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 رمان بندی:دسته ❖

 لد یکون شده جسه گانه دگرگ: عنوان ❖

 تزیتخیلی،فانژانر:  ❖

 مهدیه سیدینویسنده:  ❖

 - :اثرسطح  ❖

 -ناظر:  ❖

 -ویراستار:  ❖

 کیاناز تربتی نژادطراح:  ❖

 paraxorکپیست:  ❖

 …است عجیب ی مدرسه یک جدید اموز دانش دمیتریس

 

 اید؟ بر تر عجیب ی مدرسه یک عجیب های معلم پس از میتواند او ایا

 

 …اید کرده مطالعه حال به تا که هاییست کتاب تمامی از متفاوت کامال اثری کتاب این
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 باشدافه نویسندگان نمیمجموعه کست و مرجع آن سایت کافه نویسندگان فایل شده ااین رمان در 

 ی بیشتر به سایت کافه نویسندگان مراجعه کنیدها ود رماندانلبرای 

 https://cafewriters.xyz:سایت کافه نویسندگان 

 https://forum.cafewriters.xyz:انجمن کافه نویسندگان

 

 

 سیدی مهدیه از اثری

 شده دگرگون ی گانه سه 

 مقدمه 

  مردن چگونگی بگم بهتره یا بودم نکرده فکر مردن چگونگی به هرگز من که چیه؟اینه من داستان جالب ی نکته میدونید

 ...دیگران

  

  

  

  

  

  

  

https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
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 سیاتل:اول بخش 

 و راگبی بازیکن یه پدرم.مادرم و پدر با بزرگ ی خونه یه توی.میکنم زندگی 2نیویورک توی.هستم  اندرسون دمیتریس من

 بهترین به من میخواد که اینه مادرم با بگم بهتره دبیرستان،یا اول با من مشکل.دبیرستان اول میرم امسال.معلمه یه مادرم

 ما شهر تو اصال مدرسه نوا که اینه بعدی مشکل و برم – مدرسه ترین عجیب میگن دیگران که جوری یا - مدرسه

 رو عجیب ی مدرسه اون روزی شبانه طور به باید من یعنی این که هست هم روزی شبانه -خوشبختانه یا-متاسفانه.نیست

 !زیاده هم مدیر یک حتی من نظر به!داره مدیر تا سه که اینه میکنه  عجیب خیلی اونو که چیزی و کنم تحمل

 .برم اینجا از ندارم خوش اصال  همین واسه هستم مدرسه ترخد ترین محبوب فعلی ی مدرسه تو من

 .باشه بد خیلی نمیکنم فکر.ندارم -شده  واقع اون در مدرسه که شهری– 3سیاتل شهر درمورد نظری هیچ

 ...نباشه میگن دیگران که طوری  اون مدرسه امیدوارم.رسونم می سیاتل به خودمو پرواز یه با فردا

 بعجی ی مدرسه:دوم بخش 

 محبوب انقدر هم جدید ی مدرسه تو میتونم ایا که میکردم فکر این به داشتم راه تمام.بود کننده خسته و طوالنی پرواز

 میتونم.باشه محبوب میتونه چقدر عجیب ی مدرسه یه تو ای قهوه های چشم و روشن موهای با دختر یه باشم؟نمیدوم

  مهمتر کنم؟و پیدا خوب دوستای

 بیام؟ بر   عجیب خیلی ی مدرسه یک عجیب های معلم پس از میتونم همه از

   

 به...شد سیخ تنم به مو دیدم رو ساختمون وقتی!مدرسه تا بود اژدها ی لونه شبیه بیشتر و داشت خرابی ساختمان مدرسه

 .داشتم  شک بازم ولی.نکن بیای،شک بر پسش از میتونی تو دختر:زدم تشر خودم
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 یک و ها کالس ی برنامه باید بود گذشته تحصیلی سال از هفته چهار یا سه حدودا که یجایاون از.شدم مدرسه دفتر وارد

 .میگرفتم مدرسه  از نقشه

 چیزی هیچ مدرسه این تو میگفت بهم حسی یه ولی.عادیه چیز دیدی؟همه:گفتم خودم به شدم مدرسه دفتر وارد که وقتی

 .میگه  درست چقدر محس نمیدونستم موقعه اون و.باشه تونه نمی.نیست عادی

 داشت چون نمیکردم توجه حرفاش به اصال.کردن صحبت به کرد شروع خودش بعد و بشینم تا خواست ازم دفتر مسئول

 به مربوط های خاطره و میزد حرف بودن برده اموزها دانش که هایی جایزه و بود کرده کسب مدرسه که افتخاراتی به راجع

 هیچ ها کالس اینجا گفت بعد.بودم معطل اونجا که میشد ای دقیقه پنج و چهل.کردم نگاه ساعتم به.میگفت رو کدوم هر

 هم بیشتر تا سه از میتونی.کالست سر برو و کن نام ثبت کالسشون کن،توی انتخاب درس تا سه خودت!ندارن ای برنامه

  یه.نه کمتر ولی کنی انتخاب

 .بده نشون  بهت رو جا همه و بده توضیح رو چیز همه تا میفرستم اموز دانش

 .بفرستن رو  برایت  جنت اسم به اموز دانش یه تا خواست و برداشت رو تلفن بعد

 ولی باشه مدرسه دختر ترین محبوب زدم حدس.داشت زیبایی صورت و طالیی موهای.شد وارد جنت بعد ربع یک حدودا

 .لطفه از خالی من برای بودن  ای مدرسه همچین دختر ترین محبوب.کنم رقابت باهاش نمیخواست دلم اصال

 منم و باشه داشته زیادی دوستای زدم حدس.بود گرمی خون دختر.بود خونده درس اینجا بچگی از میگفت جنت که اینطور

 .باشم دوستاش از یکی  میخواستم

 .داد توضیح ها معلم و ها کالس به راجع برام 

 هندسه یا تاریخ مثل مزخرفی های کالس تو نیستی مجبور ینهم برای میکنی شرکت میخواد دلت که کالسی هر تو اینجا-

 .کنی  شرکت

 ...نمیاد بدم هندسه از راستش خب- 

 !عجیبی خیلی- 

 .کنم شروع رو جدید بحث یه کردم سعی و خندیدم 
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 بدی؟ نشون بهم رو غذاخوری سالن و خوابگاه میشه- 

 .میدم نشونت هم  رو یغذاخور سالن غذا موقع.خوابگاه سمت به میریم داریم االن -

 میشناسی؟ منو های اتاقی هم- 

 میبینی خودت رو بقیه خودمم که یکیش- 

 .اتاقیمه  هم که این از بودم خوشحال.افتادم راه دنبالش زدم لبخند بهش

 !نیست بد هم ها قدر  اون مدرسه این دختر هی:کردم فکر خودم با شدیم اتاق وارد وقتی

 اسم.کردن معرفی خودشونو و ایستادن شدند من حضور متوجه اینکه محض به.میکردن ثحب هم با داشتن پسرودختر یه

