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 به نام خدا

 

 

 

 به نام ترس یابانینام کتاب :  خ

 

 

  ~mehrnaz~:  سندهینو

 

 

 

 اول: فصل

 

 به نام ترس یابانیخ

 

 

 

 زدم: ادیاتاقم فر رونیرفتم که بازش کنم، به سمت ب یکه با چتر بسته کلنجار م یحال در

 

 مامان اومدم. ـ

 

که به شدت ازش  یسپتامبر، روز کیبود.  دیجد یلیبه سمت چتر خراب برگشتم. امروز روز اول از سال تحص دیباز هم ناام اما

تونستم به خودم مسلط باشم؛ اما  یانداخت. هر چند بعد از اون م یروز اول مدرسه منو به وحشت م شهیوحشت داشتم. هم

 نیاز سرِ خشم چتر رو به زم یادی. با فردیبه گوشم رس نییمادرم بود که از پا ادیفر یکار همون اولش بود. باز هم صدا یِسخت

پله ها رو  گرمیدر دست د یکردم، به سرعت با کوله ا یکه اون رو به تن م یتختم برداشتم. در حال یرو از رو میو بارون دمیکوب

 . با سرزنش نگاهم کرد.ستادمیمادرم ا یپا یکردم. جلو یط

 

 گم که زودتر بلند شو؟ ین نمسارا؟ مگه م ـ

 

 کردم. یاخم

 

 . چتر سابقم خراب شده.یریبگ دیمامان من ازت خواسته بودم که چتر جد ـ

 

 را به تنم کنم. یرو از دستم گرفت تا راحت تر بتونم بارون کوله

 

 رانیکه به ا ییمسافرت ها جا بودم و تا به حال جز نیاومدم هم ایبه دن یکنم. در لندن. از وقت یم یدر شهر بارون زندگ من

انتخاب نداره؛ اما امسال فرق  یبرا یادیدختر هفده ساله حق ز هیتونم.  یکه نخوام، نم نیجا خارج نشدم. نه ا نیداشتم از ا

 تونستم که آزاد باشم. هر چند که مادرم مخالف باشه. یتونستم. آره، م یشدم و م یساله م جدهیداشت. من باالخره ه

 

 سرم انداختم. یرد کردم و کالهش رو رو یبارون نیزور دستم رو از آست به
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 برم مامان. دیمن با ـ

 

زد. خونه  یم یکیابرا به تار یخلوت بود و از گرفتگ ابونی. خرونیاز خونه زدم ب عیکولم را به دستم داد. سر یحرف چیه بدون

بودم. اتوبوسِ زرد رنگِ  ابونمونیت داشتم. عاشقِ خونه و خدوس یلیرو خ نیبودند. ا یروانیهم و ش هیکنارِ هم، شب یها

به  دنی. با رسدمیدو یداشتم م بایتقر دمیکه رس سیسرو یِکیتر کنم به نزد ندمدرسه باعث شد قدم هام رو ت سِیسرو

 ییبه دختر و پسرا یسالم کردم. متقابل جوابم رو داد. نگاه سیسرو یباز شد. با لبخند به جوزف راننده  سیدرِ سرو س،یسرو

شرکت نکنم و بشم  خودشونیب یها حثب یدادم که تو حیترج شهیزدن. مثلِ هم یداشتند با هم حرف م سیسرو یکردم که تو

رفتم.  یصندل نیبه سمتِ آخر نیمع یغرور رو ازش بدزدن. با قدم ها یِتونستن گو ینم گرید یکه دخترا یهمون دخترِ مغرور

 یا افهیشناختنش. خودم هم با ق یمعروف بود که تمومِ شهر م یها یاسیاز س یکیدادم. پدرم  یم رفتار رو نشون نیا دمیبا

شن؛  کیدارن بهم نزد یباشه که سع ییها باعث شده بود که دور و برم پر از دختر و پسرها نیبودم. ا بایز بایتقر یشرق مهین

باعث شده بود که بگن سارا توماس  نیدم که تو خلوت خودم بمونم. ا یم حیکه جلب توجه کنم متنفرم و ترج نیاما من از ا

 یمدرسه  ی. اتوبوس جلوزونمیگر یوجود نداره؛ فقط از شلوغ یچ مرموز بودنیدونستم که ه یمرموزه؛ اما حداقل خودم م

جا  نیسالم رو در ا نیم آخرکه بخوا نیجا تنگ شده بود. ا نیا یکه چه قدر دلم برا دمیفهم یبزرگمون نگه داشت. تازه االن م

 برام سخت بود. یشروع کنم کم

 

شده  سیکه سوار سرو ی. باران نسبت به زمانیمیشدم. مات شدم به ساختمون قد ادهیپ سیبچه ها از سرو ی هیهمراه بق به

. قدم هام رو دمیچیبه خودم پ شتریرو ب یاز سرما کردم و بارون یخورد. سرفه ا یوار به صورتم م انهیبودم تندتر بود و تاز

 نیاول یبود که برا یحداقل از گزند سرما در امان باشم. راهرو ها انبوه از شاگردان اهماهنگ کردم تا به داخل ساختمون برم ت

کردم. باالخره به سالنِ  یو با تکون دادن سر بهشون سالم م دمید یآشنا هم م یچهره ها یروز به مدرسه برگشته بودند. گاه

چشم  یخال یینشسته بودند. به دنبال جا نسِر جاشاهاشو سیبود که خ ییکه پر از آدم ها یدر حال دم،یرس یغذاخور

دادم  یم حیبا اون ها کرد؛ اما من االن ترج ینیاز گوشه کنار، منو دعوت به هم نش ییچرخوندم؛ اما همه جا پرِ پر بود. صداها

 دایپ د،یبا هرو ک ییسرما دندون هام به لرزه افتاده بودن. باالخره جا زمان که از نیکس رو نشنوم. حداقل نه در ا چیه یصدا

شونم جا به جا کردم و به  یرو رو فمیبود. ک ییجا یپسِر منفور و مرموزِ مدرسه. باالخره بهتر از ب وانس،یا نیکردم. کنارِ کال

گرم شم؛ اما  یو نشستم. خودم رو تو آغوش گرفتم که کم دمیکش رونیرو ب یی یرفتم. بدون توجه به اون صندل زشیسمت م

هم بلند  نیگرفتنِ برنامه هام از جام بلند شدم. همزمان با من کال یکه گرم شدم، برا یگرم شم. کم یاکه ذره  نیاز ا غیدر

فتن. مطمئنا بخاطِر همون گ یبود که راجع به اون م ییها عهیبخاطرِ شا دیآدم وحشت داشتم. شا نیدونم چرا انقدر از ا یشد. نم

. به دنبالِ دمیکش یراهرو نفسِ راحت یدوباره  دنِیرد شدم. با د کنارشاز  یبود. آب دهنم رو به زور قورت دادم و به تند

فقط  نیالبته ا ؛یبر ششیمشاوره پ یخواست برا یوقت دلت نم چیرفتم. مشاورِ جوانِ مدرسمون که ه ومیل زهیدفترِ دوش

. پشتِ درِ دنیکش یمختلف اون جا سرک م یبود که به بهانه ها ییدفترش پر از پسرها یجلو شهیا بود. همدختره یدرباره 

 :دیچیجوانش در گوشم پ یِ که صدا دینکش یو در را به صدا در آوردم. طول ستادمیاتاقش ا

 

 .دییبفرما ـ

 

 یکوچک زِ یشده بود. م دهیچ قهیبود؛ اما با سل یگذاشتم. اتاقِ کوچک ومیدر رو باز کردم و قدم به دفترِ نوسازِ خانومِ ل یمعطل یب

 یبود، به عالوه  ادداشتیپر از عکس و دفترچه  زیم یپوشانده شده بود. رو میضخ یپرده ا ی لهیکنارِ پنجره بود و پنجره به وس

چشم دوختم که  ومیل زهیگرفتم و به دوش ازهیچ نیکرد. باالخره نگاه از ا یاز مدرسه وصل م رونیب یایدنکه اون رو به  یتلفن

 نیکردند هم یم یپسرها با او احساسِ راحت شتریکه بچه ها و ب یلیاز دال یکیلم داده بود.  شیدر صندل یرسم رِیغ یدر لباس

به چهره  یمن لبخند دنِیشد. با د یدانش آموزان اشتباه گرفته م ابود. اگر به سنش نبود، مطمئنا ب دنشیطرزِ لباس پوش

 نشوند.

 

 توماس. زهیدوش ـ

 

 زدم. یلبخند متقابل

 

 .ومیجام خانوم ل نیگرفتنِ برنامم ا یبرا ـ
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 .دیکش رونیانبوهِ کاغذها ب نِیرو از ب یرو باز کرد و در حال گشتن باالخره کاغذ زشیم یِکشو

 

 جاست توماس. نیا ـ

 

 رفتم و کاغذ را از دستش گرفتم. جلوتر

 

 .ومیممنون خانوم ل ـ

 

 راه افتادم. خ،یتار یعنیکالسم؛  نیدر رو بستم و به سمتِ اول عینداشتم. سر گهیانتظار رو د ینشدم. حوصله  یجواب منتظرِ

 

! سال ها رمیبگ ادیرو  یدونستم قراره چ یکه م یدر حال خ،یروزِ اول سخت بود که بخوام باز هم برگردم تو کالسِ تار ی واسه

بودند. قبل  شتریکه با حاال فرق داشت و تعداد انسان ها ب یکه جهان بزرگ تر بود. زمان ی. از زماندمیشن یها رو م نیبود که ا

عدد رو  نیزمان ا نیداشته. ما تو ا تیجمع اردیلیجهان شش م یگن زمان یشه که م یها. هنوز هم باورم نم هیاز اومدن سا

هزار نفر باشند. سال شمار ما االن  دیجهان شا یما. در حال حاضر انسان ها ینه در انسان ها م،یدید یم یاضیفقط در ر دیشا

رفته بوده باشه؛ اما  شیتا دو هزار و دوازده تمدن پ یتونستم تصور کنم که زمان ینم یداد. حت یسال هزار و پنجاه را نشون م

 امتحان گوش بدم. یرو برا زهایچ نیمجبور بودم که ا

 

به ما حمله  یزمان هی ایها بود. لعنت هیزدم درس راجع به سا یم درونش گذاشتم. همون جور که حدس مکالس باز بود که قد درِ

در آورد و ما هم  شیشگیهم یرو از جا ویدیادموند رفت و و ی. آقامیسال ها درس هاشون رو بشنو دیکرده بودن و حاال ما با

 درس شروع شد. قهی. بعد از پنج دقیتکراردرسِ  نیاز ا گهید بودم. اَه خسته شده میداد یگوش م دیبا

 

 تیکه واقع نی. همه کنجکاو از ادیچیبر اتمامِ جهان در سراسرِ جهان پ یمبن ییها عهیبود که شا یالدیسال دو هزار و دوازده م ـ

 نیتر کیکه بفهمن دشمنانشون نزد نیا یدشمنانشون، ب انِیکردند. در م یم یها زندگ هیسا انِیرا کشف کنند. آن ها در م

انسان ها به  یتباه یبودند که از سال ها حبس خسته شدند. آن ها برا شانیهمزادها ها هیهستند که دارند. سا ییزهایچ

 ها شدند. ینیزم یباعث نابود ،یآمدند و جز تعداد نیزم

 

 اتفاقا افتاده؟ نیا یزمان هیدونن که  یجا ماز ک نایمزخرفات قرار نبود تموم شه؟ ا نیدستام. ا ونِیرو گرفتم م سرم

 

 مقابلِ ما هستند. یها نقطه  هیشدن. سا ییشناسا یبعد از مدت یهمزاد ها به راحت ایها  هیسا ـ

 

اون پسرِ  گهیکرد. د رییتغ هویشد که  یم یدوستام بود؛ اما سه سال نیتر یمیاز صم یکی نی. کالنیرفتم تو فکرِ کال ناخودآگاه

 قبل نبود. طونِیش

 

ها! راستش  هیداده بودند. سا ادمی نایکه ا یذهنم پر شد از مزخرفات یفکرا رو از ذهنم دور کنم، عوضش تو نیکردم ا یسع

 یِایکنم. به دن دایراه پ یمواز یِایخواد به دن یها آشنا شم. دلم م هیخواد با سا یاما دلم م ه؛یوونگیدونم که د یدونم، م یم

 ی. آروم نگاهشهیکه ماِل سال ها پ نیاما ا م؛یتون یخب حتما ما هم م ان؟یاون ها نتونستن ب مگههمزادها.  یِایها، به دن هیسا

بود. فقط ماه هامون فرق  یکی رانیو ا سیانگل یِها خیدوباره! تار یکالس کردم. سپتامبر هزار و پنجاه، شروع یگوشه  مِیبه تقو

 یایکه دن رمیبگ ادیرو  نیگذشته فقط ا خِیخواست از تار یم لمبرن. د شیپ یمیخوان به صورتِ قد یگفتن که م یداشت. م

 .ستمیخودم ن گهیکه د ییایها کجاست؟ دن هیسا

 

ادموند  یآقا نیکه تموم شده باشه سرم رو باال گرفتم؛ اما نه، فقط ا نیا الِیبه خ لمیضرب گرفتم. با سکوتِ ف زیم یدستم رو با

بزنه.  یشد که بخواد بهم حرف الیخ ینگفتم. اون هم ب یچیو ه دمیپس کش زیم یبود که به من زل زده بود. دستم رو از رو

که از گذشته به جا مونده بود رو هنوز داشتند.  ییها لمیاز کشتارها، ف دمید یرو م ییدوباره نوار رو به کار انداخت. صحنه ها
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کشتند. چرا  یکه مردم اون ها رو م نیاومدند. به ا یم رونیها ب واریکه از د نیها نگا کردم. به ا هیسابرام جالب بود. به  نیا

 رو نگه داشت. ویدیادموند و یکه. آقا دکشتار کردن شتریدادند؟ آدم ها ب ینم یبه اون ها فرصت

 

 شهیکنه. شهر هم جادیا هینرفت که سا ییبه جا یگم. از اون سال کس یبار هم م نیرو هر سال به شما گفتم، ا نیبچه ها من ا ـ

 ینفر نیتوش نرفته. آخر یسال کس انِ یکه سال یابونی. خابونیخ هیجز  هیطور نیدونن همه جا ا ینگه داشته شد. همه م کیتار

 که رفته...

 

 شد و عاقبت گفت: رهیبه همه خ نیدر ته کالس برگشت. کال نیسرها به سمتِ کال ناخودآگاه

 

 .ستمین هیمن سا ـ

 

( بود. fear) ریفِ ابانِیخ ابان،ی! خیمواز یایدن ا،یاتصال به اون دن ابونِیبود. خ ابونیخ هیجواب بودن. آره  نیانگار منتظرِ ا همه

 اسم رو روش گذاشتن. نیکنن، ا شیسا یعنوان ب چیتونستن به ه یکه نم نیکه بخاطرِ ا یابانیخ

 

 یبود، من نم میکن یریافته جلوگ یم هیکه سا ییو از رفتن جاها ابونیاون خ یتو میکه نر نیکالس به صحبت راجع به ا ی هیبق

نفر بودم که از کالس خارج شدم.  نیها؟ با خوردن زنگ اول هینجات دادن خود از سا یراه ها ای خهیجا کالس تار نی. ادمیفهم

دادم  حیفکر باز داشت. ترج نیبرم؛ اما ازدحام باران من رو از ا اطیبتونم به ح دی. شاافتادمفکر  نیو به ا دمیکش یقینفسِ عم

به  ایدن نیبتونه تحمل کنه؛ البته اگه مثلِ ماها تو ا یکه کس یزیتر از چ کیبود. تار کیما تار یایبمونم. دن کیتار یراهرو یتو

 ی. تومینیب ینور رو م یها گاه لمیف ی. تومیدیند کینور رو از نزد امِبه ن یزیعادت کرده. ما چ یکیاومده باشه، به تار ایدن

که به  نیرفت. نگاهم رو به کال ینم نیجوره از ب چیبزرگ که ه ی هیسا هیبود.  هیوجود نداشت؛ اما سا یترس هم نور ابانِیخ

از  یپسرِ شر بود که کس هی نی. کالشیدوستام بود؛ البته پنج سال پ نیتر یمیاز صم یکی نیاومد دوختم. کال یسمت م نیا

اون  یکه رفت تو نینبود. اون من رو دوست داشت، من هم عاشقش بودم، تا ا یما عاد یدستش آرامش نداشت. البته رابطه 

 گهیراحت با من به هم زد. تا مدت ها تو شوک بودم که چرا د یلیکه خ یپسرِ منزو هی. گهید نِ یکال هیبعدش شد  ابون،یخ

. میبا هم نبود م،یایبا هم کنار ب میشد یکه مجبور م یبعد از اون جز مواقع گهیکنار اومدم. د هیکم کم با قضاما  اره؛دوستم ند

 گهیدرست نبود. من فقط چون د نیکه اون با من به هم زد افسرده شدم؛ اما ا نیها اعتقاد داشتند که من بعد از ا یلیخ

 که صدام کرد. فتمیتوجه به سمت کالس راه ب یشده بود. خواستم ب کینزدبهم  ینکردم، ساکت موندم. کم دایپ یدوست

 

 ـ سارا؟ نیکال

 

 باشم. منتظر حرفش موندم. دهیکردم درست شن یتعجب بهش نگاه کردم. فکر نم با

 

 تو سرته! یدونم چ یـ من م نیکال

 

 .ستیسرم ن یتو یزیمن چ ـ

 

 .یبر ابونیبه اون خ یـ تو حق ندار نیکال

 

 ابون؟یبه کدوم خ ـ

 

 دونم. یترس! حاشا نکن سارا، من م ابونِیـ خ نیکال

 

 .نیکال یدون ینم یچیتو ه ـ

 

 .ستیتو ن یجا ابونیـ اون خ نیکال
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 بهش براق شدم. یعصب

 

 بد! یبرام خوبه و چ یدونم چ یمن خودم بهتر م ـ

 

. ادیاومد؛ اما به هر حال بهتر بود که ب ی. نفسم سرِ جاش نمستادمیدور شدم، ا درسشیاز د یازش دور شدم. وقت یتند به

 یم یاز اون جا چ نیرفتم؟ کال یم ابونیبه اون خ دیباشه؟ چرا من نبا یطور نیا دیکردم که چرا با یفکر م نیتموم طول روز به ا

اتهام بود؛ اما، اما من که  هی نیکردم. ا یبهش فکر م دیبود که نبا یموضوع نیه بود؟ نه، نه، ایسا کی نیدونست؟ نکنه واقعا کال

 .نیکنم، هم دایها راه پ هیسا یایخواد به دن یکنم. من فقط دلم م یوارد نم یاتهام

 

 

 

*** 

 

 شیبشم. قدم زنان پ سیبرم تا سوارِ سرو ادهیدادم که پ یم حیکالس به سمت خونه به راه افتادم، ترج نیتموم شدن آخر با

کردم؛ اما وسوسش  یم دیشد، نبا یکه برم توش سخت بود؛ اما نم نیا ید. وسوسه مدرسه بو کیترس نزد ابانیرفتم. خ یم

متروکه که نورِ کم  یابونیکردم. خ ینگاه ابونیبار به خ نیآخر یاشتباهه. برا کهدونستم  یمثلِ خوره به جونم افتاده بود. م

تندتر از کوچه گذشتم. باالخره  ییو با قدم ها شد. دستام رو مشت کردم یم ییها هیسا جادیاومد، باعث ا یکه از تهش م ییسو

 یایخواست به دن یوقت دلم نم چی. هنبود یجور نیوقت ا چی. هرونی. نفسم رو پر صدا دادم بدمیخودمون رس ابونیبه خ

 ساده بوده و بس. یِکنجکاو هیدونم که فقط  یها برم؛ اما االن... م هیسا

 

بعد در باز شد و من با مادرم مواجه شدم.  قهیدق کیو در رو به صدا در آوردم.  دمیکش نیدرِ خونه کفشم رو به زم یجلو

شده بود. در کل پدرم عالقه  یبازساز یمیقد یساختمان ها یما دو طبقه بود که از رو یکردم و وارد خونه شدم. خونه  یسالم

 یمیقد یذاشت بناها یکه نم نیبود. ا نیهم هم مردم محبوب بود انِیکه م ییها لیدل زا یکیکهنمون داشت.  خِیبه تار یخاص ی

 خراب بشند. مادرم به طرفم برگشت.

 

 سال مدرسه چطور بود؟ نیروز از آخر نیاول ـ

 

 .یتکرار ـ

 

 .ستین یتکرار زیچ چیـ ه مادر

 

 .نیها تکرار هیسا ـ

 

 .ارمیرو در ب میجلو و کمکم کرد تا بارون اومد

 

 حفاظت از خودتونه. یها برا هیکه درس سا یدون یـ م مادر

 

 لب گفتم: ریز

 

 دونم. یم ـ

 

 نیبود. با ا نیهم هم رانیا یکرد. وضع تو یمخالفت نم زهایچ نیبه سمتِ پله ها رفتم. مسلم بود که مادرم هم با ا عیسر و

تختم  یرو رو فمینسبت به انگلستان داشت. ک رانیبود که ا یی یبرتر نیوجود نداشت و ا یترس ابونِیخ رانیتفاوت که در ا

 نیهم بود. من و کال نیاون عکس فقط ده سالم بود. در کنارم کال یبود نگاه کردم. تو اپملپ ت زِیم یکه رو یانداختم و به عکس

اون  یبرا دیبود؟ چرا با یحرف امروزش چ یفهمم چرا االن بعدِ سه سال به فکرِ اون افتادم؟ معن ی. نممیبا هم بود یاز بچگ
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 یبه سرم زد. بهتر بود برم جلو یبهش فکر کنم. فکر النخواستم ا یبخواد که من به اون کوچه برم؟ نم دینبامهم باشه؟ چرا 

 یِدوست یدادم فکر کنه برا یم حیس. ترج هیکنم سا یکه بهش بگم فکر م نیخواستم باهاش حرف بزنم؛ اما نه ا یخونشون. م

 اومد. درمامانم  یکردم، صدا یکه پله ها رو ط نیرو به تنم کردم. هم میبارون گریبارِ د هیقدم شدم.  شیدوباره پ

 

 ؟یبر یخوا یسارا؟ کجا م ـ

 

 رو مشت کردم و برگشتم سمتش. دستم

 

 دوست سر بزنم. هیخوام به  یجا، فقط م چیه ـ

 

 کرد. زیرو ر چشماش

 

 کدوم دوست؟ ـ

 

 خوام برم. یم یک شِیبودم بگم پ نداشتم. مجبور یکه مادرم اطالع داشت، من دوست ییاون جا تا

 

 .نیکال ـ

 

 دفعه چشماش گشاد شد. نیا

 

 !ن؟یکال ـ

 

 پا اون پا کردم. نیا

 

 .نیآره مامان، کال ـ

 

 به نفعِ من بود. یکل ارهیتونست به زبون ب یکه نم نیفکرشه؛ اما هم یتو یدونستم چ یم

 

 .یبر یتون یتو نم ـ

 

 مامان؟ هیچ لشیدل ـ

 

 کیکه همسرِ  یکس ینوع، برا نیتونست بگه. تهمت زدن، اون هم از ا یذهنش بود رو نم یکه تو یلیمکث کرد. مطمئنا دل بازم

 .رونیگفتن نداره، از در خونه زدم ب یبرا یمادرم حرف دمیکه د ینبود. زمان ندیمدار بود، اصال خوشا استیس

 

رفته  ادمیکم رو هم  ینبود؛ اما انگار من همون فاصله  یچندان یصله فا نیکال یهام رو تند کردم، از خونمون تا خونه  قدم

هجومِ خاطرات بود  ،یروانیش یخونه  دنِیدر اون جا بود. با د نیکال یبرد که خونه  یم یریحال پاهام من رو به مس نیبود. با ا

 نیبه ا دیهام فکر کنم. االن فقط با ینبود که به دل تنگ نیخونه تنگ شده بود؛ اما االن وقِت ا نیا یکه به مغزم اومد. دلم برا

از  یخونه خال نیا یکردم. مطمئن بودم بودنم تو یخونه مکث ینه؟ جلو ایحرف بکشم  نیتونم از زبونِ کال یکردم که م یفکر م

کنه.  یدر رو باز م نگزیستیهِکردم. در رو به صدا در آوردم. مطمئن بودم خانومِ  یکار رو م نیا دیاما باالخره با ست؛یتعجب ن

 بود. نگزیستیباز شد. حدسم درست بود، خانومِ ه یتعجبش باشم. در به تند یخودم رو آماده کردم تا آماده  نیهم یبرا

 

 سالم. ـ

 

 که از صورتش معلوم بود گفت: یتعجب با
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 سالم سارا. ـ

 

 جام. نیا نیکال دنید یبرا ـ

 

 رفت گفت: یدر کنار م یکه از جلو یحال در

 

 تو. ایالبته، البته، ب ـ

 

 :دیکه پرس دمیرو شن نیکال یواردِ خونه شدم، صدا عیسر

 

 بود؟ یمامان ک ـ

 

 .نیکال نیبب ایـ خودت ب نگزیستیه خانوم

 

کردم،  یفکر م نیبه ا دیباشه؟ نفسم رو فوت کردم. االن نبا هیسا نیشد که کال یم یعنی د،یچیقدم هاش در پله ها پ یصدا

 سرعتش رو کم کرد. نیبه چهرم نشوندم. کال یاومد، لبخند نییپا دمیاالن زود بود. تا د

 

 سارا؟ ـ

 

 ؟یانتظار نداشت ـ

 

 با لبخند گفت: نگزیستیه خانوم

 

 رم به کارام برسم. یمن م زم،یخب عز ـ

 

 بودم؛ چون باالخره گفت: روزتریچشم دوختم. منتظر موندم تا دعوتم کنه. انگار من پ نیبه کال نگزیستیرفتنِ خانومِ ه با

 

 اتاقم. یتو ایب ـ

 

نکرده بود،  یتفاوت چندان میکردم و باهاش به سمت باال رفتم. خونشون نسبت به قد شیهمراه یاز سر بدجنس یلبخند با

رفتم  یکه ازش باال م یینگاهم رو از اطراف گرفتم و به پله ها .ادیب ادمیجا رو  نیشد من خاطراتم تو ا یهم باعث م نیهم

 ی. من فقط مهینکردم که چ یکنجکاو ادیرو جلو روم برعکس کرد. ز یوارد اتاقش شدم. به سرعت قاب نیدوختم. پشت سر کال

 خواستم باهاش حرف بزنم.

 

 ؟یکن یجا چه کار م نیـ ا نیکال

 

 !یچه استقبال گرم ـ

 

 ه؟یجا بودنت چ نیا لیـ طفره نرو سارا، دل نیکال

 

 رو حبس کردم. نفسم

 

 تازه. یِدوست یبرقرار یجا برا نی. اومدم امیرو تموم کرد مونیدوست یالک یلیمن و تو خ ـ
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 بهم کرد. یبا شک نگاه نیکال

 

 بوده؟ نیفقط هم یمطمئن ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 باشه؟ دیبا یا گهید زِیچه چ ـ

 

 ؟یزن یحدس نم یزیدونم، خودت چ یـ نم نیکال

 

 ...یدوستم اومدم، اگه ناراحت دنِید یمن فقط واسه  ـ

 

 برم. با دست سرِ جام نگهم داشت. رونیرو کردم که از در ب پشتم

 

 نگفتم، بمون. یزیچ نیمن همچ ـ

 

 اتاقش. یِصندل یرو نشستم

 

 ؟یشه حداقل باهام دوستانه رفتار کن یپس م ـ

 

 .دمیفهم یرو نم لشیخوره؛ اما دل یدونستم داره حرص م یهم فشار داد. م یرو رو دندوناش

 

 ه؟ییدوستانه رفتار کردن به چه معنا یشه به من بگ یـ م نیکال

 

 .یکه االن هست نیاز ا ریغ یزیهر چ ـ

 

 ؟یاومد یـ واسه چ نیکال

 

 برم؟ یخوا یم ـ

 

 شد. یعصب

 

 رو نگفتم؛ فقط خواستم بدونم. نیـ من ا نیکال

 

 نه؟ ایداره  تیدونستم واقع یزدم نم یکه م یحرف یبگم؟ حت یچ دیدونستم با ینم

 

 تنگ شده بود. میمیدوست قد یدلم برا ـ

 

 همه سال؟ نیـ حاال؟ بعدِ ا نیکال

 

 براق شدم. بهش

 

 تمومه! مونینبودم که گفتم دوست یمن کس ـ

 

 ـ قبول دارم که من بودم؛ اما سه سال گذشته. نیکال



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 

 .ستین رید یدوست یشروع دوباره  یچه سه سال، چه هزار سال! برا ـ

 

با خنده  نیخودم بودم که خودم رو مجبور به دروغ کرده بودم. کال نیدر اصل ا یعنیگفتم؛ اما مجبور بودم.  یدروغ م داشتم

 .دمید یاون رو م یبار بعد از سه سال بود که خنده  نیاول نیمن. ا یتختِ رو به رو ینشست رو

 

 م؟یپس دوست ـ

 

 دوباره باشه. یِدوست هیتونه  یم نیا ـ

 

از دخترها  یاریرفت. بس یبه شمار م بایز بایتقر یخاکستر یو چشمان یقهوه ا ینگاه کردم. قدش شش فوت بود و با موها بهش

سراغش نرفت؟ مطمئن بودم  یکه باهاش تموم کردم کس یکردن، فقط من در عجبم چرا وقت یکه اون با منه حسادت م نیاز ا

 شد. انیچارچوبِ در نما یتو نگزیستیشد سرم رو بچرخونم. خانومِ ه ثدِر اتاق باع ی. صداانهیدر م هیسا ی هیقض

 

 آوردم. کیاومدم بچه ها، براتون ک دیببخش ـ

 

نبود،  ندیخوشا ادیوندن نبود، هر لحظه امکان داشت بابا به خونه برسه. مطمئنا نبودِ من زم یبرا ینگاه به ساعت کردم. زمان هی

 اومده بودم. از جام بلند شدم. نیکال یخونه  دیفهم یکه م نیمخصوصا ا

 

 پدرم هر لحظه امکان داره برسه خونه. نگز،یستیتونم بمونم خانوم ه ینم ـ

 

 ـ اما... نگزیستیه خانومِ

 

 بخش گفتم: نانیاطم یلحن با

 

 .امی یبازم م ـ

 

 هم از جاش بلند شد. نیکال

 

 .امی یباهات م ـ

 

 زد. یبه اجبار لبخند نگزیستیسرم رو تکون دادم. خانوم ه نیهم ینداشتم منصرفش کنم، برا میتصم

 

 هستم. دنتیمنتظرِ د زم،یباشه عز ـ

 

هم به دنبالم  نیرفتم. با تکونِ سر به سمتِ پله ها رفتم. کال یگم. مطمئنا باز هم اون جا م یبار رو دروغ نم نیدونستم ا یم

 :دیپرس میرفت یم نییکه به طرف پا یاومد. در حال

 

 ؟یای یجا م نیباز هم به ا یمطمئن ـ

 

 ...یمطمئن باشم؟ راست دیچرا نبا ـ

 

 :دیاومد پرس یآخر رو م یکه دو سه تا پله  یبهم برسه، در حال نیتا کال سادمیپله ها وا نِییپا

 

 بله؟ ـ
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 .میفردا هم منتظرم تا با هم به مدرسه بر ـ

 

 .شییهم همان لبخندِ جادو باز

 

 حتما! ـ

 

خوشحال  ییجورها کیاجبار  نیقبولوندم که مجبورم؛ اما از ا یکه به خودم م نیدونم چرا با ا ی. نممیهم از خونه خارج شد با

 هم بودم.

