژ. کردم صافش دستم با کمی فقط و بستم کردن شانه

 کثیف هایتوده الیالبه از را خود چهره کردم سعی و دوختم کثیف آیینه به را خمارم نگاه. بیاورم در رنگی بی

 عمیقی خواب در رامونا و رزا. نشستم تخت روی و کندم دل آیینه از سپس. دهم تشخیص آیینه، روی نشسته

 نیم و هفت ساعت االن رفت؟می کجا زود صبح او بدانم بودم کنجکاو. بود شده محو همیشه مثل تلما اما بودند

. شدم خارج اتاق از و انداختم هامشآن روی را کیفم. شدمی بلند زودتر یا هفت ساعت حتما پس. نبود او و بود

 در غرق مرا همیشه لباس این که بود این همه از ترمهم بودم طرحش عاشق که داشتم بلندی و بنفش لباس

 از و رفتم پایین هاپله از. کردممی پیدا را تلما باید فقط حال نبود، مشکلی پوشش نظر از این بنابر. کردمی گرما

 آهسته هاییقدم با. زدنمی پرسه اطراف آن در هم نفر یک حتی و بود خلوت کامال حیاط. گذشتم نیز سالن

 خود به لحظه چند برای شد باعث این و وزیدمی بیشتری شدت با باد. کردم حرکت رویی روبه ساختمان سمت

 که کسی تنها درواقع یعنی نبود شلوغ نیز طویل راهروی. شد ناپدید ساختمان به ورودم با احساس این اما بلرزم

 او اما نبیند مرا تا انداختم صورتم روی را امطالیی موهای. بودند اشدسته و دار و فرانسیس داشت قرار راهرو در

.کرد صدایم  

عجله؟ این با کجا گلوریا، بانو: فرانسیس  

 چه آنجا هاآن. کردم تعجب سایروس و تلما دیدن با. شدم خیره داشت قرار ما از دورتر که طویلی ستون به

 فرانسیس به و گرفتم هاآن از را نگاهم خشم با. کردمی برخورد صمیمی بسیار تلما با نظر به سایروس کردند؟می

 هم را سخنانش از کلمه یک حتی من که درحالی بود خندیدن و کردن صحبت مشغول طورهمان. شدم خیره

 باز که رفتم هاپله سمت. شدمی تکمیل داشت هم ادب اگر اما بود زیبا فرانسیس چهره بگویم باید. نفهمیدم

.زد صدایم  

 

.خب کنیم صحبت وایسا لحظه یک. دختر حساسی چقدر تو گلوریا: فرانسیس  
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 من اما شود آشنا من با بیشتر و بگوید سخن من با داشت دوست نظر به. دوختم مشتاقش چشمان به را نگاهم

 وقت کالس شروع تا ساعت نیم هنوز. برداشتم قدم سالن طول در هدفبی و رفتم باال هاپله از او به توجهبی

 و خلوت جا همه. رفتم خانهکتاب سمت به خوشحالی با و رسید ذهنم به چیزی کردن فکر لحظه یک با. داشتم

 بخش مسئول نظر به و بود کتابی خواندن مشغول و بود نشسته میز پشت چاق و عینکی زن یک تنها بود خالی

..تخیلی معمایی، ترسناک،. شدم خیره هاقفسه هایعنوآن به. بود خانهکتاب  

 جلد با کتابی سمت را دستم. آمدندمی قدیمی نظر به و قطور هاکتاب همه. رفتم تخیلی هایکتاب سمت

 بسیار مدرسه این خانهکتاب. رفتم خانهکتاب میزهای از یکی سمت و برداشتم را کتاب. بردم طالیی و ایقهوه

 پخش خانهکتاب اطراف در نیز چوبی و ایدایره هایمیز همچنین. عریض و بلند هایقفسه از بود پر و بود بزرگ

.خواندم آرام بود، شده نوشته قرمز خط با که را کتاب نام و دوختم کتاب به را نگاهم. بودند  

.شاهین و عقاب قبیله افسانه -  

 و سرد بسیار لحن با. شدم خیره سایروس به تعجب با که شد جدا دستم از کتاب ناگهان. بود عجیبی نام

.گفت ایجدی  

برداشتی؟ کجا از اینو: سایروس  

.هاقفسه از -  

.بودمش نذاشته خونهکتاب این توی منم نوشتم من اینو نداره امکان: سایروس  

.گفت بلندی صدای با آمد،می ما سمت که درحالی تلما  

.اینجا گذاشتم توئه مال رفت یادم خوندممی داشتم. بودم برداشته من: تلما  

!تلما کن احتیاط بیشتر: سایروس  

 شدم دور هاآن از سرعت به اما بودم کتاب آن خواندن مشتاق اینکه با. گفت دهنده هشدار شدیدا لحنی با را این

 بود مزخرفی کار احتماال. داشتم دوست را سایروس که بود این دقیقا فرارم این دلیل. رفتم بیرون خانهکتاب از و

 عالیقی از فرار گذاشت را نامش بشود شاید. خطرناک عالیقی از فرار. دادممی انجام همیشه را کار این من اما

 و سالن. رفتم ورزشی بخش سمت و شدم خیال بی بودم؟ ترسو زیادی من یا بود خطرناک واقعا آیا اما. خطرناک

.بودم خوشحال کمی بابت این از و بودند شده شلوغ هاکالس  

 سایروس من زیبای شانس از و نشستند بود سالن دور که هاییصندلی روی و شدند جمع ورزش سالن در همه

 به. کردمی نگاهم مرموزی لبخند با و بود نشسته سالن سوی آن ما مقابل هم تلما. بود من کنار جایش همیشه
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 و بپرسم سوال باید. آمدمی بدم ساختن معما و کردن سکوت از دیگر. است معما یک خودم دوست رسدمی نظر

 سایروس با و شودمی غیب زود تلما چرا یا است مشکوک و شودنمی صمیمی کسی با پسر آن چه برای بدانم

 بود نشده سالن ورد هنوز مربی. نبود بلد را هاآن حل اما بود بلد را سواالت ساختن فقط من مغز کند؟می صحبت

 متوجه که برگشتم سایروس سمت سریع. بشمارم غنیمت را فرصت باید حال پس بودند صحبت مشغول همه و

. نداد نشان واکنشی اما شدم خیره او به شد  

بپرسم؟ سوالی ازتون تونممی -  

 را ذهنم تواندمی کردم احساس. شد خیره من به تیزبینش و نافذ چشمان با و برگشت من سمت نیز سایروس

 حل هارا معما این و بپذیرد تا بودم انتظار در هنوز. بپرسم دارم قصد سوالی چه بداند خواستمی شاید. بخواند

 زمین به را نگاهم سریع که بودم شدن ذوب درحال کردم نگاه آن زیر. کردمی نگاهم فقط فعال او اما کنم

. دوختم  

.بدم جواب نمیدم قول ولی بپرس: سایروس  

 او شک بی. پرسیدممی خوب سوال یک باید. بود عالی پیشرفت یک خود این. شدم خیره چشمانش به لبخند با

 امیدوار باید. باشد مسائل این تمامیه جوابش که بپرسم سوالی یک باید پس دهدنمی جواب سواالت تک تک به

 سواالتم تعداد باشم منتظر و کنم فکر سواالت این به مدام عمر آخر تا باید صورت این غیر در دهد جواب تا باشم

 را سوال بهترین گرفتم تصمیم لبم کردن تر با و کردم جمع را خود شجاعت تمام بالخره. کنند پیدا افزایش

.بپرسم  

 گاهی یخی گاهی کنی،می دوری همه از و عجیبی خیلی طرفی از دیدم، که مطمئنم من داشتی بال دیشب تو -

 دیگه یکی هم کتاب اون. کنهمی صحبت تو با که بینمشمی درحالی و میشه محو یهو و عجیبه هم تلما گرمی،

هستی؟ کی تو. عادیه غیر جااین چیزهایی یک مطمئنم من. گرفتی دستم از سریع تو که بود رازها از  

 نگاهم به را خندانش چشمان. زیبا بسیار داشت زیبایی لبخند. لرزید قلبم که زد متحیری لبخند سایروس

 نگاهش زیر توانممی حد چه تا دانمنمی. زمین به را نگاهم و شدم معذب حد از بیش نزدیکی دلیل به. دوخت

 روی از لبخندش یا کرده تعجب و گویممی درست من یا. دارد دلیل دو لبخندش دانستممی ولی بیاورم طاقت

 از احساسی هیچ. شدم خیره سیاهش تیله دو به تالش تمام با! امدیوانه یک من کندمی گمان و است تمسخر

. نیافتم نگاهش  
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 سردم، و مغرور من کنینمی فکر و نیستی گراسطحی بقیه مثل. داری فرق فهمیدم دیدمت که اول روز: سایروس

 جواب سوالت به من ولی باهوشی زیادی نیست، درست چیزی یک فهمیدی و چیدی سوال کلی ذهنت توی

.نمیدم  

 تا او کند؟می مخفی من از را چیزی چه چیست؟ قصدش چه؟ برای گوید؟نمی. دوختم مقابل به را نگاهم کالفه

 شاید. نفهمیدم را کیست اینکه اما است درست تفکراتم و نیستم دیوانه من گفت غیرمستقیم صورت به اینجا

 برای بالی او شنیدممی اگر. کندنمی درک را سواالت این ذهنم اما برسم خود معمای جواب به که نباشد درست

 پاسخ بتواند تلما دهدنمی پاسخ سوالم به سایروس که حال شاید. دیدم را این من اما کردمنمی باور دارد پرواز

 را مسائلی چنین تواندمی او و هستم دوستش من طرفی از نیست، باهوش دهدمی نشان که هم آنقدرها او دهد

 میان در راز یک پای یا باشد عجیب و پیچیده بسیار موضوع اگر ولی. ندارم شکی موارد این در و بگوید من به

.بدهد پاسخی من به هم او کنمنمی گمان باشد  

درسته؟ من هایحدس سایروس -  

کنی؟می فکری چه خودت -  

.درسته کنممی حس -  

.کنم وادار کردن صحبت به را او و بگوید سخن او با بیشتر کردم تالش که نداد جوابی دیگر  

.بدونم رو معما این جواب دارم دوست من -  

.گفت و برگشت من سمت ترمشتاق لحنی با بار این سایروس  

بدونی؟ جوابشو خوایمی چرا -  

.میاد بدم جواب بی هایسوال از چون -  

سازی؟می سوال چرا_  

.نیست من دست سازهمی ذهنم -  

 

 را مبارزه قوانین و اصول داشت و بود شده سالن وارد او حال. شدم خیره مربی به کالفه که کرد سکوت سایروس

 تیم یک در رامونا و سایروس و من که بود این موضوع بد جای دقیقا. کرد بندی گروه مارا سپس آموختمی

 هرچه و کنممی جذب بیشتری سواالت باشم او پیش بیشتر هرچه من و داشتیم معما یک تیممان در ما. بودیم
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 و حال اصال هرچند دادم گوش مربی سخنان به و کشیدم عمیقی نفس. شوممی ترکالفه کنم جذب سوال بیشتر

 عنوان به را سایروس مربی و شد ایدایره زمین وارد فرانسیس. ورزش حتی نداشتم را کالسی هیچ حوصله

 بطری سپس. دادم او به را وسایلش و هاکش دست سریع که برخواست جایش از سایروس. کرد انتخاب او حریف

 است برنده او داندمی گفت سایروس دلگرمی برای هم رامونا. بدهم او به داشت نیاز وقتی تا برداشتم هم را آب

 گمان من آه. شودمی پیروز پس کنم،می گمان من که باشد همانی اگر سایروس نبود، تشویق یک این هرچند

! نه یا است خوب نه، یا است درست این دانمنمی حتی و باشد انسان اصال یا باشد عادی انسان یک او کنمنمی

 سواالت و افکار در آنقدر کند؟می چه هاانسآن جمع در باشد غیرانسان اگر و هست؟ چه پس نباشد انسان اگر

 را آن از کمی که دادم دستش به را آب سریع. رسیده پایان به راند یک نشدم متوجه تا زدم پا و دست خود

 حواسم تمام بار این. شد زمین وارد دوم راند برای و کرد خشک کمی را موهایش کوچک حوله با سپس و نوشید

 نفع به بازی و انداخت زمین روی را فرانسیس مشت یک با سایروس! تقریبا البته کردم متمرکز مسابقه روی را

 و آمد ما سمت شادی کمی بدون هم سایروس. رفت تیمش سمت و شد بلند ناله با فرانسیس. یافت پایان ما تیم

.نوشید را آبش  

.سایروس بود عالی کارت: رامونا  

 تلخ شاید او. نداد جوابی اما زد چشمکی رامونا به کردمی خشک را لختش و ایقهوه موهای که درحالی سایروس

 کشف را او روی آن خواهممی من و. دارد هم خوبی و است مهربان بسیار روی او مطمئنم من اما باشد معما و

 و گذاشتم قلبم روی را دستم. بودم خیره کمرنگش لبخند به و بودم شده صورتش غرق. کنم احساس و کنم

 نسبت احساسی توانمنمی پس کیست او دانمنمی حتی من. کنم دوری او از باید من. دوختم زمین روی را نگاهم

 هرچند. کردم عوض او با را جایم و رفتم رامونا سمت. است اشتباه ریشه از احساس این! نه کنم پیدا سایروس به

 بی. است نیاز سایروس به نسبت من بودن سرد اما بودند تعجب در من رفتار این از سایروس هم و رامونا هم

 شنیدن با. کنم احساس را بدتری اتفاقات شاید و کرد نخواهد خوب مرا حال هم شدن حل از بعد معما آن شک

 حقیقت این اگر و است قدرتمندی بسیار حریف او. ایستادم تلما مقابل و رفتم زمین سمت مربی زبان از نامم

 اما کردم احساس را شرارت نگاهش از. است حتمی شک بدون من باخت نباشد انسان یک هم او و باشد داشته

.گفت آرام دادممی دست تلما به که درحالی. کردم اخم درجوابش  

.نمیشناسم دوستی بازی زمین توی -  

!تلما همچنین -  

 بتوانم کردممی تالش نیز من و زدمی لگد و مشت من به سرهم پشت سرعت با تلما. شد آغاز بازی مربی سوت با

 رامونا پیش خشم با. یافت پایان اول راند خوردممی مشت که طور همان و نتوانستم اما بزنم او به ضربه یک تنها
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 اشتباه. نوشیدم را آب از کمی سریع و زدم لبخندی. گرفت سمتم را آب لبخند با سایروس که رفتم سایروس و

 اتفاقی چنین هستم رزمی ورزشکار بهترین من کنم نابودش توانستممی بود انسان اگر نیست انسان نیز او نکردم

.گفت زیبایی لحن با وار زمزمه گوشم نزدیک سایروس. است غیرممکن  

! نیستی معمولی انسان یک خودتم پس بود مرده االن تا خوردمی انسان یک به هامشت اون از یکی اگر: سایروس

.بزنش برو حاال  

 سایروس اگر. شد آغاز بازی مربی صدای با. رفتم زمین سمت و شدم خیره مرموزش و سیاه چشمان به تعجب با

 هیچ چرا پس بودم عادی انسان یک من اگر گویدمی راست او شاید نیستم؟ یعنی نیستم انسان یک من گویدمی

 بیشترین و کردندمی مسخره مرا اشدسته و دار و فرانسیس نکردم؟ احساس ضربات آن خوردن هنگام دردی

 دوباره سپس و خورد تلو بار چند که زدم تلما سر به محکمی لگد قدرت و شدت با. شد همین دقیقا خشم علل

 عمیقی نفس. افتاد زمین روی او اش،سینه به پی در پی هایمشت زدن و دستش پیچاندن با و رفتم سمتش

 سمتش را دستم! باخته که کند باور توانستنمی هنوز و کردمی نگاهم حیرت با. شدم خیره تلما به و کشیدم

 و بازگشتم سرجایم. رفت دوستانش سمت کوچکی احترام با و شد بلند من کمک بدون اما شود بلند تا گرفتم

 با سایروس. بستم کش با و دادم نظم دستم با را برهمم درهم و طالیی موهای. نوشیدم بیشتری آب بار این

.گفتمی چیزی زیرلب و کردمی نگاهم تعجب  

شده؟ چیزی -  

 شکست رو تلما بتونی نداشت امکان انسانه یک از بیشتر زوت و قدرت اون بر عالوه و باهوشی خیلی تو: سایروس

 تو حاال! اخمو و سرد لحظه یک صمیمی و گرم گاهی عجیبه هم رفتارت..تو طرفی، از قدرتمندی واقعا تو! بدی

هستی؟ کی تو ، بگو  

!کیم دونمنمی بود، خوبی سوال -  

 دادنش شکست نباشد عادی انسان یک تلما واقعا اگر بودم؟ که من. بشناسم را خودم داشتم شک اتفاقات این با

 توانمنمی ندارد امکان شود؟می مگر اما نبودم؟ عادی انسان یک من یعنی دادم شکستش من اما بود غیرممکن

. کنم باور  

   

 کسی گویدمی سایروس چرا پس اما است عادی انسان یک تلما شاید است، باور از دور نباشم انسان یک اینکه

 هفته برای کالس ادامه کرد اعالم مربی یافتند؟می پایان زمانی چه سواالت این دهد؟ شکست را تلما تواندنمی

 هرطور باید. شدم خارج ورزش سالن از سفید ورزشی لباس همان با و برداشتم را کیفم. یافت پایان کالس و بعد
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 این پرسدین اما است دلخور من دست از االن او احتماال. پرسیدممی او از را سواالتم و کردممی پیدا را تلما شده

 تلما سمت سریع هردو و گرفتم را دستش که گرفت قرار کنارم رامونا. بود ترمهم چیزی هر از من برای سواالت

 اصال و کنم شروع را سواالتم باید چگونه دانستمنمی. زدمی هم لبخند اتفاقا و نبود خشمگین نظر به تلما. رفتیم

  نه؟ یا دهدمی پاسخ سواالتم به آیا دانستمنمی

.کنم صحبت باهات باید من تلما -  

 بری بهتره داشت کارت رزا رامونا، راستی بزنیم حرف بریم عزیزم باشه رفیق؟ زدیمی حرف هم تو بابا نه: تلما

.پیشش  

.میرم باشه آره؟ سیاه نخود: رامونا  

 را دستش. شدیم خیره یکدیگر به جدیت با هردو سپس شود دور کامال رامونا ماندیم منتظر و زدم لبخندی هردو

 رنگ صندلی سمت. بود باریدن درحال نم نم باران و بود سرد هوا. بردم حیاط سمت خود با همراه را او و گرفتم

 و بود سرد میله. نشست کنارم نیز تلما که نشستم و رفتم داشت قرار بلندی درخت کنار که رنگ قرمز رفته رو و

 که سوالی به فقط و بگذارم کنار را حاالت تمام و سرما کردم سعی اما کردممی احساس وجود تمام با را سرما این

 با چیز همه از او کنممی گمان من کند حل من برای را معما این باید تلما. کنم فکر داشتم را پرسیدنش قصد

. باشد خبر  

 

...غیرعادیه اینجا چیزی یک مطمئنم من تلما -  

 به جدی حد از بیش صورتش و بودند متصل یکدیگر به ابروانش. شدم خیره تلما صورت به و کردم مکث کمی

. بدهد مرا جواب باید او و بپرسم را سوالم باید اما. رسیدمی نظر  

 عادی انسان یک دونممی من که چیزهایی طبق تو اینه منظورم کردین؟می صحبت هم با چرا سایروس و تو -

چیه؟ شما عجیب راز واقعا بدونم خواممی فقط نیستم مطمئن من و گمانه یک این البته نیستی  

 که داشت تردید شاید. بود فکر در شدت به نظر به و کردمی نگاه بود، زمین روی که رنگی ارغوانی برگ به تلما

 دوست.  ترسیدمی نیز سایروس از احتماال حتی و کنند مجازاتش راز این گفتن با ترسیدمی شاید یا نه یا بگوید

 این تا چرا دانستمنمی نیز خود! کلمه یک حتی. بگوید سخن من با و بزند کنار را تردید این زودتر هرچه داشتم

 بین از را هاشک این تمام داشتم دوست و بودم کرده شک نیز خود به حال. بودم معما کردن پیدا عاشق حد

 داشتم شک دیشب اتفاقات دیدن با حال اما بروم جواب دنبال نداشتم قصد چنین این اصال آن از قبل تا. ببرم

.بکنم فراموش بتوانم  
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.نباش جواب دنبال لطفا: تلما  

 خیره اممچی ساعت به نباشم؟ جواب دنبال چه برای اما. گذاشت تنها سواالت از دریایی در مرا سخن این با تنها

 مزخرف احساس این از بتوانم شاید کنم مشغول هایمدرس و کالس با را ذهنم بود بهتر. شدم سالن وارد و شدم

.گفت و آمد سمتم ذوق با رامونا. کنم کم اندکی  

.بگیره بزرگ جشن یک قراره مدرسه توی اون و ویکتوره تولد جشن فردا میشه؟ باورت اوه: رامونا  

.بگیریم هدیه براش حتما باید.  عالیه خیلی -  

کنیم؟ خرید تا بیرون بریم کالس بعد چیه نظرت.  آره: رامونا  

. خوبیه فکر -  

. گذاشتم میزم راست سمت را قهوه و نشستم کتابخانه صندلی روی. شودمی جاری سکوت حال سه، دو، یک،

 را فضا بود، رفته کار به کتابخانه در که کاکوئی و شکالتی رنگ. بود بخش آرامش البته و دلباز و بزرگ کتابخانه

 که بزرگی پنجره به. بود شده پیچیده هاکتاب تازه ورق و دار نم ورق بوی فضا در طرفی از و دادمی نشان آرام

 یکی نامرئی کتاب. کردم باز را بزرگ و ایقهوه کتاب و انداختم نگاهی داد،می نشان را اسکله و بود راستم سمت

 که بود شده قدیمی آنقدر داشت، صفحه پانصد از بیش که بود کتابخانه این قدیمی و قطور هایکتاب از

.کردم زمزمه آرام را خطوط اولین. بودند آمده در روشن ایقهوه رنگ به و بودند شده نازک هایشورق  

 کسل و ساده مسیر آن از شما و گیردمی جدیدی بوی و رنگ مسیرش و زندگی! کندمی تغییر چیز همه روزی)

 هم زود و شودمی خورده زود شیرین شکالتی همچو مسیر این. رسیدمی عجیب و تاب و پیچ پر راهی به کننده

 نکنی دقت اگر کند،می شناور خود در را تو و است انگیز بر وسوسه. ماندمی دردش دندان اما شود؛می تمام

 شوی بیدار وقتی که ماندمی رویا و خواب یک همچو اما دشواریست راه. آییمی آب سطح به مرده ماهی همچو

(شدمنمی بیدار کاش گوییمی و خوریمی را حسرتش  

نه؟ خوبیه کتاب -  

 آرام و برداشتم پنجره کنار از را شکالتیم قهوه. نگفتم چیزی و شدم خیره بود نشسته مقابلم که سایروس به

 ماژیک با را یک کدام زیر دانستمنمی من و خطرناک اما شیرین. بود مسیر این مانند سایروس من برای. نوشیدم

.زدم ورق را کتاب و گذاشتم میز روی را خالی لیوان اش؟شیرینی یا کنم دقت خطرش به آیا. کنم پررنگ  

من نظر از البته واقعیه کتاب این -  

. زدم  زل کتاب به باز و شدم خیره سایروس سیاه چشمان به کوتاهی مدت برای  
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باشم؟ خطرناک ترسینمی یا حرفین کم همیشه شما -  

. بخواند را ذهنم توانستمی اصال شاید. بود باهوش حد از بیش! بود باهوش  

خطری؟ چه -  

 مقابلم ایشیشه میز روی را دستش هردو. شد خم من سمت و کرد شکار هوا در را ضعیفم و آرام صدای

.گفت و دوخت من به را جدیش و شده ریز چشمان. کرد اشاره کتاب در( خطر) به و گذاشت،  

خطر این -  

مربوطه؟ شما به کتاب این -  

 خیال بی. باشد ریلکس کرد سعی و داد تکیه خود صندلی به دوباره. کرد عوض رنگ و خورد جا سریع سایروس

 او از ترباهوش من اما شوم شک دچار نگذارد و کند جلب خود دروغ سمت به مرا توجه تا کرد بیان را کلمات

.بودم  

.باشم خطرناک بودن خواستنی و تیپ خوش و زیبا عین در منم کنی احساس شاید گفتم فقط! اصال نه -  

دونستین؟می چیزو یک -  

 آنقدر کتاب وزن برداشتم را کتابم و لیوان و شدم بلند میز پشت از. ماند سخنم ادامه منتظر دقت با سایروس

. شد خسته دستم که بود زیاد  

عزیز دوست دروغه از ترقدرتمند حقیقت -  

 دست ابروانش که رفت فرو فکر به چنان. شد خیره میز به و کرد فکر زدم که ایکنایه به تعجب با سایروس

.شدم خارج کتابخانه از کتاب همراه و زدم محوی لبخند. گرفتند را یکدیگر  

 

 و معما دنبال دیگر داشتم دوست. بود درس بود، کرده جلب خود به مرا توجه که چیزی تنها درس کالس در

 به اصال و نیست مهم من برای هستند هرچه هاآن اینکه نکنم، دنبال را تلما و سایروس اصال و نروم خود سواالت

 و است  ساده رفیق یک فقط تلما هستند؟ چه بدانم که دارند ارتباطی من با هاآن مگر دارد؟ ربطی چه من

 کسی با اصال سایروس همچنین و صبح هنگام جز دهدنمی جلوه مشکوک هم اصال و نرسانده کسی به آزاری

 و پرونده این همیشه برای بار یک باید. بروم او معمای دنبال که نیست هم من رفیق حتی و کندنمی صحبت

 بی و حرف کم دختر همان من! دادممی جلوه  کنجکاو و فصول را خود نباید اصال که راستی به. ببندم را معما
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 این با بود نفر پانزده کالس جمعیت اینکه با. دهم تغییر را رفتارم بخواهم بینمنمی دلیلی امروز و هستم تفاوت

. بود مختلفی کارهای انجام و کردن صحبت مشغول سویی در هرکسی! است شلوغ بسیار کردممی احساس حال

 رامونا چهره به. بود داده آزاد وقت گویا و کردمی بررسی را دستش روی هایورق و بود نشسته میز پشت معلم

 بدی احساس یا بود ناراحت چیزی از گویا کردمی سکوت اما بگوید چیزی خواستمی مدام که شدم خیره

. داشت  

شده؟ چیزی -  

.شود خارج دهانش از شتاب با کلمات و بلرزد هاشچآن رامونا تا بود کافی سوال همین  

 من با اصال ولی منی دوست تو. کنممی تنهایی احساس خیلی و هستم تو با هاکالس همه توی من: رامونا

.چیزا خیلی راجب بزنم حرف باهات دارم دوست من نمیده من به خوبی حس این دونیمی کنی،نمی صحبت  

! رفیق یک یا کردممی بازی درکنارش را مجسمه یک نقش من. بود او با حق. دوختم دلگیرش نگاه به را نگاهم

 این دوستانم درکنار باید. شوندمی جا خط نیم در فقط کلماتم و بگویم سخن حد از بیش نتوانستم گاه هیچ

.است نادرست جاها از بسیاری در بودن حرف کم. کنم درست را ضعفم  

 به نسبت احساسی تو اینکه و بپوشی؟ چی خوایمی چیه؟ تولد جشن راجب نظرت راستی! کن صحبت خب -

داری؟ ویکتور  

 و برگرداند من سمت را اشصندلی شیرین لبخند با رامونا. بودم داده نشان مشتاق را خود بودم توانسته تا

 شروع و کرد آغاز نکات ریزترین از و کرد تر را لبش دستانش، کردن قفل با سپس. گذاشت میز روی را آرنجش

 او به نکردن فکر. دوختم رامونا به را نگاهم سریع که کردمی نگاهم کجی لبخند با سایروس. دادن توضیح به کرد

 به باید چرا پس باشد من برای رفیق یا دوست یک تواندنمی هرگز او. بود من موفقیت برای گام اولین مسائلش و

 و دارم شخصیتی خود برای نیز من باشم؟ کنجکاو هاآن راجب یا کنم دخالت اوست به مربوط که مسائلی

.کند خراب را آن ناتمام معمای یک گذارمنمی  

 اخه بود خریده برام ایتالیا از مادربزرگم اونو پامه، ساق تا که بپوشم رو ایم فیروزه دامن خواممی راستش: رامونا

 خیلی ویکتور تولد توی دارم دوست راستش. دامنم اون عاشق من جورایی یک کنه،می زندگی اونجا مادربزرگم

که؟ دونیمی دارم دوسش خیلی خب ولی عاشقشم نمیگم. کنه نگاه من به فقط ویکتورم و بشم دیده خوشگل  

کنه؟می زندگی ایتالیا تو مادربزرگت گفتی. دونممی آره اوه -  
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 کشور این به بیایم شدیم مجبور پدرم شغل خاطر به ما اما فامیالمون کل بگم بهتر یا پدربزرگم و اون. آره: رامونا

.خودمون کشور به برگشتیم شایدم نیست مشخص انگلیس توی بودنمون البته  

.ما عین دقیقا -  

شما؟: رامونا  

.اومدیم ایران از ما -  

. فهمیدم داشت چشمانش که برقی از را این. بود ناتمام سوال صدها چشمانش در. شد خیره من به ذوق با رامونا

 این که بود کرده شانه چپ سمت به را موهایش و بود پوشیده زیبایی همچنین گشاد و بنفش لباس رامونا امروز

. بریزند اشگونه روی چپ سمت از موها تا بود شده باعث  

گلوریاس؟ اسمت چرا پس فارسی؟ تو: رامونا  

.دادیم تغییرش. دالرامه من اسم -  

 این شتاب با که بود آموزانیدانش در غرق سالن. شدم خارج کالس از رامونا دست در دست و خورد زنگ بالخره

 زده دیوار به که شد قفل کاغذی روی نگاهم کردیممی حرکت سالن طول در که درحالی. دویدندمی سو آن و سو

 شنبه سه روز از رزمی هایورزش مسابقات. خواندم را خطش به خط دقت با و ایستادم بزرگ نوشته مقابل. بودند

. دیدم خود سر پشت را سایروس برگشتنم با. آوردمی دست به را المپیک مدال مسابقه این برنده و شودمی آغاز

 غذاخوری سالن سمت رامونا با همراه  گذشتم کنارش از. احساس بی و صاف لبش و بود خطوط روی نگاهش

 بازار یک سپس پوشیدیممی مناسب لباس یک و شدیممی اتاقمان وارد اول باید. داشتیم زیادی کار امروز. رفتم

. داشتم نیاز جشن برای جدید لباس یک به من همچنین کردیممی انتخاب تولد جشن خرید برای مناسب

 او با که روزی از دقیقا. کردندمی نگاه ما به زیرچشمی و بودند نشسته ترطرف آن میز چند دوستانش و فرانسیس

 فقط است خبر چه کوچکش ذهن در دانمنمی. کردمی ایجاد مزاحمت و پراندمی متلک مدام بودم شده آشنا

.نشستند مقابلمان و آمدند میزما سمت نیز رزا و ویکتور. نیست موجود خوبی خبرهای بودم مطمئن  

کجاس؟ تلما -  

.میاد االن: رزا  

 نباشد دست هم او با رزا که دارم شک. شدم بحث خیال بی اما نبود خواستممی من که سوالی جواب این مسلما

. بود موجود هاییشک نباشد انسان نیز رزا اینکه نظر از اما باشد داشته دست هم که نداده انجام جرمی تلما البته

 صحبت بود خریده که جدیدی ماشین راجب ویکتور. نبود تلما از خبری اما شدیم غذا خوردن مشغول کم کم



 

 

 
45 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 نادیده را رامونا کردم احساس من بلکه کندمی صحبت هم او با دارد که کردنمی رامونا به ایاشاره اصال و کردمی

 ذهن به چیزی واقعا اما شد خواهد رامونا ناراحتی باعث موضوع این شک بی. کندمی نگاه من به فقط و گرفته

شود؟می مگر نگو؟ سخن من با گفتممی باید. رسیدنمی من  

.میگم تبریک بهت ویکتور اوه -  

.گفتی کلمه یک عجب چه: ویکتور  

.حرفم کم من خب نباشین انصاف بی انقدر. بود کلمه یک از یشتر -  

زدن؟ حرف کم انقدر نیست سخت برات واقعا: ویکتور  

.برعکس -  

دارین؟ ایبرنامه چه فردا برای راستی. سخته زدن حرف زیاد: رزا  

.باشم گفته باشین فردا باید همتون: ویکتور  

.هستیم که معلومه -  

.نیستم من: رامونا  

 نخورده هم را غذایش از قاشق یک حتی که بود درحالی این و کرد ترک را میز و شد بلند سخن این گفتن با

 چیزی و بود خیره رامونا خالیه جای به اخم با ویکتور. شودمی ماجرایی ویکتور نکردن توجه این دانستممی. بود

 نفس و رفتم حیاط سمت. است بارانی حالش ندارم شک. بروم رامونا دنبال تا شدم بلند ببخشید یک با. گفتنمی

 و بزرگ درخت زیر رامونا. نبود خبری باران از و بود ترگرم پیش روزهای به نسبت هوا امروز. کشیدم عمیقی

 بهتر بودنش تنها نظرم به. بود ساخته هایشاعرآن فضای سرش روی هابرگ ریزش با و بود نشسته شکل قلبی

 روی اششده مشت دست. خوردمی تکان آرام لبش و لرزیدمی هاشچآن بود خیره زمین به که درحالی. باشد

 اما بود ایستاده من کنار دقیقا سایروس. کندمی وارد فشار صندلی به دارد کردممی احساس و داشت قرار صندلی

 یک رویش از و بود پوشیده سفید لباس یک امروز شدم متوجه و انداختم او به کوتاهی نگاه. فاصله کمی با

 این و نبود همیشه مثل موهایش. بود پوشیده هم رنگی کم و ایقهوه شلوار و داشت تن به رنگ خاکی سویشرت

 همان در که دوختم رامونا به باز را نگاهم سریع اما آورد وجد به مرا متفاوتش تیپ. بود داده عقب را آن بار

 او بود؟ چه رفتارش این دلیل اصال! دادمی نشان را خود تفاوت بی چنین این نباید ویکتور. بردمی سر به شرایط

 صحبت من با تنها و بود ماجرا این برعکس دقیقا امروز اما کردمی رفتار صمیمی و گرم بسیار رامونا با همیشه
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 که کرده اشتباهی کار رامونا واقعا نکند. بیاورد در دلش از تا نکرد تالشی هم رامونا رفتن از پس حتی. کردمی

  شده؟ ویکتور خشم باعث

شده؟ چیزی: سایروس  

.دادم پاسخ که بود رامونا قفل نگاهم هنوز  

.نداره ربطی شما به هم باشه شده -  

 داشتنم دوست احساس از فرار و سایروس از دوری. بود همین قصدم اما کردم برخورد ادبانه بی حد از بیش

 برای هرچقدر بدهم؟ جوابی او به چرا من پس بود نداده من به معمایش راجب جواب یک او اصال. او به نسبت

 نگاه من چشمان به دقیقا او شدم خیره چشمانش به. کردم برخورد بد که بودم ناراحت باز آوردممی دلیل خود

 خواستم. رسید نظر به ترسناک اشچهره چشمانش شدن ریز با. بود احساسی بی در غرق سیاهش تیله. کردمی

. شنیدممی وضوح به را صدایش که تپیدمی شدتی چنان با قلبم. گرفت را دستم که بگذرم کنارش از  

  

:وارگفتزمزمه سایروس  

!نباش قهر من با: سایروس  

 من! کنم قهر که نیستم دوست او با من گفت؟ چه او. بود شده دور من از سرعت به نبود اویی دیگر سپس

 فراری خودش و رازش از که زمانی حتی که! چقدر! باشد عجیب و مشکوک تواندمی چقدر نفر یک دانمنمی

 و رفتم رامونا سمت کردممی له خود پای زیر را هابرگ که درحالی. کندمی خود درگیر مرا و آیدمی باز هستم

 بین را اشزده یخ دستان و گذاشتم رامونا لرزان شانه روی را سرم. نشستم آهنی و سرد صندلی روی کنارش

. آیدمی بدش او از چرا ویکتور که پرسید من از مدام و یافت افزایش اشگریه شدت نیز او. گرفتم خود دستان

 که کوچکی برگ. بود زده یخ حال لطیفش دست. دادممی نوازش را دستش آرام و بودم کرده سکوت فقط من

. انداختممی پایین باال به و دادممی بازی کفشم با مدام را بود پایم زیر  

.مونهمی باز دهنش که کنیمی خوشگل انقدر مهمونی توی فردا مطمئنم -  

.نمیام من: رامونا   

!میای -  

!نه: رامونا  
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.آره -  

!نه گفتم: رامونا  

!نشو تسلیم! آره گفتم منم -  

 تلما. شدیم اتاق وارد هردو و کردم بلندش سریع. بود رضایتش نشانه این که زد کوچکی لبخند بالخره رامونا

. بود مطالعه مشغول هم رزا. کردمی خوانیهم آن با و دادمی گوش آهنگی به داشت و بود نشسته تختش روی

 زرشکی کاله. پوشیدم رنگم یخی و لی شلوار با را کوتاهم و زرشکی مانتوی. رفتم هایمانلباس کمد سمت سریع

 حال بی خیلی هم رامونا. کردم تمام را کارم کمرنگ رژ یک با و گذاشتم امشده فر و طالیی موهای روی رنگی

.گفتم و زدم هاششآن به محکم. بست اسبی دم هم را موهایش و برداشت سیاه شلوار و مانتو یک  

.قبر سر که نمیریم -  

.ندارم حال: رامونا  

.نداری کردی غلط -  

.لطفا نده گیر: رامونا  

ندارین؟ کاری بازار میریم ما هابچه. باشه -  

.سالمت به: تلما  

 

.بای.. هم: رزا  

 باشکوهی و بزرگ هایکشتی که داشت قرار زیبایی و بزرگ دریاچه مدرسه مقابل. شدیم خارج مدرسه از هردو

. نبودند آمد و رفت در زیادی افراد و بود خلوت خیابان. بودند کرده زیباتر را منظره و بودند داشته نگه اسکله کنار

 آورده در ارغوانی رنگ به خود هایبوسه با را زمین هابرگ و بود گرفته فرا خشکیده درختان را خیابان دورتادور

.داد قلقک را مشامم سیگار تند بوی ک شدیم ماشین سوار. بودند  

.برین پورتبلو خیابون به لطفا: رامونا  

 واقع فرمان روی که دستانش اما داشت سفیدی پوست مرد. شد رانندگی مشغول و داد تکان سری چاق مرد

 آهنگ به و دادم تکیه شیشه به را سرم. بود کرده ایجاد بدنش با بدی ناهماهنگی این و بودند سیاه بودند، شده

 بود برفی و سرد بسیار هوا. بودیم رفته خیابان آن به پیش سال سه که آیدمی یادم. سپردم گوش خارجی مالیم



 

 

 
48 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 و بردممی فرو برف زیر ته تا را خود چکمه که درحالی. کردیممی حرکت کند بسیار مادر با همراه که ایگونه به

 به فراوان هاییسختی از بعد بالخره و. کشیدمی خود با محکم را دستم مادر ، داشتمبرمی قدم شولوپ شاالپ

 هوای. شوم خارج مغازه از نداشتم قصد اصال و بود گرم بسیار مغازه داخل. شدیم داخل و رسیدیم ایمغازه

 هایخط با رنگ سبز لباس سمت مادر. دانستمنمی را خود حال که بود برگفته در را وجودم تمام چنان مرطوب

 سرما درهمان و گرفتم را مادر دست سپس. کرد خریداری پدر تولد روز برای را آن و رفت بود، رویش که نازکی

 این از گرفتم تصمیم روز همان از دقیقا. رساندم خانه به را خود بود، کرده باریدن به شروع نیز برف که درحالی و

 بلکه نبود خیابان از تقصیر شود متوجه نتوانست من کوچک ذهن اما بود اشتباهی کار هرچند باشم متنفر خیابان

 هوشیار که دادم تکان را دستش آرام. شدم خیره بود، بسته چشمانش که رامونایی به ماشین توقف با. بود هوا از

 نبود سرد آنقدر اما بود شده سردتر صبح به نسبت هوا. کردم هدایت تاکسی از بیرون به خود با را او سریع و شد

.شود ما خرید مانع که  

چی؟ تو خرممی لباس من: رامونا  

 چه خرید قصد دانستمنمی نیز خود راستی به. کردم سکوت فقط و شدم خیره رنگی رنگی هایمغازه به سردرگم

 بابت که چیزی ، باشد داشته همخوانی ویکتور شوخ شخصیت با باید بخرم خواهممی که چیزی اما. دارم چیزی

  چیست؟ چیز آن اما. تعارف روی از نه باشد ممنون واقعا آن

  

 و جشن برای بلند و طالیی لباس یک خریدن از پس من و خرید ویکتور برای زیبا لباس یک رامونا روز آن

 همه و بود تاریک کامال سالن. رفتیم ماناتاق سمت خسته هردو و کردم تمام را کارم مناسب هدیه یک خریدن

 انداختن با نیز من. نداشتند خبر دنیا از اصال و بودند خفته آرامش در نیز رزا و تلما. بود شده خاموش هاچراغ

 این بر دلیل بستم را چشمانم اینکه اما. بستم را چشمانم و کشیدم دراز تختم روی آرام تختم، کنار هاوسایل

 سایروس یعنی پوشد؟می چه جشن در سایروس بدانم بودم مشتاق. کردمنمی فکر چیزی به دیگر که نبود

. کردم دعوت خواب به را خود و کشیدم آهی تپد؟می قرار بی قلبم نامش شنیدن با من چرا بود؟ من دوست

 چهره به. بود گرفته اوج آسمان دل در او و بودم داده تکیه سایروس به. بودم شناور خویش رویای الیالبه

 سقوط درحال من و نبود سایروسی دیگر ثانیه چند عرض در و زد من بر کوچکی لبخند. شدم خیره زیبایش

 فضای. زدم نفس نفس و نشستم تخت روی سریع! زدممی پا و دست و کشیدممی فریاد بلندی صدای با! بودم

 از هم سر پشت رزا و زدمی هم قند آب نگرانی با تلما. بودند شده جمع من سر دور همه و بود روشن اتاق داخل

 اصال و بودم گیج هنوز. کردمی زمزمه چیزی و دادمی نوازش را هامشآن هم رامونا. پرسیدمی سوال من

! مرگ یعنی سایروس با بودن دهدمی نشان هم خواب این حتی! است چند ساعت دانستمنمی  
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.خوبم من -  

 زور با. بود اومده هم سایروس حتی اتاقمون دم اومدن یکی یکی شدن بیدار هابچه کل زدیمی جیغ داشتی: تلما

.بیرون بردمشون  

 را قند آب و کشیدم آهی. تپید قرار بی قلبم و شناختم را نام این تنها گفت که چیزهایی تمام بین از سایروس؟

. نوشیدم را آن از ایجرعه و کردم نزدیک لبانم به  

.ازتون ممنونم -  

 خود به را او محکم و پذیرفتم را دوستی لطیف احساس من بار اولین برای و بود گرفته درآغوش مرا رامونا

 دندانش با را ناخنش مدام که دوختم تلما به را نگاهم بود رامونا شانه روی هامچآن که درحالی. چسباندم

  داشت؟ ادامه کی تا مزخرف سواالت این چرا؟ اما بود برگرفته در را وجودش سراسر استرس گویا. کشدمی

خورین؟نمی چیزی دیگه خب: رزا  

.گرسنمه خیلی -  

 را افکارم کردممی مزه مزه را غذایم لذت با که درحالی. مالیدم آن روی را عسل و رفتم تافتون نان سمت سریع

 و کشیدم آهی تپد؟می قلبم آیدمی نامش تا چرا شوممی دیوانه آخر سایروس فکر با. کردممی تحلیل و تجزیه

 سرم روی را سویشرت کاله سپس. کردم شانه را امطالیی موهای و پوشیدم را سفیدم سویشرت. شدم بلند سریع

.رفتم در سمت ادکلن زدن با و پوشیدم را سفیدم جین شلوار سپس. دهم جلوه ترتیپ خوش مثال که انداختم  

ندارین؟ کاری من با بگردم کمی میرم من -  

.باش خودت مراقب: تلما  

 قرار نه ساعت شب فقط نداشتیم کالسی و بود شنبه پنج امروز. شدم خارج اتاق از و دادم تکان برایشان سری

 وارد و رفتم پایین هاپله از آرام کردممی باز را دستم روی کتاب که درحالی. برویم ویکتور تولد جشن به بود

 اینکه با بود ماورایی چیزهای راجب داستان. شدم غرق داستان دل در بیشتر و زدم ورق را صفحه. شدم حیاط

 یک. دادم تکیه آن سرد میله به و نشستم صندلی روی. بود جالب خواندشان اما نداشتم اعقادی هاآن به چندان

 به و داشت وجود اشپیشانی روی کوچکی اخم. بود نشسته من کنار آرام که افتاد سایروس به نگاهم لحظه

.کردمی نگاه زمین روزی هایبرگ  

داری؟ عالقه هاداستآن این به: سایروس  
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.آره -  

کنی؟می باورشون: سایروس  

.آره: گفتم دروغ به  

..آه: سایروس  

.ساده رفاقت یک بشیم؟ دوست باهم میشه -  

 پیدا جرئت چگونه دانمنمی. بگویم او به حتما را سخن این داشتم دوست. شد خیره من به متعجب سایروس

 بیاوری اشدست به تا که است نایاب شربت یک مانند او با دوستی. مانممی حرفم پای امگفته که حال اما کردم

 چشمانش در که زد مرموزی لبخند سایروس. بپذیرد را درخواستم دارم شک هرچند بدهی دستش از نباید

. داشت وجود مانعی هم بود خوشحال هم گویا. شدم تردقیق  

!داره شرط: سایروس  

شرطی؟ چه -  

.کن وارد نیرو بهش و بردار بزرگو سنگ اون: سایروس  

 

 نیز آن برداشتن حتی و بود بزرگ بسیار. شدم خیره بنشینم رویش توانستمنمی حتی که بزرگی سنگ به

 یک و رفتم بزرگ سنگ سمت. بنشینی رویش تا بود مناسب صندلی یک مثل دقیقا بود دنیا کار ترینسخت

 سایروس. داشتم نگهش دستم در و کندم زمین از را سنگ سپس. رویش را دیگری و گذاشتم زیرش را دستم

 پودر سنگ که دادم افزایش سنگ روی را دستم فشار. کردمی نگاهم ریلکس و بود داده تکیه صندلی به هنوز

. کردممی نگاه شده خورد هایسنگ به ترس با و بود مانده باز دهانم. شد تبدیل ریز بسیار سنگ چند به و شد

 اتفاقی چنین شود؟می مگر. بود غیرممکن تقریبا کاری چنین انجام و بود بزرگ بسیار سنگ آن! بودم متعجب

 سایروس به! کردم پودر اندک فشاری با را محکم و بزرگ بسیار سنگ یک من افتاد، اتفاق اما است غیرممکن

 تعجب اصال چرا چطور؟ اما. داشت را اتفاقی چنین انتظار گویا. کردمی نگاهم تمام ریلکسی با که شدم خیره

 او برای کاری چنین پس نیست عادی انسان یک او مسلما خب بود؟ عادی او برای اتفاقی چنین یعنی نکرد؟

 سرم روی از را کالهم و آمد کنارم سایروس. است آور تعجب انسان یک برای! انسانم یک من اما است آسان

. شود هیجان دچار باز قلبم شد باعث این که داشت قرار من مقابل دقیقا. برداشت  

!منی رفیق بعد به این از تو باشه: سایروس  
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کیه؟ رفیقم بدونم نباید من -  

!فعال نه: سایروس  

 روی از پرده بالخره. شد خواهد آشکار روز عین چیز همه دور چندان نه آینده در بود این دهنده نشان فعال

 حال او. زدیممی قدم آرام و بودیم ساکت هردو. شد زدن قدم مشغول من با سایروس. شد خواهد باز معماها

 حد از بیش من چرا نبود؟ ساده او به نسبت من احساس چرا پس ساده رفیق یک فقط اما بود من دوست

بود؟ چه احساس این پس بودم نکرده برخورد صمیمی او با حال به تا که من داشتم؟ دوستش  

.بزنیم حرف بیا: سایروس  

 نیز او. گرفت شکل صورتم روی عمیقی لبخند. تقاضا یک به شبیه بیشتر. بود دلنشین و زیبا بسیار لحنش

.بگوید سخن حرف کم منه با داشت دوست  

بگیم؟ چی -  

چیه؟ ویکتور راجب نظرت: سایروس  

 بد رامونا با که زمانی جز بودم نکرده فکر ویکتور به حال به تا من راستش. بود عجیب و ناگهانی بسیار سوالش

 اگر که بود مزاج دمی دم او اینکه یا بود کرده خطا رامونا اینکه یا داشت دلیل دو رفتارش این! بود کرده برخورد

. هست نیز فرد بدترین بگویم باید و نیست خوبی فرد او باشد درست دوم دلیل  

 سرد یهویی گاهی اما باشه تونهمی خوبی دوست و خاکیه شوخه، همچنین شیطون و شر پسر یک اون خب -

.داره دلیلی حتما این که میشه  

داری؟ دوستش: سایروس  

 ویکتور راجب باید چرا ما. نبود راجبش کردن صحبت برای خوبی بحث این. انداختم او مشتاق چهره به نگاهی

 هیچ بود؟ چه بال آن اینکه جمله از بپرسم زیادی سواالت او راجب داشتم قصد من که درحالی کنیم صجبت

 بسیار و سیاه بال جفت دو. نداشتم آن از واضحی تصویر اینکه با کنمنمی فراموش را زیبا بال آن شکل وقت

 من شاید. نبود بال و برجستگی از خبری اما کشیدم کمرش به دستی قبلی اراده بدون. بود کمرش روی باشکوه

 فکر سایروس سوال به سریع. نیست هم کردن حس قابل حتی و کرده مخفی ناگهان را بالش شاید یا زدم توهم

 من اما بداند ویکتور به نسبت من عالقه راجب داشت دوست او. کنم دور بال از را ذهنم کردم سعی و کردم

. نداشتم عادی دوست یک جز او به خاصی عالقه  
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 آوردنمی وجد به مرا نیز او با صحبت هرچند که باشد ساده کالم هم یک یا کالسی هم یک توانستمی فقط او

.کند بیان توانستنمی خوبی کلمات چون شاید  

.دارم دوستش ساده کالسیه هم یک عنوان به من خب -  

.کنه انتخاب پا هم یک باید هرکس داری؟ خاصی برنامه مهمونی برای: سایروس  

پا؟ هم -  

.پسر رفیق یک: سایروس  

میری؟ کی با تو -  

 حدس اما نبود مربوط من به اصال احتماال. کردم فضولی حد از بیش شدم متوجه که کرد نگاهم خیره سایروس

 رفیق من گذشته آن از بود بقیه از ترصمیمی او با زیرا کند انتخاب جشن برای دوست عنوان به را تلما زدممی

 سریع که زد کوچکی لبخند و شد مهربان نگاهش رنگ. برود جشن به من با نبود مشتاق چندان او و بودم او تازه

.شد محو  

.میرم دخترم رفیق با: سایروس  

 دادم تکان سری فقط. شدممی پیچش پا نباید بنابراین کیست دخترش رفیق بگوید ندارد قصد  که بود مشخص

 تا رفتمی اتاقش به احتماال. شد متوقف بود ما اتاق مقابل که  شماره در نزدیک. شدیم سالن وارد هردو و

 طرح با آن سرتاسر و بود خالی اتاق. شد اتاقش وارد و کشید خود با مرا که کنم ترکش خواستم. کند استراحت

 تخت سمت سایروس. بود پرده به متعلق سفید رنگ تنها بودند سیاه هردو هاتخت و هاکمد. بود شده کار سیاهی

.نشست آن روی و رفت چپ سمت پایینی  

چیه؟ اتاقمون راجب نظرت: سایروس  

کنی؟ استراحت خوایمی. خوبه -  

.آره: سایروس  

.میرم من پس -   

.بینمتمی شب. باشه: سایروس  

 سمت و کردم ترک را اتاقش کوچکی چشمک با و شدم خیره او زیبای چهره به بار آخرین برای و رفتم در سمت

 و رفتم باال آهنی و کوچک پله از. بود مشغول گوشی با تنهایی تلما فقط و نبودند رزا و رامونا. رفتم خودمان اتاق
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 که من برای حداقل. بود غیرممکن ارتفاع این با هم آن تخت این در خوابیدن راستی به. نشستم تلما تخت روی

.بود چنین  

اومدی؟: تلما  

چیه؟ سایروس راجب نظرت...میگم اینه؟ غیر. آره -  

 حتما او. بکشم پیش را بحث این که بود مشتاق نظر به برگشت من سمت و کرد خاموش را گوشیش تلما

! است تلما است صمیمی او با سایروس که کسی تنها زیرا! سایروس همچنین و  دارد دوست بسیار را سایروس

 و باشد داشته دوست مرا بیشتر سایروس داشتم دوست چرا دانمنمی کردم حسادت تلما برای دل در لحظه یک

 یک فقط مرا او بود دیوانگی داشتن دوست این هرچند دارم دوست را سایروس واقعا من دادمی نشان نیز این

!من یشنهاد با هم آن شدیم دوست امروز تازه و! داندمی عادی رفیق  

!خوبیه پسر: تلما  

نیستین؟ هم عاشق شما همین؟ -  

 که بود آن دهنده نشان پوزخند این. دوخت چشم سقف به و کشید دراز تختش روی داری صدا پوزخند با تلما

 هایداستآن فقط هااین و نیست درکنار هم عشقی احتماال و ندارند باهم ایرابطی نوع هیچ اصال سایروس و تلما

 صمیمی یکدیگر با آنقدر چرا هاآن نبود درکار حسی اگر پس خب. بود ساخته را آن من ذهن که بود ایمسخره

 کی سوال همه این و مشکوکند؟ چرا و دارند یکدیگر با ارتباطی چه هاآن اصال کنم؟می اشتباه من یعنی بودند؟

شوند؟می تمام  

 همدیگه عاشق تونیممی نه همیم عاشق نه ما! کنیمی فکر تو که نیست چیزی اصال سایروس با من رابطه: تلما

!همین خوبیه برادر فقط اون. باشیم  

 کنار اوست؟ برادر واقعا سایروس یا کردمی فرض برادر یک را آن یعنی واقعی؟ یا بود دروغین برادر یک این! برادر

 ارتباط دلیل همین و سایروس عین دقیقا بود داغ بسیار نیز او. گذاشتم بازویش روی را سرم و کشیدم دراز تلما

.گذاشتم اششانه روی را سرم و کردم حلقه تلما شکم دور را دستم! کردمی تصدیق را دو آن  

.دارم دوست خیلی من اوه: تلما  

.منم احتماال -  

بکنم؟ خفت احتمال؟: تلما  
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.کردم شوخی -  

 طعم واقعا. چشیدممی و کردممی احساس را دوستی طعم تازه من. خندیدم بلندی صدای با هردو سپس و

 حال به تا. بخوابم کردم سعی کشیدمی را مانهردوی روی تلما که درحالی و شد گرم چشمانم. داشت شیرینی

 اطرافم در دوستی واقعا من اما باشد عجیب شاید بکشم آغوش به را او یا کنم محبت او به که نداشتم دوستی

 به هرگز من اینکه با آموزان دانش دیگر همچنین و زدمی طعنه من به مدام مارلیا پیشین مدرسه در. دیدمنمی

 خوردن مشغول میزم پشت دیگران از دور ایگوشه و داشتمبرمی را شکالتم و کیک همیشه. نکردم بدی هاآن

.زدم پس را افکار این و کشیدم آهی. شدممی هاآن  

  

 راوی

 خود کمد سمت بود مغشوش ذهنش که درحالی. رفت پایین تخت از و برداشت تلما شانه روی از را سرش دالرام

 نبود مهم برایش اصال و نداشت دامن زیبایی به زیادی توجه لحظه آن در و برداشت را طالیی و بلند دامن و رفت

 طالیی موهای و برداشت را شانه. رفت آیینه سمت و پوشید را دامن سریع. است زیبا و درخشان بسیار دامن که

 پاشنه هایکفش. زد لبانش به پررنگ تقریبا و قرز رژ یک و بست پشت از را موهایش فقط. زد شانه آرام را خود

 رامونا. بودند شدن آماده مشغول ذوق با هردو رامونا و رزا. نشست تختش روی و پوشید را رنگش طالیی و بلند

 کند انتخاب خود برای دوست یک داشت قصد هم رزا کرد؟ خواهد برخورد چطور او با ویکتور که بود این فکر در

 آیا پرسیدمی خود از و بود خیره خود هایکفش به سکوت در دالرام اما. باشد مناسب کار این برای امشب شاید

 اینکه با آری! کیست واقعا نیست مشخص اصال که مرموز فرد یک با شد؟ رفیق سایروس با که کرد مناسبی کار

 او به تواندمی حال آیا اما بزند پس را داشتن دوست این تا داشت زیادی دلیل اما داشت دوست را سایروس بسیار

 دلش در. شود دالرام منظور متوجه خود سایروس کردن رفتار سرد با شاید باشم؟ دوست تو با خواهمنمی بگوید

 از و کردندمی جذب را او سایروس رفتارهای تک تک و داشت دوست بسیار را سایروس طرفی از. بود برپا آشوبی

 از بالخره تلما. پروراندمی بود ذهنش در آنچه از ترسی دل در و کندمی رفاقت کسی چه با دانستنمی طرفی

 عجیب شباهت متوجه و بود خیره تلما آب از خیس صورت به دالرام. زد آبی صورتش به و آمد پایین تخت روی

.پرسید کرد،می خشک را صورتش که درحالی تلما! شد نیز تلما و سایروس  

.میرم فارسیس با من جشن؟ میرین کی با: تلما  

.برم فرانک با احتماال من: رزا  

گلوریا؟ چی تو. باشه ویکتور خود همراهم خواممی من: رامونا  
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.دونمنمی: دالرام  

 او با نداشت امکان سایروس. بود غیرممکن رفتن او با که بود سایروس رفیقش تنها او. بود سردرگم هنوز دالرام

 همراه زیادی صمیمیت با رزا که بود روزی چند. کند فکر فرانک به و بزند پس را افکارش کرد سعی. شود همراه

 پوست که بود سیاهی مو و قدبلند بسیار پسر یک فرانک. گفتمی سخن او با بیشتر و زدمی قدم فرانک

 کسانی با. زننده و تلخ هم و بود مهربان و شیرین هم فرانک. بود رنگ سیاه و ریز چشمانش و داشت جوگندمی

 چندان فرنک با دالرام البته! بود زهرمار همچو دیگر افراد با اما کردمی برخورد خوب شناختمی را هاآن که

 فقط نبود سرد او البته که دالرام بودن سرد خاطر به شاید. گفتمی سخن خوب او با فرنک اما بود نکرده صحبت

 گرفت تصمیم و شد بلند دالرام. بود شده جذب سمتش به نیز فرانک دلیل این به شاید خالصه بود، حرف کم

 کند پیدا کسی تواندمی ببیند خواستمی حداقل او و شدمی آغاز جشن دیگر ساعت نیم. شود خارج اتاق از که

 کفش از همیشه او. رفت در سمت آرام و خورد پیچ پایش که برود در سمت سرعت با خواست! نه یا بیاید او با تا

 هاکفش چنین این با گاه هیچ او چون شاید. زدمی لنگ همیشه هاییمهمانی چنین در و داشت تنفر بلند پاشنه

 در به و بست را اتاق در. دانستنمی راحتی هایکفش را هاآن کال شاید یا نداشت عادت هاآن به و بود نرفته راه

. شد خیره سایروس روی نگاهش و زد خشکش بود دریچه روی دستش که درحالی. شد خیره مقابل  

  

! چیست او العملعکس بداند بود مشتاق و بود خیره دالرام به زیرچشمی و داشت لب بر پوزخندی سایروس

 و رنگ سیاه کت یک رویش از و بود پوشیده سفید لباس یک او. شد خیره سایروس سرتاپای به دقت با دالرام

 چپ سمت ژل با را اشایقهوه موهای. بود جیبش روی قرمز رز گل یک همچنین. ستش شلوار با همراه شیک

 دستش و شد خود متوجه سریع دالرام. بود افتاده اشکشیده تقریبا چشمان روی آن از مو تار چند که بود داده

 قدم هاپله سمت آرام بود خیره زمین به که درحالی و داد قورت را دهانش آب. برداشت دستگیره روی از را

 او تا ماند منتظر و کرد متوقف را دالرام بلندی صدای با سایروس. نزند لنگ که کرد را تالشش تمام و برداشت

 چرا کردنمی باور نیز خود. ببیند را سایروس تا برگشت راست سمت کمی و ایستاد جایش در دالرام. برگردد

 نفس. زدندمی مشت اشسینه قفسه به شدت با و بودند شده نیرومند قلبش بازوان گویا. تپدمی چنین قلبش

 قصد واقعا حال. رسید مشامش به سایروس تند بوی کشید بو که کمی. رفت سایروس سمت و کشید عمیقی

!دور فقط. شود دور او از سرعت آخرین با داشت  

جشن؟ بری من با خواینمی رفیق میگم: سایروس  

 سیاه الک با را آن که بلندش ناخن با. بود مانده باز دهانش و زدمی زنگ دالرام ذهن در هنوز کلمه این! رفیق

 از باید او. بجنگد عقلش با تا بود تالش در. فشردمی و بود گرفته را دامنش گوشه محکم بود، کرده آراسته
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 ریلکس کامال سایروس. شود قدم هم سایروس با داشت دوست بسیار قلبش حال اما کردمی فرار سایروس

 اصال. کردمی نگاه دالرام به و بود داده تکیه دیوار به بود، برده فرو شلوارش جیب در را دستش هردو که درحالی

. انداخت دالرام چهره به ایکلی نگاه. خواندمی را تردید چشمانش از اما بخواند را دختر آن ذهن توانستنمی

 طالیی دامن بود، ریخته چشمانش گوشه و هاششآن روی زیبا ابریشمی همچو زیبایش و رنگ طالیی موهای

 به سیاهش چشمان. بود دالرام لطیف و سفید دستان اسیر دامن از ایگوشه و کردمی لمس را زمین رنگش

 دختر این! کند درک توانستنمی هنوز او. بود دالرام پاسخ انتظار در صبرانه بی سایروس و بود شده دوخته زمین

خواست؟می چه واقعا او! کند فرار خواهدمی حال و شود نزدیک او به کردمی تالش ابتدا  

:گفت بود، خیره سایروس به که درحالی طالیی موهای تار الیالبه از و کرد بلند را سرش دالرام  

.قبوله باشه -  

 توسط که درحالی دالرام. گرفت خود دست در را دالرام لطیف و سفید دست و زد دیگر پوزخندی سایروس

 عنوان به را او سایروس که کردنمی باور هنوز. کند هماهنگ او با را هایشقدم کرد سعی شدمی کشیده سایروس

 پاشنه که درحالی. سپرده سایروس دست به را خود فرار جای به که کند باور تواندنمی حتی و پذیرفته همراه

 سایروس آویزان و بردارد قدم ترمحکم کرد سعی داد،می تق تق صدای و کردمی برخورد زمین به اشکفش

 آرام! خوردمی چین پارچه که نبود این فکر به اصال و فشردمی را دامنش گوشه نگرانی با هنوز دالرام. نباشد

 اما نکند احساس را سایروس بوی تا بکشد نفس دهان از گرفت تصمیم و رفت پایین هاپله از سایروس با همراه

 و جدید موضوع بود تالش در دالرام. بروند مقابل ساختمان به تا شدند حیاط وارد هردو! بود ایبیهوده تالش

.پرسید بچگانه سوال یک درآخر و نرسید ذهنش به چیزی اما کند صحبت سایروس با بتواند تا کند پیدا خوبی  

کردی؟ انتخاب منو چرا تو: دالرام  

.کنممی انتخاب دخترمو هایرفیق از یکی گفتم صبح: گفت تعلل بدون سایروس  

چی؟ تلما: دالرام  

.نیست رفیقم اون: سایروس  

.بودین صمیمی خیلی اما -  

!نداری خبر هیچی از تو: سایروس  

 در دالرام. لحظه یک فقط اما کرد غمگین را سایروس لحظه یک که زد دارحرص و دار صدا پوزخندی دالرام

 چیزی از مسلما او. بیاورد زبان به توانستنمی حیف اما داد فحش هزاران سایروس آخر سخن این برای ذهنش
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 غافل و نادانی هی نبود نیاز اصال و بکشد رخ به را معما این مدام سایروس نبود نیاز است درست نداشت خبر

 چگونه؟ اما شود خبردار معما این از داشت قصد هرکسی از بیشتر اما دانستنمی او. کند روشن را دالرام بودن

 دالرام! کنند حل سوال اینکه نه کنند طرح سوال بودند بلد فقط هاآن دهد؟ پاسخ سواالتش به بود قرار کسی چه

 که بزرگی اتاق بالخره هاآن. کشیدند رخ به را معما باز هاآن اما نکند فکر معمایی هیچ به تا کرد تالش بارها

. بود بزرگی اتاق بسیار و بود وتئاتر سینما بخش عادی درحالت اتاق آن. رسیدند بود، شده برگذار آن در جشن

 به که آبی، و قرمز سبز زرد، نورهای فقط بود تاریک جا همه و بود شده پوشیده بادکنک از انواعی با اتاق آن حال

 برقصد سریع گرفت تصمیم آهنگ صدای شنیدن با دالرام. بودند کرده روشن را فضا کمی شدندمی پخش اطراف

 دست سایروس. کشید خط رقص روی ، آن یادآوری با و برقصد سایروس با باید که بود کرده فراموش را این اما

 درحال کسی فعال. نشستند بود، شده چیده سالن دوتادور که چرمی صندلی روی هردو و کشید خود با را دالرام

. بودند نشسته صندلی روی و بودند آمده آموزان دانش از کمی تعداد. بود خالی کامال وسط آن و نبود رقص

 گوشه در تنها و خجالت با رامونا اما بود فرانک با همراه رزا. داد تکان هاآن برای دستی رامونا و رزا دیدن با دالرام

 به چشم با و برداشت را کیفش سریع هدیه آوردن یاد به با دالرام. بود ویکتور دنبال نظر به و زدمی گشت اتاق

. ببیند را ویکتور بتواند تا شد خیره اطراف  

هستی؟ چی دنبال: سایروس  

!ویکتور! کی نه چی -  

.نیست اینجا اون اوه: سایروس  

کجاس؟ -  

.شویی دست: سایروس  

 خبر چیز همه از حال و بود خیره زمین به فقط و بود نشسته دالرام کنار که سایروس دانست؟می چگونه او اما

 این حتی اگر! بود غیرممکن اما بگیرد نادیده نیز را سوال این کرد تالش و کشید بلندی آه باز دالرام داشت؟

 شد بلند دالرام. بود کار بهترین نپرسیدن پس گفتمی دروغ یا کردمی انکار یا او پرسیدمی سایروس از را سوال

.نکند تنهایی احساس او و برود رزا سمت تا  

.میام االن -  

!دونممی: سایروس  
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 است مشخص خب. بود پرتقال آب خوردن مشغول سویی آن که رفت رزا سمت و زد کوچکی لبخند دالرام

 دالرام دیدن با رزا. کرد جاخوش لبش در پوزخندی موضوع این به کردن فکر با! داندمی را چیز همه سایروس

 لحن با و گذاشت رزا شانه روی را دستش دالرام. نشود دیده خیسش چشمان تا دوخت زمین به را نگاهش

.گفت مهربانی  

.میاد االن نباش نگران نیست اینجا ویکتور -  

.نکنه قبول منو اون اصال شاید: رزا  

 او آیا اما بود، خیره دو آن به و بود ایستاده در، مقابل در سویی آن او! شد قفل ویکتور نگاه در هاآن هردوی نگاه

نه؟ یا بود خیره دالرام به تنها  

  

. بود خیره ویکتور به ترس با دالرام. گفت آمد خوش هاآن به عمیقی لبخند با و شد نزدیک دو آن به آرام ویکتور

 چون رفتمی بیرون مهمانی از او هم کشتمی رامونا قلب هم صورت این غیر در پذیرفتمی را رامونا باید او

.گفت بود، خیره ناخنش به قرمز صورتی و خجالت با که درحالی رامونا. نداشت همراهی  

ویکتور؟ میشی من همراه: رامونا  

 روز آن چرا ویکتور! بود گنگ هنوز و بود مانده باز دالرام دهان. کرد نگاه رامونا هایچشم به رفت جلو ویکتور

 گرفت هاآن از را نگاهش کالفه دالرام است؟ مزاج دمی دم واقعا پس بود؟ صمیمی آنقدر چرا حال و بود سرد

 شد عصبی شدت به و نکرد درک را روزش آن رفتار دلیل اما کرده برخورد خوب ویکتور که بود خوشحال هرچند

 آرامش با سایروس. داد قلب تپش و محبت به را جایش و رفت بین از باز سایروس دیدن با احساس این هرچند

 باال لبش گوشه و کرد شکار را دالرام پراحساس و خیره نگاه سریع سایروس. نوشیدمی را میوه آب و بود نشسته

.دوخت رامونا و ویکتور به را نگاهش دالرام که برد باال سوالی را ابرویش سپس. رفت  

.بپرسم سوالی یک ازت باید من ویکتور -  

 و جدی صورت همان با. جاخورد خشن همچنین جدی لحن این از درواقع و دوخت دالرام به را نگاهش ویکتور

.بود مانده خیره دو آن به ترس با و بود گیج رامونا وسط این و داد را دالرام پاسخ شوخی از دور به  

بله؟: ویکتور  

شکستی؟ رو دلش و کردی برخورد رامونا با بد انقدر روز اون چرا -  
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 اگر و بشنود را ویکتور جواب تا بود مشتاق نیز رامونا. نبود پرده پشت از خبری و بود شده آشکار چیز همه حال

 او. ماند خیره دالرام صورت به لحظه چند بود جاخورده کامال که ویکتور. کند جبران بود داده انجام بدی کار

 لحظه چند از بعد! دیدمی خوشحال و شاد را او همیشه و بود ندیده را دالرام جدی  و خشن صورت این گاه هیچ

 دوخته زمین به را نگاهش که بود درحالی این و آورد زبان به را بودنش سرد و ناراحتی اصلی دلیل و آمد خود به

.بود  

 سمت و نذاشت محل بهم اصال که زدم صدا چندبار رو رامونا غذاخوری، سالن بریم اینکه قبل روز اون: ویکتور

 تصمیم بنابراین راموناس پسره دوست فرانک کردم فکر من کرد، برخورد راحت خیلی فرانکم و رفت فرانک

!شد راحت خیالم رزا و فرانک دیدن با امروز اما بشم سرد اون با گرفتم  

!کردی قضاوت تو اوه -  

.شاید: ویکتور  

!ویکتور مبارک تولدت. گذشته ها گذشته خیال بی! منه برادر مثل به اون: رامونا  

.ویکی مبارک تولدت -  

 حالت از و شده شوخ دختر همان دالرام ک بود خوشحال او. زد لبخند بالخره و شد خیره دالرام به ویکتور

 تنها را دو آن گرفت تصمیم دالرام. ترسناندمی کمی را ویکتور دالرام حالت آن درواقع آمده بیرون وحشتنانکش

 بود شده شلوغ سالن حال. گرفت جا سایروس کنار و داد تکان دستی هردو برای. برود سایروس سمت و بگذارد

. بود تصور از دور این هرچند کشیدندمی خجالت خود همراه از همه شاید. نداشت رقصیدن قصد کسی فعال اما

 به و بود داده تکیه صندلی به سایروس. کرد نزدیک او به را خود کمی و دوخت سایروس به را نگاهش دالرام

 گفتن بدون و حرکت بی ساعت چندین چگونه او راستی به بداند بود جالب دالرام برای. بود خیره نامعلومی جای

 کسی با نداشت دوست و رفتنمی سر اشحوصله اصال یعنی بود؟ خیره نامعلوم نقطه یک به کلمه یک حتی

 دیگران داشت دوست او. شدمی دیوانه ماندمی سکوت در وقتی بود حرف کم کامال که دالرام بگوید؟ سخن

 کمی دهد گوش سایروس و بگوید سخن او حال اینکه اما بود اینگونه همیشه دهد گوش او و بگوید سخن

 سخن سایروس با داشت دوست شاید. بگوید سخن گرفت تصمیم و شد لبریز صبرش بالخره! بود غیرممکن

 بگوید چیزی دالرام اینکه از قبل اما. بود مهم برایش سایروس صدای شنیدن و داشت دوست را او چون بگوید

.گشود سخن به لب سایروس  

برقصیم؟ بریم: سایروس  
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 سکوت اما آری بگوید داشت دوست اشتیاق با. بپرسد او از سوالی چنین سایروس داشت آرزو دالرام راستی به

 دوست را داشت ارتباط سایروس به که هرچیزی چرا. ماند خیره سایروس تلخ ایقهوه چشمان به فقط و کرد

:گفت و دوخت خود دارپاشه کفش به را نگاهش کالفه داشت؟  

.نیست بدی فکر -  

 نشسته همه و نبود وسط آن کس هیچ. ایستادند رقص سالن وسط هردو و کشید را دالرام دست سریع سایروس

 بود ریلکس کامال سایروس اما رسیدمی نظر به ترسناک کمی چشم هزاران میان تنها هم آن دو آن وجود! بودند

 سالن سرتاسر در آرامی آهنگ. بود خیره چشم دو آن به فقط دالرام حال و یافت انتقال نیز دالرام به حس آن و

 خیره سایروس چهره روی نگاهش دالرام. رقصیدندمی یکدیگر با و کردندمی حرکت آرام دو آن و بود شده پخش

 دالرام. بود خوبی بکس کیسه اشسینه قفسه گویا. زدن مشت به کرد شروع باز قلبش او لبخند دیدن با و بود

 قلبش و دارد دوست حد از بیش را سایروس که بود فهمیده حال او. برقصد فقط فکری هیچ بدون کرد سعی

 چگونه عجیب و سرد سایروس آن بودند تعجب در و بودند خیره دو آن به فقط همه. است شده او وابسته شدیدا

 ترسیدمی او! بود تلما بود، نگران حد از بیش و بود نکرده تعجب که کسی تنها آمده رقص به دختر یک با حال

!چرا را قبیله اما دادنمی آزار را او شدن صمیمی این درواقع و شود صمیمی دالرام با حد از بیش سایروس  

  

.رقصیدی من با که ممنون: دالرام  

.تو نه دادم من رو پیشنهاد: سایروس  

.خواستمی دلم من اما -  

.خواستمی دلم منم شاید خب: سایروس  

میگی؟ بهم روز یک معماهارو این هستی؟ کی واقعا تو رفیق میگم. احتماال -  

.میگم بهت شد نیاز اگرم. بدونی نیست نیاز: سایروس  

 سایروس رسید خود پایان به آهنگ که هنگامی. لرزید خود به لحظه یک دالرام که بود سرد آنقدر سایروس لحن

 و نشستند سرجایشان سایروس با همراه دالرام. گرفت فرا را سالن کل جیغ که چرخاند دستش روی را دالرام

 و ویکتور فقط و بود خالی هاصندلی تقریبا و بروند رقص سالن وسط به همه تا بودند شروعی نقطه هاآن حال

 بود؟ آن پس در بیش منظوری یا بود ساده رقص یک تنها این آیا کردمی فکر خود با دالرام. بودند نشسته رامونا

 و نایاب پسر همان سایروس! بس و بود ساده رقص یک تنها شد متوجه سایروس سکوت و سرد نگاه دیدن با اما
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 به را سایروس بتواند نبود مطمئن اصال او. هست و بود دنیا کار ترینسخت آوردنش دست به که همانی. بود سرد

 به دوستی هرگز دالرام و نبینند را یکدیگر گاه هیچ دیگر هاآن مدرسه از بعد داشت احتمال اصال. بیاورد دست

 داشت دوست او. کردمی غمگین را دالرام نیز موضوع این به کردن فکر حتی. باشد نداشته دیگر سایروس اسم

 او حتی که زمانی سایروس دادن دست از اما ندهد دست از را او گاه هیچ و بماند باقی دوستش بهترین سایروس

. بود زیاد حد از بیش احتمالش بلکه نبود غیرممکن نیاورده دست به را  

 برای نداریم کالس و جمعس فردا.  بشیم جمع آتیش یک دور حیاط توی قراره همه تولد بعد امشب: سایروس

.بریم خودمونی اردوی یک به خوایممی همین  

هستن؟ کیا -  

 او با باز باید حتما و نیست خوب دالرام به شدن نزدیک دانستمی سایروس. دوخت دالرام به را نگاهش سایروس

 هم زیادی بسیار زور که راز و رمز پر و عجیب دختر یک. باشد کنارش دالرام داشت دوست عجیب اما شود سرد

 او اما. شود نزدیک ساده رفیق یک به حد از بیش حتی تواندمی سایروس نباشد عادی انسان یک دالرام اگر! دارد

.رفیق یک از کمتر حتی دانستمی ساده رفیق یک فقط را دالرام حال  

 ندارم دوست اصال من هرچند دستش دارو و فرانسیس دنی، تلما، رامونا، رزا، ویکتور، فرانک، تو، و من: سایروس

.هست اما باشه هم فرانسیس  

کیه؟ دنی -   

!من دوست: سایروس  

 کسی با را سایروس گاه هیچ او درواقع بود ندیده صحبت مشغول پسر یک با را سایروس هرگز دالرام! بود عجیب

 که پسری آن احتماال و است صحبت مشغول پسری با سایروس که بود دیده بار یک... چرا اما بود ندیده صمیمی

 هنوز. داد تکیه صندلی به و نگفت چیزی دیگر دالرام. است دنی بود، نشسته میزغذاخوری پشت سایروس کنار

 باشد سایروس با هنوز و نشود تمام هرگز آهنگ آن خواستمی دلش عجیب دالرام و بودند رقص مشغول همه

 و نیست او مال سایروس دانستمی و کندنمی برخورد صمیمی او با اصال سایروس دانستمی خوب او اما

 در و بود نگران دالیل این خاطر به و دهد دست از را او زود بود ممکن حتی بیاورد دست به را سایروس نتوانسته

 تالش تمام دالرام. شد خارج اتاق از و شد بلند سایروس. نشود او وابسته تا کند فرار سایروس از باز بود تالش

 سالن بیرون فضای. شد خارج سالن از و شد بلند آرام دالرام. نداشت امکان این اما نکند فکر او به تا کرد را خود

 و افراد از بود پر داخل چون شاید. بزند زنگ دالرام گوش شد باعث این که بود سکوت در غرق و سرد شدت به

 نرسد گوش به کفشش تق تق صدای کردمی سعی که درحالی آرام. بود سرد هوا حال و بود رفته باال دما شلوغی
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 باز دنی پرپشت و ایقهوه هایبال. شد مخفی ستون پشت سریع دنی و سایروس دیدن با و رفت حیاط سمت

 لی شلوار یک و بودند جیبش داخل دنی هایدست. بود سایروس با صحبت مشغول ریلکس کامال او و بود مانده

 ایقهوه موهای همچنین. آمدمی سفیدش پوست به که داشت ایساده و سفید لباس و بود پوشیده یخی

 کمرش طرف دو در که بزرگش هایبال و رفت عقب آرام دنی. داشت همخوانی شدیدا اشایقهوه بال با روشنش

 آن و شد جدا زمین از دنی پای. تپیدمی وار دیوانه قلبش و بود مانده باز دالرام دهان. شدند بسته و باز آرام بود،

. شد محو سیاه آسمان دل در دنی و شدند بسته و باز سرعت با ، ایقهوه هایپَر از بودند پُر که بزرگ بال دو

 از که بود درحالی این و زدمی فریاد خشم با سایروس. نبود همین فقط اما سرخورد زمین روی حیرت با دالرام

 توپی صورت به را آن که بود شده ایجاد آتشی سایروس دست پوست روی دقیقا. شدمی خارج آتش دستش

. شد اتاق وارد و شد بلند ناتوانی با دالرام. شدمی خاموش سریع او لگد با آتش و کردمی پرتاب زمین به و کردمی

 با کردمی وانمود و بود خیره اطراف به نگران تلما. بودند داده سر شادی فریاد و رقصیدندمی شادی با همه

 روی دالرام. نداشت خبر دالرام حال از کس هیچ و بودند وضعیتی یک در همه.. کندمی صحبت فرانسیس

 حقیقت فقط نبود اما است خیال هااین کردمی گمان مدت این تمام. کشید نفس تند تند و نشست چرم صندلی

. نشست دالرام کنار ریلکس چهره همان با سایروس. نیست معلوم شیرین یا تلخ حقیقت اما! بود  

خوبی؟: سایروس  

 توانستنمی و بود زده خشکش دالرام بود؟ نگران واقعا اما بود دالرام نگران بسیار گویا که گفت ایگونه به را این

 خشک لبش و بود زده یخ دستانش. نشست او از دورتر کمی و گرفت سایروس از را نگاهش فقط بگوید چیزی

 اصال. کردمی فکر بود، دیده که هاییصحنه به مدام کندمی دندان با را لبش رژی  پوست که درحالی. بود شده

 او اما دیدمی هم را تلما برای باید دارد؟ بال هم تلما یعنی. خودش چشمان با! دید خود او اما نبود باور قابل

 کرد احساس لبش روی شدیدی سوزش کندمی را لبش پوست که درحالی. دهدمی نشان را خود طبیعی خیلی

 بدهد ادامه کندن به خواست! شده خونی پس. دید انگشتش نوک در را کمی خون که زد لبش به را دستش و

.نذاشت سایروس که  

شدی؟ دیوونه: سایروس  

.نه -  

 به همه کیک آوردن با. نکرد توجهی او جواب به اصال و شد دالرام لب کردن پاک مشغول دستمال با سایروس

. زدند دست همه و کرد فوت را سالگی هفده شمع و شد خم ویکتور. بود او کنار هم رامونا که شدند خیره ویکتور

:گفت سایروس که شود خارج اتاق از تا شد بلند سریع دالرام.  شد تمام هم مهمانی آن بالخره  
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هستی؟ شب: سایروس  

.نه -  

میای؟. میریم هفت ساعت فردا: سایروس  

.بیام شاید -  

 با! کند فرار سایروس از تا بود شده مصمم دیگر او. رفت رویی روبه سالن سمت و شد خارج سالن از سریع سپس

 را او راحتی به تواندمی سایروس. نیست انسان او که نداشت شکی دیگر اما داشت دوست بسیار را سایروس اینکه

 و نبود درست افکار این نه اما بکشند را هاانسآن همه تا بودند آمده وحشتناک نقشه یک با هاآن اصال یا بکشد

 رفت اتاق سمت! کیستند هاآن دانستنمی خوب هنوز اما نیست درست واقعا افکار این دانستمی نیز خود دالرام

.شد رو به رو خالی و تاریک فضای با و  

  

خیال و فکر  

 شده میخکوب دیوار روی نگاهش اینکه. شد خیره خود مقابل سفید دیوار به و داد تکیه تخت سرد میله به دالرام

 دست روی آتش آن و هابال به هنوز او! نه است، دیوار هایترک یا سوراخ دنبال فکرش که نبود این بر دلیل

 و کردمی خوشحالش بسیار او حضور که درحالی کند فرار سایروس از او بود ممکن چطور. کردمی فکر سایروس

 بود نگران حال عین در و بردمی لذت سایروس با صحبت و نشینی هم از دالرام شد؟می سایروس جذب شدیدا او

 دلیلی اصال و داندمی رفیق یک از کمتر حتی را او سایروس طرفی از. کند کشف را هاآن معمای نتواند که

 تخت روی خودش دادن تاب با کرد سعی و داد تکان را پاهایش آرام دالرام. بگوید را رازش او به که بیندنمی

 آن! داشت قرار دوراهی یک بین. دهد انجام توانستمی که بود کاری ترینمسخره این اما بزند پس را افکارش

 را کدام! طرف یک نبودنش انسان همچنین بودنش عجیب و طرف یک سایروس کوچک لبخند و زیبا چهره

 پفک خوردن مشغول و خندیدندمی که درحالی تلما و رزا شد، باز در شدن؟ قلب تسلیم یا فرار کرد؟می انتخاب

 چهره به دقت با تلما اما. شد انگشتش زدن لیس مشغول و پرید تختش روی سریع رزا. شدند اتاق وارد بودند،

 بخواند را ذهنش تواندمی تلما که فکر این با دالرام! افتاده اتفاقی او برای شک بی دانستمی و بود خیره دالرام

 چیزی تلما دقیق هاینگاه از که کردمی گمان او. شد خیره پاهایش ناخن به و گرفت او  از را نگاهش سریع

. نشسته او کنار تلما که شد متوجه تخت، از بخشی شدن خم با. ماندنمی مخفی  

  گلوریا؟ خوبی: تلما
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.آره -  

نمیگی؟ دروغ من به که تو: تلما  

.شاید نه -  

 باشد عادی انسان یک تلما اگر. بگوید تلما به را موضوع نداشت قصد اصال او اما شد خیره دالرام به سوالی تلما

 دوست اصال طرفی از و کند حفظ را راز این که بود مهم بسیار دالرام برای و شود باخبر سایروس راز از نباید

 و کشید دالرام نرم و طالیی موهای به دستی تلما. کرد سکوت این بنابر بگوید، دروغ رفیقش بهترین به نداشت

 و شد فردا اردوی سر بحث همچنین گفتمی امروز اتفاقات از و کردمی صحبت مدام رزا. رفت خود تخت سمت

 بود، گذاشته اشپیشانی روی را دستش که درحالی و کشید دراز تخت روی دالرام اما شدند، صحبت گرم هردو

 را چیزی کارها این اما زد،می ضربه باالیی تخت به و دادمی تاب را پاهایش آرام. شد خیره باالیی تخت چوب به

 را کدام باید ترس و داشتن دوست بین! نه یا برود فردا اردوی به خواهدمی دانستنمی هنوز. کردندنمی عوض

 آن که باشد داشته دوست را کسی داشت دلیلی چه اصال را؟ خطر از دوری یا را داشتن دوست کرد؟می انتخاب

 رقص لحظه آن یا سایروس نگاه یاد باز و فشور محکم خود آغوش در را بالش دالرام کرد؟نمی فکر او به اصال فرد

 برگرفت در را دالرام وجود مانندی قلقلک احساس! برقصد دالرام با خواستمی دلش نیز او گفت سایروس. افتاد

 به داشت دوست. ببیند باز را زیبا شخصیت آن که بود مشتاق بسیار. بگیرد شکل لبش روی لبخندی شد باعث و

.بست را چشمانش و کشید آهی بودند؟ درست افکار این آیا اما کند پشت رازها تمامیه  

*** 

 که رزا صدای شادی، و خنده صدای. زمین روی فلزی چیزی افتادن صدای و پا صدای. آمدمی گنگی صدای

 موهای رامونا و رزا. دید را تاری تصویر خمار چشمان آن با و آورد باال بالش بین از را سرش. بود ذوق به آمیخته