 ...2پیترسون استال دختره اسم و بود  الن توماس  پسره

 میز تا طبقه،چهار دو تخت تا دو شامل که بود تمیزی و بزرگ اتاق هم اتاق.بودن مهربونی و خوب ادمهای دوتاشون هر

 و میز کنار کمدم و میزم و بود استال تخت زیر من تخت.داد نشونم رو میزم و کمد و تخت جنت.میشد کمد تا چهار و تحریر

 میکردم مرتب رو لباسام که همونطور.لباسام کردن مرتب به کردم شروع و گذاشتم میز روی رو هدفونم و موبایل.توماس کمد

 شنیدی؟ هامون مدیر  به راجع: گفت توماس

 .هست هم فردایی.نکن خراب اولشو  روز.بدونه نیست الزم:گفت و توماس پهلوی به زد ارنج با استال

 .خودشه نفع به  بفهمه زودتر چه هر:گفت استال به خونسردی و ارامش با توماس

 .بگه بذار لطفا استال:گفتم و گرفتم رو توماس  طرف همین واسه بیارم در سر حرفاشون از میخواست دلم خیلی

 بخونه درس تا میزش پشت نشست و رفت و نکرد کتشر بحث ی ادامه در استال

 داریم اخالق بد مدیر تا سه میدونم فقط:گفتم توماس به خطاب منم 

 نیستن ادم هامون مدیر- 

 !کنی توهین بهشون نداری حق باشن اخالق بد که هم چقدر هر- 
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 .نیستن معمولی انسان که اینه منظورم نه- 

 .کنی باور نباید میبینی ها کاروتون  تو رو چی هر.کن قبول نم از اینو دوست یه عنوان به توماس-

 !داشتم باور  رو ها اشام خون خودم که نکردم اشاره موضوع این به اصال و

 !نیستن چیزی هیچ شبیه...شبیه...شبیه  جودی مو یه اونا!میگه راست:کرد میونی در پا جنت

 .متاسفم براتون استال،واقعات،جن.کردید  باور اونو حرفهای هم شما که نمیشه باورم-

 !کنه باور نمیخواد احمق ی دختره اون:زد داد توماس 

 کردم پرتاب سمتش به رو بود دستم که کفشی لنگه  همین برای بودم عصبانی شدت به بود شده توهین بهم که این از

   

 .کردم نام ثبت ریاضی و شیمی و فیزیک کالس تا سه توی 

 صفر زیر باشه درست توماس حرف اینکه احتمال درصد   وجود این با.عادی خیلی ها معلم و بودن خوب خیلی ها کالس

 .بود

  استال با بیشتر بودم قهر جنت و توماس با که اونجایی از

 .داخل نیومد کردم  کاری هر ولی.بده نشونم رو خونه کتاب خواستم ازش.میگشتم

 میگه دروغ دیوانه دار کتاب مورد در داره کردم حس.بشم رو به رو دیوانه دارکتاب اون با دوباره نداره امکان:گفت لبی زیر فقط

 .حسمه میگه دروغ بهم که کسی تنها لحظه اون در نمیدونستم  ولی

 کتاب داشت و بود نشسته میز پشت بود سالش بیست یا نوزده حدودا که پسر یه.داخل رفتم و گرفتم نشنیده رو حرفش

 عادی کامال ولی باشه خودش دیوانه کتابدار که زدم حدس میداد نشون دبیرستانی های بچه از بیشتر سنش چون.میخوند

 لکنت با.بود ترسیده.شد گشاد چشماش  تعجب از باال اورد که رو سرش. کنم اعالم حضورمو تا کردم ای سرفه.میداد نشون

 .خودتی که نگو...تو:گفت
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 .شیبا شنیده موردم در باید.ام وارده تازه همون من- 

 .کن صبر لحظه چند...نیستی میکنی فکر که چیزی تو نیستی متوجه تو نه-

  دمیتریس من:کنم عوض بحثو کردم سعی.دیوونست طرف میگفت راست استال.گشتن چیزی دنبال ها کتاب تو کرد شروع و

 .هستم اندرسون

 ...من متاسفم- 

 نیست مهم نه - 

 .منم اینجا کتابدار.میکنم  کمکت داشتی اجتیاح راهنمایی به اگر.هستم  مارتینز جیسون من-

 .رفتم و کردم نگاه رو قفسه تا چند  ادب روی از.کنم ترک رو مکان اون زودتر چه هر داشتم دوست

  

  

  

  

  

 دیوانه؟ کتابدار چرا:سوم بخش 

 بهش راجع زیادی چیز تگف.پرسیدم -دیوانه میکردن،کتابدار صداش بقیه که اونجوری یا-مارتینز جیسون به راجع استال از

  دیوانه کتابدار این ی قضیه خاطر به ولی  بزنم حرف توماس با نمیخواست دلم اصال.بپرسم توماس از تا خواست ازم.نمیدونه

 .کنم صحبت باهاش تا شدم مجبور

 میدونی؟ کتابداره یارو این به راجع چی- 

 بفهم خودت- 
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 بگو بهم- 

 نگم؟ اگه و- 

 میگی- 

 مدیر واقعی روی دیدن از بعد که کسیه تنها چون دیوانست میگن همه.بود احمقانه های کتاب تو سرش دمهای که وقتی از-

 دروغ که کسیه میدونم و میشناسمش بچگی از چون دارم باورش من.کرده تعریف ما برای رو ها اون و مونده زنده ها

 سال سه از و.دیوانه میگن جیسون به میترسن تحقیق از چون ولی حقیقته هاش حرف که میدونن مدرسه ی همه...نمیگه

 رو دیوانه دار کتاب لقب بهش همه بقیه چون.منم خونه کتاب میره که کسی تنها کرد اشکار رو حقیقت این که پیش

 .میکنم صداش جیسون مدرسه این تو من فقط.دادن

 .دارم فرق ها اون با من.باشم بقیه لمث نمیخوام  من.بیام منم بگو خونه کتاب بری خواستی وقت هر بعد به این از-

 .بود درست چقدر حرفم که نمیدونستم موقعه اون و 
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 منطق؟ یا جیسون:چهارم بخش 

 کرد شروع و شد بلند صندلی روی از دید رو توماس و من تا جیسون.خونه کتاب رفتم توماس با ریاضی کالس از بعد دوشنبه

 درس که اونجایی از.بخونم کتاب تا چند میخواست دلم.کنم گوش هاشون حرف به تا نداشتم ای عالقه.زدن حرف توماس با

