
 

 کمپ تابستانی
 یباسمه تعال

 
 

 :مقدمه
 نشسته بودم . . . عتیآ*غ*و*ش طب در

 بود . . . ییبایز غروب
 بودم. عتینظارگره طب ایآنار من

 رفت . . . یکی. . .هوا رو به تار دیآنکه بفهمم شب از راه رس یب
 اک شده بود . . .خود را از دست داده بود. . .ترسن ییبایز گرید عتیطب

 به مبارزه با من برخاسته بودند . . . ییگو درختان
 آمد . . . یهمچون زمزمه م ییصداها

 . . . دیاز درونم به گوش رس ییصدا
 . . . کهیمرگ به تو نزد ایآنار
 نیفرار کنــ سایزدم: سامر،الر ادیکه تونستم کنم. . . فر یکار تنها

 رد شد . . .از پشت به سرم وا یضربه ا ناگهان
 فرود آمدم نیبه زم یباله ا ر*ق*ا*صهمچون  و
ها با قدم کفش  بار نیزم یما رو یکتون یهر  بارون  تازه   و سیبود خ دهیکه 
 شد. یم سیخ

 بود. یاحساس جالب اما
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 بود. ییبایاز ظهر ز بعد
 یدوســتام ل*ت*م م نیبه همراه دو تا از بهتر یروز بارون نیا یقدم زدن تو از

 بردم.
 رسوندم. انیرو به پا میمرحله از زندگ هی
 انگار بزرگ شده بودم. گهید
 کردم. یرفتن به دانشگاه آماده م یخودم رو برا دیبا

 .میکنم اگه به امتحانام گند نزده باش یم فکر
 یو سامر ط سایمدرسه تا خونه رو به همراه الر ریباشه که مس یبار نیآخر نیا
 .میکن یم

 .میمدرسه تا خونه هامون خاطره داشت ریمس نیا چقدر از ریبخ ادشی:سامر
رو  انینحس برا ی افهیق سـتمیمجبور ن گهیبهتر که مدرسـه هم تموم شـد و د -
 !!نمیبب

 پسر خراب شه! هیتابستونت واسه  یبذار دینبا ایآنار ی: هـــ سایالر
 خواد! یم یموندن ادیتابستون متفاوم و به  هیدلم  سایدرسته حق با توئه الر -

شد و گفت: درسته که با  رهیبهم چند لحظه بهم خ رکشیز یبا چشم ها سامر
عاشــق کل  یمثل دختر بچه ها شــهینم لیدل یول میدوســت پســرامون بهم زد

 .میگوشه خونه و غصه بخور هی مینیتابستونو بش
صم کمیزد و گفت:  یلبخند ژکوند سایالر سرا م یها میت و  میریگیبد راجب پ
 که؟ نیدونیوجود نداره م یقانون چیا هدادن پسر یباز یتو

باره نه آخر دو جدا؟ نک ها  چه  حث شـــدم و گفتم:اوه ب که  یبار نیوارد ب رو 
 !!الیخی..بن؟یفراموش کرد میبد یپسرا رو باز میگرفت میتصم
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 دل رحمه... شهیفرشته نجاتمون هم نینگاه...ا سایاوه الر -
رو  نایه ارفتن اشتباهام گذشتمن فقط با در نظر گ نیسامر بب ستین نطورینه ا -

 یسایرال میبد یرو باز پیپسر خوشت هی میکه خواست یگفتم ...آخه دفعه آخر
شتن ست دا سامر بدجور باهاش الس  یبدجور یمهربون و دو شد و  شقش  عا

ســه  یدوســت دبو کیو نزد میکردیزد ، من و ســامر واســه اون پســره دعوا م یم
 نفرمون کال خراب شه!!

 یلیسالمون بود و خ 14دختر اون زمان ما  یریگیسخت م یلیآنا خ ی:هسامر
ره بهت ای میرستانیسالمونه و سوم دب17االن  ستین ینجوریاما االن ا میبچه بود
ــتانیبگم دب ــ م،یرو تموم کرد رس  گهیه دوقت یلیما خ امونهیمال بچگ هیاون قض

 ایدن یتو یهمه چ هنداره واســـ یباش لزوم هیپا گهید الیخی...بمیبزرگ شـــد
که  یکارو هر میپامون بذار ریتابســتونو منظقز ز هی نیا ای!! بیرفتار کن یمنطق

 ...میبکن میدوست دار
شا با منطق  الیخیبار رو ب نیا هی گهیسامر درست م دیخودم فکر کردم و گفتم 
 بهتره. میش
ــتون فوق  نیایام، چطوره امروز ب هیخوب منم پا یلیخ - ــه تابس خونه ما و واس

 ...یموندن ادیتابستون به  هی!! که میکن یزیبرنامه ر العادمون
اشق من ع یو ب*غ*لم کرد و گفت:وا دیپر سایحرفم تموم شه الر نکهیاز ا قبل

 یدزد میبر ایصــبب ب 4اگه بهت بگن  یحت یا هیپا یاخالقتم با همه چ نیا
 !!! یایم
 ...شمیدارم خفه م یالر -
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 4عصــر ســاعت  یس من و الررو ازم جدا کرد و گفت:خب پ ســایالر ســامر
 .میکن یزیخونتون که برنامه ر میایم
 ی.بارمیم گهی. من دیاوک -

شدم و به طرف خونمون رفتم پدر رو د سر  یکه تو دمیچهارراه از بچه ها جدا 
 داد. یخونه به درخت ها آب م یجلو اطیح
 و گفتم: سالم بابا دمشیطرفش رفتم و ب*و*س به
 طور بود؟امتحان چ نیسالم آنا آخر -
 خوب بود -
 ؟یدار یواسه تابستون چه برنامه ا زمیخب عز -
ـم عصر الر دونمینم - ـ ه خونمون تا واس انیو سامر قراره ب سایپدر فعال خسته 

 .میزیتابستون برنامه بر
مورد عالقت  یخونه با غذا یبرو استراحت کن مامان تو زمیخوب عز یلیخ -

 منتظرته
ورد باهام برخ یکردم آرون با جعبه پر از اسباب باز که در خونه رو باز نطوریهم

 کرد...
 من آرون...حواست کجاست؟ یاوه خدا -
 آنا واقعا متاسفم یوا -

 شـــهیکردن هم یکاراش منو کالفه م شـــهیبرادر کوچک ترم بود که هم آرون
همســن اون  یمنم وقت دمیبود البته بهش حق م یگوشــیباز ای دنیدرحال دو

 !!کردمیکارا رو م نید همسالم بو 8بودم و 
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برداشــتم و به طبقه باال رفتم و در اتاقمو باز کردم  نیزم یهام رو از رو کتاب
خدا م خدا  تهیکه آرون بهمش نر کردمیهمش  ـــه وقت خ گاه بهش  هی یباش ن

اتاقم کنار بودن و نور  یصــورت یســرجاشــون بود پرده ها یانداختم همه چ
ش ش یبه اتاقم م دیخور صبب  یتصور یپتو دیدرخ  عموقهمونجور که امروز 

 رفتن به مدرسه مرتبش کردم بود.
شوها شمیتمام لوازم آرا و شون بود و ک صورت یسرجا هم مرتب بود و  میدراور 

اتاقم  از شتریب یچی...هایاومدن...اوه خدا یبه نظر مرتب م لمیوسا هیکمد و بق
 داد... یبهم احساس آرامش نم

 ییگذاشتم واونقدر خسته بودم که توانا کمیچکو یکتابخونه  یهام رو تو کتاب
 عوض کردن لباس هامو نداشتم...

 اراده چشم هام بسته شدن یو ب دمیتخت خوابم دراز کش یرو و
*** 

ــ - ـــ ـــ  نیا یگرفت میتصم یچه کس یبلوند با اجازه  یساله  17 ی ایآنار یهـ
 !یحروم کن دنیتابستون پر ماجرا رو با خواب

 که روم افتاد رو احساس کردم... یرحالرو د ینیجسم سنگ هوی
 بود!!! سایالر یدم،صدایشن درست

 !!دیسرم کش یشکمم نشسته بود پتو رو از رو یکه رو یدرحال سامر
 !!یاوردیمدرسه رو هم در ن فرمیونیدختر تو که  ـــالیـــخیب -
 خسته بودم خوابم برده بود اصال ساعت چنده؟ یلیخ یوا -
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برنزه اش به طرف ســاعت اشــاره کرد و  ی دهیکشــ یبا انگشــت ها ســامر
 بود!! 4که چک کردم ساعت  یبار نیگفت:آخر

شتم تنم کردم و  هیو  نیشلوار کوتاه ج هیشدم و  بلند تاپ بنفش از کمدم بردا
سه تو فرمیئونیکه  یدرحال شتمیکمد م یمدر ض ذا  هیگفتم:بچه ها خب حاال ق

 م؟یکن کاریچ میخوا ی؟واسه تابستون م هیچ
که صد در صد مامانم درست کرده بود به طرفم اومد و  ییبا ظرف غذا سایرال

غذا خوردن شما واسه  نیو در ح یخوریگفت:اول شما خانم بلونده غذاتونو م
 .میکن یم یزیتابستون برنامه ر

 کاناپه نشستم. یغذا رو ازش گرفتم و رو ظرف
ور و تابستون پر ش هیگفت :من  کردیکه در تراس اتاقم رو باز م یدرحال سایالر

تابســتون متفاوم از تابســتون  هی!!! یعاد ریتابســتون غ هیخوام!!!  یم جانیه
 .یعاد یدخترها
شو رو یدرحال سامر ستا سته...من  بیصل نشیس یکه د کرده بود گفت:در

 !!!گردمیدنبال شر م یبدجور
ستا رو تو یکم شر م یاز پا شما دنبال  سته  شتم و گفتم:در  نیردگیدهنم گذا
 !!!گردهیشر که دنبالتون نم یول

شمک زد و گفت:خب ما پ سایالر تراس  یآنا منظره  ی!!...همیکن یم داشیچ
 فوق العاده ست.... یلیخ دتونیجد یخونه  یاتاقت تو

 اتاق رو واسه خودم انتخاب کردم!! نیکه ا نهیهم یدرسته خب واسه  -
بشــه  یتخت خوابم پرم کرد و گفت:عجب تابســتون یخودشــو رو ســامر

 امسال...!
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 .میهم بذار یهامونو رو دهیچرم و پرم گفتن ا یبه جا نیایآم بچه ها ب -
 خب تو اول شروع کن... گهیدرست م ایآنار سا،یاره الر -

ــایالر یو لوچه  لب ــد و گفت:هم زونیآو س ــهیش ــخت رو به من  یکارا ش س
 ما... یالقیی یالیو میبر نیای!!! خب از نظر من بنیدیم
 یود وقتب کیو نزد میهمونجا بود شمیفکر کنم تابستون سه سال پ ساینه الر -

سه پ سط  رونیب میرفته بود یرو ادهیوا ش هیتو  هیوب تو !! خمیگله گرگ خورده ب
 بده آنا؟ دهیا

و  میبردار ییغذا ریو تخا میو تنقالم بخر لمیعالمه ف هی نیایبه نظر من ب -
پامونم ب تا به کنار د یتو میو بر میاریلپ  ندازه  یایرکل به ا پول  یکاف یما و 

 جاها ... نجوریشاپ ا یو کاف نمایکالب و س میکه همش بر میاریب
 میتون یم میتازه هر جا باشــ ســتنیخاص ن ادیکارا که ز نیخب؟ا یکه چ -
کارایا بد ن جام  فاوم... زیچ هی!! میرو ان ها!!  میخوایخاص م زیچ هیمت چه  ب

ب دمویمن ا نیبذار همه  نینی...ببنیکن یاهاش موافقت مبگم مطمئنم همتون 
شق پار ستون هی نیاینه؟ب میسیما عا سه پار یتور تاب  یلیاونجا خ میریبگ سیوا

 ه؟ینظر شماها چ گذرهیبهمون احتماال خوش م
ــکل یدونیآم خب م - ــامر من که مش  یکجا یخوش بگذره ول دیندارم با یس
 باشه؟ بیو غر بیتونه خاص و عج یم یتور تابستون نیا

و داد و گفت:درسته...منم  یتکون شیل*خ*م قوه ا یبا دستش به موها سایرال
 موضوع خاصه؟ نیا یبفهمم که کجا نویتونم ا ینم
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 ایدن یکه از همه جا دمیعمارم رو د هیعکس  نترنتیا یمن قبال تو دونمینم -
و قلعه  قصر یبزرگ و قشنگه از هر چ یلیعمارتش خ یاونجا تور تابستون انیم
ــنت تره ب نیدید ــته بذار مییجورا هیزرگ تر و قش ــس  نیجذابه، به دل من که نش

 عکسشو نشونتون بدم.
ــامر ــت م س ــت و با لپ تاپم  زیپش ــس د و رو وارد کر ینترنتیآدرس ا هیکارم نش
 عمارم فوق العاده با شکوه اومد. هیعکس 

 ..!هیعال نیا یخدا ینگاه عاشقش شدم و گفتم:وا نیکه با اول من
 کردیســبزش با تعجب به عکس نگاه م یکه با چشــم ها یدرحال ســـایالر

 وجود داشته باشه! مییجا نیهمچ شهیگفت:باورم نم
شو بهم کوب سامر ستا  دیبا هگیپرفکته د یو گفت: پس همه موافقن همه چ دید

 نماهایعکس کالب ها و س نیایبچه ها تازه ب یبشه!! وا یتابستون فوق العاده ا
 کنندست!! نهووی...دنینیو استخرهاشو بب

*** 
 ردمکیفکر م بایکه به اون عمارم ز یبودم درحال دهیتخت خواب دراز کش یرو
 تابستون جالب و متفاوم بشه؟ هیواقعا ممکنه امسال  نکهیو ا
ــب خوابم نم یچرا ول دونمینم ــال امش ــه هم یاص چراغ اتاقم رو  نیاومد واس

 روشن کردم و تا صبب کتاب خوندم...
 طلوع کرده. دیکه خورش دمید تا به خودم اومدم و

 بوده. یکوتاه یلیشب خ انگار
ساعت  ینگاه ساعت انداختم، وجود  گهید دنیخواب یصبب بود وقت برا 8به 

 نداشت.
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حوله  که با یرفتم و مسواک زدم و صورتم رو شستم درحال ییطرف دستشو به
ــک م ــورتم رو خش ــدا کردمیص ــن نییپا یمادر رو از طبقه  یص  یکه م دمیش

 صبحونت رو بخور عروسکم... ایب یآنار گفت:
س مامان سم آنار یتنها ک س کردیصدا م یبود که منو به ا  یکه م یمعموال هرک

اما  یگه آنار یگفت:آنا اما مادرم بهم م یخواست اسمم رو مخفف کنه بهم م
شم نم صورم خو س ادیدر هر  سممو مخفف کنه چون آنار یک  بیرو ترج ایا

 .دمیم
 رفتم و وارد آشپزخونه شدم: نییپا یعجله به طبقه  با
 یســالم پدر، ســالم مادر...آرون امروز قراره از شــرم راحت شــم کوچولو -

 گوشیباز
 عروسکم ری: صبب بخ مامان

بچه ام و هنوز  یلیخ کردمیگفت عروســکم هنوزم فکر م یمامانم بهم م یوقت
 سالمه!! 6

 نا؟آ یبر ییاره جاشده بود گفت: مگه قر رهیکه با تعجب بهم خ یدرحال آرون
ــونیپ پدر ــ میش ــبب بخ دیرو ب*و*س  ی...آرون خواهرم مزمیعز ریو گفت:ص

 ....سیبه پار یتابستون یخواد بره اردو
شه  یکه!! حداقل م شمیکرد و گفت: خب من تنها م زونیلب و لوچه آو آرون

 منم باهاشون برم پدر؟
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 یابسـتون قراره حسـابت نیاز غذا رو قورم دادم و گفتم: نه متاسـفانه ا یا لقمه
 خونه نیایآرون؟به دوســت هام بگو ب یدخترونه باشــه. مگه تو دوســت ندار

 جاها!! نجوریو ا نمایپارک و س نیباهم بر ایکنن!!  یباهام باز
ــندل یاز قهوه م خوردم و از رو گهید کمی ــمت  یص ــدم و با عجله به س بلند ش

صدا دمیطبقه باال دو شن یو  سرم  شت  گفت:  یکه م یحالدر دمیمادرم رو پ
 ...یتو که هنوز صبحانه ـــت رو تموم نکرد زمیعز
 شدم. ریممنون مامان س -
تم و داشــ جانیه یلیخ میثبت نام کرده بود یکه واســه تور تابســتون روزید از
 یدرســته و چه کار یچه کار دونســتمینم یحت گهیخوش حال بودم د یلیخ

شدم دوباره به  نکهیغلط به محض ا ساعتوارد اتاقم   8:30ساعت نگاه کردم 
 بود.

خونه  انیو سامر م سایالر 9وقت ندارم! ساعت  ادیز یزدم:وااااا ادیاراده فر یب
 برسونه فرودگاه... 9:30ما رو سر ساعت  دیما و پدر با ی
خورد  زنت لمیگشتم،موبا یم دنیلباس مناسب واسه پوش هیکمدم دنبال  یتو

 .کردیم ییخودنما لمیموبا ریتصو یاسم سامر رو
 من! یخدا یضربان قلبم باال رفت و گفتم نکنه االن اومدن در خونه وا هوی

 که پر از استرس بود گفتم: ییصدا با
 الو؟ -
 شیپ سایشما االن الر یخونه  میایم گهیساعت د مین ؟مایخوب ایسالم آنار -

 اونجا میایمنه تا ب
 شمیباشه منم دارم آماده م -
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 میبه موقع برس دیخوبه پس عجله کن با -
 شمیگرفتم االن زود آماده م یاوک -
 یدوست دارم با -
 منم دوست دارم -
دارم آماده  نکهیچمدونم رو جمع نکردم منظورم از ا یمن هنوز حت یخدا یوا
 بود؟ یچ شمیم

 تا به حال چمدونم رو جمع نکرده بودم؟ شبیچرا از د ایخدا اوه
 فکرم. یب یلیکه خ واقعا

لباس مناســـب واســـه  هیرفتم، بالخره  یخودم کلنجار م داشــتم با یدرحال
 کردم. دایپ دنیپوش

سف هیو  دمیرو پوش نمیکوتاه ج دامن شت  نیالت یکه روش نوشته ها دیتاپ  دا
 ست کردم.

 یو لباس اســپرم و لباس خواب رو برداشــتم و تو یتا لباس مجلســ چند
 ر!!استخ یواسه شنا تو ویچمدونم گذاشتم به همراه چند دست ما

پ تاپ و ل یبه عالوه  نطوریرو برداشتم هم شمیلوازم آرا شترینصف ب بایتقر و
 رو. میلوازم شخص هیو بق لیموبا
ــاف کردم معموال ترج یموها ــاف  یم بیبلوندم رو با اتو مو ص دادم موهام ص
 باشن

شتم سامر و الر یم یروبان آب هیموهامو با  دا شد و  ستم که در اتاقم باز   سایب
 ق شدن.وارد اتا
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 !!ینکرد شمیمن!! تو هنوز آرا یبا تعجب نگاهم کرد و گفت:خدا سامر
 !!ادیگفت:چقد لباست بهت م یبا مهربون سایالر

 !!زمیعز یمرس سایتموم شده...الر بایسامر همه کارام تقر کنمیم شیاالن آرا -
ــورت هی ــاب میمال یلیخ یرژ لب ص ــم هام رو با ر یزدم و حس و خط  ملیچش

 کردم. اهیس یچشم مشک هیچشم و سا
 ...میبر ایب یها شد مویا هیشب گهید هیکاف ی: هسامر

 شدم؟ مویا هیکردم و گفتم:جدا شب سایبه الر رو
 یخوب شد یلیخ زمی: نه عزسایالر
به  میتتونسیمن و سامر نم چوقتیبود که داشتم ه یدوست نیمهربون تر سایالر

 .میباش سایالر یو خوب یمهربون
 یالر یمرس -

رو به  دمشیکشــیکه دســته چمدونم رو گرفته بودم و دنبال خودم م یحالدر
هم و گفتم:  یلب هامو فشــار رو نهیآ یتو گهیبار د هیو ســامر کردم و  ســایالر

 میبزن بر
 تمسیکه من ن یسه ماه نیا یاتاقمو قفل کردم چون اصال دوست نداشتم تو در

 اتاقمو بده... بیترت یآرون درست و حساب
 منتظرمون بود. نیخونه پدر با ماش یروددر و یجلو

که مراقب خودم  زمیآ*غ*و*ش گرفت و گفت: عز یمنو تو مامانم بده  قول 
 .یو خوب غذا بخور یباش

 برم شهیکه واسه هم ستیقرار ن گردمیبرم گهیمامان سه ماه د -
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ا و پدر م میپدر شد نیکردم سوار ماش یبا مادرم و آرون خداحافظ نکهیاز ا بعد
 فرودگاه رسوند. رو به

ود شده ب ختهیکه با ترس آم یشور و شوق خاص میکه سوار هواپبما شد نیهم
 وجودمو فرا گرفت.

سامر خواب رفتن، مونده بودم تو سایالر قهیاز چند دق بعد  یمدم تو نیا یو 
 خسته بودن!! نقدیکه ا نایخودشونو نگه داشته بودن ا یچه جور نیماش

 وصلش کردم و آهنت لمیآوردم و به موبا رونیــم ب یرو از کوله پشت میهندزفر
 کردم. یمورد عالقم رو پل

 .میدیرس سیپار یبه فرودگاه تو یمدم نسبتا طوالن هیاز  بعد
ستون با بهتر هیشد!  یباورم نم هنوز ست هام  نیتاب ون سفر به خارج با ا هیدو

 بود. ایرو هیها مثل 
ن که از او یو به آدرســ میگرفت یتاکســ میاز فرودگاه خارج شــد نکهیاز ا بعد

 .میرفت میعمارم داشت
 .دمیبه مقصد رس یطوالن ریمس هیو  نیسنگ کیتراف هیاز  بعد

 .میشد ادهیرو حساب کردم و پ یپول تاکس و
 برابر خوشگل تر بود. 100محشره، خودش از عکس هاش  نجایمن ا یخدا
ما  گفت: واو..! واقعا کردیبه عمارم نگاه م اقیکه با شور و اشت یدرحال سایالر

 ....معرکه ست...م؟یبگذرون نجایقراره سه ماه تابستونو ا
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 یکه انگار قبال خونه  کردیبه عمارم نگاه م یبا نگاه شــکاکش جور ســامر
حالت خاص  هیاما  ادیگفت:به نظر قشــنت م یارواح بوده با لحن مشــکوک

 !!بیحالت عج هیداره!!
 !!شهیهم یمشکوک یبه همه چ بحث شدم و گفتم: سامر...تو که وارد

سال یو بچه ها کردمیکه به دور اطرافم نگاه م یدرحال سن و   دمید یم مویهم 
ش شدم که جدا  یکیاومدن متوجه کلبه کوچ یمدل باال م یها نیکه با انواع ما

دور تر از عمارم بود!! و حصــار  یلیگفت خ شــهیاز عمارم ســاخته بود.م
 داشت. ینگه م گهید یعمارم اونو محفوظ از مکان ها

 دهیبه عمارم داشت وگرنه حصار عمارم دورش کش یربط هیبود مال  یچ هر
 شد. ینم
 و سامر کردم و گفتم:آم...بچه ها اون کلبه... سایبه الر رو
ــم رو کامل کنم سامر دستمو کش نکهیقبل از ا اما ـــ ـــ : و گفت دیبتونم جمله ـ

 ها... میوارد عمارم بش دیبا نیفراموش کرد نکهیمثل ا
 نترنتیا یتو یو سامر وارد عمارم شدم درست مثل عکس ها سایهمراه الر به

 یو کالب ها ییایپرش فوق العاده رو یبا ســکوها یبا شــکوه یاســتخرها
ـش  یجذاب م یلیبه نظر خ رونیشبانه از ب ـ ـ اومدن و رستورانش که محفظه 

ــ ــهیاز ش ــاحل در ش ــ اچهیبود و رو به س  ارمج از عمبود که خار ییبایز اریبس
 یفضا هیسبزه بود و چمن  کردیوجود داشت و خارج از عمارم تا چشم کار م

سییایسبز رو شکوه ینماهای...به عالوه  شرط م یبا   یتتا به حال ح بندمیکه 
جنگل  هیدور تر از عمارم،خارج از حصــار عمارم  کمیبه چشــمم نخورده. 

 .تر کرده بود ییایوجود داشت که فضا رو چند برابر رو
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شد یوقت سالن عمارم  که چندان از ما بزرگ  ینگاهم با نگاه مرد جوان میوارد 
شلوار ج یکرد اون ت یتر نبود تالف سپرم و  ش یساده ا نیشرم ا بود و  هدیپو

 یبرچند برا ییبایز شیداشت که به پوست گندم یخوش حالت ییخرما یموها
ســبز براق  نتر که چشــم هاش به دمیتر نگاه کردم و د قیکرده بود دق هیهد

 ه؟یچ نجایِسَمِتش ا نیا یعنیهستن با خودم گفتم 
بود گفت:  باشینازک و ز یصــدا یکه تو یشــگیخاص هم یبا عشــوه  ســاِمر

ش شما م دیآم...ببخ  دایعمارم پ نیا یاتاقمون رو تو دیچطور با نیدون یآقا...
 م؟یکن
 ...نیبهم بد تونویتور تابستان تیآه...بله حتما...لطفا کارم عضو -

 فوق العاده بود. افشیهم درست مثل ق صداش
 بودم!! دهیمردونه بود که شن یصدا نیتر بایز
 .میعمارم به سمت طبقه دوم رفت یو از پله ها میدنبالش وارد عمارم شد به

 مدرسه بوده!! هیقبال  نجایا زنمیآروم گفت:بچه ها حدس م یلیخ سایالر
ه بوده...داخلش ب یمیقد یلیدرسه خم هیگفت:آره...البد  یعالقگ یبا ب سامر
 !!ستیجذاب ن رونشیب یاندازه 
 ادیبه نظرم جالب م ســـتی...اونقدرام که بد نیزدم و گفتم:ه یژکوند لبخند

 ه؟یچ نجایمرده سمتش ا نیا نیگیبچه ها شما م
 خدمتکاره... هی ای گرادی...بادهی...البد دونمیدر جوابم گفت:چه م سامر

 ...ادینگو....بهش نم -
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 هشنوی...مــــــــــــشیگذاشت گفت:ه شینیب یکه دستشو رو یدرحال سایالر
 ...ستیها...کر که ن

شت مرد شت ا یکه تو یاز درها یکی یجلو پیخو و  ستادیاون راهرو وجود دا
 گفت:

 درسته؟ گهیخانوم ها...سه نفر بودن د نجاستیا اتاقتون
 از کمکتون ی: بله،مرس ایآنار
 یو خوش حالتش فرو م یقوه ا یموها یتوکه دستشو  یدرحال پیخوشت مرد
 کنم خانم...؟ یزد و گفت:خواهش م نیلبخند مت هیبرد 

 ....سمونتهیِار ایهستم . . . آنار ایآنار -
نم آدر - م ها... نم  خا تم  ق ـــو را نیخوش بِ گز بان  ایِا لم ز ع م تم... ـــ هس

 .نمتونیب یفرانستون...سرکالس زبان فرانسه م
 وندمو با دستم عقب زدم گفتم: بله حتما...بل یدسته از موها هیکه  یدرحال
شد سپس شت همونجور ک ییبایز یبود منظره  ییبای...اتاق زمیوارد اتاق  ه دا
داشت و دو تا پنجره که رو به جنگل  اچهیتراس هم به سمت در هی کردمیآرزو م

 بودن...
 .میرو رزرو کرده بود نجایاتاق ا نیاصرار سامر ما لوکس تر به
ــت اتاق گذارده  ینگاه کل هی ــمت راس ــه تخت خواب که س به اتاق انداختم س

به رو  یکه رو به جنگل بودن و در انتها ییپنجره ها یشــده بودن درســت رو
کمد واسه لباس ها و  هی نطوریوجود داشت و هم بایز یتراس با منظره  ایسالن 

ــرو هیو  شیآرا زیم هیکار و  زیم هی ــت سیس ــتاونجا وجود  یبهداش .اتاق داش
 بود. ییبایرگ و زبز
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صال نمسامر شکر که اتاقش قابل تحمله من ا د ب یجاها یتونم تو ی: خدا رو 
 کنم. یزندگ

 خوشت اومده... ایکنم از اگزبرا یو گفت:آنا فکر م دیخند سایالر
صال مگه م - شم اومده ا بچه ها فوق  یوا ادیازش بدم ب شهیآره خوب از خو

صم ادتونهیالعاده بود بچه ها  صم میتگرف میت سال ت سرا ام بد  یاه میراجب پ
 ...هیمعمله واسم کاف نیمن پسر خودمو انتخاب کردم هم م؟خبیریبگ

 که خوشگل تر بود که.... انیبا تعجب نگاهم کرد و گفت:برا سامر
ــایالر ــتیکمد م یچمدونش رو تو یتو یکه لباس ها یدرحال س گفت:  ذاش

سرا فعال ب الیخیب سا نیایپ سرا ب میبرس نیذارب میمرتب کن لمونویو عدا راجب پ
 ...میحرف بزن

ـــامر ها س باس  مه ل مدونش رو یتو یه فت:  یرو یچ تختش ولو کرد و گ
 باهام موافقم...