 زودی این به دارد معنایی چه دانستنمی هنوز او و بود کردن آرایش مشغول تلما. کردندمی شانه را یکدیگر

 فقط لحطه یک. بست را چشمانش دوباره و برد فرو بالش روی را سرش سریع ندارند؟ مدرسه وقتی شوند بیدار

 مچی ساعت به نگاهی. نشست سیخ تخت روی سریع. دارند اردو و است جمعه امروز بفهمد تا کشید طول

 سمت سریع. داشت زمان ساعت نیم فقط او یعنی! دادندمی نشان را نیم و شش ساعت که انداخت سفیدش

 با که درحالی. انداخت تخت روی و کشید بیرون سفید جین شلوار با را بازش جلو و سفید مانتوی و رفت کمدش

 سایروس بداند بود کنجکاو بسیار. کشید لبانش روی هم رنگی نارنجی رژ زد،می شانه را موهایش ناله و آه و فریاد

 لبش گوشه پوزخندی و است جیبش در دستش که درحالی احتماال شیک؟ بسیار لباس یک پوشد؟می چه

 اصال نیز خود کند، صحبت سایروس با باز تا بود تاببی قلبش. شد خواهد خارج اتاقش از یافته تشکیل

 شده؟ سایروس فقط چیز همه و روزی شبانه مدرسه چرا باشد؟ سایروس با است مشتاق آنقدر چرا دانستنمی
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 ریخته صورتش به نامرتب که موهایش دیدن با. انداخت آیینه به نگاهی کشید،می باال زور با را شلوار که درحالی

. بست پشت از کش یک با را بلندش و طالیی موهای و کرد اخمی  

!میشه ایعالی روز امروز نمیشه باورم وای: رزا  

.دستمون رو بمونی نمیری ذوق شدت از باش مراقب: رامونا  

.دیگه بدویین شد دیر: تلما  

.آمادم من باشه -  

 موهای به که درحالی را طالیی موی گیره دالرام. کرد قفل را اتاق در تلما و شدند خارج اتاق از سریع همه

 هم فرانک. شدند خارج مقابل اتاق از که شد دنی و سایروس قفل نگاهش نریزند، چشمانش به تا زدمی جلویی

 همه از زودتر حتما هم اشدسته و دار و فرانسیس. شد کفشش پوشیدن مشغول و شد خارج هاآن سر پشت

. زد کوچکی لبخند و ایستاد صاف و سریع دالرام. بنامند تنل را هاآن و بپرانند متلک تا بودند منتظر پایین

 چیزی او به داشت قصد گویی و بود شده متمرکز تلما روی سایروس نگاه اما بود سایروس نگاه قفل تنها نگاهش

 نیز تلما و رفتند باال هاپله از ذوق با دست در دست رزا و رامونا. گرفت او از را نگاهش سرد دل دالرام. بگوید

 آن از آرام بود، نرده روی دستش که درحالی و رفت هاپله سمت آهسته هاییقدم با دالرام. رفت سایروس سمت

.رساند دالرام سمت را خودش سریع فرانک. رفت پایین  

.میای هم تو که خوشحالم خیلی: فرانک  

.فرانک ممنونم خیلی -  

بشینی؟ من پیش اتوبوس توی چیه نظرت: فرانک  

 که بود؟ کرده فکری چه خود نزد فرانک یعنی. دوخت فرانک شاد چشمان به و گرفت پله از را نگاهش دالرام

 و داشت دوست ساده دوست یک از بیش را فرانک رزا شد؟می چه رزا پس بودند؟ ساده دوست یک از بیش هاآن

! کند تجربه را دارد دالرام که حسی او نداشت دوست اصال و شود گرفته نادیده رزا نداشت دوست اصال دالرام

 او سایروس یا کردمی فرار خود یا شد،می ایجاد مانعی هربار اما شود نزدیک سایروس به بود تالش در دالرام آری

 و سخن با نداشت قصد دالرام. کردمی نگاه دالرام به منتظر و بود ایستاده اول پله روی هنوز فرانک. زدمی پس را

.داد دوپهلو جواب یک بنابراین دهد آزار را فرانک جوابش  

چی؟ رزا پس دونمنمی -  
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 اردو

.  کردمی فکر رزا به شاید نگفت چیزی اما رساند دالرام به را خود باز فرانک که داد ادامه مسیرش به دالرام

 پراکنده اتوبوس اطراف همه. بود گرفته شکل لبش روی لبخندی و بود خوشحال جوابش از دالرام درهرحال

 باعث اتوبوس در ماندن منتظر و نشستن همین برای بود گرم واقعا امروز هوا. بود نشده سوار کسی و بودند

 هرچند کرد،می تنگاه دالرام به کجی لبخند با و بود داده تکیه اتوبوس بدنه به فرانسیس. کنند عرق شدمی

!دارد کردن مسخره قصد او زدمی حدس خود دالرام  

!شدی خوشگل: فرانسیس  

 و رزا کنار و رفت دخترها سمت او. دوخت رامونا به و گرفت فرانسیس از سریع را نگاهش و کرد اخم فقط دالرام 

 نگاه رزا به و بود ایستاده فرانسیس کنار نیز فرانک. دهدمی گوش هاآن سخنان به کرد تظاهر و ایستاد رامونا

. آمد هاآن سمت اخمو و عبوس صورتی با هم تلما. شد قرمز و زد لبخندی او خیره نگاه دیدن با رزا. کردمی

 گرم را او قلب و شد دالرام دلگرمی باعث این که کردمی نگاه دالرام به شیکی لبخند با جیب در دست سایروس

 یک با فقط پوزخندی یا اخم هیچ بدون امروز و کندمی نگاه او به سایروس که بود خوشحال دالرام. کرد ترگرم و

 سایروس شادی دلیل و نبود مشخص اصال بود اخمو تلما شانصحبت از بعد اینکه دلیل. کردمی نگاهش لبخند

.گفت وار زمزمه او گوش کنار و رساند دالرام کنار به را خود تلما. نبود مشخص هم  

!نشو سایروس نزدیک زیاد: تلما  

 سریع. گویدمی سخن چنین این حسادت روی از تلما کردمی گمان او. شد خیره تلما به اخم با و شد تلخ دالرام

.گفت رویی ترش با و  

چرا؟ -  

.تو با بقیش دادم هشدا من: تلما  

تهدید؟ -  

.نکن اشتباه گلوریا نه اوه: تلما  

!فهممنمی من متاسفم -  

.خیال بی: تلما  
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 او کناری صندلی. نشست پنجره کنار و جلو دالرام اما نشستند عقب هابچه بیشتر و شدند اتوبوس وارد همه

 نشسته باهم شادی با که فرانک و رزا. کنند اشغال را آنجا خواستندنمی دخترها از یک هیچ نظر به و بود خالی

. بودند خنده مشغول و بودند دالرام سر پشت هم ویکتور و رامونا. بودند نشسته پشت افرادش و فرانسیس و بودند

 تلخ بسیار بوی آن باز. نشست کنارش و انداخت دالرام به نگاهی چشم گوشه با و شد اتوبوس وارد آرام سایروس

 با دنی. نبود هم بال یک حتی نه اما ببیند بالی شاید تا بود خیره سایروس پشت به هنوز او. رسید دالرام مشام به

 که درحالی دو آن و نشست او کنار هم تلما. نشست چپ سمت صندلی در و شد خیره سایروس به اخم

 که بود کرده برخورد چگونه دو آن با سایروس بداند داشت دوست دالرام. شدند صحبت مشغول بودند خشمگین

 ترخطرناک و ترپیچیده ماجرا یعنی داد؟ هشدار او به تلما چرا بداند خواستمی همچنین بودند؟ خشمگین چنین

 سپس و رسید گوش به ماشین الستیک زیر سنگ شدن له صدای اتوبوس حرکت با دانست؟می که بود آنچه از

 صورتش به که گرمی باد از و داد پایین را پنجره کثیف شیشه دالرام. حرکت به کرد شروع غرغر با اتوبوس

.برد لذت خورد،می  

!سایروس دونممی راجبت چیزا خیلی من -  

 بلکه نبود، نگران دالرام اطالعات از اصال نظر به شد خیره دالرام به ریلکس و زد زیبایی و عمیق لبخند سایروس

 از دالرام بداند خواستنمی او یعنی. کردمی زده شگفت را دالرام سایروس عجیب رفتار این. بود هم خوشحال

داند؟می را چیزها بیشتر کجا  

نه؟ مگه باهوشی بودم گفته بهت: سایروس  

.دیدم تورم دست حتی دیدم رو تو و دنی دیروز من. آره -  

 داشت دوست درواقع و بردمی لذت سایروس گفتارهای و رفتارها از او. شد خیره سایروس چهره به دقت با دالرام

 صدای آن. بشنود را صدایش داشت دوست فقط چیزی چه راجب نبود مهم. بگوید سخن او با و بنشیند فقط

 تعجب با او. شد خیره سایروس چهره به دقیق. شدمی هاقطب از سردتر گاه و گرم گاه که را پرحرارت و شیرین

.گشتمی هایعاقآلن رفتار دنبال نظر به و بود داده باال را ابرویش هردو  

ای؟دنی چه شب؟ کدوم برگشتم و شویی دست رفتم که من: سایروس  

 را سخن این باید. نشود متوجه کسی تا کرد آرام را صدایش کمی و برد سایروس صورت نزدیک را سرش دالرام

 سایروس باز آیا اما درصد، یک حتی ندارد وجود انکاری گونه هیچ جای که دادمی نشان سایروس به و گفتمی

شد؟می خیال بی یا کردمی پافشاری باید دالرام صورت آن در خواند؟می دیوانه را او و کردمی انکار  

!دیدم رو همشون من نکن انکار. زد بیرون آتیش دستت از تو و داشت بال دنی که دیدم من -  



 

 

 
68 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
!جالبه آتیش؟ بابا؟ نه اوه: سایروس  

.نکن انکار -  

 دالرام. بست را چشمانش داد،می تکیه صندلی به که درحالی و گرفت او از را نگاهش و زد لبخند فقط سایروس

 و داشتند قرار خیابان حاشیه در شده زرد هایچمن و بود خالی جاده. شد خیره بیرون به پنجره از و کشید آهی

 خیره شدندمی رد سریع که جاده روی سفید هایخط به. بودند خاک فقط و نداشتند چمن حتی هاآن بیشتر

 سخن به یا کردمی انکار یا سایروس. نبود ممکن تقریبا کار این خب اما داد، بیرون باز فضای به را ذهنش و شد

 نباید اصال دالرام باشد اینگونه اگر ندارد؟ دوست را دالرام با کردن صحبت اصال او نکند. دادمی خاتمه او با گفتن

 مزاحم یک را او ذهنش در سایروس ندارد دوست و است حرف کم بسیار نیز خود چون بگذارد محل او به

 اگر اما بگذارد محلش نه و بگوید سخن سایروس با نه نکرده صحبت او با سایروس تا بود بهتر! بداند پرحرف

 را سایروس صدای کندمی تالش یا ماندمی ساکت و آوردمی طاقت او یعنی نگوید سخن او با اصال سایروس

 چرا هاآن دانستنمی هنوز. شد خیره داشتند، نظر در زیرچشمی را هاآن که دنی و تلما به دالرام بشنود؟

 جوابی کسی پرسیدن سوال با چون بفهمد خودش باید بفهمد را دلیلش باید زودی به اما بودند خشمگین

 او کردومی حل را معمایش مختلف وکارهای وایسادن فالگوش جاسوسی با باید خودش بعد به این از. داد نخواهد

 سایروس چرا دیده خودش چشم با وقتی کند درک تواندنمی اما رویا نه بود خواب نه دیشب اتفاق دانستمی

 چنین اما بود؟ شده دیوانه او راستی به کند؟ خطاب تخیلی فرد و دیوانه یک را او خواهدمی و کندمی انکار

 سرسبزی و پرپشت جنگل به شد متوجه و دوخت پنجره به را نگاهش دوباره! دید خود او نبود، ممکن چیزی

.کرد فراموش فعال را معماها تمام دالرام که بود زیبا و عمیق آنقدر جنگل. شودمی نزدیک  

  

 روی را هاروانداز فرانسیس و فرانک. شدند خارج اتوبوس از خود وسایل با همه و رسید ساحل نزدیکی به اتوبوس

 به فقط افراد همه این بین اما دالرام و بود کاری دنبال هرکسی. آوردند را دیگر وسایل نیز بقیه و انداختند چمن

 فرانسیس. بودند خیره یکدیگر به عاشقانه نگاهی با ،هردو بود نشسته رامونا کنار در ویکتور. بود خیره سایروس

 اصال گرما این در داغ چای. بودند خوردن چای مشغول و بودند نشسته ، بود باربد و جک شامل که افرادش با هم

 به.  بود کشیده دراز کنارش فرانک و بود نشسته فرش گوشه رزا. بود چنین دالرام نظر از البته نبود خوبی گزینه

 در ایمیوهآب که درحالی و بود داده تکیه درخت به هم سایروس البته. شدمی ترصمیمی داشت هاآن رابطه نظر

 و بودند پچ پچ مشغول و بودند نشسته طرفش دو در نیز دنی و تلما. بود جنگل تماشای مشغول داشت، دست

 داشت دست در که برگی با را خود و نشست سایروس مقابل دالرام. کردندمی اشاره دالرام به آشکارا بسیار

 خیره سایروس به آن زیر از اصل در اما است برگ تماشای مشغول انگار که کردمی تظاهر جوری. ساخت مشغول
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 شاید! نه یا است دوستش تلما داشت شک واقعا دیگر او گویند؟می چه او به دوستانش بداند خواستمی و بود

. بود کرده فکر اشتباه تلما راجب هم  

بندازیم؟ راه ایبازی یک چیه نظرتون: رزا  

.بهتره ناهار بعد: تلما  

پزه؟می ناهار کی: فرانسیس  

!خودت -  

.جوجه باش نداشته انتظار زیاد من از: فرانسیس  

.خودتی -  

!میگم جدی! نیومدیم دعوا برای: دنی  

 گمان سایروس تا کند نگاهش آنقدر نداشت دوست. شد سایروس جز افرادی بررسی مشغول نگاهش با دالرام

 شوخی حالت و زدمی لبخند پیش روزهای از بیشتر امروز او. شد خیره ویکتور به اول. بکند او به نسبت بدی

.شدمی خیره درخت به خجالت با و خندیدمی بلندی صدای با گاهی گفتمی سخن رامونا با که درحالی. داشت  

شدی؟ عاشق حاال تا ویکتور: رامونا  

.کنم فکر راجبش باید: ویکتور  

.مشخصه اینکه فکری؟ چه: رامونا  

.یانه گفت عشق بهش میشه ببینم باید: ویکتور  

کنی؟می کار چی بمیره طرف. نداره کاری اینکه خب: رامونا  

.میشه نابود زندگیم: ویکتور  

.شدی عاشق پس: رامونا  

!شدم عاشقت میگم تبریک: ویکتور  

 با که درحالی سپس انداخت گل اشگونه ابتدا. شد خیره رامونا حالت به شدمی باز نیشش دالرام که درحای

 اما. کرد فرار خجالت احساس از بگویم بهتر. رفت دالرام سمت و شد بلند سریع کردمی بازی پایش زیر چمن
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 و کرد قطع را پرندگان صدای صدایش که خندیدمی بلند آنقدر و زدمی قهقه بلندی صدای با همچنان ویکتور

 انگشتش با بود شده سرازیر چشمانش از خنده اثر در که اشکی ویکتور. آمدند در پرواز به باهم پرندگان همه

 رزا. زدمی دامن خود عاشقانه افکار به داشت و بود خیره آسمان به گویا. گذاشت چمن روی را سرش و کرد پاک

 کامل را کلمات تواسنتنمی حتی که بود شده هیجان دچار آنقدر و کردمی وز وز دالرام گوش کنار مدام هم

. بگوید  

.میگم تبریک -  

.مرسی... چیزه: رزا  

 رفته باال کجی شکل به لبش گوشه فرانسیس و بود او تماشای مشغول و دوخت فرانسیس به را نگاهش دالرام

 جواب مشغول را خود مثال و چرخاندمی را آن که داشت قرار انگشتش الیالبه هم درخشانی و سفید زنجیر. بود

 و دهدمی هاآن به کنی سرباز از کوتاه جواب یک فقط که بود مشخص اما بود کرده باربد و جک سخنان به دادن

 نیز او است ممکن و است مشکوک هم فرانسیس که کرد گمان دالرام لحظه آن در. است دیگری جای فکرش

 است ممکن این اوه خورد؟ شکست سایروس از فرانسیس  چرا بود چنین این اگر اما نه؟ نباشد، عادی انسان یک

 هاآن مرموز و عجیب مکالمه به کرد سعی دالرام. خورد شکست دالرام از اما نیست انسان یک هم تلما خب

.بود سخت اما بیاوردد در سر چیزی از تا دهد گوش  

.اونجا بریم شب فردا قراره: جک  

.باشه: فرانسیس  

دیگه؟ دونیمی که هست هاانسآن بین یکی شدیم متوجه ما هاستحرف این از تربزرگ خیلی مشکل: باربد  

چی؟ که: فرانسیس  

کیه؟ اون بفهمیم باید: جک  

.دارم شک جوجه به من: فرانسیس  

چرا؟: جک  

.میگه حسم: فرانسیس  

.باشی داشته باید دلیل نیست کافی حست: باربد  

.فهمممی امروز: فرانسیس  
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 منظورش بود ممکن اما کردمی فکر سخن این معنی به خود با مدام دالرام حال بود؟ دالرام جوجه از او منظور

 با دالرام داشت؟ وجود کسی چه هاانسآن بین زدند؟می حرف چیزی چه راجب هاآن اصال باشد؟ هم دیگر کسی

. زد دروغین لبخندی فقط جواب در دالرام و شد دوخته او به هانگاه که کوبید پشتی درخت به را سرش خشم

 چه دانستنمی حتی و داشت شک هم دوستانش و فرانسیس بودن انسان در حال. شد خیره فرانک به سپس

 فقط. دادنمی رو چیزی اصال فرانک.  کرد فکر فرانک به سپس داشت؟ بال هم فرانسیس یعنی! کند باور را کسی

 آن در مشکوکی موضوع اصال و نبود مهمی بسیار چیز هم هایشانحرف. بود خیره رزا به عاشقانه لبخندی با

 از تلما و دنی حال. بود داربال افراد از نیز او و گفتنمی چیزی بود رزا نزد چون فرانک شاید! نداشت وجود

 سایروس کنار و شد بلند جایش از سریع دالرام. زدندمی قدم جنگل دل در آرام و بودند شده دور سایروس

 به را دیگری و بود کرده دراز را پاهایش از یکی سایروس. کردمی خوب را دالرام حال بودن او کنار. نشست

 عینک الیالبه از. بود آسمان به رو نگاهش و داشت قرار پایش روی دستش. بود داشته نگه شکسته صورت

 سخن عادی کرد سعی دالرام. آمدمی عجب زیباش چهره به عینک اما ، نبود مشخص اصال چشمانش اشطالیی

.بگوید  

کنی؟ کمک بهم میشه..سایروس -  

 چشمان به را خود ایقهوه تیله دو که درحالی. برگشت دالرام سمت و برداشت چشمانش از را عینک سایروس

.گفت تعجب با ، بود دوخته دالرام  

.البته: سایروس  

.کنم حل رو معمام خواممی من -  

.داد تکیه درخت به خیال بی باز و زد پوزخندی سایروس  

.خیال بی: سایروس  

.لطفا -  

.داره شرط: سایروس  

.قبوله باشه هرچی  -   

 زمین به نور رسیدن مانع تنومند و قامت بلند درختان. برد فرو جنگل دل در خود با همراه را دالرام سایروس

 به را دالرام سایروس. بود کرده خوفناک کمی را فضا که داشت تاریک و آلود مه هوایی جنگل وسط و شدندمی
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 چسباندمی بیشتر درخت به را خودش که درحالی دالرام. گذاشت درخت روی را دستش دو و داد تکیه درختی

.زدمی نفس نفس آرام ، شود بیشتر صورتشان بین فاصله تا  

.بزن مشت درخت این به. داری قدرت همه این چجوری بده نشون بهم: سایروس  

!ندارم قدرتی من  -  

هم؟ نمیگم، بهت رازی منم وگرنه باش زود داری، خوبم داری چرا اوه: سایروس  

 دیدنمی را شیرین و مهربان حالت آن دیگر سایروس چشمان رنگ شکالتی و ایقهوه تیله دو میان در دالرام

 دست. ایستاد درخت سمت و داد هل را سایروس. کردمی تماشا را خشمگین کمی و جدی حالت یک فقط حال

 دهد؟ نشان سایروس به را نیرویش باید چرا اصال دانستنمی. شد خیره درخت به و کرد مشت را نرمش و سفید

 خود نه اما است؟ جادوگر یک او که بگوید و کند خطاب دیوانه و عجیب فرد یک را او خواستمی سایروس نکند

 یا است قدرمتند او بداند خواستمی سایروس شاید. بود غیرممکن احتمالی چنین و بود غیرعادی نیز سایروس

 نیرویی چنین چگونه و چیست نیرو این دانستنمی اصال نیز خود دالرام. دهد نشان دالرام به را نیرویش تا نه

 حدش از بیش نیروی متوجه باشگاه در او! کند پودر را بزرگی سنگ بتواند حتی که زیاد بسیار قدرت یک دارد؟

 خم کمی درخت تعجب کمال در که زد ضربه درخت به محکمی مشت با بالخره. صورت این به نه اما بود شده

 مشت یک با شدنمی باورش هنوز. رفت عقب قدم چند ترس با و گذاشت دهانش جلوی را دستش دالرام. شد

 مشتش یعنی. شد خیره آن به و آورد پایین را بود گرفته دهانش جلوی که دستی! باشد کرده کج را درخت

.دادمی تکان راست و چپ سمت به را سرش ناباور و زدمی نفس نفس بلندی صدای با داشت؟ قدرتی چنان  

... .من خدای وای! نداره امکان -  

 

 آن با بود جیبش در دیگری و بود گرفته را عینکش دستش یک که درحالی و بود داده تکیه درختی به سایروس

 زیبایی به لبخندی. بود خوشحال بسیار اما نبود متعجب نظر به. بود شده خیره دالرام به شده ریز چشمان

. بود داده شکل خود برای عالی نمایش یک حال کوچک و قرمز لب آن و بود گرفته شکل لبانش در زالل آبشاری

 شکالتی هایتیله. دوخت دالرام چشمان به را نگاهش و برگرداند عادی حالت به را اششده ریز چشمان

 این و بود ریخته چشمانش جلوی ایقهوه موهایتار! بود ترطعم خوش شکالتی هر از دالرام برای چشمانش

. بود کرده برابر چند را جذابیتش  
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 این تنها. کنم تولید یخ و آتیش دستم با تونممی و دارم بال من آره. کنممی عمل قولم به من حاال: سایروس

 خودم مطیع رو یکی تونممی حتی! کنم خودم عاشق رو همه. کنم جذب خودم سمت رو همه تونممی من نیست

.کنم  

. دوخت سایروس براق و سیاه کفش به را نگاهش و انداخت پایین را سرش. بود زده خشکش هنوز دالرام

. گرفت دالرام سمت طالیی جلد با قدیمی کتابی و برد فرو سویشرتش بزرگ جیب داخل را دستش سایروس

.شد دور سایروس از کمی سپس. گرفت سایروس از را کتاب سریع و برد جلو را دستش دالرام  

کتابه؟ همون این  -  

.زد لبخندی و شد خیره دالرام به نشستمی سنگی روی که درحالی سایروس  

! سواله خودش هستی کی تو اینکه اما شده، نوشته توش ما راجب هایراز همه و همونه.. .آره: سایروس  

.انسانم یک من  -  

!کنی فکری همچین که مسخرس کمی...آ: سایروس  

 در را کتاب که درحالی. کرد نزدیک سایروس به را خودش کمی و نشست دار نم سنگ روی سایروس کنار دالرام

 همین برای دالرام و بود کرده مجذوب هم را او سایروس احتماال. کشیدمی دست آن روی آرام بود گرفته دست

 سایروس کنار دارد دوست که نیست دختری تنها دالرام یعنی. دارد دوست را او حد از بیش کردمی احساس

. است دالرام بودن عجیب هم آن دلیل احتماال. کندمی توجه او به کمی سایروس که است کسی تنها اما باشد

 زیبا و سفید او بال داشت بال اگر شاید. ندارد بالی دالرام اما است هاآن مانند نیز دالرام کندمی گمان او شاید

 شاخه روی که ریزی مورچه به سایروس.  کند صحبت سایروس با کرد سعی و زد پس سرش از را افکار این. بود

 مخصوصا بخواند را افراد همه ذهن بتواند داشت دوست دالرام. بود مانده خیره بود، حرکت درحال درخت

.دارد نظری چه دالرام درباره یا و کندمی فکر چه به او بفهمد آنگونه شاید سایروس،  

نوشته؟ چیزی کتاب توی من ایتوانایی راجب میگم  -  

.دیگس هایتوانایی با دیگه افراد به مربوط بقیش. نوشتم خودمونه به مربوط که فصلی فقط من..شاید: سایروس  

نه؟ مگه بودی انسان اول اینه منظورم شدی؟ اینجوری چجوری..تو  -  

 سایروس کردمی حس حال شد خوشحال بسیار دل در دالرام که گذاشت دالرام شانه روی را سرش سایروس

 چرا دانستنمی نیز خود هرچند شود صمیمی او با بتواند حال شاید. شده کم بودنش یخ آن از کمی و شده ترنرم

 است آن از ترسنگین سایروس شد متوجه و گذاشت سخت سنگ روی را دستش یک شود؟ صمیمی او با باید
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 به کرد شروع آرام کرد،می بازی دستش در رنگ سبز ساقه یک با که درحالی سایروس. کردهمی را فکرش که

 صدای یک. خاص و تک صدای یک بود تردلنشین هم پرندگان آواز صدای از حتی صدایش لحن. دادن توضیح

.دلچسب اما و مردانه  

 مادرم حال و میده، مادرم به دارویی گیاه یک پدرم و میشه مریض سخت بود باردار وقتی من مادر:» سایروس

 تغییراتی متوجه و رسیدم بلوغ سن به بعدش. بودم عادی انسان یک شکل..میام دنیا به من وقتی میشه خوب

 طرف از اما بودم کرده تعجب و ترسیدممی خیلی. دراومد ریز بال یک پشتم شدم ساله نوزده اینکه بعد شدم،

 کوه برای من. این مثل هاییحرف و بوده جادویی گیاه این که گفتن چیو همه اونا. کردم دریافت پیغام قبیله

 هامنیرو همه. زد بیرون آتیش دستم از یهویی و بود سرد خیلی خیلی هوا بودم رفته بیرون دوستام با نوردی

 نیست بد هم خیلی دونیمی..کردم سازگار اتفاق این با خودمو و شدم آشنا قبیله با بعد. اومدن وجود به یهویی

.«بشم صمیمی عادی هایآدم با نباید اما  

تونی؟نمی چرا چرا؟ خب  -  

 سرد باز او که ترسیدمی دالرام. بود شده سردتر لبخندش اما زدمی لبخند هنوز. شد خیره او چهره به سایروس

 حتی باشد او رفیق یا شود نزدیک سایروس به دارد دوست آنقدر چرا دانستنمی نیز خود حتی. تفاوت بی و شود

 بی سایروس اما دارد؟ حسی چه او بداند تا دوخت سایروس نگاه به را نگاهش چرا؟! ساده رفیق یک از بیشتر

. بود خیره دالرام چشمان به تفاوت  

 یا جادوگریم ما کننمی فکر بشن خبر با ما نیروی از اگر اونا. فکرن کوتاه هاانسآن معتقده ما قبیله: سایروس

.شدمی بد خیلی موضوع و کردنمی تهدید یا کشتنمی رو ما قبیله پس خطریم یک اونا برای  

گفتی؟ چرا... من به پس  -  

.بقیه پیش میرم دیگه من: سایروس  

 جدیدش معمای به و بود نشسته جا همان هنوز دالرام. نبود دیدن قابل دیگر اینکه تا شد دورتر و دور سایروس

 مادرش از را سوال این باید بود؟ خورده گیاهی هم او مادر یعنی بود؟ چه پس نبود انسان اگر. کردمی فکر

 ممکن و بود بیمارستان در کار درگیر هنوز او احتماال و شد؟نمی نگران مادرش آیا دلیل؟ کدام با اما پرسیدمی

. بود درست کار یک این شاید. گرفتمی تماس مادرش با مناسب بهانه یک با شب بود بهتر. دهد پاسخ نبود

 معذب اینکه با. کرد مخفی را کتاب نامحسوسی شکل به دالرم. نشست کنارش و آمد دالرام سمت آرام فرانسیس

.کند صحبت فرانسیس تا بود منتظر اما رسیدمی نظر به  
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 دار راز من ولی. خودته به متعلق که راز یک! داری خاصی چیز یک تو کنممی حس گلوریا؟ دونیمی: »فرانسیس

!«کن باور خوبیم  

!کنیمی اشتباه نه..آ  -  

 راست یا میگن دروغ بقیه بفهمم تونممی که اینه من نیروهای از یکی. میگی دروغ که فهمممی من: »فرانسیس

.«بینممی واقعیشونم ذات حتی  

.جالبه خب  -  

.«بگو: »فرانسیس  

 رامونا. بودند کباب کردن آماده مشغول دنی همچنین و فرانک و ویکتور. رفت هابچه بقیه سمت و شد بلند سریع

 که دوخت سایروس به را نگاهش دالرام. خندیدندمی ریز و بودند هاآن تماشای مشغول تلما همچنین رزا و

 آرام را خود داشت سعی اما بود خشمگین او چهره. گویدمی هاییچیز و ایستاده دنی کنار آرام او شد متوجه

 از را نگاهش و نشست رامونا کنار دالرام. بود گرفته خود به عبوسی چهره و بود مخالف دنی نظر به. دهد نشان

.گرفت سایروس  

بود؟ چی راجب بحث  -  

.«ویکتور جز به همه البته. مشکوکن پسرا جورایی یک امروز اینکه: »رزا  

.«خندهمی و کنهمی نگاه من به فقط اون آره:» رامونا  

. ندارم خوبی حس منم  -  

 

 و سفید هایکفش و شودمی بلند سریع. شدنمی ندوزد سایروس به را نگاهش کندمی سعی هرچه دالرام

 او سمت و شودمی بلند سریع بود، شده نگران دالرام عجیب برخورد این از که رامونا. پوشدمی را بنددارش

.رودمی  

شدی؟ ناراحت که گفتم چیزی: رامونا  

.اصال نه -  

 که درحالی و گیردمی آغوش در را خودش دستانش با. زندمی قدم آرام و شودمی گم درختان الیالبه سریع

 او به تا کندمی حرکت  بزرگی درخت سمت آورد،می در را جیغشان صدای و کندمی له خود پای زیر را هاشاخه
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 را درخت و بود چسبیده هاییعلف چوبش روی و بود هادرخت دیگر از تر توپر و تربزرگ بسیار درخت. کند تکیه

 کرد سعی و گذاشت درخت تنه روی را دستش دالرام. بود کرده استتار را آن درواقع و بود آورده در سبز رنگ به

 صمیمی او با گاه هیچ سایروس! نبود اما بگردد سایروس با عاشقانه خاطره یک دنبال خود هایخاطره الیالبه

. داشت وجود اینجا در اشتباهی یک نه اما نگاه؟ یک در عشق یعنی بتپد؟ قلبش او دیدن با باید چرا حال نبود

 نفس فرانسیس دیدن با. برگشت سریع و کرد احساس اششانه روی را سرد دستی گرفتن قرار. اشتباه یک

. دوخت درخت به را نگاهش خشم با و کشید عمیقی  

هستی؟ کی تو: فرانسیس  

هستی؟ کی خودت -  

 بود کرده حبس را نفسش که درحالی. شد گرد دالرام چشمان که داد قرار دالرام گلوی در تیز چاقویی فرانسیس

 لبه فرانسیس کرد؟می چه فرانسیس. نریزد اشک تا کند کنترل را خودش کرد سعی بود، داده عقب را سرش و

:گفت گذاشت دالرام گلوی پوست روی را چاقو سرد و تیز  

 هم اون باشه؟ هاانسان بین ما از یکی که بزرگه خطر یک این میدونی هیچ. پرسممی سوال من اینجا: فرانسیس

.مایی برای بزرگ خطر یک تو. قوانین فهمیدن بدون  

. شود خیره بود، موهایش کنار که فرانسیس خشمگین چشمان به داشت سعی ترس با و بود کرده سکوت دالرام

 کنار را جمالت داشت سعی ترس با و بود گرفته را لباسش گوشه آرام. دانستمی خطر یک را کشیدن نفس هنوز

 چه او مگر بکند؟ کاری چنین او با باید چرا فرانسیس. افتاده اتفاقی چه واقعا دانستنمی هنوز اما بچیند هم

 روی چاقویی دیگر و افتاد زمین روی محکم خوردمی تلو تلو که درحالی فرانسیس باشد؟ توانستمی خطری

. دید را سایروس که شد خیره اطراف به دقت با و کشید کنار را اشک قطرات دالرام. نداشت قرار دالرام گلوی

. بود داده نجات را او سایروس  

 کاری چنین حقی چه با برسونیم آسیب هاانسآن به نداریم حق ما! کردی شکنی قانون تو فرانسیس: سایروس

 کردی؟

!نیست انسان اون: فرانسیس  

 بیرون آتش دستانش از که درحالی. گرفت او یقه از و رفت فرانسیس سمت فریاد و خشم با بار این سایروس

.زد فریاد فرانسیس، صورت در بودند، شده آتش رنگ چشمانش و آمدمی  



 

 

 
77 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 حد از بیش اون آره کنی؟ ثابت رو چی خواستیمی بکنی؟ رو کار این باید چرا نیست که نیست: سایروس

باشه؟ خطر قبیله برای تونهمی چطور نداره خبر نیروش از خودش وقتی خطاس؟ تو نظر از این و قدرتمنده  

.پرسید بکشد، بیرون سایروس چنگال از را اشیقه تا زدمی پا و دست که درحالی فرانسیس  

کنی؟می طرفداری اون از چرا ولی کردم اشتباه من باشه: فرانسیس  

.هه: سایروس  

 بازیه این به و بودم ایستاده ایگوشه ترس با هنوز. رفت دالرام سمت و کرد رها سریع را فرانسیس یقه سایروس

 را دالرام دست سایروس. داشتند را شکالتی رنگ همان باز سایروس چشمان حال. کردمی نگاه خیره عجیب

 تا بودند شدن جمع مشغول همه و بود آماده غذا تقریبا. کشید افراد دیگر سمت خود با را او و گرفت محکم

 و بود آماده سفره روی غذا سپس. نکرد رها را دستش و نشاند خود کنار را دالرام سایروس. بخورند را غذایشان

 نجات را او سایروس. برود فرو فکر به باز دالرام تا شد باعث بود برقرار که سکوتی. شدند خوردن مشغول همه

 باشد داشته توانستمی دالرام که بود حسی بهترین این و کردنمی رها را دالرام دست نگرانی با حال و بود داده

 خطر یک را فرانسیس واقعا حال و بود ترسیده او عجیب رفتار از هرچند بود متشکر فرانسیس از حتی و

 شد غذا خوردن مشغول و کرد رها را دالرام دست بالخره سایروس! ایمدرسه مزاحم یک فقط نه دانستمی

 و تلما. شد جمع رزا و رامونا توسط هاظرف غذا شدن تمام با بالخره. بود ناخشنود اتفاق این از دالرام هرچند

 کردندمی صحبت عادی کامال نظر به و بودند کشیده دراز فرانک و ویکتور. بودند صحبت مشغول هنوز هردو دنی

 چشمش با سایروس و بود خیره سایروس به خشم با هم فرانسیس. بودند رفته چشمه لبه رامونا و رزا البته و

 بودند داده تکیه درخت به که درحالی هردو و کشید را دالرام دست سایروس. کشیدمی نشان و خط او برای

. نشستند افرادش و فرانسیس از دورتر کمی  

.دیوونس اون: سایروس  

.گیجم هنوز من -  

.بخون رو کتاب اون نظرم به: سایروس  

.باشه اوه -  

 این گویا بگیرد، کتاب از را چشمش نتوانست دیگر آن خط اولین خواندن با و برداشت را کتاب سریع دالرام

. شدند تبدیل ناپذیر فنا انسانی به جادویی گیاهی اثر در که قبیله یک.  دادمی پاسخ معماهایش تمام به کتاب

 و دهند دست از را خود کنترل است ممکن شوند عصبانی حد از بیش اگر. دارند را یخ و آتش تولید قدرت هاآن
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 قبیله. باشند داشته دوست خیلی را فرد آن اگر حتی برسانند شدیدی آسیب شده عصبانیت موجب که فردی به

 در. کنند تولید سنگ و باد توانندمی و دارند رنگ گندمی پوستی هاآن. شدند ایجاد خاردار گیاهی اثر در دوم

 پرواز توانندمی هردو قبیله دو این. کنندمی نابود را او و کنندمی تلنبار فرد روی را هاسنگ از کوهی خشم هنگام

 عالوه البته. باشند دوست باهم توانندنمی قبیله دو این گاه هیچ. دارند قرار یکدیگر مقابل در نماند ناگفته و کنند

 با که دارند وجود جهان این در نیز دیگر نیروهایی با دیگر افرادی هستند شده شناخته که قبیله دو این بر

 سریع بسیار برخی. خوانندمی ذهن برخی و شوند نامرئی توانندمی برخی. اند آمده وجود به مختلف دالیلی

 افراد این یهمه. باشد داشته را نیروها این تمام نفر یک است ممکن حتی و دارند باالیی نیروی برخی و هستند

 و آتش قبیله دو میان آتروسا قبیله. ناپذیر شکست معنای به دهندمی تشکیل را آتروسا قبیله نام به قبیله یک

 رابطه قبیله این هردوی با تواندمی البته و دارد ایصمیمانه و خوب رابطه هاآن هردوی با یعنی. دارد قرار باد

 تعلق قبیله آن به و کند انتخاب را قبیله یک فقط باید ازدواج برای آخر در اما. باشد داشته... و عاشقانه و دوستانه

 با را خود فاصله اما دارند خوبی رابطه هاانسان با آزادگان قبیله بگوییم است بهتر که آتش قبیله. باشد داشته

 مرگ با برابر انسان به است، باد قبیله همان که ریزان خاک و آزادگان قبیله شدن عاشق. کنندمی حفظ هاآن

 عادی صورت به هاقبیله این از یکی اگر! است شده وضع هاانسان جان حفظ دلیل به حکم این! است هاآن

 این روزی است ممکن! نه یا است انسان که نباشد آگاه نیز خود حتی و کند زندگی تولد زمان از هاانسان درکنار

 برای هاانسآن ترغیب باعث این و شود هاانسآن برای مشکالتی ایجاد باعث آن بابروز و ببیند را خود نیروهای

 و شودمی ایجاد فنا غیرقابل و بزرگ جنگی اما ندارد کاری چنین نیروی هاانسآن هرچند شودمی قبایل نابودی

. کنند متهد پیام به را او و کنند متوجه سریع باید را افراد این بنابراین! برود بین از حیات زیاد احتمال به  

. نداشت را مطالب ادامه قدرت دیگر اما بود مانده باقی خواندن برای زیادی خطوط هرچند بست را کتاب دالرام

 به مشکالتی دالیل به. کردمی زندگی خوبی به خود خانواده کنار در او! است کابوس یا رویا یک این راستی به

 او به نسبت کمی و آمد خوشش سایروس از سپس کرد پیدا دوست چند اینجا و آمد روزی شبانه مدرسه

 توانستنمی. نباشد انسان یک او که نمیشد این بر دلیل این اما کمی از بیشتر شاید شد ترمندعالقه و ترکنجکاو

 بسیار داستان کتاب یک آری است کودکان برای داستان کتاب یک این که بود مطمئن حقیقت در کند باور

 بیش هایافسآن هااین هستند انسان همه. نیست ممکن این واقعی دنیای در نداشت وقعیت این نه! تخیلی

 را موضوع بودن راست تواندنمی دیگری دلیل و گاه هیچ آفرید انسان فقط پروردگار که است مطمئن او. نیست

 حقیقت اینکه ترس! ترس و آشوب از بود پر دالرام درون دارد؟ وجود هم گیاهی چنین مگر اصال! کند تصدیق

 بیرون آتش دستش از چطور سایروس پس آمده؟ کجا از نیرو این پس نباشد حقیقت اگر اینکه آشوب و باشد

 در سایروس. دوخت سایروس به را نگاهش. است دروغ که باشد مطمئن تواندمی نه کند، باور تواندمی نه آورد؟
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 داشت قصد شاید. شد خیره سایروس چشمان به دالرام. کردمی نگاهش و بود نشسته او کنار آرامش کمال

.شود جویا او چشمان از را حقیقت  

... .نمیشه... داستان این... من... دونیمی تو -  

. بگوید چه باید اصال یا گویدمی چه دانستنمی نیز خود حتی  

 انسان عاشق نباید فقط تو. نیست ترسناک اصال یعنی! نیست ترسناکی و بد چیز خیلی این! باش آروم: سایروس

 و رزا و رامونا با من که طور همون. کنی برخورد عادی باید بشی نزدیک انسان یک به زیاد خیلی خیلی یا و بشی

!کن باور داریم عالی قدرت یک ما! نترس! کنممی برخورد بقیه  

!شده رزا عاشق فرانک -  

 چیزو همه و ذاریممی جلسه یک ما. میمیرن هردوشون صورت این درغیر! کنه فراموشش باید دونممی: سایروس

.خودشه با انتخاب دیگه! گیممی بهش  

 که درحالی و شد بلند رزا. ببرد بین از را درونی آشوب این کرد سعی و دوخت دیگر افراد به را نگاهش دالرام

:گفت بلندی صدای با و رفت والیبال رنگ سفید توپ سمت شوق با دادمی تکان را خود طالیی موهای  

!سریع تند زود! بازی بیاین: رزا  

 بلند رزا با همراه هم فرانک. رفت رزا سمت کردمی صاف را چروکش کوتاه دامن که درحالی و شد بلند هم رامونا

.گفت داد،می تکان را پاهایش که درحالی ویکتور. شد  

!ولی نکنین حساب من رو: ویکتور  

گفتی؟ چی: رامونا  

.میام دارم: ویکتور  

 به شدمی بلند که درحالی و گرفت را اش لبخنده جلوی سریع ولی خندید رفتار این به بلندی صدای با دالرام

 دالرام. کند بازی تا رفت هابچه سمت نیستی بد با و شد بلند سایروس. بفهمد را او قصد تا شد خیره سایروس

 که چمن زمین وارد غرور با هم افرادش و فرانسیس. رفت بقیه سمت و پوشید را کفشش بیشتری شوق با نیز

 نیز خود ایستاد سایروس کنار شوق با و زد باال را لباسش آستین دالرام. شدند داشت، قرار آن در توری

!کرده جادو را او سایروس شاید! دارد دوست را سایروس آنقدر چرا دانستنمی  

.نزن محکم فقط رسیممی حسابشونو هی: سایروس  
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نزنم؟ -   

.نزن ضربه محکم توپ به: سایروس  

.کنممی سعی اوه -  

 سمت قدرت با را توپ رزا. شد بازی آماده چشمک یک از بعد و زد ایضربه دالرام پهلوی به آرنجش با سایروس

.زد ضربه دالرام از زودتر سایروس اما بزند ضربه توپ به تا پرید باال که انداخت دالرام  

!برات دارم -  

.باشه: سایروس  

 یا برساند سایروس به آسیبی تواندنمی بود مطمئن گویا. زد خشکش دالرام که گفت را سخن این ریلکس آنقدر

.دهد نشانش چیزی  

 ایمیوه از زدمی باد را خود که درحالی رامونا. نشستند سرجایشان خسته هردو باخت و برد بدون ایبازی از بعد 

 کجی شکل به لبش گوشه بود، خیره عاشق دو آن به که درحالی دالرام. خوردمی داد،می دستش به ویکتور که

 بسیار را او هم رامونا البته بود دوخته او به را پرعشقش لبخند و داشت دوست را رامونا واقعا ویکتور. رفت باال

 بلند دو آن کنار از دالرام. بیاید جلو بیشتر ویکتور تا بکشد عقب را خودش داشت دوست بیشتر اما داشت دوست

 دالرم. بود گذاشته درخت تنه روی را پاهایش از یکی و بود داده تکیه درختی به او. رفت سایروس سمت و شد

 تواندمی پس نیست انسان یک او که حال. کردمی مرور را سوال هزاران بود خیره سایروس به که درحالی

... .شاید تواند؟می یعنی! شود صمیمی او با و باشد داشته دوست را سایروس  

دیگه؟ رفیقیم ما میگم سایروس؟ -  

. شد خیره دالرام به زیبایی بسیار لبخند با و شد بلند سرش سایروس  

هوم؟ رفیق از بیشتر شایدم: سایروس  

.دونمنمی -  

.دیگه بدون: سایروس  

اخه؟ بدونم چی -  

.نه یا رفیقیم از بیشتر: سایروس  
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.هستیم خب -  

.ببینم بیا آره، هه: سایروس  

. کردمی زمزمه خارجی آهنگی زیرلب دادمی نوازش را دالرام کرده پف و طالیی موهای که درحالی سایروس

 سایروس روند؟می جایی و کنندمی پرواز یعنی شود؟می چطور فردی چنین با زندگی کردمی فکر خود با دالرام

 اما پرسید،می سوال او از هم سر پشت دویدمی سایروس سر پشت درحالیکه دالرام. کشید جنگل سمت را دالرام

 قرمز رز های گل که رسیدند درخت هر از خالی قسمتی یک به هاآن. نگفت چیزی دیگر هیس گفتن با سایروس

 دالرام دل که زد شیرین چشمکی جیب در دست و ایستاد دالرام مقابل سایروس. بودند کرده احاطه را اطرافش

. شد ظاهر سرش پشت در سیاه و بزرگ هاییبال و دوخت سرش پشت به را نگاهش سایروس. شد کنده جا از

:گفت دلربایی، صدای با زدمی بال که درحالی  

شدم؟ خوشگل: سایروس  

! دیوونه -  

.باال بپر: سایروس  

ها؟ -  

.بیا: سایروس  

چرا؟ -  

 سرعتی با هایشبال که درحالی. شد کنده زمین از و گرفت را دالرام بدهد او به جوابی اینکه بدون سایروس

 که جنگلی به زیرچشمی دالرام. زد محکم شالقی دالرام صورت به و شد ایجاد شدیدی باد خورد،می تکان ناباور

 دراز حالت به بود، کشیده آغوش به دستانش در را دالرام که درحالی سایروس. شد خیره ، بود پایشان زیر

 با دالرام.  شدندمی دیده رنگ سبز نقطه یک شکل به هادرخت داشتند هاآن که ارتفاعی با. کردمی پرواز کشیده

 حال! کند فکر ترسش به دقت به توانستنمی سایروس گرم آغوش در اما ترسیدمی شدت به ارتفاع از اینکه

. داشت اعتماد شدت به آغوش این به او زیرا رسیدمی نظر به مسخره کمی ترسش  

نیست؟ بس نظرت به -  

.نوچ: سایروس  

.شدم خسته من ولی -  
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!جالبه شدی؟ خسته تو وقت اون کنم،می پرواز من: سایروس  

.شدم خسته حرکتم بی چون منم خب -  

 

مدرسه؟ بریم بپیچونیم رو بقیه چیه نظرت: سایروس  

.میشن نگران اونا... آ -  

!شننمی: سایروس  

مطمئنی؟ -  

داری؟ شک: سایروس  

.آره -  

.دیگه مرسی: سایروس  

 سایروس با که ایلحظه. نکند فراموش را لحظه این تا کرد را خود تالش تمام زدمی لبخند که درحالی دالرام

 داشته تواندمی که است ایلحظه ترین نشدنی فراموش ایلحظه چنین! است پرواز درحال او با و گویدمی سخن

 نکرده درک را ایلحظه چنین کنون تا او. کند درک کمی توانستمی را احساس پر آهنگ آن مفهوم حال. باشد

 با که درحالی آسمان دل در. آوردنمی یاد به را شیرین خاطره چنین اما کردمی خاطرات مرور داشت حال! بود

 دهد نجات شدن غرق این از را خود و کند شنا نداشت دوست اصال او کردندمی حرکت باد مخالف باد خراشیدن

 شهر دل در مختلف هایچراغ. بود شده ترسرد و ترتاریک هوا حال! بود شدن غرق نوع بهترین این که چرا

 آن باد. رسیدمی گوش به مبهمی شکل به نیز دور فاصله از مردم و هاماشین صدای.  بودند زدن چشمک درحال

 حیاط وسط در سایروس. خوردمی تکان دریا موج همچو بیشتری شدت با سایروس لباس که بود شده تند چنان

 از ترسیاه چشم دو آن به را نگاهش نیز سایروس.  شد خیره سایروس چشمان به دالرام. آمد فرود مدرسه ساکت

 زمین به خجالت با و  شد دور سایروس از سریع اندآمده فرود حال اینکه و محیط به توجه با دالرام. دوخت شب

.کرد نگا  

.متاسفم... ام -  

:گفت خندید،می بلندی صدای با که درحالی سایروس  

چرا؟ -  
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.دونمنمی خب -  

.خیال بی تو بریم: سایروس  

 همه. بود دوخته چشم اطراف به دقت با شد،می تاریک و ساکت سالن وارد سایروس سر پشت کهدرحالی دالرام

 میخکوب درجایش دالرام چیزی شکستن صدای با. بود بازنگشته اردو از هنوز کس هیچ گویی و بود تاریک جا

 قابل نامفهوم هاییشکل فقط تاریکی آن در اما شد خیره اطراف به دقت با و آمد پایین پله از هم سایروس. شد

 که را انسان یک نازک صدای البته. بود سنگی کفی روی ایشیشه گلدانی یا لیوان افتادن مانند صدا. بود دید

 بدنش بود؟ کسی چه برای صدا آن اینکه به کردن فکر با و بود ترسیده کمی! گرفت نادیده شدنمی نه، گفت آرام

 با سایروس. افتادند زمین روی باهم ایشیشه چیز چند بار این اما شد تکرار دوباره صدا. افتاد لرزش به بیشتر

 زدمی نفس نفس ترس با که دالرام بلند و تند هاینفس صدای فقط سالن در حال. آمد دالرام سمت سرعت

. بود حاکم  

.نیست چیزی! نترس هیس: سایروس  

پس؟ بود کی برای صدا این. برنگشته کسی -  

.اردو بودن نرفته که معلما: سایروس  

.خوابننمی اینجا که معلما! نیستم بچه من سایروس اوه -  

.بخوابن شاید: سایروس  

  باشد؟ توانستمی کسی چه او اما مرد؟! بود مرد یک فریاد صدای بلکه نبود شیشه صدای بار این اما آمد صدا باز

  

 سایروس شوم خیره اطراف به اینکه از قبل. شد روشن سالن چراغ و شد قطع صداها تمام. آمدنمی صدایی دیگر

 یعنی. بشنوم را قلبم صدای خوبی به توانستممی هنوز. رفتیم باال هاپله از سرعت با هردو و کشید را دستم محکم

 را در و کرد خودش اتاق وارد مرا سایروس است؟ دادن رخ حال در اتفاقاتی اطراف این واقعا یا شدم دیوانه من

 که پایینی تخت روی. انداخت من به کوتاهی نگاه رفت،می بود باال طبقه در که تختی سمت که درحالی. بست

 همیشه او زیرا بود ویکتور مال تخت احتماال دادمی شیرین عطر بوی تخت. نشستم بود، سایروس تخت مقابل

 بود خیال بی او اما دوختم سایروس به را نگرانم نگاه. داشت قرار بالش روی هم لباسش حتی. دادمی شیرین بوی

 گذاشته بالش روی را سرش است؟ باخبر چیز همه از یعنی شده؟ چه داندمی او یعنی! افتاده نه اتفاقی اصال گویا

.بود سقف قفل نگاهش و بود کرده احاطه را بالش روی اشایقهوه موهای. اشپیشانی روی را دستش و بود  
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بود؟ چی صدای اون دونیمی تو سایروس -  

 کرد،می تر را لبش که درحالی. دوخت من نگاه به را پراحساسش و مهربان نگاه و برگشت من سمت سایروس

.گرفت شکل لبش در الماس یک زیبایی  به پوزخندی  

جوجه؟ ترسیدی نکنه: سایروس  

!خودتی جوجه. کنجکاوم نه -  

 صورتش که خندید آنقدر. باشم کرده تعریف عالی بسیار جوک یک گویا زدمی قهقه بلندی صدای با سایروس

 نگاهش و زد زانو پایم مقابل. آمد من سمت و پرید پایین تخت روی از. شد سرازیر اشک چشمانش از و شد قرمز

 نه. احساس بی نه بود احساس با نه. نبود مشخص چیزی او شکالتی تیله دو در حال. دوخت نگاهم به را

 از و کرد درست یخی سایروس. بود پوزخند شکل به هنوز لبش. عجیب و گنگ نگاه یک. غمگین نه خوشحال

 شدم بلند جیغ با سریع بود، خورده دیگر یک به دندانم سرما اثر در که درحالی. کرد لباسم وارد را آن لباسم یقه

.انداختم پایین را یخ و  

.خل -   

.دیگه برو. ممنون: سایروس  

ها؟ -  

.اتاقت برو میان دارن هابچه: سایروس  

.خوش شب باشه -  

.خوش شب:  سایروس  

 چیزی از نظر به. دوختم سایروس محتاط نگاه به را نگاهم بار آخرین برای و گذاشتم در دستگیره روی را دستم

 بدهم؟ پس جوابی چه بقیه و رامونا به باید حال. رفتم خانهکتاب قفسه سمت و شدم خود اتاق وارد. بود نگران

 که لحظه آن! خیال بی فعال. نیست عاقالنه این که کردیم پرواز بگویم! خواهندمی جوابی شک بدون هاآن

. ماند باز دهانم که بود ایلحظه دقیقا شد تولید یخ شکل به رنگ سفید توپی و آورد جلو را دستش کف سایروس

 و شیرین رفتار یک. است رفتارش همه از بهتر دارد؟ حسی چه یعنی! داشتم نیرویی چنین هم من کاش ای

 چرا بود؟ کسی چه کار بود؟ چه صدای یعنی..صداها آن راجب اما و بود معما هنوز او. عجیب بسیار حال درعین

 صدای بداند سایروس شاید کند؟می پنهان من از را چیزی او یعنی کرد؟می محافظت من از نگرانی با سایروس

 چیزی چه و بود کسی چه برای فریاد! بود چیزی شکستن و فریاد صدای شنیدم من که آنطور. بود کسی چه
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 آن از فردا که شدم کتابی مطالعه مشغول داشت؟ حضور سالن در کسی چه باشند اردو همه اگر شکست؟

 امتحانی فردایش که شوممی مجبور وقتی و کنمنمی نگاه درس به نشوم مجبور که زمانی تا. داشتیم امتحان

 رزای و رامونا دیدن با اما گرفتم را قلبم محکم در شدن باز صدای با. کنممی مطالعه شب نصف دقیقا یعنی. باشد

 حمله من سمت سریع رامونا. شد اتاق وارد خرید از بود پر دستش که درحالی هم تلما. شد راحت خیالم خول،

.پرید تختم روی و آورد  

آره؟ برگشتین، باهم گفت زد زنگ سایروس اینجا؟ اومدی چجوری رفتی؟ کجا: رامونا  

آره؟ دیگه میری کنیمی ول مارو حاال: تلما  

.برات دارم: رزا  

 را هاآن یسه هر داشتم که قدرتی آخرین با. شود له پایشان و دست زیر شکمم شدن باعث و افتادند رویم هرسه

 همه این اینکه! بود بسته نقش ذهنشان در جدیدی سوال حال. گفتم زیرلب آخیشی و کردم پرت زمین روی

..و کرد باز را دهانش رامونا. خدا آه. آوردم کجا از را نیرو  

  

 را معما تا بودم کنجکاو من که روزهایی مانند دقیقا بودند کنجکاو. دادن گوش و بود سکوت کردم که کاری تنها

 تظاهر او که دانممی. کردمی نگاهم نیشخند با و بود ریخته صورتش روی را خود قرمز موهای تلما اما. کنم کشف

. بیاورم باال خواهممی کردممی احساس نبود خوب حالم. است باخبر چیز همه از اما کندمی بودن کنجکاو به

. دادم هل سمتی به را رامونا و رزا و شدم بلند سریع  

.بده حالم لعنتی بسه -  

 یک لباسم یا ریخته صورتم روی نظم بی امطالیی موهای که نکردم توجهی اصال و کردم ترک را اتاق سریع

 پایین هاپله از قدرت با. است بد و کوچک بسیار شلوارکم ندادم اهمیتی همچنین است، سفید نازک بسیار لباس

 دانستممی فقط نکردم استفاده اتاقمان بهداشتی سرویس از چرا دانستمنمی حتی. شدم شویی دست وارد و رفتم

 خیره اطرافش به دقیق و دادم تکیه دیوار به. خوردمی بهم حالم فقط اما کردم تالش هرچقدر. نیست خوب حالم

 سایروس؟ دوتا. شدمی زیادتر داشت مقابلم سایروس. بودند زدن گشت درحال سرم دور سفید هایکاشی. شدم

 محکم سایروس. کنم کم را امتهوع حالت کردم سعی و گذاشتم گلویم روی را دستم. بیشتر هم شاید تا سه نه

. داشت وجود سایروس یک فقط حال گرفت مرا  

.میفته اتفاق داره کنم فکر باش آروم: سایروس  
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.بده حالم وای چی؟ ها؟ -  

.کن نگاه چشمام به. بکن رو میگم من که کاری: سایروس  

 غمگین. چرا زده هیجان اما نبود نگران. بود گنگ نگاهش. شدم خیره شیرینش تیله دو به و آوردم باال را سرم

. کرد جدا زمین از مرا سایروس. خوردمی بهم حالم هنوز اتفاقی؟ چه گوید؟می سخن چه از او. چرا شاد اما نبود

 هاپله از داشت. شدم خیره اطراف به کشیدممی نفس تند تند که درحالی و دادم تکیه محکمش شانه به را سرم

 رفته خواب به خسته هایشاناتاق در همه احتماال. نبود گذر درحال کسی و بود تاریک نیمه سالن. رفتمی پایین

 سایروس. است سفید رنگش فهمیدم دستم روی بارشش با من که بود ریز آنقدر و باریدمی نم نم برف. بودند

 تا. کردم باز کمی را امشده ریز و خمار چشمان. کرد فوت صورتم به شیطنت با و آورد صورتم نزدیک را صورتش

 را چشمانش. بود هرلحظه از ترسفید پوستش. بود گرفته خود به آتش رنگ برف زیر موهایش. کنم نگاهش دقیق

.داد قرار من صورت مقابل را صورتش و کرد تنگ  

میفته؟ اتفاقی چه داره دونیمی: سایروس  

... .ن -  

.کنیمی دیوونه منو داری: سایروس  

 درخت شاخه روی از. بودم خواب در کنم فکر حرفش به بخواهم اینکه از قبل و بستم آرام را خمارم چشمان

 برفم عین و شفاف دست به. گرفت من از را گل و زد تلخندی سایروس. گرفتم سایروس سمت و برداشتم گلی

 هست؟ نیست آخرش این اما نبودم انسان شبیه هم درصد یک حتی. نبودم انسان دیگر واقعا من. شدم خیره

 مرا بادی گویا کردممی تالش هرچه اما شوم دور او از خواستم. گذاشت من پیشانی  روی را خود پیشانی  سایروس

. کردمی نزدیک او به بیشتر  

*** 

 اما. شدم پرتاب زمین به تخت روی از شدم متوجه و شدم بلند سریع. کرد برخورد زمین به محکمی ضربه با سرم

 با. رفتم آیینه سمت و شدم بلند سریع شد؟ چه بود؟ چه حرفش آخرین. بود بد حالم من است؟ کجا سایروس

. شدم خیره خود به و رفتم آیینه سمت دوباره! من خدای وای. افتادم زمین روی خوران تلو تلو خودم دیدن

 سریع است؟ شوخی. شد قرمز نیز صورتم و بیدارم شدم متوجه صورتم به محکم سیلی چند با. خوابم احتماال

. پوشیدم ایلی شلوار و بستم باال از را عجیبم موهای. پوشیدم ایآبی سویشرت رویش از پوشیدمو سفیدی لباس

 در هنوز بقیه و رامونا. شدم خارج اتاق از سرعت با داشت قرار امروز هایکتاب داخلش که کیفم برداشتن با

 باز را اتاقش در آرام کرد؟ چه دیشب او. بروم سایروس پیش باید شوند بیدار همه اینکه از قبل. بودند خواب
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 و بود کشیده آغوش به را بالش هم فرانک. بردمی سر به خواب در و بود مانده باز دهانش ویکتور.  کردم

 هم به محکم را در. فرستادم بیرون را نفسم حرص با و شدم خیره سایروس خالیه جای به. خندیدمی هرازگاهی

 روی دستم که درحالی. رفتم هاپله سمت سریع ببیند مرا اینکه از قبل. شنیدم را ویکتور فریاد صدای که کوبیدم

 امروز گویا بود سرد هوا. رفتم بزرگ حیاط سمت و کردم طی دویدن با را سالن. پریدم سرعت با را هاپله بود میله

 دقیقا او. رفتم سایروس سمت بودم انداخته ناله به پایم زیر را کمی هایبرف که درحالی. داشت خواهیم برف باز

 و ایستادم مقابلش. زیباست چه او من خدای. کردمی نگاهم زیبایی بسیار لبخند با و بود داده تکیه دیوار به

. بود خیره من به دندانش روی دیگرش دست و بود جیبش در دستش یک که درحالی. بگویم چیزی نتوانستم  

!شدی عوض تو سایروس؟ -  

.شدی عوض خیلی هم تو. دونممی: سایروس  

. بود قرمز لبش و بود برف عین دقیقا پوستش. بودند شده آبی رنگ چشمانش. خندید بلندی صدای با سپس

.کردمی نگاهم زیرچشمی و بود شده کشیده چشمانش حال  

شدم؟ اینجوری چرا من -  

 جز هرکاری. بشی نامرئی تونیمی هم باد، آب، آتیش، برف، هم کنی درست سنگ تونیمی هم االن تو: سایروس

.شده عوض چهرتم همین برای بکنی تونیمی پروازو  

چطور؟ نه؟ -  

.داری نیروهارو همه تو. بود خاک و آتش قبلیه دو بین گیاه تو گیاه: سایروس  

 انسان یک دیگر واقعا تو باش آرام میزنی مشت چرا. کوبیدمی را خودش شدت با قلبم و بود مانده باز دهانم

 شده رنگ سبز چشمانم. کشیدم دستی بود، ابریشم عین و رخشیددمی حال که رنگم طالیی موهای به. نیستی

 موهایم که درحالی و شد نزدیک سایروس بیاورم؟ توانممی دلیلی چه اتفاق این برای من. برف عین پوستم و بود

.رفت و خندید داد،می نوازش را  

کنم؟ کار چی من -  

.کن کارو همون هم؟ کنهمی کار چی بشه دلبر که کسی: سایروس  

.نه اوه -  

خوددانی: سایروس   . 
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 به. رفتم داشت، قرار آن در هاکالس که مقابل سالن سمت و کردم جا جابه هامشآن روی را کیفم زار حال با

 دنبال هرکسی و بود شلوغ سالن و. بودند شده بیدار همه دیگر و بود نیم و هفت ساعت. شدم خیره خود ساعت

 به هم فرانک و ویکتور! نبود او تنها البته. شد کوبممیخ تقریبا و ماند باز دهانش دیدنم با فرانسیس. بود خود کار

. خندیدمی فقط هم دنی البته بود نگران نظر به تلما.  بود مانده باز دهانشان هم رزا و رامونا. شدند خیره من

 فریاد و کوبیدم زمین به را پایم حرص با. بکشم را تکشان تک داشتم قصد من، و زدمی چشمک برایم سایروس

.زدم  

ندیدین؟ آدم چیه؟ ها -  

کردی؟ فرق داری قبول: فرانسیس  

خب؟ کنم کار چی. آره -  

زدی؟ چی چشمات به: رزا  

!هیچی! هوف -  

... .اوه: فرانک  

 به پشت کنارم رامونا و رزا. گرفتم خودم برای قهوه یک و رفتم بوفه سمت کردم،می حرکت سالن در که درحالی

. رفتمی رژه من مقابل اما زد،می قدم داشت مثالً  فرانسیس البته. کردندمی نگاهم خیره و بودند ایستاده دیوار

.نوشیدم تند تند و کردم نزدیک لبانم به را داغ قهوه  

نسوختی؟: رزا  

.نه -  

!من خدای وای: رامونا  

 نگاه تو به فقط همه وقتی. دادم تکیه دیوار به دوباره و کردم پرت آشغال سطل درون را مصرف بار یک لیوان

 توانینمی. ندارد خوبی حس اصالً . شویمی ذوب نگاهشان زیر کنیمی احساس هستی، توجه مرکز در و کنندمی

 اگر حتی شویمی معذب. بود بد حرکتش این نگویند تا کنیمی رفتار طورچه کنی دقت باید باشی، راحت و آزاد

 به را تو بدهی پس جواب باشند منتظر و باشند گرفته را طرفت دو بادیگارد دو کهاین دقیقاً و. نباشی خجالتی

 من بگویم چیست؟ دانمنمی هم خودم که عجیب چیز یک به شدم تبدیل من بگویم بگویم؟ چه. کشدمی جنون

 مغزت گویندمی و کنندمی امحواله مشتی دارم؟ گفتن برای چیزی کنیدمی گمان واقعاً  کنم؟می درست آتش
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 خود درجای و شدیم کالس وارد باالخره. است زیاد هم بنشینم تیمارستان در کهاین احتمال! خورده تکان

:گفت و برگشت ما سمت ویکتور. نشستیم  

.شدی خوشگل خیلی واقعاً  -  

.بودم -  

ویکتور؟: رامونا  

.ببخشید خب، چیه: ویکتور  

!دوتا شما دست از -  

خوشگله؟ طوریچه: سایروس  

ندازی؟می متلک -  

داری؟ شک: سایروس  

.کوفت -  

 زیبا تواندمی قدرچه فرد یک لبخند. کرد باز را نیشش داد،می باال دست با را موهایش که درحالی سایروس

  باشد؟

.ایبچه خیلی: سایروس  

!بزرگی خیلی -  

.دونینمی هیچی تو ولی دونم،می رو چیزهمه من. دونممی: سایروس  

خوندی؟ امتحان برای -  

!نه: سایروس  

چرا؟ -  

.بخونم نیست نیاز دونممی چون: سایروس  

دونی؟می رو درس -  

!جوجه دونممی رو دیگه چیزه یک نه! هه: سایروس  
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ها؟ -  

 چه بهراجع سایروس. بود نگران کمی اما داشت جدی ایچهره مدیر. شدیم ساکت همه کالس به مدیر ورود با

روز؟ یک در شوک قدرچه! اوه کرد؟می چه ما کالس داخل مدیر داند؟می را چیزی چه زد؟می حرف چیزی  

  

. آمدنمی صدایی ولی شدندمی بسته بازو لب دو آن اما بودند، خیره مدیر گوشتی دهان به منتظر فقط همه

 بگیر کت از زیرا است؛ مهم بسیار برایش بودن پاکیزه بود مشخص. دوختم مدیر براق و ایقهوه کفش به را نگاهم

 تخته کنار رنگ سیاه میز سمت و کوبید زمین به را کفشش پاشنه مدیر باالخره. درخشیدندمی همه کفش، تا

 جاهمه چشمانش با و گذاشت میز روی را دستش. نشست رویش و کشید عقب را رنگ ایقهوه ایمیله میز. رفت

 آموزان،دانش. است ریلکس بود مشخص اما بود، گرفته ضرب پایش روی آرام سایروس دست. کرد وارسی را

 متعجب را همه تند کلماتی با مدیر و شکست هم در سکوت باالخره. بودند مدیر منتظر قراربی رامونا، مخصوصاً

.کرد  

 و سر زیاد اگر ولی آزادین پس ندارین امتحان امروز. میاد آموزش برای مارکر آقای فردا از. نمیاد معلمتون: مدیر

.شینممی کالستون توی میام خودم کنین، صدا  

 و بود کرده باز لبخند به را لبش سایروس. کرد ترک را کالس کشیدن ونشانخط و سخن این گفتن با تنها

 از و است پایین سرش وقتی. شودمی ترسناک بسیار صورت این در که فهمممی حال. کردمی نگاهم زیرچشمی

 دیدن با اما. چشم برای کشیده خط یک و سفید هاله زیرش و بینممی را شکالتی دوتیله کند،می نگاهم زیر آن

 سیاه رژ امروز. کردمی بازی رنگش آبی موی با داشت که برگشتم رامونا سمت. ترسید او از شدنمی لبخند آن

 ایگرانهسرزنش نگاه با و برگشت ویکتور باالخره. زدمی سروکله ویکتور هایغرهچشم با مدام و بود زده رنگی

:گفت  

زدی؟ سیاه بود شده تموم رنگ مثالً -  

.شده مد: رامونا   

مده؟ این نظرت به گلو،: ویکتور  

!بگو رو اسمم دیگه بار یک! روشن چشمم نه روشن، چشمم -  

:گفت دیگر باری بود، گرفته خود به شیطنت رنگ چشمانش که درحالی و کرد باز را نیشش ویکتور  

! گلو -  
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 این از گوییمی یکی به وقتی گاهی کرد؟ مخفف ضایع چنین را نامم چرا داشت؟ ایرادی خوبی این به گلوریا

 تو با لج برای اشتیاقش و عالقه درواقع. دهد انجام را کاراین تا شودمی ترغیب تربیش آید،نمی خوشم کارت

 شادی و لجبازی دلم عجب امروز اما. شود خیالبی زیاد احتمال به نکنی توجه اگر اما یابد،می افزایش

 شاد داشتم دوست! بازی بچه یکم شاید. نبود بد دعوا یکم آری. خواستمی کردن دعوا دلم امروز. خواستمی

 او نیست؟ کار در معلمی دلیلی چه به بدانم بودم کنجکاو عجیب اما. درسی نه هست معلمی نه کهاین از شوم،

. بترسیم باید واقعاً که بود اگر بود؟ مرتبط موضوع این به دیشب صدای یعنی. ندارم شکی این در من و بود سالم

.باشیم شاد است بهتر نبود اگر  

.کنممی تخفه -  

.ی... کرد غلط: ویکتور  

!ویکتور -  

جانش؟: ویکتور  

آره؟ جانش؟ که: رامونا  

.عشقم ببخشید اوه: ویکتور  

.طوراین که: رامونا  

!خنده از مردم خدا وای -  

 و فرانک. کنیم بازی همراهشان و شویم ملحق هاآن به تا دادندمی تکان دست برایمان جلو آن از تلما و رزا

 افراد تمام به توجهبی هم سایروس. شدندمی خیره من به هرازگاهی البته بودند وگوگفت گرم باهم هم فرانسیس

 را نوشته بتواند پشه بود غیرممکن که بود انداخته ورق روی را خودش چنان البته. بود متنی نوشتن مشغول

 که بود کرده دیوانه را همه کردمی پرتاب که هاییموشک با سو آن دنی. من کنجکاو نگاه به برسد چه ببیند،

 خطی با داخلش. کردم بازش و برداشتم موهایم روی از را موشک. افتاد من سر روی هایشموشک از یکی البته

 کردم تقدیمش ایدیوانه خندیدممی بلندی صدای با که حالی در. "تویی دیوانه کش عاشق": بود شده نوشته بد

 گویا و کردمی نگاهم بدگمانی با مدام که همانی. نبود مشکوک دنی همان دنی، این گویا. شد باز نیشش که

 از شد،می کشیده رامونا توسط دستم که درحالی شدند؟ عوض قدراین که شد چه راستی به. داشت من از طلبی

. بود باز دهانش و بود ریخته صورتش روی را قرمزش موهای تلما. رفتم تلما و رزا سمت و شدم بلند میزم پشت

 همیشه مثل هم رزا. خندیدم نیز من او شوق از که بود شادی در غرق و خندیدمی زیبایی صدای چنان با
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. شد بلند اشناله صدای که کشیدم رزا کوتاه و طالیی موی به دستی. طلبیدمی خواب و بود خمار چشمانش

 که بیاورد، من سمت تا کشید زمین روی را میز هم رامونا. نشستم رویش و دادم قرار تلما و رزا مقابل را میزی

 شد خوب که کردم بارش چیزهایی زیرلب و گذاشتم گوشم روی را دستم. شود ایجاد بدی صدای شد باعث این

.نشنید  

کنیم؟ بازیچی خب: تلما  

.موافقم تحرکی بازی با من: رزا  

کالس؟ توی ولی نیست، بد آره -  

.کنم ردیفش من بگو رو بازی تو. میشه آره: رامونا  

.انداختنه مچ مرحله اولین! زورآزمایی خب: رزا  

تحرکیه؟ خیلی این -  

.نیرو نظر از آره: رزا  

 داشت قصد گویا. شد امخیره موشکافانه نگاهی با رامونا. زدم پوزخندی نیز من که خندید بلندی صدای با سپس

 با فقط من اما. کند خامم اصالً  نه یا و کند خرم داشت قصد شاید. بکند درخواستی بگویم بهتر یا بگوید چیزی

 کرد تعریف من از زیبا بسیار لحنی با سپس و کرد تر را لبش. شدم اشخیره ترسیده کمی البته و سوالی نگاهی

 نگاهش سینه به دست هم من. نظیر این از هاییحرف و دارد دوست بسیار مرا و هستم دوستش بهترین من که

 سکوت باالخره رامونا. بودم هم موفق که دهم، نشان جدی توانممی تا را خود چهره داشتم دوست و کردممی

.بگیرد خود به مظلومی چهره داشت سعی گرفت،می گاز را لبش که درحالی و کرد  

 به تو اگه بعدش خب؟ دارن، دوستت هم همه کنیمی جذب رو همه تو دونیمی! عزیزم جونم، آبجی: رامونا

.دنمی گوش بیارید در دایره شکل به رو میزها کنیممی رو بازی این بگی کالس هایبچه  

.گفتیمی زودتر! عجب -  

.شدم بلند صندلی پشت از سریع  

 ما بازی در تا کردممی تقاضا باید فقط که بود درست. کردنمی نگاه من به کسی و بود کاری مشغول هرکسی

 با و کنم چیدمان خود مناسب جای در را کلمات داشتم دوست اما نبود، بزرگی چندان کار و کنند شرکت

 حوصله بی رزا. بگویم سخن تا کردمی اشاره و کردمی نگاهم صبریبی با رامونا. بکنم را تقاضا این لحن بهترین
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 و بردم دهانم داخل را دستم. کردمی باز خود قرمز موهای تار با هم تلما. بسته چشمانش و بود میز روی سرش

.بود گفتن سخن وقت حال. شدند من متوجه هانگاه همه که زدم بلند سوتی  

 هم با و باشه زیاد جا کالس وسط تا بیارین، در گرد شکل به رو هاتونصندلی خوایممی شما همه از ما خب -

موافقن؟ کیا. ندازیممی مچ اول مرحله در. کنیم بازی  

 و کشیدندمی زمین روی بدی خیلی صدای با را میزها. کردند اعالم را خود موافقت بلندی صدای با همه تقریبا

 در بقیه اما نشست، رویش راحت و برد چپ سمت را میز دستش یک با سایروس. گذاشتندمی باز را کالس وسط

 تکیه دیوار به را میزم و زدم لبخندی فکرم طرز این به. بود داده رخ هم تصادف حتی و بودند میز کشیدن تقالی

. گذاشتم یکدیگر مقابل کالس وسط و برداشتم میز دو نشست، خود میز پشت هرکسی کهاین از بعد. دادم

 نشسته همه که زمانی. گذاشتم کاغذ یک میز هر روی و برداشتم داشت قرار هاییشماره رویش که کاغذهایی

.نوشتم را ده و سه شماره رویش و رفتم تخته سمت بودند،  

.بندازن مچ و بشینن میز روی بیان شماره دو این -  

 در خاصی نیروی حال به تا من هرچند بود، مطمئن خود از او گویا. رفت میز سمت و شد بلند باز نیشی با فرانک

 پیدا انسان یک دارم شک مدرسه این در من نبود؟ انسان یک بود؟ خاص فرد یک او یعنی. بودم ندیده فرانک

 مقابل و رفت میز سمت آرام ایچهره و لبخند با هم تلما. رامونا و رزا و باشد ویکتور هاانسان تنها شاید. کنم

 خوب او. شد فرانک خشم باعث که کرد زمزمه چیزی آرام راند،می عقب را موهایش که درحالی. نشست فرانک

 نفساعتمادبه عالی خیلی تلما حقیقت در. ببرد بین از را تمرکزشان و کند عصبانی را افراد طورچه دانستمی

 تلما و فرانک. شدم دو آن بازی منتظر و نشستم سایروس کنار هم من. کردمی شکار خود برای را دیگران

 و بود شده لبو عین دقیقاً فراک صورت. کردند آغاز را بازی هابچه شمارش با و گرفتند را یکدیگر هایدست

 لم صندلی روی راحت خیالی با تلما اما بزند، زمین به را تلما مچ تا کندمی وارد را نیرویش آخرین بود مشخص

 تلما نه؟ یا است عادی انسان یک فرانک دهدمی نشان این. کردمی وارد فشار فرانک مچ به دستش با و بود داده

 بلندی صدای با تلما همه، جیغ و دست با. زد زمین به را فرانک مشت کوچک، نیروی یک با و زد نیشخندی

. برندگان میز سمت تلما و رفت بود هابازنده برای که میزی سمت به فرانک. ماست همه به متعلق که کرد اعالم

 بازنده یک و برنده یک که ساده بازی یک دیدن. دوختم پنجره به را نگاهم. رفتند میز سمت رزا و ویکتور سپس

 بازی به را درختان شاخه که بیرون طوفانی هوای دیدن اما نیست؛ هم آورهیجان حتی نیست، خاص خیلی دارد

. شده تنگ امخانواده و خودمان خانه برای دلم. بود من نظر فقط این البته. رسیدمی نظر به جذاب بود، گرفته

 و است بیمارستان در کردن کار درحال که کنم تجسم را مادرم توانممی کنند؟می فکر من به هم هاآن یعنی

 قدرآن مادربزرگ پیش که یا بردمی خوابش نگذاشته بالش روی را سرش و آیدمی خانه سمت خسته هاشب
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 شهری برای جدید نقشه ترسیم مشغول هم پدر احتماالً. داشت خواهری آیدنمی یادش دیگر که کندمی بازی

 که سایروسی به فقط دیروز تا و بودم هاآن از بدتر هم خودم. است گرم حسابی سرش و رفته جاآن به که است

.کردممی فکر بود مرموز بسیار  

!جون جون جون! بردم من: رزا  

 یک رزا هم شاید بوده، خسته زیادی خودش کهاین یا باشد کرده برنده را او رحم روی از ویکتور دادممی احتمال

 و شدم بلند جایم از من نه، شماره خواندن با. رفت هابازنده میز سمت و شد بلند لبخندی با ویکتور. نباشد انسان

 کردیم شروع. بدهم مسابقه سایروس با باید که بود معنا این به این. نشست مقابلم هم سایروس. رفتم میز سمت

 دیواری به گویا اما شوم، پیروز بودم تالش در ساییدممی را دندانم که درحالی. یکدیگر مچ به دادن فشار به

 تعادل درحالت دو هر دست مچ. کردمی تالش داشت و بود من شکل دقیقاً هم سایروس. آورممی فشار فوالدی

.کندمی خنثی را دیگریک ما نیروی گویا و بود مانده  

.شینمی اعالم مساوی نبرد هیچ، که برد هرکی. ده تا کنیممی شروع رو شمارش: رامونا  

... .دو یک، -  

.زیاده قدرتت خیلی تو -  

شم؟ رد ازت تونمنمی که زیاده! عجب: سایروس  

ها؟ -   

.تمام و ده -  

 که درحالی دنی و شد باز شدت با کالس در. رفتیم برندگان میز سمت دو هر و کردم رها را گرمش دست

.بگوید چیزی داشت سعی زد،می نفسنفس  

.شود جاری دهانش از کلمات جویبار تا بودیم انتظار در. بودیم خیره دنی به همه  

.زدمی حرف مرتیم خانم با داشت شنیدم، مدیر از رو این! شده غیب معلممون: دنی  

 هم گویا. پریدمی پایین و باال و زدمی فریاد ایگوشه از فردی هر. بود شده وحشی جنگل یک به تبدیل کالس

 طورچه که بودم متعجب نیز خود من. بودند کرده تعجب شدت به هم نیست کار در معلمی که بودند خوشحال

 هابعضی و شدندمی خارج کالس از افرادی. بودند شده متفرق همه. نبود کار در ایبازی دیگر است؟ شده غیب

 کالس از هم با رزا و رامونا. گذاشتم میز روی را دستم و نشستم میزم پشت. بودند وگوگفت مشغول کالس داخل
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 بلندی خیلی صدای با شدن غیب موضوع درباره فرانک و ویکتور. بودند صحبت مشغول گویا و بودند شده خارج

 کننده گیج هایسوال پرسیدن مشغول هم تلما و بودند رفته خداراشکر هم افرادش و فرانسیس. کردندمی بحث

 سوال از حجم این. دادممی حق او به البته که. دادمی دانمنمی یا هام و هم مثل هاییجواب هم دنی. بود دنی از

 صداهای آن موضوع به را معلم شدن غیب موضوع خواستممی چرا دانستمنمی. باشد درک قابل توانستنمی واقعاً

 و دارند؟ ربطی هم به واقعاً شاید. هستند نزدیک هم به شک بدون دو آن گفتمی حسی یک. کنم وصل دیشب

 که بودم شنیده او از من پیش چندی افتد؟می اتفاقی چنین دانستمی کجا از سایروس که بود این دیگر سوال

 چهره به باشد؟ مربوط سایروس به توانستمی موضوع این. نکرده نگاه امتحان به همین برای داندمی را چیزهمه

 سابیدم،می را ناخنم که درحالی و شدم خم. کردم جلب را توجهش کشیدم، که آهی با و شدم خیره خونسردش

:گفتم  

نه؟ دونستیمی تو -  

.احتماالً: سایروس   

چیه؟ موضوع -  

.بارهمی زیبایی برف: سایروس  

 صبورانه و آرام چه و کردندمی باران بوسه را زمین عشق با سفید و کوچک هایدانه. دوختم پنجره به را نگاهم

 جایم از. پیچاند مرا سایروس ولی نبود، برف دانه من مقصود اما. رساندندمی زمین سرسخت آغوش به را خود

 از کیفم کردن جاجابه با و شدم خیره خیالشبی چهره به بار آخرین برای. رفتم کالس در سمت و شدم بلند

 هایقدم با. بود افتاده اتفاق دعوایی گویی که بود بلند قدرآن صداها و بود شلوغ بسیار سالن. شدم خارج کالس

 به دو هر. کردمی بحث رامونا با و بود داده تکیه پله میله به رزا. رفتم پایین آن از آرام و رفتم پله سمت کوچکم

 طالیی موهایم و شده رنگ سبز چشمانم که بودم کرده فراموش کل به. نگفتند چیزی اما شدند خیره من چهره

 زیادی نیروی من سایروس گفته به. کنم امتحان را خود نیروی این و بروم جایی داشتم دوست. ابریشم عین

. نبودم بلد را هاآن از استفاده اما داشتم  

هست؟ دزدی جور یک نظرتون به: رامونا  

.خیالبی اوه ما؟ پیر معلم کی؟ هم اون دزدی؟ -  

.میفته داره عجیبی اتفاقات. هاستحرف این از ترمهم موضوع بدزده؟ رو اون میاد کی. میگه راس گلوری: رزا  

مثالً؟ چی: رامونا  
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.دونیمنمی همینه مشکل -  

 موهای فرانسیس. ایستادند ما کنار داشتند، لب به نیشخند که درحالی و آمدند پله سمت افرادش و فرانسیس

 شبیه حالت این در کردمی گمان احتماالً. شد خیره ما به بود کرده ریز چشم که درحالی و راند عقب را سفیدش

. بود الغر برفی آدم یک فقط او من نظر از االن اما رسد،می نظر به باهوش خیلی یا شودمی زیبا هایکاراگاه

 سایروس. شده خیره من به او که نکردم توجه اصالً و شدم خوردن مشغول و آوردم بیرون کیفم داخل از را کیکم

 شده پیدا عالی موضوع یک انگار دادندمی نظر موضوع بهراجع جوری همه. شد ملحق ما به و آمد پله سمت هم

. دارند کوچکی ذهن کردممی احساس واقعاً. کردمنمی فکر طوراین واقعاً من ولی دارند رشته سر آن در هاآن که

 انسان یک جنایت نه اما بود، کار در جنایت یک و داشت ربط موضوع این به دیشب صدای که بود این من دید

 دیگر موضوع یک کندمی را کارها این چه برای یا چیست هدفش کهاین اما. هاقبیله همان از یکی شاید عادی؛

 از همچنین داشت وجود زیاد مجهول من دید در البته. بود این من دید درکل اما. شود فکر رویش باید که بود

.بود مناسب کردن سکوت فقط و نبود درست کردنش بیان پس رسیدمی نظر به غیرممکن هاانسان این نظر  

!ستپیچده خیلی موضوع: فرانسیس  

.حیاط بریم وایستادیم؟ پله روی چرا: رامونا  

کجاست؟ ویکتور فرانس راستی. بریم آره: رزا  

.غذاخورین سالن تو کنم فکر ویکتور و فرانک: فرانسیس  

 و کشیدم موهایم به دستی. کرد آشفته را موهایم و آورد هجوم صورتم سمت سرد هوای حیاط، به ورودمان با

 رامونا و رزا و نشست صندلی لبه روی فرانسیس. رفتیم بزرگی صندلی سمت همه. کشیدم آغوش به را خودم

 قابل نگاهش در احساسی هیچ. کردمی نگاه من به سکوت در و بود ایستاده سایروس. نشستند رویش خانمانه

.دادم گوش هاآن مکالمه به و نشستم رزا کنار هم من. دادمی نشان را خودش تفاوتبی کامالً. نبود دید  

.مدیره تقصیر همش شاید اصالً: رزا  

!ستمسخره: رامونا  

!هاستاین از ترپیچیده موضوع جاست،این مدیر ساله چند اون: سایروس  

دونی؟می تو -  

بدونم؟ باید: سایروس  
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!کنم فکر آره -  

بگم؟ تو به باید چرا بدونم اگر خب: سایروس  

.بدونیم باید همه ما... چون -  

میاد؟ بر دستت از کاری. نیست نیاز: سایروس  

.شاید -  

... .که خصوص به توینممی هم با همه ما: فرانسیس  

 سایروس. چیزی همچین یک یا بود نیرویش منظورش احتماالً. گفت آهانی سایروس که انداخت باال را ابرویش

 و کردندمی بافی خیال همچنان رامونا و رزا. شد سالن وارد است سرد گفتن با و برد فرو جیبش داخل را دستش