 کنم قطع رو جیسون و توماس حرف نمیخواستم.کنم انتخاب رمان تا چند باشه بهتر شاید کردم فکر بود راحت خیلی هامون

 قلم به بود نوشته.شد جلب ها کتاب از یکی به توجهم.ممیخوند هارو کتاب عنوان و میرفتم راه ها قفسه کنار خودم بنابراین

 .پرسیدم کتاب  به راجع جیسون از و توماس و جیسون پیش رفتم و برداشتم رو کتاب.مارتینز جیسون

 داستانه؟- 

 .حقیقته- 

 جالبه؟- 

 .کن امتحانش خودت- 

 .باشه جالب امیدوارم.کنم امتحانش دارم دوست- 

  دلم.بیرون رفتم خونه کتاب از توماس به توجه بدون بعد و

 .نشستم  میز پشت و شدم اتاق وارد.بخونمش زودتر هرچه میخواست

   

 هست دنیا در دختر یه بود شده گفته کتاب توی.میرن بین از چجوری اینکه و بود مدیر تا سه به راجع کتاب ی همه تقریبا

 تغییر کنه فوت صورتشون تو رو اتیش دختر اون اگر.داره هنگ دستش توی و بگیره رو اتیش های شعله انگشتاش با میتونه که

 .میان در انسان شکل به دوباره مردن از پس  و میدن شکل
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  این تو چیزی یه.کن باور میگفت احساسم و نکن باور میگفت عقلم.میگه راست جیسون که کردم باور رسیدم که جا همین به

 .اومد می نظر به اشنا ها نوشته

 .بگیرم تصمیم  تر درست بتونم تا بخونم هم دیگر ی صفحه دنچ گرفتم تصمیم

 دیدم رو دختر اون امروز من 2112 ژوئن 13 شنبه بود شده نوشته.دیدم را دخترک من.شد جلب بخش یه عنوان به توجهم

 .اندرسون دمیتریس.بود دمیتریس  اسمش

 هستم معمولی دختر یه من بگم و بزنم داد سرش شتماد قصد.خونه کتاب سمت به افتادم راه و بستم رو کتاب که بود همونجا

 من به دوباره تا نباشم اتیش مثل و باشم خونسرد گرفتم تصمیم ولی مدرسه این به اومدم مادرم اجبار به و کردم اشتباه که

 .جادویی  بگه

   

 چیزا این:گفتم و جیسون میز تسم به دویدم.خونن می کتاب دارن توماس و دیوانه کتابدار دیدم شدم خانه کتاب وارد وقتی

  یعنی

 .نمیکشم رو کس هیچ بتونم  هم اگر.کنم بلند دستام با اونو نمیتونم من!میترسم اتیش از چی؟من

 باش اروم- 

 میکنم سعی دارم- 

 حقیقته همش- 

  نمیکنم باور من- 

 کنی باور که بهتره- 

 .نیستن مهم کتابت و حرفات دیگه.باشم  امدوست با و بخونم درس.بدم ادامه خودم عادی زندگی به میخوام-

 نمیفهمی تو-
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 میفهمم- 

 میخوندی رو کتاب اون اخر تا میفهمیدی اگه- 

 .اینجا نیام هم من  دیگه که کردی کاری مزخرفت کتاب اون با.نخوندم میفهمم چون-

 میفهمی روزی یه- 

 االن نه روزی یه- 

 .بود مبهم نظرم به  چیز همه.افتادم راه خوابگاه سمت به و بستم سرم پشت محکم دررو

 چیزی هر کسی هر گرفتم تصمیم و تخت رو کردم پرت رو خودم.میزنن حرف دارن جنت و استال دیدم و کردم باز رو اتاق در

 میخواستم.راسته تو اون های حرف ی همه میگفت حسم.کنم فکر کتاب اون به راجع بیشتر میخواست دلم.ندم اهمیت گفت

 نمی نظر به منطقی چیزی هیچ ولی.نکنم  استفاده قدرت این از بود راست چیز همه اگر حتی گرفتم تصمیم پس باشم عادی

 .رسید

 ...نمیدونستم هم خودم کنم؟ انتخاب رو کدوم منطق؟ یا جیسون 

 عادی زندگی:پنجم بخش 

 با جا همه.دادم ادامه خودم عادی دگینز به و نرفتم خونه کتاب حال به تا موقعه اون از.میگذره قضیه اون از هفته سه حدودا

 .بودم قهر توماس با گفت میشه تقریبا و میرفتم جنت  و استال

 .بودند راضی من از  ها معلم و بودم موفق فیزیک و ریاضی ، شیمی درس تا سه هر تو

  راهرو این بودم،از شده خسته.بیرون برم مدرسه از میخواستم

 .افتاد می بهش چشمم خوابگاه سمت برم میخواستم  هروقت که خونه کتاب در رمهمت همه از و ها ها،درس ها،سالن

 خرید؟ برای بیرون؟مثال رفت مدرسه از میشه:پرسیدم جنت از 

 .بدی اطالع دفتر مسئول به باید فقظ.میشه اره- 
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 .راهنماییت از ممنون- 

 مدرسه از بگم اگه تره درست یا.بیرون بزنم مدرسه از و اتاق تو بذارم رو ها کتاب تا افتادم راه خوابگاه سمت به و گفتم اینو

 .کنم  فرار

 .کشت هارو مدیر بشه شاید.میکنم امتحان.بگه راست  شاید تو میرم:گفتم خودم با افتاد خونه کتاب در به چشمم وقتی

 .ندیدم هم رو ها مدیر انسانی روی حتی هنوز من طرفی از

 در مدرسه یه جون بگه راست اگر.نمیشه ولی.کنم باور رو هاش حرف نباید.نگیرم تصمیم عجوالنه دادم قول خودم به

 !گذاشته تاثیر جیسون افکار رو حسابی تنهایی سال سه میگه بهم  احساسم.خطره
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 خانه کتاب:ششم بخش 

 .خونه ابتک توی برم  گرفتم تصمیم باالخره.نه یا تو برم که میرفتم کلنجار خودم با داشتم

 کتاب اون که ای قفسه سراغ رفتم اروم خیلی.بشه حضورم متوجه خواستم نمی.خوند می کتاب داشت جیسون تو رفتم وقتی

 ی ادامه از کردم شروع.رسیدم نظر مورد ی صفحه به تا زدم ورق انقدر.کردم پیدا رو کتاب سریعاً.بودم برداشته توش از رو

 .بخونم رو خوندم  که جایی

 جای روی.داره وجود امریکا دوجای در فقط که نرم و رنگ سفید پودر یه.داره وجود اتیش اون برای هم درمان یه بود نوشته

 عمدی کار این زدم حدس.بودن کرده سیاه خودکار با رو دوم جای روی و بود شده ریخته سیاه جوهر قطره چند اول