به در خورد و  یکه تقه ا میکردن لباس هامون داخل کمد بود یجاساز مشغول
 ...در بازه...دییگفت:بفرما یسامر بدون متعل

تخت خواب  یاس بنفش رو رووارد اتاق شـــد و چند دســـت لب یخدمتکار
 گذاشت و گفت:

 فرمیونی ن،یبپوشــ نیهســت نجایکه ا یدر مدت دیهســتن که با ییها لباس ها نیا
 هستن... نجایا

 یاردو نجایا نکنه ه؟یمنظورتون چ د؟یببخش فرم؟یونیگفت:  تیبا عصبان سامر
 مدرسه؟ ایزندان؟ ایآهنگه  شیدختران پ
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سرد جواب داد: د یلیخ خدمتکار شخون ستیا نیقوان نیجوان، ا زهیو  دیبا نجا
همه دانش  8و ساعت  شهیجشن برگزار م هیدرضمن امشب  دیکن یرویازش پ

 حضور داشته باشن. دیآموزان با
شندیپرس سایالر شن؟چه جور ج شکل یه؟توی:ج شن م  ریلباس غ ستین یج

 م؟یفرم بپوش
ش یتو زمینه عز - شن ها لباس پو  یور نجایا نیاز قوان ستیل هیآزاده... دنیج

 لباس ها گذاشتم.
 .دیخبرم کن نیداشت یکار اگه
 در جواب خدمتکار گفت:بله ممنون خانم سایالر

 .دینورا صدام کن دیتون یم -
 که در بسته شد. یسپس خدمتکار از اتاق خارج و شد و زمان و

ساعت هیمثل  سامر شد و گفت: چه خدمتکار پررو یبمب  ا ! مگه مییمنفجر 
کنه...من اجازه  فیو تکل نییبخواد واســمون تع یهر ک میهســت یزندان نجایا

 بهم دستور بده. یکس دمینم
...به میکن خراب زایچ نیتابســتونمونو واســه ا دینبا مینیبب ایســامر ب الیخیب -

 اومد!! یبه نظر نم یعالوه...از نظر من اونقدرام دختر بد
ها  فرمیونیگذاشتم و  کمد یلباسم رو تو نیحرفمو تموم کردم آخر نکهیاز ا بعد

 دست رو به سامر،و هیدادم و  سایدست از لباس ها رو به الر هیرو برداشتم و به 
 دست لباس رو واسه خودم برداشتم. نیآخر

ــت یت هی...میها رو تنمون کرد لباس ــرم آس کوتاه  یبلند بنفش با دامن ها نیش
 دار. نیچ یمشک
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 خورنیون نمبه درد تابست ادیکه ز نایگفتم:ا یناراحت با
 تنسیبد ن ادمیو گفت: ز دیشرتشو باال کش یت یها نیآست کمی سایالر

 ادمیکه ز هیگفت:منظورم چ کردیم یبررس نهیآ یکه خودشو تو یدرحال سامر
شن سایستن؟الریبد ن ست رو  ادیم هم بلونده بنفش بهتون ای...آناریدار یتو پو

شن ن ست...بنفش ز ستیمن پوستم رو اه  اد،یمبرنزه ن یها به پوست ادیبرنزه 
 مگه رنت قحط بود؟!

 نگاه به اطراف کمپ هی میریو ب میغر زدن لباس هامونو بپوشــ یبهتره به جا -
 !میرو از دست بد ییجا نیهمچ یتو ییکه فرصت ماجراجو فهی، ح میبنداز

شگل الیخی.بایزد و گفت:باهام موافقم آنار یلبخند سایالر هر  یسامر تو خو
 .ادیبهت م یبپوش یچ

نداشت اما با اون اندام خوش فرم و  یبه خصوص یدر واقع سامر خوشگل البته
شم ها یو با رده ها یقهوه ا یقد بلندش و موها ستر یبلوند و که با چ  یخاک

 ایبزرگ  ینیب یشد بهش گفت زشت حت یشد، نم یست م بایاش که تقر رهیت
شت لب ها یختیر یب یلب ها ایبد فرم  شت یهم ندا  همراه هشت بو در یگو

شد بهش گفت خوشگل!!  یاما بازم در هر صورم نم کیو کوچ یقلم ینیب هی
 نداره واسش مناسب تر باشه. ینقص چیه افشیق یجمله  نیا دیشا
 اد؟یبا اکراه بهمون نگاه کرد و گفت: چطوره بچه ها؟لباس بهم م سایالر

 .ادیم یروشن همه جور لباس یعالقه گفت: آره خوبه، پوست ها یب سامر
 منم خوبم بچه ها؟ -

 !!!ادی:چقدر لباسه بهت مسایالر
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ض نکهیاز ا بعد شه به طبقه  فرمیونی میکرد یسامر رو را و  میرفت نییپا یرو بپو
ــ ــس که درحال کار کردن بودن و عده  میدیرو د رهایو مد نیخدمتکارها و موئس

 یه مکمپ پرســـ یمثل ما تو گهید یاومدن و عده  یاز بچه ها هم تازه م یا
 زدن!!

 خوند گفت: یو مقررام کمپ رو م نیقوان ستیکه ل یدرحال سایالر
 ساعت دیبا میکه جشن دار ییبه جز اون شب ها دیرو نگاه کن نجایبچه ها ا -
 !!میاتاق هامون باش یتو 9

ـ ادیفر سامر ـ ـ ـ ـ  دیه باک میهست یپادگانه؟مگه دبستان نجایمگه ا ؟؟؟یزد : چ
 م؟یبخواب 9ساعت 

 م؟یکالس فرانسه دار یبه نظرتون ک نیقوان الیخیب -
ـش وونهیبا تعجب نگاهم کردن سامر گفت:انگار بدجور د سایو الر سامر ـ  ـ

 !!یشد
 من فقط... ادینه ز -

ـم رو تموم کنم سامر با تعجب پرس نکهیاز ا قبل لوم مع چی: بچه ها ه دیجمله 
 ...!میبهتره زود برگرد شهیداره شب م م؟یریکجا م میهست دار

ــده بود دور ــدم که وارد جنگل ش ا واقع میو برمونو برانداز کردم و تازه متوجه ش
 م؟یریکجا م میدار
 ...میبرگرد نیایگفت: بچه ها ب دیلرز یم بایکه تقر ییبا صدا سایالر

 یاز کدوم طرف؟شــما مدرســه رو م یول میبرگرد دیاکراه گفتم:درســته با با
 ن؟ینیب
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 دیبا یگفت: نه ول دیبار یو وحشــت م که از صــداش ترس یدرحال ســامر
اسمون و نجایا یخوام تصور کنم که ممکنه چه اتفاقات ینم ی!! چون حتمیبرگرد

 افته!! یم
ها رو در پ یکی چه ب میگرفت شیاز راه  پا میرفت یم شــتریو هر  گار راه   یانیان

 نداشت!
شده بود انگار صدا ی! ممیواقعا گم  ستم  سه  یتون شو به قف  نهیسقلبمو که خود

راه رو  نکهیخودم رو حفظ کردم و با ا یکوبوند رو بشــنوم اما خونســرد یام م
 شده بودم. دینا ام یول میداد یادامه م

ــ نیا یبهتره رو هیکاف گهیبچه ها د - ــنت بش هامون به  لیو با موبا مینیتخته س
 .میمدرسه زنت بزن

 .زنمیدر آورد و گفت: من زنت م بشیج یاز تو لشویموبا سایالر
ش یرو ستم و به خور ش سنت ن نگاه کردم درحال غروب کردن بود کل  دیتخته 

 شده بود. یقرمز و زرد و نارنج یاز رنت ها یبیآسمان ترک
 .یخودم گفتم عجب غروب محشر با

درختان  رو با ییبایرفت کنتراست ز یم یرو به سرخ شتریآسمان هر چه ب رنت
 .ردکیم جادیبودن ا دهیسبز جنگل که سر به فلک کش

 خودشو از دست ییبایرفت و جنگل ز یم یکیهوا رو به تار دیغروب خورش با
 داد. یم

 و ترسناک شده بود. کیجا تار همه
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 آنتن اصال لمیبود گفت: بچه ها موبا دایپ شیکه بغض از صدا یدرحال سایالر
 ..دهینم
 رفت یبرگ ها راه م یکه رو یکس یقدم ها یبگم که صدا یزیخواستم چ یم

 م خورد.به گوش
شت درختان د دمید یا هیسا انگار شدم که واقعا تو گهیاز پ س یمطمئن  ر درد
 میافتاد
 !!کهیمرگ به تو نزد ایاز درونم گفت:آنار ییصدا

 ؟نیدیرو د هیکردم گفتم:ش... شما هم اون سا سایلکنت رو به سامر و الر با
ترس  سایرشدم اما با جواب مثبت سامر و ال یاالتیخ دیخودم فکر کردم شا با

کار ها  فت و تن زدم :  ادیکه تونســتم کنم فر یســراســر وجودم رو فرا گر
 !!نی...سامر فرار کنسایالر

شد و همچون  ناگهان سرم وارد  شت به   نیبه زم یباله ا ر*ق*ا*صضربه از پ
 فرود آمدم...

*** 
 هام رو باز کردم چشم
 کردم دایکف جنگل به شکم افتاده بودم پ یخاک ها یرو یرو درحال خودم
ــایالر کنارم ــامر بودن که مثل من رو س ــده بودن! بعد از من  نیزم یو س ولو ش

 به هوش اومد و بعدشم سامر!! سایبعد الر هیچند ثان
 !هوش شدم! یمحکم به سرم ضربه وارد شد! و ب یلیخ زیآوردم که با چ ادی به

 .میگفت:بچه ها بهتره فرار کن یبه آرام سایالر
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ـــامر ـــد س به ش فت:  دهیم پرکه رنگش  هانش رو قورم داد و گ بود آب د
 درسته...حق با اونه!

 بچه ها! نیزدم :بدو ادیکه ترس سراسر وجودم رو فرار فرا گرفته بود فر یدرحال
 ...دمیکه ممکن بود دو یسرعت نیبا آخر و

ــامر ــایو الر س ــتم  یمن بودن م یجلو س ــت گردنم  زیچ هیتونس ــرد رو پش س
 احساس کنم.

هام از شدم ترس منقبض شده بودن اما  چهیه بود،تک تک ماهبند اومد نفسم
 .دمیو با تمام توانم دو ستادمیلحظه هم نا هی

به که اول ی کل به رو  ـــده بودم و د نیمخرو مپ ش که وارد ک  ادیو فر دمیبار 
 !!دیکلبه عجله کن یتو میزدم:بچه ها بر

 ...میتگذاش پشت در یچوب کهیو ت میرسوند یدوان خودمونو به کلبه چوب دوان
ــک ــایالر یها اش ــراز س ــدن و درحال ریس کرد گفت:حاال  یکه هق هق م یش

 ..میبچه ها؟کاش از کمپ دور نشده بود میکن کاریچ
ــربه ها ناگهان ــد یض ــد به طور یدیش که ممکن بود در از جا  یبه در وارد ش

 کنده بشه.
 نا مفهوم!! ی...ِپج پچ هادیاز پشت در به گوش رس یینجوا

ســامر نجوا پنهان شــد و  غیج نیزد که در ب یگوش خراشــ غیر جســام ناگهان
 نبود. دیشد یاز ضربه ها یخبر گرید

 دهیآنتن م نجایا لیگفت:موبا دنیلرز یکه لب هاش م یدرحال سایالر
 زود بـاش نجایا انی:عجله کن زنت بزن به مدرسه زود باش بگو بسامر
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 اومده. شیواسمون پ یزنت زد و گفت که مشکل ریبه مد سایالر
اومدن  یوقت نیخوا یگفتم:بچه ها حاال م ریبا مد سایالر یاز مکالمه تلفن بعد

 م؟یبگ یچ
 !!قتویگفت:خب معلومه حق دیلرز یکه هنوز م سایالر

 ادیموضوع با عقل جور در نم نیکرد گفت:نه ا یفکر م یمنطق شهیکه هم سامر
 .اینفریبه کال میبهتر باشه برگرد دیشا م،یشد وونهید کننیاون ها فکر م

سامر کردم و گفتم: رو ستون ح انیبود که تا پا نیا نیاز قوان یکیبه  ق خارج تاب
 !میشدن از کمپ رو ندار

 هیچ شـونیلعنت نیاون قوان سـتیادامه داد: برام مهم ن یتر یبا لحن جد سـامر
 .دینکن یآور ادیاونا رو بهم  نقدریا

 بود بایز یبه طرز باور نکردن زیچ همه
 بودم!! دهیند یبا شکوه نیبه ا ییکالب ها ایفرنیل کالک یتو

 بود! بایکه ز واقعا
ص یاز دانش آموزان که باهم م یتعداد  یتعداد نجوریو هم دمیرو د دنیر*ق*

 نشسته بودند. زیم کیک دور  نیو مسئول نیاز معلم
 !!اوردنیبچه ها م یبرا یدنیاز خدمتکاران که نوش یتعداد نطوریهم و

 بود. بایحال ز نینقص و در ع یب زیچ همه
 !ادیداره به طرفمون م یک دینیبرداشت و گفت:بچه ها بب یدنینوش هی سایالر

 به دور و بر انداختم. ینگاه
شت به طرفمون م ایاگزبرا نیآدر سر یبود که دا نگاهم رو ازش گرفتم  عیاومد 

 کردم. یمتوجه نشده باشه که به اون نگاه م دوارمیو در دلم گفتم:ام
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 تونه جذاب باشه!! یمعلم م هی نقدریا دونستمیالعاده شده بود، من نم فوق
بود  دهیشکه پو یبلند و کراوام مشک نیآست دیسف راهنیبا پ یشلوار مشک اون

 شده بود!!! شتریجذبه اش ب شهیاز هم
 گذره؟ یجشن به شما و دوست هاتون خوش م سمونتهیخانم ار -
 بله خوبه -
 د؟یبچه ها آشنا بش هیقبا ب نیهنوز نتونست -
 آم، نه هنوز -

 وارد بحث شد : سامر
 میخودمون هست یخوب امروز، روز اول بود و ما سه تا اونقدر مشغول دوست -

 میندار رانگیبه د ازین میباهم باش یما سه تا وقت میکن یرو فراموش م گرانیکه د
 داشته باشن! ازیبه ما ن گرانید دیالبته شا

 .بایانم زخ نطورهیقطعا هم -
ستش رو به طرفم دراز کرد و گفت : افتخار ر*ق*ص با معلمتون م ایاگزبرا  ید

 سمونته؟یخانم ار نید
 ر*ق*صش رو قبول کردم. شنهادیرو گرفتم و پ دستش

 اه بود.اشتب هی ایر*ق*ص اگزبرا شنهادیقبول کردن پ دیخودم فکر کردم شا با
 دستش رو دور کمرم حلقه کرد. یوقت

هم دست داد انگار دست هاش سرد بودن اما در واقع در پوستم ب یبیعج حس
 رو احساس کردم!! یخاص یسوزش و گرما
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 بهش کیرو داشتم که از نزد نیو فرصت ا دمیر*ق*ص یکه باهاش م یدرحال
 نگاه کنم.

 خورد! یبهش م 24-23اومد!!! حدود  یسنش باال نم ادینظر ز به
 از من بزرگتر نبود. ادیز

* * * 
ر امروز فک یتخت خوابم رفتم به همه اتفاق ها یتو یبه وقت یوقت شـــب اون

 ...کردمیم
 م؟؟یبرگرد دیبا یعنی
 م؟؟؟یبمون ای

 میگشتیبرم دیاومد نبا یجالب هم به نظر م ییبایشکوه و ز نیدر ع زیچ همه
 بود که من داشتم . . . یحس نیا

 ه باشم...بارم شده خودخوا هیخواست واسه  یخواست بمونم دلم م یم دلم
 شد طبق احساساتم عمل کنم نه عقلم!! یم یچ

 ؟یداریوار گفتم:سامر؟هنوز ب زمزمه
 شده؟ یزیآره. . .چ -
 !!میبر نجایخوام از ا یسامر من نم -
خب منم  - ما فکر کنم هنوز  میخواد بر یدلم نم ییجورا هیاره  ته  ادمیا نرف

 یتامون م 3بود هر  دهومین ایجنگل افتاد!! اگه اگزبرا یتو یامشـــب چه اتفاق
 !!میمرد

جایا یول - خب ...منم اعتراف م یلیخ ن گه و ... و ...   ایکنم اگزبرا یقشــن
 !!رمیبد بگ یها میخوام درموردش تصم یم یجذابه دوستش ندارم ول یلیخ
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 خواد برم . یراستش منم دلم نم -
 بود گفت: دایازش پ یکه خواب آلودگ ییبا صدا سایالر
تابســتون فوق العاده و جالب  نیکه ا میما بهم قول داد میبر دیبچه ها نبا آره

ستون دخترها شه متفاوم تر از هر تاب  یمثل خودمون!!منم م یساله ا 17 یبا
 جنگل جن زده باشه. دیاتفاق بود شا هیاما اون  کمیترسم 

 !!!؟یکردم و گفتم:تو به جن اعتقاد دار سایرو به الر یناباور با
! میجنگل نر یتو گهید میکن یم ی!! خب سعـــــــدیاش گمیخب م ینه ول -

 کمپ نداره که . . . نیمسئول ایبه مدرسه  یربط
 م؟یونیمیو م میکن یم سکی: آره درسته . . . پس همه موافقن که رسامر

 و گفت : من کامال موافقم دیکش یا ازهیخم سایالر
 را...دخت ری....شب بخمیبخواب گهیمنم موافقم... سامر بهتره د -

* * * 
لن غذا و سامر به سا سایبا الر فرمیونی دنیبستم و بعد از پوش یدم اسب موهامو

 .میرفت یخور
 !میها، نشست زیاز م یکیو بعد از انتخاب کردن  میبرداشت غذاهامونو

 !میاز بچه ها آشنا نشده بود چکدومیبود که هنوز با ه بیعج
 یتماعاج یما آدم ها میط برقرار کنارتبا گرانیبا د دیبود با نیحق با آدر دیشــا

 !!میبود
 ...میآشنا نشده بود گرانیهنوز با د یچ یبرا دونمینم
 از کنفلکسم رو خوردم ... گهیقاشق د هیافکار  نیا با
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 .انیما م زیکه به طرف م دمیتا پسر رو د 3
 رد و بدل نشد... نمونیب یحرف یتعجب رو به سامر کردم ول با

انداخت زمزمه وار  یرو به پســرا م اینگاه دن نیتر بیکه عج یدرحال ســامر
 گفت:

 !! درسته؟ننیبش نجایو ا انینکنم اون ها بخوان ب فکر
شد و  1 سر از اون ها جدا  سر د 2پ سر م یبا پرروئ قایدق گهیپ  زیتمام اومدن و 

 ما نشستن ...
 خشک رو به پسرا کرد و گفت : امرتون؟ یبا لحن سامر

شد رنگشون  یداشت که نم یبیعج یو چشم ها یوه اقه یاز پسرا که مو یکی
رنت  هی...!!چشم هاش دمید یبود که م یزیچ نیداد و جالب تر از ا صیتشخ

 خاص داشتن.. یآب
سر صبحانه م میگفت:خوب دار پ شماها  ستن  ییجا م،یخوریمثل  ش سه ن وا

 !میشما نشست زینبود، دور م
 ییها پر بودن و جا یگفت همه صــندل یبه اطرافمون کردم راســت م ینگاه

 واسه نشستن نبود!!
 خاص نشسته بود با تشر گفت: همه یکه کنار اون پسر با چشم ها یگرید پسر

 کنن!! یهول م ننیب یدخترها تا پسر ها رو م
 .دیگلوش پر یتو د،ینوش یرو که م یحرف سامر قهوه ا نیا دنیاز شن بعد

 م؟یکرد یها رفتار م یکول ...واقعا چرا مثه میکم آورده بود گهیجدا د انگار
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سر م رییکردم جو رو تغ یسع شون بدم اومدن اون ها   یعاد زیما چ زیبدم و ن
سر سه ما بوده رو به پ شم ها یوا ص یکه چ شما  یخا شت کردم و گفتم:  دا

 ن؟یکالس چندم
 و گفت: سوم دیقلپ از قهوه اش رو نوش هی پسر

 !مینیبیکالس مرو سر  گهیخونسرد ادامه دادم: پس امروز همد یلیخ
 ن؟یچطور؟شماها هم سوم -
 کالج میر یم گهیسال د یآره ول -
 تونم اسم هاتون رو بپرسم؟ یم -
 هستم. سمونتهیار ایوقار گفتم : من آنار با

 گفت : منم سامر آندراده هستم. یبا عشوه و لحن خشک سامر
 لوپز هستم! سایگفت : آم...منم الر شیشگیهم یهم با لحن معمول سایالر

سر سر م یپ شده بود  ش زیکه قبال از اون ها جدا  ست و گفت:ببخ ش  رید دیما ن
 کردم بچه ها...

 بشه... دیرابطه جد هیبتونه شروع  نیا دیخودم فکر کردم شا با
 کرد. یمعرف انیخاص داشت خودش رو دار یکه چشم ها یپسر

 ت.داش یقهوه ا یو چشم ها ینسبتا مشک یکه کنارش نشسته و موها یپسر و
 شد... یصدا زده م نیکال

سر شم ها بایکه تقر یپ سوخته و بزنزه و چ قهوه  یسبز و موها یپوست آفتاب 
 بود... دنیما نشست اسمش آ زیسر م رتریداشت از همه د یا

 .میدها بلند ش یصندل یاز رو میصبحانمون رو تموم کرد بایتقر نکهیاز ا بعد
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 نمتونیب یکالس فرانسه م یگفتم که : خوب پسرا تو و
 :شد و گفت رهیگرفتن به ما خ یخاصش که انگار آدم رو م یبا چشم ها انیدار

 ن؟یشما اتاق شماره چند یول باشه
 13جواب داد : شماره  سایالر

 ن؟یکنار اتاق ما هست قایدق یعنیواقعا؟؟؟  -
 .میهست 14رو کامل کرد: ما اتاق شماره  انیدار یجمله  نیکال

 قدرنیکه ا یدرحال میبود دهیا تا به حال همو ندبا تعجب گفت : پس چر ســامر
 م؟یکینزد

ثل ا دمیحرفشــون پر وســط کهیو گفتم : دخترا م کالس  نیفراموش کرد ن
 !م،هوم؟یدار
 گهید میکرد : آره..درسته...بر دییبه سامر انداخت و حرفم رو تا ینگاه سایالر

 سامر
 ...میفتو به طرف کالس فرانسه ر میهامون رو از کمد برداشت کتاب

 هوا برده بود. یسرسام آور بچه ها ، کالس رو تو یکالس صدا یتو
 دلم واسه مدرسه خودمون تنت شد. یطرز احمقانه ا به

سه سال د یاون روزها وا سه خاطرام... سه بچه ها...وا  میبر دیبا گهیخوب وا
 ...انیب م،یریدوستامم همون کالج که ما م هیکه بق ستمیکالج مطمئن ن

موضــوع کنار  نیبا ا خوامیم یمدرســه نرم چه جور گهیکه د یوقت دونســتمینم
 !امیب

فت:ه یتو با آرنجش بهم زد و گ که ســـامر  کار خودم بودم  کدومو یاف ...تو 
 ؟یخوایرو م ایاگزبرا دمیدن؟شایآ این؟یان؟کالیدار ؟یخوایم
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 م؟زیعز نیگفت : سامر مگه اسباب باز شیشگیبا لحن مهربون هم سایالر
 داد! یم تیاهم یادیسوخت و به همه ز یهمه م یدلش برا شهیهم سایالر
 ادیم بخوش ایکه از اگزبرا ستمیبهشون کردم و گفتم : بچه ها...من مطمئن ن رو

خوام...هنوز  یرو نم یپســر چیبگم!! من ه یخب چه جور نیدونینه...م ای
تابســتون دخترونه داشــته  هیامســال  خوامیتهنمه...من م یتو انیبرا یماجرا

 شم...با
 بود نی...ما قرارمون اـــالیخ یکرد و گفت: اوه...بــ زونیلب و لوچه آو سامر

!! همه اون پسرا خوشگلن...مخصوصا میریبد راجب پسرا بگ یها میکه تصم
شره ، هدنیآ شمی...اون...مح شماها اونو فاکتور بگیه،هیعال کل !! من نیری...
 ...خوامیرو م دنیآ

خب.. ســـایالر فت : گ لت زده  جا لخ کا نم از  م خب... ـــم  نی. خوش
 نه؟ ای ادی...اونم از من خوشش مدونمیاومده...نم

پسر  هیالت چون دنب ادیپسر ب هیتا  ینیبش دیتو نبا زمیعز نیبب یگفت: الر سامر
اونو  دیدنبالش...تو با ادیجذابه م نهی...اگه ببادینم یخود به خود دنبال کســ

شون شه تو با وونتین دکه او یکن یکار دیدنبال خودم تو با یبک  شویزندگ دیب
...اما میباش فیپسرها ما ضع ظراز ن دیو شا یتو دختر باش دی...شایریازش بگ

 .میاراده کن هیکنن فقط کاف وونشونیتونن د یمثل ما م ییها فهیهمون ضع
 ؟یخوایرو م نیکردم و گفتم : واقعا کال سایتعجب رو به الر با
 اومده...ازش خوشم  ییجورا هی یول دونمینم -
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باشه کردم و گفتم: سایکرد و دوباره رومو به طرف الر یبا نگاه سامر تالف نگاهم
 با خودم.. یکی نیا تیمسئول یول

سته...ا دییحرفم رو تا سامر ست و ح سایالر هیباز هیفقط  نیکرد و گفت:در وا
 ...میکن یم یبار ما باز نی...اشمی...ما عاشق نممیباز یباشه که ما نم

 وارد کالس شد. ایه در خورد و اگزبراب یا تقه
 در سکوم فرو رفت. کالس
 گذاشت... یم زیم یدستش رو رو یتو یکه کتاب ها یدرحال

هســتم معلم زبان فرانســه  ایاگزبرا نیرو صــاف کرد و گفت : من آدر صــداش
 .دیساعت با من کالس دار 3شما...روزانه حداقل 

شماها امر چون ست ییکایاکثر  ،  نیزنیحرف م یسیانگل ای نیالتو به زبان  نیه
 .دیزبان ها حرف بزن نیکالس من هم به ا یتو ستیقرار ن

 .دیحرف بزن یسر کالس من به زبان فرانسو دیبا
 salot: شهیم ی: سالم به فرانسومیشروع کن نیایب خب
هنوز وقت  یخوند ول یهاپ م پیه کیشکمم داشت موز گهیاز کالس د بعد

 ناهار نشده بود.
 .میکمد ها گذاشت یامون رو توه کتاب

از کالس فرانسه با معلم جذابش،  نمیکردم و گفتم: خوب ا سایبه سامر و الر رو
 !م؟یکن کاریروز رو چ هیبق

 .میآماده ش دیبا نیزود باش زم،یمنتظرته عز ی: کالس سوار کارسایالر
ــک زیبل نکهیاز ا بعد ــلوار مش ــو یکاله محافظ برا هیبه همراه  یو ش ر اکالس س
 .میدیپوش یکار
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که پشت مدرسه  یمخصوص سوارکار یو سامر وارد محوطه  سایهمراه الر به
 .میبود شد
 ساله ها بود. 17 یفقط برا یسوارکار آموزش

 شدن. یکه داشتن آماده م دمیهمسن خودم رو د یاز بچه ها یا عده
 ن؟یترسم شما تا به حال سوار اسب شد ی: من مسایالر

 داده. ادیبهم  کمی : آره قبال پدرمسامر
به عالمت تســل دســـت به حال ســوار  میهام رو  تا  باال و گفتم: منم  گرفتم 

 استرس دارم. کمیکنم که  ینشدم،اعتراف م
ش ادی: زسامر سخت نینگران نبا شم چ ستین یکار   نکهیا مگر شهینم یزیبعد

 اسبتون بد قلق باشه.
ــو معرف نکهیبعد از ا یمرب ــت تا ب یخودش ــطبل برکرد ازمون خواس و  میه اس

صوص خودمون رو انتخاب کن سب مخ سب رو به  میا سار ا ست که اف و خوا
 .ادیتا اسب باهامون ب میبکش یآرام

 خاص افتاد. دیاسب سف هیوارد اسطبل شدم چشمم به  نکهیمحض ا به
 کنه. یتا منو همراه دمیگفته بود افسار اسب رو کش یکه مرب همونجور

محوطه  یو ســامر رو تو ســایکردم و الر تیرو به خارج از اســطبل هدا اســب
 انتخاب کرده بود. یاسب قهوه ا هی سایو الر یاسب مشک هیکه سامر  دمید

کالس  نیشــد از ا یندارم کاش م یترســم بچه ها حس خوب ی: من مســایالر
 انصراف بدم.

 .ادیبامزه م یلیگفتم: به نظر که خ جانیه با
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شدم و یاز آموزش ها بعد سبم  سوار ا سب رو به  الزم  شمارش معکوس ا با 
 کردم. تیسمت جلو هدا

 .ستمیمجبور شدم با یگوش خراش غیناگهان با ج که
 اسب افتاده بود. یبود که از رو سایپشت سرم نگاه کردم الر به
پا یرو از مدم  ـــب او مه  نیبه تمر هی: بقدیکشــ ادیفر یمرب یول نییاس ادا

 ده.و خانم آندرا سمونتهیشما خانم ار نطوریبدن،هم
 کمکش کنم. دیاون دوستمه با یول -

 .دیکن نیو تمر نیبلند تر داد زد : فقط سوار اسب هاتون بش یمرب
 شه؟یم یچ سای: پس الرسامر

 .رهیباشه به درمانگاه مدرسه م میهست، اگه حالش وخ هیاول یکمک ها -
 ...یکردم: ول یپافشار دوباره

 .نیافتیبشنوم، راه ب یزیخوام چ ی: نمیمرب
 .دیرس انیکردن بالخره کالس به پا نیتمر یاز مدت بعد

سامر به رختکن رفت به و دوباره همون  میو لباس هامون رو عوض کرد میهمراه 
 .میدیمخصوص رو پوش رمیونفی
ــت یدرحال و ــد یاز رختکن خارج م میکه داش ــمم به دار میش افتاد که  انیچش

شت پ ش یرو م راهنشیدا سرها د،یپو  کسیس قایدق ید ولپک دار بو یاز اون پ
 پک نبود.