 

 نیکدوم ا چیاما ه م؛یکرده بود یرو با هم ط ریمس نیبود. بارها ا بیبرام عج نی. امیاکت بوداما س م؛یزد یدو با هم قدم م هر

. منتظر موندم که خودش میدیرس یم میکم کم داشت گهی. دمیهر دومون در حالِ سر و صدا بود شهی. هممینبود یجور

دادم که دستش رو تو دستم حس  یادامه م ریاومد. داشتم به مس ینم خوشمکردن  یوقت از خداحافظ چیکنه. ه یخداحافظ

 پرسشگر به طرفش برگشتم و ساکت موندم. یکردم. با صورت

 

 .هیفکر کنم وقتِ خدافظ ـ

 

 به طرفِ خونمون روانه کرد و ادامه داد: گهینگاهِ د هی

 

 که... یدون یشن. م یمن خوشحال نم دنِیاز د ادیز نایمامانت ا ـ

 

 زل زد تو چشمام. دوباره

 

 .ستمیخوشنام ن ادمیمن ز ـ

 

 رو گفتم: نیدونم چرا، اما ا ینم

 

 .نیکنن کال یعادت م دنتیاونا به د ـ

 

 عادت بکنن؟ دیـ با نیکال

 

 .یالبته، تو دوستِ من ـ

 

 .دمیفهم یرو نم لشیاما بازم دل دم؛ید یرو م نیرو مشت کرد. استرس داشت. ا دستاش

 

 باشه. یخوب تِی. فکر نکنم االن موقعگهید یدفعه  هیباشه،  ـ

 

از خونه مشکل  رونیاز رفتنِ من به ب یکه مادرم حت نیمناسب نبود. مخصوصا ا تیگفت. االن اصال موقع یرو راست م نیا

 کردم. نیرو به کال گهیبارِ د کیخاطر  نیداشت. به هم

 

 باشه، پس بهتره، بهتره که من برم. ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 .نمتیجام که بب نیبهتره، فردا هم یجور نیآره ا ـ
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 زدم. یلبخند

 

 .نمتیب یم ـ

 

عقب عقب ازش دور شدم.  م؟یباز هم با هم باش نیشد من و کال یباورش م یداشت. ک میخواه یبودم فردا بساط مطمئن

بودن، انگار، انگار من  ها هم فراموش شده هیانگار سا ییجورا هیتکون دادم و روم رو به سمتِ خونه چرخوندم.  یبراش دست

گم شده بود. نفسم رو  یکیتار انِیاما در م نمش،یبار بب نیآخر یبودم. دمِ در خونه برگشتم تا برا یکه کرده بودم راض یاز کار

مامان  تِی. عصبانرمیتونستم توش قرار بگ یبود که م یتیموقع نیبدتر نیحبس کردم و در رو به صدا در آوردم. ا نهیس یتو

مواجه بشم. در بدونِ  فتهیاتفاق ب بودکه قرار  ینبود که بشه راحت ازش گذشت. دستام رو مشت کردم تا با صحنه ا یزیچ

 دواریکم ام هیتونم به خودم دروغ بگم،  یبزنه رفت سمتِ آشپزخونه. نم یکه حرف نیباز شد. رفتم داخل. مامانم بدونِ ا یحرف

 یزیچ گهیراحت شد د المیخ دمیاست بشم به سمِت پله ها رفتم. اتاقم رو که دبازخو ستیمطمئن شدم که قرار ن یشدم. وقت

در آوردنِ لباسم  رِیکه درگ یدفعه قصر در رفته بودم. در حال نی. مطمئنا مادرم قصِد بحث کردن باهام رو نداشت و من استین

 ینداشت. اگه م هیعنوان سا چیبه ه شد که یگذاشته م یطور نمیا یرفتم و روشنش کردم. حت وترمیبودم، به سمتِ کامپ

 دایپ یشرتیراحت شدم. به سمتِ لباسام رفتم. ت یلعنت یِکردن. باالخره از دستِ بارون یبدونِ نور درستش م نمیتونستن ا

 یوصل شدم. خوب نترنتی. به سرعت به اوتری. به سرعت لباسم رو عوض کردم و رفتم جلو کامپدمیپوش یکردم که اکثرا م

که باال  ی. مطالبshadowسرچ کردم  وردآ یمطالب که از اجدادمون بود هم برام م نیتر یمیقد یبود که حت نیبرام ا نترنتیا

خواستم.  یم شتریب یزیچ هیدونستم و بارها راجع بهشون خونده بودم؛ اما من  یبود که م ییزهایچ نیهم یدرباره  شتریاومد ب

 که تا حاال یزیمطلبِ ساده نظرم رو جلب کرد. چ هی. هیسرچ کردم سا یعه فارسدف نیدوباره دست به کار شدم ا نیواسه هم

 دلنوشته بود. هی شتریب دیکه اطالعات نبود. شا یبودم. جمله ا دهینشن

 

 "گذاشته اند. میکه همه تنها یحکم دوست را دارد، زمان میبرا یام هم گاه هیسا"

 

صبر  یکم تی. تا باال اومدنِ ساتیسا یحرف نزده بود. رفتم تو یجور نیا شیکس راجع به سا چیبرام جالب بود. تا حاال ه نیا

 هیکمتر چشمم به سا گریصورت بود، گرچه د نیدونستن. مطالب همه به هم یاونا نم دیهست. شا یزیچ هیکردم. مطمئنم 

کردم همزاد.  پیر شدم و تاها همون همزاد هان. بازم دست به کا هیکه سا تندونس یاونا نم دیعوض شد. شا ممیخورد. تصم

خواستن که  یدو نفر همه م یکیبود که داده شده بود. جز  ییکه برام جالب تر بود، جواب ها یزیبود؛ اما چ یمطالبِ مختلف

 اما اون دو سه نفر نبودن فقط که همزاداشون رو پس زده بودن.  نن؛یهمزادشون رو بب

 

 رو خاموش کردم. وتریکامپ یحبس کردم و فور نهیباز شدنِ در نفسم رو تو س یصدا با

 

 رو بهش گفته. از جام به سرعت بلند شدم. یسخت نبود که بفهمم مامان همه چ یلیسرش رو از درِ اتاق داخل کرد. خ بابام

 

 سالم بابا. ـ

 

 کرد. زیر یرو کم چشماش

 

 م؟یحرف بزن میتون یسالم سارا، م ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 البته. ـ

 

 تختم جا خوش کردم. یعقب رفتم و رو عقب
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 ؟یسارا؟ امروز کجا بود ـ

 

 نیکار ا نیهم گفت. بهتر یشد دروغ ینم گهیحرف زده بود که من ازش وحشت داشتم؛ اما د یزیمامان از همون چ قایدق بله،

 کردم. یبه نفعِ خودم استفاده م تیبود که از واقع

 

 بابا. نیکال یخونه  ـ

 

 تاسف تکون داد. یرو از رو سرش

 

 .ستیاون پسر خوشنام ن یدون ی. تو که میرو بگ نیکه هم دمیترس یم ـ

 

 واردِ عمل شم. ییجا بود که از راهِ سود جو نیا

 

نداشت اگه با اون حرف  یجهان. اصال صورتِ خوش یمدارها استیس نیاز معروف تر یکیدرسته بابا؛ اما، اما من دخترِ شمام.  ـ

 زدم. درسته؟ ینم

 

 تر. نییکم صدام رو آوردم پا هیذاره.  یم ریکه حرفام داره روش تاث دمیفهم یکم فکر کرد. خوب م هی

 

 .گهید نیرو به من گفت نی. خودتون امیدامن بزن عاتیبه شا دیما نبا ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 رو گفتم... نیدرسته، من ا ـ

 

 نکرد، دوباره حرفش رو تکرار کرد. دایپ یزیچ یگشت که حرفِ خودش رو نقض کنه؛ اما وقت یم یزیچ دنبالِ

 

 رو گفتم. نیدرسته، درسته، من ا ـ

 

 باهاش بلند شدم. یجاش بلند شد. منم فور از

 

 . مادرت شام رو حاضر کرده.نییپا میبر ایب ـ

 

 شدم. ریسراز نییرو تکون دادم و به دنبالش به سمتِ پا سرم

 

 

 

*** 

 

که  یکه صبح شده، در حال نی. باور ادمیکش یا ازهیجام نشستم و خم ی. توگهیشبِ د هی یادامه  دیشا ای گهیروزِ د هی دوباره

کنم.  دایخودم رو پ تِیتا بهتر موقع نهییعادت کرده بودم. نگاهم رو دوختم به آ گهیکم سخت بود؛ اما من د هیهنوز شب بود 

پف کرده به رو به  یصورتم ول بود. با چشمان یآشفتم رو یبه خودم داشت. موها یکم یلیخ که رو به روم بود، شباهتِ یدختر

رفتم  یا شهیش زِیتخت بلند شم. به سمتِ م یو خودم رو مجبور کردم که از رو دمیکش گهید ی ازهیخم هیشده بودم.  رهیروم خ

پشت  یزیکرده بودم که حس کردم چ ادهیموهام پ یحرکتِ برس رو رو نیم. دوممنجالب نجات بد نیتا بتونم خودم رو از ا

داشتم. مطمئن بودم  مانیا دمید یزیچ هیکه  نیاما من به ا ؛یچینبود. ه یزیبرگردوندم؛ اما چ یپنجره حرکت کرد. سرم رو تند

 نینه ا ،کردم ی. بهتر بود االن به عکس العمل بچه ها فکر مدمیکش یرو اون جا حس کردم. نفسِ محکم یزیچ هیکه حرکت 
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که من امروز از استرس  نیکنه، غافل از ا دارمیخواست ب یمامانم اومد که تازه م یصدا دمیکه کش یبرس نی. بعد از آخرزایچ

انداختم. امروز  رونیگاه به بن هیکنم.  دایپ یبه درد بخور زیبودم. به سمت کمد لباسام رفتم تا چ داریشد که ب یم یچند ساعت

از  یکیسالنِ بسته سر کنم.  یتو ای یکرد. دوست نداشتم امروز هم با بارون یموضوع خوشحالم م نیاز باد و بارون نبود. ا یخبر

 نیبه دست و صورتم بزنم تا از ا یرفتم تا آب ییکه داشتم رو تنم کردم. در همون حال به سمتِ دستشو ییلباس ها نیبهتر

 جهینت نیامتحان موهام رو بردم باال و به ا ینگاه کردم، برا نهییآ یتوبار به خودم  نیآخر ی. براانیکه داشتن در ب یت پفحال

. به سرعت به اتاقم برگشتم و کولم رو دمیشن نییپا یمامانم رو از طبقه  یخودم راحت ترم. باز هم صدا یطور نیکه ا دمیرس

 ینم دهید یا گهید زِیچ چیخوردند ه یم ونکه تک ییاتاقم؛ اما جز شاخ و برگ ها یموند به پنجره  رهیبرداشتم. باز هم نگاهم خ

 گهیبارِ د کیآماده بود که  ،ییچا ختنِی. رفتم آشپزخونه. مامانم در حالِ ررونیشد. بازم نفسم رو حبس کردم و از اتاقم زدم ب

 من ساکت شد. دنِ یمن رو صدا کنه؛ اما با د

 

 ؟یشد داریب یسارا ک ـ

 

 .دیهمون موقع که صدام زد ـ

 

 صبحونت رو بخور. ایـ بله، خب االن ب مادر

 

 نشده بودم. داریب یزود نیوقت به ا چیدر تعجب بود؛ چون من ه مطمئنم

 

 گفتم: یتند به

 

 زودتر برم. دیتونم. با ینه مامان، نم ـ

 

 اما... ـ

 

ازش جدا شده بودم.  روزیبود که د ییهمون جا قایرفتم. دق رونیبه سمت ب یسرسر یخداحافظ هیمهلت ندادم و با  بهش

رو از  گرانیدوست داشتم عکس العمل د نمش،یکه دوست داشته باشم که بب نیاز ا شتریزدم و به سمتش رفتم. ب یلبخند

 زد گفت: یکه لبخند م یتماشا کنم. دستش رو آورد جلو و در حال میکه ما دوباره با هم نیا

 

 سالم. ـ

 

 سالم. ـ

 

 گفت: میافتاد یکه با هم به راه م یحال در

 

 .یزود اومد ـ

 

 گفتم: نیهم یمنم که هلم، واسه  نیخواستم نشون بدم ا ینم

 

 .یتو زودتر اومد ـ

 

 رو گره زد دورِ کمرم و گفت: دستش

 

 عجول بودم. شهیمورد من هم نیا یرو قبول دارم که تو نیخب آره، ا ـ
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. سرم اشیبخاطر بدقول میبا هم دعوا داشت شهیوقت عجول نبود. هم چیشناختم ه یکه من م ینیخودم فکر کردم که نه، کال با

 رو بلند کردم و بهش لبخند زدم.

 

 زنه؟ یچشمات برق م یخند یم یوقت یدونست یـ م نیکال

 

 رو جمع کردم. خندم

 

 .ینگفته بود یزیچ نیقبال همچ ـ

 

 .بودم دهیحتما ند ـ

 

. اتوبوسِ زرد رنگِ مدرسه از میمونده بود و من دل تو دلم نبود که زودتر به مدرسه برس گهیمدرسه تنها دو بلوکِ د تا

 یکه به سو یتیو به جمع میبعد ما هم در مدرسه بود قهیبا حسرت بهش نگاه کردم. حدودِ ده دق بایکنارمون عبور کرد و من تقر

دستش رو به  یحلقه  نیما نشده بودن. کال یکه مطمئنا تا به حال متوجه  اطیداخلِ ح تِیمع. بعد به جمیرفتن نگاه کرد یسالن م

 تر بشم. آروم زمزمه کرد: کیدورم تنگ تر کرد که باعث شد من بهش نزد

 

 نترس. ـ

 

تفاوت نگاه  یلب شد. اول ب. کم کم توجهِ همه جمیبچه ها بر ونِیبود تا آروم شم و باهاش هم قدم شم تا به م یحرف کاف نیهم

باشه؛  نگزیستیه نیهمه سخت بود که سارا مورگان با کال یشد. مطمئنا باورش برا یتر م قینگاهشون دق یکردن، بعد کم یم

 .دیبه گوشم رس یی. صدامیبودن که ما از هم متنفر دهیرس اورب نیبه ا بایالبته دوباره. هه، تقر

 

 سالم، سارا. ـ

 

آشفته شدم. به سمتِ  شتریب شیصدا رِیچون از تحق دیدونم چرا؛ اما شا یدن رو به خودم ندادم. نمزحمِت جواب دا یحت

 :دیپرس نینشستم. کال دیکه دمِ دستم رس یصندل نیاول یگذروند. رو یاون م یرو نیروزها رو کال نیکه ا میرفت یمکتین

 

 ؟یکالفه ا ـ

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 

 کم نه. ـ

 

خنده رو دوست داشتم.  نیخنده هاش برام آزار دهنده بود؛ اما االن ا شهینداشتم، هم ادیکرد که از اون به  ینیدلنش ی خنده

 بهم کرد و گفت: یمطمئن نگاه ییبا چشما

 

 ندارن. ینگران یبرا یزیمردم چ نینگران نباش. ا ـ

 

 کنه. یخوان بزنن همه من رو نگران م یکه م یینباشن؛ اما حرفا یبر نگران یلیخودشون دل دیبهم اعتماد کن، شا ـ

 

 .امیها کنار ب نیمنم که عادت کردم با حرفِ هم نیا دیدونم؛ اما شا یم ـ

 

 . مطمئن باش.یخوب کنار اومد یلیتو خ ـ

 

 !نیبود، هم تیواقع نیدرِ کالس؟ نه ا یداشتم؟ فرشِ قرمز تا جلو یبود اون روز شکوه مند بشه؟ چه انتظار قرار
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 شوند گفت: یم مکتین یکه من رو کنار خودش رو یدر حال نیکال

 

 کردم؛ اما تو نه. یعادت م دیمن با ـ

 

 بهش نگاه کردم. یجد

 

 آزاردهنده باشه، درسته؟ ادیز دیتنها بودم. االن با تو تنها باشم نبا شهیوجود نداره که بخوام بهش عادت کنم؟ من هم یزیچ ـ

 

 . روم رو کردم به سمتش.رمیچشمم رو بگ نیفرانک منو به خود آورد و باعث شد که از کال یسرش رو تکون داد. صدا نیکال

 

 بله فرانک؟ ـ

 

 داد گفت: یکه دندوناش رو به هم فشار م یدر حال فرانک

 

 باهات حرف بزنم. دیبا ـ

 

تکون دادم و  یجی. سرم رو با گمیبا من حرف بزنه؟ من و اون عمال از هم متنفر بود دیتعجب بهش نگاه کردم. چرا فرانک با با

 گفتم:

 

 االن... ـ

 

اومد. به  ینم شیپ یداشت به من نگاه نکنه؛ اما مطمئنا براش مشکل یکردم. سع ینگاه نیبلند شدم و به کال مکتین یرو از

 به صدا در اومدم. میدور ش ادیکه ز نیدنبالِ فرانک رفتم. قبل از ا

 

 ؟یر یکجا م ـ

 

 سمتم برگشت. کالفه ادامه دادم: به

 

 ؟یباهام حرف بزن یبخوا دیچرا با ؟یکارت رو بهم بگ نیا لیدل ستیقرار ن ـ

 

 سمتِ خودش. دیرو گرفت و منو کش بازوم

 

 ؟یباش نیداره که دوباره با کال یلیچه دل ؟یگرد یچرا با اون م ـ

 

 .رونیب دمیبازم رو کش یعصب

 

 نداره فرانک! یبه تو ربط نیا ـ

 

 ربط داشته باشه؟ دیچرا نبا ـ

 

 .یا گهیکِس د چینداره که من برگشتم با دوست پسرِ سابقم. نه به تو، نه به ه یبه تو ربط نیا ـ

 

 ؟یدیگن رو نشن یکه پشتِ سرش م ییزایتو انگار اون چ ـ
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 کنم. یرو باور نم زهایچ نیاما من با شماها فرق دارم. من ا دم؛یشن ـ

 

 هیاحتمالِ سا نیکه منو جذب کرده، ا ستین نیخودِ کال نیگم؛ اما الزم نبود که همه جا جار بزنم ا یدونستم دارم دروغ م یم

 کرده که باهاش هم قدم بشم. بیبودنشه که منو ترغ

 

 کنه. یکه با اخم به فرانک نگاه م دمیرو د نیشد. به سمتِ باال نگاه کردم. کال دهیبازوم کش یرو یدست

 

 .نمیب یبه دخالتِ تو نم یازین م؟یکن یدگیموضوع رس نیمن و سارا خودمون به ا ید یاجازه م ـ

 

تونسته بود معروفِ  نیکه بعد از کال یرفته بود رو مخم. کس شیفضول نیا ییجورا هیفرانک باال انداختم.  یرو برا ابروم

 یسکو هیتونستم  یرو داشت، نه اخالقش رو. حقم داشت بترسه؛ چون من م نیکال ینه چهره  ییشه؛ اما خدا رستانمونیدب

 باشم. نیپرتاب واسه دوباره معروف شدنِ کال

 

 کرد گفت: یکه منو هم قدمِ خودش م یدر حال نیکال

 

 گفت؟ یم یچ ـ

 

 مشت مزخرف! هی ـ

 

 بهم نگاه کرد. جیگ نیکال

 

 ه؟یمنظورت چ ـ

 

 داده بودم گفتم: ریمس رِییکه تغ یبردارم. در حال مکتین یرورو از  فمیزنگ باعث شد که ک یصدا

 

 کالس. میبر دیبا ـ

 

 اومد گفت: یکه دنبالم م یدر حال نیکال

 

 ؟یجواب بد یخوا ینم ـ

 

 نه! ـ

 

 باشه! ـ

 

 حرکت لبخند رو مهمونِ لبام کرد. نیراحت قبول کرد. ا یلیبود که خ بیعج

 

س؛ چون همه  هیکردم که اون سا یم دایاعتقاد پ شتریگذروندم ب یم نیکه با کال یشتریو هر چند ساعتِ ب شتریب یچ هر

فرق هاش بخاطر بزرگ شدنش هم نبود، وگرنه منم بزرگ شده بودم. هر  نیشناختم فرق داشت. ا یکه من م ینیبا کال زشیچ

انسان  ،یباشه مقصر واسه نابود هیسا هی نیشدم اگه کال یمطمئن م شتریب ،کردم ینگاه م هیسا ی هیقض نیبه ا شتریچه قدر ب

 :دیبا لبخند پرس نیتو صورتم زد به خودم اومدم. کال نیکه کال یبشکن یها. با صدا هیها بودن تا سا

 

 ؟ییکجا ـ

 

 که هنوز منگ بودم گفتم: یحال در
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 جام. نیجا، هم چیه ـ

 

 ذاشت گفت: یکه به دهانش م یظرفِ غذا برد و در حال یرو تو چنگالش

 

 گه. یم یا گهید زِیاما چشمات چ ـ

 

 زنن. یاضافه حرف م شهیمن هم یچشما ـ

 

 دفعه. نینه ا ـ

 

بود  یفکر نیحداقل ا ایبود،  هیسا هیامکان داشت بازم محبوب بشه؟ آره داشت؛ اما اون  نیرو تو حدقه چرخوندم. کال چشمام

که  ی. کارنید که اومده بود جلو. اونم با مسخره کردن کالبو نیکال یِریبا گوشه گ یکردن. فرانکِ لعنت یکه همه راجع بهش م

بهم با  نیازش نفرت داشتم! ظرفِ غذام رو زدم کنار. کال نمیواسه هم دیدونم، شا ی. نمادد یسابق هم انجام نم نِیکال یحت

 باال انداخته نگاه کرد. ییابروها

 

 ؟یخور ینم ـ

 

 خوردنش پرداخت. یسمتِ خودش و به ادامه  دیمنو کش یرو به دو طرف تکون دادم. سرش رو تکون داد و ظرفِ غذا سرم

 

 شما! یمن نگران م یخور یانقدر م نیکال ـ

 

 ادِیخورد.  یمنم م یخورد؛ اما االن داشت غذا یغذا نم یطور نیوقت ا چیه دمشید یکه م یچند وقت نیبود. تو ا بیعج واسم

اون  شِ یرفته بود؟ برعکس انگار پ نیتمامِ ترسم از ب هویبودم. جدا چرا  دهیترس یچطور دنشیاولِ مدرسه افتادم که با د روزِ

دو تا  ی سهیو به گذشته و مقا نمیجا بش نیکه همش ا نینداشتم. از ا یا گهیچ کسِ دیه شِیداشت که پ یآرامش هیبودن 

رو هم گرفتم و با خودم بلندش  نیشدم دستِ کال یکه بلند م یدر حال نیشناختم بپردازم خسته شدم؛ واسه هم یکه م ینیکال

 کردم.

 

 کرد گفت: یکه ظرفِ غذاش رو ول م یدر حال نیکال

 

 سارا، چته؟ یه ـ

 

 هم فشردم. یرو رو دندونام

 

 شم. یم وونهیفقط دارم از دستت د ست؛ین یچیه ـ

 

 قدم هاش رو هماهنگ کرد. نیکال

 

 کار کردم؟ یمگه چ ه؟یچ ـ

 

 .سادمیجام وا سرِ

 

 ؟ید یچرا انقدر طول م ـ

 

 مگه من طول دادم؟ ـ
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 چشم غره رفتم. بهش

 

 .ادینه ز ـ

 

 .دیباشه، قبول، طول دادم. ببخش ـ

 

 که به خودش گرفته بود خندم گرفت. یمظلوم ی افهی. از قنییرو انداخت پا سرش

 

 پسرِ هجده ساله. هیهشت ساله طرفه، نه  یبچه  هیکنه با  یفکر م نهیتو رو بب یاالن هر ک ـ

 

 تا بناگوشش باز شد. ششین

 

 سرِ کالس؟ میبر هینظرت چ ـ

 

 ...یهنوز کل ؟یمنو گرفت ـ

 

 مغرورانه گفت: یبا لبخند نیزنگ به صدا در اومد. کال یزمان مونده، صدا یاومدم بگم کل تا

 

 ؟یبگ یخواست یم یچ ـ

 

 تمام گفتم: یِبدجنس با

 

 .کمتیتو ش یزیغذا مونده بر یخواستم بگم هنوز کل یم ـ

 

 بود. یتالشِ خوب ـ

 

دستاش رو  نیشدم. کال کیو بهش نزد نیرو زم دمیکنه. پاهام رو کوب یداره منو مسخره م دمیبهش نگاه کردم. تازه فهم هنگ

 برد باال.

 

 !میتسل ـ

 

 رمونی. مددمید یرفت عقب. پشتِ سرش رو م یدونه م هیرفتم. با هر قدمِ من اون  یطور چشم در چشمش جلو م همون

 به عقب رفتن ادامه داد. نیاما کال سادم؛یکه من وا نیبود. با ا سادهیخانومِ شلدون وا

 

که  یصحنه خندم گرفته بود. در حال نیا دنِیاز د گهیپشتِ سرشه؛ اما از طرفِ د ریبگم که مد نیخواستم به کال یطرف م هی از

 داشتم خندم رو کنترل کنم صداش کردم. یسع

 

 !نیکال ـ

 

 بود. ستادهیتو بغل خانومِ شلدون ا قایدق نیاقدام کردم؛ چون کال ریکم د هیانگار  اما

 

چشماش رو، رو هم گذاشت و  نیکردم که خودم رو نگه دارم. کال یم یهم گذاشته بودم و سع یشدتِ خنده دندونام رو رو از

 به عقب برگشت.
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 خانوم شلدون! ـ

 

 مدرسه بود اشاره به در کرد. یقدرتش تو یشلدون با اون خط کشِ معروفش که نشون دهنده  خانوم

 

 .نگزیستیه یسرِ کالستون آقا نیبر ـ

 

تِ سرش عبور کردم تا بهش برسم. گذشت. منم پش یندونست و از کنارِ خانومِ شلدون به آروم زیموندن رو جا شتریب نیکال

 گفت: یبا دلخور نیمهار شدم رو آزاد کردم. کال یخنده  میکه خانومِ شلدون رو پشتِ سر گذاشت نیهم

 

 شدنِ من خنده داره؟ عیانقدر ضا یعنی ـ

 

تو بغلِ خانومِ شلدون  نیکه کال یاون صحنه ا یِادآورینداشت. همش با  دهیآزارش ندم؛ اما فا شتریتا با خندم ب دمیرو گز لبم

 منحرف کردنِ بحث گفت: یبرا نیگرفت. کال یبود خندم م

 

 .میباش میمثلِ قد ایب ـ

 

 تعجب نگاهش کردم. با

 

 ؟یچ ـ

 

 ادته؟یهامون  یخراب کار ـ

 

 به لبم نشست. یزیآم طنتیلبخندِ ش میکرد یکه قبال با هم م ییکارها یِادآوری با

 

 بره؟ ادشیکه  هیک ـ

 

 خسته شدم. ینیجا نش هیمن از سه سال  یدون یم ـ

 

 طور. نیمنم هم ـ

 

 نفر به انتخابِ تو. نیاول ـ

 

 رو گفتم که تا سر حدِ مرگ ازش نفرت داشتم. یکه واسه انتقام داشتم به جستجو پرداختم و در آخر کس ییبلند باال ستِیل از

 

 فرانک. ـ

 

 کرد و گفت: یخنده ا نیکال

 

 .کهیافکارمون به هم نزد ـ

 

 پس؟ ـ

 

 باشه؟ م،یکن یما بهش فکر م یخونه  یامروز بعد از مدرسه تو ـ

 



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 22 

 

دونم؛ اما راجع به متفاوت بودنش مطمئن بودم. تا  یرو نم شیرو تکون دادم. امسال قرار بود متفاوت شه. حاال چه جور سرم

و  دیکش ینفرتم زبانه م شتریکردم ب یمبه فرانک فکر  شتریب یشده بود. هر چ نیحرفِ کال رِیمدرسم فکرم درگ انِیزمانِ پا

ببرن و فقط به تمسخرِ  ادیرو از  نیکنم که تمامِ مدرسه کال یتونستم کار یرفتم. فردا م یبه فکرِ انتقام گرفتن فرو م شتریب

به من کرد و چشمک زد.  یجلو بود نگاه کردم. اونم نگاه فِیکه در رد نیفرانک بپردازن. با به صدا در اومدنِ زنگِ خونه به کال

 رو به دست گرفته بود به طرفم اومد. فشیکه ک یو اون در حال میلبم اومد. همزمان از جا بلند شد یکارش لبخند رو نیاز ا

 

 سارا؟ یحاضر ـ

 

زود  یلیخداد.  یمثلِ صبح آزارم نم گهیبود؛ اما د رهیرو برداشتم. هنوز هم نگاهِ بچه ها خ فمیحرکتِ سر موافقت کردم و ک با

 یم حیترج نیکال یرو به گمنام بودنِ ب نیراحت تر بودم. مرکزِ توجه بودنِ با کال ییجورا هیعادت کرده بودم و  تیوضع نیبه ا

. لرز از فتهیتنم ب یزود گذر تو یکارش باعث شد لرزه ا نیدستم رو گرفت. ا نیکال میدیرس همدرسه ک یدادم. به محوطه 

گردوند به همون  یداشت منو برم نیکردم. کال یبود که داشتم تو خودم سرکوب م یخاموش جانِیه هیاز  شتریسرما نبود. ب

 .دنشید یبود م الکه همه سه س یکسل کننده ا یدختر نیبودم، نه ا شیکه سه سالِ پ یدختر

 

 یم گهیکار د هیاما کاش  م؛یفکر کن میفرانک رو سرِ جاش بشون یکه چطور نیبود که راجع به ا نیا میکرد یم دیکه با یکار تنها

 یتو فکرِ منه چ یچ دیفهم یم نی. اگه کالدمیکش یترس؟ از دستِ خودم با حرص پوف ابانِیبه خ می. مثال چطور بود که برمیکرد

ها، قدرِت ذهن  هیشم که چه انسان ها، چه سا یخوشحال م قیعم ی. گاهنداختیبه لرزه م روفکرشم تنم  یکرد؟ حت یکار م

شد سرِ  یرو که م ییبالها نی. بهترمیرو با هم مرور کرد میداد یکه در دورانِ قبل انجام م ییکارها نیرو ندارن. بهتر یخوان

همه برام  شیسه سال پ یِبه فرانک نشون بده. کارها منوتونست عمقِ نفرتِ  یکدومشون نم چیفرانک آورد؛ اما به نظرِ من ه

. به سمتِ میبهش دست بزن میکدوم تا به حال جرات نداشت چیکه ه یکار هیکرد.  دیجد کارِ هیشد  یم دیاومد. شا یبچه گونه م

 برگشتم و گفتم: نیکال

 

 م؟یبار خطرِ اخراج رو به جون بخر نیا یحاضر ـ

 

 مشکوک نگاهم کرد. نیکال

 

 ؟یچ یعنی ـ

 

 تو جام نشستم. صاف

 

کدوم از بچه ها  چیطور ه نینره، هم ادشیوقت از  چیکه ه میاریسرِ فرانک ب ییو بال میبچه گونه رو کنار بذار یکارا نیا یعنی ـ

 نره. ادشونی

 

 ؟یباشه؛ اما چطور ـ

 

 زدم و گفتم: یلبخند

 

 .میش یاخراج م میفتیب ریاگه گ نهیکه هست ا یزیمورد رو خودش برامون آسون کرده؛ فقط چ نیخوشبختانه ا ـ

 

 ابروهاشو انداخت باال. نیکال

 

 تا چه حد خالفه؟مگه  ـ

 

 .ادیز ـ
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 دم. یبگو، گوش م ـ

 

 ینتونه جلو کس گهیکنم که د یخواستم کار یکه م نیداد. از ا یرو گفتن. اونم به دقت گوش م اتیکردم براش تمامِ جزئ شروع

که  میکن یکار نیدونستم که قراره با کال یاومد؛ اما م یهمه نفرت از کجا م نیدونم ا یسرش رو بلند کنه خوشحال بودم. نم

کردم  یخنده. با تعجب بهش نگاه کردم. هر چه قدر بهش فکر م ریزد ز نیگفتم کال هجملم رو ک نیشه. آخر یهمش سرش خال

 :دمیکردم. بهش زل زدم و پرس ینم دایجملم پ یتو یخنده دار زِیچ

 

 ه؟یچ ـ

 

 ؟یدیکش یهمه نقشه رو ک نیفهمم ا یکنم نم یفکر م یهر چ ـ

 

 .گهیخب االن د ـ

 

 کنم. یمن جدا به مغزِ فعالت افتخار م ـ

 

 شد. شترشیب یدستم هلش دادم که باعثِ خنده  با

 

 نخند. ـ

 

 رو برد باال. دستش

 

 حتما. ـ

 

 و گفتم: دمیکش ی. پوفدنیخند یهنوز م طنتیچشماش با ش اما

 

 .یبرس تیدبستان یرو نگم و بذارم به نقشه ها یزیتا من باشم به تو هر چ ـ

 

 رو گشاد کرد. چشماش

 

 .دمینخند گهیمن که د ـ

 

 خنده. یاما تمامِ صورتت داره م د؛یلبات نخند ـ

 

 رو اخمو نشون داد. خودش

 

 خندن. یصورتم م ی گهید یدونستم اجزا یشرمنده، من نم ـ

 

 د؟یخند یگفتم م یکه م یزیدونم چرا امروز هر چ یازش گرفتم. نم ضیرو با غ چشمام

 

 ؟یگ یم یبه هر حال چ ـ

 

 دم. یلوت م فتمیب ریگم گ یاما من از االن م م؛یاریب یهوشمندانه حرف ینقشه  نیرو ا میتون یما که نم ـ

 

 ممنونم. ـ

 



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 24 

 

 .نییسرش رو آورد پا متواضعانه

 

 کنم. یخواهش م ـ

 

 شدم گفتم: یکه از جام بلند م یرو چرخوندم و در حال چشمام

 

 .نمتیب یبرم، فردا م گهیمن د ـ

 

 ام؟یهمراهت ب یخوا یم ـ

 

 رو آوردم باال. دستم

 

 رم. ینه، خودم م ـ

 

 سرش رو تکون داد. نیکال

 

 .نمتیب یباشه، پس، فردا م ـ

 

 

 

*** 

 

دادم. در همون حال خودم رو مجبور به فکر  یپاهام رو تکون م یو من داشتم عصب میدفترِ خانومِ شلدون نشسته بود یتو

احمقانه  ینقشه  نیکه ا یکرده بود؛ اما کس یاطیاحت یب نیمقصر بودم. درسته که کال میجا بود نیکردم. باالخره اگه ا یکردن م

 باعث شد از جا بپرم. زیم یشلدون رو مِخانو یبود من بودم. ضربه  دهیرو کش

 

 .نیدیکش یم شیمدرسه رو به آت نیشلدون ـ شما داشت خانومِ

 

 دست هاش رو مشت کرد. نیکال

 

 مقصر من بودم خانومِ شلدون. ـ

 

 کردم. دخالت

 

 بود من بودم. دهیکه نقشه رو کش یاما کس ـ

 

 گفت: یبزنه خانومِ شلدون عصب یخواست حرف نیکال تا

 

بود که شما  نیتونم بگم ا یکه م یزیتنها چ ن؟یدیکدومتون نقشه کش ایو  نیکدومتون خراب کرد نمیکه بب ستمیجا ن نیمن ا ـ

 رو داره؟ اشیفوب ایترسه و  یفرانک از ترقه م نیدونست یم

 

 صادقانه گفت: نیکال

 

 دونستم. یمن نم ـ
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 به سمِت من کرد. تیشلدون نگاهش رو با عصبان خانومِ

 

 سارا؟ یتو چ ـ

 

 .زیرو م دیافتاده بودم. باز هم کوب ری. ناجور گنییرو انداختم پا سرم

 

 ؟یدونست یتو م ـ

 

 تکون دادم. دییالمتِ تاسرم رو به ع لمیم برخالفِ

 

 

 

*** 

 

 "دو ساعت قبل"

 

. نیحرکت هلش دادم به کنار کال هینه؟ در  ایبا من هماهنگه  نمینگاه کردم تا بب نیرفتم به کال یکه به سمتِ مدرسه م یحال در

رو از من نداشت.  یدفعه ا کیحرکاتِ  نیبشه؛ اما با شک بهم نگاه کرد. فکر کنم توقِع ا یجور نیدونست قراره ا یکه م نیبا ا

 سادهیرفتم که فرانک با دوستاش وا یو از کنارش گذشتم. به سمت نیبه زم دمیپاهام رو کوب ودمکه هنوز نگرانش ب یدر حال

 رفتم. یمقدمه گرفتم و به سمتِ خلوت تر یبود. دستش رو ب

 

 حق با تو بود. ـ

 

 ؟یـ چ فرانک

 

 دادم گفتم: یناراحت نشون م که خودم رو یرو کردم سمتش و در حال روم

 

 کردم. یم نانیبه تو اطم دی. من بایگفت یم نیکه راجع به کال یهر چ ـ

 

 شونم و گفت: یدستش رو گذاشت رو یمشهود یِخوشنود با

 

 کنه. رییممکن بود نظرِ همه راجع بهت تغ یموند یم شتریاگه ب یدون ی. میکم باهاش موند یلیخوبه، خ ست،یمهم ن ـ

 

 نینبود. آروم سرم رو تکون دادم و به کال تشیحرفش حرصم در اومد. کم مونده بود که خودم رو لو بدم؛ اما االن موقع نیا از

 نگاه کردم. یشد واسه لحظه ا یم کیکه نزد

 

 تر کرد. کیخودش رو نزد فرانک

 

 .یکنبه من اعتماد  یتون ی. تو مستنیهمه مثلِ اون ن یدون یناراحت نباش. م ادمیالبته ز ـ

 

 نگاهش کردم. هنگ

 

 ؟یچ ـ
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 یپسرِ مدرسه بگرده. م نیدخترِ مدرسه با بدتر نیطور بهتر نیبگرده. هم یمعمول یپسرِ مدرسه با دخترا نیبهتر ستیخوب ن ـ

 با هم باشن، درسته؟ نایشه که ا

 

و ازش  دمیکش یقینقشه بود. نفِس عم یپسرِ مدرسه دوستم. وقتِ اجرا نیاالنشم با بهتر نیبگه من هم نینبود که به ا یکی

 لحظه گفتم: نیدور شدم. در آخر

 

 باشم فرانک. نیجز کال یمن با کس ینیتو خواب بب ـ

 

 چهارده ساله انداخت. یدخترا ادِیفرانک که منو  غِیانفجار و ج یبعد صدا و

 

 

 

*** 

 

 شلدون با تعجب نگاهم کرد: خانومِ

 

 ؟یدونست یتو واقعا م ـ

 

 ن دادم. دادش رفت هوا.رو تکو سرم

 

 ؟یکار رو کرد نیا یپس واسه چ ـ

 

 .دیبود که به ذهنم رس یزیتونم بهتون دروغ بگم. من از فرانک متنفرم. تنها چ ینم ـ

 

