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به نام خدا

نام کتاب  :خیابانی به نام ترس

نویسنده ~mehrnaz~ :

فصل اول:
خیابانی به نام ترس

در حالی که با چتر بسته کلنجار می رفتم که بازش کنم ،به سمت بیرون اتاقم فریاد زدم:
ـ مامان اومدم.
اما باز هم ناامید به سمت چتر خراب برگشتم .امروز روز اول از سال تحصیلی جدید بود .یک سپتامبر ،روزی که به شدت ازش
وحشت داشتم .همیشه روز اول مدرسه منو به وحشت می انداخت .هر چند بعد از اون می تونستم به خودم مسلط باشم؛ اما
سختیِ کار همون اولش بود .باز هم صدای فریاد مادرم بود که از پایین به گوشم رسید .با فریادی از سرِ خشم چتر رو به زمین
کوبیدم و بارونیم رو از روی تختم برداشتم .در حالی که اون رو به تن می کردم ،به سرعت با کوله ای در دست دیگرم پله ها رو
طی کردم .جلوی پای مادرم ایستادم .با سرزنش نگاهم کرد.
ـ سارا؟ مگه من نمی گم که زودتر بلند شو؟
اخمی کردم.
ـ مامان من ازت خواسته بودم که چتر جدید بگیری .چتر سابقم خراب شده.
کوله رو از دستم گرفت تا راحت تر بتونم بارونی را به تنم کنم.
من در شهر بارون زندگی می کنم .در لندن .از وقتی به دنیا اومدم همین جا بودم و تا به حال جز مسافرت هایی که به ایران
داشتم از این جا خارج نشدم .نه این که نخوام ،نمی تونم .یه دختر هفده ساله حق زیادی برای انتخاب نداره؛ اما امسال فرق
داشت .من باالخره هیجده ساله می شدم و می تونستم .آره ،می تونستم که آزاد باشم .هر چند که مادرم مخالف باشه.
به زور دستم رو از آستین بارونی رد کردم و کالهش رو روی سرم انداختم.
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ـ من باید برم مامان.

بدون هیچ حرفی کولم را به دستم داد .سریع از خونه زدم بیرون .خیابون خلوت بود و از گرفتگی ابرا به تاریکی می زد .خونه
های کنارِ هم ،شبیه هم و شیروانی بودند .این رو خیلی دوست داشتم .عاشقِ خونه و خیابونمون بودم .اتوبوسِ زرد رنگِ
سرویسِ مدرسه باعث شد قدم هام رو تند تر کنم به نزدیکیِ سرویس که رسیدم تقریبا داشتم می دویدم .با رسیدن به
سرویس ،درِ سرویس باز شد .با لبخند به جوزف راننده ی سرویس سالم کردم .متقابل جوابم رو داد .نگاهی به دختر و پسرایی
کردم که توی سرویس داشتند با هم حرف می زدن .مثلِ همیشه ترجیح دادم که توی بحث های بیخودشون شرکت نکنم و بشم
همون دخترِ مغروری که دخترای دیگر نمی تونستن گویِ غرور رو ازش بدزدن .با قدم های معین به سمتِ آخرین صندلی رفتم.
بایدم این رفتار رو نشون می دادم .پدرم یکی از سیاسی های معروف بود که تمومِ شهر می شناختنش .خودم هم با قیافه ای
نیمه شرقی تقریبا زیبا بودم .این ها باعث شده بود که دور و برم پر از دختر و پسرهایی باشه که سعی دارن بهم نزدیک شن؛
اما من از این که جلب توجه کنم متنفرم و ترجیح می دم که تو خلوت خودم بمونم .این باعث شده بود که بگن سارا توماس
مرموزه؛ اما حداقل خودم می دونستم که هیچ مرموز بودنی وجود نداره؛ فقط از شلوغی گریزونم .اتوبوس جلوی مدرسه ی
بزرگمون نگه داشت .تازه االن می فهمیدم که چه قدر دلم برای این جا تنگ شده بود .این که بخوام آخرین سالم رو در این جا
شروع کنم کمی برام سخت بود.
به همراه بقیه ی بچه ها از سرویس پیاده شدم .مات شدم به ساختمون قدیمی .باران نسبت به زمانی که سوار سرویس شده
بودم تندتر بود و تازیانه وار به صورتم می خورد .سرفه ای از سرما کردم و بارونی رو بیشتر به خودم پیچیدم .قدم هام رو
هماهنگ کردم تا به داخل ساختمون برم تا حداقل از گزند سرما در امان باشم .راهرو ها انبوه از شاگردانی بود که برای اولین
روز به مدرسه برگشته بودند .گاهی چهره های آشنا هم می دیدم و با تکون دادن سر بهشون سالم می کردم .باالخره به سالنِ
غذاخوری رسیدم ،در حالی که پر از آدم هایی بود که خیس س ِر جاشاهاشون نشسته بودند .به دنبال جایی خالی چشم
چرخوندم؛ اما همه جا پرِ پر بود .صداهایی از گوشه کنار ،منو دعوت به هم نشینی با اون ها کرد؛ اما من االن ترجیح می دادم
صدای هیچ کس رو نشنوم .حداقل نه در این زمان که از سرما دندون هام به لرزه افتاده بودن .باالخره جایی رو که باید ،پیدا
کردم .کنارِ کالین ایوانس ،پس ِر منفور و مرموزِ مدرسه .باالخره بهتر از بی جایی بود .کیفم رو روی شونم جا به جا کردم و به
سمت میزش رفتم .بدون توجه به اون صندلی یی رو بیرون کشیدم و نشستم .خودم رو تو آغوش گرفتم که کمی گرم شم؛ اما
دریغ از این که ذره ای گرم شم .کمی که گرم شدم ،برای گرفتنِ برنامه هام از جام بلند شدم .همزمان با من کالین هم بلند
شد .نمی دونم چرا انقدر از این آدم وحشت داشتم .شاید بخاطرِ شایعه هایی بود که راجع به اون می گفتن .مطمئنا بخاط ِر همون
بود .آب دهنم رو به زور قورت دادم و به تندی از کنارش رد شدم .با دیدنِ دوباره ی راهرو نفسِ راحتی کشیدم .به دنبالِ
دفترِ دوشیزه لیوم رفتم .مشاورِ جوانِ مدرسمون که هیچ وقت دلت نمی خواست برای مشاوره پیشش بری؛ البته این فقط
درباره ی دخترها بود .همیشه جلوی دفترش پر از پسرهایی بود که به بهانه های مختلف اون جا سرک می کشیدن .پشتِ درِ
ی جوانش در گوشم پیچید:
اتاقش ایستادم و در را به صدا در آوردم .طولی نکشید که صدا ِ
ـ بفرمایید.
بی معطلی در رو باز کردم و قدم به دفترِ نوسازِ خانومِ لیوم گذاشتم .اتاقِ کوچکی بود؛ اما با سلیقه چیده شده بود .می ِز کوچکی
کنارِ پنجره بود و پنجره به وسیله ی پرده ای ضخیم پوشانده شده بود .روی میز پر از عکس و دفترچه یادداشت بود ،به عالوه ی
تلفنی که اون رو به دنیای بیرون از مدرسه وصل می کرد .باالخره نگاه از این چیزها گرفتم و به دوشیزه لیوم چشم دوختم که
در لباسی غیرِ رسمی در صندلیش لم داده بود .یکی از دالیلی که بچه ها و بیشتر پسرها با او احساسِ راحتی می کردند همین
طرزِ لباس پوشیدنش بود .اگر به سنش نبود ،مطمئنا با دانش آموزان اشتباه گرفته می شد .با دیدنِ من لبخندی به چهره
نشوند.
ـ دوشیزه توماس.
متقابل لبخندی زدم.
ـ برای گرفتنِ برنامم این جام خانوم لیوم.
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کشویِ میزش رو باز کرد و در حال گشتن باالخره کاغذی رو از بینِ انبوهِ کاغذها بیرون کشید.
ـ این جاست توماس.
جلوتر رفتم و کاغذ را از دستش گرفتم.
ـ ممنون خانوم لیوم.
منتظرِ جوابی نشدم .حوصله ی انتظار رو دیگه نداشتم .سریع در رو بستم و به سمتِ اولین کالسم؛ یعنی تاریخ ،راه افتادم.
واسه ی روزِ اول سخت بود که بخوام باز هم برگردم تو کالسِ تاریخ ،در حالی که می دونستم قراره چی رو یاد بگیرم! سال ها
بود که این ها رو می شنیدم .از زمانی که جهان بزرگ تر بود .زمانی که با حاال فرق داشت و تعداد انسان ها بیشتر بودند .قبل
از اومدن سایه ها .هنوز هم باورم نمی شه که می گن زمانی جهان شش میلیارد جمعیت داشته .ما تو این زمان این عدد رو
شاید فقط در ریاضی می دیدیم ،نه در انسان های ما .در حال حاضر انسان های جهان شاید هزار نفر باشند .سال شمار ما االن
سال هزار و پنجاه را نشون می داد .حتی نمی تونستم تصور کنم که زمانی تا دو هزار و دوازده تمدن پیش رفته بوده باشه؛ اما
مجبور بودم که این چیزها رو برای امتحان گوش بدم.
درِ کالس باز بود که قدم درونش گذاشتم .همون جور که حدس می زدم درس راجع به سایه ها بود .لعنتیا یه زمانی به ما حمله
کرده بودن و حاال ما باید سال ها درس هاشون رو بشنویم .آقای ادموند رفت و ویدیو رو از جای همیشگیش در آورد و ما هم
باید گوش می دادیم .اَه خسته شده بودم دیگه از این درسِ تکراری .بعد از پنج دقیقه درس شروع شد.
ـ سال دو هزار و دوازده میالدی بود که شایعه هایی مبنی بر اتمامِ جهان در سراسرِ جهان پیچید .همه کنجکاو از این که واقعیت
را کشف کنند .آن ها در میانِ سایه ها زندگی می کردند .در میانِ دشمنانشون ،بی این که بفهمن دشمنانشون نزدیک ترین
چیزهایی هستند که دارند .سایه ها همزادهایشان بودند که از سال ها حبس خسته شدند .آن ها برای تباهی انسان ها به
زمین آمدند و جز تعدادی ،باعث نابودی زمینی ها شدند.
سرم رو گرفتم میونِ دستام .این مزخرفات قرار نبود تموم شه؟ اینا از کجا می دونن که یه زمانی این اتفاقا افتاده؟
ـ سایه ها یا همزاد ها به راحتی بعد از مدتی شناسایی شدن .سایه ها نقطه ی مقابلِ ما هستند.
ناخودآگاه رفتم تو فکرِ کالین .کالین یکی از صمیمی ترین دوستام بود؛ اما سه سالی می شد که یهو تغییر کرد .دیگه اون پسرِ
شیطونِ قبل نبود.
سعی کردم این فکرا رو از ذهنم دور کنم ،عوضش توی ذهنم پر شد از مزخرفاتی که اینا یادم داده بودند .سایه ها! راستش
می دونم ،می دونم که دیوونگیه؛ اما دلم می خواد با سایه ها آشنا شم .دلم می خواد به دنیایِ موازی راه پیدا کنم .به دنیایِ
ل سال ها پیشه .آروم نگاهی
سایه ها ،به دنیایِ همزادها .مگه اون ها نتونستن بیان؟ خب حتما ما هم می تونیم؛ اما این که ما ِ
به تقویمِ گوشه ی کالس کردم .سپتامبر هزار و پنجاه ،شروعی دوباره! تاریخ هایِ انگلیس و ایران یکی بود .فقط ماه هامون فرق
داشت .می گفتن که می خوان به صورتِ قدیمی پیش برن .دلم می خواست از تاریخِ گذشته فقط این رو یاد بگیرم که دنیای
سایه ها کجاست؟ دنیایی که دیگه خودم نیستم.
با دستم روی میز ضرب گرفتم .با سکوتِ فیلم به خیالِ این که تموم شده باشه سرم رو باال گرفتم؛ اما نه ،فقط این آقای ادموند
بود که به من زل زده بود .دستم رو از روی میز پس کشیدم و هیچی نگفتم .اون هم بی خیال شد که بخواد بهم حرفی بزنه.
دوباره نوار رو به کار انداخت .صحنه هایی رو می دیدم از کشتارها ،فیلم هایی که از گذشته به جا مونده بود رو هنوز داشتند.
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این برام جالب بود .به سایه ها نگا کردم .به این که از دیوار ها بیرون می اومدند .به این که مردم اون ها رو می کشتند .چرا
به اون ها فرصتی نمی دادند؟ آدم ها بیشتر کشتار کردند که .آقای ادموند ویدیو رو نگه داشت.
ـ بچه ها من این رو هر سال به شما گفتم ،این بار هم می گم .از اون سال کسی به جایی نرفت که سایه ایجاد کنه .شهر همیشه
ن سال کسی توش نرفته .آخرین نفری
تاریک نگه داشته شد .همه می دونن همه جا این طوریه جز یه خیابون .خیابونی که سالیا ِ
که رفته...
ناخودآگاه سرها به سمتِ کالین در ته کالس برگشت .کالین به همه خیره شد و عاقبت گفت:
ـ من سایه نیستم.
همه انگار منتظرِ این جواب بودن .آره یه خیابون بود .خیابونِ اتصال به اون دنیا ،دنیای موازی! خیابان ،خیابانِ فِیر ( )fearبود.
خیابانی که بخاطرِ این که نمی تونستن به هیچ عنوان بی سایش کنن ،این اسم رو روش گذاشتن.
بقیه ی کالس به صحبت راجع به این که نریم توی اون خیابون و از رفتن جاهایی که سایه می افته جلوگیری کنیم بود ،من نمی
فهمیدم .این جا کالس تاریخه یا راه های نجات دادن خود از سایه ها؟ با خوردن زنگ اولین نفر بودم که از کالس خارج شدم.
نفسِ عمیقی کشیدم و به این فکر افتادم .شاید بتونم به حیاط برم؛ اما ازدحام باران من رو از این فکر باز داشت .ترجیح دادم
توی راهروی تاریک بمونم .دنیای ما تاریک بود .تاریک تر از چیزی که کسی بتونه تحمل کنه؛ البته اگه مثلِ ماها تو این دنیا به
دنیا اومده باشه ،به تاریکی عادت کرده .ما چیزی به نامِ نور رو از نزدیک ندیدیم .توی فیلم ها گاهی نور رو می بینیم .توی
خیابانِ ترس هم نوری وجود نداشت؛ اما سایه بود .یه سایه ی بزرگ که هیچ جوره از بین نمی رفت .نگاهم رو به کالین که به
این سمت می اومد دوختم .کالین یکی از صمیمی ترین دوستام بود؛ البته پنج سال پیش .کالین یه پسرِ شر بود که کسی از
دستش آرامش نداشت .البته رابطه ی ما عادی نبود .اون من رو دوست داشت ،من هم عاشقش بودم ،تا این که رفت توی اون
ن دیگه .یه پسرِ منزوی که خیلی راحت با من به هم زد .تا مدت ها تو شوک بودم که چرا دیگه
خیابون ،بعدش شد یه کالی ِ
دوستم نداره؛ اما کم کم با قضیه کنار اومدم .دیگه بعد از اون جز مواقعی که مجبور می شدیم با هم کنار بیایم ،با هم نبودیم.
خیلی ها اعتقاد داشتند که من بعد از این که اون با من به هم زد افسرده شدم؛ اما این درست نبود .من فقط چون دیگه
دوستی پیدا نکردم ،ساکت موندم .کمی بهم نزدیک شده بود .خواستم بی توجه به سمت کالس راه بیفتم که صدام کرد.
کالین ـ سارا؟
با تعجب بهش نگاه کردم .فکر نمی کردم درست شنیده باشم .منتظر حرفش موندم.
کالین ـ من می دونم چی تو سرته!
ـ من چیزی توی سرم نیست.
کالین ـ تو حق نداری به اون خیابون بری.
ـ به کدوم خیابون؟
کالین ـ خیابونِ ترس! حاشا نکن سارا ،من می دونم.
ـ تو هیچی نمی دونی کالین.
کالین ـ اون خیابون جای تو نیست.
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عصبی بهش براق شدم.
ـ من خودم بهتر می دونم چی برام خوبه و چی بد!

به تندی ازش دور شدم .وقتی از دیدرسش دور شدم ،ایستادم .نفسم سرِ جاش نمی اومد؛ اما به هر حال بهتر بود که بیاد.
تموم طول روز به این فکر می کردم که چرا باید این طوری باشه؟ چرا من نباید به اون خیابون می رفتم؟ کالین از اون جا چی می
دونست؟ نکنه واقعا کالین یک سایه بود؟ نه ،نه ،این موضوعی بود که نباید بهش فکر می کردم .این یه اتهام بود؛ اما ،اما من که
اتهامی وارد نمی کنم .من فقط دلم می خواد به دنیای سایه ها راه پیدا کنم ،همین.

***
با تموم شدن آخرین کالس به سمت خونه به راه افتادم ،ترجیح می دادم که پیاده برم تا سوارِ سرویس بشم .قدم زنان پیش
می رفتم .خیابان ترس نزدیک مدرسه بود .وسوسه ی این که برم توش سخت بود؛ اما نمی شد ،نباید می کردم؛ اما وسوسش
مثلِ خوره به جونم افتاده بود .می دونستم که اشتباهه .برای آخرین بار به خیابون نگاهی کردم .خیابونی متروکه که نورِ کم
سویی که از تهش می اومد ،باعث ایجاد سایه هایی می شد .دستام رو مشت کردم و با قدم هایی تندتر از کوچه گذشتم .باالخره
به خیابون خودمون رسیدم .نفسم رو پر صدا دادم بیرون .هیچ وقت این جوری نبود .هیچ وقت دلم نمی خواست به دنیای
سایه ها برم؛ اما االن ...می دونم که فقط یه کنجکاویِ ساده بوده و بس.
جلوی درِ خونه کفشم رو به زمین کشیدم و در رو به صدا در آوردم .یک دقیقه بعد در باز شد و من با مادرم مواجه شدم.
سالمی کردم و وارد خونه شدم .خونه ی ما دو طبقه بود که از روی ساختمان های قدیمی بازسازی شده بود .در کل پدرم عالقه
ی خاصی به تاریخِ کهنمون داشت .یکی از دلیل هایی که میانِ مردم محبوب بود هم همین بود .این که نمی ذاشت بناهای قدیمی
خراب بشند .مادرم به طرفم برگشت.
ـ اولین روز از آخرین سال مدرسه چطور بود؟
ـ تکراری.
مادر ـ هیچ چیز تکراری نیست.
ـ سایه ها تکرارین.
اومد جلو و کمکم کرد تا بارونیم رو در بیارم.
مادر ـ می دونی که درس سایه ها برای حفاظت از خودتونه.
زیر لب گفتم:
ـ می دونم.
و سریع به سمتِ پله ها رفتم .مسلم بود که مادرم هم با این چیزها مخالفت نمی کرد .وضع توی ایران هم همین بود .با این
تفاوت که در ایران خیابونِ ترسی وجود نداشت و این برتری یی بود که ایران نسبت به انگلستان داشت .کیفم رو روی تختم
انداختم و به عکسی که روی میزِ لپ تاپم بود نگاه کردم .توی اون عکس فقط ده سالم بود .در کنارم کالین هم بود .من و کالین
از بچگی با هم بودیم .نمی فهمم چرا االن بعدِ سه سال به فکرِ اون افتادم؟ معنی حرف امروزش چی بود؟ چرا باید برای اون
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مهم باشه؟ چرا نباید بخواد که من به اون کوچه برم؟ نمی خواستم االن بهش فکر کنم .فکری به سرم زد .بهتر بود برم جلوی
خونشون .می خواستم باهاش حرف بزنم؛ اما نه این که بهش بگم فکر می کنم سایه س .ترجیح می دادم فکر کنه برای دوستیِ
دوباره پیش قدم شدم .یه بارِ دیگر بارونیم رو به تنم کردم .همین که پله ها رو طی کردم ،صدای مامانم در اومد.
ـ سارا؟ کجا می خوای بری؟
دستم رو مشت کردم و برگشتم سمتش.
ـ هیچ جا ،فقط می خوام به یه دوست سر بزنم.
چشماش رو ریز کرد.
ـ کدوم دوست؟
تا اون جایی که مادرم اطالع داشت ،من دوستی نداشتم .مجبور بودم بگم پیشِ کی می خوام برم.
ـ کالین.
این دفعه چشماش گشاد شد.
ـ کالین؟!
این پا اون پا کردم.
ـ آره مامان ،کالین.
می دونستم چی توی فکرشه؛ اما همین که نمی تونست به زبون بیاره کلی به نفعِ من بود.
ـ تو نمی تونی بری.
ـ دلیلش چیه مامان؟
بازم مکث کرد .مطمئنا دلیلی که توی ذهنش بود رو نمی تونست بگه .تهمت زدن ،اون هم از این نوع ،برای کسی که همسرِ یک
سیاست مدار بود ،اصال خوشایند نبود .زمانی که دیدم مادرم حرفی برای گفتن نداره ،از در خونه زدم بیرون.
قدم هام رو تند کردم ،از خونمون تا خونه ی کالین فاصله ی چندانی نبود؛ اما انگار من همون فاصله ی کم رو هم یادم رفته
بود .با این حال پاهام من رو به مسیری می برد که خونه ی کالین در اون جا بود .با دیدنِ خونه ی شیروانی ،هجومِ خاطرات بود
ت این نبود که به دل تنگی هام فکر کنم .االن فقط باید به این
که به مغزم اومد .دلم برای این خونه تنگ شده بود؛ اما االن وق ِ
فکر می کردم که می تونم از زبونِ کالین حرف بکشم یا نه؟ جلوی خونه مکثی کردم .مطمئن بودم بودنم توی این خونه خالی از
تعجب نیست؛ اما باالخره باید این کار رو می کردم .در رو به صدا در آوردم .مطمئن بودم خانومِ هِیستینگز در رو باز می کنه.
برای همین خودم رو آماده کردم تا آماده ی تعجبش باشم .در به تندی باز شد .حدسم درست بود ،خانومِ هیستینگز بود.
ـ سالم.
با تعجبی که از صورتش معلوم بود گفت:
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ـ سالم سارا.
ـ برای دیدن کالین این جام.
در حالی که از جلوی در کنار می رفت گفت:
ـ البته ،البته ،بیا تو.
سریع واردِ خونه شدم ،صدای کالین رو شنیدم که پرسید:
ـ مامان کی بود؟
خانوم هیستینگز ـ خودت بیا ببین کالین.
صدای قدم هاش در پله ها پیچید ،یعنی می شد که کالین سایه باشه؟ نفسم رو فوت کردم .االن نباید به این فکر می کردم،
االن زود بود .تا دیدم پایین اومد ،لبخندی به چهرم نشوندم .کالین سرعتش رو کم کرد.
ـ سارا؟
ـ انتظار نداشتی؟
خانوم هیستینگز با لبخند گفت:
ـ خب عزیزم ،من می رم به کارام برسم.
با رفتنِ خانومِ هیستینگز به کالین چشم دوختم .منتظر موندم تا دعوتم کنه .انگار من پیروزتر بودم؛ چون باالخره گفت:
ـ بیا توی اتاقم.
با لبخندی از سر بدجنسی همراهیش کردم و باهاش به سمت باال رفتم .خونشون نسبت به قدیم تفاوت چندانی نکرده بود،
همین هم باعث می شد من خاطراتم تو این جا رو یادم بیاد .نگاهم رو از اطراف گرفتم و به پله هایی که ازش باال می رفتم
دوختم .پشت سر کالین وارد اتاقش شدم .به سرعت قابی رو جلو روم برعکس کرد .زیاد کنجکاوی نکردم که چیه .من فقط می
خواستم باهاش حرف بزنم.
کالین ـ این جا چه کار می کنی؟
ـ چه استقبال گرمی!
کالین ـ طفره نرو سارا ،دلیل این جا بودنت چیه؟
نفسم رو حبس کردم.
ـ من و تو خیلی الکی دوستیمون رو تموم کردیم .اومدم این جا برای برقراری دوستیِ تازه.
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کالین با شک نگاهی بهم کرد.
ـ مطمئنی فقط همین بوده؟
سرم رو تکون دادم.
ـ چه چیزِ دیگه ای باید باشه؟
کالین ـ نمی دونم ،خودت چیزی حدس نمی زنی؟
ـ من فقط واسه ی دیدنِ دوستم اومدم ،اگه ناراحتی...
پشتم رو کردم که از در بیرون برم .با دست سرِ جام نگهم داشت.
ـ من همچین چیزی نگفتم ،بمون.
نشستم روی صندلیِ اتاقش.
ـ پس می شه حداقل باهام دوستانه رفتار کنی؟
دندوناش رو روی هم فشار داد .می دونستم داره حرص می خوره؛ اما دلیلش رو نمی فهمیدم.
کالین ـ می شه به من بگی دوستانه رفتار کردن به چه معناییه؟
ـ هر چیزی غیر از این که االن هستی.
کالین ـ واسه چی اومدی؟
ـ می خوای برم؟
عصبی شد.
کالین ـ من این رو نگفتم؛ فقط خواستم بدونم.
نمی دونستم باید چی بگم؟ حتی حرفی که می زدم نمی دونستم واقعیت داره یا نه؟
ـ دلم برای دوست قدیمیم تنگ شده بود.
کالین ـ حاال؟ بعدِ این همه سال؟
بهش براق شدم.
ـ من کسی نبودم که گفتم دوستیمون تمومه!
کالین ـ قبول دارم که من بودم؛ اما سه سال گذشته.
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ـ چه سه سال ،چه هزار سال! برای شروع دوباره ی دوستی دیر نیست.
داشتم دروغ می گفتم؛ اما مجبور بودم .یعنی در اصل این خودم بودم که خودم رو مجبور به دروغ کرده بودم .کالین با خنده
نشست روی تختِ رو به روی من .این اولین بار بعد از سه سال بود که خنده ی اون رو می دیدم.
ـ پس دوستیم؟
ـ این می تونه یه دوستیِ دوباره باشه.
بهش نگاه کردم .قدش شش فوت بود و با موهای قهوه ای و چشمانی خاکستری تقریبا زیبا به شمار می رفت .بسیاری از دخترها
از این که اون با منه حسادت می کردن ،فقط من در عجبم چرا وقتی که باهاش تموم کردم کسی سراغش نرفت؟ مطمئن بودم
قضیه ی سایه در میانه .صدای د ِر اتاق باعث شد سرم رو بچرخونم .خانومِ هیستینگز توی چارچوبِ در نمایان شد.
ـ ببخشید اومدم بچه ها ،براتون کیک آوردم.
یه نگاه به ساعت کردم .زمانی برای موندن نبود ،هر لحظه امکان داشت بابا به خونه برسه .مطمئنا نبودِ من زیاد خوشایند نبود،
مخصوصا این که می فهمید خونه ی کالین اومده بودم .از جام بلند شدم.
ـ نمی تونم بمونم خانوم هیستینگز ،پدرم هر لحظه امکان داره برسه خونه.
خانومِ هیستینگز ـ اما...
با لحنی اطمینان بخش گفتم:
ـ بازم می یام.
کالین هم از جاش بلند شد.
ـ باهات می یام.
تصمیم نداشتم منصرفش کنم ،برای همین سرم رو تکون دادم .خانوم هیستینگز به اجبار لبخندی زد.
ـ باشه عزیزم ،منتظرِ دیدنت هستم.
می دونستم این بار رو دروغ نمی گم .مطمئنا باز هم اون جا می رفتم .با تکونِ سر به سمتِ پله ها رفتم .کالین هم به دنبالم
اومد .در حالی که به طرف پایین می رفتیم پرسید:
ـ مطمئنی باز هم به این جا می یای؟
ـ چرا نباید مطمئن باشم؟ راستی...
پایینِ پله ها وایسادم تا کالین بهم برسه ،در حالی که دو سه تا پله ی آخر رو می اومد پرسید:
ـ بله؟
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ـ فردا هم منتظرم تا با هم به مدرسه بریم.
باز هم همان لبخندِ جادوییش.
ـ حتما!
با هم از خونه خارج شدیم .نمی دونم چرا با این که به خودم می قبولوندم که مجبورم؛ اما از این اجبار یک جورهایی خوشحال
هم بودم.
هر دو با هم قدم می زدیم؛ اما ساکت بودیم .این برام عجیب بود .بارها این مسیر رو با هم طی کرده بودیم؛ اما هیچ کدوم این
جوری نبودیم .همیشه هر دومون در حالِ سر و صدا بودیم .دیگه کم کم داشتیم می رسیدیم .منتظر موندم که خودش
خداحافظی کنه .هیچ وقت از خداحافظی کردن خوشم نمی اومد .داشتم به مسیر ادامه می دادم که دستش رو تو دستم حس
کردم .با صورتی پرسشگر به طرفش برگشتم و ساکت موندم.
ـ فکر کنم وقتِ خدافظیه.
یه نگاهِ دیگه به طرفِ خونمون روانه کرد و ادامه داد:
ـ مامانت اینا زیاد از دیدنِ من خوشحال نمی شن .می دونی که...
دوباره زل زد تو چشمام.
ـ من زیادم خوشنام نیستم.
نمی دونم چرا ،اما این رو گفتم:
ـ اونا به دیدنت عادت می کنن کالین.
کالین ـ باید عادت بکنن؟
ـ البته ،تو دوستِ منی.
دستاش رو مشت کرد .استرس داشت .این رو می دیدم؛ اما بازم دلیلش رو نمی فهمیدم.
ـ باشه ،یه دفعه ی دیگه .فکر نکنم االن موقعیتِ خوبی باشه.
این رو راست می گفت .االن اصال موقعیت مناسب نبود .مخصوصا این که مادرم حتی از رفتنِ من به بیرون از خونه مشکل
داشت .به همین خاطر یک بارِ دیگه رو به کالین کردم.
ـ باشه ،پس بهتره ،بهتره که من برم.
سرش رو تکون داد.
ـ آره این جوری بهتره ،فردا همین جام که ببینمت.
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لبخندی زدم.
ـ می بینمت.
مطمئن بودم فردا بساطی خواهیم داشت .کی باورش می شد من و کالین باز هم با هم باشیم؟ عقب عقب ازش دور شدم.
براش دستی تکون دادم و روم رو به سمتِ خونه چرخوندم .یه جورایی انگار سایه ها هم فراموش شده بودن ،انگار ،انگار من
از کاری که کرده بودم راضی بودم .دمِ در خونه برگشتم تا برای آخرین بار ببینمش ،اما در میانِ تاریکی گم شده بود .نفسم رو
توی سینه حبس کردم و در رو به صدا در آوردم .این بدترین موقعیتی بود که می تونستم توش قرار بگیرم .عصبانیتِ مامان
چیزی نبود که بشه راحت ازش گذشت .دستام رو مشت کردم تا با صحنه ای که قرار بود اتفاق بیفته مواجه بشم .در بدونِ
حرفی باز شد .رفتم داخل .مامانم بدونِ این که حرفی بزنه رفت سمتِ آشپزخونه .نمی تونم به خودم دروغ بگم ،یه کم امیدوار
ت پله ها رفتم .اتاقم رو که دیدم خیالم راحت شد دیگه چیزی
شدم .وقتی مطمئن شدم که قرار نیست بازخواست بشم به سم ِ
د بحث کردن باهام رو نداشت و من این دفعه قصر در رفته بودم .در حالی که درگیرِ در آوردنِ لباسم
نیست .مطمئنا مادرم قص ِ
بودم ،به سمتِ کامپیوترم رفتم و روشنش کردم .حتی اینم طوری گذاشته می شد که به هیچ عنوان سایه نداشت .اگه می
تونستن اینم بدونِ نور درستش می کردن .باالخره از دستِ بارونیِ لعنتی راحت شدم .به سمتِ لباسام رفتم .تیشرتی پیدا
کردم که اکثرا می پوشیدم .به سرعت لباسم رو عوض کردم و رفتم جلو کامپیوتر .به سرعت به اینترنت وصل شدم .خوبی
اینترنت برام این بود که حتی قدیمی ترین مطالب که از اجدادمون بود هم برام می آورد سرچ کردم  .shadowمطالبی که باال
اومد بیشتر درباره ی همین چیزهایی بود که می دونستم و بارها راجع بهشون خونده بودم؛ اما من یه چیزی بیشتر می خواستم.
واسه همین دوباره دست به کار شدم این دفعه فارسی سرچ کردم سایه .یه مطلبِ ساده نظرم رو جلب کرد .چیزی که تا حاال
نشنیده بودم .جمله ای که اطالعات نبود .شاید بیشتر یه دلنوشته بود.
"سایه ام هم گاهی برایم حکم دوست را دارد ،زمانی که همه تنهایم گذاشته اند".
این برام جالب بود .تا حاال هیچ کس راجع به سایش این جوری حرف نزده بود .رفتم توی سایت .تا باال اومدنِ سایت کمی صبر
کردم .مطمئنم یه چیزی هست .شاید اونا نمی دونستن .مطالب همه به همین صورت بود ،گرچه دیگر کمتر چشمم به سایه
خورد .تصمیمم عوض شد .شاید اونا نمی دونستن که سایه ها همون همزاد هان .بازم دست به کار شدم و تایپ کردم همزاد.
مطالبِ مختلفی بود؛ اما چیزی که برام جالب تر بود ،جواب هایی بود که داده شده بود .جز یکی دو نفر همه می خواستن که
همزادشون رو ببینن؛ اما اون دو سه نفر نبودن فقط که همزاداشون رو پس زده بودن.
با صدای باز شدنِ در نفسم رو تو سینه حبس کردم و فوری کامپیوتر رو خاموش کردم.
بابام سرش رو از درِ اتاق داخل کرد .خیلی سخت نبود که بفهمم مامان همه چی رو بهش گفته .از جام به سرعت بلند شدم.
ـ سالم بابا.
چشماش رو کمی ریز کرد.
ـ سالم سارا ،می تونیم حرف بزنیم؟
سرم رو تکون دادم.
ـ البته.
عقب عقب رفتم و روی تختم جا خوش کردم.
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ـ سارا؟ امروز کجا بودی؟

بله ،دقیقا مامان از همون چیزی حرف زده بود که من ازش وحشت داشتم؛ اما دیگه نمی شد دروغی هم گفت .بهترین کار این
بود که از واقعیت به نفعِ خودم استفاده می کردم.
ـ خونه ی کالین بابا.
سرش رو از روی تاسف تکون داد.
ـ می ترسیدم که همین رو بگی .تو که می دونی اون پسر خوشنام نیست.
این جا بود که از راهِ سود جویی واردِ عمل شم.
ـ درسته بابا؛ اما ،اما من دخترِ شمام .یکی از معروف ترین سیاست مدارهای جهان .اصال صورتِ خوشی نداشت اگه با اون حرف
نمی زدم .درسته؟
یه کم فکر کرد .خوب می فهمیدم که حرفام داره روش تاثیر می ذاره .یه کم صدام رو آوردم پایین تر.
ـ ما نباید به شایعات دامن بزنیم .خودتون این رو به من گفتین دیگه.
سرش رو تکون داد.
ـ درسته ،من این رو گفتم...
دنبالِ چیزی می گشت که حرفِ خودش رو نقض کنه؛ اما وقتی چیزی پیدا نکرد ،دوباره حرفش رو تکرار کرد.
ـ درسته ،درسته ،من این رو گفتم.
از جاش بلند شد .منم فوری باهاش بلند شدم.
ـ بیا بریم پایین .مادرت شام رو حاضر کرده.
سرم رو تکون دادم و به دنبالش به سمتِ پایین سرازیر شدم.

