
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ش اينه که کسي که هتفاوت سقوط و پرواز توي چيه؟ به نظر من تفاوت خاصي ندارن تنها نکت

کنه. منم اون کسي هستم که هيچوقت پرواز ياد نگرفت و پرواز بلده، هيچوقت سقوط نمي

هميشه سقوط کرد. همه چيز از اول شروع شد. از بچگي همه بهم مي گفتن خيلي باهوشم و 

هستم. يا نه... شايدم نيستم. اما مشکل اينجاست تو اثباتش افتضاحم. سر کالس من جواب 

مثال تکاليف رو به معلم نشون بدم؟ نه ا بدم؟ نه عمرا! اين حجم از خجالت بهم رحم نميکنه. ي

جاي تکاليف تو خونه بهتره. حتي اگر هم بخوام بيارم مدرسه، جناب حواس عزيز نمي ذاره. 

هرکاري کنم تا نشون  بدم منم درس رو بلدم حتي بهتر از همه؟ اصال فکرشم نکن! تقريبا همه 

ميفهمم. اما هـمـه اين فکر رو نمي فکر مي کنن که من يه بچه ي تنبل هستم که هيچي از درس ن

کنن. معموال هر کسي يه حامي )به جز خانواده( داره که هميشه پشتشه و بهش باور داره. تو کل 

سال زندگيم يه نفر بوده که هميشه بهم ايمان داشته و داره؛ و اون کسي نيست جز...   15اين 

خجالت و حواس ولي اين حجم از مشکل اينجاست خودمم نميدونم کيه! منتظرم تا پيذاش بشه 

پرتي نمي ذاره. شايد مجبور بشم براي پيدا کردنش سفر دور دنيا برم. اما اگه همينطور که من 

دارم دور دنيا ميچرخم اون دنبالم باشه و پيدام نکنه چي؟ اصال بيخيال... از رو تختم بلند شدم، 

رداشتم. يه دور ديگه فکر کردم که م و کيفم رو برتم رو شستم، لباس مدرسه رو پوشيددستو صو

چيزي رو جا نذاشته باشم... کتاب، دفتر، خوراکي... آها خوراکي! سريع رفتم خوراکي رو که از 

شب پيش آماده کرده بودم برداشتم. مثل هميشه همه خواب بودن و با کوچکترين صدايي از 

ظر سرويس مدرسه موندم.. خواب نازنينشون بيدار مي شدن. خيلي آروم در رو باز کردم و منت

دقيقه صبحه! اگه  7:12منتظر موندم... همچنان منتظر... وايسا ببينم! ساعت چنده؟ ساعت 

روز سوم مدرسه دير برسم خيلي بده نه؟ اونوقت همه من رو يه تنبل شلخته ميدونن. يا شايدم 

 حتييا ده، صد  فحه مشق بنويسم...بدتر! شايذ حتي نذارن وارد کالس بشم. يا بهم بگن يک ص

 هزار! شايد مجبورم کنن ذور زمين هزار دور بدوم!

غز: به نظرت بهتر نيست به جاي فکر کردن به چيزاي الکي و هدر دادن من از چشمات کمک م

 بگيري و جلوتو ببيني؟

 راست ميگيا!_ 

 ميگم. راست هميشه من -

 سريع رفتم سمت ماشين، سوار شدم و به سمت مدرسه حرکت کريم.



 

دقيقه بود. تقريبا نيم ساعت طول ميکشه تا به مدرسه برسم.  7:48وارد مدرسه شدم... ساعت 

هنوز به مدرسه جديد عادت نکردم. قطعا کسي هم انتظار نداره توي دو روز به اينجا عادت کنم. 

 همينجوري داشتم ميرفتم جلو که ديدم يکي داره صدام ميکنه: سارا! سارا!

 ه کردم. يه دختر رو ديدم. فکر کردم با منه ولي من رو نميشناسه... پسبرگشتم و پشتم رو نگا

فکر کنم با من نيست که يهو يه نفر دويد سمتش و همديگه رو بغل کردن... حاال مطمئن شدم با 

من  نيست. به راه خودم ادامه دادم و رسيدم به کالس. روي نيمکت يکي مونده به آخر نشستم و 

آروم بود. از اين کالس هنوز هيچکسي به جز من نيومده بود. کالس کيفم رو گذاشتم. کالس 

بود. اين که هنوز کسي نيومده عجيبه. اما مهم نيست. شايد  7:52شروع ميشد و االن  8ساعت 

راهشون دور تره، خواب موندن يا هرچيز ديگه اي. تصميم گرفتم يکم به در و ديوار زل بزنم... اما 

گرفتم سرم رو بذارم روي ميز و يکم چشمام رو ببندم... يکم... فقط  چيز جالبي نداشت و تصميم

 يکم...