 .سیاتل و نیویورک.داد  تشخیص هارو شهر اسم میشد ولی.بود ناخوانا جا دو همین فقط چون.باشه

 .مربوطه وخانوادم من به جورایی یه قضیه این میکردم احساس 

 ...کتاب میکنی؟اون چیکار اینجا تو- 

 .بدونه رو اینجا به اومدنم دلیل نداشتم دوست اصال.بود جیسون 

 .میرم دارم- 

 .اینجا بیای نمیخوای دیگه میکردم فکر-

 .اموزاست شدان ی همه برای اینجا- 

 ؟...کتاب اون- 

  که نکردم توجه این به اصال و گذاشتم جاش سر رو کتاب عجله با

 .گذاشتم  جا میخوندمش داشتم که ای صفحه الی رو ریاضیم امتحان ی برگه
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 هفتگر ریاضی امتحان تو که خوبی ی نمره اومد،از پیش خونه کتاب تو که مشکلی وجود با.شدم خارج خونه کتاب از عجله با

 حتی.بدم نشون استال و جنت به رو امتحان ی برگه زودتر هرچه تا افتادم راه خوابگاه سمت به.بودم راضی و خوشحال بودم

 .بگم  چی جنت به نمیدونستم االن و بیرون برم بود قرار که بودم کرده فراموش

   

 روی توماس.میزد لگد دیوار به عصبانیت روی از و ناراحتی با داشت هم استال.میکنه گریه داره جنت دیدم و شدم اتاق وارد

  برای بلند صدای با اونو خورد می بر دردبخوری به چیز به وقت هر.میگشت چیزایی یه دنبال اینترنت تو و بود نشسته تختش

 .نمیکرد توجه کسی چیه قضیه پرسیدم چی هر.میخوند دخترها

 .بود دفتر مسئول صدای.شناختم رو صدا کردم  که دقت.مداو صدایی یه راهرو توی گوهای بلند از ربع یک از بعد

  دمیتریس جدید اموز دانش افتخار به.شوند جمع غذاخوری سالن در باید فردا اموزان دانش.میکنم اعالم سوم بار برای-

 ...هاست مدیر با اشنایی ی جلسه این.اندرسون

 .تخت رو نشستم.بدشد حالم کردم احساس که بود نشده تموم حرفش 

 .داشتم احتیاج ها مدیر با بهتر اشنایی برای چیزی همچین به البته 

 .کنم رفتار عادی  باید که میدونستم ناراحت،فقط یا باشم خوشحال باید نمیدونستم

 ...پرسیدم می مارتینز جیسون از بودم خونده که چیزی  به راجع باید.خونه کتاب میرفتم و میذاشتم پا زیر رو غرورم باید

   

 ...جیسون- 

 اینجام من- 

 .بود دستش هم کهنه کتاب  عالمه یک.کثیف و خاکی و بود بزرگ ی قفسه یک پشت جیسون

 .میای که بودم مطمئن شد  اعالم چی ها بلندگو از شنیدم وقتی.اوردم تو برای هارو کتاب این-
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 نداری؟ الزم کمک- 

 !نه- 

 .گذاشت میزش روی هارو کتاب ی همه و 

 اینکه برای- بود؟ ناخوانا و شده سیاه پودر اون مکان  چرا.بپرسم بود شده نوشته کتابت تو که چیزی به راجع میخواستم-

 .کجاست جاش نفهمه کسی

 بفهمه؟ نباید کسی چرا بدونم میخوام- 

 .بفهمی نباید تو- 

 ...من ؟...چرا- 

 .کنم تموم حرفمو نذاشت 

 .ببین کتابو این بیا- 

 .هست بکتا عالمه یه کدوم؟انجا- 

 .سیاهه جلدش که اینی- 

 .نبود کتاب اسم یا نویسنده اسم از اثری هیچ و نداشت صفحه هم زیاد.بود جالبی خیلی کتاب

 نوشته؟ کی رو کتاب این-

 پدرت- 

 ...نویسنده پدرم- 

 .ببینیش ها دبع تا بنویسه تو برای رو کتاب این گرفت  تصمیم هستی چی تو فهمید وقتی ولی میدونم نیست نویسنده پدرت-

 میکنه؟ چیکار تو دست کتاب این و- 
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 .بود دوست پدرم با پدرت- 

 .نمیکنم باور- 

 .مطمئنم.اینجا میای بازم بشی رو به رو ها مدیر با فردا وقتی.نکن- 

 .بگو بهم  رو ها پودر اون جای.راسته ها این ی همه که کنیم فرض بیا باشه-

 .بیارمش برات تا کن صبر- 

 احتیاج پودر اون به که کسی تنها!نمیخوره جیسون درد به میکنه؟اصال چیکار جیسون دست پودر اون.بودم هدش گیج واقعا

 ...منم و منم و منم  و منم داره

 ایناهاش- 

 ؟...پودر این- 

 .عجیبه میدونم اره-

 کجاست؟ نیویورکه  توی که پودری پس.داره وجود سیاتل توی که پودری این-

 .خونتون- 

 ؟خونمون- 

 .پدرت دست- 

 بودم؟ نفهمیده تاحاال چطورمن- 

 .نشده منقرض نسلشون و دارن وجود  هنوز-جونورها همون یا-مدیرها نمیدونست کس هیچ حاال تا چون-

 چیه؟ جونور؟اسمشون یا مدیر بگیم بهشون باید کی تا- 

 .بگردم باید دارن سختی اسم- 
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 .بشه انجام باید که هست تری  مهم کارای.مکنی صداشون مدیر یا جونور میتونیم فعال.کن صبر-

 .چیزی یه درسته،فقط اره- 

 چی؟- 

 .باشه تو و من بین یعنی.نبره قضیه از بویی کسی- 

 توماس؟ حتی-

 .توماس حتی-

 .باشه- 

 ننتون دیگران احتماال.نده نشون واکنش دیدی ای غیرعادی چیز اگر و باش عادی.کن اماده فردا برای رو خودت برو االن-

 .ببینن رو ها اون  تو مثل

 میکنم سعیمو باشه- 

 .هستی کی تو بفهمن نذار- 

 میشه؟ چی بفهمن اگر- 

 .دارن قدرتشو که میدونی و میکنن نابودت- 

 کنه؟ نابودشون که نمیمونه دنیا تو کسی هیچ کنن نابودم اگر- 

 .کنی منتقل ای دیگه  کس به رو قدرتت مردی که وقتی بخوای خودت تو که وقتی تا.نه-

 چجوری؟- 

 .نکن فکر بهش.بمیری نیست قرار فعال- 

 .بدونم میخوام- 
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 .بکنی رو کار این که میخوام ازت خودم شد الزم وقت هر- 