***
دوباره یه روزِ دیگه یا شاید ادامه ی یه شبِ دیگه .توی جام نشستم و خمیازه ای کشیدم .باور این که صبح شده ،در حالی که
هنوز شب بود یه کم سخت بود؛ اما من دیگه عادت کرده بودم .نگاهم رو دوختم به آیینه تا بهتر موقعیتِ خودم رو پیدا کنم.
دختری که رو به روم بود ،شباهتِ خیلی کمی به خودم داشت .موهای آشفتم روی صورتم ول بود .با چشمانی پف کرده به رو به
روم خیره شده بودم .یه خمیازه ی دیگه کشیدم و خودم رو مجبور کردم که از روی تخت بلند شم .به سمتِ میزِ شیشه ای رفتم
تا بتونم خودم رو از این منجالب نجات بدم .دومین حرکتِ برس رو روی موهام پیاده کرده بودم که حس کردم چیزی پشت
پنجره حرکت کرد .سرم رو تندی برگردوندم؛ اما چیزی نبود .هیچی؛ اما من به این که یه چیزی دیدم ایمان داشتم .مطمئن بودم
که حرکت یه چیزی رو اون جا حس کردم .نفسِ محکمی کشیدم .بهتر بود االن به عکس العمل بچه ها فکر می کردم ،نه این
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چیزا .بعد از آخرین برسی که کشیدم صدای مامانم اومد که تازه می خواست بیدارم کنه ،غافل از این که من امروز از استرس
چند ساعتی می شد که بیدار بودم .به سمت کمد لباسام رفتم تا چیز به درد بخوری پیدا کنم .یه نگاه به بیرون انداختم .امروز
خبری از باد و بارون نبود .این موضوع خوشحالم می کرد .دوست نداشتم امروز هم با بارونی یا توی سالنِ بسته سر کنم .یکی از
بهترین لباس هایی که داشتم رو تنم کردم .در همون حال به سمتِ دستشویی رفتم تا آبی به دست و صورتم بزنم تا از این
حالت پفی که داشتن در بیان .برای آخرین بار به خودم توی آیینه نگاه کردم ،برای امتحان موهام رو بردم باال و به این نتیجه
رسیدم که این طوری خودم راحت ترم .باز هم صدای مامانم رو از طبقه ی پایین شنیدم .به سرعت به اتاقم برگشتم و کولم رو
برداشتم .باز هم نگاهم خیره موند به پنجره ی اتاقم؛ اما جز شاخ و برگ هایی که تکون می خوردند هیچ چیزِ دیگه ای دیده نمی
شد .بازم نفسم رو حبس کردم و از اتاقم زدم بیرون .رفتم آشپزخونه .مامانم در حالِ ریختنِ چایی ،آماده بود که یک بارِ دیگه
ن من ساکت شد.
من رو صدا کنه؛ اما با دید ِ
ـ سارا کی بیدار شدی؟
ـ همون موقع که صدام زدید.
مادر ـ بله ،خب االن بیا صبحونت رو بخور.
مطمئنم در تعجب بود؛ چون من هیچ وقت به این زودی بیدار نشده بودم.
به تندی گفتم:
ـ نه مامان ،نمی تونم .باید زودتر برم.
ـ اما...
بهش مهلت ندادم و با یه خداحافظی سرسری به سمت بیرون رفتم .دقیقا همون جایی بود که دیروز ازش جدا شده بودم.
لبخندی زدم و به سمتش رفتم .بیشتر از این که دوست داشته باشم که ببینمش ،دوست داشتم عکس العمل دیگران رو از
این که ما دوباره با همیم تماشا کنم .دستش رو آورد جلو و در حالی که لبخند می زد گفت:
ـ سالم.
ـ سالم.
در حالی که با هم به راه می افتادیم گفت:
ـ زود اومدی.
نمی خواستم نشون بدم این منم که هلم ،واسه ی همین گفتم:
ـ تو زودتر اومدی.
دستش رو گره زد دورِ کمرم و گفت:
ـ خب آره ،این رو قبول دارم که توی این مورد من همیشه عجول بودم.
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با خودم فکر کردم که نه ،کالینی که من می شناختم هیچ وقت عجول نبود .همیشه با هم دعوا داشتیم بخاطر بدقولیاش .سرم
رو بلند کردم و بهش لبخند زدم.
کالین ـ می دونستی وقتی می خندی چشمات برق می زنه؟
خندم رو جمع کردم.
ـ قبال همچین چیزی نگفته بودی.
ـ حتما ندیده بودم.
تا مدرسه تنها دو بلوکِ دیگه مونده بود و من دل تو دلم نبود که زودتر به مدرسه برسیم .اتوبوسِ زرد رنگِ مدرسه از
کنارمون عبور کرد و من تقریبا با حسرت بهش نگاه کردم .حدودِ ده دقیقه بعد ما هم در مدرسه بودیم و به جمعیتی که به سوی
سالن می رفتن نگاه کردیم .بعد به جمعیتِ داخلِ حیاط که مطمئنا تا به حال متوجه ی ما نشده بودن .کالین حلقه ی دستش رو به
دورم تنگ تر کرد که باعث شد من بهش نزدیک تر بشم .آروم زمزمه کرد:
ـ نترس.
همین حرف کافی بود تا آروم شم و باهاش هم قدم شم تا به میونِ بچه ها بریم .کم کم توجهِ همه جلب شد .اول بی تفاوت نگاه
می کردن ،بعد کمی نگاهشون دقیق تر می شد .مطمئنا باورش برای همه سخت بود که سارا مورگان با کالین هیستینگز باشه؛
البته دوباره .هه ،تقریبا به این باور رسیده بودن که ما از هم متنفریم .صدایی به گوشم رسید.
ـ سالم ،سارا.
ت جواب دادن رو به خودم ندادم .نمی دونم چرا؛ اما شاید چون از تحقیرِ صدایش بیشتر آشفته شدم .به سمتِ
حتی زحم ِ
نیمکتی رفتیم که این روزها رو کالین روی اون می گذروند .روی اولین صندلی که دمِ دستم رسید نشستم .کالین پرسید:
ـ کالفه ای؟
نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم:
ـ کم نه.
خنده ی دلنشینی کرد که از اون به یاد نداشتم ،همیشه خنده هاش برام آزار دهنده بود؛ اما االن این خنده رو دوست داشتم.
با چشمایی مطمئن نگاهی بهم کرد و گفت:
ـ نگران نباش .این مردم چیزی برای نگرانی ندارن.
ـ بهم اعتماد کن ،شاید خودشون دلیلی بر نگرانی نباشن؛ اما حرفایی که می خوان بزنن همه من رو نگران می کنه.
ـ می دونم؛ اما شاید این منم که عادت کردم با حرفِ همین ها کنار بیام.
ـ تو خیلی خوب کنار اومدی .مطمئن باش.
قرار بود اون روز شکوه مند بشه؟ چه انتظاری داشتم؟ فرشِ قرمز تا جلوی درِ کالس؟ نه این واقعیت بود ،همین!
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کالین در حالی که من رو کنار خودش روی نیمکت می شوند گفت:
ـ من باید عادت می کردم؛ اما تو نه.
جدی بهش نگاه کردم.
ـ چیزی وجود نداره که بخوام بهش عادت کنم؟ من همیشه تنها بودم .االن با تو تنها باشم نباید زیاد آزاردهنده باشه ،درسته؟
کالین سرش رو تکون داد .صدای فرانک منو به خود آورد و باعث شد که از کالین چشمم رو بگیرم .روم رو کردم به سمتش.
ـ بله فرانک؟
فرانک در حالی که دندوناش رو به هم فشار می داد گفت:
ـ باید باهات حرف بزنم.
با تعجب بهش نگاه کردم .چرا فرانک باید با من حرف بزنه؟ من و اون عمال از هم متنفر بودیم .سرم رو با گیجی تکون دادم و
گفتم:
ـ االن...
از روی نیمکت بلند شدم و به کالین نگاهی کردم .سعی داشت به من نگاه نکنه؛ اما مطمئنا براش مشکلی پیش نمی اومد .به
دنبالِ فرانک رفتم .قبل از این که زیاد دور شیم به صدا در اومدم.
ـ کجا می ری؟
به سمتم برگشت .کالفه ادامه دادم:
ـ قرار نیست دلیل این کارت رو بهم بگی؟ چرا باید بخوای باهام حرف بزنی؟
بازوم رو گرفت و منو کشید سمتِ خودش.
ـ چرا با اون می گردی؟ چه دلیلی داره که دوباره با کالین باشی؟
عصبی بازم رو کشیدم بیرون.
ـ این به تو ربطی نداره فرانک!
ـ چرا نباید ربط داشته باشه؟
س دیگه ای.
ـ این به تو ربطی نداره که من برگشتم با دوست پسرِ سابقم .نه به تو ،نه به هیچ ک ِ
ـ تو انگار اون چیزایی که پشتِ سرش می گن رو نشنیدی؟
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ـ شنیدم؛ اما من با شماها فرق دارم .من این چیزها رو باور نمی کنم.

می دونستم دارم دروغ می گم؛ اما الزم نبود که همه جا جار بزنم این خودِ کالین نیست که منو جذب کرده ،این احتمالِ سایه
بودنشه که منو ترغیب کرده که باهاش هم قدم بشم.
دستی روی بازوم کشیده شد .به سمتِ باال نگاه کردم .کالین رو دیدم که با اخم به فرانک نگاه می کنه.
ـ اجازه می دی من و سارا خودمون به این موضوع رسیدگی کنیم؟ نیازی به دخالتِ تو نمی بینم.
ابروم رو برای فرانک باال انداختم .یه جورایی این فضولیش رفته بود رو مخم .کسی که بعد از کالین تونسته بود معروفِ
دبیرستانمون شه؛ اما خدایی نه چهره ی کالین رو داشت ،نه اخالقش رو .حقم داشت بترسه؛ چون من می تونستم یه سکوی
پرتاب واسه دوباره معروف شدنِ کالین باشم.
کالین در حالی که منو هم قدمِ خودش می کرد گفت:
ـ چی می گفت؟
ـ یه مشت مزخرف!
کالین گیج بهم نگاه کرد.
ـ منظورت چیه؟
صدای زنگ باعث شد که کیفم رو از روی نیمکت بردارم .در حالی که تغییرِ مسیر داده بودم گفتم:
ـ باید بریم کالس.
کالین در حالی که دنبالم می اومد گفت:
ـ نمی خوای جواب بدی؟
ـ نه!
ـ باشه!
عجیب بود که خیلی راحت قبول کرد .این حرکت لبخند رو مهمونِ لبام کرد.
هر چی بیشتر و هر چند ساعتِ بیشتری که با کالین می گذروندم بیشتر اعتقاد پیدا می کردم که اون سایه س؛ چون همه
چیزش با کالینی که من می شناختم فرق داشت .این فرق هاش بخاطر بزرگ شدنش هم نبود ،وگرنه منم بزرگ شده بودم .هر
چه قدر بیشتر به این قضیه ی سایه نگاه می کردم ،بیشتر مطمئن می شدم اگه کالین یه سایه باشه مقصر واسه نابودی ،انسان
ها بودن تا سایه ها .با صدای بشکنی که کالین تو صورتم زد به خودم اومدم .کالین با لبخند پرسید:
ـ کجایی؟
در حالی که هنوز منگ بودم گفتم:
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ـ هیچ جا ،همین جام.
چنگالش رو توی ظرفِ غذا برد و در حالی که به دهانش می ذاشت گفت:
ـ اما چشمات چیزِ دیگه ای می گه.
ـ چشمای من همیشه اضافه حرف می زنن.
ـ نه این دفعه.
چشمام رو تو حدقه چرخوندم .کالین امکان داشت بازم محبوب بشه؟ آره داشت؛ اما اون یه سایه بود ،یا حداقل این فکری بود
که همه راجع بهش می کردن .فرانکِ لعنتی با گوشه گیریِ کالین بود که اومده بود جلو .اونم با مسخره کردن کالین .کاری که
حتی کالینِ سابق هم انجام نمی داد .نمی دونم ،شاید واسه همینم ازش نفرت داشتم! ظرفِ غذام رو زدم کنار .کالین بهم با
ابروهایی باال انداخته نگاه کرد.
ـ نمی خوری؟
سرم رو به دو طرف تکون دادم .سرش رو تکون داد و ظرفِ غذای منو کشید سمتِ خودش و به ادامه ی خوردنش پرداخت.
ـ کالین انقدر می خوری من نگران می شما!
واسم عجیب بود .تو این چند وقتی که می دیدمش هیچ وقت این طوری غذا نمی خورد؛ اما االن داشت غذای منم می خورد .یادِ
ش اون
روزِ اولِ مدرسه افتادم که با دیدنش چطوری ترسیده بودم .جدا چرا یهو تمامِ ترسم از بین رفته بود؟ برعکس انگار پی ِ
بودن یه آرامشی داشت که پیشِ هیچ کسِ دیگه ای نداشتم .از این که همش این جا بشینم و به گذشته و مقایسه ی دو تا
کالینی که می شناختم بپردازم خسته شدم؛ واسه همین در حالی که بلند می شدم دستِ کالین رو هم گرفتم و با خودم بلندش
کردم.
کالین در حالی که ظرفِ غذاش رو ول می کرد گفت:
ـ هی سارا ،چته؟
دندونام رو روی هم فشردم.
ـ هیچی نیست؛ فقط دارم از دستت دیوونه می شم.
کالین قدم هاش رو هماهنگ کرد.
ـ چیه؟ مگه چی کار کردم؟
سرِ جام وایسادم.
ـ چرا انقدر طول می دی؟
ـ مگه من طول دادم؟
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بهش چشم غره رفتم.
ـ نه زیاد.
ـ باشه ،قبول ،طول دادم .ببخشید.
سرش رو انداخت پایین .از قیافه ی مظلومی که به خودش گرفته بود خندم گرفت.
ـ االن هر کی تو رو ببینه فکر می کنه با یه بچه ی هشت ساله طرفه ،نه یه پسرِ هجده ساله.
نیشش تا بناگوشش باز شد.
ـ نظرت چیه بریم سرِ کالس؟
ـ منو گرفتی؟ هنوز کلی...
تا اومدم بگم کلی زمان مونده ،صدای زنگ به صدا در اومد .کالین با لبخندی مغرورانه گفت:
ـ چی می خواستی بگی؟
با بدجنسیِ تمام گفتم:
ـ می خواستم بگم هنوز کلی غذا مونده بریزی تو شیکمت.
ـ تالشِ خوبی بود.
هنگ بهش نگاه کردم .تازه فهمیدم داره منو مسخره می کنه .پاهام رو کوبیدم رو زمین و بهش نزدیک شدم .کالین دستاش رو
برد باال.
ـ تسلیم!
همون طور چشم در چشمش جلو می رفتم .با هر قدمِ من اون یه دونه می رفت عقب .پشتِ سرش رو می دیدم .مدیرمون
خانومِ شلدون وایساده بود .با این که من وایسادم؛ اما کالین به عقب رفتن ادامه داد.
از یه طرف می خواستم به کالین بگم که مدیر پشتِ سرشه؛ اما از طرفِ دیگه از دیدنِ این صحنه خندم گرفته بود .در حالی که
سعی داشتم خندم رو کنترل کنم صداش کردم.
ـ کالین!
اما انگار یه کم دیر اقدام کردم؛ چون کالین دقیقا تو بغل خانومِ شلدون ایستاده بود.
از شدتِ خنده دندونام رو روی هم گذاشته بودم و سعی می کردم که خودم رو نگه دارم .کالین چشماش رو ،رو هم گذاشت و
به عقب برگشت.
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ـ خانوم شلدون!
خانوم شلدون با اون خط کشِ معروفش که نشون دهنده ی قدرتش توی مدرسه بود اشاره به در کرد.
ـ برین سرِ کالستون آقای هیستینگز.

کالین بیشتر موندن رو جایز ندونست و از کنارِ خانومِ شلدون به آرومی گذشت .منم پشتِ سرش عبور کردم تا بهش برسم.
همین که خانومِ شلدون رو پشتِ سر گذاشتیم خنده ی مهار شدم رو آزاد کردم .کالین با دلخوری گفت:
ـ یعنی انقدر ضایع شدنِ من خنده داره؟
لبم رو گزیدم تا با خندم بیشتر آزارش ندم؛ اما فایده نداشت .همش با یادآوریِ اون صحنه ای که کالین تو بغلِ خانومِ شلدون
بود خندم می گرفت .کالین برای منحرف کردنِ بحث گفت:
ـ بیا مثلِ قدیم باشیم.
با تعجب نگاهش کردم.
ـ چی؟
ـ خراب کاری هامون یادته؟
با یادآوریِ کارهایی که قبال با هم می کردیم لبخندِ شیطنت آمیزی به لبم نشست.
ـ کیه که یادش بره؟
ـ می دونی من از سه سال یه جا نشینی خسته شدم.
ـ منم همین طور.
ـ اولین نفر به انتخابِ تو.
از لیستِ بلند باالیی که واسه انتقام داشتم به جستجو پرداختم و در آخر کسی رو گفتم که تا سر حدِ مرگ ازش نفرت داشتم.
ـ فرانک.
کالین خنده ای کرد و گفت:
ـ افکارمون به هم نزدیکه.
ـ پس؟
ـ امروز بعد از مدرسه توی خونه ی ما بهش فکر می کنیم ،باشه؟
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سرم رو تکون دادم .امسال قرار بود متفاوت شه .حاال چه جوریش رو نمی دونم؛ اما راجع به متفاوت بودنش مطمئن بودم .تا
زمانِ پایانِ مدرسم فکرم درگیرِ حرفِ کالین شده بود .هر چی بیشتر به فرانک فکر می کردم بیشتر نفرتم زبانه می کشید و
بیشتر به فکرِ انتقام گرفتن فرو می رفتم .فردا می تونستم کاری کنم که تمامِ مدرسه کالین رو از یاد ببرن و فقط به تمسخرِ
فرانک بپردازن .با به صدا در اومدنِ زنگِ خونه به کالین که در ردیفِ جلو بود نگاه کردم .اونم نگاهی به من کرد و چشمک زد.
از این کارش لبخند روی لبم اومد .همزمان از جا بلند شدیم و اون در حالی که کیفش رو به دست گرفته بود به طرفم اومد.
ـ حاضری سارا؟
با حرکتِ سر موافقت کردم و کیفم رو برداشتم .هنوز هم نگاهِ بچه ها خیره بود؛ اما دیگه مثلِ صبح آزارم نمی داد .خیلی زود
به این وضعیت عادت کرده بودم و یه جورایی راحت تر بودم .مرکزِ توجه بودنِ با کالین رو به گمنام بودنِ بی کالین ترجیح می
دادم .به محوطه ی مدرسه که رسیدیم کالین دستم رو گرفت .این کارش باعث شد لرزه ای زود گذر توی تنم بیفته .لرز از
سرما نبود .بیشتر از یه هیجانِ خاموشی بود که داشتم تو خودم سرکوب می کردم .کالین داشت منو برمی گردوند به همون
دختری که سه سالِ پیش بودم ،نه این دختری کسل کننده ای که همه سه سال بود می دیدنش.
تنها کاری که باید می کردیم این بود که راجع به این که چطوری فرانک رو سرِ جاش بشونیم فکر کنیم؛ اما کاش یه کار دیگه می
کردیم .مثال چطور بود که بریم به خیابانِ ترس؟ از دستِ خودم با حرص پوفی کشیدم .اگه کالین می فهمید چی تو فکرِ منه چی
ت ذهن
کار می کرد؟ حتی فکرشم تنم رو به لرزه مینداخت .گاهی عمیق خوشحال می شم که چه انسان ها ،چه سایه ها ،قدر ِ
خوانی رو ندارن .بهترین کارهایی که در دورانِ قبل انجام می دادیم رو با هم مرور کردیم .بهترین بالهایی رو که می شد سرِ
فرانک آورد؛ اما به نظرِ من هیچ کدومشون نمی تونست عمقِ نفرتِ منو به فرانک نشون بده .کارهایِ سه سال پیش همه برام
بچه گونه می اومد .شاید می شد یه کارِ جدید کرد .یه کاری که هیچ کدوم تا به حال جرات نداشتیم بهش دست بزنیم .به سمتِ
کالین برگشتم و گفتم:
ـ حاضری این بار خطرِ اخراج رو به جون بخریم؟
کالین مشکوک نگاهم کرد.
ـ یعنی چی؟
صاف تو جام نشستم.
ـ یعنی این کارای بچه گونه رو کنار بذاریم و بالیی سرِ فرانک بیاریم که هیچ وقت از یادش نره ،همین طور هیچ کدوم از بچه ها
یادشون نره.
ـ باشه؛ اما چطوری؟
لبخندی زدم و گفتم:
ـ خوشبختانه این مورد رو خودش برامون آسون کرده؛ فقط چیزی که هست اینه اگه گیر بیفتیم اخراج می شیم.
کالین ابروهاشو انداخت باال.
ـ مگه تا چه حد خالفه؟
ـ زیاد.
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ـ بگو ،گوش می دم.

شروع کردم براش تمامِ جزئیات رو گفتن .اونم به دقت گوش می داد .از این که می خواستم کاری کنم که دیگه نتونه جلو کسی
سرش رو بلند کنه خوشحال بودم .نمی دونم این همه نفرت از کجا می اومد؛ اما می دونستم که قراره با کالین کاری کنیم که
همش سرش خالی شه .آخرین جملم رو که گفتم کالین زد زیر خنده .با تعجب بهش نگاه کردم .هر چه قدر بهش فکر می کردم
چیزِ خنده داری توی جملم پیدا نمی کردم .بهش زل زدم و پرسیدم:
ـ چیه؟
ـ هر چی فکر می کنم نمی فهمم این همه نقشه رو کی کشیدی؟
ـ خب االن دیگه.
ـ من جدا به مغزِ فعالت افتخار می کنم.
با دستم هلش دادم که باعثِ خنده ی بیشترش شد.
ـ نخند.
دستش رو برد باال.
ـ حتما.
اما چشماش با شیطنت هنوز می خندیدن .پوفی کشیدم و گفتم:
ـ تا من باشم به تو هر چیزی رو نگم و بذارم به نقشه های دبستانیت برسی.
چشماش رو گشاد کرد.
ـ من که دیگه نخندیدم.
ـ لبات نخندید؛ اما تمامِ صورتت داره می خنده.
خودش رو اخمو نشون داد.
ـ شرمنده ،من نمی دونستم اجزای دیگه ی صورتم می خندن.
چشمام رو با غیض ازش گرفتم .نمی دونم چرا امروز هر چیزی که می گفتم می خندید؟
ـ به هر حال چی می گی؟
ـ ما که نمی تونیم رو این نقشه ی هوشمندانه حرفی بیاریم؛ اما من از االن می گم گیر بیفتم لوت می دم.
ـ ممنونم.
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متواضعانه سرش رو آورد پایین.
ـ خواهش می کنم.
چشمام رو چرخوندم و در حالی که از جام بلند می شدم گفتم:
ـ من دیگه برم ،فردا می بینمت.
ـ می خوای همراهت بیام؟
دستم رو آوردم باال.
ـ نه ،خودم می رم.
کالین سرش رو تکون داد.
ـ باشه ،پس ،فردا می بینمت.

***
توی دفترِ خانومِ شلدون نشسته بودیم و من داشتم عصبی پاهام رو تکون می دادم .در همون حال خودم رو مجبور به فکر
کردن می کردم .باالخره اگه این جا بودیم مقصر بودم .درسته که کالین بی احتیاطی کرده بود؛ اما کسی که این نقشه ی احمقانه
رو کشیده بود من بودم .ضربه ی خانومِ شلدون روی میز باعث شد از جا بپرم.
خانومِ شلدون ـ شما داشتین مدرسه رو به آتیش می کشیدین.
کالین دست هاش رو مشت کرد.
ـ مقصر من بودم خانومِ شلدون.
دخالت کردم.
ـ اما کسی که نقشه رو کشیده بود من بودم.
تا کالین خواست حرفی بزنه خانومِ شلدون عصبی گفت:
ـ من این جا نیستم که ببینم کدومتون خراب کردین و یا کدومتون نقشه کشیدین؟ تنها چیزی که می تونم بگم این بود که شما
می دونستین فرانک از ترقه می ترسه و یا فوبیاش رو داره؟
کالین صادقانه گفت:
ـ من نمی دونستم.
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ت من کرد.
خانومِ شلدون نگاهش رو با عصبانیت به سم ِ
ـ تو چی سارا؟
سرم رو انداختم پایین .ناجور گیر افتاده بودم .باز هم کوبید رو میز.
ـ تو می دونستی؟
برخالفِ میلم سرم رو به عالمتِ تایید تکون دادم.

***
"دو ساعت قبل"
در حالی که به سمتِ مدرسه می رفتم به کالین نگاه کردم تا ببینم با من هماهنگه یا نه؟ در یه حرکت هلش دادم به کنار کالین.
ع این حرکاتِ یک دفعه ای رو از من نداشت.
با این که می دونست قراره این جوری بشه؛ اما با شک بهم نگاه کرد .فکر کنم توق ِ
در حالی که هنوز نگرانش بودم پاهام رو کوبیدم به زمین و از کنارش گذشتم .به سمتی رفتم که فرانک با دوستاش وایساده
بود .دستش رو بی مقدمه گرفتم و به سمتِ خلوت تری رفتم.
ـ حق با تو بود.
فرانک ـ چی؟
روم رو کردم سمتش و در حالی که خودم رو ناراحت نشون می دادم گفتم:
ـ هر چی که راجع به کالین می گفتی .من باید به تو اطمینان می کردم.
با خوشنودیِ مشهودی دستش رو گذاشت روی شونم و گفت:
ـ مهم نیست ،خوبه ،خیلی کم باهاش موندی .می دونی اگه بیشتر می موندی ممکن بود نظرِ همه راجع بهت تغییر کنه.
از این حرفش حرصم در اومد .کم مونده بود که خودم رو لو بدم؛ اما االن موقعیتش نبود .آروم سرم رو تکون دادم و به کالین
که نزدیک می شد واسه لحظه ای نگاه کردم.
فرانک خودش رو نزدیک تر کرد.
ـ البته زیادم ناراحت نباش .می دونی همه مثلِ اون نیستن .تو می تونی به من اعتماد کنی.
هنگ نگاهش کردم.
ـ چی؟
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ـ خوب نیست بهترین پسرِ مدرسه با دخترای معمولی بگرده .همین طور بهترین دخترِ مدرسه با بدترین پسرِ مدرسه بگرده .می
شه که اینا با هم باشن ،درسته؟
س عمیقی کشیدم و ازش
یکی نبود که به این بگه من همین االنشم با بهترین پسرِ مدرسه دوستم .وقتِ اجرای نقشه بود .نف ِ
دور شدم .در آخرین لحظه گفتم:
ـ تو خواب ببینی من با کسی جز کالین باشم فرانک.
و بعد صدای انفجار و جیغِ فرانک که منو یادِ دخترای چهارده ساله انداخت.