 !؟یکرد یبه اون نگاه م ی: داشتسامر
 ؟یبه ک -
 انیبه دار -
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 .ستین نطورینه ا -
ن که او یکردیفکر م یداشــت نطورهیزد و گفت: چرا هم یلبخند ژکوند ســامر

 .یشده بود رهیبه بدنش خ دمیچقدر جذابه خودم د
کن که داشت چشمام تو هم قبول  یکنم که جذاب بود ول یاعتراف م یاوک -

 .دنیباال تنه آ دنیاومد با د یدر م
 انیدار یپک بود ول کسیســ دنیآ یزد و گفت: قبوله..ول شــخندین هی ســامر

 پک نبود.. کسیس
 خورده پک دار بود. هیچرا  -

 باال اکثر اوقام خلوم بود. یطبقه  یراهرو
 .ددختر قطع ش هی هیگر یگفتگومون با صدا میدیدر اتاقمون که رس به
 ست. سایتعجب رو به سامر کردم و گفتم: حتما الر با

 نبود.. یاتاق کس یتو یدر رو با عجله باز کرد ول سامر
 .دیرس یهنوز به گوش م هیگر یصدا یبود ول یکامال خال اتاق

 اونجا نبود. سایتراس رو باز کردم، الر در
 کنم؟ یکه من م یکن یم یز سامر تو هم همون فکر -
 ..ستین سایالر هیگر ی... صداستین سایرکنم ال یفکر م -

به در  یلحظه تقه ا نیدر هم د،یبه گوش رســ ییاز داخل کمد صــدا ناگهان
 خورد و در باز شد.

 کرد. یکمک م سایخدمتکاره بود که به الر همون
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ــایالر دنید با ــم هاش قرمز نبودن و به  هی یکامال جا خوردم حت س تره هم چش
 رده.ک یم هیاومد که گر ینظر نم

شم هام به کمد لباس خ نکهیا با و بهش  میرفت سایبود ، به طرف الر رهیهنوز چ
 تخت دراز بکشه. یکه رو میکمک کرد

 ممنونم خانم نورا -
کنم دکتر گفت که تمام امروز رو  یم ه،خواهشینورا کاف ی: فقط بهم بگ نورا

 الزمه استراحت کنه.
 ذار .فقط تنهامون ب شهیاگه م یمرس میدونی: مسامر

 نگفت و اتاق رو ترک کرد. یزیدر جواب چ نورا
 .یزد یباهاش حرف م یاونجور دیسامر ، نبا یرو بستم گفتم: ه اتاق

 ؟یتو حالت چطوره الر اد،یازش خوشم نم الیخی: ب سامر
 .دنیها بهم خند یلیشدم خ عیبد ضا یلیخ ی: خوبم سامر ول سایالر

شه بهسامر ست مهم نبا صال رفتارشون وا شرط م یربط چیاون ها ه : ا  ینداره 
 گند زدن. شونیها تو زندگ نیبارم که شده بدتر از ا هی یبندم خودشون برا

 نورا وارد نکهیخورم قبل از ا یکمد رو برانداز کردم و گفتم: بچه ها قســم م در
 کمد اومد. یاز تو ییصدا هیاتاق بشه 

 .دمیدختر رو شن هی هیگر ی: من که فقط صداسامر
 دختر؟! هی هی: گرسایالر

 یوقت یتوئه ول هیگر یصــدا میدختر اول من و ســامر فکر کرد هی هیاوهوم گر -
 بود... ینبود تراس هم خال یکس میدر اتاق رو باز کرد
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ــامر ــــم رو کامل کرد و گفت : تا ا س ــد نکهیجمله ـ و  دیتو و نورا وارد اتاق ش
 قطع شد. هیگر یصدا

 .مینک یبزرگش م ادیز میما دار ستین یجالب یاصال شوخ الیخی: بسایالر
ر ، تازه سام میدیشن ییصدا هیخورم که  یقسم م سایسماجت ادامه دادم: الر با

 !دیهم شن
شب چ سای: الرسامر شب که تو یبگ یدار یراجب اون  اون کلبه  ی، همون 

 م؟یافتاده بود ریگ
 یا بدشون منبوده که از م نجایا یکار چند تا از بچه ها یدونی: از کجا مسایالر

ــتن ات یاومده و م ــدا نیدون یکنن؟! از کجا م تمونیخواس از  هیگر نیهم یص
 نبوده؟ یاتاق ب*غ*ل

شا - شا سایحق با الر دیسامر  رو بزرگ  زیو همه چ میتوهم زد یادیز دیست 
 !میکرد

 نی، اوال که فراموش نکن نیزن یحرف رو م نیا نیشما دار شهی: باورم نم سامر
و  ســتین یاتاق گهیاتاقه و ســمت راســتمون د نیراهرو و آخر یاتاق ما انتها

 جانیکنم ا یدارم و حس م نجایبه ا یسمت چپ اتاق سه تا پسره ، من حس بد
 جن زده ست...!

 !یکنم نگو که به ارواح اعتقاد دار یخواهش م زمی: سامر عزسایالر
 ارواح چرا...بهشون اعتقاد دارم. ی: جن نه ، ولسامر

 در اتاق باز شد.لحظه  نیهم در
 به ارواح اعتقاد داره؟! یکه از صداش مشخص بود گفت: ک یبا تمسخر دنیآ
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دن داشت ز ادیبه فر یادیز یکه شباهت ییکاناپه بلند شد و با صدا یاز رو سامر
سرها  شما پ ش 3وارد اتاق  یندادن که وقت ادیگفت: به   دیش یجوان م زهیتا دو

 !د؟یدر بزن
ــخ دنیآ ــ یادامه داد: نه برا زیر آمبا همون لحن تمس که به ارواح  ییها زهیدوش

 اعتقاد دارن.
صدا د،ی: بس کننیکال شن هی هیگر یما  صدا از  ممکنه میو فکر کرد میدیدختر 

 !ن؟یکرد یم هیگر نیاتاق شما باشه کدومتون داشت
 !ه؟یگر یصدا ؟ی: چ سامر

 .!میکرد ینم هیما گر ی: ولسایالر
 ده بودم و زبونم بند اومده بود..ش رهیتعجب به سه پسر خ با

ــما گر هی: منظورم چنیکال ــدا میما مطمئن ن؟یکرد ینم هیکه ش  هیگر یکه ص
 !میدیشن
هاش رو تو الیخیب انیدار به د یدســـت  فت:  هیتک واریهم گره زد و  داد و گ

 دارن. یواشکی یغصه ها شهیدخترا هم الیخیب
ضب م یلیتون خبه میدار دینیقاطعانه گفت: بب گهیبار د کی سامر که  میگ یوا
 ، اون صدا..اون صدا رو... میکرد ینم هیما گر
شن جمله صدا رو ما هم قبال   منبع یول میدیسامر رو کامل کردم و گفتم: اون 

 .مینکرد دایصدا رو پ
...بهتر باشه که احضار دی...شا دیارواحه...شا هی: من مطمئنم همون قضسامر

 .میروح کن
 !؟یاعتقاد دار زایچ نیکنم ، نگو که به ا یش مدختر خواه ی؟هی: چدنیآ
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نفر از ما اعتقاد داره! و منم با  هیباال انداختم و گفتم: خوب ظاهرا که  ابروهامو
 .ارمیافته کم کم دارم اعتقاد م یداره م نجایکه ا یاتفاقات نیا

کنم  یبود گفت: من که هنوز فکر م دهیکه هنوز رو تخت دراز کشــ ســـایالر
 .نیشد یاالتین خشماها همتو

 جایه وتخت هیو  ومیمد هیبه  ازیفقط ن ســت،ی: به نظر منم امتحانش بد ننیکال
 باشه که اعتقاد کامل داشته باشه. یکس دیبا ومیمد نطوریو هم میدار

 همه نگاه ها به طرف سامر برگشت. نیاز اتمام حرف کال بعد
 بشم؟ ومیمد نیخوا یاز من م یعنی: سامر

 !یاعتقاد دار شتریما ب خوب تو از همه -
 خوشگل باشه! دیبا ومیمد دونمیکه من م یی: و تا اون جا دنیآ

 !؟یزن یباهام الس م ی: دارسامر
 ابروهاشو باال انداخت و گفت: نــه..! دنیآ

 !م؟یاریب ریاز کجا گ جایتخته و یول ی: اوکسامر
خوب کاناپه اتاقمون َلش شــد و گفت:  یروشــن کرد و رو گاریســ هی انیدار

 نجوریو ا دیمرکز خر یگشــت تو هی میکه امروز بعد از ناهار قراره بر دمیشــن
 .نیفروشن بخر یم جایها که تخته و یفروش یاز اسباب باز دیتون یجاها ، م

ناهار از  میبرس رید گهید قهیدق 5خوبه ، پس االن وقت ناهاره فکر کنم اگه تا  -
 دستمون رفته.

* * * 
 .میتا آماده ش میاتاق برگشت از خوردن ناهار به بعد
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 یبلوز نازک صــورت هیبه همراه  یدامن مشــک هیکمد لباس رو باز کردم و  در
 .خوردیم یتاپ مشک هی رشیگشاد که ز

وان به عن یرژلب ساده صورت هیو از  دمیـم رو پوش یآل استار مشک یها کفش
 استفاده کردم. شیآرا

 .میبپوش فرمیونی میستیمجبور ن رونیکه ب نهیا شی: الاقل خوبسامر
داشت  نیچ کهیکوتاه قرمز ساده که فقط سه ت راهنیپ هیرو برانداز کردم ،  سامر

 .دهیجلف نپوش دمید یبود که م یبار نیاول ،یساپورم مشک هیبه همراه 
ش زیرو آنال ساینگاهم الر با شاد، تق هی دنیکردم که درحال پو  بایربلوز بنفش گ

شلوار  یتا باال شکناف بود ،  سف یکوتاه م ستش رو چند برابر م یدیکه   یپو
 کردن بود. شیدرحال آرا نهیآ یکرد و جلو

 ادیم ادمیکه  ییتا اون جا ؟یایب یخوا یم یمگه تو ســـایتعجب گفتم: الر با
 .یامروز رو استراحت کن دیدکتر گفته بود با

 .نیجا تنها بذار نیا یتو نیخوا یکنم ، نگو که منو م ی: خواهش مسایالر
 برن. یها رو م یامروز فقط سال سوم انیهمه که نم -

سرش بردار، ا ای: آنارسامر ست از  هتون ب نیشه نگ یم وونهیتنها بمونه د نجاید
 نگفتم!
 ها... زهیدوش نیلیدادم و گفتم: هرجور ما رونیرو ب بازدمم

 دخترا؟ نیکرد و گفت: حاضر دیرژ لبش رو تجد سامر
 .می: بزن برسایالر

 ـم رو برداشتم و دنبالشون راه افتادم. یپشت کوله
*** 
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خورد و در آستانه سقوط با  زیپام ل هویشم که  ادهیخواستم از اتوب*و*س پ یم
 دور کمرم حلقه شد. یرومندیو ن یبودم که دست قو نیزم یصورم رو

 یانداختم و چهره ها یبه دور و برم نگاه ســتامیکه مجددا توانســتم با یهنگام
 نیالک نطوریشده بودن و هم رهیبودم که به من خ دهیرو د سایرسامر و ال شانیپر
 زدند. یکه لبخند ژکوند م دنیو آ

ــو دور  ینینگو که ا ایکنم خدا یکجاس؟ اوه خواهش م انیدار پس ــتش که دس
 بود. انیکمرم حلقه کرد دار

 طلبم نه؟ یکیچشمک زد و گفت:  انیدار
 .انیدار یخجالت گفتم: مرس با

 کنم. یم: خواهش انیدار
 ان! یاضافه کنم که همه دختر ها دست و پا چلفت نمی: البته ادنیآ

 دخترا..! دیخر میبر نی: خوب بزنسامر
 .میبه دنبال سامر راه افتاد سایو الر من

 ن.دنبالمون راه افتاد گاردیباد نیپسر ها ع دمینگاه به پشت سرم کردم و د هی
 چرا دنبال ما راه افتادن؟! نایا نینیدخترا بب یگفتم: ه یآروم یصدا با

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

 .میداشته باش ازین گاردیکنم باد یواضب و بلند گفت: فکر نم سامر
با  نایو دار دنیو آ نیندادن، سامر بلند تر ادامه داد: م*س*تر کال یجواب پسرها

 شما ها بودم.
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 خوشگله؟! ی: بله کار داشتدنیآ
 .میخوا ینم گاردی: واضب گفتم بادسامر

 : جون من؟!دنیآ
 : جون تو...!!!!سامر

 .میما نگران ی: ولنیکال
 : منم نگرانم.سایالر

 .میپس بهتره هممون باهم باش -
ش هیو وارد  میباهم راه افتاد همه شغول بازد یلباس فرو ا ه لباس دیدخترانه و م
 .میشد

 اد؟یبه نظرتون به من م نینیرو بب یبلند نقره ا راهنیپ نیدخترا ا ی: هسامر
 که..! میفهمینم یخوب تا پرو نکن -
ــش رو  ییبه نظر من تو پوستت برنزه ست سامر بهتره که رنت طال ی: ولدنیآ ـ

 .ادیکه به پوستتم ب یبردار
 جواب داد: از تو نظر نخواستم اسکول! یبا دهن کج سامر

 خوب هردو رو بردار برو پرو کن. یلیگفتم: خ دمیخند یم زیر زیکه ر یدرحال
و اومد اون یبه طرفم م یبلند ســبِزآب یلباس مجلســ هیکه با  یدرحال انیدار

 !ادیبه تو ب نمیکنم ا یصورتم گرفت وگفت: فکر م یجلو
 !؟یابرومو انداختم باال و گفتم: چ هی

 که گفتم! نیهم -
ــ ییش کردم و از اون جابه یتعجب نگاه با ــتم دل کس ــت نداش رو  یکه دوس

 .دمیبشکنم به اتاق پرو رفتم و لباس رو پوش
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ــش بد نبود  قهیکه سل دمیاتاق پرو کردم و د نهیآ ینگاه به خودم تو هی لباس  هیـ
 دار بود. نیبود که از پشت بلند و از جلو کوتاه و چ

 اشت..د ییبایز یها یلباس هم دکلته بود و رو دوز یباال
 به در اتاق پرو خورد و در باز شد. یلباس بودم که تقه ا ییبایز محو

 بود که چشم هاش از حدقه در اومده بودن. انیدار
و رو به دوســتاش گفت: به نظرتون  رونیو از اتاق پرو آوردم ب دیرو کشــ دســتم

 تو اون لباس ها بود؟! شیکه چند لحظه پ هیهمون نیا
 !یدش یمعروف م نتیمدل هی دیو گفت: تو با دیبه صورتش کش یدست دنیآ

ــبزآب یگفت: با کفش ها یبا لبخند مهربون نیکال ــاق دار س ــش که با ل یس باس
 .شهیست شه قشنت ترم م

 اومد و گفت: من چطورم؟! رونیلحظه سامر از اتاق پرو ب همون
 یکه رو یشــد یشــتر هیرفت گفت: شــب یم ســهیکه از خنده ر یدرحال دنیآ

 .دهیخودش سلفون کش
ش دنیبه آ سامر شو ک شد و موها  گهیبار د هی ؟یگفت یو گفت: چ دیحمله ور 

 تکرار کن.
شب یبا نگاه مظلومانه ا دنیآ سامر کرد و گفت: االن  صب هی هیرو به   یانشتر ع

 .دهیکه رو خودش سلفون کش یشد
 رفت. سهیدوباره از خنده ر و
 نگه.قش نمیالبته ا ادیبهت ب شتریب ییسامر فکر کنم طال -
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سرخاب هیکه با  یدرحال سایالر ستار  : اومد گفت یبه طرفمون م یجفت آل ا
 خوام بخرمشون. یدوست دارم م یلیرنت رو خ نیمن ا یخدا یوا

 کنم. یفکر رو م نی: آره منم همنیکال
 کرد. یهم گره خورد و سقوط ناجور یهول شد و پاهاش تو سایالر ناگهان

 گفت: تو حالت خوبه؟! به سمتش رفت و بلندش کرد و نیکال
 !؟یگفت: خوبم تو چطور شخندیبا ن سایالر
 !میجفت ابروهاشو باال انداخت و گفت: عال نیکال

 برو توش کارش،... ک،یو گفت: چه رمانت دیخند دنیآ
 نیو کال میمردانه رفت کیبوت هیبه  میکه انتخاب کرده بود ییزهایچ دیاز خر بعد

واســه خودشــون  نیشــلوار ج هی انیدار تاپ اســپرم و هی دنیکراوام و آ هی
 .دنیخر

 !میدینخر جایزد: بچه ها تخته و ادیفر نیبرگشتن به اتوب*و*س کال موقع
 .دیما بمونه به طرف فروشگاه دو یاز سو یمنتظر جواب نکهیبدون ا و
 کرد. رید یلیخ اد؟یپس چرا نم -

است ن هکنار من تو اتوب*و*س نشسته بود گفت: اال یصندل یکه رو سایالر
 !م؟یکن کاریچ افتهیاتوب*و*س هم راه ب گهیکه د

 بهش. نیکردم و گفتم: زنت بزن دنیو آ انیبه دار رو
 !؟ی: به کانیدار

 افته. یاالن اتوب*و*س راه م گهید نیبه کال -
 زنم. ی: من االن بهش زنت مدنیآ
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با دنیآ نکهیاز ا قبل خته ت هیبا  نیســر و کله کال ارهیدر ب بشیرو از ج لشیمو
 شد. دایپ جایو

 بیو غر بیعج یلیصـاحب مغازش خ یول دمیخر جای: بالخره تخته ونیکال
 بود!

* * * 
 به در اتاقمون خورد. یتقه ا دمیپوش یلباسم رو م کهیت نیکه آخر یدرحال

 تو. ای: در بازه بسایالر
کتاب  هیکتابخونه مدرســه و  میبر دیگفت: با نیوارد اتاق شــدند و کال پســرها
 .میکن دایاحضار روح پراجب 

 !م؟یتون یم یکن یکجا؟ االن؟ فکر م ؟ی: چسامر
 گهیساعت د میبعد از ظهر هستش و تا ن 7:30: حق با اونه االن ساعت سایالر

 .میاتاق هامون باش یهمه تو دیهم با 9و ساعت  میشام بخور میبر دیبا
شــب  بایقررو کامل کردم و ادامه دادم: منم باهاشــون موافقم االن ت جملشــون

 .دنیشده و اجازه ورود به کتابخونه رو نم
 !م؟یریگفته قراره اجازه بگ یابروشو باال انداخت و گفت: ک هی دنیآ

 !م؟یاریرو از کجا م دشیپس کل -
 !میدزد یم ری: از دفتر مددنیآ

 !شهینم -
 دختر منطقش گل کرد! نی: آه باز اسامر

 تونم فرار کنم! ینم ننمونیب: منم هنوز پام کامال خوب نشده اگه بسایالر
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 .نیشما چهار نفر بر میمونیجا م نیهم سای: من و الرنیکال
تا وسط  بایو تقر دنیدستم رو کش انیبزنم سامر و دار یبتونم حرف نکهیاز ا قبل

 کردنم هولم داد. یراض یبرا دنیراهرو آ
 مید یم کیکش دنیگفت: من و آ انیدار میاومد یم نییکه از پله ها پا یدرحال

هم رو ب یزیو چ دیهول نشــ دیکن یفقط ســع دیکن دایرو پ دهایو شــما دو تا کل
 .نیزینر

 و گفت: البته اگه عرضشون بکشه. دیکش یپوف دنیآ
شگون سامر صنع دنیآ یاز بازو ین  ینیب یگفت: حاال م یگرفت و با لبخند ت

 کشه! یعرضه ـش نم یک
 .نیتو بجنب نیبر ستین یزد و گفت: کس دیرو د ریداخل دفتر مد انیدار
 .میشد ریو سامر وارد دفتر مد من
 کارش شروع کردم به گشتن و سامر درحال گشتن کمد بود. زیم از
 شدم. الشیخیقفل بود، پس ب زشیم یاز کمد ها یکی

ــو یتو  بایقربود ت کینزد دمیدیکه م یزیکردم و از چ دایکاغذ پ هی زشیم یکش
 اومد. ینفسم باال نم رمیبم
ــدا با ــع یص ــامر ا یکه از ته چاه م یفیض که  یو برگه ا نیبب نویاومد گفتم: س

 بهش یبیو غر بیتامون نوشته شده بود به همراه اعداد عج 6اون اسم هر  یرو
 نشون دادم.

جب آم ییبا صـــدا ســـامر تهیبه ترس و تع گفت:  دهیبر دهیشـــده بود بر خ
 ...هی...چه کوفتگهی...دنیا

 !دونمی! نمدونمینم -
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ست ول ییخبرا هی نجایبهت گفته بودم ا من قبال - و  یدتو حرفمو باور نکر یه
 !هیعاد نایا یگفت

و  ینک دایرو پ دیکن کل یفقط سع ستیحرفا ن نیسامر االن وقت ا دونمینم -
 .میبر
 اد.افت دیرو باز کردم و چشمم به چند تا دسته کل گهید یاز کشو ها یکی در

 یخونه مکتاب دیکل نایاز ا یکیکدوم  ینک یرو صدا زدم و گفتم: تو فکر م سامر
 تونه باشه؟!

 !دونمینم -
مو رو انتخاب و شانس یکی دیاون همه دسته کل نیکردم تمرکز کنم و از ب یسع

 امتحان کنم.
 !ادیاره مد یکیتر  عیسر نیتمرکزم شکست: بجنب انیدار یناگهان با صدا که

صدا یدرحال شم م یکی یقدم ها یکه  ردم دوباره تمرکز ک یسع خوردیبه گو
 کنم.
سامر  یمن انتخاب نکهیاز ا قبل سته کل یکیکنم  شت و گف دیاز د ت: ها رو بردا

 .میزود باش بدو وقت ندار
 و به میرو ترک کرد ریتر دفتر مد عیهرچه ســر دنیو آ انیهمراه ســامر و دار به

 .میطرف کتابخونه رفت
شت و ا ییاون جا از سوم قرار دا س یادیفراد زکه کتابخونه در طبقه  وم در طبقه 

 .نهیما رو نب یکس میکرد یبازم سع یکردن ول یرفت و آمد نم
 .کردیدر کتابخونه امتحان م یرو دیدسته کل یدهایتک تک کل انیدار
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ــامر ــترس همش دور وبرش رو نگاه م س از ترس دلم  بایکرد و منم تقر یاز اس
 وشن کرد.ر گارینخ س هیبود و  دنیبود آ ایدن الیخ یب یدرد گرفته بود تنها کس

 کرد و گفت: اوه واقعا؟! دنیرو به آ سامر
 !ه؟ی: چدنیآ

جایاالن؟ ا یخوا یم یعنی دنیآ الیخیچشــم غره رفتم و گفتم:ب دنیآ به  ؟ن
 ؟یبکش گاریس
 !ه؟ی:مشکلش چ دنیآ

 !شهیپسر باورم نم ی...! هالیخی: اوه بسامر
 شو شتر کوچولو. زد و ادامه داد : سامر، خفه گاریپک از س هی دنیآ

سو یدرحال شدن به  ستانه حمله ور  سامر در آ بود در کتابخونه باز  دنیآ یکه 
 کرد! داینجام پ بایتقر دنیشد و آ

 قهیدق 10و گفتم: اوه چه جالب در عرض  میهمراه بچه ها وارد کتابخونه شد به
همه کتاب  نیا نیکتاب راجب احضـــار روح اونم ب هی نیخوا یمونده م یباق

 !دیکن ادیپ
صندل یکی یرو سامر ستش رو زد ز یها یاز  ست و د ش چونه  ریکتابخونه ن

 طرفم! یمن که ب نیـش و گفت: خوب موفق باش
 دایو کتاب رو پ میبگرد یچهار نفر نیایچرم و پرم گفتن ب ی: به جاانیدار
 .میکن

 .میگشت یدنبال کتاب احضار روح م ینفر 4که  یدرحال
 .دیش رسراهرو به گو یاز تو ییصدا

 !دیآروم گفت: عجله کن انیدار
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ا جلد قهوه ب یمیچشمم به کتاب قد هویقفسه کتابخونه رو نگاه کردم  نیتر باال
اون  رینوشته شده بود احضار روح و ز یاون با خط مشک یکهنه افتاد که رو یا

 شود. یکتاب قرض داده نم نینوشته شده بود ا یبا خط قرمز
 !دهیم تیاهم یگفتم: ک یلب ریزهامو انداختم باال و  شونه
 .دیرس یقفسه کتابخونه نم نیبود به آخر 173 نکهیقد خودم با ا چون

ــتم دار اول ــدا بزنم که ب انیخواس کتاب رو برداره همون لحظه متوجه  ادیرو ص
 ..؟دنیآ دن،یآروم گفتم: آ یبلند تره با صدا دنیشدم که قد آ نیا
 !؟یندبلو هیخاص خودش گفت: چ طنتیبا ش دنیآ

 کرد. یحفظ م شویاومد که در همه حال خونسرد یم خوشم
 .رسهیقدم بهش نم یکردم فکر کنم خودشه ول دایپ یزیچ هیمن  ایب -
 بودم. ستادهیاز کتابخونه اومدن که من ا یبه قسمت انیو سامر و دار دنیآ
فت: گ یدیبا نا ام دیرس یدست اونم به کتابه نم یدستش رو دراز کرد ول دنیآ

 شد! یلعا
 دوباره امتحان کن. رمیگی: من برام قالب مانیدار

گرفته بود گذاشت و موفق شد که کتاب  انیکه دار یقالب یپا ـــش رو رو دنیآ
 رو برداره.

 یکردن و قفســه ها دنیکتابخونه شــروع به لرز یپنجره ها شــهیشــ ناگهان
 سقوط کرد. یگریپس از د یکیکتابخونه 

 کتاب مسدود شد. یآمدن قفسه ها کتابخونه با فرود یورود ریمس
 طرف.. نی...بچه ها از ای: اه...لعنتدنیآ
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 .میدیکتابخونه بود دو یکه انتها یکوچک یبه سمت در چوب و
سرم رو برگردوندم و معلم نکهیاز ا قبل شم  سئول نیاز در رد ب که  دمیرو د نیو م

 توانسته بودن وارد کتابخونه بشن.
 .میدیفرو رفته بود رس یکیارپله دار که در ت یراهرو کی به

 سرد بود. یبیبه طرز عج نجایا یهوا
 !م؟یریکجا م می: دارسامر

 تنها راه فرار بود. نیا یول دونمی: نمدنیآ
 .میطبقه دوم سر در آورد یاز راهرو قهیاز چند دق بعد

 بودم. نیو کال سایالر نگران
 میاتاقمون شد وارد
 یو به سمت سالن غذا خور میکرد یتخت مخف ریبود، کتاب رو ز یخال اتاق

 .میرفت
زدم،  یزیآم تیخوردن لبخند رضــا یکه باهم شــام م ســایو الر نیکال دنید از

 .دمیو به آرامش رس ختیترسم فرو ر بایتقر
 میپشخوان برداشت یغذامون رو از رو یظرف ها انیو سامر و دار دنیهمراه آ به

 .مینشست نیو کال سایالر زیو دور م
ــایالر ــ ینگرانبا  س ــد بچه ها؟ اگه  ی: چدیپرس  نیردک یم رید گهید قهیدق هیش

 !مردمیحتما از ترس م
ــتانیدار ــه ها می: آره کتاب رو برداش  یبیکتاب به طرز عج یو بعدش کل قفس

 سقوط کردن!
 !دمید یچ ریدفتر مد یبچه ها تو شهیباورتون نم -
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ــامر ــو گاز گرفت و جمله ام رو کامل کرد:  س ــتیل هیلبش ــاماز ا س  پیاک یس
 جور اعداد خاص! هیخودمون با 

 !سن؟یکاغذ بنو یما رو رو یاسام دی: چرا بانیکال
شما ها، من دارم بهتون م سامر افته  یم یاتفاقات هیداره  نجایا گمی:اوه لعنت به 

 .دیکن یشما حرفمو باور نم یول
سالن غذاخور ریهمون لحظه مد در  نیگفت: ا یشد و با لحن جد یکه وارد 
س نمیب یکه م هیبار نیو آخر نیاول ستبرد م یک ون اجازه زنه و بد یبه دفتر من د

کتاب ها  از یکیکلش رو! و  نیختیکل کتابخونه رو بهم ر شه،یوارد کتابخونه م
برداشــته هر چه  وکنم هر کس که اون کتاب ر یم شــنهادیگم شــده، بهتون پ

ــ نکهیزودتر قبل از ا ــر جاش ادیب خودش میهمه جا رو بگرد میمجبور بش  و س
 کنم! یباهاتون رفتار م گهیجور د دمیبذاره، درضمن دفعه بعد بهتون هشدار نم

 از تموم شدن حرفش سالن رو ترک کرد. بعد
 !گه؟یبا تعجب زمزمه وار گفت: جور د سایالر

 یام م کهیت کهیفوقش ت یگفت: نگران نباش هان یزیآم طنتیبا لحن شــ دنیآ
 خوردم! یذا مغ شیپ یکنه و به عنوان غذا

 : تمومش کن!.... سایالر
 نترسونش! دنی: بس کن آنیکال
 !میکتاب رو برداشت دهی: فهمانیدار

شد  یبود که قرض داده نم ییخواد چون جز کتاب ها ی: اون کتاب رو مسامر
 نوشته بود؟! یچ رشیز ادتونهی
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 سرجاش! مشیبذار یجور هی دیبعد از تموم شدن کارمون با -
 .میدن غذامون به اتاق ما دخترا برگشتاز تموم ش بعد
 اتاقمون بود گذاشت. یگرد که تو زیم یرو آورد و رو جایتخته و نیکال

ه گفت: نوشت ارهیکرد از کتاب احضار روح سر در ب یم یکه سع یدرحال سامر
 .میو چند تا شمع روشن کن میچراغ ها رو خاموش کن دیبا

 میکرد یخاموش م 9ها رو ساعت  چراغ دینوشت با یاگه اونم نم ی: حتنیکال
 با خودم شمع آوردم. نانیواسه همون از آشپزخونه محض اطم

 تونم باور کنم! یهنوز که نم افته؟یب میممکنه اتفاق یعنی -
 نداره؟! ی: امتحانش که ضررسایالر

 هشی! هم؟یدیترسناک ند لمیمگه تو ف یدختر مو قهوه ا ی: ضرر نداره؟! هدنیآ
 کنه. یم تشیبه سراغ آدم و تا آخر عمر ات ادیم نیروح خون هیمواقع  نجوریا

 !دن؟ی: آسامر
 : جونم؟!دنیآ

 خفه شو! -
 .زمیعز یمرس -
 کنم! یخواهش م -

ــایالر ــم س ــه لبش رو گاز گرفت و گفت: چه تض وجود داره روح اون  ینیگوش
 دختر پر از خون نباشه؟!