 به دستم نیروی با کردم سعی و شدم خیره دستم روی ینیمه کیک به. کردمی رد را حرفشان فقط فرانسیس

. کشیدم راحتی نفس و انداختم آشغال سطل به را کیک سریع. شد یخ یک به تبدیل کیک اما بدهم، گرما کیک

. شد ایجاد دستم روی برفی گلوله که کردم وارد فشاری و آوردم جلو را دستم زد؟ یخ چرا اما  

نه؟ میشه عکس: سایروس  

چی؟ -  

خواستت؟ برعکس: سایروس  

فهمیدی؟ کجا از -  

.میشه ایجاد سرما همین برای. کنیمی درک رو سرما کنی،نمی درک رو گرما االن تو: سایروس  

.آره -  

.فرزندم کن سعی... ام: سایروس  

. شدم خیره اشیخی چشمان به خود گرپرسش نگاه با. گرفتم را داغش دست که برود خواست  

داشت؟ ربطی امروز موضوع به دیشب صدای -  

داشت؟ نظرت به: سایروس  

.پرسیدم سوال من -  
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.کشیدم چالش به رو خودت ذهن جواب در هم من: سایروس  

.آه -  

 به باید چگونه. گذاشت رویمروبه جدیدی معمای باز و رفت بکنم را فکرش که چیزی از ترسریع سایروس

دهم؟ پاسخ هایمسوال  

  

 در را آن آتش که دستم به سریع. کرده فواره دستم از نوری کردم احساس که کردم مشت را دستم خشم با

 اولیه حالت به دستم آوردم دست به را آرامشم که زمانی. کشیدم عمیق نفس چند و شدم خیره بود برگرفته

 من. نیستم دالرام همان دیگر. کرده تغییر چیزهمه شدم عجیب مدرسه این وارد که زمانی از. بازگشت خود

.نشناسم را خودم دیگر شاید. امکرده فرق کامالً  

 و رامونا که نبود مهم برایم. کردم طی را حیاط آهسته، هاییقدم با و بردم فرو شلوارم کوچک جیب در را دستم 

. بدانند مقصر مرا رفتارم شدن عجیب و امچهره تغییر دلیل به همه اصالً شاید. بودند خیر من به مشکوک رزا

 هاآن اما نکردم، کاری چنین من بود مسلم. بود ایمسخره فکر. دزدیدم را معلممان من کنند گمان شاید

 چیزهمه. کنم درک توانمنمی! آه و موهایم شدن شفاف و چشم رنگ تغییر. داشتند را خود عجیب هایمعیار

 رخ اتفاقی همچین است ممکن مگر اصالً  چگونه؟. حقیقت شده دیدممی رویا در که چیزهایی همان. شده عجیب

 احتماالً. بود خودش فقط. نبودند کنارش اشدستهودار باراین و بود داده تکیه دیوار به سمت آن فرانسیس بدهد؟

 را خودشان عجیب رازهای من به باید حداقل هستم هاآن مانند هم من که حال. نبود عادی انسان یک هم او

 روی اخم. کردمی نگاهم تعجب با و بود کرده ریز را چشمانش. ایستادم مقابلش و سمتش رفتم سریع. بگویند

 از پازل این از. امشده خسته دیگر من اما نبود، سواالتم به دادن پاسخ برای مناسبی فرد دادمی نشان اشپیشانی

 مشت دست به. خواهممی جواب من بسازم، معما خودم برای خواهمنمی دیگر! است بس. سوال گودال این

 مخفی سفید تارموهای پشت که چشمانش به را نگاهم دوباره و شدم خیره بود، رفته فرو جیبش در که اششده

. دوختم بود، شده  

.دارم سوال چندتا ازت من فرانس، -  

 او نگاه سوال، دنبال و بود مصمم من نگاه چشم، برابر در چشم. ایستاد من مقابل و برداشت دیوار از را اشتکیه

.خیالبی کمی و خسته  

.بپرس خب؟ -  
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کنن؟ زندگی جااون که دارن مشخصی شهر ما هایقبیله اصالً هاست؟قبیله کار چیه؟ معلم ماجرای -  

.کرد و گذاشت دندانش الی را بود کرده لوله که کاغذی فرانسیس  

 شهر ما نه، کهاین و باشه خاک قبیله کار زنیممی حدس فقط شده چی دونیمنمی هنوز ما خب... معلم: فرانسیس

.کننمی زندگی زمین زیر خاک قبیله فقط هااون مثل دقیقاً. کنیممی زندگی هاانسان بین ما. نداریم مشخصی  

 با و زمین روی کرد تف را کاغذ فرانسیس. ماندم خیره اشچهره به روییترش با و رفتم عقب قدم چند

. شده پیچیده و بزرگ خیلی موضوع کنممی حس کنند؟ فرار که هاستقبیله تمام عادت. کرد ترکم نیشخندی

. دوختم حیاط به و گرفتم دیوار از را نگاهم. دهم افزایش را اطالعاتم دارم دوست تربیش اما دارم عجیبی ترس

 تند هاییقدم با. بودند ایستاده بزرگی درخت نور زیر ما کالس هایبچه فقط و بود شده خلوت بسیار حیاط

 از زیباتر اشچهره بود شده باعث این و بود بافته را قرمزش موهای تلما. ایستادم ویکتور کنار و رفتم هاآن سمت

 هم کنار هم رزا و رامونا. بود هایینظریه بررسی مشغول و بود نشسته بزرگ سنگی روی تلما. شود همیشه

 روی ویکتور. کردندمی تایید را تلما سخن دو هر و بود گذاشته رامونا شانه روی را سرش رزا و بودند نشسته

 ایستاده ایگوشه تنها هم فرانسیس. کردمی نگاه تلما به سکوت در فقط و بود نشسته من کنار ایچوبی صندلی

 زده زانو زمین روی و بود برداشته کوچکی چوب. دوختم سایروس به را نگاهم. بود زمین به خیره نگاهش و بود

 آن و بود آمده پیش او و من برای که موضوعی بهراجع و کشیدمی هاییخط خاکی زمین روی چوب آن با بود،

 و استدالل با سخنانش نظرم به. بودند کرده سکوت و بودند افتاده شک به همه او سخنان با. داد توضیح صداها

بود؟ که فرد آن که بود جااین سوال اما بود، داده ربط هم به را چیزهمه خوب و بود درست  

بدزده؟ رو ما معلم بیاد داره مرض یکی فهممنمی من -  

.شد خیره من به و داد باال را ابرویش دو هر سایروس  

.آره باشه نفعش به اگر: سایروس  

داره؟ براش سودی چه: رامونا  

. نیستیم عادی انسان یک دونیممی ما همه. دوستان کنم باز االن همین رو هاپرده همه باید کنم فکر: فرانسیس

 و کنهمی درست آب و برف آتش، یخ، سایروس. داره برق و رعد نیروی. سایروسه خواهر و آتش قبیله عضو تلما

 منجمد رو افراد توننمی فقط و آتشن قبیله عضو دو هر رامونا و رزا. کنه پرواز تونهمی و داره هاییبال پشتش

 باد تونهمی و میانیه قبیله عضو فرانک سایروسم، عین دقیقاً من میانیه، قبیله عضو و میشه نامرئی ویکتور کنن،

 آب، برف، آتش، دالرام، بگیم واقعیشو اسم بهتره همون یا گلوریا البته و شد برداشته هاپرده همه االن کنه، تولید

.برسیم ماموریتمون به راحت خیالی با تونیممی حاال بشه، هم نامرئی تونهمی و کنهمی تولید باد،  
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 عادی ویکتور همچنین و رامونا و رزا کردممی گمان من. بودند خیره فرانسیس خیالبی چهره به تعجب با همه

 غلط من هاینظریه تمام یعنی است؟ ممکن طورچه اما هستیم؟ هاقبیله عضو ما یهمه یعنی. نبودند اما هستند،

 افکارم مدت این تمام یعنی. بود سخت سخنانش درک. بودم خیره فرانسیس به فقط و بود مانده باز دهانم بودند؟

 بلندی صدای با سپس برد، پایین و باال صورتم مقابل را دستش ویکتور بودند؟ فناناپذیر افراد آن همه بود؟ غلط

.کردمی نگاهم خاصی حالت هیچ بدون سایروس فقط بود، خنده درحال هم فرانسیس. خندید  

... .همتون... یعنی -  

 ما مقصود. بوده چی شانگیزه و بوده کی دزدیده رو معلممون که شخصی بفهمیم فقط باید حاال. آره: سایروس

.بدزده هم رو ایدیگه اشخاص تونهمی فرد این دونیممی بلکه نیست معلم نجات  

 تمام بین کنممی احساس. کردمی نگاهم ایکنندهگرمدل لبخند با و بود گذاشته دستم روی را دستش ویکتور

 خود نیروی از خوب توانمنمی و هستم هم ترسو اما دارم نیرویی که است درست. هستم ضعیف من افراد این

 در تغییراتی باید. شد خواهم عصبانی خودم دست از مطمئنم شوم افراد این بردپیش مانع من اگر. کنم استفاده

 اید؟نشنیده را زنگ صدای که زدمی فریاد بلندی صدای با و آمدمی ما سمت خشم با مدیر. بدهم ایجاد خود

 ما جمع بین چرا دنی بودم تعجب در. کردممی حرکت تلما با همراه من. رفتیم سالن سمت و شدیم متفرق همه

 مانند شاید. بود نزدیک سایروس به احتماالً دنی بود؟ قبیله کدام اهل یا داشت نیرویی چه او یعنی نبود؟

 به ورودمان با. دادمی تاب را دستمان حرکتمان با و بود گرفته محکم را دستم تلما. نه هم شاید بود سایروس

. بودند بازگشته خود طبیعی حالت به همه و نکرد ایاشاره موضوع آن به اصالً کسی دیگر جانورشناسی کالس

 این از کسی یعنی. ندارد حضور دنی شدم متوجه و شدم خیره کالس به دقت با نشستممی تلما کنار که درحالی

دارد؟ اطالع موضوع  

سایروس؟ -  

.شد خیره من به منتظر و کرد خارج کتابش از را سرش سایروس  

کجاست؟ دنی -  

.شده دزدیده هم اون یعنی نیومد هیچ، که اومد دیگه ساعت پنج اگر: سایروس  

چی؟ -  

.هیس: سایروس  
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 و بود افتاده تخته روی بدنیشان سیستم و مختلف حیوانات عکس. دوختم تخته به و گرفتم او از را نگاهم کالفه

 اشاره مختلف اجزای روی بلندش چوب با کریس خانم. ببینیم بهتر را تخته بتوانیم تا بود خاموش کالس چراغ

. خواندم زیرلب آرام را هاآن و کشیدم خط کتابم مهم هاینوشته زیر. دادمی توضیح ریزریزبه را آن و کردمی

 فقط و بودم شده کالفه بسیار. شود تمام نبود قرار آخر کالس این گویا و رسیدمی نظر به طوالنی بسیار کالس

 سریع. برگشتند من سمت همه و آورد زبان به مرا نام کریس خانم. شود تمام هم ساعت نیم این خواستممی

 جایی تا اما بود خشمگین و داشت ایطلبانهحق چهره نظر به. دوختم کریس خانم به و گرفتم کتاب از را نگاهم

 منتظر زیر به سر و شدم بلند جایم از. بود کالس جمع حواسم از بخشی شاید نه که حواسم تمام است، یادم که

.بگوید چیزی کریس خانم ماندم  

! گلوریا خانم بدین کنفراس عنکبوت فسیل بهراجع خواممی. بدین کنفراس فردا خواممی ازتون: کریس خانم

دیگه؟ تونینمی  

.کنممی رو خودم سعی -  

.شد تموم کالس نباشید خسته. خوبه: کریس خانم  

 کیفم. خورد هدف به زیبا چه و زد تیر زیبا چه. کند تمام را کالسش و بزند تیری من به که بود این فقط او هدف

. بیایند هم بقیه تا ماندم منتظر کالس در دم و شدم خارج کالس از حوصلهبی. انداختم امشانه روی و برداشتم را

.بودم سخنش منتظر من و بود چشمانم قفل چشمانش. آمد من سمت و شد خارج کالس از سایروس  

.نفهمیدم اصالً من شدی؟ دنی متوجه طورچه: سایروس  

.جدیداً مخصوصاً. کنممی دقت همه به من -  

.مشخصه. هوم: سایروس  

کارته؟چی برادرته؟ دوستته؟ دنی راستی اوه پرسیدی؟ چرا پس -  

.چیزم همه: سایروس  

 با. آمدند من سمت و شدند خارج باالخره هم رامونا و رزا. رفت فرانک سمت و کرد ترکم زیبا پوزخند یک از بعد

 باید چرا هاآن اصالً است؟ خاک قبیله کار کنندمی فکر چرا. دادم گوش سخنانشان به و شدم قدم هم هاآن

 روممی جلوتر هرچه کنممی احساس کجاست؟ دنی حال و دارد؟ برایشان سودی یعنی باشند؟ کرده کاری چنین

 دیگر حال. بردارم قدم تندتر کرد وادارم و گرفت خودش دست در را دستم تلما. شودمی هم ترپیچیده معما این

 حل با شاید یا داشت، وجود هم او از مرموزتر موضوعات شاید. کردمنمی فکر سایروس به اصالً  بود وقتی چند
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 شدم متوجه. دارم دوستش حد از بیش کنمنمی حس دیگر. نیستم بهشراجع کردن فکر مشتاق دیگر او معمای

 او جذب دیگر من اما بود، کرده کاری چنین عمداً نیرویش با خودش و بود کرده خود مجذوب مرا او که

.رفته بین از نیرویش اثر دیگر شاید. شومنمی  

  

. کردممی جمع اطالعاتی فردا کنفراس این برای باید. شدیم خانهکتاب وارد همه و کشیدم را رامونا و رزا دست

 غر مدام و بود داده تکیه هاقفسه از یکی به هم رزا. گشتم عنکبوت دنبال و رفتم شناسی فسیل هایقفسه سمت

 نقش یک دنبال و بود خوشحال بسیار او برعکس رامونا البته. کنیم اجرا ما را سال نامهنمایش باید چرا که زدمی

 نمایش و بنویسیم نامهفیلم یک باید که گفتند ما گروه به کریسمس به مانده روز چند واقع در. گشتمی مهم

 دنی، فرانک، سایروس، ویکتور، رامونا، من، و شد گذاشته رزا عهده به نامهفیلم نوشتن. دهیم تحویل خوبی

 خشنود نامهفیلم نوشتن از اما نه، بیاید بدش بازی از کهاین نه رزا. باشیم نقش این بازیگران باید تلما و فرانسیس

 نامهفیلم این برای مختلفی هایایده من اما. کند پیدا کریسمس بهراجع جدید موضوع یک تواندنمی زیرا نیست،

 ایجاد آتش و برف من. کنیم بازی را عالی نقش یک نیرویمان با توانیممی ما. گویممی رزا به را هاآن حتماً و دارم

 سایروس همچنین داده انجام را کار این برفی ملکه مثالً که کنندمی یخ به تبدیل را نفر چند رامونا و رزا و کنم

 همه نیروها و پرواز بال این کنندمی گمان هم تماشاگران دهد،می نجات را شهر و آیدمی ما سمت پرواز درحال

 از کتاب چهار. بگذاریم نمایش به را عالی نامهفیلم یک توانیممی گاهآن. هستند نمایش برای فقط و هستند الکی

.رفتم ایقهوه و بزرگ میز سمت نیفتد، تا بودم داده تکیه هاکتاب به را امچانه که درحالی و برداشتم قفسه  

.برگردونم زود احتماالً. برداشتم رو هاکتاب این من -  

چیه؟ برای کتاب همه این فقط. ببرین تونینمی خب: لرنت خانم  

.کنم تمومشون فردا تا بتونم باید فقط. کنفرانس -  

 هم رامونا و رزا. رفتم در سمت احتیاط از سرشار و آهسته هاییقدم با و برداشتم تالش کلی با را هاکتاب دوباره

 شدن غیب به کسی دیگر. بودند آمد و رفت در همه و بود شلوغ بسیار سالن امروز. کردندمی حرکت سرم پشت

 و کردندمی فکر موضوع آن به دل در هم شاید کردمی را خودش عادی کار هرکسی و نداشت توجهی معلم

 دیده بزرگ بسیار بگویی سخن حد از بیش موضوعی بهراجع وقتی. کنند صحبت بهشراجع زیاد نداشتند دوست

. کاردمی هادل در را ترس و شودمی  

 و بیاورد در را لباسش تا رفت کمدها سمت رامونا. انداخت تختش روی را خودش سریع و کرد باز را اتاق در رزا

 هاکتاب سپس رفتممی حمام باید اول. دارم دادن انجام برای کار کلی کردممی احساس. نبود خبری تلما از البته
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 این بفهمم و کنم تمرین کمی تا رفتممی خلوت گوشه یک به تنهایی باید آن از بعد و کردممی تمام صبح تا را

 و بود چهار ساعت االن برسانم؟ اتمام به توانممی امشب را کارها این تمام یعنی اما. کنندمی کار طورچه هایمنیرو

 و آه همچنان رزا. آوردم در را هایملباس و انداختم تختم روی را هاکتاب. باشم داشته زیادی زمان کنممی گمان

 را بزرگم و سفید حوله. کردمی دعوت سکوت به را او کالفه هم رامونا. رسدنمی ذهنش به چیزی که کردمی ناله

 با و بودند ریز آب قطرات. کردم باز را آب شیر و کردم قفل پشت از محکم را در. رفتم حمام سمت و برداشتم

 حمام بخار و شد گرم آب سپس و کشیدم آغوش در محکم را خودم آب شدید سرمای با. آمدندمی پایین سرعت

 از آب و بودم داشته نگه باز را چشمانم. شد خیس بدنم اجزای تمام و کشیدم آب سمت را خودم. کرد احاطه را

 این. دادم نوازش را خیسم تارموهای و بردم فرو موهایم الی را دستم. آمدمی فرود امگونه روی به اممژه روی

. برد خود با و شست را امخستگی تمام گرما  

 خوب اما ندارم، دوستش واردیوانه دیگر که است درست. شدمی انگیزشگفت بلند هایبال آن با واقعاً سایروس

 کند، صحبت من با نیست مایل چندان و کندمی فرار من از همیشه او اما. دارم او به نسبت احساسی یک دانممی

 هیچ جواب که دارد بدی حس واقعاً اما. شده خسته من سواالت از هم شاید. ندارد من به نسبت حسی او یعنی

 صورتم به رنگم طالیی تارموهای. شدم خارج حمام از سفیدم حوله پوشیدم با و بستم را آب شیر. ندانی را سوالی

.ببینم خوب را مقابلم تا شدندمی این مانع و بودند چسبیده  

  نداری؟ نامهفیلم این به راجع نظری تو گلو: تلما

:گفتم کردم،می خشک حوله با را موهایم که درحالی  

.کنین صبر باید فعالً  فقط دارم اتفاقاً چرا -  

.کنین حفظش بتونین تا بنویسمش زود باید. کنیم اجرا باید دیگه هفته یک. کمه وقت: رزا  

 نفس تونینمی که سرت روی ریزهمی کار قدراین گاهی میره، سر تحوصله که میشی کاربی قدراین گاهی -

 من دست از کاری امروز حساب این با و بدم انجام باید دارم هم تمرین یک دارم، کنفراس فردا من. بکشی

.برنمیاد  

خوبه؟ تایده اصالً  طور؟چه فردا: رزا  

.باشم داشته مهمی کار چندان نکنم فکر فردا. عالیه خیلی آره -  

 عین پوست به. بستم باال از حوله با را موهایم و پوشیدم رنگم سبز شلوار با همراه را کوتاهم آستین و سفید لباس

 به راجع صحبت مشغول تخت روی رامونا و رزا. کشیدم آبم از خیس هایمژه به دستی و شدم خیره خود یخ
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 هم چندان شدم متوجه ربع و چهار دیدن با و شدم خیره ساعت به. بود خواب در غرق تلما و بودند نامهفیلم

 میزعسلی روی را هاکتاب تمام و رفتم راحتی هایمبل سمت و برداشتم را هاکتاب. امنداده دست از را زمان

 و نخواندم را اولش هایخط. برداشتم بود، هاعنکبوت درباره که را کتاب اولین و کشیدم دراز مبل روی. گذاشتم

 طرز بهراجع کتاب این. خواندممی آرام و بودم داشته نگه هانوشته روی را خودکار نوک. رفتم بعدی صفحه سمت

 کم خواب کردم احساس کنم، حک خود ذهن در را کلمات این داشتم سعی که حالی در. بود هاعنکبوت زندگی

 در غرق اتاق. خواندم بار دومین برای را خطوط و کشیدم کوچکی خمیازه. کند خود زندانی مرا دارد قصد کم

. شدم خیره بودند، رفته فرو خواب در که هابچه به و نشستم مبل روی. بود شده تاریک هوا و بود شده سکوت

 کتاب سه و بودم نکرده تمام هنوز را کتاب یک. گرفتم کتاب روی را چراغ و کردم روشن را کوچکم مطالعه چراغ

 خشک موهای کالفه. بودم خوانده صفحه چند فقط من و بود هشت ساعت. خواندممی باید که بود مانده دیگر

.دادم ادامه خود مطالعه به و کردم هدایت گوشم پشت به را امشده  

***  

 سایروس

 از کلید گرفتن و بود ناظم دست کلیدش که بود مانده انباری تنها. بودیم گشته را هاسالن و هاکالس کل تقریبا

.نشستم تخت روی کالفه. بود غیرممکن او دست  

شده؟ غیب هم دنی یعنی: فرانسیس  

.بکنیم فکری یک باید باهم همه دخترها پیش بریم: ویکتور  

.کنیم صحبت خاک قبیله با باید -  

.کردنن صحبت اهل هااون هم قدرچه: فرانک  

.مجبوریم -  

 خاک قبیله. نشد اما شود کم نگرانیم از شاید تا دادم تکان مدام را پاهایم و دادم تکیه تخت سرد میله به را سرم

 مثل ما وقتی معتقدند هاآن. کند پیدا افزایش تعدادشان تا ببرند خودشان سرزمین به را افراد تمام دارند قصد

 برای را زندگی همیشه قبیله آن. بود مسخره فکر طرز این اما کنیم، زندگی هاآن مثل نباید نیستیم هاانسان

 کنندمی زندگی درش که مسخره و تاریک تونل آن به را همه خواهندمی زور به حال و کردندمی سخت خودشان

 حتماً مدیر. شویممی دزدیده یکییکی ما تکتک برود پیش طورهمین اگر. بدهیم انجام کاری حتماً باید. ببرند

 این فکر به فقط شودمی کم افرادش وقتی. است شوخی یک او برای چیزهمه اما بگیرد جدی را موضوع این باید
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 همه. رفتیم دخترها اتاق سمت و شدیم خارج اتاق از ویکتور با همراه. نیست اما است خوب چیزهمه بگوید است

 حوصله اصالً گویا. کندمی هرازگاهی را تارموهایش و بود کتاب خواندن مشغول او. بودند خوابیده دالرام جز به

. نداشت حسابی درست  

.نشده ما متوجه کنم فکر -  

کنم؟ صداش: ویکتور  

 

.بیرون بریم بهتره -  

 ***  

 ایلحظه برای شدم مجبور و کرد سوزش به شروع چشمانم که زمانی دقیقاً اما. کردم تمام را هاکتاب کل باالخره

 به را شب نصف یک که ساعت به. کشید طول ساعت دو لحظه یک شدم متوجه چشمانم کردن باز با ببندمش،

 شلوار با را ورزشیم سفید لباس. بودند رفته فرو خواب در همه. شدم بلند سپس و شدم خیره بود گذاشته نمایش

 نیشخند یک با و انداختم خمارم چشمان به نگاهی. بستم پشت از سفید کشی با را موهایم و برداشتم ورزشی

 از. شکستمی هم در را تاریک سالن سکوت صدایش و کردمی برخورد زمین با سفیدم کتانی. کردم ترک را اتاق

. رسیدم حیاط به و رفتم پایین هاپله  

 حیاط از بخشی سمت و کشیدم باال را ورزشیم لباس زیپ. شد لرزیدنم باعث و کرد برخورد صورتم به سرد باد

 وجود تمام با. کنم اجرا را نیرویم آن روی گرفتم تصمیم و شدم خیره مقابلم سنگ به. رفتم نبود، دید قابل که

 هایبچه که روزی آن. شد حس گرما بود، افتاده برایم که اتفاقاتی به کردن فکر با تنها و کردم احساس را گرما

 کردم احساس. توانمنمی من گفت آتیسا باشگاه در که روز آن و بودند داده قرار تمسخر مورد مرا قبلی مدرسه

 آتش و دادم قرار تاب حالت در داشت، قرار ورشعله آتشی گوله رویش که را دستم ،.برگرفته در را دیدگانم آتش

 احساس را سرما باراین. گذاشت جا به رویش سیاهی رنگ و کرد برخورد نیز دیوار به آتش که افتاد سنگ سمت

 متنفر کوچه از که زمان همان بخریم، چیزی پدر برای تا زدیممی قدم کوچه در مادرم با که سرمایی همان کردم

 زمین روی و شکست یخ گلوله. انداختم سنگ سمت را هردو برف، دیگری و یخ گلوله بود شده دستم یک. شدم

 خیس را زمین کل و کردم تصور هم را آب گلوله. شد آب به تبدیل کم کم و افتاد سنگ روی برف گلوله اما افتاد

 صدای با. شدممی خشمگین انجامش هربار با کردممی احساس و بودم مشغول کار این ادامه به همچنان. کردم

 نگاهم و بود ایستاده سینه به دست سایروس. بازگشتم پشت به و برگشتم عادی حالت به سریع فردی پای
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 و شد ترنزدیک و نزدیک من به سایروس. دانمنمی حسی چه اما داشت وجود پوچی حسی چشمانش در. کردمی

.شدم خیره چشمانش به و کردم بلند را سرم. گرفت قرار صورتم مقابل  

 دو هر و بودی معلق هوا رو و بودی گرفته فاصله زمین از و بودن شده آتیش رنگ هاتچشم وقتی: سایروس

!بودی شده خوشگل خیلی آتیش، از بود پر هم دستت  

.هوم -  

.قدرتمندی خیلی تو: سایروس  

.بشه تقویت باید -  

.نیست جلودارت هیچی بشی خشمگین تو نشه چه بشه تقویت نیروت چه: سایروس  

.کنم کنترلش بگیرم یاد باید. آره -  

. گرفتن آتش به کرد شروع چوب که کردم پرتاب آتشی بود، بزرگ نظر به و بود افتاده پایمان زیر که چوبی روی

 خیره چشمانم به فقط و نشست مقابلم سایروس. شوم گرم تا دادم قرار مقابلش را دستم و نشستم آتش کنار

 در. بود سخت موضوع این دانستن اما گذردمی ذهنم در چه بداند خواستمی شاید. بود چه هدفش دانمنمی. شد

 همچنین و فردا کنفراس یکی و بود افراد شدن ناپدید موضوع به مربوط یکی. داشت قرار فکر هامیلیون من ذهن

 من تولد شب امشب کردممی احساس. بودم شده شک دچار رویا و حقیقت بین و بودم سردرگم. نیرویم تقویت

 این تمام و بروم بود، کرده صحبت بهشراجع پدر که ایروزی شبانه مدرسه به فردا تا امخوابیده من و است

 این که زمانی شاید. شد خواهم بیدار زمانی چه نبود مشخص که طوالنی بسیار خوابی اما. بود خواب ماجرا

 قرار آن در سایروسی نه که بروم ساده ایروزی شبانه مدرسه به و شوم بیدار خواب از باید کردم حل را هامعما

 دستم از دیگر نیروهایی و آتش آمدن بیرون حال اما هستم، و بودم ساده دختر یک من. جادویی نه داشت

. رسیدمی نظر به غیرممکن  

.شده سرد من با رفتارت: سایروس  

.شاید نه، -   

چرا؟ دونیمی: سایروس  

.نه -  

.نمیشم تو مال من. خواستم خودم چون: سایروس  
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 خواهممی کردمی گمان واقعاً. کرد ترکم ام،شانه روی آرامی ضربه زدن با و شد بلند او که بود مانده باز دهانم

 دچار نیز او تا کردممی برخورد صمیمی او با زیادی نباید شاید بود؟ کرده فکر اینگونه چرا اصالً  شود؟ من مال

 چنین تا شدممی خیره او به مدام باید چرا. بودم کرده اشتباه من. بود غلط کامالً فکر این. نشود فکری چنین

 با و رساند جنون به مرا آخرش سخن همین با گویا. بکشم را او دارم دوست بسیار اوه باشد؟ داشته برداشتی

 برود؟ گذاشتم چرا نکردم؟ اصالًح را غلطش گمان این و کردم سکوت چرا. کشید آتش به مرا رویم نفت ریختن

 خواهدمی هرکاری یا کند گمان خواهدمی طور هر بگذار. امکرده خشمگین را خودم که نیست مهم قدرآن شاید

 پشت از دستی. بود ساکت و تاریک جاهمه. رفتم سالن سمت تمریناتی از بعد و شدم بلند. نیست مهم بکند،

 که سمتی به خود با مرا دادم اجازه و ندادم انجام خاصی کار ".هیس" کرد زمزمه گوشم در و گرفت را دهانم

 برگشتم شد برداشته دهانم روی از دست که زمانی. هستند کجا معلم و دنی بفهمم اینگونه شاید ببرد، خواهدمی

 سریع او. ماند باز دهانم بود، فرد آن سمت دستش که سایروس دیدن با. شد پودر فرد دیدم تعجب درکمال و

:غرید سایید،می را دندانش که درحالی. گرفت محکم بازویم دو از و آمد سمتم  

نکردی؟ دفاع خودت از چرا -  

. بردن کجا رو همه ببینم خواستممی -  

.خطرناکه نیست، راهش این -  

 خشن، هم شاید جدی، خیلی سپس. کردم رهایش و برداشتم بازویم روی از را دستش. بود آرام لحنش باراین

:گفتم  

! باشه مهم برات نباید -  

 را شده سرد غذای. گذاشتم قفسه داخل و کردم جمع را هاکتاب اتاق، به ورودم با. رفتم باال هاپله از سریع سپس

 توانستمنمی هنوز. دادم دست از زیادی نیروی کردممی احساس. کردم خوردن به شروع و برداشتم میز روی از

 و هستم او سریش من کردمی احساس واقعاً اگر. نبود هم و بود مهم برایش جانم هم. کنم درک را سایروس

 کند؛ فراموش هم را دادنم نجات توانستمی راحت خیلی بود، ناراحت موضوع این از و شود من برای خواهممی

. دارم نیرو هم من که بود نیرو فقط اگر مانعی؟ چه اما بود، راهش سد مانعی باز هم شاید. بود مزخرف. نکرد اما

 او. بکند خواهدمی هرکاری کنم؟ فکر او به باید چرا اصالً گفت؟نمی و کردمی مخفی چرا بود دیگری چیز اگر اما

 که سری دیدن با. دهدمی جلوه جذاب را او موضوع همین شاید. داشت خواهد و دارد را مرموز لقب من نزد

 سر. ببینم را سر یک شکل توانستم فقط تاریکی این میان. کرد تپیدن به شروع شدت با قلبم داشت قرار مقالم

.گرفت قرار گوشم کنار لبش کهاین تا شد ترنزدیک و نزدیک  
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. کشیدن فریاد نه بودم زدن فریاد به قادر نه. ماند باز دهانم نداشتند سفیده اصالً که سیاه چشم دو دین با

 تیله دو ترسناندمی را آدم آن به کردن نگاه که چیزی تنها. رنگ قرمز موهایش و بود سفید تمام پوستش

 را دستم ترسم رفتن بین از با. شکست گردنش کردم احساس که کرد خم بدی صدای با را سرش. بود سیاهش

 خیره تاریکی دل به دقت با و شدم بلند سریع. نبود دیگر او دهم انجام کاری کهاین از قبل اما کردم آتش از پر

 فریاد صدای با. رفتم فرو خواب به و بستم را چشمانم دلهره و ترس کلی با باالخره. نداشت وجود چیزی اما شدم

 شده بیدار خواب از همه گویا و بود روشن جاهمه. شدم خیره اطراف به گشاد چشمانی با و شدم بلند سریع رزا،

 باالی رزا. بود شکسته عسلی میز شیشه و بود شده ریخته نظمی بی صورت به زمین روی پتو و لباس. بودند

. دادم پایین بود، رفته باال که را سفیدم لباس و شدم بلند سریع. بود ایستاده ترس با هاشیشه  

شده؟ چی -  

.اتاقمون تو بود اومده یکی دیشب: تلما  

.بود اومده واقعاً ولی شدم دیوونه کردم فکر. شد غیب یهو بعد و بود افتاده من روی. دیدمش من -  

بود؟ شکلی چه: رزا  

.سیاه کال بود سیاه چشماش -  

!خاک قبیله: رامونا  

 نظمبی و کرده پوف هم را موهایم. پوشیدم سیاه سویشرت با سفید شلوار یک و انداختم کیفم داخل را هاکتاب

 محکمم مشت با و رفتم پسرها اتاق سمت. شدند خارج اتاق از من همراه سریع هم تلما و رامونا و رزا. کردم رها

 نشان را صبح پنج که ساعت به. بودیم مجبور اما کردن بیدار برای باشد زود االن شاید. کوبیدم اتاقشان در به

. بود خمار چشمانش. شد باز فرانک توسط در. کوبیدم اتاق در به محکمی مشت دوباره و انداختم نگاهی دادمی

 زدم صورتش مقابل بشکنی. بست را چشمانش و داد تکیه دیوار به را سرش چون بود خواب عالم در هنوز گویا

:گفت بهت با سپس انداخت، خودش و ما به نگاهی گشاد چشمانی با. شد هوشیار و کشید جیغی که  

خبره؟ چه -  

.کنار بکش -  

 با سایروس کرد،می نگاهمان حالی بی با و بود نشسته تخت روی فرانسیس. شدم اتاق وارد و دادم حل را فرانک

 فرانک. بود خبر با چیزهمه از همیشه مثل گویا و بود کشیده دراز تخت روی سیاهی راحتی شلوار و سفید لباس

 تخت به را سرم و نشستم زمین روی. پرسیدمی سوال ما از هم سر پشت پوشید،می را لباسش که درحالی هم
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 نگاه زمین به فقط من اما کنند حل را مسئله داشتند قصد و بودند صحبت و مکشکش حال در همه. دادم تکیه

 مقابل در و شدم بلند. همین شوم، چیزهمه خیالبی داشتم دوست. بودم شده خسته معماها این از. کردممی

 وارد باالخره. رفتم پایین هاپله از و کردم جاجابه امشانه  روی را کیف. شدم خارج اتاق از همه متعجب چشمان

 قهوه، یک گرفتن با. بودند نشسته میز روی آموزاندانش از کمی تعداد. رفتم غذاخوری سالن سمت و شدم سالن

 میز روی را سرم. باشد کارها بهترین از یکی خیالیبی شاید. شدم خیره اششکالتی رنگ به و نشستم ایگوشه

. کنم باز را چشمانم نخواستم اما دهدمی نوازش را موهایم دستی کردم احساس. بستم را چشمانم و گذاشتم

.خاص و شیرین قدر همان شنیدم، را سایروس صدای سپس  

بشی؟ خیالبی خوایمی: سایروس  

.آره -  

  بشی؟ رها خوایمی: سایروس

.اهوم -  

. کرد بلند مرا و گرفت سمتم را دستش. شدم خیره سایروس مصمم چشمان به و برداشتم میز روی از را سرم

 از ایگوشه سمت سپس. دوختم بود دستانش قفل که دستم به را نگاهم شدیم،می دورتر قهوه از که درحالی

.گذاشت ام شانه بر سر و داد قرار کنارش منم. نشست صندلی روی و رفت حیاط  

 

کنی؟می کارچی -  

 هردومون به رسیدن آسیب باعث تونهمی تو به شدن نزدیک کهاین خیالبی. شدم خیالبی هم من. هیچی -

 مهم برام دیگه هم من. برعکس و بکشی رو من تونیمی بشی خشمگین تو اگر. نیست من از تو جنس. بشه

.باد بادا هرچه نیست،  

بشی؟ نزدیک من به خوایمی چرا -  

.دارم دوستت -  

 دوستم او. بودم حقیقت دنبال من و بود خمار زیبایش و ایقهوه نگاه. دوختم نگاهش به را نگاهم تعجب با

. نیامد دنبالم و نداد انجام کاری او. کردم ترکش و شدم بلند. کنم باور توانمنمی دانم،نمی. داشتم شک داشت؟

 یک و کردم آماده را هاورق. بودند نشسته سرجایشان هم بقیه و تلما. نشستم میزم پشت و شدم کالس وارد

 آرام معلم. ایستادم هابچه به رو و رفتم تخته سمت شدند، کالس وارد همه که زمانی. گرفتم دست در ماژیک
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 همه به رو سپس و نوشتم چیزی تخته روی اول. کنم آغاز که کرد اشاره سر با. نشست میزش پشت و شد وارد

 گاهی و شدندمی خارج دهانم از دلیل و دقت با کلمات. کردم دادن توضیح به شروع مصمم خیلی و ایستادم

 به دقت با همه. دهند نشان بهتر را آموزش راه و کنند باز را سخنم استدالل تا کشیدممی تخته روی چیزهایی

 گونهاین و لحن این دلیل شاید. شد خیره من به و کند دل هایشورق از هم معلم حتی و کردندمی نگاه من

 شاد چشمانی با معلم. شد تمام تدریس همه تشویق با. بودم امرشته عاشق اول از من که باشد این دادن توضیح

 که بروم خواستم. رفتم کالس در سمت کیفم برداشتن با و شد تمام هم کالس این باالخره. کردمی نگاهم

:گفت و کرد خم را سرش. دوختم نگاهش به را نگاهم. شد رفتنم مانع و گرفت را دستم محکم سایروس  

.ریممی هم با همه بیا -  

 میز یک پشت و رفتیم غذاخوری سالن سمت هم با همه خالصه و تلما رامونا، رزا، ویکتور، و فرانسیس و فرانک

 دنی شدن محو بهراجع فرانک. شدند جمع گونهاین که داشتند مهمی سخن حتماً. نشستیم دایره شکل به بزرگ

 از اما کردندمی بیان را خود هاینظریه همه. گفت سخن بودم دیده من که چیزی بهراجع هم رزا و گفت سخن

.بود غلط هانظریه تمام من نظر  

.نذارین تنها رو دیگههم و باشین دیگههم مراقب. باشه جمع حواسمون باید. ببره رو ما از یکی میاد باز اون -  

.رفتیمی داشتی دیشب بگو، خودت به رو این: سایروس  

!نرفتم... اما -  

.نیستی مراقب ولی آره: سایروس  

.نباش نگران هستم -  

.هستیم پیشش ما: تلما  

.دنیم نگران خیلی هوف: سایروس  

 مدام حال اما. بود خیالبی همیشه او واقع در بودم ندیده کالفه و غمگین اندازه این تا را سایروس گاههیچ

 فقط بود، برقرار سکوت و بودند فکر در غرق همه. انداختمی چنگ موهایش به خشم با و دادمی تکان را پاهایش

 باید نامهفیلم عنوان به که بود متنی نوشتن مشغول رزا. رسیدمی گوش به ظرف با قاشق برخورد صدای

.برسد ذهنش به ایایده تا زدمی اشچانه به را خودکار مدام و نوشتمی  

ندارین؟ نظری نامهفیلم بهراجع: رزا  
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.کنیم بازی خوب نقش یک نیرومون از استفاده با. دارم من -  

 افکارش عالم در او سایروس؛ جز کردند،می نگاهم فقط داشتند همه و موضوع دادن توضیح به کردم شروع سپس

 همه. شد قلم به دست کرد تشکر کلی کهاین از بعد البته نوشتن، به کرد شروع و زد لبخندی رزا. بود دنی دنبال

 همه آری. است درگیر افکارشان بود مشخص اما کردندمی نگاه خوردمی تکان کاغذ روی که رزا قلم به فقط

 سوالی این چیست؟ موضوع بردند؟ خود با را دنی چرا اصالً  و چیست خاک قبیله موضوع بفهمند خواستندمی

 آرام و گرفتم را بود من کنار میز روی که سایروس دست. بپرسیم موضوع این بهراجع توانستیممی که بود کلی

 دوست بسیار را دنی دانستممی. داشتم را کردنش آرام قصد فقط من اما کردمی نگاهم تعجب با. دادم نوازشش

 اما دانم،نمی شود آرام تا گفتممی چیزی چه باید دقیقاً. بود شده قراربی و بود موضوع این درگیر حال و داشت

.کشیدم سمتش کمی را صندلیم و بردم نزدیکش را سرم. شدمی آرام باید  

.میشه مشخص چیزهمه. برمیایم پسش از ما باختی؟ رو خودت چرا باش، آروم -  

.ببرن هم رو تو که ترسممی روزی از: سایروس  

.مراقبم من نه... ام -  

.بودم مراقبش تربیش باید من شاید بردن؟ رو دنی کی واقعاً فهممنمی: سایروس  

.نباش نگران میشه، مشخص -  

منی؟ نگران االن تو: سایروس  

 رزا. کشیدم عمیقی نفس. زدم لبخندی فقط. کشیدند فریاد را اشتیاق نیز چشمانش که زد کوچکی لبخند سپس

 غرق فرانسیس و کردمی بازی تارمویش با تلما. گفتمی سخن ویکتور با رامونا اما بود نوشتن مشغول همچنان

:گفتم جمع به رو و کشیدم را سایروس دست. بود نگران نظر به و زدنمی لبخند دیگر هم فرانک البته بود فکر در  

.بگردیم ریممی ما -  

. باشه: فرانک  

.ببین رو نامهفیلم اتاق بیا زود شب: رزا  

.حتماً -  

 مرا رفتارش با او کهاین. دانمنمی نه، یا دارم دوستش کهاین. شدم دور هاآن از سایروس دست کشیدن با سپس

 بگیرم، آغوش در را او دارم دوست کهاین حتی و نه یا تپدمی برایش قلبم کهاین. دانمنمی کند،می جذب
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 که هاییعکس همه که عکاسی سالن سمت. نباشد حالت این در و بزند لبخند خواهممی دانممی فقط دانم،نمی

 از مخفیانه که هاییعکس از یکی ورودمان با. رفتیم زدند،می هادیوار به گرفتندمی هاییعکس خود آموزاندانش

 برگرداندم سمتش را صورتم سپس. گشت باز لبانش به لبخند که چسباندم دیوار به بودم گرفته سایرس و خودم

 زمزمه بخندی همیشه" لب زیر. شدمی فراموش نباید و بود ناب لبخند این. شدم خیره لبخندش به دقت با و

 در اشگونه که درحالی. کرد کج را سرش و گذاشت نمایش به را سفیدش دندان. شد باز نیشش که "کردم

.کردندمی نقاشی را لبخند چشمانش و بود شده نمایان تربیش اثرخنده  

.نکنی خاصی کار اگر حتی کنی،می شاد رو من تو: سایروس  

.دونممی خودم نکن مشرمنده -  

بابا؟ نه: سایروس  

.آره -  

.تو خودمی رفیق: سایروس  

.تو خودمی پازل -  

.هزارتوئم یک کرم احساس گذاشتی، برام جالبی اسم چه پازل؟: سایروس  

.کنمنمی پیدا رو خروج راه و شدم گم توش من که هزارتو یک. هستی -  

.بمون من توی همیشه نکن، خب: سایروس  

 گم او در من. کشیدم عمیقی نفس. بود شده ترعریض لبخندم و بود شده مخلوط هایمنفس با هایشنفس حریم

 خارج اتاق از سایروس با همراه. بود احساس بهترین این کنم، پیدا را خروج راه من نداشت دوست او و بودم شده

 نازک و سفید مانتوی. رفتیممی آزمایشگاه به باید حال و بود مختلف اکتشافات بهراجع بعدی کالس. شدیم

 خیره من به لبخند با و پوشید را هایشلباس هم سایروس. بردم فرو دستانم در را دستکش و پوشیدم را خودم

 دار تو میز. نشستم دخترها کنار و شد کشیده رزا توسط دستم اما بنشینم او با و بروم سمتش داشتم دوست. شد

 هر مقابل که کرد اعالم سون مایک آقای. شدن فسیل برای مناسب و مرغوب هاییخاک از بود پر داخلش و بود

 مربع داخل و بیاوریم بیرون سالم را فسیل و کنیم خارج خاک دل از را آن باید که هست فسیلی ما از یک

 را وسایلم. بود نامهفیلم قفل ذهنش هنوز و بود گیج رزا فقط شدند کار به مشغول همه. بذاریم خود کناری

 سایروس نگاه در نگاهم لحظه یک. بودم نرسیده فسیلی به فعالً اما کشیدم کنار احتیاط با را خاک و برداشتم

 و است دیگر جایی نگاهش که بود جالب. بود من به خیره نگاهش کردمی کار دستانش که همچنان او. شد قفل
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 چند به کهاین تا کشیدم کنار را خاک تربیش و دوختم خاک به را نگاهم سریع. دهد انجام را کارش تواندمی

 بلندش آرام خیلی سپس و کردم پاک ابتدا را فسیل پر یک با و کشیدم را خاک تربیش. رسیدم استخوان دنده

 دادم انجام که کارهایی بهراجع متن یک کارم، شدن تمام از بعد. گذاشتمش شکل مربعی شیشه داخل و کردم

. کرد ترکم لبخند با و گرفت قرار سرم باالی سون مایک آقای. گذاشتم میزم روی و نوشتم  

امروز؟ نبود حاضر کالس در چرا سون جان. بود عالی همه کار آفرین: سون مایک آقای  

 آقای به رو و شد بلند جایش از بود کرده رنگ شرابی را موهایش و داشت رنگی جوگندمی پوست که دختری

.ایستاد سون مایک  

.زده غیبشون دیشب از ایشون آقا -  

.میشن غیب همه جالبه: سون مایک آقای  

 فرانسیس، فرانک، سایروس، رامونا، رزا، دختر، همان شامل همه که دوختم هابچه بقیه به را نگاهم سخن این با

 فرا کریسمس دیگر روز چند. بکنیم کاری باید شد، غیب نفر یک باز. بودند متعجب همه. شدمی تلما و ویکتور

 خود هایاتاق سمت همه و شد تمام کالس باالخره. شود کم ما از نفر چند روز آن تا نیست مشخص و رسدمی

. انداخت مبل روی را خودش و کشید پوفی رزا. بستم پشت از را موهایم و آوردم در را هایملباس کالفه. رفتیم

 با سپس و بود سایروس با صحبت مشغول در دم هنوز تلما. کرد روشن را تلوزیون و نشست او کنار هم رامونا

.شد اتاق وارد تلما که رفتم در دم. زد صدا مرا بلندی صدای  

.بزنم حرف باهات خواممی: سایروس  

جا؟این -  

.آره: سایروس  

خب؟ -  

.کنیم تمرین هم با خواممی بیرون بیا دوازده ساعت شب: سایروس  

نیرو؟ بهراجع -  

.آره: سایروس  

.میام باشه -  
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 سمت. بود کالفه بسیار گویا و بود کشیده دراز تخت روی تلما. بستم را در و رفتم اتاق سمت کوچکی لبخند با

 به کسی نظر به اما بود گذاشته نمایش به را خوانندگی مسابقه یک تلوزیون. نشستم رامونا و رزا بین و رفتم مبل

 برده فرو دهانش داخل را کنترل رامونا اما کرد،می خطی خط و نوشتمی چیزی مدام رزا. نداشت دقت برنامه

.دادمی تکان مدام را پاهایش و بود  

شده؟ چیزی -  

: گفت فریاد با رزا  

.بنویسم جوریچه دونمنمی رو زهرمار این! شده چیزی آره -  

.سون جان شد، غیب هم دیگه یکی: رامونا  

بود؟ پسری طورچه اون -  

.بردنش چرا دونمنمی نداشت نیرویی اون عادی، پسر یک خب: رامونا   

!عجب -  

 از دختری که بود موضوع این بهراجع نامهفیلم. نوشتن به کردم شروع و گرفتم رزا دست از را خودکار و کاغذ

 نیرویشان با هاآن شد، آشنا داشتند خاصی نیروی که پسر و دختر افراد از گروهی با او. بود متنفر کریسمس

 کریسمس یک سپس کردند، برف روی خوردن سر به ترغیب نیز را دختر آن و بودند داده جلوه زیبا را کریسمس

 روی را کاغذ کارم شدن تمام از بعد. بنویسم خوبی هایدیالوگ توانممی تا کردم سعی. کردند تجربه را زیبا

. بود خیره زمین به همچنان رامونا و شد نوشته خواندن مشغول رزا. کشیدم دراز مبل روی و انداختم رزا صورت

 دعوت خواب به را آدم و شدمی تلفظ آرام آهنگ. دادن گوش به کردم شروع و گذاشتم غمگین آهنگ یه

.سازم نابود را سکوت این کردم سعی باالخره. کردمی  

!غلطه کنیم گریه و بذاریم دست روی دست کهاین درست، میشه غیب یکی روز هر کهاین! دیگه بسه -  

داری؟ حلیراه: رامونا  

.کنیم فکر کمی باید دارم، که بله -  

.شده عالی نامهفیلم: رزا  

. دارم فکری یک من: تلما  

.شدند خیره تلما به منتظر همه  
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 نباشه، مشخص که کنینمی دنبالم یواشکی شما و زنممی قدم سالن تو همینجوری بیرون میرم شب من: تلما

. گیریمشمی و فهمیممی وقت اون و خودش با برد منم اومد یکی شاید بعد  

.بودن رفته بیرون تنها شب شدن غیب که افرادی همه آره -  

.کنه کم ازمون امتیاز ممکنه کرده، ممنوع رو رفتن بیرون اتاق از شبانه مدیر آقای فقط: رزا  

.بیرون ریممی ما. نیست مهم -  

 بخوابیم، بد جای یک تو یا ببریم سر امکانات بدون روز چند میشه باعث فوقش بده خوادمی که اخطاری: رامونا

.ترهمهم هاموندوست دادن نجات اما  

.کردم فراموش من بود؟ چی شما نیروی هابچه. ریممی باهم همه شب پس دقیقاً، -  

:گفتند باهم دو هر رامونا و رزا  

.کنیممی تبدیل یخ به رو افراد ما -  

... .برق و رعد: تلما  

کنه؟ محافظت خودش از نتونست چرا داشت؟ نیرویی چه دنی. آهان -  

 کهاین اما بود قدرتمند اون... . و گرگ و شیر بشه، تبدیل مختلف هایحیوون به تونستمی دنی! هه: تلما

.ترنقوی مقابل قبیله یعنی کنه دفاع خودش از نتونست  

نیست؟ سنگ فقط هااون نیروی مگه -  

 نیروشون ترینمهم. هاستاین از تربیش هااون نیروی اما نوشته رو نیروشون از ایخالصه و کوتاه خیلی کتاب: رزا

 بین از رو زمین نظرت در توننمی جلو، بیای عقب بری هی و کنن عوض برات رو مکان و زمان توننمی که اینه

 از تا صد اصالً یا تا ده توننمی وایسادی، جات توی فقط که حالی در سقوطی درحال کنی فکر تو و ببرن

 خیلی باید دیده، خطای ایجاد هااون کار بگم بخوام کلی صورت به بیارن، وجود به چشمت جلوی رو خودشون

.کنی استفاده حست از چشم جای به که باشی قدرتمند  

.نیست هیچی واقع در کتاب پس! اوه -  

. نشده کشف هنوز چیزها خیلی. کتابه از ترگسترده خیلی ما موضوع نه،: رامونا  

داشت؟ دلیلی چه اون گرفتن پس باشه عادی پسر یک سون جان اگر -  
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. ماست یهمه سوال این: تلما  

.بیام بگیرم شام برم من: رزا  

 به قادر هاآن نظر به اما پرسیدممی باید که داشتم تریبیش سواالت. کرد ترک را اتاق و شد بلند جایش از رزا

. نبودند دادن جواب  

 اتاق زمین روی را خود هایچنگال شتاب با نور پنجره کردن باز با. رفتم پنجره سمت و شدم بلند مبل روی از

 و نور این پس بود شب اگر. کند عادت نور به چشمانم تا کردم بسته و باز را چشمانم لحظه چند برای. کشید

 و تلما سمت بود؟ سوزان و گرم بسیار هوا و درخشیدمی آسمان دل در خورشید چرا آمد؟می کجا از روشنایی

 و برگشتم تعجب با دیگر باری. ندارد وجود نوری اصالً انگار ندارند، توجهی نور به اصالً دیدم که برگشتم رامونا

 و نداشت وجود نوری هیچ. کندمی خودنمایی تاریک آسمان دل در که است ماه این نیست، نور از خبری دیدم

 و بود مانده باز دهانم. بودند خاموش نیز حیاط در موجود هایچراغ حتی و بود تاریکی در غرق حیاط

 را چشمانم شدم مجبور که قدرآن بود، روشن بسیار هوا که دیدم خود من. شد چه که کنم باور توانستمنمی

! من خدای است؟ تاریک جاهمه بینممی حال و ببندم  

 غذای و رفتیم میز سمت همه. گذاشت عسلی میز روی را غذا ظرف و شد وارد پالستیکی ظرف چند با همراه رزا

.کردهمی صدایم داشته بارها فهمیدم تازه که زد کمرم به محکمی ضربه رامونا. برداشتیم را داغمان  

شنوی؟نمی تو؟ کجایی: رامونا  

.نه راستش -  

شده؟ چیزی: رزا  

.شاید -  

دیدی؟ چی بده حسابی درست جواب یک: تلما  

.هیچی -  

 خوردن با. بردم فرو( Vindaloo) دلو وین خوراک در را چنگال. نبود درست گفتنش و بود توهم یک این شاید

 دیدم که را چیزی شد باعث هایمدندان بین در مرغ طعم. کردم احساس را آتشینش و تند طعم قاشق، اولین

 را هاظرف تمام. بیندازم آشغال سطل در را هاظرف خودم گرفتم تصمیم غذا، شدن تمام با. کنم فراموش کمی

 که سطلی در باید را پالستیکی هایظرف اما داشت قرار آشغال سطل اتاق داخل. شدم خارج اتاق از و برداشتم

 . انداختیممی ،داشت قرار سالن وسط و پایین طبقه در
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 رنگی آبی سطل داخل را هاظرف همه. کنم دور خود از را هاترس تمام کردم سعی و رفتم پایین هاپله از آرام

 ختم مقابل سالن به که ایپله رفت؟ کجا. نیست خبری پله از شدم متوجه برگردم، کهاین از قبل اما انداختم

 صدای! بود ماند باز امکان حد تا چشمانم. داشت قرار سفید دیوار یک جایش به و بود رفته بین از کامالً شدمی

 با بودند؟ جااین هاآن یعنی ".کنی استفاده حست از چشم جای به باید هاییاون پیش وقتی". پیچید سرم در رزا

 همان شدم متوجه. کرد برخورد شد،نمی دیده که چیزی به پایم راه نیمه در که رفتم دیوار سمت تردید و شک

 قدم هوا روی داشتم انگار نبود، پله از خبری پایم زیر. رفتم باال ترس با و گذاشتم پله روی را پایم. است پله

 هوا روی من. لرزیدمی پایم که ترسیدممی قدرآن اما گرفتم پایم از را نگاهم لرز و ترس با. بروم باال تا داشتمبرمی

. شد ظاهر پله بالفاصله و شدم سالن وارد سریع بنیم؟نمی را پله که شودمی چگونه پله؟ یا داشتمبرمی قدم

 او محکم ترس، با که گذاشت امشانه روی را دستش سایروس. کشیدم نفس تند تند و دادم تکیه دیوار به محکم

 ببینیم، را واقعی چیزهای نگذارند و کنند دید خطای دچار را ما بتوانند هاآن واقعاً اگر. ریختم اشک و گرفتم را

 واقعاً هاآن بکنیم؟ هم مبارزه که ببینیم توانیممی را هاآن اصالً  مگر کنیم؟ مبارزه هاآن با توانیممی چگونه ما

.هستند قدرتمند  

شده؟ چی: سایروس  

.جاناین هااون -  

 کرد،می نگاه زمین به که درحالی و شد دور من از کالفه. نگفت چیزی و شد خیره چشمانم به فقط سایروس

 گفت، چیزی نه و افتاده اتفاقی چه پرسید نه. کنم درک را سایروس توانمنمی اصالً من. کرد زدن قدم به شروع

 خود سمت را دستم که بروم اتاق سمت خواستم و کردم مشت را دستم عصبانی بود؟ که دیگر او. شد کالفه فقط

. کشید  

کجا؟: سایروس  

.اتاقم -  

بری؟ ذارممی من مگه ببینم، وایستا: سایروس  

خب؟ -  

جان؟این دونیمی کجا از: سایروس  

.باال اومدم زور با و ندیدم رو پله اصالً شدم، دید خطای دچار -  

.پرسید فریاد با تقریباً سایروس  
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باال؟ اومدی ندیدی رو پله که درحالی چی؟: سایروس  

 ارتفاع و رفتممی راه هوا روی انگار دیدمش،نمی که داشت ترس خیلی ولی کردم حس پام زیر رو پله خب! آره -

.بود زیاد هم  

کردی؟ کارچی دونیمی! وای: سایروس  

ها؟ -  

 بود شده سرازیر چشمانش از شوق و ذوق. شد خیره چشمانم به دقت با و گرفت محکم بازویم هردو از سایروس

.بچیند درست را کلمات توانستنمی که داشت ذوق قدرآن گویا اما بگوید، چیزی داشت قصد لبخند با لبش و  

 باالخره و چیزی حیاطی رفتمی و زدمی داد شد،می دیوونه بود هرکی. بدی شکستشون تونستی تو: سایروس

 شکست رو هااون نیروی یعنی باال، اومدی ندیدی رو پله کهاین با تو اما. بردنشمی خودشون با و گرفتنشمی

! زیاد خیلی قدرتمندی، خیلی تو دالرام. دادی  

 باالخره و ببرم بین از را دید خطای توانستم کردن احساس با من. کردم پیدا امید کمی سایروس سخنان این با

 اما. باشم داشته ارتفاع از ترس اگر مخصوصاً دارمبرمی قدم هوا روی کنم گمان که بود سخت بسیار اما بیایم، باال

 روش به را مکان و زمان توانستندمی و بودند قدرتمند بسیار هاآن بدهم، شکستشان نتوانم که بودم نگران هنوز

 باید چرا که بود این مهم سوال. داشت فاصله من از کمی حال که دوختم سایروس به را نگاهم. دهند تغییر خود

 را سایروس چهره اتاق به ورود از قبل. رفتم اتاق سمت و شدم سوال خیالبی ببرند؟ خود با را افراد این هاآن

 نیز من که بودند شده جمع هم دور مبل روی همه. رفت اتاقش سمت لبخند همان با و بود باز نیشش که دیدم

:گفت تندی لحن با و شد خشمگین رزا حدم از بیش سکوت دلیل به. نشستم کنارشان  

شدی؟ حرف کم باز تو: رزا  

.اتفاق دو هم شاید افتاده، اتفاقی یک خب -  

خب؟: رامونا  

 رزا و دادمی تکان را پاهایش مدام نگرانی با تلما. کردم تعریف سایروس کردن سانسور با را پله و نور ماجرای تمام

.بود شده زده ذوق سایروس مثل دقیقاً رامونا اما بود باخته رنگ  

.عالیه این باال؟ بیای تونستی تو: رامونا  

.دقیقاً: تلما  
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.بود سخت -  

.تونستی ولی: رزا  

.بخوابم میرم خستم، من. خب آره -  

شدین؟ اوکی کنین حفظ باید همه میدم، رو نامهفیلم فردا هابچه: رزا  

.آره -  

 که بود نهفته هیجان قدرآن درونم کردممی احساس. گذاشتم امپیشانی روی را دستم و کشیدم دراز تخت روی

 که کشیدم عمیقی نفس. بود انداخته پا از مرا امروز اتفاقات و بودم خسته بسیار طرفی از و بود غیرممکن خواب

 سعی و بستم را چشمانم باالخره. کردندنمی رهایم هااتفاق آن هیجان. یافت افزایش وجودم در موجود هیجان

.بخوابم کردم  

 ***  

 نظر به تاریک هنوز هوا. کشیدم کنار صورتم روی از را امشلخته موهای از ایدسته و شدم بلند تخت روی از

 با و دادم تکیه تخت نرده به را سرم. بود شده رنگ نارنجی خورشید طلوع دلیل به پنجره پشت و رسیدمی

. بود دادن( ارور) خطا درحال حال و داشت خواب به نیاز ذهنم هنوز گویا. ماندم حالت همان در خمارم چشمان

 اتاق در پشت ویکتور. پریدند خواب از ترس با همه و شد باز شدت با در که بخوابم و ببندم را چشمانم خواستم

 و رزا. رفتم ویکتور سمت خواب لباس همان با و شدم بلند سریع. کشیدمی نفس ترس با تند تند و داشت قرار

 تکانش محکم و گرفتم دستم در را ویکتور صورت. بود کشیده دراز تلما فقط و رفتند ویکتور سمت هم رامونا

.بیاید خودش به تا دادم  

شده؟ چی -  

شده؟ چی چی ها؟: ویکتور  

ویکتور؟ -  

.ترسیدم خیلی شدم، کور کردم حس بود تاریک جاهمه خب: ویکتور  

 قبیله شدن نزدیک توانستندمی و بودند نگران همه. داشتم کردنش آرام در سعی و کشیدم آهی! دید خطای

 ده که ساعت به نگاهی. آمدند ما اتاق سمت نیز سایروس همچنین و فرانک و فرانسیس. کنند احساس را خاک

 داده تکیه دیوار به را سرش کالفه فرانک. کردمی نگاه اطراف به گنگ هنوز ویکتور. انداختم دادمی نشان را صبح
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 این بین باید حال. کرد پخش همه بین را هابرگه و شد بلند رزا. بودند بحث مشغول فرانسیس و سایروس و بود

 به رو کرد،می بازی اششده رنگ موهای نوک با که درحالی رامونا. کردیممی حفظ هم نامهفیلم دردسر همه

:گفت همه  

 لباس نمایش برای بریم پاشین. نشیم ضایع تا کنیم تموم رو فیلم کار زود باید خیالبی شده، که کاریه خب -

.باشه تئاتر سالن تو کنم فکر کنیم، انتخاب  

.خوبیه فکر -  

 یک هم لباس روی از و پوشیدم نازک آبی لباس یک با رنگ آبی جین شلوار یک و گذاشتم تختم روی را کاغذ

 و زدم لبانم به هم قرمز پررنگ رژ یک. بستم محکم باال از را طالییم موهای و پوشیدم دکمه بدون لی جلیقه

 خود با را دستم که درحالی. آمد من سمت و شد آماده زود رزا. شوند آماده بقیه تا دادم تکیه در به منتظر

 و مالیم آهنگ. آمدندمی پایین پله از ما سر پشت و بودند شده آماده هم هاپسر. شدیم دور اتاق از کشیدمی

 تائاتر سالن بزرگ در رزا. بروم خوابم تخت سمت تا کردمی وسوسه مرا و بود پخش سالن کل در بخشی آرامش

. شدیم وارد همه و کرد باز را  

 هاچراغ کل. داشت ایخفه حالت همچنین و باشد شده پخش فضا در دودی گویی بود آلود مه داخل فضای

 در نور و کرد روشن را هاچراغ سایروس. بود روشن نمایش سالن سر باالی قرمز و کوچک نور فقط و بود خاموش

 مرتب مشغول و بود ایستاده هالباس از ایدسته کنار چپ سمت سیاه مو و قدبلند خانمی. شد پخش سالن کل

 هایشکل هالباس یهمه. کرد ایجاد زیبایی ملودی کفشمان صدای و رفتیم خانم سمت آرام. بود هاآن کردن

:گفت و رفت جلو رزا. داشتند عجیبی و خاص  

.کنیم انتخاب لباس نامهفیلم برای تا اومدیم ما. سالم: رزا  

. شد پاچه دست کمی ما دیدن با و برگشت سریع خانم آن  

.میرم دیگه شده تموم کارم هم من. کنین انتخاب تونینمی ستآماده هالباس همه! حتماً باشه: خانم  

 او. بودیم خیره سایروس به تعجب با همه. گرفت را زن دست محکم سایروس که شود رد ما کنار از خواست

.ماند جا به سیاه دود یک فقط او از و کشید آتش به را زن پوزخند یک با و برد زن نزدیک را سرش  

.کردمی کارچی جااین بفهمیم باید مشکوکه؟ نفهمیدین یعنی: سایروس  

... .قبلیه مال -  

.آره: سایروس  
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 و ترینوحشتناک کرد، دود را زن آن آتشینش دستان با و زد بیرون آتش سایروس چشمان از که لحظه آن

 که گرفتم فاصله سایروس از قدم چند و کشیدم آغوش به را خودم محکم. بود دنیا لحظه ترینترسناک

 البته. بود درست کامالً احتمال این و ترسممی او از که کندمی فکر خود با احتماالً. شد ترپررنگ پوزخندش

 داشتم زیادی نیروی نیز من درواقع. رفتممی سمتش زیاد نباید و بود خطرناکی واقعاً کار سایروس کردن عصبانی

 مورد لباس دنبال لباس از انبوهی بین در بقیه مانند و شدم ماجرا این خیالبی. دادممی کشتن به را او نباید اما

 روز کابوس هم سایروس. کردممی بازی کند درست برف بود قرار که دختر یک نقش در من. گشتم نظر

. کردمی اجرا را آتش نقش و ترساندمی روز این از را هابچه تمام و بود کریسمس  

 کرده پر رنگ سفید پرهای را لباس سرتاسر. گرفتمش دستم در و رفتم شکلی پشمی و رنگ سفید لباس سمت

 وارد. بود پا زانوی روی تا بلندیش درکل لباس. داشت قرار پشم از پوشیده پرپرشت و زخیم بالی پشتش و بود

 لباس سفید رنگ. شدم خیره خود به آیینه در و بستم باال از را موهایم. پوشیدم را لباس و شدم کوچکی اتاقک

 به دستی. بود کرده برابر چند را امزیبایی سرم پشت لباس سفید و بلند هایبال و بود کرده سفیدتر را صورتم

.کشید خفیفی جیغ و شد باز دهانش دیدنم با رزا. شدم خارج اتاقک از و کشیدم لباس نرم پشم  

!دختر شدی خوشگل قدرچه: رزا  

.ممنون عه؟ -  

طوره؟چه من لباس: رامونا  

 و طالیی سرتاسر لباسی هم رزا. کردم زمزمه ایشده خوب و شدم خیره رامونا شکل خفاشی و سیاه لباس به

 و لباس رنگ و بود پوشیده داشت وجود آتش طرح رویش که قرمز کامالً  لباس یک تلما. بود پوشیده براق

 که بلند لباس یک سایروس اما بودند پوش سیاه دو هر فرانسیس و فرانک. داشتند خاصی خوانیهم موهایش

.شدیم خارج سالن از و برداشتیم را هایمانلباس. بود پوشیده را بود رنگ آتشی پایینش و بود سیاه رویش  

.نمونده وقتی دیگه کنین، حفظ حتماً رو نامهفیلم: رزا  

.نذارین تنها رو دیگههم کنم،می تاکید باز من هابچه: سایروس  

.بودی گذاشته تنها رو ویکتور که بودی تو این فعالً -  

.عجب: سایروس  

 با همراه. گرفتم او از را نگاهم و زدم پوزخند نیز من. زد پوزخندی دوباره و دوخت من به را خشمش از پر نگاه

.بودیم کرده سکوت و زدیممی قدم آرام. رفتیم حیاط سمت و گذاشتیم تنها را پسرها تلما همچنین و رامونا و رزا  
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.شدم خسته هوف: تلما  

چی؟: رزا  

.شدم خسته کنیم، پیداشون باید: تلما  

.باحاله خیلی بازیه یک چیزهمه میگم من که نامهفیلم بخش این. آره -  

.جهانیه بازی یک کریسمس دونممی هم خودم آره واقعاً؟: رزا  

.کردین عوض رو بحث جالب چه: تلما  

 کل که کشید جیغی رامونا. کنم ذخیره ذهنم در را همه داشتم سعی و خواندممی آرام را نامهفیلم خطوط

 اصالً  گویا و کشیدمی جیغ تند تند. شدم افتادنش مانع و گرفتم دستش از سریع. شدند صدایش متوجه مدرسه

!است ایستاده کجا دانستنمی و نداشت تعادلی  

رامونا؟ رامونا؟ -  

*** 

 رامونا

 وای. بود سرم باالی مدرسه کف و زدممی قدم مدرسه سقف روی من. بود شده برعکس دنیا کردم،نمی باور اصالً

 مداوم و بودم گرفته دالرام از لرز و ترس با. بود شده وارونه چیزهمه. بود معلق گویا و بود باال هااتاق در! خدایا

 یا آسمان؟ به زمین و بیاید زمین به آسمان شود؟ برعکس چیزهمه شودمی مگر. ریختممی اشک و زدممی داد

 فریاد و لرزیدممی و رفتممی راه سقف روی که درحالی و دادم تکیه دیوار به ترس با. کن کمک خودت! خدا

 راه سقف در ما است طبیعی. شدم خیره بود، پایم کنار که چراغی به و گرفتم محکم را قلبم باالخره. کشیدممی

 دالرام. گفتم را شده وارونه دنیا کلمه مدام و کشیدم فریاد باز. است طبیعی پایم مقابل چراغ وجود و رویممی

 فریاد بود خشمگین و دورگه که صدایی با بود، کرده فواره یخ پایش و دست از که درحالی و ایستاد مقابلم سریع

:کشید  

.همتونم حریف من بیارین هم صدتا نیست، چیزی که دید خطای یک جلو، بیاین دارین جرئت اگه! آهای -  

 روی حالبی و برگشت عادی حالت به دنیا باالخره. یخ رنگ آبی، رنگ چشمانش و بود شده سفید دالرام موهای

 و شدم خیره اطرافم به دقت با و کشیدممی نفس تند تند. بودم متشکر کارش این بابت دالرام از. افتادم زمین

 بسیار هاآن. بود خاک قبیله تقصیر اتفاقات و دید خطای این همه. زنمنمی قدم سقف روی دیگر شدم متوجه
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. دانمنمی چیست، جنگ این از هدفشان و اندکرده آغاز ما علیه بر جنگی چرا کهاین اما. بودند خطرناک و قوی

 شکبی. بودند کرده اجرا او برای را دید خطای حال گویا. گرفت دیوار روی را دستش و خورد تلو تلو کمی دالرام

 و کشیدم را رزا دست. بودند شده مخفی اما کردیم،می را فکرش که چیزی از ترنزدیک بودند، نزدیک هاآن

 شرح را موضوع تا دوید پسرها بقیه و سایروس سمت سرعت با رزا. بگردیم افراد آن دنبال باید که دادم توضیح

 بزرگی سالن در و رفتم باال سرعت با هاپله از. بودم هاآن دنبال چشم با و کردم طی را روراه طول نیز من و دهد

 سالن ته به تا کردم تربیش را سرعتم. آمد مانندی زمزمه صدای که بودم دنبالشان ریزبینی و دقت با. گرفتم قرار

.برسم  

*** 

«دالرام»  

 که نامرئی دیواری به را دستم. بود من به شدن نزدیک حال در آخر سرعت با قطاری و بودم بیابان یک در گویا

 نیست کار در قطاری کردم،می تکرار خود با مدام و بودم گرفته است، سالن دیوار واقعی دنیای در بود مشخص

 با که قطار به. کند برخورد من به تواندنمی شود نزدیک من به اگر حتی قطار آن. است توهم ماجرا این همه

 از پر دست. نداشتم توجهی سایروس فریاد صدای به و بودم خیره بود، شده نزدیک من به خراشی گوش صدای

 جای به است ممکن و نیست واقعی قطار کهاین یادآوری با اما کنم شلیک خواستم و گرفتم قطار سمت را آتشم

 جلو قطار. کشیدم عمیقی نفس فقط و کردم خاموش را امشعله بخورد، دوستم به آتش این واقعی دنیای در قطار

 عوض تصویر حال! دید خطای بود، توهم تمامش چون نگرفت صورت برخوردی هیچ و کرد عبور من از اما آمد

 صدای. نبود اطرافم در کس هیچ و بود تاریک جاهمه که تفاوت این با بودم، خودمان سالن داخل من و شد

 که چشمم از و بروم سایروس سمت شنوایی حس اساس بر کردم سعی و شنیدم واقعی دنیای در را سایروس

.نکنم استفاده بود، توهم دارای حال  

.نیست چیزی من سمت بیا دالرام: سایروس  

 اما. داغ بدن همان برخورد، سایروس بدن به که دادم تکان هوا در را دستم و رفتم سالن تاریک بسیار سمت آرام

. بستم را چشمانم. کردممی لمس را هوا داشتم گویا دیدم،نمی را او  

.ببند رو هاتچشم عزیزم آفرین: سایروس  

 حال. بودم سایروس آغوش در من و بود بازگشته عادی حالت به چیزهمه کردم باز را چشمانم که زمانی

 صورتم نزدیک را صورتش. بود ریلکس و خنثی همیشه مثل نگاهش. بود دید قابل و مشخص کامالً  اشچهره

.داد نوازش را موهایم آرام و کرد ترتنگ را دستانش حلقه گذاشت، سرم روی را اشچانه و آورد  
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.خوبه خیلی این و چشمت نه کردی استفاده حست از تو: سایروس  

.بود سخت -  

.کنممی نابودشون دم،می رو همشون جواب: سایروس  

 را حرفی اگر او. کافیست برایم باشم کنارش که همین است، دادن رخ درحال یا افتاده اتفاقی چه نبود مهم برایم

 اگرچه من. بود سخنش اثبات دهنده نشان بود ورشعله چشمانش در که خشمی. کندمی عملیش بزند تحکم با

 به حسم با باید دادم؟می شکستش باید چگونه دیدمنمی را حریف اصالً که زمانی اما داشتم، زیادی بسیار نیروی

 اما شده ایجاد شخصی توسط مطمئناً هاتوهم این کردم،نمی هم احساسش حتی من اما شدم؟می نزدیک او

 شاید البته. است جدید معمایی من برای همه و همه نزدیک، یا است دور کیست، یا کجاست، شخص آن کهاین

 یعنی و کرد خطا دچار مرا سپس و رامونا اول او. کیست فرد این بفهمیم باید. است معما یک همه برای این

 هدف هستند؟ کسی چه افراد آن. کند ایجاد توهم خواست و بیاید جلو نکرد جرئت باز اما بود، شنیده مرا سخن

 نه؟ یا چیست موضوع بگوید من به باید یکی. شوممی دیوانه سواالت این با دارم راستی به من چیست؟ هاآن

  دارد؟ اطالع موضوع از کسی مگر اصالً

 دیوار روی شده نصب کاغذهای از بخشی و پیچید سالن درکل صدایش که کرد ایجاد برق و رعد خشم با تلما

:گفت و شد خارج نامرئی حالت از سریع ویکتور گرفتند، آتش  

خاکه؟ قبیله کردی فکر نکنه! منم تلما -  

.خب گفتیمی زودتر: تلما  

 گندی با. شد آب از پر سالن زمین و شد خاموش آتش که فرستادم هاکاغذ سمت ایفواره همچون را آبم نیروی

 فرانک، و فرانسیس اما بودند جااین تلما و سایروس و ویکتور. است خیلی دارد نگه زنده را ما مدیر زدیم ما که

 هم از دوری باشیم، هم کنار باید ما چه؟ بیفتد هاآن برای اتفاقی اگر. بودند شده غیب رامونا و رزا همچنین

.است خطرناک  

کجان؟ بقیه -  

.کنیم پیداشون بریم هم ما. بگردن فرد اون دنبال رفتن: سایروس  

 یخ کامال پله کف کرده؟ یخی را پله کسی چه گفت فریاد با و خورد سر تلما که رفتیم هاپله سمت هم با همه

 فریاد با که آمد در آموزدانش چند صدای که رفتیممی باال هاپله از و آرام و احتیاط با. بود شده منجمد و بود زده

 این. باشد زده یخ باال سالن کل که کنند باور توانستندنمی هاآن واقع در است؟ ممکن مگر من خدای اوه گفتند
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 کار این آموزان،دانش بقیه آمدن با اما کرد آب را هایخ کمرنگی آتش با سایروس. بود رامونا و رزا کار شکبی کار

 یخ زمین کف و سقف و دیوار سرتاسر بود؟ خبر چه جااین. برویم راه لیز زمین روی شدیم مجبور و نداد ادامه را

. بود بسته  

*** 

«رامونا»  

 از تصاویر تمام. کردممی یخ به تبدیل را هاآن همه نیرویم با نیز من و آوردمی هجوم سمتم زامبی طرف هر از

 با ویکتور، و تلما و دالرام و سایروس و بودم کرده یخ به تبدیل را سالن کل. بازگشتم واقعی دنیای به و رفت بین

 مو پسر یک. رفتم سمتش و شنیدم صدایی شدم سالن وارد که اول. کردندمی نگاه من به باز دهانی و تعجب

 زامبی طرف هر از و بودم جنگلی در من او بشکن با و کرد نگاهم باز نیشی با بود، سیاه چشمانش کل که سیاه

. باشد جااین فرد آن احتماالً گفت سریع سایروس که دادم توضیح بقیه برای را بودم دیده هرچه. آمدمی سمتم

 نامرئی ویکتور بود، شده یخ رزا بود، گرفته آتش کالً سایروس. شدند خیره اطراف به و گرفتند گارد سریع همه

 از و بود کرده ایجاد برق و رعد نیز تلما بود، شده آتش و بود کرده باز را بلندش هایبال نیز فرانسیس بود،

 ورشعله یخ و آب دیگرش دست از و آتش دستش یک از و بود معلق هوا در دالرام بود، کرده فواره نوری دستش

 مکان باالخره. بودند گرفته گارد وحشتناکی شکل به همه رنگ، آبی دیگری و آتش شعله یکی چشمانش و بود

.رسیدمی گوش به اطراف از خنده و فریاد صدای. گرفتیم قرار سیاهی تونل داخل همه و شد عوض  

*** 

«دالرام»  

 اطراف به را نگاهم دقت با همین برای و شوم دید خطای دچار ترسیدممی. بودیم خیره اطراف به دقت با

 و آلود مه اتاق داخل. شدند وارد سرم پشت نیز بقیه و دویدم اتاق سمت سریع در، قژ قژ صدای با. دوختممی

 به. گفتیممی تنبیه اتاق اتاق، این به ما واقع در داشت قرار اتاق گوشه ایمیله سیاه تخت یک فقط و بود تاریک

 نیز بقیه سایروس. دوختم چشم کرد،می نگاه من به خالص سیاه چشمان با و بود نشسته تخت روی که جسمی

 را صورتش و بردم هجوم سمتش سرعت با. بود هزار روی قلبم ضربان. شدندمی نزدیک فرد آن به آرام پشتم

. کردمی نگاهم ای،سفیدی هیچ بدون سیاهش چشمان با و بود افتاده دراز تخت روی او. برگرداندم خودم سمت

 و داشت بزرگی و توپر هیکل. باریدمی پلیدی و شرارت چشمانش از خونی، لبش و بود سفید یخ عین پوستش

 دستم. بود فرد همان کرد،می ایجاد ما در توهم که بود فردی همان این. رفتمی رژه مخم روی مدام نیشخندش

.غریدم خشم با و بردم فرو گلویش در را  
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چیه؟ کارها این از هدفت ها؟ خوای؟می چی ما از -  

 دست و آمد جلو سایروس. دادم اشتکیه دیوار به سپس و کردم بلندش و برداشتم گلویش دور از را دستم

.گرفت فرد آن صورت مقابل را آتشینش  

.بزن حرف: سایروس  

.کنم خیانت بذار بگم، بذار میرممی که حاال اما میرم،می نزنم یا بزنم حرف: مرد  

 چرا؟ اما نبود؟ اشقبیله با همکاری به راضی او یعنی بودم نفهمیده را منظورش هنوز کردیممی نگاهش منتظر

بود؟ کرده کاری به مجبور را او قبیله  

 قدم حیاط رفتم شب وقتی. سیستم کالس خوندممی درس مدرسه همین توی. هستم ساوان جورج من: مرد

 یک توی و شد خالی پام زیر کهاین تا شدممی ترناتوان من و شدمی عوض تصویر هی کردن، توهمم دچار بزنم

 با چه داشت، وجود من مثل آدم کلی جااون. زیرزمینی شهر به بردن، خودشون شهر به رو من. افتادم چالسیاه

... هااون. دردناک دستگاه اون با کنن،می خودشون مثل یکی به تبدیل رو افراد همه خاک قبیله نیرو، بی چه نیرو

... .به... به کردن درست که نیرویی این با خوانمی... ن... او  

:گفت آخر در و نگفت سخنی دیگر  

.نزنم حرفی تا بکشند مرا اندآمده هاآن -  

 رزا. بودم منگ و گیج هنوز. شد محو سیاه پودری شکل به و افتاد زمین روی و شد خونی چشمانش. مرد سپس 

 ساکت فرانسیس و بود کرده مشت دست خشمگین سایروس لرزیدند،می دو هر و بود کرده بغل را رامونا محکم

 او احتماالً شده، چه فرانک نیست مشخص. نبود او از خبری فرانک، اما و بود کسل خیلی نیز ویکتور بود، ایستاده

 ؟...به نیرو این با کنند؟ چه خواستندمی نیرو این با چه؟ به. نگفت را سخنش ادامه مرد آن. اندبرده خود با هم را

  بود؟ چه سخن این ادامه

 کل. کردمی نگاهمان و بود ایستاده سینه به دست مدیر آقای. رفتم پایین هاپله از و شدم خارج اتاق از کالفه

. دادیممی پس جواب و رفتیممی دفتر به باید حال و بود ما سر زیر چیزهمه و آتش و یخ و آب از بود پر مدرسه

. نشستم رنگی سیاه و چرم صندلی روی و شدیم دفتر وارد. نیامد خوشم دراز لنگ مرد این از اول همان از

 قدم میز دور آرام سیاهش و براق هایکفش با مدیر. بودند خیره مدیر به منتظر نیز بقیه و رزا و سایروس

 دستش، روی را اشچانه و گذاشت میز روی را آرنجش. نشست دار چرخ صندلی روی پشتش و برداشت

 دوخته سفیدم و بلند هایناخن به را نگاهم سکوت در. کردمی نگاه ما به دقت با و بود کرده ریز را چشمانش
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 ما فکر اما دهد، نشان پلیس بازپرسی مثل را موضوع و بترساند مارا داشت قصد سکوت این با حتماً او. بودم

 قبیله این اثر در که بود ساده آموزدانش یک جورج. نفهمیدیم چیز هیچ که بود مرد آن آخر سخن درگیر قدرآن

 از باید شد هاآن شبیه فردی هر چرا کهاین اما کرد، توهم دچار را ما نفس آخرین تا و شد هاآن از یکی به تبدیل

 خیانت دلیل به که بود این بهراجع جورج آخر سخن. کند سرپیچی توانستمی. بود عجیب کند اطاعت هاآن

 مدیر به کالفه دور؟ راه از حتی بکشند، را خود شکل هم افراد توانندمی بخواهند زمان هر هاآن یعنی میرد،می

.کرد باز لب باالخره که شدم خیره  

 هم سالن نصف و شده یخ از پر زمینش باال ،سالن گرفته آتیش سالن هایورق. خوبم توضیح یک منتظر خب -

 یک جااین کنین؟ استفاده نیروتون از نباید نگفتم بهتون من مگه بود؟ کدومتون سر زیر خرابکاری این. آبه

 رینمی وگرنه کنید خطا پا از دست نباید که کردم گوشزد نام ثبت موقع من. عادی آموزاندانش با عادیه مدرسه

نه؟ یا کردم گوشزد استثنایی، مدرسه به  

نه؟ غیرعادی اتفاقات با عادی مدرسه یک -  

.دادم ادامه من اما کرد نگاهم خشم با مدیر  

 کردین فکر یا چرا؟ کردین فکر شن،می غیب یکی یکی همه! نیست خیالتون عین شما و برگشته خاک قبیله -

 از همین برای بودیم ترسیده ما و بودن اومده هم ما پیش قبیله بله کنیم؟ استفاده نیرومون از داریم مرض ما

 خودتون شما. نداره عادی مدیر عادی مدرسه یک! بودیم شده توهم و دید خطای دچار. کردیم استفاده نیرومون

نه؟ مگه تیزبینی، نیروی با هستین میانی قبیله عضو  

 را مدیر پیش روز چند. بگویم سخن تند مدیر با نباید که فهماندند من به نگاهشان با اما بودند کرده سکوت همه

 عادی انسان مثل خواهدمی گفت بعد و کرد انکار اول. نیست عادی او شدم متوجه و بود تمرین مشغول که دیدم

 مدرسه این در کل در. نیست عادی چندان مدیر خود بودم فهمیده من و دارد دردسر نیرو این چون کند زندگی

. باشد مدرسه این در ایعادی فرد نبودم مطمئن من و بود غیرعادی چیزهمه  

 اما خاکه قبیله کار دونممی من درضمن! بشه استفاده نیرو از نباید و بوده توهم دونینمی خودتون خوبه: مدیر

 امیدوارم. شده کار به دست ماورایی شکایت سازمان کنن، حل افراد خود باید رو این. برنمیاد دستم از کاری

.نشه تکرار ولی برید تونیدمی. بشه حل مشکل زودتر هرچه  

! کنیم استفاده نیرو از خودمون از دفاع برای باید نیستیم، عادی انسان ما. داد نمیشه رو قول این: سایروس  

 نامهفیلم باید و بود کریسمس روز فردا. کردیم زدن قدم به شروع سالن در کالفه همه و شدیم خارج مدیر اتاق از

 سمت رامونا و رزا و شد دور ما از سریع فرانسیس. رسیدمی نظر به سخت کمی کار این اما کردیممی حفظ را
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 فقط بود رفته نیز ویکتور حتی و بودند شده پراکنده همه. رفت اتاقمان سمت نیز تلما. رفتند غذاوری سالن

 بود قرار که داند خدا را بعدش و داشتیم نمایش فردا. بود سخت هاموضوع این درک. زدمی قدم کنارم سایروس

 افراد شکایت و مشکالت به و بود میانی قبیله عضو ماورا شکایت به رسیدگی سازمان. کنیم چه قبیله این با

 دیدم من که افراد این اما. کند رسیدگی خاک قبیله از آتش قبیله شکایت به بود قرار و پرداختمی ماورایی

. کند توهم دچار بود ممکن نیز را شکایت به رسیدگی سازمان  

.نمایش بعد اما دارم، فکری یه من: سایروس  

چیه؟ بهراجع فکرت -  

.بماند: سایروس  

!نماند -  

 دنبال مدام روزها این. نشستم کنارش نیز من و رفت حیاط هایصندلی از یکی سمت و کرد سکوت سایروس

 اتفاق همه برای که بود شدن دید خطای دچار اول. بدم روروبه نیز مختلف اتفاقات با و بودم مختلف افکار

. آورندمی افراد سر بالیی چه کهاین و بود خاک قبیله موضوع سوم و بود کریسمس روز و نامهفیلم دوم افتاد،می