***
خانومِ شلدون با تعجب نگاهم کرد:
ـ تو واقعا می دونستی؟
سرم رو تکون دادم .دادش رفت هوا.
ـ پس واسه چی این کار رو کردی؟
ـ نمی تونم بهتون دروغ بگم .من از فرانک متنفرم .تنها چیزی بود که به ذهنم رسید.
ـ دخترِ یکی از بزرگترین سهام دارامون داره این جوری حرف می زنه؟
این بار از ته دل گفتم:
ـ من معذرت می خوام.
با کمی مکث ادامه دادم:
ـ که مدرسه داشت به آتیش کشیده می شد.
دستاش رو برد باال.
ـ من چی به تو بگم؟ هر دو بیرون .من بعد با شما کار دارم.
با کالین از دفتر بیرون اومدیم .مهم نبود که چی شده بود ،مهم این بود که تو دبیرستان یک پارچه یک چیز در گردش بود و
اون این بود .فرانک مورگان از صدای ترقه می ترسید .یه سر افکندگیِ کامل واسه قلدرِ مدرسه.

***
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در حالی که تی رو کنار می ذاشتم به کالین گفتم:
ـ من از این تنبیه متنفرم.
کالین ساکت نگاه کرد.
ـ منم همین طور.
ـ احساس می کنم یه بچه ی دوازده سالم که این طوری دارن تنبیهش می کنن.
کالین خندید؛ اما بدونِ هیچ حرفی به کارش ادامه داد .چشمام رو گذاشتم رو هم و گفتم:
ـ معذرت می خوام.
ـ چیزی وجود نداره که بخوای بابتش معذرت بخوای.
به درِ توالت عمومی تکیه دادم.
ـ اما من ناراحتم.
ت کالین بود که چشماش رو روی هم بذاره.
این دفعه نوب ِ

ـ قبول دارم که نباید به حرفت گوش می دادم سارا؛ اما همین منو به اندازه ی تو مقصر می کنه .حاال به جای این کارا بیا به
تنبیهمون پایان بدیم.
یک ساعت بعد از تعطیلیِ مدرسه بود و در حالی که من و کالین مونده بودیم ،سعی در تموم کردنِ تنبیهمون داشتیم .تنبیهی که
حتی فکر کردن بهش عصبیم می کرد .تی کشیدن کل مدرسه .این ناعادالنه بود حتی با کاری که کرده بودیم .تی رو گرفتم
دستم و گفتم:
ـ من می رم به کالسا برسم.
ـ می خوای با هم بریم؟
ت بیرون گذاشتم .لحظه ی آخر برگشتم سمتش.
ـ نه تنها می رم ،تو این جا رو برس بهش .قدمام رو به سم ِ
ـ تا نیم ساعت دیگه بر می گردم همین جا ،می بینمت.
سرش رو تکون داد و من از دستشویی دختران بیرون اومدم .اولین کالسی رو که دیدم رفتم توش .مدرسه توی ساعت های
خلوتش یه کم ترسناک می شد .این رو زیاد دوست نداشتم .با این که کمتر چیزی منو می ترسوند؛ اما سکوت از اون دسته
چیزهایی بود که منو بی قید و شرط می ترسوند .به جای این که به ادامه ی تی کشیدن بپردازم ،روی میزِ معلم نشستم و با
خودم فکر کردم .این کارهایی که می کردم درست بود؟ این که بخاطرِ رسیدن به هدفم کالین رو هم به بازی گرفته بودم .چه
سایه بود و یا انسان .شوک زده چشمام رو پوشوندم .نور! از کجا نور می اومد؟ به سرعت از روی میز اومدم پایین .بی خیالِ تی
و هر چی که ازم به جا مونده بود به سمتِ دستشوییِ دخترا دویدم.
ـ کالین؟
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احساس می کردم نور هر لحظه بیشتر دنبالم می یاد:
ـ کالـــــــــین.
درِ دستشویی باز شد و کالین هراسون ازش بیرون دوید.
ـ چی شده سارا؟
دستش رو گرفتم و با خودم کشیدم.
ـ کالین ،نور!
احساس کردم کالین ایستاد .با شتاب نگاهش کردم .نور هر لحظه نزدیک تر می شد.
ـ کالین چرا نمی یای؟
کالین با آرامشِ همیشگیش گفت:
ـ چیزی نیست که ازش بترسی سارا.
با جدیت پاهام رو به زمین کوبیدم.
ـ کالین نور داره می یاد.
دندوناش رو به هم فشار داد.
ـ خب که چی سارا؟
نور هر لحظه بیشتر نزدیک می شد .حتی نمی تونستم بفهمم که از کجا می یاد؟ تنها یه نظریه وجود داشت .نورِ خیابانِ ترس در
حالِ گسترش بود.
ـ کالین نور داره می یاد .تو نمی فهمی نور داره می یاد ،سایه ها هم دارن می یان.
از آرامشِ چشماش ترسیدم .چرا خودم نفهمیدم من که تا االن همش به این اصرار می کردم.
ـ تو ...تو هم یه سایه ای.
کالین قدم به جلو گذاشت و با حرکتی منو توی آغوشش گرفت:
ـ سایه ها کاری ندارن.
ن نور فرو رفتیم .سایه ها رو برای اولین بار اطرافِ خودم می دیدم .آدم های سیاهی در میان نور که هر لحظه چهره
و ما در میا ِ
م شلدون ،مادرم ،پدرم ،خانومِ هیستینگز ،فرانک و خیلی
شون نمایان تر می شد و من کم کم می تونستم بشناسمشون .خانو ِ
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های دیگه .تنها چیزی که مطمئن بودم این بود که اونا خودشون نیستن؛ بلکه سایه هاشونن که هر لحظه به من نزدیک تر می
شن.
نور بیشتر باعث می شد که چشمام رو ببندم ،تا حاال نور رو جز از دور ،اون هم توی خیابانِ ترس ندیده بودم .حاال دیدن توش
واسم عجیب بود .صدای کالین رو انگار از مایل ها دورتر شنیدم.
ـ چشمات رو باز کن سارا.
به سختی گفتم:
ـ نمی تونم.
چشمام توی روشنایی داشت آتیش می گرفت .هر کاری هم می کردم نمی تونستم بهش عادت کنم.
صدای کالین محکم تر شد.
ـ سعی کن سارا.
ت اطرافم فرق کرد .دستم رو کورمال کورمال
به زور چشمام رو باز کردم .اول تصاویری تار توی چشمم نشست و بعد حرکا ِ
بردم جلو.
ـ کالین؟
ـ من این جام سارا.
با دستش بهم کمک کرد تا بتونم پیداش کنم.
ـ می تونی ببینی؟
ـ نه.
دوباره چشمم رو روی هم فشردم .تصاویر داشتن واسم واضح تر می شدن .انگار یه آدمِ کور بودم که بعد از سال ها زندگی
توی تاریکیِ مطلق حاال سعی می کرد که ببینه .باالخره تصاویر واضح شدن و چشم دردِ منم به مرور کمتر و کمتر شد .تصویرِ
کالین رو به وضوح تشخیص دادم.
ـ کالین؟
به تختی که روش خوابیده بودم نزدیک شد.
ـ بله سارا؟
ـ من کجام؟
ـ همون جایی که همیشه می خواستی سارا .این جا ته خیابونِ ترسه .خیابونِ مشترکِ دو تا دنیا.
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از شنیدنش نفسم بند اومد ،من دلم می خواست به دنیای سایه ها برم؛ اما نه این طوری .من فقط گیج بودم .خیلی گیج .تا
اومدم به کالین حرفی بزنم چیزی پیش اومد که برای ثانیه ای فلجم کرد .رو به روم دو تا کالین بود و من فقط با حیرت به هر
دوشون نگاه می کردم.
کالینی که جدیدتر اومده بود جلوی من اومد و گفت:
ت قدیمی.
ـ سالم دوس ِ
دو تا کالینی که توی عمرم می شناختم .از روی تخت بلند شدم و گفتم:
ـ این جا چه خبره؟
کالینی که مطمئن نبودم کدوم یکیه اومد جلو.
ـ این همون چیزی بوده که تو می خواستی سارا ،درسته؟
ـ نه! یعنی آره؛ اما تو از کجا فهمیدی؟
اون یکی کالین جلو اومد.
ـ ما نفهمیدیم ،خودت فهمیدی ،یا بهتره بگم...
صدایی که اومد باعث شد چشمام رو باز کنم.
ـ من فهمیدم.
خدایا آیینه اون دور و بر بود و من نمی دونستم؟
داد کشیدم.
ـ شماها کی هستین؟
دختر اومد جلو.
ـ من سارا هستم ،سایه ی تو.
اشاره به کالینی کرد که نزدیک تر به من بود.
ـ این کالینیه که تو از بچگی باهاش بزرگ شدی یا به قولِ ما کالینِ انسان و این کالین همون کالینیه که سه ساله می شناسیش
و سه چهار روزه باهاش حرف می زنی.
با نفسی خیره به رو به روم نگاه کردم .انگار یه آیینه ی خیلی بزرگ رو به رومون بود و هر کدوم داشتیم به انعکاسِ اون یکی
نگاه می کردیم .االن تو موقعیتی نبودم که از این آنالیز خوشم بیاد .این آنالیز بدتر منو می ترسوند .این که آرزویِ بیخودم به
حقیقت پیوسته بود هم بدتر.
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عاجزانه صدا کردم.
ـ کالین؟

هر دو نفر به سمتم برگشتن .با این که تو اون لحظه فقط کالینِ سایه رو قبول داشتم؛ اما ترجیح می دادم با یه آدم حرف بزنم.
ـ اونی که از بچگی می شناختمش.
با برگشتنِ کالینی که دورتر بود قلبم ریخت .باالخره فهمیده بودم که کدوم کالین کجاست.
سایه ها از اتاق بیرون رفتن و کالین به کنارم اومد .نمی دونم چرا؟ اما نمی تونستم اون رو کالین بدونم .کسی که بیرون رفته
بود رو بیشتر کالین می دونستم .بیشتر از این که رو به روی من ایستاده بود.
ـ کالین؟
ـ بله سارا؟
ـ من این جا چی کار می کنم؟
ـ فکر کنم فهمیده باشی ،سارا!
چپ چپ بهش نگاه انداختم.
کالین ـ خب ،باشه .سارایی که سایه ی توئه .خب سایه ها این چیزی نیستن که همیشه به ما می گن.
حرفش رو بریدم.
ـ کالین برام مهم نیست سایه ها چی هستن .فقط می خوام بدونم من این جا چه غلطی می کنم؟
کالین پوزخند زد و گفت:
ن تو رو خوند.
ـ من می دونم که سارا دروغ نمی گه .اون ذه ِ
از جام بلند شدم.
ـ اون حق نداشت چنین غلطی کنه.
بازوم رو گرفت.
ـ سارا اجازه نمی دم...
در باز شد و کالینی که ترجیحش می دادم پا توی اتاق گذاشت.
ـ دستت رو بکش کالین.
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کالین رو به کناری هل دادم و به سمتِ...

ـ اَه ،من دارم هر لحظه گیج تر می شم کالین .کدومتون واقعا کالینین؟ من تا حاال کی رو می شناختم؟ من از این جا بدم می یاد .از
نور می ترسم.
کالینی که نزدیکم بود گفت:
ـ این جا چیزی نیست که بترسی ،این جا سایه ها خودِ ماییم.
ـ من هیچی نمی فهمم.
به سمتِ کالینِ تازه وارد نگاه کردم.
ـ من نمی خواستم این جا باشم کالین.
کالینِ نزدیکم به حرف در اومد.
ـ اما...
کالینی که کنارِ در بود میونِ حرفش پرید.
ـ واسه ما مهم نیست که سارا چی کار می کرده کالین.
ـ یعنی مهم نیست که من...
کالین (سایه) ـ تو رو نمی گم سارا .دارم سایت رو می گم.
ی من نمی رسید .میونِ دو نفر که کامال شبیهِ هم بودن گیر
اگه تمومِ دیوونه های عالم رو با هم یه جا جمع می کردن به دیوونگ ِ
افتاده بودم و از این ور هر دو یک اسم داشتن .از اون بدتر یه انعکاسی بود که با من حرف می زد .لعنتی هر لحظه گیج تر می
شم .کالینی که حاال مطمئن بودم سایه س به جلو اومد و دستم رو گرفت .با گیجی نگاهش کردم.
ـ می خوام با دنیای خودم آشنات کنم.
بدونِ هیچ حرفی به دنبالش رفتم .با این که کالین سایه بود؛ اما پیشش یه آرامشِ دیگه ای داشتم .من از کالین انسان بیشتر
می ترسیدم .از ساختمونی که توش بودیم بیرون اومدیم .شهر خلوت بود و این برام زیاد عجیب نبود؛ اما نوری که بود انگار یه
ایرادی داشت .من شنیده بودم که قبال نورها از خورشیدی که هیچ وقت ندیدم ساطع می شن؛ اما این نور مصنوعی بود.
پرسیدم:
ـ کالین این نور چرا...
ـ چرا فرق داره؟ خب ما از شنیده هامون این نور رو به وجود آوردیم .می دونی تا وقتی که شماها از نورِ خورشید استفاده می
کردین دنیایِ ما هم روشن می شد .آخه می دونی هر چیزی از دنیای شما به دنیایِ ما راه پیدا می کنه؛ اما تا شما اون نور رو
نابود کردین ،ما مجبور شدیم شبیه سازیش کنیم .شاید واسه همین گرم نیست.
صادقانه زمزمه کردم:
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ـ من هیچی نمی فهمم.
کالین سرِ جاش ایستاد.
ـ من همه چیز رو واست توضیح می دم.
یه نگاه به اطرافش انداخت و شروع کرد.
ی من نیست؛ یعنی دنیای سایه ها نیست .هفت تا دنیا وجود داره .هفت تا دنیایی که ما می شناسیمشون .اولین
ـ این جا دنیا ِ
دنیا دنیای آدم هاست ،دومین دنیا دنیای ما سایه ها.
نفسِ عمیقی کشید.
ت ماها رو دارن .پنجمین
ـ ما توی سومین دنیا هستیم .دنیای نابود شده .چهارمین دنیا دنیای موجوداتِ میکروسکوپی که صور ِ
دنیا ،دنیای غول هاست که باز هم چهره ی ما رو دارن .ششمین دنیا دنیای صداهاست که بدونِ دیدنِ فردی باید با صداش
زندگی کنی و هفتمین دنیا ...هیچ کس نمی دونه .حرف های زیادی راجع بهش هست؛ اما کسی نمی تونه دقیق بگه .یک سری
عقیده دارن که ابلیس گاهی به اون جا سفر می کنه.
با گیجی خیره شدم بهش.
ـ ابلیس؟
ـ سر منشاء ساختِ این دنیاها .اگه اون نبود انسان ها هم تو این جا نبودن.
صدای مبهمی توی گوشم پیچید .کالین در حالی که دستم رو می کشید گفت:
ـ چیزِ دیگه ای راجع به این دنیا که توش هستیم هست و اون اینه که این جا محلِ زندگیِ ارواحِ گذشتگانمون هم هست.
نفسم رو حبس کردم.
ـ ارواح؟
ـ همه رو که گفتی کالین؛ اما من هنوز نفهمیدم که من این جا چی کار می کنم؟
کالین لبخندی زد.
ـ ما چهار تا مثلِ دیگران نیستیم .یعنی خب انگار عادی نیستیم .هیچ سایه ای مثلِ من و سارا حاضر نمی شه از دنیای خودش
ی انسان ها بیاد .همین طور هیچ انسانی دلش نمی خواد با یه سایه آشنا بشه؛ اما ما چهار تا این کار رو
دست بکشه و به دنیا ِ
کردیم .حاال می خوام و می خوایم ازت یه درخواستی کنیم سارا.
منتظر نگاهش کردم و اون ادامه داد:
ـ ببین حاال که ما تونستیم سه تا از جهان ها رو ببینیم ،چرا نتونیم همه ی جهان ها رو ببینیم؟
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به این حرف فکر کردم بد نبود حداقل ،حداقل زندگیم از این یک نواختی در می اومد .آخر تصمیمم رو گرفتم.
ـ چطوری قراره دنیاها رو طی کنیم؟

ـ راستش ،عبور از دنیای شما و ما آسون بود؛ چون ماها می دونستیم که محلِ تالقیِ دنیاها کجاست .توی دنیای شما خیابانِ ترس
بود و جایی که تو دنیایِ ما به این جا وصل می شد یه جایی توی کوه ها؛ اما این جا چه طوری بریم به دنیایِ چهارم ،مسئله اینه.
ـ اگه کسی ما رو پیدا کنه چی؟
ـ کسی جز ما چهار نفر از محلِ تالقی خبر نداره.
ـ نمی دونم کالین ،جدا نمی دونم .یعنی من االن تمامِ استانداردای دنیام رو زیرِ پا گذاشتم .همین که با تو دارم حرف می زنم و
همین که سایه ی خودم رو می بینم .شاید بد نباشه یه کم دیگه استانداردام رو زیرِ پا بذارم.
کالین لبخندی روی صورتش نشوند.
ـ ماها هممون داریم این کار رو می کنیم .ما هم حق نداریم که با انسانا حرف بزنیم.
متقابل لبخند زدم .االن که هر دو کالین رو کنارِ هم داشتم ،متوجهِ تفاوت ها می شدم .کالینی که االن رو به روی من بود خیلی
با کالینی که یه زمانی می شناختم متفاوت بود .این کالین رو بیشتر درک می کردم .سکوتش رو هم .یه جورایی اون یکی کالین
عینِ فرانک عوضی بود؛ اما این کالینی که رو به روم بود با اون فرق داشت .بهش لبخند زدم.
ـ اگه تا آخرِ این کار با همیم من هستم .راستش من به اون کالینِ عوضی و سارای ...به هیچ کدومشون اعتماد ندارم جز تو.
ـ بهشون نگو ،اما منم همین طور.
خندم رو قورت دادم .این یه شروعِ تازه بود برای من ،برای کالین ،برای سایم و برای کالینی که یه زمانی می شناختم .در حالی
که به سمتِ ساختمونی که ازش اومده بودیم می رفتم گفتم:
ـ اما کالین من جدی جدی دارم گیج می شم .نمی تونم بفهمم کدومتون کالینین؟ یعنی می فهمم؛ اما این که بخوام صداتون
کنم...
ـ راستش من یه اسمِ دیگه هم دارم .اگه بخوای وقتی پیشِ اون هاییم به اون اسم صدام کن؛ اما تنها که باشیم به اسمِ خودم.
مشتاق گفتم:
ـ بگو.
م انسانیم رو ترجیح می دم .گفتم که ،البته این واسه موقعی
م خودمه؛ اما به زبانِ سایه ها .من اس ِ
ـ مورگان .می دونی همون اس ِ
بود که دقیق نمی دونستم چه احمقی داره این اسم رو با من تحمل می کنه .االن جدا ترجیح می دم که مورگان صدام کنی.
لبخند زدم.
ـ منم مورگان رو ترجیح می دم.
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دستش رو کشیدم تا تندتر به ساختمون برگردیم .عمال از ...من نمی تونستم از خودم متنفر باشم؛ اما انگار امکان پذیر شده
بود .من از سایه ی خودم بدم می اومد .حسِ خوبی بهم نمی داد؛ البته این در موردِ همه صدق نمی کرد .من دوست داشتم که
با کالین نه ،با مورگان حرف بزنم.
با همدیگه قدم به ساختمونی گذاشتیم که ازش بیرون اومده بودیم و من برای اولین بار به ساختمون نگاه کردم و متوجهِ
شباهتش به مدرسه شدم .نگاهم رو دوختم به مورگان.
ـ مورگان می گم این جا چرا انقدر شبیهِ مدرسه س؟
مورگان ـ این جا جایی بود که من و کالین به صورتِ مشترک آخرین خاطرمون رو ازش داشتیم ،بخاطرِ همین بازسازیش راحت تر
بود.
خندم گرفت.
ـ نمی خوای بگی که این جا همه چیز رو خودمون می سازیم؟
مورگان جدی گفت:
ی این جا اینه که هر چیزی
ـ دقیقا ،گفتم که ،این جا دنیایِ نابود شده س .اکثرا چیزی که نابود می شه ،دیگه وجود نداره؛ اما خوب ِ
رو که تصور کنی به وجود می یاد.
خندم جمع شد و سرم رو تکون دادم .مورگان به کنارم اومد و دستش رو روی شونم گذاشت.
ـ تو خوبی سارا؟
ـ دارم فکر می کنم که تا کی قراره این چیزها رو بشنوم و تعجب نکنم.
ـ اگه می خوای به این سفر بیای ،باید به همش عادت کنی.
ـ سعی می کنم؛ اما من دارم هر دقیقه یه چیزِ جدید می بینم .االنم تو یه دنیایی هستم که از هر سکنه ای خالیه.
ـ اشتباه نکن ،ارواح رو به حساب نیاوردی.
به پشتش ضربه زدم.
ـ مورگان؟
صدای خودم رو شنیدم که گفتم:
ـ باالخره اومدین؟
نه ،اشتباه کردم .خودم نبودم ،سارا بود .در حالی که از کنارش رد می شدم گفتم:
ـ مثل این که اومدیم.
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سارا چشماش رو در حدقه چرخوند .فکر کنم دیگه حاضر نباشم این کار رو انجام بدم .دختره ی از خود راضی .خودمم نمی
دونستم دقیقا مشکلم با سارا چیه؛ اما راستش اصال خوشم نمی یاد یکی دقیقا شبیه به من ،رو به روم راه بره و بدتر از اون
اسمِ منم داشته باشه .یه کم داشتم خودخواهانه نگاه می کردم؛ اما خب چی کار کنم؟
کالین (انسان) روی میزی که به میزِ معلم می خورد نشسته بود .با دیدنِ ما از روی میز پایین پرید.
ـ بهش گفتی؟
مورگان سرش رو تکون داد و گفت:
ـ معلومه که گفتم.
ـ اما یه مسئله ی مهمی این جا باقی می مونه .چطوری قراره مر ِز بینِ دنیاها رو بفهمیم؟
کالین با غرور سرش رو باال گرفت و گفت:
ـ سارا راحت می تونه این کار رو بکنه.
مورگان با نفرت دندوناش رو به هم فشرد.
ـ کالین!
کالین با بی خیالی به سمتِ مورگان نگاهی انداخت.
ـ بله؟
مورگان ـ ببند.
بعد به سمتِ من برگشت و گفت:
ـ واسه ی پیدا کردنِ مرزمون با دنیایِ بعدی کافیه اول مر ِز دنیایِ قبلیمون رو پیدا کنیم .از اون به بعد راحته.
سرم رو تکون دادم که یعنی فهمیدم؛ اما هنوز یه مسئله ای بود که چطوری قراره مرزمون با دنیایِ قبلی رو پیدا کنیم؟ سارایِ
سایه به سمتِ میز رفت و خودش رو باال کشید و به سمتِ من برگشت و گفت:
ـ الزم نیست تو نگرانِ این چیزا باشی.
ت االنم این حرف رو می زنه ،با پرخاش به سمتش گفتم:
می دونستم بخاطرِ ذهنی ِ
ـ تو حق نداری ذهنِ منو بخونی.
مورگان به عصبانیت به سارا گفت:
ـ سارا اگر هم می خونی لطف کن و دهنت رو ببند .ما دلمون نمی خواد به حرفای تو گوش بدیم.

36

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان خیابانی به نام ترس

کالین جبهه گرفت تا به مورگان حرفی بزنه .فایده ای نداشت ،اگر این طوری پیش می رفت تا آخرِ عمرمون به دعوا مشغول
بودیم .به سمتِ کالین داد زدم:
ـ بس کنید ،قرار نیست تا آخرِ عمرم به نظریاتِ شماها گوش بدم .من فقط یه سوال کردم.