ــت ــایالر یها دس ح اون رو میکن دیبا که یتنها کار زمیرو گرفتم و گفتم: عز س
 چه خبره. نجایکه ا میو ازش بپرس میدختر رو احضار کن

 شما چه خبر؟! ی! سالمتستین یخبر گهی: اونم مدنیآ
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 یزیشمع، اگه چ نیآخر نمیشمع رو روشن کرد و گفت: خوب ا نیآخر نیکال
 نترسه. یکس نیکن یسع نیدید
 !خورهیآخه به جناب روح بر م یالر یکن نترس ی: سعدنیآ

 رو کرد. دنیآ یدهن کج سایالر
شت م دو سبابه و انگ شت  شانگر تخته و یرو رو مونیانیانگ شب جاین تره  هیکه 

 .میشکل بود گذاشت یمثلث نیب
کنارم  یایشب موقع خواب ب شهیم ؟یینجایتو ا انیگفت: روح دختر گر دنیآ و

 آخه باهام کار دارم.
 !اریدر ن یمسخره بازو گفت: گفتم  دنیخوابوند پشت گردن آ یکی نیکال

 بهمون نشون بده. یینجایگفت: اگه ا یخودش دوباره با حس خاص و
 .فتادین یو اتفاق میلحظه صبر کرد چند

 هیها همش مسخره باز نیگفتم ا نیدیبلند شد و گفت: د یصندل یاز رو دنیآ
 .میخودمون رو تو دردسر انداخت یالک

شته بود که نب یتو دنی: بس کن آسامر شوخ نیا دیاکتاب نو و تا  میریبگ یکار 
 .میاخر ادامه بد

 ...دنیو پرده ها در هوا ر*ق*ص دیبه پرده ها وز یدیلحظه باد شد همون
 .نی: اه دخترا چرا پنجره رو نبستدنیآ
 کرد. رییجلو رفت تا پنجره رو ببنده ناگهان حالت صورتش تغ دنیآ

 شده؟! یچ گمیبا توام م دنیشده ؟ آ ی: چدمیپرس
 گفت: بچه ها پنجره بسته ست! شانیا چهره پرب دنیآ
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 افتاد. نیزم یوارد شد که رو دنیبه آ یاز پشت چنان ضربه ا ناگهان
شده بود: ب یشانیکه پ یدرحال سامر ش ایاش از ترس پر از عرق  ادامه  دیبا نیب

 که کتاب داده بود. هیهمون هشدار نیا م،یبد
 ...ی: ولدنیآ

 ...عجله کن.نیبش یصندل یو رو ای... فقط، بنیبش ای: بانیدار
 .مینشانگر گذاشت یانگشتمون رو رو 2نفرمون  6هر  دوباره

 ما هست یکیدر نزد یسامر که حاال مطمئن شده بود روح و
 !؟یهست ی: تو کدیـش رو حفظ کنه،پرس یکرد خونسرد یسع

 " رو نشان داد. زادورایحروف حرکت کرد و کلمه " ا یچند بار رو نشانگر
 افتاده؟! یچه اتفاق نجایا یبگ یتون یباره ادامه داد : مدو سامر

شانگر تخته و و مرد" کامل  دیشما خواه یجمله " همه  جایمجددا با حرکت ن
 شد.

 ینتو یبود گفت: ما کارمون باهام تموم شد،م دایترس از چهره ـش پ سامرکه
 ،خداحافظیبر

 هم رفت"مردم و هرگز نخوا نجایبا سرعت حرکت کرد " من ا نشانگر
 !دیها ،تمومش کن یزد و گفت:لعنت جایتخته و ری: دستشو زدنیآ

 مرده؟! نجایبود که ا ی: منظورش چانیدار
 !م؟یریقراره ما هم بم نکهی: و اسایالر

 .نیها همتون خفه ش یمسخره باز نیخسته شدم از ا گهی: ددنیآ
 رو گفت و به اتاق رو ترک کرد. نیا

 .میکن یکار هیتا فردا  میبخواب میری:بهتره امشب رو بگنیکال
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 .میافته که ازشون خبر ندار یداره م یاتفاقات هی نجای: درسته اانیدار
 خواب به اتاق خودشون برگشتن. یهم برا نیو کال انیماجرا ها دار نیاز ا بعد

و اون شــب با  میمســواک زد یگریپس از د یکی میهامون رو عوض کرد لباس
 بود خوابمون برد. یهر بدبخت

هام رو صــبب لک  عد هنوز پ که حس کردم تو یروز ب خواب و  یهم بودن 
 .دمیشن ییپا یصدا یداریب

 و سامر هنوز خوابن و تازه اول صبب بود. سایالر دمیهام رو باز کردم و د چشم
 هم نبود. یاز شخص چهارم یخبر

شتم تا چند دق یشدم پلک هام رو رو یاالتیخودم گفتم حتما خ به  قهیهم گذا
 مونده رو دوباره بخوابم. یباق
 یبهداشت یها سیسرو یبار صدا از تو نیا دمیشن یگرید یناگهان صدا یول

 اومد.
 ...هیچ یکه صدا نمیزدم و رفتم بب ایرو به در دلم
شت سیسرو در  انیارد هویباز کردم و  یاتاقمون بود رو به آرام یکه از تو یبهدا

 که درحال مسواک زدن بود. دمیرو د
 من مردم از ترس! یگفتم: اوه خدا تیو با عصبان دمیهم کش یتو هامو اخم

 !ستمین زادورایدندونش گفت: نترس روح ا ریبا دهان پر از خم انیدار
ــته که باهم چند بار - ــت داد یدرس قرار نبودبدون اجازه وارد  گهید یول میدس

 !نیاتاقمون بش
 بود!خودمون پر  ییدهانش رو شست و ادامه داد: دست شو انیدار
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 !یاز پشت سرم گفت: چه خبره اول صبح سامر
 برنزه! ی زهی: سالم دوشانیدار

ــامر ــش م س ــ یکه خوش ــالم  فیازش تعر یاومد کس کنه در جواب گفت:س
 جنتلمن!

ــورتش درحال انیدار ــک کردن ص ــد  یکه از اتاقمون خارج م یبعد از خش ش
 .میمنتظرتون یصبحانه تو سالن غذاخور یگفت:برا

 خودتونه! ییاصال قابلتونو نداره دست شوجواب گفتم:  در
 دونم... یزد: مــــ ادیاتاق فر یاز پشت در ورود انیدار

 شد. داریهم از خواب ب سایالر ان،یدار ادیفر با
 !دمید یم یشوم یخواب ها هی شبی: بچه ها من دسایالر

 : خوبه پس خودتونو واسه مردن آماده کن.سامر
شو یاز تو منم ست صابون مکه  یدرحال یید صورتم رو با  شتم  سام ب یدا ا ش

 .دیکه کرده بود یهمون آرزو نیا دیبلند گفتم: نگران نباش یصدا
 !؟یزن یزد: درمورد کدوم آرزو حرف م ادیفر سامر

 .نیتخواس یکه م یگفتم: همون تابستون متفاوت یبلند تر یبا صدا دوباره
شو یرو از تو سایخنده الر یصدا ست  هیت: کاش که بعدش گف دمیشن یید
 !میکرده بود گهید یآرزو
شو حوله ست ست از د شت شیآرا زیم یاومدم و برس رو از رو رونیب ییبد م بردا

 .دمیو موهامو برس کش
 ها...! کردمیم گهیآرزو د هی شهیبرآورده م دونستمیآره به خدا منم اگه م -
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ــ فرمیونی فتم رو بابلوندم رو که از مامانم به ارث برده بودم  یو موها دمیرو پوش
 سمت راستم انداختم. یشونه  یو رو

 .دمیرو پوش فرممیونی
 .میرفت یو سامر به طرف سالن غذا خور سایبه همراه الر و

سنگ یالب یتو که شخص بود رو ریمد نینگاهمون با نگاه  سه م یکه کامال م ا 
 کرد. یتا زوم شده بود تالف

 .مینشست انیو دار دنی، آ نیکال زیم سر
 بود رو گاز زد دهیـــش رو که از قبل شکالم صبحانه روش مال نان تست سامر

 کرد! یبد نگاه م یلیخ رهیمد نیا میاومد یم میما داشت یو گفت: وقت
 .نیند تیو در جواب گفت: بهش اهم دیاز قوه اش رو نوش یمقدار دنیآ

 هستش. یپارت هیامشب  دمی: شننیکال
 !؟ی: به مناسبت چسایالر

 انتخاب کنن! یپارت یزوج کمپ رو تو نیرت بایخوان ز ی: مدنیآ
 !اد؟یهم م نیآدر یعنیخودم فکر کردم  با

 گذشته کسالیکنم  یحس م یول دمشیروزه ند هیکه  درسته
ستش رو دنیخودم بودم که ناگهان آ یاهایدر رو غرق ضربه د ـــه ام  یبا  شونـ

 !؟یتو بلوند ییگفت: کجا
 !؟یگفت یزیآم..متاسفم حواسم نبود! چ -
 !؟یامشب رو بر یمهمون یبا ک یخوا یتو م گمیم آره -
 !دونمیآم..نم -
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 من که قرار شده با شتم خانم برم! -
 !امیمن باهام نم یصدام کن یاگه اونجور ی: هـسامر

 .انیها دوست دارن باهام ب یلیخ ستی: مهم ندنیآ
 !؟یبره پارت سایهم قراره با الر نیپس البد کال -
 !یتکون داد و گفت: صد البته! فقط تو موند دییسرش رو به عالمت تا دنیآ
 !نشو یبده خجالت شنهادیبهش پ االیزد و گفت:  انیبه دار یچشمک دنیآ

و با غذاش ور رفت و گفت: هرجور خودش  نییســرش رو انداخت پا انیدار
 راحته!

تخســـه من به  %50و  یخجالت %50ما همش  انیدار نیا دی: ببخشــنیکال
 !؟یامشب بر یبه پارت انیبا دار یدیتخار ماف دم،یم شنهادیجاش پ

کردم  یباشــه ســع ایاگزبرا نیخواســت همراه امشــبم آدر یدلم م یلیکه خ من
 کنن؟! یو گفتم: معلم ها هم امشب شرکت م چونمیبحث رو بپ

که زده بودم رو گرفت جفت  یبود و انگار منظورم از حرف زیت یلیکه خ ســامر
 کنم! ینمابروشو باال انداخت و گفت: فکر 

 ها..! یرو نداد نیبا سماجت دوباره گفت: جواب کال دنیآ
 !نیدیو اون پاس م نیا شیفکر کنم چرا منو پ دیآم..خوب با -

 !ستمیو اون ن نی: من اانیدار
 کنم. یم دایبهترشو واست پ یکیخودم  قی: ولش کن رفدنیآ

ــم غره ا دنیآ یبرا انیدار ــا خوب یدوباره گفت: اوک دنیرفت و آ یچش  دمیش
 نکردم! دایپ
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سر خوش ق انیدار پ کم یتک تک دخترها یبود و مطمئن بودم آرزو یا افهیپ
 باشه انیبود که همراهشون دار

 کرد! ینم شیخواست،عقلم همراه یکه دلم م یاون یول
سرم ب یپارت یبرا نکهیبود قبل از ا بهتر شب  و به عنوان ر انیکاله بمونه دار یام

 همراه انتخاب کنم.
گفت که معلم ها  یعقلم م یبرم ول ایخواســـت که با اگزبرا یرا دلم مچ پس

 ..لعنتش بهش..!دیفهم یکنن پس چرا دلم نم یشرکت نم
 .مینشست نیاز تموم کردن صبحانه سرکالس آدر بعد
 زد. یحرف م یفرانسو بایز یلیخ نیآدر

 باشه ؟! یخودم گفتم نکنه فرانسو با
 خوره. ینم افشینه به ق یول
 .دمیکش یدفترم م یرو رو ییخط ها هدف یب
زدم با خودم فکر کردم واقعا رنت ســبز چشــم  یم دیرو د نیهم آدر یگاه و

 هستن. بایز یلیهاش خ
 به چشمم خورد. یا هیناگهان از در کالس حس کردم سا که
 یزیه چمطمئن نبودم ک قایبود و دق عیسر یلیدختر با لباس بلند..اما خ هی هیسا

 نه. ای دمید
باره تو پس نگران  امشـــب منو یفکر پارت گهیبار د هیفرو رفتم و  االتمیخ یدو

 کرد.
 کنم. کاریچ دونستمینم هنوزم
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 .دمیرو شن یینجوا ناگهان
 ــایآنار -
 اون درحال نوشتن جزوه ـش بود. یسامر نگاه کردم ول به

 ـای: آنـاردمیهمون نجوا رو شن دوباره
 خوردم. کهی دمیشن یکه م یزیچ از

 .ادیکالس م رونیردم صدا از بک حس
 بلند شدم و از کالس خارج شدم. یصندل یرو از
 .رمیاجازه بگ ایبودم که از اگزبرا یتر از اون جیگ

 کرد. یم رو صدا میلیتونستم از پشت سرم بشنوم که فام یرو م ایاگزبرا یصدا
 .مخوایرفتارم ازش عذر م نیبهش توجه نکردم و با خودم گفتم بعدا بابت ا اما
 جنگل رفتم. یدنبال نجوا تا تو به

 .دیوز یاحساس کردم باد سرد ناگهان
 ممکن بود. ریباد غ نیا یروز گرم تابستون هی یتو یول

 ...ایبا من ب ای: آناردمیهمون نجوا رو شن دوباره
 افتاد. یما م یبرا دیاتفاق ها با نیاعصابم خورد شده بود چرا ا گهید

 !ام؟ی!کجا ب؟ییجا! تو ک؟یهست یزدم: تو ک داد
 کردم. یم هیو گر دمیکش یم غیرو از دست داده بودم و ج کنترلم
 افتاد. نییاحساس کردم فشار خونم پا ناگهان

 رفت. یاهیچشم هام رو به س و
 جنگل افتادم. وسط

 .رفتمیکه داشتم از هوش م ییلحظه ها نیدر آخر و
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 .دمیرو د یبراق یآب یها چشم
 .نمیم و بستم تا بتونم بهتر بببار چشم هامو باز کرد چند

 داشت باهام حرف بزنه یبود که سع انیدار
 دمیشن یرو م صداش

 بدم یتونستم جواب ینم یول
نا خوب - به هوش بمون ی! ســع؟یآ  یچ یفهم یم یکن نخواب یســع یکن 
 با من بمون ؟یشنو یم گم؟یم

 بیصــل هیجفت دســت هاش بلند کرد چشــمم به  یکه من رو رو یهنگام
شــد و از هوش  کیچشــمم تار شیپ ایشــکســته افتاد و همون لحظه دن یچوب

 رفتم.
 هام رو باز کردم. چشم

 تخت خواب اتاقم بودم. یرو
 دستم سرم وصل بود. به

 دستشه و کنار تخت خوابش برده. یکه دستم تو دمیرو د انیدار
 رو صاف کردم. صدام

 چشم هاش رو باز کرد. یشد وقت داریب انیدار
 براق تر هستند. شهیاز هم شیآب یچشم ها شدم که متوجه

 کردن بود. هیاز گر یکه ناش دمیدور چشم هاشو د یقرمز نطوریهم و
 و غرور مردونه ـش رو نشکونم. ارمیکردم به روش ن یسع
 : آنا حالت چطوره؟انیدار
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 زدم و گفتم: خوبم متاسفم که نگرانت کردم. یلبخند
 ؟یرفت یافتاد؟ چرا از کالس اونجور یچه اتفاق -
اول فکر کردم ســامر بود  زنهینفر حس کردم صــدام م هی دم،یشــن ییصــدا هی -
 اون نبود،دنبال صدا تا جنگل رفتم. یصدا یول
 و بعدش؟ -
کردم و حالم  هیزدم و گر غینشــد من فقط کنترلم رو از دســت دادم ج یزیچ -

 بد شد.
 همون روح دختره بود؟! یصدا -
صدا - ـــه انگار  سر نوجو هی ینـ  نیکه آخر ادمهی یول دونمینم قایون بود، دقپ

شتم از هوش م یلحظات ته خاک فرو رف یکه تو یچوب بیصل هیرفتم،  یکه دا
 ...هی دم،مثلیبود د

 قبر؟! هیمثل  -
 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: آره... با
 اونجا. میبر دیشب با -
 !؟یچ یبرا -
اقام اتف نیاز ا گهیفته چون دا یداره م یچه اتفاق نجایا میبفهم نکهیا یبرا -

 پشت سر هم واقعا خسته شدم!
 لحظه برو بکس وارد شدن. همون

 !؟یبلوند یپسر منم خسته شدم! تو خوب ی: گل گفتدنیآ
 زدم و گفتم: آره خوبم. یلبخند
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شم سامر شت چ  نیز اا نمینب گهید سمونتهیار ایآنار ینازک کرد و گفت: ه یپ
 ها..! یاریدر ب ایلوس باز

ــایالر ــه اطم یبا نگران س ــوند واس خاطر  نانیخودش رو کنار تخت خوابم رس
ه افت یفشار خونش م یکس یدست ها و پاهام رو لمس کرد.) وقت یانگشت ها

ــت ها و پاهاش رو چک م نییپا ــه هنوز حالش بده و  یدس ــرد باش کنن اگه س
 بدنش به حالت نرمال برگشته( یعنیبرعکس گرم باشه 

 آنا؟! یکن یم ینجوریگفت: چرا با خودم اب*غ*لم کرد و  سایالر
 .زمیمتاسفم عز یلیخ یلیباور کن خ -

که خودش  یو احتماالت دمیکه من د یزیراجب چ انیدار حامیاز توضــ بعد
 داد. یم

 .میشد شب به جنگل بر قرار
 بود. یجالب یینظر من ماجراجو از
 هم ترسناک بود. یطرف از

 .میل بودجنگ یواسه امشب تو دنینقشه کش درحال
 شد. انیدر چهارچوب در نما نیدر اتاق باز و آدر که
 «رو داره نیاز ا یحوصله عذر خواه یحاال ک» خودم گفتم با

 .دیکه داشتم سرم داد نکش یانتظار برخالف
سئله تو یحت س یزیکالس چ یراجب اون م بعد  و دینگفت و فقط حالم رو پر

 نیراون بهت یهست که تو جشن بالماسکه هیکه امشب  دیدون یگفت: حتما م
 کنن؟! یزوج رو انتخاب م
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 .میدونی: بله استاد مدنیآ
 !د؟ی: و حتما همتون هم زوج مورد نظرتون رو انتخاب کردنیآدر
 زوم شده بود. انیدار یکرد چشم هاش رو یم یجمله رو تداع نیا یوقت
شم هاش دار نیکه فکر کرد آدر نیکال سر انیاالنه که با چ ت: گف عیرو بخوره 

 ایو آنار انیالبته همه به جز دار
 بدم. شنهادیتونم به همراه مد نظرم پ ی: پس من منیآدر

 بود اطرافم رو نگاه کردم. یک منظورش
 کرد. یم یرو همراه سایهم الر نیو کال رفتیم دنیکه با آ سامر

 همجنسگراست؟! نیآدر یعنی
 رو خدا شانسو نگاه کن. تو

 ســمونتهیار سیابشــو زد و ادامه داد: پس مجذ یاز اون لبخندها یکی نیآدر
 !د؟یکن میجشن امشب همراه یازتون بخوام که تو ستین یمشکل
 میبزنم ســامر گفت: متاســف یحرف نکهیابروهامو انداختم باال و قبل از ا جفت

 .رهیم انیبا دار ایآنار یاستاد ول
 کنم! یاعتراض گفتم: سامر خواهش م با

 !شمیخفه م یو گفت: اوک هم گره زد یدست هاشو تو سامر
شب همراه یگفتم: بله حتما تو نیمحترمانه رو به آدر یلیخ شن ام  یم تونیج

 .ایکنم م*س*تر اگزبرا
 .دیماسک بشناس ریامشب من رو ز دی:پس بانیآدر

 رو گفت و از اتاق خارج شد. نیا
 بود دایداغونش پ افهیکه فقط ق انیدار
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 به اتاقش رفت. یکلمه ا چیه بدون
 عذاب وجدان گرفتم. یبیز عجطر به

 از خارج شدن تمام پسرها از اتاقمون. بعد
 سوخت. یحساب چارهیپسر ب ی! دلم برا؟یگفت: خل شد سامر

 شنوه ها. یتر! م واشی: سایالر
 حق انتخاب دارم من، ندارم؟! یکارم بد بود ول یلیخ دونمیم -

 .شگاهیآزما میجمع کن بر الیخی: بسامر
 اونجا بود. یچون کالس بعد شگاهیکمک کردن برم آزمابهم  سایو الر سامر

 پسرها زودتر از ما اونجا بودن. میدیبه کالس رس یوقت
 .نمیبش انیها پر بود مجبور شدم کنار دار یهمه صندل یوقت
 .زدیکلمه حرف هم باهام نم هی یکه واسم درد آور بود حت یزیچ

 یارو به ج نیآدر شنهادیپبود که  نیحتما به خاطر ا کردیبهم نگاه هم نم یحت
 اون قبول کرده بودم. شنهادیپ
 عذاب وجدان بهم غلبه کرد. گهیبار د هی

 گفتم: کدوم صفحه ست؟! نیحرف بزنم واسه هم یکردم باهاش کم یسع
 دونمی: نمانیدار

 نه؟! بهیو غر بیمعلمه چقدر عج نیا -
 .دیشا -
 !؟یزن یحرف م ینجوریتو چرا با من ا -
 !؟یچه جور -
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 .یجور هی -
 .میریبگ ادیلطفا ساکت باش تا هردومون درس رو  -

 بود. بیواقعا عج زدیم شگاهیکه اون پرفسور آزما ییها حرف
 یم بیتوضــ یعیو موجودام ماورا الطب بیو غر بیعج یها شیآزما راجب

 داد.
کالس از  یبچه ها شــتریاومد نه تنها من بلکه ب یحرف هاش خوشــم نم از

 بودن. دهیچیترس به خودشون پ
بحث رو عوض کنه گفت: استاد اونوقت بچه خون آشام و آدم  نکهیا یبرا دنیآ

 !شه؟یم یچ
 یت هااز رن یبیســال بود و موهاش ترک انیم بایتقر یکه مرد ایکاوالر پرفســور
 بودن دیو سف یخاکستر

 ..!سیخون آشام دو رگه خب هیسر داد و گفت: احتماال  یمسخره ا ی خنده
 بهشون منتقل شد. یشتریجواب پروفسور جا خوردند، ترس ب بچه ها از همه

 به خودش گرفته بود. یواقعا جو مسخره ا کالس
 کالس رو جمع و جور کنه. نکهیا یبرا ایکاوالر پرفسور

صــورتش جا به جا کرد و گفت: خوب  یرو رو نکشیکرد و ع یســرفه ا تک
اون ســطب از علم بود و من هنوز به  یشــوخ نیکه ا دیدون یبچه ها خودتون م

 .میکارمون رو شروع کن نیایپس ب دم،ینرس
ــوخ هیدلم گفتم آره  تو ــخره، از فام یش ــم م شیلیکامال مس اومد و در  یخوش

و ازش  زدمیصــداش م یمشــکل نیتر کیکوچ یبرا شیحال انجام دادن آزما
 خواستم. یکمک م
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 اومد. ینم یبه نظر آدم بد یبود ول یبیمرد عج نکهیاز ا جدا
 تا ظهر وقتمون رو گرفته بود. شامیآزما بایز اتمام کالس که تقرا بعد

سالن غذا خور کالفه سته به   یذاغ ی)نوع فیو با خوردن رست ب میرفت یو خ
 ( به حالت نرمال برگشتم.یفرانسو

 !م؟یکن کاریچ دینرفته که امشب با ادتونی: بچه ها نیکال
سوفرا یغذا یاز راتاتو )نوع یکه مقدار یدرحال سامر گفت:  خوردی( رو مین

 چرا جشن امشب یول زنهیم بمونیو غ میشیم ندرالیوسط جشن س میدونیآره م
 !م؟یخراب کن ینجوریا دیرو با

ــه رو جدا قدغن کرده و جنگل هم که  ری: چون مددنیآ رفتن به خارج از مدرس
 خارج از محدوده مدرسه ست. دیدون یم

ن همه حواســشــون به زوج جشــ یرو کامل کرد و گفت: تو دنیحرف آ نیکال
 .میاز فرصت استفاده کن میتون یمنتخب هست و ما م

*** 
شده گ بایکمد لباس تقر یو من تو میشـد یم کیبه شـب نزد میداشـت گهید م 

 بودم.
 لباس هاش وسط اتاق بود. یهم که همه  سامر

شم م سایالر یسادگ از سرمه ا هیاومد بدون دغدغه  یخو بلند دکلته  یلباس 
 دیپوش
نت بود و بق یتا رو بایتقر که پا هیب*ا*س*ن ت تا   یها نیکامال چ نییاش 
 خورده بود. ریو بدون پف از پارچه حر فیظر
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 و قشنت بود. بایز یسادگ نیدر ع لباسش
ند قانع ( بلیســبز و آب نیرنت ســرد ب ی)نوعیلباس ســبزآب هیمن هم به  بالخره
 شدم.
سط ران ها لباس س نییاز اونجا به پاپام تنت بود و  یدکلته و تا و پارچه  لهیبه و

اس لب یبرا ریپارچه حر یشد و تا حدود یآزاد و گشاد م بایمانند تقر ریحر یا
 بوجود آورده بود. ینسبتا بلند یدنباله 
 !؟یدیپوش نویچرا ا یهمه لباس دار نی: تو که اسامر

حت ترم و هم - چاک جلوش را ـــه  چه حر نطوریآمم واس باس  نییپا ریپار ل
 گرمم شه،چطور مگه بده؟! ادیز رهذاینم

 من! محشره! ی: خداسایالر
سرمه ا سایالر سا شیحاال که جواهرام  ست و با  سش   ، یسرمه ا هیرو با لبا

 خودش رو چند برابر کرده بود. ییبایو رژ لب قرمز ز یالک سرمه ا
 .شهیم میحسود نیبه کال ی! ولیزدم و گفتم: مرس یژکوند لبند
 گشاد شده بهم نگاه کرد و گفت: چرا؟! یبا چشم ها سایالر

 یرو با موهاش ست و با لباسش طالئ شیکه داشت الک قهوه ا یدرحال سامر
 کرد. یبود منطبق م یس_ک_س_ یبلند دنباله دارش که کامال ول

 یحت هیبه بق یدیکه به خودم رســ ینجوریگه چون ا ی:اون درســت مگفت
 بشن. کمپ ستهیشا یکه بانو یدیهم نم نیا یاجازه 

سامر خبر  یشگیهم یکه از حس جاه طلب ییزد و از اون جا یلبخند سایالر
 ه.کن یبه من نگاهم نم یکس یتو هست یداشت گفت: مطمئن باش تا وقت
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ــدا ناگهان ــاس کردم ص ــنوم که کمک م یرو م یدختر بچه ا هیگر یاحس  یش
 خواد.

 !د؟یدیکردم و گفتم: شما هم اونو شن سایبه سامر و الر رو
 !و؟ی: چسایالر

 بچه. هیگر یصدا -
فقط باز غش نکن  نجایکنم ا یخواهش م ی: نه،احتماال بازم توهم زدســـامر

 جشن. میبر دیبا
 وارد راهرو شدم. هیگر ینکردم و به دنبال صدا یحرفاشون توجه به

سف یرو با موها ینوجوون دختر شفته و لباس خواب  ش دمید دیبلند آ ت به که پ
 کنه. یم هیو گر رهیمراهرو راه  یمن انتها

 !زدورا؟یگفتم: ا یفیضع یبا صدا اریاخت یب
 .دمیدو یوار دنبالش م وانهیبرداشت و منم د یتر عیسر یقدم ها دختر

کهیا تا تار ن ها یکیبالخره در  بالش وارد  یراهرو در یانت به دن باز کرد  رو 
 چهارچوب در شدم.

 وجود داشت. یتر کیتر و تار کیبار یام راهرو جلو
سه وار خودش رو ب وانهیبه دنبالش راه افتادم، قلبم د یکیتار ی کهیبار یتو ه قف
 کوبوند. یام م نهیس

ساس کردم تو ناگهان شت  یگریشخص د یقدم ها یصدا یکیتار یاح رو پ
 شنوم. یسرم م

 بلند به تن داشتن روبرو شدم. یو با دو شخص که لباس ها برگشتم
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 بدم. صیچهره هاشون رو تشختونستم  ینم کیبار یراهرو یکیتار در
 .دمیزدم و به سمت در دو یخفه ا غیج
 دست هامو گرفتن. یادیدو شبب با قدرم ز عیحرکت سر هی با

 کردم. یفرار تقال م یدستانشان برا یکه ال به ال یدرحال
 رو روشن کرد. کیتار ی کهیچراغ قوه بار کی نور
 اومدن. یبودن که به سمتم م انیو دار نیکال

شبب نبودن بلکه الر ینگاه سامر بودن ک سایبه اطرافم انداختم اون ها دو  ه و 
 کشتن. یم بایداشتم منو تقر

 !ن؟یکن یم کاریچ نیدار سای: سامر، الرنیکال
 از دهانشان خارج نشد. یحرف نیکوچک تر نیجواب کال در

 کردنش خارج از توان من بود. دایزل زده بودند که انگار پ یها به نقطه ا اون
ها  اون دیبه طرف ما اومد و گفت: خودتونو خســته نکن کهیبار یاز انتها دنیآ

 شدن. زمیبنوتیه
 و سپس به سامر زد. سایمحکم به الر یلیس هیناگهان  او

که در دستش داشت به گردن من نشانه  ییبا چاقو ساینداشت الر یا دهیفا اما
 رفت.