 زنه؟ یحرف م یجور نیسهام دارامون داره ا نیاز بزرگتر یکیدخترِ  ـ

 

 بار از ته دل گفتم: نیا

 

 خوام. یمن معذرت م ـ

 

 مکث ادامه دادم: یکم با

 

 شد. یم دهیکش شیکه مدرسه داشت به آت ـ

 

 رو برد باال. دستاش

 

 . من بعد با شما کار دارم.رونیبه تو بگم؟ هر دو ب یمن چ ـ

 

در گردش بود و  زیچ کیپارچه  کی رستانیبود که تو دب نیشده بود، مهم ا ی. مهم نبود که چمیاومد رونیاز دفتر ب نیکال با

 کامل واسه قلدرِ مدرسه. یِسر افکندگ هی. دیترس یترقه م ی. فرانک مورگان از صدابود نیاون ا

 

 

 

*** 
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 گفتم: نیذاشتم به کال یرو کنار م یکه ت یحال در

 

 متنفرم. هیتنب نیمن از ا ـ

 

 ساکت نگاه کرد. نیکال

 

 طور. نیمنم هم ـ

 

 کنن. یم هشیدارن تنب یطور نیدوازده سالم که ا یبچه  هیکنم  یاحساس م ـ

 

 به کارش ادامه داد. چشمام رو گذاشتم رو هم و گفتم: یحرف چیاما بدونِ ه د؛یخند نیکال

 

 خوام. یمعذرت م ـ

 

 .یبابتش معذرت بخوا یوجود نداره که بخوا یزیچ ـ

 

 دادم. هیتک یدرِ توالت عموم به

 

 اما من ناراحتم. ـ

 

 هم بذاره. یبود که چشماش رو رو نیدفعه نوبِت کال نیا

 

به  ایکارا ب نیا یکنه. حاال به جا یتو مقصر م یمنو به اندازه  نیدادم سارا؛ اما هم یبه حرفت گوش م دیقبول دارم که نبا ـ

 .میبد انیپا همونیتنب

 

که  یهی. تنبمیداشت همونیدر تموم کردنِ تنب یسع م،یمونده بود نیکه من و کال یمدرسه بود و در حال یِلیساعت بعد از تعط کی

رو گرفتم  ی. تمیکه کرده بود یبا کار یناعادالنه بود حت نیکل مدرسه. ا دنیکش یکرد. ت یم میفکر کردن بهش عصب یحت

 دستم و گفتم:

 

 رم به کالسا برسم. یمن م ـ

 

 م؟یبا هم بر یخوا یم ـ

 

 آخر برگشتم سمتش. یه گذاشتم. لحظ رونیجا رو برس بهش. قدمام رو به سمِت ب نیرم، تو ا ینه تنها م ـ

 

 .نمتیب یجا، م نیگردم هم یبر م گهیساعت د میتا ن ـ

 

 یساعت ها یرفتم توش. مدرسه تو دمیرو که د یکالس نیاومدم. اول رونیدختران ب ییرو تکون داد و من از دستشو سرش

ترسوند؛ اما سکوت از اون دسته  یمنو م یزیکه کمتر چ نیدوست نداشتم. با ا ادیرو ز نیشد. ا یکم ترسناک م هیخلوتش 

معلم نشستم و با  زِیم یبپردازم، رو دنیکش یت یکه به ادامه  نیا یترسوند. به جا یو شرط م دیق یبود که منو ب ییزهایچ

گرفته بودم. چه  یرو هم به باز نیبه هدفم کال دنیکه بخاطرِ رس نیکردم درست بود؟ ا یکه م ییکارها نیخودم فکر کردم. ا

 یت الِیخ ی. بنییاومدم پا زیم یاومد؟ به سرعت از رو یانسان. شوک زده چشمام رو پوشوندم. نور! از کجا نور م ایبود و  هیسا

 .دمیدخترا دو ییِکه ازم به جا مونده بود به سمتِ دستشو یو هر چ

 

 ن؟یکال ـ
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 :ادی یدنبالم م شتریکردم نور هر لحظه ب یم احساس

 

 .نیکالـــــــــ ـ

 

 .دیدو رونیهراسون ازش ب نیباز شد و کال ییدستشو درِ

 

 شده سارا؟ یچ ـ

 

 .دمیرو گرفتم و با خودم کش دستش

 

 نور! ن،یکال ـ

 

 شد. یتر م کی. با شتاب نگاهش کردم. نور هر لحظه نزدستادیا نیکردم کال احساس

 

 ؟یای یچرا نم نیکال ـ

 

 گفت: شیشگیبا آرامشِ هم نیکال

 

 سارا. یکه ازش بترس ستین یزیچ ـ

 

 .دمیکوب نیپاهام رو به زم تیجد با

 

 .ادی ینور داره م نیکال ـ

 

 رو به هم فشار داد. دندوناش

 

 سارا؟ یخب که چ ـ

 

ترس در  ابانِیوجود داشت. نورِ خ هینظر هیتنها  اد؟ی یتونستم بفهمم که از کجا م ینم یشد. حت یم کینزد شتریهر لحظه ب نور

 .حالِ گسترش بود

 

 .انی یها هم دارن م هیسا اد،ی ینور داره م یفهم ی. تو نمادی ینور داره م نیکال ـ

 

 کردم. یاصرار م نیمن که تا االن همش به ا دمی. چرا خودم نفهمدمیآرامشِ چشماش ترس از

 

 .یا هیسا هیتو... تو هم  ـ

 

 آغوشش گرفت: یمنو تو یقدم به جلو گذاشت و با حرکت نیکال

 

 ندارن. یها کار هیسا ـ

 

نور که هر لحظه چهره  انیدر م یاهیس ی. آدم هادمید یبار اطرافِ خودم م نیاول یها رو برا هی. سامینور فرو رفت انِ یما در م و

 یلیفرانک و خ نگز،یستیتونستم بشناسمشون. خانوِم شلدون، مادرم، پدرم، خانومِ ه یشد و من کم کم م یتر م انیشون نما
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 یتر م کیهاشونن که هر لحظه به من نزد هیبلکه سا ستن؛یبود که اونا خودشون ن نیا بودمکه مطمئن  یزی. تنها چگهید یها

 شن.

 

توش  دنیبودم. حاال د دهیترس ند ابانِیخ یشد که چشمام رو ببندم، تا حاال نور رو جز از دور، اون هم تو یباعث م شتریب نور

 .دمیها دورتر شن لیاز ما رو انگار نیکال یبود. صدا بیواسم عج

 

 چشمات رو باز کن سارا. ـ

 

 گفتم: یسخت به

 

 تونم. ینم ـ

 

 تونستم بهش عادت کنم. یکردم نم یهم م یگرفت. هر کار یم شیداشت آت ییروشنا یتو چشمام

 

 محکم تر شد. نیکال یصدا

 

 کن سارا. یسع ـ

 

چشمم نشست و بعد حرکاِت اطرافم فرق کرد. دستم رو کورمال کورمال  یتار تو یریزور چشمام رو باز کردم. اول تصاو به

 بردم جلو.

 

 ن؟یکال ـ

 

 جام سارا. نیمن ا ـ

 

 کنم. داشیدستش بهم کمک کرد تا بتونم پ با

 

 ؟ینیبب یتون یم ـ

 

 نه. ـ

 

 یآدمِ کور بودم که بعد از سال ها زندگ هیشدن. انگار  یداشتن واسم واضح تر م ریهم فشردم. تصاو یچشمم رو رو دوباره

 رِیواضح شدن و چشم دردِ منم به مرور کمتر و کمتر شد. تصو ری. باالخره تصاونهیکرد که بب یم یمطلق حاال سع یِکیتار یتو

 دادم. صیرو به وضوح تشخ نیکال

 

 ن؟یکال ـ

 

 شد. کیبودم نزد دهیکه روش خواب یتخت به

 

 بله سارا؟ ـ

 

 من کجام؟ ـ

 

 .ایمشترکِ دو تا دن ابونِیترسه. خ ابونِیجا ته خ نیسارا. ا یخواست یم شهیکه هم ییهمون جا ـ
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. تا جیگ یلیبودم. خ جی. من فقط گیطور نیها برم؛ اما نه ا هیسا یایخواست به دن ینفسم بند اومد، من دلم م دنشیشن از

به هر  رتیبود و من فقط با ح نیجم کرد. رو به روم دو تا کالفل یا هیثان یاومد که برا شیپ یزیبزنم چ یحرف نیاومدم به کال

 کردم. یدوشون نگاه م

 

 من اومد و گفت: یاومده بود جلو دتریکه جد ینیکال

 

 .یمیسالم دوسِت قد ـ

 

 تخت بلند شدم و گفتم: یشناختم. از رو یعمرم م یکه تو ینیتا کال دو

 

 جا چه خبره؟ نیا ـ

 

 اومد جلو. هیکیکه مطمئن نبودم کدوم  ینیکال

 

 سارا، درسته؟ یخواست یبوده که تو م یزیهمون چ نیا ـ

 

 ؟یدیآره؛ اما تو از کجا فهم یعنینه!  ـ

 

 جلو اومد. نیکال یکی اون

 

 بهتره بگم... ای ،یدیخودت فهم م،یدیما نفهم ـ

 

 که اومد باعث شد چشمام رو باز کنم. ییصدا

 

 .دمیمن فهم ـ

 

 دونستم؟ یاون دور و بر بود و من نم نهییآ ایخدا

 

 .دمیکش داد

 

 ن؟یهست یشماها ک ـ

 

 اومد جلو. دختر

 

 تو. ی هیمن سارا هستم، سا ـ

 

 تر به من بود. کیکرد که نزد ینیبه کال اشاره

 

 شیشناس یکه سه ساله م هینیهمون کال نیکال نیانسان و ا نِیبه قولِ ما کال ای یباهاش بزرگ شد یکه تو از بچگ هینیکال نیا ـ

 .یزن یو سه چهار روزه باهاش حرف م

 

 یکیبه انعکاسِ اون  میبزرگ رو به رومون بود و هر کدوم داشت یلیخ ی نهییآ هیبه رو به روم نگاه کردم. انگار  رهیخ ینفس با

به  خودمیب یِکه آرزو نیترسوند. ا یبدتر منو م زیآنال نی. اادیخوشم ب زیآنال نینبودم که از ا یتی. االن تو موقعمیکرد ینگاه م

 .بدتربود هم  وستهیپ قتیحق
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 صدا کردم. عاجزانه

 

 ن؟یکال ـ

 

 آدم حرف بزنم. هیدادم با  یم حیرو قبول داشتم؛ اما ترج هیسا نِیکه تو اون لحظه فقط کال نیدو نفر به سمتم برگشتن. با ا هر

 

 شناختمش. یم یکه از بچگ یاون ـ

 

 کجاست. نیبودم که کدوم کال دهی. باالخره فهمختیکه دورتر بود قلبم ر ینیشتنِ کالبرگ با

 

رفته  رونیکه ب یبدونم. کس نیتونستم اون رو کال یدونم چرا؟ اما نم یبه کنارم اومد. نم نیرفتن و کال رونیها از اتاق ب هیسا

 بود. ستادهیمن ا یکه رو به رو نیاز ا شتریدونستم. ب یم نیکال شتریبود رو ب

 

 ن؟یکال ـ

 

 بله سارا؟ ـ

 

 کنم؟ یکار م یجا چ نیمن ا ـ

 

 سارا! ،یباش دهیفکر کنم فهم ـ

 

 چپ بهش نگاه انداختم. چپ

 

 گن. یبه ما م شهیکه هم ستنین یزیچ نیها ا هیتوئه. خب سا ی هیکه سا ییـ خب، باشه. سارا نیکال

 

 .دمیرو بر حرفش

 

 کنم؟ یم یجا چه غلط نیخوام بدونم من ا یهستن. فقط م یها چ هیسا ستیبرام مهم ن نیکال ـ

 

 پوزخند زد و گفت: نیکال

 

 گه. اون ذهِن تو رو خوند. یدونم که سارا دروغ نم یمن م ـ

 

 جام بلند شدم. از

 

 کنه. یغلط نیاون حق نداشت چن ـ

 

 رو گرفت. بازوم

 

 دم... یسارا اجازه نم ـ

 

 اتاق گذاشت. یم پا توداد یم حشیکه ترج ینیباز شد و کال در

 

 .نیدستت رو بکش کال ـ
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 هل دادم و به سمتِ... یرو به کنار نیکال

 

. از ادی یجا بدم م نیشناختم؟ من از ا یرو م یمن تا حاال ک ن؟ینی. کدومتون واقعا کالنیشم کال یتر م جیاَه، من دارم هر لحظه گ ـ

 ترسم. ینور م

 

 بود گفت: کمیکه نزد ینیکال

 

 .مییها خودِ ما هیجا سا نیا ،یکه بترس ستین یزیجا چ نیا ـ

 

 فهمم. ینم یچیمن ه ـ

 

 تازه وارد نگاه کردم. نِیسمتِ کال به

 

 .نیجا باشم کال نیخواستم ا یمن نم ـ

 

 به حرف در اومد. کمینزد نِیکال

 

 اما... ـ

 

 .دیحرفش پر ونِیکه کنارِ در بود م ینیکال

 

 .نیکرده کال یکار م یکه سارا چ ستیواسه ما مهم ن ـ

 

 که من... ستیمهم ن یعنی ـ

 

 گم. یرو م تیگم سارا. دارم سا ی( ـ تو رو نمهی)سا نیکال

 

 ریهم بودن گ هِیدو نفر که کامال شب ونِی. مدیرس یمن نم یِ وونگیکردن به د یجا جمع م هیعالم رو با هم  یها وونهیتمومِ د اگه

 یتر م جیهر لحظه گ یزد. لعنت یبود که با من حرف م یانعکاس هیم داشتن. از اون بدتر اس کیور هر دو  نیافتاده بودم و از ا

 نگاهش کردم. یجیس به جلو اومد و دستم رو گرفت. با گ هیبودم سا نکه حاال مطمئ ینیشم. کال

 

 خودم آشنات کنم. یایخوام با دن یم ـ

 

 شتریانسان ب نیداشتم. من از کال یا گهیآرامشِ د هی ششیبود؛ اما پ هیسا نیکه کال نیبه دنبالش رفتم. با ا یحرف چیه بدونِ

 هیکه بود انگار  ینبود؛ اما نور بیعج ادیبرام ز نی. شهر خلوت بود و امیاومد رونیب میکه توش بود ی. از ساختموندمیترس یم

بود.  ینور مصنوع نیشن؛ اما ا یساطع م دمیوقت ند چیکه ه یدیبودم که قبال نورها از خورش دهیداشت. من شن یرادیا

 :دمیپرس

 

 نور چرا... نیا نیکال ـ

 

 یاستفاده م دیکه شماها از نورِ خورش یتا وقت یدون ی. ممینور رو به وجود آورد نیهامون ا دهیچرا فرق داره؟ خب ما از شن ـ

کنه؛ اما تا شما اون نور رو  یم دایما راه پ یِایشما به دن یایاز دن یزیهر چ یدون یشد. آخه م یما هم روشن م یِایدن نیکرد

 .ستیگرم ن نیواسه هم دی. شامیکن شیساز هیم شبیما مجبور شد ن،ینابود کرد

 

 زمزمه کردم: صادقانه
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 فهمم. ینم یچیمن ه ـ

 

 .ستادیسرِ جاش ا نیکال

 

 دم. یم حیرو واست توض زیمن همه چ ـ

 

 نگاه به اطرافش انداخت و شروع کرد. هی

 

 نی. اولمشونیشناس یکه ما م ییایوجود داره. هفت تا دن ای. هفت تا دنستیها ن هیسا یایدن یعنی ست؛یمن ن یِ ایجا دن نیا ـ

 ها. هیما سا یایدن ایدن نیآدم هاست، دوم یایدن ایدن

 

 .دیکش یقیعم نفسِ

 

 نیکه صورِت ماها رو دارن. پنجم یکروسکوپیموجوداتِ م یایدن ایدن نینابود شده. چهارم یای. دنمیهست ایدن نیسوم یما تو ـ

با صداش  دیبا یفرد دنِیصداهاست که بدونِ د یایدن ایدن نیما رو دارن. ششم یغول هاست که باز هم چهره  یایدن ا،یدن

 یسر کیبگه.  قیتونه دق ینم یراجع بهش هست؛ اما کس یادیز یدونه. حرف ها یمکس ن چی... هایدن نیو هفتم یکن یزندگ

 کنه. یبه اون جا سفر م یگاه سیدارن که ابل دهیعق

 

 شدم بهش. رهیخ یجیگ با

 

 س؟یابل ـ

 

 جا نبودن. نی. اگه اون نبود انسان ها هم تو ااهایدن نیسر منشاء ساختِ ا ـ

 

 گفت: دیکش یکه دستم رو م یدر حال نی. کالدیچیگوشم پ یتو یمبهم یصدا

 

 ارواحِ گذشتگانمون هم هست. یِجا محلِ زندگ نیکه ا نهیهست و اون ا میستکه توش ه ایدن نیراجع به ا یا گهید زِیچ ـ

 

 رو حبس کردم. نفسم

 

 ارواح؟ ـ

 

 کنم؟ یکار م یجا چ نیکه من ا دمیاما من هنوز نفهم ن؛یکال یهمه رو که گفت ـ

 

 زد. یلبخند نیکال

 

خودش  یایشه از دن یمثلِ من و سارا حاضر نم یا هیسا چی. همیستین یخب انگار عاد یعنی. میستین گرانیما چهار تا مثلِ د ـ

کار رو  نیآشنا بشه؛ اما ما چهار تا ا هیسا هیخواد با  یدلش نم یانسان چیطور ه نی. همادیانسان ها ب یِ ایدست بکشه و به دن

 سارا. میکن یدرخواست هیازت  میاخو یخوام و م ی. حاال ممیکرد

 

 نگاهش کردم و اون ادامه داد: منتظر

 

 م؟ینیجهان ها رو بب یهمه  میچرا نتون م،ینیسه تا از جهان ها رو بب میحاال که ما تونست نیبب ـ

 



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 34 

 

 رو گرفتم. ممیاومد. آخر تصم یدر م ینواخت کی نیاز ا میحرف فکر کردم بد نبود حداقل، حداقل زندگ نیا به

 

 م؟یکن یرو ط اهایقراره دن یچطور ـ

 

ترس  ابانِیشما خ یایدن یکجاست. تو اهایدن یِکه محلِ تالق میدونست یآسون بود؛ چون ماها مشما و ما  یایراستش، عبور از دن ـ

 .نهیچهارم، مسئله ا یِایبه دن میبر یجا چه طور نیکوه ها؛ اما ا یتو ییجا هیشد  یجا وصل م نیما به ا یِایکه تو دن ییبود و جا

 

 ؟یکنه چ دایما رو پ یاگه کس ـ

 

 خبر نداره. یجز ما چهار نفر از محلِ تالق یکس ـ

 

زنم و  یکه با تو دارم حرف م نیپا گذاشتم. هم رِیرو ز امیدن یمن االن تمامِ استانداردا یعنیدونم.  یجدا نم ن،یدونم کال ینم ـ

 پا بذارم. رِیاستانداردام رو ز گهیکم د هیبد نباشه  دی. شانمیب یخودم رو م ی هیکه سا نیهم

 

 صورتش نشوند. یرو یلبخند نیکال

 

 .میکه با انسانا حرف بزن می. ما هم حق ندارمیکن یکار رو م نیا میماها هممون دار ـ

 

 یلیمن بود خ یکه االن رو به رو ینیشدم. کال یرو کنارِ هم داشتم، متوجهِ تفاوت ها م نیلبخند زدم. االن که هر دو کال متقابل

 نیکال یکیاون  ییجورا هیکردم. سکوتش رو هم.  یدرک م شتریرو ب نیکال نیشناختم متفاوت بود. ا یم یزمان هیکه  ینیبا کال

 که رو به روم بود با اون فرق داشت. بهش لبخند زدم. ینیکال نیابود؛ اما  یفرانک عوض نِیع

 

 کدومشون اعتماد ندارم جز تو. چی... به هیو سارا یعوض نِیمن هستم. راستش من به اون کال میکار با هم نیاگه تا آخرِ ا ـ

 

 طور. نیبهشون نگو، اما منم هم ـ

 

 یشناختم. در حال یم یزمان هیکه  ینیکال یو برا میسا یبرا ن،یکال یمن، برا یشروعِ تازه بود برا هی نیرو قورت دادم. ا خندم

 رفتم گفتم: یم میکه ازش اومده بود یکه به سمتِ ساختمون

 

که بخوام صداتون  نیفهمم؛ اما ا یم یعنی ن؟ینیتونم بفهمم کدومتون کال یشم. نم یم جیدارم گ یجد ین جدم نیاما کال ـ

 کنم...

 

 به اسمِ خودم. میبه اون اسم صدام کن؛ اما تنها که باش مییاون ها شِیپ یوقت یهم دارم. اگه بخوا گهیاسمِ د هیراستش من  ـ

 

 گفتم: مشتاق

 

 بگو. ـ

 

 یواسه موقع نیدم. گفتم که، البته ا یم حیرو ترج میها. من اسِم انسان هیهمون اسِم خودمه؛ اما به زبانِ سا یدون یمورگان. م ـ

 .یدم که مورگان صدام کن یم حیکنه. االن جدا ترج یاسم رو با من تحمل م نیداره ا یدونستم چه احمق ینم قیبود که دق

 

 زدم. لبخند

 

 دم. یم حیمنم مورگان رو ترج ـ
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شده  ریتونستم از خودم متنفر باشم؛ اما انگار امکان پذ ی. عمال از... من نممیتا تندتر به ساختمون برگرد دمیرو کش دستش

کرد. من دوست داشتم که  یدر موردِ همه صدق نم نیداد؛ البته ا یبهم نم یاومد. حسِ خوب یخودم بدم م ی هیبود. من از سا

 نه، با مورگان حرف بزنم. نیبا کال

 

بار به ساختمون نگاه کردم و متوجهِ  نیاول یو من برا میاومده بود رونیکه ازش ب میگذاشت یقدم به ساختمون گهیهمد با

 شباهتش به مدرسه شدم. نگاهم رو دوختم به مورگان.

 

 مدرسه س؟ هِیجا چرا انقدر شب نیگم ا یمورگان م ـ

 

راحت تر  شیبازساز نیبخاطرِ هم م،یخاطرمون رو ازش داشت نیبه صورتِ مشترک آخر نیبود که من و کال ییجا جا نیـ ا مورگان

 بود.

 

 گرفت. خندم

 

 م؟یساز یرو خودمون م زیجا همه چ نیکه ا یبگ یخوا ینم ـ

 

 گفت: یجد مورگان

 

 یزیکه هر چ نهیجا ا نیا یِ وجود نداره؛ اما خوب گهیشه، د یکه نابود م یزینابود شده س. اکثرا چ یِایجا دن نیگفتم که، ا قا،یدق ـ

 .ادی یبه وجود م یرو که تصور کن

 

 شونم گذاشت. یجمع شد و سرم رو تکون دادم. مورگان به کنارم اومد و دستش رو رو خندم

 

 سارا؟ یتو خوب ـ

 

 رو بشنوم و تعجب نکنم. زهایچ نیقراره ا یکنم که تا ک یدارم فکر م ـ

 

 .یبه همش عادت کن دیبا ،یایسفر ب نیبه ا یخوا یاگه م ـ

 

 .هیخال یهستم که از هر سکنه ا ییایدن هی. االنم تو نمیب یم دیجد زِیچ هی قهیکنم؛ اما من دارم هر دق یم یسع ـ

 

 .یاوردیاشتباه نکن، ارواح رو به حساب ن ـ

 

 پشتش ضربه زدم. به

 

 مورگان؟ ـ

 

 که گفتم: دمیخودم رو شن یصدا

 

 ن؟یباالخره اومد ـ

 

 شدم گفتم: یکه از کنارش رد م یاشتباه کردم. خودم نبودم، سارا بود. در حال نه،

 

 .میکه اومد نیمثل ا ـ
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 ی. خودمم نمیاز خود راض یکار رو انجام بدم. دختره  نیحاضر نباشم ا گهیچشماش رو در حدقه چرخوند. فکر کنم د سارا

به من، رو به روم راه بره و بدتر از اون  هیشب قایدق یکی ادی یما راستش اصال خوشم نما ه؛یمشکلم با سارا چ قایدونستم دق

 کار کنم؟ یکردم؛ اما خب چ ینگاه م دخواهانهکم داشتم خو هیاسمِ منم داشته باشه. 

 

 .دیپر نییپا زیم یما از رو دنِیخورد نشسته بود. با د یمعلم م زِیکه به م یزیم ی)انسان( رو نیکال

 

 ؟یبهش گفت ـ

 

 سرش رو تکون داد و گفت: مورگان

 

 معلومه که گفتم. ـ

 

 م؟یرو بفهم اهایدن نِیقراره مرِز ب یمونه. چطور یم یجا باق نیا یمهم یمسئله  هیاما  ـ

 

 با غرور سرش رو باال گرفت و گفت: نیکال

 

 کار رو بکنه. نیتونه ا یسارا راحت م ـ

 

 شرد.با نفرت دندوناش رو به هم ف مورگان

 

 !نیکال ـ

 

 انداخت. یبه سمتِ مورگان نگاه یالیخ یبا ب نیکال

 

 بله؟ ـ

 

 ـ ببند. مورگان

 

 به سمتِ من برگشت و گفت: بعد

 

 . از اون به بعد راحته.میکن دایرو پ مونیقبل یِایاول مرِز دن هیکاف یبعد یِایکردنِ مرزمون با دن دایپ یواسه  ـ

 

 یِسارا م؟یکن دایرو پ یقبل یِایقراره مرزمون با دن یبود که چطور یمسئله ا هیاما هنوز  دم؛یفهم یعنیرو تکون دادم که  سرم

 و به سمتِ من برگشت و گفت: دیرفت و خودش رو باال کش زیبه سمتِ م هیسا

 

 .یباش زایچ نیتو نگرانِ ا ستیالزم ن ـ

 

 زنه، با پرخاش به سمتش گفتم: یحرف رو م نیاالنم ا تِ یدونستم بخاطرِ ذهن یم

 

 .یذهنِ منو بخون یتو حق ندار ـ

 

 به سارا گفت: تیبه عصبان مورگان

 

 .میتو گوش بد یخواد به حرفا یلطف کن و دهنت رو ببند. ما دلمون نم یخون یسارا اگر هم م ـ

 



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 37 

 

فت تا آخرِ عمرمون به دعوا مشغول ر یم شیپ یطور نینداشت، اگر ا یا دهیبزنه. فا یجبهه گرفت تا به مورگان حرف نیکال

 داد زدم: نی. به سمتِ کالمیبود

 

 سوال کردم. هیشماها گوش بدم. من فقط  اتِیتا آخرِ عمرم به نظر ستیقرار ن د،یبس کن ـ

 

 

 

 دوم: فصلِ

 

 نابود شده یایدن

 

 

 

 حبس کردم و رو به سارا گفتم: نهیرو تو س نفسم

 

 م؟یبگرد دیبا یتا ک ـ

 

 .یگ یرو م نیدونستم االن هم یم ـ

 

 رو به هم فشردم. دندونام

 

 انقدر به روم... یتون یم ـ

 

 و فکرت رو بخونم. یباش شمیکه پ زهیانگ جانیه یلیتونم، آخه خ یخونم؟ نه، نم یکه فکرت رو م ـ

 

کرد.  یداشت کالفم م ینمده و دست بر یکارش عذابم م نیداره ا دیفهم یکه م نیکار رو دوست داره؛ اما ا نیدونستم ا یم

 گفتم:

 

 .میکن داشیپ میکه بتون ستین یچیجا ه نیولش کن سارا، ا ـ

 

 رفت گفت: یکه جلوتر م یحال در

 

 جا بود. نیهم کینزد ییجاها هیمن مطمئنم  ـ

 

و مورگان به گوشم خورد. از  نیکال یوصل کنه. صدا گهید یایبود که ما رو به دن ییجا یِو در پ وارهایرو د دیکش یرو م دستش

 واریاومدن نگاه کردم. باالخره از پسِ د یکه بچه ها ازش م یو به سمت سهیو سارا رو هم مجبور کردم که وا ستادمیحرکت ا

مسئله توجه  نیدادم که به ا یم حیو کدوم مورگان؛ اما ترج نهیبدم که کدوم کال صیتشختونستم  یشد. هنوز هم نم داشونیپ

 نکنم.

 

 ن؟یکرد دایپ یزیچ ـ

 

 رو تو دستش باال آورد. یزیمورگان چ ای نیکال

 

 .یچیه نیجز ا ـ
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پرداختم. چوب بود، چوبِ  شیرو گرفته بود. پس مورگان بود. به بررس لهیرفتم و از دستش گرفتم. با دستِ چپش اون وس جلو

 درخت. کی سیخ

 

 خب؟ ـ

 

 رو از دستم گرفت و گفت: چوب

 

 درخته. هیاز  نیا ست،ین یچوبِ عاد نیا ـ

 

 همه چوبا از درختن. ،یرعادیغ ـ

 

 کرد و گفت: یا خنده

 

 وجود نداره. ینابود شده. درخت ینابود شده همه چ یایتو دن م؟ییما االن کجا یدون یسارا تو اصال م ـ

 

 اُه. ـ

 

 بود که از دهنم خارج شد. ییصدا تنها

 

 هاست؟ هیسا یایاز دن نیخب االن ا ـ

 

 باشه. یبعد یایاز دن دمیمهمه، شا نیـ هم مورگان

 

 رو خاروندم. چونم

 

 ن؟یکرد داشیخب از کجا پ ـ

 

 چوب رو از دستم گرفت. سارا

 

 اومده باشه. ییچوبه، ممکنه از هر جا کهیت هیسارا  ـ

 

 رفتن باشه. یبرا یاما ممکنم هست اون جا راه ـ

 

. میبمون رونیب میکدوممون جرات نداشت چیه یشدن. بعد از خاموش یم شتریبود و صداها هر لحظه ب یدر حالِ خاموش نور

 فتهیکه ممکن بود ب یبترسم، از اتفاقات یکیکه از تار نیکردم، نه ا یم یزندگ یکیتار یسال ها رو تو نیکه تمامِ ا یمخصوصا من

 نگاه کرد و گفت: طراف. مورگان هم مثلِ من به ادمیترس یم

 

 .میتر بر عیبهتره هر چه سر ـ

 

شد و  مهیقرار داده بودن. نفس هام نصفه ن یتیخواستن بفهمن که منو تو چه وضع یانگار نم نای. امیهامون رو تندتر کرد قدم

واردِ ساختمون شدن. مورگان هم پشتِ سرشون  نیبودم. سارا و کال دهیشه. ترس یم ریکردم داره د ی. فکر مسادمیسرِ جام وا

 .سادیوا یورود کیرفت؛ اما نزد

 

 ؟یای یشده سارا؟ چرا نم یچ ـ
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رفتم دنبالش.  یاومد. دندونام رو بهم سفت کردم و بدونِ حرف یجا بدم م نیدارم. از ا یبیتونستم بهش بگم که حسِ عج ینم

 .میکرد، انگار به موقع وارد شده بود دایپ شیبا بسته شدنِ در صداها افزا

 

 در. یاومد جلو نیکال

 

 ن؟یشما دو تا خوب ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 .میآره، خوب ـ

 

 ن؟یـ چرا معطل کرد نیکال

 

 رفت گفت: یم یمکتیکه به سمتِ ن یدر حال مورگان

 

 بود. سادهیدونم، سارا وا ینم ـ

 

 ـ سارا؟ نیکال

 

 حدقه چرخوندم. یرو تو چشمام

 

 هم جرمه؟ سادنیوا ایدن نیا ی. تونیهم سادم،یفقط وا سادم؛یهم نشد که وا یزیمشاور؟ من خوبم، چ نیچرا همتون شد ـ

 

 از جاش بلند شد. سارا

 

 جرمه. نینیبب بیآس گرانید ایآره، اگه باعث شه خودت و  ـ

 

 ی هی. آدم اگه با سامیافتاده بود ریکه گ یتیموقع نیتونستم با نظرش مخالفت کنم. مخصوصا تو ا ی. نمدمینفس کش قیعم

 هم فشردم و رو به مورگان کردم. یشد. لبم رو رو یسنگ رو سنگ بند نم گهیخودش هم سر جنگ داشته باشه د

 

 اون چوب... ـ

 

 مورگان به صدا در اومد. یبه جا نیکال

 

 یا چهیکه اون اطراف در نهیا شیاومده، دوم یقبل یایچوب با خودمون از دن نیکه ا نیا یکیوجود داره.  هیسارا، سه نظر نیبب ـ

 ...ادی یازش خوشم نم ادیسوم که من ز ی هیبعد بوده و نظر یایبه دن

 

 ادامه داد: مورگان

 

 اطراف هست. نیهم ا یا گهیکه کسِ د نهیا نشیبدتر ـ

 

 :دمیپرس جیگ

 

 بد باشه؟ دیبا نیچرا ا ـ
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باشه از  هیسا ایس؟ اگه هم انسان  گهید یایس؟ اصال از دن هیانسانه سا ه،یکه طرف کدوم ور میستیـ چون ما مطمئن ن مورگان

 رو مطمئنم. نیکنه. ا یما استقبال نم

 

. لبام رو به هم میانسان ها و همنوع هامون نداشت نِیب ییجا گهیکه د میبود یکار انتیخ هیما از نظرِ همنوعامون  گهید حاال

 فشار دادم.

 

 رو داره. ی. هر چند اونم خطراترمیدوم رو در نظر بگ ی هیدم که نظر یم حیمن ترج ـ

 

 حرفِ من به صدا در اومد. دییدر تا سارا

 

 .میش یم کینزد یبعد یِایکه به دن میش یطور، حداقل مطمئن م نیمنم هم ـ

 

 نگاه کردم. رونیبه ب یها به لرزه در اومدن و من با نگران پنجره

 

 سارا؟ یخوب ـ

 

 نگاه کردم. نیسمتِ کال به

 

 صداها عادت بکنم. نیوقت به ا چیفکر نکنم ه ـ

 

 .نهیهم میجا رو ترک نکن نیکه ا یطور؛ اما تا وقت نیما هم همـ  سارا

 

که تصوراتم  نیدادم. از ا یمواقع انجام م شترِیبود که ب یکار نیچند روز ا نیرو بستم و تصور کردم، فقط تصور. تو ا چشمام

شد؛ البته  ینم کیشر اهامیتو رو یخواستم کس ینم یبود که تا وقت نیا شیبردم. خوب یباشن لذت م شمیپ یبه صورت واقع

 بود. اهامیاز رو یجز سارا که جزء جدا نشدن

 

 نیوقت ا چیبه دور و بر نگاه کردم. ه دهیکه تصور کرده بودم از اطرافم برن. ترس یپنجره باعث شد هر چ دِیشد ی لرزه

 یریتم تا از افتادِن خودم جلوگگرف زی. خودم رو به مدنینبودن، نه مثلِ امشب. مدرسه شروع کرد به لرز دیصداها انقدر شد

هم زل  یزود به هم چفت شد. به چشم ها یلی. دستامون خرهیکرد دستم رو بگ یسعآورد؛  یکه دستشو م یکنم. سارا در حال

کرده  داشیپ یکه همسانِ من بود و من به تازگ ی. خواهردمید ی. داشتم خواهرم رو مدمید یرو نم میلرزه ها سا ونِی. ممیزد

از جامون  میکرد یم یکه سع یدر حال ییهارتادستِ مورگان دادم چ انِیو مورگان برگشتم و دستم رو به م نیبودم. به سمتِ کال

شد و باالخره لرزه ها به بار نشستن و با  یم دتریاما لرزه ها هر لحظه شد م؛یبود ستادهیدست در دستِ هم ا میتکون نخور

به صورتمون  شهیکه از رفتنِ ش میخم شد نیبا هم به طرفِ زم یاطرافمون شکستن. همگ یها شهیتمامِ ش یوحشتناک یصدا

 :دیشد. سارا داد کش یاطراف کم کم داشت سرد م ی. هوامیکن یریجلوگ

 

 .نیبدو ـ

 

مورگان  ای نیباد مانند گم شده بود. کال یصداها ونِیهممون م ادِیفر ی. صدامیکرد دنیبه صورتِ هم زمان شروع به دو هممون

 :دنیکش ادیفر

 

 .نیزم ریبه سمتِ ز نیبر ـ

 

پشتِ سرمون هر لحظه  ی. قدم هامیکه گفته بود بدو یو به اون سمت میداشته باش یهدف هیباعث شد هممون  ادیفر نیا

. همه جلوتر از من عقب افتادم هیلحظه از بق هی. در مینابود شده قرار گرفته باش یِایدن نِینفر ونِیشد. انگار که ما م یم شتریب
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. با هراس سادیافتادن تمامِ تالشم رو ازم گرفته بود، مورگان سرجاش وا نیا یدیام چیه ونِاما من افتاده بودم. بد دن؛یدو یم

 به سمتم اومد.