فصلِ دوم:
دنیای نابود شده

نفسم رو تو سینه حبس کردم و رو به سارا گفتم:
ـ تا کی باید بگردیم؟
ـ می دونستم االن همین رو می گی.
دندونام رو به هم فشردم.
ـ می تونی انقدر به روم...
ـ که فکرت رو می خونم؟ نه ،نمی تونم ،آخه خیلی هیجان انگیزه که پیشم باشی و فکرت رو بخونم.
می دونستم این کار رو دوست داره؛ اما این که می فهمید داره این کارش عذابم می ده و دست برنمی داشت کالفم می کرد.
گفتم:
ـ ولش کن سارا ،این جا هیچی نیست که بتونیم پیداش کنیم.
در حالی که جلوتر می رفت گفت:
ـ من مطمئنم یه جاهایی نزدیک همین جا بود.
دستش رو می کشید رو دیوارها و در پیِ جایی بود که ما رو به دنیای دیگه وصل کنه .صدای کالین و مورگان به گوشم خورد .از
حرکت ایستادم و سارا رو هم مجبور کردم که وایسه و به سمتی که بچه ها ازش می اومدن نگاه کردم .باالخره از پسِ دیوار
پیداشون شد .هنوز هم نمی تونستم تشخیص بدم که کدوم کالینه و کدوم مورگان؛ اما ترجیح می دادم که به این مسئله توجه
نکنم.
ـ چیزی پیدا کردین؟
کالین یا مورگان چیزی رو تو دستش باال آورد.
ـ جز این هیچی.
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جلو رفتم و از دستش گرفتم .با دستِ چپش اون وسیله رو گرفته بود .پس مورگان بود .به بررسیش پرداختم .چوب بود ،چوبِ
خیس یک درخت.
ـ خب؟
چوب رو از دستم گرفت و گفت:
ـ این چوبِ عادی نیست ،این از یه درخته.
ـ غیرعادی ،همه چوبا از درختن.
خنده ای کرد و گفت:
ـ سارا تو اصال می دونی ما االن کجاییم؟ تو دنیای نابود شده همه چی نابود شده .درختی وجود نداره.
ـ اُه.
تنها صدایی بود که از دهنم خارج شد.
ـ خب االن این از دنیای سایه هاست؟
مورگان ـ همین مهمه ،شایدم از دنیای بعدی باشه.
چونم رو خاروندم.
ـ خب از کجا پیداش کردین؟
سارا چوب رو از دستم گرفت.
ـ سارا یه تیکه چوبه ،ممکنه از هر جایی اومده باشه.
ـ اما ممکنم هست اون جا راهی برای رفتن باشه.
نور در حالِ خاموشی بود و صداها هر لحظه بیشتر می شدن .بعد از خاموشی هیچ کدوممون جرات نداشتیم بیرون بمونیم.
مخصوصا منی که تمامِ این سال ها رو توی تاریکی زندگی می کردم ،نه این که از تاریکی بترسم ،از اتفاقاتی که ممکن بود بیفته
می ترسیدم .مورگان هم مثلِ من به اطراف نگاه کرد و گفت:
ـ بهتره هر چه سریع تر بریم.
قدم هامون رو تندتر کردیم .اینا انگار نمی خواستن بفهمن که منو تو چه وضعیتی قرار داده بودن .نفس هام نصفه نیمه شد و
سرِ جام وایسادم .فکر می کردم داره دیر می شه .ترسیده بودم .سارا و کالین واردِ ساختمون شدن .مورگان هم پشتِ سرشون
رفت؛ اما نزدیک ورودی وایساد.
ـ چی شده سارا؟ چرا نمی یای؟
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نمی تونستم بهش بگم که حسِ عجیبی دارم .از این جا بدم می اومد .دندونام رو بهم سفت کردم و بدونِ حرفی رفتم دنبالش.
با بسته شدنِ در صداها افزایش پیدا کرد ،انگار به موقع وارد شده بودیم.
کالین اومد جلوی در.
ـ شما دو تا خوبین؟
سرم رو تکون دادم.
ـ آره ،خوبیم.
کالین ـ چرا معطل کردین؟
مورگان در حالی که به سمتِ نیمکتی می رفت گفت:
ـ نمی دونم ،سارا وایساده بود.
کالین ـ سارا؟
چشمام رو توی حدقه چرخوندم.
ـ چرا همتون شدین مشاور؟ من خوبم ،چیزی هم نشد که وایسادم؛ فقط وایسادم ،همین .توی این دنیا وایسادن هم جرمه؟
سارا از جاش بلند شد.
ـ آره ،اگه باعث شه خودت و یا دیگران آسیب ببینین جرمه.
عمیق نفس کشیدم .نمی تونستم با نظرش مخالفت کنم .مخصوصا تو این موقعیتی که گیر افتاده بودیم .آدم اگه با سایه ی
خودش هم سر جنگ داشته باشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمی شد .لبم رو روی هم فشردم و رو به مورگان کردم.
ـ اون چوب...
کالین به جای مورگان به صدا در اومد.
ـ ببین سارا ،سه نظریه وجود داره .یکی این که این چوب با خودمون از دنیای قبلی اومده ،دومیش اینه که اون اطراف دریچه ای
به دنیای بعد بوده و نظریه ی سوم که من زیاد ازش خوشم نمی یاد...
مورگان ادامه داد:
ـ بدترینش اینه که کسِ دیگه ای هم این اطراف هست.
گیج پرسیدم:
ـ چرا این باید بد باشه؟
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مورگان ـ چون ما مطمئن نیستیم که طرف کدوم وریه ،انسانه سایه س؟ اصال از دنیای دیگه س؟ اگه هم انسان یا سایه باشه از
ما استقبال نمی کنه .این رو مطمئنم.
حاال دیگه ما از نظرِ همنوعامون یه خیانت کاری بودیم که دیگه جایی بینِ انسان ها و همنوع هامون نداشتیم .لبام رو به هم
فشار دادم.
ـ من ترجیح می دم که نظریه ی دوم رو در نظر بگیرم .هر چند اونم خطراتی رو داره.
سارا در تایید حرفِ من به صدا در اومد.
ـ منم همین طور ،حداقل مطمئن می شیم که به دنیایِ بعدی نزدیک می شیم.
پنجره ها به لرزه در اومدن و من با نگرانی به بیرون نگاه کردم.
ـ خوبی سارا؟
به سمتِ کالین نگاه کردم.
ـ فکر نکنم هیچ وقت به این صداها عادت بکنم.
سارا ـ ما هم همین طور؛ اما تا وقتی که این جا رو ترک نکنیم همینه.
چشمام رو بستم و تصور کردم ،فقط تصور .تو این چند روز این کاری بود که بیشترِ مواقع انجام می دادم .از این که تصوراتم
به صورت واقعی پیشم باشن لذت می بردم .خوبیش این بود که تا وقتی نمی خواستم کسی تو رویاهام شریک نمی شد؛ البته
جز سارا که جزء جدا نشدنی از رویاهام بود.
لرزه ی شدیدِ پنجره باعث شد هر چی که تصور کرده بودم از اطرافم برن .ترسیده به دور و بر نگاه کردم .هیچ وقت این
ن خودم جلوگیری
صداها انقدر شدید نبودن ،نه مثلِ امشب .مدرسه شروع کرد به لرزیدن .خودم رو به میز گرفتم تا از افتاد ِ
کنم .سارا در حالی که دستشو می آورد؛ سعی کرد دستم رو بگیره .دستامون خیلی زود به هم چفت شد .به چشم های هم زل
زدیم .میونِ لرزه ها سایم رو نمی دیدم .داشتم خواهرم رو می دیدم .خواهری که همسانِ من بود و من به تازگی پیداش کرده
بودم .به سمتِ کالین و مورگان برگشتم و دستم رو به میانِ دستِ مورگان دادم چهارتایی در حالی که سعی می کردیم از جامون
تکون نخوریم دست در دستِ هم ایستاده بودیم؛ اما لرزه ها هر لحظه شدیدتر می شد و باالخره لرزه ها به بار نشستن و با
صدای وحشتناکی تمامِ شیشه های اطرافمون شکستن .همگی با هم به طرفِ زمین خم شدیم که از رفتنِ شیشه به صورتمون
جلوگیری کنیم .هوای اطراف کم کم داشت سرد می شد .سارا داد کشید:
ـ بدوین.
هممون به صورتِ هم زمان شروع به دویدن کردیم .صدای فریادِ هممون میونِ صداهای باد مانند گم شده بود .کالین یا مورگان
فریاد کشیدن:
ـ برین به سمتِ زیر زمین.
این فریاد باعث شد هممون یه هدفی داشته باشیم و به اون سمتی که گفته بود بدویم .قدم های پشتِ سرمون هر لحظه
بیشتر می شد .انگار که ما میونِ نفرینِ دنیایِ نابود شده قرار گرفته باشیم .در یه لحظه از بقیه عقب افتادم .همه جلوتر از من
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می دویدن؛ اما من افتاده بودم .بدونِ هیچ امیدی این افتادن تمامِ تالشم رو ازم گرفته بود ،مورگان سرجاش وایساد .با هراس
به سمتم اومد.
ـ سارا؟
هیچ حرفی نزدم.
ـ خوبی؟
سرم رو آروم تکون دادم .گفت:
ـ می خوام با یکی از خوبی های سایه بودن آشنات کنم.
تو چشماش زل زدم؛ اما لحظه ای بعد زل نمی زدم ،میونِ تاریکی فرو رفته بودم .تاریکی یی که از سایه بودنِ کالین اومده بود.
از حرکت ایستادیم .صدای مورگان رو شنیدم.
ـ خوبی سارا؟
ـ فقط ترسیدم.
مورگان ـ از ارواح؟
سرم رو تکون دادم.
ـ نه از تو ...و ...و کنجکاوم.
صدای سارا و کالین هم اومد .مورگان با کمی مکث گفت:
ـ راجع به چی؟
ـ راجع به ماهیتِ تو مورگان.
صدای سارا باعث شد از بغلِ مورگان خودم رو بکشم بیرون.
ـ کجایین بچه ها؟
با صدایی که سعی می کردم کنترل شده باشه گفتم:
ـ این جا...
اما هنوز صدام گرفته بود .معلوم نبود از سرِ ترس بود یا شوک؟
سارا در رو بست و در تاریکی فرو رفتیم؛ اما کمتر از چند ثانیه دیدِ عادیم رو به دست آوردم .درسته چند روزی رو تو نور
زندگی کرده بودم؛ اما در آخر عمری رو تو تاریکی بودم .سارا گفت:
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ـ کسی چیزی می بینه؟
ـ من دارم االن واضح می بینمت.
کالین به صدا در اومد.
ـ منم درست نمی بینم.
مورگان ـ چون مدتِ زیادی رو تو نور بودی؛ اما منم می بینم.
سرگرمیِ خوبی بود .این که یه چیزی رو از سارا جلو بزنم واسم شیرین بود.
ـ سارا مثلِ کسایی که کورن دستات رو تکون نده .مطمئنا اون قدر هم بد نیست.
سارا ـ ببند دهنت رو تا بازم نرفتم تو ذهنت!
می دونستم از حرصش این رو می گه.
ـ من حرص نمی خورم سارا.
با خودم تکرار کردم:
ـ کامال معلومه ،من که می دونم.
سارا ـ سعی کن تمومش کنی سارا و انقدر با افکارت اذیتم نکنی.
بازم با خودم تکرار کردم:
ـ خب می تونی به ذهنم گوش ندی.
سارا ـ این دیگه به خودم مربوطه.
در ذهنم گفتم:
ـ پس تحمل کن.
کالین گفت:
ـ محض رضای خدا این تلپاتی صحبت کردنتون رو تمومش کنین.
نیشخند زدم .این که کسی رو داشته باشی تا این طوری باهاش حرف بزنی بدم نبودا .خوبیش این بود که سایه ها فقط می
تونستن ذهنِ انسانِ خودشون رو بخونن .درِ زیرزمین به لرزه در اومده بود .زمزمه کردم:
ـ از این دنیا متنفرم.
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صدای رنج دیده ی سارا رو شنیدم.
ـ منم همین طور.
تو یه لحظه نفهمیدم دارم چی کار می کنم .انگار که دستِ خودم نباشه ،چشمام رو بستم و روی چیزی فکر کردم که ما رو در
امان نگه داره .دستم بی اختیارِ باال اومد و زیرِ لب شروع کردم به خوندنِ حرف هایی که تا به حال حتی نشنیده بودمشون.
واسه خودم هم عجیب بود؛ اما کم کم نور شروع کرد به پخش شدن در زیرزمین .نور هر لحظه بیشتر می شد و منم راحت تر
می تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم .خیلی طول نکشید که کلِ زیرزمین روشن شد؛ اما من نمی تونستم که از کارم دست
بکشم .می تونستم ببینم که بچه ها دارن با تعجب به من نگاه می کنن؛ اما این باعث نمی شد تمرکزم رو از دست بدم .سیاهی
ها سعی داشتن که تمرکزم رو از دست بدم .سرم به شدت درد گرفته بود ،هر چی بیشتر سرم درد می گرفت ،مقاومت در
برابرِ سیاهی ها سخت تر می شد ،خیلی سخت تر .در آخر فریادی کشیدم و ارتباط قطع شد .در کمتر از یک ثانیه زیر زمین در
تاریکی فرو رفت .حاال می تونستم یه چیزی رو بفهمم .منبع نور خیابانی به نام ترس نبود ،منبع نور خودم بودم.
خیلی طول نکشید که هر سه تا به کنارم اومدن .صدای سارا رو طالیه دار از همه شنیدم.
ـ خوبی سارا؟
سعی کردم سرم رو تکون بدم؛ اما هنوز به شدت درد می کرد .کالین ترسیده گفت:
ـ اون دیگه چی بود؟
مورگان ـ نمی دونم ،من فکر می کردم چون سایم یه سری قابلیت ها رو دارم؛ اما هیچ وقت فکرشم نمی کردم که انسان ها هم
بتونن این قابلیت ها رو داشته باشن.
سارا با صدای زیری گفت:
ـ سایه ها هم نمی تونن.
صدای کالین به گوشم خورد.
ـ منظورت چیه؟
سارا ـ منظورم اینه که من فقط می تونم ذهن بخونم ،قدرتی که مورگان داره رو هیچ یک از سایه ها ندارن .اونا می تونن سایه
بشن؛ اما نمی تونن...
مورگان پیِ حرفش رو گرفت:
ـ روشنایی رو خاموش کنن.
جالب بود؛ یعنی االن مورگان دقیقا نقطه ی مقابلِ من بود .کالین در حالی که شمرده شمرده حرف می زد گفت:
ـ یعنی می خوای بگی ما دو تا با دو تا عجیب الخلقه در سفریم؟
سارا ـ امــــم ،خب آره ،این طوری هم می شه گفت .البته تا قبل از این که خالفش ثابت بشه.
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یه دونه به بازوی سارا زدم؛ اما مطمئن نبودم که حسش کرده باشه؛ چون هنوز زورِ کافی رو نداشتم .مورگان دستم رو گرفت و
کمکم کرد تا بهتر بشینم.
ـ من خودمم نفهمیدم دارم چی کار می کنم؛ اما یه چیزی رو فهمیدم.
مورگان ـ چی؟
ـ نوری که اون روز توی مدرسه پیداش شد رو من راهنمایی کرده بودم .با افکارم .درسته؟
مورگان ـ نه سارا ،من فکر نکنم .سارا و کالین اون رو راهنمایی کرده بودن .درسته بچه ها؟
هر دو همزمان تکرار کردند:
ـ نه!
چشمام رو گردشی دادم.
ـ دیدی گفتم؟
سعی کرد موضوع رو عوض کنه .حتما نمی خواست به اون دو تا ثابت کنه که ما چه قدر عجیب الخلقه ایم.
ـ می تونی بلند شی؟
سارا ـ بلند شه هم فایده ای نداره مورگان .اجدادِ عزیزمون هنوز بیرونن.
چشمام باز هم شروع کرد به کار کردن در اطراف .صدای جیغ های مردگان هنوز هم از بیرون می اومد .این باعث می شد که
بیشتر بترسم .تو تمامِ طول زندگیم یادم داده بودن از سایه ها بترسیم ،هیچ وقت راجع به ارواح حرفی نزده بودن .االن تو
موقعیتی بودم که با یه سایه از ارواح می ترسیدم.
سارا ـ راهی نیست که بیرون بریم؟
کالین ـ نه تا وقتی که روز بشه.
سارا ـ اما تو هم می تونی کمک کنی سارا ،مگه نه؟
ـ نه ،فکر نکنم کمکِ زیادی از دستم بر بیاد ،سرم بدجور درد گرفته.
مورگان دستش رو دراز کرد و من باالخره مجبور به ایستادن شدم .در حالی که لباسم رو می تکوندم گفتم:
ـ کسی نظری داره که چرا امشب این طوری شد؟
مورگان فکش رو سفت کرد.
ـ من فکر کنم بدونم.
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دست از پاک کردنِ لباسم کشیدم و بهش نگاه کردم.
ـ خب؟
مورگان ـ انگار یکی از ما باعث شده .می ترسم که بگم؛ اما فکر کنم من باعثش شدم!
اخمام رو کشیدم تو هم.
ـ منظورت چیه؟ چطور...
مورگان ـ اونا دنبالِ سیاهین و منم منبعِ سیاهیم.
ـ پس چرا تا قبل از این ،این کار رو نکرده بودن؟
کالین به صدا در اومد.
ـ چون تا قبل از امروز مورگان از قدرتش استفاده نکرده بود.
ـ عالیه ،نمی خوای بگی که واسه یه دلیلِ مزخرفِ الکی از قدرتت استفاده کردی که؟
سرش رو تکون داد.
ـ نمی دونم ،شاید!
کالین ـ اون فکر کرد کسی رو دیده ،واسه حفاظت بوده.
دلم نمی خواست به کالین چیزی بگم؛ اما به نظرم این کارش افتضاح بود .اگه کسی ما رو می دید چی؟ اگه کسی می فهمید که ما
این جاییم؟ همین محافظتش به ضررِ ما تموم می شد و من این رو نمی خواستم .سارا انگار ذهنِ منو خوند.
ـ سارا راست می گه.
کالین با حرص گفت:
ـ دقیقا چی می گه؟ اگه ما رو هم در افکارش سهیم کنین ممنون می شیم.
سارا بدونِ این که چیزی به روی خودش بیاره گفت:
ـ با این کارِ مورگان بدتر اگر هم دشمنی بوده به سمتِ ما جلب شده.
ابروهام رو دادم باال.
ـ من این طوری نگفتم.
سارا ـ منظور رو رسوند.
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چشمام رو چرخوندم.
ت ما نیاورده باشی؟
ـ آره ،از کجا معلوم که اگه هم کسی بوده باشه رو به سم ِ
مورگان از خودش دفاع کرد.
ـ نه ،من مطمئنم سارا.
اما صداش خیلی زود گم شد و میونِ تاریکی دختری به سمتمون اومد .دختری ژولیده و ترسیده.
ناخودآگاه به سمتِ عقب رفتیم .چهار نفر از یه دختری ترسیده بودیم که به نظر می رسید همسنِ خودمون باشه .با صدای که
سفت نشونش می دادم گفتم:
ـ تو کی هستی؟
شروع کرد به صحبت به زبونی که تا به حال نشنیده بودم .مات بهش خیره شدم.
ـ چی می گی؟
لبهاش رو به هم فشرد .انگار سردرگم بود و کالفه.
باز هم شروع کرد به حرف زدن؛ اما نمی فهمیدم .به هیچ عنوان .من از وقتی که چشم باز کرده بودم به این زبونی که داشتم
ن همه یکسان بود .بینِ همه ی مردمِ زمین .دختر موهای مشکی رنگش رو به دست گرفت و
حرف می زدم .به این زبون که بی ِ
باز هم به صدا در اومد .می فهمیدم که نویزِ صداش تغییر می کنه .یعنی به زبون های مختلف حرف می زنه؛ اما باز هیچ کدوم
رو نمی فهمیدم .سعی کردم با زبونِ اشاره باهاش حرف بزنم .با دستم شروع به اشاره دادن کردم.
"من ...هیچی ...نمی فهمم".
برای یک لحظه به من خیره شد و بعد مثلِ من دستش رو باال آورد.
"من ...هم ...نمی فهمم ...اما ...باید"...
بقیه رو نمی فهیدم .چهرم رو سخت کردم.
"باید ...چی؟"
چشماش رو به هم فشرد.
"من ...این جا ...زندانی شدم".
مورگان به حرف در اومد.
ـ این جا؟ شاید منظورش این دنیاست.
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"این جا ...یا  ...این  ...دنیا؟"
به دقت به حرکاتِ دستم خیره شد.
"این دنیا".
پوزخند زدم.
"مثل ...ما".
به سمتِ من اشاره کرد.
"تو"...
ادامه ی حرفش رو نزد.
"من؟ چی؟"
"به ...من ...نگاه ...کن".
سرم رو تکون دادم .به سمتِ تاریکی اشاره ای کرد و بعد در کمالِ ناباوری از میونِ دست هاش آب بیرون ریخت ،بدونِ هیچ
منبعی .این بار بدونِ ترس به سمتِ جلو رفتم .مورگان بازوم رو گرفت.
ـ سارا؟ کجا می ری؟ شاید خطرناک باشه.
ـ خطرناک نیست؛ فقط عینِ خودمون عجیب الخلقه س.
بازوم رو آزاد کردم و رفتم جلو .به قدری نزدیک شده بودم که به راحتی باهاش ارتباط برقرار می کردم .پرسیدم:
" اسمت ...چیه؟"
با کمی مکث سرش رو تکون داد.
"وایسا".
روی زمین نشست و به من اشاره کرد .می دونستم منظورش چیه .دستم رو به کار انداختم و خیلی زود نور به دستاش خورد.
کمی مکث کرد و در آخر اسمش رو نوشت .مری.
واسم عجیب بود که اون که نمی تونست به زبانِ ما حرف بزنه ،این طور راحت به زبونِ ما نوشته .ازش همین رو پرسیدم.
"تو ...چطوری ...می تونی ...به ....این ...زبون ...بنویسی؟"
با کمی دقت شروع کرد به اشاره دادن.
"من ...خودم ...این ...زبون ...رو ...ساختم".
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***
باالخره صبح شده بود .باالخره می تونستیم که از این جا سالم در بریم .مری رو بلندش کردم .در حالی که چشماش رو باز می
کرد شروع کرد به صحبت کردن به زبونِ خودش .بهش اشاره کردم.
"من ...نمی فهمم".
سرش رو تکون داد.
درِ زیر زمین رو باز کردیم و هر پنج نفر به بیرون رفتیم .من و مورگان اطرافِ مری راه می رفتیم .جوری که انگار می خواستیم
از هر آسیبی بهش جلوگیری کنیم .حاال که خیلی چیزها رو دربارش فهمیده بودیم؛ مثال این که چرا به زبانِ ما حرف نمی زنه؟ چرا
بلد بود به زبانِ ما بنویسه؟ خیلی جالب بود .خیلی که با یکی از اصلی ترین عناصرِ برگردوندنِ دنیا آشنا شده باشیم .مخصوصا
این که این عنصر خودش موجب شده بود تا دنیا به این شکل به وجود بیاد .دنیاها در اوایل هیچ راهی نداشتند که به هم
وصل بشن و مری بوده که هزاران سال قبل این رو فهمیده بود که اصال دنیایی وجود داره و خودش هم باعث شده بود که
سایه ها به دنیای آدم ها و بالعکس راه پیدا کنن؛ ولی اون خودش هم توی دنیای سوم گیر افتاده بود .این می شد نقطه ای از
ناامیدی برای ما چهار نفر؛ اما باز هم اون یه نفر بود .یه نفر با هزاران سال سن .یه نفر که تو دنیای نابود شده هیچ تغییری نمی
کرد و برای همیشه جوون می موند .البته خودش فکر می کرد این نفرین باشه .نفرینی که روی اون مونده .واسه ی این که
دنیاها رو باز کرده؛ اما نمی شد این طوری دید؛ چون ما هم از زمانی که به این دنیا اومده بودیم بدونِ این که غذا بخوریم و یا
این که تشنه بشیم و یا حتی نیازِ زیادی به خواب پیدا کنیم به سر گذرانده بودیم .این نشون می داد که زمان توی این دنیا
واسه ی ماها وایساده .کالین به صدا در اومد.
ـ بچه ها ،اگه شما سه نفر نیرو دارین ،چرا من و سارا چنین نیرویی نداریم؟
ـ یه نظریه وجود داره که شما هم دارین؛ اما مثلِ ما توی زمانِ خاصی می تونید خودتون کشفش کنین و یه احتمالِ دیگه هم
وجود داره که شماها کال هیچ قدرتی نداشته باشین.
سارا اخمی کرد.
ـ من مطمئنم که قدرت دارم.
ابروهام رو انداختم باال.
ـ مگه من گفتم غیر از اینه؟

***
"مری"
هیچی از حرف هایی که می زدن نمی فهمیدم .نه مثلِ زبونِ خودم فارسی بود ،نه انگلیسی ،نه ترکی و نه هیچ زبونِ دیگه ای که
می شناختم؛ فقط می فهمیدم که دارن حرف می زنن .از وقتی که سارا تونسته بود به زبانِ اشاره با من حرف بزنه خیالم راحت
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شده که الاقل زبونِ اشاره توی این صد هزار سال تغییر نکرده .البته من خیلی چیزها رو نگفتم .خیلی چیزها رو .چهار نفری به
زبون هایی که من نمی فهمیدم حرف می زدن و من فقط گیج تر می شدم ،خیلی گیج تر! از وقتی بیدار شده بودم زمانِ زیادی
نمی گذشت .شاید دو سال بود که بیدار شده بودم .اوایل فکر کردم که دنیای خودمونه که نابود شده؛ اما بعد با ورو ِد این چهار
نفر بود که فهمیدم من توی دنیای دیگه ای هستم .توی دنیایی که فکر می کردم هیچ وقت کشفش نمی کنم و عجیب تر از اون
این بود که فهمیده بودم که نه چند روز؛ بلکه چند هزار سال از روزی که بیهوش شدم گذشته .صداها توی ذهنم جلون می
دادن.
مهرنـــــــــــــــاز ،دستم رو به سمتِ مادرم دراز کردم .تمامِ مردم داشتند میونِ مذابِ زمین فرو می رفتند .تمامِ صورتم رو
اشک گرفته بود ،ولی کاری از دستم بر نمی اومد .با ناله گفتم:
ـ مامان؟
از همه بیشتر عذابش این بود که من باعثِ مرگشون می شدم .اگه مثلِ همیشه فقط به تخیالتم در ذهنم اجازه ی گشتن می
دادم و کاری نمی کردم که واقعی بشن ،اگه روی کاغذ نمی آوردمشون ...حاال این جا وایساده بودم با شخصیت هایی که خودم
درست کرده بودم؛ اما نمی تونستم به هیچ عنوان بفهممشون .االن اونا بودن که داشتن زندگی می کردن و من بودم که هیچی
از این زندگی نمی فهمیدم .انگار صاف پرت شده بودم توی یکی از رمان های مزخرفی که می نوشتم؛ اما این فرق داشت ،این
رمان نبود .من خودم به تفکراتم اجازه داده بودم که بزرگ شه .همه چیز بزرگ بشه و در آخر این من بودم که دنیام رو نابود
کرده بودم .باز هم رفتم به هزار سال پیش.
" ـ مهرناز نمی خوای از پای اون پاشی؟
ـ وایسا مامان ،تازه رسیدم به قسمتای دوست داشتنیش.
مامانم توی چهارچوبِ در پیداش شد.
ـ اگه به تو باشه تمامِ این قسمتاش دوست داشتنیه .چرا یه کم به کارای دیگت نمی رسی؟"
روزی که تونستم جادو کنم دو سال پیش بود .اوایل فکر می کردم جادو از این جاست؛ اما نه ،همه از وجودِ خودم بود .آره،
جوابش همین بود .جادو .دستم رو به کنارِ گوشم بردم و بشکنی زدم .یه کم طول کشید؛ اما باالخره صداها برام واضح شدن.
پسری که لباسِ قهوه ای پوشیده بود و کنارم راه می اومد گفت:
ـ من نمی فهمم سارا ،این اداها واسه چیه؟ چرا آروم حرف می زنیم؟ این که هیچی از حرفامون نمی فهمه!

***
"مورگان"
فکم رو سفت کردم.
ـ خب چه فرقی داره؟ چرا آروم حرف می زنین؟ این که نمی فهمه چی می گیم؟
سارا (سایه) بازوم رو گرفت.
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ـ یه کم فکر کن برادرِ من .از این که زده کلِ دنیاها رو نابود کرده هر چیزی برمی یاد.
کالین فکر کرد.
ـ بی خیالش رفیق .این دخترا هیچ وقت هیچ چیزی رو دقیق نمی فهمن.
پوزخندی زدم؛ اما در شرایطی نبودیم که جواب بدم .فکر کالین رو خوندن هم گاهی بد می شد .سارا به کنارم اومد.
ـ مورگان؟
حواسم به سمتش جلب شد :بله؟
سعی کرد بیاد باالتر که درِ گوشم حرف بزنه که باعث شد کالین اعتراض کنه.
ـ اِ سارا ،تو اگه درِ گوشش حرف بزنی که سایَت هم می فهمه .فقط قراره من نفهمم؟
سارا اخمی به چهرش نشوند و گفت:
ـ من نمی دونم چرا؛ اما یه حسِ خاصی به این دختر دارم .این دختر در عینِ حالی که به نظر می یاد خیلی ضعیفه ،اما به نظرم می
رسه انگار مغزِ متفکرِ همه چیز باشه.
ـ خودت رو درگیر نکن سارا.
لجبازانه گفت:
ـ نمی تونم.
به سمتِ اولین کالسِ دمِ دست رفتیم و واردش شدیم .کنار ایستادم تا همه وارد بشن و گفتم:
ـ چرا نمی تونی سارا؟ این چیزی نیست که بخوایم فکر کنیم خیلی مهمه.
فکش رو سفت کرد و گفت:
ـ باشه.
اما می دونستم که بی خیال نشده .کال این خاصیتِ سارا بود که تا از چیزی سر در نمی آورد بی خیالش نمی شد.
کالین با تمامِ قدرت روی میز نشست .با تحکم گفتم:
ـ شکست ،اون چه طرزِ نشستنه؟
شونش رو برام باال انداخت ،به مری نگاه کردم .یه دختر بود با موهای بلندِ فرِ مشکی و قدی متوسط؛ اما انگار سارا راست می
گفت .یه چیزی تو چهرش متفاوت بود؛ یعنی به نظرِ من متفاوت شده بود .انگار این بار می فهمید؛ خیلی زیاد .با شک بهش نگاه
کردم و به سمتِ سارا گفتم:
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ـ من می رم این اطراف رو بازم نگاه کنم.
با چشماش تهدید کرد.
ـ کالین دیگه از قدرتت استفاده نکن.
سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و به سمتِ مری گفتم:
"مری ...با  ...من ...بیا".
سرش رو به نشونه ی مثبت تکون داد و هر دو با هم به خارج از اتاق رفتیم .به نظرِ خودم که با اتفاقی که دیروز افتاده بود،
این کار دیوونگی به نظر می رسید؛ اما گاهی باید دیوونگی کرد که به خطرای بزرگ تر برخورد نکرد .مری جلوتر از من حرکت می
کرد .مطمئنا این دو سالی که در این جا بوده باعث شده همه جا رو بلد باشه؛ اما برام عجیب بود که چطوری این جا رو بلد بوده.
صداش کردم.
ـ وایسا.
در کمالِ تعجب ایستاد .می دونستم ،می دونستم یه چیزی تو وجودِ اون فرق داره .زیر لب گفتم:
ـ می دونستم.
به دیوار چسبوندمش.
ـ چرا دروغ گفتی؟
لب هاش رو به هم چسبوند؛ ولی در آخر به حرف اومد.
ـ راجع به چی؟
ولش کردم و آهسته عقب رفتم .چیزی که می گفت با حرفی که از دهنش خارج می شد فرق داشت .انگار که فیلمی رو
صداگذاری کرده باشن .گفتم:
ـ چطور ممکنه؟
ابروهاش رو باال انداخت.
ـ به وسیله ی جادو.
این دیگه کی بود؟ یعنی جادوگر هم بود؟
ـ تو جادوگری؟
سرش رو تکون داد.
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ـ نه ،من فقط نویسنده ی این داستانم.

***
"مهرناز"
سرم رو به نشونه ی مخالفت تکون دادم.
ـ نه ،من فقط نویسنده ی این داستانم.
مطمئن بودم هیچی از حرفم نفهمیده .یعنی هیچ کس نمی فهمید .یحتمل همه فکر می کردن من دیوونم .آره ،اگه قرار رو بر این
بذاریم که من دیوونم ،خب شخصیت هایی که پرداختم هم دیوونه از آب درمی یان.
مورگان ـ منظورت چیه؟
ناخودآگاه بغض کردم.
ـ مفصله.
به پشتِ سرش نگاه کرد و دستم رو کشید و به سمتی که می خواست رفتیم .تقریبا نالیدم:
ـ کجا؟
مورگان فکش رو سفت کرد و با تغیر گفت:
ـ جایی که بتونی توضیح بدی.
سعی کردم دستم رو بکشم بیرون.
ـ ولم کن کالین.
سرِ جاش وایساد و به سمتِ من برگشت.
ـ انگار یادت رفته که من مورگانم نویسنده ،نه کالین.
نیشخندی چهرم رو پوشاند.
ـ انگار خودت زیادی به خودت سخت می گیری کالین .من می دونم که چرا می خوای مورگان صدات کنن ،در حالی که خودت و
کالین می دونی .تو حتی خودت رو سایه هم نمی دونی.
مچِ دستم رو بیشتر فشار داد و من از قدرتش تقریبا اشکم در اومده بود .تقصیرِ خودم بود .خودم این طوری قوی نوشته
بودمش.
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مورگان ـ دیگه چی می دونی؟
عصبی خندیدم.
ـ خیلی چیزا ،این که از سارا خوشت می یاد ،این که تو با تصورِ اون به دنیای آدم ها قدم گذاشتی ،این که...
نگاهش به آرامش نشست.
ـ این جا رو اشتباه کردی نویسنده ی عزیز.
با کنجکاوی نگاهش کردم.
ـ من از سارا خوشم نمی یاد .من و اون فقط دوستیم .اگه ازش حمایت می کنم ،بخاطرِ فریاس .فریا رو که می شناسی؟ کسی که
مثلِ خواهرم می مونه.
آب دهنم رو قورت دادم.
ـ سایه ی سارا ،اما ،اما من می دونم ،من مطمئنم.
شروع کرد به راه رفتن و من به اجبار باهاش همقدم شدم.
ـ چی رو مطمئنی؟
ـ من تو رو نوشتم ،من می دونم که تو سارا رو دوست داری .اگه همه نداشته باشی ،خواهی داشت.
باالخره از مدرسه خارج شدیم و اون وایساد.
ـ تو چی رو مطمئنی؟ تو االن درست وسط یه رمان که خودت نوشتی وایسادی .تو چی رو مطمئنی؟ ماها می تونیم هر چیزی رو
عوض کنیم .حاال که جایگاهِ تو عوض شده ،پس همه چیز عوض می شه.
پاهام رو به زمین کوبیدم.
ـ نمی شه ،هیچ چیز عوض نمی شه.
صورتش پرِ درد شد .نمی دونستم چرا.
مورگان ـ آره مهرناز ،عوض می شه ،همه چیز ،همون طور که اگه عوض نشه ،فریا از بین می ره ،من این رو نمی خوام .فریا
دوستِ منه .باید عوضش کنیم.
ماتم برد.
ـ تو از کجا می دونی؟
میونِ دردش پوزخند زد.
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ـ می بینی؟ حتی تو که نویسنده ی منی هم نمی دونی .نمی دونی که من قادرم به پیشگویی.
برای یک لحظه درک کردم .من میونِ رمانم بودم ،در حالی که دیگه هیچ دسترسی به تغییر اون نداشتم .من میونِ زندگیِ
شخصیت هام گیر افتاده بودم .این دفعه این من بودم که قدم برداشتم و به سمتی رفتم که تنها باشم .االن بود که کامال حس
می کردم تنهام ،با این که االن این همه دوست داشتم .دوستایی که خودم ساخته بودمشون .مورگان دنبالم اومد و بازوم رو
گرفت.
ـ چی شد مهرناز؟
با چشمایی که هر لحظه به گریه می افتادن نگاهش کردم و تقریبا بی صدا گفتم:
ـ نمی دونم.
تو چشمام نگاه کرد.
ـ من چطوری عوضش کنم؟
سرم رو تکون دادم.
ـ اینم نمی دونم.
چشماش رو روی هم گذاشت:
ـ کمکم کن.
ـ چطوری؟
ـ هر اتفاقی که می دونی می خواد بیفته رو بگو .بگو که ازش جلوگیری کنیم.
به اطرافم دقت کردم که موقعیت رو به دست بیارم و با ترس به مورگان نگاه کردم .مورگان که همه چیز رو از چشمام خونده
بود گفت:
ـ چی شده؟
نفسم رو حبس کردم.
ـ توی رمانم این جا تو و سارا وایساده بودین و بحث می کردین .سارا عقب می ره و تو با دست می کشیش جلو .زیرِ پاش خالی
می شه و...
همون موقع زیرِ پام خالی شد که مورگان گرفتم .در حالی که توی دست های مورگان بودم گفتم:
ـ و ما به دنیای چهارم راه پیدا می کنیم.
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فصل سوم:
دنیای کوچک شده