 عجیب و مختلف افکار انبوه این در غرق قدرآن کنند؟ کار چه خواهندمی هاآن دستگاهی؟ چه گفت چه جورج

 نگفته سخن او با بود هاسال و بودمش ندیده االن به تا گویا. کردم نگاهش. بودم شده غافل سایروس از که بودم

 از را شکالت و برد فرو جیبش در را دستش. بود نهفته نگاهش در آرامشی چه بود، مهربان و زیبا قدرچه. بودم

 همان و جذبه همان. داشت نگه خود دست در را ایتکه و داد من به را ایتکه آن کردن باز با کرد، خارج جیبش

 پوستش و بود ریخته چشمانش روی پریشان موهایش و همیشه مثل بود، عسلی چشمانش. داشت را خاص نگاه

.بود سفید سفید  

سایروس؟ -  

بله؟ -  

.شدم گیج خیلی من -  

:گفت و زد پوزخندی سایروس  

نمیشی؟ خیالبی چرا پس -  

چی؟ یعنی -  
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.شو خیالبی و بادا بادا هرچه بگو خب -  

.نمیشه -  

.بشه خواینمی چون -  

دیده؟ برامون خوابی چه خاک قبیله نیست مهم برات خیالی؟بی تو یعنی -  

 و میشن کشف معماها همه میشه، رو چیزهمه آخرش کنن تالش هم قدرهرچه دونممی. زیاد نه: سایروس

.میرنمی همشون  

مطمئنی؟ کجا از -  

!دالرام مطمئنم همیشه من: سایروس  

:گفت و شد بلند که بودم خیره چشمانش در. زده صدا را نامم که است باری اولین این کردممی احساس  

شدی؟ جذبم باز چیه -  

.حلقم تو نفست به اعتماد -  

.شی خفه نگرانم -  

!سایروس کن بس اوه -  

.زیباست اسمم -  

میری؟ -  

.نامهفیلم هوف -  

 حفظ را فیلمنامه باید گفتمی راست. ماندم خیره رفتنش به و زدم شکالت از گازی. کرد ترکم سپس و

 بود، چیزی نوشتن درحال رزا و بود قرمزش موهای کردن شانه مشغول تلما. شدم اتاق وارد سریع. کردممی

 و کشیدم دراز تخت روی. گرفتم دست در را نامهفیلم و دادم سالمی. زدمی غر و رفتمی راست و چپ هم رامونا

.شدم نامهفیلم خواندن مشغول مثالً  

.بگذرونیم خانواده با رو کریسمسمون روز بریم باید و میشه بسته مدرسه نامهفیلم از بعد: تلما  

.شده تنگ مخانواده برای دلم خیلی که من: رزا  
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.شده تنگ خیلی هم کریسمس شعر برای دلم وای خریده، برامون کادو کلی االن کارسون عمو مطمئنم: رامونا  

کنیم؟ کارچی باید هرکدوممون سراغ رفت برگشت خاک قبیله و خانواده پیش کریسمس بریم اگه اما -  

.بریم مجبوریم نیست، کار در ایمدرسه تعطیالت تو نخوایم چه بخوایم چه: تلما  

.باشیم مراقب باید فقط: رامونا  

 همون بار آخرین و نزده سر بهم هم بار یک حتی ممدرسه تو وقتی از ولی دیدنم، میاد بود گفته بهم بابام -

.دیدمش کرد ناممثبت که وقتی  

.شلوغه سرش شاید: تلما  

.شلوغه سرشون همیشه هااون -  

 برای اصالً  یعنی. خودمان خانه گشتمبرمی باید فردا پس نه فردا. کردم حفظ را متن کالفه و نگفتم چیزی دیگر

 بودند؟ سرکار هم کریسمس روز حتی یا ببینم را امخانواده و برادرم بود قرار یعنی بود؟ کار در کریسمسی من

 برداشت کردن شانه از دست تلما. برسد فرا فردا زودتر داشتم دوست زده، لک خانوادگی دورهمی یک برای دلم

 شود خارج اتاق از تنهایی باید چرا که بودم نگران هرچند نپرسیدیم، او از سوالی نیز یکهیچ. شد خارج اتاق از و

 زیر خوران تلو تلو و آرام کاغذ که انداختم زمین روی را نامهفیلم و شدم کالفه دیگر. است آگاه خطر از کهاین با

 دادن بازی مشغول و دادم قورت را دهانم آب. خوردمی مرا داشت وحشی چشمانی با نیز او. آمد فرود رزا پای

.کرد غوغا بمب هممچون صدایش که شدم بلندم ناخن  

 رسما نکنیم بازی خوب فردا اگه دونیمی زمین؟ بندازیش آخر که نویسممی کشممی زحمت همه این: رزا

 مردیم؟

. میرممی االن همین بدی ادامه جیغ به تو اگه و -  

 رزا بار این و کرد تایید مرا سخن سرش با زد،می لیس را دستش و بود پر شیرینی از دهانش که درحالی رامونا

 شدم مطمئن که بود داده باد اشگونه به جوری. داد تاب را پاهایش و کشید دراز تختش روی حرفی هیچ بدون

 بالش روی را تاپملپ. ماندمی قهر همچنان او صورت این غیر در شوم، کار به دست اشنازکشی برای باید

 از که بود گذاشته خود از عکسی او. رفتم سایروس پیج به و شدم اینستاگرام وارد. کردم روشنش و گذاشتم

 عالیست گرفتوشاپ یک رسماً او کندمی گمان کند نگاه عکس این به هرکس درواقع. زدمی بیرون آتش دستش

 ایستاده رخ نیم و بود پوشیده سیاه سویشرت یک نیز دیگر هایعکس در. است واقعی عکس دانستممی من اما

 کشیدم صورتش به را دستم اختیاربی. بود جذاب و رویایی واقعاً هایشعکس. داشت قرار ماه عکس پشتش و بود
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 و گذاشتم را مالیمی آهنگ. شدم خارج پیج از سریع کنارم، رامونا آمدن با که کردم لمس را تاپلپ صفحه و

 چنین در. شد ترنزدیک من به کمی باز نیش با و کرد پاک لباسش با را دستش رامونا. نشستم دیوار به پشت

. زندنمی دم و است لنگ کارش که فهمیدممی خوب مواقعی  

.یکی دیدن برم خواممی من میگم: رامونا  

کی؟ -  

.یکی: رامونا  

خب؟ -  

کنی؟ کمکم تونیمی تو بفهمه، نباید هیشکی: رامونا  

. کردم روشن را تلوزیون سپس نشستم رویش و رفتم مبل سمت. آمدم پایین تخت روی از و کردم باز را نیشم

 گفتنمی من به را فرد نام او که حال. نگفتم چیزی و نزدم دم اما برود خواهدمی کسی چه پیش دانستممی

 برای خطر موجب بقیه به اطالع بدون هم آن دیدارش البته و نکنم کمکش نیز من و دهم آزارش داشتم دوست

:گفتم که کرد نگاهم منتظر و نشست کنارم رامونا. شدممی او مانع باید پس شد،می او  

.نوچ -  

.لطفاً -  

.نداره راه -  

.داری دوست هرکی جون -  

.نه -  

.کوفت -  

.خودت به -  

 را لبش رنگ بنفس پوست دندانش با داشت چون است، انفجار مرز در شدم متوجه که کردم نگاهش نیشخند با

.رفتم در و شدم بلند سریع. بودند طوفان از قبل آرامش دهنده نشان همه و بود زده یخ نگاهش. کندمی  

*** 
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 لباس. باشم مسلط خودم به کردم سعی اما دهد، رخ اتفاقی است قرار کردممی احساس. داشتم بدی استرس

 مدام سایروس. بودند مکش و کش درحال و آماده صحنه پشت همه. بودم پوشیده را خود پشمی و سفید

 کردمی دعوت ما از داشت که ویکتور صدای با. رفتمی ورآن و وراین نگرانی با رزا و کردمی شانه را موهایش

 ساکت و منتظر جمعیت و بود ما به خیره هانگاه تمام. شدیم خارج پرده پشت از شویم، نمایش سالن وارد

 صورت روی نور که زمانی. بود شده نورانی نمایش صحنه فقط و بود خاموش سالن نور کل. کردندمی نگاهمان

 تشویق مرا داشت امیدش از پر نگاه با سایروس. فرستادم بیرون را نفسم بلندی صدای با آمد در حرکت به من

 سالن گوشه. کردممی آغاز را بازی وحشتناک صحنه این در باید حال و بود من برای نمایش اولین. کردمی

. مصنوعی برف از بود پر زمین و بود آویزان آن از رنگی هایتوپ که داشت وجود بزرگی کریسمس درخت  

.کشیدم فریاد و کردم جمع را یخ دستانم در  

!جشنه روز امروز -   

:گفت و کرد ذوب را زمین روی هایبرف کل داشت که آتشی با و پرید من مقابل سویی آن از سایروس  

.نیست کار در جشنی -  

 افراد تن به لرزه صدایش که کرد ایجاد بزرگی برقی و رعد آمد،می پایین تناب از که درحالی باال از نیز تلما

:کشید فریاد سپس و انداخت  

.شد تموم کریسمس -  

 افراد همه و کردند یخی را زمین رامونا و رزا که رفتندمی طرف آن و طرف این ترس با سن روی هایبچه تمام

. کردم سرازیر افراد سر روی باال از را برف گلوله نیز من. دادند سر شادی فریاد و خوردند سر زمین روی  

ندارن؟ جشنی و تنهان هاخیلی وقتی گیرینمی جشن الکی چرا: تلما  

.بودنه هم کنار برای جشن این خب -  

 آمده وجد به هاتماشاچی همه. بودیم کرده پر یخ و آتش با را جاهمه و کردیممی بازی نقش داشتیم همچنان

 دیگر. بودیم آورده ذوق به را سالن اما کنیم بازی خوب نتوانیم کردممی گمان. کشیدندمی فریاد ذوق با و بودند

 و ذوق با حال. شودمی شدن ضایع باعث خطاهم یک و کندمی نگاه مرا چشم چندین که بودم کرده فراموش

 صورت به نیرویم از استفاده. است نهفته نقش این در من واقعی زندگی گویی که کردممی بازی جوری شادی

 که گذاشتم سایروس دست روی را دستم. بگیرم نادیده را احساس این توانستمنمی و داشت خوبی حس آزادانه
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 لبخند زیبا چه سایروس که کشیدمی فریاد قلبم. شد خیره من به لبخند با او و شد سفید کامالً  سیاهش چهره

.نیاوردم زبان به را افکار این اما زندمی  

*** 

«دنی»  

 زندان در جااین که مدتی چند. بودم شده آورده هاآن زیرزمینی شهر به خاک قبیله توسط که بود روزی چند

. کنندمی تبدیل خودشان از یکی به و کنندمی خود دستگاه وارد را افراد هاآن که بودم شده متوجه بودم هاآن

 مثل افرادی به تبدیل را زمین کل داشتند قصد هاآن. کنند حمله زمین به و بسازند بزرگ ارتش یک خواهندمی

 از اما هستند فانی و ضعیف کهاین با هاانسان بودند معتقد واقع در. دهند گسترش را دنیایشان و کنند خودشان

 نگه مخفی را نیرویمان و کنیم زندگی مخفیانه باید ما چرا گفتندمی. هستند برخوردار زیادی امکانات و آزادی

 زندگی مخفیانه ما و باشد هاآن برای باید چیزهمه و زمین کره دنیا، چرا ترسیم؟می هاانسان از ما مگر داریم؟

 ما برای باید زمین کره کل کنند؟می زندانی را ما شوند باخبر اگر مثالً شوند؟ باخبر نیرویمان از مبادا تا کینم

 تمام این. کنیم زندگی زیرزمین در جااین ما و بگیرند خودشان برای را چیزهاهمه ندارند حق هاانسان. باشد

 اما. بکنند خودشان مانند یکی یا سازند، نابود را هاانسان همه بود کرده تحریک را خاک قبیله که بود دلیلی

 که بود این جواب و بکنند؟ خودشان مانند خواهندمی هم را میانی و آتش قبیله چرا که بود این جالب سوال

 بعداظهر دو ساعت دقیقاً  فردا. کردند دستگاه آن وارد و بردند مرا بندهم امروز. باشند داشته رقیبی خواهندنمی

 فراموش کامالً  را بقیه و سایروس و شوممی هاآن از یکی من زمان آن و کنند دستگاه آن وارد مرا است قرار

.کنند نابود را همه تربیش طلبیقدرت با دهمنمی اجازه. خواهمنمی را این من اما. کنممی  

 فقط زمین اندنگفته وقتهیچ هاآن. ندارند کاری ما با باشیم نزده صدمه هاآن از یکی به ما که زمانی تا هاانسان

 شدن زندانی به مجبور را هاآن کسی بود، کرده زندانی زمین در را خود که بود خاک قبیله این. ماست برای

 امشب. بودم داده تکیه سرد و آهنی نرده به را سرم و بودم نشسته کثیف و سرد زمین روی. بود نکرده

.کنم فرار خواستممی  

 طرفش دو در که رسیمی تاریک راهروی یک به شوی رد آن از وقتی داشت، آهنی بزرگ در یک هاآن زندان 

. بودم دوم طبقه در من و است طبقه ده زندان این. است زندانی چندین داخلش که دارد وجود ایمیله درهای

 آخر در و کنممی طی راهرویی باز پله، از آمدن پایین با و کنممی حرکت روراه طول در شوم رد ایمیله در از اگر

 به و دادم شکل تغییر. شدم خیره دادمی نشان را صبح سه که ساعتم به. کنم عبور بزرگ و سیاه آهنی در از باید

 درحالی مرد چند. کردم طی آرام آرام را مسیر و شدم رد آهنی میله از راحت. شدم تبدیل کوچک مورچه یک

 با اگر. شدند رد من دیدن بدون و انداختند لرزه به را زمین کوبیدند،می زمین به را خود کثیف و بزرگ کفش که
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 بدون سریع زدن بال با و شدم سیاه و کوچک خفاش یک به تبدیل. رسمنمی هم فردا تا کنم حرکت مورچه جثه

 کوچک عنکبوت به تبدیل آمدند،می من سمت که نفر چند دیدن با. رسیدم پایین طبقه راهروی به پله، از عبور

 راه هیچ اصالً در! من بر وای. رفتم آهنی بزرگ در سمت و شدم خفاش دوباره هاآن عبور با. شدم دیوار روی

 راه اصالً هم باالیش شوم، رد و شوم کوچک تا نداشت فاصله زمین با هم درصد یک اصالً زیرش. نداشت خروجی

. بود هیچ در از عبور برای تالشم همه این یعنی. بود چسبیده دیوار به کامل صورت به در و نداشت خروجی

.گفت و گرفت پشت از مرا سریع دستی  

کوچولو؟ خفاش نداشتی رو این انتظار -  

.شوم دستگاه آن وارد توانمنمی من کردم،می کاری باید. کرد ترکم نیشخند با و کرد زندانم وارد دوباره مرا سپس  

*** 

«سایروس»  

 کریسمس درخت زیر از که هدیه دو ویکتور. نشستیم بزرگی میز دور همه و گرفتیم ایجایزه نمایش از بعد

 اشتیاق با رامونا و رزا. نداشت معنایی برایم اصالً جشن و بودم کالفه. داد من به را یکی و آورد بود، برداشته

 دالرام. است موضوعی درگیر ذهنش بود مشخص اما کردمی بازی کوچک آتشی گلوله با تلما خوردند،می شکالت

 قرار فردا کهاین بهراجع هم فرانک و فرانسیس. داشت لب بر عمیقی لبخند و خوردمی را اشپیراشکی تند تند

 نیز خود اصالً و آوردممی بیرون و بردممی فرو ژله توی را چنگال. گفتندمی سخن بازگردیم خانه به است

 ما. نداشتم کردنش باز به ایعالقه چون انداختم کیفم داخل را هدیه. دهممی انجام دارم کاری چه دانستمنمی

 که هاییآن شود؟می چه دنی تکلیف اما بگیریم، جشن خانواده با را کریسمس و بازگردیم خانه به فردا است قرار

 کنارم کریسمس روز من برادر. کشید خواهند زجر دستگاه آن داخل بلکه داشت، نخواهند جشنی شدند غیب

 یکهیچ اما بردمی سر به زیرزمینی شهر در زیاد احتمال به. کندمی چه و کجاست نیست مشخص اصالً  و نیست

 یک خودشان باید شهر آن به ورود برای. شویم زیرزمینی شهر وارد توانیمنمی خاک قبیله اجازه بدون ما از

 اما برویم، شهرشان به بتوانیم تا شویم هاآن از یکی باید یا شویم وارد ما تا دهند نشانمان هوا در معلق دریچه

 آن از را دنی توانمنمی که بود این از من ناراحتی و خشم تمام. بروم شهرشان به باید چگونه دانمنمی واقعاً حال

 تخت روی را خودم و رفتم اتاقم سمت کیفم برداشتن با و شدم بلند میز پشت از. بیاورم بیرون چالسیاه

.آمدنمی بر دستم از کاری هیچ داشتم که نیرو همه این وجود با. کالفه خیلی بودم، کالفه. انداختم  

*** 

«دالرام»  
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 مدرسه به دوباره بود قرار چون برداشتم، خود با را وسایل از کمی فقط البته ؛انداختم چمدان داخل را وسایلم

 و کشیدم را چمدانم زیپ. گشتندمی خود وسایل دنبال بدبختی با رامونا و رزا اما ؛بود ایستاده آماده تلما. بازگردم

 سقف روی و کریسمس هایدرخت از بود پر سالن اطراف. شدم خارج اتاق از و کشیدم خود با همراه را اشدسته

 از بعد توانممی که بودم خوشحال. زدم لبخندی و کشیدم عمیقی نفس. بود شده نصب رنگی هایتوپ نیز

 و لندن هایخیابان در زدن گشت لذت کامالً که بودم مدرسه موضوعات درگیر آنقدر. ببینم را امخانواده هامدت

 نداشتم شکی اما کردم،نمی دنبال هم را امموردعالقه ورزش دیگر حتی. بودم کرده فراموش را مختلف کارهای

 عادی انسان یک دانستممی حال چون. شوممی پیروز قبل از ترقوی بار این کنم مبارزه کسی با دوباره اگر که

 چیزهمه که باشد خورده گیاهی واقعاً اگر. نه یا خورده گیاهی بارداری زمان پرسیدممی مادر از باید البته. نیستم

.باشم نیرویم چنین داشتن و بودنم غریب عجیب این جویای باید باشد نخورده اگر اما است، مشخص  

 جاهمه. بود رقص حال در آسمان در خورشید کننده کور نور. انداختم آسمان به نگاهی و شدم حیاط وارد 

 نبود، هم سرد اما نبود گرم هوا. شوم خیره مقابل به ریز چشمانی با شدم مجبور که ایگونه به بود، آفتابی شدیداً

 بقیه و تلما صدای با. آوردم در حرکت به تولوپ تاالپ سنگی زمین روی را چمدانم. بود خنک گفت شدمی

 مشغول اندکی تعداد گفت شدمی و بودند کرده ترک را، مدرسه افراد تربیش تقریباً. بازگشتم عقب به و ایستادم

 روی را دستش زد،می نفس نفس که درحالی و کرد هدایت کنار به را قرمزش موهای تلما. بودند شدن آماده

:گفت و گذاشت یشزانو  

میری؟ فظی... ف... خدا ن... ن... و... بد -  

 دادم،می نوازش را قرمزش موهای که حالی در و زدم کوچکی لبخند. گرفتند قرار سرش پشت هم رامونا و رزا

:گفتم وار زمزمه  

. خداحافظ -  

 شده غیب افراد سر بالیی چه یعنی. ترساندمی مرا کمی کنم ترک مدتی برای را مدرسه این بود قرار کهاین

آمد؟می  

.فکری تو: رزا  

.خاک قبیله بهراجع. آره -  

.کشنمی کار از دست فعالً پس دارن، کریسمس کنم فکر هم هااون خب: رامونا  

.دارم شک -  
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کنیم؟ کاری تونیممی نظرت به خالی مدرسه تو بمونیم میگی خب: رزا  

!نه هوف -  

 وجود هم تلمایی دیگر که نگذشت چندی و کرد خداحافظی فریاد با و رفت مدرسه در سمت لبخند با تلما

. آمدمی ما سمت بود، جیبش در دستش یک که درحالی و داشت دست در که سیاه ساکی با سایروس. نداشت

 ریخته صورتیش روی رنگش ایقهوه موهای بود، پوشیده سیاهی جین شلوار با همراه ایپشمی و سیاه پالتوی

 حال اما داشت سیاهی و درشت چشمان دیدمش که بار اولین است یادم خوب. رسیدمی کالفه نظر به و بود

 در چشم رنگ تغییر ما خاص هایویژگی از یکی. ماندمی عسلی به چشمانش رنگ و بود کرده ریز را چشمانش

 کمی و انداخت اششانه روی را ساکش. شد نزدیک ما به سایروس که زدم کوچکی لبخند. بود خورشید مقابل

. کرد خم را سرش  

.شدی بیدار دیر هم تو کهاین مثل سایروس: رزا  

.شد خفه واقعی معنای به شد، خفه رزا که نه، گفت تاکید با و تند چنان سایروس  

رفتن؟ پسرا بقیه میگم: رامونا  

.هستم من فقط رفتن، همه: سایروس  

.میرم دیگه من اومد بابام: رامونا  

 مانده سایروس و رزا و من فقط حال. رفت رنگی سیاه ماشین سمت و داد تکان برایمان دستی سخن این با

 قدم کالفه سایروس. بود مانده خوابش از کمی هنوز نظر به. بست را چشمانش و نشست زمین روی رزا. بودیم

 که بود نگران هم او شاید آمد،نمی خوشش وضعیت این از اصالً  گویا و کوبیدمی زمین به محکم را پایش و زدمی

 سعی. ببریم پیش از کاری توانیمنمی نه، چه باشیم چه هرچند. بیفتد شده غیب افراد برای بدی اتفاق ما نبود در

 گاهی. بگویم سخن او با داشتم دوست ولی چیزی چه دانمنمی هرچند بگویم، چیزی و بردارم قدم او با کردم

 سکوت است بهتر و رسدمی نظر به احمقانه زدن حرف برای تالش هستم حرف کم که منی برای کنممی فکر

 حاالتی و مقابل طرف بهراجع اگر مخصوصاً. دادمی آزارم نگوید چیزی و باشند ساکت کامالً همه کهاین اما کنم،

.باشم کنجکاو دارد که  

.میای کالفه نظر به سایروس؟ -  

 کرد تر زبان با را لبش. بایستد صورتم برابر در صورتش تا کرد خم را سرش. شد نزدیک من به و ایستاد سایروس

:گفت دوخت،می مدرسه به را نگاهش که درحالی و  
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 خوب؟ من و باشه بد داداشم حال میشه مگه. بکشه زجر دستگاه اون توی بره دنی بگیریم جشن بریم ما. آره -

!هه  

داری؟ اینقشه خب -  

 نمیرن که هاییاون بشه، بسته نیست قرار مدرسه ، بمونه مدرسه توی تونهمی خوادمی هرکی گفت مدیر -

.بگیرن جشن مدرسه توی توننمی  

مونی؟می تو -  

.دونمنمی -  

 سایروس که بود مشخص کامالً . بود سردرگم کمی اما برود داشت قصد نظر به. شدم خیره داشت که ساکی به

 هرچند. بودم نگران نیز خود چون کردم،می درک را نگرانیش احساس کامالً  من و داشت دوست بسیار را دنی

 احساس چنین من اما ندهند، ادامه را وحشتناکشان برنامه و بگیرند جشن است قرار هم هاآن بود معتقد رامونا

 خیره دو هر به آخر با برای و کردم خداحافظی سایروس و رزا از بلندی صدای با ماشین، بوق صدای با. کردمنمی

 نداشت وقت اصالً  گویی بود، کرده رشد دهانش هایکناره در پشتی کم ریش. شدم پدر ماشین سوار سپس شدم

 پدر پرکالغی موهای. شدم خیره پدر به کوتاهی مدت برای و بستم را ماشین در. برسد خود صورت و سر به

 اما و رسیدمی نظر به خسته سفیدش پوست بود، افتاده ابرویش روی فر صورت به بخشی و بود شده پرپشت

 که کشیدم پدر پشت کم و رنگ سیاه سیبیل روی را دستم. بود خوشحال و محبت دریای سیاهش چشمان

.زد لبخندی  

.بود شده تنگ برات دلم بابا اوه -  

.دخترم تربیش من -  

 وجود تمام با را شیرینش عطر بوی و گذاشتم اششانه روی را سرم نیز من و گرفت آغوش در مرا محکم پدر

 باشم داشته انتظار باید چرا وقتآن برسد؟ خودش به نداشت وقت حتی که بود زیاد کارش قدرآن یعنی. بلعیدم

. آورد در حرکت به را ماشین و شد جدا من از پدر. کنممی درک را او من بیاید؟ مدرسه به من مالقات برای

 جا خیابان گوشه زده یخ هایبرف. بود شده سردتر هوا حال. کشیدم عمیقی نفس و دادم پایین را ماشین شیشه

. بود زده یخ کامالً مدرسه مقابل رودخانه و بودند کرده خوش  

گذشت؟ خوش مدت چند این. بگی بهم مدرست بهراجع دارم دوست: آبتین  
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 به دید خطای حتی و همه و همه افراد، شدن غیب و خاک قبلیه نیروهایمان، و اتفاقات تمام پدر سخن این با

 شودمی مطمئن کنم تعریف برایش را ماجراها این اگر کنم فکر بگویم؟ او برای یک کدام از. آورد هجوم ذهنم

.کند باور را سخنانم شاید باشد باخبر گیاه آن از خودش اگر اما هستم، عالی نویس داستان یک من  

 رفتارش شدم متوجه و شدم آشنا سایروس با. شدم اتاق هم تلما و رامونا و رزا با. افتاد هااتفاق خیلی خب -

.عجیبم هم خودم فهمیدم حتی بابا. عجیبن همه جااون فهمیدم بعد. عجیبه  

 به احساسم در نیز خود من البته. سایروس به حسم کردن سانسور با البته دادم، توضیح برایش را اتفاقات تمام

 دانممی فقط دانم،نمی چگونه یا قدرچه کهاین. دارم دوستش بگویم توانستممی فقط داشتم، شک سایروس

 سخنان و دید خطای آن با را سخنم آخرین. باشم کنارش در همیشه دارم دوست و باشد حالخوش دارم دوست

 را فرمان. کردمی رانندگی سکوت در همچنان پدر. کردم تمام بود، جورج نامش و بود خاک قبیله اهل که فرد آن

 یا زدم توهم من کندمی فکر خود با او حال. بود گرفته شکل اشپیشانی باالی عمیق چینی و بود گرفته محکم

.کردممی شوخی داشتم کند گمان هم شاید ام؟دیوانه یک  

*** 

«دنی»  

. کنند دستگاه آن وارد مرا تا شدندمی ترنزدیک و نزدیک سلولم به داشتند هاآن شنیدم، را سربازها پای صدای

 شده ایجاد شکافی دیوار بین گویی. شدم دیوار کوچک شکاف وارد و کردم کوچکی مورچه شکل را خودم سریع

 کوچکی سنگ روی. شدم خیره اطراف به دقت با و کردن حرکت به کردم شروع. بود تونل یک شبیه و بود

 ترک و بودند شکسته شکسته اطرافش دیوارهای که داشت وجود دراز تونل یک. شدم خیره اطراف به و نشستم

 صدای. داشتند آمد و رفت تونل این در که مختلفی حشرات و سنگ از بود پر هم زمین روی بودند، خورده

.زدندمی فریاد عصبی که شنیدم را سربازها  

رفت؟ کجا پس چی؟ یعنی -  

.شده قایم حتماً نشده خارج در از کسی -  

.آهنیه در این هم درش تنها که شکله مربعی اتاق یک فقط نداره ایپنجره سلول این شده؟ قایم کجا -  

.شده قایم جایی شده کوچیک شاید بشه، حیوون تونهمی اون -  

.بدیم خبر بقیه به بریم بیا کرد پیداش نمیشه هوف -  
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 جایی به شاید بگیرم پیش را تونلی مسیر همین خواستممی بازگردم، سلولم به نداشتم قصد. نیامد صدایی دیگر

.رسیدم  

 را هاماشین کورکننده نور و رفتم سوراخ سمت. دیدم مقابلم ریزی سوراخ که گرفتم پیش در را مسیر همچنان

 به توانستمنمی اما بودم آزاد دیگر! رسیدم خاک قبیله زمینی زیر شهر به و شدم خارج سوراخ از سریع. دیدم

  نداشتند؟ خبر چیزهیچ از یعنی آمدند؟نمی نجاتم برای بقیه و سایروس چرا پس. بازگردم خودم دنیای

***  

«دالرام»  

 شده تمام خانه کارهای تمام تقریباً. کرد وصل درخت شاخه روی که دادم جک به را رنگ طالیی توپ آخرین

 آراسته رنگ سبز و طالیی هایچراغ با را خانه اطراف و بودیم کرده پر برفی هایشکلک با را سقف روی. بود

 زنان آواز صدای. دادم تکیه سرم پشت مبل به را سرم و نشستم پذیرایی وسط سفید فرش روی. بودیم کرده

 و بود کشیده دراز مبل روی پدر اما بود وراجی مشغول مادر آغوش در جک. رسیدمی گوش به تلوزیون از جوان

 رها را جک مادر. بود مانده قفل مدرسه موضوعات و سایروس نگاه میان در افکارم تمام. بود بسته را چشمانش

 کمی شد باعث که گرفتم دستانم در را نسکافه تشکر با. گرفت من سمت را بود دستش در که اینسکافه و کرد

 طالییم و نرم موهای آرام. کشید خود آغوش به مرا سر و نشست نرم فرش روی کنارم مادر. بسوزد دستانم نوک

 دلیل باید. نه یا بود خورده گیاهی آیا که بپرسم او از باید. کردمی زمزمه را کریسمس آهنگ و دادمی نوازش را

.بفهمم را نیروها این  

خوردی؟ گیاهی بارداری زمان تو مامان -  

:گفت و کرد ریز را چشمانش مادر  

طور؟چه -  

بدین؟ جواب میشه -  

.شدم خوب سریع داد رو گیاه هافامیل از یکی نبود، خوب حالم بارداری آخرهای آره -  

.هم -  

پرسیدی؟ رو این چرا -  

.نباشم عادی انسان یک من شده باعث گیاه اون که چون -  
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 گلوله چپ دست در و آوردم جلو را دستم. بود سخنم ادامه منتظر او و گرفتند را دیگریک دست مادر ابروان

. بود گشاد چشمانش و بود مانده باز مادر دهان هنوز. آوردم وجود به برف گلوله راست سمت دست و آتش

 از هنوز مادر. کشیدم سر را نسکافه و بازگشتم قبلی حالت به سریع. نداشت را چیزی چنین انتظار احتماالً

:گفت ما به رو کوچکی، خمیازه با و شد بلند پدر. بود نیامده بیرون بود شده وارد او به که شوکی  

بیرون؟ بریم چیه نظرتون -  

.بریم آره -  

 پشمیم و سفید پالتوی و کردم باز را کمدم. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از. رفت جک سمت و شد بلند مادر

 نگاه با. گذاشتم سرم روی سفید کاله یک و انداختم کاله پشت به را موهایم. پوشیدم لی شلوار با همراه را

 گاه که برف هایدانه به شیشه پشت از بودم، ماشین سوار که مدت تمام در. شدم خارج اتاق از خود، به کوتاهی

 آیا بود؟ خبر چه مدرسه در حال دانستمنمی. بودم خیره کرند،می شلیک زمین سمت را خود سریع گاه و آرام

 تمام کردیم؟می پیدا را نجات راه باید چگونه بود؟ افتاده دنی برای اتفاقی چه نه؟ یا بود مدرسه داخل سایروس

. ببرم لذت توانستمنمی یکهیچ از. ببرم لذت کریسمس از توانستمنمی و بودم موارد این نگران فقط مدت این

 فرش سنگ زمین روی مادر و پدر سر پشت و گرفتم را جک دست. شدیم پیاده همه و داشت نگه را ماشین پدر

 و کردممی گم را مردم رنگ، سفید هایدانه این میان گاه. داشت ادامه هنوز برف بارش. کردم حرکت به شروع

 با پشمالو هایسگ. خواندندمی آواز و بودند ایستاده صف در بچه دختر چند. ببینم خوب را مقابلم توانستمنمی

 بزرگ درخت دور زوج چند. بایستند تا کشیدمی فریاد و دویدمی هاآن دنبال به مردی و دویدندمی سرعت

 فرش سنگ زمین از کالسکه بر سوار هم افراد از ایدسته. کردندمی زمزمه چیزی و بودند شده حلقه کریسمس

 صندلی روی مادر و پدر. شدم خیره خورند،می سر رویش از افراد و بود زده یخ که ایرودخانه به. کردندمی عبور

. کردمی بازی کوچکی ماشین با و بود نشسته کریسمس درخت کنار جک. کردندمی نگاه افراد به و بودند نشسته

 سرد آب داخل به من و شود شکسته یخ لحظه هر ترسیدممی. گذاشتم یخ روی را پایم و رفتم رودخانه سمت

 باال را نگاهم. گرفتند را دستم گرم دست دو که گذاشتم یخ روی را دوم قدم لرزان پایی با. بروم فرو رحمبی

 را آن وجودم تمام که بود بلند قدرآن. شد شروع قلبم ضربان و زدم عمیقی لبخند. دیدم را سایروس و آوردم

 فریاد دهم؟ نشان را حالیمخوش چگونه واقعاً نبود، بیش خیالی من برای جااین در او دیدن. کردندمی احساس

.چسبیدم سایروس به ترس با. برد زده یخ رودخانه وسط به و کشید خود با را دستم سایروس بکشم؟  

.میفتیم االن نه وای -  

داری؟ اعتماد من به: سایروس  
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... .یخ به اما آره تو به -  

نه؟ یا داری بگو فقط: سایروس  

.دارم -  

.شو قدم هم من با آروم و بگیر رو دستم پس: سایروس  

.باشه... ب -  

 سمت به را پایم نیز من داد،می سر یخ روی را پاهایش آرام که طورهمان. دادم قرار سایروس دست در را دستم

 بگویم بهتر یا. خوردممی سر زدهیخ رودخانه دور زیبایی شکل به داشتم شوم متوجه خود آنکه بی. دادم سر جلو

 رودخانه از دو هر و شد کشیده سایروس توسط تربیش دستانم که زدم کمرنگی لبخند. رقصیدممی سایروس با

 که چشمانی. شدم خیره چشمانش به و ایستادم فقط دهم، انجام کاری چه یا بگویم چه دانستمنمی. شدیم خارج

. بودم شده غرق سیاهش امواج در حال و بود سیاه هاآن اصلی رنگ  

سایروس؟ -  

.شدی خوشگل خیلی سفید پالتوی این با: سایروس  

.ممنونم -  

باشه؟. باش ترسناک همیشه هاتدشمن برای: سایروس  

.طورههمین همیشه -  

 برف بارش شدت کردممی احساس. زدن قدم به کردیم شروع هم با راههم و گرفت خود دست در را دستم

 انگشتان بین تربیش را دیگری و بردم فرو جیبم در را دستم یک. شده تربیش سرما میزان و یافته افزایش

 چه من بهراجع بدانم توانستممی کاش ای. بود شده من نزدیک قدراین بار اولین برای او. بردم فرو سایروس

 با و مهربان روزی و مغرور روزی گرم، روزی و سرد روزی بود، تغییر درحال مدام او دارد؟ احساسی چه یا نظری

 بشود که ترسممی فردایی از. بود چنین که من برای حداقل بود، غیرممکن احساسش فهمیدن راستش. احساس

.برگشت من سمت و ایستاد برداشتیم، قدم که کمی. زده یخ و باغرور سایروس همان  

.میرم دیگه من: سایروس  

مونی؟می مدرسه توی تو -  

.مدرسه میرم فردا اما. ممخانواده پیش نه: سایروس  
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.مدرسه برگردم خواممی هم من -  

مطمئنی؟: سایروس  

.اهم -  

برگردیم؟ هم با و دنبالت بیام چیه نظرت: سایروس  

هستی؟ کی تو نمیگه من پدر خب -  

!کنیمی معرفی رو من تو خب: سایروس  

... .یعنی نه خب -  

.بینمتمی فردا! نکن مخالفت: سایروس  

 جک. بودند بخند و بگو مشغول مادر با که رفتم پدر سمت تند هاییقدم با. شد محو باد و برق عین سخن این با

 حال و بود دیده سایروس با مرا احتماالً. زد وحشتناک لبخندهای آن از اش،شیطانی نگاه با و آمد سمتم

 زیادی چیز امیدوارم فقط. گفتمی مادر و پدر به را چیزهمه صورت این غیر در بداند  را ماجرا تمام خواستمی

 بازی درخت شاخه با که درحالی. بردم کریسمس درخت سمت و گرفتم را جک دست کالفه. باشد ندیده

.دادم توضیح خاصش هایسانسور با را موضوع کردم،می  

*** 

«سایروس»  

 سازی آهنگ گروه به و بود نشسته صندلی روی. رفتم پدر سمت و بردم فرو سیاهم پالتوی جیب در را دستم

 کریسمس روز همیشه او. است ناراحت دانستممی. بگویم سخن او با کردم سعی و نشستم کنارش. کردمی نگاه

 توانمنمی من که بود منطقی این. من وجود با حتی است، تنها کردمی احساس کهاین دلیل به شاید بود؛ ناراحت

.بگیرم را او عشق جای  

خوبی؟ پدر -  

.جااین بودیم اومده مادرت با سال اون یادته؟ پسرم، آره: کریس  

.بره خواست خودش اون. بابا خیالبی -  

.رفت که بود نامرد قدرچه و: کریس  
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 اون! بابا رفتن اجبار به که باشیم باید کسی ناراحت رفتن، خودشون خواست با که باشیم کسایی ناراحت نباید -

.خواستنمی رو تو  

 راحت قدراین هم نخواد رو تو عشقت و بشی عاشق روزی یک اگر. آسونه خیلی تو برای هااین گفتن: کریس

زنی؟می حرف  

 وجد به مرا لطیفش موهای بوی و هایشنفس صدای بودم، گرفته آغوش در را او که ایلحظه. افتادم دالرام یاد

 ترسخت جدایی کرده، زندگی مادرم با سال چندین که پدرم برای حال. او از شدن جدا بود سخت قدرچه و آورد

 دستان به پدر که بود وقت خیلی. بود دیر اما کنم دور آنجا از را پدر کردم سعی مرد، آن و مادر دیدن با. است

:گفت نیشخند با امناتنی خواهر ماریا ما، سمت رسیدنشان با. بود خیره بود، شده قفل مرد آن دست در که مادر  

طرف؟ اون بریم مامانی. کردین خلوت پسر و پدر خوب خیلی بینممی: ماریا  

 و کردم مشت را دستم. نیست من برای دیگر مادرم کند زدگوش من به تا گفت کشیده و بلند را مامانی قصد از

 نگاه مادر. کنی سکوت فقط مقابلشان در باید. نبودند هم کردن توهین الیق حتی افراد این. نگفتم چیزی

. دوختم نگاهش به را نگاهم سردی و زدم پوزخندی اما خواندم را غم نگاهش از که انداخت من به کوتاهی

. بود شدن زنده و مردن بار هزار مانند من برای او غم. کشید بلندی آه پدر و شدند جدا ما از هرسه باالخره

.گرفت محکم را دستم و زد لبخندی که کاشتم دستش روی ایبوسه و گرفتم محکم را دستش  

. شدمی ترآسان دنیا آن به رفتن و دنی کردن پیدا باشد خلوت مدرسه که زمانی. گشتمبرمی باید فردا  

*** 

«دالرام»  

 کنترل هایدکمه با و بود کشیده دراز مبل روی پدر. نداشتم را جسارتش اما بگویم پدر به که بود این زمان دیگر

 تربیش را امشده مشت دست و کندممی را لبم پوست مدام. نشستم مبل روی کنارش رفتم. بود مشغول

 زمانی حتی گویا و بودم داده دست از را گفتنم سخن قدرت اصالً  کنم؟ شروع کجا از بگویم؟ چه او به. فشردممی

 ریز چشم که حالی در. انداخت من به ایعاقالنه نگاه پدر. آمدنمی بیرون دهانم از صدایی کردم،می باز لب که

 خبر که بود سخت قدراین نفر دو ما برای گفتن سخن یعنی. کرد سکوت نیز او اما کرد باز را دهانش بود، کرده

 خشمگین کنممی گمان. دهدمی نشان واکنشی چه برگردم مدرسه به خواهممی بگویم اگر دانمنمی نداشتیم؟

 دقیقاً  و. شود هم شدیدتر واکنشش است ممکن گردمبرمی سایروس با بگویم اگر و کند مخالفت شاید یا و شود

 بهتر واکنشش شاید بیاورم محکمی دلیل رفتنم برای اگر اما بود، همین خاطربه سکوتم و گفتن برای من ترس

:گفتم محکم لحنی با و زدم دریا به را دل. شود  
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 نیروهایی چه و کالسیمههم که گفتم بهت قبالً  سایروس بهراجع. مدرسه برگردم سایروس با باید صبح فردا بابا -

. داره  

:گفت متعجبی صدای با و شد خیز نیم مبل روی سریع پدر  

بری؟ خوایمی چی برای چی؟ -  

 نجاتشون باید. گیریممی جشن داریم ما و خطرن در هااون. گرفتن مارو هایدوست خاک قبیله کهاین خاطربه -

.بابا بدیم  

میدی؟ ادامه گفتن داستان به هم هنوز -  

 اما کرده باور کردممی فکر کنم؟می تعریف داستان من کندمی گمان او. گرفتم پدر چشمان از را نگاهم خشم با

 سایروس بال چشمانم با خود من. بود پایین نیز او درک. بود فکر کم هاانسان تمام مانند نیز او بودم، کرده اشتباه

 صدایش که بروم اتاقم به و شوم بلند خواستم کند؟ باور خواهدمی چگونه پدر کردم،نمی باور و دیدممی را

.کرد متوقفم  

.واقعیه بدی نشونم کهاین مگر -  

 دلیل. داشت شاد اما متعجب رنگی پدر نگاه. گذاشتم نمایش به را برف و آتش گلوله دستانم در و برگشتم

 باعث یعنی هستم خطر در و دارم نیرویی چنین من کهاین. نبود مشخص شادیش دلیل اما بود مشخص تعجبش

 باال طبقه تخت روی را خودم و شدم اتاقم وارد. رفتم باال هاپله از و نگفتم چیزی دیگر اوست؟ خوشحالی

 و بود گذاشته نمایش به را اتاق ظاهر ایآیینه همچو پنجره. بود شده تنگ هم مشترکمان اتاق برای دلم. انداختم

 دیدن با. رسیدمی نظر به خفه اتاق حالت و بود افتاده زمین روی هاییورق. ببینم را پنجره بیرون توانستمنمی

 و گذاشت امشانه روی را سرش جک. کردم دعوت آغوشم به را او و زدم لبخندی شد،می نزدیک که جک

:گفت وارزمزمه  

داری؟ خبر دنی از -  

 هم مادر به و بودم گفته پدر به فقط و فقط. بودم نگفته او به را دنی و مدرسه ماجرای من بودم؛ کرده تعجب

 این از نشان یا بود خبر با او حال کهاین و بودم نگفته کدام هیچ بهراجع جک به اما. دارم نیرویی بودم گفته

 قبیله افراد از نبود، جک او. شد محو و زد لبخندی که شدم خیره جک به سریع... . یا وایساده گوش فال دادمی

. کشیدم عمیقی نفس خشم با و کردم پرتاب زمین روی را بالش کالفه. بود خاک  

*** 
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 زده بهت هنوز مادر. کرد زمزمه رنگیکم خداحافظی و داد تکیه در به پدر. شدم خارج خانه از و بستم را چمدانم

 و بود زانویش تا بلندیش که سیاهی لباس با سایروس. بروم نداشت دوست و کردمی نگاهم اخم با جک اما بود

.آمد ما سمت بود، پوشیده جینی شلوار  

. سالم: سایروس  

.سالمت به باشین، مراقب: آبتین  

.ممنون. چشم: سایروس  

 تا بیاید ماشینی بودم منتظر هنوز. آمد سمتم لبخند با سایروس. نبود خبری اما گشتممی ماشین دنبال نگاهم با

 باعث این که بود شده گشاد چشمانم. کرد محوش ناگهان و گرفت را چمدان سایروس. بگذارم داخش را چمدانم

 از قدرآن. شد جدا زمین از سیاه هایبال کردن باز با و کرد حلقه دورم را دستش. شود تربیش لبخندش شد

 خجالت احساس دستانش. شدنمی دیده زمین و دیدیمنمی چیزی سفید ابرهای جز که بودیم گرفته فاصله زمین

 فاصله زمین از قدراین کهاین از هنوز. دادمی من به دیگر شیرین و تلخ احساس هزارن و گرفتن برق احساس یا

 و جدی پسر یک سایروس. بروم مدرسه به و کنم اعتماد سایروس به بود بهتر نظر به اما ترسیدم،می داشتیم

 دختر، چه پسر چه دوستانش، برای او. بود کرده مخفی نقابش پشت را شیرینش و مهربان صورت که بود مغرور

 حال. دانستمی حرام هم را خوردن غذا بودند دشواری در هاآن که زمانی در و بدهد را جانش بود حاضر حتی

 کنم تجسم را زمانی کردم سعی و بستم را چشمانم باشد؟ آرام توانستمی طورچه او بود خطر در دنی که زمانی

 آن یعنی. ایمشده متحد باهم همه ما و هاانسان که زمانی گیرد،می فرا را جهان آرامش و شویممی پیروز ما که

:گفتم و بریدم را افکارم ریشه مدرسه، حیاط در فرودمان با رسد؟می کی زمان  

.داشت خوبی حس تو با پرواز -  

 خورشید نور. شدیم آرام ظاهر به سالنی وارد محکم هاییقدم با دو هر. دوختم مدرسه به را نگاهم و زدم لبخندی

 داده تکیه دیوار به تلما. رسیدیم هااتاق سالن به و رفتیم باال هاپله از. بود برگرفته در را سالن کل بزرگ پنجره از

:گفتم و رفتم سمتشان سریع. بودند او کنار نیز فرانسیس و فرانک. آمده تلما پس. بود خیره زمین به و بود  

هستین؟ شما فقط -  

.بگیره جشن مدرسه تو کرده جمع رو فامیلش کل خاک قبیله نظر به اما. آره: تلما  

!طوراین که: سایروس  

:گفت محکمی لحن با و آمد ما سمت مدیر  
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 قبیله با مبارزه آموزش مدرسه خواممی مدرسه، برگردن زنممی صدا رو دارن نیرو که افرادی از بعضی فردا: مدیر

!بندازم راه رو خاک  

.دارد سر در چه بدانم بود جالب برایم. زدیم عمیقی لبخند باهم همه  

*** 

 بودیم، ایستاده صف در همه. رودمی باال بخار امبرهنه نیمه دستان از کردممی احساس که بود گرم آنچنان دما

 عرق دستم با. بود گرفته من از را چشمانم شدن باز راحت اجازه و بود برگرفته در را حیاط فضای کل نور

 رنگش حال که را قرمزش موهای و بودم ایستاده من مقابل تلما. کردم صاف را کمرم و کردم پاک را امپیشانی

 مدرسه از مدیر بودند منتظر و بودند کالفه همه. شود کم بدنش گرمای از تا دادمی تکان بود، شده ترپررنگ

 نیز سیاهی شلوار و بود پوشیده بلندی سیاه لباس. کرد خود قفل را هانگاه تمام ورودش با باالخره. شود خارج

. بود شدید نور دلیل به احتماالً نیز اخم کرد،می نگاهمان اخم با و بود رانده عقب به را موهایش. بود پوشیده

 دوتایی صف وسط بود، کرده قفل پشتش در را دستش که درحالی. آمد پایین و گذاشت پله اولین روی را قدمش

 شده لبریز صبرم کردممی احساس. بگوید چه و کند شروع کجا از کردمی فکر خود با گویا و داشتبرمی قدم ما

.کرد شلیک ما هایگوش سمت به را کلمات و داد تکان را گوشتی لب دو آن باالخره که  

 رو بزرگی جنگ رسماً و نداده گوش بس آتش برای هم میانی ایالت حرف به کرده، شکنی قانون خاک قبیله -

 که شنیدیم افراد از یکی زبان از. دزدنمی رو آتش قبیله یا میانی افراد یا عادی افراد یکییکی هااون. کرده اعالم

 کهاین. کنن حمله جایی به خوانمی و میارن وجود به خودشون مانند فردی و کننمی دستگاهی وارد هارواون

 برای باشه هااون علیه بر یا باشه هااون از برتر کسی خواننمی مشخصه، کننمی خودشون شبیه رو افراد چرا

 مثل که رو کسی زود بود مانع هم اگر. چیزی نه و باشه مانعی نه تا کننمی خودشون مثل رو همه همین

 تمام. هاستاون دست هنوز دنی. نیست مشخص کنن حمله خوانمی کجا به کهاین اما. بکشن توننمی خودشونه

 برای شدن آماده ما وظیفه. شده دو این از یک کدوم دنی دونیمنمی اما شدن هااون مثل یا شدن کشته یا افراد

.جنگه یک آغاز  

 دنبال ذهنشان در همه. ایستاد مغرور و استوار ما گرپرسش چشمان مقابل و رفت باال پله از و کرد سکوت مدیر

 هاآن شهر به چگونه که بود این من سوال اولین ای؟آمادگی چه دقیقاً جنگی؟ چگونه کهاین. بودند جنگ معنای

 دید خطای ایجاد باعث و کنندمی کنترل مارا چشمان هاآن که درحالی کنیم مبارزه هاآن با چگونه برویم؟

 چشمانمان قدرت از تربیش ما حس باید ببینی؟ را او توانینمی که کنی جنگ کسی با شودمی یعنی شوند؟می

 جنگ این دانممی فقط دانمنمی چگونه؟ کهاین حال. کنیم فراموش را چشمانمان جنگ این در باید. باشد

 نکشد، طول زیاد شدنمان آماده امیدوارم فقط. کرد خواهیم تجربه را دشواری بسیار جنگ نیست، هرجنگی
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 به و کردم باز بودند، کرده عرق که را امشده مشت دستان. نباشد ایدنی دیگر و بیفتد کار از کار ندارم دوست

.دادم گوش مدیر سخن ادامه  

 بعد کنینمی قوی رو خودتون نیروی اول تمرینات توی. کنیممی شروع االن همین از رو تمرینات ما -

 طول زیاد تمرین اگر. شیممی آماده وقت اون. جنگینمی هاتونحس از استفاده با و بندممی رو هاتونچشم

 اگر برید. برممی جدید سالن به تمرین برای رو شما اومدن هم عادی آموزاندانش و شد باز مدرسه و کشید

.کنیم شروع بیاین بنوشید، چیزی آبی خواینمی  

 صورتم به خنک بادی کردم احساس که شدم سالن وارد تلما با همراه. شدند متفرق همه سخن این گفتن با

 نظمبی شدت به اتاق. انداختم تخت روی را خودم و شدم اتاق وارد. بزنم کمرنگی لبخند شد باعث و کرد برخورد

 عسلی میز روی البته و بودند شده انباشته قفسه روی هم دفترها از برخی و بودند زمین روی هالباس تمام بود،

 سرم به مستقیم صورت به نور قدرآن. کشیدم داغم و طالیی موهای روی را دستم. ظرف و لیوان از بود پر

:گفت و داد تکیه تخت میله به را سرش تلما. بود کرده داغ موهایم حال که بود کرده برخورد  

.بشه دیر ترسممی -  

 نیز او بود مشخص و دادمی تکان را پاهایش تند تند کرد،می شانه را رنگش بنفش موهای نوک کهدرحالی رامونا

:گفت و کرد تف آشغال سطل داخل را آدامسش رزا. است نگران بسیار و دارد ترسی  

.بترسیم نباید تونیم،می ما -  

.ترسممی این از بدیم، دستش از و کنیم کمکش نتونیم کهاین. ترسممی دوستمون مردن از ترسمنمی مردن از -  

 کرد،می ملوچ ملوچ بلندی صدای با که درحالی. انداخت دهانش داخل و آورد در دیگری آدامس خیالبی رزا

:گفت  

.شیممی موفق -  

:گفت تمسخرآمیزی لحن با و انداخت رزا به تیزی نگاه خشمگین تلما  

خیال؟بی قدراین و هستین؟ مطمئن قدراین کجا از شما وقت اون -  

 نزدیک تلما به که درحالی سپس و کرد باد را آدامسش. شد بلند تخت روی از و کرد نازک چشم برایش رزا

:گفت شد،می  
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 که جایی تا. کردنه تلف وقت کنممی حس بزنم، حرف یا کنم فکر منفی افکار بهراجع ندارم دوست فقط -

 مشخص تقدیر نتونیم یا بتونیم نشه، یا بشه کهاین کنیممی رو خودمون تالش ما. کنیم تالش باید تونیممی

!همین میشه همون بخواد خدا هرچی. کنهمی  

 درست او. بود شده غرق رزا درست سخنان دریای در نیز او گویا. رفت فرو فکر به و گفت زیرلب ایباشه تلما

. برویم جلو قوی توانیممی که جایی تا باید. کنیممی تلف وقت فقط بد اتفاقات بهراجع کردن فکر با ما گفت،می

 شلوار یک و پوشیدم را سفیدم ورزشی لباس. کردم پاک را دهانم لباسم آستین با و کشیدم سر را آب بطری

 در را دستم. بستم مرتب کش با را بلندم موهای و گذاشتم باز را ورزشی لباس زیپ. پوشیدم هم سیاه راحتی

.رفتم اتاق در سمت و بردم فرو جیبم  

.حیاط بریم دیگه بهتره -  

 حال که ساختمان کوچک یسایه. شدیم حیاط وارد سالن، از کردن گذر از بعد و آمدند سرم پشت نفر هرسه

 زمین به و بود داده تکیه دیوار به سایروس. بود کرده ترخنک را هوا کمی بود، کشیده دراز حیاط زمین روی

 تصمیم عجوالنه نیستیم آماده که زمانی تا اما است، دنی نجات فکرش تنها او دانستممی. کردمی نگاه خیره

. کند پیدا دست دنی به تا کند تالش ما از تربیش باد سایروس حال. بود نادرستی کار گرفتن  

 در و شویم رد مانع چند از بود قرار که رامونا، و رزا و تلما و من اول گروه. کرد تقسیم گروه چند به را ما مدیر

 هاآن که بودند، فرانسیس و فرانک ویکتور، سایروس، هم دوم گروه. کنیم استفاده خود نیروی از شرایط بهترین

 اول. ایستادم خطری هیچ بدون ظاهر در و صاف زمین مقابل. کردندمی مبارزه احتمالی هایدشمن با باید نیز

 قدم اولین. داشت قرار صاف و ساده زمین یک فقط مقابلم. دادممی اطالع هاآن به بعد و کردممی شروع من باید

 همزمان تبر سه قدم، سومین گذاشتن با قدم، دومین همچنین نیفتاد، اتفاقی هیچ که برداشتم احتیاط با را

 آتش حتی کردندمی برخورد من به باز دادممی یخ و برف اگر. کردم خم را سرم سریع که آوردند هجوم سمتم

 پس کردند،می برخورد بدنم با و کردندمی حسم تبرها اما شدمنمی دیده فقط شدممی نامرئی کرد،نمی اثر نیز

 به باال از سنگ ده کهاین تا کرد حرکت جا به و سنجیده هاییقدم با و رفت جلو تلما. بود جاخالی کار بهترین

 سرش روی ریزه سنگ فقط و کرد خورد را هاسنگ همه برقی و رعد شالق با سریع تلما آوردند، هجوم سمتش

 و کردند یخ را زمین هم دست در دست رامونا و رزا آمدند، سمتش سرعت با هاییآدمک که رفت جلو رزا. افتاد

 و بودم خسته. کردم شلیک آتش و برف و یخ چندین راه این در و رفتیم پیش همچنان. خوردند سر هاآدمک

 با کنممی فکر او به که زمان هر. دنی خاطربه حداقل آوردم،می کم نباید اما آیدنمی باال نفسم کردممی احساس

.دیگر سوال هزاران و شده؟ هاآن از یکی یعنی است؟ زنده یعنی گویممی خود  
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 از خبری دیگر و بود افتاده گیر آسمان سیاه هایچنگال میان سرمان باالی کامل ماه. شد تمام تمرین باالخره 

 حیاط پله روی. شدندمی تررنگکم و رنگکم که شدندمی دیده آسمان در ریز ستاره دو یکی تنها نبود، ستاره

 اما. بودند شده سالن وارد همه و بود شده تمام تمرین بود ساعت نیم. نشست کنارم نیز سایروس که نشستم

 که ایسنگینی شاید تا کنم خلوت ماه با تنهایی داشتم دوست. رسیدمی نظر به خفه سالن داخل فضای من برای

 غم یک شاید. کرد سخت و سنگین نیز را کشیدنم نفس بلکه نشد؛ اما شد،می درست کردممی احساس قلبم در

 را چشمانش سایروس. نداشتم را تحملش دیگر که بود زیاد قدرآن وزنش و بود نشسته قلبم وسط سنگین بسیار

:پرسید و کرد ریز  

کشی؟می آه تند تند چرا شده؟ چیزی -  

.نمیشه اما بشه کم آه این با غم سنگین وزن خواممی -  

 حکم من برای که سنگی و سخت ایشانه. بگیرد قرار اششانه روی سرم شد باعث که کشید خود سمت مرا

 گوشم کنار را آهنگینش و وارزمزمه صدای. بود ترقوی و دل ته از بار این که کشیدم دیگری آه. داشت را بالش

.نکردم توجهی اما شنیدم،  

شده؟ سنگین فدراین چرا چیه؟ دلت این غم -  

. بفهمد را ماجرا باید حتما که زدمی فریاد چشمانش اما ندهم پاسخی خواستم  

.باشم عادی انسان داشتم دوست میشه؟ چی ما آینده یعنی. دونمنمی هم خودم راستش خب -  

:گفت داد،می نوازش را موهایم که حالی در و گرفت شکل لبش گوشه پوزخندی  

... .تو وقت اون باشن، داشته ما مال مثل قدرتی آرزوشونه هاانسان از خیلی دونیمی -  

.مشکلی هیچ بدون ها،انسان بین کنیم، استفاده نیرومون از آزادانه تونستیممی کاش ای -  

.کنن درک رو قدرت این تونننمی. هاستانسان تحمل از فراتر این -  

.داستانه و افسانه فقط نیرو این کننمی فکر االن. کنن درک ببینن اگه شاید -  

.نیست امروز روز اون ولی شاید -  

کی؟ پس -  

.شد تموم جنگ که زمانی -  
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... .طوچه -  

 صحبت منتظره غیر چه اما. بپرسم سوالی چه خواستممی کردم فراموش کالً  و کرد متعجب مرا سخنش گفتن با

.دوختم چشم او به متعجب چه من و کرد  

 با تو میشن باعث که متفاوتت افکار ت،اراده حرفیت، کم خشمت، مهربونیت، لبخندت،. میدی آرامش بهم تو -

 دو مثل که وقتی تا داره، ادامه کی تا جذب این دونمنمی اما. کننمی جذب رو من همه باشی، داشته فرق بقیه

میشه؟ ما برخورد مانع دستی یا بچسبیم؟ هم به منفی و مثبت قطب  

 

 کشیدن با و شد بلند. آورد زبان به را احساسش بار اولین برای او. نداشتم گفتن برای سخنی چون کردم سکوت

 زمینیسیب بوی. شدم روروبه شدیدی بخار و گرما با ورودم با. کرد غذاخوری سالن وارد خود با مرا دستم

 میز روی را سرش رزا. نشستم بقیه کنار سفیدی میز پشت. بود برگرفته در را سالن کل فالفل و کردهسرخ

 را چشمانش خوابالو رامونا و بود فرانک با صحبت مشغول تلما. کشیدمی خط میز روی ناخنش با و بود گذاشته

 بود مطمئن و گفتمی امروز تمرین و خستگی از گویا و بود صحبت مشغول نیز فرانسیس. کردمی بسته و باز

 و کردمی نگاه من به حوصلهبی سایروس اما. شویممی آماده ترسریع سرعت این با و رودمی پیش خوب چیزهمه

 و ترکالفه نیز ویکتور بکنم؟ چه بگویم؟ چه اما کنم، کاری یا بگویم سخنی بود منتظر. بود چیزی منتظر گویی

 با و شد بلند رامونا که گرفتم هم او از را نگاهم خیالبی. نبود حال اما بود شوخ و سرحال همیشه او بود، ترپکر

 گاز یک سریع که بودم گرسنه چنان. کردم تشکر و گرفتم او از را ساندویچ سریع. برگشت فالفل ساندویچ چند

.نشود تمام غذا با راههم تا بردم ترپایین را کاغذش و گرفتم فالفل از بزرگ  

شیم؟می آماده دیگه روز سه تا یعنی: فرانسیس  

شهرشون؟ بریم طورچه بشیم آماده اصالً : فرانک  

:گفت و زد عمیقی لبخند سایروس  

.راحت خیلی: سایروس  

.دوختیم چشم او به منتظر همه  

*** 

 و زیرزمینی شهر به رفتن راه تنها فعالً حداقل گفت،نمی بد. کردممی فکر سایروس هاینقشه و سخنان به داشتم

 شده شروع درسی هایکالس. برگشتند آموزاندانش همه و گذشت باد و برق چون روز سه. بود همین دنی نجات
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 یا بود درست مسیر آن آیا یا دهیم نجات را دنی چگونه کهاین به. درس جز کردیممی فکر هرچیزی به ما و بود

 زبانم به که جوهر طعم. آوردممی فشار و بودم برده فرو دندانم بین را خودکار نوک. دیگر فکر هزاران و نه؟

 نامم و زد تخته به نازکی چوب. آورد خود به مرا کارمن، خانم صدای. گذاشتم میز روی را خودکار کرد، برخورد

 روی از و کردم ظریفی اخم. جانورشناسی کالس در شدن جواب سوال. داشتم کم را همین تنها. زد صدا را

.بودم خیره رنگش عسلی چشمان به منتظر بودم، گرفته مشتم در را خودکار که درحالی. شدم بلند صندلی  

 گوش درس به چرا اون جای به دهنش؟ توی بکنه رو کثیف خودکار نوک آموزدانش یک بده قدرچه دونینمی -

 نمیدی؟

 به ذهنم در نه؟ کردم، نابودت نیرویم با االن همین شاید دارد؟ بدی عواقب چه زدن قدم من مخ روی دانیمی تو

. نداشت آمدن کوتاه قصد و کردمی نگاهم کارانهطلب هنوز. خوردنمی تکان لبم اما داشتم جواب هزارن سوالش

.رسیدندمی نظر به خسته نیز افراد دیگر و بود دوخته معلم به را نگاهش کالفه سایروس  

.بده توضیح االن همین فهمیدی؟ درس از چی -  

 آن پا این کمی. نفهمیدم چیزی بود، جالبی سوال خب فهمیدم؟ چه. دادم بیرون صدا با و کردم باد از پر را لپم

 دستش با که کردم اشاره و زدم رزا دست به بود؟ چه اصالً امروز درس موضوع. بیابم جوابی باالخره تا کردم پا

. ماندم خیره بود زده یخ که معلمی به و کشیدم راحتی نفس. کرد یخ به تبدیل را کالس کل  

.کنهنمی هم ول داده گیر: رزا  

اصالً؟ بود چی درس موضوع -  

:گفت خنده با نیز ویکتور که خندیدن به کرد شروع آرامی صدای با سایروس  

.شده یخ به تبدیل دهنشم آب بازمونده معلم دهن وای: ویکتور  

. خواندن به کردم شروع بود امروز درس که را کتاب از ایصفحه سریع. زدیم قهقه هم با همه ویکتور سخن این با

 مجسمه حالت از معلم همچنین آموزاندانش همه و رفت بین از یخ که کردم اشاره رزا به سر با لحظاتی بعد

. نشدم رد نیز موضوع ریزترین از حتی و درس موضوع گفتن به کردم شروع بلبل مانند سریع. شدند خارج یخی

 بود نتوانسته کهاین از گویا. نشست میزش پشت و انداخت باال ابرویی ناراضی معلم که کشیدم راحتی نفس

 فقط و شدند خارج همه کالس شدن تمام از بعد. نشستم میزم پشت و زدم پوزخندی. بود ناراحت کند امضایع

:گفتم و گذاشتم میز روی را سرم. ماندند کالس داخل ما اکیپ افراد  

بریم؟ باید امشب مطمئنی سایروس -  
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:گفت تندی لحن با و برگشت سمتم خشم با  

!خانم دالرام بیای تو نیست نیاز ترسیمی جونت از اگه -  

!نه یا خوبیه زمان امشب که کردی بررسی رو اتفاقات تمام که بود این من منظور. مسخره! هه -  

 گرمدل لبخند و گذاشت امشانه روی را دستش رزا. شد خارج کالس از من به توجهبی و کرد سکوت سایروس

. بیایم کنار سایروس با بتوانم تا کند خیر به خدا را امشب فقط. نکردم لبخندش به چندانی توجه که زد ایکننده

 و بودند دویدن درحال افرادی. شدیم ازدحام از پر و شلوغ سالن وارد و شدند قدم هم من با تلما و رامونا و رزا

 ما از تلما. بودند شده یقه به دست پسرها ایگوشه البته و کردندمی صحبت دیگریک با و زدندمی قدم آرام برخی

 و سبز رنگی و زیبا پنجره چند ،(بود واقع ما سالن در هاکالس) ما سالن باالی. رفتیم باال هاپله از ما و شد جدا

 و جادو کالس. بود شده ایجاد طبقه آن در جدید کالس چند و بود کرده رنگین را فضا که داشت قرار قرمز

 اشپنجره رنگ بروم آنجا به کردمی جذب مرا که چیز ترینمهم. بود کرده ایجاد ما برای مدیر که مختلف نیروی

 ملحق ما به تلما. داد تاب را پاهایش و نشست میله روی رزا. گذاشتم رویش را پایم و دادم تکیه پله میله به. بود

.گرفت سمتمان را ساندویچ سه و شد  

شلوغی؟ این تو گرفتی ساندویچ طورچه ایول -  

:گفت و کرد باز را نیشش تلما  

.دیگه دیگه: تلما  

 نیز فرانسیس و فرانک و ویکتور کوتاهی مدت بعد. گرفتم ازش کوچکی گاز و شدم خیره همبرگر ساندویچ به

 از ظاهرش و بود بسته باال از کش با را سفیدش موهای امروز فرانسیس. ایستادند کنارمان و آمدند ما سمت

 که مخصوصاً بود، سرحال همیشه مثل نیز ویکتور. بود شده باز بسیار پوستش بود، کرده تغییر آسمان تا زمین

.رفت خواهیم دیو جنگ به امشب دانستمی  

طوره؟چه خانم خوشگل به به: ویکتور  

:پرسیدند همزمان رامونا و رزا  

من؟ -  

:گفت و کرد رزا به رو اخم با فرانک. خندیدن به کردیم شروع بلندی صدای با شدیم، منفجر بنب همچو همه  

!خوشگلم بگه بهت کنهمی غلط ویکتور بودی من مال تو -  
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 رزا به ویکتور. بود افتاده ما اکیپ برای مختلفی اتفاقات گذشته در. شد خیره زمین به و زد کوچکی لبخند رزا

 ویکتور و رامونا. بود سوءتفاهم یک فقط شاید رفت، بین از و بود ریشهبی احساس این اما است عاشقش بود گفته

 دیگریک با فرانک و رزا. بود دارریشه گویا احساس این و بودند کرده احساسات ابراز دیگریک به بود وقت خیلی

 ناتوان قلبشان سخن گفتن برای شاید و بودند نگفته سخن حال به تا احساسی از اما بودند صمیمی حد از بیش

 که گرمی هاینگاه از اما گفت،نمی داشت دوست را کسی اگر حتی و بود مغرور سایروس مانند فرانسیس. بودند

 جدید احساسی از خبر شدن جذب این و شودمی جذب تلما به تربیش کردممی احساس انداختمی تلما به

. داشت را نگاه یک و رفتار یک همه به نسبت چون دانستمی ساده رفیق یک فقط را او گویا تلما البته و دادمی

 این شاید. گرم خیلی نه سرد خیلی نه داشت، را رفتار همان نیز همه با و بود جدی تربیش تلما اخالق واقع در

 رفتار دوقلوها عین دقیقاً و داشتند را خود مخصوص هایشیطنت همیشه رامونا و رزا. بود بهتر اخالق نوع

 مشخص رفتارهایش تمام از این بود، احساساتی فرانک البته و نداشت دو آن از کمی دست نیز ویکتور. کردندمی

 در هم و بود مغرور هم داشت را خودش هایشیطنت هم. بود توضیح و وصف غیرقابل چیز یک سایروس و. بود

 که حال و بگذارد نمایش به لحظه یک در توانستمی را رفتارها تمام بود، نیز بامزه و شوخ بود، احساساتی زمانش

. دوختند چشم سایروس به و کردند سکوت همه. رسیدمی نظر به جذبه با اخمش آن با آمد،می باال هاپله از

 لبخند و کرد شکار را نگاهم که بودم دوخته نگاهش به را نگاهم. ایستاد پله میله به پشت ما کنار و آمد سایروس

.داد تحویلم کجی  

کنیم؟ فتح رو کجا بریم قراره امشب خب خب: ویکتور  

.کرد اشاره هم از دور نقطه سه به دستش با و انداخت زمین روی را بزرگی نقشه سایروس  

 سمت شهر. بزرگ شهر سه. امپراتوری سه یعنی. مهمه بسیار و جدا بخش سه دارای زیرزمینی شهر: سایروس

 بدون فرد یک پادشاهش و برنمی سر به گذرونیخوش در معموالً  مردمش. طالست و الماس اصلی معدن غرب

 و جنگجوها توش که هست شهری شمالی، شهر. میاد حساب به تفریحی شهر یک واقع در گذرونهخوش و تدبیر

. قویه بسیار بسیار تیم یک سردسته و دعواست و جنگ اهل هم پادشاهش بینن،می آموزش قدرتمند بسیار افراد

 و شدیم دیوونه کالً هم شاید یا شیممی کور بلکه شیممی دید خطای دچار تنها نه کنیم مقابله هااون با اگه

 قسمت در که سوم شهر و. بدن نشونمون ترسناکی خیلی چیزهای ممکنه چون دادیم، دست از رو عقلمون

 به خطرناک، واقعاً هایدستگاه توسط و جااون برنمی رو شده گم افراد یعنی. شکنجه مکان. هست غربی جنوب

 اون در. میشه کشته و میشه شکنجه شکل بدترین به کنه مقاومت کسی اگر و کننمی تبدیل خودشون از یکی

. غیرممکنه یا سخت خیلی ازش فرار که هاییزندان داره قرار هازندان و خطرناک هایدستگاه انواع قسمت
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 ترسوندن و دادن شکنجه و مردمه هایگریه و فریاد عاشق شدیداً شهر اون پادشاه. خوفناک و تاریک هایزندان

!وحشیه آدم یک بگم، بهتر. داره دوست رو  

 و جک است؟ درصد چند دنی ماندن زنده امید باشد چنین واقعاً اگر. بودیم خیره سایروس به باز دهانی با همه

:گفت جک و آمدند ما سمت نیز باربد  

.بیایم باید هم ما برین، کجا خواینمی که گفت بهمون فرانسیس داداش -  

.بیارم در پرواز به رو وسایل تمام تونممی نیروم با من: باربد  

.میارم پایین و باال رو هاشسنگ و کنممی نصف وسط از رو زمین هم من: جک  

.بیاین هم شما خوبه -  

.خطرناکه نیاین شما گفتم نه: فرانسیس  

:گفت خشم با و آورد جوش جک  

! نیستیم بچه ما -  

. درخشیدمی رنگش خرمایی موهای که بود زده ژل قدرآن و بود آورده در تیغی جوجه شکل به را موهایش جک

 پوست باربد. دادمی جلوه شیرین را او رنگش خرمایی و بادامی چشمان و داشت زیبایی و سفید پوست

 و ریز چشمانش و حذف غیرقابل چین یک داشت، وجود اخم ابرویش باالی همیشه و داشت رنگی جوگندمی

 طرف دو به را بلندش و سیاه موهای و پوشیدمی بلندی و سیاه لباس نیز همیشه. رسیدمی نظر به ترسناک

 اینقطه روی را چوبش دو آن به توجهبی سایروس. بود عجیب و جالب عجب دو این تیپ. انداختمی اششانه

:گفت و داد قرار  

 عادی مردم با البته. میرنمی کننمی گذرونی خوش که درحالی مردم. کنیم حمله غربی شهر به اول باید ما -

 بیان همه دو ساعت امشب. داریمبرمی هم رو طالها و الماس تمام و کنیممی فتح رو قصر. نداریم کاری شهرشون

فهمیدین؟. پشتی حیاط به  

.بله -  

 فقط رسمی و خشک قدرآن که بود شده چه یعنی. رفت پایین هاپله از ما به توجهبی و برداشت را نقشه سایروس

 هااین از تربزرگ مشکل واقعاً یا بود کوچکمان دعوای و من حرف خاطربه رفت؟ و داد توضیح را جنگ موضوع

.کشیدم آغوش به را خودم و شده سردم شدیداً کردم احساس بود؟  
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نشده؟ سرد هوا -  

:گفت و برداشت بازویم روی از را دستش سریع رزا  

.انداختم وجودت به رو سرما زدم دست بهت نیرو با نبود حواسم ببخشید وای -  

.کوفت -  

.نفهمیدم خب -  

.دیگه بفهمی نباید -  

چرا؟ -  

.نفهمی چون -  

.ها بزن حرف درست من عشق با: فرانک  

.آوردم پایین را سرش و گرفتم را اشیقه دستم با و رفتم فرانک سمت شده ریز چشمان با  

خب؟ زنم،می حرف بخوام طور هر دوستم با من -  

!کن صحبت درست من مال با نخیر: فراک  

نفهمیدم؟ خودم که شدم تو مال کی من: رزا  

 انداخت، پله به نگاه یک و من به نگاه یک و داد باد را هایشلپ رزا. رفت هاپله سمت نیز او و کرد اخم فرانک

 رفتم پایین هاپله از و زدم گاز بودم، نکرده تمامش هنوز که را ساندویچم ادامه نیز من. دوید فرانک دنبال سپس

 و رفتم هااتاق سالن سمت. رسیدمی نظر به سرد هوا اما بود کرده احاطه را حیاط کمرنگی نور. شدم حیاط وارد و

 تختش روی سایروس. شدم داخل و رفتم اتاقش سمت. شد سایروس اتاق قفل نگاهم که شوم اتاقم وارد خواستم

 باز را چشمانش که نشستم تخت روی کنارش. رسیدنمی نظر به خواب اما بود بسته چشمانش و بود کشیده دراز

. شد خیره من به و کرد  

نیستی؟ دلخور که من از شده؟ چیزی -  

.بودم دنی نگران فقط نه -  

:داد ادامه و کشید عمیقی نفس  
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کنم؟ کارچی باید من بیفته برات اتفاقی ماجرا این توی اگر -  

. نبود باجذبه و خشک و سرد سایروس همان اصالً گویا. بود اشاحساساتی و مهربان صورت همان این  

.حالله هم شدن شهید راه این در درضمن و دارم نیرو من نمیشه، چیزی -  

.نشه هیچیت تو و بمیرم بار صد حاضرم -  

 دستگیره. شد مانع دستش با که شوم بلند خواستم.  آیدمی پا صدای کردم احساس که شدم خیره چشمانش به

:گفت سایروس. نشد باز در اما ببینند، تنها را ما و شوند وارد ترسیدممی. رفت پایین و باال در  

.قفله در -  

جوری؟چه -  

.بماند -  

.برم باید دیگه من خب -  

.برو تونیمی اگه -  

 نفس نفس بار چند. دادنمی شدن بلند اجازه و بود پیچیده پایم و دست به ماری گویی اما شوم بلند کردم سعی

 و گذاشتم سایروس بازوی روی را سرم. شدم خیره بود، گرفته را دورم که سایروس سیاه هایبال به.  زدم

.بستم را چشمانم  

.بخواب عزیزم بخواب -  

 و رزا. کردمی بررسی را نقشه و بود نشسته زمین روی تلما. کردم پیدا تختم در را خودم و کردم باز را چشمانم

 رنگی سفید شنل رویش از و بودند پوشیده رنگ یخی لی شلوار با همراه شکلی یخی بلند دامن دو هر نیز رامونا

!تیپی عجب. بودند انداخته سرشان روی  

.میشی ترقوی بپوشی لباس نیروت شکل هم اگر: رزا  

 را داشت، قرار برق و رعد همچو خطی رویش که سیاه شنل یک و بود پوشیده رنگی آتشی شلوار و لباس نیز تلما

 شبی چه. شدم خیره آیینه در خود به و پوشیدم سریع که انداخت سمتم لباسی رامونا. بود پوشیده رویش از هم

!امشب شود  
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 این. بود نامرئی نیز شنل طرح و آتش هایشعله شکل آن راست سمت و بود برف و یخ شکل لباس چپ سمت

 از بقیه همراه و انداختم سرم روی را نامرئی شنل کاله. هستند من کننده مندقدرت و من اصلی نیروی نیرو سه

 لبخندی. بود طوفانی چشمانش امشب. شدم خیره چشمانش به و ایستادم سایروس مقابل در. شدم خارج اتاق

 آسمان در را هابرگ باد. شدیم سرد و تاریک حیاط وارد و شدیم خارج سالن از. دوختم زمین به را نگاهم و زدم

 عجب امشب. کردیممی مقاومت باد مند قدرت دستان برابر در که بودیم ما این حال و بود گرفته خود فرمان به

. ناشناخته احساسی با عجیب شبی. بود رازآلودی و سرد شب  

 تکیه دیوار به و زدم رنگی کم لبخند. تنها تنهای بودم، تنها. شدم خیره اطرافم به و گرفتم آغوش در را خودم

! دلیلبی غمی هم شاید ناشناخته، غمی. داشتم دل در غمی عجب امروز. کشیدم آه و شدم خیره آسمان به. دادم

 واقعاً شاید. شدمی دفن دلم در غم این باید شاید شوم؟ غمم بروز مانع زیبایم و نرم لبخند با داشتم سعی چرا اما

 لبخند و شد ظاهر مقابلم خاک قبیله افراد از یکی. افتاد اتفاق باالخره. من مال فقط بود، من مال غم این

 اطراف به را نگاهم. داشت قرار شکل خفاشی نقاب صورتش روی و بود سیاه سرتاسر لباسش. زد وحشتناکی

 درختان. آسمان در زمین و بود زمین روی خورشید. بچرخد سرم دور دنیا که کرده کاری شدم متوجه و دوختم

 را بودم کرده تکیه بهش که دیواری. جالبی دید عجب. بود شده آمیخته هم در عجیب دنیا کل و بودند شده کج

:گفت وارزمزمه و آمد جلو. ماندم باقی گونههمان و نگرفتم را امتکیه اما کرد محو  

افتادین؟ تله تو شما بار این خانم دالرام به به -  

خودت؟ شهر به ببریم خوایمی جوریچه -  

.خوشگله نکن عجله زیاد ریم،می شدی بیهوش و شدی دیوونه کهاین بعد -  

 کل. ایستادم مقابلش و رفتم جلو. بردم فرو شلوارم جیب در را دستانم و کردم لبانم مهمان را پررنگی پوزخند

. دیدممی هیاهو همه آن میان مقابلم در را فرد آن فقط و بود شده قاطی چیزهمه. بود گردش در سرم دور جهان

 را شدیدی باد. زدم بیهوشی به را خودم و نشستم زمین روی. بود پریده باال ابرویش دو هر و بود کرده تعجب

 دیدن با. شدم خیره شهر به و کردم باز را چشمانم. رسید گوشی به جمعیتی هیاهوی صدای بعد و کردم احساس

 را اشزدهیخ بدن. کردم بدنش وارد را یخ کل و گذاشتم دهانش مقابل را دستم که کرد تعجب بازم چشمان

. زدیممی قدم آرام سکوت در. شدند ظاهر مقابلم نیز بقیه و سایروس. برداشتم گام شهر سمت و انداختم ایگوشه

 هاخیابان دورتادور الماس، شکل به درخشان و رنگارنگ هایچراغ. بود زده یخ و سرد هوا و بود تاریک جاهمه

 و الغر هایساختمان. بود خم و پیچ از پر و ماری شکل به هاخیابان. بود ساخته زیبایی فضای و داشت وجود

 و شدم خیره بود میدان وسط که رنگی سیاه و بلند ساعتی برج به. بودند کرده احاطه را خیابان دور نیز بلند

:گفتم  
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.باشیم داشته نظر زیر رو شهر بهتر تونیممی باال؟ اون بریم -  

.کنیممی پرواز ما بیان، بکشن زحمت پاهاشون با بقیه: سایروس  

ما؟ -  

 رنگ طالیی هایچراغ بود مشخص که چیزی تنها باال از. شد جدا زمین از و کرد حلقه دورم را دستش سایروس

 قرار ساعت باالیش که رنگی سیاه و بلند دیوار به و آمد فرود ساعت برج باالی در. بود هاماشین گنگ صدای و

 را وجودم تمام ترس که بود زیاد قدرآن ارتفاع. شدم خیره شهر به و بردم نرده سمت را دستم. داد تکیه داشت،

 ته از و گذاشتم قلبم روی را دستم. کرد آرامم دهد، نجات سقوط از مرا هست کسی کهاین فکر اما. گرفت بر در

 سیلی از را صاحبشان صورت و بودند افتاده گیر باد دستان در رنگم طالیی موهای. کشیدم عمیقی نفس دل

. کردندمی سیراب  

.دالرام گرفته دلت کنممی حس -  

.سایروس کردی حس درست -  

 اوایل. دوختم هاخیابان به را نگاهم و زدم رنگیکم لبخند. شدم خیره ماهش از سفیدتر پوست و سیاه چشمان به

 آزار مرا قدرآن احساس این اما. هستم او عاشق مطمئنم حال دارم، سایروس به نسبت حسی کردممی احساس

 امگونه روی را دستش. شودمی بدتر بلکه شود،نمی درست دیگر هم سایروس از کردن فرار با حتی که دهدمی

:گفت و کشید  

کنه؟می اذیتت چی بگو بهم -  

.وجودت -  

 چند. نشد خارج دهانش از صدایی اما بگوید چیزی خواست و برداشت امگونه روی از را دستش متعجب سایروس

 گفتن شاید. کردمی رانیحکم که بود سکوت فقط و نگفت چیزی دیگر. نشست دیوار به پشت و رفت عقب قدم

. صدایش حتی و دادمی آزارم بودنش داد،می آزارم وجودش بود؛ حقیقت اما بود، نادرست گونهاین سخن این

 یا کنم؟ اعتراف عشقم به کنم چه باید دانستمنمی. نبود من مال که بشنوم را کسی صدای خواستمنمی

 دست خود مغشوش افکار از دیگران، رسیدن با گفت؟می چه او کردممی اعتراف اگر اصالً کنم؟ فراموشش

.کشیدم  

.آوردیم خودمون با هم رو دیگه دختر یک ما: رامونا  
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 و کرد اشاره دریا، رنگ چشمانش و بود سفید پوستش و داشت رنگی خرمایی موهای که اندامی ریز دختر به رزا

. آورد ما سمت را آن  

.بخوره تکون اصالً نتونه کنم کاری تونممی و دارم رو مقابل طرف کردن جادو نیروی من. سایاست اسمم -  

 را بلندش موهای سایروس. بگیرد او از را نگاهش نداشت قصد اصالً و بود دوخته سایروس به را نگاهش سایا

 به امشب بود بهتر شاید بودم، پشیمان بودم گفته که سخنی از. بود خیره زمین به و بود ریخته صورتش مقابل

.کردممی اعتراف احساسم  

:گفت رزا و نشستند زمین روی همه  

کنیم؟می حمله غربی شهر به -  

.قلعه سمت ریممی شش ساعت فردا: سایروس  

.دادم گوش صداها به فقط و دادم تکیه دیوار به را سرم  

.امشب شود چه ایول: ویکتور  

.فردا شود چه بگیم بهتر: فرانک  

.میاد تربیش بهش امشب: ویکتور  

.میگی راست تو بابا آره: فرانسیس  

داری؟ شک: ویکتور  

برادر؟ شکی چه استغفراهلل: رزا  

.کوفت: ویکتور  

.جونت به: تلما  

کنیم؟ حمله جوریچه کنیم؟ کارچی باید فردا مثالً هست، هم هااین از ترمهم بحث: باربد  

.باو خیالبی: جک  

. نداره وجود خیالیبی برای چیزی جنگ تو خیال؟بی: سایروس  
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 ساعت پشت به و زدمی قدم که درحالی را سایروس و کردم باز را چشمانم سریع که آمد فردی زدن قدم صدای

 چه که گفتممی او به باید. رفتم سایروس سمت موهایم کردن منظم با و شدم بلند سریع. کردم نظاره رفت،می

 گوش سخنانشان به و شدم مخفی دیوار پشت. دیدم کنارش را سایا برسم او به کهاین از قبل. دارم احساسی

.سپردم  

.سایروس دارم دوستت خیلی: سایا  

.نیست هاحرف این وقت االن: سایروس  

مردم؟ کهاین بعد احساسه؟ اعتراف وقت کی پس: سایا  

.خدانکنه: سایروس  

 هابچه پیش و رفتم عقبی عقب. گرفت من از را نگاهش پوزخند با و دوخت نگاهم به را نگاهش سایروس

 را آسمان حکم شکل خاکی سقف این. بودند خیره شکل خاکی سقف به و بودند کشیده دراز همه. بازگشتم

 برداشت که بود او بلکه نکردم، اشتباهی من. نبودم ناراحت گفتم سخنی چنین سایروس به کهاین از. داشت

 سایروس سمت و شدم بلند. نکردم استفاده مناسبی کلمات از سخن گفتن در شاید. کرد سخنم از اشتباهی

 لبخند با و نشستم سنگی و سرد زمین روی کنارش. کردمی نگاه آسمان به و بود نشسته زمین روی. رفتم

 گویا منتظر و بود تفاوت بی نگاهش. دوخت چشم لبخندم به سردی با. دوختم چشم اشچهره به ملیحی

 زندانی خود کنار را او کردمی احساس گویا و دادمی تکان را دستش کالفگی با. بروم و بگویم سخن خواستمی

:گفتم و کردم حفظ را لبخندم. کردم  

 هیچ ها آدم گاهی. میاد بدم ازت که نبود این منظورم کنه،می اذیتم داشتنت وجود که نبود این من منظور -

 ناراحت طرف اگه حتی بهتره، حقیقت نشدن مشخص کننمی حس شاید. برسونن رو منظورشون تونننمی جوره

. میاد بدمون ازش کنه فکر و بشه  

 مطالب اما باشد خشم از دور به و گرنوازش لحنم که ایگونه به. گفتم محکمی اما آرام لحن با را کلمات این تمام