 

*    *    * 

 

دقيقه بود!  8:43با سر و صداي بچ ها بيدار شدم. گيج بودم. به ساعت نگاه کردم. ساعت 

 شروع ميشه و معلم 8هرچقدر نگاه کردم معلم رو نديدم. مگه ميشه؟ کالس ساعت 

 تو کالس نيست!

 ا از يکي از بچه ها نمي پرسي معلم کجاست؟مغز: چر 

 ممکنه اونم مثل من ندونه... -

 _ خب ندونه. چي ميشه؟ از يکي ديگه می پرسی.

 اگه اون هم ندونست چی؟ -

 ست!ه_ از يکي ديگه ميپرسی. اين که خيلي ساد



 ست.هنه که خيلي مهارت هاي اجتماعيم خوبه، خيلي اين کار برام ساد -

 برو از يه نفر بپرس ديگه!_ با من بحث نکن. 

رفتم و از کسي که جلوم نشسته بود پرسيدم. گفت معلم اين زنگ نمياد و اين زنگ خاليه. نفس 

راحتي کشيدم و نشستم سر جام. يه دفتر و مداد از تو کيفم در آوردم و شروع کردم به نقاشي 

سياره ها و هر چيز ديگه کشيدن. يه نقاشي فانتزي و جالب از فضا داشتم می کشيدم. ستاره ها، 

دقيقه. يکی از بچه ها اومد  7يا  6ای که ميشه اونجا پيدا کرد. چند دقيقه ای گذشت... مثال 

پيشم نشست.انگار دير کرده بود چون تازه وارد کالس شده بود. کيفش رو گذاشت و با تعجب ازم 

 پرسيد: پس معلم کجاست؟ فکر ميکردم تا االن اومده باشه...

 علم نيومده. اين زنگ خاليه.گفتم: م

 انتظار اين رو نداشتم! _

 _ منم همينطور

چشمش به نقاشی که داشتم ميکشيدم افتاد. گفت خيلي قشنگه و تشکر کردم. به نقاشی 

داشتم ادامه ميدادم که زنگ خورد.کتاب داستانم رو برداشتم و از کالس رفتم بيرون.  کشيدنم

خوندنش. چند دقيقه گذشت و يه دختر اومد کنارم.  لی نشستم و شروع کردم بهروی يه صند 

بيسکوييت داشت ميخورد و البته با ملچ مولوچ زياد. انقذري زياد که حتي کمش هم زياد بود. 

تصميم گرفتم برم توی کالس. کتاب رو بستم، بلند شدم و رفتم. تا وارد کالس شدم زنگ خورد. 

هم سالم کرديم.  وارد کالس شد. سالم کردم و ما اين يعني بد شانسي... يا شايدم بدبختي. معلم

بعد حضور غياب کرد و شروع کرد به معرفي خودش: من معلم شيمي شما، خانم هادسون 

 هستم.

 همه گفتن: از آشنايي با شما خوشبختيم خانم هادسون.

يجوري هماهنگ گفتن انگار از قبل هماهنگ کرده بودن! خانم هادسون دوباره شروع کرد به 

 زدن: ما امسال قراره... حرف

 مغز: اون چيه اونور پنجره؟!

 الن نميتونم نگاه کنم بايد به خانم هادسون گوش کنم.ا-



 اما آخه اون رو ببين!  -

 يه نگاهي به پنجره کردم.

 داد زدم: آتش! اينجا آتش گرفته!

روم يکي همه بلند شدن و داشتن جيغ مي کشيدن. خانم هادسون با صداي بلند گفت: بچه ها آ

 يکي از کالس بريد بيرون و تو سارا برو به ناظم مدرسه بگو پشت پنجره آتش گرفته.

 منم گفتم چشم و سريع رفتم بيرون.

 مغز: ديدي خوب شد نگاه کردي؟

 _ آره ولي االن چيکار بايد بکنم؟

 همون کاري روکه گفت بکن ديگه... ناظم رو خبر کن._

 _ ولي ناظم کجاست؟!