"مورگان"
مهرناز رو کشیدم باال و هر دو خم شدیم و به سوراخی که ایجاد شده بود نگاه کردیم .خودش بود .افرادی که در رفت و آمد
بودن؛ اما این افراد کوچک بودن ،خیلی! از این جا هم خیلی کوچک تر به نظر می رسیدن؛ اما ما داشتیم جایی می رفتیم که می
تونستیم توش جایی داشته باشیم .مهرناز زمزمه کرد:
ـ مثلِ گالیور.
زل زدم بهش.
ـ چی؟
انگار به خودش اومده باشه گفت:
ـ هیچی ،هیچی!
از جاش بلند شد و خاکِ لباسش رو تکوند.
ـ به نظرت باید به اونا بگیم؟
منتظر به من خیره شد.
ـ باید بگیم ،اونا خیلی وقته دنبالِ اینن.
اما قبل از این که بخوایم ما بریم داخل ،هر سه تاییشون از مدرسه بیرون اومدن .کالین در حالی که جلو می اومد گفت:
ـ احساس کردیم یه صدا شنیدیم.
مهرناز بدونِ این که حرف بزنه به زیرِ پاش خیره شد و اونا هم ردِ نگاهش رو گرفتن .سارا در حالی که با ناباوری جلو می اومد
گفت:
ـ دنیای چهارم.
مهرناز ناخواسته به حرف اومد.
ـ آره ،دنیای کوچک شده.
هر سه تاشون با حیرت به مهرناز نگاه کردن .فریا اخمی به چهرش نشوند.
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ـ تو حرف می زنی؟
مهرناز تقریبا خندید.
ـ من از اولم حرف می زدم.
تمومِ این مدت مهرناز سعی داشت به اونا نگاه نکنه .با کم حوصلگی گفتم:
ـ یه چیزایی هست که باید براتون توضیح بدیم؛ اما االن باید از این جهنم خالص شیم.
هوای اطرافم به سرعت رو به تاریکی بودن و من این رو نمی خواستم.
سارا پرسید:
ـ بپریم؟
مهرناز اخم آلود نگاهش کرد.
ـ نه.
آروم از دریچه پایین رفت .با دست هاش خودش رو کنترل کرد و به باالخره به دنیای بعد راه پیدا کرد و فریاد کشید:
ـ بیاید.
بعد از اون بچه ها یک به یک پایین رفتن و در آخر این من بودم که باید می رفتم .بازم به اطرافم نگاه کردم .هوای سرد بیشتر
شده بود .هر لحظه ای که می موندم یه ریسک بود .سعی کردم از سوراخ برم پایین؛ اما زیاد راحت نبود .برای آخرین بار به
دنیای نابود شده نگاه کردم و دستم رو رها کردم و باالخره به دنیای کوچک شده قدم گذاشتم .صدای فریادی می اومد .نگاه که
کردم ،مردم رو دیدم که هر کدوم داشتن با وحشت به ما نگاه می کردن .کنارِ دخترا رفتم و پرسیدم:
ـ خوبین؟
سارا و فریا هر کدوم صدایی از خودشون در آوردن ،اما مهرناز نه .جلوتر رفتم.
ـ مهرناز؟
با حیرت بهم نگاه کرد و در میان حیرتش خنده ای کرد.
ـ دقیقا همون طوریه که نوشتم .همون طوری که خلق کردم.
نفسم رو حبس کردم.
ـ حاال باید چی کار کنیم؟
مهرناز ـ اگه بر پایه ی نوشته ی من باشه که اینا افرادِ مهربونین.
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با عصبانیت بهش نگاه کردم.
ـ و اگه نباشه؟
بهم خیره شد.
ـ منتظرِ مرگت باش.
کارا و رفتاراش عصبیم می کرد .با خشم مچِ دستش رو گرفتم.
ـ ببین مهرناز...
سعی کرد دستش رو از دستم بیرون بکشه و در همون حال بریده بریده گفت:
ـ اگه ...باز ...هم ...بتونم ...خلقت ...کنم...
دستش رو باالخره کشید بیرون؛ اما با درد مچش رو مالش می داد.
ـ این بار کاری می کنم که نتونی حتی یه مورچه رو بزنی.
ابروهام رو باال بردم و پوزخندی تحویلش دادم .انگار نمی خواست باور کنه که دیگه هیچی دستِ اون نیست .به سمتِ فریا و
ش مهرناز باشم و با استدالالش عصبی بشم.
سارا رفتم .ترجیح می دادم با اونا باشم و اعصابم آروم باشه تا پی ِ

***
"سارا"
با حالت پرسشگر به مورگان نگاه کردم.
ـ مورگان؟
حواس پرت به سمتم برگشت.
ـ بله؟
با انگشتای دستم بازی کردم.
ـ چیزی شده؟
کمی به سمتی که مهرناز بود نگاه کرد و در آخر به من نگاه کرد.
ـ نه ،چیزی نشده؛ جز این که ما دنیای چهارم رو پیدا کردیم.
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پافشاری کردم.
ـ این که خوبه؛ اما تو انگار ناراحتی.
پوفی کشید و گفت:
ـ نیستم سارا ،نیستم.
سرم رو پایین انداختم .خب معلوم بود نمی خواست به من حرفی بزنه .مورگان به سمتِ سارا رو کرد و گفت:
ـ فریا؟
سارا سرش رو بلند کرد و گفت:
ـ بله؟
مورگان دوباره نگاهی به اطرافش کرد و گفت:
ـ تو می دونی کالین کجاست؟
به اطراف نگاه کردم .آره ،انگار کالین نبود؛ اما وایسا ،چرا مورگان سارا رو فریا خطاب کرد؟ هر چند زیاد سخت نبود که بفهمم
اونم مثلِ مورگان اسمِ سایه ای ،مختص به خودش رو داره .صدام در اومد.
ـ آره بچه ها ،چرا کالین نیست؟
مهرناز هم به طرفِ ما اومد .مورگان با شک به مهرناز گفت:
ـ تو می دونی؟
راستی اینم که اسمش مری بود ،چرا امروز اسمِ همه تغییر کرده بود؟ مهرناز یه کم فکر کرد و در آخر با نیشخند گفت:
ـ فکر کنم بدونم.
تا حاال دقت نکرده بودم؛ اما چیزی که می گفت با چیزی که ما می شنیدیم متفاوت بود .مهرناز به راه افتاد و ما هم پشتِ سرش
رفتیم .به ناچار پشتِ سرِ هر سه به راه افتادم .هر چه می گذشت چیزهای جدیدتری می دیدم .قدم هام رو به سمتِ مورگان
تندتر کردم .وقتی به کنارش رسیدم با ناچاری پرسیدم:
ـ مورگان؟
آروم سرش رو تکون داد و من ادامه دادم:
ـ واسه چی فکر می کنی که اون می دونه که کالین کجاست؟
کمی به فکر فرو رفت و عاقبت گفت:
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ـ چون ،چون اون یه پیشگوئه.
ـ واو! یه پیشگو؟ پیشگو چی هست؟
مورگان با تعجب بهم نگاه کرد.
ـ یعنی نمی دونی؟
چشمام رو گردوندم.
ـ اگه می دونستم که به تو نمی گفتم که!
ـ باشه ،باشه ،به کسی که آینده رو می بینه می گن پیشگو.
این دفعه واقعا گفتم:
ـ واو.
مورگان یه نیم نگاهی بهم انداخت و رفت سمتِ مهرناز .فکر کنم به کل ازم ناامید شده .اما االن که یادم می یاد می فهمم که
معنیِ پیشگو رو می دونستم ،پس چرا یادم نیومد اون لحظه؟ شونم رو برای خودم باال انداختم.
ـ به هر حال مهم نیست.
فریا به کنارم اومد .چقدر خوب بود که دیگه مجبور نبودم بهش بگم سارا .بهم نگاهی کرد و گفت:
ـ به نظرت چرا باید مهرناز از جای کالین خبر داشته باشه؟
چشماش رو ریز کرده بود .نمی تونستم ذهنش رو بخونم؛ اما زیاد سخت نبود که بفهمم داره حسودی می کنه .با اخم نگاهم
کرد.
ـ حسود خودتی.
لبخند زدم و گفتم:
ـ به هر حال انگار دختره یه پیشگوئه.
فریا ـ اُه چه جالب!
اخمام رفت تو هم.
ـ فریا تو می دونی پیشگو چیه؟
فریا نگاهِ عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت:
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ـ خب معلومه ،این رو همه می دونن.

***
"مهرناز"
مورگان خودش رو به من رسوند.
ـ سارا چشه؟
شونم رو باال انداختم.
ـ چرا من باید از همه چیز خبر داشته باشم؟
چشماش رو روی هم گذاشت.
ـ شاید حق با تو باشه.
با کمی مکث به سارا نگاه کردم.
ـ اصال سارا چشه؟
مورگان بی صدا موند و ترجیح داد حرفی نزنه .منم همین کار رو کردم .این پسر رو خودم این شکلی به تصویر کشیده بودم؛ اما
االن از دستِ خودم عصبانی بودم؛ چون تا به حال هیچ کس به اندازه ی این بشر به من آزار نرسونده بود .صداهایی که می
اومد نشون می داد ما باالخره به جایی رسیده بودیم که می شد کالین رو توش پیدا کرد .افرادِ کوتوله ای که در حالِ رقص و
آواز بودن .افرادی که با کمی دقت می شد چهره های آشنایی هم توشون پیدا کرد؛ اما ما وقتِ چندانی برای این کار نداشتیم.
من باید هر چه زودتر به آخرین دنیا می رسیدم؛ یعنی داستان این طوری می گفت .درسته که مورگان می خواست تغییرش بده؛
اما این تغییر ناپذیر بود .اگه هم قرار بود تغییر کنه من نمی ذاشتم .این طوری سرنوشتی که نوشته بودم زیرِ سوال می رفت و
من بیش از این نمی خواستم زیرِ سوال بره .باالخره کالین رو پیدا کردیم ،در حالی که میونِ یه سری از این آدم های جدید بود
و داشت از دنیاهایی که دیده بود تعریف می کرد .درست مثلِ کتاب .با دیدنِ این صحنه سرم رو باال گرفتم و لبخندِ
پیروزمندانه ای زدم .یکی از دخترها جلوی من اومد و من خم شدم .در حالی که به صورتم دست می کشید گفت:
ـ تا به حال چنین آدم هایی ندیده بودم.
با اطمینان بهش گفتم:
ـ منم همین طور.
دستش رو آورد جلو.
ـ به هر حال خوشحالم که می بینمتون ،من سرنای هستم.
دستِ کوچکش رو میونِ دستِ خودم گرفتم و گفتم:
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ـ خوشبختم.
حواسم بود که هنگامِ ادای جملم بهش نگاه نکنم تا متوجه ی تفاوتِ کالمم نشه .از جام بلند شدم و گفتم:
ـ یعنی می گی این جا هیچ انسانی نیست؟ منظورم انسانی هم سایزِ ماست!
سرنای گفت:
ـ چرا هست؛ اما خب شما در نوعِ خودتون جدید هستید و راستش ما فکر می کردیم که اون یه مشکل توی ماهاست .چون اون
برادرِ منه.
بهش نگاه کردم و قبل از این که حرفی بزنم مورگان پرسید:
ـ اون کجاست؟
سرنای نگاهش رو معطوف به مورگان کرد و گفت:
ـ اون تو کوه های اون طرف زندگی می کنه .اون از همه جدا شده.
مورگان به طرفِ کالین رفت.
ـ کالین خاطرات بسه ،باید بریم.
کالین معترضانه گفت:
ـ هی ،ما تازه رسیدیم.
مورگان به سمتش رفت و دستش رو محکم گرفت و از جاش بلندش کرد.
ـ همین که گفتم ،بجنب!
کالین با غرغر از جاش بلند شد .وقتی که همه تقریبا با اون موجودات خداحافظی کردن و جلو رفتن ،مورگان رو صدا کردم.
ـ مورگان...
به سمتِ من برگشت و اومد.
ـ چیه؟
پوزخندی رو مهمونِ لبانم کردم.
ـ فکر می کردم می خوای از آینده جلوگیری کنی!
ـ دارم جلوگیری می کنم؛ اما با جلو انداختنش .اگه االن بریم یه روز از همه چی جلو می افتیم.
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و من مات و مبهوت بر جای خودم باقی موندم .حاال که این طوره ،مورگان بگرد تا بگردیم .من اگه کاری نکنم که رفتنمون یه روز
عقب نیفته نویسنده ی این داستان نیستم.

***
"مورگان"
ش بقیه رفتم .تقریبا نیم ساعت بعد بود که غار رو دیدیم و به سمتش رفتیم .اصال چرا
بی توجه به مهرناز راهم رو کشیدم و پی ِ
باید به این جا بیایم؟ نمی دونم؛ اما مطمئن بودم که این پسر باید راهی باشه که ما بتونیم هرچه زودتر به دنیای بعدی راه پیدا
کنیم .واسم مهم نبود چه اتفاقی قراره بیفته؛ فقط می خواستم که توی سرنوشتی که نوشته شده دست ببرم .دمِ غار همه
وایسادیم و من به عقب برگشتم که وضعیتِ مهرناز رو هم یه بررسی بکنم .اون رو دیدم که با چهره ای درهم رفته به سمتِ
ت بقیه گفتم:
غار می اومد .وقتی باالخره اون هم به ما رسید به سم ِ
ـ بریم تو؟
مهرناز با بدخلقی منو کنار زد و خودش وارد شد و ما هم به دنبالش کشیده شدیم و داخل رفتیم .به محضِ ورود مهرناز صدا
کرد.
ـ کسی این جا هست؟
هیچ حرکتی نشون از این که کسی صداش رو شنیده باشه دیده نشد؛ اما لحظه ای بعد گلوله ای از آتش به سمتِ فریا پرواز
کرد .در کسری از ثانیه می خواستم به سمتش برم و نجاتش برم؛ اما خیلی ناگهانی همه چیز به هم ریخت و از سمتی که فریا
ت آتش رفتن .همه مات در جایِ خود ایستاده بودیم؛ حتی خودِ فریا .با خاموش
ایستاده بود خاک ها به هوا برخاستند و به سم ِ
شدنِ آتش خاک ها به زمین نشستن و اون با ناباوری به دست های خودش نگاه می کرد .همه ی ما متعجب بودیم .کالین پاهاش
رو به زمین زد.
ـ اُه خدای من ،نگین که فقط سالمِ جمعتون منم.
ب دیگه ی غار به زمین نشست و شروع کرد به دست زدن.
سایه ای از جان ِ
ـ آفرین.
مهرناز قدمی به جلو گذاشت .انگار بخواد از کسی یا کسانی حفاظت کنه؛ اما این مسخره به نظر می اومد؛ چون اون از همه
ضعیف تر بود .من این رو مطمئن بودم.
فریا مبهوت گفت:
ـ منم.
پسر به سمتش گفت:
ـ تو هم یکی دیگه از عناصری .من آتشم ،قوی ترینِ عناصر.
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برقی رو تو چشمای مهرناز دیدم؛ ولی امیدوار بودم که اشتباه کرده باشم.
ـ نه.
پسر نظرش جلب شد.
ـ تو قوی ترین نیستی ،قوی ترینِ عناصر آبه.
پسر به سمتش اومد.
ـ افتخار آشنایی با کی رو دارم؟
مهرناز ـ مهرناز ،عنصرِ آب.
پسر دستش رو جلو آورد.
ـ منم الیوتم ،عنصرِ آتش ،قوی ترین...
مهرناز اخم کرد.
ـ گفتم که قوی ترین آبه.
ـ چی باعث شده که این طوری با اطمینان حرف بزنی؟
ـ امتحانش برات ضرری نداره ،داره؟
بازوش رو گرفتم.
ـ مزخرف نگو مهرناز ،ما واسه این کارا وقت نداریم.
دستش رو آزاد کرد.
ـ پیدا می کنیم.
ـ وای به حالت اگه بفهمم قصدت اینه که منو معطل کنی.
بی آنکه به من نگاهی بکنه گفت:
ـ طوری حرف نزن که مجبور شم بترسم.
بعد الیوت رو مخاطب قرار داد.
ـ نگفتی؟ می خوای قدرتت رو موردِ آزمایش قرار بدی؟
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الیوت کمی مکث کرد و بعد در حالی که به صورتِ نمایشی دوال می شد گفت:
ـ با کمالِ میل مادام.

***
"مهرناز"
ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست .حاال که دقیقا جایی که انتظارش رو داشتم قدرتِ فریا مشخص شده بود؛ پس هر موقع که
من بخوام از این جا می ریم .این رو بفهم مورگانِ عزیز .تو چیزی نیستی جز یک شخصیتِ تخیلی که از بختِ بدِ من واقعی شده.
بدم نمی اومد توی مبارزه ی پیش رو کمی از جادو استفاده کنم؛ اما نمی شد ،چون من گفته بودم که آب برتره ،نه جادو .پس
باید این رو ثابت می کردم .برای امتحان دستم رو باال آوردم و به صورتِ نمایشی توپی رو از آب تولید کردم و با لبخند گفتم:
ـ این اولشه.
در جای خودم چرخیدم و تمامِ آب های اطرافم رو به خدمت خواستم .آب ها به صورتِ هماهنگ باال اومدن و بعد کم کم قندیل
ها به سمتِ الیوت نشانه رفتن .الیوت لبخندی زد و همین کار رو با آتش ها کرد؛ اما یکی از برتری های آب این بود که آب همه
جا بود؛ اما آتش نبود! زمزمه کردم:
ـ شروع.
دستم رو حایل کردم به سمتِ الیوت  .تمامِ آب ها به سمتش به پرواز در آمدن .به سرعت دست به کار شد و دست هاش رو
جلوی صورتش گرفت و آتشی به صورتِ محافظ در مقابلش قد علم کرد؛ اما هنوز هم کم بود .هنوز وقت باقی بود و هنوز به
طور کافی نشون نداده بودم که آب نیروی برتریست .پاهام رو به زمین کوبیدم .دیگه دستِ خودم نبود؛ حتی از جادو هم
استفاده می کردم .جادو داشت منو برای خودش می کرد و دیگه این من نبودم که داشت کاری می کرد ،این درونِ من بود و
خشمِ من و حسِ برتریِ من .با اولین ضربه ای که به زمین زدم به پرواز در اومدم .الیوت کمی بهم نگاه کرد و با پا به دیواره
های غار ضربه زد و باالخره به باال اومد .دستم رو اطرافِ بدنم گرفتم و با حالتی پیروزمندانه نگاهش کردم.
با خشم فریاد زد:
ـ هنوز تموم نشده.
مشتش رو به سمتم گرفت و از اون آتش بیرون زد .به سرعت جا خالی دادم و در عوضِ کاری که کرده بود با فریاد وردی رو
زمزمه کردم .وردی که تا به حال نشنیده بودم .همیشه همین بود ،اگر جادو آزاد می شد ،کامل آزاد می شد .چشمانِ مشکی
رنگم به سفیدیِ برف می شد و موهام در هوا به پرواز در می اومدن .این رو خوب می دونستم؛ چون قبال خودم رو تو این حالت
دیده بودم؛ اما برام مهم نبود؛ فقط می خواستم به همه ثابت کنم که رئیس منم ،نه هیچ کسِ دیگه .الیوت به موقع جاخالی داد
و با خشم به من نگاه کرد؛ اما به جای خشم در چهرش تعجب نشست .با دندون هایی کلید خورده شروع کردم به ورد فرستادن
و حتی به اون فرصتِ مقابله نمی دادم و اون فقط فرصتِ فرار رو داشت .در آخر با خشم دستم رو گرفتم و آب به صورتِ
مارپیچ از اون خارج شد .الیوت هم دستش رو دراز کرد و آتیش به صورتِ مارپیچ از اون خارج شد .در محلِ تالقیِ این دو
عنصر فشا ِر شدیدی به وجود اومده بود که هم من و هم الیوت اون رو حس می کردیم و بدتر از همه این بود که از این فشار
هر چه می گذشت توانِ مقابله کمتر می شد؛ اما من باید می تونستم؛ وگرنه این طوری شکست رو پذیرفته بودم .الیوت در
حالی که نشون می داد تالشِ زیادی نمی کنه گفت:
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ـ بهتره خودت رو خسته نکنی و شکست رو بپذیری.
با صدایی خشمگین گفتم:
ـ هرگز.
و فشاری رو که می دادم بیشتر کردم .باز هم وردها شروع به کار کردن کردن.
ـ المونگومرو...

آب با جریانِ الکترسیته همراه شد و بیشتر به آتش فشار آورد؛ اما باز هم من پیروز نشده بودم .تا باالخره آتش و آب در هم
ادغام شدند و از بین رفتن .با خشم به الیوت نگاه کردم و دستم رو آماده کردم تا وردِ دیگری به سمتش بخونم؛ اما قبل از هر
کار اون بود که دست به کار شد و گلوله ای از آتش رو به سمتم فرستاد .گلوله ی آتش درست وسطِ قفسه سینم خورد و من به
دیواره ی غار برخورد کردم و بعد محکم به زمین خوردم ،در حالی که تمامِ بدنم درد می کرد.

***
"فریا"
در حالی که همه تو بهت بودیم ،صدای مورگان بود که ما رو به خودمون آورد.
ـ لعنتی!
به سرعت راهِ خودش رو به سمتِ مهرناز باز کرد .تنها کسی که سرِ جای خودش باقی مونده بود ،من بودم که داشتم به این فکر
می کردم که چرا باید بتونم خاک رو به بازی بگیرم؟ کالین دستش رو روی شونم گذاشت.
ـ خوبی؟
با صداقتِ کامل گفتم:
ـ نه!
چشماش رو روی هم گذاشت.
ـ همه چیز درسته ،نترس .بهتره ببینیم چه بالیی سرِ مهرناز اومده.
با ناراحتی نگاه کردم .چرا همه نگرانِ مهرناز بودن؛ اما هیچ کس نگرانِ من که داشتم دیوونه می شدم نبود؟
جلو رفتم تا مهرناز رو ببینم .مورگان در حالی که خم شده بود از مهرناز پرسید:
ـ خوبی؟
مهرناز به سختی نگاهِ تحقیر آمیزی به مورگان انداخت و گفت:
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ـ معلومه که نه ابله.
مورگان نفسش رو فوت کرد بیرون و با خشم گفت:
ـ حداقل االن دهنت رو ببند.
الیوت به زمین اومد و با حالتی نیمه ترسیده پرسید:
ـ حالش چطوره؟
سارا تقریبا بهش پرید.
ـ چطور باید باشه؟
مورگان از جاش بلند شد و گفت:
ـ این طوری نمی شه .بهتره شماها به دنبالِ دروازه ی دنیای بعدی باشین و منم پیشِ مهرناز می مونم.
همه با کمی تردید بهش نگاه کردم .در آخر سارا زودتر از همه موافقت کرد.
ت جداگونه به دنبالِ دروازه باشه ،این طوری زمانِ کمتری صرف می شه.
ـ موافقم ،بهتره هر کس به صور ِ
به اعتراض گفتم:
ـ این کار ممکنه طول بکشه.
سارا فکش رو سفت کرد.
ـ مهم نیست فریا .چه زود پیدا شه ،چه دیر ،ما تمامِ دنیا رو زیرِ پا می ذاریم.
با خودم فکر کردم "دیوونه ی از خود راضی" و برای یک لحظه کامال خدا رو شکر کردم که اون قدرت نداره که افکارِ منو بخونه.
بلندتر گفتم:
ـ خب اگه پیدا کردیم چطوری باید به همدیگه خبر بدیم؟
صدای خش دارِ مهرناز به گوشمون رسید.
ـ اگه سارا پیدا کرد که تو می فهمی؛ اما اگه تو بفهمی ،بهتره تو با کالین بری که اگه اون فهمید به مورگان منتقل کنه و بعد از
طریقِ ما سارا با خبر شه.
ـ هرچند نفهمیدم؛ اما باشه.
به این ترتیب شد که الیوت بدونِ این که چیزِ زیادی بدونه به همراهِ سارا رفت و من و کالین هم با هم رفتیم.
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در حالی که با کالین پیش می رفتیم پرسیدم:
ـ تو که فکر نمی کنی من عجیب باشم؟
کالین لبخندی بهم زد.
ـ این طوری که همتون یه قدرتی دارین و من فقط فردِ ساده ی شمام ،احساس می کنم که کسی که عجیبه منم.
حرفش باعث نشد که آرامش بگیرم .انگار خودش هم فهمید؛ چون شونه هام رو گرفت و گفت:
ـ تو هیچ فرقی نکردی سارا ،این رو مطمئن باش.
با اخم گفتم:
ـ تو هم می تونی بهم بگی فریا .راستش من فریا رو ترجیح می دم.
سرش رو تکون داد.
ـ اما من هنوزم نفهمیدم که این چند اسمه بودن ها چیه؟
لب هام رو روی هم فشردم.
ـ تو توی هر دنیا اسمت فرق داره .همون طور که سایه ی تو مورگان شده ،کسی که کوچکه هم با تو فرق داره و همین طور تا
آخرین دنیا.
سرش رو به معنیِ فهمیدن تکون داد و پرسید:
ـ هی فریا ،می تونی با خاک یه توپ درست کنی؟ مثلِ مهرناز و الیوت؟
لعنتی! چرا همش باید اسمِ اون دختر رو بیاره؟

***
"مورگان"
مهرناز با این کارش باعث شده بود که ما دیرتر به دنیای بعد برسیم .موفق شده بود که کارمون رو لنگ کنه .صداش به گوشم
رسید.
ـ اگه قراره بمونی و به من اخم و تخم کنی ،بهتره تو هم باهاشون بری.
از جام بلند شدم و بی توجه به حرفی که زده بود گفتم:
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ـ من می رم یه کم چوب بیارم ،برای شب.
توی جاش نشست.
ـ برو.

از غار رفتم بیرون .نمی شد توی غارِ خیس چوب جمع کرد .در همین حین به اطرافم هم نگاه می کردم .شاید می تونستم زودتر
از اونا به دنیایِ بعدی راه پیدا کنم .یه سر به ذهنِ کالین زدم؛ اما نه ،اون جا هم هنوز چیزی نبود .کاش می شد االن آینده رو
ببینم؛ اما نمی شد؛ چون آینده فقط زمانی نشون داده می شد که می خواست.
اکثرِ مواقع هم چیزهایی رو نشونم می داد که زیاد اهمیت نداشتن .اما االن فرق داشت .از وقتی تصمیم گرفته بودیم دنیاها
رو کشف کنیم بیشتر از هر وقتِ دیگه ای آینده رو می دیدم و مهم تر هم بودن اتفاقا.
چوب هایِ خشک رو به دست گرفتم و به سمتِ غار برگشتم .مهرناز به اندازه ی کافی تنها مونده بود .از درگاهِ ار وارد شدم و
صداش زدم.
ـ مهرناز.
صداش اومد که به نظر بهتر می رسید.
ـ همون جای قبلیم.
توی جاش نشسته بود .در حالی که چوب ها رو ،رو زمین می ذاشتم پرسیدم:
ـ بهتری؟
سرش رو تکون داد .کمکش کردم که به جای نرم تری تکیه بزنه.
ـ تقصیرِ خودته .می دونی مهرناز ،فقط واسم سواله چرا می خوای کاری کنی که برنامه ریزی های من اشتباه در بیاد؟
با خشم بهم نگاه کرد.
ـ چون تو خودخواهی.
ـ من یا تو؟ کسی که خودخواهه من نیستم مهرناز .من واسه دوستام این کار رو می کنم ،اما تو چی؟
ـ منم دارم واسه سرنوشت این کار رو می کنم.
پوزخند زدم.
ـ آره ،سرنوشتی که خودت نوشتی.
ـ چه فرقی داره؟
مستقیم به چشماش خیره شدم.
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ـ خیلی فرق داره مهرناز ،خیلی .این که تو واسه ی دوستات تو سرنوشت دست ببری یا این که برای خودت سرنوشت رو نگه
داری خیلی متفاوته.
ـ تو نمی فهمی.
ـ چرا نمی گی که بفهمم؟
چشماش رو روی هم گذاشت.
ـ این که دنیا جلوی چشمات نابود شه یه چیزه ،این که هزار سال بعد از خواب پاشی یه چیز دیگه مورگان .این که هزار سالت
باشه در حالی که هنوز خودت رو هیجده ساله می دونی یه چیزه ،این که تمامِ خانوادت رو از دست داده باشی یه چیز دیگه .فریا
خانوادت نیست ،سارا و کالین هم همین طور؛ اما من دست های مامانم از میانِ دستام لغزیده .می فهمی چه انتظاری دارم؟ نمی
فهمی .هیچ کدومتون نمی فهمین .انگار یه خوابه که هیچ وقت نمی خواد تموم شه .از همه بدتر می دونی چیه مورگان؟ این که
من باعث شدم .من با فضولی توی دنیاها باعث شدم که تمامِ مردمم بمیرن .حاال این جا وایسادم کنارِ تو که تا چند وقت پیش
رو سرنوشتت تمرکز کرده بودم .االن خودم شدم جزیی از سرنوشتت .می فهمی که فقط می خوام بمیرم تا این که این جا باشم
و با تو حرف بزنم؟ با کالین ،با سارا .دارم دیوونه می شم.
ـ من واقعیم.
چشماش رو روی هم گذاشت.
ـ کاش نبودی .کاش منم با پایانِ دنیا می مردم.
دستم رو گذاشتم زیرِ چونش و به چشماش خیره شدم .شاید می خواستم واقعیت رو بفهمم .چشماش هنوز نمی از اشک رو
داشت.
ـ چرا فکر می کنی ماها واقعی نیستیم؟
ـ چون خودم نوشتم؛ اما نشد که سرنوشتتون کامل شه.
چشمام رو گذاشتم رو هم.
ـ بیا فکر کنیم که ما کسایی که تو نوشتی نیستیم.
سرش رو به نشونه ی مخالفت تکون داد.
ـ نمی شه ،تا االن هر چی...
ـ یکی از اصلی تریناش رو می شکنیم.
با تعجب نگاهم کرد.
ـ چی؟
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شاید بوسه ای نبود که دلم می خواست .شاید ترجیح می دادم که این بوسه با سارا باشه؛ اما االن ترجیحِ من اهمیت نداشت.
بوسه ای روی لبانش گذاشتم و اون شوک زده در جای خود باقی موند .برعکسِ اون چیزی که فکر می کردم .تپشِ قلبم از حالتِ
عادی خارج شد .انگار تونسته بودم قلبم رو مجبور به کاری بکنم و بعد اون به سرعت پذیرفته بود.
با آخرین قدرتی که داشت به عقب هلم داد.
ـ لعنتی! تو با خودت چه فکری کردی؟
با یه حالتِ نمایشی پوزخند زدم.
ـ حاضری با من باشی؟
با خشم گفت:
ـ تو دیوونه ای.
ـ هر طور مایلی.
ـ تو از من کوچک تری.
ـ بزرگ تر به نظر می یام.
خشمگین گفت:
ـ تو رو من خودم نوشتم.
ـ نه ،تو ننوشتی .از اون موقع که تو منو نوشتی قرن ها گذشته .من با اون مورگانی که تو نوشتی خیلی فرق دارم ،نه؟
ـ اما این تو اصلِ قضیه تفاوتی ایجاد نمی کنه .تو هنوزم از سارا خوشت می یاد.
ـ خودت می گی خوشم می یاد؛ اما من االن از تو خوشم اومده.
از جای خودش بلند شد.
ـ دروغگوی پست.
و به سرعت به بیرونِ غار رفت .ناامیدانه صدا زدم.
ـ مهرناز؟
اما اون رفته بود .فکر کنم یا بد واردِ عمل شدم و یا اون بد برداشت کرده بود.