 اششده ریز چشمان با و کرد خم را سرش. کردمی نگاهم منگ و گیج سایروس. برساند طرف گوش به محکم را

:گفت ممکن لحن سردترین و  

 دورتر و دورتر و میشن بسته درها همه نگفتنش با و هاستراه از خیلی کلید اما سخته گفتنش هرچند حقیقت -

.میشن  

چی؟ نشد باز در اگه -  
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.میشه -  

چی؟ بود خالی و شد باز اگه -  

!هست چی در پشت بفهمی اینه مهم -  

 او احساس نیست مهم. شوم باخبر او احساس از و بگویم سایروس به را خود واقعی احساس که باشد درست شاید

 پشت را دستم. کنم امتحان را خود کلید و شوم باخبر درونش از بتوانم است این مهم باشد، چه من به نسبت

 راحتی احساس اصالً  چون نبود، خوبی فکر نظر به دیوار به دادن تکیه هرچند دادم تکیه دیوار به و گذاشتم سرم

 هایشکفش به تفاوتبی و احساسبی حالت همان با و بود منتظر سایروس. بود باد بر تکیه از بهتر اما نداشتم

 اصالً خود اما گفتن سخن به کردم شروع آرامی لحن با داد؟می نشان واکنشی چه دانستمی اگر یعنی. بود خیره

.نبودم آرام  

.کنه عصبانیت شاید بگم خواممی که چیزی سایروس ببین -  

.دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث  

 اذیتم باشی پیشم کهاین باشم داشته رو تو تونمنمی وقتی ولی. عاشقتم هم شاید دارم، دوستت کنممی حس -

.کنهمی  

 دستم اما بروم که شدم بلند جایم از. تفاوتبی و سرد قدرهمان بود، همان صورتش حالت. شدم خیره صورتش به

 باید دانستمنمی اصالً. شدم خیره سایروس به سوالی نگاه با. شد حرکتم ادامه مانع و شد کشیده دستش توسط

 کرده داغ هایمگونه. شدم زده خجالت سختم و عجیب اعتراف بابت کردممی احساس فقط کنم؟ چه یا بگویم چه

.رفتمفرونمی زمین داخل و شدمنمی تمام چرا دانمنمی اما داشتم، شدن ذوب احساس و بودند  

عاشقمی؟ خب -  

 زندانی بازوانش میان مرا و زد لبخندی. دادم تکان تایید نشانه به را سرم فقط گفت؟می را سخن این راحت چه

.کرد  

.دیگه بگو زودتر خب -  

ها؟ -  

. ماندم باقی حالت همان در تعجب با و تقال بدون نیز من و فشرد اشسینه به را سرم  

*** 



 

 

 
162 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 طلوع نیز خورشید اگر هرچند. شدم خیره تاریک نیمه فضای به و شدم بیدار خواب از خورشید از زودتر صبح

 سوال خود از مدام. بود خورشید حقیقی نور از دور به و زیرزمینی شهر یک شهر این زیرا بود، تاریک هوا کردمی

 که است انباری یک شهر این از من تدبیر بله کنند؟ زندگی انباری یک در توانندمی چگونه مردم که کنممی

 بسیاری برای که است خورشید نور دارای زمین سطع کرد؟ زندگی زمین سطح در نباید چرا. شده واقع زیرزمین

 مردم. است خاک فقط جااین اما. است سر باالی آسمانی و تازه هوای دارای است، بخش لذت و مفید چیزها از

 از اصالً و شناسندمی را جاهمین و اندآمده دنیا به جاهمین در کودکان شاید کنند؟می فکر چه خود با قبیله این

 موضوع این به کردن فکر راستی به. کنندمی زندگی گونهاین همین برای و نیستند خبر با سرشان باالی دنیای

 دیشب بهراجع بودم نکرده وقت. بروند جنگ به تا شدند آماده و شدند بلند خواب از همه کمکم. است سخت نیز

 و خواب سمت به ناگهانیش فرار و سایروس عجیب آغوش. آیدمی ذهنم به مختلفی فکرهای حال اما کنم فکری

 پریدیم پایین دیوار روی از شدن، آماده از پس. بود آمده در رقص به ذهنم در عجیب، آغوش آن کردن فراموش

.کردیم گم شکل ماری هایخیابان بین را خودمان و  

.نشین جدا هم از و کنین کار تیمی: سایروس  

.ستمسخره کارمون کنممی حس: جک  

.جنگ به ریممی داریم فکر بدون: باربد  

.بکنیم فکری بتونیم این از تربیش نکنم فکر -  

.میایم بر پسش از: رامونا  

:گفت و گذاشت نمایش به را دستانش برق و رعد تلما  

.صددرصد -  

:گفتم و بردم نگهبانان سمت را ب*و*ر**ش**م که رسیدیم قلعه ورودی به  

کنین؟ استراحت کمی خوایننمی -  

 هر و کرد اشاره بود الغر بسیار که کناریش نگهبان به و زد لبخندی داشت هم بلندی قد که پوستی سیاه نگهبان

 زمین روی آخر در و زد پلک چندبار پوست سیاه نگهبان. نوشیدند تربیش من اسرار با که نوشیدند لیوان چند دو

 و محکم هایقدم با. آمدند نیز بقیه که بردم باال را دستم و کردم منجمد نیز را دیگری. رفت فرو خواب به و افتاد

 گروه از خبربی بودند، گذرانیخوش مشغول و خانهمهمان در قصر هاینگهبان نصف. شدیم قصر وارد استوار

 برقش و رعد با را سه هر سریع تلما حرکتی، انجام از قبل که بودند سالن داخل نگهبان سه. ما مانند خطرناکی
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 فریاد و شد بلند جایش از سریع. بستم سرم پشت را در و شدم پادشاه اتاق وارد. کرد رنگی سیاه پودر به تبدیل

.کشید  

جا؟این اومدی جرئتی چه با -  

 توهم از پر را چشمانم سریع. زدم پوزخندی و شدم خیره سیاهش و درشت چشمان و رنگ پرکالغی موهای به

 چشم دختر به کردم سعی. ترسیدممی اختیاربی و گرفتمی قرار چشمانم مقابل وحشتناکی هایچهره. کرد

 نیز بقیه تا کشیدم بلندی فریاد! وحشتناکی تصویر چه. بود شده ذهنم وارد اما نشوم خیره بود مقابلم که سفیدی

 اگر اما! آسانی همین به. بود کشته را شاه سایروس. افتادم زمین روی و رفت بین از تصویر لحظاتی از بعد. برسند

. شدیممی نابود رسیدندمی نیروها  

.میان دارن نفر چند: رامونا  

:گفتم و گرفتم رامونا سمت را دستم  

.بگیرین رو من دست همه -  

 پادشاه دیدن با و شد اتاق وارد داشت بوری موی که خشنی مرد. شدند وصل من به همه و کردند ایجاد ایحلقه

 بود، دیگران کردن صدا دلیل به که اتاق از خروجش با. دیدنمی مارا شدنمان نامرئی دلیل به اما کشید فریاد

 در که خاری و برداشتم خاک روی از را دستم. انداختیم پشتی حیاط به را خودمان و دویدیم پنجره سمت

 وارد. کرد حرکت به شروع صدابی اوخ و آخ با و گرفت را پایش فرانسیس. کردم خارج را بود رفته فرو پوستم

:گفتم سریع که شدیم جاده  

.نیست درست کار این -  

.ماندند سخنم ادامه منتظر و شدند خیره من به همه  

 بقیه کنیم، نابودشون ایدیگه جور باید. احمقانست بلکه سخته خیلی تنها نه قلمروها تک تک به کردن حمله -

 جایگزین جدید پادشاه نشد، چیزیشون که هم هااین. بکشیم رو پادشاه راحت که نیستن جوریاین قلمروها

.کنن نابود رو خودشون خودشون. بریزن فرو و بشن نابود درون از که بزنیم ایضربه باید. کننمی  

چیه؟ تبرنامه: رزا  

 بزرگ قدرت یک نابودی برای. دارم خاصی برنامه شدند مطمئن دیدند را جدیم نگاه تا. شدم خیره همه به جدی

 پیروز تو زمان آن. کند نابود را خودش خودش قدرت با خود فرد بگذاری باید بروی، جلو شخصاً خودت توانینمی

 را او شخصاً تواندنمی شیطان که است بزرگ قدرت یک انسان. شیطان و انسان موضوع بهراجع درست. هستی
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 خودش، نیروی با خود انسان شودمی باعث و کندمی مغشوش را انسان افکار اما ببرد، هالکت به و سازد نابود

 چه که بگوییم بگوییم، است سرشان باالی در که شهری بهراجع شهر مردم به باید حال. سازد نابود را خود

 یک اعضای. شودمی نابود قلمرو و کنندمی ترک را شهر این که است زمان آن دارد هاییخوبی چه و زیباست

 حال خورد؟می دردری چه به خالی زمین نبودیم هاانسان ما اگر. دهندمی تشکیل را جامعه که هستند جامعه

.شد خواهد چنین نیز قلمرو این  

.میشه نابود و تجزیه جااین و شهر به بیان مردم کنیم کاری باید -  

 باید زمان هر در و لحظه هر در پلیدی و بدی نابودی برای. بودند رفته فرو فکر به و بودند کرده سکوت همه

 خوب باطنی ما همه. بجنگم انسانیت به افراد برگرداندن هدف با تا هستم زنده من. بروی جلو و کنی تدبیر خوب

 ذات گاه هاانسان اما. است خداوند از ایتکه ما ذات زیرا دارد وجود خوبی و مهربانی ما ذات در! داریم خدایی و

 و بایستیم خودخواهی و نفس این مقابل باید. روندمی تربیش هرچه ثروت دنبال به و کنندمی فراموش را خود

.کند خراب را جهانمان نگذاریم  

.کنی سخنرانی باید تو موافقم، باهات: سایروس  

.دادم تکان رضایت نشانه به سری  

***  

.شدند خیره من به بودند، شده جمع بازار در که مردمی و ایستادم بزرگی سنگ باالی  

 آبی آسمونی ببینین؟ رو آسمون خواستین حال به تا هست؟ هم شما خاکی دنیای جز دنیای کردین فکر هیچ -

 ممکنه نکردین فکر. بود خاکی سقف یک سرتون باالی همیشه. واقعی خورشید و ماه با درخشان هایستاره با

 دریاهای با دنیایی تر،بیش امکاناتی طبیعی، روشنایی تازه، هوای با دنیای باشه؟ بهتری دنیای خاکی سقف باالی

 به نشده یعنی. کنینمی زندگی خاک بین زیرزمین دارین شما. بخش لذت و بزرگ دنیای یک زیبا، و بزرگ

 با انتخاب. کنیم رها تاریکی از رو شما اومدیم و میایم باالیی شهر از ما کنید؟ فکر زمین سطح روی زندگی

 در شما و هست هم جایی چنین بگیم بهتون که بود ما وظیفه این اما نه، یا باال بیاید ما همراه که شماست

.بریدمی سر به تاریکی  

.رسیدند گوش به هاهمهمه  

!هستی تخیلی دیوانه یک تو -  

.بده حالت کهاین مثل -  
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.نیستیم بچه ما بگو قصه تبچه برای برو. نداره وجود جایی همچین -  

جوجه؟ بزنی گول خوایمی رو کی -  

کنی؟ در به راه از رو ما اومدی -  

.دونممی رو شما مثل آدمایی هاینقشه من تروریستین، شما -  

.بده حالت بابا برو -  

.شد تلف وقتم از ساعت یک -  

:گفتم  

چی؟ بدم مدرک اگر اما. کنهنمی باور رو چیزی مدرک بدون کسهیچ. بگین راست شما شاید خب -  

.شدند تردید دچار بار این و کردند سکوت همه باز  

الکی؟ مدرک -  

.جالب چه کنی درست عکس الکی خودت تونیمی مثالً آره -  

.ببینین رو شهر خودتون چشم با بدم نشونتون خواممی -  

.بده نشونمون -  

.خوبه که هست واقعاً جایی همچین اگر حاال بده آره -  

.عالیه که بگی راست اگه -  

.بده نشون -  

.کرد باز را مشکالت در کلید همچو که فریادی. شدند بلند فریادها سپس و   

.ببینیم خوایممی ببرین مارو کجاست؟ جااون خب -  

.کنین باز رو دریچه نیروتون با: سایروس  

. شدیم جهانمان وارد و شدیم خارج دریچه از هاآن راههم نیز ما و کردند باز شکلی دایره دریچه افراد یهمه

 آب سطح و زدندمی پرسه اسکله اطراف در پرندگان. داشت قرار سرمان پشت مدرسه و بودیم اسکله مقابل

 نمایش به داشت، قرار اقیانوس سطح در که شده منجمد آیینه روی خورشید تصویر. بود شده درخشان و منجمد
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 چنین این. دادمی نوازش را پایمان و دست شوق و ولع با باد و بود پخش اطراف در تازه هوای. بود شده گذاشته

 این زندگی زیست؟ رطوبت در زیرزمین باید چرا آفریده، خدا موجودات تمام برای زمین روی بر بزرگی نعمت

 میان که هست هاییانسان مانند نبودند، باخبر سرشان باالی شهر از هانادان مانند و بودند زیرزمین که افرادی

 کنندمی گمان و هستند غافل خود خدای از همچین واقعی، و پرنعمت زندگی از و اندشده غرق خود شهود

. است جاودانه او زندگی و دارد قدرتمند روحی انسان که درحالی است فانی انسان و است دنیا این چیزهمه  

.بودیم زیر اون مدت این تمام نمیشه باورم وای -  

.بیندمی خدا مخلوقات میان در را خدا چهره و شده بیدار غفلت خواب از تازه که است افرادی مانند نیز این  

کنیم؟ کارچی باید حاال: رامونا  

 جنگ وارد بعد بیان زمین به مشکل حل برای و بشن آشفته قلمرو فرمانرواهای که مونیممی منتظر روزی چند -

.شیممی رو در رو  

.نکردیم پیدا رو دنیل: جک  

.مدرسه بریم اومده، شهر به هاآدم بقیه همراه اون -  

 زمین سطح به چگونه و کجاست؟ دنیل که بود ذهنشان در سوال این اما شدند مدرسه وارد سرم پشت همه

:گفت و رفت اتاق سمت فرانک. بودند قرارگرفته هم کنار در هااتاق که شدیم سالنی وارد آمده؟  

.بود شده تنگ اتاقم برای دلم: فرانک  

 پرقدرت و شیطون یاری دوستشان،. بودند دنیل انتظار در همه باربد و مایک سایروس، جک، فرانسیس، فرانک،

 صورت مقابل و آمد باال پله از محکم هایقدم با دنیل. ببرد در به سالم جان دشمن چنگال از بود توانسته که

 سختی همه این از بعد بود توانسته که آوردمی وجد به مرا این و داشت لب به زیبایی لبخند. ایستاد همه متحیر

 از کاملی نمونه او. ناراحت نه و بود خسته نه. بگیرد قرار مقابلمان استوار البته شنگول و شاداب چهره باهمان باز

 دنیل و زد لبخندی سایروس. بود رسیده همتایی بی آرامش به و بود کرده کشف را خود درون قدرت. بود قدرت

 و گرم. بودند ندیده را دیگریک بود هاسال گویی شدند، وصل یکدیگر به محکم دو هر. کشید آغوش در گرم را

. دوختم چشم خود مقابل زیبای صحنه به و زدم لبخندی! همین یعنی رفاقت مردانه،  

 و کرد پیدا رو من دالارم زدم،می پرسه هاکوچه تو و بود کرده فرار زندان از من. بود دالرام کمک با همش: دنیل

.مدیونشم واقعاً و داد توضیح برام رو نقشه  

:گفتم لبخند همان با و بردم فرو جیبم داخل را دستم  
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.نداره هم منتی بود، من وظیفه رفیقم دادن نجات. رفیقمی تو -  

.شد تموم خوشی و خوبی به چی همه: رزا  

 هم باز جلو بریم هم قدرهرچه البته. جلوتر و جلو جلو، بریم باید! کردی تموم زود چه دختر راهه اول هنوز این -

 باید برسیم، اصلیمون هدف به باید سازیم،می جدیدی هدف شد تموم اگر نمیشه تموم هدف زیاده، مسیر. کمه

.کنیم سیراب رو شوقمون حس این  

 این. برداشتم را کتابم و کردم پرت تخت روی را خودم. شدم اتاق وارد و زدم لبخندی رزا متحیر چهره دیدن با

 و خاص مطالب و محتوا از بود پر. بودم خوانده دایر وین از حال به تا که بود هایینوشته بهترین از یکی کتاب

 روح و نفس بهراجع کتاب این. داشتمی وا زندگیم و خود بهراجع کردن فکر به مرا ذهن مطالب این تمام. جدید

 از ایتکه ما اصل در. دارد را او خصوصیات تمام و است خدا از ایتکه روحمان ما که بود این بهراجع. بود ما پاک

 خیلی اصل در اما شدمنمی متوجه گاه که بودند عجیب و پیچیده انقدر مطالب. است این ما اصل. هستیم خدا

 روی را کتاب. کنممی استفاده این از نیز روزانه زندگی در البته که شدم غرق کلمات دریای در و فهمیدم چیزها

 که ببندم را چشمانم خواستم و گرفتم آغوش در را بالش ".درون ندای". گرفتم نامش از را نگاهم و گذاشتم میز

 شاداب اشچهره. شدم خیره بود نشسته رویش سایروس که مقابل تخت به. رسید گوش به تخت جیرجیر صدای

.بود رسیده دنیل به او. بود خندان و  

.بزنیم حرف کمی باید عاشقمی کهاین بهراجع خب -  

 برای موضوع این اعتراف. کنم منحرف را موضوع کردم سعی و خوردم جا سایروس توسط سخن این شنیدن با

 جسارتی من هرچند. گفتمی را سخن این راحتی به او ولی. سایروس به برسد چه بود، سخت ذهنم در خودم

. گرفت قرار صورتم مقابل سایروس. دادم دست از را سایروس مفت که نشوم پشیمان تا کردم اعتراف و کردم پیدا

.نگذاشت که شوم بلند خواستم  

.بکش دراز -  

.گذاشتم بالش روی را سرم  

کنیم؟می کارچی کامل پیروزی بعد -  

 کار یک خودش خونیممی رو درسش داریم که باستانشناسی همین. بدیم انجام باید که هست زیادی کارهای -

. ماجراست از پر و بزرگ  

.هااین از غیر به درسته، -  
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.هاستهمین زندگی خب -  

میشه؟ چی عشقت پس -  

 یعنی. بودم نکرده فکر خود زندگی در عشق نقش به حال به تا. داد جای تخت در را خود که کردم سکوت

. داشت عجیبی حس بود؟می من کنار زندگی این در باید نیز سایروس  

بدی؟ راهم زندگیت تو تونیمی. دالرام باشم داشته نقش زندگیت توی خواممی -  

:گفتم  

.باشی تو زندگیم از بزرگی بخش شاید -  

.خندیدن به کرد شروع بلند صدای با سایروس و خورد باالیی تخت به سرم که شدم بلند سریع ، تلما ورود با  

کردین؟می  کارهاچی: تلما  

. نشست تخت روی و داد باال را ابرویش تلما. خندیدیم بلندی صدای با و شدیم خیره دیگیریک به سایروس و من

 را اتاق در بقیه ورود با و گذاشتم پنجره شیشه روی را دستم. کرد ترک را اتاق من، به چشمکی با سایروس

 چه شود ترکیب ما سه هر نیروی اگر. کنم شادی و بگذرانم وقت خود دوستان با مدتی داشتم دوست. بستم

 را پرشم. کرد جلب نیز را دیگران توجه تخت قیژ قیژ صدای. کردم بپر بپر کمی و نشستم تخت روی شود؟می

 از. رسیدم بود، آخر طبقه در که تختی به و رفتم باال هاپله از. کردم هیجان احساس خود درون و کردم تربیش

 از شدن رها با با و رفتندمی باال و شدندمی گرفته باد دست در موهایم. پریدن به کردم شروع و رفتم باال تخت

 در شکلکی رفتن باال بار هر با. بود گذاشته نمایش به را شیرین و وسیع لبخندی لبم. آمدندمی فرود باد، چنگال

 را خود لبخند کهاین. بود بخش لذت برایم قدرچه دوستان خنداندن. شدمی رامونا و رزا خنده باعث که آوردممی

 گوشی به که تلما پوکر صورت روی را برف گلوله و کردم برف از پر را دستم. بود زیبا چه برسانم نیز هاآن به

.انداختم بود، خیره  

.دالرام کشمتمی -  

.بیا بیا -   

 تلما. خورد صورتش به رامونا طرف از دیگر برف گلوله چند که زد کنار را بلندش و قرمز موهای و شد بلند تلما

.آمد فرود یخ روی دماغ با و خورد سر تلما و کرد یخ را زمین رزا که دوید رامونا سمت  

.بمونه سرپا قوی آخر که کسیه برنده شد شروع بازی خب -  
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 قابل واضح شکل با چیزی و بود روشن فقط کمی فضا حال. کردم خاموش را اتاق چراغ و کشیدم را پرده

. شد ظاهر رزا مقابل تلما از ترسناکی تصویر و کرد روشن را فضا مدتی برای برق و رعد از ایجرقه. نبود مشاهده

.رسید جهان کل گوش به که کشید فریادی چنان و گرفت دهانش مقابل را دستش رزا بود این جالب  

 که رفت مبل سمت و کشید راحتی نفس. بودم نامرئی چون ندید، مرا اما برگشت. شدم نزدیک رامونا به پشت از

 خیس لباس و مو به ایلحظه برای و شد میخکوب جایش در. کردم جاری سرش روی دستانم از را سردی آب

 را پیشانیش و رفت دیوار سمت سر با تلما سوی آن در. بست آرام بود، مانده باز که را دهانش و شد خیره خود

 چنان رزا. آمدند فرود تلما سر روی همه و آمدند در پرواز به آسمان در برف سفید هایگلوله. گرفت محکم

 که بود کودکی خنده ماننده اشخنده صدای. شدمی شنیده نیز کالس پایین حیاط تا صدایش که زدمی قهقهه

 سرم روی پتو چند. رفتمی ضعف برایش دلت تو و خندیدمی خوبی لحن با کودک و آوردیمی در شکلک صدتا

 پتو روی شخصی گویا اما زدممی پا و دست کلی و شوم بلند کردم تالش. افتادم زمین روی نیز من و آمدند فرود

 من و شد بلندتر اشقهقهه رزا. شودمی تسلیم که گفت. کشید فریادی تلما شیشه، شکستن صدای با. بود نشسته

 بلند سریع. کوبیدم بود، رویم که شخصی صورت به و آوردم بیرون پتو از را پایم. شوم بلند تا شد تربیش تقالیم

 رامونا. زدممی قهقه من بار این و شد بلند فریادش که ریختم رامونا لباس داخل را هایخ. زدم نفس نفس و شدم

 شکل فقط. شدم نزدیک کرد،می نگاهم آمیزیشرارت لبخند با که رزا به. بودند شده خارج دور از تلما و

 صدای با رزا و گرفت قرار سرم باالی اییخی و بلند کوه ناگهان. دیدممی را خبیثش چشمان و هایشدندان

:گفت زد،می موج درش خنده که بلندی  

.من کنممی چه -  

 فریادی. رسیدمی نیز حمام در تا که بود بلند قدرآن یخی کوه اما رفتم عقب قدم چند دادم، قورت را گلویم آب

 کهجلویم دیدم را سایروس و کردم باز را چشمانم. نیامد فرود برفی اما دادم قرار صورتم مقابل را دستم و کشیدم

:گفت. بود شده من برای سپری او و بود آمده فرود او روی برف. ایستاده  

ترسیدم؟ قدرچه دونیمی زدی؟ جیغ جوریاین چرا -  

 را یخ کل آتش با. بود شده کشیده رخ به عجب تاریخی آن در آتش رنگ نارنجی نور. کردم آتش از پر را دستانم

 برایش را زمین و دویدم دنبالش نیز من که دویدن به کرد شروع سرعت با رزا. شدم نزدیک رزا به و کردم ذوب

 و زد کنار را سفیدش موهای فرانسیس. خورد فرانسیس شکم به سر با خورد،می سر که همچنان رزا. کردم لیز

.کردندمی نگاه اتاق به تعجب با و بودند ایستاده در پشت پسرها همه. کرد روشن را اتاق چراغ  

.شد جوریاین کردیممی بازی داشتیم -  
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 همچنین و بود شده یخی زمین از قسمتی برف، هایدانه از بود پر اتاق از بخشی و بود افتاده زمین روی گلدان

. بود جنگ میدان شبیه اتاق و بودند زمین روی پتوها. بود زده یخ تخت دو از قسمتی  

کردین؟می بازی من بدون: دنیل  

  کشین؟نمی خجالت ما؟ بدون: فرانک

.که کنننمی حیا: جک  

.بخوابم رفتم که من. بده عقل پسرها شما به خدا: فرانسیس  

.شد کشیده سایروس توسط فرانسیس آستین  

.کنیم بازی بیا دیگه نزن زر داداش: سایروس  

 رامونا و رزا و تلما. پیوستند ما به نیز هاآن خود برعکس اما بگیریم قرار تمسخر مورد پسرها توسط داشتم انتظار

. کنندمی بازی دیگریک مقابل در دخترها و پسرها پس. داشتم را این انتظار. گرفتند را دستم و آمدند من سمت

 نیز سایا. چیدم هم روی را هابالش و دویدم اتاق چپ سمت. مالید دگیریک به را دستانش و بست را در دنیل

:گفت و شد اتاق وارد  

بازی؟ هم من -  

.نکنی بازی چرا باو بیا -  

.جون دلی فدات -  

.دالرام -  

.دلی -  

.بابا باشه -  

 و رزا. شد آغاز دوباره بازی و شد خاموش هاچراغ. چیدند هابالش با را راست سمت و شدند مشغول نیز پسرها

 به سایا. خورد بالش به همه که کردند پرتاب هاآن سمت را یخ کوه و کردند یخ را پسرها مقابل زمین کل رامونا

 توانستنمی کال دنیل. کرد تلسمش و شد خیره بگیرد، گاز را او سگ ظاهر با داشت قصد که دنیلی چشمان

 انداختم سایروس سمت آتشین تیری و پریدم بیرون بالش پشت از. داشت جالبی نیروی عجب سایا. بخورد تکان

 آب از پر را دستم. گرفت مرا سریع که کنم پرتاب برف سمتش خواستم. دوید من سمت و کرد دفعش سریع که
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 او با کردممی احساس که بود گرفته مرا محکم چنان. نکرد رها مرا اما کردم خالی صورتش روی و کردم سرد

:گفت و گذاشت صورتم روی را آبش از خیس صورت. امشده مخلوط  

.است عشق رو خودت چنده کیلو بازی -  

 فریاد رزا و شد خالی سایروس سر روی برف کوه. داد قرار سیاهش هایبال حصار میان مرا و کرد باز را هایشبال

:زد  

.مدیونی بهم ها دادم نجاتت -  

.شنیدم را سایروس بلند صدای که کردم فرار و زدم قهقه بلندی صدای با  

.دالرام برات دارم دیگه؟ طورهاین -  

 است واقعی موش گویی که زدمی فریاد بلند چنان رامونا. انداختمی رامونا روی را خودش و بود شده موش دنیل

.کردمی فرار چندش حالت با و  

!وای! موش! کمک. نیا! ویی: رامونا  

 خاکیم موهای به و کردم سرفه چندبار. شد خالی خاک رویم جک توسط که خندیدممی و بودم گرفته را دلم

 و گرفتم پوستش از چندنیشگون. رفتم جلو و شدم نامرئی. کردمی نگاه من به و زدمی قهقه جک. کشیدم دست

 و رزا جان به بار این و بود شده سوسک دنیل. «کردم غلط» بگوید بلندی صدای با شدم باعث گوشش کشیدن با

.زد داد و رفت باال تخت از رامونا. بود افتاده رامونا  

.آقا تسلیم. تسلیم -  

.چسبید دیوار به و رفت باال تخت از رزا  

.بشه له بزن سوسکه یک تسلیم؟ کجا -  

:گفتند زمانهم رامونا و رزا. شد سوسک دوباره سپس پرید تخت روی و شد انسان دنیل  

!تسلیم -  

 هر که بود زده صورتشان و سر به شالق با قدرآن. بود افتاده فرانک و فرانسیس جان به برقی و رعد شالق با تلما

 به برسد چه نبود دیدن قابل شالق حتی که بود زیاد قدرآن تلما سرعت. بودند افتاده کردن غلط به دو

.العملعکس  
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.باو تسلیم: فرانسیس  

.کن ولم تسلیم هم من: فرانک  

 نامرئی حالت همان در من اما شد خشمگین تلما که ریختمی تلما صورت و سر به را خاک از مشتی مایکل

 نجاتش برای پسرها که زد فریاد چندبار مایکل. نبودم کن ول کردمی تقال قدرهرچه. گرفتم را مایکل گلوی

. سوسکی حالت همان در بود، لیوان داخل دنیل. بخورد تکان توانستنمی زده یخ بدن با که سایروس اما بیایند

:زد فریاد مایکل آخر در. کردمی عرعر و بود شده تلسم سایا توسط نیز جک  

.تسلیم -  

.بودند مانده جک و دنیل و سایروس فقط حال. نشست فرانسیس و فرانک کنار نیز او و کردم رها را گلویش  

:گفت و شد خیره جک به سایا  

.عرعر تسلیمم بگو -  

.عرعر تسلیمم: جک  

 انداخت سایا به نگاه یک و خود به نگاه یک جک. گرفت جک از را نگاهش سایا و خندیدیم بلندی صدای با همه

:گفت سپس  

شد؟ چی -  

.داد نشان او به بود گوشیش در که فیلمی سایا  

.عرعر تسلیمم. عرعر خرم من عرعر -  

:زد داد بلندی صدای با جک  

چی؟ -  

.گرفتم دستم در را سوسک و برداشتم را لیوان. گرفتمی آتیش تربیش جک و خندیدندمی بلندی صدای با همه  

بدم؟ فشار یا میشی تسلیم -  

 را هایشانگوش همه که کشیدم جیغی چنان. شد شیر به تبدیل سریع که کردم رهایش نیامد در دنیل از صدایی

 روی نیز من و انداخت من روی را خودش سریع زد که جهشی با اما دویدم حمام در سمت شدت با. گرفتند

 که کردم سکوت. بود تسلیم گفتن معنی به غرشش. کرد غرش و گذاشت گلویم روی را دندانش. افتادم زمین
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 سایا سمت و دویدن به کردم شروع. شدم بلند سریع و کردم یخ به تبدیل را دنیل دستم با. کرد غرش بلندتر

:گفت و شد خیره چشمانش به سایا که آمد ما سمت و شکست را یخ دنیل. رفتم  

.تسلیم بگو -  

.تسلیم: دنیل  

.شد انسان و کرد مکث ناگهان دنیل. گرفت دنیل از را نگاهش  

شد؟ چی -  

.جان دنیل تسلیم گفتی -  

.ذات بد سایای ای -  

. شدیم خیره بود بازمانده آخرین که سایروس به و زیرخنده زدیم بلند همه  

 خیره مصممش چشمان به هرعملی از قبل اما رفتم جلو. ایستاد مقابلمان استوار و شکست را هایخ سایروس

 بازی یک برای فقط او یعنی ببازد؟ او و ببرم تا کردممی تالش باید چه برای و بود بازی یک فقط این. شدم

 سایروس و کردم یخ به تبدیل را سایا چیست؟ کردن شاد جز اصلیش هدف بازی راستی به بود؟ مصمم قدراین

. بودند گرفته جدی را بازی هاآن گویا. بود کرده تعجب سایا. زدند لبخند همه که کردم برفی آدم به تبدیل را

. است همین دانممی که چیزی تنها باشیم، خوشحال و شاد هم درکنار باید. است ما شادی بازی از اصلی هدف

.گرفتم آغوش در را همه تقریباً  و فرانسیس و دنیل. شد وسیع لبخندش که گرفتم آغوش در را سایروس  

.کنیممی جمع رو اتاق باهم حاال باشیم، شاد و بخندیم دشواری کلی بعد تا کردیم بازی -  

 جمع تقریبا اتاق. کردممی خود بدن وارد و کردممی جذب را برف هایدانه. شدند مشغول و زدند لبخند همه

.نشستند نیز بقیه که نشستم تخت روی. بودیم کاربی همه حال و بود شده  

.نیومدن فرمانرواها هنوز: سایروس  

 کامالً  و آیندمی دانستممی دهم،نمی الکی گرمیدل گاه هیچ من. شد گرم همه دل که زدم مطمئن لبخندی

 مشغول که جوانی خانم. رفتم غذاخوری سالن سمت و شدم خارج اتاق از. رفت خواهد پیش نقشه طبق چیزهمه

 لب آن و داشت شیرینی چهره. خواهممی چه پرسید من از و آمد سمتم بود، کردن درست قهوه و خواندن آهنگ

 در و شدم خیره غذاها به. بود مهربان بسیار نیز صحبتش لحن. شود تردلنشین بود شده باعث خندان و گوشتی

 با نیز او که کردم درخواست کمی هرغذا از داشت؟ خواهد دوست چیزی چه کسی چه که کردم تصور خود ذهن
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 نگه امچانه با را دیگر چندی و دستم با را ظرف چند. داد دستانم به را غذاها خود، متین و خوب برخورد همان

. شدم خیره شادابشان و گرم جمع به و شدم اتاق وارد. کردن حرکت به کردم شروع آرامی سرعت با و داشتم

 به بود قرار فردا. بود بودن باهم و استراحت برای خوب روز یک امروز. داشتیم دادن انجام برای زیادی کار فردا

 اگر حتی کار این. بیاموزیم مختلف وسایل با را تاریخی اشیای آوردن بیرون نحوه و برویم تاریخی منطقه یک

 غذا. شدممی موفق راه این در صددرصد پس بود من عالقه و خواست چون خواست،می زیادی دقت و بود دشوار

.رفتم بقیه سمت و گذاشتم چوبی میز روی را  

کنی؟می نگاه چرا دیوار و در به بابا دریاب مرا: رامونا  

عزیزم؟ بله بله کردم دریافت رو تو: مایکل  

.خواممی غذا من میو میو: دنیل  

.شدی مسخره خیلی میاری در گربه صدای و انسانی حالت که حاال دنیل -  

:گفت و داد باال را خود ابروی هردو دنیل  

.میو میو پس باشه بابا؟ نه -  

 یک. دادم نوازشش آرام و گرفتم را گربه. بودند خیره مقابلم رنگ سفید گربه چهره به و خندیدندمی بلند همه

. برداشت پایم روی از را سرش و شد انسان به تبدیل دنیل. بود شده زیبا بسیار و ملوس و سفید گربه  

.بود خوبی ماساژ: دنیل  

:گفتم و گذاشتم اششانه روی را سرم  

.بدم تکیه بهش رو سرم که باش خوبی گاهتکیه تو حاال -  

.بخوای شما هرچی چشم -  

:گفت و انداخت ما به تیز نگاهی رامونا  

خبرهاییه؟ -  

:گفت سریع سایروس  

سوالیه؟ چه این بشه؟ خبری بود قرار -  

. داده لو را خودش شد متوجه نیز او که خندیدند سایروس حرکت به همه  
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.بخوریم غذا بریم دیگه پاشین خب -  

*** 

. انداختم کوتاه نگاهی خود نازک و رنگ خاکی شلوار و لباس به و گذاشتم سرم روی را خود سفید دارلبه کاله

 تعداد. بودیم آماده تاریخی مکان آن به رفتن برای همه. شدم خارج اتاق از و براشتم هم را پشتیم کوله

 رزا. حرکت به کردم شروع تلما دست در دست. شدیممی اتوبوس سه سوار و رسیدمی نفری سی به آموزاندانش

 اشدرباره که مکان آن از مدام رزا. داشت وجود فراوانی اشتیاق چشمانشان در گویا و زدندمی قدم ذوق با رامونا و

 روی نگاهش و داشتبرمی قدم سکوت در سایا. کردمی تایید رامونا و گفتمی سخن بود، کرده تحقیق

 دستانمان گرم و محبت پر اتصال به فقط گویا تلما. شده غرق افکارش در بود مشخص. بود قفل زمین هایکاشی

 مدیر آقای ماشین بهراجع فرانک و فرانسیس با ظاهر در سایروس. دادمی تاب و بود گرفته را دستم. کردمی فکر

 نیز مایکل و جک و دنیل. دزدیدمی را نگاهش سریع باز و کردمی نگاهم زیرچشمی گاهی اما گفتمی سخن

 پیش برنامه طبق دقیقاً و بود خوب چیزهمه. بودند گرفته جا برایمان و بودند شده اتوبوس وارد همه از جلوتر

 و آسمان آبی خواهممی بار اولین برای و امنرفته بیرون حال به تا که هستم کودکی کردممی احساس. رفتمی

 اوج آسمان در چنان و کنیمی باز را هایتبال. پرواز و رهایی بود خوبی احساس چه. ببینم را شده آسفالت زمین

 کنار و شدم اتوبوس سوار. نبوده حال به تا تو از ترخوشبت گویی که شویمی ناپدید ابرها میان و گیریمی

 به شروع اتوبوس. دادم تکیه شیشه به را سرم. نشست من کنار و گذاشت زیرپایش را ساکش تلما. نشستم پنجره

 زیر هاسنگ. کردیممی جلوه بزرگ حد از بیش ما و رسیدندمی نظر به ریز هاماشین سایر. کرد کردن حرکت

 را توجه ترمزشان و بوق صدای و کردندمی عبور سرعت با هاماشین. دادندمی صدا و شدندمی خورد الستیک

 در آرامشش همچنین و آرامش صدای. شنیدممی نیز بود چپمان سمت که اقیانوسی صدای حتی. کردمی جلب

 درش زباله زیاد مقداری کهاین با ببینی توانستیمی را آب زاللی خیابان سوی آن. آوردمی وجد به مرا حرکت

. بود نداده دست از را خویش اصلی جذابیت گاههیچ بودند، انداخته  

 از و دهم خاموشی ذهنم به داشتم قصد اندک حتی مدتی برای. بستم را چشمانم و گذاشتم سرم زیر را دستم

 هستی بزرگ جهان این در تماشاگر یک را خودت مدتی برای حتی که داشت خوبی احساس. ببرم لذت اطراف

 و نامهفیلم هزار صدها با فیلم یک. شده خیره خالقش هایقدرت از زیبایی فیلم به که تماشاگر یک. بدانی

 اطرافم در که افرادی تمام زندگی. دارد مختلف شخصیت و فیلم هزاران خود درون که فیلمی واقع در. دیالوگ

 پایش زیر از را ساکش تلما. شدم اتوبوس حرکتیبی متوجه و بستم را چشمانم. است فیلم یک خود هستند

 و شن از بود پر سرتاسر زمین. ببینم را اطراف توانستم پنجره، غبارآلود و کثیف شیشه از. شد بلند و برداشت

 را اطراف نیز بودند شده ویران زلزله اثر در گویا که خراب و متروکه ساختمان چند. نبود خبری دریا از اما. ماسه
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 از را قرمزش موهای تلما. آمدم پایین اتوبوس از همه از آخر و انداختم دوشم روی را ساکم. بودند کرده محاصره

 اشتجربه اولین این احتماالً. زدمی قدم و گذاشتمی هاشن روی را پایش خندان لبی با و بستمی کش با باال

 .زدمی لبخند و بردمی فرو ماسه روی را پایش رزا. دوختم رامونا و رزا به او از را نگاهم. دارد فراوانی ذوق و است

 ممکن رفتیممی فرو درش ما و بود نرم انقدر واقعا زمین اگر راستی به. بود آمده خوشش زمین نرم حالت از گویا

 همچنین بدوییم سرعت با توانستیمنمی خود و رفتندمی فرو زمین داخل هاخانه کنیم؟ زندگی اینجا بتوانیم بود

. رفتندمی فرو زمین داخل هاماشین  

) سو یک و کشید قلب ماسه روی انگشتش با و شد خم رامونا R F دیگر سوی و(   ) از منظورش. نوشت  F  فرانک(

. کرد امحواله چشمکی و کشید کنار را بنفشش موهای.  رفتم رامونا سمت رفته باال ابرویی با فرانسیس؟ یا بود

 شاندقّت و زدندمی قدم یکدیگر با باربد و جک و فرانک. نفهمیدم را منظورش درواقع ولی زدم کمرنگی لبخند

 این و اخمش. بود فکر در بسیار گویا و بود دوخته چشم شن روی خود سایه به فرانسیس. بود باستانی بناهای به

 دنیل! گفتمی چنین من به احساسم اما ساختممی کوه کاه از من شاید. ترساندمی کمی مرا ساکتش حالت

. است مشکوک چیزی گفتمی من به حسی. بود خیره رزا به نیز مایکل ، کردمی برخورد عادی و آرام خیلی

 ترک دیوارهایش اما داشت محکمی بنیاد و پایه که بنایی به! شد خواهیم سوپرایز نیست کار در خوبی خبرهای

 راجب دادن توضیح به کرد شروع و کرد اشاره بنا به ایستاد، بنا و مکان مقابل راشا آقای. شدم خیره بود، خورده

.بنا  

... .داره قدمت سال چهارصد حدود بنا این -  

 فهمیدم که انداختم اطراف به نگاهی. رفت بنا پشت به و کرد عبور همه کنار از آرام. شد پرت تلما به حواسم

 شکسته دیوار به پشت. کردم حرکت تلما دنبال آرام و زدم ایمسخره لبخند. است من به حواسش سایروس

 روی قرمزش موهای. بردم جلو آرام را هایمقدم. نوشتمی چیزی زمین روی کوچکی سنگ با و بود نشسته

 چرا او. رقصیدمی ذهنم در سوال هزارن. دهم تشخص را اشچهره حالت توانستمنمی و بود ریخته صورتش

 من شاید شده؟ ترسناک چرا راستی به و دارد؟ معنایی چه عجیبش نگاه نویسد؟می چه آمده؟ اینجا تنهایی

 بود؟ چنین واقعا دید باید اما بود، خودم ذهن زائده توهم و خیال همه شاید. شده ترسناک کردممی گمان

 اول گزینه دادممی ترجیح. است کار در ماجرایی اینکه یا امساخته کوه کاه از باز من اینکه! بود زیاد احتماالت

 کشیدم فریادی! شدم رو به رو چشمانش رنگ سفید تیله دو با و کرد بلند را سرش که رفتم جلوتر. باشد درست

 دستانم. کشیدم ایدایره حصاری خودم دور قدرتم با! نبود تلما او. داد شکل تغییر و آورد هجوم سمتم که

 نگه کهکشان در معلق را زمین که همانی. سپردم زمین و هاآسمان خدای به را قلبم اما ترسیدممی و لرزیدمی

 سوزان آتشی داخل را خودم و شد دید خطای دچار چشمانم باز. دارد هم مرا داشتن نگه قدرت شک بی داشته،
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 با سایروس. هستم آتش درون واقعا کردم حس که بود حقیقی آنقدر اما سوختمنمی و بود توهم اینکه با. دیدم

 نیز توهم سایروس اگر حتی من اما نه یا بود حقیقی سایروس دانمنمی. دهد نجاتم تا دویدمی سمتم سرعت

. بود شده قاطی چیز همه. دویدم سایروس سمت سرعت با و کردم باز را دستانم. روممی سمتش عاشقانه باشد

 سرش رزا. داشت وجود هنوز همه چشمان در توهم و بود سقوط درحال بنا. کشیدندمی فریاد آموزاندانش تمام

.بود گرفته را چشمانش دستش با رامونا و کوبیدمی دیوار به را  

 را زمین. بودند گرفته آغوش در را یکدیگر و بودند شده جمع گردهم باربد، مایکل، جک، فرانسیس، و فرانک

 زمین. نبود خبری نرم شن از دیگر. بودم خشک جای یک درون. است شده جدا هم از و شکسته که دیدممی

 دویممی یکدیگر سمت است دقیقه هردو چرا. دویدمی سمتم مقابلم نیز سایروس. بود زیرپایم شکسته و خشک

 زمین که درحالی افتادم نرم زمین روی شود؟می دورتر او دوممی همه این اینکه با شودمی چگونه رسیم؟نمی اما

 باید. آمد خواهند شهرها آن فرمانروای دانستیممی باید. ریختم اشک و کشیدم فریاد. امتوهم در بود شده خشک

کجایی؟ سایروس رسی؟نمی چرا سایروس. شدیممی آماده  

!سایروس؟ -  

. دادند فریب سایروس توهم با مرا بار این اما کردممی مبارزه و شدممی بلند باید! نداشت تمامی هایماشک

 بسیارخب. کشیدم عمیقی نفس و کردم مشت را دستانم دوید؟می فقط رسید؟چرانمی چرا بود؟ کجا سایروس

 با کن کار حواست با! کنی مبارزه چشم بدون حتی هاآن همه دربرابر تنه یک توانیمی تو دختر بلندشو! دالرام

 یتوجه دیگر برداشتم قدم استوار و شدم بلند زمین روی از! شو بلند کن، لمس کن، بو بشنو، کن، حس! حواس

 پر را اطرافم کوچک هایبوته و سوخته درختان و بود شکسته زمینش که بودن بیابانی در. نداشتم سایروس به

 سایروس او دانممی بود فهمیده گویا نبود نیز سایروس دیگر حتی! نبود دوستانم بقیه و بنا از خبری. بود کرده

.داشت خشن و دورگه صدایی. ایستاد مقابلم سیاه شنل با مردی. نیست  

 نابودت ها؟ ترسی؟نمی من از کنی؟ سخنرانی براشون داد اجازه بهت کی کردی؟ خراب رو شهرم اومدی چرا -

!داشت نخواهد نظیر تاریخ در که دممی نشونت مرگی! کنممی  

 کج را سرم. کردم بیشتر کمی را پاهایم فاصله. بردم فرو شلوارم جیب داخل و کردم باز را امشده مشت دستان

:گفتم و کردم تر را لبم. شدم اشخیره نبود، پوزخند به شباهت بی که لبخندی با و کردم  

 از بعد! دارن رو حق این اونا کردی زندانیشون زیرزمین تو بدونن دارن حق همه بگم باید... اولت سوال برای -

 دومت، سوال! دارن انتخاب حق ولی کنن زندگی کدوم تو کنن انتخاب توننمی هست دنیا دوتا اینکه فهمیدن

 تو از که بیار دلیل یک سومت، سوال! بگیرم اجازه تو از نیست نیاز من خدا بنده نه خداست دست من اجازه
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 و نداری بیشتر من از هیچی و ندارم کم تو از هیچی! خاصم هم من... خاصی تو انسانم، هم من انسانی تو بترسم،

 امنشون میگی که مرگی بده امنشون چهار، و! من  مراقب من خدای ترسمنمی خدا بنده از من هم باز درضمن

!میرمنمی نخواد خدا تا بدون اما بده  

 عقب را پرکالغیش موهای و داشت سفیدی و گرد پوست. داشت لب بر عمیقی پوزخند. شد نزدیکم هایشقدم با

 دقیقا و کرد کج بیشتر را لبش. انداختمی وحشت به را هرکسی اش،کشیده البته و تیز و سیاه چشمان. بود داده

 چشمان به آتشین، نگاهی و جسارت با. خوردمی پوستم به هایشنفس که بود کم آنقدر فاصله. ایستاد مقابلم

.داشتم نگه باال را سرم بیشتر جسارتی با. دوختم چشم ، اشزهری  

بدیش؟ نشونم میشه خدا؟ -  

ها؟ دیدنی ؟ تو صدای دیدنی ؟ تو اخالق دیدنی ؟ تو شعور... دیدنی نه کردنیه حس خدا -  

.بده نجاتت بیاد بگو خدات به... .باشه -  

 لحظه یک روشن، لحظه یک بود تاریک لحظه یک. شد تار نظرم در جهان کل و گذاشت سرم روی را دستش

 را ترسناک هایصحنه فقط. بزند من به تا آمدمی سمتم بزرگی ماشین لحظه یک و بودم کوه از سقوط درحال

. دادمی نشانم  

هوم؟ ببینی؟ رو واقعیم چهره خوایمی -  

 را سوخته و چروک پوستی و زده بیرون حدقه از چشمانی با بلند و سیاه موی با پسر یک چهره که کردم سکوت

 امنجات برای نه شنیدمی را صدایم نه کسی که بودیم کجا ما! شد بیشتر اشخنده که کشیدم فریادی! داد نشانم

.توست به فقط امیدم کنارمی اگر کجایی؟ تو خدایا بود؟ کجا سایروس آمد؟می  

  

 مقابلم او. بردم باال و کردم مشت را دستم یخ، خاک، باد، آتش، آب،. کردم جمع دستم داخل را نیرویم تمام

 باز را اممشت ناگهان و گرفتم اشصورت روی را امشده مشت دست. بود امپیشانی روی دستش و بود ایستاده

 صحرا همان داخل باز. بودند شده تمام وحشتناک هایصحنه تمام. شد پرت عقب به نیروهایم از موجی با. کردم

. بود افتاده زمین روی او و بودم  

!نیست کار در مقامی دیگه پایین بیا مقامت از شد تموم اتسلطنت بدی ادامه زورگویی به تونینمی تو -  

 سنگ تند تند. کردم پرتاب سمتش و کردم ایجاد بزرگی سنگ. بردم هجوم سمتش و کردم نامرئی را خود

 تبدیل را زمین و شد بلند. بود برگرفته در را وجودم تمام خشم گویا کنم نابودش خواسممی فقط و انداختممی
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 که کرد سیاه دیواری را اطرافمان. بودند حرکت درحال رویش سبز و آبی و قرمز هایرنگ که کرد سیاه رنگی به

. آمد سمتم آرام و کرد سفید رنگ را سقف. بودند حرکت درحال مانند چراغی و روشن رنگی با هاخط همان

 همین کردیمی احساس و زدیمی گیج بودند گرفته را دورت تا دور و کردندمی حرکت مداوم که خطوطی میان

 جای. بود تاریک فقط جا همه حال. بستم را چشمانم و آوردم بیرون را سفیدم دستمال. خوریمی زمین االن

. آمدمی راست سمت از قدمش صدای. شدمی ترنزدیک و داشتبرمی قدم آهسته و آرام. شنیدممی را هایشقدم

 بیشتر اشقدم سرعت بار این. شنیدم را( آخش) صدای و انداختم اشسمت یخی سنگ و کردم بلند را دستم

.کردم اشمعلق هوا در و کردم ایجاد قوی گردبادی و راست سمت برگشتم. دویدن به کرد شروع. شد  

.پایین بذار منو -   

جدا؟ -  

 و شد بلند سریع که گذاشتم سرش روی را پایم. افتاد پایم مقابل و زمین روی سرعت با که کردم رهایش

 سنگ جنس از را دستم. کند بازش داشت قصد. کشید بودم، بسته امچشمان به که دستمالی روی را اشدست

 و کشید دستمال به را دستش. افتاد زمین روی اشدندان از خون که زدم اشگونه به محکمی مشت و کردم

 به آرنجم با. کوبید مشت محکم امشکم به و کرد شروع. داشتم نگه بسته همچنان را چشمانم. آورد اشبیرون

 از پر اطرافم دیدم که کردم باز را امچشمان ایلحظه برای. ریختم رویش را برف از کوهی و زدم ضربه اشچانه

 زمین روی را شانبدن و کنندمی امنگاه چندش حالتی و سیاه چشمانی با که شده ترسناک موجودات و زامبی

 را فریادش صدای و امانداخت سرش روی سنگ از کوهی و بستم را امچشمان سریع. بیایند سمتم تا کشندمی

 پرتاب او سمت را هاآن همه باد که کردم ترکیب قوی بادی با را سنگ و یخ و برف و بردم جلو را دستم. شنیدم

 را هاسنگ و رفتم او سمت. دیدم بنا همان پشت را خودم و کردم باز را چشمانم آرام. آمدنمی صدایی دیگر. کند

 و زدممی پا و دست. کردنم خفه به کرد شروع دستانش با و کرد باز را چشمانش سریع. کشیدم کنار رویش از

 را دستم. کشتممی هم را او باید بمیرم بود قرار اگر حداقل. کردنمی رها را دستانش. بکشم نفس داشتم سعی

 هم او. بمانم زنده تواسنتمنمی دیگر و آمدمی کم داشت نفسم. دادم فشار او از ترمحکم و گذاشتم گلویش روی

 با. کردم یخ را وجودش نیرویم با. نکردم رهایش اما کنم رهایش تا کرد رهایم باالخره که داشت را وضعیت همین

 خسته و زدن نفس نفس با. مرد و شد جاری سرش از سیاهی خون بالخره که کوبیدممی سرش به محکم مشتم

 کالفه و دوختم چشم بود، افتاده زمین روی که امخونی دستان به. دادم تکیه دیوار به و کشاندم دیوار به را خودم

 سریع سایروس. ببلعم را هوا خواسممی نبودند کافی گویا کشیدممی که هایینفس. کوبیدم دیوار به را سرم

:گفت و دوید سمتم  

بود؟ خبر چه اینجا شده؟ چی -  
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 خبر موضوع از کس هیچ. بود توهم نیز هستند، پادشاهان از فرار حال در همه و کرده سقوط بنا اینکه پس

. بود دوخته چشم خونیم دستان به باز دهانی با رامونا. آمدند سمتم یکی یکی همه. بودم تنها من و نداشت

. زدن دست به کردن شروع نیز بقیه و فرانسیس و دنیل.  زد دست و رفت زمین روی جنازه سمت مایکل

:گفت و نزدیک اومد سایروس  

کرد؟ کارت چی نشد؟ چیزیت خوبی؟. ببخش رو من عشقم ببخش رو من کمکت؟ به نیومدم چرا خدا وای -  

.سالمه اون: رزا  

 دست کردن پاک مشغول دستمال با و آمد سمتم تلما. شد خفه کامالً  رزا که شد خیره رزا به خشم با سایروس

 شانه روی را سرم. بخوابم خواستممی فقط و بودم خسته. است خبر چه اطرافم دانستمنمی اصالً . شد امخونی

 قرار کردممی گمان. امروز بود تحملم از دور تنهایی و سختی همه این. بستم را چشمانم و گذاشتم سایروس

 جاجابه کردم احساس نیامد صدایی دیگر.  کردممی فکر اشتباه اما بیاورم بیرون زمین از را باستانی آثار است

 داخل من و بود تاریک جا همه. کردم باز را چشمانم آرام. آمدمی سمتم بادی گویی بود سردم کمی. امشده

 آتش دور و بودند زده چادر هابچه. شدم خیره بیرون به و برداشتم پنجره شیشه روی از را سرم. بودم اتوبوس

 من به همه که رفتم هاآن سمت. شدم خارج اتوبوس از و پیچیدم خود دور به را سفید پتوی. بودند شده جمع

.شدند خیر  

.بخور سوخته زمینی سیب شین بیا بودی خسته خیلی حتماً: فرانک  

.مدلشه نسوخته میگم: تلما  

. داشت قرار ما دایره وسط که بودند کرده درست خوبی و رنگ خوش آتش. نشستم سایروس کنار و زدم لبخندی

 قرار نارنجی رنگ نوک در که سوخته قرمز رنگ به. باد امواج میان رقصیدمی آتش گویا و دادمی اشتکان آرام باد

:گفتم و کردم نزدیک او به بیشتر را خود. کرد جلب خود به را امتوجه  سایروس که بودم شده غرق داشت،  

.خوادمی سوخته زمینی سیب دلم -  

.نسوخته میگم بابا ای: تلما  

.نسوخته گممی بابا ای: رزا  

کردی؟ کج رو من دهن االن: تلما  

.فکرت شده منحرف نه نه ها؟حرف این میاد من به اصالً: رزا  
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 کنار. گرفت دستم از را زمینی سیب سریع سایروس و سوخت شدیداً دستم گرفتم، رامونا از را زمینی سیب

.کرد زمزمه گوشم  

 هااون شاید. بهمون کننمی حمله و انزنده هاپادشاه اون از تا سه هنوز. بگی همه به باید رو جنگت ماجرای -

.حده چه تا قدرتشون بدونیم باید بیان باهم و نیان تنهایی  

.بدین گوش همه هابجه -  

 مایکل، فرانسیس، و فرانک. کردند رها را زمینی سیب نسوختن سوختن مسخره بحث و شدند خیره من به همه

 گویا بود جدی همه چهره ظاهر البته و کردندمی نگاهم منتظر همه خالصه... و تلما و باربد جک، دنیل،

.بگویم خواهممی چیزی چه دانستندمی  

 امتنهایی اونا با جنگ در اینه نکته اولین. میشیم دیوونه کنیم استفاده چشم از اگر اونا با جنگ در اینه موضوع -

 کنیم جنگ بسته چشم باید اینه مورد دومین بجنگیم، تنهایی باید پس بینیمنمی پیشمونن که دوستامونو چون

!کشتمش و بودم بسته بند چشم من وحشتناکه واقعا بینیممی که چیزایی چون میشیم دیوونه باز چشم با  

«بینیم؟می چیزای چجور مثال:»دنیل  

 ترسناک این ولی نباشن ترسناک اصالً  ممکنه موجودات این درواقع ترسناک موجودات انواع آشام،خون زامبی، -

!ترسناک خیلی میده نشون  

 نورانی هایرنگ میان  و بردم جلو را دستانم. رسید گوش به چوب سوختن صدای فقط و کردند سکوت همه

. شدم گم آتش  

.بخوابیم دیگه بیاین: مایکل  

. کشید دراز تلما دیگرم طرف و رزا سمتم یک. کردم رها را خودم نرم تشک روی و رفتم رنگی زرد چادر داخل

 نزدیک خود به و گرفت آغوش در مرا تلما. بستم را چشمانم خودم روی پتو کشیدن با و کشیدم آرامی خمیازه

:گفت و گذاشت سرم کنار را سرش. کرد  

.بخیر شب -  

:گفتم و زدم لبخندی  

.بخیر شب -  
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 لبخندی. بود شده برعکس کامالً  رزا و بود مانده باز تلما دهان. کشیدم کنار رویم از را پتو و شدم جاجابه کمی

 با و ریختم دستم روی آب مقداری. رفتم معدنی آب سمت و کردم مرتب را موهایم. شدم خارج چادر از و زدم

 مرتب را موهایم. شستممی را صورتم آن با بود هم دیگری آب معدنی آب جز اگر هرچند. شستم را صورتم آن

 قصد تاریخی و بزرگ بنای پشت از که خورشیدی به. انداختم گردنم دور کراوات مانند را سفیدی شال و کردم

 که وزیدمی هم سردی باز البته و بودند گرفته خود به طالیی رنگ هاماسه همه. شدم خیره بزند بیرون داشت

 اینجا اگر. کشید پر جک سمت فکرم لحظه یک و انداختم اطراف به را نگاهم. بکشم آغوش به را خودم شد باعث

 ای شد؟ تنگ برایش زود دلم یا امندیده را جک که است زیادی زمان. دویدمی هاماسه روی شوق و ذوق با بود

 ، لبخند با و آمد سمتم هانس آقای. نباشد است بهتر دهدمی رخ اینجا که عجیبی اتفاقات با البته بود اینجا کاش

:گفت  

.برنگردین اردو از نمره بدونه تا کنید امتحان بهتره امروز نیاوردین بیرون اشیاء خاک از شما دیروز -  

 تنها نه او بود عالی شناسباستان یک هانس آقای. زدم لبخندی و شدم خیره هانس آقای بلند نسبتاً سیبیل به

 جای من توانممی روزی یعنی. داشت عالقه رشته این به من مانند هم او. بود همین اصلیش شغل بلکه بود معلّم

 دیده خورشید رنگکم طلوع آنجا در دیگر که رفتم تاریکی نسبتاً محوطه سمت سرش پشت باشم؟ هانس آقای

 که ایماسه زمین روی. دادنمی ما به را چنگالش از رهایی اجازه و بود برگرفته در را جا همه بنا سایه. شدنمی

. نشستم بود، ترسفت دیگر جاهای به نسبت کمی  

.کنیمی چه ببینم کنم شروع خب -  

!چشم بله -  

 وسیله آن اطالعات ابتدا و زدم کنار آرام را اطرافش هایماسه. کردم برخورد ایفلزی شئ به و کندم را زمین آرام

 من از را فلزی ظرف هانس آقای. کردم پاک را اطرافش هایخاک و کردم بلندش احتیاط با سپس کردم، ثبت را

 شکلش ایدایره عینک روی همیشه فرش موهای و داشت الغری نسبتاً اندام تقریبا. نشست کنارم و گرفت

. بود سفید عادی درحالت اما شدمی گندمی رنگ شبیه تاریک هایمکان در معموال سفیدش پوست. افتادندمی

 بسیار که بودم دیده را او سیبیل بدون چهره من! بود معما برایم داردمی نگه چه برای سیاه و بلند سیبیل اینکه

 کندمی را کار این زیبایی برای فقط شاید و دارد محکم دلیلی کار این برای شاید اما شدمی دیده بهتر و ترجوان

 البته. آمدمی عجیب کمی سخنی یا خاص کار هیچ بدون بود نشسته کنارم اینکه. شودنمی زیبا که هرچند

 برای که باشد خاک سرزمین پادشاهان از یکی هم او شاید)که کردند عبور کلمات این افکارم دریای از ایلحظه

 چندان اما کنم ترکش معمولی لبخند با کردم سعی و شدم بلند فکر این با سریع( اندآمده اینجا به من نابودی



 

 

 
183 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 و ترس از هایینشانه و بودند شده یکدیگر قفل دستانم و داشت دستپاچگی حالت لبخندم چون نبودم موفق

. نبودم دیگر ترسناک مبارزه یک دنبال امروز برای واقعا. دادندمی نشان را اضطراب  

  کجا؟ -

 باید نه؟ یا بود هانس آقای واقعا او یعنی. آمدمی کالفه و خسته نظر به اشچهره. شدم خیره هانس آقای به

. سخت بسیار بود، سخت معمولی هایانسان با خاک سرزمین افراد آن تشخیص نه؟ یا رفتممی  

.بزنم قدم کمی خواممی -  

بزنم؟ حرف باهات کمی میشه -  

 در را هانظریه کردم سعی و کردم تعلل کمی دارد؟ دلیلی چه اصالً  بگوید؟ سخن من با بخواهد باید چه برای او

 واقعا و است هانس آقای  یا دارد نگه خود پیش مرا کار این با دارد قصد و نیست هانس آقای یا. کنم مرور ذهنم

! کنم ترکش و( نه) بگویم توانستمنمی صورت هر در یک؟ کدام بگوید، سخن من با موضوعی راجب خواهدمی

.کردم نگاهش سوالی حالت با و نشستم کنارش  

.هانس آقای -  

!بده گوش فقط دالرام -   

 هیچ اما بود هاآن ترینگرمخون البته و ما هایمعلم بهترین از یکی درواقع بودم راحت هانس آقای با همیشه من

 پنج و بیست به نزدیک او بود، نیز معلم ترینجوان هانس آقای البته. شدنمی شاگرد یک نزدیک حد این تا گاه

. نکند کنجکاو مرا این از بیشتر و کند شروع بودم منتظر. شدم خیره هایمناخن به و کردم سکوت. داشت سال  

 و شما قدرت غریب و عجیب ماجرای از دارم خبر چی همه از من. بمیری یا بشی هاپادشاه خیال بی باید یا -

.بیفته خطر به جونت خوامنمی! چیز همه درواقع  

 درضمن کند دخالت من شخصی موضوع در دهم اجازه خواستمنمی این از بیشتر. ندهد ادامه دیگر تا شدم بلند

:گفتم و انداختم عصبانیش چهره به کوتاهی نگاه باشد؟ من جان نگران او باید چرا  

 مهم بدم، نجات رو زمینکره رو هایانسان همه جون درواقع و نفر چندین جون اینکه برای من هانس آقای -

 من! همینه زندگی قانون! بشه متولد دیگه یکی تا بمیره باید یکی باالخره نه، یا بدم دست از رو جونم که نیست

 هاترسو مثل رو خودم نیست هم قرار و ترسمنمی چیزی از راه این در و بدم افراد نجات برای رو جونم حاضرم

 رو مردم همه خاک سرزمین اهالی ببینم کنار برم نیستم حاضر کنه، نابود رو جهان کل عدالتی بی تا بکشم کنار
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 به بهتر چه پس خطرم، در باز نرم چه برم کنار چه من! اونا مثل یکی شیممی همه و کننمی نابود چشمم جلوی

!بمیرم شجاع جنگجوی یک مثل لیاقت، بی و ترسو انسان یک مثل مردن جای  

 زدن قدم مشغول و بودند شده بیدار رامونا و رزا. ننداختم هانس به هم نگاهی نیم حتی و رفتم چادرها سمت

 را دستم فرانسیس. رفتند اتوبوس سمت همه و رسید باالخره اتوبوس. رفتم شانسمت دیدم را هاآن تا بودند،

.کشید ایگوشه خود با مرا و گرفت  

کنی؟می کار چی هامیره اتوبوس -  

بده؟ مگه کنیم،می پرواز بره خب -  

.گفتم و گذاشتم کمرم روی را دستانم  

!تو دست از -  

 شروع سرعت با همچنان. کشید را دستم و آمد سمتم سریع تلما اما  بگوید چیزی که کرد نزدیک خود به مرا

 و آمد تلما سمت خشم با فرانسیس. نشست کنارم خودش و کرد پرت اتوبوس صندلی روی مرا و دویدن به کرد

 همچنان سرد نسیم. شود باز تا کشیدم راست سمت را اتوبوس پنجره. کشید نشان و خط برایش دست با

 و شدم بلند. بود شده پراکنده اطراف بر قطره قطره اندکی سرمای حال نداشت را قبل گرمای دیگر هوا و وزیدمی

. گرفتندمی بازی به را خیابان روی هایبرگ و کردندمی عبور سرعت با هاماشین. بردم بیرون پنجره از را سرم

 پایم روی و بود کرده رنگی طالیی گربه شکل را خودش. افتاد دنیل به نگاهم که نشاندم لبم رو عمیقی لبخند

.گرفتمش آغوش در و کردم بلندش. بود نشسته  

کشیدی؟ اینقشه چه امروز شیطون پسر -  

... .هانقشه خیلی -  

.گرفت هوا روی را دنیل فرانسیس و پرید سمتم که انداختم زمین روی را دنیل  

!بد گربه اعع: فرانسیس  

 درحال کالسیکی و خارجی آهنگ. نشست خود صندلی روی متانت و سنگینی با و شد خود شکل دوباره دنیل

 گرفتار تلما نحیف دستان میان که دستم به و دادم تکیه صندلی به را سرم. کردند سکوت همه دیگر و بود پخش

 است من با همیشه کنجکاوی معموال آری! بودم کنجکاو من و بود من به خیره فرانسیس. شدم خیره بود، شده

 و داشت خبر تلما شاید شد؟ ظاهر تلما ناگهان چرا بگوید؟ من به خواستمی چه او کردممی فکر این به حال

 دور وحشی شکل به و هیاهو با هاماشین. رسیدیم شهر مرکز به دقایقی از بعد باالخره. فقط بدانم من نخواست



 

 

 
185 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 دستان و کردم تر زبانم با را لبم. مصنوعی نورهای از بود شده پر همیشه مثل شهر. بودند حرکت درحال میدان

. شد شکار سایروس نگاه در امنگاه که کردم بلند را سرم. گذاشتم سرم پشت و کردم باز را امخورده گره هم در

 پایین یکی یکی همه و کرد توقف اسکله مقابل اتوبوس. بود برپا غوغایی درونم اما کردممی اشنگاه تفاوت بی

. آمدند  

 برای بالی نه اما کنم پرواز تخت سمت خواستمی دلم. بخش آرامش فضای همان. شدیم مدرسه وارد باالخره

 از مختلفی صداهای و بودند آمد و رفت در همه. رفتیم سالن سمت. خواب برای فرصتی نه داشت وجود پرواز

 نظر به کرد،می ایجاد خراشیگوش صدای و کشیدمی زمین روی را کفشش رزا. شدمی شنیده سالن گوشاگوش

می حوصله بی . رفتم باال هاپله از سرعت به او با همراه نیز من و شد کشیده تلما توسط لباسم آستین. آمد

 را دستم رسیدیم که طبقه آخرین به. بود شده چیده ایبرنامه برایم گویا اما بروم سایروس پیش داشتم دوست

 مایکل صدای. بودم شده خسته کمی و کشیدممی نفس آرام. کردم خم را زانویم کمی و گذاشتم نرده روی

.شدند خیره او به بودند، زده حلقه دورش که مانگروه افراد همه و شکست را سکوت  

.«کنیم بازی خوب نقش یک تونیممی. بکشیم اینقشه یک بیاین میان باز صددرصد اونا:» مایکل  

.داد ادامه که ماندیم سخنش ادامه انتظار به  

 با و بپردازیم خودمون ساده کارای به نمیشیم، آماده اومدنشون برای و دونیمنمی هیچی کنیم وانمود:»مایکل

.«تمرین برای مخفی محل به بیایم گذشت شب نیمه از ساعت وقتی کنیم، مشغول خودمونو اینا درسو  

:گفت پریده، باال ابرویی با سایروس  

مخفی؟ محل کدوم  -  

.«بریم اونجا کنهنمی هم فکرش کسی سقف، رو:»جک  

 به دست هازودی این به نکنم گمان البته. نبود بدی چندان نقشه. رفتند فرو فکر به و کردند سکوت مدتی همه

 دنبال به من افکار االن اما شویممی آماده هم ما زمان آن تا. آمد خواهند مدتی از پس احتماال شوند کار

 با و گرفت را جک دست باز نیشی با رزا. ندارند آمادگی و جنگ و حمله موضوع با کاری فعال و دوندمی سایروس

 که درحالی تلما. بود دادن جوالن درحال سرش روی اینقشه باز گمانم به. کرد ترک مارا دستش، دادن تکان

 لبخند با و چشمی زیر. دوختم سایروس به را امنگاه سریع. رفت هاپله سمت چرخاندمی دستش دور را موهایش

. برگشتم سریع که کردم حس نزدیکم رو کسی.رفت نیز او بگویم سخنی اینکه از قبل اما کرد،می امنگاه محوی  
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 ما غیرممکنه عشق هستیم عجیبی موجودات که ما برای دونیمی اما بودم، عاشق روزی یک هم من: فرانسیس

 اصالً  و هست ایافسانه و خطرناک ماجراهای از پر اول از ما زندگی کنیم، زندگی آرامش در شخصی با تونیمنمی

!نیست سیندرال و برفی سفید ماجرای افسانه این درون  

 خیره چشمانش به مصمم. نگذاشتم که شود، رد کنارم از خواست و زد پوزخندی. کردممی نگاهش فقط هنوز

 من که نبود این مقصودش او. بچینم نظم با و خوب داشتم را شانگفتن قصد که جمالتی کردم سعی و شدم

 با ابتدا همان از من! دیدممی کامل صورت به را این بود، سایروس از من کردن دور منظورش بلکه نشوم عاشق

 را من از استفاده قصد بلکه من با دوستی قصد نه او. کردممی حلش بود بهتر که داشتم مشکالتی یک فرانسیس

 را ذهنش توانممی نداند حتی شاید. داشت را بازی از من کردن خارج قصد بلکه من، به کمک قصد نه!  داشت

! چشمان تیله شرارت یا مهربانی حالت همان از خواند چشمانشان از توانمی را مردم افکار درواقع. بخوانم

.باشیم رقصند،می چشمانمان تیله در که افکارمان مراقب باید دهدمی لو را چیزها خیلی انسان چشمان  

 به تبدیل رو آتش شعله یک کنه، روشن رو اونجا تاریکی در ظهوراش با تونهمی همیشه عشق فرانسیس خب  -

 سقف که شرایط بدترین در تونهمی عشق بکنه، عشق قطرات به تبدیل رو بارونی هوای یک! کنه بزرگی باغ

 عشق نکن، صحبت اینطوری جادویی کلمه این راجب وقت هیچ! کنه بلندت و بگیره رو دستت سرت، رو ریزهمی

.نداره بقی ما و افسانه به ربطی! خیلی خاصه خیلی هرکس یا هرچیز به  

!میگی راست تو اوه  -  

 کسی چه بدانی باید. است دشوار بسیار خانواده از خارج ایجامعه در زندگی. رفتم پایین پله از محکم و وقار با

 هاآدم شناخت تو؟ ضد کسی چه و توست با کسی چه دارد؟ دوستت جدا کسی چه و دارد دوستت کندمی ادعا

 پازل آن نصف به من. هستیم پیچیده و بزرگ پازل یک خودمان ما. بشناسی را خودت که است ممکن زمانی

.دویدم سمتش حیاط، از ایگوشه در مایکل دیدن با. مانده نصفش اما ؛امرسیده  

باشم؟ باهات منم ایپایه داری ایبرنامه چه امروز مایک  -  

.کرد باز را نیشش و گرفت محکم را دستم هردو. آمد بیرون فکر از و زد برق مایکل چشمان  

.بیرون بریم شو آماده برو! رسیدی وقتی خوب دالرام دالرام  -  

هان؟  -  

.دیگه برو  -  

.آمادم خب  -  
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مطمئنی؟  -  

...احتماال آره،  -  

 گرفت را دستم که کردم نگاهش کالفه. خندیدن به کرد شروع بلندی صدای با و داد باال را ابرویش هردو مایکل

. داد من به ایتازه احساس اما نداشت حیاط با فرقی اینکه با مدرسه بیرون هوای. رفت مدرسه در سمت و

 سریع چه اتفاقات این تمام و آمدم مدرسه این به که اولی روز. کرد عبور سرعت به چشمانم مقابل از خاطراتم

 ترمحکم اما شوم جدا او از خواستم. رسیدمی نظر به غیرعادی کمی کارش. گرفت محکم مرا مایکل. گذشت

.گرفت  

شده؟ چی مایکل  -  

:گفتم بلندتری، صدای با بار این! بکشم نفس توانمنمی کردم احساس که کرد وارد فشار کمرم به محکم آنقدر  

!مایکل کنم برخورد باهات مجبورم نکنی تمومش اگر  -  

.قاتل نیستم، مایکل من  -  

چی؟  -  

 بیشتر هرچه سرعت با و شد خالی زیرپایم. شد محو صدایم گویا اما کشیدم بلندی فریاد اش،چهره دیدن با

 شده پراکنده درش نور که سرم باالی دایره از داشتم سعی و زدممی پا و دست هوا در. سقوط به کردم شروع

!ترنزدیک زمین به من و شدمی دوتر و دورتر دایره اما بروم باال بود،  

 اطرافم در چراغ چند. بودم زمین قسمت ترینتاریک درون گویا. کشیدم آخی و افتادم خیسی و سرد زمین روی

 چوبی صندلی روی را من و شدند نزدیکم بودند، زده خود صورت به سیاهی ماسک که افرادی و شد روشن

 شاننگاه کنجکاوی با فقط کردم،نمی کاری هیچ هنوز. شدند خیره من به لبخند، با و بستند را دستم. گذاشتند

. آمد فرود امگونه در پی در پی نیز مشت چندین. شده چه شدم متوجه تازه خوردم که را ضربه اولین. کردممی

 نگاهم که بود خدا فقط حال. دشمنان مقابل تنها! بودم تنها من اینجا رامونایی، و رزا نه بود سایروسی نه اینجا

. کردمی  

!بشی ما از یکی باید تو -  

.نمیشم هاظالم از من نه -  

توئه؟ دست مگه -  
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.نه -  

.نده نظر نداری انتخاب حق پس -  

.کنین کاری تونیننمی نخواد اون اونه، دستای تو جونم که هست خدایی دست نیست، توهم دست -  

.کنین هوششبی فعال میگه زیاد پرت و چرت خب -  

 مشتی هریک صف، با مابقی و گرفت را پایم و دست نفر چند. دادند تکیه دیوار به مرا و کردند باز را پایم و دست

 سمتم همه. افتادم زمین روی و آوردم باال خون خورد، دهانم به که ایضربه با. رفتندمی صف ته باز و زدندمی

 باید حال. کشید آتش به را قلبم و لغزید چشمم گوشه از ریزی اشک قطره. کردند نابودم لگد با و آوردند هجوم

 در قدرت کنند گمان نگذار کنند، نابودم نگذار بگیر را دستم خدایا! کنم ایستادگی آدم همه این مقابل تنهایی

 بود، شده جمع دهانم در که خونی و گذاشتم قلبم روی را دستم. داری قدرتی چه بده نشان! است هاآن دستان

 و کشیدم دیوار روی را خونیم دست. رفتم عقب لنگان، لنگ و شدم بلند سریع. کردم تف کناریم مرد صورت در

 و سیاه و چروک پوست. رسیدندمی نظر به رحم بی و تنومند همه. شدم خیره بودند، مقابلم که نفری شش به

 پرتاب همه و گرفتم شانسمت را دستم. بود برگرفته در را وجودشان تمام سیاه نیروی گویا داشتند، خشنی

 و محکم. افتاد زمین روی و شد کج برسد، من به اینکه از قبل انداختند سمتم که چاقویی. زمین روی شدند

.گفتم داری،خش صدای با و ایستادم استوار  

 کسی برندس، خوبه آدم تهش اما ، باشم مقابلتون تنهایی ظاهر در من شاید باشه، زیاد تعدادتون شما شاید -

 له بزنین منو تونینمی نکنین فکر پس. شما نه منم پیروز باز بمیرم اگر حتی. بگیره دستشو خدا که برندس

 هستین؟ چی دنبال! شدین گم تاریکی تو انقدر که کنین گریه خودتون حال به باید بلکه بخندین و کنین

 فراموش رو خودتون اصل چرا انسانین شما میشه؟ چی کنینمی فکر کنین نابود رو آدما کل اگر اصالً قدرت؟

 و نکرده فرقی شما اصلیت اما طریقی هر به حاال آوردید دست به خاص نیروی که هستید انسانی کردین؟

 برینمی دارینبرمی خودتون با رو زمین مردین وقتی میشه؟ چی کنین حکومت زمین کل به اگه چیه؟! کنهنمی

 بیاین حاال! میشین خوشبخت دارین نکنین فکر! میشین تربدبخت و بدبخت سیاه قدرت این با شما دنیا؟ اون

 البته عشقه زندگی اصل زندگیه، از بخشی فقط قدرت نیستین، شما برنده باز اما. کنین نابود و بزنین... بزنین

 چی فهمینمی شدین، بیدار وقتی خوابین تو شما میگم، پرت و چرت دارم کنینمی فکر االن همتون دونممی

.گفتممی  

 از نیز من گویی و شد تاریک جا همه کنند کاری اینکه از قبل اما کردند حمله سمتم باز و شدند بلند یکی یکی

 موهای که سفیدپوستی و جوان پسر و کردم باز را چشمانم آرام. افتادم نرم جای یک روی و شدم جدا زمین
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 جهان اینجا البته! کند رنگ شرابی را موهایش پسر یک کردمنمی گمان. دیدم مقابلم را داشت، رنگی شرابی

.ندارد وجود غیرممکنی چیز دیگر است موازی  

 خبر! کردین نابودش شما و بود خاک زیر که دنیایی و خاکی پادشاهان. منه فرمان تحت خاکی جهان همه -

. دادم نجاتشون شد خوب دادی،می شو و شست رو هابدبخت اون مغز داشتی که داشتم  

 خشمگین و دوختم چشم بود، شده بسته تخت هایگوشه به که پایم و دست به. ندادم پاسخی و زدم پوزخندی

:گفتم ،  

!برات متاسفم -  

! بشی نابود قراره فردا که باش متاسف خودت برای -  

 کوچک کمد یک فقط. خوردمی تکان آرام رنگ، سیاه پرده و بود باز پنجره. بست محکم را در و کرد ترک را اتاق

 جا تخت روی کمی. گذاشتمی نمایش به را خورده ترک دیوار فقط مابقی. بود مقابلم گرفته، خاک آیینه با سیاه

 گفتمی که سخنش به. شده بسته تخت چوب به پایم و دست افتاد یادم باز که شوم بلند خواستم و شدم جا به

 و رمز از بود پر روزی شبانه مدرسه این. رسیدم اینجا به که شد چه راستی. کردم فکر است، نابودی روز فردا

 و بازگشت اما دارد پایان که شدم داستانی وارد حال. شدم غرق درونش ، کردنش کشف با که عجیب رازهای

 من یعنی شوند پیروز توانندنمی. شوندمی نابود روزی هم هاآن اما شوم نابود فردا من شاید. ندارد شدن، تسلیم

 و بکشد فریاد خواستمی گویا و داشت قرار سفت، و محکم طناب فشار تحت دستانم! گذاردنمی خدا بگذارم هم

 گویی اما کشیدم آتش به را تناب و کردم آتش نیروی از پر را دستم. بکشید بیرون گلویم از را طناب این بگوید

 باز یخ شدن شکسه با. زد یخ تناب و کردم یخ را دستم سریع. سوختمی داشت هم دستم چون نبود خوبی فکر

 با. زدم کجی لبخند و شدم خیره طناب به.  شد پاره طناب که کشیدم، فریادی خشمگین. بود نشده باز طناب

 اما رفتم در سمت و شدم بلند بود؟ چه برای ادا و ناز همه این شدی؟ باز فریاد با فقط و نشدی باز نیرو همه آن

 از توانمنمی کردمی گمان بود؟ چه پنجره گذاشتن باز از هدفش یعنی. ماند قفل ، باز پنجره روی امنگاه. بود قفل

  دارم؟ قدرتی چه من داندنمی یعنی شوم؟ خالص طناب

*** 

«سایروس»  

 بود؟ شده غیب چرا دختر این راستی به. نبود خوبی وضعیت اصالً. کردمی گریه رزا و رفتمی رژه مدام جک

:گفتم و شدم بلند خشمیگن داشتند؟ کار او با فقط خاک پادشاهان چرا بود؟ افتاده خطر در باز واقعا یعنی  
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.بکنیم کاری یک بریم باید نمیشه اینطور -  

 سیاه سیبیل با مرد یک که شدیم خیره هاآن به تعجب با همه. شدم رو به رو پلیس مامورین با کردم باز را در تا

.گفت و آمد جلو رنگ،  

.بیاید ما با باید شما -  

جرمی؟ چه به: مایکل  

.غریب و عجیب نیروهای از استفاده و غیرقانونی کارهای انجام جرم به -  

.غریدم خشم با و شدم خیره بود، شده زده آن به دستبندی که دستم به شدند؟ ما نیروی متوجه کجا از هااین  

!دونیننمی هیچی شما نرسوندیم آسیبی اون با آدما به باشیم داشته نیرویی هم اگر ما -  

.باشید ما نظر بایدزیر شما چیه، عجیب کار این بفهمیم بدیم انجام هاییآزمایش بدنتون تو بیاید ما با پس -  

یعنی؟ آزمایشگاهی موش -  

!بذارید ذاریدمی رو اسمش هرچی -  

 ترسندمی چیز همه از و است کوچیک مغزشان هاانسان این کنند، نابود را هاانسان داشتند حق خاک اقوام پس

 نتوانست هم مدیر حتی و کردند ماشین سوار مارا. هستند بودن ابله کامل نمونه هااین! کنندمی خطر احساس و

 فریاد اشانچهره در ترس و دوختم چشم شد،می دوتر و دورتر که ایمدرسه به ماشین شیشه پشت از. شود مانع

 با جک. کنم درک را بودنش خیال بی دلیل توانستمنمی ، خیال بی فرانسیس و بود عصبی مایکل. کشیدمی

.کشید فریاد عصبی آزمایشگاه، دیدن  

...نمی آزمایشگاهی موش ما -  

 را دستم. کنم تحمل توانستمنمی دیگر. شد بیهوش ها،پلیس از یکی شلیک با شود تمام سخنش اینگه از قبل

 چه در نیست مشخص دالرام سو آن. کنم صبر باید که فهماند نگاهش با تلما اما بکوبم صورتش به تا کردم مشت

 و زندان حکم که شدیم آزمایشگاهی وارد. آمد خواهد ما سر بالیی چه نیست مشخص سو این و است وضعیتی

 رنگ، سفید فضای کل عجیب، برقی و سنج انرژی هایدستگاه از بود پر سرتاسرش. داشت ما برای را گاهشکنجه

 یک سمت مرا زنی. داشتند ، هم سیاهی ماسک و بودند پوشیده سیاه لباس دکترها. بود  کننده کسل نوعی به و

 سرم روی ایبرقی دست. شد قفل تخت، توسط پایم و دست کشیدم دراز تا. کشیدم دراز رویش و داد هل تخت

 تشنج دچار مرا و کردندمی بدنم وارد برقی نیروی گویی ، شد روشن سپس و تاریک جا همه و گرفت قرار
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 فریاد بکنند؟ امآزمایشگاهی موش بگذارم و کنم سکوت برابرشان در باید دارم نیرو که زمانی چرا. کردندمی

 زا خواستم باز گرفتند؟ را نیرویم یعنی نداشتم، نیرویی گویی اما کنم استفاده نیرویم از خواستم و کشیدم بلندی

.نیفتاد اتفاقی هیچ اما کنم استفاده نیرویم  

!نه -  

*** 

 درس کالس در االن یعنی بود؟ خوب بقیه و سایروس حال یعنی. بودم افتاده تخت روی جان بی جسمی همچو

  نیامدند؟ نجاتم برای چرا کنند؟می فکر به اصالً  بودند؟

چیه؟ مرگ از بعد حرفت آخرین -  

 او برای جوابم. دوختم چشم ، تحقیر با باشد، او برای باید جهان و سرزمین کل کردمی گمان که ایدیوانه پسر به

 مرا و دهد نجاتم خواستممی. داشتم خدایم از. نداشتم او از باشم داشته ایخواسته مرگ قبل هم اگر. بود سکوت

 تمام تا آوردند را داغ میله آن که زمانی. بس و بود او فقط حالم امید تنها! بمانم وضعیت این در نگذارد! نکند رها

 معلق هوا در که درحالی. آمدم باال تخت روی از و کشیدم فریادی خشمگین بگیرند، خودشان برای را نیرویم

:گفتم ای،دورگه صدای با و کردم نیرو از پر را دستانم خشم با ، بودم  

!بمیرین -  

 را خود دیوار و در به و کشیدندمی فریاد هاآن همه. سوختمی داشت آتش هایشعله زیر در خانه تمام

 و آوردم عقب و کوبیدم دیوار به محکم.  کردم معلق هوا روی را همه و کردم جمع داشتم نیرو هرچه. کوبیدندمی

 در و شدم خارج اتاق از سریع. کردم رهایشان آخر در و کردم تکرار را کار این بارها و بارها کوبیدم، دیوار به باز

. باریدمی سرم روی آتش پایین و باال از. دویدن به کردم شروع تنگ، راهروی  

 گویا. کردندمی برخورد صورتم با شالقی همچو و بودند معلق هوا در موهایم. دویدن به کردم شروع سرعت تمام ا

 با آتش هایشعله. بروم سو کدام به دانستمنمی و داشت قرار مقابلم راه چهار. بودم خم و پرپیچ تونل یک داخل

 چشمانم سریع ببلعد، مرا خواست تا هایشزبانه. بود زده خشکم جاهمان من، و آوردندمی هجوم سمتم به قدرت