 .شد یزخم شیبازو هریرو بگ سایالر یکرد جلو یم یکه سع یدرحال انیدار
ــدا با ــبر کن ییص ــما جلو ن دیکه بغض ازش معلوم بود گفتم: ص ــرا ش  ن،یایپس

 به من گوش کن. سایسا،الریالر
شم ها سایالر ده ش رهیخ یروح به نقطه ا یب ییباز هم بدون توجه به من با چ

 بود.
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 نیدوســتتم ،من و ســامر بهتر نیبه من نگاه کن من بهتر ســایدادم: الر ادامه
کنم  یازم خواهش م اریب ادیخاطرمون رو به  نیبهتر م،یهم بود یدوســت ها

 .اریب ادیخاطرمونو به  نیبهتر
اون شـب  ادتونهی ســاینشــدم و ادامه دادم: ســامر،الر دینا ام ومدین یجواب چیه
 دونمیتو بهم بگو م سایالر م؟یخورد یچه قسم ادتونهی یجشن شکر گزار یتو

 تو بود. نهادشیاون پ دونمیم ادتهیتو 
 گردنم فرود آورد. یچاقو رو در هوا چرخاند و به سو سایالر ناگهان
 رو بستم. میها چشم

 احساس نکردم. یدرد چیه
 ...یخون چیه ،یسوزش چیه
 شد. یاشک از گوشه چشمم جار یرو باز کردم قطره ا میچشم ها یآرام به

 رو گرفته بود. سایمحکم دست الر انیدار
 .شمونیببند دینداره با دهیکارا فا نی: ادنیآ

 .نشونینه امکان نداره بذارم ببند میکن یکار رو نم نینه ا -
 ضعف نشون بدن. نیاز ا شتریبه چشمانم اجازه ندادم ب گهید

زانو  یهر ســه ما رو تا رو یلباس ها نییو گفتم: پســرا پا دمیکشــ یقیعم نفس
 .دیاریباال ب

 من گفتم رو کردن. که یهمون کار قایدق انیو دار نیدن،کالیآ
 یکوبخال نیا د،یپاهامون رو نگاه کن سا،سامریبغض آلود گفتم: الر ییصدا با

 ...نیبود؟!بهم بگ ی!نماد سه ستاره نشونه چادتونه؟یرو 
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 بازوانم کم و کم تر شد. یرو شانیفشار دست ها سپس
 شد. یسامر جار یاشک از چشم ها یها قطره

 دونستمیمن نم ایت: اوه متاسفم،متاسفم آنارگرف هیب*غ*لم کرد و با گر سایالر
 کنم. یم کاریدارم چ

 .میو به جشن رفت میرو بست انیاز اون فاجعه زخم دار بعد
 .میلوکس کمپ و منتظر شروع جشن بود یاز اون کالب ها یکی یتو

 نیبه ســمت ما اومد و گفت: خوب اول بگ یدنیبا چند تا گالس نوشــ دنیآ
 !ن؟یباعث شد که توهم بزن یچ ن؟یشد زمیبنوتیچطور ه

اق ات یشد ما تو یچ قایدق دونمیگرفت و گفت: نم دنیگالس رو از آ هی سامر
 .دیشن ییصدا هی ایکه آنار میشد یآماده م میو داشت میبود

 بود؟! یچ هیشب قایصداش دق -
دختر نوجوون و از اون  هی هیگر یســـامر رو کامل کردم و گفتم: صـــدا حرف

ست  نیاتاق ما اخر کردمیفکر م شهیمن هم بود که نیجالب تر ا اتاق راهرو ه
 نداره؟! یادامه ا گهیو د
 .میرو هم کشف کن یمخف یراز راهرو دیحساب با نی: پس با اسایالر
 .ادیاصال بهت نم یاریکاراگاه ها رو در ب ینکن ادا یسع سای: الرنیکال
 چرا ادامه راهرو رو بستن. میبدون دی: فقط باانیدار

 !دم؟یشن یمخف یاز پشت سر گفت: درمورد راهرو ییصدا ناگهان
 کنم. دایتا منبع صدا رو پ برگشتم

 بود. نیمسلما متعلق به آدر یلهجه فرانسو یبـم و جذاب، با کم یصدا
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س سو یتو دنشیکه با د یح شلوار مدل فران س یاون کت و  شتم ح ز جدا ا یدا
 کلمام بود. انیهرگونه ب

 ده.بهم ب یرو کس یحس نینبود که همچ چوقتیه ایوقت بود  یلیخ دونمینم
 اومد. ینظرم اون واقعا جذاب م به

 بود. یبیکرد حس عج یم جادیکه در قلبم ا یشاد حس
 با ترس... ختهیآم یحس

 را کنار زد. میموها یکه با دستش ، دسته ا یهنگام
 .دهینم یآسمون معن یدر گوشم زمزمه کرد: امشب با وجود تو ماه تو یآرام به
 .دمیرو شن نیاسم خودم و آدر اگهانن

 اول مردم. یمثل همون دفعه  بایکه دست هام رو گرفت تقر یهنگام نیآدر
ص یکه باهاش م یمدت در شم ها یتو دمیر*ق*  ییسبز براقش انگار تمنا یچ
 .دمید یم

شــک  یرفت ب یبه هرکس که نشــونه م یبود و به راحت ییقطعا پســر دلربا اون
 کرد. یشکارش م

 م باشم.دختر کمپ فکر نکن نیباتریهستم،اما نه ز ییبایداشتم که دختر ز قبول
 دن،اونیر*ق*ص یافتاد که با غرور خاص خودشون م دنیبه سامر و آ چشمم

 دادن. یم لیرو تشک یبا هم زوج خوب قایها دق
 .میریبگ دهیبامزه شون رو نا د یاگه کل کل ها البته
 بودند. یمتشخص و دوست داشتن به تمام معنا یهم زوج سایو الر نیکال
 نشسته بود سخت ناراحت شدم. نیکاناپه تنها و غمگ یکه رو انیدار دنید از
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 منه که اون تنها ست و ناراحته. ریکردم تقص یم حس
خاطر دلخوشــ یم حس به   گهید یکیرو از  یخودم،دلخوشــ یکردم دارم 

 .رمیگیم
 .دمیم تیاهم یادیمن ز دیحق با سامر باشه شا دیشا دونمینم

شمم به دختر ناگهان سف یچ شت دیافتاد که لباس خواب  شت و از پ  به تن دا
 شد. یرد م تیجمع

ــته ــه خدا درس ــتادنیا گهیمن،د یخودش بود همونه خودش دو پا برام  یرو س
 مشکل شده بود.

سئول افتی انیر*ق*ص پا کیاز اتمام موز بعد س نیو م سابقه درحال برر  یم
 ها شدن. یرا

 م رو به شدم خراب کرده.ضعف حال احساس
 .رفتیم جیسرم مدام گ و

 رو فشرد و گفت: حالت خوبه؟! میبازو انیدار
 خوبم.ممنون -

 .ارمیطاقت ب تونستمینم گهیشد د یپاهام کم و کم تر م توان
 من رو در آ*غ*و*ش گرفت و نجاتم داد. بایتقر انیدار یرو رها کردم ول خودم

 کنم. حس یاستفاده کرده بود به خوب انیکه دار یا ویتونستم ادکلن جورج یم
 نمیتونســتم بب ی،م رفتیشــام باال م هیکه  یانداختم درحال نیبه آدر ینگاه

 را به چشمان پر از خشم داده بودند. شانیمهربانش که جا یچشم ها
 نشه. یعصبان نیاز ا شتریب نیتا آدر دمیکش رونیب انیرو از ب*غ*ل دار خودم
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شد انیدار شد تا از زم میو مجددا به گرفتن بازو متوجه ماجرا  م خوردن نیقانع 
 کند. یریجلوگ

 .میچشم بهم زدن ما از جشن خارج شد کی در
رو  یچه مســخره باز دیبا گهیگفت: د یالیخیروشــن کرد و با ب یگاریســ دنیآ

 !م؟یشروع کن
سسامر س خوامیخاموش کن نم گاروی: دهنتو ببند و  س گارینور   جانیرو ا یک

 بکشونه.
 .نهیبب یباشه که کس یاونقدر قو گاریکنم نور س یسامر فکر نم الیخیب -

 هوش شد. یب ایکه آنار ییبه اون جا میبر دی: باانیدار
 .نیپناه نشون بد یو ب فیضع یمنو فرد نیخوا یمتشکرم که م -
شــد و گفت:  رهیدســتم رو گرفت و به چشــم هام خ انیدار عیحرکت ســر هی با

 نبود. نیورم اکه منظ یدون یخودتم م
 آوردم و به راهم ادامه دادم. رونیرو از دستش ب دستم

 بهم دست داد. یبیحس عج میدیاون مکان که رس به
 .نیشکسته که راجبش گفته بود بیهمون صل دینیرو بب نجای: انیکال

باال  یچوب بیصــل هیکه  یدرحال دنیآ در دســتش بود جفت ابروهاش رو 
 بود! نیا بیتون از صلانداخت و گفت: فکر کردم منظور

 بیلاالن دو تا صــ یول نیدید بیصــل هی نیشــما گفت نمیبب دی: صــبر کنســامر
 !ده؟یم یچه معن نیا میدار
 باشه. یقبرستون مخف هیتونه  یم نجای: که اانیدار
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ستش رو در هوا تکان داد و گفت:اوه نگو که حاال با دنیآ تا  میرو بکن نجایا دید
 .میکن دایجسد پ هی

 .میکارو کن نیهم دیگفت: اتفاقا با طنتیزد و با ش یلبخند ژکوند نیکال
سمت از زم ینفر 6 سپس شغول کندن اون ق صل میشد نیم  بیکه مربوط به 

 بود.
 نجایا لایخیشوم زد و گفت: ب یبه سنت کوچک دنیآ نیکندن زم یاز مدت بعد

 .ستین یچیه
شاره م یدرحال و سرش ا شما عقلتون کردیکه به  ست دادادامه داد:  و  نیو از د

جایا نیتوهم زد ماورا الطب هی ن مپ  جایا یها ســـت،آدمین یعیک فقط آدمن  ن
 برم. یهمراهمم با خودم م رمی...من که منیهم

به دنبال خود  یچند قدم نکهیو گفت و دســت ســامر رو گرفت و بعد از ا نیا
 .دیکش

 م بهشمحک یلیس هیخارج کرد و  دنیدستش رو با تمام توان از دست آ سامر
 داد. لیتحو

هم گره  یکامال عوض شد و ابروهاش به شدم تو دنیحالت صورم آ ناگهان
 خورد و دهنش رو باز کرد تا اعتراض کنه

 منصرف شد. سایالر غیج یبا صدا که
 تعفن دوباره سردردم رو برگردوند. یبو

 شده؟! یگرفتم و گفتم: چ مینیب یدستم رو جلو اریاخت یب
 ...نجای..انجایقورم داد و گفت: ا یبه سختآب دهانش رو  سایالر

 !؟ینیب یم ی! چ؟یاونجا چ -
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 کینزد میکه کنده بود یاون ها نموندم و به حفره ا یمنتظر جواب از ســو گهید
 تر شدم.

 رفت. یاهیو چشم هام رو به س دیاون صحنه تنم لرز دنید از
 همسن و سال ما بود. بایحفره جسد چند تا دختر و پسر تقر یتو
 تا بودن. 7-6ها حدودا  سدج

 نجایدوباره ا دیبا میکرد دایجسد ها رو پ نینفهمه ما ا یکس نکهیا ی: براانیدار
 .میبه روز اولش برگردون

 چرا مردن؟! نایمن ا ی: خدانیکال
ته بودم اســـامر که گف جای: بهتون  قات هی ن فا ما ازش خبر یداره م یات که  ته   اف

 .میندار
 .میش یگرفتار م نایه سرنوشت اب میبجنب ری: و اگه ددنیآ

ست هاش پس م یدر حال سایالر شو با د شک ها  یها یزد گفت:طفلک یکه ا
 .دنیکش یدونه چ یخدا م چارهیب

ــوخ نیاگه تا االن ا - ــوع رو به ش  یدج گهیبه بعد د نیاز ا دیبا میگرفت یموض
 هر چه زودتر. میفرار کن نجایاز ا دیلنگه با یکار م یجا هی مشیریبگ
 .میر یم نجایفردا از ا نی: همانیدار

 .میبرگردوند هیاون جا رو به حالت اول نیو زم میرو به سرعت پر کرد حفره
 کردن. یکه زوج منتخب رو اعالم م میهمون زمان به جشن برگشت قایدق
 چیه دنیســامر و آ ییبایبه ز ییدونســتم که امکان نداره با وجود زوج ها یم

 ندارم. یشانس
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مســابقه شــرکت کرده بود حتما برنده  یتو انیدونســتم اگه دار یخوب م نویا و
 شد. یم

 نداشت. یتیاهم نیتر کیواسم کوچ گهیها د نیهر صورم ا در
 که مهم بود نجام دادن جون دوست هام بود. یزیچ
 .میکرد یرو ترک م نجایا دیبا

 .میکرد یبه حس سامر توجه م دیبا دیشا
 بود. نگذشته یادیمدم ز نکهیبا ا یطرف از

 تنت شده بود. یلیپدر و مادر خ یبرا دلم
 دور کمرم رو گرفت. یدست ناگهان

 کرد. یم تیبود که منو به سمت سکو هدا نیآدر
 زوم شده بود. نیمن و آدر ینگاه ها رو ی همه

شت  نیآدر به ضا بایز یاز اون لبخندها یکینگاه کردم دا شش رو تیو ر  بخ
 داد. یهمه م لیتحو

 فتم: چه خبر شده؟!لب و آروم گ ریز
 !؟یدی: مگه نشننیآدر

 دم؟ینشن ویچ -
 که اسممون رو اعالم کردن!!! -
 اسممون رو اعالم کردن؟! یچ یبرا -
 !ن؟یکن یم یزندگ ایدن نیهم یشما تو نیمطمئن سمونتهیخانم ار -
 ؟! دیزن یحرف م یفهمم درمورد چ یچطور مگه؟من اصال نم -
 !م؟یما زوج منتخب -
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 وق زده بهش نگاه کردم و گفتم: واقعا؟؟؟! یچشم ها با
 لبانش نشست و گفت: آره واقعا... یرو یتر نیریو ش قیلبخند عم نیآدر

 میو روبان زوج منتخب رو به ما تقد ایو هدا میســتادیســکو ا یکه رو یهنگام
 کردن.

 بچه ها انداختم. یآشفته  یبه چهره  ینگاه
 خوش حال باشم. ییتونستم تنها یها نگران بودند،نه نم اون

و  بگذرم نیتونســتم از آدر ینم یاون کمپ بگذرم ول زیتونســتم از همه چ یم
 برم.

و ناراحت  یچشمانم جاشون رو با موج منف یچشم بهم زدن موج شاد کی در
 عوض کردن.

 .میکرد یاون آرزو رو نم چوقتیکاش ه یا
 .مینشست و مشغول شام خوردن شد زیم کیبا ما دور  نیبعد آدر یمدت

حس کنم که وجود  نویتونســتم ا یشــد و م یرد و بدل نم یحرف چکسیه نیب
 کرد. یم تیرو ات انیتمام مدم دار نیآدر

که  دمیجمعمون رو شــکســت و گفت:من فهم نیســکوم ســنگ نیآدر بالخره
سطا شن غ یو ضول بتونیج صد ف صال ق جا تونم بپرسم ک یم یندارم ول یزد،ا

 !ن؟یرفته بود
ــورم ن نکهیا از ــ نیا نیآدر یاگهانبه ص ــوال رو پرس ر د بتمونیو متوجه غ دیس

 ینگاه م گهیبه هم د جیو گ میهممون به لکنت افتاده بود بایجشــن شـــد تقر
 .میکرد
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ستینم سرد دنیکه آ میبد یچه جواب میدون ست شیشگیهم یتات یاز خون فاده ا
ستش آنار شد کمی ایکرد و گفت: خوب را شد و مجبور   مشیببر میحالش بد 

 استراحت کنه. مکیتا 
ش دهان یرو تو کیاز است یقانع نشده بود تکه ا دنیکه انگار از جواب آ نیآدر

 !نش؟ینفرتون باهم ببر 5گذاشت و گفت: حتما الزم بود که 
سته ا یا گهیجواب د منتظر شد و د شم زد و گفت:  ین شت گو از موهام رو پ

 !؟یچرا به من نگفت زمیعز
 ! جانم؟زم؟یعز ؟یچ

از تعجب به لکنت افتاده بودم گفتم: آخه...اون لحظه به من  بایقرکه ت یدرحال
 بود که... یکس نیتر کینزد انی...و...دارینبود کینزد

 کردن. یباهم تالف نیو آدر انیکه نگاه دار دمید
به اتاق  میزدم و گفتم: خوب بهتره که برگرد یحرفم شدم و لبخند تصنع الیخیب

 و از وقت خوابم گذشته. میسته اخ یهامون چون احتماال همه حساب
 بلند شدن. سایو الر ن،سامریدن،کالیحرفم آ نیا با

شمش رو از طر نیهم آخر انیدار شم ها قیخ شم ها شیآب یچ سبز  یبه چ
 منتقل کرد و بلند شد. نیآدر

ند ما ب یخوا یتو م نیزدم و گفتم: آدر یمهربون لبخ ه ک یخوا یم ای یایبا 
 !؟یغذام رو ادامه بد

 و ... میبمونم بهتره بر ی: من وقت ندارم منتظر کسانیدار
 گذاشت و مانع از ادامه حرفش شد. انیدهان دار یدستش رو رو سامر
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ست ول کمیبود که  نی: منظورش اسایالر سته  شما بخواب یخ ظرتون منت نیاگه 
 .میمونیم

ند نیآدر ند خ ند بل باشــ دیبل فت: نگران ن قتیمن ه دیو گ ها چو  یحرف 
 .امیمن خودم م نینداره شما بر بیرم،عیگ یبه دل نم شاگردام رو

*** 
 کامال خسته بودم. میوارد اتاقمون شد یوقت
 لباس هام رو عوض کنم نداشتم. نکهیحوصله ا یحت

و بعدش هرجور شــده بود بلند  دمیتخت خواب دراز کشــ یرو یلحظه ا چند
 رگشتم.و مسواک زدم و دوباره به تختم ب دمیشدم و لباس خوابم رو پوش

 .میدیتخت هامون دراز کش یچراغ ها رو خاموش کرد و هر سه رو سایالر
 !م؟یکن کاری: بچه ها حاال چسامر

 کارمون تمومه.. گهیهم بهمون شک کرده د ای: اگزبراسایالر
 واسه خودمون داشته باشه. یخطر نیکنم آدر ینه من فکر نم -

 هنوز؟! یستیمتوجه ن نکهی: مثل اسامر
ـــامر مفه یچرا م - تارشــو  یاون ب یفهمم ول یمم س گه رف باور کن م آزاره 

 ...یدیند
 کنه. ینگاه م انیبد به دار یلی: خسایالر

 ...هیعاد نیخوب ا -
 !ه؟یعاد شی: چسایالر

 .ادیاز من خوشش م انیدونن که دار یهمه م -
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 ...یکن یم تشیتو ات ی: ولسایالر
 .ستیانصاف ن نی: و اسامر

با من یخواهش م - ها کنم  تل  قا ثل  بت نکن یجان یم مه  نیصــح  یه
 !اد؟یخوشم م نیکه من فقط از آدر نهیگ*ن*ا*ه من ا

 .میبخواب میریبهتره بگ هیچ دیدون ی: مسامر
 بخون. یرو که بلد یآروم یاز اون آهنت ها یکی سایالر -

 شروع به خوندن کرد. باشیو ز فیلط یبا صدا یبدون معطل سایالر
I’m dying to catch my breath 

 شمیو زنده م رمیمیم دنمینفس کش یبرا من
Oh why don’t I ever learn? 

 رمیگینم ادی جوقتیه چرا
I’ve lost all my trust, 

 اعتمادم رو از دست دادم یهمه  من
though I’ve surely tried to turn it around 

 نگه داشتم نویخسته شدم از بس ا نایقیکه  کنمیم فکر
Can you still see the heart of me? 

 ینیهنوزم قلب من رو بب یتونیم
All my agony fades away 

 داره نیعذاب من از ب ی همه
when you hold me in your embrace 

 یریگیآ*غ*و*شت م یکه تو منو تو یوقت
Don’t tear me down for all I need 



wWw.Roman4u.iR  86 

 

 نکن هیگر خوامیکه م ییزایچ یبرا
Make my heart a better place 

 کن قلبم مهربون تر باشه یکار جاش
Give me something I can believe 

 بده که بتونم باورش کنم یزیچی بهم
Don’t tear me down 

 زیمن اشک نر یبرا
 بسته شد و خواب رفتم. یکه چشم هام ک دمینفهم سایالر یصدا نیب در

 .دمیخواب یسخت نیزم یکردم رو یداشتم،حس م یبیعج حس
 .نمیتونستم شفق رو بب یام رو باز کردم مه چشم
 جنگل... یآسمون و سرسبز یقرمز

 اطرافم نگاه کردم... به
 بودم.. دهیوسط جنگل با لباس خواب دراز کش نیزم یرو

هان خدا نیا اریاخت یب ناگ ـــد: خارج ش هانم  له از د  یمن،من تو یجم
 جنگلــم..!

 لباسمو تکوندم. یبلند شدم، گرد و خاک ها نیزم از
 .دیوز یم یتابستون بود اما باد سرد نکهیا با

شتم  چوقتیشد من ه ینم نجا،باورمیاومدم ا یمن چه جور ایخدا سابقه ندا
 خواب راه برم. یکه تو
 کردم. یرو احساس م ینگاه کس ینیسنگ
 .دمیدو 13تا اتاق شماره  بایوجودمو برداشت و تقر یهمه  ترس
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 مر هنوز خواب بودن.و سا سایدر اتاق رو باز کردم الر یوقت
 برام افتاده بود،من چم شده بود. یاتفاق چه

 نکنم. دارشونیدادم ب بیترج
ش یرو دوباره ستم و  نیا یول دمیتخت خوابم دراز ک شم هامو نب بار از ترس چ

 شدم. دنمیمانع از خواب
 نگه دارم. داریکردم بدنمو ب یخسته بودم سع نکهیا با
 باز کردم.چشم هام رو  سایالر غیج یصدا با

 بمونم. داریبودم که بتونم ب یکنم خسته تر از اون فکر
ست داریتخت خواب ب یرو از ش یشدم د  چیسا؟هیو گفتم: الر دمیبه موهام ک

 معلوم هست چته؟!
 .نیزود باش نینیبب نویا نیایب نیزود باش ای: سامر،آنارسایالر

 رو گرفتم. سایتراس شدم و رد نگاه الر وارد
 جنگل دار زده بود. یبچه ها خودشو تو از یکیمن، یخدا
 ...شهی: باورم نمسایالر

سره رو م نی: من اسامر سرده ا یپ سر اف ودش خ دینبود پس چرا با یشناختم،پ
 رو دار بزنه؟!

 مجبورش کرده باشه. یکی دی...شادیشا -
 ؟! ی: کسایالر

 متنفرم.. نجایفقط از ا دونمینم -
 ر شده.چه خب مینیبب نییپا میبر نیای:بسامر

 .میو به سمت جنگل رفت میدیکمپ رو پوش فرمیونی
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 بود. یآ یاف ب سیشلوغ و پر از پل یلیجنگل خ یتو
ــته بودن و اجازه  یمحوطه ا دور ــرنوجوون خودش رو دار زده بود،رو بس که پس

 .میبش کیدادن که بهش نزد ینم
 شدم. کیبودم نزد دهیکه قبال سرکالس زبان فرانسه د یپسر به

 هیدو دستش گرفته بود و بدجور گر نینشسته بود و سرش رو ب نیزم یرو پسر
 کرد. یم
ناراحت  یلیاتفاق خ نیکه اون ها باهم دوســت بودن و حتما از ا دونســتمیم

 شده بود.
 بدونه. یزیاون راجب ماجرا چ دیخودم گفتم پس حتما با به

 پس زد. یادیدستش رو گرفتم،دستمو با قدرم ز مچ
 اش.: آنا مراقب بسامر

شونه ـش گذاشتم و آروم گفتم: به من نگاه  یکردم و دوباره دست رو سماجت
 خوام چند تا سوال ازم بپرسم. یم یول یندار طشویاالن شرا دونمیکن،م
م هولم داد که نتونست یجور عیحرکت سر هیبلند و با  نیزم ینداد از رو یجواب

 برخورد کردم. نیتعادلم رو حفظ کنم و با زم
 شد. داشونیاز کجا پ هوی دونمینم نیو کال دنیان،آیدار
 بلندم کرد. نیدستم رو گرفتم و از زم نیکال
اش رو با دو دستش گرفت  قهیمثل عقاب به سمت پسر حمله ور شد و  انیدار

 !؟یندادن رو دختر دست بلند نکن ادیو گفت: ع*و*ض*ی بهت 
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د و ز انیبه صورم دار یو مشت دیاشک چشمانش چک یقطره ا نیخشمگ پسر
 گفت: دهنتو ببند.

 هم به کمکش رفت. دنیدوباره به سمتش حمله ور شد و آ انیدار
سر هی با اف  سیمگه پل د،یخودم رو بهشون رسوندم و گفتم: بس کن عیحرکت 
 !د؟ینیب یرو نم یآ یب

صبان رو سر ع سل یبه پ ست هامو به حالت ت قط باال بردم و گفتم: ف میکردم و د
 سوال بپرسم،فقط چند تا سوال آسون.خوام ازم چند تا  یم

 شد. رهینداد و به فقط بهم خ یجواب پسر
شا حس سوال هام نیا یبرا یتونه جواب مثبت یم نیا دیکردم  شه که بتونم  و با

 ازش بپرسم پس شروع کردم.
ستت ه دونمیافتاد نم یاتفاق هیبرام  شبید نیبب - ست اون اتفاق مربوط به دو
 دوستت افتاد بود. یبرا یاق همزمان با اتفاقاون اتف قایدق ینه ول ای

سر شارل  شبید یول یزنیحرف م یراجب چ دونمیمن نم نیجواب داد: بب پ
 .میبر یمخف یازم خواست که تا ته اون راهرو

 !ه؟یاصل یراهرو یکه انتها یزن یحرف م ییدرمورد راهرو -
شت کمد د یدر مخف هی یستینه نه تو متوجه ن -  واریود چون داتاق ما ب یواریپ

قد فاق یمیاز چوب   یلیو خ کیتار یلیراهرو بود خ هیشــکســـت.، یبود ات
 ترسناک.

