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 �🍹�مقدمه و خالصه

 اینجا در دنیای من،

 گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند!

 دیگر گوسفند و آهو نمی درند؛

 به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند..

 دل سپردم به چشم های تو

 به چشم های آهو نمای تو

 به قهوهای مردمک های تو

 همان گوی های شیشه ای لرزان

 قهوه ترک است و در دریای شیر که

 شناور مونده و من هر روز مایلم

 از چشم هایت، قهوه بنوشم...
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 تو نباید ترین، باید منی!

 به تو دل سپردم و سرم را به باد!

 �🍹🍹🍹�خالصه

 دختری که اسیر دست گرگینه ها میشه 

یاسمن دختری که کل خانوادش توسط پسرعموی خشن 

رعمویی که همه فکر و بی رحمش قتل عام شده. پس

 میکنن جنون داره.

کارن از بچگی یاسمنو دوست داره و وقتی متوجه بی 

میلی اون نسبت به خودش میشه اونو مثل برده تو 

خونهاش چند سال زندانی میکنه حتی شده قالده دور 

 گردنش ببنده این کارو میکنه.

تا روزی که دشمن درجه یکش که یک آدم مغرور و کله  

فا یاسمن رو میبینه و ازش خوشش میاد. به خره، تصاد
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خاطر کینه ای که از کارن داره، یه روز تو راه دانشگاه 

 یاسمنو میدزده و مجبورش میکنه که...

رقابت سخت بین دو گرگینه آلفای وحشی که چیزی جز 

 وحشیگری بلد نیستن.

 

 

 

 

 

وحشیانه جلو اومد. آب گلوم رو به سختی قورت دادم. 

 قب رفتم.عقب رفتم و ع

انقدر که کمرم به دیوار سرد و گچی چسبید. دربرابر 

چشم های طوسی و وحشیش کم کم داشتم خودم رو 

 خیس میکردم.
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 که به فرهاد گفتی نه؟-

یک قدم جلو اومد. انگشت های بزرگش مشت شد و 

کنار بدنش تکون میخورد. قلب بیچارم داشت سکته 

یو دو سر تنها میکرد. نمیفهمیدم چه طور من رو با این د

 گذاشتن.

 کارن من نمیخوام، دار..ی زور..میگی!-

دیوانه وار خندید، درست مثل شخصیت جوکر که وقتی 

میخواست کسی رو بکشه! دربرابر هیکل درشت و 

بزرگش من هیچ بودم. صدای نفس هاش تیزی زیر گلوم 

 گذاشت.

کف دست هام رو به دیوار چسبوندم. به نگاه وحشی و 

 بوی خون میداد نگاه کردم.ترسناکش که 

 نمیخوای؟ تو نمیخوای؟ منو سگ نکن یاسی.-
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تنش رو مماس با تنم قرار داد. از گرمای وجودش که مثل 

کوره نون پزی داغ بود سوختم. دستش رو باال آورد و 

صاف مشت محکمی روی دیوار، درست کنار صورتم 

 کوبید. از ترس جیغ خفیفی کشیدم.

تم میکوبید ازم هیچی نمیموند! اگر این مشت رو تو صور

ناخواسته به ترک های ایجاد شده از مشتش نیم نگاهی 

 انداختم.

نفسم تو سینه حبس شد، دستش رو جلو آورد که فوری 

دست هام رو با بی پناهی روی سرم گذاشتم و دربرابر 

 نعره های گوش خراشش چشم هام رو بستم.

شون تو گوه میخوری نمیخوای. شیرینی خوردمی، ن-

شدمی! از بچگی دست گذاشتم روت! قلم میکنم دست 

 اون نمک به حرومی که بخواد بهت دست بزنه!
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حریراشک چشم هام نم نم پاره شد. دونه های مروارید از 

گوشه چشم هام سر خورد و پایین ریخت. نفسم رو انگار 

 با شیشه های شکسته شده گلدون کریستال بریدن. 

 ری بود! م..من..نم...ی..خوام!اون..ا..ون...ن..شون..زو-

میون هق هق هام با ابروهای درهم و صورتی مثل 

آتشفشاِن فوران کرده، بهم زل زد. هر کلمه ای که با ترس 

 ادا میکردم روی اعصابش با ناخن خط میکشید.

 انگار تو حالیت نیست؟-

نه حالیم نبود! خداوکیلی حالیم نبود من با این مرد 

  وحشی کنار نمیاومدم.

از نزدیک شدنش ترسیدم. سرم رو عقب کشیدم که تو 

یک ثانیه جنون بهش دست داد و سیلی محکمی روی 

 گونم کاشت. بهم گفته بود خودت رو عقب نکش!
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گفته بود عقب بکشی دیوونه میشم. از ضربه تند و بی 

هواش تعادلم رو از دست دادم. با پهلو روی زمین افتادم. 

 یر کشید.گونم سوخت و دندون عقلم ت

جسم وحشت زده و لرزونم رو گوشه اتاق خواب جمع 

کردم. جلوم زانو زد. ناشیانه عقب رفتم و با لحن لرزونی 

 گفتم:

توروخدا کارن دست از سرم بردار. من...من خودم به -

 بابایی میگم، به قرآن میگم. بزار برم، به خدا...

 ببرصداتو، انقدر خدا خدا نکن.-

رعشه انداخت؛ وقتی فریاد میزد و صدای فریادش تو تنم 

درو تخته به هم میکوبید، وقتی وحشی میشد، در کنارش 

کور هم میشد! انگشت های بزرگش چونم رو محکم 

 گرفت.
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فکم رو محکم فشار داد. سرم رو عقب برد و به 

 شاهکارش نگاه کرد. 

میخوامت. از هفت سالگی میخوامت، اولش کوچیک -

بزار بزرگ بشه یازده  بودی دلم سوخت گفتم بچهاس

سال صبر کردم تا خانم بشی. پریود شدی یادته؟ یادته از 

 مامانم قایم کردی؟ یادته؟

بلندم کرد. سرم رو به با حرص به دیوار چسبوند. تنش 

 رو به تنم فشار داد. بین دیوار و خودش داشتم له میشدم!

دستم رو باال اوردم و به مچ دست های گرمش چنگ زدم 

 ردم.و تقال ک

 ولم کن...ولم..کن برم.-

 رفتنی در کار نیست!-
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نگاه ترسناکش رو حواله رنگ پریدگی صورتم کرد. به 

ضرس قاطع حتی ترک های دیوار و اون ساعت خواب 

 رفته گوشه دیوارهم وحشتم رو فهمیدن.

 من زیاد وقت ندارم، باید باهام راه بیای وگرنه...-

رینم کشید. انگشت اشارش رو با وحشیگری به لب زی

 انقدر محکم که لبم سوخت!

بالیی به روزگارت میارم، به خدا بالیی سرت میارم -

 یاسمن که اسم کارن به گوشت خورد خودتو خیس کنی!

همین االن داشتم خودم رو خیس میکردم. قفسه سینم 

 داشت از جاش درمیاومد.

 دستش از زیر چونم جداشد و بازوهام رو محکم گرفت. 

 نزار رامت کنم! وحشی نباش،-
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از مردمک های لرزونم چشم گرفت، شالم رو از سرم 

کشید و نگاهش خیره دگمه های مانتوم موند. از دیدن 

 نگاه حریصش  غزل خداحافظی رو نم نم نجوا کردم.

 کارن!-

 خفه شو...-

دگمه اول رو که باز کرد با تمام قوا به عقب هولش دادم. 

ابه جا نشد ولی کمی با وجود اینکه هیکل بزرگش زیاد ج

فاصله گرفت. بلند شدم و سمت در اتاق دویدم، با وجود 

 قفل بودنش به در کوبیدم.

کسی خونه نبود ولی فریاد های کمکم رو بلند تر سر 

 دادم. 

 راه نمیای نه؟-
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صداش از پشت سرم انرژیم رو تخلیه کرد. سرم رو به 

 چوب قهوه ای رنگ در چسبوندم.

 ی کمکم کنه...کمک...توروخدا. یک -

 

 

 

 باشه، منم یه جور دیگه باهات طی میکنم. -

نگاه اشک آلودم رو به صورت خونسردش انداختم. از 

دیدن سرنگی که از مایع ای بی رنگ پر میکرد چشم هام 

گرد شد. رز حکاکی شده روی دست چپش شبیه گلی 

 بود که به خون آغشته شده! 

 وحشت زده صداش زدم.

 کارن...-
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و گوشه دیوار خفتم کرد. به سینه سفتش مشت  جلو اومد

 کوبیدم.

کارن توروخدا، میخوای چی کارم کنی؟ توروخدا بی -

 ابروم نکن. کارن مرگ من...

با فکی منقبض شده شونه ام رو چنگ زد. زورم در 

 برابرش یک به هزار بود.

چرخوندتم و از جلو محکم به دیوار کوبیدتم. صورتم رو 

ست هام رو عقب برد و جفت مچ به دیوار چسبوند. د

دست هام  رو با یک دست گرفت. هق هق هام بلند و 

 بلندتر شد. تنم رو تکون دادم.

تنش رو از پشت بهم چسبوند. صورتش رو جلو اورد و 

الله گوشم رو بوسید که چشم هام رو از حس انزجار 

 بستم.
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حیف عجله دارم، وگرنه تک به تک اعضای تنتو کبود -

 میکردم.

 ارن توروخدا...ک-

بی اهمیت به التماس هام و نفسی که داشت قطع میشد، 

پایین تنش رو محکم به تنم کوبید. جوری بهم فشار آورد 

که نتونم تکون بخورم. با دست آزادش سرنگش رو باال 

 آورد. از دیدن برق سوزنش سعی کردم تکون بخورم.

کارن نه! کارن توروخدا، نکن وحشی. نکن المصب -

ی چی کار کنی؟ کارن! کمکم کنید. یکی به دادم میخوا

 برسه.

التماس هام با فرو رفتن سوزن به گردنم و احساس 

 سوزش شدید و تیر کشیدن استخون هام، قطع شد.

نفسم هام مثل ماشینی که بنزینش تموم شده به هین هین 

افتاد. حس خنکی مایه ای که درون رگ هام تزریق میکرد 
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جی میدیدم. مثل آروم آروم مردن، رو به منزله مرگ تدری

زجرکش کردن! چشم هام رو با درد بستم. پلک هام رو از 

 بس بهم فشار دادم میسوخت.

بین درد کشیدنم و فشاِر تن کارن از پشت سرم که راه 

نفس کشیدنم رو مدام قطع میکرد، چشم هام قوت 

بیناییش رو از دست داد. احساس سنگینی پلک هام نم نم 

مثل آدمی که چند روزه نخوابیده و مدام کار  بیشتر شد.

 کرده، تنم کرخت شد. بی حس شد، یخ کرد!

گرمای سوزان تِن کارن و نفس های پراشتعالش مِن 

یخبندون شده رو میسوزوند و مثل شمع آبم میکرد. 

پاهایی که تا االن با عزمی راسخ درحال فرار بودن سست 

و به در  شدن. دست هایی که به سرو صورتش کوبیدم

 التماس کردم باز بشه سر شد.

 هیش...اروم نفس بکش!-
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مچ دست هام رو فشار میداد ولی کم کم احساس کردم 

فشار تنش یا حتی انگشت هاشم حس نمیکنم. لب هاش 

رو به الله گوشم و گردنم کشید و بین بوسه های پر از 

 هوسش گاز ریزی ازم گرفت.

 ون بره من!خب حاال بهتر شد. بریم سر کار خودم-

لحن مرموزش قلب ضعیفم رو مچاله کرد. سرم به پایین 

متمایل شد. خم شد و با نیشخندی تنم رو بغل کرد و 

 روی تخت طاق باز خوابوند.

مردمک چشم هام دو دو میزد. روی تنم خم شد، ضمن 

صاف کردن بدنم، ناخواسته به دوبال عقاب خالکوبی 

های بی  شده، تو دو طرف گردنش خیره شدم. دست

حسم رو باالی سرم برد و خیلی خونسرد و با رضایت 

 روی پایین تنم دست کشید.
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دلم نمیخواست این طوری شروع بشه ولی خودت -

 خواستی.

از برخورد دستش به جای حساسم تمام وجودم لرزید. 

لب هام رو با بدبختی تکون دادم و ناله ای از روی 

 عاجزیم سر دادم.

 ت..توروخدا!-

هم کرد. با همون نگاه عصبی و جدیش که وقتی فقط نگا

بهم میافتاد زبونم رو میبست. درحالی که تیشرت یقه داِر 

 سفیدش رو در میآورد بهم خیره موند.

سعی کردم تکون بخورم، سرم درد می کرد، احساس تهی 

 شدن داشتم. 

 زیاد طولش نمیدم. -

 کار..ن.-
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 کرد و سراغمدربرابر لحن پر عجزم باال تنه اش رو برهنه 

اومد. دو طرف شلوار لی مشکی رنگم رو گرفت و نم نم 

 پایین کشید. از این حرکتش بغضم متالشی شد.

لمس تنم توسط کسی که به گفته خودش و بزرگترای 

 فامیل شیرینی خوردش بودم برام شبیه عذاب الهی بود.

وقتی هق هق هام بلند تر شد، شلواری که تا روی رونم 

 و بود رو ول کرد.پایین کشیده ر

روی تن کوچیک و ظریفم خم شد. پاهاش رو دو طرف 

 تنم قرار داد. 

 مجبورم. نمیخوام وقتی نیستم کسی روت دست بزاره.-

خون جلوی مردمک های سفیدش رو گرفت. انگار حتی 

به زبون اوردن این جمله براش خیلی سنگین بود. دستش 

 مشت شد و با حرص گفت:



 

Romanzo_o 19 

 طمئن شم تو...وقتی نیستم باید م -

مکث کرد و همون طور که اشک های سرازیر شده از 

 روی گونم رو با پشت دست پاک می کرد، ادامه داد. 

تِو الکردار به خواستگار بهتری جواب نمیدی. به فرهاد -

و بقیه اعتماد ندارم. بعید نیست اون پیری در نبود من 

 تورو خیرات کنه. 

دیگه نمیدیدمش! با  حریر اشکم انقدر ضخیم شده بود که

 بغض و چونه لرزون لب هام رو تکون دادم.

 م..من..نم..نمیخوامت!-

مثل همیشه با شنیدن این حرفم نفرت تو چشم های 

 طوسیش دوید.

 به جهنم که نمیخوای. -
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دو طرف چونم رو گرفت، فکم رو جوری فشار داد که 

 احساس کردم دندونم داره خرد میشه!

 !مهم اینکه من میخوامت-

 

۳ 

 

 

به لب هام نگاه کرد، جلو اومد و خیلی وحشیانه لبم رو 

گاز گرفت. از سوزشش جیغ خفیفی کشیدم و سعی کردم 

 راه بند اومده، اکسیژن رو باز کنم.

 حیف وقت ندارم یاسمن، حیف!-

اون کلمه حیف رو چنان از ته دل گفت که تنم لرزید. 

ش وقت نمیدونم چرا وقت نداره وگرنه اگر به گفته خود

 کافی داشت، از این اتاق زنده بیرون نمیرفتم!
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از روی تنم خودش رو عقب کشید، شلوارم رو خیلی 

سریع درآورد. دست های مثل چوب خشک شدم رو 

تکون دادم. رسما امشب قصد کرده بدبختم کنه! بیچارم 

 کنه!

کارهاش بوی جنون میداد بوی مرگ دادن من! دلم 

 دارفانی رو وداع کنم.میخواست همونجا سکته کنم و 

از بین نفس هایی که داشت قطع میشد، تنم بی اراده 

میلرزید و لرزشش از روی ترس بود. نگاه کارن بوی 

شهوت میداد. از اون نگاه هایی که وقتی بچه تر بودم بهم 

 میانداخت و من پا به فرار میگذاشتم!

خودش رو باال کشید، همون طور که نگاهش روی لب 

مارتر میشد دگمه های مانتوم رو دونه به دونه هام مدام خ

باز کرد. راهی به جز گریه نداشتم. چشم هام تار میدید. 

 احساس میکردم حتی قلبم بیش از حد آروم میتپه!
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ثانیه ای مردمک چشم هام تاریک شد. انقدر تاریک که 

احساس کردم خوابم، ولی خوابی که کابوسم رو حس می 

ش که بند بند وجودم رو کردم. لمس دست های حریص

لمس می کرد و میخواست، هرچه زودتر از شر پوششم 

 راحت بشه.

سعی کردم پلک هام رو باز کنم، دستم رو تکون بدم یا 

حتی سریع تر نفس بکشم ولی نمیتونستم. اگر بی هوش 

بودم پس چرا هنوزم گرمای دست های کارن رو 

میفهمیدم! چرا احساس سردی تشک رو از پشت روی 

 کمرم حس می کردم؟

 آب گلوم رو قورت دادم.

با جون و دل از خدا کمک میخواستم، حرکات دست 

کارن از باالتنم به سمت پایین میرفت و مِن بیچاره 

 ضعیف...
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مِن شیرینی خورده مردی که جنون بهش دست میداد، 

 هیچ راهی واسه خالصی نداشتم!

و درحالی که انگشت های داغش جایی نزدیک رون هام ر

 نوازش میکرد با صدای بلند و اشنایی از حرکت ایستاد. 

 گوش دادم، صدا واقعا آشنایی بود.

تمام زور و انرژیم رو به کار گرفتم، دست کارن از تنم 

جدا شد. متوجه استرسش و قدم های تندش شدم و بعد 

 چند ثانیه صدای پر از خشمش باالی سرم!

 اد رسید.لعنت بهت یاس! انقدر لفتش دادی که فره-

 اسم فرهاد آورد؟

یعنی خدا به دادم رسید؟ گیج و متحیر سعی کردم پلک 

 های چسبندم رو باز کنم.

 ولی من نمیذارم کسی بهت دست بزنه!-
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صدای دورگه و خشدارش من رو نگران میکرد. کسی 

 داخل خونه بود و فریاد میزد.

کارن! کارن بی پدر کجایی؟ دست به یاس بخوره پدرتو -

 م. درمیار

صدای پر قدرت بابایی بود. پس باالخره یکی اومد تا 

کمکم کنه. نور امیدی تو دلم روشن شد، با فرو رفتن 

تخت بیشتر تقال کردم تا چشم باز کنم. نفس های داغ 

کارن مستقیم به گلوم میخورد و احساس مور مور شدن 

 بهم دست داد.

 شاز اینکه انقدر بهم نزدیک بود و میتونستم حرارت تن

رو حتی بدون چسبیدن، احساس کنم متنفرم. از این گرما، 

 از این نفس ها! من از همه چی این مرد متنفرم.
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تو مال منی. همیشه مال من بودی! اینو تو گوشت فرو  -

کن. چه پدربزرگت بخواد چه نخواد، چه تو به من بی 

 میل باشی یا نباشی بازم اول و اخر مال منی.

کم، فقط یکم از پلک هام رو باال باالخره موفق شدم و ی

کشیدم و درحد یک خط به موجود خاکستری رنگی نگاه 

 کردم که درست روی هیکلم سنگینی میکرد.

تار میدیدم. چشم های طوسی و پوزه بلندی که جلوی 

صورتم بود رو تار میدیدم! حس ترس و وحشتم با دیدن 

همچین موجودی که شبیه سِگ هاسکی بود هزاربرابر 

 شد.

کسی به در میکوبید. با مشت یا لگد یا هرچیز دیگه! انقدر 

بلند میکوبید که تمام مغزم داشت بین گوپ گوپ در 

متالشی میشد. احساس سنگینی میکردم. لب های خشک 

 شدهام رو به سختی تکون دادم.
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 ک..م..مک!-

نیشخند که زد ردیف دندون های سفید و براقش مشخص 

 شد.  

بیشتر میشد، نمیتونستم باور کنم  کدری نگاهم هر ثانیه

چی جلوی صورتمه. توهمه یا اثر دارویی که کارن بهم 

 تزریق کرده؟

هرچی که هست نفس های داغش گلوم و گونه هام رو 

داشت کباب می کرد و این شبیه یک توهم در اثر دارو 

 نبود.

نم نم قدرت بیدار بودنم رو از دست دادم، درست لحظه 

رسناک که شبیه گرگ های گرسنه ای که اون موجود ت

جنگل دندون های تیزش رو به مردمک های ضعیف 

 شدم، نشون داد و به گردنم زل زده.

*** 
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۴ 

♡ ⃟🍹 

دردی عجیب تو ناحیه گردنم و شاهرگ گردنم حس 

میکردم.  سروصداهای زیادی باالی سرم بود. خیلی 

 صداها!

صدای داد و فریاد چند نفر که اصال نمیفهمیدم چی 

یگن. صدای هوهوی بادی که از پنجره باز به داخل م

سرایت میکرد و مثل دخترکی ترک، دور اتاق چرخ میزد 

 و میرقصید.

به سختی پاهام رو تکون دادم، دستم رو باال آوردم و روی 

گردنم چسبوندم. با حس تر بودن گردنم، با بدبختی چشم 

 هایی که انگار بهشون وزنه های چهار کیلویی وصل کردن

 رو تکون دادم.
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پرده حریر آبی رنِگ اتاق تو تننازی باد میرقصید و تکون 

میخورد. میتونستم ماه کامل رو ببینم. به سختی آب گلوم 

رو قورت دادم و انگشت های تر شدم رو جلوی صورتم 

 آوردم.

قرمزی و گرمی اون ماده لزِج روی گردنم، بی شباهت به 

ند شدم و روی لبه خون نبود! گیج و سردرگمم از جام بل

 تخت نشستم. شلوارم پایین تخت بود.

استخون کمرم و گردنم رو انگار با چوب یک نفر 

شکسته! به سختی سرم رو باال آوردم و دسِت لرزونم و 

بی حسم رو روی گردن و جراحتی که نمیدونستم چیه و 

 به شدت میسوخت گذاشتم.

د، وعقلم کار میکرد، برعکس تن سر شدم. کارن اینجا ب

یادمه میخواست چی کار کنه. تو آخرین لحظه صدای 

 پدربزرگم رو شنیدم و اون گرگ! 
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کم کم تصاویر چیزهایی که دیده بودم، کامال برام شفاف 

شد. به سختی شلوارم رو با یک دست پام کردم و روی 

 پاهای سستم ایستادم. 

 با..با...فرهاد؟-

 دم.صدای گرفته و آرومم رو خودم هم به سختی شنی

سرم گیج میرفت. نزدیک در دنیا دور سرم چرخید. به 

سختی به دیوار تکیه دادم که زیر پاهام خالی شد و 

 نفهمیدم چه طوری جلوی در با پهلو زمین خوردم.

درد، در تک به تک ذرات مولکولی وجودم رخنه کرده 

درست مثل یک  سرطان حاد وجودم پر از غده های 

جودم رو متالشی کنند. کف دردناکی بود که میخواستن و

دست خونیم رو روی کف پوش های سفید رنگ زمین 

 گذاشتم و سعی کردم بلند شم.
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تقالهام بی نتیجه بود با افتادن سایه کارن روی صورتم، با 

 نگرانی خودم رو عقب کشیدم.

 کجا با این عجله؟ بودی حاال...-

گوشه سمت راست پیشونیش خونی بود و قطره های 

ده تا نزدیکی شقیقههای نبض دارش ادامه خون خشک ش

 داشت.

با متانت جلوم زانو زد. دستم رو روی زمین چسبوندم و 

به عقب خودم رو هول دادم ولی کف دستم سر خورد و 

 بازم پخش زمین شدم.

 اوه! نه، انگار واقعا عجله داری! -

از لحن پر تمسخر و پر کنایهاش چشم هام رو بستم و 

 ادم.آب گلوم رو قورت د

 با..با..فر..هادم کو؟-
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دستی به ته ریش هاش کشید. نگاهش مستقیم روی 

جراحت و خون گردنم بود. لبش به تمسخری غلیظ کش 

 اومد.

 بابا فرهادت!؟-

 تمام قدرتم رو جمع کردم و داد زدم.

 کجا..ست؟ بابام کو؟چ..چی..کارش...ک..کردی؟-

د سرخی نگاهش با اون طوسی های براق که مثل مرواری

های گردنبند ننهجون خدابیامرزم میدرخشید، من رو 

 میترسوند. 

اهان فرهاد خان پدربزرگتو میگی! شرمنده یه لحظه یادم -

رفت. بیا ببرمت پیشش. خودش یکم مشکل داره فکر 

 نکنم بتونه بیاد!

 از شنیدن حرفش رنگ از رخسارم پرید.
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 چ..چی کارش..کردی؟-

ن خندید! دستش جلو بلند خندید، دیوانه وار مثل شیطا

 اومد و بازوم رو وحشیانه چنگ زد.

از درد جیغ خفیفی کشیدم و تو خودم مچاله شدم. مثل 

 پرکاه یا شاید بچه های سه ساله بی وزن، بلندم کرد.

پاهام روی زمین بند نبود با این حال صاف ایستادم و قبل 

اینکه بازهم وحشیانه دستم رو بکشه، با مشقت قدمی 

 برداشتم.

به تقالم نیشخند زد. نیشخند هاش تمومی نداشت. شاید 

 باید اسمش رو مرد نیشخندی میذاشتن!

 راه بیوفت!-

خشم و عصبانیت تو انگشت هایی که دور بازوم پیچیده 

بود و به قصد شکستن استخون هام فشار میداد، کامال 
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حس میشد. صبر نمیکرد مِن کم توان پابه پاش راه برم، 

 تاق بغلی بردتم.کشون کشون سمت ا

کل خونه تاریک بود، همه جا بوی مرگ میداد! سکوت 

وحشتناکی حاکم بود. فقط صدای نفس های کم اومده 

 من و نفس های پر از خشم کارن سکوت رو میشکست.

سرم گیج میرفت. درو با پاش هول داد. مثل آدم هایی که  

زندانی طرفن تا وارد اتاق شدیم، با حرص زیاد به جلو 

 م داد.هول

اتاق دور سرم رقصید و چرخ زد. تعادل نداشتم با مغز 

 پایین تخت افتادم و دردی سرتاسری کل هیکلم رو بلعید. 

 اینم باباجونت!-

 

۵ 
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دستم رو به گردنم گرفتم، قطرات خون روی فرش گلبهی 

اتاِق محبوبم چکه کرد و نقش و نگار جدیدی بهش 

 اضافه شد.

وردم، از دیدن بابا فرهادم که بی به سختی سرم رو باال آ

حرکت روی تخت خوابیده، به تشک چنگ زدم و خودم 

 رو باال کشیدم.

 بابایی...بابا..جونم!-

دست خونیم رو به دست های چروکیده بزرگ و قویش 

رسوندم. دست هاش یخ بود درست مثل تن و صورتش! 

از حالت یخ کرده نگاهش وحشت زده دستم رو به 

. با حس نبض ضعیفش فقط خیالم گردنش چسبوندم

 راحت شد.

 نترس زندست. فقط خستهست!-
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تلخ خندید، به پیراهن چهارخونه ابِی تنش که کمی کثیف 

و خونی بود نگاه کردم. صدای تیک فندک اتمی یشمی 

 رنگش تو گوشم پخش شد.

 چی کارش کردی؟-

 کاری که با تو کردم، فقط واسه اون دوزش باالتر بود.-

رنِگ سیگاِر دستش تو تاریکی مشخص بود. شعله قرمز 

بدنه سفید رنگ سیگارو الی انگشت هاش گرفت، پک 

 عمیقی زد و دیوار تکیه داد.

میدونی تو تنها کسی بودی که دوسش داشتی؟ درحالی -

 که  با اون وصیت نامه از همه بیشتر به تو ظلم کرد.

به صورت بی جون و یخ بابا فرهاد زل زدم. مردمک هاش 

 رزید و به سختی نفس میکشید. میل
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بچه بودی به مامانت خیلی غر زد که چرا دختر؟ چرا -

 پسر نیاوردی! یادته؟ انگار مامانت دستگاه جوجه کشیه!

نیشخندش تو کل فضا پیچید. دود غلیظ سیگارش رو 

 بیرون فرستاد و پشت سرم ایستاد.

 حقشه، باور کن!-

 حقش نبود.-

ت. شاید تا دیروز اشک از گوشه چشم هام فرو ریخ

حقش بود ولی امشب نه! وقتی تا دم اتاقم اومد و دنبالم 

گشت. وقتی تو خونه فریاد زد و صدام زد. وقتی کارن رو 

 تهدید کرد و به در اتاق کوبید.

نه امشب حقش نبود. شاید دیروز، روز قبلش، روز قبل 

ترش! هفته ها و سال های قبلش حقش بود ولی امشب 

دوست داشت. درسته که دلش پسر نه! اون منرو 

 میخواست ولی همیشه برام هدیه میخرید.
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شاید چون پدرم و مادرم جلوی چشم هاش مردن و من 

رو بهش سپردن مهربون شد. درست از همون سال ها 

دیگه پسر نخواست. فقط بلد نبود محبت کنه، ولی بعدش 

 پشتم بود.

خفی سرم رو پایین انداختم و هق زدنم رو توی گلوم م

کردم. بابا فرهاد تنها کسی بود که دوستم نداشت، ولی 

 هوام رو داشت.

بعد پدرو مادرم اون تنها فامیلم بود و حاال من بی کس تر 

 شدم. 