. بودم معلق هوا در من و کردمی برخورد صورتم با سردی نسیم. نبود داغ هوا اصالً و نبود گرمم گویی. بستم را

 معلق هوا در روحم حال و اممرده شاید. داشتم تاکنون که بود احساسی زیباترین این ، داشتم سبکی احساس

 این فهمیدن بعد امخانواده مردم؟ که شودمی متوجه کسی یعنی. دارم سبکی احساس که شدم روح شاید است،

می چه دوستانم اصالً شود؟می ناراحت جک کنند؟می چه ماجرا ...سایروس حتی یا کنند؟  
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 وسط. بود شب گویا و بود تاریک هوا. بودم جنگل در اما. هستم زنده فهمیدم تازه و کردم باز آرامی به را چشمانم

 کردمی برخورد صورتم به آرامی به سردی نسیم. دادمی من به خاصی آرامش جنگل و داشتم قرار بزرگی علفزار

 کشاندم جنگل کل به را نگاهم رسیدم؟ بهشت این به آتش آن از چگونه من اما. کردمی لبانم مهمان را لبخند و

 و نشستم زمین روی. آمدند در پرواز به آسمان در نورانی، هایپرهشب که برداشتم قدم چند. ندیدم را کسی اما

 لبانم از ایلحظه لبخند و بودم شده گم موبلند، و پرپشت علفزار این میان. شدم خیره بلند، هایعلف تکانهای به

 فرشته و بودم خویش مرگ انتظار در من کرد؟ خالصم آتش از کسی چه داد؟ نجاتم کسی چه. شدنمی حذف

داد؟ نجاتم که کیست فرد آن کسی؟ چه. یافتم را خویش  

!نداده نجاتت حیوان یک حتی و شخص یک یا انسان یک چون فرد بگی بهش نباید شاید  -  

 را کسی او جز و بود نشسته کنارم سگ یک فقط. کردم کج را سرم صدا آن سوی به و کردم باز را چشمانم

.زدم فریاد بلندی صدای با. دیدمنمی  

هستی؟ کی تو  -  

!کنارتم من میزنی داد چرا  -  

.گفتم و شدم خیره سگ به  

تو؟  -  

!من آره  -  

 یک نه گفت او! گفتمی که کسی نه کنم دقت گفتمی که چیزی به داشتم سعی بیشتر اما بودم کرده تعجب

 برایش که کسی همان کسی؟ چه...یعنی پس است، نداده نجاتم دیگری موجود هیچ نه و حیوان یک نه و انسان

 همان دارم؟ را تو فقط و هستم تنها من گفتم که کسی همان بود؟ او به امیدم که کسی همان دهم؟می هم جان

 نجاتم او ، بودم تاریکی در غرق و نداشتم را کس هیچ که زمانی داد؟ نجاتم خدا خواستم؟ کمک او از که کسی

.گفتم و بردم سگ سمت را دستم کرد؟ خالص آتش هایزبانه چنگ از مرا او ؟داد  

داد؟ نجاتم ذهنمه تو ک همونی واقعا یعنی  -  

.نکن شک  -  

. بود نیامده هم ابتدا همان از گویی که شد، گم علفزارها الیالبه چنان. شد دور من از سرعت با و شد بلند سگ

 از باید اول. کشیدم کنار لباسم روی از را هاخاک و شدم بلند سریع بروم؟ سمت کدام به کنم؟ چه باید حال

 دویدم جنگل سمت. کنم تهیه خودم برای جنگل مناسب لباس یک و شوم خالص مسخره هایلباس این دست
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 احساس. درونش آرامش به کردممی شک که بود ساکت آنقدر. رسیدم جنگل ساکت و تاریک بخش به و

. رفتم باال درخت بدن از آرام و گذاشتم درخت شاخه روی را پایم. است دروغین آرامش و سکوت این کردممی

 قابل چیزی ایتاریکی چنین در. شدم خیره پایین به باال آن از و کشیدم درخت تنه روی مانند نوازش را دستم

 چه اما. فرستاده اینجا به مرا خداوند همین برای باشم چیزی دنبال و بیابم چیزی اینجا باید شاید. نبود دیدن

 سمت باید تنهایی حال و ندارم خبری کس هیچ از! هستم شدن گم نگران دهد، نشانم را راه کسی باید چیزی؟

.باشم راهی چه دنبال باید دانمنمی حتی کجاست، دانمنمی که بروم راهی  

.فقط کن تحملم دیگه کمی کنم،می سنگینی دارم شونت رو کنممی حس هستی، قدرتمندی درخت چه  -  

 چیز همه. دارد احساس هم درخت این. خورد تکان آرام درخت هایشاخه که دادم تکیه درخت تنه به را صورتم

 شخصی یک صدای که بدهم ادامه حرکت به خواستم و انداختم زمین روی را خودم! چیز همه ، دارد احساس

 سریع. امیدوارم البته! باشد انسان یک صدای باید این دیگر، حیوانی نه است سگ نه بودم مطمئن بار این! آمد

 قلب در من برای چراغی نیز این. شد تبدیل یقین به شکم بود، داده تکیه درخت به که پسری دیدن با و برگشتم

.باشد امراه راهنمای که فرستاد چراغی داد، را جوابم خدا و نکشید طول زیاد هم بار این. است تاریکی  

میری؟ کجا  -  

...از یهویی من راستش. کجا دونمنمی اما برم جایی یک باید دونممی...من  -  

!دونممی رو چیز همه نگو، هیچی  -  

دونی؟می  -  

ندونم؟ داشتی انتظار  -  

 کمرنگ نور مقابل کمی که زمانی و آمد جلو. خندید حرکتم این به که انداختم باال دانمنمی نشانه به را هایمشانه

 و داشت فری حالت که داشت بلندی و رنگ زیتونی موهای. ببینم را اشچهره بهتر توانستم گرفت، قرار ماه

 کجا از البته بودند، منطقه یک قهرمان که تخیلی هایشخصیت همان مثل داد،می نشان ایافسانه را اشچهره

 واقعا شاید! بیفتد اتفاق اینکه مگر شودنمی دیده یا شودنمی نوشته چیز هیچ باشند؟ ایافسانه هاآن که معلوم

 معجزه زندگی مطمئنم و ندارم اعتقاد تخیلی چیزهای به من ، باشند شده نوشته واقعیت روی از هاافسانه این

 که است شخصی درواقع هست ایعادی فرد و دارد عادی زندگی یک کندمی گمان که هم شخصی هر! است

 را بال هزاران و شودمی بیمار که است همین برای دارد بودن عادی در سعی و کندمی سرکوب را نیرویش

!شوندمی متحمل  
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 از پر من ذهن. بخواند را ذهنم خواستمی گویا و بود خیره من به ریزبینی با رنگش عسلی و کشیده چشمان

 درواقع و است پیچیده اسرار صندوقچه ذهن این نیست، هرکسی کار خواندنش و است پراکنده افکار و کلمات

.گفت و گرفت را دستم گرمش دستان با! است نشده اطالعات این آوردن دست به به موفق هرکسی  

.پله به پله چیز همه نباش کنجکاو! کنی کار چی باید و کجاس اینجا میگم بهت بیا من با  -  

 با محکم را دستم که کنم باز را دهانم خواستم. کشیدم امچانه به را دستم کمی و گرفتم چشمانش از را نگاهم

 را چشمانم شدم مجبور و سوخت باد، با برخورد شدت از چشمانم که کردمی حرکت سریع چنان. کشید خود

 سمت و هستم هوا در فهمیدم تازه چشمانم کردن باز با بله؛ و هستم شدن پرتاب درحال کردم احساس. ببندم

 سقوط زدم، پا دستو آسمان در و زدم فریاد داشتم سراغ خود از که صدایی بلندترین با. شوممی پرتاب زمین

 دیوانه پسر آن. کشیدم عمیقی نفس و آوردم بیرون آب از را سرم. افتادم آب داخل بلکه زمین روی نه اما کردم

 لباس به و آمدم بیرون آب داخل از هستم؟ توپ من کرد فکر واقعا نکند کرد؟ پرتاب توپ همچو مرا که بود

 همان دیدن با. بود کرده امکالفه بیشتر لباسم سنگینی و کردمی چکه صورتم و سر از آب. شدم خیره خیسم

.شد معلق هوا روی که بردم جلو را دستم و ساییدم یکدیگر به را دندانم کرد،می نگاهم لبخند با که پسر  

کنم؟ پرتت داری دوست  -  

 راه نیست، لجبازی وقت االن اما کردی نابود آتیش به رو اونجا آدمای اون کل و قدرتمندی خیلی دونممی  -

.نمیفته برات اتفاقی دونستممی درضمن خریدم، رو وقت کردنت پرتاب با و بود طوالنی  

 موضوع این متوجه نیز او گویی و کردممی سرما احساس. کشیدم آغوش به را خودم و انداختمش زمین روی

.بود شده  

.داخل بریم بیا  -  

داخل؟ -  

 ساخته خانه درخت درون. کشید کنار را درخت تنه و رفت درخت سمت. بود کنارمان که کرد اشاره درختی به

 و چوبی هایصندلی به سپس. ماندم خیره داشتند، زردی رنگ که هایشدیوار به و شدم چوبی خانه وارد! بودند

 ای. بودند منتظرم گویی و بودند ایستاده مقابلم کلبه داخل نفر چندین. دوختم چشم افراد... و نقاشی تابلوی

 و بادامی چشمانش و داشت رنگی سیاه و بلند موهای که دختری. چیست ماجرا گفتمی من به اینجا یکی کاش

.داد دست من با و آمد جلو بود، بامزه  
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 مادر. من مادر و پدر دونفر این و هست ماهورا من برادر پسر آقا این. خوشحالم دیدنت از! هستم ماهارا من  -

 تو وظیفه. دیدیم تعلیم مادرم و پدر پیش برادرم منو البته و کار یوگا بهترین پدرم و است کمانگیر بهترین من

 گناه بی مردم نجات برای باید تو کنی، کار چی باید که میدیم آموزش بهت ما اینجا! یکتاست نیروی به تقرب

.کنی ایجاد تحولی  

هن؟  -  

!بپرس سوال بعد و کن فکر حرفام رو لطفا  -  

 سبزی چای ماهارا که نشستم سفتی و چوبی مبل روی کنم؟ فکر نفهمیدم آن از هیچ که چیزی راجب چطور

.شد خیره من به لبخند با و داد قرار مقابلم  

کنیم؟ شروع بعد بشی آشنا محیط با اول چیه نظرت  -  

.گفتم و دوختم اششده بافته و سفید سیبیل به را نگاهم. بود ماهارا پدر سخن این  

.تحولی چه بفهمم باید اول  -  

.فهمیمی  -  

 شودمی است؟ کجا اینجا ؟ هستم جهانی چه در من شود؟می چه مدرسه شوند؟می چه دوستانم و مادرم و پدر

 تحول دچار نمک نم بلکه نشد اینگونه باره یک به من زندگی البته شود؟ رو اون به رو این از باره یک به زندگی

 نابودی از جلوگیری ها،معلم نجات ماموریت ها،معلم شدن غیب سپس و او راجب کنجکاوی و سایروس اول. شد

 بگویند بفهمی، است قرار بگویند اینکه جای به کاش ای! دادمی جواب سواالتم به کسی کاش ای...حال و زمین

!بسپارم زمان دست به را سواالتم و خودم باید! شوم زمان بازی وارد باید باز و گویندنمی اما میفهمی، حاال  

*** 

«رزا»  

 کدامین به. بودند کرده زندانی آزمایشگاه بگویم، بهتر یا بیمارسان این در بیمار همچو مارا که بود روز دو دقیقا

 خواهندمی خودشان سیاسی دشمنان دربرابر اتم بمب مانند قدرتمند وسیله یک عنوان به ما از چرا گناه؟

 چرای برای جوابی چرا بشود؟ رفتار ما با اینگونه باید چرا تفنگ، نه وسیله یک نه انسانیم یک ما کنند؟ استفاده

 مانده عقب چنین باید چرا جهان اند؟کرده دفع یا اندخورده را خود انسانیت هاانسان است؟ عدالت این نیست؟ ما

 توانممی که کرده النه خشم آنقدر درونم کنم،نمی درک من کند؟ له آدامس همچو را پیشرفته هایانسان و باشد

.گفتم رامونا به رو و شدم بلند رنگ آبی تخت روی از! کنم نابود را کلشان  
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.بمونیم اینجا آخرش تا تونیمنمی ما نمیشه اینطور  -  

«کن تحمل نقشم یک دنبال:»رامونا  

!آتیش...  میگیرم آتیش دارم  -  

 و سایروس همچنین تلما و رامونا و رزا من، برای تخت شش. شدم خیره نداشت پنجره حتی که اتاقی به

 دور و کشیدم فریاد بلند صدای با. انداختم زمین روی را بالش و کردم مشت را دستم. داشت وجود فرانسیس،

 لرزه که کشید فریادی سایروس. بودند شدن خورد درحال هایمدندان و بود موهایم الیالبه دستم. زدم قدم اتاق

.افتاد تنم به  

برسی جایی به تونینمی کارات این با دیگه بتمرگ بشین! کن بس  -  

 یک آزمایشگاهی، موش یک هیچ شدیم کنن،می کنترل دستگاه این با نیرومونم سایروس؟ پس کنم کار چی  -

.تونمنمی خوام،نمی وسیله،  

 موج درش ناتوانی و بغض که ایخفه صدای با. افتادم زمین روی و آمدند فرود امگونه از دانه دانه هایماشک

.گفتم زد،می  

.تونمنمی من...تونمنمی -  

 اصالً! تمام بودم، شده تمام من راهی؟ چه از چگونه؟ دلخوشی؟ کدام با اما داشت را کردنم آرام قصد سایروس

 دانستممی! بود جدا ما از همیشه و بود متفاوت همیشه کجاست؟ او االن بود؟ زده غیبش چرا بود کجا دالرام

افتاده؟ گیر یا دهدمی نجاتمان یعنی! دانستممی بود، قدرمندتر ما از حتی  

 مطمئن بگذرونیم، خوش هستیم اینجا وقتی تا بیاین فقط میشه درست چیز همه نباشین نگران:»سایروس

.«میشیم خالص اینجا از زودی به باشین  

میدی؟ دلخوشی  -  

 بذاریم نه بیایم راه باهاشون نه کنیم، دیوونه رو پزشکا این کنیمو حال بیاین فقط مطمئنم...میاد دالرام! نوچ  -

«حله؟ بکنن، رومون آزمایشی  

«داداچ حله:»تلما  

دانست؟می کجا از او چگونه؟ اما دالرام؟  
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*** 

 کرد شروع ببندم را چشمانم خواستم که زمانی دقیقا. بودم ماهارا اتاق داخل دیشب. دانستممی را چیز همه دیگر

 بجنگم، چه برای و کنم چه باید دانممی حال. داد پاسخ خود او و نپرسیدم سوال من بار این گفتن، سخن به

 مصمم راه این در من. داده ماموریتی چه دانممی حتی و داده من به را ماموریت این چه برای خدا دانممی حال

 پیشانیش روی را پیشانیم. کشدیم رنگ سفید اسب صورت روی را دستم و کشیدم عمیقی نفس! بود خواهم

 ضربه شکمش به آرام پایم با و شدم سوارش حرکت یک با! بود آرامی اسب چه. کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم

 چه هاپرش این. شدمی باد گرفتار موهایم و پریدممی باال نیز من پشش هر با. حرکت به کرد شروع که زدم

می لبخند ذوق با و پریمی باال زندگی مشکالت روی از گویی! داشتند هیجانی  که هاییانسان گفت ماهارا. زنی

 را خودشان درونی قدرت هاییانسان مردود تنها زیرا هستند، کم و مردود بسیار هستند خاصی نیروی دارای

 زمانی اگر. هستند شاننیروی کفش دنبال و است داده واالیی قدرت هاآن به خدا دانندمی و کنندمی کشف

 شدن قدرتمند برای هاآن از بشوند، هاانسان بعضی دست در قدرتی چنین متوجه نادان و فکر بی هایانسان

 درک را نیرو و هستند نادان و ابله بیشترشان نصف مردم گفت! دهدمی آزار را آنان و کنندمی سوءافتاده

 کتاب و داستان برای فقط چیزهایی چنین و دانندمی همه از بیشتر خودشان کنندمی گمان درواقع کنندنمی

 است کوچک آنقدر شانذهن هاانسان این! است شده نوشته واقعیت روی از نیز کتاب و داستان دانندنمی و است

 نیست دروغ خدا قدرت و دنیا این! نیست دروغ نیروها این کنم ثابت باید من و ندارد نیروهایی چنین تحمل که

 شتاب سرعت با! شوم آماده باید کنم، محکم را خودم باید بگیرم، را افراد این ظلم و طلبی قدرت جلوی باید و

.کردم رها را کمان ماهارا، پدر تارا، صدای با. کردم آماده را تیرکمانم و گرفتم  

.کردی ول دیر -  

.دیگه بار یک باشه -  

 هازودی این به دانممی. نشدم ناامید اما دادم انجام را کار همین بارها. شد خطا باز اما زدم تیر و برگشتم دوباره

 همان به اما است زمانی چه روزی یک آن دانمنمی! توانممی بالخره شوم،می موفق روزی یک اما شومنمی موفق

 هدفم به بالخره و امیدوارم من سال، چندین حتی و فردا پس حتی و روشن فردای به دارم، امید روزی یک

.گفت ماهورا که آمدم پایین اسب روی از. خوردمی هدف به و میزنم را تیر بالخره! میرسم  

کنی؟ استراحت خوایمی شدی خسته -  

چیه؟ بعدی تمرین نه -  

«بدویی رو مزرعه این کل باید:»تارا  
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 خسته زود تا کنم حرکت آرام ابتدا کردم سعی و دویدن به کردم شروع. ماند باز دهانم بزرگ مزرعه دیدن با

 روی از عرق چکیدن.  کشیدنم نفس صدای حتی و شنیدممی خاک روی را سنگینم هایقدم صدای. نشوم

 مهم باز اما بودند چسبیده صورتم به خیسم موهای و دیدمنمی خوب را مقابلم. کردممی احساس هم را پیشانیم

 موفق بالخره تا رسیدممی عشق منبع به بالخره تا دویدممی و دودیممی دویدم،می باید ، دویدممی باید نبود،

 و خوردممی باید! شد فوالدین شمشیری به تبدیل تا سوخت و خورد ضربه باید! کشیدممی سختی باید! شدممی

 این شهرهای. بود کرده پهن جنگل در را خود سایه آرام باز و بود شده تاریک هوا. بود راه اول هنوز سوختممی

 آرام جنگل این به چقدر بیاید؟ هم من کلبه به آرامش کنم چه نداشت؟ من ناآرام قلب که داشت چه منطقه

 مهمان را خدا باید شاید. همه برای است همه برای که خدایی داشت، را خدا جنگل این شاید! کردممی حسادت

. بمانم اینجا داشتم دوست من اما بودند رفته کلبه داخل همه. انداختم زمین روی را خودم! کنم ناآرامم قلب

.دوختم نشست، کنارم که ماهورا به را نگاهم. داشتم نیاز آرامشش به شاید  

.آوردم میوه آب برات -  

!ممنونم -  

.میشی موفق مطمئنم تالشی، پر خیلی -  

.ممنونم بازم -  

نداری؟ ممنونم جز حرفی مارو کشتی خوشگل بابا -  

!میارن در اداتو بقیه شمایی خوشگل..آ -  

!شنید بچه از باید راستو حرف -  

نیستم؟ که من بچه از منظورت  ماهورا چی؟ -  

بینی؟می اینجا ایدیگه بچه -  

بزنمت؟ -  

.نزن نه -  

.بهت کردم رحم وقتی چون چشم -  

دالرام؟ دونیمی -  

چیو؟ -  



 

 

 
199 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
..نزنی میدم ترجیح همین برای میاد قلقلکم بزنی منو -  

 فرار سریع که کنم دنبالش شدم بلند خشم با و پرید گلویم داخل میوه آب کل خوردم،می میوه آب که درحالی

 روی و خورد پیچ پایش که بودم دنبالش هنوز. دویدن به کردیم شروع سرعت با و شدیم جنگل وارد هردو. کرد

..افتاد زمین  

 سایروس

.نمیشم دستگاه اون وارد ما کنید بس -  

 بود؟ کجا دالرام پس بودم شده خسته دیگر. آمدند سمتم آمپول با پرستارها که زدم دکتر دهان به مشت با

 که شدند خارج اتاق از پرستارها کردند؟می رهایمان کی هوشیبی داروهای این شد؟می تمام زمانی چه عذاب

 باید دانستیمنمی دیگر واقعا و بودیم شده خسته همه. انداختم چنگ موهایم به حرص با و نشستم تخت روی

 نامعلوم اینقطه به و بود داده تکیه دیوار به را سرش تلما باشد؟ شده گرفتار خود دالرام نکند اصالً . کنیم چه

. بودند کشیده دراز همچوجنازه یکدیگر کنار هم رامونا و رزا و کوبیدمی تخت به مدام را سرش جک بود، خیره

 سه. بودند رفته فنا به همه درکل. بود خواب هم مایکل. بود خیره سقف به باز دهانی با همه از بدتر فرانسیس

 این ته یعنی هفته، سه نه است چنین وضع که است سال سی گویی و ایمشده زندانی اینجا در ما است هفته

  شد؟ خواهد چه وحشتناک داستان

*** 

 دالرام

 هستند کجا  االن دانستممی کاش ای. پرسیدمی دوستانم از ذوق با و رفتمی راه جنگل در من با قدم هم ماهورا

 جمع چوب بودیم آمده. زدمی قدم آرام سرمان پشت هم ماهارا شد؟ خواهد چطور یعنی است؟ چطور حالشان و

 روشن را شومینه باید امروز همین برای رفتمی سرما به رو هوا کم کم! کند روشن آتش ماهورا مادر تا کنیم

.دادم ادامه و برداشتم زمین از کوچک چوب چند. کنیم  

 هااون برعکس تلما. دارند یخ و سرما نیروی و  هستن ایانرژی و شور پر و باحال دخترهای رامونا و رزا خب -

 اما ترسناک دشمن برای یعنی. باحالی  خیلی و جدی پسر یک سایروس. است مهربونی خیلی دختر البته و آتشی 

 هم فرانسیس. باحال نیروی کلی و داره بال. رفیق واسه ذارهمی تموم سنگ ، است فرشته یک دوستش برای

. انخوبی هایبچه خیلی درکل نیست بد هم مایکل و نازی  بچه جک مسخرس، کمی اخالقش اما سایروس  عین

.شده تنگ واسشون دلم  
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 از قبل بهتره جنگ، به بری باید بعد شد زیاد نیروت وقتی گذرهمی سختیم دوران این. کنممی درک:» ماهورا

«کنی پیدا اونارو جنگ  

دوستامو؟ -  

«کننمی کمکت اونا آره:» ماهارا  

 که دادم خانم شارکار دست را هاچوپ. شدم روانه خانه سمت دستم در هایچوب همان با و نگفتم چیزی دیگر

 که چیزها چه مدت این در من. دوختم درخت باالی به را وسرم نشستم صندلی روی. کرد روشن را شومینه

 کوچک بسیار درخت یک داخل آخر. بود هایمتجربه ترینعجیب از یکی درخت در کردن زندگی. نکردم تجربه

 ماهورا که زدم لبخندی پس؟ نیستند چرا دیگر حشرات و هامورچه ساخت؟ شودمی بزرگی این به خانهای مگر

.گفت و زد برایم چشمکی  

!ها نداریم خندیدن ریز ریز -  

.خندیدم بزرگ نخندیدم ریز هم من -  

. کردم قارچ سوپ از پر و برداشتم را امچوبی قاشق. نشستیم و رفتیم میزغذاخوری سمت غذا، میز شدن آماده با

 بودم اینجا که زمانی مدت طول در نیامد، خانه به کال همین برای خوابیدمی خانه از بیرون امشب باید تارا آقای

.گفتم ، شام از بعد. است عجیب اینجا چیز همه البته شدم تارا آقای مرموزی متوجه  

.کنممی جمع من. ممنونم خیلی -  

.کنی جمع نیست نیاز دخترم نه -  

 ماهورا که زدم ایضایعی لبخند. برد آشپزخانه سمت سپس و کرد معلق را میز روی وسایل تمام اشانگشت با

 در و رفتمی باال که بود کوچک پله شش. رفتم پله سمت و شدم بلند میز پشت از سریع. زد قهقه و شد سرخ

 خوابیممی اتاق یک داخل ماهارا و من. بستم را در و شدم اتاق وارد. داشتند قرار هااتاق که بود راهرویی آنجا

 را نازک و رنگ سفید پتوی و کشیدم دراز فنری تخت روی. نداشتم دوست را خوابیدن تنها وقت هیچ من چون

 و شد اتاق وارد ماهارا. بود هاپنجره شیشه و هاتخت همین نبود، چوبی اینجا در که چیزی تنها. کشیدم رویم

.گفت و نشست بود، من تخت مقابل که تختش، روی. کرد باز را پنجره  

.گرفتس آسمون امروز -  

.بباره بارون امشب کنم فکر میشه سرد داره هوا دیگه ابرهاست، خاطره به -  
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نشدن؟ نگرانت خانودت نظرت به دالرام -  

.بزنن سر نکنم فکر ولی میشن نگران بزنن سر من روزی شبانه مدرسه به بکنن وقت اگه هااون -  

.دادن خبر خانوادت به صددرصد شدی غیب خب -  

شدم؟ دزدیده یا شدم گم کننمی فکر همه یعنی. دونمنمی -  

!مردی فکرکنن ممکنه حتی -  

. نه را ذهنم اما بستم را چشمانم و کشیدم آرامی خمیازه. بردم فرو بالش روی را سرم و زدم کوچکی لبخند

 شکایت مدرسه به شاید کشیده؟ کردن شکایت به کار یعنی. باشند شده دار خبر باید االن تا گویدمی راست

 که افرادی با من باید چرا است؟ کجا هستم آن در من که اینجایی اصالً  گردد؟می دنبالم االن پلیس یعنی! کنند

 تاکید شدم آشنا دوستانش و سایروس با بار اولین برای وقتی کنم؟ مقابله کنندمی سوءافتاده نیروها این از

 انسانهای چون. فهمممی حال اما چرا نفهمیدم درست زمان آن نشوند باخبر ما نیروی از عادی مردم داشتند

. کنندمی استفاده خود شخصی اهداف برای ما نیروی از یا کشنتمی را ما یا عادی  

*** 

 کاره چی اینجا شما پس...جالبه شده؟ گم دخترمون میگین زنینمی زنگ گرفته؟ شوخیتون شما چی یعنی -

.کنممی شکایت شما علیه من هوا؟ رو بره بشه دود که آبه مگه بشن؟ غیب دوستاش و دخترم میشه بودین؟مگه  

.باشین آروم لطفا آقا -  

واقعا؟..باشم؟ آروم -  

 این به را دخترم تک دالرامم،. بود مادرش از بدتر جک و ریختمی اشک و بود نشسته دفتر صندلی روی همسرم

. کردممی رها را اداره و گذاشتممی وقت بیشتر دخترم برای باید اول همان از اصالً. کردند نابودش سپردم مدرسه

 دست از کشممی هرچه که من بر لعنت. کردم رها اینجا را او و نداشتم وقت دخترم برای بود، زیاد کارم چون

 سوار با. رفتم ماشین سمت و شدم خارج دفتر  از کنم؟ کار چه باید دخترم بدون االن. است امطلبی مقام و پول

.کردم رانندگی به شروع سرعت با و کردم روشن را ماشین سریع همسرم، شدن  

!کنممی شکایت اینجا به من. کنیممی پیداش نکن گریه -  

شده؟ چیزیش نکنه چی؟ نشد اگه -  
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 من نبودنش دلیل و نیست دخترم افتادمی یادم وقتی آمدمی درد به قلبم. کردند لمس را امگونه آرام هایماشک

 زنده است ممکن آری گفتممی گفتم؟می چه. فشردم با فرمان بیشتر خشم با و کشیدم داندان به را لبم. هستم

  باشد؟ آمده سرش بال هزاران و نباشد

*** 

.شدم خارج آشپزخانه از زدم هم را غذا که این از بعد  

«افتادی زحمت تو کردمی درست خودش مامان:» ماهارا  

.بشه رفتار باهام مهمون مثل ندارم دوست -  

 فرو خودش در همیشه از بیشتر روزها این. رفتم بود، نشسته سنگ روی که ماهورا سمت و شدم خارج خانه از

 گفتن بدون دادم ترجیح اما بود؟ چه برای دقیقا آشفتگی همه این بدانم داشتم دوست. نشستم کنارش. رفتمی

 بسیار امآمده اینجا به من که زمانی از او بود، قلبی خوش و مهربان پسر ماهورا. بنشینم کنارش کلمه یک حتی

 حتی. است ساکت و پژمرده انقدر حال که است عجیب! نکنم غریبی احساس کرد را تالشش تمام و کرد کمکم

. نیست خوب حالش چرا دانندمی که گویی کنندمی برخورد جوری اطرافیانش  

نه؟ مگه خوبه خیلی بهاری هوای -  

خوبی؟ تو ماهورا -  

آره -  

 و نبود واقعی آری معنایش شک بی باشد هرچه مورد؟ هردو یا شو خفه اینکه یا بود توچه به معنای به آری این

 نیشی با و آمد ما سمت شکل، مشمبایی و رنگ سبز هایلباس و ظرف چند همراه ماهارا. نیست خوب حالش

.گفت باز،  

.برداریم عسل بریم باید -  

 سمت و پوشیدم هم را دستکش، و ایشیشه و سنگین کاله. پوشیدم را رنگ سبز مشمبای و شدم بلند جایم از

. خنده زیر زدند بلند هردو دقیقه یک عرض در. کردمی نگاهم باز نیشی و رفته باال ابرویی با او. برگشتم ماهارا

. شدند آماده هم هاآن که زدم کوچکی لبخند. بودم کرده پیدا ایمسخره و عجیب ظاهر لباس این با احتمااًل

 همیشه بخش این اما کرد،می جلوه نورانی بسیار خورشید و بود صبح اینکه با حتی بود، تاریک جنگل درون

 این هم شاید و باشد بودند، کرده کج را خود سر که بلندش هایدرخت خاطر به شاید. بود تاریک و مرطوب
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 چرخاندمی مختلفهایسمت به را سرش ماهارا. باشد درست اول مورد گمانم به هرچند باشد؛ شده طلسم بخش

. دویدم درخت سمت فریاد با و شد قفل کندو یک روی نگاهم. کند پیدا عسل کندوی یک تا  

«کرد ذوق بچه:»ماهورا  

.خودتی بچه -  

«من هایبچه ببینم کنین کمک بیاین:» ماهارا  

.گفتم مسخره لحنی با  

!مامان چشم -  

 تا زمین از خریدیممی که عسلی با نظر به. کردم خارج کندو داخل از را کوچکی عسل و رفتم کندو سمت

 این مجذوب انگار. بود پیتزا پنیر مانند هاشیره کشش. زیاد شیره دارای و طالیی عسل یک. داشت فرق آسمان

 روز یک کسی اگر شدمی جالب چه. بود عجیب هم حیوانات زندگی واقعا. بودم شده هاعسل ضلعی شش شکل

 یا بمیرد خود حیوانی شکل در است ممکن. آیدمی هم ترسناک نظر به البته کند زندگی حیوانی جای به بتواند

...یا و شود شکار  

«کجایی؟ بانو هوی:»ماهورا  

. انداخت رویم عسل چند که دادم تکان برایش را دستم و دوختم ، بود رفته باال درخت از که ماهورا به را نگاهم  

«عسلو بگیر کنی؟می کار چی:»ماهارا  

.گرفتم آهان هان؟ -  

 ربطی من به که مسائلی در شدن غرق و کردن فکر زیاد هم شاید. کردم رفتار هادیوانه شبیه کنممی احساس

 شدت به زبنورها. بستم را ظرف سر و گذاشتم سفیدی ظرف داخل را هاعسل. نباشد خوب هم چندان ندارد،

 مانند عسل برداشتن. بودند گرفته سرشان روی را جنگل کل بلندشان و نخراشیده صدای با و بودند کرده تجمع

 خانه از را هاعسل راحتی این به ما البته و کنندمی درست عسل و کنندمی تالش آنقدر زنبورها نیست؟ دزدی

 اینکه و بزنند نیش یا بکشند فریاد دارند حق هاآن. دزدیممی را شانتالش محصول یعنی. کنیممی خارج هاآن

. است آور درد بسیار رسدنمی ما به زورشان  

.کشید فریاد ماهورا  

کو؟ کالهت -  
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.برداشتمش بخورم عسل خواستم -  

. کردم دویدن به شروع تمام هرچه سرعت با و انداختم بودند، کرده حمله صورتم سمت که زنبورها به نگاهی

 دویدممی سرعت با. برود ، جنگل از تا بست را بندیلش و بار بود جنگل در پرنده هرچه که کشیدم فریادی چنان

 حالش به باید که کسی حال و بودم زنبورها این کشیدن درد فکر به من. نبودم خوبی چندان دونده گاههیچ اما

 آبشار صدای. بود آب سمت به سقوط محل که جایی دقیقا. رسیدم جنگل ته به. هاآن نه هستم، خودم کنم گریه

 به آبشار از سقوط با مساوی اینجا از پرش یعنی بود، زیاد بسیار ارتفاع. شنیدممی داشت، قرار چپم سمت که را

 شدم خیره داد،می نشان را زنبورها از ایتوده که سرم پشت به. بود درصد ده بر درصد نود مرگ پس. بود پایین

.گفتم آرامی لحن با و  

خوبه؟ کردم غلط من اصالً. کنیم مذاکره بیاین -  

 به بلکه نبود، پایین به آبشار باالی از سقوط معنای به تنها تمام انجا در. تمام و رفتم عقب قدم چند شانهجوم با

 سفرم این ناکام اما داشتم زیادی هایهدف و آرزو حداقل و بودم خوبی انسان. بود هم من زندگی پایین معنای

 هم شناکردن حتی من. افتادم آب درون به کشیدم،می فریاد و زدممی پا و دست هوا در که درحالی. شد تمام

. دوختم چشم شد،می دورتر لحظه هر که نورخورشیدی به. رفته یادم االن هم، باشم بوده بلد یعنی. نیستم بلد

.شد تاریک جا همه و بردم باال را دستم. رفتممی ترپایین و ترپایین من و بردمی فرو خود درون بیشتر مرا آب  

  

*** 

 ماهورا

 دخترک آن دنبال به آبشار، زیر سرعت پر آب درون چشمانم با و کوبیدممی خاک روی را پایم محکم خشم با

.کشیدم فریاد و دادم بیرون کالفه را نفسم. بودم نادان  

.باشه تو دست که نیرو این حیف آدمی؟ واقعا تو ابله اخه -  

«کنم فکر باشی جونش نگران باید سرزنشش جای به االن داداش:» ماهارا  

...حل خودش پس بود خودش اشتباه. نیست مهم برام اصالً جونش کنیمی فکر اشتباه -  

 خشکی سمت به کمی محکمی، و بلند چوب با و دویدم سمتش سریع بود، آب روی که جسمش دیدن با

 اشبسته چشمان به نگرانی با و گذاشتم پایم روی را سرش. کشیدم باال را جسمش دستم دو با و کشیدمش

.شدم خیره  
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کنیم؟ غلطی چه حاال -  

.کنی خارج نفسش از باید رو آب -  

 هایشسرفه. کرد باز را چشمانش کمی و داد بیرون را آب که کردم وارد فشار اشسینه قفسه به بار چندین سریع

. شدم مجذوبش دوختم خیسش هایمژه به را نگاهم کالفه کردندومی بیشتر را خشمم و بودند محکم و دلخراش

 بیاید؟ خوشم ابلهی و نفهم دختر چنین از باید چرا جایی؟ چنین در حتی و موقعیتی؟ چنین در االن؟ چرا اما

 علیه بر و دهد نجات را اشدوستان سریع باید او. بودم قبل از ترخشمگین االن حتی داشت؟ چه او چه؟ برای

 بد تنها نه نیرو این دهد نشان مردم کل به و کند نابود را افراد این همه باید او. کند قیام سودجو هایانسان

 کاری چنین پس از دختر این چگونه اصالً  او؟ چرا اما کند، رسمی را نیرو این و باشد خوب تواندمی بلکه نیست

 دالرام به و گذاشت من کنار را عسل هایظرف ماهارا. نشستم درخت به پشت و کشیدم کنار را خودم آید؟برمی

 همچو دقیقا بودند، افتاده چشمانش روی که خیسی موهای و خیس لباس آن با دالرام. شود بلند کرد کمک

. کردم اخم و دزدیم را نگاهم کرد، نگاه من به تا. است بازگشته شکسته چتری با باران زیر از که بود ایبچه دختر

:گفت و برداشت را سبدها و ظرف ماهارا  

بیای؟ تونیمی. دیگه خونه بریم -  

.کردم درست دردسر خیلی. مرسی آره -  

.شدم بلند زمین از و زدم پوزخندی  

!احمق دختره. دردسرسازی خیلی کال تو آره -  

 شدم خانه وارد همه از جلوتر. نبودم پشیمان بودم، گفته که چیزی از اصالً  من اما شد خیره من به خشم با ماهارا

 خواهدمی وقت آن ، دادمی کشتن به راحتی به را خودش داشت واقعا او شودنمی باورم. رفتم اتاقم سمت و

 او کنم سعی و کنم سرزنش را خودم دارم دوستش اینکه خاطر به باید چرا اصالً  بگیرد؟ عهده به ماموریتی چنین

دارد؟ هم ایفایده مگر دهم؟ جلوه بد را  

*** 

 دالرام

 را موهایم. پوشیدم رنگی سیاه شلوار با بلند مرمری و قرمز لباس یک جایش به و کردم تعویض را خیسم لباس

 هربار و خوردمی زنگ گوشم در مدام ماهورا سخنان. کردم رهایش ام،شانه روی طوریهمان و کردم خشک کمی

 او از را سخنی چنین نداشتم انتظار اما کردم رفتار احمقانه واقعا من. گفت راست او. شوم ناراحت ، شدمی باعث
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. دانمنمی چیزی دیگر هم خودم. مختلف دالیل به شاید و کردمی برخورد خوب من با همیشه چون شاید! بشنوم

 چه نباید؟ چرا. بود جالبی نباید. باشم دلخور نباید گفت و گرفت را دستم او. نشستم ماهارا کنار و رفتم پایین

 پایین رنگی آبی و اسپرت لباس با ماهورا. است تلخ حقیقت واقعا خب شنیدم؟می باید سخن این از بدتر سخنی

 زمانش دیگر شاید. ماندم باقی مبل روی همچنان من و رفت او دنبال خشم با ماهارا. شد خارج خانه از و آمد

 لباس سریع. بود بیرون هنوز او. ماهورا جز خوابیدند همه ساعت چند از بعد. بروم هاآن خانه از که باشد رسیده

 تخت روی را آن و کردم ایویژه تشکرات نامه درون. گذاشتم سرم روی را کالهم و پوشیدم سیاهی پشمی و گرم

 و کردم اشنگاه مدتی برای. بود رفته فرو عمیقی خواب در شده، مشت دستی و باز دهانی با ماهارا. گذاشتم

 دیدن قابل جا هیچ و بود تاریک جا همه. شدم خارج خانه از و برداشتم قدم آرام. شدم خارج خانه  از سپس

. ایستاد حرکت از قلبم صدایی، شنیدن با. نبود  

 دونیمی و مردن من جز همشون چون آخرین؟ چرا دونیمی. خاک شهر پادشاه آخرین شناسی؟می رو من -

نه؟ مگه شده تو نوبت حاال. همشونم از ترزرنگ چون نمردم؟ من چرا  

 و داشت بلندی چانه. بود گرگ چشمان همچو شب، در چشمانش. دوختم براقش و ایتیله چشمان به را نگاهم

 ترنزدیک من به را بلندش و الغر پاهای. دادمی جلوه عجیب را او همه از بیشتر کجش دماغ. ایاستخوانی چهره

 من و کردم آتش از پر را دستم. کردم خارج دستم از را دستکش و برداشتم سرم روی از را کاله. آمد جلو و کرد

 برف از پر را دستانم. شد ظاهر سرم پشت و شد ناپدید کنم، حمله آتش با او به خواستم تا. شدم نزدیک او به نیز

 سمتش و دادم خالی جا سریع. شدند پرتاب سمتم ها،سنگ و آمد در لرزه به زمین که انداختم سمتش و کردم

 را سنگ نیرویم با کردم سعی و چسبیدم درخت به. انداخت سمتم تربزرگ سنگی و شد ناپدید باز که دویدم

 بودند، شده حلقه کمرم دور دستانش که ماهورا به. شدم کشیده دیگر سمتی به فردی توسط سریع اما کنم مهار

.گفت و رفت جلو ماهورا. است باد سرعت همچو سرعتش که است کسی تنها او. فهمیدممی باید. شدم خیره  

!آخریشی تو پس -  

.برسم کارم به بذار نشو مزاحم هی -  

 سر به شالقش با ماهورا که زد لبخندی. بردم فرو شکمش درون را آتشینم چنگال و دویدم استخوانی مرد سمت

 حتماً پس مرد و خورد شکست راحتی به. بود شانترینضعیف او شدم متوجه مرد، شدن پودر با. زد ضربه مرد

. شد تمام همیشه برای خاکی شهر ماجرای. بود شدنش قایم خاطر به ماندنش زنده دلیل و بود شانترینضعیف

.هستند آزاد کردندمی زندگی شهر آن در که مردمانی حال  

آره؟ بری خواستیمی -  
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:گفتم بود، شده دوخته زمین به نگاهی و دلخور لحن با و شدم خیره ماهورا به  

.برم بهتره. اوهوم -  

.خواممی معذرت حرفم بابت من. دالرام -  

!گفتی رو حقیقت تو -  

.نشدم موفق اما بشم متنفر ازت کردم سعی فقط نه -  

 باید من بیفتد هم اتفاقی هر امشب  هستم؟ احمق یک واقعا من. شدنمی اما نباشم دلخور دیگر کردم سعی 

. بروم  

میفهمی؟ بری االن نباید اما. میشی موفق و برمیای پسش از مطمئنم -  

.نه -  

.رو هاتدوست جای حتی. دونینمی رو هیچی هنوز -  

دونی؟می تو مگه -  

آره -  

نگفتند؟ من به چرا پس خبرداشتند اگر. شدم خیره اشتیره چشمان به  

!لطفا. بیای من با باید -  

. نداشتم دیگری راه اما بازگردم خواستنمی دلم. شدم قدم هم او با ناچار به نیز من و کشید خود با را دستانم

 کرد پیدا مرا چگونه شود؟ متنفر من از خواستمی چه برای او. ماهورا حاال و بود معما برایم سایروس زمانی یک

 دلیل. شدم خیره بود، شده قفل محکمش دستان در که دستانم به داند؟می را دوستانم جای کجا از داد؟ نجاتم و

 را دلم چون شاید! ترسممی شب از. دادمی پاسخ سواالتم به زمان باید باز و بود؟ چه شدنش صمیمی حد از بیش

 فراوان درنده هایگرگ شب در. مانده ذهنم در کودکی از که است عجیب داستان یک این چون شاید و گیردمی

 تمام در را این من و است مراقبمان تاریکی وسط در حتی جا همه در و همیشه که هست کسی البته. هستند

 وقتی حتی و بودم آبشار از سقوط درحال که زمانی یافتم، نجات آتش دل از که زمانی. امکرده احساس لحظاتم

 و یافتم نجات هامکان از خیلی در من خاکی، پادشاهان توسط شدن کشته موقع شد، پرتاب سمتم سنگ که

. است من محافظ انسان یک از فراتر شخصی اینجا. بدهند نجاتم توانستند که بودند ایوسیله فقط هاانسان  
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 نگاهم فقط او و بودم دوخته او به را منتظرم نگاه. گرفت ترمحکم را دستانم و کرد توقف کلبه در مقابل در ماهورا

.کردمی  

.بغلم بیا. اتاق تو بندازمت پنجره از تونممی. کردیمی فرار که نمیگم بهشون -  

.بندازمت بیا بگی باید باشه مناسب نکنم فکر بغلمم بیا. رفتممی داشتم فقط نیست خوبی جمله فرار -  

 در گرمش آغوش. کردنم پرتاب نه بود کردنم بغل هدفش واقعا شاید. داد جای آغوشش در مرا و کشید را دستم

 شدمی باعث و کردمی منتقل من به را گرما و امنیت احساس تاریکی، میان در و مرطوب و سرد هوای این میان

 بار اولین. افتادم اتاق داخل و شدم جدا او از سرعت با. نروم جایی و بمانم کنارش توانستممی کاش ای. شوم آرام

 ماهارا که بخوابم خواستم و پریدم تخت سمت. بود ماهر پرتاب در واقعا. است یادم هنوز بود، کرده پرتاب مرا که

 خشمگینش چهره به فقط داشتم دوست بیشتر. بگویم او به چیزی نداشتم دوست. دیدم مقابلم سینه به دست را

 چشمانش. بود شده ایجاد ابرویش روی نیمه، ماهی و بودند داده یکدیگر دست به دست ابروهایش. کنم نگاه

 موهای. کند نگاهم تردقیق تا بود کرده کج را سرش و دادمی تکان مدام را دستانش. بود طوفانی و سوالی

. بود دهانم آب دادن قورت ، بدهم انجام توانستممی که کاری تنها من و بود معلق هوا در اشوزی وز و پریشان

 چیز هیچ و رسیدمی نظر به سیاهی گودال  همچو سقف. دوختم سقف به را نگاهم و نشستم کنارش ، تخت روی

 رفتنم بیرون دلیل اگر حتی اصالً . کندنمی باور بودم زدن قدم درحال بگویم اگر بگویم؟ دروغ حال. نبود مشخص

دید؟ ماهورا با را من یعنی شدم؟ وارد پنجره از چرا پرسدمی بداند را  

بودی؟ بیرون چرا شبی نصف. شنوممی خب -  

.ببینم رو ماهورا خواستممی -  

.پنجره از چرا -  

 بگویم توانممی خب... منطقی جواب یک. داشتم جوابی چه این برای. آیندمی در درست همیشه من حدسیات

 به کرد پرتم چنان ماهارا. کنم بیدار را کسی نداشتم دوست که هستم مالحظه با و ادب با بسیار دختر یک من

 دهانش روی را دستش که کردم نگاهش خیره گشاد، چشمانی با. کرد برخورد دیوار به محکم سرم که ایگوشه

.کرد نگاهم شرمنده و گذاشت  

داری؟ نیرو تو -  

.آره... نه -  
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 خوادمی که گویی کرد باز را دهانش چنان ناگهان. کردم نگاهش لبخند با و گذاشتم دستش روی را دستم

 روی از را دستم. شد بسته دهانش خودکار، صورت به اما کند بارانم فحش حتی یا بکشد بلند بسیار فریادی

. لرزید خانه که کشید فریادی و گذاشت باال را اشزده یخ دست.  برداشتم دستش  

.کن درستش بیا زد، یخ وای -  

مگه؟ کردم من چیو؟ ها؟ -  

 که بود این ، کنم اشاره آن به توانممی که مثبت مورد تنها. دوید دنبالم که شدم خارج اتاق از و شدم بلند سریع

 با که دویدن به کردم شروع سرعت با. بود تاریک کامالً پذیرایی. آمدم پایین پنجره از چرا بپرسد کرد فراموش

 مبل روی و کشیدم راحتی نفس. کرد برخورد شخص به سر با ماهورا اما شدم رد کنارش از شخصی جسم دیدن

 از ترتاریک ایسایه ، نمانده نوری تو از من برای دیگر. مانده آهی نمانده، ماهی تو از من برای دیگر. شدم ولو

 و خواهر دو این پاهای الیالبه از آرام. انداخت چنگ ذهنم به تاریکی این در که بود متنی تنها. مانده تاریک

 از. کشیدم پتو زیر کرم همچو را خودم و رفتم فرو اتاق یعنی خود، النه درون موشی همچو. کردم فرار برادر،

 بود باد دستان در موهایش. بود دویدن درحال سایروس درونش که ایپرده. دیدممی تار ایپرده هایمپلک پشت

 و رزا. زدندمی لبخند دست، در دست فرانسیس و فرانک دیگر سوی در. بود زیباتر کمانیرنگین هر از لبخندش و

 و ماسید لبخندم. بود رویا فقط این اما. بودند خوشحال همه و بافتمی را موهایش تلما. انداختندمی مچ رامونا

.برداشت گام تاریکی به رو چشمانم  

  

 سایروس

 کم هاکاشی این شمارش با همراه عمرم کردممی احساس. بودم زمین روی هایکاشی شمردن درحال همچنان

 شاید. نبود تو در تو چاه این از فرار برای راهی دیگر. بودیم ایانرژی هیچ بدون جسم یک شبیه بیشتر. شودمی

 بلند و کشیدم کنار را پریشانم موهای. کنیم تمام را چیز همه توانستیممی مانچشمان بستن و مرگ با فقط

 با. کردن ورزش به کردم شروع و گذاشتم رویش را دستانم. رفتم اتاق، وسط رنگ سفید و بلند میله سمت. شدم

 کنار بود، شده عرق خیس که را روشنم ایقهوه موهای. آمدممی پایین دوباره و کشیدممی باال را خودم دستانم

 به و دادم تکیه میله به را سنگینم و سرد بازوان. کردم توجه کشیدم،می که تندی هاینفس به و کشیدم

 چنین به که بود باورنکردنی. زدم نیشخندی بودند، کرده خفه خود درون مرا قفس همچو که سفیدی دیوارهای

 من. شد تمام زندان این که زمانی تا بیایم کنار شرایط با کردیممی تالش بیشتر روزها این. باشم رسیده شرایطی

 اش،آتشی گاهی و یخی و تیز نگاه آن. کنم فراموش را دالرام که کردممی را تالشم تمام و بودم ورزش درحال
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 موفق نظر به اما کنم فراموش را همه خواستممی...فرفریش و رنگ طالیی موهای سفیدش، و استخوانی صورت

. رفتمی رژه ذهنم در بود، کرده قفل را دندانش خشم و انرژی از بود پر دستش هردو که صحنه آن بیشتر. نبودم

 قلب بودم، دشمن جای من اگر که ایستادمی دشمن مقابل چنان همیشه. داشت شجاع و جسور شخصیت یک او

 ضعیف حمله خشمگین، تماماً صورتی همه، از ترمهم و شکارگر، نگاهی و شده مشت دستان با او. کردممی تهی

 این. بود شده رها دستم از افکارم طناب هم باز. کردم فکر دالرام به و نفهمیدم باز و. گرفتبرمی در را روح کننده

 میله روی خمی که زدم میله به مشتی. بود شده رو روبه نابودی با اشفراموشی برای تالشم که بود باری دهمین

 دوباره و انداخت اطراف به گنگ نگاهی ، شلخته موهای و کرده پف چشمانی با و پرید خواب از رامونا. شد ایجاد

 مشتی دیوار هرسوی در مدام رزا. خواب بود شده زندگیش نصف که بودند داده چه او به نبود مشخص. خوابید

 باهوش جلد در بود مشخص و چسباندمی دیوار به را گوشش. بود خالی و سبک دیواری دنبال و زدمی اندک

. است رفته فرو خود  

.باشه نَمایَش، یا بیرونی قسمت شاید. داره راه خیابون سمت و خالیه دیوار طرف یک کنم فکر -  

 خیره شادش، چشمان به دارینیش نگاه و زدم کجی لبخند. کردم خشک را موهایم حوله با و نشستم تخت روی

.گفتم و شدم  

پایین؟ بندازیمش دیریل با باید میگی یعنی -  

 روی را دستم یک و گذاشتم بالش روی را سرم. داد ادامه خود اکتشافات به و نکرد توجه سخنم به رامونا

 امروز را خودش قرمز موهای تلما. بودند تلما موی کردن درست مشغول فرانسیس و فرانک. دادم قرار پیشانیم

 آخر در. بافممی من نه گفت فرانسیس و بافممی برایت من گفت فرانک. نبود بلند اما ببافت داشت دوست

 فرانک. ببافند باید را مو کل بافتند خوب هرکدام ببافند را مویش از ایگوشه یک هر شد این بر تلما تصمیم

. بافتمی تند تند خاصی تمرکز بدون و سریع فرانسیس. کردمی را کارش تمام ظرافت با و بود آورده در را زبانش

 و بود کرده شیر را خودش دنیل. باشد گسست بی و سریع باید چیز همه. کنممی تحسین را فرانسیس روش

 او از بود نتوانسته کسی را دنیل نیروی. کردمی غرش گاهی و زدمی لیس را دستش آرام. بود نشسته ایگوشه

 مورد حداقل. شودنمی گرفته روشی و کاری هیچ با او نیروی چرا که بودند تحقیق درحال هنوز دکترها. بگیرد

 ما خاطر به فقط ، کند فرار و کند کوچکی موجود شبیه را خود توانستمی راحتی به دنیل. بود او تنها ما مثبت

 چه کردندمی پیدا روشی اگر نبود، خوب اینجا در ماندنش. برود که بود بهتر من نظر به هرچند بود، مانده

. باشد شناور هم افکاری درونش تا باشم نداشته ذهنی داشتم دوست دیگر.  شدم بلند تخت روی از شد؟می

 نگاهی همه به حوصله بی حالتی و خماری با! فکر فکر، فکر، بود، شده زندگیم. فکر از بودم شده خسته

.انداختممی  
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«شدی؟ ترهیکل خوش و خوشگل اینجا اومدیم وقتی از چرا:» دنیل  

. نبود دیگری چیز پوزخند یک جز برایش جوابم  

 ***  

«روای»  

 اشجوگندمی پوست. رسیدمی نظر به قبل از بلندتر دلیل همین به و بود شده الغرتر کمی مدت این در فرانک

 و رسیدمی نظر به رنگ قرمز و منقبض اشصورت. بود چسبیده صورتش به اشسیاه موهای و بود کرده عرق

 و زندان در زندگی این فکر بتواند تا کردمی تمرین سخت. بود شده گذاشته نمایش به سفیداش هایدندان

 تمام خشم و جدیت با بار این. نبود شوق و شور با و مهربان پسر آن دیگر فرانک. کند دور خود، سر از را بدبختی

 به رفت،می شنا که طورهمان. بود نمانده باقی برایش ایحوصله دیگر. اشنزدیک دوستان با حتی کردمی رفتار

. زدمی نفس نفس و کردمی نگاه بود، ریخته کاشی روی که عرقش  

 کش یک با را آن بود نخواسته حتی. بود ریخته گردنش روی را بلندش و سفید موهای فرانسیس دیگر سویی در

 یخ مجسمه یک مثل. بود شده کبود رنگ به لبش.  رسیدمی نظر به سفید بسیار و روح بی اشچهره. کند جمع

 وجودش تمام استرس و بود انگشتانش خوردن مشغول که تلمایی. کردمی نگاه تلما به و بود نشسته ایگوشه زده

 ، باالخره که کرد بازی ناخنش و لب با آنقدر. بودند تلما خود از ترپریشان تلما قرمز موهای. بود برگرفته در را

 سیاهش موهای نوک به غم با رامونا. برگرفت در را اشچهره غم باز و زد ریزی لبخند فرانسیس. شد خونی لبش

 و برود و شود آزاد زود داشت دوست! شد چه کردمی فکر چه. کردمی نکاه بود، رفته هاآن از آبی رنک دیگر که

 برای جدیدی مانتوی خواستمی حتی. بکند دیگر کار کلی و بخرد مصنوعی الک کند، رنگ را موهایش زود

 کل طالییش موهای و بود گذاشته رامونا پای روی را سرش هم رزا شد؟می مگر اما. کند پا و دست خودش

 هوا به موهایش که کشیدمی عمیقی نفس مدام. نبود دید قابل صورتش اصالً و بود برگرفته در را صورتش

. ببیند تاریک را جا همه تا بود برده بالش زیر را سرش سایروس. افتادندمی صورتش روی سپس و خواستندبرمی

 و کشیده چشمان. وضعیت این از بود خورده هم به دیگر حالش. ببیند را اتاق آن و کند باز چشم باز خواستنمی

 لباس همان با پرستار. بود شده طوفانی واقعا گویا. رسیدندمی نظر به همیشه از ترترسناک و ترسیاه سیاهش،

.گفت و شد اتاق وارد مزخرفش، آبی  

 ازش و گیریممی ازتون رو نیرو منبع یعنی میشه انجام آزمایش آخرین و دستگاه داخل میرید دیگه ساعت نیم -

...ور اون شیدمی پرت اشغال مثل شما بعد و کنیممی استفاده اولیه نمونه عنوان به خودمون برای  
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 به تبدیل دنیل. کرد اشاره دنیل به سایروس و کرد قفل را در فرانک. رفت پرستار سمت و شد بلند سایروس

 را پرستار اینکه با. افتاد تخت روی و زد پوزخندی سایروس. کند جا از و زد گاز را پرستار گلوی و شد گرگ

.بشود ایمعجزه اینکه مگر شد خواهند نابود بعد ساعت نیم هاآن. شد نخواهد عوض چیز هیچ اما کشتند  

 و شدن نامرئی یخ، و آتش و باد نیروی دارای او. کرد امتحان را نیرویش آخرین اسب بر سوار دالرام سو آن در

 نابود را خودش نیرویش صددرصد کند، استفاده هاآن از چطور گرفتنمی یاد اگر اما. بود زیاد بسیار قدرت

 سال سه. رنج و سختی از پر سال سه. گذشته سال سه حال. کرد تمرین روز و شب اینجا در او این بنابر کردمی

 میان در بلندش و طالیی موهای. بود عمر یک واقعا او برای سال سه. ندیده را دوستانش و خانواده که است

 به را جدیش و تیز نگاه. کرد برخورد هدف به و کرد رها را تیر. بودند شده گرفته بازی به باد، وحشی دستان

 را دستش و داشت نگه آرام را اسب. کرد کج کمی را لبش گوشه و انداخت کرد،می نگاهش تحسین با که ماهورا

 اسب از و چرخاند را پایش. بودند شسته را اسب تازه گویا داشت شفافی و نرم پوست. کشید اسب شکم روی

 و سخت و سفت ماهورا. داد ماهورا به و گرفت پوتین از را اشنگاه او و برخورد سرد خاک با پوتینش. پرید پایین

 سپس و بخشید زینت را اشپیشانی ظریفی اخم. بودند شده قفل سرش پشت دستانش و بود ایستاده محکم

.رسید گوش به اششکسته اما و سرد صدای  

.شد تموم دیگه. دالرام برگردی باید -  

 ذوق. برود کجا باید دانستمی خوب. شد تمام که شدنمی باورش حتی و رسیدمی نظر به راضی و خشنود دالرام

 هیجان با قلبش. شدنمی بند جا یک اصالً و بود شده وسیع بسیار لبخندش. انداختمی چنگ قلبش به شوق و

 و بگیرد را خود جلوی نتوانست باالخره. برود دوستانش سمت و بدود داشت دوست سریعا او و شدمی سرد و گرم

.کرد بیان غمگین و آرام را بعدی جمله. بود غمگین ماهورا اما. خندیدن به کرد شروع دل ته از  

 دلم. بود سال سه خواب یک کن فکر. بکنی باید فراموشمون و بینینمی رو هیچکدوممون. بینینمی منو دیگه -

... .خیلی میشه تنگ برات  

 برای داشت دوست اما بگوید را سخن این دادنمی اجازه غرورش.  بود آمده درد به قلبش. کرد مکث اندکی

 قورت را دهان آب و کرد مشت را دستش. گفتمی باید.  شود ناپدید و بگوید خواستمی. کند اعتراف بار آخرین

 داد نوازش آرام را دالرام موهای و رفت جلو. بگیرد را خود جلوی نتوانست. بود مشخص کامالً صدایش بغض. داد

:گفت و  

. دارم دوست خیلی -  
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 ماهورا غمگین نگاه به را محکمش نگاه. شد جدا او از و کشید عمیقی نفس. بود شده خیره زمین به متحیر دالرام

:گفت ضعیفی، صدای با و گرفت را ماهورا دست. دوخت  

.ممنونم چی همه برای -  

 دستش اینکه از قبل اما. کشید آغوش در محکم را او و دوید سمتش ماهارا. شد دور ماهوار از و گفت را همین

. بود آورده خودش شهر به را او نور آن. نبود ماهارایی دیگر و تابید نوری بکشد، آغوش در را ماهارا و بیاید باال

 گریه تا گرفت سفت را لبش دندانش با و کرد مشت را دستش. ماندمی محکم باید اما بود آمده درد به قلبش

. کشید عمیقی نفس و فشرد محکم را چشمانش. نکند  

!شد تموم دالرام شد تموم -  

. بودند شده پوش سیاه پیش سال سه هاآن. خالی قبر یک. بودند کرده تهیه قبری او برای دالرام مادر و پدر

 بودند کرده گمان. نشده پیدا هم جنازه و مرده دخترشان مشخصات با فردی قطاری سفر یک در بودند شنیده

 خوابش و بود کشیده دراز مبل روی دالرام، کوچک برادر جک. بود سکوت در غرق خانه. نیست دالرامی دیگر

 و کشید آهی. زدمی سو سو چشمانش در غمی. کشید را پسرش روی و نشست مبل روی آبتین. بود برده

.نشست کنارش و آورد دمنوشی همسرش، برای چکاو. بست را چشمانش  

.نداری رو به رنگ بخور لطفا -  

:گفت و کرد اخم آبتین  

نه؟ مگه بودم من مقصر. منی از بدتر خودت -  

 دوست. بودیم ما همه مقصر بگوید و بریزد اشک و بزند فریاد داشت دوست. گرفت را همسرش دست چکاو

 آرام را آبتین کرد سعی گشت؟برمی دخترش تک هایشاشک با مگر اما بریزد اشک شب تا صبح و بنشیند داشت

.نگیرد قبلش تا کند  

.رو خودت نکن اذیت انقدر. نبودی نه -  

.گفت و گرفت را لیوان آبتین  

.دیگه مرده روحم. مونده جسمم فقط و گذشت من مرگ از سال سه -  

.نگو رو این -  
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. شد پرت دستگاه سمت تلما ابتدا. شدند ترنزدیک دستگاه به دوستانش و سایروس حال و گذشت ساعت نیم

. شدمی آب سنگ دل که کردمی التماس و کشیدمی فریاد چنان. زدمی پا و دست و ریختمی اشک بلند تلما

 و چپ سمت را صورتش مدام. دادندمی هل جلو به سرعت با را او و بود افتاده صورتش روی قرمزش موهای

.کشید فریاد بار آخرین برای و شد دار خدشه صدایش. کنند رهایش تا کردمی تقال و بردمی راست  

 فرانسیس، ترسم،می من فرانک... نکنین خواین؟می چی من از اخه برسه دادم به یکی کنین ولم ، کنین کمکم -

. ترسممی من کنین ولم... رزا سایروس،  

:گفت ممکن صدای ترینضعیف با.  رسیدمی نظر به خفه صدایش  

... .دالرام -  

 یک توانستنمی دیگر.  داد قورت را دهانش آب. بودند بسته را پایش و دست و بود کشیده دراز تخت روی حال

 گوشش روی و آمد فرود چشمش کنار از گرمی اشک. بود چسبیده تخت به وجودش تمام. بخورد تکان ذره

 آن از خون که کوبیدندمی انقدر کوبیدند؛می مشت قلبش به سنگ با انگار گویی و کردمی درد قلبش. لغزید

 سوزن. کند پیدا نجات کردمی خدا خدا و لرزیدمی تلما پای و دست. نماند قلب از چیزی دیگر  شود جاری

 دستکش با پرستارها. کشیدمی نفس تند تند و گرفتمی گاز را لبش دندان با. شد نزدیک شکمش به بزرگ

 وسط نوکش و آمد پایین آرام دستگاه بزرگ سوزن. شد نمایان نرمش و سفید شکم و دادند باال را تلما لباس

 زدندمی پا و دست فریاد با بقیه و سایروس سو این در. شد تندتر هایشزدن نفس تلما. گرفت نشانه را تلما شکم

 همچو ، تکشان تک آخر دانستدمی همه. بود شده زنجیر پایشان و دست اما بدهند نجاتش و بروند تلما سمت

 اگر. شود وارد تلما بدن به تا کرد لغزش به شروع سوزن داخل مواد. کرد سوراخ را تلما شکم سوزن. است تلما

!وداع. گفتمی وداع همیشه برای تلما شد،می اینگونه  

  

 

 باز دهانی با سایروس. شد قفل در سمت نگاهشان همه. شد آزمایشگاه مرطوب و گرم محیط وارد سرعت با بادی

 خیره در به شده گشاد چشمان با و کشید بیرون پرستاران دستان از را دستانش. بود دالرام تماشای مشغول

 باال از را طالییش موهای. بود کرده تغییر او ، قبلی دالرام همان نه اما. بودند شده دالرام تماشای محو همه. ماند

 صاف خط همان واکنشی هیچ بدون قرمزش و کوچک لبان. رسیدمی نظر به کشیده و ریز چشمانش و بود بسته

 سمت نیشخندی با و آمد جلو. شدمی دیده چشمانش در عجیبی خشم و بودند پیچیده هم در ابروهایش. بودند

 ایستاد تخت قدمی چند در. چرخاندمی آرام را آن که داشت دست در رنگی سیاه و بزرگ تبر. کرد حرکت تخت
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 و دوخت دالرام به را نگاهش. زدمی نفس نفس و بود کرده عرق تلما. شد خیره تلما به پریده، باال ابرویی با و

. دل ته از لبخندی. شد نمایان اشچهره در عمیقی لبخند  

میدین؟ شکنجه رو نفر چند غیرقانونی دارین چیه؟ موضوع خب -  

 لحنی با هاآن از یکی. باشد ماموری یا پلیس او کردندمی گمان بودند، کرده گم را خود پای و دست پرستارها

.داد جواب مضطرب  

.کنیممی آزمایش داریم فقط نه -  

 تبر نوک به را دستش که درحالی و شد خیره تبر نوک به کمی. گرفت پسر سمت را تبر و زد پوزخندی دالرام

.کرد زمزمه آرام کشید،می  

آزمایش؟ -  

.گفت ، محکم و سریع و گرفت باال را سرش  

 بکشیدشون؟ و بگیرید رو نیروشون کل خواینمی خودتون؟ نفع به کنید استفاده سوء نیروشون از خواینمی -

هوم؟ بسازید؟ حکومت کنید؟ تزریق مردم به و کنید آزمایش رو بدنشون از شده خارج مواد هم بعد  

. داشت درشتی چشمان و سیاه پوست. آمد سرشان باالی دکتر. بودند مانده خیره دالرام به زده شوک پرستارها

 ظاهرش خاطر به نه. انسان یک تا بود گودزیال شبیه بیشتر. رسیدمی نظر به عصبی اشچهره و داشت بزرگی لب

 الیه از را سیگار. گرفت دالرام سمت را کثیفش دست نوک و کرد باز را گشادش دهان. رفتارش خاطر به بلکه

.گفت و کرد پرت زمین به اشسیاه دندان  

.کنیممی استفاده هم این نیروی از داره نیرو که همشونه مثل یکی نیست هیچی این -  

:گفت هاآن از یکی و آمدند دالرام سمت پرستارها همه  

...دستگاه با ما کنی کاری تونینمی نیروت با -  

:گفت و کوبید زن آن دهان به تبر با دالرام  

 نیرو که خاصی افراد بدن رو فقط نیروها این نکنید؛ خوش رو دلتون بگم، چیزم یک!  چرا زور اما. ندارم نیرو -

.کنید استفاده ازش تونیننمی یعنی کنهمی کار اوناست، به متعلق  

.بگیرینیش. نیستی خوبی گویدروغ -  
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.بگیرین بتونین، دارم شک -  

 دالرام. ریخت آزمایشگاه گوشاگوش به پرستار سر از خون که گذاشت پرستارها از یکی سر روی را تبر و پرید باال

. زد لگد دالرام به پشت از و دوید سمتش سریع، اندام الغر مرد اما. زدن به کرد شروع سرعت با و کرد تر را لبش

.برید را گلویش تبر با و گرفت پسرقرار سر باالی دالرام. افتاد زمین روی سر با پسر و کرد یخ را زمین دالرام  

 نیروتا باند مخصوص افراد این. بودند گرفته یو آی وی پوشسیاه افراد را دورتادورش. بود شده محاصره حال، 

 پیروز نیروهایی چنین با خواستمی بنابراین. داشت را شورش یک یا حکومت یک ایجاد هدف باند این. بودند

 چندین او. شدندمی مدیریت هاری اسم به کوتولو مرد یک توسط همه. بودند کارههیچ پرستارها حتی و شود

.را چیز همه دانست؛می را چیز همه دالرام. داشت امنیتی نیروی و بادیگارد پرستار،  

 آتش دالرام. کنند خارج بدنش از را نیرویش و بزنند او به را برقی میله تا آوردند هجوم دالرام سمت باهم همه 

 کل دالرام. شد گشاد چشمانشان و پریدند عقب همه. نداشت را او به شدن نزدیک جرات کسی دیگر. گرفت

 روی و چرخاند را تبر. دوید امنیتی نیروی سمت سرعت با. نزند دست او به کسی تا بود کرده آتشی را وجودش

 وعض ترینهیکلی و قدترین بلند ییقه. کرد یکی زمین با را سفید مو پسر و کرد بلند را پایش. خواباند یکی کمر

 پشت دیگران و سایروس. انداخت او جان به را آتش و کوبید او پیشانی به سر با و گرفت را امنیتی نیروی

 نبود شکستن قابل شیشه زیرا کنند کمک دالرام به و بیایند بیرون توانستندنمی و بودند مانده محکم  ایشیشه

 به حتی بود، مانده باقی نفر ده اما بودند شده زده نفر سه. شدمی تضعیف بیشتر نیرویشان آن، به زدن دست با و

 تلو. بود شده خسته واقعا اما زدمی را همه یک به یک دالرام. بودند خواسته نیرو باز و بودند زده زنگ هاری

 چشمان روی دالرام نگاه و افتاد زمین روی پیشانیش روی از عرقی. کشید عمیقی نفس و رفت عقب تلوخوران

 گویی او اما زدندمی لگد و مشت دالرام به مدام. بود ایستاده زمان گویی لحظه آن در. شد قفل سایروس بارانی

 سایروس بارانی نگاه محو. کردنمی احساس باز اما بود جاری آن از خون و بود ترکیده دهانش. کردنمی احساس

 با و برگشت دالرام. بود شده زیباتر! بود کرده تغییر سایروس چقدر. بود تنگ سایروس برای دلش چقدر. بود شده

 دالرام. افتادند زمین روی بودند، داشته نگه را او که کسانی همه و کرد نصف زدمی مشت او به که فردی سر تبر

. بودند خیره اطراف به زدهشوک همه. رفت شیشه سمت و شد نامرئی  

رفت؟ کجا شد؟ چی -  

 سایروس، بازوان. گرفت آغوش در محکم را او و دوید دالرام سمت سایروس. کرد خورد را شیشه تبر با دالرام

 شدنمی باورش هنوز و بود دالرام شانه روی اشچانه. نداشتند را کردنش رها قصد و بودند گرفته را دالرام محکم

 از. شدندمی کاشته سایروس لباس روی دانه، همچو هایش،اشک دالرام کند؟ باور باید چگونه! دیده را او که
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 رویایی کرد گمان باز اما ماند خیره صورت آن به دقیق. گرفت را سایروس صورت دستش با و شد جدا سایروس

.نیست بیش  

شکستیش؟ چجوری شکست؛نمی وقتهیچ ایشیشه دیوار اون -  

.دارم خاصی تبر -  

 رامونا و رزا. افتاد پرستار جان به لگد و مشت با و شد بلند تخت روی از تلما. شد جدا سایروس از و زد لبخندی

 فقط و بود شده شیری به تبدیل هم دنیل. بودند مبارزه مشغول طرف دو از و بودند ایستاده هم به پشت

.جنگیدندمی همه از ترتشنه و تراشتیاق با فرانسیس و ویکتور و فرانک. دریدمی  

زنن؟نمی نیرو با چرا: من  

.شده گرفته دنیل، جز هممون، نیروی: سایروس  

 گلوی روی را تبر. نشست شکمش روی و انداخت زمین  را مرد. افتاد هاآن جان به تبر با و کشید آهی دالرام

 برقی او به پشت از کسی کرد احساس بخندد، خواست تا و کرد باز را نیشش. برید را آن آرام آرام و کشید مرد

 جایش سر هنوز نیرویش فهمید که زمانی و کرد امتحان را نیرویش. برید را دکتر سر تبر با و برگشت سریع. زد

 پرستارها و دکتر و بریده سر امنیتی نیروهای از مملو زمین. شد بلند زمین روی از و شد راحت خیالش است،

یک به را دستانش دالرام. بود  صورتش مقابل موهایش تلما. انداخت دوستانش به نگاهی ذوق، با و مالید دیگر

 با رامونا. کردمی نگاه را دالرام اشک با رامونا بود افتاده زمین روی رزا. زدمی نفس نفس و  بود شده ریخته

 واضح جمجمه عکس رویش که دالرام سیاه سویشرت حال،. کشید آغوش به را او و دوید دالرام سمت سرعت

 و فشرد گرم را رامونا دست. شد جدا رامونا آغوش از و انداخت سرش روی را کاله. بود شده خونی شد،می دیده

 ندیده را شهر بود وقت خیلی. کشید عمیقی نفس سایروس. شدند خارج آزمایشگاه آن از همه. زد لبخند فقط

.بودند  

*** 

 ها،ماشین و بود شده پوشانده خیابان نام به مارهایی با شهر زمین. بود ستاره از خالی و تاریک شهر آسمان 

 درآمیخته هم با هاماشین صدای همچنین و باد صدای و شلوغی صدای. بودند کشیده صف آن در مورچه، همچو

 عصر افراد تک تک صورت روی آورد،می جا را آدم داغ و گرم دل که سرد و زالل رودی همچو سرد، باد. بود شده

.گذاشتمی جای بر انگشت  
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 زبان با. گرفت بازی به را زمین روی سنگ سیاهش، پوتین با و برد فرو سویشرتش جیب در را دستش دالرام 

 مشغول آن با را خود و اندکرده پیدا کوچک سنگی توپ یک ذوق، با که، بود کودکانی شبیه و کرد تر را لبش

رسید؟ کجا به کجا از. سخت برایش ماجرا هضم و بود درگیر ذهنش نبود؛ گونهاین اما کنندمی  

 دالرام دست و گرفت قرار دالرام کنار سایروس. رفتندمی دهانش سمت و بودند آمده بیرون کاله از موهایش تار 

 غم فقط بود؛ نشده کم او از چیزهیچ و بود شده ترورزیده اندامش مدت، این در. کرد قفل خود دستان میان در را

. کردندمی بازی نقش خوب باد، بازی   بادبادک میان در رنگش ایقهوه موهای. بود شده حذف که بود اشچهره

 که بود ماهری رقاص قفل نگاهشان و بودند نشسته آتش دور همه. کشید دیگران سمت را دالرام سایروس

 دالرام. بودند خود زندگی جهت دنبال به رویاهایشان در شاید. بودند کرده سکوت همه و داشت قرار وسطشان

.کرد باز را بحث و نشست سایروس و ویکتور کنار  

!متاسفم -  

:گفت ایکودکانه لحن با و کرد پاک کثیفش لباس آستین با را هایشاشک رامونا. شدند خیره او به باراین همه  

... .االن نبودی تو اگه... اگه کردی؛ کمکمون تو! نشو بچه -  

!گلم شد، تموم! رامونا نکن، گریه! هیس -  

:گفت و زد دالرام شانه به ویکتور. بود نشده تمام اما  

!کلک بودی؟ کجا مدت همه این -  

 سمتم هاشعله همه زدم؛ آتیش رو جاهمه. کنم فرار کردم سعی گرفتن؛ رو من افرادی. افتادم دردسر توی من -

...و پیداکردم رو خودم جنگل یک توی. شدم ناپدید و کردن حرکت  

 از موهایش. دوخت چشم هایشناخن به و کرد سکوت باز سپس را نکات ریزترین حتی داد؛ توضیح را ماجرا تمام

 با بازی مشغول هنوز. بودند پوشانده را دالرام چهره از نیمی و بودند افتاده اشگونه روی کالهش گوشه

:گفت شوخی لحن با فرانک که بود هایشناخن  

.شدی میدوون وارد بروسلی مثل! بابا ایول -  

 اشوحشی چشمان روی سفیدش تارموی. شد خیره او به جدی فرانسیس که نشاند لب به کمرنگی لبخند دالرام

.بود دالرام بررسی درحال دقیق و بود افتاده  

.باش خودت مراقب! برسی خودت به باید. شدی الغر کمی -  
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.دوخت چشم فرانسیس شکارچی نگاه به تیز و گرفت باال را سرش دالرام  

!خوبم من! فرانس باش، خودت فکر به -  

... .قلبم آسمون روی من عشق تو من، ستاره تک تو من، نجات فرشته وای: رزا  

!تریسنگین نگی شعر: تلما  

.حسود بابا برو! هوی -  

آخه؟ بکنه رو چی حسودی دقیقا:»ویکتور  

  

کنی؟می دفاع ازش داری چرا تو: دنیل  

 و زد بشکنی باشد، رسیده ذهنش به چیزی که گویی دالرام. شاندوستانه و شیرین جمع همین شد؛ شروع باز

:گفت سریع  

آوردین؟ دستش به! نیروهاتون -  

 و سر به را خاک باد، شد، باعث زدنش بال. کرد نمایان را هایشبال و کرد باز را نیشش مغرور، فرانسیس،

.بکوباند صورتشان  

.بسه باشه، باشه: من  

...پرندم یه من: رزا  

!نباش من جون: رامونا  

.دیگه بخونم بذارین: رزا  

:گفت و کرد ظاهر را گیتارش سایروس  

بخونم؟ خواینمی -  

 و کرد شروع سایروس. بود بسته هادهان همه بود، نکرده سکوت که آتش جز و کردند اعالم را خود موافقت همه 

 چشمان مقابل در. شد قفل دالرام نگاه در نگاهش. آورد در لرزه به و تکاند را تارها آرام سفیدش، انگشت با

 از را او و بود شده پرتاب سایروس قلب به او چشمان از بمبی گویی. شد مات و کیش دالرام، خمار و کشیده

 دالرام. داد نشان را حضورش انگیزش،دل وزش با نیز، باد. خواند آهنگ با آرام و کرد شروع. بود ترکانده درون
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 دست در را دستش هم رزا. بدهد گوش فقط تا بست را خود چشمان و گذاشت سایروس شانه روی را سرش

. کرد قفل ویکتور  

بندممی رو چشمام وقتی  

بینممی رو اون هایچشم  

آدمی درد به مدام قلبم  

کنم فراموشش خواستممی همین برای  

رویاست یک این اگـه  

بیدارشم بده اجازه لطفا   

منی؟ سرنوشت واقعا تو  

شممی تو محو  

شممی غرق سرنوشت، این تو  

زنیمی صدا زنی،می صدام تو  

کنم فرار تونمنمی  

کن بغلم لطفا  

 

منی؟ سرنوشت خط تو تو،  

بودم؟ منتظرش که هستی کسی تو  

ریزه؟می فرو قلبم چرا  

  بمون من با

قلبمی؟ توی تو  

  بمون من با

من درون شده پنهان حقیقت  
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بندممی رو چشمام وقتی  

بینممی رو اون هایچشم  

آدمی درد به مدام قلبم  

کنم فراموشش خواستممی همین برای  

 ممکن یعنی گفتمی خود با. بود شده پرتگاه تاریک بخش قفل نگاهش. رفت پرتگاه سمت و شد بلند فرانسیس

 رقیب هستی، باخت به رو دقیقا که زمانی. عجیب بازی یک مثل. بود عجیب زندگی برویم؟ پرتگاه سمت به بود

 قابل دنیا این چیزهیچ. خوریمی شکست هستی پیروزی مرز در که زمانی حتی. شویمی پیروز و زنیمی را

.شدنمی باورش. بود یافته نجات حال، و بود فنا در غرق و بود ناامید چقدر. نیست بینی پیش  

. بود مغرور و استوار و بلند او. بود لرزیده مقابلش مرد برای دلش. داشت قرار فرانسیس سر پشت دقیقا تلما 

 به. بود دویدن و پرش درحال اسبی همچو چشمانش. دادنمی نشان باز هم بود، شکسته اگر حتی و بود محکم

 که سفیدی موهای آن به. کند نگاه داشت دوست فقط تلما. بود مانده بند در بود هاسال چون دویدمی اطراف

 و دوخت زمین به را نگاهش غمگین. غرور با چشمان و لبخند آن به. ماندندمی شب در درخشان نوری همچو

 صدای تا گرفت گاز را لبش. کرد خیس را اشگونه و بارید چشمانش گوشه از اشکی قطره. رفت عقب قدم چند

.آمد یادش را بارانی روز آن. نشود بلند اشگریه  

 به رفتن قصد هم تلما و برود مدرسه سمت خواستمی سایروس. دویدمی سایروس سمت و بود دستش در چتر

. کردمی تعقیب را فرانسیس مدت، کل تلما و بودند رفته بیرون هردو اتفاق، به روز، آن. داشت را مدرسه

. انداختمی کت به نگاهی لبخند با گاهی و بود دستش در کت حال، و بود خریده خود برای کت یک فرانسیس

 را چتر اخم با فرانس. داد قرار فرانس سر باالی را چتر و دوید فرانسیس سمت سریع تلما. بود شده شدید باران

:گفت و انداخت زمین روی  

!نباش کنه دنبالمی؟ صبج از چته -  

 زمین از را آن و رفت چتر سمت تلما. رفت مدرسه سمت و کرد عبور خیابان از سریع سخن، همین گفتن با

 بود، طوفانی هم مدرسه مقابل رود. کرد عبور خیابان از سست، پایی با و کرد پاک را هایشاشک. برداشت آلودگل

 زمین روی و داد تکیه دیوار به حیاط از ایگوشه. بود افتاده سکسکه به بود ریخته اشک بس از. تلما دل همچو
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 او قلب اما بود سرد هوا. کردمی درد قلبش. یافت شدت هقش هق و گذاشت پایش روی را سرش. نشست خیس

. سوختمی داشت  

 خیس چشمان به و برگشت فرانسیس. رفت عقب آرام او و گذشتند چشمانش جلوی از سریع خاطرات آن تمام

 با را تلما اشک و کشید کنار را قرمزش موهای. کشید را تلما دست و رفت جلو سریع فرانسیس. شد خیره تلما

:گفت و کرد حفظ را خود غرور. کندمی کار چه دارد دانستنمی واقعا هم خود. کرد پاک انگشتش  

!که واقعا نداشتم؟ خبر بودی لوس -  

 خوشحال اول. کرد حرکت دیگران سمت سریع تلما و رفت عقب قدم چند. کرد اخم و کشید کنار را دستش

 فکر بود کرده که کاری به و زدن قدم به کرد شروع فرانسیس. بود ریخته را زهرش فرانسیس باز اما بود شده

 سوخت؟ دلش فقط واقعا اما سوخت دلش چون شاید شد؟ ناراحت دید، را تلما اشک که زمانی چرا واقعا. کرد

 نگاهش. داد فحش خود به و کرد تشدید را اخمش. بود خشمگین بود کرده که کاری از. رسیدمی نظر به مسخره

 را دستش و کرد حرکت دالرام سمت. بود کردن بازی مشغول بود، کرده درست که برفی با که افتاد دالرام به

. انداخت صورتش روی را برف گلوله او، به کردن نگاه بدون دالرام. شد خم. برد فرو شلوارش کوچک جیب بیرون

:گفت خشم با و کرد پاک را صورتش فرانسیس  

نشدی؟ خسته بازیبچه از واقعا. سرده هوا -  

.کنیم آب رو سنگ دل تا خوشه بازیا بچه به دلمون سنگی، دنیای این تو ما -  

.نداره دل چون شهنمی آب سنگ دل مسخرست؛ حرفت -  

.شهمی خاک به تبدیل و شهمی پودر یا شهمی خارج دلش از آب یا! سنگه چون. شکنهمی ولی -  

بکنم؟ بازیبچه یه منم خب جدی؟ -  

بلدی؟ -  

 پرتگاه سمت. کشید باال را او و گرفت را دالرام بلوز. کرد نمایان را هایشبال و انداخت باال را ابرویش فرانسیس

 گویی بود؛ وحشتناک کردن سقوط. زد پا و دست و داد سر بلندی فریاد دالرام. کرد رها را دالرام و کرد پرواز

 فرانسیس. باشد بلند آنقدر فریادش صدای کردنمی باور هم خود حتی. بپرد بیرون خواستمی حلقش از قلبش

.گرفت فرانسیس یقه از محکم و دوخت چشم ارتفاع به ترس با دالرام. فشرد خود به محکم را دالرام سریع  

... .من جون... ج... زمین بذار رو من بیا... بی.. .بیا کردم؛ غلط... غل -  
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باشه؟ مهم برام باید جونت چرا -  

 معلق هوا در هردو. گرفت را دالرام محکم سایروس که کند رها را او خواست فرانس و زد فرانس به مشتی دالرام

 آرام و بود کرده باز بود، شده گم آسمان در که را سیاهش هایبال سایروس. داشتند قرار دیگریک مقابل و بودند

:گفت فرانسیس به رو و گذاشت زمین روی را دالرام. زدمی بال  

!آزار مردم -  

... .شروع اول خودش: فرانسیس  

.انداختم برف یه صورتت رو فقط! بابا برو -  

 داشت دوست. ماند خیره رفتنشان مسیر به پوزخند با فرانس. برد خود با را او و کشید را دالرام دست سایروس

 درکش، که گفتمی سخنانی گاهی. بود باحال و ناز و کوچک و شجاع شهامت با او. بگذراند وقت دالرام با بیشتر

 فقط دانستمی اما شده او جذب درصد چند دانستنمی فرانس. بود خاص شخصیت یک او. بود فیلسوفان کار

. باشد او با دالرام داشت دوست باشد؛ دارد دوست  

  

 جای به را پتو و بود خوابیده هاآن به پشت گوشه، آن تلما،. کشید دراز رامونا و رزا کنار و شد چادر وارد دالرام

 گویی و بود کشیده آغوش در را بالش رزا. بود مانده باز دهانش و بود انداخته زمین روی بدنش، روی به کشیدن

 چادر، رنگ نارنجی و شکل مثلثی سقف به و بود بیدار هنوز رامونا. رفتمی فرو خواب به راحت داشت هاسال بعد

 سفید دست روی را دستش و چرخید رامونا سمت دالرام. زدمی پلک هم گاهی و کشیدمی نفس آرام. بود خیره

 مغشوش را ذهنش افکارش، قدرآن شاید و بود نشده متوجه شاید نداد؛ نشان واکنشی رامونا. گذاشت رامونا نرم و

. بود نمانده باقی دیگران احوال شدن متوجه برای دیگرجایی که بود کرده  

کنی؟می فکر چی به -  

 کرده احاطه را بالش کل موهایش. درخشیدمی تاریکی در دالرام چشمان. دوخت دالرام نگاه به را نگاهش رامونا