 از من نپرس... منم نميدونم!اممم اينو  _

 _ پس چه خاکي تو سرم بريزم؟

 خب بدو برو طبقه باال رو ببين. طبقه پايين که همش کالسه. _

 .فکر خوبيه_ 

با سرعت از پله ها داشتم باال مي رفتم که يهو پام سر خورد و افتادم. يه آخ بلندي گفتم و پام رو 

 بدم.گرفتم... خيلي درد ميکرد. نميتونستم تکونش 

ندای درون: پاشو ديگه. اينجوري که نميشه. اونوقت ممکنه همين آتيش باعث سوختن کل 

 مدرسه بشه.

 مغز: نميتوني ببيني نميتونه پاش رو تکون بده و خيلي درد داره؟

نداي درون: داشتم ميگفتم... وقتي کل مدرسه بسوزه، همه ي افراد توي مدرسه هم ميميزن يا 

 کم کمش ميسوزن.

 با تو هستما! ميگم نميتونه پاش رو تکون بده ميفهمي؟مغز: 



 نداي درون: اونوقت تو مقصري!

 يقه آروم بگيرين ببينم چيکار بايد بکنم._ دو دق

خانم هادسون همينطور که داشت بچه ها رو از کالس مي برد بيرون چشمش خورد به من و با 

 سرعت اومد سمتم.

 خوبه؟سارا؟ پات چي شده؟ حالت  _

 پام خيلي درد ميکنه... نمةتونم تکونش بدم. _ نه

 آنا! تو برو سريع به ناظم بگو! باشه همينجا باش تا برم به پزشک مدرسه بگم بياد. _

وبعد رفت. آنا هم پشت سرش رفت. چند دقيقه بعد ناظم با آنا رفتن سمت پنجره تا خاموشش 

خاموش نميشد. همينطور که داشتم به  کنن. اما آتش از اين حرفا بزرگتر شده بود و به اين راحتيا

 ناظم گاه ميکردم که ميخواد چيکار بکنه، دکتر اومد و گفت: سارا! سارا خوبي؟ پات چي شد؟

 داشتم از پله ها ميومدم باال و يهو سر خوردم و افتادم. خيلي دردميکنه فکر کنم پيچ خورده... _

 ميتوني تکونش بدي؟_

 نه.. خيلي درد ميکنه._ 

 بيا من کمکت ميکنم بريم يه جا بشيني تا ببينم چي شده پات. باشه _

 باشه. _

 داشتيم ميرفتيم پايين که يهو ديديم همه دارن جيغ ميزنن!

 از آسمون آتيش مي باره!_ 

 فرار کنين!_ 

 ما هممون مي ميريم. _

ديدم من هنوز نميفهميدم چي به چيه. مگه ميشه از آسمون آتش بباره؟ سرم رو چرخوندم و 

داره از آسمون آتش مي باره! قطره هايي مثل باران ولي از آتش. باورم نميشه. قطعا دوربين 

 مخفيه... مگه نه؟



مغز: آخه چجوري ميشه براي دوربين مخفي آتشي درست کنن که از آسمون بياد؟ چجوري با 

 تمام افراد مدرسه هماهنگ کنن؟ سوااليي ميپرسيا!

 چه دليلي براي واقعي بودنش داري؟مخفي نيست خب اگه دوربين _ 

 من فقط اين که دوربين مخفي باشه رو تکذيب کردم... ولي نگفتم واقعيه! _

 پس اين چيه؟_ 

 منم نميدونم!!! _

همينجوري داشتم به بقيه نگاه مي کردم. جيغ مي زدن، گريه ميکردن، فرار مي کردن. خيلي 

 عجيب بود. کم کم همه چيز داشت مي سوخت.

 ه که اون موقع بلند نشدي به ناظم بگي.رون: بيا همه ي اينا تقصير توئنداي د

 مغز: ولي اون نمي تونست بلند بشه! چجوري بايد کاري مي کرد؟

 با مغز موافقم. چجوري انتظار داشتي بلند شم؟_ 

نداي درون: اونش ديگه به من ربطي نداره. تو بايدد سريع تر مي رفتي و مي گفتي تا اينجوري 

 ؟نشه

 نداي درون انقدر پررو؟ يعني اين که االن از آسمون آتش مي باره تقصير منه؟_ 

 نداي درون: معلومه که مقصر تويي!