 ارزش داره یاسی؟ چرا واقعا؟-

وقتی دید جوابش رو نمیدم با حرص گردنم رو از پشت 

سر گرفت. مهره های گردنم تیر کشید و جای اون زخم 

از قبل سوخت. به حدی که از درد و سوزشش جیغ بیشتر 

 کشیدم.
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با دست های قدرتمندش تنم رو چرخوند و صاف روبه 

 روی خودش نگهم داشت و غرید. 

جوابمو بده! واسه اون گریه میکنی؟ واسه اون -

 خودخواه؟

 ولم کن کارن.-

با شنیدن صدای پربغضم یکم فشار دستش رو کم کرد. به 

زد و غرق شد. مثل بچگی که  مردمک های لرزونم زل

بهم زل میزد و ساعت ها من رو تماشا میکرد و من فرار 

میکردم. از نگاه های ترسناک و بی هواش که هیچ یک از 

 معنی و حالت هاش رو نمیفهمیدم.

 . دست هام رو باال آوردم و به سینه عضالنیش کوبیدم.

 تو که به چیزی که میخواستی رسیدی. ب..بزار برم. -
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اهش رو تنگ کرد، اوقات تلخی از سرو شکلش بیرون نگ

میریخت. اراده میکرد همین جا تو همین اتاقی که 

میدونستم ازش متنفره، چون هیچ وقت نذاشتم واردش 

 بشه چالم می کرد و یک تابوت گلبهی برام میساخت.

تنش رو جلو کشید درحالی که خیلی راحت با یک دست 

رو تو صورتم فوت  میتونست مهارم کنه دود سیگارش

کرد. از استشمام بوی تند سیگارش پره های بینیم آشفته 

 شدن. 

 سرم رو کمی عقب کشیدم که غرید.

 هنوز نرسیدم!-

 من دوست ندارم!-

از نزدیکِی سانتی مترِی وجودش دلم میخواست فرار کنم. 

با فکی که منقبض شده و صورتی که از حرص به قرمزی 

 میگرایید لب زد.
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 م نیست توله سگ!برام مه-

بدنم از لحن ترسناک و آرومش بدون اراده لرزید. پس 

زدن این مرد از هر چیزی ترسناک تر بود. سیگارش رو 

روی زمین پرت کرد. درست روی فرش محبوب 

خوشگلم که با خونم مزین شِد، یک لکه سیاه کوچیک از 

 سوختگی به جا گذاشت.

ر د. انگابا سر انگشت اشارش به زخم گردنم دست کشی

که قصد شکنجهام رو داشته باشه. فشاری بهش وارد کرد 

که اگر اون سیگارو رو گردنم خاموش میکرد، کمتر دردم 

 می گرفت.

 میدونی این چیه؟ میدونی دختره سرتق؟ -

سمت آینه تمام قدی هولم داد، بدون اینکه ولم کنه به 

موهای بلندم چنگ زد و سرم رو صاف جلوی آینه نگه 

 داشت.
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به تصویر دربهداغونم زل زدم. شبیه یاسمن دیروز نبودم. 

لبم ورم کرده بود و چشم های قهوه ایم در تشتی از خون 

 غلت می خورد!

 نگاهش کن! از این به بعد مال منی، حالیته؟-

تنم رو با حرص بیشتر و کینه بیشتر صاف نگه داشت و  

 خونسرد و ترسناک گفت:

بند وجودت مال منه. بگو این تن و بدنت مال منه! بند -

 که حالیته چی میگم؟ بگو که شعورت میرسه و میدونی!

 چشم بستم. مال اون بودم؟ 

 زوری بود؟ از بچگی همه میگفتن ولی من نمیگفتم!

وقتی سکوتم رو شاهد شد، از خشم و عصبانیت دندون 

 هاش رو بهم سابید.
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۶ 

 

 دلحنش ته دلم رو خالی کرد. پیش چشم های بابا فرها 

به چشم های خمار و بی رحمش از داخل آینه زل زدم و 

بی توجه به دستی که داشت گردنم رو میشکست پر 

 بغض ادامه دادم.

 بزار برم کارن، خسته شدم... -

مکث کرد، ساکت و آروم نگاهم کرد. انگار فهمید که 

واقعا بریدم. نه توان جنگ داشتم نه توان فرار کردن از 

 خودش!دست دیو دو سری مثل 

نفس کشیدن در این چهاردیواری کم کم داشت یک 

 آرزوی محال میشد.

مثل موجودی شکست خورده بدنم شل شد و کارن رهام 

کرد. دو زانو جلوی پاهاش افتادم و اشک های بی صدام 
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و مظلومانم از گوشه چشم هام فرار کردن و بازم روی 

 فرش محبوب گلبهیم ریختن.

زرگ بودن هیکلش جلوی کارن ایستاد، چهارشونه و ب

نوری که از بیرون میاومد رو گرفت. صدای هوهوی باد 

توی درز مغزم میپیچید و یادآور هوای طوفانی بیرون 

 میشد.

درست باالی سرم به شکسته شدنم خیره شد. انگار که از 

سرخم کردنم لذت میبره! با وجود سوزش زخمی که 

 ر از ناله ودرکی ازش نداشتم، سرم رو پایین انداختم و پ

 غصه اشک ریختم.

زانو زد، درست روبه روی تِن زخمی و بی حسم. انگشت 

هاش مسیری رو تا زیر چشم هام طی کرد. دلم میخواست 

زمان وایسه تا بتونم فرار کنم و این انگشت و دست ها 

 هرگز به سانتی متری از پوستم برخورد نکنه.



 

Romanzo_o 44 

 کجا میخوای بری؟-

و گرماش به یخبندون وقتی دستش به صورتم چسبید 

وجودم سرایت کرد، خودم رو عقب کشیدم و دربرابر 

اخم های جاخوش کرده بین چشم های کشیدش لب 

 زدم.

خونه مامانم. بزار برم اونجا. بابا فرهادم میبرم. تو دیگه -

 نیازی به کسی نداری. بابا فرهاد همه چیو داده به تو!

د گم شد. پر از کینه خندید. بین خنده هاش هوهوی با

طوفان بیرون قطعا از طوفان درون کارن وحشی تر و 

سهمگین تر نبود. اونم تو این لحظه که می تونست سرم 

 رو گوش تا گوش ببره.

هیچی به من نرسیده یاسمن، هیچی. نه تا زمانی که با -

من عقد نکردی. االن همه چی مال تِو نه من! وصیت رو 

یشم همه چی رو عوض کرده. همین که فهمیدن نوه ناتن
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عوض کرد. همین که فهمید آدم معمولی نیستم زد زیر 

 همه چی!

یقه پاره شده لباسم رو تو مشت گرفت. صورتش رو جلو 

 آورد و ادامه داد.

پس تو گوش من نخون که حقش نبود. بود یاس! حقش -

 بود همین جا بکشمش ولی میدونی چرا هنوز زندست؟

 صداش رو باالتر برد و فریاد زد.

 به خاطر تِو زندست!-

نفسی از دستم فرار کرد و میانه راه تبدیل به سک سکه 

شد. قلب بیچاره توانش واسه کوبیدن رو به اتمام بود. آب 

گلوم رو با تالش بسیار قورت دادم. چشم های وحشی 

 کارن هنوز جلوی صورتم رجز میخوند.

 یه..یه وکالت بدم؟ همه..چی..م..مال تو!-
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. لبخندی که بی رحمی رو فریاد میزد و لبخند شیطانی زد

 من بی رحم تر از کارن ندیدم.

 انگشت سبابش جلو اومد و زیر چونم رو لمس کرد.

واسه اینکه پیشم نباشی داری از همه چیت میگذری؟ -

 انقدر ازم بدت میاد!؟

اگر نمیترسیدم، اگر بابابزرگم رو تخت به حالت یک ادم 

مادرم زنده بودن و پناهی فلج تماشام نمیکرد. اگر پدر و 

 داشتم از ته داد میزدم.

 ازت متنفرم!-

اما، زبون به دهن گرفت. بینیم رو باال کشیدم، با مکث 

بلند شد و اجازه داد نفس بکشم. پاهام رو زیر تنم جمع 

 کردم و به لب های تر شدش زل زدم.
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میدونی اون زخم رو گردنت حکم بردگیته؟ حکم اینکه -

؟ حکم تا ابد اسیر من بودن! حتی اگه کنارم تا ابد مال منی

 نباشی.

یک قدم جلو اومد. سرم رو بلند کردم و با چشم های 

اشکیم بهش نگاه کردم. دست هاش رو تو جیب شلوارش 

 فرو برد و با سرگرمی خندید.

حالیته یاس؟ من برخالف قولی که به فرهاد دادم تورو -

 نشان زدم. تو دیگه مال منی بره کوچولو.

رو زانو نشست. از درد و ناراحتی و بیچارگی نمیدونستم 

 چی کار کنم. 

حاال هرجا که میخوای برو ولی بدون هر جهنمی که -

 باشی پیدات میکنم. 
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سرش رو جلو کشید پیش چشم های مه آلودم سیاهی 

دورش رو گرفت و تو یک صدم ثانیه گرگ خاکستری که 

 جزو توهماتم میدونستم جلوم ایستاد.

بار دیگه قلبم موتورش خوابید. یادم رفت باید نفس این 

بکشم. یادم رفت باید زنده بمونم! وا رفته کنار دیوار 

 مچاله شدم.

پوزه بلند و چشم های طوسی و همون دندون هایی که 

جاش روی گردنم مونده. درحالی که نمیتونستم حتی از 

 شوک زیاد جیغ بکشم صدای کارن تو مغزم پخش شد.

بره منی. کار من شکار کردنه. شکار تو جزو  هرجا بری-

 عالیق شخصیه مِن یاس! 

سینم خس خس می کرد، با تمام وجود به دیوار چسبیدم 

 و لب های نیمه بازم رو بهم فشار دادم.
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خوبه کوچولو بترس. ترستو دوست دارم. باید بدونی با -

 کی طرفی.

 اپنجه هاش فرشم رو پاره کرد، به هین هین افتادم که ب

 لحن دو رگه ای زمزمه کرد.

بهت رحم میکنم. میتونی بری خونه مامانت این پیریو  -

 هم ببر. زیر سایه من میتونی زندگی کنی. ولی بدون...

انگار میخواست مراحل سکته کردنم رو کامل کنه. نگاه  

این گرگ عظیم جثه از کارن تو شکل انسانیش وحشتناک 

 تر بود.

اگه بخوای از زیر سایه من  من جالدم، گردنتو میزنم-

 بیرون بری.

 

۷ 

♡ ⃟🍹 
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 "پنج سال بعد"

جلوی پنجره ایستادم و به بارون مالیمی که تو کوچه 

خلوت و کم تردد میبارید نگاه کردم. هوا خنک بود و 

صدای شرشر قطرات بارون چیزِی که دلم میخواست 

بشنوم. الی پنجره رو باز کردم و اجازه دادم بوی بارون و 

 ابان توی بینیم بشینه.خی

همون خیابان کم تردد که هر روز مردمش خیلی زود به 

خواب میرند. صبح زود سرکار و غروب خونه و آخر 

هفته های پر رفت و آمد با مهمون های نزدیک و 

 دورشون و بازم فردا همین چرخه ادامه داشت.

 خانم جان، با من کاری ندارید رفع زحمت کنم؟-
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چراغ برق گرفتم. پلک هام رو بستم و تو نگاهم رو از تیر

ذهنم آرزو کردم تا الی پنجره بازه قاصد خوشخبرم سر 

 برسه و باالخره این روز های دلگیری من تموم بشه.

ولی انگار قاصدک کوچولو هم تو این طوفان راه گم 

کرده. بدون اینکه پلک هام رو تکون بدم، دست هام رو 

 گفتم:دو لبه پنجره چسبوندم و آروم 

 بابام غذا خورد؟-

دست دست کردن زن خدمتکار زیادی طول کشید. این 

یعنی نخورده و بازم قراره گند بزنه تو اعصاِب متشنجم 

که با زور و التماس با نوای دلنشین بارون سعی در آروم 

کردنش داشتم. ثانیه ای نرمی چادرش از پشت به پاهای 

 برهنم برخورد کرد و قلقلکم داد.

م خانم جان! واسشون سوپ قارچ و سوپ ماهی چی بگ-

 درست کردم ولی نخوردن. 
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 از شنیدن اسم غذاها لب هام به تمسخر تندی کش اومد.

 دلی، این غذاهارو کی گفته واسش درست کنی؟-

کمی مکث کرد، انگار که خودش هم واسه جواب دادن 

 دچار شک و ابهام شده باشه.

ی نمیدونم چرا آقا گفتن مقویه واسش درست کنم! ول-

 نخورد. بدتر احساس کردم عصبانیشون کردم.

دلم میخواست به بچه بازی های اربابش بخندم. حتی از 

 دور هم دلش برای آزار و اذیت بابا فرهاد لک زده.

مهم نیست، دیگه این غذاهارو درست نکن. فقط روی -

 میز یه لیست گذاشتم. فردا از کارت خودم خرج کن.

شنیدم که چه طور با اون رو فرشی  صدای قدم هاش رو

 های اعصاب خرد کن روی بهم نزدیک تر شد.
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چشم میخرم. پولم آقا برام ریخته. نیازی نیست شما -

 کارتتون رو بهم بدید. خودم همه چیزایی که...

قبل اینکه با پر حرفیش روی اعصابم راه بره گردنم رو 

سمتش چرخوندم و به صورت گندمیش که گرد و بانمک 

از چادرش بیرون زده نگاه کرد. با دیدن اخم های درهم و 

 چشم های عصبیم حرفش رو بین راه قورت داد. 

 گفتم کارت خودم. روشنه؟-

به سختی نگاهش رو از زخم گردنم به زمین انداخت. با 

دست دو طرف چادرش رو گرفت و به لب های باریک و 

 خشک شدش زبون کشید.

 اخه آقا ناراحت میشه!-

رد سمت پنجره برگشتم. به آسمون تیره و ابری، خونس

 خیره شدم و با لحن جدی گفتم:
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 به تخم کفترهای تو تراسم!-

ریزه خندید. کم کم از سرمایی که در تنم داشت رسوب 

میکرد احساس لرز کردم. این هوا جون میداد برای قدم 

 زدن.

یه بارون بی وقفه، یک خیابون بدون انتها و یک جفت 

که از دنیا بریده باشه. بره تا جایی که جاده ها پای خسته 

 ادامه داره. 

برو خونه دالرام خانم! نگران غذای بابا نباش خودم -

حلش می کنم. با پوِل تو حسابتم برای بچه هات و 

 خودت خرید کن.

 نمیشه که خانم جان!-

لبخند بی معنی روی لب هام نشست، دیگه سرما جزو 

بازم با سماجت جلوی بدنم شده. لرزم گرفت ولی 
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سوزش ایستادم. سوز سرما، سوز طوفان، سوز آتش! این 

 سوزا برای من بی معنی شده.

 چرا میشه.-

چرخیدم و روبه روش ایستادم. نگاه مبهوت و خجالت 

زدش رو به سختی از روی زخمم به موهای بازم که دورم 

 کردن انداخت.

واسه دخترت کفش ورنی مشکی بخر. پسرتم فوتبال -

دوست داره کتونی سفید بگیر یا قرمز! همشم مارک باشه 

 بزار جلوی دوستاش پز بده. دخترت چند سالشه دلی؟

گونه های خط افتادهاش سرخ شد. بند چادرش رو 

 محکم تر کشید و با خجالت نجوا کرد.

 هجده سالشه خانم جان!-
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زیر لب سنش رو مرور کردم. هجده ساله! پنج سال پیش 

ورتم درهم جمع شد و با حرص پیش همسن من بود. ص

 خودم تکرار کردم.

 از این سن متنفرم!-

سن مسخره ای بود، درست اوج دوران بلوغ به حساب 

میاد و من تو اوجش، سکته کامل رو یک بار رد کردم. 

خندم گرفت، هیستریک خندیدم. دالرام با تعجب نگاهم 

 می کرد و ناخواسته به زخمم زل میزد.

یت دلی، براش اسکیت صورتی بخر. با ببرش کالس اسک-

 دوچرخه! 

رو ازش گرفتم، حالم خراب بود ولی باید آروم میشدم. 

قبل رفتن پیش پدربزرگم و گند زدن به عصابم باید آروم 

 میشدم.

 خانم جان، میخوای نرم خونه؟ بمونم پیشتون؟-
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من تنهایی رو دوست دارم دلی! برو به سالمت فقط درو -

 چیزایی که گفتمو بخر.پشت سرت ببند و 

چشم بی حال و پر از تردیدی تحویلم داد، وسایلش رو 

برداشت و با قدم های تند سمت در چوبِی ضد سرقت 

خانه رفت و بازش کرد. از پشت سر هنوز نگاهش رو 

 حس می کردم.

 

۸ 

♡ ⃟🍹 

 

وقتی در بسته شد، نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم و 

 پنجره رو آروم بستم.

م های آروم پابرهنه از سالن کوچیک مربعی شکل به با قد

سمت دوتا پلِه کنار آشپزخونه رفتم و نفسی گرفته وارد 
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سالن باریک و نیمه تاریک شدم. به دِر نیمه باز اتاقش 

 نگاهی انداختم. 

باالی سرش رفتم. روی همون تخت تک نفره چوبی رو 

ن وبه پنجره و پتویی که تا نزدیکی سینهاش میرسید. هم

نگاه سرد که ازم دریق می کرد و همون اخم های کوتاه و 

 زبونی که نمیچرخید تا ناسزا بارم کنه.

به سوپ و غذای دست نخوردش که روی میز چوبی کنار 

تخت بود نگاه کردم. چراغ خواب روشن نقره ای تمام 

قارچ های یخ کرده روی سوپ رو نشونم میداد. دستی به 

 روی صندلی راک قدیمیش پیشونیم کشیدم کنار تختش

 نشستم و تکون خوردم.

 غذا نخوردی...-
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ظرف سوپ رو برداشتم و همون طور که روی صندلی 

عقب و جلو میشدم قاشق استیل رو بین انگشت هام 

 فشردم.

 نوهات میخواسته باهات شوخی کنه.-

  

 خنده تلخی کردم.

وگرنه همه خاندان سروندی میدونن آقا فرهاد از قارچ و -

 ی متنفره!ماه

گردنش رو سمتم چرخوند. موهای گندمی مایل به 

سفیدش زیر نور چراغ خواب، نقره ای به نظر میرسید. به 

چهره چروکیده و عصبیش لبخندی زدم و یک قاشق از 

 سوپ نفرت انگیز بابارو تو دهنم فرو بردم.

 سخت نگیر باباجون. گفتم دیگه واست درست نکنه. -



 

Romanzo_o 60 

ر زبونش میچرخید فحش به چشم هام خیره شد، اگ

خواهر مادر دار بارم میکرد. از همین نگاه سردش 

مشخص بود نمیخواد قیافه نحسم رو ببینه. چهارساله 

نمیخواد ببینه! از وقتی که دکتر گفت زبونش سالمه ولی 

 نمیخواد حرف بزنه.

من رو نمیخواست. مثل تمام بچگیم که به مادرم غر میزد 

 ی براش بیاره. و ازش میخواست یک نوه پسر

من رو نمیخواست، کال هیچ کس من رو نمیخواد درست 

شبیه اون جوجه زرد رنگم، قاطی یک عالمه جوجه رنگی 

 و خوشگل که همه دست دراز میکنند واسه خواستنیها!

سرم رو پایین انداختم، به ساعت رو میزی کوچک کنار 

تخت که نزدیک دوازده شب بود نگاهی انداختم. سوپ 

 وشمزست! قارچ خ

 برات غذا درست میکنم.-
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با نفرت به زخم گردنم زل زد. انگشت هاش در آرزوی 

مشت شدن و درهم پیچیدن نیم سانت تکون خوردن. 

نگاهش آزارم میداد، آب گلوم رو قورت دادم و آهسته 

 گفتم:

 باور کن همون قدر که تو متنفری منم ازش متنفرم.-

جره خیره شد. آروم با رمیدگی رو ازم گرفت و بازم به پن

از جام بلند شدم، معموال بیشتر از پنج دقیقه تحملم 

 نمیکرد. غذا و داروهاش رو از روی میز جمع کردم.

پتوش رو مرتب کردم، به عادت همیشه خم شدم. موهام 

رو طرف دیگه ای از گردنم جایی که زخمم بود ریختم تا 

 چشمش بهشون نیوفته.

 شقیقه اش رو بوسیدم.

 یر باباجون.شبت بخ-
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چشم هاش رو بست، لبخند غمگینی به بی توجهی 

همیشگیش زدم. چراغ هارو خاموش کردم و با قدم های 

 آروم از اتاق خارج شدم.

صدای پر زدن کبوترام از داخل تراس به گوشم میرسید. 

 میانه راه برگشتم.

چراغ اتاقی که دیگه گلبهی نبود و بویی از دخترانگی 

دم. پرده های سفید رنگم در اثر وزش نمیداد رو روشن کر

باد تکون می خوردن و من بازهم دِر تراس رو یادم رفته 

 ببندم.

کبوتر نر سفید رنگم جلوی در تراس با اون چشم های 

درشت مشکی و سری که تکون میداد، حیرون بیرون 

قفس روی زمین راه می رفت و غر میزد. توی تراس روی 

شت هام گرفتمش و به زمین سرد زانو زدم. بین انگ

 صورت کشیده و مثل برفش نگاه کردم.
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 تقال نکرد، تو دست هام موند. 

 خوبه که یکی هست دلش بخواد تحملم کنه.-

دستم رو نوازش وار روی کاکل سفید مادهاش که روی 

تخم خوابیده بود، کشیدم. نرمی پرهای قشنگ و یک 

 دستش رو دوست داشتم.

کنار همسرش گذاشتم و آروم نرش رو داخل قفس چوبی 

خودم به دیوار تکیه دادم. کف پاهام رو به زمین چسبوندم 

 و دستم رو زیر چونم گذاشتم. 

صدای برخورد قطرات آب به سقف ایرانیتی توی گوشم 

 موسیقی مالیم و یکنواخِت دلچسبی رو پلی کرده.

چشم هام رو بستم، هوای اینجا از هوای جلوی پنجره 

افرتی طوسی رنگم رو از روی صندلی سرد تر بود، پتو مس

نیلپِر جلوی میز کامپیوترم چنگ زدم و روی پاهای برهنم 

 انداختم.
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نگاهم به آسمون بود. تاریکی و اون ابرای بداخالق و 

 سیاه رنگ...

 سیاه، درست مثل دفتر خاطراتم. 

پس کلم رو به دیوار چسبوندم و چشم هام رو ثانیه ها 

ره ای آرامش بود. آرامشی که بستم. ذهن خستم، دنبال ذ

 ازم دزدیده شده. 

تو کوچه ها، تو هر مغازه و خیابون تو هر داروخونه و 

 دکتر که سر میزدم، آرامشم رو پیدا نمیکردم.

نیست که نیست. نه میشه جدیدش رو خرید نه قدیمِی 

 برمیگرده.

 

۹ 

♡ ⃟🍹 
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سرم رو باال آوردم تراس دو در سه متر برای من حکم 

داشت. موهام رو پشت گوشم فرستادم و  قفس رو

 ناخواسته به زخم کنار گردنم دست کشیدم.

یک وقتهایی بیرون از خودم دنبال یک چیز خاص 

میگردم. ولی نمیدونم چی! یک اتفاق، یک نفر یا یک 

 چیزی!

یک چیزی که بتونه حال خرابت رو خوب کنه. حال 

مرده خرابی که مثل یک استخر با آب مونده و ماهی های 

 شده، بدون حیات و بدن اکسیژن!

یک چیزی که دل مردگیهاتو بشوره ببره. یک حس انتظار 

 عجیب چهارساله با من همراه شده. 

نمیدونم اون اتفاق، اون آدم، اون چیز چیه و چه طوری 

 میاد. من فقط منتظرشم. مثل بارون که بی هوا اومد. 
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کم از این بارونی که دیوانه وار دوستش دارم و میتونه ی

 دل مردگی هام رو بشوره. من منتظرم...

شاید منتظر هیچم، یک وقت هایی یک مشکل برات میشه 

 کوه و خوشی ها برات میشه دشت!

متاسفانه زیر سایه این کوِه بداخالق نمیتونم از دشت رد 

 بشم. نفسم رو سنگین و پرصدا بیرون فرستادم.

 اب برایکبوترای سفیدم کنار هم به خواب رفتن و خو

 چشم های خسته من، حرام اعالم شده.

*** 

زیپ بارونیم رو تا خرخره باال کشیدم. هوا سرد بود و 

هنوزم بوی بارون به مشامم میخورد. چتر مشکی رنگم رو 

 باالی سرم نگه داشتم!
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از ترس اینکه کیف کایلی جنر طالیی رنگم و محتوای 

های  داخلش ذره ای خیس بشه، با قدم های تند از پله

 جلو ساختمون رز پایین اومدم.

دویست و شیش سفیدم کنار جوب موش آب کشیده 

 شده.

 انگار با دیدن چتر باالی سرم و بدن خشکم بهم اخم کرد.

درحالی که انگشت هام از سرما و خیسی گز گز میکرد  

سوئیچ ماشینم رو از تو جیبم درآوردم. دلم یک قهوه گرم 

ز شیرین خوشمزه یا یک چایی گرم تر با یک چی

 میخواست.

آب بینی راه افتادم رو باال کشیدم. صدای شالق های 

 بارون روی چترم توی گوشم میپیچید.

 خانم سروندی!-
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صدای دورگه و جدی آشنایی بهم شوک وارد کرد. دستم 

روی دستگیره خیس ماشینم موند. روی پاشنه پا چرخیدم 

 ی مهابا زیرو به سه تا مرد کت و شلواری رو به روم که ب

 بارون خیس میشدن زل زدم.

نیشخند دو نفر عقبی و اون نگاه تند و تیز سیاوش روی 

اعصابم خط میکشید. خودم رو جمع و جور کردم و با 

 اخم های درهم لب زدم.

 چی میخواین؟-

گردن کج کرد. موهای بورش خیس و کرواتش پر از لکه 

رت دادم های به جا مونده از بارون بود. آب گلوم رو قو

که با دست به پورشه مشکی رنگ اون ور خیابون اشاره 

 کرد.

 رئیس کارتون داره. -
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همین واژه کوتاِه  بدون آهنگ واسه گیر انداختن حال 

خوبم بین دیواری از استرس و نگرانی کافیست. نفسم تو 

 سینه گیر کرد.

مبهوت ثانیه ای به چشم های نیش دار سیاوش خیره 

گرفت و صدای رعدو برق از انتهای موندم. بارون شدت 

آسمون گوشم رو خراش داد. ریلکس به هیکل یخ کردم 

 و چشم های مرددم نگاه میکردن. 

نگاهم رو به بوت های هایتک پاش که حتی خیس هم 

نشده انداختم. انگشت هام دور دسته چتر سفت تر شد. 

انقدر که احساس گز گز کردن انگشت های یخ کردم 

 خودش رو نشون داد.بیشتر از قبل 

نفسم رو با بدبختی بیرون فرستادم، میخواستم فرار کنم. 

االن وقت خوبی واسه دیدن آقای اون جهنم نیست. با 

 لحنی که سعی میکردم کنترل شده باشه لب زدم.
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 هنوز آخر هفته نشده! برید پس فردا میام دیدنش.-

خیلی سریع رو گرفتم و قبل اینکه کنترل دست هام رو 

کنم، دست سیاوش از کنار صورتم رد شد و به  حفظ

 سقف ماشین چسبید.

 االن میخواد ببینتت خوشگله.-

نگاهم رو چرخوندم، آب از نوک موهاش پایین میریخت. 

دو آدم دیگهاش دست به سینه و با اخم نگاهمون می 

 کردن.

 میای یا زنگ بزنم بهش بگم قناریش نمیخواد ببینتش؟-

باس های گرون قیمتش نم نم داشت به ماشینم تکیه داد. ل

خیس میشد. چه بی اندازه از این جماعت متنفر بودم. دلم 

 میخواست همین دسته چترم رو تو حلقش فرو کنم. 
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مغرورانه خودش رو زیر چترم کشید و با ابروهای باال  

پریده  در حالی که مستقیم به چشم هام نگاه می کرد، 

 ادامه داد.

 فکر کنم ناراحت بشه.-

 

۰۱ 

♡ ⃟🍹 

 

نمیدونم اگر توف میکردم تو صورتش، یک لگدم میزدم 

زیر پاش که با باسن مبارکش بیفته زمین و به فنا بره. 

 بعدش داد میزدم و میگفتم "به جهنم که ناراحت میشه!" 

 بعدش چی میشد؟

به دست های مشت شده اون دو نفر نگاه کردم. آدم های 

ین حرکتی رو بزنم جدید، گروه جدید! احتماال اگر همچ
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میریختن سرم و کت بسته میبردنم. بی حوصله و با حالی 

که کم از یک آدم وحشت کرده نداشت، سری تکون دادم 

 و آهسته گفتم:

 باشه میام. ولی نه با شماها!-

کیف کایلی مور عالقم رو زیر بغل گرفتم، دسته چترم رو 

سپر کردم و محکم به بازوش کوبیدم. طوری که تنش 

بدنه خیس ماشینم لیز خورد و با همون باسن افتاد  روی

 کف خیابون!