 احساس اما بگوید چیزی و کند باز دهان کرد سعی رامونا. رسیدمی نظر به کودکانه و معصوم اشچهره و بود

 نیرو، این با شود؟ چه بعد بازگردند؟ مدرسه به است قرار آیا کردمی فکر خود با. ندارد گفتن برای حرفی کردمی

 اند؛سرگذاشته پشت را ماجرا کلی تاکنون شد؟ خواهد چه زندگی بازی این آخر کرد؟ خواهند کاری چه باالخره

 کردن مخفی بدون و راحت توانستندمی و کردندمی درک را نیرو این مردم اگر بود؟ خواهد ماجراهایی بازهم آیا
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 و کرد تر را خشکش زبان بالخره برسد؟ روزی چنین بود ممکن یعنی. شدمی خوب چقدر کنند، زندگی چیزی

:گفت  

شه؟می چی بعدش نظرت به -  

 ولی باشیم بازیگرش باید فقط ما و زندگیمون واسه نویسهمی چی نویسنده که دید باید فقط. نیست مهم -

 دسته بعد رسیم؛می ساحل به باالخره و شیممی رد طوفان از. آیممی بر پسش از و افتهنمی بدی اتفاق مطمئنم

.بخوابی بهتره. سازیممی قلعه ماسه رو جمعی  

 را چشمانش دالرام، بر تکیه با و فشرد  محکم را دالرام دست اما بود گرفته عجیبی جور دلش که هرچند رامونا،

 در که داشت را قوی و محکم دوست و حامی یک نقش دالرام. هست دالرام بگوید و نترسد کردمی سعی. بست

 مهمی تاثیر باشی، داشته دلگرمی یک کهاین. شدمی همه گرمیدل باعث این. بود اعضا همه مراقب موقعیتی، هر

 موفق و رویمی جلو ترسی هیچ بدون هست، کنارت او کهاین گمان با نکند، کمکت او اگر حتی دارد زندگیَت در

. شویمی  

 در که آنهایی اما کوبیدمی مشت چادر به قدرت با باد. بود طوفانی هم هادل حتی و بود طوفانی هوا شب آن

. رفت بیرون چادر از و کشید کنار را پتو دالرام. بودند شناور خود رویای در دنیا، از خبربی بودند،  رفته فرو خواب

 سریع را کفشش. باشی کرده باز را یخچال در که است این مثل. شد وارد یخ هوایی به گرم و مرطوب دمای از

 و کرد درست آتشی دستش با. بسته یخ اشگونه شد متوجه و کشید عمیقی نفس. رفت جلو آرام کمی و پوشید

 ایگوشه و بود برده فرو سیاهش پالتوی گرم جیب در را دستانش سایروس. گرفت صورتش مقابل را آتش

 به نیمه، لبخند و ریز چشمان آن با. بودند شده ریز چشمانش و بودند شده نواهم باد با موهایش. بود ایستاده

 را او گونهاین دالرام داشت دوست سایروس. بود شده خیره دستش، در آتش به خمار، دالرام. بود خیره دالرام

 چه. کند تماشا را طوفانی اما و آرام دختر آن بهتر بتواند تا کرد کج کمی را سرش. را آتش نه کند نگاه

 ترینجذاب برایش نداند حتی یا باشی داشته دوستش مخفیانه تو و نداند را احساست کسی است بخشلذت

 را هایواشکی این تو چون هستند داشتنی دوست ها،یواشکی این. کنی نگاهش یواشکی تو و هستی دنیا دیدنی

 سایروس و کشید سایروس سمت را نگاهش دالرام. کنینمی نمایان کسی به و دهیمی انجام خود خاطر به فقط

.شود جریمه نداشت دوست گویی. رفت چادر داخل و کرد فرار فورا باشد، کرده تصادف که گویی  

*** 

 بعد هم آن بازگشتند، هم با همه و بودند شده غیب هم با همه. بودند خیره شدهگم گروه این به متعجب همه

.سال سه  
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 اینجا ماجرا بدترین. اندکرده فراموش را چیز همه که بود این فقط پاسخشان پرسید،می هاآن از هرچه هرکس 

.آمدندمی در دانشگاه از و خواندندمی سال یک دوباره باید و بودند مانده عقب مدرسه از سال سه که بود  

 تلما سرد چشمان به و ایستاد تلما مقابل فرانسیس. گرفت دست در را داغ نسکافه یک و رفت کافه سمت تلما 

 تلما. شد رد کنارش از و زد ریزی لبخند و بست پشت از را تلما پراکنده موهای دستش با فرانسیس. شد خیره

 گاهی و است گرم و خوب گاهی. باشد کار ترینسخت افراد، اخالق کشف واقعا شاید. کردنمی درک را او رفتار

 حسب بر شد؟می حل باید چگونه ماجرا این ایکس واقعا. مهربان رفتار با گاهی و  خشمگین گاهی مغرور، و سرد

 درباره توانینمی قاطع گاههیچ دانست؟ پوچ باید را همه کال یا کرد اعتماد رویشان باید احساسات این میزان

. نگوید دروغ اگر البته و نه یا است درست نظر آیا بگوید واقعا خودش کهاین مگر بدهی نظر کسی  

 حتی و بود خیره دالرام به کتاب الی از سایروس. کرد نزدیک دهانش به آرام را کیک و نشست میز روی دالرام

 که را دهانش لب و بازگشت سایروس سمت پر دهانی با دالرام. کند نگاهش قدرآن باید چرا فهمیدنمی نیز خود

 لباس یک امروز هانس خانم. شد خیره دفترش به و زد رنگیکم لبخند سایروس. کرد پاک بود، چسبیده کیک

 باقی شده، مچاله کمد، گوشه یک در و بود نزده دست آن به اصال بود هاسال گویی که بود پوشیده رنگ خاکی

 را عینکش مدام دستش یک که درحالی. برگرفته در را وجودش تمام غبار، که ماندمی آیینه یک مثل بود؛ مانده

 به کرد سعی و گذاشت اشچانه زیر را دستش کالفه دالرام. بود گرفته را ماژیک دیگرش دست کشید،می باال

 چگونه دهدمی آموزش را چیز آن که است فردی چیز همه اول رکن اما. کند فکر درس به معلم، جای

  نکند؟ توجه معلم مسخره کارهای این به توانستمی

!دالرام -  

هم؟ -  

!دالرام -  

 باال ابرویی. دارد ذهن در چیزی سایروس بود مطمئن. دوخت اششیطانی لبخند و سایروس به را نگاهش دالرام

. کرد اخم کمی و انداخت  

.آدنمی بهت اخم -  

بگی؟ خوایمی چی -  

کنم؟ اعتراف عشقم به کنی کمکم شهمی دوست یک عنوان به. شدم عاشق من -  
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 نظر به تار و محو صداها همه چرا رفت؟می گیج سرش یا بود آمده زلزله هردو؟ شاید ویران؟ یا شد نابود دالرام

 تخته به را نگاهش. نشد موفق اما بزند الکی ضایع لبخند یک و ببندند را دهانش کرد سعی دالرام رسیدند؟می

 را وسایلش سریع، کالس، از بعد و کرد باز را نیشش سایروس. بود اما نباشد تابلو این از بیش کرد سعی و دوخت

.اوست عاشق هم دالرام دانستمی دیگر. بود شده تبدیل یقین به شکش. شد خارج کالس از و کرد جمع  

 سردتر بامپشت. بگذرانند وقت و بگویند سخن باهم تا بود کرده جمع مدرسه بامپشت باالی را گروه کل ویکتور 

 یک دالرام گویی کشیدمی را دالرام دست چنان رزا. داشت خوبی فضای اما وزیدمی بیشتری باد و بود پایین از

. رفتمی باال پله از رزا سر پشت که بود طناب  

 ***  

 برای همیشه. است چیز همه از ترمهم راحتی. شود کثیف شلوارم نبود مهم برایم هم اصال و نشستم زمین روی

 روزی آن مثل. رسدنمی نظر به خوب هم اصال که بگذاری کنار را راحتی شویمی مجبور چیزها خیلی از مراقبت

 خود اما کردمی تعریف من از شد،می رد کنارم از هرکس و بودم پوشیده عروسکی تنگ لباس یک مهمانی در که

 همین برای. شوم ضایع چشم، همه آن بین در  و شود پاره ترسیدممی چون بردارم قدم دو توانستمنمی حتی

 شاید یا کردم حرکت عروسک یک عین دقیقا و سرسنگین خیلی مهمانی از خروج هنگام و نشستم مهمانی کل

 را گذشته صمیمیت آن دلم. بودند غایب نظر به که چندنفر جز بودند نشسته هم دور همه. ربات یک مثل هم

.کردممی غریبگی احساس چقدر و خواستمی  

.بگو داری چیزی حدیثی، سخنی، اگر! ما زندگی قهرمان! خانم خوشگل خب: سایروس  

باشم؟ داشته تونممی سخنی چه نه -  

:گفت و کوبید یکدیگر به را دستانش رزا  

.بفرمایند خانم تلما رو بقیش... که طورهاین برنامه داریم؛ هاییبرنامه یک ما خب -  

 شکار درحال  چشمانش با گویی. شد خیره رزا به گشاد، چشمانی با و گرفت فرانسیس از سریع را نگاهش تلما

:گفت و برچید را لبش. بود رزا  

!وجبی نیم نگفتی، چیزی توکه -  

بگی؟ تو خواستم سوخت، برات دلم بده -  

 یک هایمجری همچو دقیقا کرد سعی و کرد صاف را گلویش. برگشت من سمت و کشید ایکالفه پوف تلما

.باشد داشته نقصبی صدای یک و باشد باحال برنامه  
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. کنیم بازی و کنیم درست رو گروهمون واقعی زندگی فیلم خوایممی. داریم ایبرنامه یک خب -

 موضوع راجب ذهنتی یک نکنن، باور هم اگر حتی. ببین رو فیلم این همه داریم دوست. تویی نویسمونفیلمنامه

.باشن داشته توننمی  

 شده، درست که تخیلی فیلم همه آن یعنی. شدمی جالب. شد کشیده فیلم سمت ذهنم و زدم عمیقی لبخند

. بودند شده فیلم به تبدیل که بودند افتاده اتفاق جایییک در روز یک هم هاآن شاید باشند؟ واقعی است ممکن

 قبال موضوع این راجب دیدگاهی و ذهنیت یک حتما کند؟می اختراع را جدیدی این به چیزی چطور ذهن یک

 آشامخون را نامش و خوردمی خون که بسازد موجود یک خودش از انسان است ممکن مگر اصال. است داشته

 اتفاق این هاانسان بعدها باشد؟ آمده وجود به که باشد داده رخ واقعا جایی یک در اتفاق این است ممکن بگذارد؟

 است حقیقتی همان افسانه چیست؟ حقیقت و چیست افسانه اصال. شودمی افسانه به تبدیل و کنندنمی باور را

 لباس بافتن از دست است؟ ذهن توسط شده ساخته تصویر یک یا نکرده باور را آن هاذهن که داده، رخ که

:گفتم و کشیدم خیاالتم  

!بروبچ کنم،می شروع امروز همین از هست؛ ایعالی فکر -  

جدی؟: ویکتور  

.کوبید هم به را دستانش و پرید باال که انداختم ویکتور به نگاهی  

!شممی ستاره من -  

 تکان سری تاسف روی از سایروس. کرد باز را نیشش و کرد خالی ویکتور سر روی را ساندویچش ماندهته دنیل

 کدام در نبود مشخص و بود خیره ریزی نقطه به اما فرانسیس. برد باال شوید، خفه عالمت به را دستش و داد

 سقف روی هم آن سرد دمای آن کردن تحمل. بردم فرو جیبم در را دستانم و شدم بلند. کندمی سیر کهکشان

:گفتم و کردم اخمی. شدم سرماخوردگیم متوجه و کشیدم باال را دماغم. بود سخت من برای مدرسه،  

... .آخه هم جااین.  شماست تقصیر همش -  

.جاستاین امن جای تنها زنن؛می زل ما به همه پایین. بابا نرو تند: فرانس  

:گفتم ایمسخره لحن با و دادم باال را ابرویم  

.میرنمی تو دوری از اونا نشکن؛ رو دلشون. کنن نگات باید خوشگلی، خیلی آخه -  

 من و دویدمی سرم پشت چنانهم. شدم پرت هاپله سمت در، از سرعت با که بدود دنبالم تا شد بلند فرانس

 که بودم سقوط درحال و خورد لیز پایم. نیفتم هاپله از هم و بروم پایین سریع هم کردممی سعی چنانهم
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 من از کمی. کرد برایم را کار همین خودش که شوم صاف سریع خواستم. گرفت پشت از مرا سریع، فرانس،

:گفت و  گرفت فاصله  

.بکشیا خودتو بلدی خوب خودت نکشمت، من اگر حتی -  

!کمکت بابت ممنون. آره -  

 از داشتم دوست فقط من و کردندمی دنبالم نگاهشان با همه. کردم دویدن به شروع شلوغ، سالن در سرعت، با

 مهربان قدران من با نباید چیست؟ مهربانیش دلیل داد؟ نجاتم چرا اصال ؟ کرد گونهاین چرا. کنم فرار فرانسیس

 هوا داشتم. کشیدم عمیقی نفس و دادم تکیه درخت به. ایستادم بزرگی درخت کنار و دویدم حیاط سمت. باشد

 مهربانی لبخند چه خواستم؟می زیاد من یا بود کم هوا. نیست کافی هم هنوز کردممی احساس و بلعیدممی را

بود؟ کرده کاری چشمانش با بود؛ دیگر جوریک چشمانش! داشت  

 ذهنم توانست یعنی! بود آرام چقدر. گفتنمی سخن اصال و بود ایستاده کنارم. دوختم سایروس سمت را نگاهم 

:گفت سایروس. نگویم چیزی کردم سعی و کردم سکوت نیز من بخواند؟ را  

.تنگه برات دلم هنوزم چرا دونمنمی! بود شده تنگ برات دلم -  

 و ریزدمی شدت با که آبشاری همچو ریخت؛می برایش دلم گفت،می سخن آرام و معصوم گونهاین که زمانی

 روی ایدکمه کاش ای. کنم نگاهش فقط داشتم دوست. کندمی سقوط به مجبور هم باشد درونش در هرچه

 سایروس مقابل. کردمی ایست همه برای زمان و شدمی خشک کسهمه و چیزهمه و زدممی و بود ساعتم

 جرات کهاین بدون کنم، ترکش باید. بروم باید االن اما بودم کنارش فقط طوالنی، هایمدت برای و ایستادممی

 به دهانش از را کلمات راحت چه! کردممی حسادت سایروس به. بود شده تنگ برایت دلم هم من بگویم و کنم

 این که نبود خوبی باندروازه سایروس یا نبودم خوبی کنپرتاب من یا گویا اما کردمی پرت هایمگوش سمت

.رفتنمی هایشگوش سمت کلمات  

. دارم شک االن اما باشم من عشقش کردممی گمان نبودیم؟ صمیمی هم با ما مگر شده؟ کسی چه عاشق او 

 دور سایروس از و برداشتم گام محکم اما بودم کرده بغض کند؟ اعتراف عشقش به کنم کمک عشقم به باید یعنی

.شدم  

کجا؟ -  

 نشسته دارشچرخ صندلی روی رامونا. بستم محکم را در و شدم اتاق وارد. دادم ادامه دویدن به و ندادم پاسخی

. گذاشتم تخت روی را لپتاپم و پریدم تختم سمت. بافتمی را موهایش و بود  
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 حس دونی؟می. کردیم گریه قدران. بود شده تنگ برام دلشون کلی. کردم گریه کلی بودن، اومده اینا مامانم -

 مدیرا و معلم. دیدن روح انگار کردنمی رفتار جوری همشون و اومدم بیرون قبر از که بودم جنازه یک کردممی

نیومده؟ تو مادر و پدر. دادن اطالع زدن زنگ خانوادمون به  

 فریاد مدیر سر و داد پاسخ پدرم. امنکرده فراموش را امخانواده با مدیر تماس هنوز. کردم بغض و کشید تیر قلبم

 هم مادر. شود زنده روز یک و بمیرد روز یک. کنید عوض نظر روز هر که نیستیم شما مسخره ما گفت و کشید

 قطع را تلفن پدر. بزن ژل من موهای به بیا کن قطع پدر گفتمی هم جک. بروند عروسی به تا زد صدا را پدر

 نبودن، سال سه با یعنی کنند؟ برخورد گونهاین توانستند چطور. ماندم تنها شکسته، دل  یک با من و کرد

 دیگر بستم عهد خودم با بود؟ سخت خیلی برایشان مدرسه به آمدن لحظه یک شوم؟ فراموش بود قرار گونهاین

 بعد و بدهم را تحصلیم هزینه بتوانم تا کنممی پیدا وقت پاره کار خودم برای و روممی امروز از. کنم فراموششان

. برسم رویاییم شغل به و کنم تمام را درسم  

 تایپ به کردم شروع. نبیند مرا رامونا تا کشیدم را پرده و کردم پاک بود، افتاده کیبورد صفحه روی که را اشکم

 آدم به آرامشی حس یک کردنش چک چک آن و کیبود صفحه صدای. داشتم دوست را کردن تایپ. کردن

 به که باراولین همان از. نشود تمام تایپ این و صدا این خواستمی دلت کردیمی تایپ بیشتر هرچه. دادمی

 بخش به و گفتم اندکی را هریک اخالق سپس و کردم توصیف را رزا و رامونا چهره و کردم شروع آمدم، مدرسه

 نبود نیاز البته. کردم اشاره شناختم،می نام آن با را سایروس آشنایی ابتدای در که زهرمار برج آن یعنی اصلی

 قرار که رفتاری شکل با را بازیگر شکل تا بدهم انجام هم را آن دادم ترجیح اما کنم توصیف هم را ظاهرشان

.دهم انطباق بکند است  

 همه سر هم رزا و زدمی فک هم سر پشت رامونا. بود تاریک تقریبا اتاق فضای و بود ریخته صورتم روی موهایم

 پرده پشت از را سرم. کنیم اعتراف تا بدهد زجرمان بود مانده کم برداشته؟ کسی چه را من کش که زدمی داد

:گفتم و بردم بیرون  

.بنویسم رو فیلمم ببند، رو فکت. منه قبر تو -  

!داشتم دوست اونو -  

:گفت و آورد بیرون گوشیش از را سرش تلما  

.بخر دیگه یکی کنه؛ خدارحمتش! داشتی که درک به -  

 باال کمی موهایم که کشیدم پوفی کالفه! من استخوان به برسد چه لرزیدند هاپنجره که کشید جیغی چنان رزا

.کردم تایپ به شروع دادم،می تکان را پاهایم که همانطور. رفتند  
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 مدادم باشد، دهانم در موهایم کهاین جای به کردن فکر برای داشتم، قلم و کاغذ یک تاپ،لپ جای به اگر حال، 

 بکشد داد سرم شود،می نزدیک دهانم به کمی مداد دید هروقت تا بود من به نگاهش معلم همیشه. بود دهانم در

 روش بسیار فهمیدن، یا کردن فکر برای اما بود بدی عادت. طفلی کندنمی پیدا غذا حتما بگویند هم دیگران و

. بود  خوبی  

! بودم خوشحال دیدنش بابت چقدر. بود خریده تولدم برای مادرم را تاپلپ این. کردم مکث تایپ، کمی از بعد

 وسیله این از دیگر و بخرم را یکی خودم کردم، کار کهاین بعد است بهتر حال اما بودم خوشحال هدیه این بابت

.نکنم استفاده  

 چقد. کندمی را هوایشان دلم باز باشم، سفت و محکم هم هرچقدر. کردم بغض و کشیدم کیبورد روی را دستم 

 همه بودم فهمیده که رسیدم جایی به باالخره! نه یا هستم ببینند و بیایند نخواستند حتی و کشتند مرا راحت

لپ. بودم خواب در مدت تمام و دارند نیرویی یک  و کشیدم دراز تخت روی. گذاشتم کشو داخل و بستم را تاپ

 به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. افتاد بالش روی چشمم گوشه از آرام اشکم. کشیدم آغوش در را بالش

 زمین روی تلما بالش و پتو کردن پرت مشغول همچنان رزا. شوم دور افکارم از کمی تا بدهم گوش هابچه صدای

.کرد زدن مشت به کرد شروع و پرید رزا تخت روی از تلما. کند پیدا را کشش تا بود،  

کنه؟می کار چی من تخت رو اون! دیوونه آخه -  

!بخند بخند، توهم. نکن کمکی یه! خر رامونای! کمرم مامان وای -  

 و بست باال از بود، بافته حال که را موهایش رامونا. گرفتم دهانم جلوی را دستم و شد بیشتر امخنده شدت

 با و گرفت رزا گوش از. کرد پرت دیگری سمت رزا روی از را او و آمد تلما سمت. زد خودش به شیکی لبخند

. نشست زمین روی و کوبید هم به را دستانش. انداخت تختش روی را او متنانت،  

طرحی؟ چه بزنم؟ الک نظرتون به -  

:گفتم و شدم بلند تخت روی از  

. نزن نه -  

.زنممی نخیر، -  

نخواستی؟ نظر مگه -  

.کردم غلط -  
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خورین؟می چیزی بگیرم؛ چیزی یک رممی! آفرین -  

:گفت و کوبید رزا دهان به تلما که کرد باز را دهانش رزا  

. خوبه سبک بگیر؛ نوشیدنی -  

 عجیبی جوریک هردو. نبینم را فرانسیس یا سایروس کردممی دعا. برداشتم قدم راهرو در و شدم خارج اتاق از

.کنندمی بازی فوتبال احساسم با دارند کردممی احساس. کردندمی رفتار  

 دوختم؛ چشم مقابل به و شدم مخفی دیوار پشت. نبودند شدم؛ خیره اطراف به دقت با و برداشتم قدم ریز ریز 

 و کشدیم عمیقی نفس. رساندم مدرسه شاپکافی به باالخره را خودم و دویدم پایین پله از سرعت با. نبود کسی

:گفتم و برداشتم چندتا. بود کافی نوشیدنی چندتا. رفتم کوچک یخچال سمت  

.خواممی رو هااین -  

.بفرمایین -  

 در شدنمی! دید مرا. زد را مهربان لبخند همان و کرد حساب من جای به فرانسیس که بدهم را پول خواستم

 باید مدام. بود روزی عجب امروز. دویدن به کردم شروع باز و دادم تکان تشکر نشانه به را سرم ماند؟می اتاقش

. رسیدندمی نظر به بازتر هم جغد چشمان از چشمانم. شدم پرت سمتش که کشید را دستم فرانسیس. بدوم

  نه؟ یا کار این از داشت هدفی یعنی

!فرانس کنی؟می کار چی -  

کنی؟می فرار همش چرا کردم؟ بدی کار -  

 باید چه. داغش چشمان جز کنم نگاه هرچیزی به کردممی سعی. دوختم چشم یخیش و سفید موهای به

 را لباسش یقه و کرد پرتاب دیوار سمت به را فرانسیس سرعت با سایروس کند؟ کمکم نبود کسی کردم؟می

 بگویم و بزنم فریاد داشتم دوست. کشیدم عقب را سایروس. بود خیره فرانس به و بود کرده کج را سرش. گرفت

 را دلش باید نه؟ کردممی تالفی باید حال! هستی دیگری شخص عاشق خودت که تو داری؟ کار چه فرانس با

  داشتم؟ دوستش که کسی دل شکستن بود درستی کار شکستم؟می

گرفتی؟ رو یقش چرا -  

.ندارم حوصله! دالرام کنار، بکش -  

.کشمنمی -  
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 به. کردمی نگاهم گشادش چشمان با. کردم پرت ترمحکم را او بادم، نیروی با نیز من که داد هل محکم مرا

:گفتم و کشیدم راحتی نفس. بود ندیده را نیرویم کسی. شدم خیره اطراف  

بزنیش؟ داره دلیلی چه. نکن بلند روش دست -  

...اون -  

کرد؟ کار چی اون ها؟ -  

 درک را احساسم حال، که، خوب چقدر بود؟ ناراحت بود؟ خوردل. شد خیره چشمانم به و ماند ساکت سایروس

 و کشیدم را فرانسیس دست. کند اعتراف عشقش به تا کنم کمکش خواهدمی و شده خیره چشمانم به. کندمی

:گفتم و کردم رها را فرانس دست. بردم باال هاپله از خودم با  

.کردم کمکت که کن فراموش -  

تونم؟می چطور -  

چی؟ -  

.هیچی -  

.کرد سکوت و شد حوصلگیمبی متوجه تلما. انداختم میز روی را هامیوهآب و رفتم اتاق سمت  

.حموم رممی -  

.بگم بهت خواممی چیزی یک بیرون، اومدی: رامونا  

.باشه -  

 را توجهم که چیزی اولین و شدم حمام وارد. نشدم هم رامونا سخن کنجکاو حتی که بود مشغول ذهنم قدران

 آب زیر دوباره. سبزم و غمگین چشمان نهایت در و کوچکم لب بعد. بود امخمیده و خیس هایمژه کرد، جلب

 باران چون کنم گمان یا بریزم اشک آب دوش زیر که نیستم هاآدم دسته آن از. کشیدم عمیقی نفس و رفتم

 متضادهای بیشتر. است آماده گریه برای چیز همه دیگر و شودمی شاعرانه چیز همه ریزد،می آب یا باردمی

 کمانرنگین آمدن پدید باعث که خورشید مثل لبخند یک بزنم، لبخند باران هنگام در! دارم دوست را زندگیم

. بخندم کنممی سعی پس ندارد تفاوتی باران با من برای آب این. شود  
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 خیره ریختند،می شلوارم روی موهایم روی از که گرمی قطرات به و کردممی خشک رنگم آبی حوله با را موهایم

 مختلف هایبخش از هم رزا. خواندمی را بودم نوشته جااین تا که ایفیلمنامه بلندی صدای با رامونا. بودم

.داشت قرار گوشی دستش یک در و بود اشمیوهآب نوشیدن مشغول هم تلما. گرفتمی ایراد یا کردمی تحسین  

 صورتم به نرم کرم کمی. بود شده روح یک صورت همچو صورتم. ایستادم آیینه جلوی و بستم حوله با را موهایم 

. زدم لبانم به کمرنگی صورتی رنگ و کردم خمیده را بلندم هایمژه. شود کم حدش از بیش سفیدی از تا مالیدم

 از را تاپلپ و دادم قورت را بغضم! بودم مادرم شبیه چقدر. انداختم خودم به ایکلی نگاه و ایستادم عقب کمی

.گرفتم رامونا دست  

.بخونین دممی شد، تموم شه؛می مزهبی بخونی، االن! بسه -  

:گفت و زد امشانه به رامونا  

!کردی خوشگل -  

 تشکر کرده، تحسینت کهاین بابت مقابل فرد از باید اصوال موارد، این در. زدم رنگیکم لبخند و بردم باال را ابرویم

 اما ندارد مشکلی زیبا بگوید تو به کسی اگر! هستم زیبا من موافقم؛ بله گوییمی یعنی کنی تشکر اگر اما کنی

 از باید تشکر جای به همین برای. آیدمی شماربه خودنمایی یک باشی، هم زیبا اگر حتی بگویی، خودت اگر

. تشکر نه کنم تعریف نه دادم ترجیح و نشستم تخت روی. است من نظر تنها این البته کنی تحسین مقابل طرف

 این و زدمی پرسه گلویم در معلق محو خطوط با من زندگی که مواقع بیشتر مثل همیشه، مثل کردم؛ سکوت

 کارها، دشوارترین از یکی من نظر از شاید! کنم بیانشان توانمنمی و آیندمی پایین گلویم از باز معلق خطوط

 که جمالتی شاید یا نرسد ذهنت به سخنی شاید چون است؟ سخت گفتن سخن چرا. باشد گفتن سخن

 در. بگویی چیزی خواهدنمی دلت فقط کدام؛هیچ هم شاید باشند؛ اشتباهی سخن بیاوری زبان به خواهیمی

 دیگران اخالق و رفتار بشناسی، بیشتر و بدانی بهتر تا کنی ایفا را شنونده نقش داری دوست بیشتر موارد برخی

 عادت دیگر که نگفتم سخن قدران فقط من کندنمی صدق کدامهیچ من برای البته. گفتنشان سخن طرز و را

 قرمز موهای و گذاشت شارژ به را گوشیش تلما. کنممی درست دلیل و بهانه هزاران نگفتنم، سخن برای و کردم

:گفت و نشست ما مقابل پایینی تخت روی. بست باال از موگیر، با را وزیش وز و  

.کردنی حال رفتنی، بیرون گردشی، یک ندارین؟ ایبرنامه نداشتیم؛ حسابی دورهمی یک هست وقتی چند -  

:گفت کشیدن خمیازه از بعد رامونا  

.همشونه از بهتر استراحت -  
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.بهتره هم خیلی که باشه کوهستانی گردش اگر مثال نباشه؛ بد هم خیلی گردشی همچین یک نظرم به: رزا  

.دریا توی نیرومون از استفاده حتی و دریا توی کردن شنا یا: رامونا  

.بخوابی تختش رو بری که دریا لب ویالی یک یا: رزا  

 براساس االن اما نبود خواب اهل هم چندان او. خورد را لبخندش که شدیم خیره رزا به پوکری حالت با همه

.شد جمع من سمت هانگاه همه. دادمی نظر هابرنامه به خستگیش، میزان  

چیه؟ تو نظر: تلما  

 اگر. بنویسم نامهفیلم و بخونم درس باید و ندارم زیادی وقت. شهمی شروع داره دیگه امتحانات فصل خب -

.آمنمی شخصا، خودم، اما شمنمی مانع من برین، خواینمی  

.گیرهمی وقت روز یک جمعا! بابا نباش؛ مخ رو قدران: رامونا  

.نمیشه -  

 مقابل را بالش سریع. شوند ورحمله صورتم به رامونا، و رزا دست در موجود هایبرف که بود کافی سخن همین

.غلتیدم تخت روی و دادم قرار صورتم  

 گذرا نگاهی فقط نداشت، امتحانات و درس به چندانی توجه کسی. بودند گذر درحال دیگری از پس یکی روزها

!من جز به همه البته کرد؛می درس به  

 از من و شدمی شروع امتحانات دیگر هفته یک. آمدمی شمار به برایم پیروزی کارت یک این و بود آخر سال

 ساعت تا چهار ساعت از بعداظهر و بودم کرده پیدا خودم برای مناسبی کار. بودم مطالعه مشغول االن همین

 بدی خیلی پول اما دادممی دست از را زمانم نصف که بود درست. بودم کار به مشغول جاآن در هفت،

 دیگر کال داشتم قصد بودم؛ نرفته مادرم و پدر سراغ. کنم تهیه را مدرسه پول توانستممی حدودی تا. گرفتمنمی

 گرفته تصمیم پدر نبودم، که چندسالی از بعد شاید. اممرده من که کنند گمان طورهمان آنان و نروم دیدنشان به

 خواستمی. بیاید سرش بالیی و بترسد مادرم نه بریزد اشک برادرم نه تا کنند؛ فراموش مرا همه تا کند کاری بود

 دختر یک بود کرده گمان احتماال! بود موفق چقدر دانمنمی. کند پررنگ را شادی من، کردن رنگکم با

 هم مادر خواستنمی و نیامد دیدنم به همین برای و بزند جا او دختر خواهدمی را خودش ها،فیلم مثل اشتباهی،

 خودش باید حداقل! نه راستش نه؛ اما دادممی حق او به بگویم شدمی شاید. بیفتد یادش موضوع این دوباره

! رسیدنمی راحت نظر به من، کردن فراموش سال، سه بعد. نه یا هستم زنده من بفهمد تا کردمی اقدام تنهایی

کردند؟ فراموشم و شدند موفق چگونه  
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 تقریبا هم امتابستانی هایکفش و بودم پوشیده سفید شلوار یک با را امساده و سفید پیراهن. بود گرم بسیار هوا 

 بالخره. شدم رد هاماشین هایدندان از زور به و کردم عبور شلوغ خیابان از. بود گرمم باز حال این با. بودند باز

 را کیفم. نشستم میز پشت و شدم وارد. هامطب ترینشلوغ از یکی در هم آن بودم مطب یک منشی. رسیدم

 را پنجاه شماره. ماندمی من جای به او نبودم، من که زمانی. رفت و کرد تشکر ناصری خانم و گذاشتم ایگوشه

 خلوت کمی داشتم دوست. کردممی نگاه کارتشان به و بودم افراد تعداد بررسی مشغول. شود اتاق وارد تا خواندم

 همه این گاهی. کردممی کار باید رفتن زمان تا و بود شلوغ همیشه اما شوم درسی کتاب خواندن مشغول و باشد

 گرم بسیار هوا. کردممی کار خودم باید اما بود آزاردهنده بسیار خفه، البته و شلوغ و بسته فضای این در نشستن

:گفتم و شدم اتاق وارد. کردممی پاک را پیشانیم هایعرق مدام بود؛  

.موندن نفر دو فقط! دکتر آقای -  

.تو بفرستین هم دوتاشون -  

.بله -  

 خسته. کشیدم راحتی نفس و نشستم صندلی روی. شدند وارد و انداختم نگاهی هردو کارت به و بستم را در

 و خریدم آبی. رفتم داشت، قرار مطب کنار که ایمغازه سمت و شدم خارج مطب از. تشنه همه، از ترمهم و بودم

.نوشیدم سریع  

 همه آن. بودم کرده عادت هیجان به فقط شاید داشتم، دوست را هیجان. بود دیگر روزهای مثل هم امروز غروب 

 ناراحتی؛ نه گذاشتند، جای به لبخندی فقط و کردند عبور ذهنم از سریع فیلمی همچو دشواری و سختی

.بنددمی نقش انسان لب بر پیروزی از بعد که لبخندی  

. کندمی پیدا دیگری یجلوه چیز همه روی،پیاده زمان اصال گویا. بروم پیاده داشتم تصمیم. شدم مدرسه راهی 

 در دیگر برخی و دیگریک با سخن درحال برخی و خوشحال و شاد مردم. بودی ندیده اصال که بینیمی چیزی

 نور زیر و شدمی پایین و باال آرام، اقیانوس. بود گرم هم باز اما بود شده ترخنک هوا. کردندمی عبور سکوت

 دلم. بودند رحمبی عجب گرفتند،می را کودکانشان دست که هاییخانواده این. رخشیدمید خورشید، رنگ نارنجی

.رفتممی تاکسی با کاش ای. گرفتمی درد  

 دختری و کردم نگاه داشت، وجود مختلفی فروشی لباس هایمغازه که خیابان دیگر سمت یعنی چپ سمت به 

 رفتممی باید باز بود توهم هم اگر حتی. نبودند اما کردم نگاه دوباره. جک کنار هم آن و دیدم را خودم عین

ماشین کرکننده بوق که دویدم سوآن به سرعت با. بود کسی چه آن ببینم  لباس مغازه یک به. شنیدم را ها

.افتاد دستم کف و لرزید قلبم مادرم صدای با تقلبی؟ من بود؟ من او بود؟ خودم او. دیدم را خودم و رفتم فروشی  
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پوشی؟می رو این! دخترم -  

!من خدای! دخترش؟  

*** 

«راوی»  

 جاری اشکانش سریع بود، دخترش عین که شخصی دیدن با. کرد باز را در آبتین و آورد در صدا به را خانه در

:گفت و شد  

.اومده کی ببین بیا چکاو دخترم؟ ای؟زنده واقعا یعنی -  

 از گویا! شوکه هم و بودند خوشحال هم همه،. ریخت اشک و گرفت آغوش در را تقلبیش دختر سریع چکاو

 آغوش در را تقلبیشان دختر چندان. نبینند را خواب آن دیگر کردندمی آرزو حال، و بودند شده بیدار تلخ خوابی

.برود باز ترسیدندمی گویی که بودند گرفته  

.بده خیلی جااون روزی؛ شبانه مدرسه نبرین منو لطفا! بابا! مامان -  

.گیرممی رو پروندت برمت؛نمی دیگه! دخترم نه: آبتین  

.گرفتم خودم -  

 جای چرا باشد؟ توانستمی کسی چه دقیقا کرده؟ او مثل را ظاهرش که کسی یا دالرام زادهم بود؟ کسی چه او

 بود، هرچه دالرام؟ به زدن ضربه یا بود خانواده آغوش در گرفتن قرار قصدش بود؟ گرفته اشخانواده در را دالرام

.آوردمی بار به دالرام برای دیگری ماجرای  

*** 

 از آتش که آوردم فشار دستانم به آنقدر. بودم گرفته دندان به را لبم بغض، شدت از. شدم مدرسه وارد شتاب با

 رسیدم، که اتاق به. بود خلوت تقریبا اطراف. شد جلب سمتم همه نگاه که دویدممی چنان. خزید بیرون دستانم

. کردندمی نگاهم تعجب با و بودند جمع ما اتاق پسرها همه. ریختم اشک و انداختم تخت روی را خودم  

.کرد بلند مرا محکم. نکردم توجه اما کرد صدایم چندباری سایروس   

شده؟ چی -  
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 نگاهم از گویی دنیل و کردمی پاک را اشکم دستمال با تلما. بود آورده آب برایم و بود نگران بسیار هم فرانسیس

 نفس. برایم بودند خانواده همچو همه دوستان، جمع این  در. بود شده بیشتر هقم هق. خواندمی را چیز همه

 او از کمی. کردمی نگاهم اشکالفه و غمگین چشمان با. برداشتم سایروس شانه روی از را سرم و کشیدم عمیقی

 به تبدیل دنیل. نداشتم هم ایچاره اما بریزم اشک همه مقابل نداشتم دوست. دوختم چشم زمین به و شدم دور

:گفت و گرفت صورتم مقابل صورتش. انداخت من روی را خودش جهش یک با و شد ببری  

توضیح؟ خب -  

.دمنمی توضیحی ببر به من -  

:کرد مداخله سایروس. آورد نزدیک را دندانش و کرد غرشی  

.نکن اذیتش -  

.مربوطه خودم به خودمه، رفیق -  

.بگم تا شو بلند باشه،: من  

:گفتم ایخفه صدای با. کردندمی نگاهم همه. کشید پایش کنار را دمش و نشست زمین روی دنیل  

شه؟می مگه! دخترم دالرام، گنمی منه عین که یکی به بابام مامان -  

 اما بودند من نگران رزا و رامونا. بود کرده اخم و بود موهایش الی دستش سایرویس. بودند رفته فرو فکر به همه

. بود همه از متفکرتر دنیل. شدمی بدل و رد نگاهش در چیزی گویی و بود خورده گره فرانسیس نگاه در تلما نگاه

:گفت جمع به رو و نشست کنارم و آمد در انسانی حالت به دنیل. داندمی چیزی او کردممی احساس  

!کیه کار بدونم کنم فکر -  

:گفت و رفت در سمت و شد بلند جایش به. نگفت اما بگوید را سخنش ادامه دنیل بودم منتظر  

. کنیم بازی والیبال بریم بیاین! خیالبی -  

کنی؟می شوخی: من  

.بیا کنم،می حل رو چیز همه. پاشو -  

 و یار مراحل تمام در. کندمی یاریم و است من با خدا صورت هر در. کنم فراموشش و باشم شاد فقط باید شاید

.هست یاورم و یار هم اکنون پس بود یاورم  
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 با بقیه. گذاشتم موهایم روی را سفیدم دارلبه کاله و پوشیدم ورزشی شلوار با را بلندم و صورتی عروسکی لباس 

.بود شده شب دیگر. رفتند حیاط سمت دنیل با و شدند بلند من دیدن  

 روی را کاله. بودم برداشته را دارملبه کاله و شده تاریک هوا بودم کرده فراموش بودم عصبانی و ناراحت قدران 

 افراد داشتن نگه شاد در سعی که بود خوب برادر و حامی یک دنیل. کرد باز را نیشش دنیل که انداختم زمین

 واقعا؟ چه برای! باشم او مثل توانمنمی من. کردمی حل راحتش، دید همین با خودش، را چیز همه و داشت

 ذوق و شادی با که کودکی به کنم؛می حسادت چه؟ برای. انرژی پر و باشم شاد دلم ته از نتوانستم وقتهیچ

!کنممی حسادت خندد،می و رودمی سوآن و  سواین  

 و من و خط سویآن دنیل و ویکتور و فرانک و فرانسیس. انداختم تور سوی آن و چرخاندم دستانم در را توپ 

 شدنش داور اما کردمی بازی را داور نقش هم تلما. داشتیم قرار تور سویاین در سایروس، البته و رامونا و رزا

. دانمنمی چرا؟ و نیست خوب حالش دانستممی. بود بهانه  

 تور سوی به محکم او و انداختم سایروس سمت را توپ جهشی با! کردمی نگاه فرانسیس به زیادی روزها این

 دیگر اندکی را بازی. کشید نشان و خط فرانسیس و کشیدیم فریادی همه. کرد لمس را زمین توپ، و انداخت

شویم؟ برنده ما شدمی مگر فرانسیس نشان و خط آن با. بودند هاآن برنده، آخر، در و دادیم ادامه  

. نشست من کنار آمد هم دنیل و بودند شده پراکنده هابچه. کشیدم عمیقی نفس و نشستم صندلی روی 

 فرانسیس. بود باز هردو نیش چون گفتندمی سخن ایمسخره چیز راجب گویی و بود ویکتور کنار سایروس

 هم دست در دست رامونا، رزا. کردمی نگاهش و داشتمی بر قدم سرش پشت آرام، تلما، و زدمی قدم تنهایی

 و آرامش از بود پر چشمانش. بود خیره من به هم دنیل. بودند شده خسته گویا چون رفتندمی مدرسه داخل

 به سایروس چشمان که گرفت را دستم هردو دنیل بود؟ آورده کجا از را آرامش و شادی همه این. شادی

.شد دوخته دستمان  

!کنی اخم نبینم! دختر هوی -  

. زیاده سواالم. گیجیم جور یک واقعا! دنی -  

زیاده؟ سواالت بابا؟ نه -  

  کنی؟می مسخره! دنی -

... عمرم! نفسم! عزیزم! خوشگلم ببین، -  

.خب خب -  
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 !گلم آبجی باشه؟ دم؛می قول. شهمی حل خودش چیز همه. باشی نگران نباید -

.بدی جواب سواالم به باید تو -  

!کردی دیوونم که وای -  

.دویدن به کرد شروع سرعت با و انداخت کمرش روی مرا و شد سفید خرسی به تبدیل دنیل  

چی؟ ببینه و بیرون بیاد آموزدانش یک اگه -  

.زده توهم کنهمی فکر اونم شممی آدم زود -  

.پایین بذار رو من! دنی -  

.نوچ -  

 را خودش که زدم قهقه بلندی صدای با. انداخت تخت روی مرا و شد اتاق وارد که گرفتم نرمش پوست از محکم

.شد بلند رامونا و رزا صدای که گرفتم را دنیل. افتاد تخت روی و کرد گربه  

.بیرون گمشو! دنی بخوابیم؛ بذار بابا: رزا  

.کنا مراعات یکم! دالرام: رامونا  

 که دنیل. نگفت سخن هم کلمه یک حتی انداخت؛ تخت روی و کشید باال را خودش و شد اتاق وارد کسل، تلما،

:گفت و کرد نزدیک را صورتش بود کرده گربه را خود  

چشه؟ اون -  

.شده جوری یک تازگیا. دونمنمی -  

 را دستم. انداخت زمین روی را دنیل و آمد من تخت سمت سریع. شد وارد سایروس و آمد در صدا به اتاق در

.زد خشکم که کشید وحشیانه بسیار  

چته؟ -  

.بیا دنبالم! شو خفه -  

 سایروس مقابل و شد انسان به تبدیل دنیل که کشید سرش پشت محکم را دستم. بود مانده باز دهانم تعجب از

:گفت و گرفت را دیگرم دست دنیل. ایستاد  
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چته؟ -  

!دنیل چته؟ خودت -  

 دعواهای و فریادها به کالفه و بودند نشسته تخت روی. بود پریده سرشان از خواب کامال دیگر رامونا و رزا

 کردم سعی. بود شده کنده جا از دستم کردند؟می دعوا چه برای دوست، دو این. بودند خیره دنیل و سایروس

.گرفتند ترمحکم که بکشم بیرون دستانشان میان از را دستم  

کشی؟می داد سرش آیمی که چیه تو مشکل کنم؛می شادش دارم نشستم تختش رو اومدم آبجیمه، خب -  

.بکش رو دستت بزنم، حرف باهاش خواممی دارم؛ کارش منم آبجیته؟ فقط یعنی -  

.شهنمی دعوا با حرف -  

!بکش رو دستت گفتم دنیل -  

 حوصله. کشیدم دراز رویش و رفتم تختم سمت و شدم نامرئی. کردند رهایش هردو که کردم آتیشی را دستم

 دوست مثال. بخندم چیز همه به یا باشم آرامش در دادممی ترجیح. نداشتم واقعا را دیگر سردرد و دعوا یک

 شده باز دهان به خواستممی. بخندم تلما باز نیش البته و رامونا خمار چشمان و رزا برهم درهم موهای به داشتم

 نگاه آدم و عالم به. بخندم هم دیوار ترک به خواستممی. بخندم هم دنیل شده قرمز صورت و سایروس تعجب از

 بخندم و بخندم و بخندم درش فقط که ایزندگی. خواستممی ایزندگی چنین و حسی چنین من. بخندم و کنم

 حالم داشت دنیل. خواهممی ایزندگی چنین من. نباشد اخم ذره یک حتی یا اشک قطره یک حتی از خبری و

 بود؟ مرگش چه. کشید را دستم و آمد هادیوانه مثل سایروس که بود استاد من کردن شاد در او. کردمی خوب را

 اینکه با. کشید صورتم روی را دستش و آمد دنیل. بود شخصی عاشق خود که او کرد؟می حسادت دنیل به آیا

.بودم کردن حس قابل اما بودم نامرئی  

.بخوابی خوب -  

.گفتم آرامی صدای با  

.همچنین -  

 توانستنمی که را من چون کردمی نگاه تختم به و بود مانده هنوز سایروس. بست را در و شد خارج اتاق از دنیل

:گفت و کشید دراز تختش روی تلما داشت؟ مشکلی خودش با داشت؟ خوددرگیری او. ببیند  

.دیگه برو! داداش -  
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:گفت مندیخواهش لحن با سایروس  

!دارم کارت بیرون؟ بیای شهمی! دالرام -  

 پشت و رفتیم سالن از ایگوشه به هردو و گرفت را دستم. رفتم سایروس سمت و آمدم بیرون نامرئی حالت از

. گرفتیم قرار ستون  

.بگم بهت چیزی خواممی -  

:گفتم و کردم نگاهش اخم با  

.بخوابم زود باید شه؛می شروع امتحانمون اولین فردا! سایروس بگو، زود -  

:گفتم که بگوید چیزی خواست و شد خیره چشمانم به غمگین سایروس  

عاشقشی؟ بگی طرف به بری کنم کمکت خوایمی نکنه -  

 باشد نفر دو عاشق تواندنمی بفهمد خواستممی. بود رنجاندنش من هدف اما دانمنمی نه، یا گرفت را سخنم کنایه

.نکند دخالت من زندگی در باید و  

.کنم اعتراف عاشقشم که کسی به خواممی من! دالرام -  

.بکن پس خب -  

 جاآن کسی چه گفتمی که مدیر صدای با. شدم پرت سمتش و کشید را دستم که شوم دور خواستم او از سریع

  دیوانه؟ یک از فراتر شاید بود؟ دیوانه او. کرد ترکم غلیظی اخم با و کرد رهایم است؟

 پوکر. نفهمیدم را دلیلش که زد چشمکی و برگشت سمتم تلما. کشیدم دراز رویش و رفتم تختم سمت سریع

 به بندم،می را چشمانم نور؛ از پر فردایی امید به بندم،می را چشمانم. بستم را چشمانم سپس و کردم نگاهش

 همه آن، در که فردایی امید به بندم،می را چشمانم برقصم؛ و کنم شادی و بخندم همواره آن در که فردایی امید

 پر آغوش در گرفتن قرار امید به بندم،می را چشمانم بکشم؛ نفس آسوده و راحت من و باشند شدهحل مشکالتم

 روز یک! دیدنی و خاص روز یک باشد، متفاوت روز یک فردا تا بندممی را چشمانم پس. خدا نعمت و محبت

! عالی  

  

. بود دیگری جای فکرم اما کردممی نگاه تقلب برای هابچه خاص هایبرنامه به و بودم نشسته امتحان جلسه سر

 مدارکم بگیرد؟ را آن مدارک مدرسه نیامد چرا پدر پس بود گرفته را من جای خانواده، در دختر، آن اگر اصال
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 مدرسه نیست قرار زده، من جای را خودش که دختر آن یعنی. نشده گرفته کدامهیچ و است مدرسه در هنوز

 گوشم روی از را خودکار سریع. ترسیدم که کرد نگاهم چنان چارلز آقای و گرفت قرار میز روی ورق برود؟

 هایجواب تمام و شدم خیره سواالت به دقیق شناسی؟فسیل مراحل! شناسیفسیل. گرفتم دستم در و برداشتم

 را اطراف چشمانم گاهی و بودم نوشتن مشغول آرام. انداختم برگه روی خودکار، دهان توسط را ذهنم در معلق

 توانستندنمی و دادندمی فحشش زیرلب رامونا و رزا که کردمی نگاه همه به دقیق چنان چارلز آقای. گشتمی

 مسابقه هم با گویی نوشتند؛می سرعت با و کردندمی نگاه دیگریک به خشم با دنیل و سایروس. کنند تقلب

 شدمی خم مدام هم فرانک. کردمی نگاه سوال به دقت با و بود انداخته ورق روی را خودش فرانسیس. دادندمی

 بود گذاشته میز روی را سرش. کردنمی کاریهیچ که بود تلما میان این در تنها. بگیرد اندکی تقلب ویکتور از تا

.زدمی میز به آرام، خودکار، با و  

 جدول به و رسیدم آخر سوال به. بودند ننوشته هم خط یک حتی هاخیلی و بود مانده باقی وقت ساعت نیم 

 سوال این کتاب زیر هایبخش از احتماال که رسیدم نتیجه این به و ماندم بیشتر سوال این در کمی. شدم خیره

 و کردم نگاهش کرده داغ و خشمگین. بودم کرده نگاه را، کتاب زیر هاینوشته جز کتاب کل، به من چون داده را

 سریع. رفت و کرد کج را ورقش شد،می رد کنارم از که زمانی و شد بلند سایروس. کردم بارانش فحش زیرلبی

 از مرا و بود فهمیده سایروس که بودم خوشحال. گذاشتم میز روی را ورق سرش پشت هم من و نوشتم را جواب

 شده چیده کنارش هاییصندلی که طویلی و الغر سالن در و شدیم خارج کالس از. بود داده نجات دشواری این

.گرفتیم قرار بودند،  

.کمکت بابت ممنون -  

.نشد که بگم بهت چیزی خواستممی دیشب -  

.بگو االن -  

.بزند را سخنش سایروس نگذاشت و شد خارج اتاق از هم دنیل  

.کردم پیدا برات راهی یک دالرام -  

چی؟ راجب -  

.خانوادت -  

 توضیح به کرد شروع آرام دنیل. کرد نگاهمان سکوت در و کرد اخم باز سایروس که رفتم دنیل سمت سریع

 در. رفت سایروس سمت دنیل که دادم تکان برایش تفهمیم نشانه به را سرم. کردم گوش دقیق نیز من و دادن
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 استرس ام،خانواده با رویارویی برای البته و نه یا شدممی موفق دانمنمی. کردندمی کمکم هابچه همه باید راه این

 از همه کم کم. ماندنمی وقتی امتحان خواندن برای کار این با و داشتیم دیگری امتحان هم فردا طرفی از داشتم؛

. کسل همیشه، مثل تلما خندان، فرانک و ویکتور بودند؛ عصبانی رامونا و رزا. شدند خارج اتاق  

کردین؟ تقلب خوب! جوجه دوتا شما: من  

.بود خالی جات: فرانک  

.افتادمی خودکارم همش من بابا: ویکتور  

!عمت ارواح آره -  

 نداشتم حق دوست عنوان به آیا اما نکنم دخالت زیاد بودم تالش در اما شدممی نگران تلما برای داشتم کم کم

.گویدنمی او که نپرسم یا بپرسم البته بدانم؟ را حالش دلیل  

بود؟ چطور امتحان چته؟ هست؛ بهت حواسم روزه چند! تلما: سایروس  

.بود خوب امتحانم. نیست چیزی: تلما  

بگوید؟ من به خواهدمی گویدنمی را حالش دلیل برادرش به وقتی او بود؟ نوشته را امتحانش اصال تلما یعنی  

 را سرش و داشت قرار رامونا و رزا وسط تلما. نشستیم نفره هشت میز پشت و شدیم مدرسه نتکافی راهی  همه 

 مسخره را رزا هم رامونا و خواندمی آهنگ و زدمی میز روی رزا. بود گذاشته ایشیشه و رنگ شکالتی میز روی

 و کردمی نگاهم اخم با همیشه مثل سایروس. دادند سفارش چیپس فیش همه برای هم فرانک و ویکتور. کردمی

:گفت همه به رو و کرد صاف را گلویش دنیل. بود شده عادی این  

دیگه؟ کنید کمک دالرام به حاضرین -  

.بزنند را امتحان قید باید فردا، من، خاطر به همه متاسفانه و کنندمی تایید همه دانستممی  

.کنید گوش خوب دم،می توضیح براتون رو نقشه. دالرام خانواده خونه میریم -  

 خواهد خوبی اتفاق بود؟ خواهد خوبی روز امروز یعنی واقعا! امروز فکر در من و بود موضوع شرح درحال دنیل

 کاکارا قبیله از زده، جا من شبیه را خودش که دختری گفت من به دنیل کشید؟می را انتظارم چیزی چه افتاد؟

 کسی حال به تا یعنی ندارند خاصی شکل درواقعیت خودشان. کنند تقلید را هرکسی شکل توانندمی هاآن. است

.ندیده را هاآن واقعی شکل  
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 از را شوهران یا شوهرانشان از را زنان هاآن پیش، سال هزاران. است احساساتی شدت به ایقبیله کاکارا قبلیه 

. بودند عشق و محبت تشنه و بودند کرده نابود بسیاری هایزندگی. کردندمی خود عاشق و دزدیدندمی زنانشان

 جنگ از جلوگیری برای کاکارا قبیله. کردند حمله کاکارا به و شدند دشمن آنان با قبایل تمام اساس این بر

 هیچ با و بشوند خودشان اعضای عاشق فقط که بودند کرده قبول کاکارا قبیله انقراض از جلوگیری البته و بیشتر

 اما ماندند وفادار پیمان این به حدودی تا آنان. نکنند نابود ایزندگی و باشند نداشته کاری دیگری انسان یا قبیله

 اگر آنان. کردند فرار قبیله از و کردند سرپیچی پیمان از بودند، نکرده قبول را موضوع این هنوز که آنان از برخی

 جای را خودش که دختری این. کنندمی زندگی مردم میان همین برای است اعدام حکمشان برگردند، قبیله به

 کسی و شد خورده سکوت در ناهار  نداشت؟ خانواده آیا اما بود خانواده یک داشتن یتشنه احتماال، زده، من

 تا کردمی ریزیبرنامه داشت احتماال. بود فکر در هم دنیل وخود بودند دنیل سخنان فکر در همه. نگفت چیزی

 لپتاپ پشت و رفتم اتاقم سمت شام بعد. بدهیم انجام خاصی خیلی کار نبود قرار هرچند. نشود اشتباه چیزی

:گفت و سرم باالی آمد رزا که کردم تایپ را نامهفیلم ادامه. نشستم  

!نامهفیلم تا رمانه شبیه بیشتر نوشتت راستش -  

واقعا؟ -  

.رمانه یک کامال اون فیلمنامه؛ تو نیست نیاز اصال که درحالی نوشتی فضاسازی و توصیف -  

کنم؟ پاکش یعنی -  

:گفت و انداخت نگاهی هایمنوشته صفحه به شیطنت با فرانک  

 نامهفیلم به تبدیل رو رمان این من. کن تمومش و بکن رمان به تبدیل رو این تو! حیفه نکن؛ پاک خب -

.کنممی  

بلدی؟ -  

.بلدم که آره -  

 یک پوشیدن مشغول رزا. کرد دنبال را هایمنوشته خط و نشست من کنار هم فرانک و دادم ادامه را هایمنوشته

 نگویند تا برسد نظر به تیپخوش ما خانه به آمدن برای خواستمی و بود سیاه شلوار با رنگ صورتی لباس

 دراز تخت روی خیال،بی رامونا،. داشت را خود عجیب استدالل هم او دانم،می چه. است زشت دالرام دوست

 بود خواندنش مشغول مثال و بود انداخته پایش روی را کتاب تلما. نداشت را شدن آماده قصد کال و بود کشیده
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 نفس جای و بود شده شلوغ شدت به اتاقمان بود؟ چه هانگاه این موضوع. کردمی نگاه فرانسیس به باز اما

:گفت و نشست امشانه روی و کشید پر دنیل. رفتم کمدم سمت و بستم را لپتاپ. بود نمانده باقی کشیدن  

.بپوش رو لباست ترینخوشگل -  

.بابا باشه -  

.ندیده اون که بپوش چیزی پس کنه تقلید تونهنمی ندیده، که رو چیزی دختر اون درضمن -  

.که بود ندیده رو من کال اون راستی -  

بود؟ تنش لباسی چه دیدیش وقتی. بود دیده جایی یک شاید -  

.مدرسم یونیفورم -  

.شدی دیده مدرسه توی پس -  

  

 انسان به طوطی از دنیل. بستم باال از و کردم شانه را موهایم. سفیدم شلوار همراه به پوشیدم را زرشکیم مانتوی

 مدام او. دوخت چشم من به آینه داخل از و ایستاد سرم پشت سایروس. رفت اتاق در سمت و داد شکل تغییر

 واقعا هم و بودم کنجکاو هم بگوید؟ خواستمی چه یعنی! شدنمی موفق هربار و بگوید چیزی من به خواستمی

 از و شدم رد کنارش از. بود شدن کنجکاو برای من موضوع آخرین او مشغله، همه این میان شاید. بود شلوغ سرم

.شدم خارج اتاق  

. خوردیم غلت زمین به پله روی از ریزی، هایسنگ همچو سرعت، با و برگرفتیم در را سالن کل نفر، هشت هر 

 همه از او. داشت لباسش با خوبی خوانیهم رنگش لجنی سبز شلوار و بود پوشیده سفیدی و بلند لباس دنیل

 کنار. کردممی حرکت سریع اما سست هاییقدم با من او، سر پشت. کردمی حرکت بااراده و محکم بسیار و جلوتر

 در چیزی حتما اما دانمنمی حسی؟بی یا بود خشم نگاهش در. بود شده خیره دنیل به که بود سایروس هم من

 موهای. باشند داشته را مشت حالت رسیدمی نظر به و بودند رفته فرو جیبش در دستانش. داشت وجود نگاهش

 به زیبا واقعا شدمی دیده هم هایشبال اگر. شدمی دیده روشن صورتش و بود کرده شانه چپ سمت را ایشقهوه

 بودند پوشیده را داشت وجود قلب نصف وسطش که لباس یک و بودند کرده ست هردو رامونا و رزا. رسیدمی نظر

 و شدندمی رد وسطمان از ریزی موش همچو هاآن. شد مانع رامونا اما بزند بهتری تیپ داشت تصمیم رزا هرچند

. بگویم چیزی تلما از ندارم دوست. بودند فکر در  گویا و داشتندبرمی قدم باهم ویکتور و فرانک. کردندمی حرکت
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بی خیلی. بود نامرتب بسیار هم موهایش و بود پوشیده بود چروک کامال که را لباسش بدترین واقعا  نظر به حال

. کردمی ناامید را آدم و رسیدمی  

 و کردم توقف خانه در مقابل. رسیدیم مقصد به باالخره. آمد جلوتر سرعت با و داد تلما تحویل اخمی فرانسیس

 در صدا به برای. داشتم دوستش همیشه که است زیبایی و نقلی خانه همان این. بردم کلید سمت را دستم

 محکم صدای که کشیدم زنگ روی را دستم. هم با هاآن همه شاید و تردید شاید یا داشتم ترس زنگ، آوردن

.شنیدم را دنیل  

.نیستی تنها تو دالرام بزن زنگ -  

.بزن زنگ! نترس: سایروس  

!دیگه بدو: فرانسیس  

.نباش ضعیف دختره، اون نه تویی بزنه زنگ حقشه که اونی آبجی: رزا  

:شنیدم را جک صدای که فشردم را زنگ باالخره  

بله؟ -  

:گفت و آمد جلو دنیل  

.بابات با دارم مهمی کار! خوب پسر کن باز -  

 من به و انداخت زمین روی را بود دستش در که چایی سینی مادر. شدیم وارد نفر هشت هر و شد باز تیکی با در

 زده،شوک و دوخت چشم بود، پشتش که دختری به افتاد، من به نگاهش وقتی و آمد پایین پله از پدر. شد خیره

:گفت و شکست را سکوت جک. ماند گونههمان  

توئه؟ شبیه چرا دختره این! آبجی -  

 طبق. بود تنش مدرسه لباس هم هنوز. ترسید و آمد جلو هم او. بود تقلبیش خواهر با بلکه نبودم من مخاطبش

.رفتم پیش دنیل گفته  

 بیای نخواستی حتی بابا، نخواستی حتی شد پیدام بعد سال سه. قبر تو کردین رو من شما نبودم؛ سال سه من -

 اون حاال! مامان اون؟ به دخترم؟ گینمی کی به شناسین؟نمی رو دخترتون چیه؟! نه یا زندم واقعا ببینی

 نیومدین چرا خره؟می کارتن برات اون آره؟ آبجی میگی اون به حاال! جک شده؟ دختر این واسه الزانیاهات
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 ایدیگه لباس گرده؟می من مدرسه یونیفورم با همش چرا اصال دختر این خب؟ بگیرین مدرسه از رو پروندم

کرده؟ تقلید و کپی ازم فقط چون کنه؟ تنش تونهنمی و هست یا نیست؟  

:گفت و کرد باز زبان دختر  

.گهمی دروغ اون! شیاده اون -  

.بگوید سخن هم کلمه یک توانستنمی حتی مادر  

 اساس بر نیستیم ایمعمولی هایانسان ما. دونینمی حدودی تا رو موضوع کنم فکر! آبتین آقای: سایروس

 یکی و شهمی مندقدرت خورده گیاه بارداری، موقع مادرش، کهاین خاطر به یکی. مختلفیم قبایل اهل نیرومون

.دیگه دالیل خاطر به دیگه  

 تبدیل دنیل. کندمی نمایان را آتشش تلما و هایخ رامونا و رزا. دهدمی نشان و کندمی باز را هایشبال سایروس

 اما بود شده اشک از پر چشمانم کهاین با. دهندمی نشان را خود نیروی هم بقیه و شودمی سفید کبوتری به

 کل باد که شدم بلند زمین روی از. آتش چپ سمت و شد تولید یخ راستم سمت دست در. کردم باز را دستم

.برگرفت در را خانه  

 نیروش  پس دخترته اگر. کنهمی بقیه شبیه رو خودش و کنهمی چهره تقلید. کاکاراست قبیله اهل دختر اون -

.بده نشون رو  

 در مختلف هایچهره به خشم، موقع آنان بود گفته من به دنیل! خشمگین بسیار. شد خشمگین دخترک

 و رفت جلو سایروس. کرد غش مادر و شد بازتر دهانشان دخترک، آن مختلف چهره دیدن با مادر و پدر. آیندمی

 باز اشقبیله به را او شده قرار. انداختند ایگوشه را او و بستند را دختر پای و دست. گرفت محکم را دختر آن

 توضیحات با. بود آمده هوش به مادرهم و بود گذشته ساعاتی. بگیرند تصمیم او به راجع قبیله خود تا گردانیم

.فهمیدند را چیز همه دیگر آنان ها،بچه تر دقیق و بیشتر  

!جونم آجی -  

.رفتم مادرم و پدر آغوش به سپس کردم بغلش محکم هم من که پرید آغوشم در جک  

.باارزشی برام دنیا یه! بابا مدرسه، نیومدی که نیست مهم! دارم دوستون باز نخواین، رو من هم اگر حتی -  

.گفت و کرد پاک را هایشاشک پدر  

!من عزیز. دخترکم ببخش رو من کردم؛ نادونی -  



 

 

 
248 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 سه این اتفاقای همه باید بعد نخوردی رو مامان پخت دست وقته خیلی. بخور برات؛ بیارم کیک وایسا: مامان

.بگی بهم رو سال  

 تلما، و او جز و داشت تلخی اخم سایروس. کرد درست شام برایمان حتی مادر و ماندیم جاآن شب از ساعاتی تا

 این و بود من شبیه هنوز. کشیدیممی خودمان با هم را دختر این مدرسه، به بازگشت راه در. بودند شاد همه

.کردمی عصبانیم بیشتر  

.شو خودت شبیه -  

.شهنمی -  

:گفت و خندید بلند سایروس. گرفتم را قلبم ترس، از شده، سایروس شبیه فهمیدم وقتی و کردم نگاهش  

ترسناکم؟ من -  

.کرد تو شبیه رو خودش -  

.بکنه خب -  

برات؟ نیست مهم -  

.بکنه کنه،می هرجور رو ظاهرش حاال! وقتهیچ شه؛نمی من اون -  

 به باالخره. کرد بیشتر را خوشحالیم که زد من به لبخندی و فشرد گرم را دستم تلما. زد جالبی و زیبا سخن

 کتاب و نشستم تخت روی. آمدند ما اتاق به پسرها همه و کردیم مخفی پسرها اتاق در را دختر. رسیدیم مدرسه

. بدانم را کلماتش از کمی باید حداقل. بخوانم تا کردم باز را  

.بخونیم درس و بمونیم بیدار شب نیست؛ بدی فکر: تلما  

.موافقم حرفت این با تنها: فرانس  

 را چیزی کردممی سعی و خواندممی سریع. شدیم خواندن مشغول دست، به کتاب همه که شد چنین این و

 ویکتور. بودند خواندن مشغول جدی، فرانسیس، و فرانک و زدمی ورق را کتاب خیال،بی سایروس،. نکنم فراموش

 تلما البته و بودند ورق یا دست روی نوشتن تقلب مشغول رامونا و رزا. بفهمد چیزی تا زدمی سرش به مدام هم

 به که چیزی آخرین و شد خمار چشمانم گذشت که اندکی. کردمی زمزمه را خطوط و خوردمی تاب مدام هم

!بود خواهد تریعالی روز فردا و بود برایم خوبی روز امروز که بود این رسید ذهنم  
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 سریع بود، انداخته اتاق روی را چنگالش که نوری دیدن با اما نفهمیدم چیزی ابتدا. کردم باز اندکی را چشمانم

. بودند خواب غرق و بودند گذاشته هم کنار را سرشان دست به خودکار رزا و رامونا. برداشتم کتاب روی از را سرم

 و بود انداخته صورتش روی را کتاب هم تلما و بودند رفته خواب کتاب روی هم ویکتور و فرانسیس و فرانک

 لنگ و خمار و شدم بلند. است تماشایم مشغول شدم متوجه که دوختم چشم سایروس به. بود بسته چشمانش

 سرم از خواب دختر، خالی جای دیدن با که رفتم پسرها اتاق یعنی جلویی اتاق سمت.  شدم خارج اتاق از لنگان

.پرید  

  

 

 به ترس با شود؟می چه کند، نابود را زندگی چندین باز دختر آن اگر شنیدم؟نمی را صدایش یا نتپید قلم

:گفت که کردم نگاهش سوالی. دیدم ریلکسی لبخند با را سایروس که شدم خیره اتاق سرتاسر  

.دنبالش اومده قبیلش! بشی نگران الکی نیست نیاز -  

 امتحان همیشه مثل. رفتم امتحان جلسه سر و کردم عبور سایروس کنار از. نگفتم چیزی و کشیدم راحتی نفس

 ترینسخت و ایمخوانده کم ما دانستمی معلم گویی نبودم؛ راضی امتحان از چندان اما شد تمام و نوشتیم را

.بود داده ما به را سوال  

! شد تمام زود بدبختی، آخرین که بودم خوشحال حداقل. بود امتحان آخرین این. شدم خارج جلسه از کالفه 

 چرا دانمنمی اما نبود چنین اما بکشد طول حد از بیش دختر این دست از یافتن نجات زمان مدت ترسیدممی

. کنم استراحت خواهممی واقعا بگویم باید. امشده خسته نه؟ یا بیفتد اتفاقی باز بود قرار. نداشتم قرار و آرام

.شوم خارج عالم این از و ببندم را چشمانم  

 و است شیرین. لرزدمی برایش قلبم. بود قهوه نوشیدن مشغول و بود نشسته مقابلم که شدم خیره سایروس به 

 کوه. نبود گونهاین شد؛ عوض او. باجذبه و ترسناک دشمنان برای و مهربان و کودک دوستانش برای. مهربان

 جااین ندارم دوست. داشتند و داشت که بود رازی خاطر به هم شاید یا گرفتنمی تحویل را کسی که بود یخی

 هم دوستانم و خاطراتم از عضوی شودمی دیگر روزی، شبانه مدرسه. شد تمام دیگر سال یک. باشد بازی آخر

 ذهنم در ندارم دوست را خاطرات من چون نباید؟ چرا دانیمی! باشد خط سر نقطه نباید. خاطرات این بازیگر

 فرانسیس از که تلما به. باشند دارادمه بلکه نشوند تمام باشمشان؛ داشته! باشند واقعا دارم دوست کنم مرور

 عاشق ما آتشین دختر! بود شده عاشق هم او. بود کرده گیر گلویش. دوختم چشم بزند، قدم او با کرد تقاضا
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 همه ته یعنی. زیاد نه رویش اما است تلخ تهش. نوشیدم بود، ترتلخ سطحش از که را قهوه ماندهته. بود فرانسیس

است؟ تلخ چیز  

*** 

 تلما

 خواستمی انگار. کردمی نگاهم کنجکاو. آمدم بود، حیاط گوشه در که بزرگی درخت سمت با فرانسیس همراه

 تحمیل کسی به را خودم که نیستم دختری من بود؟ سخت برایش کردنم تحمل. برود تا بگویم سخن زودتر

 دلی با نه کنممی رهایش غرور با بود، کردنم رد تصمیمش اگر و گویممی را سخنم نفس به اعتماد با! کنم

 مال توانینمی را کسی اشکانت ریختن با تو، غرور و تو دل شکستن با. نیست زوری این و خواهدنمی شکسته؛

. نکنی خرد را خودت و بگذاری احترام خودت به درستت شخصیت و غرور با توانیمی اما کنی خودت  

 ناراحت و دارم دوستش است درست! بدهم دست از هم را خودم ندارم دوست بدهم، دست از را او اگر من

. دیگری کس نه و مانیمی همیشه که هستی خودت بیشتر زندگی در. بدهم فنا به را خودم نباید اما شوممی  

.بزنم بهت خواممی مهمی خیلی حرف یک امروز! فرانسیس -  

خداروشکر؟ شدی چیزی ایدیوونه! تلی خودتی تو روزا این راستی -  

.االن ندارم شوخی -  

!قرمز مو کنم،می شوخی بکشه عشقم هروقت من ولی -  

نه؟ یا بزنم رو حرفم -  

.کنم استراحت رممی نیست؛ مهم واسم نه -  

 درخت تنه به کمرش. دادم هل درخت سمت را فرانس و کشیدم خود سمت را دستش محکم که برود خواست

 بچه پسر همچو صورتش و شدندمی مچاله ابروهایش. شدمی ترجذاب کردمی اخم که زمانی. کرد اخمی و خورد

 من، جز بترسند، آموزاندانش همه شد باعث که فریادی با و داد بیرون کالفه را نفسش. شدمی قرمز تخسی

.گفت  

.بزن رو زرت -  

 است مسخره چه. من جز کند،می برخورد بااحترام و خوب همه با او خب! دانمنمی بودم؟ شده چیزش چه عاشق

.بکشم را احساساتم تمام خواهدمی دلم گاهی! دارم دوستش که  
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 دوختم چشم کرد،می نگاهم شده، ریز که چشمانش و بود ریخته صورتش روی پراکنده که سفیدش موهای به 

:گفتم و  

. دیمی گوش تو و کنممی اعتراف من فقط بگیره؛ صورت احترامیبی نیست قرار. گممی خب -  

بدم؟ گوش باید چرا -  

.توئه به مربوط چون -  

.پس بگو -  

 برخورد سگ یک مثل من با تو شدم، عاشقت من وقتی از و شدم عاشقت که میشه ماهی چند من! فرانس -

 و دارم دوستت. همینه خاطربه هم روزم چند خوریدل و سکوت و گیریگوشه! نه یا فهمیدی دونمنمی کنی؛می

 خواستم! باش عاشقم و باش من با توروخدا بگم نیست قرار و اعترافه یک فقط این اما دارم دوس ت هم خیلی

.بری تونیمی. تمام. بدونی رو حسم  

 زدمی فریاد او. بود ضعیف و سوختمی قلبم نبود؛ محکم کالمم چوهم قلبم اما بودند تحکم با و جدی جمالتم

 تصمیم عقلم با بیشتر من خب اما باشد داشته دوستش فرانس خواستمی. کند اعتراف هم فرانس خواهدمی که

.کند کوچکم قلبم گذارمنمی من. قلب تا گیرممی  

. کردمی نگاهم تعجب با و بود داده تکیه درخت به هنوز فرانس. بردم فرو جیبم در و کردم مشت را دستم 

 صورتش چپ سمت تارموهایش که کرد کج را سرش. رسیدندمی نظر به درشت بسیار حال، ریزش، چشمان

 روی هم اندکی اخم حتی و است جدی بسیار امچهره که دانممی. شد خیره صورتم به دقیق و آمد جلو. ریختند

.است نمایان صورتم  

!تلما گی،می دروغ -  

.گفت دروغ شهنمی رو بزرگی این به چیزی نه، -  

.شنمی دروغ به تبدیل بزرگ چیزای همیشه -  

.نکن قاطی دروغ با رو احساسات -  

.دادی گزارش یک جدی، خیلی بهم، انگار نیست؟ صورتت تو عشق از حسی هیچ چرا پس -  

 همین برای نیستی عاشقم که دونممی طرفی از. افتمنمی کسی پای و کنممی حفظ رو شخصیتم من چون -

.شکنمنمی رو خودم  
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بگم؟ بهت راجع رو نظرم منم -  

.بگو -  

 بهم حالم همیشه، ازت،. بلدی خیلی کنیمی فکر که هستی قرمز مو مخ   رو و مسخره و زشت دختر یک تو -

 اعترافت، با تو کنی؟می اعترافم بهم پرو پرو بعد بشی؟ من عاشق کردی جرات چطور! کوچولو جوجه خورد،می

حاال؟ کنیمی محافظت شخصیتت و خودت از کردی؛ کوچیک رو خودت  

  

. شوم خالی و سبک خواستممی من نیست، مهم شد؟ نابود اعترافم با شخصیتم یعنی دادم؟می را جوابش باید چه

 دیگر. بود شده مچاله قلبم. خوردمی بهم من از حالش. بود گفت، که چیزهایی نبود؛ شخصیت مهم، موضوع  اما

. بودند شده آتشین دستانم غم و خشم شدت از. کشیدمنمی هم نفس گویا دیگر حتی. شنیدمنمی را صدایش

 گاز را زبانم دندانم با. رفتم عقب قدم چند. کنم باز را دهانم توانستمنمی اصال و بود بسته را گلویم راه بغض

 را سخنم آخرین. شوم خرد نباید نه. بود آلودغم شدت به که کشیدم عمیقی نفس. نریزد اشکی هیچ تا گرفتم

 گذارمنمی و کنممی بازی احساس، با من. کنممی تمام را احساسات مسخره بازی این من. روممی و گویممی

:گفتم بود، خفه شدت به که صدایی با و رفتم جلو. کنند بازی من با احساسات  

...موفق -  

 کردم؟می حس گونهاین چرا اما بود مهربان گویا. نبود هم احساسبی و نبود خشمگین. شدم خیره چشمانش به

:گفتم را سخنم ادامه  

!فرانسیس آقای باشین،... موفق -  

. کشید خود سمت محکم را دستم که بروم خواستم  

زودی؟ این به کجا -  

.کن ولم -  

.نده فحشم گم،می چیزی یک خب -  

.داد ادامه خود که کردم سکوت  

 صد نبودی عاشقم اگر نکنی؛ گریه داشتی نگه رو خودت خیلی. گفتیمی دروغ یا عاشقمی واقعا ببینم خواستم -

!عاشقتم منم خانم خوشگل خب! عاشقمی پس بود مهم اما حرفم شدنمی مهم برات صد در  
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. نداشتم را داشتنشان نگه تحمل دیگر. شدند جاری اشکانم. گویا بودم کرده گم را مکان و زمان بودم؟ کجا من

 و گذاشتم اششانه روی را سرم. کرد امتحانم رحمانهبی چه! بود کرده امتحان مرا او. بود باهوش راستی به فرانس

 خالی درونم شور دریاچه تا ریختم اشک. بودند شده مخفی بالشتم پشت بود هاماه که هاییاشک. ریختم اشک

 نقطه شد؛ تمام بازی این ماجرای. بودم آرام حال. نشنوم را درونم شور دریاچه امواج تالطم صدای دیگر تا شود

.خط سر  

.زد لبخند هم فرانس که زدم لبخندی   

!جوجه باش، داشته نفس به اعتماد یکم بابا زشتی؟ که کردی باور جدی جدی -  

.زنممی آتیشت -  

.کردم اشتباه -  

 شهری بودی؛ من نباتیآب شهر پادشاه تو بودم؟ تو جهان کجای من حال. شد ترعمیق لبخندم آخرش سخن با

 ملکه توانممی آیا من بگو؛ حال و بودی من سرزمین پادشاه تو. بودم ساخته خیالی و  شیرین هایآبنبات با که

باشم؟ تو شهر  

*** 

 راوی

 مدرسه از بعد البته. شدمی تمام چیز همه دیگر یعنی این و بودند شده تمام امتحانات. رفت اتاقش سمت دالرام

 و نشست مطالعه میز پشت. شدمی شروع داشت تازه بسازند بود قرار که فیلمی. کردندمی کار هم با باید باز

 همه که زمانی بود گفته او به و بود نوشته دالرام برای سایروس را کتاب این. زد ورق را بود دستش در که دفتری

 و مشتاق چندان دالرام. بخوانی و کنی باز را کتاب تا دهممی را کلید رسیدیم، سال آخر به و شد تمام چیز

 زمانی هرچیزی دانستمی شود،می باز هم کتاب این و رسدمی هم سال آخر باالخره که دانستمی. نبود کنجکاو

 اولین بودم؟ این کنجکاو بگویی و بزنی پوزخند هاکنجکاوی آن به راحتی به توانیمی برسد، زمانش وقتی و دارد

 همه سایروس. بود شناخته را دالرام سایروس، که بود اولی دوران به مربوط خطوط اولین کرد؛ زمزمه را خطوط

 اولین خواندن با دالرام. بود چپانده پرحجم، کتاب آن در بود، کرده تلنبار دالرام راجب ذهنش در که را چیز

:بود شرح این به خطوط این. گرفت اشخنده خطوط  

 تغییر چشمانش و شد روشن طالیی موهایش ناگهان، روز، یک در که بود خاص و عجیب دختر یک دالرام -

 من. لرزیده برایش دلم که فهمیدم بیشتر راستش. فهمیدم را چیز همه بعد اما خوردم جا لحظه آن. داد رنگ
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 کاری نتوانستم هم من نشد خفه اما کنممی اتخفه نشوی خفه اگر گفتم و دادم هشدار قلبم به بار چندین حتی

 دیدن با که است بیشعور موجود یک من قلب کنم؟ خفه را قلبم توانممی مگر بودم زده زیادی زر راستش! بکنم

 و گرم روز یک. نیست مشخص خودش با تکلیفش هم دالرام البته و کندمی آغاز را بازیشجنبهبی دالرام

 انسان چون من خب. کندمی فرار دستانم از بعد روز و شو رفیقم گویدمی من به روز یک. یخ روز یک و صمیمی

!امشده او مثل خلی انسان عاشق هستم، گلی  

. باشد دیگر کسی عاشق سایروس که بود نگران. بود خوشحال قلبش ته از. کرد نثارش ایدیوانه زیرلب دالرام

 اشدیدیمی باید فقط که بود شده زاللی دریای وسعت به لبخندش که بود شده راحت خیالش دیگر گویا حال،

. اندنریخته بیرون دهانت از هاصدف تا ببند را دهانت زیپ گفتیمی و  

 شده غرق کلمات میان در و نکرد او به زیادی توجه دالرام. انداخت تخت روی را خودش و شد اتاق وارد شاد تلما

 سیرک درون دلقک چون و کرد ظاهر دستانش در را هاگلوله ایستاد، تختش روی و رفت باال تختش از تلما. بود

 دستی با و کوبید در به را پایش رزا. انداخت باال و چرخاند را آتشی هایتوپ سرعت، با چرخاند،می را هاتوپ که

 پر لبش کنار که درحالی دست، به بستنی سرش پشت رامونا. شد داخل... و برداریفیلم مخصوص وسایل از پر

 را وسایل رزا. افتاد اشچانه روی بستنی از اندکی که کرد سالم پر دهان همان با و شد وارد شکالت، از بود شده

:گفت دالرام به رو و انداخت زمین روی  

.تربزرگ به کنینمی هم سالم کتاب؛ تو کردی رو سرت بز مثل -  

.سالم -  

همین؟ -  

 سر نه! بود حیف اما بیندازد دالرام سر روی را وسایل داشت دوست. نکرد دریافت دالرام از پاسخی دیگر رزا

 تخت از و کرد خاموش را آتش تلما. شد خیره تلما به و شست را صورتش رامونا. بودند حیف وسایل بلکه دالرام

.پرید پایین  

.عاشقشم که کردم اعتراف فرانس به من -  

:گفت و کرد باز را نیشش رامونا  

عاشقتم؟ منم گفته بعد شدی عاشقم کردی غلط گفته حتما اونم -  

.گفت رو دومی ولی نگفت رو اولی -  

:گفت و زد ضربه تلما سر به محکم رزا  
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.کردی چیزش که چیزی خیلی -  

ها؟ -  

.بخرم ترشی ظرف برات بود قرار وگرنه دونممی من کردی؛ طلسمش -  

.خواهشا ببند -  

.جلو بیا باشه -  

 رامونا. داد قرار خود مقابل یخی دیوار رزا و شد آتشی تلما. زد لبخندی و بست را تلما دهان رزا که رفت جلو تلما

 جااین که جایییک بود؟ کجا نبود، دنیا این در اصال دالرام بگویم باید البته. خندیدمی فقط و بود نشسته هم

:گفت و انداخت همه به نگاهی. بود محکم و مصمم حال،. شد بلند و بست را کتاب دالرام! نیست  

.آممی کنین، خبرم بود برداریفیلم وقت هر. خونمون رممی دخترا؛ رممی -  

چی؟ یعنی کجا؟: تلما  

دونین؟نمی شما شده تموم مدرسه! خونمون که گفتم -  

 همه دل. شودمی بسته دیگر هفته سه مدرسه بودند کرده فراموش گویی. شدند خیره دیگریک به زدهحیرت همه

 تخت روی و نگفت چیزی دیگر تلما. شدمی تمام باید حال و شدند بیدار و خوابیدند باهم هاسال. آمد درد به

 تکان به قادر زبانشان اما بود حرف از پر دلشان. نگفتند چیزی و شدند خیره دیگریک به هم رامونا و رزا. افتاد

 و هالباس و لپتاپ. گذاشت ساک داخل را کتاب و شد بلند. رفتمی باید اما داشت بغض هم دالرام. نبود خوردن

 گمان. شد خیره بود، آورده خود با که هاییکتاب و هارمان به و  انداخت ساک داخل هم را وسایلش دیگر

 تا و آمد که زمانی از اما بخواند تا بود آورده را هاکتاب این همین برای و بود خواهد زیاد فراغتش اوقات کردمی

 و انداخت ساک درون هم را آخر هایکتاب و زد لبخندی! عجیب ماجراهای از بود پر برود، خواست که زمانی

. شد بیشتر اخمش بلکه نشد، بهتر رزا اما زد تلخی لبخند کردمی نگاهش غمگین که رزا به. بست را ساک زیپ

 از. کشید خود دنبال و برداشت را ساک و چمدان.  کشید عمیقی نفس دالرام. نداشت او از کمی دست هم رامونا

. رفت پسرها اتاق سمت اول اما برود خواست. نیامد دنبالش کسی باز و شد خارج اتاق  

.شد رو به رو پسرها اتاق کنندهکسل صحنه با و کرد باز را در  

 ویکتور. کردمی زمزمه آهنگی آرام و زدمی گیتار سایروس. پراندمی پشه و بود کشیده دراز تخت روی فرانس 

 را در. کردمی بازی گوشی با هم دنیل. کردندمی نگاه تلوزیون به هم جک و  مایکل.  بود ولو مبل روی همچنان
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 در را وجودش عجیبی غم و دوخت چشم دالرام چمدان به سایروس. شدند خیره او به همه که کوبید محکم

. برگرفت  

نه؟ مگه بینممی رو دیگههم باز خب، ولی خداحافظی واسه اومدم. رممی دارم -  

:گفت و رفت دالرام سمت و شد بلند تخت روی از فرانس  

!ببینم باید رفیق، بینمتمی بازم -  

 خرسی شکل را خودش. کردمی شادی به تظاهر اما بود غمگین اینکه با دنیل. آمدند سمتش هم ویکتور و مایکل

:گفت و داد نوازش را دنیل دالرام. پرید دالرام آغوش در و کرد کوچک و سفید  

.شهمی تنگ بازیتبچه واسه دلم -  

 پیش بازگردند بود قرار دوباره! سخت ایخداحافظی کرد، خداحافظی دالرام با و داد قورت را بغضش هم ویکتور

 چنان و آمد جلو سایروس. است سخت این دارند، دوستت که کسانی پیش نباشی روز یک برای که همین اما هم

. دوخت چشم دالرام آرام یچهره به غم با. بدهد دست از را او بود قرار گویی که کشید آغوش در را دالرام محکم

 در هنوز عجیب افکار این بود؟ خوانده را کتاب دالرام یعنی او؟ تفاوتیبی یا دالرام رفتن خاطر به بود؛ عصبانی

. انداختندمی خدشه سایروس ذهن  

.کن ولم خب -  

ری؟می که خوشحالی -  

.نیستم صددرصد -  

بینم؟نمی غمی هیچ چرا پس -  

درونگرام؟ زیادی که نشناختی منو تو! نیست مشخص درونم چون -  

.داشتم رو درونت دیدن توانایی کاش ای -  

نه؟ یا عاشقتم بدونی که -  

.خب... خب -  
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 محوی بسیار لبخند دالرام. شد خیره دالرام براق هایکفش به و گرفت فاصله کمی دالرام از زدهشوک سایروس

 دوست راستی به و بودند شده جمع دالرام دور پسرها همه. بود سخت دیدنش کردی،نمی دقت اگر که زد

:گفت و رفت عقب آرام دالرام. برود نتواند که ببندند را پایش و بزنند قفل را او دست داشتند  