***
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"الیوت"
به همراهِ همون دختری که به تازگی باهاش آشنا شده بودم به راه افتاده بودیم .باالخره بعد از مدت ها پیداشون کرده بودم،
کسانی رو که باید پیدا می کردم .کسانی که مثلِ من بودن .شاید واسه همین بود که بهشون اعتماد کرده بودم.
در هر حال فرقی هم نمی کرد ،اگه اون ها خطرناک بودن ،که نبودن ،من اون قدر قوی بودم که از خودم حفاظت کنم ،از خودم و
از بالهایی که ممکن بود به سرم بیاد .از دختری که جلوم راه می رفت پرسیدم:
ـ تو هم قدرت داری؟
با تعجب نگاهم کرد .انگار بخوام با آدمی کر و الل حرف بزنم .تکرار کردم.
ـ قدرت ،قدرت .می دونی؟ مثلِ این.
بشکنی زدم که باعث شد آتشی در دستم درست کنم .بهم اخم کرد.
ـ خودم می دونم قدرت چیه! تنها چیزی که نمی دونم اینه که چرا باید مهم باشه؟
شونه هام رو باال انداختم.
ـ صرفا جهت کنجکاوی.
ک غار در روشنایی فرو رفت.
ناگهان فضای نیمه تاری ِ
ـ قدرتِ من اینه.
ـ هی ،می دونستی قدرت های من و تو شبیهِ همه؟
با اخم نگاهم کرد .انگار گره ی اخمش هیچ وقت قصد نداشت که باز شه.
ـ چی باعث شده همچین مزخرفی به ذهنت خطور کنه؟
این بار نوبتِ من بود که اخمام رو توی هم بکشم.
ـ ببین هر دوی این قدرت ها نور تبدیل می کنه؛ یعنی روشنایی ایجاد می کنه .البته من هیچ وقت فکر نمی کردم که روشنایی
جزء عناصر باشه.
ـ عناصر؟
ن بیشتری براش توضیح دادم.
وقتی دیدم کنجکاو شده ،با هیجا ِ
ـ ببین اون دختره که باهاش دعوا کردم اسمش چی بود؟
با بی خیالی زمزمه کرد.
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ـ مهرناز.
ـ درسته ،مهرناز .اون قدرتش آبه .یعنی می تونه با آب بازی کنه و به حرکت درش بیاره.
سرش رو تکون داد.
ـ این رو که می دونستم.
ناامید نشدم.
ـ خب اون یکی که شبیهِ توئه ،اون قدرتش خاکه .پس با من که قدرتم آتیشه می شیم سه تا از عناصر .می مونه تنها یک عنصر
که می تونه هر کسی باشه.
بعد انگار پیشِ خودم نکته ای رو کشف کرده باشم گفتم:
ـ هی ،راستی اون دو تا پسره که شبیهِ همن ،هیچ کدوم قدرتی ندارن؟
با بی حواسی گفت:
ـ مورگان داره؛ اما کالین نه.
ـ مورگان کدومه؟ کالین کدوم؟
آهی کشید و گفت:
ـ مورگان همونه که پیشِ مهرناز موند و کالین اونیه که با فریا رفت.
ـ آهان ،خب مورگان قدرتش چیه؟
سارا در حالی که کالفه به نظر می رسید ،من حتی دلیلش رو نمی دونستم ،گفت:
ـ اون برعکسِ منه ،اون تاریکی رو به ارمغان می یاره.
ـ هـــــــــــی ،این فوق العاده س.
ـ چی؟
لحنش کمی خشن شده بود.
ـ این که اونا هم درست مثلِ ما هستن.
ـ کیا؟
ـ مورگان و مهرناز دیگه .اونا همون جور که ما شبیهِ همیم و باعثِ روشنایی می شیم ،اونا باعثِ تاریکی می شن.
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با دست به آب اشاره کردم و بعد به آتیشی که خودم درست کرده بودم و بعد به اون اشاره کردم.
با حرص گفت:
ـ من االن کامال فهمیدم چی می گی.

***
"سارا"
در حالی که داشتم از این همه حرف زدن دیوونه می شدم گفتم:
ـ من االن کامل متوجه شدم چی گفتی.
به باال پرید.
ـ ببین ،آب باعثِ خاموشی آتیش می شه؛ یعنی من .تاریکی هم باعثِ خاموشیِ تو می شه؛ یعنی نور.
با طعنه گفتم:
ـ اِ؟ پس بهتره از این به بعد مواظب باشم یه وقت خاموش نشم.
طعنه ی صدام رو نشنیده گرفت ،شاید هم اصال نفهمید و گفت:
ـ آره ،بهتره مواظب باشی .هر چند من می دونم این دختره حریفِ من نمی شه.
پیشِ خودم فکر کردم.
ـ کامال مشخصه.
وای خدایـــا! چرا این پسر این قدر حرف می زد؟ انگار یکی اون رو به پریز زده بود و قصد هم نداشت درش بیاره .سعی کردم
به جایِ این که به حرفای اون توجه بکنم به دنبال نشونه ای باشم که ما رو به دنیای بعد وصل می کرد .هرچند هیچ وقت ندیده
بودم که دریچه ی بینِ دو دنیا چطوری باز می شد؛ فقط وقتی یک بار دیده بودمش که چطور باز می شه.
الیوت خودش رو به من رسوند.
ـ شماها دنبالِ چی هستین؟
از این که این سوال رو چرا انقدر دیر پرسیده کمی تعجب کردم .زمزمه کردم:
ـ یه کم گشت و گذار و یه کم خطر.

73

https://telegram.me/romancity

رمان خیابانی به نام ترس

Roman-City.ir

دستاش رو به هم کوبید.
ـ ای جان ،من عاشقِ خطر کردنم.
سرم رو از رو بی کاری تکون دادم که یعنی منم همین طور؛ اما واقعیت یه چیزِ دیگه بود .واقعیت این بود که هر چی ما توی این
جای کوفتی می موندیم ،حافظم کمتر به کمکم می اومد .انگار یکی با پاک کن حافظم رو پاک می کرد و این آزارم می داد .اوایل با
چیزهایی ساده شروع شده بود ،خیلی ساده؛ اما االن هرچی می گذشت شدیدتر می شد و من این رو حس می کردم .انگار
روشنایی و ذهن زیاد با هم همخونی نداشتن .آهی از سرِ ناامیدی کشیدم و به مسیرم ادامه دادم .هر چی می گذشت به جای
این که به دیگران اعتماد پیدا کنم بیشتر ازشون دور می شدم .حتی نمی تونستم بفهمم که چرا دارم این پسر رو تحمل می
کنم؟ تنها کسی که بهش اعتماد داشتم مورگان بود که اون هم هیچ وقت نبود؛ یعنی دقیقا زمان هایی که بهش احتیاج داشتم
غیبش می زد .چرا؟ این سوال و خیلی سوال های دیگه توی مغزم جا خوش کرده بود .خوشبختانه الیوت هم ساکت شده بود.
این طوری فرصتی بود که با خودم فکر کنم .شاید مانع از فراموشیِ خودم می شدم .باز هم درست زمانی که فکر می کردم
دیگه این سکوت خراب شدنی نیست صدای الیوت اومد.
ـ خب االن ما دقیقا دنبالِ چی هستیم؟
ـ چیزی که ما رو به دنیای بعدی برسونه.
ـ آهان ،صحیح ،دقیقا چی ما رو به دنیای بعدی می رسونه؟
ـ یه کم ذهنِ عاقل که تو از داشتنش بی بهره ای.
بهم غرید.
ـ هی!
چشمام رو در حدقه چرخوندم و گفتم:
ـ دنبالِ یه دریچه ایم که بتونه به ما دنیای غول ها رو نشون بده.
ـ صحیح ،چه جالـــــــــــــــب.
ـ انگار باید باشه؛ اما نه برای من.
صدای کوبش می اومد .با تعجب به اطرافم نگاه کردم.
ـ تو هم می شنوی؟
الیوت کمی مکث کرد.
ـ چی رو؟
صدا رو دنبال کردم.
ـ این صدای کوبش رو.
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آبِ دریاچه به باال می پرید .انگار هزاران نفر زیرش داشتن طبل می زدن؛ اما نه ،طبل نبود .فقط غول ها بودن.

***
"مهرناز"
خودم رو با چشمه ی رو به روم سرگرم کرده بودم .با چشمام آب ها رو تکون می دادم و باز هم به سر جاشون برمی گردوندم.
در عینِ حال به خودم فکر می کردم .به سرنوشتم ،به این که چی باعث شد االن درست این جا که مورگان باید به سارا ابرازِ
عالقه می کرد منو بوسید؟
با خودم غر غر کردم.
ـ کاش حداقل یکی از بهترین شخصیتام به تورم می خورد ،نه یکی از کوچکتریناشون.
سریعا افکارم رو از ذهنم دور کردم .تو دیوونه شدی مهرناز .هر کی هم جای تو بود دیوونه می شد .آهِ سردی کشیدم .مسئله
این بود که من اون بوسه رو دوست داشتم .با این که مورگان ازم کوچک تر بود ،با این که اون رو متعلق به سارا می دونستم؛
چون خودم نوشته بودم ،اما یه جورایی انگار از وقتی که به نگارشش در آوردم حسِ مالکیت رو روش داشتم .چشمام رو روی
هم گذاشتم .حسی که موقع نوشتنِ به مورگان داشتم به ذهنم ریخت .تمامِ عالقم .تمامِ عشقی که سارا باید به کالین داشته
باشه رو به کار گرفتم تا بنویسمش؛ چون دوستش داشتم؛ اما نه به اون صورت که مورگان می گفت .شاید هم ...نمی دونم .از
افکارِ ضد و نقیضِ خودم خندم گرفت .چقدر دلم می خواست یکی از آهنگایی که همیشه گوش می دادم رو االنم گوش بدم .با
خودم زمزمه کردم:
ـ چرا همه چیز برام تموم شده؟
در حالی که این جمله درست نبود .اصال درست نبود .این فقط یه شروعِ دوباره بود .یه شروعی که از شروعش بدم می اومد .یا
شایدم داشتم خودم رو گول می زدم .وای چرا انقدر زود همه چیز به انتهایِ هستیِ خودش رسید؟
صدای مورگان منو به خودم آورد و تازه متوجه ی گونه ی خیس خودم شدم .در حالی که با سرعت از روی گونم پاکشون می
کردم از جام بلند شدم و با لحنِ جدی یی پرسیدم:
ـ چیه؟
فکر می کردم برای معذرت خواهی اومده ،نیمه ای از وجودم این رو می خواست ،در حالی که از دهانه ی غار بیرون می اومد
گفت:
ـ کالین همین االن خبر داد که سارا جای دریچه رو پیدا کرده.
سرم رو تکون دادم و به سمتِ غار راه افتادم .در حالی که از کنارش عبور می کردم مچِ دستم رو گرفت.
ـ من هر چی که گفتم راست بود.
بهش غریدم.
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ـ برام مهم نیست.
با اخم نگاهم کرد.
ـ باید باشه.
پوزخندی تحویلش دادم.
ـ خبرای بد ،هنوزم مهم نیست.
با خشم بهم نزدیک شد.
ـ مهمش می کنم.
با نفرت مچم رو از دستش کشیدم بیرون.
ـ دلیلِ این همه نفرت چیه؟
با حیرت بهم خیره شد.
ـ نفرت نیست.
دوباره به گریه افتادم ،هر چند از این که بهش اعتراف کنم متنفرم .گفتم:
ـ چرا ،نفرته ،من این رو می فهمم مورگان .تو واسه این که از همه دفاع کنی داری منو نابود می کنی .گناهِ من چیه؟ جز این که
یه زمانِ اشتباهی ،توی یه جای اشتباهی هستم؟
گره ی اخمش از هم باز شد و به طرفم قدم برداشت و در آغوشم گرفت .جالبیش این جا بود که از من قد بلندتر بود و من این
رو نفهمیده بودم .کنارِ گوشم زمزمه کرد:
ـ من نمی خواستم ناراحتت کنم.
در حالی که از این که داشتم این حرف رو می زدم بدتر گریم گرفته بود گفتم:
ـ پس از تظاهر به دوست داشتنِ من دست بردار.
سرش رو تکون داد و گفت:
ـ باشه ،دیگه نمی گم .هیچ وقت.
با دستاش اشکام رو پاک کرد و پیشونیم رو بوسید و گفت:
ـ االن باید بریم پیشِ اون چهار نفر .نمی خوام چیزی از دنیای بعد رو از دست بدم.
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سرم رو تکون دادم؛ اما تهِ دلم از این که این طوری خودم رو بچه نشون دادم احساسِ تنفر کردم .مورگان آخرین پسری بود که
پیشش گریه می کردم .این رو برای خودم قسم می خورم .بهش گفتم:
ـ می شه واسه زودتر رسیدن از نیرو استفاده کنیم؟
با حیرت بهم نگاه کرد.
ـ مگه تو هم داری؟
سرم رو تکون دادم .خندید و گفت:
ـ پس با شماره ی سه ی من! یک ،دو ،سه!
و هر دو در تاریکی گم شدیم.

فصل چهارم:
آخر بازی

"مورگان"
باالخره رسیدیم به محلِ تالقیِ دو دنیای متفاوت .همین که کالین رو دیدم به سمتش داد زدم.
ـ این دفعه چی رو داغون کردین؟
کالین با خنده گفت:
ـ هی رفیق ،مسئله ی جالب این جاست که ما این بار هیچی رو داغون نکردیم.
پوزخندی زدم .به پشت نگاه کردم و در پیِ مهرناز گشتم .با دیدنش که عقب تر از من می اومد دست هام رو دراز کردم .به
چهرم نگاه کرد و وقتی بی تفاوتیِ کاملِ منو دید دستش رو در دستم قرار داد .به سمتِ دیگران برگشتم و با چشمم به دنبالِ
سارا گشتم .کمی دورتر از بقیه ایستاده بود .پرسیدم:
ـ حاال قصد دارین بریم اون جا یا نه؟
الیوت قیافه ای کنجکاو به خودش گرفت.
ـ هی رفیق ،زیاد جالب به نظر نمی رسه.
مهرناز ابروهاش رو برد باال.
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ـ از کی تا حاال نابود کردنِ راه های برگشت جالب بوده؟

هوم! زیاد بد هم نمی گفت؛ اما انگار تنها کسی که می خواست روحیه ها رو نگه داره من بودم .با اخمی کوتاه گفتم:
ـ قرار نیست ناامید باشیم .می گم بهتره دو به دو بپریم .اول من و مهرناز.
مهرناز با خشم نگاهم کرد.
ـ منو داوطلب نکن.
ابروهام رو باال انداختم.
ـ حاال که شدی.
زیر لب حرفی زد که نفهمیدم؛ اما به نظر نمی اومد که از س ِر لطف باشه .با بی تفاوتی گفتم:
ـ من که نشنیدم چی گفتی؛ اما محضِ اطمینان ،خودتی.
دستم رو به سمتِ چشمه کشید.
ـ بریم.
لبِ چشمه وایسادیم و به پایین نگاه کردیم .آره ،اصال جالب به نظر نمی رسید .مخصوصا اگه زیرِ پای این افراد له می شدیم.
نفسِ عمیقی کشیدم و به مهرناز نگاه کردم .همزمان با من ،اون هم نگاه کرد .انگار هر دو با چشم از هم سوال کردیم آماده ای؟
بعد هر دو سرمون رو تکون دادیم و به میانِ آب پریدیم .روی خیسی افتادیم؛ اما خیسی ،خیسیِ آب نبود .خیسیِ چمن هایی
بود که در مقابلِ هیکلِ ما مثلِ درخت بودن .صدای ناله ی مهرناز رو شنیدم.
ـ هیچ وقت تو زندگیم انقدر از خودم متنفر نبودم.
زیر لب گفتم:
ـ منم همینطور.
با تعجب نگاهم کرد.
ـ تو هم از خودت متنفری؟
از جام بلند شدم و به اون هم کمک کردم بلند شه و گفتم:
ـ نه ،من از تو متنفر...
با اخمِ غلیظی نگاهم کرد.
ـ من تو رو دمدمی مزاج ننوشتما!
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به اخمش نگاه کردم و نیشخندی مهمونِ لبم شد.
ـ می خوای به اصلِ قبلی برگردیم؟
و با اطمینان قدمی به جلو گذاشتم .سریع پاش رو پس کشید.
ـ نه ،من همین طوری راحت ترم ،ازم متنفر باش.
زمزمه کردم:
ـ اُه.
و دستش رو ول کردم .فکش رو سفت کرد و گفت:
ـ مورگان قصدم ناراحت کردنِ تو نیست.
با خشم گفتم:
ـ اما این کار رو می کنی.
قبل از این که جوابی بده صدای تاالپی اومد و کالین و سارا کنارمون ظاهر شدن .سارا بود؛ چون لباسِ سارا تنش بود.
پرسیدم:
ـ فریا و الیوت کوشن؟
کالین در حالی که خودش رو می تکوند نگاهی به باال انداخت و گفت:
ـ باید پیداشون بشه.
صدایی شنیدم.
ـ اُه.
برگشتم اوضاع رو چک کنم:
ـ چیزی شده؟
پشتش به من بود.
ـ نه ،چیزِ مهمی نیست.
بعد کمی سرش رو چرخوند و از روی شونش به من نگاه کرد.
ـ من تا یه جایی می رم و برمی گردم.
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دستور دادم.
ـ زیاد دور نشو.

بی توجه به حرفِ من از ما دور شد و من به آسمون خیره شدم و هر لحظه منتظ ِر پیوستنِ الیوت و فریا بودم .انتظارم زیاد طول
نکشید و کمی بعد اون ها به ما ملحق شدن.

***
"مهرناز"
فهمیدنِ این که مورگان از دستم دلخوره ناراحتم می کرد؛ اما نمی تونستم چیزی بگم؛ چون همون موقع سارا و کالین اومده
بودن .روم رو برگردوندم تا توی این استقبالِ دوستانه سهیم نشم؛ اما وایسا ببینم .بی اختیار از دردی که توی سینم پیچیده
بود گفتم:
ـ اُه.
صدای مورگان رو شنیدم که گفت:
ـ چیزی شده؟
در همون حال که پشتم بهش بود سعی کردم خونِ کمی که از دهنم جاری شده بود رو پاک کنم.
ـ نه ،چیزِ مهمی نیست.
بعد سرم رو چرخوندم و از روی شونم گفتم:
ـ من تا یه جایی می رم و برمی گردم.
صداش رو شنیدم.
ـ زیاد دور نشو.
اما اهمیت ندادم و فقط به فکر کردن و دور شدن از اون ها ،از کسانی که باعثِ آزارم شده بودن ،از خودم ،از دردی که هر
لحظه بیشتر توی سینم می پیچید و تقریبا می خواست کاری کنه که اشکام رو جاری کنه فکر کردم .باالخره انقدر دور شدم که
هیچ چیزی رو نمی تونستم از اون جا ببینم .به درختِ عظیمی تکیه زدم و به فکر فرو رفتم .بخاطرِ درد سینم سرفه ی دیگه ای
کردم و پیشِ خودم زمزمه کردم:
ـ لعنتی!
همین رو کم داشتم .اون آتشِ احمق من رو به چه روزی انداخته بود .فکر کنم که شش هام رو سوزنده بود .نمی دونم؛ اما
هرچی بود ،یه چیزی این جا موجب شده بود که من به این روز بیفتم .یه چیزی یا یه کسی داشت منو ضعیف می کرد .با خودم
فکر کردم خدایِ من ،یه چیزی یا یه کسی داشت هممون رو مریض می کرد .اول سارا ،حاال هم من .بعد با خودم فکر کردم چرت
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نگو مهرناز؛ اما نه ،این امکان داشت حقیقت داشته باشه .اگه چیزی نمی خواست ما به دنیای بعد برسیم چی؟ اگه می خواست ما
رو تک تک نابود کنه؟ چراش رو نمی دونم ،اما امکان داشت .باز هم زمزمه کردم:
ـ لعنتی!
صدای دست زدنِ کسی رو شنیدم .با شتاب برگشتم .انتظارِ دیدنِ هر کسی رو داشتم .الیوت ،کالین ،سارا ،فریا و حتی ...نفسِ
عمیقی کشیدم و مجبور کردم که به اسمش فکر کنم .مورگان؛ اما نه ،هیچ کسی اون جا نبود؛ اما شاید بود .شاید من نمی دیدم.
باالخره صدایی از پشت منو به عقب برگردوند.
ـ باالخره اومدی نویسنده ی عزیزم؟
به سرعت برگشتم .خدای من ،باور نمی کردم .اون این جا خودش بود .من تک تک سلول های اون رو نوشته بودم .اون جا
مقابل من لوسیفر قرار داشت .لوسیفر! لوسیفر! لوسیفر! ابلیس!
با عجز گفتم:
ـ تو؟
با قدی بلند و بدنی الغر ،با کله ای بدنِ مو و شنل دقیقا همونی بود که من نوشته بودمش .لعنتی! لعنتی! با تمسخر نگاهم کرد و
با همون صدای سلطنتیش گفت:
ـ چه شده بنده؟ فکر می کردی فقط آدم خوب های قصه ات به پا خواستند؟ و یا انتظار دیدارِ مرا در این مکان نداشتی؟
سعی کردم جلوی لرزشِ بدنم رو بگیرم.
ـ برو به جهنم.
خنده ی مستانه ای سر داد.
ـ دیگه نه ،دیگه نه بنده ی من .بعدِ چندین سال از اون جا بیرون آمدم .تو منو آزاد کردی ،یادت می یاد بنده؟
چشمام رو روی هم فشردم .انتظار داشتم هر لحظه این کابوس تموم بشه؛ اما این کابوس تموم نشدنی بود ،لعنتی!
ـ من کاری نکردم که تو رو برگردونه لوسیفر.
دست هاش رو به هم زد.
ـ اما نوشته های تو منو به این دنیا دعوت کرد.
بهم نزدیک شد و باعث شد که من به صورتِ مجسمه ای بی حرکت باقی بمونم.
ـ یادت می یاد؟ تو منو آزاد کردی و من به تو این دنیا رو هدیه دادم .این دنیا ،این شخصیت ها و هر چیزی که نوشته بودی .در
ازاش خودم رو هم آزاد کردم بنده.
تقریبا فریاد زدم.
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ـ نــــه!
اشک هام روی صورتم لغزیدن و من از دونستنِ این تنفر داشتم.
ـ نه ،من این کار رو نکردم .من هیچ وقت این کار رو نمی کنم.
ناگهان اطرافم در آتش فرو رفت و این آتش هیچ منبعی نداشت به جز لوسیفر .آتشش مثلِ آتشِ الیوت نبود ،آتشش جهنمی
ن اون فریاد آتشین می سوختن.
بود .گوش هام در میا ِ
ـ پس چرا نمی رین؟ چرا می خواین به دنیای هفتم برین؟
دستام رو روی گوش هام گذاشتم و روی دو زانو خم شدم.
ـ برو ،نمی خوام بشنوم ،نمی خوام بشنوم.
بار دیگه همه چیز آروم گرفت .به دست هام نگاه کردم .انتظار داشتم از شعله های آتیش جزغاله شده باشن؛ اما هیچ اتفاقی
نیفتاده بود .به سمتی که باید اون رو پیدا می کردم برگشتم؛ اما همه چیز عوض شده بود .دیگه خبری از اون چمن زار و درخت
ب پر از آتیش برمی گشت .داد زدم.
نبود .هیچی نبود جز یه غاری که از هر طرف به مذا ِ
ـ لعنتی من کجام؟
بدونِ این که بدونم مقابلم بود.
ـ جایی که تو و اون دوستات مستحقش هستین بنده .بیا این رو امتحان کنیم؟ خوبه؟ بیا ببینیم که دوستانت تا قبل از مرگت به
تو می رسن؟
فریادی کشیدم.
ـ نـــه!
فریادم توی غار انعکاس داده شد و به گوشِ خودم برگشت .همه چیز تموم شده بود .این جا دیگه پایانش بود .حداقل برای
من.

***
"سارا"
کمی از تاریکیِ هوا گذشته بود؛ اما هنوز هم خبری از مهرناز نبود .نگرانی کم کم توی چهره ی هممون سایه مینداخت .از همه
ت مورگان .آخر سر طاقت نیاوردم و پرسیدم:
بیشتر توی صور ِ
ـ بچه ها بهتر نیست که دنبالش بریم؟
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قبل از این که کسی اظهار نظر کنه ،صدای مورگان به گوشم رسید.
ـ نمی خواد ،اون خودش به زودی برمی گرده.
اما حتی خودش هم به حرفی که می زد اطمینان نداشت .این رو مطمئن بودم .کمی بعد از جاش بلند شد و از ماها دور شد.
علیرغمِ این که دلم نمی خواست دنبالش برم؛ اما رفتم .باید سر در می آوردم که چرا این طوری می کنه؟ یعنی خب انگار
مشخص بود که مورگان خودش رو مسئولِ همه اتفاق هایی که می افتاد می دونست .نمی دونم چرا؛ اما این حالت برای مهرناز
بیشتر بود .شاید هم بیشتر نبود و فقط من این طوری فکر می کردم .باالخره پیداش کردم .در حالی پشتش به ما بود قدم می
زد .یه کم صدام رو صاف کردم.
ـ مورگان؟
به طورِ ناگهانی روش رو کرد به من.
ـ بله؟
با احتیاط لبخندی زدم.
ـ خوبی؟
اخماش رو کشید تو هم.
ـ تا تو به خوب چی بگی؟
قدمی به جلو گذاشتم.
ـ چی شده؟
ـ مهرنازِ لعنتی فقط می خواد روی حرفِ من حرف بزنه .همین که گفتم جایِ دوری نره ،جوری رفت که تا مدت ها پیداش نشه.
ـ اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی؟
اخم کرد.
ـ نیفتاده.
دهنم رو باز کردم که حرفی بزنم؛ اما تقریبا با تحکم گفت:
ـ برو سارا.
بهم برخورد .بخاطرِ چی این طوری حرف می زد؟ آروم به سمتِ عقب چرخیدم.
ـ ببخشید ،نباید دخالت می کردم.
جلوتر که رفتم ،الیوت پیداش شد .به سمتش توپیدم.
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ـ تو این جا چی کار می کنی؟
لبخندِ محوی زد.
ـ اومدم دنبالِ تو.
سرم رو تکون دادم.
ـ داشتم...
داشتم چی کار می کردم؟ سعی کردم به ذهنم فشار بیارم؛ اما بی فایده بود .یادم نمی اومد که چی کار کرده بودم .تنها چیزی که
یادم بود این بود که از جای خودم بلند شده بودم.
ـ نمی دونم داشتم چی کار می کردم؟!
دستش رو گذاشت رو شونم.
ـ حالت خوبه؟
سرم رو تکون دادم.
ـ نه ،دارم دیوونه می شم .چرا همه چیز داره یادم می ره؟
الیوت ـ بیا بریم.
ـ آره ،انگار بهتره که بریم.
به همراهِ الیوت به سمتِ آتیش برگشتیم و کنارش نشستیم .کالین گفت:
ـ هی سارا ،مورگان چی گفت؟
مورگان؟ به جای من فریا جواب داد.
ـ هیچی نگفت ،جز این که نمی خواد بره دنبالِ مهرناز.
بهم نگاه کرد .چه انتظاری داشت رو نمی دونم! با صدایی گرفته گفتم:
ـ یادم نمی یاد همچین حرفی رو!
ت دستم رو نوازش کرد.
فریا با ناراحتی پش ِ
ـ خوبی سارا؟
راستش رو گفتم.
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ـ نه.
تا اومدم بقیه حرفم رو بزنم ،مورگان به سرعت اومد.
ـ بچه ها!
همه به سرعت به طرفش برگشتیم .با ناراحتی به تک تکمون نگاه کرد.
ـ من اشتباه کردم.
قبل از این که هر کدوممون حرفی بزنیم گفت:
ـ مهرناز خودش نرفته ،یکی یا یه چیزی اون رو گرفته .من اون رو دیدم که توی جایی گیر افتاده.
فریا با تعجب نگاهش کرد.
ـ تو دیدی؟

***
"الیوت"
فریا مورگان رو متهم کرد.
ـ تو دیدی؟
مورگان بدونِ این که حرفی بزنه به بقیه گفت:
ـ بهتره پیداش کنیم ،این به نفعِ هممونه.
فریا با عصبانیت از جاش بلند شد.
ـ وقتی که بهت می گیم که بریم دنبالش ،می گی نه ،حاال هم که یهو این طوری می کنی .اصال چرا باید پیدا شدن یا نشدنِ اون
دختر به نفعِ همه باشه؟
مورگان به فریا نگاهی کرد و گفت:
ـ چون اون همه چیز رو می فهمه .چیزی نیست که بتونم به تو بگم فریا یا به هر کسِ دیگه.
فریا براق شد .هر چی بیشتر می گذشت دعوا بیشتر می شد .بدونِ این که هیچ کدوم بخوان به حرفِ دیگری گوش بدن .به
صدا در اومدم.
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ـ فکر نکنم االن دعوا ایده ی خوبی باشه ها.
فریا ـ من دعوا ندارم؛ فقط دلیل می خوام.
مورگان کمی عصبی شد در آخر گفت:
ـ رفتنش بخاطرِ من بوده.
این دفعه کالین پرسید:
ـ می شه بپرسم چرا؟
مورگان ـ چون من اذیتش کردم .من و اون توی اون غار دعوامون شده بود ،بخاطرِ این که من بوسیدمش .بحث تموم شد؟
فریا مثل مجسمه ای شد.
ـ چی؟
مورگان ـ شنیدی فریا؛ فقط بهتره بریم ،همین.
فریا خشمگین شد.
ـ من با تو هیچ جا نمی یام مورگان.
مورگان ـ مجبورت نکردم.
صداش باالتر رفت.
ـ من از هیچ کس نمی خوام باهام بیاد .خودم می تونم پیداش کنم .شما هم بهتره به جای این چیزها به فکرِ دنیای بعدی باشین.
کمتر از ده ثانیه مورگان در میان تاریکی گم شد و همه در سکوت به رفتنش فکر می کردیم .شاید هم می دیدیم .به زور حرف
زدم.
ـ شاید نباید این طوری باهاش حرف می زدیم.
فریا نگاه خشمگینی به من انداخت و اون هم رفت و بعد از اون کالین .دیگه تنها من و سارا مونده بودیم .کنارش رو به روی
آتیش نشستم .هر چند احساسِ سرما نمی کردم.
صداش رو شنیدم.
ـ به نظرت ما باید با مورگان می رفتیم؟
بهش اطمینان دادم.
س خودش برمی یاد!
ـ اون از پ ِ
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ـ می دونم؛ اما از این که این طوری تنها بره نگرانم.
ـ اما اگه ما هم باهاش بریم ،کالین و فریا چی می شن؟
سرش رو تکون داد.
ـ نمی دونم.
چشمام رو روی هم فشردم.
ـ خیلی خب ،اگه تو نگرانی ،می تونیم بریم .منم باهات می یام .می تونیم واسه اون دو تا یه یادداشت بذاریم؛ اما اگه بخوایم
بریم باید زودتر بریم.
لبخندی روی لبش نشست.
ـ واقعا؟
منم در مقابلش لبخند زدم و بهش اطمینان دادم.
ـ آره.
از جاش پرید.
ـ پس چطوری براشون یادداشت بذاریم؟
نگاهی به یه تکه چوب انداختم و در کمتر از ثانیه ای به ذغال تبدیلش کردم .بعد روی یکی از وسایلِ فریا شروع به نوشتن
کردم.
ـ ما رفتیم دنبالِ مورگان.
همین! دیگه هیچ توضیحِ اضافه ای بهشون ندادم .به سمتِ سارا گفتم:
ـ بلند شو ،باید قبل از این که مورگان خیلی دور بشه پیداش کنیم.
به سرعت از جاش پرید تا با من هم قدم شه .با حالتی سوالی پرسید:
ـ خب از کدوم طرف باید بریم؟
زیاد تعجب نکردم؛ چون اون چیزهای مهم تر و بزرگ تری هم یادش رفته بود .به سمتِ حرکت مورگان نگاه کردم.
ـ این طرف.
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***
"فریا"

ت سرم اومد .فهمیدنش سخت
به سمتِ مخالفِ مورگان به راه افتادم .طولی نکشید که صدای قدم های کسی دیگه ای هم پش ِ
نبود که کالینه .در این مواقع اون بود که همیشه کمک می کرد تا افکارم آروم بشه .به پشتِ سرم نگاهی انداختم و دیدمش
که بهم نزدیک شد.
ـ خوبی فریا؟
سرم رو تکون دادم و گفتم.
ـ تو که فکر نمی کنی حرف زدنم با مورگان بد بوده؟
کالین در جواب دادن مردد شد و در آخر گفت:
ـ نه ،شاید تند بوده باشه؛ اما بد نبوده.
نفسی کشیدم .حداقل حرفِ کالین منو آروم کرده بود .هیچ وقت دلم نمی خواست که با حرفام مورگان رو ناراحت کنم .اون
همیشه برادرِ من بوده و هست .درست برعکس رابطه ای که سارا و کالین با هم داشتن .از فک ِر این که رابطه ای بینِ این دو تا
بوده به خودم لرزیدم .هر چند االن مطمئن بودم که چیزی بینشون نیست؛ اما باز هم نمی شد از این گذشت که رابطه ی
گذشته ی اون ها غیر قابل انکار بود .ناگهان تمامِ افکارم عوض شدن و توی ذهنم مکان به هم ریخت .در کنارم به جای کالین
الیوت قرار گرفت .پرسیدم:
ـ مطمئنی از این سمت رفت؟
الیوت با لبخند بهم نگاه کرد.
ـ آره از همین جا رفت ،فکر کنم یه کم دیگه بریم بهش برسیم .بعد به یک طرف خیره شد.
ـ انگار اونه.
به همون سمتی که می گفت نگاه کردم.
ـ مورگان؟
پسر برگشت .خودش بود ،مورگان بود ،مورگان خیره به ما نگاه کرد و بعد پرسید:
ـ شما این جا چی کار می کنین؟
به جای من الیوت با لودگی جواب داد:
ـ اومدیم تو این سفرِ اکتشافی دق مرگت کنیم.
مورگان ابروهاش رو داد باال.
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ـ چه سعادتی.
بعد باز هم مکث.
ـ پس بقیه کجان؟ فریا؟ کالین؟
می خواستم بگم که من فریام؛ اما در عوض گفتم:
ـ فریا و کالین از پیشِ ما رفته بودن ،ما هم براشون یادداشت گذاشتیم.
کسی به شدت منو تکون داد.
ـ فریا؟
چشام رو از هم باز کردم و با وحشت به کالین نگاه کردم.
ـ اون رفته.
کالین با قیافه ای متعجب بهم خیره شد.
ـ کی؟
ـ سارا ،سارا رفته .همین طور الیوت ،اونا رفتن .لعنتی!
ـ نه!
هر دو به سرعت به سمتِ جایی که بودیم رفتیم؛ اما هیچی نبود جز نوشته ای از ذغال روی کیفِ من.
ـ لعنتیا! حاال دیگه چرا کیفم رو کثیف کردن؟
کالین کج نگاهم کرد.
ـ اونا رفتن و تو به فکرِ کیفتی؟
ـ خب می گی چی کار کنم؟
ـ بهتر نیست ما هم بریم دنبالشون؟
داغ کردم.
ـ تو اگه می خوای بری برو .من ترجیح می دم که به دنبالِ راهی باشم واسه ی رفتن به دنیای بعدی.
ـ اما...
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ـ انگار تو هم یادت رفته ما قرار بوده که دنبالِ سفر به آخرین دنیا باشیم ،نه چیزِ دیگه ای.
کالین نفسِ عمیقی کشید.
ـ باشه فریا ،آروم باش.
ـ خب بریم؟
ـ حداقل وایسا امشب تموم شه ،بعد.