 شد؟! یخب؟!بعدش چ -
ما نرفتم بهش گفتم ا - هاش برم ا با که  ـــت  نه  یکار م نیاون ازم خواس تو

 رفت. ییاون حرفمو قبول نکرد و خودش تنها یخطرناک باشه ول
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 ست هاش اشکاشو پس زد.چشم هاش جمع شد و با د یاشک تو دوباره
 کنم ادامه بده. یخواهش م یبرام سخته ول دونمیبهش گفتم:م یهمدرد با
 بسته شد فکر کردم شارل اونو هیرفت در خود به خود بعد از چند ثان ینه وقت -

سته ول شارل رو زندان یکی یب سته بود و  ص یکرده بود،م یاونو ب ستم   یداتون
 یکردم در باز نم یم یهرچقدر که سع یشارل رو بشنوم ول فیخف یها ادیفر

ش کیتا نزد بایشد،تقر سع دیطلوع خور شتم  م و درو باز کن هکردم ک یم یدا
باز نم ما در  بدم ا جاتش  که  ین کارا  غیج یکه صـــدا دمید هویشـــد  خدمت

 که شارل خودشو دار زده... دمیرفتم و د رونیاد،بیم
 بود؟ ی: خوب اسمت چدنیآ

 آنسل -
 هم،اگیبر نجایاز ا دیخطرناکه و اما هر چه زودتر با نجایه اک یدون ی: منیکال

 ب،امشــیایبا ما ب یتون یم یدچار بشــ قتیبه ســرنوشــت رف یخوا یتوام نم
 باش. 14اتاق شماره  یجلو 12ساعت 

 .امی: باشه مآنسل
 یدرمورد امشب م میر یما م قیآنسل رو فشرد و گفت: خوبه رف یشونه  دنیآ

 .یحرف بزن یبا کس دیکه نبا یدون
 .میرفت یخوردن صبحانه به سالن غذا خور یبرا
سر م گهینفر د 5به جز من  نکهیا با شون رو نم زیهم  سته بودن حرف ها ش  ین

 دور بشم. نیاز آدر دیفکر بودم که با نیا یو تمام تو دمیشن
 خارج شدم. یاز سالن غذاخور هیاز تموم کردن صبحانه زودتر از بق بعد
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 رفتم. نیص آدرسمت اتاق مخصو به
 به در زدم. یپشت دست تقه ا با

 در رو باز نکرد. یکس اما
 در زدم. دوباره

 .ومدین یبار هم جواب نیا
 و در باز شد. چوندمیدر رو پ رهیدستگ

 بود. یخال اتاق
 اتاق شدم. وارد
 داشت. یزیکامال مرتب تم اتاق

 ادکلنش تمام اتاق رو در بر گرفته بود. یبو
 بود. ییایاتاقش رو ی منظره

 .دمیکارش چند تا کاغذ د زیم یرو
ــتم رو اون ــو یچند تا از کاغذ ها طرح یها رو برداش  یمن بود و رو ریاز تص

 ...بایاسمم به همراه قلب و جمالم ز شونیبق
 شده بودم. زیواقعا سورپرا یطراح یاستعدادش تو از

 ادیهت ا بو با استرس گفت: آن دیکش رونیکاغذ ها رو از دستم ب یدست ناگهان
 !؟یندادن بدون اجازه وارد اتاق نش

 اریاخت یاون طرح ها بهم دســت داده بود ب دنیکه از د یاحســاس قشــنگ از
من  یدادن ول ادیتکون دادم و گفتم: بهم  دییلبخند زدم و ســرم رو به حالت تا

ــهیهم ــم م ش ــم در زدم ول نکهیخورم قبل از ا یکنجکاو بودم،اما قس  یوارد ش
 ز نکرد.در رو با یکس
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در رو باز کنه  ســتین یکســ یبهت اجازه داد که وقت تیحس کنجکاو یول -
 .یوارد ش

 ...قایتکون دادم و گفتم: دق دییاشاره ـم رو در هوا به حالت تا انگشت
 ...دمیبله خودم فهم -
 سوال بپرسم؟! هیتونم  یم -
 دم؟یکه چرا از صورتت طرح کش یبپرس یخوا یم -
 ...ییجورا هیآره  -
الن باشه که تا ا یچهره ا نیتر بایز دیشا یندارم ول یقانع کننده ا لیخوب دل -
 دارم. یخودم نگه م شیرو پ بایز یچهره ها شهیهم دم،منید
 .نیداشته باش یادیخوشگل ز یدوس دخترها دیحساب با نیپس با ا -
 .ییچند تا هیقبال داشتم  یاالن نه، ول -
 !؟یپس چرا االن ندار -
 خوام.. یو اونو م ستادهیخوشگلش جلوم ا هی چون دیشا -
 دیاش یعنی رمیم نجایتابستون که تموم شه منم از ا یدون یخودم م نینه آدر -

 زود تر رفتم..
 !ه؟یمنظورم چ ؟یچ -
 .ینگ یرو به کس هیقض نیا یبهم قول بد دیبا نیآدر -
 کنم نگم... یم یسع -
 بهم قول بده.. -

 .دمیقول مبرد باال و گفت: خوب  دستشو
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ستام از ا - شب با دو ستشیم نجایمن ام اومدم تا بهت بگم اگه توام  نجایا رم،را
 .ایبا ما ب یخوا یم

 ن؟یبر نیخوا یکرد و گفت: چرا م رییچهره اش کامال تغ حالت
 افته. یم ییاتفاقا هیبهت بگم فقط داره  تونمینم -
سونده ول یم - شارل همه رو تر سره  س دینبا یدونم که حادثه اون پ  نیاز ا یک

 نبود.. یکس ریداشت و تقص یجا بره،اون پسر افسردگ
 یبود که تو یپســر نیداشــت؟ اون شــاد تر یافســردگ یبگ یتون یچطور م -

 بودم! دهیکمپ د
شون  یخندن ول یم شتریترند ب نیکه غمگ ییاون ها یدونیمگه نم - خنده ها

 .ستیاز ته دل ن
با اون  دیم خودم و دوستامم که شده بانجا یمن برا یول دونمیمن نم نیآدر -

ت واســ خوامینم ینگم ول یماجرا رو به کســ نیقرار بود ا میفرار کن نجایها از ا
 .ایتوام باهامون ب افتهیب یاتفاق
 .دمیقول م امیآروم باش منم باهاتون م شیب*غ*لم کرد و گفت: ه نیآدر
 راه بود... یتو یوحشت واقع یاز اون آروم گرفتم ول بعد

 آنا. میریپس امشب باهم م -
 .نمتیب یمحوطه م یتو -
 کالس. میبر دیبا گهیخوبه د -
 .یایباهامون ب یکردم که قبول کن ینم م،فکرشمیباشه بر -
 خوام از دستت بدم. یآنا من دوست دارم و نم -
 .نطوریمنم هم -
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 به سمت کالس فرانسه راه افتادم. نیهمراه آدر به
رو  نایدار نیتونستم نگاه سنگ یوارد کالس شدم م نیکه به همراه آدر یهنگام

 خودم احساس کنم. یرو
 .نمیبب شیآب یتونستم خشم رو از چشم ها یم

 کنار سامر رو انتخاب کردم. یصندل
 ؟یبود نیگفت: تو با آدر ینشستم سامر به آروم نکهیمحض ا به
 نه -
 ن؟یپس چرا با هم وارد کالس شد -
 اقچون قبل از کالس رفتم ات -
 ؟یبرا -
 ازش خواستم اونم با ما امشب فرار کنه. -
 ؟یکرد کاریتو چ ؟یچ -
 گه مطمئن باش! ینم یزیچ یاون به کس -
 ؟یبهش گفت یچ یهان؟ برا یبهش اعتماد کرد یچه حساب یتو رو -
 من فقط.. -
 یاز دســتش بد یخواســت یخودم چون نم یتو فقط به خاطر خودخواه -

 یداختجون همه ما رو در خطر ان
 رسونه ینم بیسامر باور کن اون به ما آس ستین نطورینه ا -
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کنه چون  یســرم خراب م یبفهمه کمپز رو انیکه اگه دار یدون یم ایآنار -
مه مهم تر م انیدار ینقشـــه  نیا با آدر یدون یبود و از ه چه  نیکه رابطش 

 .هیجور
 افته. ینم یسامر اتفاق -
 کشن. یرو م گهیهم د نیو آدر انیاردختر،امشب د ینیخوش ب یادیتو ز -
س نینه آدر - س یبه ک سونه تو که اونو م ینم بیآ س یر ار و آز یچقدر ب یشنا

 آرومه.
شو رو سامر ست ها سم من  یکوبوند و گفت:نه من اونو نم زیم یجفت د شنا

 یراحت نیکه جون دوســتاتو به ا شــهیشــناســم و باورم نم ینم نجایکســو ا چیه
 .یفروخت

ش یصدا ست هاا ینا شد نگاه بچه ها زیم یسامر رو یز کوبوندن د  یباعث 
 کالس به سمت ما برگرده.

ــ یکه کتاب یدرحال نیآدر ــت به طرف ما اومد و گفت: دوش ــت داش  زهیبه دس
 اومده؟! شیپ یآندراده مشکل زهیو دوش سمونتهیار

ه شــما ب ایزد و گفت: نه اصــال م*س*تر اگزبرا یلبخند کش دار تصــنع ســامر
 .نیرسدرستون ب

 ازمونیمورد ن لیو وسا میاز اتمام کالس ها و خوردن نهار به اتاقمون برگشت بعد
 .میو منتظر زمان فرار شد میهامون گذاشت یکوله پشت یرو تو

 !م؟ینیکنکور رو بب جینتا ستیتا زمان فرار بهتر ن گمی: مسایالر
 .هی: فکر خوبسامر
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شن کرد و به وا سایالر شد و ساخت یفا یلپ تاپش رو رو صل  مون مدرسه مت
 رو باز کرد. تیسا
ــایالر ــگاه  نجای: اس ــامر دانش ــدم و تو و س ــتنفورد قبول ش ــگاه اس رو من دانش

 .میستیمن با هم ن ی، خدا سکویسانفرانس
جا پر ســـامر جد ســـایو الر دیاز  من  ؟یگ یم یرو ب*غ*ل کرد و گفت : 

 !! شهیباورم نم سکویدانشگاه سانفرانس
 یلو هیکمر سامر رو نوازش کرد و گفت: آره عال یگرم با دست هاش به سایالر

 .میستیبا هم ن
ست ها دیشا مینیرو بب گهیهمد میتون یبازم م زمینداره عز بیع -  دیدج یدو

 !یکرد دایهم پ
 حق با تو باشه. دیگفت: البته،شا یبا ناراحت سایالر

 شده بود. دهیبلع یکیتوسط تار ایبود و دن دهیشب فرا رس مهین
 فرار از کمپ مرگ بود. زمان

 !ن؟یحاضر سایسامر، الر -
 من استرس دارم. ی: آره ولسایالر

 : منم آمادم.سامر
 .میو آروم وارد راهرو شد میهامونو برداشت یپشت کوله

 بودن. ستادهیراهرو پسرها به همراه آنسل ا یتو
 .میسالن خارج ش یاز در اصل میتون ی: نمنیکال

 رفتن وجود نداره! ونریب یبرا یا گهیخوب راه د -
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 .میکن دایپ گهیراه د هی دی: باانیدار
 !؟ی: چه راهسامر

 .میپر ی: از پنجره مدنیآ
 شد صد برابر به استرسم اضافه شد! ی: عالسایالر

 .شهینم یزیچ زم،ینگران نباش عز یگفتم: الر سایبه الر یحس همدرد با
شد وارد سر ها  چه طناب پار هی بایتقر و از تراس با گره زدن ملحفه ها میاتاق پ

 .میرفتن درست کرد نییپا یبرا یا
طناب  یبه واسطه  یگریپس از د یکیو  نییپا میهامونو انداخت یکوله پشت اول

 .میرفت نییپا یپارچه ا
 اومد. نیینفر بود با ترس و لرز پا نیکه آخر سایالر بالخره

 .میگرفت شیو راه جنگل رو در پ میهامونو برداشت کوله
 .نهیب یاز در جلو نگهبان م میکه به جنگل راه داره بر یاز در پشت دی: بانایدار

 احمق! گهیهم نگهبان داره د ی: اگه در جلو نگهبان داره احتماال در پشتدنیآ
 .میپر یم واری: از دنیکال

 !ن؟یشد وونهید م،یبپر واریاز د میتون ینم -
 میونت یداره، م یوبپشت ساختمان هست که حصار چ ییجا هیآنا  نی: ببآنسل

 .میاز اونجا بر
 !دن؟یبهمون م ی: همون جا که آموزش سوارکارسامر
 : آرهآنسل

ــایالر ــ دی: عجله کنس ــده بر یبهتره تا کس س من ح میمتوجه پچ پچ هامون نش
 دارم! یبد
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 .نیافتی: خوب راه بانیدار
شت به سه راه افتاد یسمت محوطه پ سل گفته بود و قبال م،یمدر  همونطور که آن
 نکرده بودم. یتوجه چندان یبودم ول دهید

نگهبان هم  یبود که حت نجاینداشــت،جالب ا واریقســمت از مدرســه د اون
 نداشت!

 .میجنگل راه افتاد یاهیو به سمت س میدیپر یحصار چوب یاز رو یکی یکی
 گرفت. یکم ترس و وحشت وجودمو فرا م کم
 !؟میکرد یم دایراه بهتر پ هیشد  ی: حاال نمسایالر
 بهتر نبود. نیاز ا یکه راه یدون یم زمی: عزنیکال

 له؟یجاده چند ما نی: تا جاده اولسامر
 !دونمی: نمانیدار

 .نمیبب میاس گوش یچ یج ی: بذار روسامر
سرم رو برا تمام شت  از  یکردم اما اثر ینگاه م نیآدر دنید یمدم همش به پ

 اون نبود.
 کردم. ینگاه هام رو با ساختمان کمپ تداع نیآخر
 از ساختمان چشم برداشتم. ستین نیاز آدر یکه مطمئن شدم خبر یوقت

 که! ومدین نیدر گوش سامر گفتم: آدر آروم
 خوب بهتر! -
 !رهیکه نگرانشم دوست ندارم اون بم یدون یم هیمنظورم چ -
 .شه ینم شیزیکنه چ یم یزندگ نجایساله که ا انینگران نباش اون سال -
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کرده؟ مگه چند سالشه؟  یم یزندگ نجایسال ا انیه که سالدون یتو از کجا م -
 سالشه! 25اون فقط 

شکر م ستیمن برام مهم ن نیبب - ون چ ومدیکنم که ن یفقط االن دارم خدا رو 
 راه بندازه. یفاجعه بزرگ انیممکن بود دار

 .دیبه گوش رس یخوردن کس نیزم یصدا ناگهان
 !؟یو بازوم رو گرفت و گفت: خوبخودش رو به من رسوند  عیسر یلیخ انیدار

 من نبودم که..! -
خورده بود بر اثر  نیبود که زم ســایچراغ قهوه ـــــش رو روشــن کرد، الر دنیآ

 هوش شده بود. یب بایسنت تقر هیاصابت سرش با 
ستمال صورم الر رونیشلوارم ب بیاز ج ید  شده بود رو یکه گل سایآوردم و 

 پاک کردم.
 یاز آب رو برا یآوردو مقدار رونیـــش ب یکوله پشتآب از  یبطر هیهم  نیکال

 .دیصورتش پاش یرو سایبه هوش آوردن الر
 چشم هاش رو باز کرد. یکم سایالر

 !زم؟یعز یخوب یصورتش کنار زدم و گفتم: الر یـش رو از رو سیخ یموها
 : آره من خوبم من فقط...من فقط...سایالر

شددنیآ ست و پا چلفت میکن بر ن،جمعیزم یو خورد ی: هول   ادیز یدختر د
 !میوقت ندار

 واقعا..! ی: مرسسایالر
 : قابل شما رو نداشت.دنیآ

 موهاش بلونده خفه شه لطفا..! ی: هر کسامر
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 وق زده به سامر نگاه کردم و گفتم: سامــــــر ...! یچشم ها با
 ینبود موها ادمیبود، اصــال  نیاشــاره کرد و گفت: اوه منظورم ا دنیبه آ ســامر

 وام بلونده!ت
 نداره..! بیع -
 دیباشتر.. افتیگردن سامر رو گرفت و به سمت جلو هل داد و گفت: راه ب دنیآ

 .میعجله کن
س میبلند کرد نیرو از زم سایالر ن،یکمک کال با ود و به ب دهید بیانگار پاش آ

 تونست راه بره. ینم یخوب
 یقل شد و به سختانداخت و تمام وزنش به اون منت نیرو دور گردن کال دستش

 رفت. یراه م
 سرعتمون کند شده بود. سایوضع الر با

ــتریب یقدم چند ــ مینرفته بود ش ــد لهیکه به وس ــ دینور ش که  ییها نیچراغ ماش
ــره کردن تقر ــده بود بایدورمون رو محاص ــخت میکور ش  یرو م ییجا یو به س

 .میدید
 .دیریبگو دست هاتون رو باال  دیستی: سرجاتون بادیبه گوش رس ییصدا

، کرد یکردن راه فرار به اطراف نگاه م دایپ یکه مضــطرب برا یدرحال انیدار
 .میفرار کن دیگفت : با

 .میکن یکار میتون یشده نم رید گهیرو گرفتم و آروم گفتم:د بازوش
سئول رایستن،مدین سیاونا پل نیرو بب نجایا ای: آنارسامر سه ه نیو م ستن مدر

 زنه. یستم بالخره گند مدون یم نیاونجا رو اونم آدر
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 !؟یگفت یچ کهیبهم انداخت و گفت: تو به اون مرد ینینگاه خشمگ انیدار
 اتاقشون! یاونم تو دنشونی: امروز قبل از کالس فرانسه رفتن دسامر

 !دمیم بیسامر بس کن خودم بعدا توض -
 خطر انداخته.. یمقدس جون همه ما رو تو یایآنار شهی: باورم نمدنیآ

 نداشتم باور کن! ین قصد بدباور ک -
ــبان انیدار ــو..ازم م تیبا عص و  یخوام که فقط دهنتو ببند ینعره زد: خفه ش

 ..!یخفه ش
صت گهید  یاکمپ ما رو مثل قاتل ه یتیامن میحرف زدن نمونده بود ت یبرا یفر

 کردن. تیدوباره به سمت کمپ هدا یا رهیزنج
 یااز اتاق ه یکی یرو تو انیرکرد فرار کنه،اون شــب دا یمرتبا تالش م انیدار

 کردن. یکمپ زندان
 رو به خاطر وضع پاش به درمانگاه کمپ منتقل کرده بودن. سایالر

 منتظر بودم که سرم تموم شه. سایتخت الر کنار
 .میفرار نکن گهیگفته بودن که مراقبمون باشه که د نیبه آدر ادیاعت محض
 به خودم زدم. یپوزخند

 کردم. یم دیکردم که نبا یم اعتماد ییبه کسا شهیهم
 ساده و احمق بودم! شهیهم
 اعتماد کرده بودم! ینجوریهم هم انیبرا به

 هام بود. یبه خاطر خوب دمیکه کش یبدبخت هر
 !ارم؟یبرام ب یخوا یآب م وانیل هیرو شکست و گفت:  نمونیسکوم ب نیآدر

 بودم. دهیرو فهم نیبودن گونه هام شدم و منظور آدر سیخ متوجه
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 کردم. یم هیصدا گر یداشتم ب اریاخت یدلم شکسته بود که ب یجور
صبان همه شونویع صبان یسر من خال ت  تمویکرده بودن حاال نوبت من بودکه ع
 کنم. هیتخل

 بلند شدم. یصندل یرو از
ــتادمیا نیبه ادر رو ــاعت س ــت کردم و مثل بمب س ــت هامو مش منفجر  یو دس

 شدم.
بخوام جون دوســتامو به خطر بندازم و  نکهیکه بدون ا یکرد یتو...تو کار -

نه؟ ، نه تنها به خاطر امروز بلکه به  ایخورم  یکه آب م یپرســ یحاال ازم م
 بخشمت. یکه بهت اعتماد کردم نم ییها هیخاطر تک تک ثان

ـــ ادیرو بلند تر و کردم و دوباره فر صدام ــــ ـــتیزدم: هـ ــــ ــــ ــــ  ینم چوقـ
 بخشـــمــت.

ــتار ــد و گف پرس ــ یت: خواهش موارد اتاق ش  یمارانیب نجایا د،یکنم آروم باش
 .میدار تیهست که در قبال سالمت اون ها مسئول

 ییکردم و گفتم: برو خودتو مســخره کن پس اون دانش آموزا یطوالن ی خنده
 البد مجسمه بودن؟ نیکه کشت
 معلوم هست راجب چیکرد و گفت: ه رییحالت چهره اش به تعجب تغ پرستار

 !؟دیزن یحرف م یچ
 کنم. یمن خودم حلش م دی: شما برنیآدر
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ــد آدر یهنگام ــتار از اتاق خارج ش رو به من کرد و گفت: از همون  نیکه پرس
شن فهم شما  دمیشب ج  ادیاون طور که به نظر م یول دیدون یم ییزایچ هیکه 

 !میاونا رو ما نکشت ستین
ســرش کجاســت تهش  دونهیاحمق که نم هی ؟یطرف یبا چ یهه فکر کرد -

ست؟! نه ا  هی یزود اعتماد کنم ول دیشا ست،ین یکن یکه فکر م ینجوریکجا
 کنم. یاشتباه رو دوبار تکرار نم

با  یشتریبه سمتم اومد و شونه هامو گرفت پسش زدم مجددا به قدرم ب نیآدر
فکر  که شما یمنو نگاه کن اونجور نیدو دستش شونه هام رو گرفت و گفت: بب

 یتم اتفاقخواس یمن فقط نم یکن یجبم اشتباه فکر ماالن تو را ستین دیکن یم
قطعا  نیاز کمپ بر اگهدر امانه  نجایوقت شب شما جاتون ا نیا افتهیواستون ب

 .نیریمیم
 ندارن. یحرفام برام ارزش گهیبود گفتم: د دایکه از چشم هام پ یخشم با
ستم نجاتتون بدم چون نم یفقط م یحق با توئه من ول دونمیم - نستم وت یخوا

 .رمیمیشک نکن منم م یریتو اگه بم افتهیب یتحمل کنم که واست اتفاق
 حرفا پره. نیزدم و گفتم: گوشم از ا یگشاد لبخند

باور کن جاتون تو - نا  کمپ امنه خارج از خطر،  نیا یباشـــه من آدم بده، آ
ــت،ارواح  ــو م گهیهر کوفت زهر مار د ایوحش ــمش  رونیاون ب نیتار یکه اس
 نجایخواســتن از ا یم شیکمپه، اون بچه ها هم چند ســال پ خارج از حصــار

 از یفهم یفرار کنن منم جز همونا بودم منم باهاشــون دوســـت بودم چرا نم
 دست دادشون واسم دردناک بود.
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فکر کن  ایشد و ادامه داد: خودم ب یسبزش جار یاشک از چشم ها یا قطره
ــده ب ــارل از محدوده کمپ خارج نش ــد با عقل خودم مگه ش ود که باعث ش

خارج از محدوده بودن، باور کن  ن؟یکرد دایاون جســد ها رو کجا پ ای ره؟یبم
ــبب بهت اونا رو نم یفقط م ــتم نجاتت بدم اگه امروز ص  الناگفتم تو  یخواس

 شدم. یدچار م شیو من به همون سرنوشت چند سال پ یمرده بود
چند  اریاخت یشد باش وارد کردم که باعث  نهیبه س یدو دستم ضربه محکم با

 عقب بره و گفتم: بس کن، ازم متنفرم، ولم کن. یقدم
 رو برداشتم و پرستار رو صدا کردم که سرم رو قطع کنه. فمیک

 .میسامر برگشت شیبه اتاقمون پ سایشدن الر داریاز ب بعد
شــده  جیبهم گفته بود باهاشــون حرف زدم و همه گ نیکه آدر ییحرفا راجب

 .میبود
 ...هیچه جهنم نجایکه ا میدونستیواقعا نم هنوزم انگار
 حق با اون باشه. دی: شاسامر

 کنه؟ فیکل داستان رو برامون تعر میازش بخوا ستی: بهتر نسایالر
دروغگو  هیاونم مثل بق دیشــا دونهیچه م یبا اون هاســت کســ نی: آدرنیکال

 باشه.
 دن!نش کرزندا ستیکه ن یالک میکن انیدار یبرا یفکر هی دی: فعال بادنیآ

 یو گفتم: خودشــون آزادش م دمیبودن کشــ یکه گل ســایالر یبه موها یدســت
 .شهینم شیزیکنن، چ

 .یوم الرحم یباشه بر ازین دیرو به سمتش پرم کردم و گفتم: شا سایالر حوله
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 شدم. فیحوله رو برداشت و گفت: حق با توئه بدجور کث سایالر
 م.بهتون بگ دیبا یزیچ هیفتم: وارد حموم شد آهسته گ سایالر نکهیاز ا بعد

 !؟ینکنه حامله شد هیزد و آروم گفت: چ یپوزخند دنیآ
 .یبهش زدم و گفتم: خودم حامله شد یپشت دست ضربه ا با

 شده؟ یخب چ نیرو تموم کن ی: مسخره بازنیکال
سل بر ستین سایفعال که الر دیبا - که  یمخف یو وارد اون راهرو میبه اتاق آن

 .مید بشز یراجبش حرف م
 سا؟ی: چرا بدون الرسامر

و  یاون شــکســتن شــه؟یکه چطور تره تره داره نابود م ینیب ی: واقعا نمنیکال
 .یبهتر بدون نویا دیبا یتو که دوستش رهیپذ بیآس

 باال برد و گفت: باشه باشه قبول... میدو دستشو به حالت تسل سامر
 د.بو 10اتاق اون شماره  میطرف اتاق آنسل راه افتاد به

 اتاقش وسط راهرو بود. بایتقر
 .میبه در زد یا تقه

 تو در بازه... نیای: بآنسل
 تونیگفت: البد حس کنجکاو یتعجب نیآنسل بدون کوچک تر میاتاق شد وارد
 کشونده شما رو نه؟! نجایبه ا

 حس محافظت از جونمون.! شتری..! بقای: نه دقدنیآ
 و؟!اون ت نیبر نیخوا یمدو دستش گرفت و گفت: حتما  نیسرش رو ب آنسل
 .میخوا یاجازه نم یکار از کس نیو واسه ا قای: بله..دقسامر
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فکر  میاتفاقام رو تحمل کرد ینبود، امشب به اندازه کاف نی: منظور من اآنسل
 باشه؟ یکاف گهید دیکن ینم
 یآنســل اگه تو دوســت ندار شــهینم مونیزیگفتم: چ یبخشــ انیلحن اطمن با

 .ایباهامون ن
سل صبان آن ستش رو در هوا چرخاند و گفت: ا تیبا ع  هیهمون حرف قایدق نید

شب پ سدش رو پ شیکه چند   یمن گهیکردم د دایشارل بهم گفت و بعدش ج
 از شتریخوام ب

 از دست بدم! قامویرف نیا
 .قیرف شهینم یزیآنسل رو فشرد و گفت: چ یجلو رفت و شونه  نیکال

 .امی: منم باهاتون مآنسل
گند باال  یادیچون امشــب ز ،یبد کیو کشــ یجا باشــ نیه همنه تو بهتر -

 بده. جیمس لمیاومد به موبا یسراغمون اگه کس انیممکنه دوباره ب میآورد
سامر، آ نویا شت کمد د یمخف یوارد راهرو نیو کال دنیگفتم به همراه   یارویپ

 .میشد
 داشت. نییبه سمت پا چیمارپ یها پله
ــرد بود و هر چ یهوا ــمت پاب یاونجا س  یم دایدما کاهش پ میرفت یم نییه س

 کرد.
کننده  وونهید گهید بیو غر بیعج یصداها یچکه کردن آب به عالوه  یصدا
 بود.

 کردم. شتریدست سامر ب یدستمو رو فشار
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 به خودش گرفته بود. یوار وانهیضربان د قلبم
ــدا ــم رو چند برابر م ریز یمیقد یچوب یپله ها ریج ریج یص  یپاهامون ترس
 کردن.

 بدنم مور مور شد. میدیپله که رس نیاخر به
 .میبه کجا وارد شد مینیبب میتونست یبود و اصال نم کیجا کامال تار همه
 رو روشن کردن. شیفلش گوش نیکال

 .دیرو د ریشد مس یبهتر م حاال
 .میسالن سه گوش بود یتو ما
س که س ریسه م شت و احتماال هر کدوم از م ستن ما  یها م ریدا  ییرو به جاتون

 .میزنده برنگرد گهیببرن که د
 !م؟یبر ریبه بچه ها کردم و گفتم: حاال از کدوم مس رو

 بده که... یخواست جواب دنیآ
ب زد: مواظ ادیو فر دیدستم رو گرفت و منو به سمت خودش کش نیکال ناگهان
 باش.

 ود آمد.فر یبودم سنت نسبتا بزرگ شیپ قهیکه من چند دق ییهمون جا قایدق
ــع یدرحال ــدام نلرزه گفتم: چ یم یکه س ــتین یزیکردم ص ــ هی نیایب س  ریمس

 .میانتخاب کن
 .میسمت چپ رو انتخاب کرد ریمس گهیتوافق همد با

 بود. کیو تار یطوالن ینیرزمیز یراهرو
کردم  یم یرفتن و من هم ســع یباهم جلوتر از من و ســـامر م دنیو آ نیکال

 کرد. یها حرکت مخودم رو به سامر برسونم که پشت اون 
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 .میاریکم ب ژنیممکنه اکس میبمون نجایا ادی: به نظرم اگه زدنیآ
 رو بشنوم.. یکس غیج یتونستم صدا یم

 نجوا و پچ پچ... یصدا
 !ن؟یشنو یشما هم م -

 : آرهسامر
صداش دق ستمیو رو به من کرد و گفت: مطمئن ن ستادیا نیکال  نجایز اا قایکه 

 ساختمان... ریز قایچون ما االن دق نییپا ادیاز باال م دیباشه،شا
 بتونه جمله ـش رو کامل کنه حالت چهره ـش عوض شد. نیکال نکهیاز ا قبل

 حالت چهره هر سه تاشون عوض شد. درواقع
 !ن؟یشد زمیبنوتیشده؟ نکنه باز ه تونیزیچ ه؟یترس گفتم: بچه ها چ با

 !؟یاهر دو قلو دارتو خو ایاومد گفت: آنار یکه از ته گلو م ییبا صدا سامر
سوال نینه ا - س یکه م هیچه  داداش  هیمن فقط  یدون یمن تو که م یخدا یپر

 تر دارم که اسمش آرونه... کیکوچ
 نجوا کنان گفت: پشت سرم... نیکال

 .نمیتا پشت سرمو بب برگشتم
 اون صحنه واقعا شوکه شدم. دنید از

 سرد شد و تمام بدنم به لرزش افتاد. تنم
ت به خ ع یســـ حرف یســـ گم: ا یکردم  ب تم  تونســـ قط  ف نم و   ریغ نیبز

 !؟یهست یممکنه...تو..تو...ک...ک
 شکل من بود. قایمن بود،دق هیشب قایدختر دق اون
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 .دیکش یم ریبند اومده بود و قلبم ت نفسم
 اشتم.قلبم ند ستادنیتا مرز ا یو فاصله ا دیلرز یچونه ـم م یطرز وحشتناک به

نان هیشــب دخترک له ک نا ته ا یبا صـــدا به من  فت: مطمئن یگرف  خواهر یگ
و ت یاز خانواده  یمن جزئ میبا من بر ایمن خواهرتم..ب ادینم ادمی ؟ینداشــت

 هستم...
 ...ای...با من ب ایکرد: با من ب یکرد و تکرار م یپشت سر هم تکرار م و

 رو پر کرده بود. نیرزمیاش کل ز یطانیش یخنده ها یصدا
 به سمت عقب بردارم. یث شد چند قدموارش باع وانهید یها خنده
ه سمت گرفته بود ب هیاز پدرش هد شیرو که چند سال پ بشیگردنبند صل سامر

 شد. دیناپد یگوش خراش غیاون دختر پرم کرد و دختر با ج
 .دیلرز یکردم و بدجور بدنم م یبودم احساس سرما م دهیمرز جنون رس تا
 بود؟! یچه موجود گهیگفت: اون د دنیآ

 : قطعا انسان نبود.نیکال
 ؟یمطمئن نقدری: از کجا ادنیآ

ــامر ــل یکه وقت یی: از اون جاس ــمتش پرم کردم نا پد بیص ــد، دیرو به س  ش
 .دنیواکنش نشون م بیبه صل یانسان ریموجودام غ

 .یترسناک نگاه کرد لمیف ادی: احتماال زدنیآ
شوخ خودم  ریسفکر کنم م ستین یرو جمع و جور کردم و گفتم: االن وقت 

 شم.... وونهید خوامیمن نم میبرگرد دیبا م،یرو انتخاب نکرد یخوب
 .امیمن با شما نم یول نیبرگرد نیخوا ی: اگه شما منیکال

 !نیفعال شه کال تییکه حس ماجراجو ستین نی: االن وقت ادنیآ
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 ..رمیم نی: منم با کالسامر
شتن بده مطمئنم  نیسامر بس کن اگه ا - از  ترشیکه بکمپ ممکنه ما رو به ک
 .شهیم یمرگمون قطع میبمون نیرزمیز یتو نیا
نت جور قش هیبه سرنوشت شارل گرفتار شم..الاقل  خوامی: درسته من نمدنیآ

 که..! ستیمدلش ن نیخوب ا میریتر بم
شت و گفت: ح نیزم یگردنبندش رو از رو سامر شما نم فیبردا  دیتون یشد 

شما من نیایباهامون ب شانس بد  عال ف مونیاالن حس کارگاه نیو کال اتفاقا از 
 شده.