چشم هاش گرد شد. دوستهاش مات و متحیر سمتش 

رفتن، بازوهاش رو گرفتن. اینبار کل هیکلش خیس بود و 

خیالم راحت شد که باید به خاطر این همه گلی که به 

 لباسش و موهاش گوه زده، بره حموم!

 میتونید پشت سرم بیاید!-
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ت هایی که واسه بلند کردنش دراز شد رو پس زد. با دس

اخم های درهم و جدی، موهاش رو عقب فرستاد و 

 شاکی نگاهم کرد.

حیف...حیف بد کسی دست روت گذاشته. وگرنه -

 استخون تو بدنت نمیذاشتم!

از آقاشون میترسیدم ولی از سیاوش که از طبل توخالیم  

 بدرد نخور تر بود، نه!

باز کردم و همزمان زیر لب "بمیر بابایی" در ماشینم رو 

 نثارش کردم.

رنگش با لبوهای له شده فرقی نداشت! بی توجه به چهره 

برزخیش ماشینم رو روشن کردم. با اکراه از جلوی ماشین 

کنار رفت ولی طلبکارانه کنار خیابون ایستاد. دستم دور 

فرمون سفت شد. به چشم های خبیثم از داخل آینه نگاه 

 م.کرد
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پام رو روی گاز فشار دادم و از قصد ماشین رو داخل 

گودال پر آب فرو بردم و به هیکل هر سه تاشون گند 

 زدم!

جلوی در مشکی رنگ آهنی با میله های نازک بلند باالش 

که نوک تیزش به رنگ طالیی بود، چندبار بوق زدم. حتی 

از دوربین های باالی دیوار میتونستم نگاه طوسی و 

 رو حس کنم. بیرحمش

همیشه طولش میداد. انگار میخواست به انتظارش بشینم، 

به انتظار اجازه دادن واسه ورود به خونه ای که مال من 

بود! مثل تمام دارایی های دیگه، کارخونه و شرکت و 

 حتی اون فراری زرشکی کنار حیاط!

 اموالی که بدبختم کرد.

خره در کف دستم رو دورانی روی فرمون چرخوندم، باال

با صدای تیکی به صورت اتوماتیک از وسط باز شد و 
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نمای حیاط نفرین شده؛ نم نم از البه الی برفپاکن و 

 شیشه ای که پر از لکه و قطرات باروِن، مشخص شد. 

پام رو روی گاز فشار دادم، از روی سراشیبی جلوی 

خونه باال رفتم و جلوی استخر نگه داشتم. افرادش مثل 

اط بودن. تعدادشونم هیچ وقت کم نیست. همیشه تو حی

نگاه های خیرشون دیواره ماشینم رو میشکافت و صاف 

 میخورد تو اعصابم!

دو دستی فرمون رو فشار دادم. قلبم توی حلقم میزد. گله  

می کرد و من مثل مادر فقیری که پول نداشت براش 

 دلخوشی بخره، شرمنده بودم.

خودم پیاده شم دگمه  درماشین رو باز کردم و قبل اینکه

سیاه رنگ چترم رو فشار دادم و باالی در ماشین نگه 

داشتم. هوای سرد به گونه های ملتهب و پیشونی داغ 
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کردم میخورد. در ماشین رو بستم و به نمای مرمری 

 خونه، نگاه کردم.

سرم رو باال آوردم. نگاه کنجکاو مردانش روی هیکلم و 

اال تنه برهنه درحال صورتم میچرخید. چندتاشون با ب

ورزش کردن زیر بارون بودن و بعضیاشون با هیکلی 

 خیس دست از کار کشیدن.

 این جماعت اصال نرمال نیستن!

به چی زل زدید؟ گمشید سر کارتون! هنوز انبار خالی -

 نشده.

صدای پر حرص سیاوِش گلی و کثیف از پشت سرم همه 

ز ای محکم ارو متفرق کرد. قبل اینکه بهم برسه با قدم ه

 پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم.

خونه ای که ازش متنفرم. مهم نبود چقدر وسایلش رو 

 عوض کرده اینجا جهنمه! جهنمی که آزادیم رو گرفت.
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چترم رو پایین اوردم و گوشه دیوار گذاشتم. طیبه خانم با 

 اون هیکل درشتش سمتم اومد.

م لوسانه بهتا نزدیکی خشتکش برام کمر خم کرد و چاپ

 خندید.

خوش اومدید خانم جان! قدم رو چشم های من -

 گذاشتید. بدید لباستونو خشک کنم!

دستم رو باال آوردم بلکه بفهمه بیشتر از این نزدیکم نشه. 

خسته بودم و دلم خواب میخواست. نور زیاد سالن چشم 

 هام رو میزد. 

 ممنون. آقا کجاست؟ -

ای انتهای سالن اشاره سرجاش ایستاد، با دست به پله ه

 کرد. با اون لهجه غلیظش گفت:

 تو اتاقشون منتظرن شمان. -
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منتظرم بود؟ نیشخندی بدون دلیل روی لب هام نشست. 

آب بینیم رو باال کشیدم و کفش هام رو جلوی پادری 

 قهوه ای رنگ دراوردم.

 

۰۰ 

♡ ⃟🍹 

 

مطیعانه قبل اینکه من حرف بزنم، یک جفت کفش مشکی 

 ج سانتی جلوم گذاشت. پاشنه پن

کفش هایی که هر هفته بهم میداد تا تو خونهاش بپوشم 

همیشه دخترانه و مجلسی بود! نه دمپایی دوست داشت، 

 نه صندل و نه هیچ کوفت دیگه ای! 

و چقدر من از عالیق خاص این گرگ وحشی متنفرم و 

گاهی میترسیدم. روی زمین خم شدم و جوراب هام رو 
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ش کردم و توی جیب بارونیم فرو کردم. درآوردم. گلولها

 با اکراه کفش هایی که همیشه اندازم بود رو پوشیدم.

 بفرمایید خانم جان. بفرمایید باال.-

نگاه ازش گرفتم. با قدم های کوتاه و بی انرژی سمت پله 

ها رفتم. صدای تق تق کفش هام روی پارکت های کف 

 سالن بدجور صدا میکرد.

 برو به کارت برس!خودم میتونم برم. -

چند ثانیه مردد و با دست هایی که جلوی شکم بزرگش 

قالب کرده بود ایستاد. کمی دست دست کرد و آخر سر 

 چرخید و رفت.

سرم رو پایین انداختم، نرده های نقره ای کنار پله رو 

لمس کردم، سرد بود حتی سرد تر از تِن پر استرس و 

و پله ها میگذاشتم نگران من! باال رفتم و هر قدمی که ر

 صدای تق تق کفش هام تو سالن پژواک میشد.
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از این صدا، از این خونه، از این پله و حتی از هوای اینجا 

که بوی مرگ میداد متنفرم این خونه برام حکم قتلگاه رو 

 داشت.

پلک هام رو محکم تر بهم فشار دادم و باال رفتم. درست 

 تاق های دیگه نگاهجلوی اتاقش ایستادم و سعی کردم به ا

نکنم. دستم رو باال آوردم و خواستم در بزنم که صدای 

دورگه و پر از جذبش از پشت در به گوشم طنین 

 انداخت.

 بیا تو!-

نفسم مدام کم و زیاد میشد. خونسرد نبودم. درو باز کردم، 

بوی سیگار برگ الکشز توی فضای نیمه تاریک اتاق، 

د شده بوی خاص و بینیم رو نوازش کرد. تنباکو دو

 تلخش چیزِی که همیشه تو مغزم هک میشه.

 نگاهم رو از فرش سرمهای به سختی باالتر اوردم.  



 

Romanzo_o 81 

پشت به من، داخل تراس ایستاده بود و رو به بارون پک 

 میزد، حتی از بارون اومدن هم یک وقتایی شاکی میشد.

چنان دود سیگارش رو بیرون فوت میکرد که انگار تقصیر 

 بارون میاد!منه که 

عضالت مردونش از پشت سر تو اون پیراهن سفید و  

 آستین های تا آرنج تا زدش، کامال مشخص بود.

 بیا جلو یاس.-

تو این سال ها باید به صدای دورگه و خشنش عادت  

 میکردم اما، نکردم. هیچ وقت عادت نمیکنم.

قدم هام کش اومد و با مکافات جلو رفتم و به جای 

کار قهوه ای رنِگ کناِر کتاب خونهاش زل  خودش به میز

 زدم.

 سالم.-
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چرخید، طاقت دیدن نگاه طوسی و براقش رو نداشتم. 

وقتی بهم خیره شد مثل هر هفته جز به جز صورتم رو با 

دقت و نگاهی تیز و برنده که میتونست پوستم رو خراش 

بده، برانداز کرد. خیرگی نگاهش وجود یخ زدم رو نم نم 

 رو کمرم عرق سردی نشست.آب کرد و 

 جلوتر...-

دست هام رو جلوی بدنم توهم قالب کردم، از استرس 

گوشه مانتوم رو بین انگشت هام فشار دادم و جلو رفتم. 

مطیع بودن قانون بازی اینجاست. اگر مطیعش نباشم، 

وجودم رو پاره میکرد و اون بخش سرتق بودن و 

 .نافرمانیم رو درمیاورد و به نیش میکشید

توی چند قدمیش ایستادم. انگار نه انگار که جمعه این 

 هفته که گذشت من رو دید. کمی زوتر از هفت روز! 

 سرتو بگیر باال...-



 

Romanzo_o 83 

مکث کردم، گردنم انگار گرفته بود. به سختی سرم رو باال 

و روبه روی صورتش نگه داشتم. چشم هاش رو تنگ 

 کرد.

 کامی از سیگارش زد.

 خوبی یاس؟-

اشتم میمردم. دیدن اون تخت دو نفره، مشابه حقیقتا د

همون تختی که من رو روش انداخت. همونی که داشت 

 با سماجت برهنم میکرد راه نفسم رو بند آورده.

خجالت زده، نگاهم رو حوالی چشم هاش گردوندم و 

 آروم گفتم:

 ممنون. چیزی شده که خواستی منو ببینی!؟-

 ای فوت کرد. پک دیگه ای زد و دودش رو جهت دیگه

 حالمو نمیپرسی؟-
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عرق روی پیشونیم هرثانیه پر رنگ تر میشد و اون تخت 

داشت خفم میکرد. انگار رویه مشکی رنگ روش با اون 

عکس جگوار سیاه رنگ با چشم های طالیی داره گلوم 

 رو میدره.

 حالت خوبه کارن؟ اوضاع خوب پیش میره؟-

رخوند و چلبی کشید. فیلتر کلفت سیگارش رو تو دست 

با خنده سری تکون داد. با پشت دستم عرق روی شقیقم 

رو پاک کردم که با دست به صندلِی جلوی میزش اشاره 

 کرد.

 بشین عزیزم.-

چه بی اندازه لفظ عزیزمش پر از طعنه بود. از خدا 

خواسته روی صندلی فرو رفتم. پاهام سست شده بود و 

 بیارم.واقعا نمیتونستم جلوی این نگاه وحشی تاب 

 یکم خیس شدی، میخوای دوش بگیری؟-
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با آرامش ظاهری سری به معنی نه تکون دادم و نگاهم رو 

به دست هام انداختم. پشت میزش نشست و بهم خیره 

 شد. 

 نگفتی چیکارم داشتی!-

 دیدنت کاره. فقط میخواستم دوباره ببینمت.-

آب گلوم رو قورت دادم. سرم سنگین بود، صدای جیغ 

تاق بغلی توی گوشم میپیچید. لبم رو گاز گرفتم و هام از ا

 با لحن مالیمی گفتم:

 جمعه میاومدم کارن! -

 کار داشتی؟ وسط کار کردنت کشوندمت؟-

 

۰۱ 

♡ ⃟🍹 
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نفس عمیقی کشیدم. مطمئنم بهش خبری رسیده، خبری 

از پول های تو حسابم یا رفتنم به ساختمون رز! هر لحظه 

 امکان منفجر شدنش بود. 

 کار مهمی نداشتم نه،-

چشم بستم، فعال آروم بود. همین جرات بهم داد تا سرم 

رو باال بیارم و به چشم های وحشیش که شاید توش 

 دلتنگی موج میزد ولی من کورم و نمیبینم زل بزنم.

بهم زنگ بزن، میام. آدم نفرست کارن. از این کار بدم -

 میاد. کی شده زنگ بزنی نیام؟

درحالی خیرگی نگاهش روی لب و  بدون انعطاف خندید.

چشم هام خالصه میشد، به صندلی تکیه داد. سیگارش رو 

 داخل جاسیگاری طرح سر ببرش گذاشت و گفت:
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تو میای، فقط دیر میای. اگه بتونی جمعهها ساعت هشت -

شب میای و نه میری! هر هفته شده نیم ساعت دیرتر 

 میای یاسی. امارشو دارم!

 ورد رو راست میگفت.سکوت کردم. این یک م

بره چموش دوست دارم، تو در عین چموش بودن -

حالیته که باید چیکار کنی. دیر میای، ولی میای! میدونی 

 اگه نیای چی میشه. درسته؟

اخم ریزی بین ابروهام نشست. متنفرم از این لقب و 

یاداوری، متنفرم از بالیی که سرم آورده. متنفرم از قالده 

 بسته و هرجا که میره منرو میبره. ای که دور گردنم 

با دیدن اخم های توهم رفتنم، با لذت نگاهم کرد و دستی 

 دور دهنش کشید.

 قهوه میخوری یا چای؟-



 

Romanzo_o 88 

 آب میخوام!-

خندید. به وضوح میدیدم از حرکاتم خوشش میاد. دستش 

روی میز چرخید و کارت سفید رنگی که طرح رز طالیی 

ارت اخم هام بیشتر در روش بود رو برداشت. از دیدن ک

 هم گره خورد. پس به خاطر ساختمون رز صدام کرده.

 ناهار و شام بمون. میخوام باهات حرف بزنم.  -

 شب باید برگردم خونه، بابا تنهاست.-

بی اهمیت دستش رو زیر چونش گذاشت و شونه هاش 

 باال رفت.

برام مهم نیست، دالرام اونجا چه غلطی میکنه؟ زنگ بزن -

 گو اینجایی، شام و ناهار باید بمونی. بهش ب

حوصله بحث نداشتم. میخواستم اگرم بحثی هست 

حداقل راجب یک چیز درست درمون باشه نه شامی که 
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هر جمعه با بدبختی باهاش کوفت میکردم. سکوتم رو که 

 دید خرسند از مخالفت نکردنم، سری تکون داد و گفت:

ه تیپ رسمی جمعه مهمونی دعوتم. یه مهمونی کاری ک-

 میزنن. میخوام توام باهام بیای. 

نیشخندی بین حرف هاش زد. قطعا متوجه پول هایی که 

 تو حسابم میاد شده. میخواست آزارم بده!

من از مهمونی خوشم نمیاد، یه همراه مناسب تر پیدا -

 کن.

بدون تغییر تو حالت نگاهش ریلکس از جاش بلند شد. 

می که برمیداشت، با استرس سرم رو باال آوردم و با هر قد

 نگاهش کردم.

درست باالی سرم ایستاد، روی صورتم یکم خم شد. 

 طوری که سایهاش روی صورتم افتاد.
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 با لحن دورگه ای گفت: 

همراه مناسب نمیخوام. تورو میخوام با یه لباس دکلته -

کوتاه تا روی رونهات. رنگشم قرمز باشه. موهاتم دورت 

 باز ریخته باشه.

رو به حرکت درآورد به گونه های ملتهبم دست  دستش

کشید، از تماس انگشت های گرمش تمام گذشته جلوی 

چشم هام اومد و حالی فراتر از بد به وجودم سرریز شد. 

نگاه ناراضیم روی خواسته هاش تاثیری نداشت. تو تنها 

 چیزی که  نمیتونستم باهاش کنار بیام لمس کردنم بود.

ست های مشت شدم پایین مانتوم چشم هام رو بستم، د

رو داشت مچاله میکرد. انگشت هاش از گونه های 

 برجستم پایین اومد، چونم رو نوازش کرد.

 من همچین مهمونی با این لباس نمیام! -
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سرم رو عقب بردم، سر انگشت هاش از پوستم جدا شد. 

نم نم اخم های پر رنگی بین ابروهاش نشست. طوسی 

جوالن میداد و نفرت ازش سبقت هایی که خشم درونش 

میگرفت رو ریز کرد. دست هاش رو دو طرف دسته های 

 صندلی چسبوند.

با خم شدنش روی هیکلم، به پشتی صندلی چسبیدم و 

 نفس هام شدت گرفت.

وحشیانه نگاهم کرد طوری که از کرده و نکردم پشیمون 

 شدم.

یادم نمیاد بهت اجازه داده باشم که درمورد اومدن یا -

نیومدنت به مکان هایی که من میخوام، اظهار نظر کنی! 

 میفهمی؟

از لحن تند و عصبیش سینم به شدت باال و پایین میشد و 

سعی میکرد دم و بازدم رو به بهترین حالت ممکن و 
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سریع ترین سرعت موجود انجام بده. بازهم نفسم کم 

میآوردم. قلبم نگرانم بود، قلب کم طاقت و کوچیکم که 

 تم براش دلخوشی بخرم نگران سکته کردنم بود!نتونس

نفسش رو تو فیسم پاشید، بوی تمباکو میداد. صورتش رو 

مماس با صورتم جلو آورد، نگاهش ثانیه ای روی لب 

های خشک شدم بود و ثانیه ای بعد به مردمک های 

لرزونم و یک ثانیه به سینه ای که زیادی تند باال و پایین 

 میشد.

پیروزی کش اومد، مرتیکه میدونست  لب هاش به  حس

از چی میترسم. نقطه ضعف هام رو حفظ کرده. شایدم تو 

چندتا برگه نوشته و هر روز قبل خوابیدن همش رو مرور 

 میکنه. 

 فکر کنم حالیت شد منظورم چیه! مگه نه عزیزم؟-
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با سختی نفسی تازه کردم و درحالی که کال از پشت به 

در چشم های وحشیش لب صندلی چسبیده بودم، خیره 

باز کردم و با عجزی که ازش متنفرم و کارن عاشقشه 

 گفتم:

 میام اما، لباس چیزی رو میپوشم که خودم میخوام. -

به لحن جدیم و درعین حال لرزیدم خندید. من آخرشم  

محکوم بودم به اطاعت از چیزی که اون میخواد، همیشه 

 محکوم میشم. متنفرم از حکم این بازی!

 

۰۳ 

♡ ⃟🍹 

 

ابروهاش باال رفت. سرش به پایین متمایل شد. نگاهم به 

 گونهاش افتاد.
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نمیدونم چرا روی گونه راستش یک حکاکی کوچیک  

 کرده. گونه ام مگه جای حکاکی کردنه؟

به آرامش مشکوک چهرش نمیشد اعتماد کرد، سرش رو 

باال آورد. کمر صاف کرد و روبه روی هیکِل مچاله شده 

 ایستاد. در صندلیم

باشه، چیزی که دوست داریو بپوش! ولی قبلش یه سوال -

 ازت دارم.

یک قدم عقب رفت، از پشت به میز کارش چسبید و 

دست به سینه و با اخم، مثل ماموران بازجویی بهم خیره 

شد. از برق نگاهش دست پاچه شدم و سرم رو پایین 

 انداختم.

ی، از ار کنبهت گفتم سرکار نرو. گفتم بدم میاد بری ک-

کار کردنت بیزارم و وقتی بهم گفتی باشه توقع دارم واقعا 
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رو حرفت بمونی. پول نیاز داری لب تر کن! ولی بهم 

 دروغ نگو یاسمن، می دونی وقتی دروغ میگی چی میشم؟ 

چشم بستم، عرق پشت کمرم خشک شده بود. دست 

 های یخ کردم رو تو هم قالب کردم و با دلخوری گفتم:

 نرفتم! سرکار-

نگاهش تنگ شد، نفسش داشت تند میشد و من اصال دلم 

 نمیخواست منفجر بشه! 

 سرم رو باال آوردم و با لحن آروم ولی جدی گفتم:

یادته ازت خواستم دور و برم خبرچین نذاری؟ یادته -

گفتم بدم میاد!؟ گفتم هرچی هست، هرچی که دوست 

 نه!داری بدونی ازم سوال کن! ببین جواب میدم یا 

گردن کج کرد و منتظر موند. عادت نداشت سوال کنه، 

 معموال خودم باید سیر تا پیاز جریان رو واسش میشکافتم. 
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اگه سرکار نرفتی پس جریان پول چیه؟ تو اون آرایشگاه -

 چه گوهی میخوری؟

 از لحن تندش بیشتر ناراحت شدم.

اموزش میکاپ و شینیون میبینم. چون حوصلم سر رفته! -

ولی ام که به حسابم میاد یه مقدارش قرضیه که اون پ

 دوسال پیش به دوستم دادم. و بقیش...

چند لحظه ساکت شدم. چیدن کلمات پیش چشم های 

طلبکار و شاکیش کار هرکسی نبود. دستی به شقیقم 

 کشیدم. سرانگشت هام خیس شد!

 بقیش چی یاسی؟-

 نفسی تازه کردم و آروم گفتم:

گیرم یه شاگرد داره کمکش خانمی که پیشش یاد می-

میکنه. چند روز مریض بود من رفتم پیشش، حین اموزش 
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برای مشتریش میکاپ ساده زدم! اونم خوشش اومد بهم 

 پول داد...

 همین؟-

مکثم کمی طوالنی شد. دربرابر آتش نگاهش به خودم 

شک کردم که نکنه دور از چشم خودم رفتم مسافرکشی! 

ه؟ سرجمع یک میلیون هم مگه چقدر پول تو حسابم اومد

نشد و کارتی که کارن دراختیارم گذاشته باالی ده میلیون 

 توش پول راکت مونده!

 همین...-

خوبه که دروغ نمیگی. همیشه همین طور باش. مطیع و -

 حرف گوش کن و البته راستگو! 

جوابی بهش ندادم. درست مثل برده باهام حرف میزد. 

نمیترسه ولی از این برده حلقه به گوشیم که از مرگ 

جونور دوپا که میتونه زندگیم رو بکنه تو قوطی کبریت و 
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جلوی نگاه وحشت زدم، گلوی آدمی رو با پنجه هاش 

 پاره کنه، میترسم!

 ناهار چی میخوری؟-

غمگین بودم، چند سال پیش تمام غصه هام رو شستم و 

روی بند پهن کردم ولی هنوزم غم ازش چکه میکرد. از 

ه بوی مالکیت میداد حس بدی داشتم. حرف هاش ک

 حسی که هرجمعه بعد دیدار باهاش، تو گلوم جمع میشد.

غروب جمعه هام رو دلگیر تر از هر وقت دیگه میکرد و 

 االن این توده دلش شکستن میخواست.

 هیچی نمیخورم.-

بی تفاوت به لحن ناراحتم و سری که دیگه قصد نداشت 

باره ار برگش رو دوبلند بشه روی صندلیش نشست. سیگ

 تو دست گرفت و با جدیت گفت:
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یه سری کروات خریدم، چند دست هم لباس اسپرت و -

 مجلسی. برام بچین.

 با حرص سرم رو بلند کردم و گفتم:

 تو که واسه همه چیزت ادم داری! بگو برات بچینن.-

 به ناراحتیم خندید. گردن کج کرد.

 رارش کنم؟منو تو یه قراری داشتیم یاس. الزمه تک-

بغضم هر ثانیه داشت فشرده تر میشد. من چرا اینجام؟ 

 این خراب شده، زنداِن منه!

وقتی بهت اجازه دادم زندگی جدا از من داشته باشی، -

 قرار شد یه روزت مال من باشه.

 چشم بستم. با حس خوشی ادامه داد.

درهفته یه روز یاس! یه روز مال منی و باید کارایی که -

 کنی. میخوامو ب
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با دست به پایین تختش و پاکت هایی که روش بزرگ 

نوشته بود ال سی من، اشاره کرد. پکی به سیگارش زد و 

 ادامه داد.

پس نگاهشون کن، هر کدومو خوشت اومد برای من  -

بردار و بچینشون تو کمدم. دوست دارم تو بچینی تا ناهار 

 اماده بشه!

ا سری خم اشکی سمج از گوشه چشم هام فرار کرد. ب

شده بدون حرف از جام بلند شدم و سمت پاکت خرید 

هاش  رفتم. جلوی تختش زانو زدم. نگاه سنگین و ریز 

 شدش از پشت کامال روی تنم جوالن میداد.

اشک هام دوست داشتن از هم سبقت بگیرن ولی با 

جدیت سعی می کردم این اتفاق نیوفته. وقت واسه 

 ناراحتی زیاد بود.
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ونه به دونه باز کردم و بدون نگاه کردن به پاکت هارو د

طرح و مدل هاشون، روی زمین گذاشتم. کمدش رو باز 

 کردم.

کمدی که چند بار در ماه مجبورم می کرد به سلقیه خودم 

مرتب کنم ولی هربار بی اهمیت به سلیقم فقط میچیدم! 

 بدون قاعده، بدون عالقه و بدون ذوق و اشتیاق!

ت نمیزنه ولی هی میخره، حتی اهل واسم مهم نبود کراوا

کت و شلوار هم نبود فقط میخرید تا بهونه داشته باشه و 

 بهم بگه مرتبش کن.

 

۰۴ 

♡ ⃟🍹 

 

 مرتب کردن چیزی که حتی واسم مهم نبود چیه! 
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تمام چیزمیزهاش رو داخل کمد خیلی مرتب چیدم. کمد 

طوسی رنگش همیشه پر از جای خالی بود. هر حرکتم رو 

 یکرد و درونم غرق میشد.دنبال م

 درون وجودم، درون نفس هام!

من کمدش رو تکراری میچیدم و اون سیگارش رو دود 

میکرد و خیره میموند. به حرکات دستم، به نیم رخی که 

زیاد ازم مشخص نبود. انقدر طولش دادم تا صدای تقه در 

 به گوشم رسید.

، درحالی که کراوات هاش رو بین دست هام فشار میدادم

طیبه خانم داخل اومد. صدای سینی و وسایلی که روی 

میز میذاشت و مدام به خاطر تحرک زیادش نفس کم 

 اورد، توی گوشم پیچید. 

نگاهم میخ کراوات آبی دستم موند. روی پارچهاش به 

حالت کمرنگ طرح مشکی رنگ و خوشگلی کار شده. 
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 ظرافت کارش واسه اولین بار جذبم کرد. شاید اولین باری

 بود که از یکی از خرید هاش خوشم اومد! 

 خوشت اومد برش دار.-

با شنیدن صداش، اونم درست باالی سرم به خودم اومدم. 

اخم کردم و کراواتش رو بین بقیه، تو کشو جا دادم و 

 گفتم:

 ممنون ولی من کراوات مردونه نمیبندم!-

 خب برای من ببند. بلدی گره بزنی؟-

و باال آوردم و به چهره جدی و از جام بلند شدم. سرم ر

مرموزش خیره شدم. بوی کباب کل اتاق رو پر کرده بود 

 ولی من گرسنه نبودم!

 نه بلد نیستم.-

 گوگل سرچ کن یادبگیر. فکر کنم جمعه تم قشنگی بشه!-
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به چشم هاش زل زدم. به طوسی های وحشیش! به اون 

ابروهای درهم و اون بال های زیر گلوش و ته ریش 

 که چهرش رو جدی تر میکرد.کمش 

کاش موهاش رو بلند نکنه و بزاره کوتاه بمونه! کارن 

 جذاب بود ولی نه برای من...

درحالی که حتی با کفش های پاشنه بلند قدم بهش 

 نمیرسید با گستاخی تمام گفتم:

متاسفم پسرعمو ولی کت و شلوار بهت نمیاد. بهتره -

ش و شلوار اسل همون اسپرت بپوشی. تیشرت و پیراهن با

 لی بیشتر تورو قابل تحمل میکنه!

حرص صدام رو فهمید. به جای اینکه عصبی بشه، 

 قهقهای زد.

 واقعا؟ یعنی کت و شلوار نپوشم؟-
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سری به معنی نه تکون دادم و با لحن تخسی که ممکن 

 بود سرم رو به باد بده زمزمه کردم.

 ادم ها تیپ کت و شلواری میپوشن نه گرگ ها!-

ابر نگاه عصبیش با رضایت از کنارش رد شدم و دربر

روی صندلی نشستم. آخرم متلکم رو انداختم  و تو دلم 

 به تمام عواقب بعدش به جهنم و به درک محکمی گفتم.

*** 

 "کارن"

 رفت؟-

عمیق از سیگارم کام گرفتم. لب های سرخ یاسمن جلوی 

چشم هام بود. لب های گرم و نرم و آبدارش که میتونستم 

ازش بگیرم. ببوسم و بو بکشم ولی جاش فیلتر سیگارم گ

 رو تکون دادم.
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چنان دودش تا ته ریه هام رفت و برگشت که از داغیش 

 سوختم و آهی از ته گلوم خارج شد.

 آره رفت.-

خندید، روی صندلی جایی که یاس چند ساعت پیش 

روش نشسته بود لم داد. پا روی پا انداخت و با تمسخر 

 گفت:

دم تا شب نگهش میداری. مثل ماهی میمونه. فکر کر-

 اصال یه جا بند نیست.