بقيه نداي درون دارن ماهم نداي درون داريم. بهم بگو من چيکار کردم که االن داره آتش مي  _

 باره؟

 نداي درون: نميگم.

 اومدم: سارا؟ بدو بيا االنه که سقف بريزه رو سرمون!با صدايي که اسمم رو صدا مي کرد به خودم 

من که نميفهميدم بايد چيکار کنم ولي هرجور بود با کمک خانم هادسون و پزشک از مدرسه 

خارج شديم. عجيبه!از مدرسه که اومديم بيرون بارون آتشي بند اومد! کل مدرسه داشت مي 

 سوخت و هيچ کس هيچ کاري نمي تونست بکنه. 



 غز! اگه اين دوربين مخفي نبود پس چيه؟هي م _

 مغز: يه خواب! اين يه خوابه

 چي؟ منظورت چيه؟ ولي همه ي اينا که واقعين. شوخي مي کني ديگه... مگه نه؟_ 

 مغز: به نظرت من با تو شوخي دارم؟

صبح بود! خيلي خوشحالم که  6:58همون لحظه چشمام رو باز کردم. روي تختم بودم. ساعت 

خواب بود. فکرش رو بکن... تو مدرسه اي و پات خيلي درد مي کنه و داره آتش مي باره. نا يه اي

بشه و سريع  7:00موندم تا ساعت  ربود. رو تخت نشستم و منتظ 6:59خيلي بده... نه؟ ساعت 

ند شدم، دست و صورتم يک دقيقه گذشت و خاموشش کردم. از رو تخت بل زنگ رو خاموش کنم.

درسه رو پوشيدم و کيفم رو برداشتم. يه دور ديگه فکر کردم که چيزي رو جا اس مرو شستم، لب

نذاشته باشم... کتاب، دفتر، خوراکي... آها خوراکي! سريع رفتم خوراکي رو که از شب قبل آماده 

کرده بودم برداشتم و رفتم. مثل هميشه همه خواب بودن و با کوچکترين صدايي از خواب 

. خيلي آروم در رو باز کردم و منتظر سرويس مدرسه موندم... منتظر نازنينشون بيدار ميشدن

موندم... همچنان منتظر... وايسا ببينم اينا خيلي اشنا هستن! انگار قبال هم اينجور شده... 

دقيقه صبحه! اگه روز سوم  7:12ساعت اهميتي به اين فکر ندادم و ساعتم رو نگاه کردم. 

اونوقت همه من رو يه تنبل شلخته ميدونن. يا شايدم بدتر! شايذ مدرسه دير برسم خيلي بده نه؟ 

حتي نذارن وارد کالس بشم. يا بهم بگن يک صفحه مشق بنويسم... يا ده، صد حتي هزار! شايد 

اين فکر ها خيلي برام آشنان... آخه مگه ميشه دقيقا  مجبورم کنن ذور زمين هزار دور بدوم!

جلوم رو نگاه کردم و سرويس مدرسه رو  را! اين ممکن نيست.همين فکرارو قبال کرده باشم؟ عم

 ديدم. سرطع رفتم سمتش، سوار شدم و حرکت کرديم.

به مدرسه که رسيديم پياده شديم و وارد مدرسه شديم. همينجوري آروم آروم داشتم ميرفتم جلو 

 که يکي گفت: سارا! سارا!

يهو يکي دويد سمتش و همديگه رو بغل برگشتم ببينم کيه؟ يه دختر رو ديدم. يعني با منه؟ 

 کردن. خب با من نبود. ولي اين صحنه هم خيلي آشنا بود...

 ن صحنه هارو قبال ديدم. يادم نيست کجا. تو يادته؟ميگم مغز... من اي _



 آره. فکر کنم تو خوابت ديدي. _

بار اينجور شدم... يعني اين خوابي که ديدمه؟ بيخيال... نميشه که! احتماال تو مدرسه قبلي هم ي

آره خودشه! همون روزي بود که بعدش رفتيم اردو. چه روز خوبي بود. رفتم تو کالس و رو نيمکت 

يکي مونده به آخر نشستم و کيفم رو گذاشتم. کالس خالي خالي بود. هيچکس نبود. خودم 

 بودم و خودم.