 راه افتاد. یکیبه سمت اعماق تار نیگفت و به همراه کال نویا
 .میبه ناچار با حالت چشم و ابروش بهم فهموند که باهاشون بر دنیآ

 !ن؟یاومد یشد؟ شما که نم یبا تمسخر گفت: چ سامر
 : سامر ، سامر اونجا رو...دنیآ

 شده؟! یچ ه؟ی: چسامر
 تو پشت سرته..! هیشب یکی: ندیآ

 ! کو ؟ کجاست؟یکه بدجور هول کرده بود گفت: وا سامر
 سامر تازه ماجرا رو گرفت. میرفت سهیکه از خنده ر نیو کال دنیکه من و آ یوقت

 مقدس تو هم آره..؟! یای: آنارسامر
 .نمیب ینفرو م هی دینی: اونجا رو ببدنیآ

 !ستیخنده دار ن گهی: بس کن دسامر
 .نمشیبیمنم دارم م گهی: نه راست منیکال



 111 کمپ تابستانی

سع نیاگه ا الیخی: بسامر سون دیکن یبار همتون باهم  امکانش  گهید دیمنو بتر
 وجود نداره.

 ...هیبار واقع نیرو به سامر گفتم: ا نمشیتونستم بب یهم م من
ص سالنه به طرف ما م یشخ سکندر یاومد و گاه یسالنه  خورد  یم یهم 

 داد... یت ما ادامه مباز به راهش به سم یول
 تر شد. کیکه نزد یهنگام

 داره... یقهوه ا یو موها یآب یکه چشم ها نمیبب تونستم
 ..!انهیمن اون دار یگفتم: خدا اریاخت یب ناگهان

 و دستش رو گرفتم. دمیدو انیسمت دار به
 شده بود. یزخم صورتش

 داشتم. زندان عذاب وجدان افتهیباعث شده بودم ب نکهیبه خاطر ا هنوزم
 .ریازش فاصله بگ ای: آنارسامر

 !؟یچ یبرا -
 : اون خطرناکه...!دنیآ

 نباشه. انی: ممکنه دارنیکال
 ن؟یشد وونهی: شما ها چتونه؟ دانیدار

 کنه..! یم وونمونیداره د نجایا ی: نه ولسامر
 ..!یستین انیزندان باشه پس تو دار یتو دیاالن با انی: دار نیکال
 ؟ خب فرار کردم..! یگ یم یدار ی: چانیدار

 انیرو به طرفت بندازم و تو واقعا دار بیصــل نی: به هر حال اگه من اســـامر
 .شهینم تیزیج یباش
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 نداره..! ی: درسته ضرردنیآ
 .ری: آنا از اون موجود فاصله بگنیکال
ــخر آم یخنده  انیدار ــهیکرد و گفت: باورم نم یزیتمس خودم دارن  یقایرف ش

 !اون موجود.. گنیبهم م
 باشه فاصله گرفتم. انیکردم دار یکه فکر م یاز اون پسر یقدم چند

 !؟ی: آنا تو هم توهم اونا رو زدانیدار
 پرم کرد. انیرو به طرف دار بیبدم سامر صل یجواب نکهیاز ا قبل

 افتاد. نیبرخورد کرد و زم انیدار نهیبه س بیصل گردنبند
 خورتون کردن؟! زیچ به همه ما انداخت و گفت: یبا تعجب نگاه انیدار
 نشد؟! دی: پس چرا مثل دفعه قبل ناپدنیکال

 احمق..! انهی: چون اون واقعا داردنیآ
 : حق با اونه..!سامر

 !ن؟یشد وونهید ینجوریواستون افتاده که ا یچه اتفاق نیبگ شهی: مانیدار
واب در ج انیکرد و دار فیمن بود رو براش تعر هیکه شب یدختر یماجرا نیکال

 !نیتوهم بزن شهیراه باعث م نیکه ا نهیاون اتفاق به خاطر اگفت: 
 !؟یدار نانیاطم نقدری: چطور ادنیآ

 نوشته " توهم " کیکوچ یتابلو هی یرو ری: اول مسانیدار
 !؟یچرا خودم اومد یدونستی: خوب اگه مسامر

ست خودم نانیدار شتم از زندان فرار م نجایا ومدمی: به خوا سئول یدا  نیکردم م
صل یراهرو یانتها یمخف ی کهیو وارد بار دنیلم دودنبا  ایکه دفعه قبل آنار یا
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در  نجایشــد و افتادم و ســر از ا یپام خال ریز هویکرده بود شــدم که  داشیپ
 آوردم..!

 : پس اون دو تا راهرو بهم راه دارن.دنیآ
 .مینمون نجایا نیاز ا شتریبهتره ب ستیحرفا ن نی: االن وقت انیکال

ه حرف بزن ک نیبا آدر یجور هیاتاقش و  نیرو ببر انیدار دنیتو و آ : آناســامر
 دوباره به زندان برش نگردونن.

 حرف بزنم. گهیامکان نداره با اون ع*و*ض*ی د ن؟یمن با آدر ؟یچ -
 .یباهاش حرف بزن یستی: آنا مجبور نانیدار

شب غرورم رو بذار نیکنم که هم یازم خواهش م ای: آنارسامر و کنار  یام
 . هوم؟ چطوره؟!یدوستت رو نجام بد

 باشه، باشه، قبول. -
ــت  یهر چ م،یکن دایپ نجایا میتون یم یچ گهید مینیبب میری: ما هم منیکال هس

 .میاریسر در ب دیبا
 .میبرگردوند 14رو به اتاق شماره  انی، دار دنیکمک آ به
 تخت خوابوند. یرو رو انی، دار دنیآ

 که برام خوب یزیچ هیآشــپزخونه  رمیگفتم: مو  دمیکشــ انیدار یرو رو پتو
 باش.! یپسر خوب امیباشه درست کنم تا من م

 شده بودن. رهیوق زده بهم خ یبا چشم ها یدرحال دنیو آ انیدار
ود ب یچه حرف گهیاون د ایاتاق خارج شــدم و با خودم گفتم لعنت به تو آنار از
 .یزد

 ..انگار واقعا عذاب وجدان داشتم.یزد گند
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 زدم. انیبه دار یبود گفتم واقعا حرف مسخره ا یچ گهیمن اون د یخدا
 اومدم. یم نییکه از پله ها پا یدرحال

س نیآدر به شب رو ب یدادم " لطفا کار جیم شن و دوباره انیدار الیخیکن ام  ب
 زندان نبرنش"

 .دیدستم لرز یتو میگوش دمیبه آشپزخونه رس نکهیمحض ا به
 نگاه کردم. یصحفه گوش به
س هی شه ول نیاز طرف آدر جیم س گهید یبهم قول بد دیبا ی" با رم فکر فرار به 

 ! "نمت؟یتونم بب ینزنه، امشب م
صب یقول از ست واقعا ع  م،دیکردم " قول م پیبه زور تا یشدم ول یکه ازم خوا

 فردا " دیشا تونمینه امشب نم
صبان از  نمیشلوار کوتاه ج بیج یرو خاموش کردم و تو لمیموبا تیشدم ع

 جاش دادم.
 نبود. یآشپزخونه شدم، کس وارد
 موقع شب همه خوابن. نیکه ا البته
 کنه. یحتما پوستمو م دمیکه هنوز نخواب نهیبب نجایمنو ا یکس اگه

 کنده نشه. یبعد از اون فرار پوستم کلفت شده باشه و به راحت گهید دیبا البته
 .کردم دایپختن سوپ رو پ یبرا ازیمورد ن لیوسا عیسر
نتظر و م ختمیقابلمه ر یشد مواد رو تو یکه خودمم باورم نم یترس با سرعت از

 شدم که بپزه.
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چند  انیدار یافتاد و درش رو باز کردم و برا هیاول یبه جعبه کمک ها چشــمم
 ندم.کنم و بب یبرداشتم که زخم هاشو ضدعفون نیتا چسب زخم و باند و بتاد

سر ب دونهیم خدا سته کر کاریچ چارهیبا پ و  ارهیشب اون جا دووم ب هیدن که نتون
 شده. یزخم ینجوریا

 از پشت شونه ـم رو گرفت. یافکار خودم بودم که ناگهان شخص یتو
 !؟یکن یم کاریچ نجای: تو انورا

 من ...من...راستش...اومده بودم سوپ بپزم. -
 !؟ی: سوپ بپز نورا

 شده. یبده، زخم یلیاز دوستام حالش خ یکیآره چون  -
 : کدوم دوستت؟! نورا

 یلیخ یلیکه چشم هاش خ یهمون پسر سال سوم ش؟یشناس یم ان؟یدار -
 نگو. یزیچ یلطفا به کس ه،یآب

 ن؟یباش دهیخواب دیموقع شب با نیکه ا یدون یم زمی: عز نورا
کنم به  یکنم ازم خواهش م یشده خواهش م یگفتم که چ یول دونمیاره م -

 نگو لطفا... یزیچ یکس
 .نیقوان الیخیامشبو ب هی یول نهیخالف قوان نیا یباشه ول : نورا

 نورا یزدم و گفتم: مرس یلبخند
 گهید ادیو گفت: به نظر م دیدر قابلمه رو برداشـــت و غذا ها رو بو کشــ نورا

 پختن.
و بهم کمک کرد غذا ها رو با  ختیر یســوپ ها رو درون ظرف کوچک نورا

 .میبرد 14اتاق شماره  قرص مسکن و چند تا چسب زخم و باند به
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 رو باز کردم و نورا بعد از من وارد اتاق شد. در
 .دیچیپ یبود و از درد به خودش م داریهنوز ب انیدار

داد گفت:  یرو شستشو م انیدار ینمناک زخم ها یکه با حوله  یدرحال دنیآ
 داره. یزیچون خون ر نیباند با خودتون آورده باش دوارمیام
 بدرد بخور رو با خودم آوردم. زینگران نباش هر چ -

 بده تا بخوره. انیلطفا اون سوپ ها رو به دار نورا
 نجا؟یا یآورد یچ یبرا نوی: ادنیآ

ــدعفون نیرو با بتاد انیدار یاز زخم ها یکیکه  یدرحال : کردم ،گفتم یم یض
 نگران نباش قابل اعتماده.

 اخه؟! یبهش اعتماد کرد ی: رو چه حسابدنیآ
سا نیرو ا - ست همون لحظه که منو د یب که مح  یهمه رو خبر کنه ول دیتون

ــ ــمن بهتره آداب ادب رو رعا یزیچ یبه کس چون گوش  یکن تینگفت، درض
 !ستیشنوه کر که ن یهاش م

 شنوم! یبود گفت: بله م انیکه مشغول سوپ دادن به دار یدرحال نورا
 اومد. یم ینورا خوشم اومده بود، دختر به نظر خوب از

 سالش باشه. 20کنم که  یاز ما بزرگتر نبود فکر م ید سالچن اون
شم ها اون شک یقهوه به همراه موها یچ ست  یم صورم دو سبزه  ست  و پو

 از نورا ساخته بودن. یداشتن
 نه.برسو یبیتونه بهمون آس یکنم که با اون صورم معصوم نم یفکر م کال
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س شدم اول لهیب*و* زخمش هم  نیگترکه ظاهرا بزر انیزخم دار نیباند موفق 
 چپش قرار داشت ببندم. یپا یرو قایبود که دق

 بود. یصورتش زخم هیصورتش نگاه کردم حدودا سه ناح به
ــب ــتن زخم پ یزخم چس ــس ــتم و پس از ش ــونیبرداش زخم  یجا یرو شیش

 چسبوندم.
 2چســـب زخم رو به  کیکوچک تر بودند  یچون زخم ها گهید هیناح ســـه

 چسبوندم. و دمیبر یچیقسمت کوچک تر با ق
 زخم هاش تموم شدن. گهیو گفتم: به نظر د دمیکش دیشد یاز خستگ یآه

 انگشت اشاره دست چپش هم هست. یزخم رو هی: نه دنیآ
 زخمش بچسبون. یتو رو ویکی نیا ایدادم و گفتم: ب دنیبه آ یزخم چسب

 کنه؟ یدرد نم تییجا گهیگفتم: د انیبه دار رو
 کنه. یدرد م نمی: چرا سمت چپ س انیدار

 شده مگه؟! یاونجا چ -
 با تشر گفت: بهش چاقو زدن! انیدار

 بهش چاقو زده؟! یتعجب گفتم: چطور ممکنه ؟ ک با
 : تو...انیدار

 !ان؟یدار یزن یحرف م یو گفتم: راجب چ دمیخند
 گم. یم یاز نظر احساس گمینم یکیزی: از نظر فانیدار

 یودمم بد ضــربه اباور کن خ یزنیواو! خوب اگه راجب امشـــب حرف م -
 کردم که... یخوردم فکر م
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که عشــقت از پشــت  یکرد یصــداشــو بلند تر کرد و گفت: اره فکر نم انیدار
 !یاز من اعتماد داشت شتریب یلعنت یخنجر بزنه و به اون معلم فرانسو

 باور کن من فقط... انیدار ستین نطورینه ا -
حاال یتو یچاقو فرو کرد هی: تو فقط انیدار  ینک مشیترم یخوا ی مقلبم و 
 میتونست یامشب م شه،یتو خوب نم یزخم چاقو یجا چوقتیبدون که ه یول

همه نقشــه  یتو یتو رســما گند زد یول میجون خودمون و همه رو نجام بد
 هامون..!

اشک پشت  یبعد یشد و قطره ها یاشک از چشمم جار یقطره ا اریاخت یب
 اومدن. یسر هم فرود م

اتاق  عایسر یحرف چیگذاشتم و بدون ه یپاتخت یود رو روکه دستم ب یا حوله
 رو ترک کردم و به اتاق خودمون برگشتم.

 خواب بود. سایوارد اتاق شدم الر یوقت
 نکنم. دارشیکردم ب یسع

 تراس تا هوا بخورم. یهامو پاک کردم و رفتم تو اشک
 صدا دست بردار نبود. یب ی هیگر انگار
 شد. یم یجار اریاخت یهام مدام ب اشک

 به تراس باز شد. یورود در
 درو باز کرد نگاه نکردم. یک نمیبب نکهیا یسرم رو برا پشت
 .ستیباشه برام مهم ن گهید یعیهر موجود ماوراء الطب ایروح ، خون آشام  جن،

 ...ستیبرام مهم ن یچیه گهید
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ست شو اون فقط  ید شرد و گفت: ازش ناراحت ن ـــم رو ف حالش  کمیشونه ـ
سبه  شب زنامنا شکل درست کرد ادیهمتون ام سته ا نیم  نجایباور کن ا نیو خ

 .ستیبد ن دیکن یاونقدرا هم که شما فکر م
 به پشت سرم انداختم. ینگاه مین

 بده. یکرد بهم دلدار یم یبود که سع نورا
 دهیفا یمن ب یهاش برا یحرف ها و دلدار یبود ول یواقعا دختر مهربون اون
 بود.

تاقم تنت شـــده برا یصــورت ونیدکوراســ یبرادلم  یدونینورا م - داداش  یا
جا ها اون کشنبهیخونمون که  اطیح یدلم برا یآرون و پدر و مادر، حت کمیکوچ

ست یم زیدور م ش د از بع دونمیکرد، نم یدرست م کیو مامان برامون پن ک مین
 نه.. ای میسالم بر نجایاز ا میبتون نیا

ش زمی: عز نورا ستون تموم م یوقت شهیهم یبهتره نگران نبا بق قرار داد ط شهیتاب
 .هیکمپ موقت و تابستون هیفقط  نجایچون ا رنیم نجایکمپ همه بچه ها از ا

شدم و گفتم: نورا تو مطمئن یچوب ینرده ها یرو س یتراس خم  سه ک بل ق یوا
 !افتاده؟یاتفاقام ن نیاز ما ا

 .زمی: اره مطمئنم عز نورا
سامر زمن واقعا گند زدم حق با اونا - شه،  رکیست من خودخواه بودم،  و باهو

 نیو کال دهیهمه کارا رو درســت انجام م دنیمهربون و راز نگهداره، آ ســایالر
من کامال بدرد نخورم و  یول دهینقشــه دوم داره و همه رو نجام م هی شــهیهم

 ...ودهب نطوریهم شهیکنم، هم یخسته م امیهمه رو با خودخواه
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که اون ها ندارن، همه  یدار یزیچ هیتو هم حتما  ،ســتین نطوریا زمینه عز -
 مخصوص به خودشون رو دارن. یها یژگیآدم ها و ی
 رو برام مثال بزن. یکی نم؟یب یخودم نم یها رو تو یژگیپس من چرا اون و -
 نیسخت تر یو تو یدار یمحکم تیشخص ،یتو عاقل و باهوش نکهیمثل ا -

مت م تیموقع قاو قل ا ،یکن یها م ند روز نیالا جایکه ا یچ رو  نایا یبود ن
 .دمیراجبت فهم

 کنم نورا... یم یباشه، احساس خستگ نطوریکنم ا یفکر نم -
نصــفه شــبه روز  3ســاعت  بایتقر یبه تخت خوابت و بخواب یبهتره بر ایب -
 ...یو خسته ا یداشت یسخت یلیخ
 بود. یحق با توئه روز مضخرف -

 دیو گونه ام رو ب*و*س دیو رو روم کشو نورا پت دمیتخت خواب دراز کش یرو
 .یو گفت: خوب بخواب

 کرد. یکارو م نیمادر افتادم که هر شب ا ادی
 مادر تنت شده بود. یدلم برا واقعا

 باهاشون سرد بودم. شهیبا اون ها نداشتم و هم یرفتار خوب چوقتیه
 بودن. نیرزمیز یافتادم که هنوز تو نیسامر و کال ادیبه  ناگهان

 رس و دلهره بهم حمله ور شد.ت بازم
 بودم که فکر چاره باشم. یخسته تر از اون یول
 فتم.فرو ر یقیبسته شد و به خواب عم تایو نها نیپلک هام سنگ اریاخت یب

 شدم. داریاطرافم ب یروز بعد با سر و صداها صبب
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 هیل بخوابم، شماها مث نیکه گذاشت یرو با خشونت کنار زدم و گفتم: مرس پتو
 شده؟ یباز چ نیمون یم یانرژبمب 

 دایپ یزیچ هیو سامر  نیکال شبیکه حالش انگار بهتر شده بود گفت: د انیدار
 کردن.

 بود اشاره کرد. یچوب زیم یکه رو یمیبه لباس کهنه و قد دنیآ
 تخت خواب بلند شدم و لباس رو برداشتم و با دقت بهش نگاه کردم. یرو از
 بلند بنفش بود. نیآست زیبل هی

 دخترونه کمپ بود! فرمیونیاون  درسته
 شد. یم دهیبزرگ خون د یلباس لکه ها یرو

خشک شده خون وجود داشت  یاون لکه ها یکه رو یکهنه ا یروزنامه  سامر
 .میکرد دایهمونجا پ نمیبه طرفم گرفت و گفت: بخون ا

سامر گرفتم و ت روزنامه شده بود و  تریرو از  شته  شت نو روزنامه که با خط در
 سپس متن خبرش رو زمزمه وار خوندم.

سه " فران یکمپ تابستان نیساله در بزرگتر 17بچه  8 ی" بر اساس روزنامه خبر
از اون ها بدست ما  یشده و تا االن خبر دیناپد یدارک کاستل " به طرز مرموز

ــ ــم دو نفر از آن بچه ها آدر ده،ینرس ــت آمده اس  نیکه بنا به به اطالعام بدس
 بوده است. " لسونیو زادورایو ا ایاگزبرا

 .ستادیاز تپش ا یلحظه ا یاز خوندن اون نوشته قلبم انگار برا بعد
 اتاق کم شده بود. ژنیآمد ، انگار اکس یباال نم نفسم

 نیمن..چطور ممکنه...نه ا یبه زبان آوردم: خدا یجمالم به معن یســخت به
 ...شهیتونه ...نه نم یامکان نداره..اون..چطور م
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 .یبنداز خشمینگاه به تار هیبهتره  :دنیآ
 روزنامه نگاه کردم. خیتار به
 تعجب کردم. دمید یکه م یزیچ از

 بود! ینکردن باور
 بود. شیسال پ 7 بایتقر یبرا خشیتار
 " 2005سپتامبر  15"  خیتار

! بهتره عشــق احماقنتو ؟یبود ی: اصــال معلوم هســت تو تا االن عاشــق کدنیآ
 .ینرسون بیوستام آسبه د نقدریو ا یجمع کن

 نقشــه ما هم م،یدختر بنداز هیرو گردن  رایهمه تقصــ ســتی: منصــفانه نانیدار
 و نقص داشت. بیع
شو دار یکی: تو دنیآ  یادکه راه افت یعاقل یلیخودم خ یتو فکر کرد انیخفه 

 ینیب یکنه؟ نم یحسابت نم نمیآدر ی کهیانگشت کوچ یکه حت یدنبال دختر
 بلند کنه؟! نیکه اونو از زم نیزم زنهیتو رو م شهیهم یچجور

شه و د دنیآ یتونه با حرف ها ینم نیاز ا شتریکردم قلبم ب حس سته ب  گهیشک
 تحملشو ندارم.

! ما ه؟یک ایکه اگزبرا نجاستیاالن بحث ا ینه..حق با اونه من مقصر بودم،ول -
 کنه؟! یم کاریچ نجایشدن پس ا دی! اگه اونا نا پدمیطرف یبا ک میدونینم یحت
 کردن. داشونیاونا رو پ دیو گفت: خوب شا دیلبشو گز سایالر

 !ینیخوش ب یادیدختر تو ز الیخی: بسامر
 م؟یروزنامه از خودش بپرس نی: چطوره راجب انیکال
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 !گه؟یاون راستشو بهمون م یکن ی: زده به سرم؟ فکر مسامر
پس مرده.. ازادوریو گفتم: ا دمیکش یقیگذاشتم و نفس عم زیم یرو رو روزنامه

 هم ...؟! نیآدر یعنی
نه فکر نمآنســـل نداره اون چ ی:  کان  درســـت  یکن یکه فکر م یزیکنم..ام

 روزمره ما انسان ها رو انجام بدن! یندارن که کارها نویباشه...روح ها قدرم ا
 !ه؟یچه کوفت ست،یروح ن ی: پس اگه اون لعنتدنیآ

 انسان... مهین هی دی: شاانیدار
 زادورایاگه ا نیو بزرگش کرد نیحد توهم زد نیهمتون تا ا شهینم: باورم  سایالر

 هم مرده باشه..! نیکه آدر شهینم نیبر ا لیمرده دل
 ...هیاون واقعا ک میبفهم دی..بامشیرینظر بگ ریز دی: با سامر

 ..! هیچ میبهتره بگ ایباال انداختم و گفتم:  ابروهامو
 م.نرفت یخوردن صبحانه به سالن غذا خور یبرا
 کردم. یکه همچنان حسش م یعذاب وجدان یبرا

 اتاق آنسل بود شدم. یواریکه پشت کمد د یوارد در مخف ییتنها
 که با خودم آورده بودم رو روشن کردم. یقهوه ا چراغ
ختم  یرونیش ریتوهم به اتاق ز ریمس هیگفته بودن  نیکه سامر و کال یزیچ طبق

 شد. یم
 کردم. یرو انتخاب م گهید ریاز اون دو مس یکی دیبا پس

خالص  نجایکردم و خودمون رو از ا یمعماها رو حل م نیهر چه زودتر ا دیبا
 کردم. یم
 واسه موندن خطرناک هستن. نجایکه ا اوردمیم ریگ یمدرک دیبا
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انجام بدن حتما با پدر و  یما کار یهم نتونســتن برا یآ یاف ب نیمامور اگه
 .رمیگ یمادر تماس م

 کردم. یم یکار هی دیگذشته با ییو ماجراجو یاز شوخ گهید
 برسه. یجد بیبه دوستام آس نکهیقبل از ا تا

 رفتم. یم نییپا یکی یکیطور که پله ها رو  همان
 .دمیشن یچوب یپله ها یرو رو یگریشخص د یقدم ها یصدا ناگهان

 پشت سرم رو نگاه کردم. ه،یک نمیبب نکهیا یبرا
 رد.ک یتالف یبا چشم سبز براق چشمم

 چراغ قوه رو به سمتش انداختم. نور
 بدم. صیچهره اش رو تشخ تونستم
 بود. نیسبز براق متعلق به آدر یاون چشم ها درسته

 کنم. کاریچ دیمن با یخدا
 .ارهیو االن دخلمو م دهیفهم اون

 کردم. دنیبگم شروع به دو یزیچ نکهیا بدون
 کردم. یگاه نمرفتم و پشت سرم رو ن یم نییپا یکیها رو دو تا  پله
 بخورم. نیبود با صورم زم کینزد دمیپله که رس نیاخر به

 خوردنم شد. نیقدرتمند بازوم رو گرفت و مانع از زم یدست که
 بود. نیاون دست متعلق به آدر دونستمیم

 پشت سرم رو نگاه نکردم. نمشیبب نکهیا یبار برا نیا یول
 گفتن نداشتم. یبرا یحرف چیه
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 ...یعیموجود ماورا الطب هی ایانسانه  هیاون  دونستمینم یحت من
 کردم بازوم رو از دستش خارج کنم. یسع
 بود اون قدرتمند تر از من بود. دهیفا یب یول

 ..؟!یخوا یم یبه زبان آوردم: تو..تو...ازم چ یبا لکنت جمله ا پس
 ..نجایا یاومد یتنها م دی: نبانیآدر

 هاتون...؟! یو آدم کش تای؟ از جنا شمیکه از رازتون دارم با خبر م یناراحت -
 ...سمونتهیار ایآنار ستین نطوریا -

 رو به زبون آورد نفسم رو بند آورد. لمیکه اسم و فام یلحن
 شناسه. یکه انگار سال هاست که منو م یجور
 شروع کردم به حرف زدن. دواره

که ا؟یخوا یم یازم چ - حاال  جای!  مه ا ن مدم و ه جایاو من  کردن دایرو پ ن
روزنامه نوشــته بود که  یتو یاون مرده ول نیباهم بود زدورایکه تو و ا دونمیم

 .یمرده باش دیپس توام قانونٌا با نیشد دیشماها ناپد
ستم رو به طرف ج یلیخ نیحرف زدن با آدر هنگام سته د شلوار  بیآه عقب 

 اون گذاشته بودم بردم. یضامن دار تو یچاقو هیکه قبال  نمیج
جام اومد من ن شیپ یمســئله ا هیمن نمردم من فقط  یســتیمتوجه نتو  نیبب -
 مرد. زدورایا یکردم ول دایپ

زنامه و رو یپس چرا تو یکرد دایاگه تو نجام پ نیآدر ستمیمن احمق ن نیبب -
 !؟یبه عنوان مفقود شده هست گهیو همه کوفت زهر ما د نترنتیا

ض - شه بهت تو ض نیکه راجب ا یدبهم قول ب دیتوام با یول دمیم بیبا به  هیق
 ...آه...ینگ یزیچ یکس
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کالس بدن  ونیمد نویعصـــب پاش فرو کردم و ا یضـــامن دار روتو یچاقو
 هستم. یشناس

 کنه. یتونه کار یو نم شهیحس م یپاش ب نیکه بعده ا دونستمیم
 از بلوزم رو پاره کردم و دهنشو بستم. یدر آوردم و قسمت بشیرو از ج شیگوش
 ال به سمتم اومدن.نفر از با چند

 چراغ قوه رو به طرفشون گرفتم. نمیواضب تر بب نکهیا یبرا
: اوه و گفتم دمیکشــ یقینفس عم ســایو الر ن،ســامریدن،کالیآ ان،یدار دنید با

 !د؟ییخدا رو شکر شما
 !؟یکرد کاری: اوه پسر باهاش چدنیآ

 عصب پاش..! یضامن دار فرو کردم تو یچاقو هی -
 نیوارد کرد و گفت: خوب ا نیبا مشــتش به ســر آدر یضــربه محکم انیدار

 سازه... یم یکارشو واسه چند ساعت
 ره...تونست راه ب ینم شمینجوریبه اون کار نبود هم ازین یاعتراض گفتم: ه با

 دلت به حالش نسوزه.. گهیکن د ی: آنا سعنیکال
 ...میوقت ندار ادی..زمی: بهتره عجله کنانیدار

ست از ه یاونجا چ میتر بفهم عیسر نکهیا ی..برامیدیسکه به سه راه ر یهنگام
 میهم جدا شد

س هیباهم  انیو دار سایو الر من سامر و کال میرو رفت ریم  هیهم از  دنیو آ نیو 
 ..میبهتر بود از هم جدا نش دیشا دونمینم گه،ید ریمس

 ...میدیرس یدر چوب هیبه  ییمایبعد از چند ساعت راهپ بالخره
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 بود. یمیکه در قد ییاز اون جا یقفل بود ول در
 شکسته شد. انیدار یحرکت از سو هی با

 .میدیتقاطع رس کیکه به  دیطول نکش ادیاز ورود به در ز بعد
و باعث شد دوباره  دنیو سامر هم به اون تقاطع رس سایالر دن،یبا ما آ همزمان

 بشه. یکی رمونیمس
 نداشتم. یحس خوب یشد..اونجور یدادم و گفتم: عال رونیرو ب بازدمم

ــایالر ــت هاش باز یدرحال س ــترس با دس کرد گفت: منم حس  یم یکه از اس
 ...هیجور هی نجایندارم ، ا یخوب

 .میبه راهمون ادامه داد میوقت نداشت ادیکه ز ییاون جا از
 سوخت. یم نیآدر یچرا هنوز دلم برا دونستمینم

 کرد. یم یزیاز حد خون ر شیب اگه
 قاتل بشم. هیکه  خوامینم و من رهیبود بم ممکن

ست خوب  ینبود وگرنه با وجود زخم پاش هم م یعیموجود ماورا الطب اون تون
 بشه.