بارون قطع شده بود و هوا بوی بغِض بعد طوفان رو 

میداد. دود سیگارم رو بیرون فوت کردم و به سفیدی 

 دودش تا زمانی که محو بشه خیره موندم.

 نمیخوای درموردش یه تصمیم بگیری؟-
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ص بود چشم از رد چرخ های ماشینش که کمرنگ مشخ

 گرفتم.

 زوده. هرچیزی وقتی داره.-

از نظر من دیگه خیلی داری طولش میدی. این دندون -

لقو بکن بنداز دور! باورکن کشتن فرهاد کار دو سوته. 

عقد کردن یاسمن کار سه سوت! نگران کارای محضر 

خونه و اون وکیل کفتارشم نباش فرهاد که بمیره دم 

 خیلیاشون کوتاه میشه.

رو از حیاط که کم کم از افرادم خلوت میشد و  نگاهم

قیافه کفری سیاوش گرفتم. گردنم رو چرخوندم و به 

چهره جاافتادهاش نگاه کردم. باهوش بود فقط حیف 

خیلی حرف میزد. گاهی از حرف های زیادش که بدون 

درنظر گرفتن اخم های من، پشت سرهم ردیف میکرد 

 شاکی میشدم.
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آدم دندون گردی نیست. یه  نظرت چیه؟ دکتر فرهاد-

دخترم تو کانادا داره. یکم بریزی تو جیبش کارتو راه 

 میندازه.

سیگارو بین لب هام گرفتم، نفس کشیدم و عمیق ترین 

کام های ممکن رو ازش چشیدم. به شعله کوچیک و 

 نارنجی رنگش زل زدم.

میدونی چی یاسمنو وادار میکنه هر جمعه با وجود -

ینجا و کارایی که میخوام رو برام انجام نارضایتیش بیاد ا

 بده؟

نیشخندی به خودم زدم. بازم لب های یاس جلوی چشم 

 هام اومد و ادامه دادم.

اگه فرهاد نباشه، از فرداش نمیتونم یاسمنو حتی با دست -

 بسته اینجا نگه دارم. میدونم تا کجا ممکنه چموش بشه.

. 
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دی؟ کم هنوز تو نخشی! بعد این همه سال خسته نش-

 دختر زیر دستت هست؟ 

 تیز نگاهش کردم. حرفش رو قورت داد.

بعد کشتن فرهاد، تو لب تر کن یه کاری میکنم به پات -

 بیوفته! نیازیم به زور نیست.

بلند خندیدم. لبش رو به نیش کشید. حرفاش برام مسخره 

بود.من میدونستم چه طور یاسمن رو به زانو دربیارم. 

 نو زده.همین االنم جلوم زا

درست جلوی پاهام فقط مشکلم اینکه نگاهم نمیکنه، بره 

 چموش لعنتی! 

سرکش بودنش رو خوشم میاومد. عقد کردنش کار 

 سختی نبود، من روح و جسمش رو باهم میخواستم.
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روحش حتی با زور زنجیر و قالده دور گردنش برای من 

 نبود!

 

۰۵ 

♡ ⃟🍹 

 

 میزم جا خوشسیگارم رو تو جاسیگاری انداختم و پشت 

کردم. دست هام رو پشت گردنم کشیدم و به بوی عطر 

 یاس فکر کردم. بوی عطر شیرینش هنوزم تو بینیم بود.

از داخل کشو عطرش رو درآوردم و زیر بینیم گرفتم. 

 انقدر بو کشیدم که سرمست شدم.

 تمام وجودم شد بوی عطر شیرین دخترانهاش!
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ست!؟ قرمز کارن. میخوای امشب یکیو جور کنم وا-

شدی هربار این دختره میاد و میره تو حالت تا صبح 

 خوب نیست. 

چشم بستم و تو ذهنم لب های نرمش رو مجسم کردم. 

وقتی به گونه های برجسته و سرخش دست کشیدم. وقتی 

 نگاه ازم میدزید و وقتی سر خم می کرد.

اخ، من دیوونه سرخم کردنشم، مطیع و سرکش بودنش 

 کنار هم قشنگه!

جور کن. فقط بگو چشم هاش قهوه ای باشه. موهاشم -

 بلند!

مهیار خندید و فقط اطاعت کرد. سلیقه من تکراری نمیشه 

حتی واسه نیم ساعت ارضای جسم، حاضر نبودم سلیقهام 

 رو تغییر بدم!



 

Romanzo_o 112 

روی صندلیم تکون خوردم و با لحن جدی درحالی که 

کز مرمیخواستم یاس رو گوشه ذهنم نگه دارم تا بتونم ت

 کنم، گفتم:

 اطالعاتی که میخواستم درآوردی؟-

سری تکون داد. همزمان که کت چرمش رو به عقب 

میفرستاد تا زیر هیکلش نمونه به دسته صندلی تکیه زد و 

 گوشیش رو از جیِب پشت شلوار مشکی رنگش درآورد.

 یه چیزایی برات دراوردم. نمیدونم به کارت بیاد یا نه!-

ر لیوان گرم و بخار گرفته قهوهام انگشت اشارم رو دو

چرخوندم و به بخار خارج شده نگاه کردم. گوشیش رو 

جلوی صورتش گرفت و بعد باال پایین کردن صفحه اش 

 درحالی که به دسته صندلی لم میداد گفت:
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تقریبا سی سالشه. تو دانشگاه شیش سال پزشکی خونده -

و  سال ولی انگار سر یه چیزی درسو ول میکنه میره و سه

 خورده ای غیبش میزنه. االن حدود پنج ماِه اومده تهران. 

 بینیم رو باال کشیدم و با لحن تمسخر مانندی گفتم:

 چه خرخون!  -

چند لحظه مکث کرد. درحالی که انگار از ناقص بودن 

اطالعاتش داشت کالفه میشد صفحه رو باال و پایین کرد 

 و گفت:

ه باشه این اسکول احتمال میدم چند سال جهشی خوند-

 کامل نفرستاده!

خونسرد بهش اشاره کردم که ادامه بده، همزمان با صندلیم 

 چرخ زدم و روبه روی پنجره و هوای تازه قرار گرفتم.
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درسش به درد من نمیخوره یه زری بزن به کارم بیاد. زن -

 داره؟

 نه!-

 سری تکون دادم. دست هام رو توهم قالب کردم. 

 تو تهران مشغول چه کاری شده؟از عالیقش بگو! -

این بار گوشی رو کنار گذاشت، درحالی نگاهش روی 

برگه های نامرتب روی میزم و اون کالسور صورتی که 

متضاد با دکور اینجاست، چرخ میزد. طوری که انگار 

 اطالعات رو حفظ کرده گفت:

دوتا خونه تو جاهای خوش آب و هوا داره که تقریبا تو -

نشجویی خریده. اهل ماشینه. قبال کورس همون دوران دا

میداد تو جاده چالوس! هر بزرگ راه و اتوبانی که فکرشو 

کنی کورس داده. چندتا کلیپ ازش پیدا کردم میفرستم به 

 سیستمت.
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باالخره یک چیز درست حسابی بهم گفت که من رو به 

وجد بیاره. پس طرف ماشین باز بود و خوش گذرون! 

ادن و دانشگاه پزشکی خوندن؟ این ماشین باز و کورس د

مرد...این گرگ جوان و بالغ زیادی مرموز و عجیب بود! 

 تو کارهاش هماهنگی وجود نداشت.

 االن کجا ساکنه و مشغول چه کاریه؟-

مهیار که انگار از حرف زدن زیاد خسته شده بود، فنجون 

قهوهاش رو برداشت. نامحسوس بهم یادآوری که یاسمن 

خوشمزهست! امروز مجبورش کردم  قهوه هاش خیلی

 دوباره درست کنه. 

نگاهم رو به قهوه خودم انداختم. قهوه های طیبه خوش 

 طعم نیست!

تقریبا یه ماه نمایشگاه ماشین زده. چندتا حساب بانکی -

 داره فقط تونستم یکیشو چک کنم. فقط میتونم بگم...
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هورتی از قهوهاش کشید. ابروهای پرپشتش باال رفت و 

 م هاش رو درشت کرد.چش

یارو خیلی خرمایهاس. یعنی جون تو اگه از بچگیام -

هفتهای بیست میلیون میریختن به حسابش موجودیش از 

 االن کمتر میشد!

روی صندلیم تکون خوردم. خودکار و دفتر خاطراتی که 

براش خریدم رو بین انگشت هام گرفتم. کلمه الو اکلیلی 

 .بهم انگشت وسطش رو نشون میداد

برای جمعه دعوتش کن ویال. از بین راننده هات چندتا -

خوبشو جدا کن. بریز و بپاش راه بنداز. دختر کار بلد 

 میخوام، یه شرط بندی و قمار هم وسط مهمونی بنداز.

چشم های مهیار چهارتا شد. متحیر قهوه اش رو روی میز 

 کوبید و ناباور و وا رفته نگاهم کرد.
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به چه کارت میاد؟ این همه ِهلهله چه خبرته؟ این بابا -

 میکنی که چی بشه؟

نگاهم رو تنگ کردم. صدای یاسمن تو مغزم پلی شد. 

وقتی کادوم رو برنداشت. وقتی گفت صورتی دوست 

ندارم و من میدونستم اون تو دنیایی از رنگ صورتی 

زندگی میکنه. یک دنیای صورتی با آسمون و چمن 

 صورتی! 

شی نداشتم و هرکاری هم یک جایی که من توش نق

میکردم قصد نداشت تو دنیای خودش یک نقش کمرنگ 

 بهم بده. 

دنیای زیبای یاسمن شبیه دیو و دلبر بود. دلبری که 

 خودش بود و ناخواسته بدجور دلبری میکرد.

 

۰۶ 
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♡ ⃟🍹 

 

و منی که حتی نقش دیو تو داستان رو هم نداشتم. من 

ش هیچ وقت خودم هیچی نبودم. تو نگاه مطیع و ناراضی

 رو ندیدم. اما، از سر خم کردنش لذت میبردم.

به سیم های بزرگ و نقره ای دفتر دست کشیدم. اکلیل 

 های روش به انگشت هام چسبید. 

 کاری که خواستمو کامل انجام بده. -

کمی مکث کردم. زبونم رو به سقف دهنم چسبوندم و 

من رو  لب هام رو بهم فشار دادم. چرا یاسمن هدیه های

 نمیخواست؟

 براش نقشه کشیدی؟ -
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ابروهام رو باال فرستادم. برای اون گرگ جوان که حکم 

یک شاهزاده بیسپاه رو برام داشت اره ولی برای یاسمن و 

 جلب توجهش هیچ برنامهای نداشتم! 

 یه فکرایی کردم. -

صدای خنده های بلندش با متمایل شدن سر و گردنش به 

رونش همزمان شد. از صدای  عقب و کوبیدن دستش به

 بلند خنده هاش، نگاهم رو به سمتش روانه کردم.

 تو به هفت خطی کارن! دست بردار پسر ببین...-

درحالی که خنده هاش بین اجزای صورتش غلت 

میخورد. روی لبه مبل نشست، دستش رو زیر چونش 

 کشید و با لحن محتاط و آرومی ادامه داد.

ن و سرحال که گله نداره طرف آلفاست. یه گرگ جوو-

 ولی این دلیل نمیشه سربه سرش بزاری.
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 بازم نگاهم رو به سختی از کالسور صورتی گرفتم.

 شاید به کارم بیاد...-

از شنیدن لحن کامال جدیم، به وضوح احساس کردم اون 

خون گرمی ذاتی درون بدنش یخ زد و بدنش سر شد. 

و  چشم های مشکی رنگش هاله ای از رنگ نگرانی

 استرس رو به سیاهی دیوار چشم هاش مالید.

سرش پایین افتاد. دستی به بینیش کشید. لحنش رو عوض 

 کرد و ناباور گفت:

واقعا میفهمی چی میگی؟ روانی یه گرگ آلفا به چه -

 کارت میاد جز ایجاد دردسر؟

خونسرد از روی صندلی که مدت هاس روش زورآزمایی 

ت سرم قالب کردم و میکنم بلند شدم. دست هام رو پش

 به تصویر جگوار بزرگ و سیاه رنِگ باالی تختم زل زدم.



 

Romanzo_o 121 

اگه یه الفای بالغ بدون گله و افرادش اومده ایران و -

 سرش تو کار خودشه، من باید بفهمم!

سرم رو باال آوردم. به چشم های پلنگ وحشی روبه روم 

 خیره شدم.

 اگه بخواد گله جمع کنه من باید بدونم. -

تازه کردم. هنوز بوی عطر یاسمن توی بینیم دلبری نفسی 

 میکرد و لعنت به نبودنش و نداشتنش!

اگرم بخواد تو سوراخ موشی که داره بمونه و هیچ -

 گوهی نخوره بازم من باید بدونم!

چرخیدم به چشم های نگرانش اخم کردم. عصبانی بودم، 

این عطر لعنتی من رو دیوونه میکرد. مثل تمام جمعه 

ی که میاومد و مثل باد میرفت و فقط عطر بیصاحابش های

 رو واسم میذاشت.
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میفهمی مهیار؟ اون گرگ لعنتی اومده تو محدوده -

حکومت من! حکومتی که به خاطرش سر خیلیارو بریدم. 

اون آلفا، اون گرگ جوان هر خری که هست تا زمانی که 

نفهمم با این سنش کدوم جهنمی بوده و االن واسه چی 

 ه ایران، آروم نمیگیرم!اومد

مهیار که از تغییر حالت صورتم کم کم داشت میترسید 

چاپلوسانه بلند شد و بازوم رو گرفت. لبخند مسخره ای 

 زد و لبی تر کرد.

آروم باش، اون خطری واست نداره. اگه داشت تو این -

ماه ها که اومده حتما یه واکنشی نشون میداد. چرا انقدر 

 نگرانی؟

 د از نگرانیم؟چه میفهمی
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بودن یک آلفای بالغ واسه اولین بار تو کشوری که حتی 

اسم گرگینه نمیدون چه معنی داره یک هشدار برای من 

 بود.

برای حکومتی که داشتم! برای خون هایی که ریختم تا 

این قصر رو داشته باشم. من این جهنم رو با خون کسایی 

همین  ساختم که من رو به فرزندخوندگی قبول کردن.

افرادی که االن تا کمر برای من خم میشدن فقط کافی 

 بودن به گوششون برسه یک آلفا داریم. 

 نگاهم رو تیز کردم. یقه لباسش رو دو دستی چنگ زدم.

جا خورده، گره دست هام رو تنگ کردم. انقدر تنگ که 

نفس کشیدن براش آرزو شد! صورت قرمز شدش در 

 د زدم.تقالی اکسیژن تکون خورد که دا

به من نگو چیکار کنم و چینکنم! اون حرومزاده رو -

 بیارش ویال! 
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درحالی که به دست هام چنگ میزد تا رهاش کنم از بین 

 گلویی که دیگه نفسش درنمی اومد ناله کرد.

 ک..کارن..ن..نفسم...-

یک ضرب ولش کردم که عقب رفت و روی زمین افتاد. 

نه د. دست به سیچندبار سرفه کرد و نفس های عمیق کشی

 باالی سرش و نفس گرفتنش، ایستادم.

امیدوارم حالیت شده باشه که چقدر واسم مهمه، کاری -

 که میگمو بکنی.

 لگدی به زانوش کوبیدم.

 نشنیدم صداتو!-

درحالی که دستش دور گلوش بود، بی رمق نگاهم کرد و 

با صدای خشدار و گرفته ای که شبیه آدم های معتاِد لب 

 زد.
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 چشم...ه..هرچی..ش..شما..ب..بخوای!چ..-

اطاعتش آتش درونم رو کمتر کرد. دستی به شقیقم کشیدم 

و روی تخت طاق باز دراز کشیدم. مهره های گردنم درد 

میکرد و تصویر یاسمن حتی روی سقف سفید رنگ اتاقم 

 ثبت شده.

بالشتم رو زیر سرم صاف کردم. هنوزم صدای نفس های 

ر تو گوشم میپیچید. به پشت پلک کوتاه و کم آورده مهیا

 هام دست کشیدم و بلند گفتم:

 سر راهت که میری بیرون، یه دختر بفرست.-

از پشت سیاهی چشم هام میتونستم کمر کجش رو مجسم 

کنم. صداش دورتر شد تا اینکه صدای باز کردن در اومد 

 و بعد صدای خشدارش که گفت:

 چشم...م..میفرستم.-
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۰۷ 

 

♡ ⃟🍹 

 

خواست چیزی غیر چشم ازش بشنوم. دلم سکوت دلم نمی

میخواست، سکوتی به رنگ صورتی و گلبهی و یک 

 یاسمن مطیع که بهم زل بزنه و بگه "چشم".

اره، بگه چشم و سر خم کنه و وقتی بهش هدیه میدم، رد 

 نکنه.

وقتی بهش دست میزنم فرار نکنه و عقب نکشه. یک 

و ، یک تخت ددنیای صورتی میخوام، با میله های صورتی

نفره و زنجیر بلند که دور گردنش چفت شده. مطیع منه! 

ماله منه! همون طور که اموال خاندانش مال من شد، اونم 

 مال منه.



 

Romanzo_o 127 

گرمم بود، تصور بدنش، گرمای دست هاش، اون نگاه 

خجالت زده و سر به زیرش از من یک گرگ دریده 

میساخت که هر جمعه دلش، هوس دریدن تن و بدن این 

 دختر کوچولو رو کرده. 

دستی به شقیقه هام کشیدم، ساعت نزدیک دوازده شب 

 بود و احتماال االن رو تخت خوابش خواب بود.

معموال زود میخوابید یا شاید من فکر میکردم زود 

میخوابه. گوشیم رو از کنار میزم برداشتم. تعداد گزارشات 

ب شافرادم از مکان های مختلف سربه فلک کشیده ولی ام

 برام مهم نبود.

امشب شبیه که دوست داشتم تا خود صبح، به دنیای 

صورتی یاس که داخلش جایی نداشتم، فکر کنم. بدون 

توجه به پیام هام، وارد صفحه تلگرامش شدم. آنالین 

 نبود.
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به عکس پروانه روی پروفایلش نگاه کردم. هیچ وقت 

 عکسش رو عوض نمیکرد. 

دم رو باال آوردم. دختری که با صدای تقه در نگاه قرمز ش

مهیار برام فرستاده زیبا بود. حتی از این فاصله و نور کم 

 چشم های قهوه ایش رو میخواستم.

 سالم، آقا. اجازه هست بیام داخل؟-

نگاهم رو از صفحه چت خالی گرفتم. دگمه کنار گوشیم 

 رو فشار دادم و صفحه قفل شدش رو روی میز گذاشتم.

 سرت قفل کن. بیا تو. درم پشت-

لبخند ملیحی زد. رژ قرمزش لب هاش رو قلوه ای تر 

نشون میداد. هیکلش تو اون تاپ دو بند مشکی و 

شلوارک کوتاه که به زحمت تا پایین برجستگی باسنش 

 میرسید، کامال در معرض دیدم بود.
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درو قفل کرد. موهای مشکیش بلند بود ولی نه به اندازه 

بلند شدم. از دیدن کفش موهای یاسمن! از روی تخت 

 های پاشنه بلندش اخم کردم.

 کفشاتو دربیار.-

اطاعت کرد، با دراوردن کفش هاش قدش به چونم رسید. 

 یاسمن کوچولو تر بود...

 آقا...-

 جلو رفتم.

هیش! صدات درنیاد. مهیار گفته من چی دوست دارم؟ -

 توجیح شدی یا نه!؟

پال سرش رو پایین انداخت. موهای مشکی پخش و 

 شدش، داشت نم نم وسوسم میکرد.

 بله، آقا!-
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لبخندی کنج لبم نشست. سینه به سینش ایستادم. عطر 

 زنانه و مالیمش رو بو کشیدم.

گرگ درونم زوزه میکشید و طلِب جسم این موجود 

ظریف رو میکرد. دستم رو به گردنش کشیدم. استخون 

ترقوه اش رو رد کردم. به شونه های برهنه و پشت 

 نش رسیدم.گرد

 اسمت چیه؟-

 ژینوس آقا.-

سری تکون دادم. پنجه هام رو الی موهاش فرو بردم و 

چنگی به خرمن مشکی موهاش زدم. نم نم جلوتر 

کشیدمش. به سینم چسبید. روی لب هام خم شد و با 

 کمی مکث بوسه ای روی لب های داغم زد.

 اجازه میدید شروع کنم؟-
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مار شد. دستم رو نگاهم روی مردمک های قهوه ایش خ

 زیر چونش کشیدم.

لبخندش هر ثانیه پر رنگ تر میشد. دست هاش رو روی 

 کف دستش رو روی قفسه سینم به حرکت دراورد.

با مهارت دورانی چرخوند و پایین رفت و به شکمم 

 رسید.

عقب عقب بردتم و روی تخت درازم کرد. چشم بستم و 

دنیای صورتی اجازه دادم این دخترک کاربلد ذهنم رو از 

 که داشت خفهام میکرد نجات بده!

روی لب هام خم شد، مالیم میبوسید و همزمان پاهای 

 برهنش رو دو طرف پهلوهام گذاشت.

دست هاش از کنار گردنم پایین میرفت، سینم رو لمس 

 میکرد و با زیپ شلوارم ور میرفت.
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 دستم رو باال اوردم و گردنش رو از پشت سر گرفتم.

 خوام!لبهاتو می-

 پر نیاز خندید و سری به معنی چشم خم کرد. 

تنش رو باال کشید، همزمان بالشتی زیر سرم گذاشت. با 

انگشت های داغش و سینه ای که به شدت تو شهوت 

 میسوخت، دو طرف صورتم رو قاب کرد.

لب هام رو به بازی گرفت، بوسید. لب هاش بوی توت 

وی هزاران رابطه فرنگی میداد. بوی یک مرد دیگه میداد. ب

قبل من رو میداد. یک دختر دست نخورده نبود. یک 

دختر اکبند و نابلد نبود. یک زن بود، مثل تمام زنایی که 

 بعد دیدن یاسمن تو تختم تشریف میاورد.

 از حرکات ماهرانش خمار شدم. 
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با بی قراری دست هاش چرخید و سگک کمربندم رو تو 

 دست گرفت. 

کردم. بدنم عرق کرده بود، قفسه الی چشم هام رو باز 

سینه ژینوس داشت از جاش درمیاومد. من هنوز کاری 

نکرده بودم. قبل اینکه شلوارم رو پایین بکشه به حریص 

 بودنش اخم کردم.

 قراره طوری باشه که من میخوام!-

به وضوح دیدم که تو ذوقش خورد. دست هاش از 

ش رو حرکت ایستاد. از روی تخت بلند شدم. شونه ها

 گرفتم و طاق باز خوابوندمش.

 دست ها باالی سرت!-

میدونست، مهیار روشنش کرده! لبخندی پر از لوندی زد. 

کمرش رو چرخوند و صاف روی تخت خوابید. 

 دستبندهای چرمم رو از داخل کشو برداشتم.
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مچ دست هاش رو به زنجیر کشیدم و به میله باالی تختم 

 محکم کردم.

. بی طاقت کمرش رو تکون میداد خرسند و راضی خندید

 و آه میکشید.

 

۰۸ 

♡ ⃟🍹 

 انگشت اشارم رو روی لب زیرینش کشیدم. 

چونش رو بین انگشت هام فشردم و روی نیم تنش خم 

 شدم.

 بهم بگو چی میخوای!-

دستم از چونش جدا شد، با انگشت گلوش رو لمس 

کردم. اب گلوش رو قورت داد. سیب گلوش زیر انگشتم 

 ورد.تکون میخ
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سرش رو به چپ متمایل کرد. پایین تر رفتم، از روی 

لباسش خط وسط سینش رو دست کشیدم. پاهاش بی 

 قرار روی تخت تکون میخورد.

زود بود واسه خالصی، زود بود واسه رسیده به خواسته 

 این بره رام! 

 دلم بره چموشم رو میخواست.

 چشم هاتو باز کن ژینوس!-

ون شناور بود. آتش هوس قهوه ای نگاهش تو دریای خ

درون بدنش پیچ و تاب میخورد و گر میگرفت. این نگاه 

 معصوم نبود، این چشم ها شبیه یاسمنم نبود.

عصبانی و پراشتعال دستم رو به نافش رسوندم. چنگی به 

برهنگی شکمش که در اثر باال رفتن لباسش، تا حدی 

 معلوم بود زدم.
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 تکون خورد.

 آقا لطفا! -

ت. پر نیاز خودش رو زیر دستم تکون میداد. خندهام گرف

بلند شدم. قیچی برداشتم و از پایین لباس هاش رو پاره 

 کردم.

حتی واسه قیچی شدن لباس هاش هم آه میکشید. به بدن 

بی نقصش که به خاطر لوسیون های مختلف برق میزد 

 نگاه کردم.

 بگو چی میخوای ژینوس؟-

بت باشه و کم مچ پاهاش رو محکم گرفتم، طوی که ثا

 تکون بخوره!

روی رونش خم شدم نفس های داغم رو روی پوستش  

 فوت کردم. چندبار بوسیدم و وسطش گاز ریزی گرفتم.
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از خود بی خود شده بود. با چند حرکت از طرف من بی 

 طاقت و رام، مثل موم تو دست هام بود. 

آقا شمارو میخوام. لطفا...بیاین، هرکاری میخواین باهام -

 نید لطفا...بک

بازم به پیچ و تاب بدن سفیدش که کمی به برنزه ها 

 میخورد خیره شدم.

امشب از اون شب هاست که دلم میخواست صدای جیغ 

 این دختر کل خونهام رو پر کنه!

پیراهنم رو دراوردم. از قصد به کندی دگمه هام رو باز 

 کردم. نگاه خمارش روی حرکات دست هام بود.

زیر لب فریاد میزد و مایل بود سنگینی  با نگاهش و گاهی

 تن من، روی تن خودش باشه!
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زانوم رو بین پاهاش جا دادم و روی باالتنش خیمه زدم. 

 سرش رو بلند کرد کامی از لب هام گرفت.

صدای جیرجیر تختم از تقالهاش کم کم داشت بلند 

میشد. از کم طاقتیش حرصم گرفت، بدون اینکه بهش 

 نه، با خشم گلوش رو گاز گرفتم.فرصت بدم  تحلیل ک

انقدر محکم دندون هام رو تو پوستش فرو بردم که جیغ 

 بلندی کشید.

 ولم کن! روانی وحشی! چی کار میکنی؟ آی...کمک!-

دستم رو جلوی دهنش گذاشتم، پاهاش رو تکون داد، 

تقالهاش زیر تنم لذت بخش بود. دلم میخواست تا صبح 

 تقال کنه.

گلو و گردن سفیدش سیر شدم پایین  وقتی از گاز گرفتن

تر رفتم، شونه اش رو زبون کشیدم و گازی از استخون 
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هاش گرفتم. جیغ های بلندش زیر دستم به فریاد و ضجه 

 تبدیل شد.

با حس شوری خون تو دهنم، عقب کشیدم روی پایین 

 تنش نشستم.

خونی که از کنار گردنش جاری شده بود روی تختم لکه 

 میذاشت.های سرخ به جا 

دستی دور دهنم کشیدم، پوستش قرمز شده بود. نفس 

نفس میزد و احتماال از سوزش زیاد گردنش اشک تو 

 چشم هاش جمع شده بود.

با لبخند به صورت سفید شدش و لب های ترک خوردش 

 نگاه کردم و گفتم:

بازم سر حرفت هستی؟ میخوای هر کاری دلم خواست -

 با جسمت بکنم؟
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بهم انداخت. انگار مهیار راجب این نگاه نفرت باری 

 بخش درندگیم چیزی بهش نگفته بود.

میخوام برم! بازم کن. من دیگه این خراب شده نمیام. -

 تو..تو...

خندم گرفت. دخترک هرزه! چه زود جا خالی میکرد. قبل 

اینکه ردیف فحش هاش کامل بشه دستم رو به بند لباس 

 زیرش گرفتم.

 ز راضی نشدم!کارت دارم کوچولو. هنو-

با ترس نگاهم کرد. مردمک هاش لرزید، چقدر از ترس 

 نگاهش لذت میبردم!

** 

اخرین ضربه رو هم بهش زدم که از درد زیاد پاهاش رو 

تو شکمش مچاله کرد. با رضایت تمام، از روش بلند شدم 
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و حوله تن پوشم رو برداشتم و بدون توجه به ناله های 

 ه صداش دراومد.پر از دردش سمت حموم رفتم ک

 بیا بازم کن!-

خندم گرفت، باالسرش برگشتم. به تن کبود و زخمیش 

 نگاه پرلذتی انداختم.

 این طوری واقعا قابل تحمل تری.-

 با نفرت نگاهم کرد.

 تو یه حیوونی!-

خونسرد دست بردم سمت موهای آشفتش، چنان از ریشه 

موهاش رو کشیدم که جیغ دلخراشی کشید و بلند زیر 

 ه زد.گری

 جرات داری یه بار دیگه تکرار کن. -

 از درد لبش رو گاز گرفت.
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با طوالنی شدن سکوتش، سرش رو به تاجی تخت 

 کوبیدم. از درد زیاد چشم هاش روی هم افتاد. داد زدم.