 

 سارا؟ ـ

 

 نزدم. یحرف چیه

 

 ؟یخوب ـ

 

 رو آروم تکون دادم. گفت: سرم

 

 بودن آشنات کنم. هیسا یها یاز خوب یکیخوام با  یم ـ

 

 اومده بود. نیبودنِ کال هیکه از سا یی یکیفرو رفته بودم. تار یکیتار ونِیزدم، م یبعد زل نم یچشماش زل زدم؛ اما لحظه ا تو

 

 .دمیمورگان رو شن ی. صدامیستادیحرکت ا از

 

 سارا؟ یخوب ـ

 

 .دمیفقط ترس ـ

 

 ـ از ارواح؟ مورگان

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 نه از تو... و... و کنجکاوم. ـ

 

 مکث گفت: یهم اومد. مورگان با کم نیسارا و کال یصدا

 

 ؟یراجع به چ ـ

 

 تو مورگان. تِیراجع به ماه ـ

 

 .رونیسارا باعث شد از بغلِ مورگان خودم رو بکشم ب یصدا

 

 بچه ها؟ نییکجا ـ

 

 کردم کنترل شده باشه گفتم: یم یکه سع ییصدا با

 

 جا... نیا ـ

 

 شوک؟ ایهنوز صدام گرفته بود. معلوم نبود از سرِ ترس بود  اما

 

رو تو نور  یرو به دست آوردم. درسته چند روز میعاد دِید هیاما کمتر از چند ثان م؛یفرو رفت یکیدر رو بست و در تار سارا

 بودم. سارا گفت: یکیرو تو تار یکرده بودم؛ اما در آخر عمر یزندگ
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 نه؟یب یم یزیچ یکس ـ

 

 .نمتیب یمن دارم االن واضح م ـ

 

 به صدا در اومد. نیکال

 

 .نمیب یمنم درست نم ـ

 

 .نمیب یاما منم م ؛یرو تو نور بود یادیـ چون مدتِ ز مورگان

 

 بود. نیریرو از سارا جلو بزنم واسم ش یزیچ هیکه  نیبود. ا یخوب یِسرگرم

 

 .ستیکه کورن دستات رو تکون نده. مطمئنا اون قدر هم بد ن ییسارا مثلِ کسا ـ

 

 ـ ببند دهنت رو تا بازم نرفتم تو ذهنت! سارا

 

 گه. یرو م نیدونستم از حرصش ا یم

 

 خورم سارا. یمن حرص نم ـ

 

 خودم تکرار کردم: با

 

 دونم. یکامال معلومه، من که م ـ

 

 .ینکن تمیت اذسارا و انقدر با افکار یکن تمومش کن یـ سع سارا

 

 با خودم تکرار کردم: بازم

 

 .یبه ذهنم گوش ند یتون یخب م ـ

 

 به خودم مربوطه. گهید نیـ ا سارا

 

 ذهنم گفتم: در

 

 پس تحمل کن. ـ

 

 گفت: نیکال

 

 .نیصحبت کردنتون رو تمومش کن یتلپات نیخدا ا یمحض رضا ـ

 

 یها فقط م هیبود که سا نیا شیبدم نبودا. خوب یباهاش حرف بزن یطور نیتا ا یرو داشته باش یکه کس نیزدم. ا شخندین

 به لرزه در اومده بود. زمزمه کردم: نیرزمیتونستن ذهنِ انسانِ خودشون رو بخونن. درِ ز

 

 متنفرم. ایدن نیاز ا ـ
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 .دمیسارا رو شن ی دهیرنج د یصدا

 

 طور. نیمنم هم ـ

 

فکر کردم که ما رو در  یزیچ یکنم. انگار که دستِ خودم نباشه، چشمام رو بستم و رو یکار م یدارم چ دمیلحظه نفهم هی تو

بودمشون.  دهینشن یکه تا به حال حت ییلب شروع کردم به خوندنِ حرف ها رِیباال اومد و ز ارِیاخت یامان نگه داره. دستم ب

شد و منم راحت تر  یم شتری. نور هر لحظه بنیرزمیبود؛ اما کم کم نور شروع کرد به پخش شدن در ز بیواسه خودم هم عج

تونستم که از کارم دست  یروشن شد؛ اما من نم نیرزمیکه کلِ ز دیطول نکش یلیتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. خ یم

 یاهیشد تمرکزم رو از دست بدم. س ینم عثبا نیکنن؛ اما ا یکه بچه ها دارن با تعجب به من نگاه م نمیتونستم بب یبکشم. م

گرفت، مقاومت در  یسرم درد م شتریب یداشتن که تمرکزم رو از دست بدم. سرم به شدت درد گرفته بود، هر چ یها سع

در  نیزم ریز هیثان کیو ارتباط قطع شد. در کمتر از  دمیکش یادیسخت تر. در آخر فر یلیشد، خ یها سخت تر م یاهیبرابرِ س

 به نام ترس نبود، منبع نور خودم بودم. یابانیرو بفهمم. منبع نور خ یزیچ هیتونستم  یفرو رفت. حاال م یکیتار

 

 .دمیدار از همه شن هیسارا رو طال یکه هر سه تا به کنارم اومدن. صدا دیطول نکش یلیخ

 

 سارا؟ یخوب ـ

 

 گفت: دهیترس نیکرد. کال یکردم سرم رو تکون بدم؛ اما هنوز به شدت درد م یسع

 

 بود؟ یچ گهیاون د ـ

 

کردم که انسان ها هم  یوقت فکرشم نم چیها رو دارم؛ اما ه تیقابل یسر هی میکردم چون سا یدونم، من فکر م یـ نم مورگان

 ها رو داشته باشن. تیقابل نیبتونن ا

 

 گفت: یریز یبا صدا سارا

 

 تونن. یها هم نم هیسا ـ

 

 به گوشم خورد. نیکال یصدا

 

 ه؟یمنظورت چ ـ

 

 هیتونن سا یها ندارن. اونا م هیاز سا کی چیکه مورگان داره رو ه یتونم ذهن بخونم، قدرت یکه من فقط م نهیـ منظورم ا سارا

 تونن... یبشن؛ اما نم

 

 حرفش رو گرفت: یِپ مورگان

 

 رو خاموش کنن. ییروشنا ـ

 

 زد گفت: یف مکه شمرده شمرده حر یدر حال نیمقابلِ من بود. کال ینقطه  قایاالن مورگان دق یعنیبود؛  جالب

 

 م؟یالخلقه در سفر بیما دو تا با دو تا عج یبگ یخوا یم یعنی ـ

 

 که خالفش ثابت بشه. نیشه گفت. البته تا قبل از ا یهم م یطور نیـ امــــم، خب آره، ا سارا
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رو نداشتم. مورگان دستم رو گرفت و  یسارا زدم؛ اما مطمئن نبودم که حسش کرده باشه؛ چون هنوز زورِ کاف یدونه به بازو هی

 .نمیکمکم کرد تا بهتر بش

 

 .دمیرو فهم یزیچ هیکنم؛ اما  یکار م یدارم چ دمیمن خودمم نفهم ـ

 

 ؟یـ چ مورگان

 

 کرده بودم. با افکارم. درسته؟ ییشد رو من راهنما داشیمدرسه پ یکه اون روز تو ینور ـ

 

 کرده بودن. درسته بچه ها؟ ییاون رو راهنما نیکالـ نه سارا، من فکر نکنم. سارا و  مورگان

 

 دو همزمان تکرار کردند: هر

 

 نه! ـ

 

 دادم. یرو گردش چشمام

 

 گفتم؟ یدید ـ

 

 .میالخلقه ا بیخواست به اون دو تا ثابت کنه که ما چه قدر عج یکرد موضوع رو عوض کنه. حتما نم یسع

 

 ؟یبلند ش یتون یم ـ

 

 .روننیهنوز ب زمونینداره مورگان. اجدادِ عز یا دهیـ بلند شه هم فا سارا

 

شد که  یباعث م نیاومد. ا یم رونیمردگان هنوز هم از ب یها غیج یباز هم شروع کرد به کار کردن در اطراف. صدا چشمام

دن. االن تو نزده بو یوقت راجع به ارواح حرف چیه م،یها بترس هیداده بودن از سا ادمی میبترسم. تو تمامِ طول زندگ شتریب

 .دمیترس یاز ارواح م هیسا هیبودم که با  یتیموقع

 

 م؟یبر رونیکه ب ستین یـ راه سارا

 

 که روز بشه. یـ نه تا وقت نیکال

 

 سارا، مگه نه؟ یکمک کن یتون یـ اما تو هم م سارا

 

 سرم بدجور درد گرفته. اد،یاز دستم بر ب یادینه، فکر نکنم کمکِ ز ـ

 

 تکوندم گفتم: یکه لباسم رو م یشدم. در حال ستادنیدستش رو دراز کرد و من باالخره مجبور به ا مورگان

 

 شد؟ یطور نیداره که چرا امشب ا ینظر یکس ـ

 

 فکش رو سفت کرد. مورگان

 

 من فکر کنم بدونم. ـ
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 و بهش نگاه کردم. دمیاز پاک کردنِ لباسم کش دست

 

 خب؟ ـ

 

 ترسم که بگم؛ اما فکر کنم من باعثش شدم! یاز ما باعث شده. م یکیـ انگار  مورگان

 

 تو هم. دمیرو کش اخمام

 

 چطور... ه؟یمنظورت چ ـ

 

 .میاهیو منم منبعِ س نیاهیـ اونا دنبالِ س مورگان

 

 کار رو نکرده بودن؟ نیا ن،یپس چرا تا قبل از ا ـ

 

 به صدا در اومد. نیکال

 

 چون تا قبل از امروز مورگان از قدرتش استفاده نکرده بود. ـ

 

 که؟ یاز قدرتت استفاده کرد یمزخرفِ الک لِیدل هیکه واسه  یبگ یخوا ینم ه،یعال ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 !دیدونم، شا ینم ـ

 

 واسه حفاظت بوده. ده،یرو د یـ اون فکر کرد کس نیکال

 

که ما  دیفهم یم یاگه کس ؟یچ دید یما رو م یکارش افتضاح بود. اگه کس نیبگم؛ اما به نظرم ا یزیچ نیخواست به کال ینم دلم

 خواستم. سارا انگار ذهنِ منو خوند. یرو نم نیشد و من ا یمحافظتش به ضررِ ما تموم م نیهم م؟ییجا نیا

 

 گه. یسارا راست م ـ

 

 با حرص گفت: نیکال

 

 .میش یممنون م نیکن میگه؟ اگه ما رو هم در افکارش سه یم یچ قایدق ـ

 

 گفت: ارهیخودش ب یبه رو یزیکه چ نیبدونِ ا سارا

 

 بوده به سمتِ ما جلب شده. یکارِ مورگان بدتر اگر هم دشمن نیبا ا ـ

 

 رو دادم باال. ابروهام

 

 نگفتم. یطور نیمن ا ـ

 

 ـ منظور رو رسوند. سارا



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 46 

 

 

 رو چرخوندم. چشمام

 

 ؟یباش اوردهیبوده باشه رو به سمِت ما ن یره، از کجا معلوم که اگه هم کسآ ـ

 

 از خودش دفاع کرد. مورگان

 

 نه، من مطمئنم سارا. ـ

 

 .دهیو ترس دهیژول یبه سمتمون اومد. دختر یدختر یکیتار ونِیزود گم شد و م یلیصداش خ اما

 

که  یهمسنِ خودمون باشه. با صدا دیرس یکه به نظر م میبود دهیترس یدختر هی. چهار نفر از میبه سمتِ عقب رفت ناخودآگاه

 دادم گفتم: یسفت نشونش م

 

 ؟یهست یتو ک ـ

 

 شدم. رهیبودم. مات بهش خ دهیکه تا به حال نشن یکرد به صحبت به زبون شروع

 

 ؟یگ یم یچ ـ

 

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

 

که داشتم  یزبون نیکه چشم باز کرده بودم به ا یعنوان. من از وقت چی. به هدمیفهم یزدن؛ اما نم هم شروع کرد به حرف باز

رنگش رو به دست گرفت و  یمشک ی. دختر موهانیمردمِ زم یهمه  نِیبود. ب کسانیهمه  نِ یزبون که ب نیزدم. به ا یحرف م

کدوم  چیزنه؛ اما باز ه یمختلف حرف م یبه زبون ها یعنیکنه.  یم رییصداش تغ زِینوکه  دمیفهم یباز هم به صدا در اومد. م

 کردم با زبونِ اشاره باهاش حرف بزنم. با دستم شروع به اشاره دادن کردم. ی. سعدمیفهم یرو نم

 

 "فهمم. ی... نمیچیمن... ه"

 

 شد و بعد مثلِ من دستش رو باال آورد. رهیلحظه به من خ کی یبرا

 

 "...دی... اما... بافهمم یمن... هم... نم"

 

 . چهرم رو سخت کردم.دمیفه یرو نم هیبق

 

 "؟ی... چدیبا"

 

 رو به هم فشرد. چشماش

 

 "شدم. یجا... زندان نیمن... ا"

 

 به حرف در اومد. مورگان

 

 .استیدن نیمنظورش ا دیجا؟ شا نیا ـ
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 "ا؟ی... دن نی... ا ایجا...  نیا"

 

 شد. رهیدقت به حرکاتِ دستم خ به

 

 ".ایدن نیا"

 

 زدم. پوزخند

 

 "مثل... ما."

 

 سمتِ من اشاره کرد. به

 

 "تو..."

 

 حرفش رو نزد. ی ادامه

 

 "؟یمن؟ چ"

 

 "به... من... نگاه... کن."

 

 چیبدونِ ه خت،یر رونیدست هاش آب ب ونِیاز م یکرد و بعد در کمالِ ناباور یاشاره ا یکیرو تکون دادم. به سمتِ تار سرم

 ونِ ترس به سمتِ جلو رفتم. مورگان بازوم رو گرفت.بار بد نی. ایمنبع

 

 خطرناک باشه. دیشا ؟یر یسارا؟ کجا م ـ

 

 الخلقه س. بیخودمون عج نِیفقط ع ست؛یخطرناک ن ـ

 

 :دمیکردم. پرس یباهاش ارتباط برقرار م یشده بودم که به راحت کینزد یرو آزاد کردم و رفتم جلو. به قدر بازوم

 

 "ه؟یاسمت... چ "

 

 مکث سرش رو تکون داد. یکم با

 

 ".سایوا"

 

زود نور به دستاش خورد.  یلی. دستم رو به کار انداختم و خهیدونستم منظورش چ ینشست و به من اشاره کرد. م نیزم یرو

 .یمکث کرد و در آخر اسمش رو نوشت. مر یکم

 

 .دمیرو پرس نیبه زبونِ ما نوشته. ازش هم طور راحت نیتونست به زبانِ ما حرف بزنه، ا یبود که اون که نم بیعج واسم

 

 "؟یسی... زبون... بنونی... به.... ایتون ی... میتو... چطور"

 

 دقت شروع کرد به اشاره دادن. یکم با

 

 "... زبون... رو... ساختم.نیمن... خودم... ا"
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*** 

 

 یکه چشماش رو باز م یرو بلندش کردم. در حال یر. ممیجا سالم در بر نیکه از ا میتونست یصبح شده بود. باالخره م باالخره

 کرد شروع کرد به صحبت کردن به زبونِ خودش. بهش اشاره کردم.

 

 "فهمم. یمن... نم"

 

 رو تکون داد. سرش

 

 میخواست یکه انگار م ی. جورمیرفت یراه م ی. من و مورگان اطرافِ مرمیرفت رونیو هر پنج نفر به ب میرو باز کرد نیزم ریز درِ

زنه؟ چرا  یکه چرا به زبانِ ما حرف نم نیمثال ا م؛یبود دهیرو دربارش فهم زهایچ یلی. حاال که خمیکن یریبهش جلوگ یبیاز هر آس

. مخصوصا میآشنا شده باش ایعناصرِ برگردوندنِ دن نیتر یاز اصل یکیکه با  یلیجالب بود. خ یلیخ سه؟ینوبلد بود به زبانِ ما ب

نداشتند که به هم  یراه چیه لیدر اوا اهای. دنادیشکل به وجود ب نیبه ا ایموجب شده بود تا دن عنصر خودش نیکه ا نیا

وجود داره و خودش هم باعث شده بود که  ییایکه اصال دن بود دهیرو فهم نیبوده که هزاران سال قبل ا یوصل بشن و مر

از  یشد نقطه ا یم نیافتاده بود. ا ریسوم گ یایدن یاون خودش هم تو یکنن؛ ول دایآدم ها و بالعکس راه پ یایها به دن هیسا

 ینم یرییتغ چینابود شده ه یاینفر که تو دن هینفر با هزاران سال سن.  هینفر بود.  هیما چهار نفر؛ اما باز هم اون  یبرا یدیناام

که  نیا یاون مونده. واسه  یکه رو ینیباشه. نفر نینفر نیکرد ا یموند. البته خودش فکر م یجوون م شهیهم یکرد و برا

 ایم و یکه غذا بخور نیبدونِ ا میاومده بود ایدن نیکه به ا یچون ما هم از زمان د؛ید یطور نیشد ا یرو باز کرده؛ اما نم اهایدن

 ایدن نیا یاد که زمان تود ینشون م نی. امیبه سر گذرانده بود میکن دایبه خواب پ یادیز ازِین یحت ایو  میکه تشنه بش نیا

 به صدا در اومد. نی. کالسادهیماها وا یواسه 

 

 م؟یندار ییروین نیچرا من و سارا چن ن،یدار رویبچه ها، اگه شما سه نفر ن ـ

 

هم  گهیاحتمالِ د هیو  نیخودتون کشفش کن دیتون یم یزمانِ خاص یاما مثلِ ما تو ن؛یوجود داره که شما هم دار هینظر هی ـ

 .نینداشته باش یقدرت چیوجود داره که شماها کال ه

 

 کرد. یاخم سارا

 

 من مطمئنم که قدرت دارم. ـ

 

 رو انداختم باال. ابروهام

 

 نه؟یاز ا ریمگه من گفتم غ ـ

 

 

 

*** 

 

 "یمر"

 

که  یا گهیزبونِ د چیو نه ه ینه ترک ،یسیبود، نه انگل ی. نه مثلِ زبونِ خودم فارسدمیفهم یزدن نم یکه م ییاز حرف ها یچیه

راحت  المیکه سارا تونسته بود به زبانِ اشاره با من حرف بزنه خ یزنن. از وقت یکه دارن حرف م دمیفهم یشناختم؛ فقط م یم
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به  یرو. چهار نفر زهایچ یلیرو نگفتم. خ زهایچ یلینکرده. البته من خ رییصد هزار سال تغ نیا یشده که الاقل زبونِ اشاره تو

 یادیشده بودم زمانِ ز داریب یتر! از وقت جیگ یلیشدم، خ یتر م جیزدن و من فقط گ یحرف م دمیفهم یکه من نم ییزبون ها

چهار  نیخودمونه که نابود شده؛ اما بعد با وروِد ا یایکه دن مفکر کرد لیشده بودم. اوا داریدو سال بود که ب دیگذشت. شا ینم

تر از اون  بیکنم و عج یوقت کشفش نم چیکردم ه یکه فکر م ییایدن یهستم. تو یا گهید یایدن یمن تو دمینفر بود که فهم

 یذهنم جلون م یتو اشدم گذشته. صداه هوشیکه ب یبودم که نه چند روز؛ بلکه چند هزار سال از روز دهیبود که فهم نیا

 دادن.

 

رفتند. تمامِ صورتم رو  یفرو م نیمذابِ زم ونِیمردم داشتند مدستم رو به سمتِ مادرم دراز کردم. تمامِ  مهرنـــــــــــــــاز،

 اومد. با ناله گفتم: یاز دستم بر نم یکار یاشک گرفته بود، ول

 

 مامان؟ ـ

 

 یگشتن م یدر ذهنم اجازه  التمیفقط به تخ شهیشدم. اگه مثلِ هم یبود که من باعثِ مرگشون م نیعذابش ا شتریهمه ب از

که خودم  ییها تیبودم با شخص سادهیجا وا نیآوردمشون... حاال ا یکاغذ نم یبشن، اگه رو یکردم که واقع ینم یدادم و کار

 یچیکردن و من بودم که ه یم یعنوان بفهممشون. االن اونا بودن که داشتن زندگ چیتونستم به ه یدرست کرده بودم؛ اما نم

 نیفرق داشت، ا نینوشتم؛ اما ا یکه م یمزخرف یاز رمان ها یکی ی. انگار صاف پرت شده بودم تودمیفهم ینم یزندگ نیاز ا

رو نابود  امیمن بودم که دن نیو در آخر ا هبزرگ بش زیرمان نبود. من خودم به تفکراتم اجازه داده بودم که بزرگ شه. همه چ

 .شیکرده بودم. باز هم رفتم به هزار سال پ

 

 ؟یاون پاش یاز پا یخوا یـ مهرناز نم "

 

 .شیدوست داشتن یبه قسمتا دمیمامان، تازه رس سایاو ـ

 

 شد. داشیچهارچوبِ در پ یتو مامانم

 

 "؟یرس ینم گتید یکم به کارا هی. چرا هیقسمتاش دوست داشتن نیاگه به تو باشه تمامِ ا ـ

 

جاست؛ اما نه، همه از وجودِ خودم بود. آره،  نیکردم جادو از ا یفکر م لیبود. اوا شیکه تونستم جادو کنم دو سال پ یروز

 اما باالخره صداها برام واضح شدن. د؛یکم طول کش هیزدم.  یبود. جادو. دستم رو به کنارِ گوشم بردم و بشکن نیجوابش هم

 

 اومد گفت: یبود و کنارم راه م دهیپوش یکه لباسِ قهوه ا یپسر

 

 فهمه! یاز حرفامون نم یچیکه ه نیا م؟یزن یا آروم حرف مچر ه؟یاداها واسه چ نیفهمم سارا، ا یمن نم ـ

 

 

 

*** 

 

 "مورگان"

 

 رو سفت کردم. فکم

 

 م؟یگ یم یفهمه چ یکه نم نیا ن؟یزن یداره؟ چرا آروم حرف م یخب چه فرق ـ

 

 ( بازوم رو گرفت.هی)سا سارا
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 .ادی یبرم یزیرو نابود کرده هر چ اهایکه زده کلِ دن نیکم فکر کن برادرِ من. از ا هی ـ

 

 فکر کرد. نیکال

 

 فهمن. ینم قیرو دق یزیچ چیوقت ه چیدخترا ه نی. اقیرف الشیخ یب ـ

 

 شد. سارا به کنارم اومد. یبد م یرو خوندن هم گاه نیکه جواب بدم. فکر کال مینبود یطیزدم؛ اما در شرا یپوزخند

 

 مورگان؟ ـ

 

 به سمتش جلب شد: بله؟ حواسم

 

 اعتراض کنه. نیباالتر که درِ گوشم حرف بزنه که باعث شد کال ادیکرد ب یسع

 

 فهمه. فقط قراره من نفهمم؟ یهم م تیَکه سا یاِ سارا، تو اگه درِ گوشش حرف بزن ـ

 

 به چهرش نشوند و گفت: یاخم سارا

 

 یاما به نظرم م فه،یضع یلیخ ادی یکه به نظر م یحال نِیدختر در ع نیدختر دارم. ا نیبه ا یحسِ خاص هیدونم چرا؛ اما  یمن نم ـ

 باشه. زیرسه انگار مغزِ متفکرِ همه چ

 

 نکن سارا. ریخودت رو درگ ـ

 

 گفت: لجبازانه

 

 تونم. ینم ـ

 

 تا همه وارد بشن و گفتم: ستادمی. کنار امیو واردش شد میکالسِ دمِ دست رفت نیسمتِ اول به

 

 مهمه. یلیخ میفکر کن میکه بخوا ستین یزیچ نیسارا؟ ا یتون یچرا نم ـ

 

 رو سفت کرد و گفت: فکش

 

 باشه. ـ

 

 شد. ینم الشیخ یآورد ب یسر در نم یزیسارا بود که تا از چ تِیخاص نینشده. کال ا الیخ یدونستم که ب یم اما

 

 نشست. با تحکم گفتم: زیم یبا تمامِ قدرت رو نیکال

 

 شکست، اون چه طرزِ نشستنه؟ ـ

 

 یمتوسط؛ اما انگار سارا راست م یو قد یبلندِ فرِ مشک یدختر بود با موها هینگاه کردم.  یخت، به مررو برام باال اندا شونش

. با شک بهش نگاه ادیز یلیخ د؛یفهم یبار م نیبه نظرِ من متفاوت شده بود. انگار ا یعنیتو چهرش متفاوت بود؛  یزیچ هیگفت. 

 کردم و به سمتِ سارا گفتم:
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 اطراف رو بازم نگاه کنم. نیرم ا یمن م ـ

 

 کرد. دیچشماش تهد با

 

 از قدرتت استفاده نکن. گهید نیکال ـ

 

 گفتم: یمثبت تکون دادم و به سمتِ مر یرو به نشونه  سرم

 

 ".ای... با ... من... بیمر"

 

افتاده بود،  روزیکه د یاق. به نظرِ خودم که با اتفمیمثبت تکون داد و هر دو با هم به خارج از اتاق رفت یرو به نشونه  سرش

 یجلوتر از من حرکت م یبزرگ تر برخورد نکرد. مر یکرد که به خطرا یوونگید دیبا یاما گاه د؛یرس یبه نظر م یوونگیکار د نیا

 جا رو بلد بوده. نیا یبود که چطور بیجا بوده باعث شده همه جا رو بلد باشه؛ اما برام عج نیدر ا هک یدو سال نیکرد. مطمئنا ا

 

 کردم. صداش

 

 .سایوا ـ

 

 لب گفتم: ریتو وجودِ اون فرق داره. ز یزیچ هیدونستم  یدونستم، م ی. مستادیکمالِ تعجب ا در

 

 دونستم. یم ـ

 

 چسبوندمش. وارید به

 

 ؟یچرا دروغ گفت ـ

 

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

 

 ؟یراجع به چ ـ

 

رو  یلمیشد فرق داشت. انگار که ف یکه از دهنش خارج م یگفت با حرف یکه م یزیکردم و آهسته عقب رفتم. چ ولش

 کرده باشن. گفتم: یصداگذار

 

 چطور ممکنه؟ ـ

 

 رو باال انداخت. ابروهاش

 

 جادو. ی لهیبه وس ـ

 

 جادوگر هم بود؟ یعنیبود؟  یک گهید نیا

 

 ؟یتو جادوگر ـ

 

 رو تکون داد. سرش
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 داستانم. نیا ی سندهینه، من فقط نو ـ

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

 مخالفت تکون دادم. یرو به نشونه  سرم

 

 داستانم. نیا ی سندهینه، من فقط نو ـ

 

 نی. آره، اگه قرار رو بر اوونمیکردن من د یهمه فکر م حتملی. دیفهم یکس نم چیه یعنی. دهیاز حرفم نفهم یچیبودم ه مطمئن

 .انی یاز آب درم وونهیکه پرداختم هم د ییها تیخب شخص ونم،ویکه من د میبذار

 

 ه؟یـ منظورت چ مورگان

 

 بغض کردم. ناخودآگاه

 

 مفصله. ـ

 

 :دمینال بای. تقرمیخواست رفت یکه م یو به سمت دیپشتِ سرش نگاه کرد و دستم رو کش به

 

 کجا؟ ـ

 

 گفت: ریفکش رو سفت کرد و با تغ مورگان

 

 .یبد حیتوض یکه بتون ییجا ـ

 

 .رونیکردم دستم رو بکشم ب یسع

 

 .نیولم کن کال ـ

 

 و به سمتِ من برگشت. سادیجاش وا سرِ

 

 .نینه کال سنده،یرفته که من مورگانم نو ادتیانگار  ـ

 

 چهرم رو پوشاند. یشخندین

 

که خودت و  یمورگان صدات کنن، در حال یخوا یدونم که چرا م ی. من منیکال یریگ یبه خودت سخت م یادیانگار خودت ز ـ

 .یدون یهم نم هیخودت رو سا ی. تو حتیدون یم نیکال

 

نوشته  یقو یطور نیخودم بود. خودم ا رِیاشکم در اومده بود. تقص بایفشار داد و من از قدرتش تقر شتریدستم رو ب مچِ

 بودمش.
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 ؟یدون یم یچ گهیـ د مورگان

 

 .دمیخند یعصب

 

 که... نیا ،یآدم ها قدم گذاشت یایکه تو با تصورِ اون به دن نیا اد،ی یکه از سارا خوشت م نیا زا،یچ یلیخ ـ

 

 به آرامش نشست. نگاهش

 

 .زیعز ی سندهینو یجا رو اشتباه کرد نیا ـ

 

 نگاهش کردم. یکنجکاو با

 

که  یکس ؟یشناس یرو که م ای. فراسیکنم، بخاطرِ فر یم تی. اگه ازش حمامی. من و اون فقط دوستادی یمن از سارا خوشم نم ـ

 مونه. یمثلِ خواهرم م

 

 دهنم رو قورت دادم. آب

 

 دونم، من مطمئنم. یسارا، اما، اما من م ی هیسا ـ

 

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

 

 ؟یرو مطمئن یچ ـ

 

 داشت. یخواه ،ی. اگه همه نداشته باشیدونم که تو سارا رو دوست دار یمن تو رو نوشتم، من م ـ

 

 .سادیو اون وا میاز مدرسه خارج شد باالخره

 

رو  یزیهر چ میتون یماها م ؟یرو مطمئن ی. تو چیسادیوا یرمان که خودت نوشت هیتو االن درست وسط  ؟یرو مطمئن یتو چ ـ

 شه. یعوض م زیتو عوض شده، پس همه چ گاهِی. حاال که جامیعوض کن

 

 .دمیکوب نیرو به زم پاهام

 

 شه. یعوض نم زیچ چیشه، ه ینم ـ

 

 دونستم چرا. یپرِ درد شد. نم صورتش

 

 ایخوام. فر یرو نم نیره، من ا یم نیاز ب ایهمون طور که اگه عوض نشه، فر ز،یشه، همه چ یـ آره مهرناز، عوض م مورگان

 .میعوضش کن دیدوستِ منه. با

 

 برد. ماتم

 

 ؟یدون یتو از کجا م ـ

 

 دردش پوزخند زد. ونِیم
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 .ییشگویکه من قادرم به پ یدون ی. نمیدون یهم نم یمن ی سندهیتو که نو یحت ؟ینیب یم ـ

 

 یِزندگ ونِیاون نداشتم. من م رییبه تغ یدسترس چیه گهیکه د یرمانم بودم، در حال ونِیلحظه درک کردم. من م کی یبرا

رفتم که تنها باشم. االن بود که کامال حس  یمن بودم که قدم برداشتم و به سمت نیدفعه ا نیافتاده بودم. ا ریهام گ تیشخص

که خودم ساخته بودمشون. مورگان دنبالم اومد و بازوم رو  ییدوست داشتم. دوستا مهه نیکه االن ا نیکردم تنهام، با ا یم

 گرفت.