***
"کالین"
عصبی گفتم:
ـ حداقل بذار امشب تموم شه ،بعد.
توی چشمام نگاه کرد.
ـ باشه.
رفت سمتِ وسایلش و نشست.
فریا ـ یه سوال دارم کالین.
کنارش نشستم.
ـ چیه؟ بپرس.
ـ چرا پای الیوت و مهرناز به این ماجرا باز شد؟ مگه قرار نبود ما چهار نفر باشیم؟ البته من با سارا هم راحت نیستم؛ اما هر چی
باشه می شناسمش.
کمی فکر کردم.
ـ فریا این حرفا چیه؟ خب معلومه که باید باشن .تو این کار ما به اونا هم احتیاج داریم.
ـ اما مگه ما نمی تونیم از پسش بر بیایم؟
ـ تمومش کن فریا.
پاهاش رو جمع کرد توی شکمش و آهسته گفت:
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ـ باشه.
ناراحت بهش نگاه کردم.
ـ منظورم این نبود که ناراحتت کنم.
روی زمین دراز کشید و روش رو برگردوند.
ـ مهم نیست.
ـ برای من مهمه.
حرفم رو به خودم برگردوند.
ـ تمومش کن کالین.

ساکت موندم .وقتی اون نمی خواست با من حرف بزنه ،نمی تونستم مجبورش کنم .برای همین منم اون سمتِ آتیش دراز
کشیدم .نمی دونم یه ساعت گذشت یا دو ساعت یا شاید هم اصال چیزی نگذشته بود؛ اما شنیدنِ صداهایی منو هوشیار کردن.
در حالی که به سرعت از جام بلند می شدم به آهستگی فریا رو صدا زدم.
ـ فریا.
با صدای من به سرعت چشماش رو باز کرد.
ـ چی شده؟
دستم رو روی بینیم گذاشتم و با صدای هیس مانندی پرسیدم:
ـ تو هم می شنوی؟
گوشاش رو تیز کرد و بعد از کمی پرسید:
ـ صدای چیه؟
ـ نمی دونم.
هر دو از جامون بلند شدیم .بهش نزدیک شدم تا مواقع نیاز ازش حفاظت کنم .نگاهی به آتیش انداختم .لعنتی! حتما نور و دود
آتیش اونا رو به این سمت کشیده بود .باید قبل از خواب خاموشش می کردم .صدای گام ها هر لحظه بیشتر می شد و من
ت فریا داد زدم:
ت غول آساشون پیدا شد .به سم ِ
بیشتر در فکرِ محافظت می افتادم .باالخره قام ِ
ـ بدو فریا.
به سرعت وسایل رو برداشتیم و توی تاریکی دویدیم .بازوی فریا رو گرفته بودم و با دستِ به هر سمتی که باید می رفتیم
راهنماییش می کردم .باالخره تمامِ راه ها بسته شد .با ترس به هم چشم دوختیم .پرسیدم:
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ـ راهی می بینی؟
با نفس نفس بهم نگاه کرد.
ـ نه.

هر دو به عقب برگشتیم و غول ها رو دیدیم که پشتمونن .هی این جالب بود؛ یعنی باید جالب می بود؛ اما چرا من خوشم نمی
اومد؟ اونا خودمون بودن .در اصل غول های من و سارا بودن؛ اما اصال به نظر دوستانه نمی اومدن .بیشتر خشمگین بودن.
پرسیدم:
ـ چی کار می تونیم بکنیم فریا؟
ـ شاید بشه از قدرتم استفاده کنم؟
ـ تو تنهایی چی کار می تونی بکنی؟
سعی کردم سرزنشِ این که این موقعیت تقصیرِ خودشه رو دور کنم .با خشم نگاهم کرد.
ـ وایسا و ببین.
دستاش رو حایل کرد و با چشمی بسته شروع کرد به جادو کردن؛ اما یه مشکلی بود .اونم این که توی این چمن زار خاکِ خیلی
کمی به چشم می خورد که نمی شد به اون کمک کنه .چیزی در ذهنم فریاد زد نوبتِ توئه کالین .بدونِ این که خودم بفهمم ازش
اطاعت کردم و دقیقا همون کار رو کردم و با سارا تونستیم تمامِ خاک ها رو یک جا جمع کنیم و در حرکتی توی چشم های اون دو
غول پرت کنیم و هر دو با هم فرار کنیم .باالخره فهمیده بودم .هی ،منم عجیب الخلقم.
از حرکت ایستادم .اون هم ایستاد .با بهتِ بیشتری گفتم:
ـ وای منم عجیب الخلقم .لعنتی ،منم عجیب الخلقم.
قبل از این که دوباره این جمله رو تکرار کنم فریا به آغوشم پرید.
ـ وای کالین ،فکر می کردم همه چی تموم شده.
توی ذهنم تکرار کردم.
ـ منم مثلِ بقیم ،منم قدرت دارم ،منم هوام.
گره ی دستش رو از کمرم باز کردم.
ـ می دونی چیه؟
ـ بله؟
کمی اون رو از خودم دور کردم و آوردم مقابلم.
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ـ خوشحالم که غیر عادیم ،درست مثلِ شما .در ضمن ،هی ،باد جالبه ،باحاله.
ـ اما من خوشحالم که زندم.

به چشماش نگاه کردم .فریا یه چیزی داشت که سارا نداشت .نمی دونم چی بود ،شاید حسِ شوخ طبعی .نمی دونم؛ اما هر چی
بود منو جذب خودش می کرد .بدونِ اخطار قبلی بوسه ای طوالنی روی لباش کاشتم.

***
"مورگان"
با حرفِ سارا یه کم ناامید شدم .انتظار داشتم که فریا هم بیاد؛ اما مهم نبود .مهم این بود که مهرناز رو پیدا می کردیم .از تهِ
دل خوشحال بودم که اونا راجع به چگونگیِ فهمیدنِ من کنجکاوی نکرده بودن و فقط همراهم شده بودن .الیوت با کمی مکث
پرسید:
ـ تو می دونی مهرناز کجاست؟
خب دقیقا همون چیزی که دلم نمی خواست بپرسن.
ـ تقریبا می دونم؛ اما مطمئن نیستم.
سعی کردم که خاطره ی اون خوابِ کوتاه رو به یاد بیارم" .به سمتِ مهرناز نگاه کردم که توی غاری گیر کرده بود و به دنبالِ کمک
به هر طرف نگاه می کرد ".سعی کردم جزئیاتِ بیشتری به یاد بیارم .جزئیاتی که کمکم کنه" .اون جا با وجودِ این که غار بود؛ اما
گرمای انکار ناپذیری وجود داشت ".اما بیشتر از این چیزی نبود .به سمتشون گفتم:
ـ فکر کنم بد نباشه که امشب همین جا بمونیم و فردا به دنبالِ مهرناز بریم .فکر نکنم که توی این چند ساعت اتفاقی براش
بیفته.
ـ هر دو سرشون رو تکون دادن و شروع کردیم به درست کردنِ جایی که امشب رو بتونیم بگذرونیم .وقتی در آخر آتیشی
روشن کردیم ،روی زمین ولو شدم و به این فکر کردم که می شه یک بار هم که شده با خواستِ خودم برم و آینده رو ببینم و یا
بهتر بگم االن رو ببینم؟ نفسِ عمیقی کشیدم چشمام رو روی هم گذاشتم و به مهرناز فکر کردم .اون قدر توی فکر غرق شدم
که خوابم برد؛ اما جایی که دیدم خبری از آتیش و غار نبود .یه خونه بود .یه خونه ای که من شبیهش رو ندیده بودم تا به حال.
ناخودآگاه صدا کردم:
ـ مهرناز؟
کمی طول کشید که صداش اومد و بعد خودش پیداش شد؛ اما انگار فرق داشت .این دختری که من دیده بودم نبود .از االن
کمی چاق تر بود و موهاش هم کوتاه تر بود ،همین طور این که رنگشون مشکی نبود .با تعجب بهش نگاه کردم.
ـ مهرناز؟
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ن اطراف کردم .تازه فهمیدم چی شده! این جا جایی نبود که مهرناز توش بود .این جا
کمی بهم نگاه کرد و من شروع به دید زد ِ
خوابِ مهرناز بود؛ یعنی چیزی غیر از این نمی تونست باشه و خوابش برای االن هم نبود .انگار برای زمانِ خودش بود .پس توی
این زمان من جایی نداشتم .سعی کردم اون رو به سمتِ االن برگردونم.
ـ مهرناز؟
باز هم کالفه نگاهم کرد و در آخر به زبانِ خودش حرف زد.
ـ من نمی فهمم چی می گی!
اما من فهمیدم .تعجبی نداشت؛ چون این جا دنیای رویاها بود و هر چیزی ممکن بود .وقتی تونستم به زبانش حرف بزنم ،باز هم
تعجب نکردم.
ـ من نیاز دارم که به االن برگردی .می تونی خوابت رو تغییر بدی؟
ـ منظورت از حاال چیه؟
لعنتی ،اون اصال چیزی از زمانِ بیرونش یادش نمی یاد .پرسیدم:
ـ امروز چندمه؟
پوزخندی زد.
ـ خب معلومه ،سی آذر ،بیستم دسامبر .بازم بگم؟
اُه ،اون توی یه روز قبل از نابودیِ دنیا گیر کرده بود .صدایی از پشتم منو از جا پروند.
ـ اون فقط تصویری از منه مورگان.
به سمتش برگشتم .این که این جا بود خودِ مهرناز بود .مهرنازی که می شناختم ،پرسیدم:
ـ ما این جا چی کار می کنیم؟
سرش رو تکون داد.
ل یه چیزی تو دنیای گذشته بگردم.
ـ تو رو نمی دونم؛ اما خودم رو می دونم که اومدم دنبا ِ
کمی اخم به چهرم نشوندم.
ـ تو کجایی؟
چشماش رو روی هم گذاشت و گفت:
ـ توی این جا.
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نگاه کردم .به تصویری که رو به روم به وجود اومده بود ،همون چیزی بود که من دیده بودم؛ اما فرقی که داشت این بود که
مهرناز توی اون تصویر خواب بود.
ـ تو می دونی کجا باید بیام دنبالت؟
سرش رو تکون داد.
ـ هیچ نظری ندارم.
ـ کی تو رو اون جا انداخته؟
ـ لوسیفر.
ـ لوسیفر؟ لوسیفر کیه؟
ـ شیطان رو می گم .ابلیس.
ـ اُه ،حاال باید چی کار کنیم؟
ـ اول باید بفهمم که چطوری من اون رو به این دنیا دعوت کردم؟ بعد هم باید پیدا کنیم که من کجام؟
سرم رو تکون دادم و رفتم جلوش.
ـ فکر کردم که از من فرار کردی.
لبخندی زد و گفت:
ـ نه ،من فرار نکردم؛ یعنی اگه االن به میلِ خودم باشه برمی گردم؛ اما نمی تونم.
خنده ای کردم.
ـ اگه االن ببوسمت حساب می شه یا جزیی از رویاته؟
ـ تو چی فکر می کنی؟

***
"مهرناز"
گفتم:
ـ تو چی فکر می کنی؟
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ابروهاش رو باال انداخت.
ـ نمی دونم ،بهتره امتحان کنم.

قدمی به جلو گذاشت و کمی خم شد و بوسه ای روی لبام گذاشت .کمی از دفعه ی اول طوالنی تر شد و در کمالِ ناباوری من هم
همراهیش کردم .احساس کردم ازم دور شد و گفت:
ـ به نظرِ من که واقعیه؛ اما اگه هم رویا باشه ،تا االن بهترین رویای من بوده.
بهش لبخند زدم .تصویری که پشتِ سرِ مورگان بود (تصویرِ من) کم کم داشت محو می شد .می دونستم چرا؛ چون داشتم
تمرکزم رو از دست می دادم .به سمتِ مورگان چرخیدم و گفتم:
ـ بهتره سریع تر برگردیم.
ق قدیمیم رفتیم .وقتی که همه چیز رو به همون شکل دیدم ،لبخندی زدم .کمی مردد
سرش رو تکون داد و با هم به سمتِ اتا ِ
موندم؛ اما بعد چشم هام باعث شد به دانیال نگاه کنم .آخرین یادگاری که از پدرم داشتم .این تصویر هم آخرین یادگاری یی
بود که از زمانِ خودم داشتم .به سمتی رفتم که کامپیوترم بود  .فایل ها رو باز کردم .خوبیِ رویای با جادو این بود که همه چیز
رو عینا برمی گردوند .باالخره به چیزی که می خواستم رسیدم و آخرین فایلِ رمان رو باز کردم شروع کردم به خوندنش.
"نگاهی به جمعِ پیروز انداختم .این که تموم شده بود ،برای خودم هم عجیب بود؛ اما باید باور می کردم .نگاهی به مورگان و
کالین انداختم .با لبخندی گفتم:
ـ باالخره تموم شد.
اما هنوز حرفم تموم نشده بود که زمین شروع به لرزیدن کرد و لوسیفر به زمین بازگشت".
خودش بود .این جمله همون جمله ای بود که لوسیفر رو برگردونده بودم .تا اومدم جمله رو پاک کنم اتاق در تاریکی فرو رفت.
برق ها رفته بود .با وحشت به مورگان نگاه کردم.
ـ بدبخت شدم.
با تعجب نگاهم کرد.
ـ چرا؟
ـ هیچی ،بیا بریم اون یکی رو بفهمیم.
شروع کردم به گشتن بینِ کتابام و باالخره عکسی رو که می خواستم پیدا کردم و کشیدم بیرون .می دونستم اون جایی که
بودم و یه جوری قبال دیده بودم .من از این تصویر برای دنیای هفتم استفاده کردم .چشمام رو محکم به هم فشار دادم.
مورگان عکس رو از دستم کشید بیرون.
ـ این جا شبیهِ همونیه که تو توشی.
سرم رو تکون دادم و گفتم:
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ـ همونه.
ـ تو که...
ـ من برای به تصویر کشیدنِ دنیای هفتم از این استفاده کردم؛ یعنی ...یعنی این که...
ـ یعنی تو االن تو دنیای هفتمی.
سرم رو با شدت تکون دادم.
ـ آره ،تو دنیای هفتمم.
گیج و سردرگم نگاهم کرد.
ـ حاال چی کار کنیم مهرناز؟
سرم رو تکون دادم.
ـ نمی دونم.
کمی خیره نگاهم کرد و در آخر گفت:
ـ تو می تونی تا وقتی که ما پیدات می کنیم خودت رو تو خواب نگه داری؟
سرم رو تکون دادم.

ـ اما ما زیاد فرصت نداریم مورگان ،با نابودیِ دنیا خوابم به کابوس تبدیل می شه و من از خواب می پرم و دیگه سخته که
دوباره خودم رو بخوابونم.
ـ من فوری برمی گردم؛ اما اول باید از دنیای پنجم بریم به دنیای ششم.
با ناراحتی نگاهش کردم.
ـ تا اون موقع من از خواب بیدار می شم.
دستش رو روی گونم گذاشت.
ـ نمی ذارم که به اون جا بکشه؛ اما یه سوال دارم .اگه بیدار شی چی می شه؟
سرم رو انداختم پایین.
ـ لوسیفر به اندازه ی همین رویا بهم فرصت داده .اگه از خواب بپرم اونم منو می کشه.
چشماش رو روی هم گذاشت و بعد از بوسه ی کوتاهی که به روی لبانم زد گفت:
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ـ نمی ذارم چیزیت بشه.
بعد به تدریج محو شد .می دونستم که از خواب پریده.

***
"مورگان"
با چند تکون توی جام نشستم و به اطرافم نگاه کردم .دیگه خبری از اون خونه نبود .همین طور از مهرناز .به سمتی نگاه کردم
که الیوت و سارا بودن .با توجه به این که زمانی برای نابود کردن نداشتیم هر دو رو صدا کردم.
ـ الیوت؟ سارا؟
با کمی تکون خوردن اون ها هم بیدار شدن .سارا کمی چشماش رو مالید و گفت:
ـ چی شده مورگان؟
ل اندکمون رو جمع می کردم گفتم:
در حالی که بلند می شدم و وسای ِ
ـ ما باید بریم.
الیوت ـ کجا؟
کولم رو روی دوشم انداختم.
ـ دنیای بعد.
سارا هوشیار س ِر جاش نشست.
ـ مگه قرار نبود مهرناز رو پیدا کنیم؟
ـ مگه من گفتم پیداش نمی کنیم؟ اما فعال باید فریا و کالین رو پیدا کنیم.
سعی کردم رو کالین متمرکز بشم .در حالِ دویدن بود و افکارش به هم ریخته بود؛ اما می شد بفهمم کجاست.
سریع رو به اون دو نفر کردم.
ـ بجنبین ،ما وقتی نداریم.
سارا با حالتی اعتراض آمیز گفت:
ـ می شه حداقل به ما بگی که چی شده؟
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ـ می گم ،می گم؛ اما اول اونا رو پیدا کنیم.

هر دو پشتِ سرِ من شروع به راه رفتن کردن .بازم سعی کردم از طریقِ ذهنم کالین رو پیدا کنم؛ اما چیزِ زیادی دستگیرم
ل یک زن .پوفی کشیدم و جلوتر رفتم و باالخره دیدم؛
نشد .باالخره صداش اومد .داشت مثلِ همیشه غرغر می کرد .درست مث ِ
اما چه دیدنی! صدای خودم رو همراه با صدای الیوت و سارا شنیدم.
ـ اُه!
از عکس العمل اونا بیشتر از عکس العملِ خودم خندم گرفت .زدیم خوشیِ دو تا جوون رو ناخوش کردیم .فریا و کالین از جا
پریدن و از هم فاصله گرفتن و در حالی که دستپاچه شده بودن به ما نگاه کردن.
ـ اِ شماها این جا بودین؟ یعنی می خوام بگم که...
ـ رفته بودیم؛ اما برگشتیم.
فریا ـ فکر نمی کردم برگردین.
ـ مگه نمی خواستی به دنیای بعد بریم؟ خب ما هم قراره بریم دیگه.
کالین ـ من فکر می کردم که می خوای مهرناز رو پیدا کنی ،پس چرا...
ـ نپرس.
سارا دخالت کرد.
ـ نه ،برای چی نپرسه؟ مگه ما قرار نبود دنبالِ مهرناز بریم ،االن قضیه چیه مورگان؟
به بن بست خورده بودم .باید براشون توضیح می دادم؛ وگرنه باهام هیچ جا نمی اومدن.
ـ االن شماها آمادگی دارین که همه چیز رو بشنوین؟
چهار صدای محکم به گوشم خورد.
ـ کامال!
نفسِ عمیقی کشیدم و شروع کردم به حرف زدن.
ـ می دونین ،تا حاال کسی بهتون گفته که زندگی اون چیزی نیست که شما فکر می کنین؟ یعنی سرنوشتی وجود داره؟
فریا ـ تفره نرو مورگان ،ما همه می دونیم که سرنوشت وجود داره.
سعی کردم آروم باشم.
ـ آدما دو دستن .یه دسته ای که عقیده دارن خودشون سرنوشتشون رو تعیین می کنن ،یه سری هم اعتقاد دارن که این
سرنوشتا از قبل نوشته شده؛ اما بهتره بگم که ما جزء هیچ کدوم از دسته ها نیستیم.
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الیوت ـ یعنی چی؟
ـ یعنی این که ما نویسنده داشتیم .نویسنده ای که موجودِ فانی بوده ،نه یه موجودِ آسمانی و نه یه فرشته که بنا به دالیلی
خودش هم افتاده بینِ ما و اون دلیل ،ابلیسِ دنیای هفتم بوده که برای نجاتِ خودش از جهنم دنیا ،به خواسته ها و نوشته های
اون جامع عمل پوشونده ،در حالی که اون این رو نمی خواسته.
دقایقی سکوت برقرار شد و در آخر کالین بود که اون رو شکوند.
ـ اون کیه؟
لب هام تکون خورد.
ـ مهرناز.
بعد سرم رو باال گرفتم و به همشون نگاه کردم.
ل مهرناز بگردیم جفتش یکیه.
ـ اون االن توی دنیای هفتمه و ما باید بهش برسیم .چه به دنیای بعد بریم و چه دنبا ِ
فریا ـ تو همه ی این ها رو گفتی؛ اما هنوز یه چیز مونده .این که تو چطوری اینا رو فهمیدی؟
نفسم رو فوت کردم.
ـ کسی که قدرتِ آینده بینی داشته ،مهرناز نبوده .من بودم .من مهرناز رو از خواب پیدا کردم .جایی که اون توش بود.
می تونستم صداهاشون رو بشنوم.
ـ خواب؟

***
"فریا"
سعی کردم که حرفش رو هضم کنم .خواب؟!
با صدایی که سعی داشتم پایین نگهش دارم گفتم:
ـ چی داری می گی؟ خواب؟ اصال...
مورگان درصدد توضیح بر اومد.
ـ آره ،معلومه که خواب.
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ـ خدای من ،تو چی هستی؟
مورگان ـ یه سایه.
ـ لعنتی ،خب منم یه سایم ،چرا تو فرق داری؟
الیوت از مورگان طرفداری کرد.
ـ خب می دونی که پدر و مادرِ منم یه کوتوله هستن؛ اما قدِ من همچین هم کوتاه نیست.
نگاهِ خشمگینی بهش انداختم .دوباره به سمتِ بقیه نگاه کردم.
ـ چرا چیزی نمی گین؟
مورگان به بقیه نگاهی انداخت.
ـ بهتره به جای بحث کردن فقط بریم.

منم که علنا بوقم .وسایلمون رو که کنارم افتاده بود با خشم برداشتم و به سمتی رفتم که ازش اومده بودیم .در عرض چند
ثانیه صدای قدم های دیگران رو هم شنیدم؛ اما توجهی نکردم.

***
دنیای صداها برام عجیب بود؛ اما یه چیزایی هم داشت .یه چیزایی که منو امیدوارم می کرد .یکیش شنیدنِ صدای مامانم و
بابام بود .صدای خودم و صدای کالین .صدای دوستانم که دیگه نمی دیدمشون ،حداقل این جا نمی دیدمشون .دلم نمی
خواست زود از این جا بریم؛ اما این حرفِ مورگان بود .امروز همه چی افتاده بود دستِ اون؛ اما منم ساکت نمی نشستم .هر
چند دقیقه یه بار کاری می کردم که رسیدن به عقب بیفته .عقب افتادن رو دوست داشتم .عقب افتادن تنها برای شنیدنِ
صدای پدر و مادرم .همین.

***
دو ساعت بود یا شاید هم بیشتر .اما این رو می دونستم که فقط داشتم راه می رفتم و از این که تموم نمی شه کالفه شده
بودم .به سمتِ بقیه هشدار دادم.
ـ ما که قرار نیست این جا بمیریم؟
مورگان نگاهِ اخم آلودی به من انداخت و گفت:
ـ اگه دقت کنی بقیه هم به اندازه ی تو خسته شدن؛ اما مثلِ تو غر نمی زنن.
ـ برام مهم نیست بقیه چی کار می کنن.
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ـ نکته ی خوبی بود؛ چون برای ما هم مهم نیست که تو چته و واسه چی داری غر می زنی.
راهش رو کشید و جلوتر از من حرکت کرد .در اصل جلوتر از همه .با خشم به بچه ها نگاه کردم .در انتظارِ حمایت سارا و الیوت.
بدونِ این که نگاهم رو جواب بدن به سمتِ مورگان رفتن .این بار برای اطمینان هم که شده به کالین نگاه کردم .در جوابم
نگاهی حوالم کرد و اومد جلو.
ـ زیاد توجه نکن .مورگان زیاد خوب نیست.
ل خودم می
می دونستم؛ اما این دلیل نمی شد سرِ من غر بزنه .آروم تر جلو رفتیم .به هر حال من کسی نبودم که گروه رو دنبا ِ
کشوندم .اون مهرناز بود .صدای بچه ها باعث شد که ما دو تا تندتر راه بریم .با درموندگی گفتم:
ـ این بار دیگه چه طوری باید بریم اون ور؟
الیوت در حالی که دستش رو روی یه دیوار می کشید گفت:
ـ چرا ما از قدرتامون استفاده نکنیم؟
مورگان با بدبینی نگاهش کرد.
ـ منظورت چیه؟
الیوت در حالی که سعی می کرد توضیح بده به دیوار هم دست می کشید.
ـ ببین این جا رو می بینی؟ من دارم حسش می کنم که این دنیای بعده .چرا نباید از قدرتمون برای رد شدن ازش کمک
بگیریم؟
مورگان یه کم فکر کرد و در آخر به سمتِ دیوار قدم برداشت؛ اما خیلی زود پا پس کشید.
ـ تاریکی هیچ کمکی نمی کنه ،نورم همین طور.
الیوت به صدا در اومد.
ت منم ساخته نیست .آتیش کا ِر زیادی در مقابلِ یه دیوار نمی تونه بکنه.
ـ کاری از دس ِ
همه به سمتِ من برگشتن .با ناراحتی گفتم:
ـ من فقط می تونم خاک رو یه جا تلنبار کنم؛ اما نمی تونم از بینش ببرم.
کالین ـ بچه ها کاری از دستِ باد بر می یاد؟
مورگان ـ نه یه بادِ معمولی؛ اما یه طوفان چرا .اما خب کی رو داریم که باد باشه؟
کالین لبخندی زد و به سمتِ دیوار رفت و با سرعتی دیوانه کننده هوا رو از سرِ انگشتانش خارج کرد .بعد از لرزشی ناگهانی
دیوار فرو ریخت.
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***
"مورگان"
در حالی که هنوز تو شوک مونده بودم ،پا به دنیای بعد گذاشتم؛ اما نه ،برای تعجب وقت داشتم ،نه برای وایسادن در این دنیا.
تنها یه روز وقت داشتم .چه برای نجاتِ مهرناز ،چه برای نجات فریا .از فکرِ این که هر کدوم از اون ها رو از دست بدم مو به
تنم سیخ می شد .به سمتِ بقیه دستور دادم:
ـ باید بریم.
فریا با عصبانیت جلو اومد.
ـ یعنی چی مورگان؟ ما تازه رسیدیم.
تقریبا سرش داد زدم.
ـ برام مهم نیست کی رسیدیم ،االن باید بریم.
فریا قدمی به جلو گذاشت که باز هم مخالفت کنه؛ اما من عصبانی تر از اونی بودم که به اون گوش بدم.
در سکوت روی پام چرخیدم و به جلو پیش رفتم .باید هر چه زودتر یه جایی رو پیدا می کردم .واسه ی چند دقیقه احتیاج
داشتم که با مهرناز حرف بزنم .به سمتِ بقیه گفتم:
ـ برای چند دقیقه می خوام بخوابم؛ فقط چند دقیقه.
همه مات به من نگاه کردن .انگار به زبونِ دیگه ای دارم حرف می زنم .با عصبانیت وسایل رو به زمین کوفتم و سرم رو روی
یکی از کیف هام گذاشتم .کمتر از ده ثانیه به خواب فرو رفتم.