بفهم باکی حرف میزنی. یه بار دیگه زیر گوشم زر زر -

کنی نگهبانامو میفرستم باالسرت و چنان بالیی به 

 ت میارم که از زن بودنت شرمت بگیره! روزگار

 می لرزید. لب هام رو به الله گوشش چسبوندم و گفتم:

 شنیدی چی گفتم؟-

 بله آقا! فهمیدم.-

نگاهم آروم گرفت. خشم درونم کوتاه اومد. انگشتم رو 

روی زخم روی سینش که هنوز خون تازه روش 

 خودنمایی می کرد کشیدم که تو خودش جمع شد.

 شماها باید همین طوری حرف زد. خوبه، با-
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موهاش رو ول کردم. دست هاش رو باز کردم. حینی که 

 سمت حموم میرفتم غریدم.

 وقتی اومدم بیرون لشت رو تختم نباشه! گمشو بیرون.-

 

۰۹ 
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 من..من لباس ندارم!-

جلوی در حموم ایستادم. نگاهم روی زخم هاش و 

دونم بود. به کبودی هاش چرخید. هنوزم مزهاش زیر دن

یاداوردن تقالهاش زیر دستم، التماس و گریه هاش و 

ناتوانیش برای فرار کردن، وجودم رو سرشار از لذت 

 میکرد.

دستم رو به درگاه در تکیه دادم، درحالی که جسم 

 دردناکش هنوزم روی تختم ولو شده بود ریلکس گفتم:
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م مخیلی ناراحتی لخت برو بیرون، شاید نگهبانام و افراد-

یه فیضی ازت بردن. کال عادت دارن، پس مونده های منو 

 لیس بزنن!

با شنیدن لحن تحقیر امیزم با نفرت چشم گرفت. 

میدونستم مهیار جمعش میکنه، چون اگه نکنه اتفاق بدی 

 میوفته!

حموم رفتم، یک دوش آب سرد کمی از گر گرفتگی 

وجودم رو کم کرد. قطرات آب از الی موهام به پایین 

 ریخت و من هر قطره از آب رو گلبهی تصور میکردم.می

 تن سفید یاسمن!

 بره چموش من، فراری کوچولو!

وقتی یاد نگاه فراریش میوفتم، وقتی با ناراضیت تمام میاد. 

 《زنگ بزن میام!》وقتی با لحن آروم میگه 
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دلم قنج میرفت. هرچی بیشتر فرار میکرد، هرچی بیشتر 

 ی من زندانی میشد.تقال میکرد بیشتر تو قفسها

دستی دور دهنم و چونه خیسم کشیدم. لمس کوتاه تنش 

 برای من شیرین بود. 

ناراضی میاد، نگاهم نمیکنه و خیلی از خبرچینی و افرادی 

که دور و برش گذاشتم بدش میاد. شبیه مادیان سرکشی 

 میمونه که از دل جنگل گیرم افتاده و قصد نداره رام بشه.

ملش رو فعال نداشتم، چون تقال منم قصد تصاحب کا

 کردن شکارم سرگرمیه!

یاسمن مال من بود، خودش، اموالش، رنگ نگاه قهوهایش 

 و اون لب های قلوهای صورتی که ازم دریغ میکرد.

 باالخره توام تسلیم من میشی...-
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شیر آب رو بستم، بدون خشک کردن موهام حوله رو دور 

کت بود، اثری از کمرم پیچیدم و بیرون اومدم. اتاق سا

 هرزه یک ساعتم نیست!

 فقط سوتین پاره شده مشکی رنگش زیر تخت جامونده.

لبخند اهانت امیزی به ردپای به جا مونده ازش روی لب 

 هام نقش بست.

 دوالشدم و اون یک وجب پارچه رو برداشتم.

افکار مختلفی توی ذهنم نقش بست، درحالی که رِد 

مرم پیشروی میکرد. در قطرات آب از پشت گردنم روی ک

کنار برنامه ریزیم برای گرگ جوان و مرموزی که احتماال 

هم سن و سال خودمه و زیادی ساکت و بی 

سروصداست، دلم خواست برای یاسمن یک کوچولو آزار 

 و اذیت درنظر بگیرم.
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روی تخت نشستم، گوشیم رو برداشتم و از سایت مربوط 

 چیزایی که مد نظرم بود رو خریدم.

بخندم پهناور تر شد وقتی لباس زیر های عروسکی و ل

 توری رو تیک میزدم!

 چقدر تو اینا هات بشه این کوچولو!-

** 

به صندلیم تکیه دادم و نگاهم رو به مرد پخته روبه روم 

 انداختم. دندون گرد بود، شایدم زیادی جدی! 

لیست اقالمی که روبه روش گذاشتم رو از باال تا پایین با 

ند و تقریبا دو دقیقه وقت صرف تک به تک اون دقت خو

 نوشته ها و تعداد روبه روش کرد.

دو دقیقه زمان برد و من دو دقیقه به صفحه سیاه گوشیم، 

 که انعکاس نور لوستر روش افتاده، خیره شدم.
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 بسته ها بهش رسیده ولی چرا صداش درنمیاد؟

خرید نجومی شما واسه این مقدار مواد خوراکی و -

 وی واقعا منو به چالش میکشه.کنسر

به سختی نگاه سردم رو به چشم های تیز مشکی رنگش 

 انداختم.

 آقای َسرلک، چیش براتون غیر طبیعیه؟-

دست هام رو درهم قالب کردم. درواقع من نصف 

 مقداری که نیاز داشتم رو بهش دادم.

شما نسبت به تک تک مشتری هاتون دچار چالش -

 میشید؟

باال پرید. روی میز خم شد و حینی که ابروهای سفیدش 

 به نوشته ها نگاه میکرد گفت:
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این تعداد کنسرو و مواد غذایی در کنار دارو و لوسیون -

 های زنانه یکم طبیعی نیست. 

 کاغذ رو تو دستش کمی مچاله کرد، گوشیم لرزید.

نگاهم رو به اسم سیاوش انداختم، بی حوصله قفل صفحه 

 ی رو اعصابم نره.رو زدم تا ویز ویز گوش

احیانا این مقدار تامپون قاعدگی واسه چی نیاز دارید؟ -

میدونید که این محصول تو ایران تولید نمیشه. اگرم بشه 

 استاندارد نیست!

 روی میزم کمی خم شدم. 

نگاهم رو تنگ کردم، بره من هنوز زنگ نزده و این رو 

اعصاب آرومم خط میانداخت هر لحظه دوست داشتم 

 وبه روم رو تیکه پاره کنم.شخص ر
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استاندارد بودن یا نبودنش زیاد برام مهم نیست. مهم -

اینکه اون چند ساعتی که مشتریام میخوان کفاف بده! پس 

برام جورش کن و اگه بازم میخوای سواالی دری وری 

 بپرسی همین االن از اینجا گمشو بیرون!

نگاهش گیج و متحیر شد و چند ثانیه منگ سرجاش 

د. با زنگ خوردن مجدد گوشیم، به صفحهاش نگاه مون

کردم. از دیدن اسم یاسمن ناخواسته حس خوبی بهم 

 دست داد.

 شما چرا انقدر زود جوش میاری؟ -

گوشی رو بین دست هام گرفتم. با انگشت اشارم اسم 

التینش رو لمس کردم و با اخم رو به آقای سرلِک پول 

 پرست لب زدم.

ار دیگران سرک میکشند بدم میاد. از آدم هایی که تو ک-

اگه نمیتونی جلوی فضولی کردنتو بگیری برو بیرون. 
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فروشنده مثل نقل و نبات تو بازار تهران ریخته. االنم 

 اوضاع کارو کاسبی خرابه.

نگاهم هنوز به اسم یاسمن بود، میخواستم تو ثانیه های 

 آخر جواب بدم.

 جناب! دا کنینمیتونی یه مشتری دست به نقد مثل من پی-
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خواست حرف بزنه که دستم رو به نشانه سکوت جلوی 

صورتم نگه داشتم و دگمه سبز رنگ اتصال رو لمس 

 کردم.

صدای نفس هاش زودتر از صدای خودش تو گوشم 

 پیچید.
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از اینکه تا این حد هیجان وجودش رو زیاد کردم که 

تش یسمجبور شده بعد شیش ماه شماره گوشیم رو از ته ل

 بیرون بکشه، حس خوبی بهم دست داد.

 الو؟-

 لبخندی به لحن ناراحتش زدم.

 اسممو تو گوشیت چی سیو کرده بودی؟ یادت هست؟-

 سکوت شد. 

میتونستم تشویش درونش رو حس کنم. مثل یک گرگ 

 نگرانی و حس بدش رو بو بکشم.

 اگه حرفی داری بزن. جلسه ام!-

 شد. بالفاصله صدای لرزونش پشت خط پخش

 ...م..من..ی.یه سوال داشتم. زیاد مزاحمت نمیشم. -

 خندیدم. یعنی خجالت کشیده؟
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با دیدن لباس زیرا یا لباس خواب ها؟ شایدم به خاطر اون 

 لباس دکلته قرمز رنگ! 

 بگو!-

 دربرابر لحن محکم و جدیم وا رفته گفت:

 تو واسم چیزی فرستادی؟ -

نجرِه هش رو به پپشت به سرلک ایستادم. بی توجه به نگا

 باز  نفسی تازه کردم و ریلکس گفتم:

 غیر من کس دیگه ایم هست برات چیزی بفرسته یاس؟-

احساس کردم گونه هاش از پشت گوشی گر گرفت. 

خوشم میاد! وقتی یادش میارم کسی غیر من براش 

 نمونده.

 وقتی غیر من پناهی نداره، وقتی غیر من چاره ای نداره!
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کردم، تا جوابش حال خوشم رو بیشتر با سرخوشی تکرار 

 کنه.

 بهم بگو! کسیو داری برات چیزی بفرسته؟-

 بازم سکوت شد. 

همین سکوتش من رو ترغیب میکرد به بیشتر آزار 

دادنش. به اینکه هر روز و هرساعت یادش بیارم که مال 

 منه! 

حتی اگر تو خونه و محله ای دیگه ای زندگی کنه. بعد 

که حال بدش رو کامال بروز میداد بی  چند ثانیه با لحنی

 ربط گفت:

 چرا اینارو فرستادی؟-

دستم رو داخل جیب شلوارم فرو کردم. چرخیدم. سرلک 

از قیافش رضایت چکه میکرد. احتماال تا من از صدای 
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ظریف و ناراحت یاس لذت ببرم، پیش خودش دو دوتا 

چهارتا کرده و مطمئن شده، خیلی بیشتر از تک فروشی 

 ش میاد.گیر

 برای مهمونی...-

به آنی نفسش قطع شد، قبل اینکه فریاد بزنه با یک جمله 

 حال بدش رو خراب تر کردم.

 االن جلسهام، بیا اینجا صحبت کنیم.-

گوشی رو قطع کردم و با رضایت روی صندلی چرمم 

 نشستم.

 معامله میشه یا نه؟-

 دربرابر لحن محکمم سری تکون داد و برگه رو تا کرد. 
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تا دو روزه دیگه لوازم آرایشی و بهداشتی که خواستی -

رو میفرستم. تا آخر هفته کنسرو و دارو هات اماده میشه. 

 فقط پولش...

قبل اینکه با وراجی هاش، به حس خوبم و هیجان قلبم 

 لطمه بزنه، گفتم:

 تا شب تو حسابته. روز خوش!-

همون روز خوشی که بهش گفتم به اندازه صدتا گمشو 

ون معنی داشت. با رفتن سرلک دست هام رو پشت بیر

 گردنم قالب کردم و چشم هام رو بهم فشار دادم.

مطمئن بودم یاسمن میاد، چون عمرا اون لباس رو بپوشه. 

واسه دوباره دیدنش همه کار حاضر بودم بکنم. متاسفانه 

خودم گفتم یک روز درهفته و االن پشیمونم. کاش 

 عت، هر دقیقه، هرثانیه!میگفتم هر روز هفته، هرسا
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نگاهم رو به ساعت شنی روبه روم انداخت. سروتهاش 

 کردم.

 اون میاد! مثل همیشه.-

حدود یک ساعت و نیم که گذشت اومد. با ورود 

 ماشینش تو حیاط لبخندی روی لب هام نقش بست.

پشت میزم نشستم. چند دقیقه بعد صدای تق تق کفش 

 م بود.هاش تو گوشم پیچید و پشت در اتاق

به صندلیم تکیه زدم. دست هام رو پشت گردنم بردم. 

وقتی در زد و وارد اتاقم شد، از دیدن گونه های سرخش 

و پاکت خرید بزرگی که دستش بود ناخواسته لب هام به 

 خط باریکی کش اومد.

 به به یاسی خانم. -
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لب هاش رو بهم فشار داد. در اتاق رو بست، شال کرم 

تو کرم و شلوار مشکی فوق العاده روی سرش و اون مان

بهش میاومد. دستم رو جلوی دهنم گرفتم. بازم با نگاهم 

کل هیکلش رو برانداز کردم و از تصور لمس تنش داغ 

 شدم.

 سالم، جلسهای که داشتی تموم شد؟-

با شنیدن صدای جدی کمی شاکیش نگاهم رو از قفسه 

یش گسینه که با استفاده از شالش تا حدی زیادی برجست

 رو پوشونده بود، گرفتم.

 تموم شد. -

از روی صندلیم بلند شدم. دست هام رو تو جیب شلوارم 

 فرو بردم و تو دو قدمیش ایستادم.

سرش رو به سختی بلند کرد و نگاه لرزونی با ته مایه 

 نفرت بهم انداخت.
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 پشت تلفن انگار کارم داشتی. اتفاقی افتاده؟-

نگش نشست. با دست اخم غلیظی بین ابروهای مشکی ر

 پاکت خرید رو سمتم گرفت و شاکی گفت:

مگه نگفتی هرچی دوست دارم بپوشم! این چیه -

 فرستادی؟ 

نگاهم روی لب های قلوه ایش چرخ میزد و اصال حواسم 

 پی لحن شاکی و ناراحتش نبود.

 مگه لباسه چشه؟-

حالت نگاهش غمگین و دلخور شد و من هنوزم نگاهم 

لب هایی که نه رژ داشت و نه برق میخ لب هاش بود. 

 لب ولی عجیب برق میزد.
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از داخل پاکت لباس دکلته قرمز رنگی که دیشب خریدم 

رو دراورد و روی تختم گذاشت. واقعا تو ذوقم خورد که 

 چرا لباس زیر و لباس خواب هارو با خودش نیاورده!

قسمتی از لباس روی چشم های جگوار افتاد و قسمت 

ی دندون های بیرون زدهاش نقش بست. پایین لباس رو

انگار پلنگ سیاه لباس رو به دندون گرفته و قصد دریدن 

 صاحب لباس رو داشت! 

اینو نگاه کن! توقع داری همچین کوفتیو تو مهمونیت -

 بپوشم؟
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حقیقتش شدید توقع داشتم این لعنتی رو بپوشه. تنگی 

 میشد. دور کمرش روی گودی کمر یاسمن حتما قشنگ

جلو رفتم، روبه روش ایستادم. نفس های شاکی و تندش 

یکی درمیون با بازدمی طوالنی خارج میشد و از هم دیگه 

 برای خروج از ریه هاش، دعوا میکردن.

 گردنتو میشکنم اگه اینو تو مهمونی بپوشی.-

از شنیدن لحن کالمم چشم هاش ثانیه ای گرد شد. جلو 

بی اندازه از این عقب رفتم، متقابال عقب رفت. چه 

 نشینیش احساس قدرت میکردم. 

پس واسه چی خریدی؟ چرا پای گوشی گفتی واسه  -

 مهمونی!

فاصله به یک قدم رسید، شاید اگر دیوار پشت سرش 

نبود، بیشترم میشد. جلوی هیکلش صاف ایستادم. گوشه 

دیوار یک جورایی گیر افتاده و نگران نگاهم میکرد. یک 
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که چرا اون شب دلم سوخت و تنش رو مزه وقتایی از این

 نکردم، از خودم بدم میاومد.

 چشم ریز کردم و خیلی ریلکس گفتم:

خریدم که بپوشی ولی نه تو مهمونی، اینجا بپوش. -

 میخوام تو تنت ببینمش.

اخم هاش درهم گره خورد. میتونستم عرق شرم و حیاش 

 رو حس کنم که چه طور روی پیشونیش نقش میبنده.

س عمیقی کشید، سعی کرد خودش رو کنترل کنه. وقتی نف

لبش رو بهم فشرد و چشم بست، دلم میخواست لب 

 هاش رو گاز بگیرم.

من همچین چیزیو جلوی تو نمیپوشم کارن. واسم مهم -

نیست دلت چی میخواد یا میخوای با این کارات آزارم 

بدی. هر برنامه ای که چیدی الزمه یادآوری کنم بین تو و 

 هیچی نیست. من
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به لحن تندش نیشخندی زدم. بی هوا جلو رفتم، مردمک 

هاش لرزید ولی ترسش رو نشون نمیداد. بی توجه به 

شدت گرفتن ضربان قلبش، تخس تو چشم هام خیره شد. 

 روی تنش خم شدم. 

دستم رو به زیر چونهاش کشیدم. سرش رو به چپ 

 متمایل کرد و زیر لب گفت:

 برو عقب.-

 یکار میکنی؟ هوم؟اگه نرم چ-

گوشه شالش رو بین انگشت هام گرفتم و با سرخوشی 

 گفتم:

میخوای جیغ بزنی و کمک بخوای؟ کی به دادت -

میرسه؟ خدا!؟ پدربزرگ فلجت؟ کی یاس؟ تو کیو غیر 

 من داری؟
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سفیدی گردنش و گازگرفتگیم نم نم مشخص شد. نفس  

هاش تند بود. سعی کرد خودش رو کنار بکشه که دستم 

 رو کنار صورتش روی دیوار چسبوندم و گیرش انداختم.

جواب بده. کی غیر من واست مونده که انقدر نادیدم -

 میگیری؟

نگاهش رو ازم دزدید، ازم میترسید ولی بازم غرورش رو 

خرد نمیکرد. ثانیه ای به چشم های خمارم خیره شد و با 

 لحن متلک باری زمزمه کرد.

 ی بمونه؟مگه کسیم توی زندگیم گذاشت-

کم کم تنم رو مماس با تنش جلو کشیدم. با چسبیدن 

پایین تنم به پاهاش و احساس گرمای بدنش داغ کردم. 

بوی عطرش کل بینیم رو پر کرد. با پشت دست گونه 

های برجستهاش رو نوازش کردم و التهاب و گرمای 

 پوستش رو مزه مزه کردم و لذت بردم!
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ازم باهام راه نمیای. چرا میدونی کسیو نذاشتم بمونه و ب -

 انقدر سرتقی؟ 

نگاهش غمگین شد. کف دست هاش رو به دیوار 

چسبوند و سعی کرد شدِه به اندازه یک سانت فاصله 

 بگیره.

 برو عقب کارن، داری اذیتم میکنی.-

 اینکه تو با کج خلقیهات اذیتم میکنی مهم نیست؟-

 یخواست جوابی بده که چشمهاش ثانیه ای به بالشت رو

تختم افتاد و مات موند، سرم رو کج کردم. از دیدن 

دستبندهای چرمی که دیشب یادم رفت داخل کشو بزارم 

 خباثت بار خندیدم.

 به چی نگاه میکنی خانم کوچولو؟-
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بدون اینکه از موقعیتم کوتاه بیام و تنم رو عقب بکشم، 

خم شدم و دستبند رو برداشتم. نگاه یاسمن از دیدنش پر 

 شد.از گنگی 

 میدونی این چیه؟-

آب گلوش رو قورت داد. از اینکه میترسید خوشم 

میاومد. مچ دستش رو گرفتم، اولش گیج نگاهم کرد ولی 

همین که دستبند رو به مچش نزدیک کردم، دستش رو 

 عقب کشید.

 چیکار میکنی؟-

بلند خندیدم. دستش رو محکم تر نگه داشتم. زورش 

همون قدر دربرابر من خیلی کم بود. همون قدر ضعیف و 

 قوی!

تقال کرد که با حرص مچ جفت دست هاش رو با یک 

 دست نگه داشتم.
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 باترس لب زد.

 ولم کن، برو عقب.-

نگاهم رو تنگ کردم. شاید باید یادش میانداختم که 

 چیکار میتونم بکنم!

با خشم دست هاش رو باالی سرش به دیوار کوبیدم،  

شک شد. انگار تو لب های برق دارش از ترس نم نم خ

 دهنش خشکسالی راه افتاده.

دست های ظریفش رو صاف نگه داشتم شالش عقب 

رفت و سینهاش به چشمم اومد و یقه لباسش کمی 

 مشخص شد. 

پاهاش سست شد، پایین تنم رو از قصد بهش فشار دادم 

که نفسش گرفت ولی صداش درنیومد و التماس نکرد. 

میکنم. از دید حریر انگار میدونست التماس کنه بدتر 



 

Romanzo_o 168 

اشک احساس پیروزی بهم دست داد. سرم رو به 

 صورتش نزدیک کردم، گردنش رو بو کشیدم.

بوی تنش رو دوست داشتم، بوی خاصی میداد. بویی که 

 هیچ کدوم از دخترانی که زیر دستم میاومدن نمیدادن.

 لب هام رو به گونه راستش کشیدم و لب زدم.

دامه بدی، منم طرز برخوردمو اگه به جفتک پرونیهاتو ا-

 عوض میکنم.

بدن سرما زده و لرزید زیر فشار تنم اسیر بود. با حس  

 رضایت از این اسارت چونش رو بین انگشت هام گرفتم.

 تو چشم هاش خیره شدم.

میبینی؟ همه چیزت االن زیر دست های منه و تو حتی -

 نمیتونی تقال کنی و جیغ بکشی.
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۱۱ 

♡ ⃟🍹 

 

تر بردم، نفس هاش تند بود، بازدمی کوتاه و سرش رو باال

نفسی عمیق که نشون میداد کم اورده. دلم نمیخواست 

 بیشتر از این بترسونمش. 

سال هاست دلم لمس این تن و بدن رو میخواست. از 

بچگی! از وقتی چشم باز کردم یاسمن تو حیاط این خونه 

با شلوارک و تاپ با پسربچه های محله فوتبال بازی 

یکرد. تو بچگیش تخس بود، منی که حتی اهل فوتبال م

نبودم یک وقتایی پشت پنجره مینشستم و به بازی هاش 

 نگاه میکردم. به خنده هاش!

به آب پاچیدنش روی سرو کله گربه ها، به موهای 

 بلندش، از بچگی موهاش بلند بود.
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وقتی پدرش اخر هفته ها براش تو حیاط تاپ میبست و 

تو خونه نیاد و نگاه های تیز فرهاد رو  اون برای اینکه

تحمل نکنه، روش مینشست. پاهاش رو باال میاورد، اوج 

میگرفت. موهای مشکیش تو باد تاب میخورد و من 

ساعت ها به بازی کودکانش و فرارش از این خونه زل 

 میزدم.

 

همون فرهادی که اون موقع تهدیدم کرد اگر یاس رو 

روم میکنه، شده پشت و پناه نشون بزنم ثروتش رو ازم مح

یاسمن! همون فرهادی که خودش پیشنهاد ازدواج ما 

دوتارو داد، وقتی فهمید پسر عزیزش عقیمه و بچه سر 

 راهی بزرگ کردن، زد زیر همه چیز!

زیر قول و قرارهاش با پدرخوندم، زیر حرف هایی که به 

من زد. قبول نکرد تنها نوهای که داشت رو به دسِت 
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ه.  اموالی که حق من بود رو به یاس بخشید. به غریبه بد

 همون یاسی که تو بچگی آدم حسابش نمیکرد.

 من از خاندان سروندی متنفرم. 

نگاهم خیره لب های صورتیش بود، لب هایی که با نیم 

فاصله ای کوتاه به عمل دم و بازدمش کمک میکرد. 

 بدنش یخ کرده بود و من داشتم تو تب میسوختم.

 رو قورت دادم، چونش رو نوازش کردم. آب گلوم 

لب هام رو به جای زخمش کشیدم. تکون خورد و تقال 

 کرد.

 کارن، توروخدا. نکن دار..ی آزارم..م..میدی.-

پر بغض گفت ولی برام مهم نبود، تو اون ثانیه میخواستم 

 لمسش کنم. حتی اگر لمس کردنم آزارش میداد.
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 تر شدش رو بوسه ای عمیق روی گردنش کاشتم. پوست

بو کشیدم. از اینکه تنها مرد زندگیش بودم احساس قدرت 

 میکردم و همین برام کافی بود حتی اگر ارضام نمیکرد!

 میدونی، چرا اون لباسو برات فرستادم.-

ازش فاصله گرفتم، به اندازه کافی زهرچشم گرفتهام و 

 شاید به اندازه کافی تنش رو بو کشیدم.

پام رو عقب بردم. شونه هاش  دستش رو آروم ول کردم،

رو قبل اینکه پخش زمین بشه دو دستی تو حصار پنجه 

 هام قرار دادم و با فشار کوتاه، روی تخت نشوندمش.

 اون لباسو فقط فرستادم که تورو بکشونم اینجا یاس!-

رنگ به رو نداشت، یک جورایی میلرزید و یک وقتایی 

 حد میترسه!فراموش میکردم که از من و ماهیتم تا چه 

 لیوان آبی از پارچ روی میزم براش ریختم. 
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نگاهم نمیکرد، دست های ظریفش رو توهم قالب کرد و 

 تو خودش جمع شده بود!

لیوان رو بین دست هاش گذاشتم و جلوی پاهاش زانو 

 زدم.

دلم برات زود به زود تنگ میشه و تو دیر به دیر میای. -

یتونی بیا. اگه ازت میخوام بیشتر بیای! هر وقت که م

میذاشتی خونه روبه رویی رو واست میخریدم که همیشه 

 ببینمت. 

لیوان بین دست هاش سفت شد، پلک هاش رو بست. 

هنوز اشک با بی نظمی از گوشه چشمش فرو میریخت. با 

 پشت دست گونهاش رو نوازش کردم.

حیف که تو راه نمیای! حیف که دوست داری ازم فرار -

 قعا حیف!کنی، حیف یاس. وا

 فقط نگاهم کرد.
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خالی از حس! خالی از عشق، خالی از دوست داشتن، 

خالی از هر کوفت و زهرماری که یک مرد منتظره از یک 

 دختر ببینه.

و من نمیدیدم. تو چشم هاش منی وجود نداشتم! لب 

هاش لرزید، تو مرز بین تردید واسه صحبت کردن یا 

 ت:سکوت اختیار کردن، با چونه لرزونی گف

 تو هیچ وقت به خواسته هام اهمیت نمیدی کارن. -

دستی به دهنم کشیدم، نگاهم رو به خط سینش انداختم. 

 به شالی که رفته رفته داشت از روی موهاش پایین میفتاد.

 بلد نیستم اهمیت بدم. -

دست هام رو دو طرف بدنش گذاشتم، روی هیکلش خم 

 شدم.
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و به دست اوردم، تمام زندگیم، هر چیزی که خواستم ر -

چه با زور بوده یا با میل و چه با مالیمت! درهرحال به 

دست آوردم. وقتی دست گذاشتم رو تو، وقتی با مالیمت 

میخوامت و پسم میزنی، پس دست به کار دیگه ای میزنم. 

 وقتی پای خواستهام میاد وسط من اهمیت نمیدم یاس!

روی صورتش خم شدم، انگار نمیخواست یکم این 

وشت های صورتی رو آب دار کنه تا من دلم بیشتر لک گ

 بزنه واسه خوردنش.

 دلم بوسیدن لب هاش رو میخواست!

 بدون توجه به چهره ناراحتش خودخواهانه گفتم:

پس توقع نداشته باش به خواسته تویی که میخوام مال -

 من باشی اهمیت بدم. 

از شنیدن لحن مرموزم اخم هاش درهم گره خورد. لیوان 

ابی که دستش داده بودم رو توی صورتم پاچید که یک 
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ثانیه جا خوردم. از سردی آب چشم بستم، تخت سینم 

 کوبید و به عقب هولم داد.

قبل اینکه بتونم واکنشی نشون بدم، بلند شد و با حرص و 

 لحنی که میلرزید گفت:

وقتی تو به خواسته هام اهمیت نمیدی، شک نکن منم -

 بهت اهمیت نمیدم! 

نگاه عصبی و و اخم های درهم و شاکیم رو به چهرش 

 انداختم و زمزمه وار گفتم:

 االن چه گوهی خوردی؟-

 

۱۳ 
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 "یاسمن"
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از جاش بلند شد، آب از سروصورتش نم نم پایین 

میریخت و باالی لباسش خیس شده بود. آب گلوم رو 

قورت دادم، از دیدن سرخی نگاهش که یک تیکه تیله 

خلش شناور بود و حجم زیادی از خشم طوسی رنگ دا

 رو بروز میداد، نفسم بیشتر از قبل شتاب گرفت.

جلو اومد، عقب نرفتم! از کارم پشیمون نبودم، من 

نمیخواستم باهام این طوری صحبت کنه. مثل یک 

 زیردست حرف گوش کن! مثل یک شی بی ارزش!

از این ذهنیت مسخرش که فکر میکرد صاحب منه متنفر 

 بودم.