 

 شد مهرناز؟ یچ ـ

 

 صدا گفتم: یب بایدم و تقرافتادن نگاهش کر یم هیکه هر لحظه به گر ییچشما با

 

 دونم. ینم ـ

 

 چشمام نگاه کرد. تو

 

 عوضش کنم؟ یمن چطور ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 دونم. ینم نمیا ـ

 

 هم گذاشت: یرو رو چشماش

 

 کمکم کن. ـ

 

 ؟یچطور ـ

 

 .میکن یریرو بگو. بگو که ازش جلوگ فتهیخواد ب یم یدون یکه م یهر اتفاق ـ

 

رو از چشمام خونده  زیو با ترس به مورگان نگاه کردم. مورگان که همه چ ارمیرو به دست ب تیاطرافم دقت کردم که موقع به

 بود گفت:

 

 شده؟ یچ ـ

 

 رو حبس کردم. نفسم

 

 یپاش خال رِیجلو. ز شیکش یره و تو با دست م ی. سارا عقب منیکرد یو بحث م نیبود سادهیجا تو و سارا وا نیرمانم ا یتو ـ

 شه و... یم

 

 مورگان بودم گفتم: یدست ها یکه تو یشد که مورگان گرفتم. در حال یپام خال رِیموقع ز همون

 

 .میکن یم دایچهارم راه پ یایو ما به دن ـ
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 سوم: فصل

 

 کوچک شده یایدن

 

 

 

 "مورگان"

 

که در رفت و آمد  ی. خودش بود. افرادمیگاه کردشده بود ن جادیکه ا یو به سوراخ میباال و هر دو خم شد دمیرو کش مهرناز

 یکه م میرفت یم ییجا میاما ما داشت دن؛یرس یکوچک تر به نظر م یلیجا هم خ نی! از ایلیافراد کوچک بودن، خ نیبودن؛ اما ا

 زمزمه کرد: هرناز. ممیداشته باش ییتوش جا میتونست

 

 .وریمثلِ گال ـ

 

 زدم بهش. زل

 

 ؟یچ ـ

 

 به خودش اومده باشه گفت: انگار

 

 !یچیه ،یچیه ـ

 

 جاش بلند شد و خاکِ لباسش رو تکوند. از

 

 م؟یبه اونا بگ دیبه نظرت با ـ

 

 شد. رهیبه من خ منتظر

 

 .ننیوقته دنبالِ ا یلیاونا خ م،یبگ دیبا ـ

 

 اومد گفت: یکه جلو م یر حالد نیاومدن. کال رونیاز مدرسه ب شونییداخل، هر سه تا میما بر میکه بخوا نیقبل از ا اما

 

 .میدیصدا شن هی میاحساس کرد ـ

 

اومد  یجلو م یکه با ناباور یشد و اونا هم ردِ نگاهش رو گرفتن. سارا در حال رهیپاش خ رِیکه حرف بزنه به ز نیبدونِ ا مهرناز

 گفت:

 

 چهارم. یایدن ـ

 

 ناخواسته به حرف اومد. مهرناز

 

 کوچک شده. یایآره، دن ـ

 

 به چهرش نشوند. یاخم ایبه مهرناز نگاه کردن. فر رتیسه تاشون با ح هر
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 ؟یزن یتو حرف م ـ

 

 .دیخند بایتقر مهرناز

 

 زدم. یمن از اولم حرف م ـ

 

 گفتم: یداشت به اونا نگاه نکنه. با کم حوصلگ یمدت مهرناز سع نیا تمومِ

 

 .میجهنم خالص ش نیاز ا دیاما االن با م؛یبد حیبراتون توض دیهست که با ییزایچ هی ـ

 

 خواستم. یرو نم نیبودن و من ا یکیاطرافم به سرعت رو به تار یهوا

 

 :دیپرس سارا

 

 م؟یبپر ـ

 

 اخم آلود نگاهش کرد. مهرناز

 

 نه. ـ

 

 :دیکش ادیکرد و فر دایبعد راه پ یایرفت. با دست هاش خودش رو کنترل کرد و به باالخره به دن نییپا چهیاز در آروم

 

 .دیایب ـ

 

 شتریسرد ب یرفتم. بازم به اطرافم نگاه کردم. هوا یم دیمن بودم که با نیرفتن و در آخر ا نییپا کیبه  کیاز اون بچه ها  بعد

بار به  نیآخر یراحت نبود. برا ادیاما ز ن؛ییکردم از سوراخ برم پا یبود. سع سکیر هیموندم  یکه م یشده بود. هر لحظه ا

اومد. نگاه که  یم یادیفر یکوچک شده قدم گذاشتم. صدا یاینابود شده نگاه کردم و دستم رو رها کردم و باالخره به دن یایدن

 :دمیکردن. کنارِ دخترا رفتم و پرس یکه هر کدوم داشتن با وحشت به ما نگاه م دمیکردم، مردم رو د

 

 ن؟یخوب ـ

 

 اما مهرناز نه. جلوتر رفتم. از خودشون در آوردن، ییهر کدوم صدا ایو فر سارا

 

 مهرناز؟ ـ

 

 کرد. یخنده ا رتشیح انیبهم نگاه کرد و در م رتیح با

 

 که خلق کردم. یکه نوشتم. همون طور هیهمون طور قایدق ـ

 

 رو حبس کردم. نفسم

 

 م؟یکار کن یچ دیحاال با ـ

 

 .نیافرادِ مهربون نایمن باشه که ا ینوشته  ی هیـ اگه بر پا مهرناز
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 بهش نگاه کردم. تیعصبان با

 

 و اگه نباشه؟ ـ

 

 شد. رهیخ بهم

 

 منتظرِ مرگت باش. ـ

 

 کرد. با خشم مچِ دستش رو گرفتم. یم میو رفتاراش عصب کارا

 

 مهرناز... نیبب ـ

 

 گفت: دهیبر دهیبکشه و در همون حال بر رونیکرد دستش رو از دستم ب یسع

 

 نم...اگه... باز... هم... بتونم... خلقت... ک ـ

 

 داد. یاما با درد مچش رو مالش م رون؛یب دیرو باالخره کش دستش

 

 .یمورچه رو بزن هی یحت یکنم که نتون یم یبار کار نیا ـ

 

و  ای. به سمتِ فرستیدستِ اون ن یچیه گهیخواست باور کنه که د یدادم. انگار نم لشیتحو یرو باال بردم و پوزخند ابروهام

 بشم. یمهرناز باشم و با استدالالش عصب شِ یدادم با اونا باشم و اعصابم آروم باشه تا پ یم حیسارا رفتم. ترج

 

 

 

*** 

 

 "سارا"

 

 حالت پرسشگر به مورگان نگاه کردم. با

 

 مورگان؟ ـ

 

 پرت به سمتم برگشت. حواس

 

 بله؟ ـ

 

 کردم. یدستم باز یانگشتا با

 

 شده؟ یزیچ ـ

 

 و در آخر به من نگاه کرد.که مهرناز بود نگاه کرد  یبه سمت یکم

 

 .میکرد دایچهارم رو پ یایکه ما دن نینشده؛ جز ا یزینه، چ ـ
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 کردم. یپافشار

 

 .یکه خوبه؛ اما تو انگار ناراحت نیا ـ

 

 و گفت: دیکش یپوف

 

 .ستمیسارا، ن ستمین ـ

 

 بزنه. مورگان به سمتِ سارا رو کرد و گفت: یخواست به من حرف یانداختم. خب معلوم بود نم نییرو پا سرم

 

 ا؟یفر ـ

 

 سرش رو بلند کرد و گفت: سارا

 

 بله؟ ـ

 

 به اطرافش کرد و گفت: یدوباره نگاه مورگان

 

 کجاست؟ نیکال یدون یتو م ـ

 

سخت نبود که بفهمم  ادیخطاب کرد؟ هر چند ز ایچرا مورگان سارا رو فر سا،ینبود؛ اما وا نیاطراف نگاه کردم. آره، انگار کال به

 مختص به خودش رو داره. صدام در اومد. ،یا هیاونم مثلِ مورگان اسمِ سا

 

 ست؟ین نیآره بچه ها، چرا کال ـ

 

 هم به طرفِ ما اومد. مورگان با شک به مهرناز گفت: مهرناز

 

 ؟یدون یتو م ـ

 

 گفت: شخندیکم فکر کرد و در آخر با ن هیکرده بود؟ مهرناز  رییبود، چرا امروز اسمِ همه تغ یکه اسمش مر نمیا یراست

 

 فکر کنم بدونم. ـ

 

متفاوت بود. مهرناز به راه افتاد و ما هم پشتِ سرش  میدیشن یکه ما م یزیگفت با چ یکه م یزیحاال دقت نکرده بودم؛ اما چ تا

. قدم هام رو به سمتِ مورگان دمید یم یدتریجد یزهایگذشت چ ی. به ناچار پشتِ سرِ هر سه به راه افتادم. هر چه ممیرفت

 :دمیپرس یبا ناچار دمیبه کنارش رس یتندتر کردم. وقت

 

 مورگان؟ ـ

 

 سرش رو تکون داد و من ادامه دادم: آروم

 

 کجاست؟ نیدونه که کال یکه اون م یکن یفکر م یواسه چ ـ

 

 به فکر فرو رفت و عاقبت گفت: یکم
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 .هشگوئیپ هیچون، چون اون  ـ

 

 هست؟ یچ شگویپ شگو؟یپ هیواو!  ـ

 

 با تعجب بهم نگاه کرد. مورگان

 

 ؟یدون ینم یعنی ـ

 

 رو گردوندم. چشمام

 

 گفتم که! یدونستم که به تو نم یاگه م ـ

 

 .شگویگن پ یم نهیب یرو م ندهیکه آ یباشه، باشه، به کس ـ

 

 دفعه واقعا گفتم: نیا

 

 واو. ـ

 

فهمم که  یم ادی یم ادمیشده. اما االن که  دیبهم انداخت و رفت سمتِ مهرناز. فکر کنم به کل ازم ناام ینگاه مین هی مورگان

 خودم باال انداختم. یاون لحظه؟ شونم رو برا ومدین ادمیدونستم، پس چرا  یرو م شگویپ یِمعن

 

 .ستیبه هر حال مهم ن ـ

 

 کرد و گفت: یدم بهش بگم سارا. بهم نگاهمجبور نبو گهیبه کنارم اومد. چقدر خوب بود که د ایفر

 

 خبر داشته باشه؟ نیکال یمهرناز از جا دیبه نظرت چرا با ـ

 

کنه. با اخم نگاهم  یم یسخت نبود که بفهمم داره حسود ادیتونستم ذهنش رو بخونم؛ اما ز یکرده بود. نم زیرو ر چشماش

 کرد.

 

 .یحسود خودت ـ

 

 زدم و گفتم: لبخند

 

 .شگوئهیپ هیبه هر حال انگار دختره  ـ

 

 ـ اُه چه جالب! ایفر

 

 رفت تو هم. اخمام

 

 ه؟یچ شگویپ یدون یتو م ایفر ـ

 

 به من انداخت و گفت: یهینگاهِ عاقل اندر سف ایفر
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 دونن. یرو همه م نیخب معلومه، ا ـ

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

 خودش رو به من رسوند. مورگان

 

 سارا چشه؟ ـ

 

 رو باال انداختم. شونم

 

 خبر داشته باشم؟ زیاز همه چ دیچرا من با ـ

 

 هم گذاشت. یرو رو چشماش

 

 حق با تو باشه. دیشا ـ

 

 مکث به سارا نگاه کردم. یکم با

 

 اصال سارا چشه؟ ـ

 

بودم؛ اما  دهیکش ریبه تصو یشکل نیپسر رو خودم ا نیکار رو کردم. ا نینزنه. منم هم یداد حرف حیصدا موند و ترج یب مورگان

 یکه م ییبشر به من آزار نرسونده بود. صداها نیا یکس به اندازه  چیبودم؛ چون تا به حال ه یاالن از دستِ خودم عصبان

که در حالِ رقص و  یکرد. افرادِ کوتوله ا دایرو توش پ نیشد کال یکه م میبود دهیرس ییاداد ما باالخره به ج یاومد نشون م

. میکار نداشت نیا یبرا یکرد؛ اما ما وقتِ چندان دایهم توشون پ ییآشنا یشد چهره ها یدقت م یکه با کم یدآواز بودن. افرا

بده؛  رشییخواست تغ یگفت. درسته که مورگان م یم یطور نیداستان ا یعنی دم؛یرس یم ایدن نیهر چه زودتر به آخر دیمن با

رفت و  یسوال م رِیکه نوشته بودم ز یسرنوشت یطور نیذاشتم. ا یکنه من نم رییبود. اگه هم قرار بود تغ ریناپذ رییتغ نیاما ا

بود  دیجد یآدم ها نیاز ا یرس هی ونِیکه م یدر حال م،یکرد دایرو پ نیسوال بره. باالخره کال رِیخواستم ز ینم نیاز ا شیمن ب

صحنه سرم رو باال گرفتم و لبخندِ  نیا دنِیکرد. درست مثلِ کتاب. با د یم فیبود تعر دهیکه د ییاهایو داشت از دن

 گفت: دیکش یکه به صورتم دست م یمن اومد و من خم شدم. در حال یاز دخترها جلو یکیزدم.  یا روزمندانهیپ

 

 بودم. دهیند ییآدم ها نیتا به حال چن ـ

 

 بهش گفتم: نانیاطم با

 

 طور. نیمنم هم ـ

 

 رو آورد جلو. دستش

 

 هستم. یمن سرنا نمتون،یب یبه هر حال خوشحالم که م ـ

 

 دستِ خودم گرفتم و گفتم: ونِیکوچکش رو م دستِ
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 خوشبختم. ـ

 

 تفاوتِ کالمم نشه. از جام بلند شدم و گفتم: یجملم بهش نگاه نکنم تا متوجه  یبود که هنگامِ ادا حواسم

 

 ماست! زِیهم سا یمنظورم انسان ست؟ین یانسان چیجا ه نیا یگ یم یعنی ـ

 

 ت:گف یسرنا

 

ماهاست. چون اون  یمشکل تو هیکه اون  میکرد یو راستش ما فکر م دیهست دیچرا هست؛ اما خب شما در نوعِ خودتون جد ـ

 برادرِ منه.

 

 :دیبزنم مورگان پرس یکه حرف نینگاه کردم و قبل از ا بهش

 

 اون کجاست؟ ـ

 

 نگاهش رو معطوف به مورگان کرد و گفت: یسرنا

 

 کنه. اون از همه جدا شده. یم یاون طرف زندگ یاون تو کوه ها ـ

 

 رفت. نیبه طرفِ کال مورگان

 

 .میبر دیخاطرات بسه، با نیکال ـ

 

 معترضانه گفت: نیکال

 

 .میدیما تازه رس ،یه ـ

 

 به سمتش رفت و دستش رو محکم گرفت و از جاش بلندش کرد. مورگان

 

 که گفتم، بجنب! نیهم ـ

 

 کردن و جلو رفتن، مورگان رو صدا کردم. یبا اون موجودات خداحافظ بایکه همه تقر یبا غرغر از جاش بلند شد. وقت نیکال

 

 مورگان... ـ

 

 سمتِ من برگشت و اومد. به

 

 ه؟یچ ـ

 

 رو مهمونِ لبانم کردم. یپوزخند

 

 !یکن یریجلوگ ندهیاز آ یخوا یکردم م یفکر م ـ

 

 .میافت یجلو م یروز از همه چ هی میکنم؛ اما با جلو انداختنش. اگه االن بر یم یریدارم جلوگ ـ
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روز  هینکنم که رفتنمون  ی. من اگه کارمیطوره، مورگان بگرد تا بگرد نیموندم. حاال که ا یخودم باق یمن مات و مبهوت بر جا و

 .ستمیداستان ن نیا ی سندهینو فتهیعقب ن

 

 

 

*** 

 

 "مورگان"

 

. اصال چرا میو به سمتش رفت میدیساعت بعد بود که غار رو د مین بایرفتم. تقر هیبق شِ یو پ دمیتوجه به مهرناز راهم رو کش یب

 دایراه پ یبعد یایهرچه زودتر به دن میباشه که ما بتون یراه دیپسر با نیدونم؛ اما مطمئن بودم که ا ینم م؟یایجا ب نیبه ا دیبا

که نوشته شده دست ببرم. دمِ غار همه  یسرنوشت یخواستم که تو یفقط م فته؛یقراره ب یاتفاق چه. واسم مهم نبود میکن

درهم رفته به سمتِ  یکه با چهره ا دمیبکنم. اون رو د یبررس هیمهرناز رو هم  تِیو من به عقب برگشتم که وضع میسادیوا

 :تمگف هیبه سمِت بق دیباالخره اون هم به ما رس یاومد. وقت یغار م

 

 تو؟ میبر ـ

 

. به محضِ ورود مهرناز صدا میو داخل رفت میشد دهیمنو کنار زد و خودش وارد شد و ما هم به دنبالش کش یبا بدخلق مهرناز

 کرد.

 

 جا هست؟ نیا یکس ـ

 

پرواز  ایاز آتش به سمتِ فر یبعد گلوله ا ینشد؛ اما لحظه ا دهیباشه د دهیصداش رو شن یکه کس نینشون از ا یحرکت چیه

 ایکه فر یو از سمت ختیبه هم ر زیهمه چ یناگهان یلیخواستم به سمتش برم و نجاتش برم؛ اما خ یم هیاز ثان یکرد. در کسر

. با خاموش ایخودِ فر یحت م؛یبود ستادهیخود ا یِبود خاک ها به هوا برخاستند و به سمِت آتش رفتن. همه مات در جا ستادهیا

پاهاش  نی. کالمیما متعجب بود یکرد. همه  یخودش نگاه م یبه دست ها ینشستن و اون با ناباور نیشدنِ آتش خاک ها به زم

 زد. نیرو به زم

 

 که فقط سالمِ جمعتون منم. نیمن، نگ یاُه خدا ـ

 

 نشست و شروع کرد به دست زدن. نیغار به زم ی گهیاز جانِب د یا هیسا

 

 .نیآفر ـ

 

اومد؛ چون اون از همه  یمسخره به نظر م نیحفاظت کنه؛ اما ا یکسان ای یبه جلو گذاشت. انگار بخواد از کس یقدم مهرناز

 رو مطمئن بودم. نیتر بود. من ا فیضع

 

 مبهوت گفت: ایفر

 

 منم. ـ

 

 به سمتش گفت: پسر

 

 عناصر. نِیتر ی. من آتشم، قویاز عناصر گهید یکیتو هم  ـ



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 63 

 

 

 بودم که اشتباه کرده باشم. دواریام یول دم؛یمهرناز د یرو تو چشما یبرق

 

 نه. ـ

 

 نظرش جلب شد. پسر

 

 عناصر آبه. نِیتر یقو ،یستین نیتر یتو قو ـ

 

 به سمتش اومد. پسر

 

 رو دارم؟ یبا ک ییافتخار آشنا ـ

 

 ـ مهرناز، عنصرِ آب. مهرناز

 

 دستش رو جلو آورد. پسر

 

 ...نیتر یعنصرِ آتش، قو وتم،یمنم ال ـ

 

 اخم کرد. مهرناز

 

 آبه. نیتر یگفتم که قو ـ

 

 ؟یحرف بزن نانیبا اطم یطور نیباعث شده که ا یچ ـ

 

 نداره، داره؟ یامتحانش برات ضرر ـ

 

 رو گرفتم. بازوش

 

 .میکارا وقت ندار نیمزخرف نگو مهرناز، ما واسه ا ـ

 

 رو آزاد کرد. دستش

 

 .میکن یم دایپ ـ

 

 .یکه منو معطل کن نهیبه حالت اگه بفهمم قصدت ا یوا ـ

 

 بکنه گفت: یآنکه به من نگاه یب

 

 حرف نزن که مجبور شم بترسم. یطور ـ

 

 رو مخاطب قرار داد. وتیال بعد

 

 ؟یقرار بد شیقدرتت رو موردِ آزما یخوا یم ؟ینگفت ـ
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 فت:شد گ یدوال م یشیکه به صورتِ نما یمکث کرد و بعد در حال یکم وتیال

 

 مادام. لیبا کمالِ م ـ

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

مشخص شده بود؛ پس هر موقع که  ایکه انتظارش رو داشتم قدرتِ فر ییجا قایلبم نشست. حاال که دق یرو یلبخند ناخودآگاه

شده.  یکه از بختِ بدِ من واقع یلیتخ تِیشخص کیجز  یستین یزی. تو چزیرو بفهم مورگانِ عز نی. امیر یجا م نیمن بخوام از ا

شد، چون من گفته بودم که آب برتره، نه جادو. پس  یاز جادو استفاده کنم؛ اما نم یرو کم شیپ یمبارزه  یاومد تو یبدم نم

 م:کردم و با لبخند گفت دیرو از آب تول یتوپ یشیامتحان دستم رو باال آوردم و به صورتِ نما یکردم. برا یرو ثابت م نیا دیبا

 

 اولشه. نیا ـ

 

 لیاطرافم رو به خدمت خواستم. آب ها به صورتِ هماهنگ باال اومدن و بعد کم کم قند یو تمامِ آب ها دمیخودم چرخ یجا در

بود که آب همه  نیآب ا یها یاز برتر یکیکار رو با آتش ها کرد؛ اما  نیزد و هم یلبخند وتینشانه رفتن. ال وتیها به سمتِ ال

 :ردمآتش نبود! زمزمه ک جا بود؛ اما

 

 شروع. ـ

 

. تمامِ آب ها به سمتش به پرواز در آمدن. به سرعت دست به کار شد و دست هاش رو وتیکردم به سمتِ ال لیرو حا دستم

بود و هنوز به  یبه صورتِ محافظ در مقابلش قد علم کرد؛ اما هنوز هم کم بود. هنوز وقت باق یصورتش گرفت و آتش یجلو

از جادو هم  یدستِ خودم نبود؛ حت گهی. ددمیکوب نیست. پاهام رو به زمیبرتر یروینشون نداده بودم که آب ن یطور کاف

درونِ من بود و  نیکرد، ا یم یمن نبودم که داشت کار نیا گهیکرد و د یخودش م یکردم. جادو داشت منو برا یاستفاده م

 وارهیبهم نگاه کرد و با پا به د یمک وتیزدم به پرواز در اومدم. ال نیمکه به ز یضربه ا نیمن. با اول یِخشمِ من و حسِ برتر

 نگاهش کردم. روزمندانهیپ یغار ضربه زد و باالخره به باال اومد. دستم رو اطرافِ بدنم گرفتم و با حالت یها

 

 زد: ادیخشم فر با

 

 هنوز تموم نشده. ـ

 

رو  یورد ادیکه کرده بود با فر یدادم و در عوضِ کار یعت جا خالزد. به سر رونیرو به سمتم گرفت و از اون آتش ب مشتش

 یشد. چشمانِ مشک یشد، کامل آزاد م یبود، اگر جادو آزاد م نیهم شهیبودم. هم دهیکه تا به حال نشن یزمزمه کردم. ورد

حالت  نیدونستم؛ چون قبال خودم رو تو ا یرو خوب م نیاومدن. ا یبه پرواز در م اشد و موهام در هو یبرف م یِدیرنگم به سف

داد  یبه موقع جاخال وتی. الگهیکسِ د چیمنم، نه ه سیخواستم به همه ثابت کنم که رئ یبودم؛ اما برام مهم نبود؛ فقط م دهید

ستادن خورده شروع کردم به ورد فر دیکل ییها نخشم در چهرش تعجب نشست. با دندو یو با خشم به من نگاه کرد؛ اما به جا

دادم و اون فقط فرصتِ فرار رو داشت. در آخر با خشم دستم رو گرفتم و آب به صورتِ  یبه اون فرصتِ مقابله نم یو حت

دو  نیا یِاز اون خارج شد. در محلِ تالق چیبه صورتِ مارپ شیهم دستش رو دراز کرد و آت وتیاز اون خارج شد. ال چیمارپ

فشار  نیبود که از ا نیو بدتر از همه ا میکرد یاون رو حس م وتید که هم من و هم البه وجود اومده بو یدیعنصر فشاِر شد

در  وتیبودم. ال رفتهیشکست رو پذ یطور نیتونستم؛ وگرنه ا یم دیشد؛ اما من با یگذشت توانِ مقابله کمتر م یهر چه م

 کنه گفت: یمن یادیداد تالشِ ز یکه نشون م یحال
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 .یریو شکست رو بپذ یبهتره خودت رو خسته نکن ـ

 

 گفتم: نیخشمگ ییصدا با

 

 هرگز. ـ

 

 کردم. باز هم وردها شروع به کار کردن کردن. شتریدادم ب یرو که م یفشار و

 

 المونگومرو... ـ

 

نشده بودم. تا باالخره آتش و آب در هم  روزیبه آتش فشار آورد؛ اما باز هم من پ شتریهمراه شد و ب تهیالکترس انِیبا جر آب

به سمتش بخونم؛ اما قبل از هر  یگرینگاه کردم و دستم رو آماده کردم تا وردِ د وتیرفتن. با خشم به ال نیادغام شدند و از ب

خورد و من به  نمیآتش درست وسطِ قفسه س یاز آتش رو به سمتم فرستاد. گلوله  یکار اون بود که دست به کار شد و گلوله ا

 کرد. یکه تمامِ بدنم درد م یخوردم، در حال نیغار برخورد کردم و بعد محکم به زم ی وارهید

 

 

 

*** 

 

 "ایفر"

 

 مورگان بود که ما رو به خودمون آورد. یصدا م،یکه همه تو بهت بود یحال در

 

 !یلعنت ـ

 

فکر  نیمونده بود، من بودم که داشتم به ا یخودش باق یجا که سرِ یسرعت راهِ خودش رو به سمتِ مهرناز باز کرد. تنها کس به

 شونم گذاشت. یدستش رو رو نیکال رم؟یبگ یبتونم خاک رو به باز دیکردم که چرا با یم

 

 ؟یخوب ـ

 

 صداقتِ کامل گفتم: با

 

 نه! ـ

 

 هم گذاشت. یرو رو چشماش

 

 .سرِ مهرناز اومده ییچه بال مینیدرسته، نترس. بهتره بب زیهمه چ ـ

 

 شدم نبود؟ یم وونهیکس نگرانِ من که داشتم د چینگاه کردم. چرا همه نگرانِ مهرناز بودن؛ اما ه یناراحت با

 

 :دیکه خم شده بود از مهرناز پرس ی. مورگان در حالنمیرفتم تا مهرناز رو بب جلو

 

 ؟یخوب ـ

 

 به مورگان انداخت و گفت: یزیآم رینگاهِ تحق یبه سخت مهرناز
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 معلومه که نه ابله. ـ

 

 و با خشم گفت: رونینفسش رو فوت کرد ب مورگان

 

 حداقل االن دهنت رو ببند. ـ

 

 :دیپرس دهیترس مهین یاومد و با حالت نیبه زم وتیال

 

 حالش چطوره؟ ـ

 

 .دیبهش پر بایتقر سارا

 

 باشه؟ دیچطور با ـ

 

 از جاش بلند شد و گفت: مورگان

 

 مونم. یمهرناز م شِیو منم پ نیباش یبعد یایدن یماها به دنبالِ دروازه شه. بهتره ش ینم یطور نیا ـ

 

 بهش نگاه کردم. در آخر سارا زودتر از همه موافقت کرد. دیترد یبا کم همه

 

 شه. یصرف م یزمانِ کمتر یطور نیموافقم، بهتره هر کس به صورِت جداگونه به دنبالِ دروازه باشه، ا ـ

 

 اعتراض گفتم: به

 

 کار ممکنه طول بکشه. نیا ـ

 

 فکش رو سفت کرد. سارا

 

 .میذار یپا م رِیرو ز ایما تمامِ دن ر،یشه، چه د دای. چه زود پایفر ستیمهم ن ـ

 

 لحظه کامال خدا رو شکر کردم که اون قدرت نداره که افکارِ منو بخونه. کی یو برا "یاز خود راض ی وونهید"خودم فکر کردم  با

 

 گفتم: بلندتر

 

 م؟یخبر بد گهیبه همد دیبا یچطور میکرد دایاگه پ خب ـ

 

 .دیخش دارِ مهرناز به گوشمون رس یصدا

 

به مورگان منتقل کنه و بعد از  دیکه اگه اون فهم یبر نیبهتره تو با کال ،یاما اگه تو بفهم ؛یفهم یکرد که تو م دایاگه سارا پ ـ

 ما سارا با خبر شه. قِیطر

 

 اما باشه. دم؛یهرچند نفهم ـ

 

 .میهم با هم رفت نیبدونه به همراهِ سارا رفت و من و کال یادیز زِیکه چ نیبدونِ ا وتیشد که ال بیترت نیا به
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 :دمیپرس میرفت یم شیپ نیکه با کال یحال در

 

 باشم؟ بیمن عج یکن یتو که فکر نم ـ

 

 بهم زد. یلبخند نیکال

 

 منم. بهیکه عج یکنم که کس یشمام، احساس م یو من فقط فردِ ساده  نیدار یقدرت هیکه همتون  یطور نیا ـ

 

 چون شونه هام رو گرفت و گفت: د؛ی. انگار خودش هم فهمرمیباعث نشد که آرامش بگ حرفش

 

 رو مطمئن باش. نیسارا، ا ینکرد یفرق چیتو ه ـ

 

 اخم گفتم: با

 

 دم. یم حیرو ترج ای. راستش من فرایفر یبهم بگ یتون یتو هم م ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 ه؟یچند اسمه بودن ها چ نیکه ا دمیاما من هنوزم نفهم ـ

 

 هم فشردم. یهام رو رو لب

 

طور تا  نیکه کوچکه هم با تو فرق داره و هم یتو مورگان شده، کس ی هیاسمت فرق داره. همون طور که سا ایهر دن یتو تو ـ

 .ایدن نیآخر

 

 :دیتکون داد و پرس دنیفهم یِرو به معن سرش

 

 وت؟یمثلِ مهرناز و ال ؟یتوپ درست کن هیبا خاک  یتون یم ا،یفر یه ـ

 

 اره؟یاسمِ اون دختر رو ب دی! چرا همش بایلعنت

 

 

 

*** 

 

 "مورگان"

 

. موفق شده بود که کارمون رو لنگ کنه. صداش به گوشم میبعد برس یایبه دن رتریکارش باعث شده بود که ما د نیبا ا مهرناز

 .دیرس

 

 .یبهتره تو هم باهاشون بر ،یو به من اخم و تخم کن یاگه قراره بمون ـ

 

 که زده بود گفتم: یتوجه به حرف یجام بلند شدم و ب از
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 شب. یبرا ارم،یکم چوب ب هیرم  یمن م ـ

 

 جاش نشست. یتو

 

 برو. ـ

 

تونستم زودتر  یم دیکردم. شا یبه اطرافم هم نگاه م نیح نیچوب جمع کرد. در هم سیغارِ خ یشد تو ی. نمرونیغار رفتم ب از

رو  ندهیشد االن آ ینبود. کاش م یزیزدم؛ اما نه، اون جا هم هنوز چ نیسر به ذهنِ کال هیکنم.  دایراه پ یبعد یِایاز اونا به دن

 خواست. یشد که م یون داده منش یفقط زمان ندهیشد؛ چون آ یاما نم نم؛یبب

 

 اهایدن میگرفته بود میتصم ینداشتن. اما االن فرق داشت. از وقت تیاهم ادیداد که ز یرو نشونم م ییزهایمواقع هم چ اکثرِ

 و مهم تر هم بودن اتفاقا. دمید یرو م ندهیآ یا گهیاز هر وقتِ د شتریب میرو کشف کن

 

تنها مونده بود. از درگاهِ ار وارد شدم و  یکاف یخشک رو به دست گرفتم و به سمتِ غار برگشتم. مهرناز به اندازه  یِها چوب

 صداش زدم.

 

 مهرناز. ـ

 

 .دیرس یاومد که به نظر بهتر م صداش

 

 .میقبل یهمون جا ـ

 

 :دمیذاشتم پرس یم نیکه چوب ها رو، رو زم یجاش نشسته بود. در حال یتو

 

 ؟یبهتر ـ

 

 بزنه. هیتک ینرم تر یرو تکون داد. کمکش کردم که به جا سرش

 

 اد؟یمن اشتباه در ب یها یزیکه برنامه ر یکن یکار یخوا یمهرناز، فقط واسم سواله چرا م یدون یخودته. م رِیتقص ـ

 

 خشم بهم نگاه کرد. با

 

 .یچون تو خودخواه ـ

 

 ؟یکنم، اما تو چ یکار رو م نیمهرناز. من واسه دوستام ا ستمیکه خودخواهه من ن یتو؟ کس ایمن  ـ

 

 کنم. یکار رو م نیمنم دارم واسه سرنوشت ا ـ

 

 زدم. پوزخند

 

 .یکه خودت نوشت یآره، سرنوشت ـ

 

 داره؟ یچه فرق ـ

 

 شدم. رهیبه چشماش خ میمستق
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خودت سرنوشت رو نگه  یکه برا نیا ای یردوستات تو سرنوشت دست بب یکه تو واسه  نی. ایلیفرق داره مهرناز، خ یلیخ ـ

 متفاوته. یلیخ یدار

 

 .یفهم یتو نم ـ

 

 که بفهمم؟ یگ یچرا نم ـ

 

 هم گذاشت. یرو رو چشماش

 

که هزار سالت  نیمورگان. ا گهید زیچ هی یکه هزار سال بعد از خواب پاش نیا زه،یچ هیچشمات نابود شه  یجلو ایکه دن نیا ـ

 ای. فرگهید زیچ هی یکه تمامِ خانوادت رو از دست داده باش نیا زه،یچ هی یدون یساله م جدهیکه هنوز خودت رو ه یباشه در حال

 یدارم؟ نم یچه انتظار یفهم ی. مدهیدستام لغز انِیمامانم از م یطور؛ اما من دست ها نیهم هم نیسارا و کال ست،یخانوادت ن

که  نیمورگان؟ ا هیچ یدون یخواد تموم شه. از همه بدتر م یوقت نم چیخوابه که ه هی. انگار نیفهم یکدومتون نم چی. هیفهم

 شیکنارِ تو که تا چند وقت پ سادمیجا وا نی. حاال ارنیبم ممباعث شدم که تمامِ مرد اهایدن یتو یمن باعث شدم. من با فضول

جا باشم  نیکه ا نیتا ا رمیخوام بم یکه فقط م یفهم یاز سرنوشتت. م ییرو سرنوشتت تمرکز کرده بودم. االن خودم شدم جز

 شم. یم وونهیبا سارا. دارم د ن،یو با تو حرف بزنم؟ با کال

 

 .میمن واقع ـ

 

 هم گذاشت. یرو رو چشماش

 

 مردم. یم ایدن انِی. کاش منم با پایکاش نبود ـ

 

از اشک رو  یرو بفهمم. چشماش هنوز نم تیخواستم واقع یم دیشدم. شا رهیچونش و به چشماش خ رِیرو گذاشتم ز دستم

 داشت.

 

 م؟یستین یماها واقع یکن یچرا فکر م ـ

 

 چون خودم نوشتم؛ اما نشد که سرنوشتتون کامل شه. ـ

 

 رو گذاشتم رو هم. چشمام

 

 .میستین یکه تو نوشت ییکه ما کسا میفکر کن ایب ـ

 

 مخالفت تکون داد. یرو به نشونه  سرش

 

 ...یر چشه، تا االن ه ینم ـ

 

 .میشکن یرو م ناشیتر یاز اصل یکی ـ

 

 تعجب نگاهم کرد. با

 

 ؟یچ ـ
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نداشت.  تیمن اهم حِیبوسه با سارا باشه؛ اما االن ترج نیدادم که ا یم حیترج دیخواست. شا ینبود که دلم م یبوسه ا دیشا

کردم. تپشِ قلبم از حالتِ  یکه فکر م یزیموند. برعکسِ اون چ یخود باق یلبانش گذاشتم و اون شوک زده در جا یرو یبوسه ا

 بود. رفتهیبکنم و بعد اون به سرعت پذ یرو مجبور به کار قلبمخارج شد. انگار تونسته بودم  یعاد

 

 که داشت به عقب هلم داد. یقدرت نیآخر با

 

 ؟یکرد ی! تو با خودت چه فکریلعنت ـ

 

 پوزخند زدم. یشیحالتِ نما هی با

 

 ؟یبا من باش یحاضر ـ

 

 خشم گفت: با

 

 .یا وونهیتو د ـ

 

 .یلیهر طور ما ـ

 

 .یتو از من کوچک تر ـ

 

 .امی یبزرگ تر به نظر م ـ

 

 گفت: نیخشمگ

 

 تو رو من خودم نوشتم. ـ

 

 فرق دارم، نه؟ یلیخ یکه تو نوشت یقرن ها گذشته. من با اون مورگان ی. از اون موقع که تو منو نوشتینه، تو ننوشت ـ

 

 .ادی یکنه. تو هنوزم از سارا خوشت م ینم جادیا یتفاوت هیتو اصلِ قض نیاما ا ـ

 

 اما من االن از تو خوشم اومده. اد؛ی یخوشم م یگ یخودت م ـ

 

 خودش بلند شد. یجا از

 

 پست. یدروغگو ـ

 

 صدا زدم. دانهیغار رفت. ناام رونِیبه سرعت به ب و

 

 مهرناز؟ ـ

 

 اون بد برداشت کرده بود. ایبد واردِ عمل شدم و  ایاون رفته بود. فکر کنم  اما

 

 

 

*** 
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 "وتیال"

 

کرده بودم،  داشونی. باالخره بعد از مدت ها پمیباهاش آشنا شده بودم به راه افتاده بود یکه به تازگ یهمراهِ همون دختر به

 بود که بهشون اعتماد کرده بودم. نیواسه هم دیکه مثلِ من بودن. شا یکردم. کسان یم دایپ دیرو که با یکسان

 

بودم که از خودم حفاظت کنم، از خودم و  یکرد، اگه اون ها خطرناک بودن، که نبودن، من اون قدر قو یهم نم یهر حال فرق در

 :دمیرفت پرس یکه جلوم راه م ی. از دخترادیکه ممکن بود به سرم ب ییاز بالها

 

 ؟یتو هم قدرت دار ـ

 

 کر و الل حرف بزنم. تکرار کردم. ی. انگار بخوام با آدمتعجب نگاهم کرد با

 

 .نیمثلِ ا ؟یدون یقدرت، قدرت. م ـ

 

 در دستم درست کنم. بهم اخم کرد. یزدم که باعث شد آتش یبشکن

 

 مهم باشه؟ دیکه چرا با نهیدونم ا یکه نم یزی! تنها چهیدونم قدرت چ یخودم م ـ

 

 هام رو باال انداختم. شونه

 

 .یصرفا جهت کنجکاو ـ

 

 فرو رفت. ییغار در روشنا کِ یتار مهین یفضا ناگهان

 

 .نهیقدرتِ من ا ـ

 

 همه؟ هِیمن و تو شب یقدرت ها یدونست یم ،یه ـ

 

 وقت قصد نداشت که باز شه. چیاخمش ه یاخم نگاهم کرد. انگار گره  با

 

 به ذهنت خطور کنه؟ یمزخرف نیباعث شده همچ یچ ـ

 

 هم بکشم. یبار نوبتِ من بود که اخمام رو تو نیا

 

 ییکردم که روشنا یوقت فکر نم چیکنه. البته من ه یم جادیا ییروشنا یعنیکنه؛  یم لیقدرت ها نور تبد نیا یهر دو نیبب ـ

 جزء عناصر باشه.