 

 يکم.يز و يکم چشمام رو ببندم... تصميم گرفتم يکم سرم رو بذارم رو م

 

*    *    * 

 

بود! معلم سر  8:43چشمام رو باز کردم و بچه ها رو ديدم. کالس پر از سر صدا بود. ساعت 

کالس نبود. از يکي پرسيدم که معلم کجاست و گفت نيومده. وايسا وايسا. اينا زيادي آشناس... 

آدم چيزي رو  خيلي آشنا. يعني واقعا همون خوابطه که ديدم؟ نه اين ممکن نيست! مگه ميشه

کهقراره اتفاق بيوفته رو ببينه؟ نه! پس اينا توهمه آره. بيخيال اطن فکرا شدم و روز رو گذروندم تا 

رسيديم سر زنگ شيمي. معلم اومد سر کالس و شروع کرد به حرف زدن. بعد از چند دقيقه 

تم پشت لند گفپنجره توجهم رو جلب کرد. برگشتم و پنجره رو ديدم. پشتش آتش بود! با صداي ب

 پنجره آتشه!!!

همه جيغ زدن. اينا خيلي آشناست! درست مثل اون خوابه هست... اگه اينطور باشه بعدش بايد 

پام درد بگيره. خانم هادسون گفت: بچه ها آروم يکي يکي خارج بشين از کالس. سارا! تو هم به 

 ناظم بگو اينجا آتش گرفته!

از کالس رفتم بيرون و داشتم از پله ها باال مي رفتم که يهو سر خوردم و پام درد گرفت. 

نميتونستم نکونش بدم. واي نه! اين اتفاق دقيقا همون اتفاقيه که افتاد تو خوابم! اگه اينطور 

تش مي گه بره پيش ناظم. و باالخره بعد اينا باران آانم هادسون مياد پيشم و به آنا ميباشه االن خ

باره! نه نه نه! اين خيلي بده! نبايد اين اتفاق بيوفته... نه! خانم هادسون اومد پيشم و بعد از اون 



همه اتفاقاتي که تو خواب ديدم، انجام شد. خيلي ترسناک بود. هرجور شده بود روز رو تمام 

به اتفاقاتي کردم و شب شد. پاهام رو گچ گرفته بودم. گفتن شکسته و خيلي درد داشت. داشتم 

که افتاد فکر ميکردم.يه مشکلي بود... درست مثل خوابم پيش نرفت... فقط شبيه به خوابم بود. 

 مثال بارش آتش نبود... اما آتش سوزي بود.

 

*    *    * 

 

بودم توي پارک که يکم هوا بخورم. داشتم تاب بازي مي  و اومدهچند ماه از اون اتفاقات گذشته 

از بچه هاي رو به روم يه دفتر و مداد در اورد و دادش بهم. گفت هر چيزي که يهو يکي کردم 

منم با تعجب نگاهش کردم. تاب رو نگه داشتم و ازش گرفتمشون. بنويسي توش واقعي ميشه! 

توش نوشتم: االن انگشت کوچکه پام درد بگيره. يهو يه بچه ي کوچک از روي پام رد شد و پام 

تفاقي بود... توش نوشتم يه قطره بارون بريزه رو سرم. و يهو همين درد گرفت! با خودم گفتم ا

اتفاق افتاد! داشتم باور ميکردم! توي دفتر نوشتم: خواب هايي که مي بينم واقعي بشن. و بعد با 

خودم گفتم ممکنه خواب بد ببينم... پس بذار بنويسم: تمام خواب هايي که ميبينم خوب باشه. 

 3تا چيز ميتونه توش بنويسه و توهم  3يسم اون دختر گفت: هر کس فقط اما قبل از اين که بنو

 تارو نوشتي

 يگه هم بنويسم!اين رو زودتر بگي؟ من بايد يچيز دنميشد  خب -

 نميتونم بذارم بنويسي. حتي اگر هم بنويسي انجام نميشه _

 اما... اما چرا؟_ 

 اين قانونشه! _

 اممم... خب نميشه پاکش کنم؟_

 سفانه...نه متا _

 بش زد و رفت.اين رو که گفت يهو غي



 

*    *    * 

 

داشتم فکر ميکردم يعني ممکنه واقعي باشه؟ اگه واقعي بود چي؟  شب شد و روي تختم بودم.

 يعني ممکنه؟ داشتم به اينا فکر ميکردم که خوابم برد...

 

 اين داستان ادامه دارد...