با نفس های تند و اخم های غلیظ سمتم یورش آورد. از 

 وحشی بودنش با خبر بودم و بدون واکنش ایستادم.

 از روی شالم، موهای جمع شدم رو چنگ زد.
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درد تو نقطه پس کلم پخش شد ولی سرتقانه بهش زل 

 زدم و اجازه ندادم متوجه درِد نگاهم بشه.

م رو صاف ایستاد، من رو به سمت خودش کشید. سر 

 عقب برد و توی صورتم مثل یک حیوون درنده غرید.

 میبینم وحشی شدی، از کی تاحاال هار شدی؟-

 از برخورد نفس های داغش به پوست سردم چشم بستم.  

 از لمس تنم، از حس کردن گرمای تنش متنفرم! 

تقال کردم. دست های مشت شدم رو روی سینش 

 چسبوندم و سعی کردم از خودم جداش کنم. 

به تقالم خندید، دستش از موهام جدا شد و تو یک 

حرکت حلقه دستش دور گردنم پیچید و چنان استخونم 

رو فشار داد که احساس کردم مفصل هام درحال خرد 

 شدن هستن.
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 از درد صورتم جمع شد ولی صدای نالهام رو بلند نکردم!

وقتی مقاومتم رو دید، لبخند خبیثی زد، با پشت انگشت 

 نم رو نوازش کرد.سبابه گو

به خاطر گوهی که خوردی معذرت خواهی کن وگرنه -

 استخون گردنتو میشکنم.

از حرص لب هام رو بهم فشار دادم، وقتی اخم بین 

ابروهام رو دید فشار رو بیشتر کرد، ستون فقراتمم کم کم 

 تیر کشید. 

از درد زیاد پاهام سست شد، حریر اشک تو چشم هام 

 لذت به زجر کشیدنم نگاه میکرد.حلقه زد و کارن با 

زودباش یاس، واقعا دلم نمیخواد گردنت زیر دستم -

 شکسته بشه. 
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با تکون خوردن انگشتش نتونستم جلوی خودم رو بگیرم 

و ناله ای تو گلو کردم که بی هوا روی صورتم خم شد. 

تو سانتی متری از صورتم درد کشیدنم رو نظاره کرد. نگاه 

 لب های ترک خوردم رسید.داغش سر خورد و به 

پرهوس لب های داغش رو روی لب هام گذاشت، 

 احساسی فراتر از نفرت بهم دست داد.

خیلی نرم لبم رو بوسید، جوری گردنم اسیرانگشت هاش 

 بود که نتونستم تقال کنم و محکم شدم به بوسیده شدن!

نفس های پرخشمش آروم شد. لبخند روی لبش نشست 

 و پر نیاز بو کشید. و رایحه تنم رو عمیق

 بوی بدنت فوق العادهست.-

 کمی صورتش رو فاصله داد و با حس پیروزی نجوا کرد.
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گربه کوچولو نمیخوای پنجول بکشی؟ به خاطر این  -

 طعم خوب لبت از گندی که زدی میگذرم!

با نفرت به صورتش خیره شدم و بدون توجه به قلب 

 :ید گفتمتپندم و دردی که تو ناحیه فرق سرم میپیچ

 حالم ازت بهم میخوره.-

فشار دستش رو کم و بی هوا ولم کرد. از رها شدن 

ناگهانیم نتونستم رو پاهام ثابت باشم. به حدی استخونم 

 تیر میکشید که پیش خودم فکر کردم شاید شکسته!

دست های یخ کردم رو به پوسِت داغ گردنم کشیدم. 

. کشید چشم بستم که کارن کنار پنجره جای منم نفس

روی نرده ها خم شد، نگاه پر حرصی بهم انداخت. و بی 

 هوا لگدی به دِر شیشه ای کوبید.
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شیشه از پایین شکست و تیکه های خرد شدش روی 

زمین پخش شد و صدای شکستن شیشه مثل شکستن 

 استخون گردنم، تو مغزم پیچید. 

چرا با اعصابم بازی میکنی؟ حتما باید بزنم شل و پلت -

 جلوی اون زبون بی صاحابتو بگیری؟ کنم که

با فریادش، نگاهم رو از چهره سرخ شدش گرفتم، مردک 

 مریض!

 کی میخوای آدم شی یاسمن؟-

باالی سرم طلبکارانه برگشت، انگشتایی که احساس 

میکردم دلش میخواد تو صورتم خالیش کنه رو مشت کرد 

 و فریاد کشید.

کردم که  من بهت لطف کردم که االن زنده ای، لطف-

 پدربزرگت زندست. چرا کوری؟



 

Romanzo_o 183 

 سرم رو به سختی بلند کردم و داد زدم.

من با دخترایی که هرشب زیرخوابت میشن فرق دارم. -

منو با اونا مقایسه نکن، اگه اونا عاشق چشم و ابروی تو 

 هستن من حالم ازت بهم میخوره! 

دربرابر فریادم و نگاه پر از بغضم زانو زد. به جای اینکه 

از حرف هام حساب ببره و اهمیت بده، روی زانوی 

راستش خم شد. به زخم گردنم که به خاطر کج شدن 

 شالم مشخص بود خیره شد و پر خشم گفت:

هیچ وقت تورو با هرزه های چند ساعتم مقایسه نکردم. -

تو شبیه اونا نیستی. همین ناب بودنت باعث شده 

 دربرابرت کوتاه بیام.

 هش زدم. این االن کوتاه اومده؟نیشخند صدا داری ب

 خدایی به چی میگه کوتاه اومدن؟
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 اصال میفهمه من چی میگم!؟

اگر ناب بودن به معنی اسارته، لعنت به این ناب بودن! 

لعنت به من و عشق دیوانه کننده کارن که وقتی پای 

 دوست داشتنم وسط میاد حتی به خودمم رحم نمیکنه. 

میداد،  ولی بوی ای کاش عشقش واقعا بوی عشق 

 فاضالب میده!

 تو آدم نیستی. حتی زبون آدمم نمیفهمی.-

 راستی میگی نیستم. -

چونم رو تو مشتش گرفت، فشار بدی به فکم اورد و 

 همزمان غرید.

این گرگ وحشیو بیدار نکن کره خر، نزار رو همین -

 تخت تن و بدنتو پاره کنم.
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۱۴ 

♡ ⃟🍹 

پیش از پیش درد همون فشار کوچیک باعث شد گردنم 

بگیره. از درد فجیحش کنترل اشک های سرتق و حرف 

گوش نکنم رو از دست دادم و یکیشون لجوجانه از کنار 

 چشمم فرار کرد و روی شلوارم افتاد.

نگاه خشمگین و طغیانگر کارن، انقدر داغ و سوزان بود 

که وجودم رو ذره ذره آب میکرد. با حسی بد و دردی که 

 به لبم میرسوند، لب زدم.داشت جونم رو 

 ولم...ک..کن.-

با مکث طوالنی دستش از دور چونم جدا شد. با اخم 

های وحشتناک وجوِد زمین افتادم رو نگاه کرد. عقب 

کشید و قبل اینکه بازم بخواد سرم هوار بشه، به صندلی 

 جلوی میزش چنگ زدم.
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با تکون خوردن سرم، گردنم به مرز انفجار رسید. لبم رو 

دندون گرفتم، بی توجه به نگاه خیره کارن و نفس های به 

پرشتابش، صاف ایستادم. نمیخواستم وخامت حالم رو 

 ببینه. نمیخواستم جلوش ثانیه ای ضعیف باشم. 

صاف ایستادم، پاهام درد می کرد ولی بدون لنگ زدن 

 سمت در اتاق قدم برداشتم.

 فردا ساعت هشت ماشین میفرستم دنبالت...-

مکث، بدون جواب دادن از اتاق شوم و پر از با کمی 

حس های مسخرش که هربار من رو تو خودش میبلعید و 

سعی در خفه کردنم داشت، خارج شدم. پله هارو پایین 

 اومدم.

وقتی سوار ماشین شدم و از عمارتش بیرون زدم، از درِد 

 گردنم اشکم چکید.
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 یک جوری تیر میکشید انگار یکی با بیل روش کوبیده!

نمیدونم تا خونه چه طور رانندگی کردنم، با هر دست 

انداز و پیچ وقتی که گردنم تکون میخورد دلم میخواست 

 جیغ بکشم.

ماشین رو جلوی اپارتمان چهار طبقه، با نمای مرمری 

 سفید پارک کردم. 

کلیدهام رو برداشتم و همون طور که زیر لب به خودم و 

یدادم، داخل شدم. جدوابادم به خاطر دیدن کارن فحش م

تو این آپارتمان هیچ کس نبود، فقط من بودم. سه طبقه 

 پایینی رو کارن خریده بود و قصدهم نداشت اجاره بده. 

هرجای زندگیم رو نگاه میکردم ردپای منحوسش 

 مشخص بود.

سوار آسانسور شدم. مقصد طبقه چهارم رو انتخاب کردم. 

 زل زدم.  به چهره بی رنگ و کدر شدم از داخل آینه
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شالم عقب رفته بود و از همین زاویه میتونستم رد انگشت 

های کارن رو که مثل زخم گردنم، نقش و نگار عجیب 

 داشت ببینم. 

بغضم هر لحظه با یادآوری لحنش و بوسیدنش به مرز 

 انفجار نزدیک میشد، حیف به خودم قول دادم گریه نکنم.

ز یدم. ابه لب های خشک شدم با حرص و تنفر دست کش

اینکه طعم لب هام رو خوب میدونست از خودم چندشم 

 شد!

با ایستادن آسانسور، درحالی که دستم رو به پوست گردنم 

 چسبوندم، وارد خونه شدم.

بوی قرمه سبزی کل خونه رو برداشته بود و من عجیب 

 دلم هوس قرمه سبزی های مامانم رو کرده.

یدم کتونی های سف اگه زنده بودن، کارم به اینجا نمیکشید.

رو جلوی در دراوردم و با حالی خراب روی مبل راحتی، 
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جلوی تلوزیون فرو رفتم. نگاه دالرام از آشپزخونه با 

 دیدن سرو وضع آشفتم نگران شد.

کوسن دایره ای شکل کنارم رو برداشتم و زیر گردنم قرار 

 دادم و چشم بستم.

 یا خدا خانم جان چیشده؟ تصادف کردید؟-

 تصادف کردم، یه گاو وحشی تو خیابون بهم کوبید.آره -

حتی از پشت سیاهی چشم هام هم متوجه تعجب نگاهش 

شدم. پوف کالفه ای کشیدم و با لحن گرفته ای که یک 

 کیسه کوچیک بغض با خودش حمل می کرد، گفتم:

میشه برام کرم پیروکسیکام و دیکلوفناک بیاری؟ یه -

 گالب بریز. چاییام دم کن. توش گل محمدی و 

گردنتون درد میکنه خانم جان؟ میخواین براتون ماساژ -

 بدم؟
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اگر چشم باز میکردم، اشک از مردمک هام فرو میریخت. 

 به سختی با دست بهش اشاره کردم و گفتم:

 نیازی نیست، خودم میزنم. فقط چایی بهم بده!-

 چشم، فقط خانم جان واستون یه بسته اومده.-

 کفری لب باز کردم.از شنیدن اسم بسته 

 بندازش سطل آشغالی! -

خندید، یکم مکث کرد. با دست زیر چشمم رو لمس 

 کردم و آروم پلک هام رو باز کردم که گفت:

 از طرف دوستتون ارسال شده. ساراخانم!-

از شنیدن اسم سارا ناخواسته لبخندی بین تمام غم های 

 دلم زدم. 

 چی فرستاده دلی؟-
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ونیک بلند و سفیدش پاک کرد. دست های خیسش رو با ت

 چهرهش درهم شد و با حالت چندشی گفت:

از این خرگوش فسقلیها واستون فرستاده. البته فکر کنم -

توش موشم بود! واال من دل ندارم به جک و جونوراتون 

دست بزنم باهمون قفس و وسایل گذاشتم تو اتاقتون درم 

 بستم!

ی درد یادم لبخندی به پهنای صورتم زدم، برای لحظات

 رفت و با اشتیاق از جام بلند شدم.

 تو شکمش جا نمیشی دلی، چرا انقدر از حیون میترسی!-

با وسواس از در اتاقم فاصله گرفت و حینی که سمت 

آشپزخونه میرفت تا دل و روده جعبه کمک های اولیه رو 

 بیرون بریزه، بلند گفت:

 از بچگی خوشم نمیاومد خانم جان! چندشم میشه.-
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بی توجه به غر زدن هاش، وارد اتاق شدم. با دیدن قفس 

کوچیکی که فقط دورش رو نایلون پیچ کرده بودن و 

سقفش باز بود، نفسی تازه کردم و نشستم. پاکت نامه 

سارا کنار قفس بود که درشت و با دست خط قشنگش 

 《For yasaman》انگلیسی نوشته بود.

ر رگوش و همستلبخندم پهناورتر شد، از باالی قفس به خ

کوچیکی که کنار هم خواب بودن زل زدم. نیشم شل شد، 

 المصب میدونست با چی خوشحالم کنه!

 

۱۵ 

🍹🍹 

♡ ⃟🍹 

*** 

 خوشگل شدی دیوث، رفتی آرایشگاه؟ -
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پایین مانتو مجلسی سفید رنگم رو گرفت، دستی به گیپور 

 های مشکِی طرح رز روش کشید و با لحن خماری گفت:

ندام باشه گونیام بپوشه بهش میاد. میگن طرف خوش ا-

 این چیه تنت کردی، مگه واست لباس نخرید؟

به پشتی صندلی تکیه دادم، گردنم حتی با وجود ماساژ و 

قرص و حموم بهتر نشد و کل شب رو از خواب محرومم 

 کرد.

بی اهمیت به مهیار که درست جلوی نگاه خیره کارن 

 م نزدیک کردم.باهام فک میزد، لیوان آبم رو به لب ها

 لباس کارن مناسب نبود، انداختمش دور.-

از شنیدن حرفم اخم هاش درهم شد، به کت و شلوار 

آرمانی طوسی رنگش نگاه کردم. دگمه های اول پیراهِن 

ست لباسش باز بود و زنجیر کلفت طالیی رنگش رو به 

 رخم می کشید.
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یعنی اگه من جای کارن بودم به حدی میزدمت صدای -

ی. اخه دختر چی برات کم گذاشته که یه ماچم سگ بد

ازش دریغ میکنی؟ ُمرد اون دورانی که دختره افتاب 

مهتاب ندیده بود. بابا یکم به روز باش، االن دخترا 

 جونشونو بابت یه پسر جنتلمن میدن. 

نگاهم رو از مهمون های کم سالن که درحال گفت و گو 

ز نجکاو و مرموبودن و شامپاین کوفت میکردن، به چهره ک

مهیار انداختم. از وقتی منو رسونده یک کله داشت حرف 

 میزد.

زیر نگاه های گاه بی گاه کارن که تو صدر مهمون ها، با 

اون ژست مغرورانه و اخم های درهم و چشم های 

وحشی طوسیش نشسته بود، سمت مهیار چرخید. بدنم 

رو سمت جلو کشیدم. روی میز دست هام رو توهم 

 ردم و با لحن تمسخرامیزی گفتم:قالب ک



 

Romanzo_o 195 

 مهیار یه پیشنهاد بهت بدم؟-

با سرخوشی به خدمتکاری که تا خشتک براش خم شده 

 بود، اشاره کرد یک بطری جدید براش بیاره.

 بگو قناری!-

زبونم رو به سقف دهنم چسبوندم، چشم هام رو خمار 

 کردم که ثانیه ای مبهوت به خط چشمم خیره شد.

کارنو خوب میشناسی و ازش تعریف تو که انقدر -

 میکنی. چرا نمیری باهاش بخوابی؟

نگاه مبهوتش با تحلیل حرف هام گرد و متعجب شد. 

خودم رو عقب کشیدم و با حرص از زیر صندلی به پاش 

 کوبیدم.

پاشو برو به جا دیگه بشین. چقدر رو اعصابی! از وقتی -

گه اومدم یه کله داری چرت و پرت میگی. دو کلمه دی
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حرف بزنی از مهمونی میذارم میرم، به کارنم میگم تو 

 باعثشی.

 ابروهاش باال پرید.

 تو ادب نداری؟ -

 نوچی زیر لب گفتم و سری به معنی نه تکون دادم.

خیلی وقته پیش فهمیدم با گرگ جماعت بخوام سروکله -

 بزنم باید ادبو ببوسم بزارم کنار!

 خندید.

 چرا انقدر از ما متنفری؟-

 هم رو تنگ کردم.نگا

چون واقعا نفرتانگیزید. همتون! چه اون سردسته خرتون -

 باشه چه سگ های زیر دستش.
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چشم هاش از لحن تندم گرد شد. انگار فهمید از دنده 

 چپ بلند شدم. دستش رو به حالت تسلیم باال آورد.

باشه رم نکن. بیا کادوتو بدم گم شم برم. دو دقیقه دیگه -

 میکنی. اینجا بشینم پارم

از جیب کتش یک جعبه مخملی نقره ای با پاپیون قرمز 

 جلوم گذاشت. 

 چیه؟-

 بازش کن، کارن گفت بهت بدم.-

نگاهم رو از چشم های براق مهیار به کارن انداختم. 

دختری با موهای بلوند و تاپ و شلوارک لی تقریبا تو 

حلقش بود ولی نگاه کارن روی من میچرخید. به دستش 

که چه طور جامش رو محکم فشار میداد و  نگاه کردم

 منتظر بود.
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آب گلوم رو قورت دادم، واقعا دلم جنگ و جدال جدید 

نمیخواست. ترجیح میدم دور و اطرافش نباشم. جعبه رو 

 بدون اینکه بازش کنم تو کیفم چپوندم.

 کادوتم دادی، حاال پاشو برو. -

کتش با ورود چند مرد از در ورودی از جاش بلند شد و 

 رو صاف کرد.

 بی اهمیت بهش به صندلیم تکیه زدم.

حواستون به خانم باشه! چشم ازش برندارید، اگه اتفاقی -

 افتاد به من زنگ بزنید.

 چشم آقا مهیار.-

 یاسمن، از جات تکون نمیخوری تا کارن بیاد دنبالت. -



 

Romanzo_o 199 

نگاه خستم رو باال آوردم، شخصی درست از نیم رخ بهم 

گینش رو احساس می کردم. به مهیار خیره بود. نگاه سن

 چشم غره ای رفتم و گفتم:

اینجام زندانیم؟ حتما باید چهارتا گردن کلفت باالسرم -

 بزاری؟

کف دستش رو روی میز گذاشت. روی صورتم خم شد 

 با اخم و جدیت صداش رو پایین اورد و لب زد.

اینا برای محافظت از تو اینجان. میدونم خوشت نمیاد -

 ن میخواد مراقبت باشه.ولی کار

نگاه گرم و سنگین اون مرد که هنوز نتونسته بودم بچرخم 

و نگاهش کنم، روی صورتم قفل شده بود. ای کاش یکی 

 من رو دربرابر کارن محافظت میکرد.

با رفتن مهیار، چهارتا بادیگاردش دور میزی که نشسته 

بودم رو گرفتن و من فرصت کردم به شخصی که چند 
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مات زده جلوی در ورودی بهم خیره شده توجه  دقیقه ای

 کنم.

یک نگاه عسلی، یک نگاه گرم مثل خورشید. رنگ چشم  

هاش اولین چیزی بود که باعث شد توجهام بهش جلب 

 بشه.

درست جلوی در ورودی همراه سه مرد هیکلی ایستاده 

 بود.

چهره جدی و مردونه ای داشت و با حیرت نگاهم میکرد. 

به ذهنم نمیرسید که این چشم عسلی براق حتی یک ثانیه 

 واسه چی داره این طور با دلتنگی و حیرت نگاهم میکنه!

 

۱۶ 

♡ ⃟🍹 

 



 

Romanzo_o 201 

احساسات نگاهش به حدی بود که تاب نیاوردم، سرم رو 

 پایین انداختم و گوشیم رو بین انگشت هام فشار دادم.

مهیار همراه سیاوش جلوی این مرد غریبه سر خم کردن 

و احترام خیلی زیاد سمت باالی سالن، جایی و با تعارف 

 که کارن با نگاهش غافلگیرم میکرد، هدایتش کردن.

وقتی مهیار بهش خوش آمد گفت، نگاهش روی من  

میچرخید و آخرسر با اخم های غلیظی چشم گرفت و به 

 میزبان نگاه کرد.

میزبانی که از این فاصله میتونستم خشم و حرص رو تو 

ببینم. جوری دسته صندلی رو فشار  نگاه طوسی وحشیش

 میداد که پوست دستش به سفیدی میرفت. 

با کنجکاوی حرکات کارن رو دنبال کردم. برام عجیب 

 بود، به پای این مرد غریبه با اکراه بلند شد!
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تا جایی که به خاطر داشتم به حدی مغرور بود که با  

 دورود هیچ کس تکون نمیخورد و این اولین بار بود شاه

 همچین چیزی بودم!

نگاهم رو ازشون گرفتم، خوابم میاومد و برام مهم نبود 

اونا چیکار میکنند. بین تعداد زیاد بازی هایی که برای 

فرار از حوصله سر رفتگی و پرتی حواسم وصل کردم، به 

پیامک سارا چشم دوختم. پیامی که هرچی فکر میکردم 

 نمیدونستم چی جوابش رو بدم.

 《م جدید یونی شروع شده. میای؟ثبت نام تر》

با گوشه ناخن به میز کوبیدم و ریتم هماهنگی با صدای 

مالیم موسیقی بی کالِم درحال پخش گرفتم. یاد تهدید 

کارن افتادم، روزی که به خاطر عادت شدنم، نتونستم 

بهش سر بزنم و پشت گوشی سرم داد زد و با حرص 

 گفت:
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خرابشده وقت واسه من وقت نداری ولی واسه اون 》

 《داری؟ دیگه حقی نداری بری دانشگاه!

کالفه از یاداوری اون روز و جروبحثی که نتیجهای جز 

حرص خوردم در پی نداشت، به ضربه هام شدت دادم. 

کل زندگی من بازیچه دست مردی شده که هیچ نسبتی 

باهام نداره. به صفحه تاریک شده گوشیم زل زدم. به 

که پشت سایه چشم  چشم های غمگین و دلخورم

 کمرنگم و خط چشمم، پنهان شده بود.

با حس های سردرگم و کالفه از جام بلند شدم که یکی 

از مردانش با احترام جلوم رو گرفت. نگاه چپی به چشم 

های هیزش انداختم. لبخندی زد و با ادبی که من رو 

 متحیر میکرد گفت:

نید ک خانم کجا تشریف میبرید؟ اگه چیزی میخواین امر-

 واستون بیارم.
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به موهای بیرون اومده از روسری سفید مشکیم، دست 

کشیدم و داخل فرستادمش، نفسی پر حرص بیرون 

فرستادم و درحالی که کیفم رو بین انگشت هام فشار 

 میدادم گفتم:

 باید برم سرویس بهداشتی! برو کنار...-

دستش رو عقب کشید. با نگاهی که به سه مرد دیگه 

کنارم و پشت سرم ایستادن. بین حصار مردانش انداخت 

 گیر بود و خود منحوسش از باالی مجلس براندازم میکرد.

 بفرمایید خانم، از این سمت...-

کالفه سمت درب قهوه ای انتهای سالن رفتم. هر 

چهارتاشون دنبالم راه افتادن. جلوی در سرویس سمتشون 

 چرخیدم و گفتم:
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الم بیاین؟ تعارف نکنیدا میخواین تو خود سرویسم دنب-

فکر کنم هر چهارتاتون بتونید باالی سرم وایسید و به 

 کارن شرح حالمو بدید!

سر خم کردن، یکیشون از لحن متلکبارم خندش گرفت 

 ولی به سختی خودش رو کنترل کرد.

 همینجا صبر میکنیم، چیزی نیاز داشتید بگید.-

اسفانه متدوست داشتم بگم از زندگیم گم شید بیرون ولی 

 اگرم میگفتم در حد خر نمیفهمیدن.

پشت بهشون کردم و وارد راهرو باریک شدم. انتهای راه 

رو دوتا سرویش بهداشتی وجود داشت. کالفه بودم و دلم 

 میخواست برای چند دقیقه از نگاه کارن فرار کنم.

نگاه اون، بوی جنون میداد. اون طوسی های دیوانه، اون 

هش درحال تیز کردن دندون و گرگ وحشی که تو نگا

پنجه هاش بود، اون مردی که خودش رو مالک من و 
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زندگیم میدونست! فقط میخواستم چند دقیقه از دست 

 نگاهش پنهان بشم.

شیر آب رو باز کردم، بی دلیل دست هام رو شستم. کیفم 

رو باز کردم تا دستمال کاغذی بردارم که چشمم به 

 هدیهاش افتاد.

زده ترکونده بعد واسم کادو میخره. چقدر  روانی گردنمو-

 خوب از دلم درمیاری کارن!

 کیفم رو کنار روشویی گذاشتم و در جعبه رو باز کردم.

از دیدن دستبند کارتیه پالک دار که اسمم روش هک شده 

بود ماتم برد. با ابروهای باال پریده به نگین های اتمی کنار 

تو سلیقم اسمم دست کشیدم. زنجیرش کلفت بود و 

نیست! باورم نمیشه مردی که این قدر ادعا میکنه عاشقمه 

 هنوز نمیدونه من از چیزای ظریف خوشم میاد!

 خندم گرفت، چقدر من بدبختم! 
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دستبند رو روی مچ دستم گذاشتم و بهش نگاه کردم، 

 خوشگل بود!

 زنجیر کلفت به دست نمیاد!-

فتاد. زهرم ترکید. دستبند از دستم، روی سرامیک ها ا

درحالی که دستم رو روی قلبم میذاشتم با چشم های گرد 

شده چرخیدم و با دیدن یک جفت چشم عسلی خشکم 

 زد.

 ترسوندمت!؟ متاسفم، فکر کردم متوجه شدی من اینجام!-

قلبم درست تو حلقم میزد. با چشم های گشاد شده به 

هیکل درشتش نگاه کردم. انقدرام کوچولو نبود که بگم 

 ورش نشدم.متوجه حض

 م..من شمارو اصال ندیدم. تو دستشویی بودید؟ -
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تکیه اش رو از دیوار گرفت، یک قدم جلو اومد. همون 

 طوری نگاه میکرد.

 همون طوری که تو سالن بهم زل زده بود!

 نگاهش پر از حس ناشناختهست!

 

۱۷ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

اصال چه طوری اومده؟ مگه پیش کارن نبود؟ پر از 

احساس استرس بهش نگاه کردم. روبه عالمت سوال با 

روم ایستاد. نگاه خیرش روی چشم هام میچرخید و چنان 

وجب به وجب صورتم رو نگاه میکرد که انگار صدساله 

 من رو میشناسه و دلتنگه!
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عجیب ترین چشم هارو داشت که عجیب ترین 

احساسات ممکن رو داخلش خالی کرده و انگار با آبپاچ 

 احساسات عجیب رو میپاچه!به سروشکل من، این 

 دستبندتو نمیخوایش!؟-

با شنیدن صدای بم و مردونش نگاهم رو از قاب صورتش 

گرفتم. ثانیه ای نگاهش رو به زیر کشید. قبل اینکه نیم 

خیز بشه، خودم خم شدم، از روی زمین دستبند کارن رو 

 برداشتم که صداش دوباره تو گوشم پیچید

 نشو خانم جوان! هیچ وقت جلوی هیچ مردی خم-

ابروهام باالپرید. لبخند بی معنی بهم زد و سمت روشویی 

خم شد. لب هاش تکون خورد ولی صدایی ازش به 

 گوشم نمیرسید.
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بوی عطر تلخش چنان تو بینیم پیچ میخورد و شامهام رو 

پر کرده بود که احساس اون تلخِی عطرش خوابم رو 

 !پروند. انگار که قهوه ترک به خوردم دادن

چرخیدم و سمت در رفتم، احساس خوبی نداشتم. این 

مهمونی کذایی برام عذاب آوره. این مرد مهمون کارن بود 

و هرچیزی که به کارن مربوط بشه، برای من خوب 

 نیست!

به خصوص که نگاهش مثل آدم های عادی نیست، 

 جوری طغیانگر نگاه میکرد که وجودم شل میشد. 

وندم و چند بار باال و دستم رو به دستگیره در چسب

پایینش کردم. در کمال ناباوری باز نشد. اخم درهم 

 کشیدم. کیفم رو زیر بغلم گذاشتم و زور زدم.

 درش گیر داره، یه لحظه صبر کن.-
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دستمال کاغذی هایی که باهاش، دستش رو خشک کرد 

رو داخل سطل طالیی کنار روشویی انداخت. هیکل 

های پیراهن سفیدش رو بزرگش رو کنارم کشید. آستین 

تا زده بود و من ناخواسته نگاهم به ساعت رولکس 

طالیی نقره ای دستش افتاد که روی ده تیک تیک میکرد 

 و همزمان تاریخ امروز رو به التین نشون میداد.

دستش رو به دستگیره چسبوند و با دست دیگه باالی در 

م یرو فشار داد. یکم ازش فاصله گرفتم. درحالی که از ن

رخ به ته ریش اصالح شدش خیره مونده بودم به در 

 فشاری اورد که باز شد.