 

 عناصر؟ ـ

 

 دادم. حیبراش توض یشتریب جانِ یکنجکاو شده، با ه دمید یوقت

 

 بود؟ یاون دختره که باهاش دعوا کردم اسمش چ نیبب ـ

 

 زمزمه کرد. یالیخ یب با
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 مهرناز. ـ

 

 .ارهیکنه و به حرکت درش ب یتونه با آب باز یم یعنیدرسته، مهرناز. اون قدرتش آبه.  ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 دونستم. یرو که م نیا ـ

 

 نشدم. دیناام

 

عنصر  کیمونه تنها  یسه تا از عناصر. م میش یم شهیتوئه، اون قدرتش خاکه. پس با من که قدرتم آت هِیکه شب یکیخب اون  ـ

 باشه. یتونه هر کس یکه م

 

 رو کشف کرده باشم گفتم: یخودم نکته ا شِیانگار پ بعد

 

 ندارن؟ یکدوم قدرت چیهمن، ه هِیاون دو تا پسره که شب یراست ،یه ـ

 

 گفت: یحواس یب با

 

 نه. نیمورگان داره؛ اما کال ـ

 

 کدوم؟ نیمورگان کدومه؟ کال ـ

 

 و گفت: دیکش یآه

 

 رفت. ایکه با فر هیاون نیمهرناز موند و کال شِیمورگان همونه که پ ـ

 

 ه؟یآهان، خب مورگان قدرتش چ ـ

 

 دونستم، گفت: یرو نم لشیدل یمن حت د،یرس یکه کالفه به نظر م یدر حال سارا

 

 .ارهی یرو به ارمغان م یکیاون برعکسِ منه، اون تار ـ

 

 فوق العاده س. نیا ،یهـــــــــــ ـ

 

 ؟یچ ـ

 

 خشن شده بود. یکم لحنش

 

 که اونا هم درست مثلِ ما هستن. نیا ـ

 

 ا؟یک ـ

 

 شن. یم یکیاونا باعثِ تار م،یش یم ییو باعثِ روشنا میهم هِی. اونا همون جور که ما شبگهیمورگان و مهرناز د ـ
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 که خودم درست کرده بودم و بعد به اون اشاره کردم. یشیدست به آب اشاره کردم و بعد به آت با

 

 حرص گفت: با

 

 .یگ یم یچ دمیمن االن کامال فهم ـ

 

 

 

*** 

 

 "سارا"

 

 شدم گفتم: یم وونهیهمه حرف زدن د نیکه داشتم از ا یحال در

 

 .یگفت یمن االن کامل متوجه شدم چ ـ

 

 .دیباال پر به

 

 نور. یعنیشه؛  یتو م یِهم باعثِ خاموش یکیمن. تار یعنیشه؛  یم شیآت یآب باعثِ خاموش ن،یبب ـ

 

 طعنه گفتم: با

 

 وقت خاموش نشم. هیبه بعد مواظب باشم  نیاِ؟ پس بهتره از ا ـ

 

 و گفت: دیهم اصال نفهم دیگرفت، شا دهیصدام رو نشن ی طعنه

 

 شه. یمن نم فِیدختره حر نیدونم ا ی. هر چند من میآره، بهتره مواظب باش ـ

 

 خودم فکر کردم. شِیپ

 

 کامال مشخصه. ـ

 

کردم  ی. سعارهیزده بود و قصد هم نداشت درش ب زیاون رو به پر یکیزد؟ انگار  یقدر حرف م نیپسر ا نی! چرا اـــایخدا یوا

 دهیوقت ند چیکرد. هرچند ه یبعد وصل م یایشم که ما رو به دنبا یاون توجه بکنم به دنبال نشونه ا یکه به حرفا نیا یِبه جا

 شه. یبودمش که چطور باز م دهیبار د کی یشد؛ فقط وقت یباز م یچطور ایدو دن نِیب ی چهیبودم که در

 

 خودش رو به من رسوند. وتیال

 

 ن؟یهست یشماها دنبالِ چ ـ

 

 تعجب کردم. زمزمه کردم: یکم دهیپرس ریسوال رو چرا انقدر د نیکه ا نیا از

 

 کم خطر. هیکم گشت و گذار و  هی ـ
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 .دیرو به هم کوب دستاش

 

 جان، من عاشقِ خطر کردنم. یا ـ

 

 نیا یما تو یبود که هر چ نیا تیبود. واقع گهید زِیچ هی تیطور؛ اما واقع نیمنم هم یعنیتکون دادم که  یکار یرو از رو ب سرم

با  لیداد. اوا یآزارم م نیکرد و ا یبا پاک کن حافظم رو پاک م یکیاومد. انگار  یحافظم کمتر به کمکم م م،یموند یم یکوفت یجا

کردم. انگار  یرو حس م نیشد و من ا یم دتریگذشت شد یم یساده؛ اما االن هرچ یلیساده شروع شده بود، خ ییزهایچ

 یگذشت به جا یم یادامه دادم. هر چ رمیو به مس دمیکش یدیاز سرِ ناام ینداشتن. آه یبا هم همخون ادیو ذهن ز ییروشنا

 یپسر رو تحمل م نیبفهمم که چرا دارم ا تونستم ینم یشدم. حت یازشون دور م شتریکنم ب دایاعتماد پ گرانیکه به د نیا

داشتم  اجیکه بهش احت ییزمان ها قایدق یعنیوقت نبود؛  چیکه بهش اعتماد داشتم مورگان بود که اون هم ه یکنم؟ تنها کس

. ودهم ساکت شده ب وتیمغزم جا خوش کرده بود. خوشبختانه ال یتو گهید یسوال ها یلیسوال و خ نیزد. چرا؟ ا یم بشیغ

کردم  یکه فکر م یشدم. باز هم درست زمان یخودم م یِمانع از فراموش دیبود که با خودم فکر کنم. شا یفرصت یطور نیا

 اومد. وتیال یصدا ستین یسکوت خراب شدن نیا گهید

 

 م؟یهست یدنبالِ چ قایخب االن ما دق ـ

 

 برسونه. یبعد یایکه ما رو به دن یزیچ ـ

 

 رسونه؟ یم یبعد یایما رو به دن یچ قایدق ح،یآهان، صح ـ

 

 .یبهره ا یکم ذهنِ عاقل که تو از داشتنش ب هی ـ

 

 .دیغر بهم

 

 !یه ـ

 

 رو در حدقه چرخوندم و گفتم: چشمام

 

 غول ها رو نشون بده. یایکه بتونه به ما دن میا چهیدر هیدنبالِ  ـ

 

 چه جالـــــــــــــــب. ح،یصح ـ

 

 من. یباشه؛ اما نه برا دیانگار با ـ

 

 اومد. با تعجب به اطرافم نگاه کردم. یکوبش م یصدا

 

 ؟یشنو یتو هم م ـ

 

 مکث کرد. یکم وتیال

 

 رو؟ یچ ـ

 

 رو دنبال کردم. صدا

 

 کوبش رو. یصدا نیا ـ
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 زدن؛ اما نه، طبل نبود. فقط غول ها بودن. یداشتن طبل م رشی. انگار هزاران نفر زدیپر یبه باال م اچهیدر آبِ

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

گردوندم.  یدادم و باز هم به سر جاشون برم یرو به روم سرگرم کرده بودم. با چشمام آب ها رو تکون م یرو با چشمه  خودم

به سارا ابرازِ  دیجا که مورگان با نیباعث شد االن درست ا یکه چ نیکردم. به سرنوشتم، به ا یحال به خودم فکر م نِیدر ع

 د؟یکرد منو بوس یعالقه م

 

 خودم غر غر کردم. با

 

 .ناشونیاز کوچکتر یکیخورد، نه  یبه تورم م تامیشخص نیاز بهتر یکیکاش حداقل  ـ

 

. مسئله دمیکش یشد. آهِ سرد یم وونهیتو بود د یهم جا یمهرناز. هر ک یشد وونهیافکارم رو از ذهنم دور کردم. تو د عایسر

دونستم؛  یکه اون رو متعلق به سارا م نیکه مورگان ازم کوچک تر بود، با ا نیبود که من اون بوسه رو دوست داشتم. با ا نیا

 یرو روش داشتم. چشمام رو رو تیکه به نگارشش در آوردم حسِ مالک یانگار از وقت ییراجو هیچون خودم نوشته بودم، اما 

داشته  نیبه کال دیکه سارا با ی. تمامِ عالقم. تمامِ عشقختیکه موقع نوشتنِ به مورگان داشتم به ذهنم ر یهم گذاشتم. حس

دونم. از  یهم... نم دیگفت. شا یه مورگان مک ورتچون دوستش داشتم؛ اما نه به اون ص سمش؛یباشه رو به کار گرفتم تا بنو

دادم رو االنم گوش بدم. با  یگوش م شهیکه هم ییاز آهنگا یکیخواست  یخودم خندم گرفت. چقدر دلم م ضِیافکارِ ضد و نق

 خودم زمزمه کردم:

 

 برام تموم شده؟ زیچرا همه چ ـ

 

 ایاومد.  یکه از شروعش بدم م یشروع هیشروعِ دوباره بود.  هیفقط  نیجمله درست نبود. اصال درست نبود. ا نیکه ا یحال در

 د؟یخودش رس یِهست یِبه انتها زیچرا انقدر زود همه چ یزدم. وا یداشتم خودم رو گول م دمیشا

 

 یگونم پاکشون م یکه با سرعت از رو یخودم شدم. در حال سیخ یگونه  یمورگان منو به خودم آورد و تازه متوجه  یصدا

 :دمیپرس یی یجام بلند شدم و با لحنِ جد کردم از

 

 ه؟یچ ـ

 

اومد  یم رونیغار ب یکه از دهانه  یخواست، در حال یرو م نیاز وجودم ا یا مهیاومده، ن یمعذرت خواه یکردم برا یم فکر

 گفت:

 

 کرده. دایرو پ چهیدر یاالن خبر داد که سارا جا نیهم نیکال ـ

 

 کردم مچِ دستم رو گرفت. یکه از کنارش عبور م یرو تکون دادم و به سمتِ غار راه افتادم. در حال سرم

 

 که گفتم راست بود. یمن هر چ ـ

 

 .دمیغر بهش
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 .ستیبرام مهم ن ـ

 

 اخم نگاهم کرد. با

 

 باشه. دیبا ـ

 

 دادم. لشیتحو یپوزخند

 

 .ستیبد، هنوزم مهم ن یخبرا ـ

 

 شد. کیخشم بهم نزد با

 

 کنم. یمهمش م ـ

 

 .رونیب دمینفرت مچم رو از دستش کش با

 

 ه؟یهمه نفرت چ نیا لِیدل ـ

 

 شد. رهیبهم خ رتیح با

 

 .ستینفرت ن ـ

 

 که بهش اعتراف کنم متنفرم. گفتم: نیافتادم، هر چند از ا هیبه گر دوباره

 

که  نیجز ا ه؟ی. گناهِ من چیکن یمنو نابود م یدار یکه از همه دفاع کن نیفهمم مورگان. تو واسه ا یرو م نیچرا، نفرته، من ا ـ

 هستم؟ یاشتباه یجا هی یتو ،یزمانِ اشتباه هی

 

 نیجا بود که از من قد بلندتر بود و من ا نیا شیاخمش از هم باز شد و به طرفم قدم برداشت و در آغوشم گرفت. جالب ی گره

 کرد: بودم. کنارِ گوشم زمزمه دهیرو نفهم

 

 خواستم ناراحتت کنم. یمن نم ـ

 

 گرفته بود گفتم: میزدم بدتر گر یحرف رو م نیکه داشتم ا نیکه از ا یحال در

 

 پس از تظاهر به دوست داشتنِ من دست بردار. ـ

 

 رو تکون داد و گفت: سرش

 

 وقت. چیگم. ه ینم گهیباشه، د ـ

 

 و گفت: دیرو بوس میشونیدستاش اشکام رو پاک کرد و پ با

 

 بعد رو از دست بدم. یایاز دن یزیخوام چ یاون چهار نفر. نم شِیپ میبر دیاالن با ـ
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بود که  یپسر نیخودم رو بچه نشون دادم احساسِ تنفر کردم. مورگان آخر یطور نیکه ا نیرو تکون دادم؛ اما تهِ دلم از ا سرم

 فتم:خورم. بهش گ یخودم قسم م یرو برا نیکردم. ا یم هیگر ششیپ

 

 م؟یاستفاده کن رویاز ن دنیشه واسه زودتر رس یم ـ

 

 بهم نگاه کرد. رتیح با

 

 ؟یمگه تو هم دار ـ

 

 و گفت: دیرو تکون دادم. خند سرم

 

 دو، سه! ک،یمن!  یسه  یپس با شماره  ـ

 

 .میگم شد یکیهر دو در تار و

 

 

 

 چهارم: فصل

 

 یباز آخر

 

 

 

 "مورگان"

 

 به سمتش داد زدم. دمیرو د نیکه کال نیمتفاوت. هم یایدو دن یِبه محلِ تالق میدیرس باالخره

 

 ن؟یرو داغون کرد یدفعه چ نیا ـ

 

 با خنده گفت: نیکال

 

 .میرو داغون نکرد یچیبار ه نیجاست که ما ا نیجالب ا یمسئله  ق،یرف یه ـ

 

اومد دست هام رو دراز کردم. به  یه عقب تر از من مک دنشیمهرناز گشتم. با د یِزدم. به پشت نگاه کردم و در پ یپوزخند

برگشتم و با چشمم به دنبالِ  گرانیدستش رو در دستم قرار داد. به سمتِ د دیکاملِ منو د یِتفاوت یب یچهرم نگاه کرد و وقت

 :دمیبود. پرس ستادهیا هیدورتر از بق یسارا گشتم. کم

 

 نه؟ ایاون جا  میبر نیحاال قصد دار ـ

 

 کنجکاو به خودش گرفت. یا افهیق وتیال

 

 رسه. یجالب به نظر نم ادیز ق،یرف یه ـ

 

 ابروهاش رو برد باال. مهرناز
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 برگشت جالب بوده؟ یتا حاال نابود کردنِ راه ها یاز ک ـ

 

 م:کوتاه گفت یها رو نگه داره من بودم. با اخم هیخواست روح یکه م یگفت؛ اما انگار تنها کس یبد هم نم ادی! زهوم

 

 . اول من و مهرناز.میگم بهتره دو به دو بپر ی. ممیباش دیناام ستیقرار ن ـ

 

 با خشم نگاهم کرد. مهرناز

 

 منو داوطلب نکن. ـ

 

 رو باال انداختم. ابروهام

 

 .یحاال که شد ـ

 

 گفتم: یتفاوت یاومد که از سِر لطف باشه. با ب یاما به نظر نم دم؛یزد که نفهم یلب حرف ریز

 

 .یخودت نان،یاما محضِ اطم ؛یگفت یچ دمیمن که نشن ـ

 

 .دیرو به سمتِ چشمه کش دستم

 

 .میبر ـ

 

. میشد یافراد له م نیا یپا رِی. مخصوصا اگه زدیرس ی. آره، اصال جالب به نظر نممینگاه کرد نییو به پا میسادیچشمه وا لبِ

 ؟یآماده ا میون هم نگاه کرد. انگار هر دو با چشم از هم سوال کردو به مهرناز نگاه کردم. همزمان با من، ا دمیکش یقینفسِ عم

 ییچمن ها یِسیآب نبود. خ یِسیخ ،یسیاما خ م؛یافتاد یسیخ ی. رومیدیآب پر انِیو به م میدادبعد هر دو سرمون رو تکون 

 .دمیمهرناز رو شن یناله  یما مثلِ درخت بودن. صدا کلِیبود که در مقابلِ ه

 

 انقدر از خودم متنفر نبودم. میوقت تو زندگ چیه ـ

 

 لب گفتم: ریز

 

 .نطوریمنم هم ـ

 

 تعجب نگاهم کرد. با

 

 ؟یتو هم از خودت متنفر ـ

 

 جام بلند شدم و به اون هم کمک کردم بلند شه و گفتم: از

 

 نه، من از تو متنفر... ـ

 

 نگاهم کرد. یظیاخمِ غل با

 

 مزاج ننوشتما! یمن تو رو دمدم ـ
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 مهمونِ لبم شد. یشخندیاخمش نگاه کردم و ن به

 

 م؟یبرگرد یبه اصلِ قبل یخوا یم ـ

 

 .دیپاش رو پس کش عیبه جلو گذاشتم. سر یقدم نانیبا اطم و

 

 راحت ترم، ازم متنفر باش. یطور نینه، من هم ـ

 

 کردم: زمزمه

 

 اُه. ـ

 

 دستش رو ول کردم. فکش رو سفت کرد و گفت: و

 

 .ستیمورگان قصدم ناراحت کردنِ تو ن ـ

 

 خشم گفتم: با

 

 .یکن یکار رو م نیاما ا ـ

 

و سارا کنارمون ظاهر شدن. سارا بود؛ چون لباسِ سارا تنش بود.  نیاومد و کال یتاالپ یبده صدا یکه جواب نیاز ا قبل

 :دمیپرس

 

 کوشن؟ وتیو ال ایفر ـ

 

 به باال انداخت و گفت: یتکوند نگاه یکه خودش رو م یدر حال نیکال

 

 بشه. داشونیپ دیبا ـ

 

 .دمیشن ییصدا

 

 اُه. ـ

 

 اوضاع رو چک کنم: برگشتم

 

 شده؟ یزیچ ـ

 

 به من بود. پشتش

 

 .ستین یمهم زِینه، چ ـ

 

 شونش به من نگاه کرد. یسرش رو چرخوند و از رو یکم بعد

 

 گردم. یرم و برم یم ییجا هیمن تا  ـ
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 دادم. دستور

 

 دور نشو. ادیز ـ

 

طول  ادیبودم. انتظارم ز ایو فر وتیال وستنِیشدم و هر لحظه منتظِر پ رهیتوجه به حرفِ من از ما دور شد و من به آسمون خ یب

 بعد اون ها به ما ملحق شدن. یو کم دینکش

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

اومده  نیبگم؛ چون همون موقع سارا و کال یزیتونستم چ یکرد؛ اما نم یکه مورگان از دستم دلخوره ناراحتم م نیا دنِیفهم

 دهیچیپ نمیس یکه تو یاز درد اریاخت ی. بنمیبب ساینشم؛ اما وا میاستقبالِ دوستانه سه نیا یبودن. روم رو برگردوندم تا تو

 بود گفتم:

 

 اُه. ـ

 

 که گفت: دمیمورگان رو شن یصدا

 

 شده؟ یزیچ ـ

 

 شده بود رو پاک کنم. یکه از دهنم جار یکردم خونِ کم یهمون حال که پشتم بهش بود سع در

 

 .ستین یمهم زِینه، چ ـ

 

 شونم گفتم: یسرم رو چرخوندم و از رو بعد

 

 گردم. یرم و برم یم ییجا هیمن تا  ـ

 

 .دمیرو شن صداش

 

 دور نشو. ادیز ـ

 

که هر  یکه باعثِ آزارم شده بودن، از خودم، از درد یندادم و فقط به فکر کردن و دور شدن از اون ها، از کسان تیاهم اما

کنه فکر کردم. باالخره انقدر دور شدم که  یکنه که اشکام رو جار یخواست کار یم بایو تقر دیچیپ یم نمیس یتو شتریلحظه ب

 یا گهید یسرفه  نمیزدم و به فکر فرو رفتم. بخاطرِ درد س هیتک یمی. به درختِ عظنمیتونستم از اون جا بب یرو نم یزیچ چیه

 خودم زمزمه کردم: شِیکردم و پ

 

 !یلعنت ـ

 

دونم؛ اما  یانداخته بود. فکر کنم که شش هام رو سوزنده بود. نم یرو کم داشتم. اون آتشِ احمق من رو به چه روز نیهم

کرد. با خودم  یم فیداشت منو ضع یکس هی ای یزیچ هی. فتمیروز ب نیجا موجب شده بود که من به ا نیا یزیچ هیبود،  یهرچ

کرد. اول سارا، حاال هم من. بعد با خودم فکر کردم چرت  یم ضیهممون رو مر داشت یکس هی ای یزیچ هیمن،  یِفکر کردم خدا
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خواست ما  یاگه م ؟یچ میبعد برس یایخواست ما به دن ینم یزیداشته باشه. اگه چ قتیامکان داشت حق نینگو مهرناز؛ اما نه، ا

 :ردمدونم، اما امکان داشت. باز هم زمزمه ک یرو تک تک نابود کنه؟ چراش رو نم

 

 !یلعنت ـ

 

... نفسِ یو حت ایسارا، فر ن،یکال وت،یرو داشتم. ال یهر کس دنِی. با شتاب برگشتم. انتظارِ ددمیرو شن یدست زدنِ کس یصدا

. دمید یمن نم دیبود. شا دیاون جا نبود؛ اما شا یکس چیو مجبور کردم که به اسمش فکر کنم. مورگان؛ اما نه، ه دمیکش یقیعم

 برگردوند. عقباز پشت منو به  ییباالخره صدا

 

 زم؟یعز ی سندهینو یباالخره اومد ـ

 

اون رو نوشته بودم. اون جا  یاجا خودش بود. من تک تک سلول ه نیکردم. اون ا یمن، باور نم یسرعت برگشتم. خدا به

 !سی! ابلفری! لوسفری! لوسفریقرار داشت. لوس فریمقابل من لوس

 

 عجز گفتم: با

 

 تو؟ ـ

 

! با تمسخر نگاهم کرد و ی! لعنتیبود که من نوشته بودمش. لعنت یهمون قایبدنِ مو و شنل دق یالغر، با کله ا یبلند و بدن یقد با

 گفت: شیسلطنت یبا همون صدا

 

 ؟یمکان نداشت نیمرا در ا دارِیانتظار د ایقصه ات به پا خواستند؟ و  یفقط آدم خوب ها یکرد یچه شده بنده؟ فکر م ـ

 

 .رمیلرزشِ بدنم رو بگ یکردم جلو یسع

 

 برو به جهنم. ـ

 

 سر داد. یمستانه ا ی خنده

 

 بنده؟ ادی یم ادتی ،یمنو آزاد کردآمدم. تو  رونیسال از اون جا ب نیمن. بعدِ چند ینه بنده  گهینه، د گهید ـ

 

 !یبود، لعنت یکابوس تموم نشدن نیکابوس تموم بشه؛ اما ا نیهم فشردم. انتظار داشتم هر لحظه ا یرو رو چشمام

 

 .فرینکردم که تو رو برگردونه لوس یمن کار ـ

 

 هاش رو به هم زد. دست

 

 دعوت کرد. ایدن نیتو منو به ا یاما نوشته ها ـ

 

 بمونم. یحرکت باق یب یشد و باعث شد که من به صورتِ مجسمه ا کینزد بهم

 

. در یکه نوشته بود یزیها و هر چ تیشخص نیا ا،یدن نیدادم. ا هیرو هد ایدن نیو من به تو ا یتو منو آزاد کرد اد؟ی یم ادتی ـ

 ازاش خودم رو هم آزاد کردم بنده.

 

 زدم. ادیفر بایتقر
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 نــــه! ـ

 

 تنفر داشتم. نیو من از دونستنِ ا دنیلغز صورتم یهام رو اشک

 

 کنم. یکار رو نم نیوقت ا چیکار رو نکردم. من ه نینه، من ا ـ

 

 ینبود، آتشش جهنم وتی. آتشش مثلِ آتشِ الفرینداشت به جز لوس یمنبع چیآتش ه نیاطرافم در آتش فرو رفت و ا ناگهان

 سوختن. یم نیآتش ادیاون فر انِ یبود. گوش هام در م

 

 ن؟یهفتم بر یایبه دن نیخوا یچرا م ن؟یر یپس چرا نم ـ

 

 دو زانو خم شدم. یگوش هام گذاشتم و رو یرو رو دستام

 

 خوام بشنوم. یخوام بشنوم، نم یبرو، نم ـ

 

 یاتفاق چیجزغاله شده باشن؛ اما ه شیآت یآروم گرفت. به دست هام نگاه کردم. انتظار داشتم از شعله ها زیهمه چ گهید بار

از اون چمن زار و درخت  یخبر گهیعوض شده بود. د زیکردم برگشتم؛ اما همه چ یم دایاون رو پ دیکه با یبود. به سمت فتادهین

 گشت. داد زدم. یبرم شیهر طرف به مذاِب پر از آت ازکه  یغار هینبود جز  یچینبود. ه

 

 من کجام؟ یلعنت ـ

 

 که بدونم مقابلم بود. نیا بدونِ

 

که دوستانت تا قبل از مرگت به  مینیبب ایخوبه؟ ب م؟یرو امتحان کن نیا ایبنده. ب نیکه تو و اون دوستات مستحقش هست ییجا ـ

 رسن؟ یتو م

 

 .دمیکش یادیفر

 

 نـــه! ـ

 

 یبود. حداقل برا انشیپا گهیجا د نیتموم شده بود. ا زیغار انعکاس داده شد و به گوشِ خودم برگشت. همه چ یتو ادمیفر

 ن.م

 

 

 

*** 

 

 "سارا"

 

. از همه نداختیم هیهممون سا یچهره  یکم کم تو یاز مهرناز نبود. نگران یهوا گذشته بود؛ اما هنوز هم خبر یِکیاز تار یکم

 :دمیو پرس اوردمیصورِت مورگان. آخر سر طاقت ن یتو شتریب

 

 م؟یکه دنبالش بر ستیبچه ها بهتر ن ـ
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 .دیمورگان به گوشم رس یاظهار نظر کنه، صدا یکه کس نیاز ا قبل

 

 گرده. یبرم یخواد، اون خودش به زود ینم ـ

 

بعد از جاش بلند شد و از ماها دور شد.  یرو مطمئن بودم. کم نینداشت. ا نانیزد اطم یکه م یخودش هم به حرف یحت اما

خب انگار  یعنیکنه؟  یم یطور نیآوردم که چرا ا یسر در م دیخواست دنبالش برم؛ اما رفتم. با یکه دلم نم نیا رغمِیعل

مهرناز  یحالت برا نیدونم چرا؛ اما ا یدونست. نم یافتاد م یکه م ییها تفاقمشخص بود که مورگان خودش رو مسئولِ همه ا

 یپشتش به ما بود قدم م یکردم. در حال داشیکردم. باالخره پ یفکر م یطور نینبود و فقط من ا شتریهم ب دیبود. شا شتریب

 کم صدام رو صاف کردم. هیزد. 

 

 مورگان؟ ـ

 

 روش رو کرد به من. یطورِ ناگهان به

 

 بله؟ ـ

 

 زدم. یلبخند اطیاحت با

 

 ؟یخوب ـ

 

 تو هم. دیرو کش اخماش

 

 ؟یبگ یتا تو به خوب چ ـ

 

 به جلو گذاشتم. یقدم

 

 شده؟ یچ ـ

 

 نشه. داشیرفت که تا مدت ها پ ینره، جور یدور یِکه گفتم جا نیحرف بزنه. همحرفِ من  یخواد رو یفقط م یمهرنازِ لعنت ـ

 

 ؟یبراش افتاده باشه چ یاگه اتفاق ـ

 

 کرد. اخم

 

 .فتادهین ـ

 

 با تحکم گفت: بایبزنم؛ اما تقر یرو باز کردم که حرف دهنم

 

 برو سارا. ـ

 

 .دمیزد؟ آروم به سمتِ عقب چرخ یحرف م یطور نیا یبرخورد. بخاطرِ چ بهم

 

 کردم. یدخالت م دینبا د،یببخش ـ

 

 .دمیشد. به سمتش توپ داشیپ وتیکه رفتم، ال جلوتر
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 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

 

 زد. یمحو لبخندِ

 

 اومدم دنبالِ تو. ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 داشتم... ـ

 

که  یزیکار کرده بودم. تنها چ یاومد که چ ینم ادمیبود.  دهیفا یاما ب ؛ارمیکردم به ذهنم فشار ب یکردم؟ سع یکار م یچ داشتم

 خودم بلند شده بودم. یبود که از جا نیبود ا ادمی

 

 کردم؟! یکار م یدونم داشتم چ ینم ـ

 

 رو گذاشت رو شونم. دستش

 

 حالت خوبه؟ ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 ره؟ یم ادمیداره  زیشم. چرا همه چ یم وونهینه، دارم د ـ

 

 .میبر ایـ ب وتیال

 

 .میآره، انگار بهتره که بر ـ

 

 گفت: نی. کالمیو کنارش نشست میبرگشت شیبه سمتِ آت وتیهمراهِ ال به

 

 گفت؟ یسارا، مورگان چ یه ـ

 

 جواب داد. ایمن فر یبه جا مورگان؟

 

 خواد بره دنبالِ مهرناز. یکه نم نینگفت، جز ا یچیه ـ

 

 گرفته گفتم: ییدونم! با صدا یداشت رو نم ینگاه کرد. چه انتظار بهم

 

 رو! یحرف نیهمچ ادی ینم ادمی ـ

 

 پشِت دستم رو نوازش کرد. یبا ناراحت ایفر

 

 سارا؟ یخوب ـ

 

 رو گفتم. راستش



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 85 

 

 

 نه. ـ

 

 حرفم رو بزنم، مورگان به سرعت اومد. هیاومدم بق تا

 

 بچه ها! ـ

 

 به تک تکمون نگاه کرد. ی. با ناراحتمیبه سرعت به طرفش برگشت همه

 

 من اشتباه کردم. ـ

 

 گفت: میبزن یکه هر کدوممون حرف نیاز ا قبل

 

 افتاده. ریگ ییجا یکه تو دمیاون رو گرفته. من اون رو د یزیچ هی ای یکیمهرناز خودش نرفته،  ـ

 

 با تعجب نگاهش کرد. ایفر

 

 ؟یدیتو د ـ

 

 

 

*** 

 

 "وتیال"

 

 مورگان رو متهم کرد. ایفر

 

 ؟یدیتو د ـ

 

 گفت: هیبزنه به بق یکه حرف نیبدونِ ا مورگان

 

 به نفعِ هممونه. نیا م،یکن داشیبهتره پ ـ

 

 از جاش بلند شد. تیبا عصبان ایفر

 

نشدنِ اون  ایشدن  دایپ دی. اصال چرا بایکن یم یطور نیا هوینه، حاال هم که  یگ یدنبالش، م میکه بر میگ یکه بهت م یوقت ـ

 دختر به نفعِ همه باشه؟

 

 کرد و گفت: ینگاه ایبه فر مورگان

 

 .گهیبه هر کسِ د ای ایکه بتونم به تو بگم فر ستین یزیفهمه. چ یرو م زیچون اون همه چ ـ

 

ه گوش بدن. ب یگریکدوم بخوان به حرفِ د چیکه ه نیشد. بدونِ ا یم شتریگذشت دعوا ب یم شتریب یبراق شد. هر چ ایفر

 صدا در اومدم.
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 باشه ها. یخوب ی دهیفکر نکنم االن دعوا ا ـ

 

 خوام. یم لیـ من دعوا ندارم؛ فقط دل ایفر

 

 شد در آخر گفت: یعصب یکم مورگان

 

 رفتنش بخاطرِ من بوده. ـ

 

 :دیپرس نیدفعه کال نیا

 

 شه بپرسم چرا؟ یم ـ

 

 . بحث تموم شد؟دمشیکه من بوس نیاون غار دعوامون شده بود، بخاطرِ ا یکردم. من و اون تو تشیـ چون من اذ مورگان

 

 شد. یمثل مجسمه ا ایفر

 

 ؟یچ ـ

 

 .نیهم م،یفقط بهتره بر ا؛یفر یدیـ شن مورگان

 

 شد. نیخشمگ ایفر

 

 مورگان. امی یجا نم چیمن با تو ه ـ

 

 ـ مجبورت نکردم. مورگان

 

 باالتر رفت. صداش

 

 .نیباش یبعد یایبه فکرِ دن زهایچ نیا یکنم. شما هم بهتره به جا داشیتونم پ ی. خودم مادیخوام باهام ب یکس نم چیمن از ه ـ

 

. به زور حرف میدید یهم م دی. شامیکرد یگم شد و همه در سکوت به رفتنش فکر م یکیتار انیمورگان در م هیاز ده ثان کمتر

 زدم.

 

 .میزد یباهاش حرف م یطور نیا دینبا دیشا ـ

 

 ی. کنارش رو به رومیتنها من و سارا مونده بود گهی. دنیبه من انداخت و اون هم رفت و بعد از اون کال ینینگاه خشمگ ایفر

 کردم. ینشستم. هر چند احساسِ سرما نم شیآت

 

 .دمیرو شن صداش

 

 م؟یرفت یبا مورگان م دیبه نظرت ما با ـ

 

 دادم. نانیاطم بهش

 

 !ادی یاون از پِس خودش برم ـ



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 87 

 

 

 تنها بره نگرانم. یطور نیکه ا نیدونم؛ اما از ا یم ـ

 

 شن؟ یم یچ ایو فر نیکال م،یاما اگه ما هم باهاش بر ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 دونم. ینم ـ

 

 هم فشردم. یرو رو چشمام

 

 میاما اگه بخوا م؛یبذار ادداشتی هیواسه اون دو تا  میتون ی. مامی ی. منم باهات ممیبر میتون یم ،یخب، اگه تو نگران یلیخ ـ

 .میزودتر بر دیبا میبر

 

 لبش نشست. یرو یلبخند

 

 واقعا؟ ـ

 

 دادم. نانیدر مقابلش لبخند زدم و بهش اطم منم

 

 آره. ـ

 

 .دیجاش پر از

 

 م؟یبذار ادداشتیبراشون  یپس چطور ـ

 

شروع به نوشتن  ایفر لِیاز وسا یکی یکردم. بعد رو لشیبه ذغال تبد یا هیتکه چوب انداختم و در کمتر از ثان هیبه  ینگاه

 کردم.