 ظاهرم از اینو صددرصد اما دارن دوستون قلب ته از. آرومه ظاهرم اما نه، آرام دل! نیستم اسمم مثل من -

 فرانسیس ویکتور، شیک تولد و عاشقی و عشق مایکل، هایبازیمسخره. عزیزین برام بدونین ولی فهمید شهنمی

 جک، بود؛ زهرمار برج اول البته مهربونیش دل و سایروس بار،اولین برای بازیشالتی همچنین و زیباش غرور و

 آروم تک، به تک همتون حیوانی، مختلف شکل دنیل فرانس، باحال رفیقای و باربدو کوچولو، یک درجه پسر یک

 زودی به گم،می اما خدافظ بگم ندارم دوست من. ساختین رو هابهترین برام و شدین قلبم وارد آروم،

!بینمتونمی  

 حتی ریختند بیرون را چیز همه و کردند احساسات ابراز همه. کند کنترل را خودش توانستنمی کسی دیگر

 به و ایستاد حیاط وسط. رسید حیاط به و رفت پایین هاپله از دالرام. کرد پاک را ریزش اشک انگشتش، با جک،

. شد خیره مدرسه کل  

 ابتدای در که هاییاتاق و عریض و بزرگ راهروی. رنگی و ایدایره هایشیشه و شکل مثلثی سقف به ساختمانی

 دو هردو، که راست در دیگری و چپ در یکی تخت دو به آخر در و بردمی الغری رویراه سمت را، تو ورود،

.داشتند قرار کوچک تلویزیون با اتاق دیگر سمت هم بزرگ و بنفش هایمبل. رسیدمی هستند، طبقه  

 مبارزه خاطره اولین که بزرگی ورزش سالن! مزهخوش غذاهای و ایدایره و رنگ سفید میز چندین با بزرگ سلف

 جاآن هم کریسمس نمایش حتی و شد برگذار جاآن ویکتور تولد که نمایش بزرگ سالن و داشت جاآن در را

 خصوص به شود،می تنگ مکان این برای دلش. کردند عبور دالرام ذهن از سریع، و جایک همه، و همه! شد اجرا

 رقم آدم برای کنارش در خوبی اتفاقات همیشه و بود مدرسه درخت ترینبزرگ این. کنارش بزرگ درخت

. ایستاد داشت، قرار اسکله جلویش که خیابانی مقابل و کرد عبور در از. خوردمی  

!اومدم من جدید دنیای -  

  

 

بعد هفته چهار  

 روی پدر. آمد در مادر صدای که رفتم خانه در سمت. پوشیدم ایبخیه لی یک و حریر شال با را سفیدم لباس

:گفت و انداخت سمتم را سوییچ مادر. بود خانه داخل سواری،دوچرخه مشغول جک و بود کشیده دراز مبل  
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.برو ماشین با -  

!گرم دمت -  

 مردم. بود خنک هوا و بودند ترخلوت هاخیابان. کردن حرکت به کردم شروع سرعت با و شدم ماشین سوار سریع

 برای و بودند رفته شهر خارج به تعطیالت برای افراد، بیشتر گویی، و بودند روپیاده در زدن قدم مشغول اندکی

 بودند، گذرانیخوش مشغول جاآن مردم اکثر که بزرگی پارک در. رسیدنمی نظر به شلوغ چندان شهر همین

 برگرفته در زیبا تزئینی با زرد هایگل و رنگ صورتی هایشکوفه را پارک سرتاسر. آمدم پایین و کردم پارک

 فرانسیس. کردم بلندی سالم و رفتم هابچه سمت. کردمی منتقل آدم به عجیبی نشاط سرسبزی، این. بودند

.گفت و آورد بیرون الکش توی از را سرش  

!مارموز کن، دیر فقط همیشه تو -  

!اوی اوی اوی -  

.گفت و شد نزدیک سایروس  

!خوشگلم گه،نمی که دروغ -  

!واقعا مرسی -  

:گفت و کرد آماده را دوربین رزا  

.اول سکانس بریم نزن؛ زر -  

:گفت بود، کشیده دراز چمن روی که رامونا  

.رو درخواستت کنممی رد کردی، دهنی بد چون -  

 چپ تلما که کرد باز را نیشش فرانسیس. شد بلند چمن روی از گفتن اخ آخ با رامونا و کشید رامونا گوش از تلما

 را صورتم و آمد جلو مایکل که نشستم صندلی روی. شد ناپدید فرانس لبخند و انداخت فرانس به نگاهی چپ

.شد شروع اول سکانس. کرد گریم  

 روی کار، از خسته. دادمی نشان خنک همین برای داشت رودروایسی ابتدا در گویی شد؛می ترگرم کم کم  هوا

 موهایم و نشست کنارم سایروس! سخت ماه یک بگویم باید شد،می تمام فیلم این دیگر ماه یک. شدیم ولو چمن

. شد من مال از ترپررنگ اخمش و کرد رها را موهایم که نشاندم چهره به اخمی. کرد حلقه انگشتانش میان در را

:گفت که کردم تر زبان با را لبم  
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چیه؟ هدفت! شیمی دورتر من از تو و شممی نزدیک بهت من -  

!فرزندم چیست؟ هدفت -  

!نیار در بازی مسخره -  

 دوربینی که درحالی رامونا. داد تکان رامونا برای را دستش. کرد باز را نیشش و نشست سایروس و من میان رزا

.داد تکان رزا برای سوال عالمت نشانه به سری و آمد ما سمت داشت، دست در  

!کردم خراب رو عاشقانشون صحنه بگیر؛ عکس: رزا  

 هایبال. داد نشان را زبانش و  کرد منجمد را سایروس دست رزا که کوبید رزا سر به دستش با سایروس

 محکم مرا سایروس. شدم مچاله توپی همچو ترس، با و کشیدم هینی. برخاستم هوا به سریع و شد باز سایروس

 توانستمنمی که بودند شده ریز آنقدر هاانسان و زمین. بود رفتن باال حال در نور سرعت با و بود کشیده آغوش در

 چیزی سایروس، و سفیدی جز و بود گردش درحال سفید ابرهای از ایهاله اطرافم، در حال،. کنم نگاهشان

.نکنم سقوط نکرده خدایی تا کردم حلقه گردنش دور را دستانم. دیدمنمی  

!ترسیدم خیلی من کنم؛نمی درکت واقعا -  

.شد ترعمیق لبخندش و داد باال را ابرویش سایروس  

!بترسی نباید منی، با وقتی تا -  

.ندارم اعتماد هم خودم به من -  

.داری من به ولی -  

.بابا برو -  

.برما بندازم باید رو تو فقط برم؟ امم -  

.کردم شوخی نه، نه -  

 افکار سمت به را ذهنم کردم سعی. بود قفل نگاهم در نگاهش و کردمی حرکت آرام ابرها، میان در سایروس

 روی کرد،می رهایم سایروس اگر ها،کارتن مانند دقیقا که بود این افکار از اینمونه. نترسم تا کنم روانه کودکانه

 بالن یک روی و کردممی سقوط که بود این دیگر نمونه. رسیدممی ابری قلعه یک به زنان قدم و افتادممی ابر

! گرفتمی مرا باز سایروس و افتادممی هم یا زدممی لبخند عشق با و افتادممی  



 

 

 
260 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
میفهمی؟! عاشقتم من! دالرام -  

. بود شده بود، هاانیمه در که پسرهایی شبیه. دوختم سایروس خرمایی موهای و رنگ سیاه چشمان به را نگاهم

 مثل خب اما تپیدمی سخنی چنین مقابل در باید داشتم قلب اگر! کردممی شک امسینه در قلب وجود به داشتم

  نداشتم؟ دوست را سایروس یعنی. بود همیشه

!دالرام -  

هم؟ -  

!دلی -  

هم؟ -  

!خوشگلم -  

هم؟ -  

!بندازمت تا هم بگو دیگه بار یک! هم کوفت و درد! مرض -  

.کردی غلط -  

کردم؟ -  

.شیامی منبی بندازی منو -  

!سرم فدا بشم، -  

عاشقمی؟ مثال -  

!نیستم که واقعا! عاشقتم مثال -  

 و سرد آب گلوله و ماندم معلق هوا در! کرد رهایم زدهشوک سایروس که گرفتم آتش دستانش در سخنش، این با

 چه؟ برای اما بکشم را او خواستممی فقط و بودند شده تار گویی چشمانم. گرفتم هدف سویش به را آتش گلوله

 و بودم آورده وجود به آسمان در ایکورکننده نور. نبود خودم با کارهایم کنترل بود؟ افتاده برایم اتفاقی چه

 هجوم سایروس سمت خشم با. بودند معلق هوا در بودند، شده رنگ قرمز نیمی و سفید نیمی حال، که موهایم

 مخفی ابرها الیالبه داشت سعی او و بودم دنبالش هنوز. گرفت فاصله من از سریع و زد بال سایروس که بردم
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 بیشتر دست حلقه فشار کردممی تقال هرچه. گرفتند محکم مرا پشت از دستانی که رفتم جلو سریع. شود

:کرد زمزمه گوشم کنار سایروس. شدمی  

.هاخطرناکه خیلی هستین میانی قبیله از که شما شدن عاشق -  

ها؟ -  

 و شینمی عصبانی نیستم عاشقت بگه یا نباشه عاشقتون اون بشید، کسی عاشق اگر که طورهاین شما عشق -

.کنینمی زندانی خودتون برای اونو  

... .خودم دست من -  

.نبود دونممی -  

. پراندند متلک مدام هابچه که آمدیم فرود آرام  

کردین؟می بازی آتیش باالها باال اون: تلما  

!هاشهمی منم نوبت: سایروس  

 دیگریک با رسمی شکل به داشتند قصد فرانسیس و تلما. شد تمام بودیم، ساخته عجیبمان زندگی از که فیلمی

 و نداشتند خاصی سرزمین قبایل، که بود درست. رفتیممی اصلی سرزمین به باید کاراین برای و کنند ازدواج

 جهان با موازی جهان یک کنند، استفاده خود نیروی از راحت کهاین برای اما کردندمی زندگی مردم میان

 افرادی. بود نوری سال هزار آمد،می گردهم جاآن در همه که مرکزی سرزمین این قدمت و بودند ساخته هاانسان

 زندگی موازی جهان این در کنند، استفاده خویش نیروی از راحت خواستندمی یا آمدندنمی کنار هاانسان با که

 دیگر کسی به کسی. داشتند قانونی خودشان برای همه و نداشت مستقلی روایفرمان سرزمین، این. کردندمی

 دیگریک حساب به نیرویشان با افراد، خود افتاد،می اتفاقی چنین اگر و شدنمی رد خود حد از و کردنمی ظلم

 گفته به ، جاآن در اما نداشتند مستقل پادشاه که بود عجیب. ساختندمی نابود را مجرم فرد آن و رسیدندمی

 وجود سرزمین این در بدی فرد و هستند خوب همه اما نشده وضع واحدی قانون که است درست سایروس،

. ندارد نیازی مجازات و قانون به دیگر بهشت است؛ بهشت مانند شاید! ندارد  

 وال همان مانند وال این. کردندمی حرکت سرم پشت هم هابچه. گرفتم را افسارش و شدم پرنده وال سوار

 شنا مشغول آسمان در گویا که کردمی حرکت جوری و بود بزرگ بسیار و داشت ایآبی رنگ و بود ما دریایی

 با شودنمی گاههیچ. بود آزاد جهان این در نیرو از استفاده فقط نبود جادویی و خاص چندان شهر. است کردن
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 همیشه باید! کرد نخواهند درک چون است چگونه و چیست نیرو این که گفت هاآن به و آمد کنار هاانسان

. شودمی وضع افراد راحتی برای قوانین. است قانون یک این و بمانیم مخفی  

 و بود آیینه هاساختمان نمایه بیشتر. انداختندمی چنگ آسمان به و بودند بلند برجی همچو شهر، هایساختمان

. دادمی را دیجیتالی و پیشرفته بسیار شهر بوی و بود پیشرفته چیز همه. زدمی را آدم چشم هاآن به کردن نگاه

 نگاهی تیپم به دادم باال را سیاهم بارانی آستین.  کردند پرواز سریع هاوال که آمدیم پایین شهر حاشیه در

 بیشتر همین برای! نبود خورشیدی و گرم گاههیچ. بود خنک یا سرد و بارانی اکثرا منطقه این هوای. انداختم

.باشد نوری اگر البته کنند جذب را نور تا بود ایشیشه نماها  

 چند گاهی و بود خلوت شهر. دوختم چشم تاباند،می شهر به را خود نور کدر و دمغ حالتی با که خورشیدی به 

 من البته بودند مزاج سرد نظر به شهر مردم. کردندمی کوتاهی گذر داشتند، فاصله زمین از سانت نیم که ماشین

.فهمیدم را این اولیه نگاه یک با فقط  

جورین؟این مردم چرا جااین گممی -  

.کنیم استراحت باید زرشکی؛ ساختمون اون سمت بریم فعال زنیم،می حرف راجبش بعدا: رزا  

 آمد،می نظر به ترسناک خفه، هوای این میان در و داشت رنگی زرشکی سقف که شهر ساختمان بلندترین به

 راهروی از. کشید داخل به خود با مرا و گرفت را دستم سایروس. دادم قورت را دهانم آب و انداختم نگاهی

 و فرانسیس و تلما و رامونا و رزا. رفتیم کوچک بسیار و الغر آسانسور سمت به و کردیم گذر خلوت و تاریک

 طبقه، ده ساختمان این برای. بیاید پایین آسانسور تا ماندیم منتظر هم ما رفتند باال و چپیدند داخل ویکتور

 فرو بارانیم جیب در را دستم کردم؟می سرما احساس من یا بود سرد فضا بود؟ کافی واقعا آسانسوری، چنین

 داخل جک و آمد پایین بدی صدای با آسانسور. انداختم جک سایروس، فرانک،  و دنیل بین را نگاهم و بردم

 بسیار هاپنجره. شد آسانسور وارد غلیظی اخم با فرانک، آخر، همه از و شد وارد من دادن هل با سایروس پرید؛

.نکشیده آن به دستی حتی کسی گویی و بودند کثیف  

!عجیبه جااین -  

 دستی شیشه به و کشید بیرون کت جیب داخل از را دستش بود، پوشیده رنگی ایقهوه و چرم کت که فرانک

.زد  

.شده خالی شهر کنممی حس -  
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 دست و زیبا و بزرگ ایخانه وارد و شد باز رنگ اینقره در. شدیم خارج آسانسور از و رسیدیم دهم طبقه به

. کردمی بررسی را خالی یخچال تلما و بودند شده ولو زمین روی رامونا و رزا. دادمی نم بوی. شدیم نخورده

 شکل به سفید روکش با هاییمبل. انداختم خانه به کلی نگاه. کندمی را سرش باالی عنکبوت تار هم فرانسیس

 نمایش به را مرده شهر که داشت قرار بزرگی پنجره ها،مبل راست سمت و داشتند قرار پذیرایی وسط دایره

 سمت در سیاه کابینت با ایخفه و کوچک آشپزخانه و بود نصب دیوار روی هم بزرگی تلوزیون.  بود گذاشته

.گفتم و نشستم مبل روی. نبود چیزی کمد و تخت جز داخلشان که بودند دوتا فقط هم هااتاق. داشت قرار چپ  

! برگردیم. بهتره نکنین عروسی دوتا شما نظرم به -  

ترسیدی؟: سایروس  

!آدنمی خوبی بوی -  

.بخوابم رممی من: رزا  

کنیم؟ اضافه فیلم به باید هم رو ماجرا این: رامونا  

!خستم واقعا: من  

. کند بازش تا رفت در سمت سریع سایروس و شد زده اتاق در. کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمانم  

  

. بود پوشانده را لباسش یقه روی تا بلندش و سفید هایسیبیل. شد نمایان پیرمردی قامت در، شدن باز با

 رنگ و بود پوشیده رنگ سیاه سراسر لباسی. دادمی نشان جدی را اشچهره که داشت رنگی سیاه و ریز چشمان

 کرده سکوت همه. بست محکم را در و شد وارد سریع. رسیدمی نظر به روحبی لباس، آن قالب در پوستش سفید

. شد دیده تاریک اتاق داخل و کشید را همه و رفت هاپرده سمت. کردیممی نگاهش تعجب با و بودیم  

اینجا؟ اومدین چی برای -  

:گفت و فشرد دستانش در را تلما زده یخ و سرد دستان فرانسیس  

 حق خبره؟ چه جااین! بیاد سرزمینش به باید کنه ازدواج بخواد قبایل، از کسی اگر دیرینه، آیین طبق بر -

شهرمون؟ به بیایم نداشتیم  

 سرد و گرم مدام قلبم کردممی احساس و بودم قراربی. کرد غلیظی اخم و نشست هاصندلی از یکی روی پیرمرد

 بوی و بود کدر جاهمه. رسدمی نظر به روح،بی و سرد شهر، این که شدم متوجه ورود ابتدای همان از. شودمی
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 مسیر به سرد و سریع و داشتند غلیظی اخم هم شهر اهالی حتی و ایشادی نه و بود لبخندی نه. آمدمی مرگ

 است؛ آن اهالی بخشدمی زیبایی شهر به که چیزی اما باشد مدرن و زیبا شاید شهر جلوه. دادندمی ادامه خود

 این و بودند عصبانی رامونا و رزا. نکرده زندگی آن در انسان یک هاستسال که بود متروکه شهرهای شبیه جااین

 را ترس که بود باراولین این اما ترسیدمی گویا بود؛ برده پناه فرانسیس آغوش به تلما البته و بود مشخص کامال

 هایشدندان داشت، قصد کم کم دنیل. بود دوخته من به نگرانی با را نگاهش هم سایروس. دیدممی اشچهره در

.نبود خوب این و بکشد رخ به را،  

 مرکز در و بودند گرفته جشن مردم پیش سال سه. روحبی و سرد شده؛ طوریاین که شهمی سال سه شهر این -

 شهر از مسافر دو. رقصیدنمی شهر وسط شادی با همه و بود عشق روز روز، اون. بود پابه پایکوبی و رقص شهر

 پای و دست زیر و مردم هیاهوی میان در اتفاق سر بر پسر نامزد بودن؛ دیگههم عاشق هردو که داشتیم ایدیگه

 شهر مثل شهر این که بود این آرزوش و کنهمی نفرین رو شهر این پسر اون. شهمی له و مونهمی هاماشین

 بین عشق احساس کم کم. مرد عشق بعد به روز اون از! کنه فرار شهر این از همیشه برای عشق و باشه هامرده

 با و کننمی زندگی متحرک هایمرده مثل همه. ندارن هم دوست رو دیگههم دیگه اونا حتی و رفت بین از مردم

 از بیشتر و بیاد شهر این به مسافری هر اینه بدترش جای. مرده شهر این توی عشق! کننمی نگاه هم به خشم

 نفرین ما! داشت نخواهد دوست بوده، عاشقش که رو کسی دیگه و میرهمی احساسش بمونه، جااین روز پنج

 و عاشق هایجوان شما نشین؛ ما مثل تا برین بگم بیام دونستم وظیفم اما تپهنمی قلبم دیگه من حتی و شدیم

.شده عشق نابودی ویروس دچار قبیله این. هستین مهربانی  

 ترسیدمی که بود مشخص. گرفت خود دست در محکم را دستانم. نشست کنارم و آمد سمتم سریع سایروس

.گفت ترس با تلما و شد قفل هم در هانگاه همه. برعکس هم شاید یا باشم نداشته دوستش اینکه از شاید  

.برگردیم بیاین -  

.گفتم و کردم پیرمرد به رو جسارت با من اما  

داریم؟ احساسبی انسان یک با فرقی چه بریم، مرده مردم این به تفاوتبی و کنیم فرار ما اگر -  

 میانمان در که هرکس. بود مضطرب اما سایروس. داشت لب بر شیرینی لبخند و کردمی نگاهم تحسین با ویکتور

 دوست و بودم عاشق من. بودند خوشحال سخنم از دیگر افراد اما بود خیره من به مخالف، نگاهی با  بود، عاشق

 احساس گاههیچ من! کنم رها چنین را مردم این نداشتم هم دوست اما بدهم دست از را احساسم نداشتم

.گفتم و کشیدم را سایروس آستین. کنمنمی خود احساس قربانی را دیگران  

شکست؟ رو طلسم این شهمی چطور -  
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 و بود شده کج اشتباهی خط این گویا. دروغین و کوتاه بسیار خط یک تصویر همچو زد؛ جانیبی لبخند پیرمرد

 فقط اما بروی فرو درونش و باشد واقعی داشتی دوست که بود عکس یک مثل! شود کج نداشت دوست اصال

 از فقط که جنسی از دروغ؛ جنس از بود، جنس همین از شهر این افراد تمام لبخند و لبخند این. بود عکس

! نیست واقعا و کنی تماشایش توانیمی شیشه پشت  

بکنی؟ رو کار این خوایمی مطمئنی دختر خب -  

!مونممی من اما برگردن توننمی بقیه -  

.کن گوش خوب پس خب -  

.داد ادامه مکث کمی بعد پیرمرد  

 عشق بزنی فریاد بعد و کنی نگاه چاه به و باشه دستت تو عشقت دست و برسی بهش اگر که هست چاه یک -

 رسیدن برای. کشهمی طول روز چهار بمونین، زنده اگر چاه، این به رسیدن اما رهمی بین از طلسم این میرد،نمی

 و بد کارهای و دروغین هایخیانت تصویر مدام که طوراین جنگل این کنین؛ عبور وهم جنگل از باید چاه این به

 سردرگمتون مدام و بشین متنفر عشقتون از بشه باعث  کنهمی سعی و شهمی داده نشون بهتون عشقتون الکی

 یخ صحرای بشین رد ازش باید که جایی دومین. بشین رد ازش تونینمی عشق به واقعی اعتماد با. کنهمی

 تمام به نسبت احساسی بی و سستی حس. کنینمی وجودتون کل تو سرما احساس صحرا، این توی ست؛زده

 یخ کنه غلبه بهتون حس این اگر و فنا و پوچی احساس آرید؛می دست به رو لبخندها و خاطرات آدما، اتفاقات،

 بگم بهتون ولی خطرناکن هم اونا که هست هم دیگه راه پنج راه، دو این بعد. مونینمی اونجا ابد تا و زنینمی

 بخواین اگر ندارین زیادی وقت. کنین حرکت اون اساس بر تونینمی که میدم بهتون نوشته یک مونهنمی یادتون

.بشین آماده سریع باید برین، رو راه این  

 و تجربه یک هم این داشتند؛ حق! رسیدمی نظر به ترسیده هاچهره. شد خارج خانه از و شد بلند سریع پیرمرد

 در شدن نابود حتی و کردندمی پیدا نجات مردم تمام شدیم،می موفق اگر اما بود جدید وحشتناک ماجرای یک

.گفتم و بردم فرو لباسم جیب درون را رنگ زرد کاغذ. است شیرین افرادی به کردن کمک راه  

...به تونینمی و بیاین تونینمی شما خب -  

.شد قطع دنیل کالم با سخنم ادامه  

.آممی منم -  

.تلما همچنین و کن حساب منم رو: فرانس  
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.نیام محاله: ویکتور  

.کنیم کمک قبیلمون به باید جااین باالخره شدیم؛ ساخته همین واسه ما خب: فرانک  

.آممی باهات بری هم جهنم به! عشقم: سایروس  

.ترهقوی جسارتم ولی ترسممی: رزا  

!سرم فدای دیگه؛ میرممی فوقش: رامونا  

 نخورین دیگه آممی خب. دارم آرزو جوونم، من ها؛نکنین نگام جوریاین! محاله بدبختی همه این و من: جک

!منو  

 کلی که هاییهمان هستند؛ قبل قدرت پر اکیپ همان هااین دانستممی. کردم تشکر همه از و زدم محوی لبخند

گذاشتند سر پشت را سختی  

.بدویین بریم پاشین -  

. رفتیم آسانسور سمت و کشیدم را سایروس آستین. شدند مناسبی لباس پوشیدن مشغول و شدند بلند همه

 من به را گرمش و تیز نگاه و کشید کنار را خرماییش موهای سایروس. کشیدم عمیقی نفس و فشردم را دکمه

.آمد جلوتر و  جلو. دوخت  

!بشم رد مراحل همه از تونممی که عاشقتم قدران ولی دونمنمی رو تو -  

چی؟ بشه تموم روز پنج اگر -  

.ببره بین از تونهنمی رو من حس طلسمی هیچ -  

 هم سایروس. نشستم فرمان پشت و رفتم خانه مقابل لوکس و رنگ سفید ماشین سمت. شدیم خارج آسانسور از

.انداخت نگاهی دستم در کاغذ به و نشست کنارم  

.برسیم وحشتناک مراحل اون به کنم، فکر رانندگی، ساعت نیم بعد. بریم شمال سمت باید خب -  

!سایروس آیممی بر پسش از -  

!مرض -  

چرا؟ -  



 

 

 
267 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
!نداری احساس ذرهیک! کوفتم! عشقم گممی بهت قدران -  

خوبه؟! کوفتم بگم، بیا خب -  

.بابا نخواستیم -  

 اما زدمی موج نگاهشان در ترس و اضطراب که بود درست. انداختند ماشین داخل را خودشان یکی یکی همه

 از کردیمی نگاه را عمقش اگر اما بود دارخنده ظاهر به که طنزهایی. بودند کرده پر تلخ طنزهای با را زبانشان

.بود تروحشتناک غمی هر  

کردی؟ چنین چرا زمانه ای آه نکنین؛ فراموش رو من پسرا و دخترا بپوشین سفید لباس من مرگ بعد: رامونا  

!کنیا ازدواج نداری حق مُردم، من! تلما: فرانسیس  

.بعدا زنیممی حرف راجبش بمیر، هنوز تو: تلما  

.بگیرمت خواممی بیا دلی هی. خواممی رو دالرام من اصال ا ه؟: فرانسیس  

.شوخی بدون! کشمتمی خودم نمیری، اگر: سایروس  

 از یکی روی را خود سیاه سایه مرگ واقعا اگر. کنم طی زودتر را ساعتی نیم مسیر تا کردم بیشتر را سرعتم

 هاینفس به زمان آن نیز من شاید داشتم؟ را کردنش تحمل طاقت واقعا آیا شد؟می چه انداختمی عزیزانم

 دیدیم نوری اصال شاید کنم؟می فکر هایشسیاهی به مسیر شروع از چرا اما. دادممی پایان خود پوسیده و بیهوده

 لبخندی دید؟ را خوبش بعد شودنمی یعنی شد؟ تمام خوب چیز همه شاید زیبا؟ و عجیب ایسرسبزی حتی یا

.چرخاندم سریع را فرمان و گرفتم فرمان به محکم را دستم. بودند جاری اشگوشه از تردید هایدانه که زدم  

 لبه کنار را ماشین. شدمی نمایان جنگل کم کم. بودند خیره خود مقابل منظره به و بودند کرده سکوت همه

 گام کرد،می جدا جاده از را جنگل که خطی سمت ماشین از همه خروج با. آمدم پایین و کردم پارک جنگل

 حتی بود، پوشانده را سرتاسرش سفید چمن سرسبز چمن جای به. بودم ندیده جنگلی چنین تاکنون. برداشتیم

 درختان. بود ریخته جنگل سرتاسر به که روحبی و سفید پودر یک. بود پودر نوع از نبود برف نوع از سفیدی این

 را آستینم سایروس. دادمی پوچی بوی جاهمه. نمودندمی گرفته آتش زغال مثل و بودند کجی شکل به همه

 حتی. گرفتم قرار دیگر سوی در من و سویک در او و شدیم جدا هم از ناگهان. رفت جنگل سمت و گرفت

 را نگاهم. رسیدمی نظر به نگران سایروس. بودند کشیده بینمان مرزی گویی شویم نزدیک دیگریک به شدنمی

.دادم سوق بروند، یکدیگر، سمت توانستندنمی و داشتند فاصله هم از که همه بین  

.رسیممی هم به شد، تموم که جنگل کنین؛ طی رو راه. نترسین! هابچه -  
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. شدم جنگل وارد لرزان و آرام. گرفتند پیش را خود مسیر همین برای بودند کرده اعتماد سخنم به همه گویی

. گفتمی سخن من با مدرسه در که شد ظاهر مقابلم سایروس چهره. رسیدمی گوش به عجیبی و مرموز صدای

. شد ظاهر مقابلم سایروس که برداشتم دیگر قدم چند. دارد تنفر من از انگار که جوری بود خشن و سرد بسیار

 مغزت به شخصی انگار بود مزخرف بسیار هوهو صدای این و کردندمی شروع را عجیبی رقص درختان، هایشاخه

 او دانستممی. بود شده زیبا بسیار اشچهره و  بود سبز شلوار و قرمز لباس یک درون سایروس. انداختمی چنگ

.نیست سایروس واقعا  

 هی. نبود اینا تو قبل اومد؛ پیش ماجراها این شدی ما مدرسه وارد وقتی از چرا؟ دونیمی. دالرام متنفرم ازت -

 خوش پسره اون با جنگل تو جناب کشیدم،می زجر داشتیم آزمایشگاه تو ما وقتی بندازم یادت بذار هی

 باید من االنم! کردی فرار ازم و دادی بازیم همش عاشقتم کردم اعتراف بهت وقتی حتی نه؟ مگه گذروندیمی

. کردیمی باهام هرکاری باید بودم عاشقت چون نکن فکر دارم غرور منم. بدم بازیت  

 بودند آزمایشگاه در وقتی. گفتمی راست داشت سایروس این اما است دروغ جنگل این سخنان گفت پیرمرد آن

 صدای بار این. شد جاری چشمانم گوشه از آرام اشکی قطره فهمیدم؟ را احساسش وقتی حتی یا کردم؟ چه من

 در و بودند شده جدا زمین از سفید هایچمن و خوردندمی تلو تلو بیشتر درختان. بود پا به جنگل در عروسی

.گفت و آمد جلوتر سایروس. چرخیدندمی من سر دور آسمان  

 و نکردم بدی بهت وقتهیچ! عاشقتم هم هنوز کردی، بدی بهم همه این کهاین با دالرام؟ سخته چی دونیمی -

اومد؟ دلت چطور هوم؟ چی؟ تو ولی داشتم رو هوات همش  

 در که بود انسان هزارن بحث نبود؛ تو بحث جااین! دالرام اما. بود شده تکه تکه قلبم. داشتم بدی احساس چقدر

 نیست مهم. نخور را هاحیله این گول و شو بلند! بودند نابودی مرز در و کنندمی زندگی عشق بدون شهر این

 با اما شوید خوشبخت توانیدمی و داری دوستش تو و دارد دوستت سایروس است این مهم بودی بد چقدر

 قبل. دادم هل را دروغین سایروس و شدم بلند سریع. احساسبی و شویمی نابود همیشه برای جااین نشستنت

.گفتم و برگشتم سمتش بروم کهاین از  

 مرد عشقت دروغین؟ سایروس چی؟ تو. کنممی جبران دارم و عاشقشم اما کردم بدی سایروس حق در درسته -

 بدی مردم کل به و کردی نابود رو زندگی هزارن نفرین اون با تو نداشتن تقصیری مردم بود اتفاق این اما درسته

.من پیش بیا بعد کن درست رو خودت بودن بد برو اول. کردی  

 بزرگی درخت. نکردم توجهی شد،می بلند اطراف از که مختلفی صداهای به و کردم دویدن به شروع سرعت با

 هاچمن که دویدم باز و پریدم درخت باالی از. کردمی تولوپ تاالپ بلندی صدای با قلبم. افتاد مقابلم و شد خم
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 اندوه و غم با. بردممی کار به حیله باید پس شدمی رفتنم مانع شده هرجور جنگل این. گرفتند را کفشم محکم

.شدم خود با سخن مشغول  

.گهمی راست اون کردم؛ بدی سایروس به خیلی من -  

 با گفتن سخن به و شوم خارج جنگل از تا داشتمبرمی گام آرام. کردند رهایم هاچمن و شد آرام کم کم جنگل

.دادممی ادامه خودم  

.کردم بدی بهش خیلی. نیستم عشقش الیق من. بدیم آدم چقدر -  

 را خط. شوم خارج توانمنمی و امشده نابود و ناامید من که بود راحت خیالش گویی. بود شده آرام دیگر جنگل

 تمام جنگل، این خط از عبور با. خوردمی چشم به خیابان فقط خط آن از بعد و داشت قرار مقابلم دقیقا. دیدم

 به را خودم سریع حرکت یک با. شود پرت حواسش بیشتر جنگل تا ریختم اشک. شدمی تمام عجیبش، اتفاقات

. نشستم خیابان روی راحت. بود شده دیر دیگر اما رسید گوش به جنگل فریاد صدای که انداختم خط سوی آن

.بودم نگران بسیار. بود نیامده بیرون جنگل از کسهیچ هنوز  

 داشت احتماال. دادمی نشانم ، بودند داد و جیغ درحال که را بقیه و رامونا و رزا ویکتور، ، سایروس تصویر جنگل

 ادامه خودم نیامدند، اگر ولی هیچ که آمدند هابچه. مانممی منتظر نه، اما بشوم واردش که کردمی سوار حیله

. بود شده آزاد هم او. زد نفس نفس و افتاد زمین به سریع سایروس. دهممی  

خوبی؟ سایروس -  

:گفت و کشید موهایم روی را دستش  

!بود وحشتناک شم؛نمی این از بدتر -  

.جاییماین االن ما ولی بود بد خیلی -  

شن؟می موفق نظرت به بقیه -  

. حتما آره -  

 زرافه شکل به. بود خیالبی بسیار گویی. شد خارج جنگل از دنیل، بعد، اندکی. نشست زمین روی سایروس

:گفت و آمد در انسان حالت به دوباره. داشتبرمی قدم عشوه و ناز با و بود درآمده  

.اصال نیستم عاشق بنده چون بکنه نتونست غلطی هیچ جنگل این -  
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 هم رزا و فرانک. است کمین در خطر بودیم کرده فراموش و خندیدیممی دنیل به بلندی صدای با سایروس و من

 سمت به و جستند بیرون هم ویکتور و رامونا. کردند نگاه هم به و کردند باز را نیششان و آمدند بیرون جنگل از

 عاشقی اهل درکل و بود نکرده تجربه را عشقی هیچ دنیل. بودند مانده باقی فرانسیس و تلما فقط حال. رفتند هم

 یکدیگر که بودند نکرده اعتراف یک هیچ اما رزا از هم فرانک و آمدمی خوشش فرانک بازی و شیطنت از رزا. نبود

 گویی هم جک. باشد میانشان هم احساسی شاید اما داشتند رفاقتی رابطه هم ویکتور و رامونا. دارند دوست را

.داشت سوال جای برایم بود، کرده گیر داخل آن چرا اما بود نشده عاشق  

*** 

«جک»  

 مرا و بودند شده دستی چون درختان هایشاخه. شوم رها داشتم دوست فقط و زدممی فریاد بلندی صدای با

.کردمی استفاده داشتنم نگه برای توانش و زور از جنگل این همین برای نبودم عاشق من. بودند گرفته محکم  

!کن ولم -  

.خوشگلم چقدر من ببین کنی؛ تجربه رو عشق شده که هم باریک باید تو -  

 شاخه و آمد سمتم سرعت با فرانسیس. کشیدم بلندی فریاد و شدم خیره مقابلم دختر وحشتناک چهره به

.دویدن به کرد شروع و گرفت محکم را دستم. برید را درخت  

نبود؟ مرزی بینمون مگه رسیدی من به چطور ولی مرسی داداش -  

. خودمون جنس هم نه هست مرز دخترا و ما بین -  

افتاد؟ اتفاقی چه برات تو ببینم. کنننمی ول هم نیستم عاشق که منی. بابا روانین درختا این -  

.جک نکن ول رو دستم فقط. کردم فرار بعد و دیدم پرت و چرت چندتا تلما راجب -  

.داداش چشم -  

 کشیدنشان کنار برای وقت طرفی از بودند کرده ضعیف را دیدم و بودند افتاده صورتم مقابل رنگم قرمز تارموهای

 نگاهمان لبخند با بقیه و دالرام. افتاد من روی هم خود و کرد پرتاب خط سوی آن او به مرا فرانسیس. نداشتم

. تلما جز به بودند همه گویی کردند؛می  

شده؟ قرمز چرا موهات! جک: دالرام  

.شد قرمز موهام و زد دست بهم درخت اون دونم؛نمی -  
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خوبه؟ حالت! جک: رزا  

باشم؟ بد باید چرا -  

.شهمی قرمز داره هم چشمات. شده قرمز هم صورتت رنگ آخه -  

.نکنین شلوغش -  

 گویی! نشد درست اما زدم پلک مدام و کشیدم فریادی. دیدم قرمز را منظره تمام و کردم بسته و باز را چشمانم

.دیدممی را فضا قرمز دودی عینک پشت از  

شده؟ چم! وای بینم؛می قرمز دارم من! وای -  

.گفت و کشید مرا فرانک  

.شدی درست شاید بکش دراز جااین بیا داداش دقیقه یک! باش آروم -  

 دانمنمی شدم؟ بیهوش یا مردم. کنم باز را چشمانم نتوانستم دیگر اما بستم را چشمانم و کشیدم دراز زمین روی

.عمیق خواب یک آمد؛می خوابم اما  

*** 

«راوی»  

 صدای با و افتاد زمین روی رزا. خوردنمی تکان اصال جک اما داد تکان را او مدام و رفت جک سمت سایروس

 جک سرد بدن به ترس و بهت با سایروس. داد داریدل و کشید آغوش به را او رامونا که کشید فریاد بلندی

 زمین روی فرانسیس چگونه؟ اما مرد؟ جک یعنی. بود ترسناک و نکردنی باور. گرفت فاصله او از و کشید دستی

 چانه. نبود دیگر گویی هم جک هم دیگر طرف از و بود نیامده تلما طرفی از. ریختمی اشک و بود زده زانو

 ترآشفته خودش اما کند آرامش کرد سعی و گرفت را او فردی افتادنش از قبل اما رفت گیج سرش و لرزید دالرام

 رامونا حتما بود خانه االن اگر. کشیدمی فریاد و انداختمی چنگ رنگش سیاه کوتاه موهای به رامونا. بود

 دنیل. نبود مهم برایش مو رنگ اصال حال اما کنم رنگش باید شده سیاه باز و است رفته موهایم رنگ گفتمی

 باید داد؛می روحیه بقیه به باید دالرام اما دادند دست از را یکی کاری اول همین. کرد سکوت و افتاد زمین روی

.شد بلند نیز خود و کرد بلند سرش. کردمی تمام را مسیر این  

 هم راه این به اومدیممی داشتیم وقتی. بدیم دست از ممکنه رو هاخیلی سختیه خیلی راه این. بدین گوش -

 رو نفرین و چاه به رسیدیم اگر. بدیم ادامه باید نیست ممکن برگشت دیگه. بیفته ممکنه اتفاق این دونستیممی
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 اگر یعنی رهمی بین از هم اثرش ره،می بین از نفرین چون و گردهبرمی عادی حالت به چی همه کردیم تموم

!نبازین رو خودتون فهمیدین؟. شهمی زنده باشه، مرده نفرین تاثیر تحت کسی  

*** 

«تلما»  

.چرخیدمی سرم دور فرانسیس صدای. بود مانده خط پشت تا قدم یک. برداشتم را سستم هایقدم آخرین  

 مطمئنی! ازدواج واسه زوده خیلی! تلما! عاشقمی کردی غلط عاشقمی؟ چی؟. برم من نیست مهم حرفت اگر -

!ببین افتادیم دردسر این توی تو خاطر به کنیم؟ ازدواج خوایمی  

. شود بهتر حالم تا زدند صورتم به آبی و دویدند سمتم رامونا و رزا. افتادم زمین روی و رفتم بیرون خط از زور به

. کردندمی نگاهم شادی و بغض با و بودند شده جمع دورم همه. گرفت آغوش در را سرم و آمد جلو دالرام

.گرفت محکم را دستم و نشست زمین روی فرانسیس  

.نیای که ترسیدم خیلی -  

.دونمنمی -  

!دارم دوست واقعا من! تلما خب؟ بوده دروغ بدون شنیدی دیدی هرچی اگر ببین چیو؟ -  

. کنم آرام را ذهنم کردم سعی بستم را چشمانم  

  

«دالرام»  

 ایگوشه در که هایمکفش سمت به. کردیم زدن قدم به شروع داغ و رنگ سیاه جاده در سست هاییقدم با

 آن از رهایی برای و بود کرده داغ پایم بودیم جنگل در که زمانی. پوشیدم را هاآن سریع و رفتم بودم، انداخته

 از را امشده وز وز و طالیی موهای. بود جهنم همچو جااین کردم؛ اشتباه اما بیاورم در را هایمکفش شدم مجبور

 یخ صحرای به باید حال و بودیم کرده گذر وهم جنگل از. دادم ادامه زدن قدم به و کشیدم کنار چشمانم مقابل

 که است ساعت چند دانستمنمی بودم گرسنه البته و تشنه و خسته. نبود صحرا از خبری فعال اما رفتیممی زده

 به را او فرانسیس و میومد خوابش تلما. کردندمی حرکت زور، به شل، دختر دو مثل رامونا و رزا. بودیم راه در

 و بود کرده اخم شدت به سایروس اما. کردندمی حرکت ایگوشه آرام، هم، دنیل و ویکتور. بود داده تکیه خود

.کرد متوقف را همه بلندش صدای با سایروس. داشتبرمی گام همه از ترمحکم  
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.نداریم خبر خودمون و سردیم صحرای تو اینه معنیش کنینمی خستگی احساس اگر دارین؟ حسی چه -  

 چشم به سفیدی جز چیز هیچ و بود سفید جا همه. شدم خیره اطرافمان به دقت با. گفتمی راست سایروس

 یعنی. رسیدیممی دیگری راه به باید رفتیممی پیش هم را راه این اگر بودیم؟ نشده متوجه چگونه اما خوردنمی

 شدند هایینفس به تبدیل هیاهوها ماندند؟می جاهمین باید چندنفر و بماند باقی راه این در بود قرار ما از چندتا

می خارج دهان از زور به که  خمار و کردند خواب قصد بارهیک به همگی، ترس  از شده درشت چشمان آن. شدند

 هزار از بیشتر برایشان هم قدم یک حتی حال دویدند،می سرعت با جنگل در که هاقدم این. هستند خواب

 احساس چرا چه؟ از خسته اما بودیم خسته. ندارد را جسممان کشیدن توان بدنمان گویی. شده کیلومتر

 چیزی سراب جز من اما رسیدمی نظر به صحرا این تشنه آب مثل گویی خواب دارم؟ نیاز خواب به فقط کردممی

. ماندم خیره سایروس رنگ سیاه چشمان به. گرفت مرا محکم اما سرد دست دو که خوردم تلو تلو. بینمنمی

 به شروع زمین از کمی فاصله با و کرد بلندم زمین از. گرفت آغوش در مرا و کرد باز را سیاهش و بزرگ هایبال

داشتند؟ رفتن پایین و باال توان هاآن هایبال آیا اما بود کرده را کار همین هم فرانسیس. کرد پرواز  

.شده چیم دونمنمی من! سایروس -  

.کن تحمل -  

خوبی؟ تو چی؟ تو -  

.آیممی بر پسش از نباش، نگران! دالرام خوبم من -  

 یک ازشون و شنمی خاموش امیدها صحرا این تو. امیده کنهمی حرکت به وادار رو انسان که چیزی همیشه -

.مونهمی محو تصویر  

 فقط مونهمی روشن باشه قلب تو که چیزی کنه خاموش رو امید تونهنمی دیگه، جایهیچ نه و صحرا این نه -

بدی؟ نجات رو شهر خواینمی هنوز مگه تو. شهنمی قطع ریشه از اما بشه رنگکم تونهمی  

.خواممی -  

.نرفته بین از اما کردی گم فقط رو امیدت پس -  

.بخوابم که بخشهلذت االن برام خیلی -  

 که هاییلذت از باید گاهی سمتش؛ بریم ما که نیست این بر دلیل این اما بخشه لذت وقتا خیلی چیزا، خیلی -

.بگیری فاصله شنمی مرگ باعث  
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.سایروس محکمی خیلی -  

 من امید! باشم محکم باید دوبارش دیدن و لبخندت اون داشتن نگه و تو با بودن برای چون! کنارمی تو چون -

!دالرام تویی  

 توان من و شدمی بسته کم کم چشمانم. کردم جمع شکمم روی را دستم و دادم تکیه سایروس شانه به را سرم

.بودم ضعیف حد از بیش من شاید. نداشتم را لذت این با جنگ  

 ساخته خود برای یخ کوهی چون را راه کل. خوردند سر و زمین روی نشستند و کردند یخ را زمین رامونا و رزا 

 با و بود کرده گرگ را خودش دنیل. بودند حالبی هم هاآن بود مشخص اما خوردندمی سر زحمتبی و بودند

 اوج آتشش با هم تلما حتی. داشتندبرمی گام ساده که بودند ویکتور و فرانک تنها. بود دویدن مشغول سرعت،

.گفت و آمد ما سمت و زد بال فرانسیس. کردمی حرکت و بود گرفته  

.نیستن جااین و بیدارین و خواب رویای یک توی انگار نیست؛ خوب هابچه وضعیت -  

.بیدارین و خواب مرز توی نظر به: سایروس  

 ناگهان و شدند ناتوان سایروس هایبال. حرکتیم درحال هاستسال کردممی احساس گذشت دیگر ساعت چند

 هایشبال و بود خمیده هایششانه بود؛ افتاده نفس نفس به و بود شده خسته سایروس. افتادیم زمین روی هردو

:گفتم و کشیدم هایشبال روی را دستم. بودند شده بسته  

.کن تحمل! سایروس برمت؛می من حاال -  

.تونمنمی من برو؛ خودت! دالرام نه، -  

.گفتم و زدم ماتی لبخند  

.کنم حرکت کور تونمنمی بشه، خاموش تا کنم رها رو شمعم اگر من -  

 به بودم؛ حرکت درحال سرعت، به باد، قدرت با. کردم باد از پر را دستانم و انداختم امشانه روی را سایروس

 بودم؛ آورده دست به ناگهان را انرژی همه این چگونه دانمنمی. ببندم را چشمانم شدممی مجبور که ایگونه

 گام خودم باید کشیدن، نفس برای و کنم تکیه او به نداشتم را کسی دیگر که بود این خاطر به انرژی این شاید

 خسته شدت به رامونا و رزا گویی رسیدند؛ من به سرعت به تلما، رعدین  نیروی با هم رامونا و رزا. داشتمبرمی

. بود کرده پف چشمانشان زیر و بود شده کبود و سفید هایشانلب رنگ. بودند شده  
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 و قرمز لب و بود کرده ریز را چشمانش. جنگیدمی دوستانش و خودش ماندن زنده برای خشم و قدرت با تلما

 فریاد قدرت با بود، شده جاری آتش آن از که محکمش هایمشت. بود برده دندان زیر شدت به را گوشتیش

.هاطلسم بردن بین از برای فریادی نیکی؛ ماندن زنده برای فریادی دادن؛ نجات برای فریادی کشید؛می  

 زندگی، یعنی جدیدش طعمه سمت به گرسنه گرگی همچو دنیل و بود نشسته دنیل کمر روی ویکتور 

 پایین و باال ویکتور موهای. ماندنمی زنده صورت،این غیر در دویدمی شکارش دنبال به باید او آری. تاختمی

 روی به جوری. افتاد زمین روی سریع فرانک اما و. کرد تماشا را او باز نیمه چشمان شدمی فقط و شدندمی

 فرانسیس. کردیممی جمع را اششکسته هایتکه باید حال و کرد سقوط و بود ایمجسمه گویی که افتاد زمین

 گفت، مرد آن که طورهمان. بود زده یخ فرانک اما برود او سمت خواست سریع بود گرفته اوج آسمان در که

 با فرانسیس. زندمی یخ او و گیردمی بر در را او وجود تمام سستی بیاورد، کم سستی این برابر در هرکس

.داد ادامه ما همراه بود، شده قرمز خشم از که صورتی و اشکی چشمانی  

رسیم؟نمی چرا: رزا  

.شهمی تموم داره کنین؛ تحمل: تلما  

 را بودند جلوتر که مسیرهایی و رفتیممی پیش شدیم، نزدیک مقصد به قدم یک کهاین امید به همیشه

. دیدیمنمی  

!بود؟ کجا حواستون لعنتیا افتاد؟ اون چرا فرانک؟ چرا: فرانسیس  

باشه؟ حواسش که هست حسیم مگه مونه؛می حواس جااین! فرانس. نزن الکی جیغ: سایروس  

 مرا نباید او. دادمی آزارم این و شدمی شنیده آمده، کش و حالبی حد، از بیش خستگی دلیل به سایروس صدای

چه؟ شود فرانک مثل اگر حال گرفتمی آغوش در  

 و دنیل تلما، و رامونا و رزا سایروس، فرانسیس،. نبودند دیگر جک و فرانک. بود مانده باقی ما از نفر هشت فقط 

 به حال،بی چشمانی با و ایستادیم مدتی برای همه. زد یخ و افتاد پایین دنیل کمر روی از ویکتور. من و ویکتور

. شد خفه زدهیخ صحرای این در صدایش که کشید بلندی زوزه ناراحتی و خشم شدت از دنیل. ماندیم خیره او  

. بیفتین راه -  

 همه دیگر. قبل از ترحالبی اما دادیم ادامه مسیر به باز! چیست؟ چاره اما گفتم رحمیبی کمال در را سخن این

 هایگام. شدندمی خمیده کم کم هم فرانسیس هایبال و نبود تلما آتشین دستان از خبری. بودیم شده سست

.کرد زمزمه گوشم کنار سایروس. بود یافته کاهش بادم تولید قدرت من و بود شده خسته ما گرگ  
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.میای بر پسش از برو؛ و بذار رو من -  

 که درحالی کنی، اشتباه اگر مهمه خیلی آخرش اما نباشه مهم زیاد شاید بازی اول هایتصمیم. نکن اشتباه -

.بازیمی نزدیکی، موفقیت به قدم یک فقط  

 رفته بین از بد احساس همه آن و بود گشته باز انرژیم تمام. شدم رد ایژله خط از و کردم بیشتر را سرعتم

.گرفت آغوش در محکم مرا و کشید را دستم سایروس. بودند  

!تونستی تو! دالرام کنممی افتخار بهت -  

.کردیم تمومش هم با که هست راهی این نیست؛ مناسب زیاد جااین تو یکلمه از استفاده نظرم به -  

 آخرین و رسید ما به و شد تبدیل انسان شکل به هم دنیل. افتادند زمین روی و رسیدند هم تلما و رامونا و رزا

. بود فرانسیس نفر  

.کشیدیم بدبختی همه این و نشده تموم روز یک هنوز: فرانس  

.خواندم بلند و کشیدم بیرون بارانیم جیب از را فرسوده و کهنه کاغذ  

 شما از پل مسیر طول در. کنید عبور سوآن به پل این از نفر یک نفر یک باید شما. استدیوانه پل سوم مسیر -

. شویدمی ابدی آن در و کنیدمی سقوط دره به دهید، جواب اشتباه اگر که پرسدمی سواالتی  

.گفت و ریخت هم به را هاآن و کشید موهایش به دستی رزا  

.نظرم به کنیم استراحت یکم -  

.کنیم استراحت بعد بشیم نزدیک پل به یکم بهتره. باشه -  

.کردم حرکت به شروع آرام و کردم حلقه دستم در را سایروس دست  

.خستم من کنیم؛ حرکت شو خرم! رامونا: رزا  

.بلده دنیل رو شدن حیوون درضمن شو؛ اسبم بگو حداقل: رامونا  

.بدم سواری شما به باشین خیال همین به: دنیل  

.بخوریمش و بپزیم شو، گوسفند بگم دنیل به سرم به زده: فرانسیس  

.چشم گممی منم: دنیل  
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.بخوریم بپزیم رو دالرام بیاین تلخاست؛ گوشت از اون: سایروس  

...نه من نه اصال دیگه... باشه باشه خوری؟می منو که رسیده جایی به کارت: من  

.چسباند خود به مرا و گذاشت دهانم مقابل را دستش سایروس  

!اینو نگو شوخیم به حتی: سایروس  

:گفتم و دادم فاصله لباسش از را صورتم  

باشه -  

.شد هندی فیلم: رزا  

.خواست دلش شاید! جااین نشسته بچه: رامونا  

 بالیی چه. کرده حیوون شبیه رو ما شهر این خندیم؛می داریم و دادیم دست از رو دوستامون از تا سه: فرانسیس

اومده؟ سرمون  

 که چوبی پل یک. داشت قرار مقابلمان پل درواقع رسیدیم پل نزدیکی به. کردند سکوت همه سخنش این با

 رویشان باید که هاییچوب بیشتر اما رسیدندمی نظر به فرسوده البته و کلفت شدت به اشدارندهنگه هایطناب

 پل انتهای دیدن همین، برای و داشت بر در عمیقی هایمه هم را پل اطراف و بودند شکسته داشتیمبرمی گام

 سرمان بالیی چه واقعا. انداختم پایین و باال و گرفتم دستم در را شکسته چوب و نشستم زمین روی. بود مشکل

.بود فرانسیس با حق بود؟ آمده  

 گویی بود کالفه هم دنیل. کردمی نگاه فرانسیس به اخم با تلما اما ریختمی اشک رزا و بود کرده بغض رامونا

.نشست کنارم سایروس. بگیرد مشتش زیر را کسی خواستمی  

.گردنبرمی بشیم موفق وقتی. نرو فکرش تو زیاد -  

!متنفرم تفاوتیمبی از و تفاوتمبی فقط! نیستم ناراحت چرا دونمنمی -  

.نکن فکر فقط باش؛ آروم نکن؛ سرزنش رو خودت -  

.کردم بسته و باز آرام موافقت، نشانه به را، چشمانم  

 هاچوب سمت را دستش آتش تلما. گذاشت مقابلمان و کرد پیدا چوب چند سایروس. شدمی تاریک داشت هوا 

 چوب شدن خورد صدای. ساخت روشن را فضا سریع قرمزش و نارنجی رنگ. گرفت آتش چوب و  کرد شلیک
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 تکیه فرانسیس به و بست کش با را قرمزش موهای تلما. دادمی نگاهم به عجیبی آرامش آتش، هایدست زیر

 کرد شکارش شودمی که لحظات آن از بود؛ زیبایی لحظه. بود گذاشته تلما سر روی را سرش هم فرانسیس. داد

 دیگری سقوط مانع تا بودند دیگریک برای گاهیتکیه دو، این بگویم، باید اما. نه داشتیم؟ را شکار حوصله آیا اما

 ایجاد را تعادل شدن، سقوط مانع و دیگریک داشتن نگه با گویا. بودند سقوط درحال خود کهاین با شوند؛

. داشتمی نگه زنده مرگ، نازک یلبه در را آنان تعادل، این و کردندمی  

 فقط دنیل. زدم اندکی لبخند و دوختم چشم بود، خیره آتش رقص به و بود آمده در گربه شکل به که دنیل به

 درهم و سیاه خطوط که سفیدی کاغذ همچو بود؛ مشغول شدت به ذهنش نظر به بود، کوتاهی آرامش دنبال

 مشخص سواالتش پایان و شروع که بود شده اشغال گونهاین سفید، ذهن این. باشد شده کشیده رویش برهم

.بود نمایان اشچهره در عجیبی غم بود، رزا موهای الیالبه انگشتانش که درحالی رامونا اما بود خوابیده رزا. نبود  

 کنارم سایروس. است حتمی همه مرگ امکان برویم، پیش گونهاین اگر دهم؟ سامان را وضعیت این توانستیممی

 و کرد خمار را چشمانم پالتو، این شیرین بوی و گرما. انداخت امشانه روی را کلفتش و سیاه پالتوی و نشست

 به را محبتش پر و سیاه چشمان. شدم خیره سایروس به. بروم خواب سمت بخواهد دلم شد باعث ایلحظه برای

.بود کرده محاصره را چشمانش از بخش یک اشایقهوه موهای و بود دوخته من  

.هامبچه نگران من -  

 ما و تویی اصلی مهره! کنی تمومش باید کردی، شروع رو راه این تو ما، از هرکدوم یا بیام نتونستم من هم اگر -

.بودیم همراهت فقط  

...تنها من اما -  

.بخوابی بهتره حاال. آییمی بر پسش از... هیس -  

.خوابه زندگیم تمام نظرم به -  

. خوابه کال زندگی فهمیدی، درست -  

بشیم؟ بیدار قراره کی پس -  

.مردیم وقتی -  

.بینیممی کابوس و رویا واقعیتم تو ما چیه؟ بیداری و خواب فرق. کابوس شایدم رویاست، یک خواب -  

.نه خواب اما داره حقیقت واقعیت -  
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!بخیر شب -  

.بخوابی خوب -  

 در لرزه به را زمین و خوردمی زمین روی که هاییقدم صدای با. نفهمیدم چیزی دیگر و بستم را چشمانم

 شدم بلند سریع. نشوم رو به رو نور هجوم با تا دادم قرار چشمانم مقابل را دستم.  کردم باز را چشمانم آورد،می

 باعث نور همه این که کشیدمی رخ به را نورش چنان خورشید اما نبود گرم هوا. کردم خالی شن از را لباسم و

 زمین روی مقابلمان سوخته هایچوب. نبود کردن احساس قابل هوا جریان و بود مانده راکد باد. شدمی سردرد

. آوردمی در خود از بدی صدای بود، نشسته انتظارمان در که پلی و بود افتاده  

.رممی من اول: تلما  

.نه: فرانسیس  

.رممی که باالخره داره؟ فرقی چه -  

. گذاشت پل فرسوده چوب روی را خود قدم اولین و کرد ترمحکم بود، بسته کش با که را قرمزش موهای تلما

 هم را قدم دومین. بود شده فشرده دستانش، میان در صورتیش، بلوز و لرزیدمی آرام قرمزش، و کوتاه دامن

 هایشقدم سرعت. لرزیدن به کردند شروع شدند،می دیده دامن پایین از اندکی که سفیدش پاهای که برداشت

 همین. سالمم بگوید و بزند فریاد بودیم منتظر ما و نبود رویت قابل دیگر تلما. شد محو مه میان در و شد بیشتر

.خورد فرانسیس به که انداختم جلو به پایم با را، بود زمین روی که درشتی سنگ. بود ما خواسته ترینبزرگ  

.نرو مخم رو: فرانس  

.گمنمی چیزی و دممی تخفیف بهت اینجاییم، چون نکن فکر: من  

زنی؟می حرفم بعد آوردی جااین رو ما تو -  

!نیاد آد،نمی هرکی بیاد؛ آد،می هرکی گفتم اول من درضمن شد؛ طوریاین شما عروسی بابت -  

.نیست وقتش االن بسه: سایروس  

.کرد هدیه همه هایلب به را لبخند تلما، فریاد صدای  

.بیاد بعدی نفر! خوبم من -  



 

 

 
280 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 و گذاشت پل روی را بلندش پاشنه کفش رزا. برود اول نداشت قصد کسی گویی. شدند خیره دیگریک به همه

 پرسید،می پل که سواالتی به و کرد دویدن به شروع پل روی سرعت با. کرد حفظ را خودش تعادل اما لرزید

.بود کامل نادانی کارش این و نکرد توجهی  

!بده جواب رزا: من  

 چشمانی با همه. کرد سقوط بلند، فریادی با رزا و شد پاره پل طناب لحظه،یک در و شد مخفی دیدمان از رزا

 چشمانم از اشکم قطره اولین و شد گم رزا فریاد صدای میان من فریاد صدای. بودیم خیره رزا سقوط به گشاد

 از گویی که شد درست جوری. دوختم چشم شد، ساخته دوباره که پلی به و کردم مشت را دستم. شد جاری

 و آب به پل خشم گویی. بود شده آغاز شدت، با هم آن باد، وزش و بود شده سرد هوا. بود نشده پاره اول همان

 بود، سفید ابر همچو که مهی میان در و شد پل وارد احتیاط با و رفت جلو فرانسیس. داشت تاثیر منطقه هوای

.داد تشخص را صدا شدمی فقط که آمدمی ضعیف بسیار بود، پل به پاسخ مشغول که آرامَش صدای. شد محو  

خوابم؟ یعنی: من  

. کشیدم آغوش در را او و رفتم رامونا سمت. لرزیدمی اشچانه غم، شدت از و زدمی پس را هایشاشک رامونا

 پل سمت سایروس فرانس، خروج از بعد. کشیدند آتش به را قلبم و کردند خیس را لباسم گرمش، هایاشک

:گفتم و کشیدم را آستینش سریع. رفت  

.باش مراقب لطفا -  

.تو همچنین و -  

. رفت پل سویآن به سرعت، با فرانس، همچو و گذاشت پل روی پا سریع سایروس  

.برم من بذار: رامونا  

باشه -  

 از دستانش و بودند گرفته را پریشانش چشمان مقابل موهایش. رفت پل سمت و انداخت پایین را سرش رامونا

. ماندم منتظر و نشستم زمین روی. بودند گرفته محکم را پل طرف دو طناب،  

.دالرام بیا: رامونا  

.باش مراقب: سایروس  
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 را دستم. بودم کرده سفت را دندانم که ترسیدممی قدرآن. لرزید و داد بدی صدای که گذاشتم چوب روی را پایم

 پل وسط به که زمانی. برداشتم شکل همین به هم را دیگر هایقدم و برداشتم هم را قدم دومین و کردم مشت

 فریاد را باال سنی که صدایی داشت؛ کلفتی و مردانه صدایی. شد بلند پل صدای ندیدم، مه جز چیزی و رسیدم

 به هم شاید بود سردم. شدم متوقف جاهمان بدنم، شدید لرزش با و گرفتم پل قدیمی طناب از را دستم. زدمی

.بود ترس خاطر  

.شی رد بذارم تا بده جواب سوالم به: پل  

.باشه -  

شدی؟ عاشق -  

.آره -  

چیه؟ عشق دونیمی تو. گیمی دروغ -  

.دونممی آره -  

بمیری؟ براش حاضری! بمیری باید تو بمونه، زنده سایروس کهاین برای -  

.آره -  

.پایین بیفتی پل از باید پس -  

 دروغ گویدمی یا شوم رد گذاردمی و کندمی باور نیستم، عاشق بگویم اگر باشد؟ داده فریب گونهاین را همه نکند

 حقیقت انتخاب راه بهترین شاید کند؟می پرتم کن، پرتم و عاشقم باشد، بگویم حال اگر و کند؟می پرتم و است

.باشد  

.قبوله مونه؛می زنده اون نباشم، من اگر کن پرتم. میرممی من باشه -  

 باغی شبیه که را سوآن توانستم و رفت کنار هامه تمام. شد باز مسیر اما داد آزار را گوشم بلندش خنده صدای

.لرزید پل و شد بیشتر پل خنده که برداشتم قدمی. ببینم کردند،می نگاهم شوق با هابچه و بود سرسبز  

  

 شرایط، بدترین در همیشه حقیقت. داد نجات را جانم حقیقت، پس. شدم پرتاب هابچه سمت سریع پل، لرزش با

 از داشتم گویی. انداختم همه به کلی نگاهی و شدم بلند خاکی، و سفت زمین روی از. کندمی بهتر را چیز همه

 و ترسیده همه چهره. کردممی نگاه بقیه به بود، نشسته رویش خونی انگشتان رد جای که کثیف شیشه پشت
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 و سایروس ریختند؛می اشک تلما و رامونا. بودند کرده فرار و بودند کرده قتل گویا. بود غم از سرشار البته و نگران

!دنیل و بودند خیره من به حالبی فرانسیس  

.آمد در دنیل شکل به دوباره و شد خارج آن از ایگربه که شدم خیره پل به  

.اومدم سوالی بدون بودم، حیوون چون: دنیل  

.باحاله خیلی نیروت: من  

 دو. کردیم گذر پل و بیابان و جنگل از. شدم خیره دستم در شده مچاله کاغذ به. زد چشمکی و کرد نگاهم دنیل

 که شرط این با اما شدیممی رد مسیر یک از فقط باید که بود نیز ترکوتاه راه یک اما بود مانده باقی دیگر مسیر

.بود سخت شدت به مسیری  

  کنین؟می انتخاب رو کدوم: من

 این و کند کم ما از نفر چند است ممکن مسیر دو طرفی از و بود باالیی ریسک مسیر انتخاب. کردند سکوت همه

. شودمی کوتاه راه و نیست مسیری دیگر او از بعد اما کند نابود  را ما همه تواندمی هم خطرناک بسیار مسیر

 دلم در که ترسی! بود نبودم نبودشان بودند، عزیز برایم همه. شدم خیره افراد تک تک به و کشیدم عمیقی نفس

. شدمی سرازیر وجودم تمام در داغ آبی همچو داشتم  

.کنممی انتخاب رو کوتاه راه من: من  

.منم: سایروس  

!کنیممی ریسک بهتره؛ کوتاه نظرم به: تلما  

 جلوی از را موهایم که وزیدمی سردی باد. کشیدیم جنگل سمت را هایمانقدم دوباره و کردند موافقت همه

 جدا بدنش از را دنیل سر و آمد سرعت با راست سمت از تبری که کردیممی حرکت آرام. کشید کنار صورتم

 حتی و بود نشده نوشته مسیر این راجب چیز هیچ. کشیدم فریاد و گذاشتم صورتم جلوی را دستم. کرد

 دهانم مقابل را دستم. شد بلندتر فریادهایم و شدم خیره بریده سر دنیل به. بود خواهد چطور دانستیمنمی

.بستم را چشمانم و گذاشتم  

!نه: من  

 را تلما دست محکم فرانسیس. کرد سقوط فریاد با و شد خالی زیرپایش که دویدن به کرد شروع ترس با رامونا

.گفت او اما بروم سایروس سمت خواستم. شد خیره اطراف به ترس با و گرفت  
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.باشه ایتله شاید وایستا؛ -  

 سمتم چرا! ندیدمش دیگر و شد پودر ناگهان! آمدنمی سمتم کاش ای و برداشت گام سمتم سایروس که ایستادم

 است؛ تاریک من سمت! نباشد سمتم خواستممی که بود باری اولین این بروم؟ سمتش من نگذاشت چرا آمد؟

 سکوت و خاموشی قصد گویا باد،. دادم ادامه لرزان  هاییقدم با آرام کشتم؟ را او من آیا! خطرناک گودالی همچو

 دست ترس با تلما. ندارد خریداری سخنم! افسوس و کنم ساکتش و بزنم فریاد خواستمی دلم چقدر و نداشت

 سمتم سریع فرانس که افتادم زمین روی. ماندیم نفر سه ما فقط شدنمی باورم هنوز و بود گرفته را فرانسیس

.گفت و گرفت را دستم. آمد  

.دختر باش زود پاشو، -  

.برو تلما با تو فرانس، برو -  

.پاشو. شهنمی نه؛ -  

 بیرون خونیَش دست فقط و آمد فرود تلما سر روی بزرگ درخت. شدیم خیره او به هردو تلما، فریاد صدای با

 از جنگل که کشید فریادی فرانس. دهدمی جان مقابلت که زمانی دوستت دیدن دارد بدی حس عجیب. ماند

 را اشگونه لمس قصد اشک، باران  و بود ریخته صورتش روی فرانسیس سفید موهای! لرزید خود به ترس

 پاره مقابلم قلبم، محکم، چه! آخ. شوند سرازیر بسته، یخ قطرات گذاشتم و دادم تکیه درخت به را سرم. داشتند

 با و بکشم فریاد که بودم آن از ترحالبی. ریختم فروغم بی و طالیی موهای روی و کردم خاک از پر را مشتم! شد

 را رنگ خونی و قرمز هایگل و کردیم حرکت آرام. شدیم بلند هردو و گرفتم را فرانس دست. بجنگم جنگل

 زمین روی. کردند مزین خون رنگ از را خود حال، و بودند دوستانم جان قاتل هاگل این. گذاشتیم سر پشت

! افتادم  

 لحظه آخرین در. شد بسته چشمانم و آمد فرود سفت و سرد زمین روی سرم. نداشتم دادن ادامه طاقت دیگر

. پیچید سرم روی فرانس مبهم صدای  

 چشم جنگل به و شدم بلند خاکی زمین روی از. دیدممی تار را چیز همه هنوز. کردم باز را چشمانم آرام 

 فرد یک احساس که بود بادی و سرد قدریآن هوا. بود خوابیده جنگل گویی. بود ساکت چیز همه. دوختم

.کشیدم فریاد بلندی صدای با و کردم هدایت جلو به را سستم پاهای. داشتم را شده منجمد  

!فرانس! فرانس کجایی؟! فرانسیس! فرانسیس -  
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 هوا در امشلخته و طالیی موهای. گشتمی باز خودم به و شدمی اکو جنگل مبهم فضای میان در صدایم

 تکان با ها،شاخه و بودند آمده در رقص به هوا در درختان هایبرگ تمام. بود پریده باال لباسم و رقصیدمی

. شد خواهند کنده گویی که دادندمی نشان جوری شدیدشان،  

جا؟این اومدی چرا تو -  

 و بود درخت کردممی نگاه طرف هر به. ایستادم. رسیدنمی نظر به آشنا اما جوان پسری بود؛ پسر یک صدای

:زدم فریاد. شدنمی دیده انسانی هیچ. مزاحم بادی  

.تی... تی... هستی کی تو -  

اومدی؟ چرا بگو فقط -  

!مرده شهر اون نجات برای عشق؛ اهل مردم نجات عشق؛ نجات شهر؛ نجات برای -  

.کشتم عشقتم کشتم، رو دوستات همه. گرفتم ازت رو همه چی؟ قیمت به -  

 در صدایش بود؛ او جنگل اصال گویی. آمدمی جنگل دل از گویا صدایش. کردم حرکت مقابل سمت به آرام

 جااین. امایستاده خط ته در تنهایی حال، و دادم دست از را چیز همه گفتمی راست. بود شده پخش جاهمه

 زجر خواستمی نکشت؟ مرا چرا. کنممی نگاه دوستانم از مبهم تصاویری به و اممانده پرتگاه؛ لبه مسیریست

را؟ خستگیم یا ببیند را کشیدنم  

داشتی؟ نگه منو چرا -  

 حالبی فرد یک تو االن نظرت؟ به خوبه عشق. موندی تنها حاال. سخته چقدر دادن دست از ببینی من مثل که -

 تجربه شهر مردم کل رو حسم بذار گفتم و شدم طوراون منم. حسی هیچ بدون و خسته البته و احساسیبی و

.کنن  

.نبود مردم خاطربه حادثه اون -  

مگه؟ بده بشه؛ ترواقعی درک این خواستم. فهمیمتمی کنیم؛می درکت گفتنمی همشون چیه؟ -  

 خالص جنگل این از نیست قرار. رسممی اول نقطه به باز روم،می هرچقدر. بود کافی زدن قدم دیگر. ایستادم

 شاید که حرفی. بزنم درستی حرف مرگ قبل خواهممی. اوست دست در جااین کنترل روم؟می کجا شوم؛

. ماندمی اثرش اما بکشد را صاحبش  
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 دادی؛می ادامه باید تو اما مرد اون. بدم نجات رو شهر مردم خواممی هنوزم. نشدم احساسبی من! نه -

 که موجود دو اون یاد  هم تباهی خودت هم االن اما شدمی خوشحال اونم! کنی انتخاب رو دیگه یکی تونستیمی

 دوست یعنی عشق. بکشی منو تونیمی. رسیدی خواستت به پس خواستی؟می رو این شه؛می یاد بد ازشون

 یعنی کردن، خوبی یعنی عشق. لبخندته لبخندشون که اونایی دارن؛ رو هوات که آدمایی داشتن دوست داشتن،

 آغوشت در رو همه توش که ایزندگی یعنی عشق. منت بدون کردن کمک و کردن مهربونی یعنی کردن، محبت

 رو عشق معنی تو نبود؛ عشق تو احساس دونی؟می. باشن نشناسنمک اونا اگر حتی کنی کمکشون و بگیری

 احساسبی من. رهنمی بین از ساختی که دنیایی و تو کارای با ره،نمی بین از جادو با واقعی عشق. دونینمی

 کنهمی راحتت اگر! باشه بکش منم! همین. بدم نجات رو دوستام نشد بشم؛ موفق نتونستم که ناراحتم و نشدم

.بکش  

.آرممی سرت بدتری بالی نشی سوار اگر اما دره شهمی مسیرت ته. شو قطار اون سوار. کشمتمی -  

 بود مرگ صدای داشت، که هوهویی صدای. بود دردناک برایم حرکتش. نشستم و رفتم ایقهوه قطار سمت آرام

 دلیل نبودم؛ ناراحت مرگم بابت. ریختم اشک و کشیدم پنجره روی را دستم. ماندنم زنده زمان سرعتش، میزان و

.خاطراتمان همه آمد یادم. خوردم شکست! نشدم موفق من و نبودند دیگر که بود دوستانی ناراحتیم  

.دیگه بسه رزا نکن هی -  

.زد قهقه و شد آویزان گردنم از رزا  

.االغم برو -  

.دیگه بسه -  

شد بلند جیغش که ریختم رزا لباس روی را برف. انداختم زمین روی را او و کردم بلند را دستم  

*** 

.شدم خسته وایسا! رامونا -  

.بدو نشو، تنبل. بیا بیا -  

:گفت و کرد باز را نیشش. گرفتم کالهش از و رسیدم رامونا به  

دیگه؟ تونینمی -  

.دوییممی شد ساعت سه خستم، واقعا -  
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.پس باشه -  

..کرد دویدن به شروع و کرد بلند زمین از مرا رامونا  

*** 

!میو میو -  

.خوب پسر برو دنیل، برو -  

!میو -  

.دمنمی منه، شیر این -  

!میو میو -  

 مشغول. بیرون کردم پرتش اتاق از سریع حرکت یک با و کردم بلند زمین از بود، کرده گربه را خود که را دنیل

.پرید سرم روی و کرد پلنگ را خود که بودم خندیدن  

.رو همش بخور برادر! کردم غلط! آخ: من  

.شد حاال! هاها -  

*** 

.کنارتم همیشه -  

چی؟ نبودی اگر مطمئنی؟ -  

:گفت و کرد اخم سایروس  

!مطمئنم -  

*** 

 احساس را مرگ ترسیدم،. بستم را چشمانم و گرفتم را قلبم. ترنزدیک گاه،پرت و بود شده بیشتر قطار سرعت

 صندلی به را خودم. امترسیده چقدر و بمانم زنده خواهممی چقدر فهمیدممی حال لرزید؛می دستانم. کردممی

 نفس برای ادامه، برای ماندن، زنده برای فریادی. کشیدم بلندی فریاد. بود شده تندتر هایمنفس. چسباندم
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 فرار مرگ از خواستمی که فریادی خواست؛می را زندگی که فریادی! بود وجودم تمام با که فریادی کشیدن،

.تاریک دره این از و کند  

!کمک! نه -  

 مشت را دستم. است دنیا مرز بدترین زندگی، و مرگ مرز. شدممی خسته داشتم دیگر. بود بلندتر فریادم بار این 

 بودم گرفته گاز محکم دندانم با را لبم من و آمدندمی فرود سرعت با اشک قطرات. چسباندم صندلی به و کردم

 ساکت چیز همه گویی. کشیدم عمیقی نفس و بستم را چشمانم. کردممی احساس را خون طعم که محکم آنقدر

.کردم زمزمه آرام و دادم تکیه صندلی به. شد  

.آفرید عشق با را ما ذات خدا زیرا ماندمی زنده ابد تا عشق -  

.ماند بسته من چشمان و کرد سقوط قطار  

 ***  

 و رنگ آتشی چشمان. انداختم اشچهره به کلی نگاه و دارم قرار تلما طالیی موهای روی را براق و سفید تاج

 خندان و کشیده قرمزش لب بود؛ شده همیشه از سفیدتر پوستش و بود شده مزین صورتی محو سایه با زیبایش

 باز آن یقه و داشت بلندی دنباله دامنش. بود داده تلما به زیبایی جلوه عروسی، رنگ صورتی و بزرگ دامن و بود

 پخش اطرافش در هم تلما قرمز و شده فر موهای. بود رفته کار به دامن کمر در قرمز مروارید و بود شکل دایره و

بود؟ چه زیبا ملکه این دیدن بعد فرانسیس واکنش یعنی. بود شده  

 را قرمز رژ. رفتم سفیدی میز سمت و شدم خیره بود، برگرفته در هاآینه را دیوارش سرتاسر که سالنی به 

. کشیدمی فریاد هم رامونا خواند؛می آواز زیرلب و بافتمی را رامونا موهای رزا. کشیدم لبم بر آرام و برداشتم

.شدم خارج سالن از و برداشتم را سفیدم کیف و زدم محوی لبخند  

 مختلف هایچراغ و گل با شهر هایخیابان. بود شده خارج خفه حالت آن از گویی بود شده رها و آزاد شهر

 فرو شهر قلب در را دستانش سرد نسیم. بود کرده ایجاد خاصی آهنگ هاماشین بوق صدای و بودند شده پوشیده

 عروسی شب تماشای مشغول آسمان دل در کامل ماه. بود ساخته پراکنده هوا در را هاگل عطر بوی و بود برده

. کرد تماشا را ماه دور ستارگان رقص شدمی و بود  

 باال دستم با بود، برگرفته در را هایمشانه سفیدش پر و بود شده پوشیده سفیدی هاینگین با که را بلندم دامن

 نیشی با و دوختم چشم بود، خیابان سویآن که رنگی آبی و باز سر ماشین به. نکند برخورد زمین به تا کشیدم

 کفش با. کرد جاجابه را دامنم و راند سرم پشت به را صافم و طالیی موهای سرد نسیم. کردم عبور خیابان از باز
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 خوانیهم سفیدش لباس با روشنش و آبی کت. رفتم سایروس سمت داد،می تروق ترق صدای که دارمپاشنه

. دادمی نشان زیباتر را اشچهره اش،زده ژل خرمایی موهای آن و داشت خوبی  

!خوشگلی خدادادی بزنی؛ آرایش نبود نیاز دیگه که تو! هازیبایی ملکه! به به -  

  واقعا؟ -

اصال؟ داری کم چی رنگ،خوش و کشیده چشمای سفید، پوست داری؟ شک -  

!ابرا باالی از نخوری لیز -  

دونی؟می که تو دارم؛ بال -  

آد؟می تیپت این به ببینم کن بازشون نبود؛ یادم ا ه، -  

.ببینم باال بپر چی؟ دیگه -  

 ماشین از فرانسیس. آورد در حرکت به را ماشین و شد سوار سریع نیز سایروس. شدم سوار و زدم دور را ماشین

.کرد ماشینش سوار دستش گرفتن با و رفت تلما سمت و آمد پایین بود، کرده کاریگل که سیاهش  

. بود کرده پراکنده را موهایم تمام سردی باد. کردند حرکت به شروع جاده، خم و پیچ پر دل در ها،ماشین همه

. بردم باال و گرفتم دستانم در را سفید بادکنک. بود برگرفته در را شهر کل آهنگ، ضبط و هابچه جیغ صدای

 تهدیدآمیز ابرویی سایروس شد باعث که زد بلندی بوق و گذشت سایروس ماشین کنار از سرعت با فرانسیس

.شدم خیره کرد،می نگاهم باز نیشی با که رزا به صورتم، به قرمزی بادکنک برخورد با. بیندازد باال فرانس برای  

.بدم نشون رزا این به من برو تندتر سایروس. برات دارم -  

.چشم -  

 کردم رها را بادکنک هردو. کردم احساس وجودم تمام با را باد شالق که کرد حرکت سرعتی چنان با سایروس

 بیرون برایم را زبانش رزا که کردم غلیظی اخم. نکردند برخورد صورتش به و کردند عبور رزا کنار از سریع که

.دوختم چشم رنگارنگ، نورهای با شده روشن و تاریک شهر به و دادم تکیه صندلی به. آورد  

.سایروس شد تموم باالخره -  

.اومدی بر پسش از -  

.اومدیم -  
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.نیاوردی کم! بودی عالی! اومدی بر پسش از تنهایی تو نه -  

!ترسیدم خیلی اما -  

 چه ممکنه فرانسیس و تلما بچه نظرت به راستی. کردی هدیه شهر به دوباره رو زندگی جنگیدی؛ ترست با اما -

دار؟بال یکیشون بشه آتیشی یکیشون کنن؟ پیدا نیرویی  

.باشه نفر یک در نیرو هردو شایدم -  

بهتری؟ خانوادت با راستی -  

.ازشون گرفت دلم کمی دونی؟می... راحت و مردم کردن فکر کهاین بابت اما دارم دوستشون. دونمنمی -  

 در هایانسان نجات و بودن مخفی پلیس سراغ برن گرفتن تصمیم رامونا و رزا. شد تموم درسمون که امسال -

!مرموز شکل به خطر  

داستانا؟ این و مردعنکبوتی مثل -  

.دیگه آره -  

 کنه؛ برقرار ارتباط بیشتر حیوونا با و کنه سفر مختلف هایجنگل به خوادمی هم کوچولو دنیل. خوبیه فکر -

!سایروس نیست بعید تو دوست از. کرد زندگی باهاشون شایدم  

دالرام؟ کنیمی کار چی تو چی؟ تو. روشنه تکلیفشون که فرانسم و تلما. نیست هم واقعا -  

... شایدم و گیرممی مستقل خونه یک خودم برای بعدم. بشم شناس باستان خواممی دم؛می تحصیل ادامه! من -

چی؟ تو. بدن تحصل ادامه کنم فکر فرانکم و جک. روشنه آینده مطمئنم درکل. دونمنمی  

.توئم پیش بری هرجا هستم؛ که منم -  

بود دیگری جای قفل ذهنش اما جاده به نگاهش و بود ماشین فرمان روی دستش. شدم خیره سایروس چهره به  

منی؟ با پس -  

.شی خالص تونینمی بخوای، خودتم یعنی. دالرام آره -  

. شد جالب پس او -  
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 بودم مرگ مرز  لب قطار در که لحظه آن یاد. آمدیم پایین همه و کرد توقف بزرگی و براق تاالر مقابل ماشین

. افتادم  

*** 

 شده حبس نفسی با من و ماند معلق هوا در. ایستاد قطار اما بودم مرگ آماده. بود دره سمت سقوط درحال قطار

.نداشت را قبلی ثبات و خسم باراین اما شد بلند صدایش. ماندم خیره اطراف به  

 شادی احساس شما آزار با حتی من و نبود عشق اون این! خواستممی من که نبود پایانی این. گیمی راست -

.آزادین همتون بری؛ تونیمی. کنمنمی  

 دوباره آمدم پایین سریع قطار از من و کرد گردعقب سرعت با قطار. گشتبرمی عقب به داشت چیز همه گویی

 قرار شهر وسط در ما و رفت عقب چیز همه ، گرفت قرار مقابلم فرانس. شدم بلند افتاده حالت از و رفتم عقب به

:گفت و آمد سمتم سریع سایروس. بودند خیره دیگریک به بهت با همه. گرفتیم  

!شدی موفق تو -  

بود؟ خواب یعنی زندم، من: جک  

... .کهاین مثل اما نبود که خواب: فرانسیس  

چاه؟ سمت رفتی تنهایی تو! دالرام: سایروس  

 بخوره، شکست ظاهر در اگر حتی شهمی پیروز حق همیشه. زدم حرف عصبانیمون روح با اما نرسیدم چاه به: من

. زدم رو حق حرفای فقط من. برندست باطن در  

 را رامونا و رزا موهای شوق، و اشک با. کشیدند آغوش در مرا محکم و دویدند من سمت هردو تلما و رامونا و رزا

 در را شهر سرتاسر نور و شد خارج شهر از باره،یک به سیاهی، و تاریکی. فشردممی خودم به و کردممی نوازش

 آغوش و آوردند هجوم دیگر سمت به بغض و اشک با و آمدند بیرون خود هایخانه از سریع مردم. برگرفت

 نیست، عشق این اگر. کردمی رانیحکم که بود لبخند این و گرفت فر را جاهمه شادی فریاد. طلبیدند را دیگریک

هست؟ چه پس  

*** 
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 سقف از طالیی لوسترهای که بود بزرگ بسیار سالن. نشستم اول صندلی در و شدیم عروسی بزرگ سالن وارد

 نشسته خود سرجای مردم همه. بودند پوشانده را سالن کل دایره، شکل به بزرگ، هایصندلی و بود آویزان

.بودند  

 درحال مالیمی آهنگ. شد بلند هازدن دست و فریادها صدای هم، دست در دست فرانسیس با تلما ورود با

 را خود هایبرف رامونا و رزا. آمدند در رقص به فرانس و تلما روی هانورافکن و شد تاریک فضا. بود شدن پخش

.آمد فرود برف، همچو ریز، ریز که انداختند باال به  

*** 

 دوستی جنگ، جای به و فهمیدند را ما راز همگی ها،انسان شهر مردم که شد آغاز جایی در پایان نبود؛ پایان این

 موهای رقص به و بودم شده آویزان سایروس گردن روی از من و بود آسمان در پرواز مشغول سایروس. شد حاکم

 دستم هردو. بود مختلف هاییشکل با سفید ابرهای از پر و آبی آسمان. شدم خیره باد، چنگال الیالبه سایروس

.کشیدم عمیقی نفس و بردم باال را  

 هم فرانس و بود فرانس برای چیدن گیالس مشغول تلما و کردندمی بازی برف کوچک هایبچه با رامونا و رزا 

 لبخند با و آمدندمی هابچه سمت یکی یکی شهرعادی مردم. گرفتمی عکس تلما از مختلف هایزاویه از یواشکی

 دنیل سمت زن، و بچه که کرد کوچکی و سفید خرس شکل را خودش دنیل. بودند آنها با بخند بگو مشغول

. گرفت آغوش در را او و دوید  

.بیام من تا باش هلیا مراقب! دنیل -  

 چیزآن بدانند اگر اما ترسندمی عجیب چیزای از فقط هاآن نبودند؛ بد هم قدرهاآن هاانسان شهر مردم شاید

 و گذاشتم سایروس شانه روی را سرم. گیردنمی صورت پرخاشی و ترسندنمی دیگر رساند،نمی هاآن به آسیبی

:گفتم  

آخرشه؟ جااین -  

.اولشه تازه نوچ -  

.دارم دوست -  

.گفتم که زد عمیقی لبخند. شد خیره من به تعجب با و کرد متوقف را زدنش بال سایروس  

.نبودم تو با -  
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.بعیده تو از گفتما -  

 و آتشین را دستم از یکی. پریدند پایین و باال سایروس هایبال دیگر باری و شد بلند هردویمان خنده صدای

!است آغاز یک تنها این گویدمی راست شاید.  انداختم رامونا و رزا سمت را هردو و کرده پر برف از را دیگری  

بهار امتداد در بوشب قرمز سالم  

بهار امتداد در آهو چشمک سالم  

شادی از تو لب بخندد که خداکند  

بهار امتداد در گیسو پیچک سالم  

حسینی حمید* شاعر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
293 

 آرمیتا حسینی |رمان مدرسه شبانه روزی در لندن 

 
 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 بازدید فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک 

ین ا برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک
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