چرخید، مستقیم بهم زل زد. بازم حس های مختلف، بازم 

بوی عطر تلخش! آب گلوم رو قورت دادم. دربرابر 

 نگاهش سرم رو خم کردم و زیر لب گفتم:

 ممنونم.-
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دستم رو جلو اوردم و لبه در رو گرفتم که ثانیه ای 

 دستش رو روی دستم گذاشت و مانع از باز کردن در شد.

از برخورد گرمی دستش به پوست مرطوبم فوری عقب 

کشیدم. نفس های سنگینش رو بیرون فرستاد، کمی سمتم 

 مایل شد و با لحن دورگه ای زمزمه وار گفت:

 اسمت چیه؟-

ابروهام باال پرید. دربرابر لحن گرم محکمش نفسی تازه 

 زبون کشیدم و باهمون اخم های درهم گفتم: کردم. به لبم

 ببخشید، متوجه نمیشم. -

 اسمتو پرسیدم. اسمت چیه؟ -

ساکت شدم. از بیرون سروصداهایی به گوش میرسید. 

میترسیدم کارن اومده باشه دنبالم و هیچ دلم نمیخواست 
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من رو با شریکش یا مهمونش یا هرچیزی که این مرد 

 براش هست، ببینه!

 میبینم اسممو بهتون بگم.دلیلی ن-

دستگیره درو گرفتم و بدون نگاه کردن به اون چشم های 

 عجیب و براق ادامه دادم.

 لطفا برید کنار، باید برم. ممکنه بیان دنبالم.-

لب هاش رو بهم فشار داد. به انگشت های مشت 

 شدهاش نگاه ریزی انداختم که عقب کشید. 

بزرگش جدا شد،  به محض اینکه در، از بند انگشت های

 سریع از دستشویی خارج شدم.

یکی از محافظ ها با خروجم فوری سمتم اومد. نفس 

عمیقی کشیدم و سعی کردم حواسم رو از اون عسلی های 

 خاص جمع کنم. 
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 خانم باید سریع بریم. اقا تو ماشین منتظرشمان.-

گوشیم تو کیفم لرزید. فقط سری تکون دادم و همراهش 

رم پایین بود و بین شلوغی کیفم و قدم برداشتم. س

دستبندی که زنجیرش به بند ساعتم گیر کرده، دنبال 

 گوشی بدبختم میگشتم.

 بخوابید رو زمین!-

با فریاد یک مرد و صدای شکسته شدن شیشه ها و  

همزمان صدای تیر اندازی سرجام ماتم برد. محافظی که 

 جلوم بود. چرخید تا خواست دستم رو بگیر جلوی چشم

های من کسی از پشت به کمرش و پاش شلیک کرد و 

بعد صدای خشن مردی از در ورودی به من اشاره کرد و 

 داد زد.

 دختره بکشید!-
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نفهمیدم چیشد، نفهمیدم چرا سرم گیج رفت و صدای ناله 

آخر محافظ کارن و خونی که از کمرش جاری میشه 

جلوی چشم هام قفلی زده! بوی باروت و خون توی بینیم 

 پیچید.

صدای جیغ و داد میاومد، چند نفر با چهره ای پوشیده 

سمتم میاومدن، با تیری که سمتم نشانه گرفتن فوری 

 خودم رو پشت ستون کشیدم. 

تیرهاشون دقیقا به گچبری های ستون برخورد کرد. قلبم 

تو حلقم میکوبید. زهرم آب شد! هول کرده و بی دفاع دو 

 م.دستی سرم رو گرفتم و چشم بست

دستی از پشت کمرم چنگم زد. چرخوندتم. انقدر سریع  

باالتنم رو به سینهگرمش چسبوند و با دست آزادش میز 

ناهار خوری کنار ستون رو مثل سنگر چپه کرد که حتی 

 فرصت نکردم ببینم کی بود وچی شد! 
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مردشورتو ببرن با این مهمونی گرفتنت. بشین اینجا -

 ببینم!

. نگاه آب گرفته و وحشت زدم منرو کنار خودش نشوند

 رو به عسلی نگاهش انداختم.

 

۱۸  

🍹 

♡ ⃟🍹 

بدون توجه به نگاه وحشت زده من، با اخم های درهم و 

شاکی روی زانوش کمی بلند شد. دست پشت کمربندش 

برد و با درآوردن یک کلت مشکی رنگ، احساس کردم 

 چیزی درون قلبم فرو ریخت. 

قدم های چند نفر رو خشاب هاش رو چک کرد، صدای 

که با احتیاط سمت ما میاومدن تو گوشم میپیچید. آب 
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گلوم رو قورت دادم، یک ثانیه سرش رو بلند کرد که تیر 

 اندازی شروع شد.

با وجود میز سرم رو بین دست هام گرفتم. از صدای بلنِد 

فرو رفتن گلوله ها به میزی که حکم یک سنگر موقت رو 

 متالشی میشد.برامون داشت مخم داشت 

چه غلطی کردی میخوان ابکشت کنن؟ مامانت درکنار -

اینکه بهت گفته اسمتو به غریبه نگی، بهت یاد نداده 

 انگشت تو سوراِخ ملت نکنی؟

درحالی که دست هام روی گوشم بود، به چهره 

خونسردش گیج نگاه کردم، لبخند کجی تحویلم داد و 

 جملش رو اصالح کرد.

 د بود. نزدیک من باش!منظورم لونه زنبو-

خیلی سریع بلند شد، با بلند شدنش فاتحه خودم رو 

خوندم. مثل جنین تو خودم جمع شدم. صدای تیر و 
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درکنار ناله افرادی که میتونستم حدس بزنم راحت در 

 معرض گلوله های این چشم عسلی مرموز قرار میگیرن!

 به هرکس یک گلوله ام میزد، کارش تموم بود.

سروصداها و نور سالنی که هی قطع وصل بین تمام 

 میشد، بوی باروت بینیم رو آزار میداد.

گلوم میسوخت. احساس میکردم االنهاست که از ترس 

 قبض روح بشم!

 من وسط این بدبختی چیکار میکنم!-

تمام وسایل روی میز پخش زمین شده بود و ناخواسته 

 دستم تو ظرف ژله آلبالو فرو رفت.

نو زد، از پشت کمرش خشاب تازه ای دوباره کنارم زا

 دراورد.

 از ترس به سکسکه افتادم.
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 ب..با..زم..هستن؟-

دربرابر لحن تحلیل رفته ام، بدون واکنش فقط نگاهم کرد. 

از  اون نگاه های خاص، به مردمک های لرزونم که آب 

دورش رو گرفته و هر ازگاهی چند قطره ازش به صورت 

 نامتعادل سر ریز میشد.

ش ثانیه ای به باالی سرم افتاد. بازوم رو چنگ زد و نگاه

سمت مخالفش من رو کشید و همزمان خودش بلند شد. 

 لگدی تو شکم مردی که نقاب داشت کوبید.

با اون قد بلند و هیکل درشتش یکی میزد، طرف 

میخوابید. طرف از پشت سر با مغز رفت تو صندلی، پایه 

 صندلی چپه شد و طرفم افتاد.

 ار تکیه دادم.به دیو

قلبم داشت نم نم تیر میکشید از حجم زیاد ترس و 

 استرس و هیجان کاذب نفس هام به هین هین افتاده بود.
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چشم هام سیاهی رفت، کف دستم رو روی قفسه سینم 

 گذاشتم. 

 سعی کردم بین تمام این شلوغی و ازدهام نفس بکشم. 

 حالت خوبه؟-

ال بیارم، تازه درد کنارم زانو زد. نمیتونستم سرم رو با

فجیحی تو گردنم، کمرم و باسنم درحال اعالم حضور 

 کردن بودن.

دو طرف شونم رو گرفت، بدنم رو صاف به دیوار تکیه 

 داد.

با این حرکتش مجبورم کرد سرم رو بلند کنم و به نگاه 

 زرد رنگش که برق میزد توجه کنم.

 دونه های درشت عرق از پیشونیش پایین میریخت. 

 رش اسمتو بهم نگفتی.اخ-
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-

تواین...شرا..رایط..ا..اسم..م..م..می..خ..خوای...چ..چی..کار

 ؟

 به لحن صدام که شبیه آدم های لکنت دار، شده خندید. 

دهن باز کرد حرفی بزنه که فریاد کارن از انتهای سالن 

 هوش و حواسم رو سرجاش اورد.

مرتیکه خر، تو گوه خوردی تنهاش گذاشتی. تو گوه -

ردی اومدی دنبال من! به خدا همتونو باهم زنده به خو

گور میکنم! پیداش کنید، خار تو دستش رفته باشه 

 خشتکتونو درمیارم.

نعره هاش هر ثانیه بلند تر میشد و انگار هنوز من رو 

 ندیده.

 تمام سلول های سرم از صدای گلوله ها تیر میکشید. 
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از یک جهت  انگار اون تیرها تو مخم من فرو رفته و مدام

 به جهت دیگه میره و مثل میخ مخم رو سوراخ میکنه.

 واقعا درمیاره!؟ -

نگاه بی حالم رو به فیس مردونهاش انداختم. لب های 

گوشتی خشک شدش رو بهم فشرد. موهاش بهم ریخته و 

 خاکی بود.

آب گلوم رو به سختی قورت دادم و با لحن بی حسی 

 گفتم:

 درمیاره!-

هاش گرد شد و خنده هاش کش با این حرفم چشم 

 اومد.

بابدبختی دستم رو زیر تنم کشیدم. نگاهش روی ریز 

 حرکات بدنم میچرخید.
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صدام میلرزید بی انرژی نفسی چاق کردم و قبل اینکه 

 محافظش رو بکشه داد زدم.

 کارن! -

چند ثانیه سکوت شد. صدای قدم های تندش تو سالن 

براق بلند شد و  پیچید. این مرد مرموز، این چشم عسلی

 دست به سینه به کارن و افرادش خیره شد.

نگاه خستم رو باال اوردم، به سختی سعی کردم بلند شم. 

دیدن چشم های طوسی کارن من رو بیشتر از ادم هایی 

 که میخواستن من رو بکشن، میترسوند.

درحالی که کلتی مشابه این مرد غریبه دستش بود سمتم 

دستش زیر کمرم نشست. بدنم رو  اومد، نیم خیز بودم که

 صاف کرد.

 به چشم های بی رمق و بی حالم نگاه دقیقی انداخت.
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 تیر خوردی؟-

دربرابر لحن خشن و عصبیش، سعی کردم ازش فاصله 

 بگیرم و صاف وایسم ولی پاهام میلرزید.

نگاه شاکی به اون مرد انداخت. قبل اینکه عربده بکشه با 

 ختی لب زدم.حرص به سینش کوبیدم و به س

 جونمو..نجات..داد...ا..ازش..ت..تش...تشکر کن!-

با فکی منقبض شده نگاهش رو ازم گرفت. میدونستم قدر 

 نشناسه! 

جوری که شاکی طرفو نگاه میکرد ترسیدم االن، پاچهاش 

 رو بگیره.

 

۱۹  

🍹 

♡ ⃟🍹 
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 با رسیدن مهیار، مچ دستم رو گرفت و سمتش هولم داد.

و نگران سرتاپام رو برانداز  مهیاری که وحشت زده

 میکرد.

وقتی دست کارن از بدنم جدا شد، دست های مهیار دور 

کمرم رو گرفت و کمک کرد با وجود لرزش پاهام سروپا 

 بمونم.

به خاطر کمکت ممنون! اگه تو نبودی حتما یه بالیی -

 سرش میاوردن.

شاید باید بهتر مراقب دارایی هات باشی! آدم چیزی که -

 اره رو ول نمیکنه بره.دوست د

به دیوار تکیه دادم، دست مهیار رو با حرص پس زدم که 

 با اخم نیشگونی از پهلوم گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد.

 آروم بگیر دیگه، خوبه همین االن داشتن میکشتنش!-
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نگاه عصبیم رو به چشم های کارن انداختم. اون مرد 

 هنوزم نگاهش روی من بود.

 جسارتی جلوی کارن، بهم زل زده. نمیدونم با چه 

وقتی کارن با اخم های درهم و حالت جدی، بدون 

جواب به متلکش، دستش رو جلو برد تا باهاش دست 

 بده، باالخره نگاهش رو ازم گرفت.

داداش کرونا اومده من دست نمیدم، میترسم ویروسی -

 باشی، منم بدنم حساسه مریض میشم!

ش حساس بود؟ با این هیکل ابروهای کارن باال پرید. بدن

 و ابعاد؟

 نمیدونم چرا خندم گرفت.

 دستش رو مشت کرد و همزمان گفت:

 میتونم بهت مشت بدم! -
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کارن متقابال دستش رو مشت کرد و به مشت مردونهاش 

 کوبید.

بابت مهمونیت و گانگستربازی که شد ممنون، روحم -

 شاد شد. فعال خدافظ!

ه، کارن یک قدم سمتش پشت به ما کرد و قبل اینکه بر

 برداشت و گفت:

آخر هفته بیا ویالی من! میتونیم بقیه صحبت هامونو  -

 اونجا بکنیم.

نگاهم رو تنگ کردم. درحالی که دست هاش رو تو جیب 

شلوارش فرو میبرد، کمی گردنش رو به راست متمایل 

 کرد.

به سرتاپای کارن نگاهی انداخت و بعد مکث طوالنی 

 گفت:
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و کردیم. فکر نکنم زر دیگه ای مونده باشه صحبتهامون-

 واسه زدن. 

اینبار مهیار دخالت کرد. من رو ول کرد و کنار کارن 

 ایستاد و با چاپلوس ترین حالت ممکن گفت:

آرشام جان یکم راه بیا سرجدت، شما نصف بیشتر -

حرفاتونو نزدید. تازه بحث سهام ونوس مونده. سرجمع 

دید. من، دو روزه دهن شما نیم ساعت باهم صحبت کر

گوشی خودم و اون منشی بدبختو سرویس کردم واسه یه 

قرار مالقات کامل! حاال آخر هفته تو یه جای بهتر قرار 

 بزاریم. امروز که نشد، خدایی این طوری نمیشه که! 

دربرابر حرف هاش نیشخندی زد طوری که دهن مهیار 

 بسته شد و آب گلوش رو قورت داد.
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سه مرد تقریبا هم هیکل خودش داخل  از در ورودی 

اومدن و با دیدن آرشام به سرعت قدم هاشون اضافه 

 کردن.

نگاه آرشام چرخید از مهیار به کارنی نگاه کرد که به 

سختی جلوی خودش رو نگه داشته بود و سعی میکرد بی 

 واکنش باشه.

 کارن اهل التماس کردن نبود! 

 اهل خواهش کردن نبود!

رد غریبه، که هم اسم پسر آریامنه و مثل نمیفهمم این م

معنی اسمش محکم و استوار و زورمنده، چی داره که 

 کارن حاضر شده جلوش کوتاه بیاد؟

 همه چی مرتبه رئیس؟-
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چرخید به افرادش که نگران بودن سری تکون داد. کت 

مشکی رنگش رو از دست طرف، گرفت و همون طور که 

در رفت و بلند  لوتی وار روی دوشش میانداخت سمت

 گفت:

 ساعت و آدرسو بفرست به گوشیم! -

مثل برق و باد رفت و من حیران روی زمین سر خوردم و 

به چهره برزخی کارن، که رفتن آرشام رو نگاه میکرد 

 خیره شدم.

چشم هام از فطر خستگی و بی حالی روی هم افتاد، 

 صدای کارن باال سرم پیچید.

م حرومزاده ای این یه جمع بندی کنید ببینم کدو-

 المشنگه رو به پا کرده. 

بی توجه به بقیه خم شد، دست زیر پا و کمرم انداخت و 

 بلندم کرد.
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از اینکه تو بغلش بودم، حالم بد شد. دوست داشتم فرار 

کنم ولی انقدر بی حال و شوکه بودم که تقال نکردم و 

همین سکوتم باعث شد کارن، حلقه دست هاش رو دور 

تر کنه. سرم رو به سینش چسبوند و زیر  بدنم سفت

 گوشم گفت:

 طوری نیست، خودم مراقبتم.-

* 

جلوی خونه دستم رو ول کرد، درحالی که زودتر 

میخواستم از دستش فرار کنم، لبخند زورکی بهش زدم و 

 گفتم:

الزم نبود تا خونه منو برسونی، درحال ممنون. شبت -

 بخیر!

در گذاشت و همزمان  خواستم درو ببندم که پاش رو بین

 درو با یک دست گرفت و اجازه نداد درو ببندم.
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 میخوام شب پیشت بمونم.-

نگاهم رو تنگ کردم، با اخم و جدیت بهم اشاره کرد کنار 

 برم تا داخل بیاد.

 من حالم خوبه، نیازی نیست شب کسی پیشم بمونه.-

درو هول داد، سینه به سینم ایستاد. مجبور شدم سرم رو 

 بیارم و به صورتش نگاه کنم.باال 

  

ولی میخوام شب اینجا بمونم تا خیالم راحت بشه -

 خوبی. پس برو کنار یاس!

 چشم بستم و به در تکیه دادم.

اینجا خونه منه کارن، مثل اون قصرت نیست که اجازه -

 ورود و خروجم دست خودم نباشه.
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دربرابر لحن پر حرصم روی لبم خم شد، از این حرکت 

 ده عقب رفتم که داخل اومد و ریلکس درو بست.ترسی

 یعنی پسرعموت حق نداره بیاد خونهات و شب بمونه!؟-

 با حرص به سینش کوبیدم که مچ دستم رو محکم گرفت.

 تقال کردم و زیر لب غریدم:

 برو طبقه پایین بخواب. ولی اینجا نه! -

میترسی با من تنها باشی؟ میترسی بخوام کار اون شبمو -

 ت تموم کنم؟باها

 

۳۱ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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چشم های خستم از شنیدن وقاحت حرفش گرد شد. 

مردمک هام از به یاداوردن اون شب، به لرز افتادن و نفس 

 هام سنگین از سینم بیرون اومدن. 

خودش رو جلوکشید. به حدی که مجبورشدم یک قدم 

عقب برم، پام به مبل چسبید و کارن یکی از پاهاش رو 

ر داد. صورتش رو جلو اورد. ثانیه ای از بین پاهام قرا

براق شدن چشم هاش وحشت وجودم رو گرفت. با 

 حرص لب هاش رو نزدیک صورتم اورد و غرید.

من اگه بخوام کار نیمه تمومم رو تموم کنم، مکان واسم -

مهم نیست. تو خونه خودم، تو خونه تو، شده تو خیابون 

یشد. ال نفهمی چو تو ماشین یه جوری ترتیبتو میدم که اص

پس انقدر منو پس نزن یاس! واقعا امشب گوه زده شده 

تو اعصاب و روانم و اگه فقط یکم، رو اعصابم راه بری 
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بالیی به روزگارت میارم که آرامش خوابیدنم از دست 

 بدی!

 کیش و مات!

همیشه دربرابر لحن خشن و نگاه وحشیش و تهدید هایی 

پوچ و توخالی  که میدونستم برعکس مهیار و سیاوش

 نیست، خودم رو میباختم.

وقتی سکوتم رو دید بی هوا به عقب هولم داد، تعادلم رو 

از دست دادم و با پهلو روی زمین افتادم و دردی تو پام و 

 کمرم نشست. 

کالفه باالسرم ایستاد، عصبانیت و خشم درونش هر ثانیه 

 بیشتر زبانه میکشید و من حتی یک صدم ثانیه نمیدونستم

 چرا انقدر عصبیه!
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به موهاش کالفه چنگ زد. نگاهی به هیکل پخش زمین 

شدم انداخت. از حالت نگاهش که مثل یک موجود بی 

 ارزش بودم، بدم میاد.

نگاهم رو ازش دزدیدم، دستم رو زیر تنم کشیدم. به این 

حرکاتش عادت داشتم، وقتی عصبی میشد به هیچ کس 

 بودم!رحم نمیکرد. حتی اگر اون طرف من 

پاشو یه لیوان اب به من بده، در اتاق پدربزرگتم قفل -

 کن، نمیخوام صدای نفس هاشو بشنوم.

چیزی نگفتم، ناراحت بودم ولی انقدر از جونم سیر 

 نشدهام که باهاش دهن به دهن بشم. 

 آدم از یک جایی به بعد خسته میشه!

از جام بلند شدم، درحالی که پهلوم کمی درد می کرد، 

رو روی مبل انداختم و زیر نگاه غوغاکنندش در کیفم 

 اتاق بابا فرهاد رو قفل کردم.
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وارد اشپزخونه شدم، لیوان کریستالی بلندی از داخل 

 کابینت ها برداشتم و از شیر آب پرش کردم.

 کارن از آب یخ بدش میاومد! 

از چیزای خنک کال بیزاره، بچه تر که بودیم بابام برام 

مه به کارن هم میداد ولی اون هیچ بستنی میخرید. یاد

 وقت نمیخورد. میگفت از چیزای خنک بیزاره!

لیوان رو جلوش گرفتم، درحالی که به مردمک های 

 گریزونم خیره بود لیوان رو از دستم گرفت.

 شب تو اتاق خودت بخواب، من تو هال میخوابم.-

پشت بهش کردم و خواستم برم که صدای دو رگش 

 انیه صبر کنم.وادارم کرد چند ث

 متاسفم یاسمن، نمیخواستم هولت بدم.-
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لبم رو بهم فشار دادم، بغض کردم. تو لحن صداش حتی 

پشیمونی موج نمیزد. فقط میخواست یک چیزی گفته 

 باشه.

 یه چیزی ازم بخواه یاس! یه چیزی که بهت بدم.-

 چرخیدم. 

بغضم رو قورت دادم. روی مبل تک نفره لم داده بود و 

که لیوانش رو بین انگشت هاش فشار میداد درحالی 

 مستقیم نگاهم میکرد.

 دلم میخواست بگم از زندگیم برو بیرون!

میخوام برم دانشگاه. ترم قبلی به خاطر تو مرخصی -

 گرفتم.

 نگاهش رو تنگ کرد.
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یه ترم به خاطر تو مرخصی رد کردم ولی االن میخوام -

 برم، خونه حوصلم سر میره. میذاری؟

ر دهنش کشید. سفیدی چشمش پر از رگه های دستی دو

 قرمز بود.

 دلم ویسکی میخواد.-

 اخم کردم.

 تو خونه من، حق نداری مشروب بخوری!-

 خندید.

چرا!؟ خونت نجس میشه؟ یا به توصیه ننهات عمل -

میکنی!؟ یا شاید یه وقتایی سجاده مامان بزرگتو برمیداری 

 و توش نماز میخونی؟ کدومش دقیقا؟

سینه جلوش قد راست کردم. با لحن مالیمی، دست به 

 طوری که تحریک نشه گفتم:
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هرچی که هست، همون طور که من به قوانین خونهات -

اهمیت میدم، توام به خونه من و حریم شخصیم اهمیت 

 بده. 

 بلند تر خندید.

از صدای قهقهاش لبم رو گاز گرفتم. تمسخر تو نگاهش 

 موج میزد.

رمورد دانشگاهم فکر میکنم بهت اوکی یاس، نمیخورم! د-

میگم. حاال برو بخواب! چون اگه همین طوری تخس 

 نگاهم کنی رو همین مبل چپهات میکنم.

 ابروهام باال پرید، پایین مانتوم رو چنگ زدم.

برو یاس، نمیخوام با تن و بدنت خودمو اروم کنم. پس -

 بکپ!
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یکی نیست بهش بگه چرا پس میخوای شب اینجا 

 بمونی؟

 بوری مگه؟ مرتیکه کثافط!مج

پشت بهش وارد اتاق شدم و درو پشت سرم قفل کردم. 

نگاهم رو به تراس انداختم. خرگوش و همستری که سارا 

 برام فرستاده، جلوی شیشه تراس کز کرده نگاهم میکردن.

با یاداوری اینکه فراموش کردم در قفسشون رو باز بزارم 

 شونیم.تا برگردن تو خونه یکی کوبیدم به پی

 هوش و حواس واسه من نمیذاره.-

جفتشون رو تو قفس برگردوندم. به کبوترم سر زدم. 

خسته بودم و دلم میخواست بخوابم ولی حضور کارن تو 

 خونه یک جورایی مانع از خواب راحت میشه!
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شقیقه ام تیر میکشید. سواالت متعددی تو ذهنم جوالن  

 لنز دوربینمیداد و هر ثانیه یک جفت چشم عسلی مثل 

 تو صورتم میخورد.

نگاه اون مرد، خاص بود. یک رنگ خاص، چشم های 

 خاص! شاید هم یک دیدار خاص...

 چرا یادم رفت ازش تشکر کنم!-

 

۳۰ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 "آرشام"

با یک دست فرمون رو نگه داشتم و با دست دیگه گوشیم 

رو تو حالت اسپیکر قرار دادم. قبل اینکه چیزی بگم 

 مردونش تو گوشم اکو شد. صدای فریاد
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 سگ تو روح اجدات بیاد. بزن بغل نمیتونم بهت برسم.-

از آینه جلو، ماشینش رو دیدم. بیشتر پام رو روی گاز  

فشار دادم و از شنیدن صدای موتور ماشینم، لبخند تلخم 

 رو بیشتر کش آوردم.

سگ تو روح خودت که با دویستو شیش دنبال ِفراری -

آبروم رفت. میخوای بیای با یه چیز با افتادی. بیا برو 

 کالس بیا. اون لگن چیه زیر پات؟

 بی توجه به لحن مالیمم فریاد کشید.

آرشام نگه دار صحبت کنیم. ِد چته نوکرتم؟ رفتی دیدن -

سروندی چیشد؟ افسار پاره کردی تو جاده ساوه داری 

ویراژ میدی؟ کم کن سرعتتو! به خدا نگه نداری از پشت 

 به نازی جونت.میکوبم 

آرنجم رو لبه پنجره چسبوندم. چشم های اون دختر 

 جلوی صورتم راه میرفت.
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 میتونی بکوب!-

پام رو تا آخر روی گاز فشار دادم. یک جوری خیابان رو  

دور زدم و انداختم تو جاده فرعی که صدای نعره های 

 ماشینم تو کل شهر پیچید. 

دتو ول آرشام، سعید گفت حالت خوب نیست، افرا-

کردی کجا رفتی؟ نگه دار جون اون عمت میترسم 

 تصادف کنی بی پدر!

به چشم های قرمزم از داخل آینه نگاه کردم. صورتم 

ملتهب بود و هنوزم بوی عطر تن اون دخترک توی بینیم 

 پیچیده.

خفه شو میالد. برو ور دل زنت بکپ، دنبال من نیا. خبر -

کم زنداری یاد مرگت شب جمعهاست مرتیکه بی بخار. ی

 بگیر. اون دختر به چی تو دلتو خوش کنه اسکول!

 آرشام!-
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 گوشی رو قطع کردم. 

فرمون رو چرخوندم. با عوض کردن مسیر و چندتا الیی 

 کشیدن گمم کرد.

خودمم گم شدم. درون خودم، درون شهر، درون 

 تاریکی...

من گم شدم. خیلی وقته گم شدم. تو یک تاریکی بدون 

گرفتم. تو یک دنیای تاریِک بدون ستاره! بدون پایان قرار 

 ماه، بدون منظومه شمسی!

من نابود شده ایم که امشب با دیدن قهوه چشم های یک 

 نفر تا مرز جنون دارم پیش میرم.

جلوی خونهام نگه داشتم. پاهام توان حرکت کردن 

نداشت. ماشینم رو به حال خودش ول کردم و سوئیچم 

 رو به نگهبان دادم.
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نگهبانی که از دیدن سیاهی ماشین، عاشق تمام سیاهی 

های دنیا میشد و هرشب منتظر بود یک گوشه پارکینگ 

 رو به این سیاهه خواستنی اختصاص بده.

 شبتون بخیر جناب سلحشور! -

از حرفش خندم گرفت، بخیر؟ روزگار من به خیر نیست. 

 پله هارو با کمری خم شده و چشم سوزناک باال رفتم. 

ر واحِد موقتم رو باز کردم و وارد خونه ای شدم که هیچ د

 کس منتظرم نیست و غرق تاریکیه!

 واسه چی انقدر شبهیش بودی!؟-

بدون روشن کردن چراغ ها صاف سمت پنجره رفتم. 

سمت آسمون تاریک، سمت خدا! همون خدایی که باهام 

 قهره، همون خدایی که من رو به هیچیش حساب نمیکنه.
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ی که هرچی خواستم نداد، همون خدایی که همون خدای

 هرچی داشتم گرفت!

سرم رو بلند کردم. قلبم سنگین بود، نفس هام سنگین 

 بود. داشتم خفه میشدم.

دنیات جای من نیست؟ دنیات واسه من خار داره؟ واسه -

 همه آره، واسه منم آره؟

 چیزی به سنگینی سال ها غم تو گلوم چمبره زده.

دم، انگار با بی رحمی بهم دهن کجی به آسمون نگاه کر

 میکرد.

خوشت میاد آزارم بدی؟ هوم؟ یکی آفریدی، ندادیش، -

گفتم دیر کردم. گفتم نشد، گفتم صالح نیست. این یکی 

 دیگه چی میگه المصب؟
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تو فراق، کمر امیدم شکست، جفا دست آمال رو بست. 

 حاال بعد این همه مشقت خدا داشت بازیم میداد.