 

 دنبالِ مورگان. میما رفت ـ

 

 بهشون ندادم. به سمتِ سارا گفتم: یاضافه ا حِیتوض چیه گهی! دنیهم

 

 .میکن داشیدور بشه پ یلیکه مورگان خ نیقبل از ا دیبلند شو، با ـ

 

 :دیپرس یسوال یتا با من هم قدم شه. با حالت دیسرعت از جاش پر به

 

 م؟یبر دیخب از کدوم طرف با ـ

 

 رفته بود. به سمتِ حرکت مورگان نگاه کردم. ادشیهم  یمهم تر و بزرگ تر یزهایتعجب نکردم؛ چون اون چ ادیز

 

 طرف. نیا ـ
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*** 

 

 "ایفر"

 

سخت  دنشیسرم اومد. فهمهم پشِت  یا گهید یکس یقدم ها یکه صدا دینکش یسمتِ مخالفِ مورگان به راه افتادم. طول به

 دمشیانداختم و د یکرد تا افکارم آروم بشه. به پشتِ سرم نگاه یکمک م شهیمواقع اون بود که هم نی. در انهینبود که کال

 شد. کیکه بهم نزد

 

 ا؟یفر یخوب ـ

 

 رو تکون دادم و گفتم. سرم

 

 حرف زدنم با مورگان بد بوده؟ یکن یتو که فکر نم ـ

 

 در جواب دادن مردد شد و در آخر گفت: نیکال

 

 تند بوده باشه؛ اما بد نبوده. دینه، شا ـ

 

خواست که با حرفام مورگان رو ناراحت کنم. اون  یوقت دلم نم چیمنو آروم کرده بود. ه نی. حداقل حرفِ کالدمیکش ینفس

دو تا  نیا نِیب یکه رابطه ا نیبا هم داشتن. از فکِر ا نیکه سارا و کال یبرادرِ من بوده و هست. درست برعکس رابطه ا شهیهم

 یگذشت که رابطه  نیشد از ا یاما باز هم نم ست؛ین نشونیب یزی. هر چند االن مطمئن بودم که چدمیبوده به خودم لرز

 نیکال یرم به جا. در کناختیذهنم مکان به هم ر یقابل انکار بود. ناگهان تمامِ افکارم عوض شدن و تو ریاون ها غ یگذشته 

 :دمیقرار گرفت. پرس وتیال

 

 سمت رفت؟ نیاز ا یمطمئن ـ

 

 با لبخند بهم نگاه کرد. وتیال

 

 شد. رهیطرف خ کی. بعد به میبهش برس میبر گهیکم د هیجا رفت، فکر کنم  نیآره از هم ـ

 

 انگار اونه. ـ

 

 گفت نگاه کردم. یکه م یهمون سمت به

 

 مورگان؟ ـ

 

 :دیبه ما نگاه کرد و بعد پرس رهیبرگشت. خودش بود، مورگان بود، مورگان خ پسر

 

 ن؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا ـ

 

 جواب داد: یبا لودگ وتیمن ال یجا به

 

 .میدق مرگت کن یسفرِ اکتشاف نیتو ا میاومد ـ

 

 ابروهاش رو داد باال. مورگان
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 .یچه سعادت ـ

 

 باز هم مکث. بعد

 

 ن؟یکال ا؟یکجان؟ فر هیپس بق ـ

 

 اما در عوض گفتم: ام؛یخواستم بگم که من فر یم

 

 .میگذاشت ادداشتیما رفته بودن، ما هم براشون  شِیاز پ نیو کال ایفر ـ

 

 به شدت منو تکون داد. یکس

 

 ا؟یفر ـ

 

 نگاه کردم. نیرو از هم باز کردم و با وحشت به کال چشام

 

 اون رفته. ـ

 

 شد. رهیمتعجب بهم خ یا افهیبا ق نیکال

 

 ؟یک ـ

 

 !یاونا رفتن. لعنت وت،یطور ال نیسارا، سارا رفته. هم ـ

 

 نه! ـ

 

 من. فِیک یاز ذغال رو ینبود جز نوشته ا یچیاما ه م؛یرفت میکه بود ییدو به سرعت به سمتِ جا هر

 

 کردن؟ فیرو کث فمیچرا ک گهی! حاال دایلعنت ـ

 

 کج نگاهم کرد. نیکال

 

 ؟یفتیاونا رفتن و تو به فکرِ ک ـ

 

 کار کنم؟ یچ یگ یخب م ـ

 

 دنبالشون؟ میما هم بر ستیبهتر ن ـ

 

 کردم. داغ

 

 .یبعد یایرفتن به دن یباشم واسه  یدم که به دنبالِ راه یم حیبرو. من ترج یبر یخوا یتو اگه م ـ

 

 اما... ـ
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 .یا گهید زِینه چ م،یباش ایدن نیآخر رفته ما قرار بوده که دنبالِ سفر به ادتیانگار تو هم  ـ

 

 .دیکش یقینفسِ عم نیکال

 

 آروم باش. ا،یباشه فر ـ

 

 م؟یخب بر ـ

 

 امشب تموم شه، بعد. سایحداقل وا ـ

 

 

 

*** 

 

 "نیکال"

 

 گفتم: یعصب

 

 حداقل بذار امشب تموم شه، بعد. ـ

 

 چشمام نگاه کرد. یتو

 

 باشه. ـ

 

 و نشست. لشیسمتِ وسا رفت

 

 .نیسوال دارم کال هیـ  ایفر

 

 نشستم. کنارش

 

 بپرس. ه؟یچ ـ

 

 یاما هر چ ستم؛یالبته من با سارا هم راحت ن م؟یماجرا باز شد؟ مگه قرار نبود ما چهار نفر باش نیو مهرناز به ا وتیال یچرا پا ـ

 شناسمش. یباشه م

 

 فکر کردم. یکم

 

 .میدار اجیکار ما به اونا هم احت نیباشن. تو ا دیخب معلومه که با ه؟یحرفا چ نیا ایفر ـ

 

 م؟یایاز پسش بر ب میتون یاما مگه ما نم ـ

 

 .ایتمومش کن فر ـ

 

 شکمش و آهسته گفت: یرو جمع کرد تو پاهاش
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 باشه. ـ

 

 بهش نگاه کردم. ناراحت

 

 نبود که ناراحتت کنم. نیمنظورم ا ـ

 

 و روش رو برگردوند. دیدراز کش نیزم یرو

 

 .ستیمهم ن ـ

 

 من مهمه. یبرا ـ

 

 رو به خودم برگردوند. حرفم

 

 .نیتمومش کن کال ـ

 

دراز  شیمنم اون سمتِ آت نیهم یتونستم مجبورش کنم. برا یخواست با من حرف بزنه، نم یاون نم یموندم. وقت ساکت

کردن.  اریمنو هوش ییصداها دنِینگذشته بود؛ اما شن یزیهم اصال چ دیشا ایدو ساعت  ایساعت گذشت  هیدونم  ی. نمدمیکش

 رو صدا زدم. ایفر یتگشدم به آهس یکه به سرعت از جام بلند م یدر حال

 

 .ایفر ـ

 

 من به سرعت چشماش رو باز کرد. یصدا با

 

 شده؟ یچ ـ

 

 :دمیپرس یمانند سیه یگذاشتم و با صدا مینیب یرو رو دستم

 

 ؟یشنو یتو هم م ـ

 

 :دیپرس یکرد و بعد از کم زیرو ت گوشاش

 

 ه؟یچ یصدا ـ

 

 دونم. ینم ـ

 

! حتما نور و دود یانداختم. لعنت شیبه آت یازش حفاظت کنم. نگاه ازیشدم تا مواقع ن کی. بهش نزدمیدو از جامون بلند شد هر

شد و من  یم شتریگام ها هر لحظه ب یکردم. صدا یقبل از خواب خاموشش م دیبود. با دهیسمت کش نیاونا رو به ا شیآت

 داد زدم: ایشد. به سمِت فر دایقامِت غول آساشون پ رهافتادم. باالخ یدر فکرِ محافظت م شتریب

 

 .ایبدو فر ـ

 

 میرفت یم دیکه با یرو گرفته بودم و با دستِ به هر سمت ایفر ی. بازومیدیدو یکیتار یو تو میرو برداشت لیسرعت وسا به

 :دمی. پرسمیبا ترس به هم چشم دوختکردم. باالخره تمامِ راه ها بسته شد.  یم شییراهنما
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 ؟ینیب یم یراه ـ

 

 نفس نفس بهم نگاه کرد. با

 

 نه. ـ

 

 یبود؛ اما چرا من خوشم نم یجالب م دیبا یعنیجالب بود؛  نیا یکه پشتمونن. ه میدیو غول ها رو د میدو به عقب برگشت هر

بودن.  نیخشمگ شتریاومدن. ب یمن و سارا بودن؛ اما اصال به نظر دوستانه نم یاومد؟ اونا خودمون بودن. در اصل غول ها

 :دمیپرس

 

 ا؟یفر میبکن میتون یکار م یچ ـ

 

 بشه از قدرتم استفاده کنم؟ دیشا ـ

 

 ؟یبکن یتون یکار م یچ ییتو تنها ـ

 

 خودشه رو دور کنم. با خشم نگاهم کرد. رِیتقص تیموقع نیکه ا نیکردم سرزنشِ ا یسع

 

 .نیو بب سایوا ـ

 

 یلیچمن زار خاکِ خ نیا یکه تو نیبود. اونم ا یمشکل هیبسته شروع کرد به جادو کردن؛ اما  یکرد و با چشم لیرو حا دستاش

که خودم بفهمم ازش  نی. بدونِ انیزد نوبتِ توئه کال ادیدر ذهنم فر یزیشد به اون کمک کنه. چ یخورد که نم یبه چشم م یکم

اون دو  یچشم ها یتو یو در حرکت میجا جمع کن کیتمامِ خاک ها رو  میو با سارا تونست کردمهمون کار رو  قایدقاطاعت کردم و 

 الخلقم. بیمنم عج ،یبودم. ه دهی. باالخره فهممیو هر دو با هم فرار کن میغول پرت کن

 

 گفتم: یشتری. با بهتِ بستادی. اون هم استادمیحرکت ا از

 

 الخلقم. بیمنم عج ،یالخلقم. لعنت بیمنم عج یوا ـ

 

 .دیبه آغوشم پر ایجمله رو تکرار کنم فر نیکه دوباره ا نیاز ا قبل

 

 تموم شده. یکردم همه چ یفکر م ن،یکال یوا ـ

 

 ذهنم تکرار کردم. یتو

 

 منم قدرت دارم، منم هوام. م،یمنم مثلِ بق ـ

 

 دستش رو از کمرم باز کردم. ی گره

 

 ه؟یچ یدون یم ـ

 

 بله؟ ـ

 

 اون رو از خودم دور کردم و آوردم مقابلم. یکم
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 باد جالبه، باحاله. ،یدرست مثلِ شما. در ضمن، ه م،یعاد ریخوشحالم که غ ـ

 

 اما من خوشحالم که زندم. ـ

 

 یدونم؛ اما هر چ ی. نمیحسِ شوخ طبع دیبود، شا یدونم چ یداشت که سارا نداشت. نم یزیچ هی ایچشماش نگاه کردم. فر به

 لباش کاشتم. یرو یطوالن یبوسه ا یکرد. بدونِ اخطار قبل یبود منو جذب خودش م

 

 

 

*** 

 

 "مورگان"

 

. از تهِ میکرد یم دایبود که مهرناز رو پ نیاما مهم نبود. مهم ا اد؛یهم ب ایشدم. انتظار داشتم که فر دیکم ناام هیحرفِ سارا  با

مکث  یبا کم وتینکرده بودن و فقط همراهم شده بودن. ال یمن کنجکاو دنِیفهم یِع به چگونگدل خوشحال بودم که اونا راج

 :دیپرس

 

 مهرناز کجاست؟ یدون یتو م ـ

 

 خواست بپرسن. یکه دلم نم یزیهمون چ قایدق خب

 

 .ستمیدونم؛ اما مطمئن ن یم بایتقر ـ

 

کرده بود و به دنبالِ کمک  ریگ یغار یبه سمتِ مهرناز نگاه کردم که تو". ارمیب ادیاون خوابِ کوتاه رو به  یکردم که خاطره  یسع

که غار بود؛ اما  نیاون جا با وجودِ ا"که کمکم کنه.  یاتی. جزئارمیب ادیبه  یشتریب اتِیکردم جزئ یسع "کرد. یبه هر طرف نگاه م

 ون گفتم:نبود. به سمتش یزیچ نیاز ا شتریاما ب "وجود داشت. یریانکار ناپذ یگرما

 

براش  یچند ساعت اتفاق نیا ی. فکر نکنم که تومیو فردا به دنبالِ مهرناز بر میجا بمون نیفکر کنم بد نباشه که امشب هم ـ

 .فتهیب

 

 یشیدر آخر آت ی. وقتمیبگذرون میکه امشب رو بتون ییبه درست کردنِ جا میهر دو سرشون رو تکون دادن و شروع کرد ـ

 ایو  نمیرو بب ندهیبار هم که شده با خواستِ خودم برم و آ کیشه  یفکر کردم که م نیولو شدم و به ا نیزم یرو م،یروشن کرد

فکر غرق شدم  یهم گذاشتم و به مهرناز فکر کردم. اون قدر تو یچشمام رو رو دمیکش یقینفسِ عم نم؟یبهتر بگم االن رو بب

بودم تا به حال.  دهیرو ند هشیکه من شب یخونه ا هیخونه بود.  هیود. و غار نب شیاز آت یخبر دمیکه د ییکه خوابم برد؛ اما جا

 ناخودآگاه صدا کردم:

 

 مهرناز؟ ـ

 

بودم نبود. از االن  دهیکه من د یدختر نیشد؛ اما انگار فرق داشت. ا داشیکه صداش اومد و بعد خودش پ دیطول کش یکم

 نبود. با تعجب بهش نگاه کردم. یکه رنگشون مشک نیطور ا نیچاق تر بود و موهاش هم کوتاه تر بود، هم یکم

 

 مهرناز؟ ـ
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جا  نینبود که مهرناز توش بود. ا ییجا جا نیشده! ا یچ دمیزدِن اطراف کردم. تازه فهم دیبهم نگاه کرد و من شروع به د یکم

 یزمانِ خودش بود. پس تو یاالن هم نبود. انگار برا یتونست باشه و خوابش برا ینم نیاز ا ریغ یزیچ یعنیخوابِ مهرناز بود؛ 

 کردم اون رو به سمتِ االن برگردونم. ینداشتم. سع ییزمان من جا نیا

 

 مهرناز؟ ـ

 

 هم کالفه نگاهم کرد و در آخر به زبانِ خودش حرف زد. باز

 

 !یگ یم یفهمم چ یمن نم ـ

 

تونستم به زبانش حرف بزنم، باز هم  یممکن بود. وقت یزیبود و هر چ اهایرو یایجا دن نینداشت؛ چون ا ی. تعجبدمیمن فهم اما

 تعجب نکردم.

 

 ؟یبد رییخوابت رو تغ یتون ی. میدارم که به االن برگرد ازیمن ن ـ

 

 ه؟یمنظورت از حاال چ ـ

 

 :دمی. پرسادی ینم ادشی رونشیاز زمانِ ب یزیاون اصال چ ،یلعنت

 

 امروز چندمه؟ ـ

 

 زد. یپوزخند

 

 دسامبر. بازم بگم؟ ستمیآذر، ب یخب معلومه، س ـ

 

 از پشتم منو از جا پروند. ییکرده بود. صدا ریگ ایدن یِروز قبل از نابود هی یاون تو اُه،

 

 از منه مورگان. یریاون فقط تصو ـ

 

 :دمیشناختم، پرس یکه م یجا بود خودِ مهرناز بود. مهرناز نیکه ا نیسمتش برگشتم. ا به

 

 م؟یکن یکار م یجا چ نیما ا ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 گذشته بگردم. یایتو دن یزیچ هیدونم که اومدم دنباِل  یدونم؛ اما خودم رو م یتو رو نم ـ

 

 اخم به چهرم نشوندم. یکم

 

 ؟ییتو کجا ـ

 

 هم گذاشت و گفت: یرو رو چشماش

 

 جا. نیا یتو ـ
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بود که  نیکه داشت ا یبودم؛ اما فرق دهیبود که من د یزیود، همون چکه رو به روم به وجود اومده ب یریکردم. به تصو نگاه

 خواب بود. ریاون تصو یمهرناز تو

 

 دنبالت؟ امیب دیکجا با یدون یتو م ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 ندارم. ینظر چیه ـ

 

 تو رو اون جا انداخته؟ یک ـ

 

 .فریلوس ـ

 

 ه؟یک فریلوس فر؟یلوس ـ

 

 .سیگم. ابل یرو م طانیش ـ

 

 م؟یکار کن یچ دیاُه، حاال با ـ

 

 که من کجام؟ میکن دایپ دیدعوت کردم؟ بعد هم با ایدن نیمن اون رو به ا یبفهمم که چطور دیاول با ـ

 

 رو تکون دادم و رفتم جلوش. سرم

 

 .یفکر کردم که از من فرار کرد ـ

 

 زد و گفت: یلبخند

 

 تونم. یگردم؛ اما نم یشه برمخودم با لِیاگه االن به م یعنینه، من فرار نکردم؛  ـ

 

 کردم. یا خنده

 

 اته؟یاز رو ییجز ایشه  یاگه االن ببوسمت حساب م ـ

 

 ؟یکن یفکر م یتو چ ـ

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

 :گفتم

 

 ؟یکن یفکر م یتو چ ـ

 



Roman-City.ir 
 خیابانی به نام ترس رمان

 

https://telegram.me/romancity 96 

 

 رو باال انداخت. ابروهاش

 

 دونم، بهتره امتحان کنم. ینم ـ

 

من هم  یتر شد و در کمالِ ناباور یاول طوالن یاز دفعه  یلبام گذاشت. کم یرو یخم شد و بوسه ا یبه جلو گذاشت و کم یقدم

 کردم. احساس کردم ازم دور شد و گفت: شیهمراه

 

 من بوده. یایرو نیباشه، تا االن بهتر ایاما اگه هم رو ه؛یبه نظرِ من که واقع ـ

 

دونستم چرا؛ چون داشتم  یشد. م یداشت محو م من( کم کم رِیکه پشتِ سرِ مورگان بود )تصو یریلبخند زدم. تصو بهش

 و گفتم: دمیدادم. به سمتِ مورگان چرخ یتمرکزم رو از دست م

 

 .میتر برگرد عیبهتره سر ـ

 

مردد  یزدم. کم یلبخند دم،یرو به همون شکل د زیکه همه چ ی. وقتمیرفت میمیرو تکون داد و با هم به سمتِ اتاِق قد سرش

 یی یادگاری نیهم آخر ریتصو نیکه از پدرم داشتم. ا یادگاری نینگاه کنم. آخر الیموندم؛ اما بعد چشم هام باعث شد به دان

 زیبود که همه چ نیبا جادو ا یایرو یِها رو باز کردم. خوب لیبود . فا وترمیرفتم که کامپ یتبود که از زمانِ خودم داشتم. به سم

 رمان رو باز کردم شروع کردم به خوندنش. لِیفا نیو آخر دمیخواستم رس یکه م یزیند. باالخره به چگردو یبرم نایرو ع

 

به مورگان و  یکردم. نگاه یباور م دیبود؛ اما با بیخودم هم عج یکه تموم شده بود، برا نیانداختم. ا روزیبه جمعِ پ ینگاه"

 گفتم: یانداختم. با لبخند نیکال

 

 باالخره تموم شد. ـ

 

 "بازگشت. نیبه زم فریکرد و لوس دنیشروع به لرز نیهنوز حرفم تموم نشده بود که زم اما

 

فرو رفت.  یکیرو برگردونده بودم. تا اومدم جمله رو پاک کنم اتاق در تار فریبود که لوس یجمله همون جمله ا نیبود. ا خودش

 ردم.برق ها رفته بود. با وحشت به مورگان نگاه ک

 

 بدبخت شدم. ـ

 

 تعجب نگاهم کرد. با

 

 چرا؟ ـ

 

 .میرو بفهم یکیاون  میبر ایب ،یچیه ـ

 

که  ییدونستم اون جا ی. مرونیب دمیکردم و کش دایخواستم پ یرو که م یکتابام و باالخره عکس نِیکردم به گشتن ب شروع

هفتم استفاده کردم. چشمام رو محکم به هم فشار دادم.  یایدن یبرا ریتصو نیبودم. من از ا دهیقبال د یجور هیبودم و 

 .رونیب دیمورگان عکس رو از دستم کش

 

 .یکه تو توش هیهمون هِیجا شب نیا ـ

 

 رو تکون دادم و گفتم: سرم
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 همونه. ـ

 

 تو که... ـ

 

 که... نیا یعنی... یعنیاستفاده کردم؛  نیهفتم از ا یایدن دنِیکش ریبه تصو یمن برا ـ

 

 .یهفتم یایتو االن تو دن یعنی ـ

 

 رو با شدت تکون دادم. سرم

 

 هفتمم. یایآره، تو دن ـ

 

 و سردرگم نگاهم کرد. جیگ

 

 مهرناز؟ میکار کن یحاال چ ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 دونم. ینم ـ

 

 نگاهم کرد و در آخر گفت: رهیخ یکم

 

 ؟یخودت رو تو خواب نگه دار میکن یم داتیکه ما پ یتا وقت یتون یتو م ـ

 

 رو تکون دادم. سرم

 

سخته که  گهیپرم و د یشه و من از خواب م یم لیخوابم به کابوس تبد ایدن یِمورگان، با نابود میفرصت ندار ادیاما ما ز ـ

 دوباره خودم رو بخوابونم.

 

 ششم. یایبه دن میپنجم بر یایاز دن دیگردم؛ اما اول با یبرم یمن فور ـ

 

 نگاهش کردم. یناراحت با

 

 شم. یم داریتا اون موقع من از خواب ب ـ

 

 گونم گذاشت. یرو رو دستش

 

 شه؟ یم یچ یش داریسوال دارم. اگه ب هیذارم که به اون جا بکشه؛ اما  ینم ـ

 

 .نییرو انداختم پا سرم

 

 کشه. یبهم فرصت داده. اگه از خواب بپرم اونم منو م ایرو نیهم یبه اندازه  فریلوس ـ

 

 لبانم زد گفت: یکه به رو یکوتاه یهم گذاشت و بعد از بوسه  یرو رو چشماش
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 بشه. تیزیذارم چ ینم ـ

 

 .دهیدونستم که از خواب پر یمحو شد. م جیبه تدر بعد

 

 

 

*** 

 

 "مورگان"

 

نگاه کردم  یطور از مهرناز. به سمت نیاز اون خونه نبود. هم یخبر گهیجام نشستم و به اطرافم نگاه کردم. د یچند تکون تو با

 هر دو رو صدا کردم. مینابود کردن نداشت یبرا یکه زمان نیو سارا بودن. با توجه به ا وتیکه ال

 

 سارا؟ وت؟یال ـ

 

 و گفت: دیچشماش رو مال یشدن. سارا کم داریتکون خوردن اون ها هم ب یکم با

 

 شده مورگان؟ یچ ـ

 

 کردم گفتم: یاندکمون رو جمع م لِ یشدم و وسا یکه بلند م یحال در

 

 .میبر دیما با ـ

 

 ـ کجا؟ وتیال

 

 دوشم انداختم. یرو رو کولم

 

 بعد. یایدن ـ

 

 سِر جاش نشست. اریهوش سارا

 

 م؟یکن دایمگه قرار نبود مهرناز رو پ ـ

 

 .میکن دایرو پ نیو کال ایفر دیاما فعال با م؟یکن ینم داشیمگه من گفتم پ ـ

 

 شد بفهمم کجاست. یبود؛ اما م ختهیبود و افکارش به هم ر دنیمتمرکز بشم. در حالِ دو نیکردم رو کال یسع

 

 رو به اون دو نفر کردم. عیسر

 

 .میندار یما وقت ن،یبجنب ـ

 

 گفت: زیاعتراض آم یبا حالت سارا

 

 شده؟ یکه چ یشه حداقل به ما بگ یم ـ
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 .میکن دایگم؛ اما اول اونا رو پ یگم، م یم ـ

 

 رمیدستگ یادیز زِیکنم؛ اما چ دایرو پ نیذهنم کال قِیکردم از طر یدو پشتِ سرِ من شروع به راه رفتن کردن. بازم سع هر

 دم؛یو جلوتر رفتم و باالخره د دمیکش یزن. پوف کیکرد. درست مثِل  یغرغر م شهینشد. باالخره صداش اومد. داشت مثلِ هم

 .دمیو سارا شن وتیال یخودم رو همراه با صدا ی! صدایدنیاما چه د

 

 اُه! ـ

 

از جا  نیو کال ای. فرمیدو تا جوون رو ناخوش کرد یِخوش میاز عکس العملِ خودم خندم گرفت. زد شتریعکس العمل اونا ب از

 که دستپاچه شده بودن به ما نگاه کردن. یو از هم فاصله گرفتن و در حال دنیپر

 

 خوام بگم که... یم یعنی ن؟یودجا ب نیاِ شماها ا ـ

 

 .میاما برگشت م؛یرفته بود ـ

 

 .نیکردم برگرد یـ فکر نم ایفر

 

 .گهید میخب ما هم قراره بر م؟یبعد بر یایبه دن یخواست یمگه نم ـ

 

 پس چرا... ،یکن دایمهرناز رو پ یخوا یکردم که م یـ من فکر م نیکال

 

 نپرس. ـ

 

 دخالت کرد. سارا

 

 مورگان؟ هیچ هیاالن قض م،ینپرسه؟ مگه ما قرار نبود دنبالِ مهرناز بر یچ ینه، برا ـ

 

 اومدن. یجا نم چیدادم؛ وگرنه باهام ه یم حیبراشون توض دیبن بست خورده بودم. با به

 

 ن؟یرو بشنو زیکه همه چ نیدار یاالن شماها آمادگ ـ

 

 محکم به گوشم خورد. یصدا چهار

 

 کامال! ـ

 

 شروع کردم به حرف زدن.و  دمیکش یقیعم نفسِ

 

 وجود داره؟ یسرنوشت یعنی ن؟یکن یکه شما فکر م ستین یزیاون چ یبهتون گفته که زندگ یتا حاال کس ن،یدون یم ـ

 

 که سرنوشت وجود داره. میدون یـ تفره نرو مورگان، ما همه م ایفر

 

 کردم آروم باشم. یسع

 

 نیهم اعتقاد دارن که ا یسر هیکنن،  یم نییدارن خودشون سرنوشتشون رو تع دهیکه عق یدسته ا هیآدما دو دستن.  ـ

 .میستیکدوم از دسته ها ن چیسرنوشتا از قبل نوشته شده؛ اما بهتره بگم که ما جزء ه
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 ؟یچ یعنیـ  وتیال

 

 یلیفرشته که بنا به دال هیو نه  یموجودِ آسمان هیبوده، نه  یکه موجودِ فان یا سندهی. نومیداشت سندهیکه ما نو نیا یعنی ـ

 یبه خواسته ها و نوشته ها ا،ینجاتِ خودش از جهنم دن یهفتم بوده که برا یایدن سِیابل ل،یما و اون دل نِیخودش هم افتاده ب

 خواسته. یرو نم نیکه اون ا یاون جامع عمل پوشونده، در حال

 

 بود که اون رو شکوند. نیسکوت برقرار شد و در آخر کال یقیدقا

 

 ه؟یاون ک ـ

 

 هام تکون خورد. لب

 

 مهرناز. ـ

 

 سرم رو باال گرفتم و به همشون نگاه کردم. بعد

 

 .هیکیجفتش  میو چه دنباِل مهرناز بگرد میبعد بر یای. چه به دنمیبهش برس دیهفتمه و ما با یایدن یاون االن تو ـ

 

 ؟یدیرو فهم نایا یکه تو چطور نیمونده. ا زیچ هیاما هنوز  ؛یها رو گفت نیا یـ تو همه  ایفر

 

 رو فوت کردم. نفسم

 

 که اون توش بود. ییکردم. جا دایداشته، مهرناز نبوده. من بودم. من مهرناز رو از خواب پ ینیب ندهیکه قدرتِ آ یکس ـ

 

 تونستم صداهاشون رو بشنوم. یم

 

 خواب؟ ـ

 

 

 

*** 

 

 "ایفر"

 

 کردم که حرفش رو هضم کنم. خواب؟! یسع

 

 نگهش دارم گفتم: نییداشتم پا یکه سع ییصدا با

 

 خواب؟ اصال... ؟یگ یم یدار یچ ـ

 

 بر اومد. حیدرصدد توض مورگان

 

 آره، معلومه که خواب. ـ
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 ؟یهست یمن، تو چ یخدا ـ

 

 .هیسا هیـ  مورگان

 

 ؟یچرا تو فرق دار م،یسا هیخب منم  ،یلعنت ـ

 

 کرد. یاز مورگان طرفدار وتیال

 

 .ستیهم کوتاه ن نیکوتوله هستن؛ اما قدِ من همچ هیکه پدر و مادرِ منم  یدون یخب م ـ

 

 نگاه کردم. هیبهش انداختم. دوباره به سمتِ بق ینیخشمگ نگاهِ

 

 ن؟یگ ینم یزیچرا چ ـ

 

 انداخت. ینگاه هیبه بق مورگان

 

 .میبحث کردن فقط بر یبهتره به جا ـ

 

. در عرض چند میرفتم که ازش اومده بود یرو که کنارم افتاده بود با خشم برداشتم و به سمت لمونیکه علنا بوقم. وسا منم

 نکردم. یاما توجه دم؛یرو هم شن گرانید یقدم ها یصدا هیثان

 

 

 

*** 

 

مامانم و  یصدا دنِیشن شیکیکرد.  یم دوارمیکه منو ام ییزایچ هیهم داشت.  ییزایچ هیبود؛ اما  بیصداها برام عج یایدن

 ی. دلم نمدمشونید یجا نم نیحداقل ا دمشون،ید ینم گهیدوستانم که د ی. صدانیکال یخودم و صدا یبابام بود. صدا

نشستم. هر  یافتاده بود دستِ اون؛ اما منم ساکت نم یبود. امروز همه چ انحرفِ مورگ نیاما ا م؛یجا بر نیخواست زود از ا

 دنِیشن ی. عقب افتادن رو دوست داشتم. عقب افتادن تنها برافتهیبه عقب ب دنیه رسکردم ک یم یبار کار هی قهیچند دق

 .نیپدر و مادرم. هم یصدا

 

 

 

*** 

 

شه کالفه شده  یکه تموم نم نیرفتم و از ا یدونستم که فقط داشتم راه م یرو م نی. اما اشتریهم ب دیشا ایساعت بود  دو

 هشدار دادم. هیبودم. به سمتِ بق

 

 م؟یریجا بم نیا ستیما که قرار ن ـ

 

 به من انداخت و گفت: ینگاهِ اخم آلود مورگان

 

 زنن. یتو خسته شدن؛ اما مثلِ تو غر نم یهم به اندازه  هیبق یاگه دقت کن ـ

 

 کنن. یکار م یچ هیبق ستیبرام مهم ن ـ
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 .یزن یغر م یدار یکه تو چته و واسه چ ستیما هم مهم ن یبود؛ چون برا یخوب ینکته  ـ

 

. وتیسارا و ال تیو جلوتر از من حرکت کرد. در اصل جلوتر از همه. با خشم به بچه ها نگاه کردم. در انتظارِ حما دیرو کش راهش

نگاه کردم. در جوابم  نیهم که شده به کال نانیاطم یبار برا نیکه نگاهم رو جواب بدن به سمتِ مورگان رفتن. ا نیبدونِ ا

 د و اومد جلو.حوالم کر ینگاه

 

 .ستیخوب ن ادیتوجه نکن. مورگان ز ادیز ـ

 

 ینبودم که گروه رو دنباِل خودم م ی. به هر حال من کسمیشد سرِ من غر بزنه. آروم تر جلو رفت ینم لیدل نیدونستم؛ اما ا یم

 تم:گف ی. با درموندگمیبچه ها باعث شد که ما دو تا تندتر راه بر یکشوندم. اون مهرناز بود. صدا

 

 اون ور؟ میبر دیبا یچه طور گهیبار د نیا ـ

 

 گفت: دیکش یم وارید هی یکه دستش رو رو یدر حال وتیال

 

 م؟یچرا ما از قدرتامون استفاده نکن ـ

 

 نگاهش کرد. ینیبا بدب مورگان

 

 ه؟یمنظورت چ ـ

 

 .دیکش یهم دست م واریبده به د حیکرد توض یم یکه سع یدر حال وتیال

 

رد شدن ازش کمک  یاز قدرتمون برا دیبعده. چرا نبا یایدن نیکنم که ا یمن دارم حسش م ؟ینیب یجا رو م نیا نیبب ـ

 م؟یریبگ

 

 .دیزود پا پس کش یلیقدم برداشت؛ اما خ واریکم فکر کرد و در آخر به سمتِ د هی مورگان

 

 طور. نیکنه، نورم هم ینم یکمک چیه یکیتار ـ

 

 به صدا در اومد. وتیال

 

 تونه بکنه. ینم وارید هیدر مقابلِ  یادیکاِر ز شی. آتستیاز دسِت منم ساخته ن یکار ـ

 

 گفتم: یبه سمتِ من برگشتن. با ناراحت همه

 

 ببرم. نشیتونم از ب یجا تلنبار کنم؛ اما نم هیتونم خاک رو  یمن فقط م ـ

 

 اد؟ی یاز دستِ باد بر م یـ بچه ها کار نیکال

 

 که باد باشه؟ میرو دار یطوفان چرا. اما خب ک هیاما  ؛یمعمولبادِ  هیـ نه  مورگان

 

 یناگهان یکننده هوا رو از سرِ انگشتانش خارج کرد. بعد از لرزش وانهید یرفت و با سرعت واریزد و به سمتِ د یلبخند نیکال

 .ختیفرو ر وارید
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*** 

 

 "مورگان"

 

. ایدن نیدر ا سادنیوا یتعجب وقت داشتم، نه برا یبعد گذاشتم؛ اما نه، برا یایکه هنوز تو شوک مونده بودم، پا به دن یحال در

که هر کدوم از اون ها رو از دست بدم مو به  نی. از فکرِ ااینجات فر ینجاتِ مهرناز، چه برا یروز وقت داشتم. چه برا هیتنها 

 دستور دادم: هیشد. به سمتِ بق یم خیتنم س

 

 .میبر دیبا ـ

 

 جلو اومد. تیبا عصبان ایفر

 

 .میدیمورگان؟ ما تازه رس یچ یعنی ـ

 

 سرش داد زدم. بایتقر

 

 .میبر دیاالن با م،یدیرس یک ستیبرام مهم ن ـ

 

 بودم که به اون گوش بدم. یتر از اون یبه جلو گذاشت که باز هم مخالفت کنه؛ اما من عصبان یقدم ایفر

 

 اجیاحت قهیچند دق یکردم. واسه  یم دایرو پ ییجا هیهر چه زودتر  دیرفتم. با شیو به جلو پ دمیپام چرخ یسکوت رو در

 گفتم: هیداشتم که با مهرناز حرف بزنم. به سمتِ بق

 

 .قهیخوام بخوابم؛ فقط چند دق یم قهیچند دق یبرا ـ

 

 یتم و سرم رو روکوف نیرو به زم لیوسا تیزنم. با عصبان یدارم حرف م یا گهیمات به من نگاه کردن. انگار به زبونِ د همه

 به خواب فرو رفتم. هیهام گذاشتم. کمتر از ده ثان فیاز ک یکی

 

 

 

*** 

 

 لبخند زد. دنمیچمباتمه زد. با د واریکه کنارِ د دمیچشم باز کردم. مهرناز رو د یقبل یهمون جا بازم

 

 .یتو اومد ـ

 

 شده باشه. به لبخندش جواب دادم. ریکه د دمیترس یم یعنیشده باشه؛  ریآسوده نگاش کردم. انتظار داشتم که د یالیخ با

 

 .ییجا نیتو هم هنوز ا ـ

 

 کرد. یادآوری بهم
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 تونم برم. ینم ییجا ـ

 

 جام نشستم. یتو

 

 ؟یدیفهم یشتریب زِیچ ـ

 

 تکون داد. یرو به آروم سرش

 

 .ستیتنها ن فریهفتم لوس یایکه تو دن نیآره، ا ـ

 

 شه. یکم سخت تر م هیپس کارمون  ـ

 

 ...نیشه، مورگان، اگه نرس یسخت تر م یلیخ ـ

 

 .ایمهرناز. هم بخاطرِ تو، هم بخاطرِ فر میرس یما م ـ

 

 .دیکش ینفس

 

 .میرو از دست بد ایفر دیآره، اونم هست. ما نبا ـ

 

 کردم بحث رو عوض کنم. یسع

 

 م؟یکردنِ دروازه بش دایکه معطلِ پ نیبدونِ ا م؟یرو رد کن ایکه زودتر دن میکن یکار هیشه  یمهرناز م ـ

 

 کم فکر کرد. هی

 

 خواستم خب... یامتحانش نکردم که نم نیآره، فکر کنم باشه. من واسه ا ـ

 

 دونم؛ اما بگو. یم ـ

 

 شه. یکارِ تو سخت م ستمیشه؛ فقط چون من ن یم میکن یهممون با هم سع میفکر کنم اگه بتون ـ

 

 تعجب بهش نگاه کردم. با

 

 چرا کارِ من؟ ـ

 

 باشن. یکیتونن عنصرِ تار یکه خاک و آبم م یدون ی! میکیرسه. تار یبه تو م ایچون با نبودِ ما، قدرتِ من و فر ـ

 

 مکث ادامه داد: یکم با

 

 ییکنه. آخه عناصرِ روشنا یکه کار ستین یازیالبته سارا ن ن؛یریرو بگ گهیهر پنج نفر دستِ همد ییجا ی. تونیتمرکز کن دیبا ـ

 هر دو هستن.