 کردم. یبهش گوش م دیبا دیحق با اون بود شا دیشا
 بار من عجله کرده بودم. نیا

 .میدیرس یکیپرده پالست هیبه  یاز مدت پس
 .میوارد شد یگریبعد از د یکیبدون مکس پرده رو کنار زد و  انیدار

 بود. بیو غر بیعج ینیرزمیز شگاهیآزما هی هیشب نجایا
 !ه؟یکدوم جهنم گهید نجایآروم گفت: ا دنیآ
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 به بعد مواظب نجایبرد و آروم گفت: از ا شینیدســتش رو به ســمت ب نیکال
 بشنوه. یممکنه کس ن،یحرف بزن واشی نیباش

شت اون  یا شهیش وارید هی سور که ا هیبود که پ شنا مپروف شت به نظر آ  یز پ
 اومد به چشمم خورد.

 اونجا رو... یو زمزمه وار گفتم: ه آروم
 اشاره کردم. شهیش واریبه سمت د و
 خرفته! رهیپ یای: اون کاوالردنیآ

 ...هی: پس اونم تو بازنیکال
سه همونم زسامر شام ها  ادی: وا شدن مثل خون آ چرم و پرم راجب جاودانه 

 گفت..؟! یم
 خوان که جاودانه بشن..؟! ینکنه اونا واقعا م نم،یکن بب : صبرانیدار

 به ما داره..؟! یچه ربط هیقض نیگفتم: پس ا انیتعجب به دار به دار با
 سرش رو به سمت ما برگردوند. ایحرکت کاوالر هیبا  ناگهان

 .نیمراقب باش ی: هدنیآ
 .میدور باش ایکاوالر دیاز د نکهینفرمون واسه ا 6 هر

 .میبش یگریوارد در د میشد مجبور
 ..!نهیبود ما رو بب کیو گفت: واقعا نزد دیکش یقینفس عم نیکال

 ست..! وونهیکامال د گهید نیعقل داره ا کمی: باز اون معلم فرانسه دنیآ
 کرد! یکار م یزیچ هی ی: انگار داشت روانیدار
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 یخفم شگاهیآزما هی نییپا نیا دیچرا با میدار شگاهی: ما که اون باال آزماسایالر
 بزنن؟! گهید

 خالفه..! نجای: چون کارشون اسامر
 باور کنم. نمیب یرو که م یزیتونستم چ یمن نم یخدا

 " زادوراینوشته بود " ورود به کانال ا وارید یرو یکوچک یتابلو یرو
 دور نموند. انیدار رکیو ز یآب یبودم از چشم ها دهیکه من د یزیچ

 ه...باش یزیچ هی دی: اون تو باسامر
 کردن! کاریبا اون دختره چ دونهی: خدا منیکال

 خواد..! ی: واسه ورود به اتاق پسورد مدنیآ
 رو بزن. ای: سال تولد کاوالرانیدار

 ...دهیگفت: ارور م ایپس از وارد کردن سال تولد کاوالر دنیآ
 2005! سال ؟یشدن رو بزن دیکه ناپد ی: چطوره سالسایالر

 ...دهی: ارور مدنیآ
 ..میوقت ندار ادیز دیبزن یزیچ هی دیعجله کن :سامر

 رو وارد کن.. نیکردم و گفتم: سال تولد آدر دنیبه آ رو
 شد. نیشروع به وارد کردن سال تولد آدر دنیآ

 باز شد. یهوشمند با بوق نسبتا بلند در
 دخلمونو... ایاالن کاوالر ایخدا ی: واسامر

 فکم منقبض شده بود. دمیکه د یزیترس چ از
 بود. بیعج وتریکامپ هی توریصفحه مان یرو زدورایاز ا یسعک
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شده  یجنازه  و در کنار  یا شهیش یمحفظه  یاون کنار هم تو یقطعه قطعه 
 شده بود. دهیهم چ

انسان  هیمن چطور ممکنه با  یافتاده بود گفت: خدا هیکه به گر یدرحال سایالر
 رو بکنن. یرفتار نیچن

 حال شدن نبود. یاز غش کردن و ب یخبربودم ،  یم یقو دیبار با نیا
 باشم به وارد اتاق شدم. یقو دیبا

 به سمتش رفتم و اون رو برداشتم. دمیرو اونجا د یدفتر
 بشنون خوندم: هیکه بق یجور ینسبتا بلند یصدا با

 دفتر خاطرام دارک کاستل: براساس
 .دیبه قتل رس ایتوسط کاوالر 2005در سال  زادورایا

شود که در خون آن دختر ماده  ینشان داده م زدورایا یم شده روانجا شامیآزما
 وجود دارد یا

 شود. یباعث جاودانه شدن عمر م که
 هست. زدورایبه چند خون مشابه ا ازین شیآزما لیتکم یبرا
او که دانش  ایاگزبرا نیآدر یانجام شده رو شامیبراساس آزما 2005سال  در

 آموز کمپ بود.
ستانش به دل هیشد و بق جاودانه ستان لیدو سرار کمپ تاب دارک  یفاش کردن ا

 سوختند و پرونده بسته شد. یجشن آتش باز یکاستل تو
وپز ل سای، سامر آندراده و الر سمونتهیار ایآنار شام،یمکمل آزما یبعد نفرام

 هستند.
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س یمانند یوتریکامپ یصدا ناگهان شمارش معکوس تا ر  به هدف دنیگفت: 
 .روز.. 2:  یجاودانگ

 عیسر میبر دیبا د،یگفتم: عجله کن تیبا قاطع یخوردم ول کهیاون ها  دنید از
 ...میبر نجایاز ا دیبا

 .میخارج شد شگاهیاز آزما نهیما رو نب ایکاوالر میکرد یم یکه سع یدرحال
 .میسرعت به سمت پله ها رفت به

 اونجا نبود. گهید نیآدر
 رفته... نی: آدرسامر

ما  یکه اســتراتژ دونهیراحت اون م التونیخ گهینم یزیچ ی: اون به کســانیدار
 یکمپ فاش م یهمه بچه ها شیبگه ما هم رازشو پ یزیچ یکه اگه به کس نهیا

 !میکن
 .میها رو به سرعت باال رفت پله
 .میدیبه اتاق آنسل رس یوقت

 !ن؟یبا تعجب گفت: شما بازم اونجا رفت آنسل
 نگو. یماجرا به کس نیلطفا راجب اصدام بود به آنسل گفتم:  یکه تو یترس با

سل س چوقتیکه ه دیدون ی: مآن ست گم،ینم یزیچ یبه ک شن  یرا شب ج ام
 شرکت کنن! دیکه همه با دمیو شن هیآتش باز

 ...؟!!ی؟ جشن آتش باز ی: چــسامر
 زنم... یتونم ادامه بدم...به پدر و مادرم زنت م ینم گهی: من دسایالر
 .یکار رو نکن نی: بهتره ا نورا
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اون  یحرف ها ینه؟! همه  ییبه نورا زدم و گفتم : توام با اونا یمحکم یلیســ
 !یداد مونیهمه مدم باز نیبود اره؟! ا یشبت الک

 باور کن اونا مجبورم کردن انتخاب با من نبود. ستمی: نه آنا من با اونا ن نورا
 خفه شو نورا یکی: تو  دنیآ

که راه فرار فقط امشــب  نهیواســه ا نینزنبه پدر و مادرتون زنت  گمی: اگه م نورا
 دستتونه.. یتو

 ..؟!شهیم ی: مگه امشب چ سایالر
 روز هی یتو دنیانجام م دهیچیپ شامیآزما یسر هیبار  کی ی: اون ها ماه نورا

ــه..اگه نتون ــخص و امروز زمانش ــب فرار کن نیمش ــهیهم ی، برا نیامش  ریگ ش
ــتریو اگه تعداد ب نیافتاد ــون نجایبه ارو با خودتون  یش ــ دیبکش خت تر فرار س

 .رنیمیم نجایو اون ها هم با شما ا شهیم
 ...ییاز اونا یکی! توام م؟یتو اعتماد کن یبه حرفا دی: چرا با انیدار
 نیمن از همشـون متنفرم از همشـون ، فقط آدر سـتمی: نه باور کن از اونا ن نورا

 م.کن یم فیستون تعروا ویادامه بدم ، من همه چ یباعث شده تا االن به زندگ
سمتمون گرفت و گفت : ا یکه تو یمیکهنه و قد آلبوم ستش بود رو به  تو  نید

 .ستیامن ن نجایکنم فقط ا یم فیرو واستون تعر یهست همه چ یهمه چ
مشــت پروفســور و معلم و  هی ریما گ ســت،یکمپ امن ن نیا یجا چی: هنیکال

سئول شون آزما یمنوجوون رو  یکه بچه ها میافتاد وونهید نیم شن و رو  شیک
 یدفتر با افتخار ثبت م هی یهاشــونو تو تیو جنا دنیانجام م انهیوحشــ یها

 کنن!
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 .14اتاق شماره  یتو میشنون، بهتره بر یآروم باش صداتو م شی: ه نورا
 .13اتاق خودمون همون اتاق شماره  یتو می: نه بهتره بر سامر

 : اتاق شما شومه. نورا
 ..؟!هیاه کردم و گفتم: منظورم چتعجب به نورا نگ با

 همون اتاق مرده... یبوده، اون تو زدورای: اون اتاق شومه چون قبال اتاق ا نورا
زدن ، پاهام منقبض شــده بودن  خینورا انگشــتانم انگار  یحرف ها دنیشــن با
 شدم. 14وارد اتاق شماره  هیبه دنبال بق یول

 می، همه ما منتظرگفت : خوب نهیتخت نشــســت و دســت به ســ یرو ســامر
 نورا... میبه اصطالح راستتو بشنو یحرفا

 از کجا شروع.. دیبا دونمی: واقعا نم نورا
هر  از یتون یبا تشــر گفت : م دنینورا جمله اش رو کامل کنه آ نکهیاز ا قبل
 نیبه سرنوشت آدر یاگه دروغ گفته باش یول یشروع کن یکه دوست دار ییجا

 یت مول تیو در نها یستیاون جاودانه ست و تو ن نکهیبا تفاوم ا یشیدچار م
 ...یریبم یزیتا از خون ر میکن
نه تر حرف بز میکردم و با حرکت چشم و ابرو بهش فهموندم که مال دنیبه آ رو

 نورا... یو به نورا گفتم: بهتره شروع کن
 یلیو باهم خ میخوند یدرس م رســتانیدب هی یتو نیو آدر زادورای: من ، ا نورا

ستون به ا یبرا شیسال پ 7 بایو تقر میبود یمیصم و  میاومد نجایگذروندن تاب
ماوراء  زیچ چیاون موقع ها ه م،یدوست شد نجایتا بچه همسن خودمون ا 5با 

ـــت، ه یعیالطب نداش تا  یبرا یلیدل چیوجود  کهیاترس نبود  ت ن جه رف ار متو
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سئول شکوک م دن کر یش مزدن و مجبور یم ییحرفا زدورایاونا با ا میشد نیم
 راجبشون به ما نگه. یزیچ

 شد. یاشک از چشمان نورا جار یا قطره
 ری: لطفا ادامه بده ، آبغوره نگانیدار
سر در آورد نکهی: هق هق کنان گفت : تا ا نورا شون  ست ی، م میاز راز ه ب میخوا

 یها شیاونا راجب جاودانه شــدن و آزما میفرار کن میخواســت یم میهمه بگ
کشتن و اون  13اتاق شماره  یرو تو زدورایزدن ، اون ها ا یمسخرشون حرف م

شه ، از  شونیشگاهیرو مجبور کردن که موش آزما نیبچه رو دار زدن ، آدر 5 ب
که روش انجام دادن رفتارش عوض  ییها شیبه خاطر آزما نیاون به بعد آدر

ــد ول ــت ، البته با یش د کر رییتغ یلیبگم خ دیبازم همون قلب مهربون رو داش
س نی، اون ها منو آدر ادیز یلیخ نده تا ز مینگ یزیچ یرو مجبور کردن که به ک

عد از مرگش ا زادورای، ا میبمون جایب گاه نیرو نفر ن روحشــو  یکرد و هنوزم 
چه  5و اون  زادورایروح ا نم،یبیم به  یب یب که دار زده شـــده بودن  گ*ن*ا*ه 

 دور و بر هستن... نیو هنوز ا دهیآرامش نرس
باز کرد و ادامه داد : ا یبوم قهوه اآل در و  زدورایمن و ا یعکس ها نایکهنه در 

 وحشتناکه... یقبل از اون اتفاقا 2005سال  یتو نیآدر
 آلبوم نگاه کردم. یعکس ها به

 کمپ دارک کاستل رو به تن داشتند. فرمیونیعکس  یتو یها بچه
 که بهش زدم حقش نبود. یلیبا اون بود ، اون س حق
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 نجوریکه ا زمیگفتم : واقعا متاســفم عز ینورا رو گرفتم و با دلگرم یها دســت
 که بهت زدم هم متاسفم... یلیواستون افتاده..و واسه اون س یاتفاق
سال پ نورا سف نباش ، منم چند   یمبودم و ن یتیموقع نیهمچ یتو شی: نه متا

س ستم به ک شم نم نیاعتماد کنم هر چند هم یتون س یاالن تماد اع یتونم به ک
 کنم.

ــاعت چند اون آزما انیدار ــب س ــونیو غر بیعج یها شی: امش ــروع  بش ش
 ..؟!شهیم

 ...ی: همزمان با جشن آتش باز نورا
 ...میری: پس امشب منیکال
س یکه به نظر م سایالر شن دیر شته نورا خ دنیاز  شده بود گ یلیگذ فت: متاثر 

 .یایباهامون ب یتون یتوام م یاگه بخوا
با وجود  شـــهیمن باورم نم یبده ســـامر گفت : خدا یا جوابنور نکهیاز ا قبل
 .دیکن یاعتماد م نجایا یبه اهال نیکه دفعه قبل افتاد هنوزم دار یاتفاق
...همه دوســتام امیتونم ب ی، در واقع نم امیزد و گفت : نه من نم یلبخند نورا

ــگاهیهنوز موش آزما نیمردن ...به عالوه آدر نجایا ــت... یش  ییزایچ هیاوناس
 ...دمیامشبشون شن شیراجب آزما

 ..؟!یدیشن یچ قای: دق نیکال
باره با بغض تو نورا امشــب  شیبا آزما نیصــداش گفت: که ممکنه آدر یدو

 ...رهیبم
 ..؟!ستنین نیاز مسئول چکدومیه یجشن آتش باز ی: توانیدار
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فرار رو فراهم  تیمن موقع نی: نه فقط نگهبان ها...نگران اون جاش نباشــ نورا
 کنم.. یم
ا تو که ممکنه اون یدرحال یما کن یکار رو برا نیتو ا دیتعجب گفتم: چرا با با

 رو بکشن..؟!
شه...آنار یا گهیخوام کس د ی: چون نم نورا شت دردناک ما دچار ب سرنو  ایبه 
 .دیو بعدش فرار کن دمیم جیفراهم شده بهت مس تیکه موقع نیهم
ه نشه که از متوج یتا کس م،یرفتار کن یعاد هی: پس بهتره تا شب مثل بق انیدار
 ...میسر در آورد یزیچ
 .ارنی: البته اگه تا شب دخلمونو ن دنیآ

 شروع شد. یو جشن آتش باز دیزود شب از راه رس یلیخ
سع انیکه دار همونجور ش میکرد یگفته بود   یادع کیش یلباس ها دنیبا پو

 .میباش
 .میآماده کرد یجشن آتش باز یرو برا خودمون
 .میکرد یکمپ مرگ شرکت م یبود که تو یجشن نیآخر نیا احتماال

 به لباس اسپرم رو آوردم. میشگیعادم هم طبق
تنه  میکت چرم ن هیو  دیتاپ سف هیو  ی، کفش آل استار مشک نیکوتاه ج شلوار
 ..یمشک

سب موهام  گردنم انداختم به عالوه یبلند نقره ا ریزنج هیساده بستم و  یرو دم ا
 چرم... یو دستبند مشک یست نقره ا یه هاگوشوار

 اومدم... یبه نظر م یعاد یکنم به اندازه کاف فکر
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 م؟!کمپ هیاز  یفرار هیو سامر گفت: من شب سایو به الر ستادمیا نهیآ یجلو
 ..کیش یساده ول شهی: نه مثل هم سایالر

د رک یرو ست م نشیالجوردشو که با دامن کوتاه ج یکه تاپ آب یدرحال سامر
 ترسونه... یاتاق مرده منو م نیا یتو زدورایا نکهیگفت: فکر ا

صورت نهیآ یجلو ش یرو رو میرژ لب  شار دادم و  یو لبام رو رو دمیلبام ک هم ف
 .یهست نجایکه ا هیشب نیآخر نیگفتم: نگران نباش به هر حال ا

 یزیرو فر کرد و گفت : امشب بهتره چ شیقهوه ا یاز موها کهیت نیآخر سایالر
 ...شهیکه الزم م المونیجز موبا میبا خودمون نبر

 ...میر یم نیبا ماش ندفعهیطبق نقشه ا میبر ینم یزی: معلومه که چسامر
سرتون نه؟ پس با چ یتعجب نگاه با  یبه اون دو تا کردم و گفتم: کامال زده به 
ون اخودمب دیرو با یو لوازم ضرور زایپول ، شناسنامه ، و م؟یریبگ مایهواپ طیبل

 ...میببر
 یو قبل از جشــن کوله پشــت میرو جمع کرد ازیاز آماده شــدن لوازم مورد ن بعد

 .میگذاشت دنیآ نیماش یهامون رو تو
 رو روشن کرده بودن. شیآت یبرگشتن به محوطه اصل موقع
 بودن. دنیگذاشته بودن و همه درحال ر*ق*ص یکر کننده ا کیموز
 راحت شد. کمی المیخ بایتقر دمیجشن د یپسر ها رو تو یوقت
 شو. یجلو اومد و گفت: قاط انیدار

 !؟یرو با تعجب تکون دادم و گفتم: چ سرم
 ...وونهیجذابشو زد و گفت: باهام بر*ق*ص د یاز اون لبخندها یکی انیدار

 آها.. -
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 ..میباش یعاد دیکه نرفته با ادمی: انیدار
م گفتم: اوه هاپ بر*ق*صــ پیکردم با اون اهنت تند ه یم یکه ســع یدرحال
 بله..!

ون واسش ینظر گرفتم تا اتفاق ریهمه دوستام رو ز دمیر*ق*ص یکه م همونجور
 .افتهین

 بلندش واقعا امشب خوشگل شده بود. نیبا اون شلوار قرمز و بلوز آست سایالر
ستم بب یسامر که م نطوریهم ص پیچقدر از ه نمیتون  دنیبا آ دنیهاپ ر*ق*

 خوشش اومده.
 که وقتشه. دمیو فهم دیلرز بمیج یتو لمیموبا

رو باز  جیدر آوردم و مس بمیج یرو از تو لمیموبا دمیر*ق*ص یکه م همونجور
 .نیو بر دیجدا ش هیاز بق گهیکردم از طرف نورا : تا ده شماره د

 شده؟ ی: چ انیدار
 .میاز جشن خارج بش گهیداده تا ده شماره د جینورا مس -

 .میبر دیفهموند که با دنیسامر و آ ن،یکالبا نگاهش به آنسل،  عیسر انیدار
متوجه رفتنمون  یکســ نکهیا یو برا میباهم از محدوده جشــن خارج شــد همه

 .میشنا رفت ینشه از طرف استخرها
 ..؟!نیزد پیت نیر یم نیدار ییجا -

 .مینیتا منبع صدا رو بب میآشنا بود برگشت صدا
 کمپ بود. ریمد یصدا درسته

 قب هل داد..رو به ع ریمد انیدار
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آنســل رو  یمتر بود پا 5که در آســتانه افتادن در اســتخر با عمق  یدرحال ریمد
 گرفت.

 استخر افتاد. یتو ریکنترلش رو از دست داد و به همراه مد آنسل
 ...دیعجله کن نی، بر نی: برانیدار

 ..میبه آنسل کمک کن دیبا میبر میتون یسماجت گفتم: نم با
 ...میبر دیفرصته با نیآخر نیا اکنم آن ی: خواهش م سامر

 ..کشنیاونا حتما ما رو م نیبعد از ا گهی: درست مسایالر
 .رهیآنسل بم میبذار میتون ینه نم -
ستم تو یم ش یخوا ستخر  ستم رو گرفت و با التماس  انیبزنم که دار رجهیا د

 کنم.. یبار نه..آنا خواهش م نیگفت: ا
ار ب هی؟! همون  یخطر بنداز یستاتو تودو یخوا یم گهیچند بار د ای: آناردنیآ

 بود دختر. یکاف
 زدم. یگند م گهید دیبار نبا نیبا اونا بود ا حق

 بودم. یخودخواه م دینبا
 روح انسل به آرامش برسه. دوارمیام

 .مینشون دادم و گفتم: بر دییرو به عالمت تا سرم
 .میشد دنیآ نیماش سوار

 د.روشن نش نیماش یاستارم رو زد ول دنیآ
 ...یتزد: اه لعن ادیکوبوند و فر نیفرمون ماش یدستش رو رو تیبا عصبان دنیآ

 .میمن بر نیبا ماش نیای: بانیدار
 ..میآورد انیدار نیو رو به ماش میشد ادهیپ دنیآ نیماش از
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 روشن نشد... نیاستارم اول رو زد..ماش انیدار
 دوم... استارم
 سوم... استارم

 بالخره استارم چهارم.. و
 خودشه. نهیگفت : هم انیروشن شد و دار نیماش

 شد. یسرعت از محوطه کمپ خارج م نیکه با آخر یدرحال
 ..من اونجا رو . یگرفته با تعجب گفتم: خدا شیکه ساختمان کمپ آت دمید

 بود... نیهم تی: حتما منظور نورا از موقع نیکال
کهیبا ا چارهی: اوهوم ب ســـامر مد و یازش خوشــم نم ادیز ن دلم براش  یلاو

 سوخت.
 ...دهی: حتما خودشو نجام م سایالر

 موحطه متفرق شده بودن. یها تو بچه
 .میدر کمپ رو شکست و از اونجا خارج شد انیسرعت دار نیاخر با

 رو بعد از خوردن چند تا بوق برداشت. ینورا رو گرفتم و گوش شماره
 از پشت تلفن اومد.. یفیضع یصدا

 ...؟!نیار کنفر نیالو..آنا..تونست -
ماشــ - با خودم کرد نی...چرا امیریم می..دارمینیآره نورا االن تو   یکارو 

 چرا..؟!
 در نیو من ادر رســهیبه بعد روح دوســتام به آرامش م نینگران من نباش از ا -

 ...میکن یم یکنار اونا خوش زندگ
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 ...دینبا یکرد یاون کارو م دینورا نبا -
ــوزم آنا ول یاالن دارم م - ــ یبعدا به آرامش م یس من  یهممون اونجور میرس

 باره... هی نیهم یسوختم االن فقط برا یم شیآت یهر روز تو
 ...ومدین ییصدا گهید
 الو؟ نورا ؟ نورا؟ -
- .... 
 نــــــورا...؟! -

شک رو یکه قطره ها سایالر ش یا ت ازم گرف یرو با ناراحت یگونش بودن ، گو
 و تماس رو قطع کرد.

ــ یتو هنوز ــایوک بودم که الرش ــتین یزیب*غ*لم کرد و گفت : چ س آروم  س
 ...زمیباش عز

 مرده بود... نیآدر دیکردم که شا یفکر م نیراه همش به ا یتو
 اومدم.. یدرد کنار م نیبا ا یچه جور حاال

 اگه نمرده بود. یحت
 .نمشیتونستم بب ینم گهید

 تشو ندادم...فرص یو من بهش حت نهیمنو بب گهیبار د هیخواست  یم اون
گونه هام حس  یشد رو رو یم یکه از چشم هام جار یاشک یقطره ها یگرم

 کردم.
پرواز  ایفرنیبه کال طیبل نیو با اول میدیکه به فرودگاه رســ دیطول نکشــ ادیز

 ...میکرد
 شد. یهنوز باورم نم میدیرس ایفرنیبه فرودگاه کال یوقت
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 .میبود دهیکه سالم به اونجا رس میشانس آورده بود چقدر
آرامش تنت شده  نیا ی...واقعا دلم براهیعال نی..اشهیمن باورم نم ی: خداسامر

 ...میبه اون کمپ نرفته بود چوقتیبود..کاش ه
 ...میو عاقالنه فکر کن میبزرگ بش کمی: خوب اونجا باعث شد تا  سایالر

سامر بهتر نبود م یب س هی چوقتیکاش ه یگفت یتفاوم گفتم:   تون متفاومتاب
 ..میرودل کرد گهیمتفاوم شد د یادیچون ز م؟یکرد یرو آرزو نم

 اونقدرام بد نبود... نیناز نکن نقدریا الیخی: بدنیآ
 ..؟!می: خوب کجا برانیدار
 به آرامش خونمون دارم. ازی: من فقط ننیکال

 کنم... یفکرو م نی: منم هم سامر
 نا..؟!خونه آ میما دخترا هممون بر مای: چطوره مثل قد سایالر

 ...میداشته باش ازیکنم امشب بهم ن ی: آره فکر م سامر
 ها ما رو در خونه ما رسوندن. پسر
 نره... ادمی: دخترا قرار فردا عصرمون رو نیکال

 لطف کردم و بهت زنت زدم شتر.. دیرو به سامر گفت: بعدا شا دنیآ
 نگفت. یزیبه من چ انیدار یول
 نداره. یانسکرد درمورد من ش یکه حس م دونستمیم
 زنم. یبگم: فردا بهت زنت م انیسامر مجبور شدم به دار شگونین با
 .میخونمون شد اطیو وارد ح میپسر ها جدا شد از
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داد  یپدر به گل هاش آب م شــهیکه هم یو باغچه ا اطیاون ح یدلم برا واقعا
 تنت شده بود...

 که در رو باز کردم طبق معمول با آرون برخورد کردم. نیهم
 لحظه هم تنت شده بود.. نیا یدلم برا یحت

 ...ماماااااااان آنا برگشتـه...یزد: آنا برگشت ادیبا خوش فر آرون
شغول قهوه خوردن و د مامان ش ونیتلوز دنیکه م سمتم و  منیبود از اتاق ن به 

 ..یخوش حالم که برگشت یلیخ زمیعز یاومد گفت: آنار
 تنت شده بود.. یلیرام خرو ب*غ*ل کردم و گفتم: مامان دلم ب مامان
کرد و گفت:  زونی، ســامر رو گرفت و آو ســایمن و الر یها یکوله پشــت مامان

 خوب اونجا چطور بود؟ خوش گذشت..؟!
 خوش گذشت..! میلیگفت: آره خ یزیبا لحن تمسخر آم سامر
 : وا...مامان

 مامان، پدر کجاست..؟! -
سرکاره عزمامان شلوغه...بعد از  شهیاون هم یدونی...خودم که مزمی:  سرش 
 ...ادیظهر م

 ...یقشنت بود ول یلیبگم که اونجا خ دیبا سمونتهی: خانم ار سایالر
 .نیتابستون، اونجا بر یهم برا گهی: خوبه پس چطوره سال د مامان

 : نه...امکان نداره...میو گفت میدیکش غیسه ج هر
 .میرفت یم اتاقم یاستراحت کردن تو یاز پله ها برا یکه سه نفر یدرحال

 بیعج یلیاومد که گفت: شــما دخترا امروز خ یم نییمامان از پا یصـــدا
 ..!نیشد
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 اتاقم رو باز کردم و وارد اتاقم شدم. در
 حس خوب بهم دست داد.. هیورود به اتاقم بالخره  با

 ولو شدم. میتخت خواب صورت یرو
 ...هیچ گهید نیمن..ا یرفت و گفت: خدا رمیتحر زیبه طرف م سامر

ــایالر ــانگر تخته و س ــمتم  زیم یو آلبوم کهنه رو از رو جاینش ــت و به س برداش
 ..؟!یرو آورد نایاومد، تو ا

 تونم قسم بخورم که در اتاقم قفل بود... ینه ..م -
 به سامر نگاه کرد. یپرسش گرانه ا سایالر

ــامر ــل س ــو به حالت تس ــت هاش باال گرفت و گفت: منم که فقط لوازم  میدس
 کردم و آوردم... رو جمع یضرور

 سایرو از دست الر جایتخت خواب بلند شدم و آلبوم و نشانگر تخته و یرو از
هم خودمونو خالص  نایاالن از شر ا نیهم هیچ دیدون یگرفتم و گفتم: اصال م

 ...میکن یم
ا سامر رو برداشتم و ب تیاومدم و به سمت آشپزخونه رفتم و کبر نییپله ها پا از

 .میشد اطیوارد ح سایو الر
 رو سوزوندم... یمیو آلبوم قد جایرو روشن کردم و نشانگر تخته و تیکبر

 انیپا
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  ANDREAاز  با تشکر               ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