 نه- میدم؟  دست از رو قدرتم خودم کنم منتقل رو قدرتم مرگ از قبل اگه-

 .باشه تر راحت خیالم اینکه نکنم؟برای کاررو این چرا پس- 

 .کنی پیدا رو شایسته فرد یه کنی؟باید منتقل کی به میخوای- 

 .میبینم رو شایسته فرد اون دارم االن همین- 

 !میشنیده  صدامونو داشته و بوده من پشت مدت تمام دیگه یکی که نگو-

 .میگم خودتو دارم احمق- 

 .میدونم- 

 میکنی؟ اینجوری چرا پس- 

 .نمیدونم- 

 نمیخوای؟- 

 .نمیدونم- 

 .کن فکر بهش جعرا بیشتر- 

 .همین فقط.دارم نگه سالم رو تو که اینه مهمه برام چیزیکه تنها.ندارم کردن فکر وقت فعال-

 .نمیفهمی تو- داره؟ تو برای  فرقی چه من زندگی و مرگ کنم منتقل قدرتمو میتونم که وقتی-

 نمیفهمم؟ رو چی- 

 .کن تمرکز فردا روی فقط- 

 نمیفهمم؟ رو چی- 
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 .باشی عادی فردا کن سعی- 

 نمیفهمم؟ رو چی- 

 .نشی هول دیدی ای عادی غیر چیز اگر و- 

 نمیفهمم؟ رو چی- 

 کنی؟ تکرار رو جمله همین میخوای کی تا- 

 .برسم جواب به که وقتی تا- 

 .نمیرسی جواب به ها حاال حاال- 

 .بدم ادامه ابد تا میتونم.هستم صبوری ادم من- 

 .میتونم هم من- 

 .چرخیمب تا بچرخ پس- 

 ...میچرخیم- 

 .بده توضیح برام نمیفهمم اگر.باشیم  دشمن باهم ما نیست جیسون،قرار ببین ولی بچرخیم میتونیم-

 .نیست دادنی توضیح- 

 نمیفهمم؟ رو چی.بگو- 

 !فهمی نمی.دمیتریس عاشقتم من که فهمی نمی- 

 .بود احمقانه ی جمله این از تر مهم فردا تجمع.نرفتم  ولی.کنم فرار خونه کتاب از میخواست دلم که شدم شوکه قدری به

 .کنیم تمرکز فردا روی بیا.فهمیدم باشه- 

 توچی؟- 
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 چی؟ من- 

 .بزنیم حرف فردا به راجع بیا نداری؟ دوست منو تو- 

  اگر.بدن تشخیص رو دروغ و راست میتونن اونا.بگو راستشو پرسیدن ازت که سوالی هر و نشو هول و باش عادی پس.باشه-

 .میکنی پیدا بهتری موقعیت بگی راستشو

 ...باشه- 

 .بگو راستشو فقط.نمیشن ناراحت هم مزخرفه بگی  اگه حتی.نترس اصال چیه مدرسه به راجع نظرت پرسیدن اگر-

 .میکنم بیان درست مدرسه  به راجع رو نظرم و میگم راستشو.خونسرد و عادی.فهمیدم باشه-

 .باهوشی خیلی افرین- 

 .بیرون رفتم خونه کتاب از و زدم لبخند 

 ...نمیفهمم  من شاید.میگه راست شاید.موندم زد که حرفی شوک تو هنوز
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 اموزان دانش تجمع:هفتم بخش 

 امروز اگر.گفت جیسون که ای جمله خاطر به ها،بلکه مدیر با مالقات خاطر به نه.نیومد چشمم به خواب حاال تا دیشب از

 پس-هست شایدم-بوده دوست من پدر با جیسون پدر اگر.میکردم تحقیق بیشتر و خونه کتاب میرفتم االن دنبو مهم انقدر

 یادم رو دیروز مکالمات ی همه تقریبا که جملست اون مشغول فکرم انقدر.بپرسم ازش باید.دیدم رو جیسون گذشته در من

 :یادمه رو  جمله سه این فقط.رفت

 تریس،نمیفهمیدمی عاشقتم من که نمیفهمی.1 

 باش عادی.2 

 .همین فقط.دارم نگه سالم تورو که اینه مهمه برام که چیزی تنها.3 

 .میشه تکرار و میشه تکرار   و میشه تکرار سرم توی جمله تا سه همین حال به تا دیشب از

  

  

 .پوشم نمی رو قرمز لباس اون من جنت- 

 .باشی خوب هم ظاهری نظر از  باید بدی وهجل خوب خودتو میخوای اگر.نکن بحث من با دمیتریس-

 .میام نظر به خوب ظاهری نظر از بپوشم هم مشکی لباس اگر-

 .گفتم که همینی.قرمز-

 چیه؟ تو نظر استال- 

 امروزت شدن بهتر به میتونه شاد رنگ یه پوشیدن و بشه خوبی روز باید امروز.مشکیه از بهتر قرمز.موافقم جنت با منم-

 .کنه  کمک

 میاد؟ هم جیسون:گفتم توماس به بخطا 
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 .میان هم ها اشپز حتی.هست مدرسه ی همه شامل هم جیسون- 

 .میترسیدم واقعاً جمله اون ی دوباره شنیدن از.ترسیدم می 

 .ببافم موهاتو بذار- 

 ممنون جنت نه- 

 .کن گوش من حرف به دمیتریس- 

 .بهتره هاش شونه  ور بریزه و باشه باز موهاش اگر.جنت نه:شد بحث وارد استال

 .تسلیمم من.باشه- 

 .نمیزد در کسی وقت هیچ.پریدیم جا از تامون هرسه.زد در یکی 

 .در طرف دویدم 

 جیسون؟-

 میکنه؟ کار چی اینجا اون.نمیشه باورم

 ...لباس چه...چه- 

 مزخرفی؟میدونم- 

 .شدی خوشگل خیلی نه- 

 .زدم لبخند 

 میکنی؟ چیکار اینجا راستی- 

 .ببینم رو توماس ات اومدم- 

 .نداشتم نظری هیچ 
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 جنت،استال،نمیریم؟.باشه- 

 .بریم اره- 

  

   

 .بودند غذاخوری سالن تو مدرسه ی همه 

 استال؟- 

 بله؟- 

 زن؟ یا مردن هامون مدیر اصال-

 .زن یکیشون مردن دوتاشون-

 .میرفتن راه سرش پشت مرد دوتا و تر جلو زن  یک.بشه باز راه تا کنار رفتند اموزها دانش ی همه دیدم یکدفعه

 .برسن اونجا به تا کشید  طول سال یک که انگار.رفتند سخنرانی ی سکو سمت به اروم

 نذار.باش عادی.بگو راستشو:گفت اروم میشدم رد جیسون  کنار از وقتی.پیششون برم خواستن و زدن صدا رو من اسم بعد