 

 رو تکون دادم و بهش نگاه کردم. سرم
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 گفت: نانیاطم با

 

 .یدو نفر رو نجات بد دیمورگان. حاال هم برو. تو با نمتیب یبعد م یایتو دن ـ

 

کردم. با  یجا هم فکر نم یشده باشه که البته ب ختهیروم ر خیسطل آبِ  هیکردم که  ی. احساس مدمیسرعت از خواب پر به

 خشم گفتم:

 

 .ایفر ـ

 

 گفت: یلحنِ حق به جانب با

 

 .یبود دهیخواب یلیخ گهید ـ

 

 لب زمزمه کردم: ریز

 

 .یلعنت یایفر ـ

 

 شد بلند گفت: یکه ازم دور م یحال در

 

 .یگفت یچ دمیشن ـ

 

 رو کردم. هیتوجه بهش به بق یب

 

 .میجا بر نیحاال از ا دیبچه ها با ـ

 

 با تعجب بهم نگاه کرد. سارا

 

 .مینکرد دایکجا؟ ما که هنوز دروازه رو پ ـ

 

 زدم. یلبخند

 

 .ستیبه دروازه ن یازین چیه ـ

 

 .دیتو جاش پر وتیال

 

 شه؟ یمگه م ـ

 

 .میکم از قدرتامون استفاده کن هی هیشه، فقط کاف یآره که م ـ

 

 مکث دستور دادم. یکم با

 

 .نیهمه دورِ هم جمع ش ـ

 

نبود. کم کم داشت  یازیاستفاده کنن؛ اما انگار ن روهاشونیومد. خواستم بهشون بگم که از نبود که با اکراه ا اینفر فر نیآخر

 به جهنم. یاومد. چاله ا یبه وجود م ونمونیم یچاله ا
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*** 

 

 "سارا"

 

بود؟ کم کم  یمنشا چ نیدونم ا یکردم؛ اما نم ینم یکار چیشدم. من ه رهیاومد خ یکه داشت به وجود م یوحشت به چاله ا با

که به نظرم از همه جهان ها  ی. جهانمیبود گهیجهانِ د هی یدوباره چشم هام رو باز کردم، تو یو وقت میهمه در اون چاله فرو رفت

بود. با  نیآتش یچشمه پر از مذاب ها ل،یداشتن قند یغار بود؛ اما به جا هی هِیبدتر بود. با وحشت به اطرافم نگاه کردم. شب

 گفتم: یخفه ا یصدا

 

 جا کجاست؟ نیا ـ

 

 بهم انداخت و گفت: یسرسر ینگاه مورگان

 

 هفتم. یایدن ـ

 

 باشه به اطراف نگاه کرد. یزیچ یِانگار در پ بعد

 

 :دیپرس ایفر

 

 ؟یگرد یم یزیدنبالِ چ ـ

 

 زد: ادیجواب بده فر ایکه به فر نیقبل از ا اما

 

 مهرناز. ـ

 

اومد.  یبه نظر نم یکه مچاله در خود انگار خواب بود؛ اما نه، عاد میدیرو د ی. دخترمیزده بود نگاه کرد ادیکه فر ییبه سو همه

 بود که خواب باشه. مورگان با عجله به سمتِ ما برگشت. یحرکت تر از اون یب یلیخ

 

 اون طرف. میبر دیما با ـ

 

 اعتراض کرد. نیکال

 

 پر از مذابه؟ یرودخونه  هیتنها راهِ اتصال،  ینیب یمگه نم ؟یچطور ـ

 

 برگشت. وتیبا شدت به سمِت ال مورگان

 

 درسته؟ ،یپرواز کرد متیدیتو اون موقع که د ـ

 

 مذابا... نیـ آره؛ اما االن تو ا وتیال

 

 کار رو بکنم؟ نیا یفقط بگو که چطور ؛یخوام تو بر یـ نه، نم مورگان
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 گفتم: یآروم به

 

 مورگان. یتون یتو نم ـ

 

 شدت به سمتم برگشت. به

 

 چرا؟ ـ

 

 .میبکن میتون یکه ما نم یکن یم گهیچون در عوض تو دو تا کارِ د ـ

 

 تازه موضوع رو گرفته باشه گفت: انگار

 

 اُه. ـ

 

 .میباعث شد که هممون به سرعت برگرد ییصدا

 

 بندگان. یا دیآرام باش ـ

 

 شد. رهیبه مورگان خ میمستق

 

 به او اجازه دهم از سدِ من بگذرد؟ یگروه انتظار دارد که به سادگ نیرهبرِ ا ـ

 

که  نیاشتباه. مرِد وحشتناک بدونِ ا یلیبود که البته کارش اشتباه بود، خ وتیکه به خودش اومد و حرکت کرد ال ینفر نیاول

 باعث شد اون به عقب پرت شه. یبه اون بندازه با اشاره ا یقینگاهِ دق

 

 بودم. زاریکنه ب یآتش باز یعنیبا قدرتِ من  یکیکه  نیاز ا شهیهم ـ

 

 .دیکش ادیفر مورگان

 

 ؟یکارش کرد یچ ـ

 

 بود گرفت. دهیحرکت خواب یکه ب وتیرو به سمِت ال دستش

 

 شما خواهم کرد. یبا همه  گرید یکه تا چند لحظه  یکار ـ

 

مرده بود. همون طور که  وتیتونست باشه. ال ینم شتریب زیچ کیاون حرف  یِخاموش شده بود. معن نهیدر س ادمیفر یصدا

 چند روز منو تنها نذاشته بود. نیدوستِ من بود. اون بود که ا وتی. اُه، المیمرد یم گهید ی هیما تا چند ثان یهمه 

 

 .دمیذهنم شن یرو تو ییکردم. اون تکون خورده بود. صدا یکردم که مهرناز تکون خورد. نه، انگار اشتباه نم احساس

 

 .میرو بزن روهامونیبهش ن دیمن همه با هم با یبچه ها با اشاره  ـ

 

بودن. دست  دهیهم نشن دیشا ده،یمهرناز رو شن یکه صدا اوردیخودش ن یکس به رو چیو ه میکرد یبه اون مرد نگاه م همه

 مهرناز باال اومد. یها
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 دو، سه! ک،ی ـ

 

خورد و تلو تلو خوران به  یا کهیشد. مرد که انتظارش رو نداشت به شدت  دهیمختلف به سمتِ مرد تاب یرویچند لحظه چند ن در

 میکه ما بتون نیرو گرفت و قبل از ا ایکه پرت بشه با دست فر نیاشتباه بود. درست قبل از ا یزیچ کیعقب پرت شد؛ اما 

 شده بود. دیبه همراهِ اون ناپد ایفر مینشون بد یحرکت

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

 ی. صحنه فتمیهم همراهِ اون رفته بود باعث شد به زانو ب ایکه فر نیاما ا م؛یشد که انقدر ساده اون رو کشته باش ینم باورم

 کتابم تکرار شده بود و من باعث شده بودم.

 

 رسوندم )از راهِ پرواز( و با ترس گفتم: هیبق شِیسرعت خودم رو به پ به

 

 اون رفت؟ ـ

 

 باعث شد بدنم و بدن هامون بلرزه. یادیفر یداد. صدا سرش رو تکون یبا ناباور مورگان

 

 !ــــــــــــــایفر ـ

 

سالم  ایامکان نداشت که فر نیاما ا م؛یبفهمه. سخت بود که هممون بفهم نیرو آروم رو هم گذاشتم. سخت بود که کال چشمام

کردن. دوباره به  یم هیگر فریدست دادِن لوساز  یاطرافم گوش سپردم. جن ها برا غِیج غیج یمرده بود. به صدا ایبرگرده. فر

 دهیمچِ دستش گذاشتم؛ اما نه؛ فا یقدم برداشتم. با ترس دستم رو رو وتیبه سمتِ ال ومهم مرده بود. آر فریآوردم. لوس ادی

موجودِ  کیو فقط  میهم ساده نبود. ما دو نفر رو از دست داده بود نیهمچ دیرس یکه به نظر ساده م یروزیپ نینداشت. ا یا

دو زانوش افتاده  ی. به عقب نگاه کردم. جن ها در حاِل فرار بودن )احتماال به همون جهنم( و سارا رومیمصرف رو کشته بود یب

 :دمیکش ادیداشت خودش رو پرت کنه. فر یرو نگه داشته بود که سع نیبود و مورگان هم کال

 

 شه. ینم میوقت تسل چیاون ه .میتالش نکرد ینبود. ما حت یچیه نیجنگ نبود، ا نیا ـ

 

 .دمیدست زدن را شن یشه. باز هم صدا ینم میوقت تسل چیگفتم، اون ه یم درست

 

 شم. ینم میوقت تسل چیمن. من ه یبنده  نیآفر ـ

 

 نگاه کرد. نیشه. به سمتِ کال ینم میرو که اون تسل نیدونستم ا یمنحوسش برگشتم. م یِسمتِ صدا به

 

 .دیرس یبه نظر م یبنده، معشوقت هنگام مرگ هم قو ـ

 

 زد: ادیفر نیکال

 

 خفه شـــــــــــــــــــو! ـ

 

 به طرفش حمله کنه؛ اما مورگان با دست مانعش شد. خواست
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 ذهنم گفتم: یتو

 

 خواد. یرو م نیاون هم ن،ینه کال ـ

 

 گفت: یبا درماندگ نیکال

 

 نشده. شیچیرو کشته و خودش ه ایفر یرو کشت. اون لعنت ایاون فر ـ

 

 گفتم: ادیفر با

 

 تنهاست. گهیاون د ـ

 

 گفت: یبا پوزخند فریلوس

 

 امکان نداره. نیا ـ

 

 شدم. رهیخشم بهش خ با

 

دست  یاون جنا یدلت خوشه؟ تو وقت ی. االن به چفریتموم شده. همشون رفتن لوس فر،ینگاه به اطرافت بکن، آره لوس هی ـ

 خدا هم طردش کرده. ینفر که حت هی. ینفر کیسازت نباشن فقط 

 

 یخبر داشتم و خودم هم نابودش م زشینوبتِ من بود که اون رو زجرش بدم. خودم ساخته بودمش و خودم از همه چ حاال

 کردم.

 

کس حاضر نشده که روحش رو با تو در  چیکس، ه چی. هینکرد دایخودت پ یبرا یکه هرگز بدن نی. به افریفکر کن لوس نیبه ا ـ

 ؟یکار کرد یبذاره و تو چ ونیم

 

 .دیکش ادیفر

 

 خفه شو! ـ

 

 زدم. پوزخند

 

 وت؟یمثلِ ال ای ؟یکش یمنو نم ایچرا مثلِ فر ه؟یچ ـ

 

 .دیمورگان به گوشم رس فِیضع یصدا

 

 مهرناز. ـ

 

 دست ساکتش کردم. با

 

 من ساختمت. یباش ی. تو هر چقدرم که قوفریمنتظرم لوس ـ

 

 شد. رهیبهم خ تیعصبان با
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 منو نساخته بنده. یکس ـ

 

 جلو گذاشتم. یقدم

 

 .یایجا ب نیمن باعث شدم به ا ـ

 

 .گهیقدم د هی

 

 من به تو روح دادم. ـ

 

 تر. کینزد یقدم

 

 شم. یو من باعثِ مرگت م ـ

 

 .میپرت شد نییسرعت دستم رو به گلوش گرفتم و هر دو با هم به سمت پا به

 

 .دمیبار شن نیآخر یمورگان رو برا ادیفر یصدا

 

 مهـــــــــــــــــرناز! ـ

 

 

 

*** 

 

 "مورگان"

 

 و به گوشِ خودم برگشت. با زمزمه گفتم: دیچیغار پ یتو ادمیفر یصدا

 

 امکان نداره. ـ

 

ود که رد شه. اون رفته بود. نب یزیبودم رو رد کنه؛ اما نه چ دهیرو که د یزیچ نیا یکیزد. انتظار داشتم  یکس حرف نم چیه

دو زانو  یرو. هر دوشون رو. هر سه نفر رو اینداشت. من هم مهرناز رو از دست داده بودم و هم فر یا دهیهمه تالش فا نیا

داشت  اهایدن وارِیلرزه. با تعجب به اطراف نگاه کردم. د یداره م نی. احساس کردم زممیزد ینم یکدوم حرف چی. همیافتاده بود

 یم لیبود به آب تبد نیزم یکه رو یی. مذاب هانمیپنجم رو هم بب ایچهارم و  یایتونستم مردمِ دن یو من م ختیر یفرو م

 توجهم رو جلب کرد. یفیضع یصدابودم.  دهیشد که تا به حال ند یم ییبه جا لیشدن و اون غار داشت تبد

 

 مورگان! ـ

 

 زدم. ادیسمتِ صدا برگشتم و ناخودآگاه فر به

 

 مهرناز! ـ

 

 :دمیشکمش گرفته بود. پرس یبه دستش کردم که محکم رو یو به سمتش رفتم. نگاه دمیسرعت از جا پر به
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 شده؟ یچ ـ

 

 هم بدون زخم برم. نیداد که من همچ یـ اون اجازه نم مهرناز

 

 نگرانِ من به سرعت گفت: یچهره  دنِید با

 

 .ستین قیعم یادیاما نترس، زخمم ز ـ

 

دستِ من شروع به خوب شدن کرد و بعد تازه متوجه  رِیزخمش گذاشتم و به خوب شدنش فکر کردم. زخم ز یرو رو دستم

 حرف زدنش شدم.

 

 ش؟یتو کشت ـ

 

 رو تکون داد. سرش

 

 ما. نیماست، سرزم نیجا سرزم نیا ن،یجا رو بب نیا ـ

 

 افته؟ یم یداره چه اتفاق ـ

 

 شن. یدارن ادغام م اهای. دنفتهیب دیکه با یهمون اتفاق ـ

 

 

 

*** 

 

 "مهرناز"

 

 تعجب به همراهِ من نگاه کرد. با

 

 ها... نیا یپس همه  ـ

 

 کنم. یرو به هم وصل م اهایهستم که دن یرو جدا کردم؛ اما انگار کس اهاینبودم که دن یمن کس ـ

 

 وتیو البته ال ای. فریکیاز دست دادنِ  یکردن. هر دو برا یم هیو سارا در آغوش هم گر نیاومد. کال هیگر یبعد صدا یا لحظه

 افتادم. هینه؛ اما باز هم دوستمون بودن. ناخودآگاه من هم به گر ادیز دیکه شا

 

 من بود. رِیهمش تقص ـ

 

 سرم رو باال گرفت. مورگان

 

 مهرناز؟ یچ ـ

 

 االن زنده بود. اینوشتم، فر یاگه من نم ـ

 

 ؟ینوشته بود یجور نی. تو مرگش رو ایچیتِ تو نبود، هدس یچیـ بس کن، ه مورگان
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 ...ینه؛ ول ـ

 

 تو نبود؟ رِ یتقص یدید ـ

 

 یایدن یششم، غول ها یایمانندِ دن یگو ی. انسان هااهایدن یاومدن. از همه  یکه به طرفمون م میدید یرو م یادیز افرادِ

 لرزان به حرف اومدم. یاومدن. با صدا یها و انسان ها همه م هیچهارم و سا یایدن یپنجم، کوتوله ها

 

 .میبد حیاون ها توض یبرا دیما با ـ

 

 .دمیرو شن یادیفر یصدا

 

 سارا! ـ

 

 به سرعت سر بلند کرد. بعد با سرعت خودش رو به طرفِ مرد حرکت داد. سارا

 

 بابا! ـ

 

 پدر و مادرش رفت. به مورگان نگاه کردم. دنِید یهم برا نیکال

 

 ؟یر یتو نم ـ

 

 کمرم جا به جا کرد. یرو رو دستش

 

عادت  گهید یکس دنِی. عادت کردم؛ اما االن به ددمیوقته اون ها رو ند یلیاون ها وقت دارم، تازه من خ دنِید یمن برا ـ

 کردم.

 

 کردم گفتم: یکه صورتم رو جدا م یبه لبم کاشت. در حال یلبخند زدم. اون هم پاسخ داد. با لبخند بوسه ا بهش

 

 من کجاست؟ گاهیشه؟ جا یم یاالن چ ـ

 

 شد بود گفت: رهیرو به رو خ تِیکه به جمع یحال در

 

 هر جا من باشم. ـ

 

 .ستمیمن از شماها ن ـ

 

 .یو هر دو لجباز و هر دو دوست داشتن یکیرفته؟ هر دو تار ادتی. میـ من و تو از هم مورگان

 

 . ادامه داد:فتمیگفت که باعث شد به خنده ب شخندین یآخر رو با کم ی جمله

 

 .میبا هم باش دیما با م،یمهرناز؟ ما با هم ینیب یم ـ

 

 لب گفتم: ریز
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 دوست دارم. ـ

 

 کرد گفت: ینگاه م تیکه هنوز به جمع یحال در

 

 ! منم دوست دارم.دمیفکر نکن نشن ـ

 

 به پهلوش زدم. یمیمال ی ضربه

 

 بدجنس. ـ

 

 .میداد یم حیرو توض زهایچ یلیخ دی. بامیداد یم حیبراشون توض دی. بامیرفت تیدو آروم به سمتِ جمع هر

 

 

 

*** 

 

 فریبشه. به لوس یطور نیخواستم ا یترسوند. نم یمنو م نیبود و هم یواقع یلیدونم، خ ی. خواب؟ نمدمیاز خواب پر یتکون با

 :دیانداختم. پرس ینگاه

 

 ؟یدید ـ

 

 :گفتم

 

 .یتو بازنده ا ـ

 

 زد. یطانیش یلبخند

 

 شه و بعد... یماجرا باز م نیدوستانت به ا یپا ،ی. اگه تو به حرفِ من گوش نکنرمیم ینم یبازنده؛ اما به راحت ـ

 

 رو به هم کوفت. دستانش

 

که اونا  یو مشاهده کن انیب یپس بهتره که بذار ؛یبه اون ها ندار یاما تو که حس ن؛ید یدو نفر رو از دست م یراحت نیبه هم ـ

 . درسته؟رنیبم

 

نداشتن. هر چه گناه بود بخاطرِ من بود.  یاون ها که گناه ؟یچ وتیال ؟یچ ایمرد؛ اما فر یرو قبول کنم. اون م نیتونستم ا ینم

 التماس کردم.

 

 به اونا کار نداشته باش. ـ

 

 صورت تو هم به من کار نداشته باش. نیدر ا ـ

 

 ؟یرو به گند بکش ایهفت دن نیاز ا شتریو بذارم که ب ـ

 

 شد. نیخشمگ فریلوس
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 بود. شنهادیپ هیفقط  نیا ـ

 

که من قرار  یخواست خودش رو از منجالب یخواست خودش رو نجات بده. اون م ی. اون مستین شنهادیدونستم که پ یم اما

 البته... یدبودن، به زو یکه فرار یدانیبود براش بسازم نجات بده. خودش رو از شرِ مر

 

 کنم. یقبول م ـ

 

 دادم: ادامه

 

خوام بفهمن  ی. نمننیباشه که اونا تو رو نب یجور یاگه هم باش ای ،یجا اومدن تو نباش نیدوستانم به ا یکه وقت یبه شرط ـ

 ؟یدیما دو نفر فهم یاز معامله  یزیچ

 

نداشت و من  نانیبود که خودش رو نجات بده؛ اما باز هم به من اطم یراه نیمکث کرد. دو دل بود. درسته که ا یلحظه ا یبرا

داشتم که االن  ازیحال ن نینبودم که اون بتونه بهش اعتماد کنه. اما با ا یدادم؛ چون من کس یحق رو بهش م نیکامال ا

 اعتمادش رو جلب کنم.

 

 به من اعتماد کن. ـ

 

 سردش رو به چشمم دوخت. چشمانِ

 

رو  تیبلکه مورگانِ دوست داشتن وت،یو ال ای. نه تنها فرینیب یهرگز نم گهیباشه و بشه، دوستات رو د نیاز ا ریغبه  یزیاگر چ ـ

 .دید ینخواه گهیهم د

 

 کردم. اخم

 

 دونم. یم ـ

 

 نگاه کردم. فریشدن. با خشم به لوس یم کی. داشتن نزددمیشن یقدم هاشون رو م یصدا

 

 برو. ـ

 

 دیرفت. اول با یم دیخواد بره؛ اما االن با یکه م ییاز جا رونیبِکشمش ب دیدونستم با یچشمام نگاه کرد. م یبار تو نیآخر یبرا

با  شهیدفترچه هم نی. ادمیدست کش بمیج یتو یکردم که دوستانم در امانن. دور از چشمِ اون به دفترچه  یحاصل م نانیاطم

دفترچه اون نابود شه. خودم به وجودش  نیکردم که با ا یم یکار دیا االن باخودم بود؛ ام سِینوتلخِ  یدفترچه  شهیمن بود. هم

اومدن نگاه کردم و دوباره برگشتم تا به اون  یکه بچه ها م یتونستم نابودش کنم. به سمت یآورده بودم؛ پس خودم هم م

رفتم.  یاومدن به اون سمت م یه داخلِ غار مکه اونا ب نیاز ا لقب دیاخطار بدم که بره؛ اما اون رفته بود. از جام بلند شدم. با

مورگان بود که فرود اومدم. صداش رو  یپا یغار و جلو ی گهیقسمتِ د یبه صورتِ عقب عقب رفتم و خودم رو پرت کردم رو

 .دمیشن

 

 مهرناز؟ ـ

 

 شدم و با التماس نگاهش کردم. بلند

 

 .میبر دیما با ـ
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 کجا؟ ـ

 

 کردم. دیتاک

 

 .میبر دیفقط با ـ

 

 هم در اومده بود. ایفر یصدا یحت گهید

 

 شده؟ یبده که چ حیمثلِ آدم توض ـ

 

 کنار. دمیرو کش مورگان

 

 .وتیطور ال نیهم ره،یم یم ایفر میما اگه نر ـ

 

 کنه. یریجلوگ ایخواست از مرگِ فر یبود که م یکنه. اون کس یدونستم اون باور م ینگاهِ مورگان فرق کرد. م رنگِ

 

 م؟یبکن دیکار با یـ چ مورگان

 

 مورگان. یبر دی. تا هرجا که ممکنه تو بایو بر یکه اونا رو بردار نهیا یبکن دیکه با یکار ـ

 

 ؟یتو چ ـ

 

 کنم. یکه شروعش کردم و تموم م یزیمونم و چ یمونم. م یم ـ

 

 سرد شد. نگاهش

 

 مونم. یپس منم م ـ

 

 .نیزم دمیرو کوب پاهام

 

 شه. ینم ـ

 

 بازوم گذاشت. یرو رو دستش

 

 .ید یجا جون م نیا یکه تو دار نمیتونم برم و فقط بب یبشه مهرناز. نم دیبشه، با دیبا ـ

 

نه من. من  ،یدار ازیهستن که تو بهشون ن یمورگان. اونا کسان یبر دیمونم. تو با یوقت! من زنده م چیدم. ه یمن جون نم ـ

 رو خراب کردم. یهستم که زندگ یکس

 

 .ستیبرام مهم ن ـ

 

 کردم. اخم

 

 مهم باشه. دیدونم؛ اما با یم ـ
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 کردم. یفشار پا

 

 ببرشون. ـ

 

 بار بهم نگاه کرد و عقب عقب رفت. نیآخر یبرا

 

 بچه ها. میبر دیما با ـ

 

 مختلف در اومد. یصداها

 

 چرا؟ ـ

 

 رو از من گرفت و به اونا نگاه کرد. نگاهش

 

 .میدونم؛ اما بهتره که ما بر ینم نیباور کن ـ

 

 بار به من نگاه کردن و بعد عقب گرد کردن و از غار خارج شدن؛ فقط مورگان موند و گفت: نیآخر یها برا بچه

 

 مهرناز؟ ـ

 

 بار بغلش کردم. دمِ گوشش گفتم: نیآخر یلبخند زدم و جلو رفتم و برا بهش

 

 شه. یدلم برات تنگ م ـ

 

 کرد. یادآوری

 

 نه من. ،یر یم یینه تو جا ـ

 

 دونم. یم ـ

 

 فاصله گرفتم. ازش

 

 برو. ـ

 

 یبود که من م یزیتمامِ چ نیرفت و ا رونیهفتم ب یایرفت در اصل از دن رونیبار به من نگاه کرد و از غار ب نیآخر یبرا

 ینوشتم. رو یم یجا بود که بدونِ قلم چطور نیآوردم؛ اما مسئله ا رونیرو ب ادداشتمینشستم و دفترچه  نیزم یخواستم. رو

 کردم. یرو فراخوان م وتیال یروین دیکه... خودش بود، من با نیا ایآب بود و  رومیگشتم. کاش ن یسخت زیبه دنبالِ چ نیمز

 

برداشتم و با نگاهم بهش چشم دوختم. باالخره بعد از تالشِ فراوانِ من، ناگهان چوب در دستم آتش  نیچوب از زم کهیت کی

 موند. یذغال باق یا کهیخاموش شد و به جاش در دسِت من ت عیگرفت و سر

 

 کردم به نوشتن. شروع

 

 :دیپرس فریکرد. لوس یشد. مهرناز جلوش بود و بهش نگاه م داریباالخره پد داریناپد انِیاز م فریلوس"
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 که برن؟ یپس فرستاد ـ

 

 کرد. یبا خشم بهش نگاه م مهرناز

 

 ".یاشتباهِ خودم بکن یِذاشتم دوستام رو قربان ینم ـ

 

 زد. ادیو هوا فر نیزم انِیشد. از در م یم کیداشت نزد فری. لوسدیبه سمتِ باال چرخ نگاهم

 

 تمومش کن. ـ

 

 نداشتم خودم رو با حرف زدن خسته کنم. میمن تصم اما

 

 نگاه کرد. نیخشمگ فریلوس"

 

 نداره. یا دهیکارها فا نیاما ا ـ

 

 زد. یپوزخند مهرناز

 

 تموم بشه. دیکه شروع شده با یزیاالن فقط منم و تو. چ فر،یداره لوس دهیفا ـ

 

 .یکه تمومش کن یستین یتو کس ـ

 

 دیکه به ذهنش رس یورد نیاومد. با اول یسر انگشتاش به حرکت در م یدستاش رو آماده کرد. جادو داشت تو مهرناز

 "عقب رفت. یتلوتلو خورد و کم فریپرت کرد. لوس فریدستانش رو به سمتِ لوس

 

 عقب رفت. فریمن لوس یکرد. همزمان با نوشته  نگاه

 

قدرت  ادیبود؛ اما ز سادهیکشت رو به روش وا یاون رو م دیکه با یمرد. کس ینم یاما اون هنوز زنده بود. اون به راحت"

حمله کرد و اون رو با خودش  فری! به سمتِ لوسیکرد، هر کار یم ینجاتِ دوستاش هر کار یبود برا ینداشت. مهرناز عصبان

 یهم م فریسوختند. لوس یمذاب ها فرو رفته بودند و م رِیاد بود رساند. هر دو به زیغار ز یداخلِ مذاب ها که فاصلش تا باال

 "با اون دوست نبودند. گریمذاب ها د نیسوخت. ا

 

زد، اون هم  یم ادینگاه کردم. فر فریسسوختم. به لو ی. داشتم مسمیتونستم بنو ینم گهیدستم حس کردم. د یرو یسوزش

 سوخت. یداشت م

 

از عنصرش از آب شده  یمیهم ن فریبود. مهرناز عنصرش از آب بود و االن لوس نیدونست که اون ورد کارش هم ینم فریلوس"

 بود و آب با آتش دشمن بود.

 

 "رفتن. یدو داشتن به کامِ مرگ فرو م هر

 

بود که  یزیاومد؛ چون اون چ یسوختم؛ اما صدام در نم یاز حِد تصورم بود. داشتم م شتری. سوختن بدمیاز نوشتن کش دست

 خودم خواسته بودم.
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*** 

 

 "مورگان"

 

کردم. من هرگز حاضر نبودم که اون رو  یبه مهرناز کمک م دیدور شدنِ بچه ها نگاه کردم و خودم به سمتِ غار برگشتم. با به

گوشم رو آزار داد. نگاه کردم. پوستِ  یادیفر یکه وارد شدم، صدا نیو واردِ غار شدم. هم دمیکش یقیترک کنم. نفسِ عم

اما اونم در حالِ سوختن  فره؛یلحظه فکر کردم که کارِ لوس هی یداشته باشه. برا یکه منبع نیمهرناز در حاِل سوختن بود، بدونِ ا

شدن. به سرعت کنارِ دفتر رفتم. به مهرناز نگاه کردم؛ اما  یم یقیقکنارِ مهرناز افتاد. نوشته هاش ح یبود. نگاهم به دفترچه 

دادم. حاضر  ینجاتش م دیکه بغلم بود. من با یکردم و به ذغال گاهدفتر ن یکرد. به نوشته ها یاون از شدتِ درد به من نگاه نم

 کدوم از بچه ها رو. چیکس رو از دست بدم، ه چینبودم ه

 

غار نبود؛ اما  یتو یموند. کس رهیخ یخال یها وارهی. به داخلِ غار برگشت و نگاهش به ددیشن یمها رو  ادیفر یمورگان صدا"

پرت  نییو مهرناز به پا فریموند. لوس رهیخ یغار. نگاهش به گوشه ا نیهم یغار باشه. تو یتو دیاون مطمئن بود که مهرناز با

که به کمکش  ییروین نیکمک خواست و بهتر روهاین یپرت کرد. در همون حال از همه  نییشدن. به سرعت خودش رو به پا

رفت.  یمذاب فرو م یکه داشت تو دی. دستِ مهرناز رو دشهیاومد خاک بود. حاال اون در مقابلِ آتش مقاوم بود. مقاوم تر از هم

که دستِ مهرناز رو  یداد. زمان ید اون رو نجات میکرد که با یفکر م نیو با خود به ا دیکش یم نییبه سرعت خودش رو به پا

سوخت. آب و آتش دشمنن؛ اما  ینم ادیمذاب فرو رفته بود؛ اما چون اون عنصرش آب بود، ز انِیتمامِ بدنِ اون م بایگرفت تقر

دونست که  یم ونغار برگشت؛ اما ا یو با اون به دهانه  دیکش رونیآبه که خاموش کننده س. مورگان تمامِ بدنِ مهرناز رو ب

 "مرده. فریلوس

 

 گشت. به سمتش رو کردم. یبرم یرو به سمتِ مهرناز برگردوندم. نفسش داشت به حالتِ عاد نگاهم

 

 مهرناز؟ ـ

 

 :دیآروم پرس ییصدا با

 

 مورگان؟ ـ

 

 گفت. ازش فاصله گرفتم و گفتم: یآغوشش گرفتم و اون آخ در

 

 حواسم نبود. د،یببخش ـ

 

 :دیپرس

 

 کجاست؟ فریلوس ـ

 

 بود و نه خودش. گفتم: یخبر فریلوس غِیج ینه از صدا گهیجلوم نگاه کردم. د به

 

 اون مرده. ـ

 

 . مهرناز گفت:ختیر یها فرو م واریبه لرزش در اومد و د نیزم

 

 اون مرده. ـ

 

 زدم: یلبخند
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 .میاما ما همه زنده ا ـ

 

 .جلو اومد ای. فردمیو من بچه ها رو د ختیها فرو ر وارید

 

 تموم شد؟ زیهمه چ ـ

 

 کردم: تکرار

 

 !زیهمه چ ـ

 

 ما شش نفر؟ فِیـ و تکل نیکال

 

 و من گفتم: مینگاه کرد گهیهمد به

 

 ؟یدر به در ـ

 

 .دیخند وتیال

 

 من دوسش دارم. ـ

 

 اخم کرد. ایفر

 

 طور. نیکه بگم؛ اما منم هم ادی یبدم م ـ

 

 مات به ما نگاه کرد. سارا

 

 پدر و مادرامون؟ شِیپ میگرد یبرنم گهید یعنی ـ

 

 :دمیپرس

 

 ادته؟یتو مگه اونا رو  ـ

 

 که سارا جواب بده، مهرناز جواب داد. نیاز ا قبل

 

 شه. یبود. االن که اون مرده، طلسماش داره باطل م فریطلسمِ لوس ،یاون فراموش ـ

 

 نگاهِ من ادامه داد: دنِیگشت. با د یبرم یکه داشت به حالتِ عاد دمینگاه کردم و پوستش رو د بهش

 

 اون مذابم کارِ خودش بود. ـ

 

 :دمیسمتِ همه پرس به

 

 خواد آواره بمونه؟ یم یک ـ
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 با خنده به هم نگاه کردن. همه

 

 مـــن! ـ

 

 انیپا

 
~mehrnaz~ 

 

3/1/2113 

 

14/11/1391 

 

 92  بهشتی: ارد انتشار

 

 
 
 

 

 