***
بازم همون جای قبلی چشم باز کردم .مهرناز رو دیدم که کنارِ دیوار چمباتمه زد .با دیدنم لبخند زد.
ـ تو اومدی.
با خیالی آسوده نگاش کردم .انتظار داشتم که دیر شده باشه؛ یعنی می ترسیدم که دیر شده باشه .به لبخندش جواب دادم.
ـ تو هم هنوز این جایی.
بهم یادآوری کرد.
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ـ جایی نمی تونم برم.
توی جام نشستم.
ـ چیزِ بیشتری فهمیدی؟
سرش رو به آرومی تکون داد.
ـ آره ،این که تو دنیای هفتم لوسیفر تنها نیست.
ـ پس کارمون یه کم سخت تر می شه.
ـ خیلی سخت تر می شه ،مورگان ،اگه نرسین...
ـ ما می رسیم مهرناز .هم بخاطرِ تو ،هم بخاطرِ فریا.
نفسی کشید.
ـ آره ،اونم هست .ما نباید فریا رو از دست بدیم.
سعی کردم بحث رو عوض کنم.
ـ مهرناز می شه یه کاری کنیم که زودتر دنیا رو رد کنیم؟ بدونِ این که معطلِ پیدا کردنِ دروازه بشیم؟
یه کم فکر کرد.
ـ آره ،فکر کنم باشه .من واسه این امتحانش نکردم که نمی خواستم خب...
ـ می دونم؛ اما بگو.
ـ فکر کنم اگه بتونیم هممون با هم سعی کنیم می شه؛ فقط چون من نیستم کارِ تو سخت می شه.
با تعجب بهش نگاه کردم.
ـ چرا کارِ من؟
ـ چون با نبودِ ما ،قدرتِ من و فریا به تو می رسه .تاریکی! می دونی که خاک و آبم می تونن عنصرِ تاریکی باشن.
با کمی مکث ادامه داد:

ـ باید تمرکز کنین .توی جایی هر پنج نفر دستِ همدیگه رو بگیرین؛ البته سارا نیازی نیست که کاری کنه .آخه عناصرِ روشنایی
هر دو هستن.
سرم رو تکون دادم و بهش نگاه کردم.
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با اطمینان گفت:
ـ تو دنیای بعد می بینمت مورگان .حاال هم برو .تو باید دو نفر رو نجات بدی.
به سرعت از خواب پریدم .احساس می کردم که یه سطل آبِ یخ روم ریخته شده باشه که البته بی جا هم فکر نمی کردم .با
خشم گفتم:
ـ فریا.
با لحنِ حق به جانبی گفت:
ـ دیگه خیلی خوابیده بودی.
زیر لب زمزمه کردم:
ـ فریای لعنتی.
در حالی که ازم دور می شد بلند گفت:
ـ شنیدم چی گفتی.
بی توجه بهش به بقیه رو کردم.
ـ بچه ها باید حاال از این جا بریم.
سارا با تعجب بهم نگاه کرد.
ـ کجا؟ ما که هنوز دروازه رو پیدا نکردیم.
لبخندی زدم.
ـ هیچ نیازی به دروازه نیست.
الیوت تو جاش پرید.
ـ مگه می شه؟
ـ آره که می شه ،فقط کافیه یه کم از قدرتامون استفاده کنیم.
با کمی مکث دستور دادم.
ـ همه دورِ هم جمع شین.
آخرین نفر فریا بود که با اکراه اومد .خواستم بهشون بگم که از نیروهاشون استفاده کنن؛ اما انگار نیازی نبود .کم کم داشت
چاله ای میونمون به وجود می اومد .چاله ای به جهنم.
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***
"سارا"
با وحشت به چاله ای که داشت به وجود می اومد خیره شدم .من هیچ کاری نمی کردم؛ اما نمی دونم این منشا چی بود؟ کم کم
همه در اون چاله فرو رفتیم و وقتی دوباره چشم هام رو باز کردم ،توی یه جهانِ دیگه بودیم .جهانی که به نظرم از همه جهان ها
بدتر بود .با وحشت به اطرافم نگاه کردم .شبیهِ یه غار بود؛ اما به جای داشتن قندیل ،چشمه پر از مذاب های آتشین بود .با
صدای خفه ای گفتم:
ـ این جا کجاست؟
مورگان نگاهی سرسری بهم انداخت و گفت:
ـ دنیای هفتم.
بعد انگار در پیِ چیزی باشه به اطراف نگاه کرد.
فریا پرسید:
ـ دنبالِ چیزی می گردی؟
اما قبل از این که به فریا جواب بده فریاد زد:
ـ مهرناز.
همه به سویی که فریاد زده بود نگاه کردیم .دختری رو دیدیم که مچاله در خود انگار خواب بود؛ اما نه ،عادی به نظر نمی اومد.
خیلی بی حرکت تر از اونی بود که خواب باشه .مورگان با عجله به سمتِ ما برگشت.
ـ ما باید بریم اون طرف.
کالین اعتراض کرد.
ـ چطوری؟ مگه نمی بینی تنها راهِ اتصال ،یه رودخونه ی پر از مذابه؟
ت الیوت برگشت.
مورگان با شدت به سم ِ
ـ تو اون موقع که دیدیمت پرواز کردی ،درسته؟
الیوت ـ آره؛ اما االن تو این مذابا...
مورگان ـ نه ،نمی خوام تو بری؛ فقط بگو که چطوری این کار رو بکنم؟
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به آرومی گفتم:
ـ تو نمی تونی مورگان.
به شدت به سمتم برگشت.
ـ چرا؟
ـ چون در عوض تو دو تا کارِ دیگه می کنی که ما نمی تونیم بکنیم.
انگار تازه موضوع رو گرفته باشه گفت:
ـ اُه.
صدایی باعث شد که هممون به سرعت برگردیم.
ـ آرام باشید ای بندگان.
مستقیم به مورگان خیره شد.
ـ رهبرِ این گروه انتظار دارد که به سادگی به او اجازه دهم از سدِ من بگذرد؟
اولین نفری که به خودش اومد و حرکت کرد الیوت بود که البته کارش اشتباه بود ،خیلی اشتباه .مر ِد وحشتناک بدونِ این که
نگاهِ دقیقی به اون بندازه با اشاره ای باعث شد اون به عقب پرت شه.
ـ همیشه از این که یکی با قدرتِ من یعنی آتش بازی کنه بیزار بودم.
مورگان فریاد کشید.
ـ چی کارش کردی؟
ت الیوت که بی حرکت خوابیده بود گرفت.
دستش رو به سم ِ
ـ کاری که تا چند لحظه ی دیگر با همه ی شما خواهم کرد.
صدای فریادم در سینه خاموش شده بود .معنیِ اون حرف یک چیز بیشتر نمی تونست باشه .الیوت مرده بود .همون طور که
همه ی ما تا چند ثانیه ی دیگه می مردیم .اُه ،الیوت دوستِ من بود .اون بود که این چند روز منو تنها نذاشته بود.
احساس کردم که مهرناز تکون خورد .نه ،انگار اشتباه نمی کردم .اون تکون خورده بود .صدایی رو توی ذهنم شنیدم.
ـ بچه ها با اشاره ی من همه با هم باید بهش نیروهامون رو بزنیم.
همه به اون مرد نگاه می کردیم و هیچ کس به روی خودش نیاورد که صدای مهرناز رو شنیده ،شاید هم نشنیده بودن .دست
های مهرناز باال اومد.
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ـ یک ،دو ،سه!

در چند لحظه چند نیروی مختلف به سمتِ مرد تابیده شد .مرد که انتظارش رو نداشت به شدت یکه ای خورد و تلو تلو خوران به
عقب پرت شد؛ اما یک چیزی اشتباه بود .درست قبل از این که پرت بشه با دست فریا رو گرفت و قبل از این که ما بتونیم
حرکتی نشون بدیم فریا به همراهِ اون ناپدید شده بود.

***
"مهرناز"
باورم نمی شد که انقدر ساده اون رو کشته باشیم؛ اما این که فریا هم همراهِ اون رفته بود باعث شد به زانو بیفتم .صحنه ی
کتابم تکرار شده بود و من باعث شده بودم.
به سرعت خودم رو به پیشِ بقیه رسوندم (از راهِ پرواز) و با ترس گفتم:
ـ اون رفت؟
مورگان با ناباوری سرش رو تکون داد .صدای فریادی باعث شد بدنم و بدن هامون بلرزه.
ـ فریــــــــــــــا!
چشمام رو آروم رو هم گذاشتم .سخت بود که کالین بفهمه .سخت بود که هممون بفهمیم؛ اما این امکان نداشت که فریا سالم
ن لوسیفر گریه می کردن .دوباره به
برگرده .فریا مرده بود .به صدای جیغ جیغِ اطرافم گوش سپردم .جن ها برای از دست داد ِ
یاد آوردم .لوسیفر هم مرده بود .آروم به سمتِ الیوت قدم برداشتم .با ترس دستم رو روی مچِ دستش گذاشتم؛ اما نه؛ فایده
ای نداشت .این پیروزی که به نظر ساده می رسید همچین هم ساده نبود .ما دو نفر رو از دست داده بودیم و فقط یک موجودِ
ل فرار بودن (احتماال به همون جهنم) و سارا روی دو زانوش افتاده
بی مصرف رو کشته بودیم  .به عقب نگاه کردم .جن ها در حا ِ
بود و مورگان هم کالین رو نگه داشته بود که سعی داشت خودش رو پرت کنه .فریاد کشیدم:
ـ این جنگ نبود ،این هیچی نبود .ما حتی تالش نکردیم .اون هیچ وقت تسلیم نمی شه.
درست می گفتم ،اون هیچ وقت تسلیم نمی شه .باز هم صدای دست زدن را شنیدم.
ـ آفرین بنده ی من .من هیچ وقت تسلیم نمی شم.
به سمتِ صدایِ منحوسش برگشتم .می دونستم این رو که اون تسلیم نمی شه .به سمتِ کالین نگاه کرد.
ـ بنده ،معشوقت هنگام مرگ هم قوی به نظر می رسید.
کالین فریاد زد:
ـ خفه شـــــــــــــــــــو!
خواست به طرفش حمله کنه؛ اما مورگان با دست مانعش شد.
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توی ذهنم گفتم:
ـ نه کالین ،اون همین رو می خواد.
کالین با درماندگی گفت:
ـ اون فریا رو کشت .اون لعنتی فریا رو کشته و خودش هیچیش نشده.
با فریاد گفتم:
ـ اون دیگه تنهاست.
لوسیفر با پوزخندی گفت:
ـ این امکان نداره.
با خشم بهش خیره شدم.
ـ یه نگاه به اطرافت بکن ،آره لوسیفر ،تموم شده .همشون رفتن لوسیفر .االن به چی دلت خوشه؟ تو وقتی اون جنای دست
سازت نباشن فقط یک نفری .یه نفر که حتی خدا هم طردش کرده.
حاال نوبتِ من بود که اون رو زجرش بدم .خودم ساخته بودمش و خودم از همه چیزش خبر داشتم و خودم هم نابودش می
کردم.
ـ به این فکر کن لوسیفر .به این که هرگز بدنی برای خودت پیدا نکردی .هیچ کس ،هیچ کس حاضر نشده که روحش رو با تو در
میون بذاره و تو چی کار کردی؟
فریاد کشید.
ـ خفه شو!
پوزخند زدم.
ـ چیه؟ چرا مثلِ فریا منو نمی کشی؟ یا مثلِ الیوت؟
صدای ضعیفِ مورگان به گوشم رسید.
ـ مهرناز.
با دست ساکتش کردم.
ـ منتظرم لوسیفر .تو هر چقدرم که قوی باشی من ساختمت.
با عصبانیت بهم خیره شد.
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ـ کسی منو نساخته بنده.
قدمی جلو گذاشتم.
ـ من باعث شدم به این جا بیای.
یه قدم دیگه.
ـ من به تو روح دادم.
قدمی نزدیک تر.
ـ و من باعثِ مرگت می شم.
به سرعت دستم رو به گلوش گرفتم و هر دو با هم به سمت پایین پرت شدیم.
صدای فریاد مورگان رو برای آخرین بار شنیدم.
ـ مهـــــــــــــــــرناز!

***
"مورگان"
صدای فریادم توی غار پیچید و به گوشِ خودم برگشت .با زمزمه گفتم:
ـ امکان نداره.
هیچ کس حرف نمی زد .انتظار داشتم یکی این چیزی رو که دیده بودم رو رد کنه؛ اما نه چیزی نبود که رد شه .اون رفته بود.
این همه تالش فایده ای نداشت .من هم مهرناز رو از دست داده بودم و هم فریا رو .هر دوشون رو .هر سه نفر روی دو زانو
افتاده بودیم .هیچ کدوم حرفی نمی زدیم .احساس کردم زمین داره می لرزه .با تعجب به اطراف نگاه کردم .دیوارِ دنیاها داشت
فرو می ریخت و من می تونستم مردمِ دنیای چهارم و یا پنجم رو هم ببینم .مذاب هایی که روی زمین بود به آب تبدیل می
شدن و اون غار داشت تبدیل به جایی می شد که تا به حال ندیده بودم .صدای ضعیفی توجهم رو جلب کرد.
ـ مورگان!
به سمتِ صدا برگشتم و ناخودآگاه فریاد زدم.
ـ مهرناز!
به سرعت از جا پریدم و به سمتش رفتم .نگاهی به دستش کردم که محکم روی شکمش گرفته بود .پرسیدم:
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ـ چی شده؟
مهرناز ـ اون اجازه نمی داد که من همچین هم بدون زخم برم.
با دیدنِ چهره ی نگرانِ من به سرعت گفت:
ـ اما نترس ،زخمم زیادی عمیق نیست.

دستم رو روی زخمش گذاشتم و به خوب شدنش فکر کردم .زخم زیرِ دستِ من شروع به خوب شدن کرد و بعد تازه متوجه
حرف زدنش شدم.
ـ تو کشتیش؟
سرش رو تکون داد.
ـ این جا رو ببین ،این جا سرزمین ماست ،سرزمین ما.
ـ داره چه اتفاقی می افته؟
ـ همون اتفاقی که باید بیفته .دنیاها دارن ادغام می شن.

***
"مهرناز"
با تعجب به همراهِ من نگاه کرد.
ـ پس همه ی این ها...
ـ من کسی نبودم که دنیاها رو جدا کردم؛ اما انگار کسی هستم که دنیاها رو به هم وصل می کنم.
لحظه ای بعد صدای گریه اومد .کالین و سارا در آغوش هم گریه می کردن .هر دو برای از دست دادنِ یکی .فریا و البته الیوت
که شاید زیاد نه؛ اما باز هم دوستمون بودن .ناخودآگاه من هم به گریه افتادم.
ـ همش تقصیرِ من بود.
مورگان سرم رو باال گرفت.
ـ چی مهرناز؟
ـ اگه من نمی نوشتم ،فریا االن زنده بود.
مورگان ـ بس کن ،هیچی دستِ تو نبود ،هیچی .تو مرگش رو این جوری نوشته بودی؟
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ـ نه؛ ولی...
ـ دیدی تقصی ِر تو نبود؟
افرادِ زیادی رو می دیدیم که به طرفمون می اومدن .از همه ی دنیاها .انسان های گوی مانندِ دنیای ششم ،غول های دنیای
پنجم ،کوتوله های دنیای چهارم و سایه ها و انسان ها همه می اومدن .با صدای لرزان به حرف اومدم.
ـ ما باید برای اون ها توضیح بدیم.
صدای فریادی رو شنیدم.
ـ سارا!
سارا به سرعت سر بلند کرد .بعد با سرعت خودش رو به طرفِ مرد حرکت داد.
ـ بابا!
کالین هم برای دیدنِ پدر و مادرش رفت .به مورگان نگاه کردم.
ـ تو نمی ری؟
دستش رو روی کمرم جا به جا کرد.
ـ من برای دیدنِ اون ها وقت دارم ،تازه من خیلی وقته اون ها رو ندیدم .عادت کردم؛ اما االن به دیدنِ کسی دیگه عادت
کردم.
بهش لبخند زدم .اون هم پاسخ داد .با لبخند بوسه ای به لبم کاشت .در حالی که صورتم رو جدا می کردم گفتم:
ـ االن چی می شه؟ جایگاه من کجاست؟
در حالی که به جمعیتِ رو به رو خیره شد بود گفت:
ـ هر جا من باشم.
ـ من از شماها نیستم.
مورگان ـ من و تو از همیم .یادت رفته؟ هر دو تاریکی و هر دو لجباز و هر دو دوست داشتنی.
جمله ی آخر رو با کمی نیشخند گفت که باعث شد به خنده بیفتم .ادامه داد:
ـ می بینی مهرناز؟ ما با همیم ،ما باید با هم باشیم.
زیر لب گفتم:
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ـ دوست دارم.
در حالی که هنوز به جمعیت نگاه می کرد گفت:
ـ فکر نکن نشنیدم! منم دوست دارم.
ضربه ی مالیمی به پهلوش زدم.
ـ بدجنس.
هر دو آروم به سمتِ جمعیت رفتیم .باید براشون توضیح می دادیم .باید خیلی چیزها رو توضیح می دادیم.

***
با تکونی از خواب پریدم .خواب؟ نمی دونم ،خیلی واقعی بود و همین منو می ترسوند .نمی خواستم این طوری بشه .به لوسیفر
نگاهی انداختم .پرسید:
ـ دیدی؟
گفتم:
ـ تو بازنده ای.
لبخندی شیطانی زد.
ـ بازنده؛ اما به راحتی نمی میرم .اگه تو به حرفِ من گوش نکنی ،پای دوستانت به این ماجرا باز می شه و بعد...
دستانش رو به هم کوفت.
ـ به همین راحتی دو نفر رو از دست می دین؛ اما تو که حسی به اون ها نداری؛ پس بهتره که بذاری بیان و مشاهده کنی که اونا
بمیرن .درسته؟
نمی تونستم این رو قبول کنم .اون می مرد؛ اما فریا چی؟ الیوت چی؟ اون ها که گناهی نداشتن .هر چه گناه بود بخاطرِ من بود.
التماس کردم.
ـ به اونا کار نداشته باش.
ـ در این صورت تو هم به من کار نداشته باش.
ـ و بذارم که بیشتر از این هفت دنیا رو به گند بکشی؟
لوسیفر خشمگین شد.
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ـ این فقط یه پیشنهاد بود.

اما می دونستم که پیشنهاد نیست .اون می خواست خودش رو نجات بده .اون می خواست خودش رو از منجالبی که من قرار
بود براش بسازم نجات بده .خودش رو از شرِ مریدانی که فراری بودن ،به زودی البته...
ـ قبول می کنم.
ادامه دادم:
ـ به شرطی که وقتی دوستانم به این جا اومدن تو نباشی ،یا اگه هم باشی جوری باشه که اونا تو رو نبینن .نمی خوام بفهمن
چیزی از معامله ی ما دو نفر فهمیدی؟
برای لحظه ای مکث کرد .دو دل بود .درسته که این راهی بود که خودش رو نجات بده؛ اما باز هم به من اطمینان نداشت و من
کامال این حق رو بهش می دادم؛ چون من کسی نبودم که اون بتونه بهش اعتماد کنه .اما با این حال نیاز داشتم که االن
اعتمادش رو جلب کنم.
ـ به من اعتماد کن.
چشمانِ سردش رو به چشمم دوخت.
ـ اگر چیزی به غیر از این باشه و بشه ،دوستات رو دیگه هرگز نمی بینی .نه تنها فریا و الیوت ،بلکه مورگانِ دوست داشتنیت رو
هم دیگه نخواهی دید.
اخم کردم.
ـ می دونم.
صدای قدم هاشون رو می شنیدم .داشتن نزدیک می شدن .با خشم به لوسیفر نگاه کردم.
ـ برو.
برای آخرین بار توی چشمام نگاه کرد .می دونستم باید بِکشمش بیرون از جایی که می خواد بره؛ اما االن باید می رفت .اول باید
اطمینان حاصل می کردم که دوستانم در امانن .دور از چشمِ اون به دفترچه ی توی جیبم دست کشیدم .این دفترچه همیشه با
من بود .همیشه دفترچه ی تلخِ نویسِ خودم بود؛ اما االن باید کاری می کردم که با این دفترچه اون نابود شه .خودم به وجودش
آورده بودم؛ پس خودم هم می تونستم نابودش کنم .به سمتی که بچه ها می اومدن نگاه کردم و دوباره برگشتم تا به اون
اخطار بدم که بره؛ اما اون رفته بود .از جام بلند شدم .باید قبل از این که اونا به داخلِ غار می اومدن به اون سمت می رفتم.
به صورتِ عقب عقب رفتم و خودم رو پرت کردم روی قسمتِ دیگه ی غار و جلوی پای مورگان بود که فرود اومدم .صداش رو
شنیدم.
ـ مهرناز؟
بلند شدم و با التماس نگاهش کردم.
ـ ما باید بریم.
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ـ کجا؟
تاکید کردم.
ـ فقط باید بریم.
دیگه حتی صدای فریا هم در اومده بود.
ـ مثلِ آدم توضیح بده که چی شده؟
مورگان رو کشیدم کنار.
ـ ما اگه نریم فریا می میره ،همین طور الیوت.

رنگِ نگاهِ مورگان فرق کرد .می دونستم اون باور می کنه .اون کسی بود که می خواست از مرگِ فریا جلوگیری کنه.
مورگان ـ چی کار باید بکنیم؟
ـ کاری که باید بکنی اینه که اونا رو برداری و بری .تا هرجا که ممکنه تو باید بری مورگان.
ـ تو چی؟
ـ می مونم .می مونم و چیزی که شروعش کردم و تموم می کنم.
نگاهش سرد شد.
ـ پس منم می مونم.
پاهام رو کوبیدم زمین.
ـ نمی شه.
دستش رو روی بازوم گذاشت.
ـ باید بشه ،باید بشه مهرناز .نمی تونم برم و فقط ببینم که تو داری این جا جون می دی.
ـ من جون نمی دم .هیچ وقت! من زنده می مونم .تو باید بری مورگان .اونا کسانی هستن که تو بهشون نیاز داری ،نه من .من
کسی هستم که زندگی رو خراب کردم.
ـ برام مهم نیست.
اخم کردم.
ـ می دونم؛ اما باید مهم باشه.
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پا فشاری کردم.
ـ ببرشون.
برای آخرین بار بهم نگاه کرد و عقب عقب رفت.
ـ ما باید بریم بچه ها.
صداهای مختلف در اومد.
ـ چرا؟
نگاهش رو از من گرفت و به اونا نگاه کرد.
ـ باور کنین نمی دونم؛ اما بهتره که ما بریم.
بچه ها برای آخرین بار به من نگاه کردن و بعد عقب گرد کردن و از غار خارج شدن؛ فقط مورگان موند و گفت:
ـ مهرناز؟
بهش لبخند زدم و جلو رفتم و برای آخرین بار بغلش کردم .دمِ گوشش گفتم:
ـ دلم برات تنگ می شه.
یادآوری کرد.
ـ نه تو جایی می ری ،نه من.
ـ می دونم.
ازش فاصله گرفتم.
ـ برو.

برای آخرین بار به من نگاه کرد و از غار بیرون رفت در اصل از دنیای هفتم بیرون رفت و این تمامِ چیزی بود که من می
خواستم .روی زمین نشستم و دفترچه یادداشتم رو بیرون آوردم؛ اما مسئله این جا بود که بدونِ قلم چطوری می نوشتم .روی
زمین به دنبالِ چیز سختی گشتم .کاش نیروم آب بود و یا این که ...خودش بود ،من باید نیروی الیوت رو فراخوان می کردم.
یک تیکه چوب از زمین برداشتم و با نگاهم بهش چشم دوختم .باالخره بعد از تالشِ فراوانِ من ،ناگهان چوب در دستم آتش
ت من تیکه ای ذغال باقی موند.
گرفت و سریع خاموش شد و به جاش در دس ِ
شروع کردم به نوشتن.
"لوسیفر از میانِ ناپدیدار باالخره پدیدار شد .مهرناز جلوش بود و بهش نگاه می کرد .لوسیفر پرسید:
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ـ پس فرستادی که برن؟
مهرناز با خشم بهش نگاه می کرد.
ـ نمی ذاشتم دوستام رو قربانیِ اشتباهِ خودم بکنی".
نگاهم به سمتِ باال چرخید .لوسیفر داشت نزدیک می شد .از در میانِ زمین و هوا فریاد زد.
ـ تمومش کن.
اما من تصمیم نداشتم خودم رو با حرف زدن خسته کنم.
"لوسیفر خشمگین نگاه کرد.
ـ اما این کارها فایده ای نداره.
مهرناز پوزخندی زد.
ـ فایده داره لوسیفر ،االن فقط منم و تو .چیزی که شروع شده باید تموم بشه.
ـ تو کسی نیستی که تمومش کنی.

مهرناز دستاش رو آماده کرد .جادو داشت توی سر انگشتاش به حرکت در می اومد .با اولین وردی که به ذهنش رسید
دستانش رو به سمتِ لوسیفر پرت کرد .لوسیفر تلوتلو خورد و کمی عقب رفت".
نگاه کرد .همزمان با نوشته ی من لوسیفر عقب رفت.
"اما اون هنوز زنده بود .اون به راحتی نمی مرد .کسی که باید اون رو می کشت رو به روش وایساده بود؛ اما زیاد قدرت
نداشت .مهرناز عصبانی بود برای نجاتِ دوستاش هر کاری می کرد ،هر کاری! به سمتِ لوسیفر حمله کرد و اون رو با خودش
داخلِ مذاب ها که فاصلش تا باالی غار زیاد بود رساند .هر دو به زیرِ مذاب ها فرو رفته بودند و می سوختند .لوسیفر هم می
سوخت .این مذاب ها دیگر با اون دوست نبودند".
سوزشی روی دستم حس کردم .دیگه نمی تونستم بنویسم .داشتم می سوختم .به لوسیفر نگاه کردم .فریاد می زد ،اون هم
داشت می سوخت.
"لوسیفر نمی دونست که اون ورد کارش همین بود .مهرناز عنصرش از آب بود و االن لوسیفر هم نیمی از عنصرش از آب شده
بود و آب با آتش دشمن بود.
هر دو داشتن به کامِ مرگ فرو می رفتن".
د تصورم بود .داشتم می سوختم؛ اما صدام در نمی اومد؛ چون اون چیزی بود که
دست از نوشتن کشیدم .سوختن بیشتر از ح ِ
خودم خواسته بودم.
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***
"مورگان"

به دور شدنِ بچه ها نگاه کردم و خودم به سمتِ غار برگشتم .باید به مهرناز کمک می کردم .من هرگز حاضر نبودم که اون رو
ترک کنم .نفسِ عمیقی کشیدم و واردِ غار شدم .همین که وارد شدم ،صدای فریادی گوشم رو آزار داد .نگاه کردم .پوستِ
ل سوختن بود ،بدونِ این که منبعی داشته باشه .برای یه لحظه فکر کردم که کارِ لوسیفره؛ اما اونم در حالِ سوختن
مهرناز در حا ِ
بود .نگاهم به دفترچه ی کنارِ مهرناز افتاد .نوشته هاش حقیقی می شدن .به سرعت کنارِ دفتر رفتم .به مهرناز نگاه کردم؛ اما
اون از شدتِ درد به من نگاه نمی کرد .به نوشته های دفتر نگاه کردم و به ذغالی که بغلم بود .من باید نجاتش می دادم .حاضر
نبودم هیچ کس رو از دست بدم ،هیچ کدوم از بچه ها رو.
"مورگان صدای فریاد ها رو می شنید .به داخلِ غار برگشت و نگاهش به دیواره های خالی خیره موند .کسی توی غار نبود؛ اما
اون مطمئن بود که مهرناز باید توی غار باشه .توی همین غار .نگاهش به گوشه ای خیره موند .لوسیفر و مهرناز به پایین پرت
شدن .به سرعت خودش رو به پایین پرت کرد .در همون حال از همه ی نیروها کمک خواست و بهترین نیرویی که به کمکش
اومد خاک بود .حاال اون در مقابلِ آتش مقاوم بود .مقاوم تر از همیشه .دستِ مهرناز رو دید که داشت توی مذاب فرو می رفت.
به سرعت خودش رو به پایین می کشید و با خود به این فکر می کرد که باید اون رو نجات می داد .زمانی که دستِ مهرناز رو
گرفت تقریبا تمامِ بدنِ اون میانِ مذاب فرو رفته بود؛ اما چون اون عنصرش آب بود ،زیاد نمی سوخت .آب و آتش دشمنن؛ اما
آبه که خاموش کننده س .مورگان تمامِ بدنِ مهرناز رو بیرون کشید و با اون به دهانه ی غار برگشت؛ اما اون می دونست که
لوسیفر مرده".
نگاهم رو به سمتِ مهرناز برگردوندم .نفسش داشت به حالتِ عادی برمی گشت .به سمتش رو کردم.
ـ مهرناز؟
با صدایی آروم پرسید:
ـ مورگان؟
در آغوشش گرفتم و اون آخی گفت .ازش فاصله گرفتم و گفتم:
ـ ببخشید ،حواسم نبود.
پرسید:
ـ لوسیفر کجاست؟
به جلوم نگاه کردم .دیگه نه از صدای جیغِ لوسیفر خبری بود و نه خودش .گفتم:
ـ اون مرده.
زمین به لرزش در اومد و دیوار ها فرو می ریخت .مهرناز گفت:
ـ اون مرده.
لبخندی زدم:
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ـ اما ما همه زنده ایم.
دیوار ها فرو ریخت و من بچه ها رو دیدم .فریا جلو اومد.
ـ همه چیز تموم شد؟
تکرار کردم:
ـ همه چیز!
کالین ـ و تکلیفِ ما شش نفر؟
به همدیگه نگاه کردیم و من گفتم:
ـ در به دری؟
الیوت خندید.
ـ من دوسش دارم.
فریا اخم کرد.
ـ بدم می یاد که بگم؛ اما منم همین طور.
سارا مات به ما نگاه کرد.
ـ یعنی دیگه برنمی گردیم پیشِ پدر و مادرامون؟
پرسیدم:
ـ تو مگه اونا رو یادته؟
قبل از این که سارا جواب بده ،مهرناز جواب داد.
ـ اون فراموشی ،طلسمِ لوسیفر بود .االن که اون مرده ،طلسماش داره باطل می شه.
بهش نگاه کردم و پوستش رو دیدم که داشت به حالتِ عادی برمی گشت .با دیدنِ نگاهِ من ادامه داد:
ـ اون مذابم کارِ خودش بود.
به سمتِ همه پرسیدم:
ـ کی می خواد آواره بمونه؟
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همه با خنده به هم نگاه کردن.
ـ مـــن!
پایان
~~mehrnaz
2113/1/3
1391/11/14
انتشار  :اردیبهشت 92
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