 .بفهمن

 .شدم رد کنارش از و دادم تکون رو سرم 

 .عقب کشید منو و گرفت رو ستمد 

 .نره یادت اینو.دارم دوستت- 

 .کنم باورش نمیخواد دلم.سخته برام هضمش.گفت  رو جمله اون دوباره.شد منقبض عضالتم ی همه ترس از

 .ایستادم جیسون کنار هنوز من که فهمیدم وتازه معطلی؟ چرا اندرسون خانم:گفت میکروفون پشت از یکی یکدفعه 
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 .برسم ها مدیر به تا رفتم راه تند تند 

 شدم شوکه نداره وجود ای برنامه اینجا فهمیدم که اولش:گفتم راستشو من و بگم مدرسه به راجع رو نظرم تا خواستند من از

 به رو کردم انتخاب که درسهایی و کنم پیدا خوب  های دوست تونستم من و رفت پیش عالی و خوب چیز همه بعد ولی

 .گرفتم یاد خوبی

 .بگو برامون رو کردی انتخاب که درسهایی- 

 .شیمی و ریاضی،فیزیک- 

 .دوستات پیش برگردی میتونی.ممنون- 

 .مدرسه ی درباره زدن حرف به و کرد وشروع 

 کنه تکرار رو جمله  اون دوباره که میترسیدم میشدم رد جیسون کنار از داشتم وقتی

 .داشت نگه منو و گرفت رو بازوم یکی 

 .اومدی بر پسش از خوب خیلی.افرین- 

 .میبینمت خونه کتاب تو مراسم از بعد.جیسون ممنون- 

 .باشه- 

 .میگفتم بهش باید که داشتم حرف کلی 

 پنج و چهل کدوم هر دفتر مسئول مثل که بودم خوشحال من و شد تموم مدیر تا سه هر سخنرانی بعد ساعت نیم حدود

 !نزدن حرف  دقیقه

 .رفتن و بزنن دست من افتخار به تا خواستن اموزها دانش از بعد 

 .کنم روشن براش رو مسائل سری یه باید.میدیدم  رو جیسون و خونه کتاب میرفتم باید واقعا من.رفتیم سالن از هم ما
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 جیسون؟- 

 .اینجام من بله- 

 بخوام؟ ازت چیزی یه میشه- 

 .اره- 

 .فهمم نمی من میگی راست تو.نکن تکرار رو جمله اون دیگه- 

 کدوم؟- 

 .میدونی خودت- 

 ...واقعا من ولی- 

 .تو ی احمقانه ی  جمله خاطر به نیومده چشمم به خواب حاال تا دیشب از.نگو گفتم-

 .نمیکنم تکرارش دیگه من باشه- 

 .ممنون- 

 .افتادم راه در سمت به

 !کن صبر-

 شده؟ چی- 

 .نداشتی واسش بودم،جوابی پرسیده ازت سوالی یه دیشب- 

 .ندارم هم هنوز- 

 .نمیدونم واقعا.بگم چی بهش  باید نمیدونم.ندارم سوالش برای جوابی واقعا.شدم خارج اونجا از و
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 مارتینز جیسون:هشتم بخش 

 کالس یک و ریاضی کالس تا دو.کنم متمرکز جیسون از غیر چیزی روی رو فکرم نمیتونم.میکنم فکر بهش دارم روز شبانه

 فکر بهش روز شب که بگم.عاشقتم که بگم. بگم بهش اینو باید اره.دارم دوستش واقعا هم من شاید.دادم دست از رو شیمی

 ...بگم بهش  باید.میکنم

   

 جیسون؟کجایی؟- 

 .اینجام من- 

  می در بزرگ ی قفسه یه پشت از و بود کثیف و خاکی هم باز

 .داشتم دوستش واقعا من.کردم حلقه کمرش دور رو  دستم.بشه خاکی اسملب که نبود مهم برام.کردم بغلش حال این با.اومد

 .میشی کثیف.دمیتریس- 

 .نیست مهم- 
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 ...تو- 

 .دارم دوستت من.جیسون اره- 

 عاشقتم؟ که بگم بهت منم اگه نداره اشکال پس-

 .نیست مهم چیز هیچ دیگه-

 .بیرون بریم خاکی ی قفسه این پشت از بیا حاال باشه- 

 .دادم تکون موافقت ی نشانه به رو سرم و ردمک ولش  

 .کرد راهنمایی میزش تا منو و شونم روی گذاشت رو دستش 

 .کردم پیدا قدرت مورد در چیزایی یه من دمیتریس- 

 .کن ولش- 

 .بفهم.برسه  اسیبی بهت نمیخوام.بمیری تو نمیخوام من.مهمه.کرد ولش نمیشه-

 .نمیخوام منم- 

 .بخون رو این بیا پس- 

 .برسه اسیب تو به که نمیخوام- 

 .کن بس لطفا دمیتریس- 

 بخونم؟ رو کدوم.تسلیمم من جیسون باشه،باشه- 

 .نوشته پدرت که اونی- 

 .خوندم کامل اونو- 

 .بفهمی منظورشو تا بخون انقدر.بخون هم باز-
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 منظورش؟-

 .نفهمیدی رو کتاب این منظور تو ولی داره منظوری یه کتابی هر- 

 .داستانه کتاب یک قطف این- 

 .نفهمیدی منظورشو میگم که همینه ی واسه- 

 .میخونمش و خوابگاه میبرم رو این من باشه- 

 میگی؟  چی هات اتاقی هم به خوابگاه بری خاکی وضع و سر این با-

 .میکنم مرتب رو  وضعم و سر بیان تا.نیستن خوابگاه ساعت این تو هیچکدومشون-

 .بخونش بازهم شدی خسته اگر حتی.بفهمی تا بخون انقدر- 

 بخونمش؟ نمیدی؟چرا توضیح برام چرا- 

 .نیست دادنی توضیح چون- 

 .رفتم من باشه- 

 .چیزی یه فقط- 

 چی؟- 

 .نفهمه چیزی ازش و نبینه رو کتاب اون کسی-

 .میبینمت.فهمیدم باشه-

 .خداحافظ-

 .شدم خارج خانه کتاب از و 
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 .شدم وارد لهعج با و کردم باز رو اتاق در 

 دستمال یک با هم رو کتاب جلد.بمونه باقی روم خاک و گرد از اثری هیچ نذاشتم.کردم شونه رو موهام و وعوض ر لباسم

 .خوندنش به کردم شروع و کردم  تمیز خیس

  می نظر به معمولی داستان یک بازهم ولی خوندم بار پنج

 .میفهمم هم اول بار بفهمم بخوام  اگر نم.نمیشه اینطوری.بپرسم جیسون از گرفتم تصمیم.رسید

   

 جیسون؟- 

 فهمیدی؟- 

 .بدی توضیح برام باید.خوندمش بار پنج.نه- 

 .ببینی هارو کتاب ی بقیه میتونی تو.بخونمش دیگه بار یک بذار اول باشه-

 .تر سریع فقط باشه-

 .ها قفسه بین رفتن راه به کردم شروع

 .کرد صدام جیسون دقیقه پنج از بعد 

 فهمیدی؟- 

 .شده گم کتاب این از صفحه چند.نه- 

 چی؟ یعنی- 

 .کنی  نابود رو ها مدیر نمیخواد و هستی چی تو فهمیده نفر یه یعنی-

 بشه؟ تبدیل هم نفر سه به تونه می نفر یه اون- 
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 ...ها مدیر یعنی- 

 .میفهمن هم رو قدرت بدن،شاید  تشخیص رو دروغ و راست میتونن که همونطور اینه منظورم.اره-

 .سوال یه- 

 چی؟- 

 داشت؟ فرق این با خوندی اول بار برای رو کتاب این که وقتی- 

 .بود همین دقیقاً نه- 

 .باشه انبار توی جایی یه ها برگه اون شاید خوبه-

 .بگردی بهتره اره-

 ببینی؟ منو کتاب انبار میخوای-

 .جالبه برام.اره- 

 ظهر از بعد پنج ساعت تا و میشه بسته شب هشت ساعت از بعد انبار اون در.بگردیم باید نداریم زیادی وقت بریم بیا پس-

 .من کنه،حتی بازش نمیتونه کسی هیچ  هم فردا

 .بود دقیقه پانزده و هفت.کردم نگاه ساعت به 

 .داریم وقت دقیقه پنج و چهل وجود این با- 

 .نداریم زیادی وقت میگم که همینه برای اره- 

 .بشم زندانی انبار اون تو فردا تا نمیخواد مدل اصال من- 

 .بیارش.میزمه روی جیبی ساعت یه.همینطور منم- 

 .باشه- 
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 دمیتریس؟- 

 بله؟- 

 .کن عجله- 

 .جیسون باشه- 

 .دویدم جیسون طرف به بسرعت و قاپیدم میز روی از رو  ساعت.بشه دیر نمیخواست دلم اصال.میز طرف دویدم سرعت به

 .اومدم- 

 .نشد داده وابیج هیچ 

 جیسون؟جیسون؟- 

 .انبار تو بود رفته حتما.میکردم فکر منفی نباید 

 .انبار تو رفتم 

 جیسون؟اونجایی؟- 

 !پشتم این من- 

 پشت؟ کدوم- 

 .بیرون برم خونه کتاب از باید  میدونستم فقط.کردم فرار و کشیدم جیغ.بهم خورد پشت از چیزی یه

 جیسون دمیتریس،منم نترس- 

 .ترسیدم!ونجیس- 

 .کنم پیداشون نتونستم من.ترسوندمت ببخشید- 

 کنی؟ پیدا رو چی- 
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 .رو کتاب های برگه- 

 .میکنیم پیداش و میگردیم هم با نداره اشکال-

  های عنوان البته.جالب و جورواجور های کتاب از بود پر انبار

 .بود ونجاا نهصد  و هزار تا هفتصد و هزار سال مال و قدیمی ها کتاب خیلی.جالب

 !باشه جدید که نبود کتابی هیچ 

 .نمیکنم پیداش- 

 کنی؟ نمی پیدا رو چی- 

 .ها برگه همون.اینجا اومدیم خاطرش به که چیزی همون- 

 .پایین  این بودیم اومده چی خاطر به کردم فراموش...هات کتاب...من-

 .کنی پیداشون تا بگرد حاال- 

 .مبگرد چی دنبال باید نمیدونم حتی من- 

 .کتاب همون های برگه- 

 .نوشته چی توشون یا هستن شکلی چه نمیدونم اینه منظورم- 

 .میگردم خودم من باشه- 

 .اومد چیزی یه افتادن صدای.اومد صدایی یه 

 بود؟ چی صدای- 

 .نمیدونم-

 .میترسم من- 
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 .بود دمیتریس منظورم...دمی نترس- 

 .کن صدام دمی همون نیست مهم- 

 ...دمی...باشه- 

 .باش مواظب تو.کنم پیداشون تا میگردم من- 

 باشم؟ مواظب چی برای- 

 .ای منتظره غیر چیز هر...نمیدونم- 

 اینجاست؟ هم ای دیگه کس دوتا ما جز به مگه- 

 نزنی؟ حرف انقدر میشه- 

 .نیست انبار بیرون جیسون،جیسون این.جاخوردم حسابی حرفش از 

 .ندارم دردسر ی حوصله.نزنم حرفی گرفتم تصمیم حال هر به 

 .نمیکنم پیداشون- 

 .بود دیگه ادم یه صدای میگردین؟ چیزی دنبال- 

 هستی؟ کی تو:زدم داد من 

 هستی؟ کی تو:کرد تکرار هم جیسون

 .کنم کمکتون گفتم میگردین چیزی یه دنبال دیدم- 

 .بگیرشون بیا شجاع کتابدار اقای.اینجان ها برگه- 

 .ست هتل یه این.نرو جیسون نه- 

 .نرم نمیشه.دمیتریس برم باید- 
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 .نری میشه- 

 .نمیشه- 

 .گذشت من حرف از ساده انقدر نمیشه باورم.ورفت 

 اندرسون؟ دمیترس- 

 هستی؟ کی تو- 

 .بکشم رو کوچولو پسر این جایزه  برای شاید.بودند راضی ماه سه-دو این تو عملکردت از هات معلم-

 هستی؟ کی تو- 

 .وناندرس خانم مدیرت- 

 .ترم قوی تو از من- 

 .کوچولو دختر گذاشتی جا اتیشتو- 

 .برم فرو فکر به شد باعث جمله این

 کنم؟ استفاده قدرتم  از نباید چرا پس.کنم نابود رو موجود اون که دارم اینو قدرت من

 .میشد نابود فوت  بایه میکردم پیدا اتیش اگر.میگشتم اتیش دنبال تر سریع هرچه باید

 ...اونه دست اونه،جیسون دست برنده برگ ولی 
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 نمیذارم تنهات:دهم بخش 

  اگر.رسید ذهنم به فکری یک یهویی.میدویدم انبار تو سرعت به

 .برمیگردم سالح  با من و میکنه سالح خلع خودشو کردم فرار من که کنه فکر مدیر

 .برگردم سریع باید.هشت به مونده دقیقه پونزده.کردم  نگاه اعتس به.ندارم زیادی وقت.بیرون دویدم انبار از سریع

 .اشپزخونه تو رفتم 

 .دارم احتیاج کبریت به من ببخشید- 

 .خطرناکه.بدیم بهت نمیشه- 

 .میخوامش درس کالس برای من- 

 درسی؟ چه- 

 .شیمی- 

 .تادماف راه  انبار سمت به و بیرون زدم ازاونجا.داد بهم کبریت بسته یه اکراه با
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 .برسم دیر نمیخواستم.کردم باز رو انبار در 

 .افتادم راه و گذاشتم انگشتام روی رو اتیش 

 برگشت؟ کوچولو دختر-

 .برگشت اتیش با کوچولو دختر-

 درد داره که بود معلوم قیافش از.بودند بسته طناب یه با رو پاهاش و ها دست و بود خونی موهاش.انداختم جیسون به نگاه یه

 .میکنه حملت  رو

 .جیسون میدم نجاتت من- 

 .کوچولو دختر نکن عوض رو بحث.نه نه نه نه نه- 

 .نمیترسم ازت من- 

 .میترسم ازت من ولی- 

 .بترسی بایدم- 

 .بکنیم ای معامله یه بیا- 

 .میدم گوش- 

 .پسره اون عوض در زندگیم- 

 .کرد نگاه جیسون به نفرت وبا 

 .میدونی اینو خودتم.بگیرم رو ونجیس هم و زندگیت هم میتونم من- 

 .هستی مهربونی دختر شنیدم- 

 .شنیدی اشتباه- 
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 .زندگیم عوض در بخوای که چیزی هر-

 .زندگیت عوض در دوستات دوتا و تو زندگی-

 .باهوشی خیلی- 

 .میدونم- 

 .کنیم معامله هم با میتونیم- 

 .میکنی خستم داری کم کم- 

 .صورتش تو کردم فوت رو اتیش و 

 !مرد و.شد  1چیز هیچ شبیه چیزی یه به تبدیل.بود باور غیرقابل دیدم که یزیچ

  

---------------------------------------------------------------  

  بهتره شما برای اینطور.کنید تصور خودتون ولی.کنم توصیف رو هیوال اون صفحه سه ها نویسنده ی همه مثل میتونم منم1

 . خوبم چقدر من...بریزم بهم رو تصوراتتون نمیخواد دلم من چون

  

 .دویدم جیسون طرف به سرعت به 

 شی؟ بلند خوبه؟میتونی حالت- 

 .بشی زندانی اینجا فردا تا نمیخوام من.بیرون برو لطفا دمیتریس-

 شی؟ بلند نمیتونی.بده خیلی وضعیتت تو ولی-

 .شکسته پام کنم فکر- 
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 .نیست زیاد.فرداست تا فقط.میمونم پیشت من- 

 .دمی برو- 

 .بذارم تنهات نمیتونم- 

 ...من.ببینم صورتت تو رو غم نمیتونم منم- 

 .شد بسته بلندی صدای با در و 

 .میرفتی باید- 

 .اینجام حاال- 

 .اومد جا همه از زدن دست صدای 

 اینجاست؟ کی جیسون- 

 .نمیدونم- 

 .میترسم من- 

 ...عزیزم نترس- 
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  متفاوت  دیدگاه یک از چیز همه:یازدهم بخش

 نیست؟  معمولی ادم یه دخترم که اینه چیه؟ گناهم.داشتم سوال یه همیشه

 دخترم.نیستن ادم هاش مدیر که ای مدرسه.سیاتل تو عجیب ی مدرسه یه به بفرستم رو دمیتریس دخترم شدم مجبور من

 .نگرانم براش.بشه رو به رو موجود تا سه اون  با تنه یک باید

  نظر در براش من که جاسوسی یا(اتاقیش هم طرف از هرروز

 .میشه شامل رو دمیتریس  موقعیت و روز و حال که میاد ایمیل یه برام برایت ،جنت)گرفتم

 .میکنه نگرانم این و نیستن  واقعی ها جونور اون که این سر.کرد دعوا توماس با اول روز

 .نره خونه کتاب به هرگز میترسم.کنهن باور میترسم 

 .میترسم واقعا من 
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 .خودشه میره بین از  که  ای بعد ببره،نفر بین از رو موجودات اون نتونه و نکنه باور اگه

 :اومد جدید ایمیل یه برام برایت جنت از امروز --------------------------------------------------------------- 

 وناندرس خانم 

 توماس به البته.شده دخترتون عاشق مارتینز جیسون کنم فکر.خونه کتاب میره همیشه مشکوکی طرز به دمیتریس دخترتون

 و رسید پایان به خوشی و خوبی به ها مدیر با اشنایی مراسم.نیست طرفه یک عشق این اینکه مثل و میگفت اینجوری که

 و نگرانشیم هممون.کنم نگرانتون نمیخوام حال هر به.بیرون بره اینجا از سالم که داریم شک هممون البته سالمه دمیتریس

 .میکنیم موفقیت  ارزوی براش

 برایت جنت:امضاء 

 .کرده باور رو چیز همه دمیتریس که فهموند بهم ایمیل همین و 

 .باشه پسر یه فکر به که تنیس وضعیتی در دمیتریس االن.بشه  نزدیک دخترم به بدم اجازه نمیتونم.مارتینز جیسون درمورد و

 :فرستادم جنت برای من که بود ایمیلی این 

 عزیز برایت جنت 

 و توماس و تو از.کنه فکر پسر یه به که نیست وضعیتی تو من دختر.داری نگه دور مارتینز جیسون از رو دخترم کن سعی

 .میکنی ایمیل برام جزییات با رو چیز مهه که ممنونم  ازت.شماست دوستی ی نشانه این.کنید کمک بهش که میخوام استال

  اندرسون ماریا:تو دوستدار 
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1Maria Anderson  
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 :نویسنده 

  تصمیم موقعه همون از و دیدم رو داستان این خواب شب یه من

  سومی ولی دیدم رو کتاب از جلد دو خواب من.بنویسمش که گرفتم

 .نگیرید سخت خیلی پس.منه  ی نوشته اولین این که ذکره به الزم و.بنویسم خودم باید ور

 .بود قشنگ:بگید و  ببندید رو کتاب که اونقدر نه.باشید برده لذت من کتاب از امیدوارم

 میاد؟ کی دوش جلد پس:بگید که اونقدر 

 .نیست من تقصیر نیومد هم خوشتون کتاب از اگر حال هر به 

 .کنید دانلود  هم رو دو جلد که باشه داشته ارزش اونقدر کتابم میدوارما ولی

 .باشید راحت  شما هم و من هم تا نوشتم گفتاری زبون به رو کتاب من ضمن در

 .کنم اپلود  هم رو دو جلد زودی به بتونم امیدوارم ولی نیست معلوم هنوز

 ...کردین دنبال رو داستان اینجای تا اینکه از ممنون 
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 اننگاردارد حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن http://forum.cafewriters.xyz/ 

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامrs_xyz/http://instagram.com/cafewrite 
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