 داد که چی بشه؟بازیم می

به خدا خستم...نگو بازم خواب جدید دیدی. خودت -

شاهدی دهن بنده هاتو چه طور سرویس کردم که االن 

اینجام. االن میخوای باور کنم دعای عشق نافرجامم 

 گرفته؟  

وا رفته روی زمین زیر پنجره، زیر آسمون خدا نشستم. 

ه ببدنم سست شد و دلم داشت پر پر میشد، پس کلم رو 

 دیوار چسبوندم.

صداش توی گوشم بود، صدای دخترونه و مهربونش، 

تو 》صدای خجالت زدش وقتی بهم زل زد و گفت

 《لیاقت یکی بهتر از منو داری
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خندم گرفت، بطری زهرماریم دم دستم بود. من نخورده 

ام با یاد چهرش مست میشدم. بین دست هام گرفتمش و 

اون صدای  کمی از تلخی درونش رو چشیدم. صداش،

 ناروک و خجالتیش، اون حالت نگاهش! 

لعنت بهت که روز عروسیت انقدر خوشگل شدی. لعنت 

به من که وقتی فهمیدم عاشق رفیقمی بازم حسم رو 

 سرکوب نکردم. لعنت به تو!

بازم سرکشیدم، گلوم میسوخت، معدم میسوخت. بوی 

تندش بینیم رو آزار میداد. انقدر خوردم که احساس 

 هوع بهم دست داد. گرمم شد، داغ کردم. حالت ت

 وجودم البه الی اون جمله هاش سوخت!

 《یکی بهتر از من نمیخوای؟》

 نه لعنتی، نمیخوام!-
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بطری شکست، آخرین محتواش روی زمین ریخت. سرم 

 تیر میکشید. 

 《دعا میکنم یکی شبیه من گیرت بیاد.》

 چقدر شبیه المصب؟-

و دستم رو بهش تکیه  خندم گرفت. زانوم رو باال اوردم

 زدم.

 قرار بود یکم شبیه باشه! یکم...-

زمزمه می کردم، با خودم. با خدای خودم، با خدایی که 

 انگار یک بار به دعای یک نفر عمل کرده.

دمت گرم اوسکریم. دعا و حرف های منو به پرای -

جبرئیل میگیری بعد حرف های اون دخترو اجابت 

 کردی؟ کرمتو شکر!
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۳۱ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

پس کلم رو به دیوار چسبوندم و چشم بستم، معدم 

جوری به سوزش افتاد که انگار اسید خوردم. با اومدن 

مایه ای گرم تا نزدیکی حلقم از جام بلند شدم و سمت 

 سرویس بهداشتی دویدم.

** 

روی صندلی لم دادم، چشم هام بسته بود. حتی توان باز 

بودم که دلم  کردن پلک هام رو نداشتم. انقدر خسته

میخواست یک عمر بخوابم. بخوابم و خواب اون رو 

 ببینم. خواب داشتنش! 
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یک خوابی که توش خیالم راحت باشه که عشقم فقط 

مال منه، نه مزاحمی هست، نه نگرانی از آینده و نه حتی 

 ترس از مرگ و رها شدن.

آب گلوم رو قورت دادم دست هام رو درهم قالب کردم 

 ه داشتم.و روی شکمم نگ

نمیخوای صحبت کنیم؟ یه چیزی بگو پسرم، از دیروز -

 یک کلمه ام حرف نزدی. 

 بدون باز کردن چشم هام آهسته گفتم:

 کی بهت خبر داد بیای اینجا رحمت جان؟ -

 میالد زنگ زد!-

 خندیدم.

صدای قدم هاش تو گوشم پیچید. به نشانه احترام و 

ون کرختم تکارزشی که براش قائل بودم به بدن سست و 
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دادم. صاف نشستم. دست هام رو روی میز کارم به 

 صورت تکیه گاه قرار دادم و بهش زل زدم.

تو حالت خوب خوب نیست، آرشام چند ساله -

میشناسمت؟ چند ساله زیر دستم بزرگ شدی؟ از وقتی 

برگشتی یه مرگت هست. میگم بیا بیمارستان خودم کاراتو 

گی نه! چیکارت کنم ردیف میکنم مریض ویزیت کنی می

 اخه؟

دستی دور دهنم کشیدم. از دیشب که اون زهرماری رو 

کوفت کردم مدام حالت تهوع داشتم و نتونستم چیزی 

 بخورم.

لب هام خشک شده بود و حالت این بیابون گرد هارو 

 داشتم.
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فکر نکنم بیمارهات دلشون بخواد زیر دست یه گرگ -

راست؟ هرکی ویزیت بشن استاد! میخوای بیام بخش ح

 سروصدا کرد یه تلفن بزن واست پارش کنم!

اخم، ابروهای سفید و پرپشتش رو درهم تنید. نگاه تندی 

 بهم انداخت و روی میزم خم شد.

 من با تو چی کار کنم؟ هان؟ خودت بگو! -

چنگی به موهام زدم، هنوزم چشم های قهوه ای اون دختر 

تا خود جلوی چشم هام جوالن میداد و دلم میخواست 

 صبح به یاد تلخی نگاهش مشروب کوفت کنم.

 یه کار ازت بخوام برام میکنی؟-

از شنیدن حرفم سری به معنی آره تکون داد و با اشتیاق 

 نگاهم کرد. 
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دستم رو زیر چونم گذاشتم، نامحسوس منگنه رو از زیر 

دستش کنار کشیدم و پوشه هام رو نزدیک دستش قرار 

 تم:دادم و با لحن ریلکسی گف

 یه عمه دارم، میگیریش؟ دنبال شوهرم براش!-

چشم هاش گرد شد، با حرص نگاهم کرد که تک خنده 

 ای کردم و گفتم:

میخوای من در عوضش عمتو بگیرم بی حساب بشیم.  -

به خدا انقدر دست پختش خوبه! فقط مشکل شنوایی و 

 بینایی داره که فکر کنم به کارت بیاد، میتونی بپیچونیش!

 ر!زهرما-

پوشه هارو چنگ زد و یک جوری کوبید تو سرم که 

 موهام، از حالت قبلش هم بهم ریخته تر شد.
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پسره لندهور، من چی میگم تو چی میگی! منو باش -

نگران کیم، به خاطر تو بیمارستانو ول کردم اومدم. بعد تو 

 عمتو بهم میندازی؟

گردنم تیر کشید. حتی صدای بلندش روی مغزم راه 

گمه های اول پیراهنم رو باز کردم که نگاهش میرفت. د

 روی پوست قرمز شده سینم موند. 

نفسم درنمیاومد. نگران نگاهم کرد که به صندلی تکیه 

 دادم و گفتم:

نه بیمارستانو به خاطرم ول کن، نه نگرانم باش. حالم -

 خوبه برو به زندگیت برس. 

خواست چیزی بگه که با باز شدن در و ورود سر زده 

عید، پوشه هارو صاف پرت کردم سمتش که جاخالی س

 داد و داد زد.

 بزار بیام تو بعد بزن!-
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مثل یابو نیا تو، نمیبینی استاد دانشگاهم تو اتاقه؟ شاید -

 من شلوار پام نبود.

سعید جلوی در ایستاد، رحمت جدی نگاهم می کرد و 

 سعی می کرد نخنده.

اشه؟ مگه چی استادت تو اتاقه، بعد چرا شلوار پات نب-

 کار میکنید؟

به بسته آمپول هایی که برام اورده بود اشاره کردم و پس 

 سرم رو به پشتی صندلی چسبوندم.

امپول اورده، شاید خواستم همین کف بخوابم بزنه -

 واسم! 

 خندش رو قورت داد. 

سرش رو پایین انداخت، موهای پرکالغیش روی 

 پیشونیش شلخته وار ریخت.
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ولی کارم واجب بود، سری بعد حتما در شرمنده رئیس -

 میزنم.

بی حال نگاهش کردم. رحمت دست به کمر عقب رفت 

 و روی صندلی نشست.

 بنال عزیزم.-

جلو اومد، فلشی رو سمتم گرفت و ضمن اینکه یک 

 پاکت سفید رنگ رو از جیب کتش درمیاورد گفت:

اموال سروندی بیشتر از چیزیه که بشه فکرشو کرد. -

ث و میراث پدربزرگشه. بزرگترین مجتمع تمامش ار

 تفریحی تو تهران جزو اموالشونه. مجتمع ونوس!

برگه رو سمتم گرفت. بی حوصله نگاهی به اطالعات و 

 امار دقیقش انداختم.

 فقط مشکل اینه یارو دخل و خرجش باهم نمیخونه. -
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 سرم رو باال اوردم و به چشم های مشکیش خیره شدم.

 بیشتر توضیح بده.-

روی صندلی نزدیک رحمت نشست. خستگی از چهرش 

 میریخت ولی با این حال با لحن هیجان زده ای گفت:

مثال هفته پیش دوتا کامیون مواد غذایی کنسروی به -

قیمت عمده خرید. یا دو روز پیش ست کامل لوازم 

آرایشی سفارش داد به مقدار زیاد! درحالی که اینا اصال به 

 دردش نمیخوره.

ه هم چندتا کامیون جنس میفرسته دبی! معلومم آخر ما

 نیست بار کامیون ها چیه.

 برگه هارو روی میز گذاشتم و جدی نگاهش کردم.

 یعنی قاچاقه؟ -
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۳۳ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

دستی  دور دهنش کشید. یک جوری نگاهم کرد که 

خودم صدتا کلمه آره رو از حالت نگاهش استخراج 

 کردم.

نگ زد و با کلی خواهش و امشبم دعوتت کرده. مهیار ز -

التماس خواست امشب بری خونه اش! نظر منو بخوای 

میگم نرو، طرف خیلی مشکوکه میترسم واست دردسر 

 درست کنه. 

به گلدون گل های رز قرمِز روی میز خیره شدم. قطعا 

عقل حکم میکنه که نرو ولی چیزی از اعماق وجودم 

خاطر  رفتن بهفریاد میزد و من رو به رفتن تشویق میکرد. 

دوباره دیدن اون چشم های قهوه ای، دوباره نگاه کردن به 



 

Romanzo_o 261 

اون فیس عروسکی و اندام ظریف، دوباره به مرز جنون 

رسیدن و بعد چند سال تا سرحد مرگ مست کردن و من، 

روانیم! روانیم که دلم میخواست برم خونه کسی که یک 

روده راست تو شکمش نیست، به قصد دوباره دیدن 

 ری که احتماال تو تملک گرگ دیگریه...دخت

 من قطعا یک روانی تمام عیارم!

نمایشگاهو بسپر به بچه ها، رحمتم یکی برشگردنه -

 بیمارستان. 

 از جام بلند شدم، سعید هاج و واج نگاهم کرد.

 میخوای بری؟ واقعا از چیه اون یارو خوشت اومده؟-

 از پشت بهش سمت آینه رفتم، به چهره خودم که خالی

 آرامش و بی قراری بود خیره شدم. 
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از خودش نه، ولی از چیزایی که داره چرا! یه سر میزنیم -

 برمیگردیم.

 آرشام؛ خبریه؟-

پیراهنم رو آروم دراوردم و در جواب لحن پر از نگرانی 

 رحمت لبخند بی حسی زدم، و گفتم:

 امیدوارم بشه!-

*** 

 چیز دیگه ای الزم ندارید قربان؟-

عنی نه تکون دادم. دستم رو زیر چونم کشیدم و سری به م

به سالن بزرگ و لوکس ویال که به طرز خیلی شیکی 

چیده شده بود، نگاه کردم. مهیار و سعید یک کله داشتن 

زر میزدن و گوشم از حرف های چرتشون داشت منفجر 

 میشد.
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نگاهم رو به اطراف انداختم، هیچ کس شبیه کسی که به 

 انگار اصال اینجا زندگی نمیکنه! خاطرش اومدم نیست.

با کالفگی به صندلیم لم دادم که دستی روی رون پاهام 

 ویراژ رفت.

 به دختر روبه روم زل زدم.

چشم هاش آبی بود! خط چشم گربه ای که به طرز 

 ماهرانه ای چشم هاش رو خمار نشون میداد.

موهای لخت مشکی که روی سرش یک تل مشکی با 

 رار داشت.دوتا گوش پشمالو ق

 این کارن احتماال روانیه! 

من چشم قهوه ای میخواستم که با خجالت و سربه زیری 

از کنارم بی تفاوت رد بشه و جواب سواالم رو با تخسیت 

 تمام نده!
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 شما مهمون ویژه کارن نیستید؟-

خودش رو جلو کشید به اندام تو پرش که تو لباس های 

خنثی و بی تنگ مشکی بدجور تو چشم میاومد نگاه 

حسی انداختم. پوست سفیدش بوی شیرین عطر کارولینا 

 رو میداد. 212هررا

جلوتر اومد، نگاه کارن از باالی پله ها روی هیکلم و  

واکنشم میچرخید و منتظر بود تا از هر حرکتم یک 

 برداشت جدا بکنه. 

 شمام احتماال گربه مجلسی؟ -

جازه دادم با ناز خندید، زیر نگاه کارن اخم کردم و ا

جلوتر بیاد. پاهام رو کمی از هم فاصله داد و صاف روی 

 رونم نشست و زیپ شلوارم دست کشید.

 لب ترکن واست دم تکون میدم. -
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حرارت تنش باال بود، برعکس من که چشم و قلب پر 

نیازم در عطش دوباره دیدن اون صورت دخترونه درحال 

 سوختن هستن.

 اسمت چیه؟-

 کتی!-

م شد، به قفسه سینم دست کشید و کرواتم روی هیکلم خ

 رو بین انگشت های کشیدش گرفت.

 چیزی الزم دارید واستون بیارم آقا؟-

دربرابر لحن پر از ناز و عشوه اش که نزدیک صورتم 

نجوا میکرد و خودش رو روی پام تکون میداد، نیشخندی 

 به روش زدم.

  صددرصد اومدن من به این خراب شده اشتباه محض بود.

 لبات چه طعمیه؟-
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درحالی که چشم هاش برق میزد، لب هاش رو غنچه 

کرد. نگاه کارن تنگ شد، جام مشروبش رو محکم تر بین 

 دست هاش فشار داد.

 با هر نگاهش میتونستم برنامه ریزی جدیدش رو ببینم.

 اوم، میخوای امتحانم کنی؟-

پس کلم رو به تاجی مبل چسبوندم، با نفرت دستم رو 

دی کمرش بردم. از خدا خواسته صورتش رو پشت گو

جلو آورد و به لب هام خیره شد و با لحن هاتی زمزمه 

 کرد.

خیلی دلم میخواد زیر تن یک آلفای جذاب مثل شما -

 باشم.

 ابروهام باال پرید. 
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چه بی ریا و بدون سیاست و ظرافت! چه سریع رفت سر 

 اصل مطلب!

وسه ای صورتش رو جلو کشید، لب هاش در تمنای ب

کوتاه با زبونش تر شد، قبل اینکه به میل درونیش برسه از 

 پشت گردنش رو محکم گرفت که سرجاش ثابت موند.

از لوندی چیزی کم نداری ولی بدون، آلفا با یه گربه -

 خیابونی نمیخوابه عزیزم. 

متعجب و گیج نگاهم کرد که به عقب هولش دادم، 

ست داد و صاف تعادلش رو با اون کفش های بلند از د

 جلوی پاهام زمین افتاد.

یه جا دیگه میو میو کن، من اشغال گوشت ندارم بهت -

 بدم.

صدای خنده کارن بلند شد. دخترک پخش زمین شده، با 

 بهت و تعجب نگاهم می کرد.
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با نزدیک شدن کارن، فوری بلند شد. مثل گربه های 

ملوس خودش رو به پای کارن مالید و سمت پله ها 

 رفت. 

هرکسی کتی رو رد نمیکنه، تو کارش یهدونه است. -

 واسه یه شب امتحانش نمیکنی؟ 

روبه روم نشست. برخالف من تیپ اسپرت میزد و همین 

 جون تر نشونش میداد. 

 دستی دور دهنم کشیدم و با لحن محکمی گفتم:

 واسه ارضای جسمم دنبال هرزه نمیگردم.-

 خندید، سری تکون داد.

 ه باشه؟حتما باید باکر-

 

۳۴ 
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🍹 

♡ ⃟🍹 

به چشم های مرموزش خیره شدم که چه طور موذیانه 

جلو میاومد. لبخندی به پهنای صورتم زدم. صاف نشستم 

و درحالی که زیر چشمی به دخترای اطرافم نگاه میکردم 

تا شاید بازم صاحب اون چشم هارو ببینم، با لحن 

 مغرورانه ای گفتم:

. اگه ناب نباشه توفم جنس دست دوم به کار من نمیاد-

بهش نمیاندازم. ولی انگار واسه تو مهم نیست! بهت 

پیشنهاد میکنم اگه میخوای رئیس خوبی باشی دنبال 

 چیزای ناب بگرد، الشی بودنو همه بلدن.

اخم هاش کم کم درهم رفت. دستش مشت شد. قانون 

بازی رو بلد بود ولی احساس میکردم اهدافش بیشتر از 

 بودنه!  یک سردسته خوب
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 تو دنیای ما همخوابی با دخترا جزو روند زندگیمونه.-

خونسرد جامم رو بین انگشت هام گرفتم، سعید و مهیار 

با کنجکاوی نگاهمون میکردن. تو نگاه سعید نگرانی موج 

میزد ولی همچنان پابه پای من اومده بود و صداشم 

 درنمیاومد.

دگیمون دیگه هرشب با یکی خوابیدن که جزو روند زن-

 نیست. 

متلک کالمم رو به وضوح روش اثر گذاشت. دستش مدام 

 بازو بسته میشد ولی عمیقا سعی میکرد خونسرد باشه. 

خیلی ریلکس کمی از نوشیدنی جامم رو مزمزه کردم و 

 ادامه دادم.

اگه جفت نداری یکیو پیدا کن، اگه داری که باید بگم -

دی. اگه به درس اول ماهیت چیزی که هستیو فراموش کر

 جفتت وفادار نباشی، افرادت بهت وفادار نخواهند بود.
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از جام بلند شدم، سعید هم به پام بلند شد و دستی به 

کتش کشید. مهیار کم مونده بود دو دستی بکوبه تو سر 

 خودش!

 اشتباه کردم اومدم. 

 دیدن کارن چیزی که دلم میخواست نبود!

 خودت چی؟ جفت داری؟-

روم و پر از حرصش نگاه ریز شده ای دربرابر سوال آ

 بهش انداختم و زیر لب گفتم:

 داشتم ولی مرد! -

ابروهاش باال پرید، بی توجه به چهره گیجش سمت در 

قدم برداشتم و همزمان که دستم رو تو جیب شلوارم فرو 

 میبردم گفتم:



 

Romanzo_o 272 

شب بخیر جناب سروندی، احتماال دیگه همدیگه رو -

 و دارو دستهات به من نمیخوره!نمیبینیم. گروه خونی شما 

سالن تو سکوت فرو رفت، کسی حرفی نمیزد ولی 

میتونستم نگاه عصبی و پر حرص کارن رو کامال از پشت 

 سرم حس کنم.

واسه خروج از این خونه قدم های سریع تری برداشتم و 

 عجله ای به کار بردم که انگار بچم رو گاز مونده.

ونه به شونم قرار سعید تقریبا پشت سرم دوید تا ش

گرفت. به نیم رخ عصبی و کالفهام نگاه کرد و قبل اینکه 

 حرف بزنه، زیر لب غریدم.

 از دختره چی دراوردی؟-

دستی به ته ریشش کشید. سمت فراری مشکی رنگم که  

 گوشه دیوار پارک شده بود رفتم. 
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اگه بگم هیچی فحشم نمیدی؟ انگار اینجا اصال زندگی -

ین خونه راجبش چیزی نمیدونن! مطمئنی نمیکنه، افراد ا

 مهمونی، چیزی نبوده؟

جلوی ماشینم ایستادم، گره کرواتم اذیتم می کرد، به چهره 

 نگرانش نگاهی انداختم و گفتم:

 حتی اسم و فامیلشم نتونستی بفهمی؟-

سری به معنی نه تکون داد و همزمان خودش رو عقب 

ی رای ثانیه اکشید تا چند مرد دیگه از کنارش رد بشن، ب

 بوی اشنایی توی بینیم پیچید.

تو تاریکی شب و صدای تکون خوردن درخت ها تو 

مسیر بادی که درست به صورتم میخورد، بوی فلولمینات 

 جیوه خیلی کمرنگ به سیستم بویاییم برخورد کرد.
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نگاهم رو تنگ کردم و به رفتن اون دو مرد خیره شد. 

شون شاخک هام رو نگاه مشکوکشون بهم و پچ پچ کوتاه

 تکون داد.

 بعدا حرف میزنیم، سوار شو بریم.-

دهن نیمه بازش رو بست. انگار فهمید یک چیزی هست. 

سوار ماشین شد، خودمم سریع پشت فرمون نشستم و از 

 ویالی بزرگ سروندی خارج شدیم.

پام رو تا آخرین جای ممکن رو گاز فشار دادم، سرعت 

سعید نگران مدام پشت ماشین هرثانیه بیشتر میشد و 

 سرمون رو نگاه میکرد. 

 دارن دنبالمون میان. زنگ بزنم بچه ها؟-

سری به معنی نه تکون دادم، فرمونو چرخوندم و سمت 

 خارج تهران روندم. 
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 به کسی زنگ نزن، اسلحه آوردی با خودت؟-

سری به معنی آره تکون داد. از آینه متوجه عقب 

ثانیه به سرعتم اضافه افتادنشون بودم. درحالی که هر

 میکردم، با لحن آروم ولی عصبی گفتم:

 یه کیف زیر صندلی هست. توش سیم چین باید باشه.-

 چشم هاش گرد شد. ماشین رو از جاده خارج کردم. 

 زودباش سعید، مثل ببعی نگاه نکن.-

هول کرده خم شد و کیف دستی کوچیکم رو بیرون 

کرواتم رو دراوردم کشید. ماشین رو تو خاکی نگه داشتم. 

 و حینی که از ماشین پیاده میشدم گفتم:

 پیاده شو...-

در ماشین رو ول کردم، کتم رو دراوردم و جلوی ماشین 

 زانو زدم. 
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 آرشام چی کار میکنی؟ ممکنه برسن باید بریم.-

جلوی ماشین چیزی نبود، بلند شدم و حینی که به جاده 

 خلوت نگاه میکردم پشت ماشین زانو زدم.

 ده دقیقه با ما فاصله دارن، اگه االن بریم مرگمون حتمیه.-

 گیج کنارم ایستاد. 

دستم رو پشت چرخ های عقبش کشیدم که با لمس 

 چاشنی زیر لب به جدواباد کارن فحش دادم.

 ای من رید*م به اون قبر نداشتت! -

 چیشده؟-

کتم رو دراوردم انداختم بغلش، و تا جایی که میشد زیر 

 شدم. ماشین خم

 بمب کار گذاشته.-

 یا امام زمان! باید بریم، بلند شو!-
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 دربرابر داد پر از ترسش با اخم نگاهش کردم و گفتم:

 من نازیمو ول نمیکنم.-

 

۳۵ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

دربرابر صراحت حرفم چشم هاش در حد گردو گرد شد. 

با دهن باز بهم نگاه کرد. فرصت نداشتم به قیافهاش که 

های تشنجی میشد نگاه کنم. کیف رو هر لحظه شبیه آدم 

ازش گرفتم، به خاطر جاده نمیتونستم زیر ماشین خم 

 بشم. از تو کیفم آینه ای دراوردم.

یقه سعید رو گرفتم، جوری که کنارم زانو زد. آینه رو 

دادم دستش و زیر چاشنی، طوری بتونم ببینم چیه نگهش 

 داشتم.
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 صاف بمون تکونم نخور.-

رجدت بیخیال شو. من بمیرم واست آرشام جان من، س-

 یه ماشین میخرم بیا بریم.

سیم چین رو برداشتم. تایمرش روی هفتاد ثانیه شمارش 

گرفته. سعید از دیدن زمان باقی مونده با وحشت سمتم 

 خم شد.

یا امام هشتم، مرگ من بیا بریم االن منفجر میشه. بیا به -

 خدا برات دوتا فراری میخرم.

ر حال پر از تنش و اضطرابش، باتری خونسرد، دربراب

 پشت چاشنی رو لمس کردم.

تو پول چرخ اینو نمیتونی بدی، میخوای لنگشو بخری؟ -

 بعدشم من نازیمو ول نمیکنم.

 دهنش خشک شد.
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با ترس نگاهم کرد، دستش رو کج کردم تا راحت تر 

 ببینم.

ای توف به این نازی جونت بیاد، لعنتی تو که متخصص -

 بمب نیستی!خنثی کردن 

 نفسش داشت قطع میشد. 

نفس عمیقی کشیدم، با قلبی که آروم میتپید و از مردن 

 نمیترسید.

 نه نیستم.-

شمارش روی چهل ثانیه رسید. عرق از سرو صورت 

 سعید شره میکرد. بی هوا داد زد.

 ِد اگه بلد نیستی چیکار میکنی؟-

 سرم رو دوال کردم و ریلکس جواب دادم.
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ن درست میکنم، کوری مگه نمیبینی چه دارم مخلوط ک-

 غلطی میکنم؟

ما االن میمیریم. اون بترکه پودر میشیم هم من، هم نازی -

جونت. من نمیخوام دلیل مرگم نجات فراری نارنین تو 

 باشه!

شمارش روی بیست ثانیه، آب گلوش رو پرصدا قورت 

داد. سیمی که میخواستم رو پیدا کردم. تا جایی که میشد 

 دم.دوال ش

سعید پاشو برو، اگه ترکید حوصله ندارم تو جهنم -

 تحملت کنم.

 آرشام...-

 سیم رو دیدم، با دست گرفتمش، شمارش روی پنج...

 چشمای اون دختر، لبخندش، تنفر نگاهش روی کارن...
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 کارنی که میخواد من رو بدون دلیل بکشه.

 المصب بجنب!-

 رم رو عقبسیم رو قطع کردم. عدد دو ثانیه ثابت موند. س

بردم. عرق از گردنم شره میکرد. با قلبی که سنگین بود، 

نفسی که از قلبمم سنگین تره! نشستم و بدنم رو عقب 

کشیدم. سعید مثل آدم های خنگ تا کمر زیر ماشین 

 خزید، با دیدن عدد ثابت چاشنی همون زیر غش کرد.

الهی این عمت برات حلوا بار بزاره! بی نازی بشی که  -

اطر این لگن داشتی جفتمون رو به دیار باقی هول به خ

 میدادی!

  

 روی خاک خودش رو کشید. 

به چشم های قرمز و خون افتادم نگاه پر حرصی انداخت 

 و داد زد.
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 بی شرف تو که گفتی بلد نیستم!-

 به فیس سفید شدش لبخند کجی تحویل دادم.

 خب بلد نیستم، دروغ نگفتم.-

 ه کرد و با حرص ادامه داد.با دست به زیر ماشین اشار

پس چه طوری غیرفعالش کردی؟ هان؟ توف مالیدی -

 بهش؟ فوتش کردی؟ آرشام این بمبه! بمب میدونی چیه؟

بینیم رو باال کشیدم. پس کلم رو به در ماشینم چسبوندم. 

به جای جواب دادن به سوال هاش که از روی ترس و 

 هیجان زیاد بیان میکرد خونسرد گفتم:

 میخواد باهام بازی کنه...کارن -

ساکت شد. آرنجش رو زیر تنش کشید. کت خاکی و 

کثیفم رو تو بغلش گرفت. به هیکل نسبتا درشتش نگاه 

 کردم.
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 به نظرت جوابشو بدم یا زوده؟-

 دنبال شر میگردی؟-

 اخم هام رو درهم کشیدم.

 شر؟ 

تو این سال های زندگیم و مصیبت هایی که سرم اومده، 

مادر شر جلوی چشمم بندری زده که اینا یک جوری خار

 برام، حکم پفک نمکی رو داشت.

از جام بلند شدم. از دور میتونستم چراغ های ماشین هارو 

 ببینم.

یه اطالعات دقیق از این حرومزاده میخوام. جز به جز  -

گوه هایی که خورده. یه آمارم از اون دختره دربیار ببین 

 چیکارشه!
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حرص لب هاش رو بهم فشرد.  سرش رو بلند کرد. با

چهره نمکی داشت، وقتی از دستم حرص میخورد یک 

 وقتایی دلم میخواست بهش بخندم. 

کارنو میتونم درک کنم، فازت چیه دنبال اون دختره ای؟ -

تو دختر میخوای بیا خودم واست خوبشو جور کنم. چند 

وقته رابطه نداشتی؟ قدرت بدنیت کم نمیاد؟ من همین 

 رکیلو وزن کم کردم.االن  چها

دست به سینه باالسرش ایستادم. به شلوارش اشاره کردم 

 و گفتم:

بپا وزن اضافه نکنی، اگه خودتو خراب کردی نشین تو -

 ماشین، صندلی هاش کثیف میشه!

 یکی کوبید به پیشونیش، با عاجز نگاهم کرد.
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چیه؟ بد نگاه میکنی! ماشینمه پول علف خرس نیست -

خرج کردم تا تونستم اینو از خارج  که، میدونی چقدر

 بیارم ایران؟ اصال میدونی چقدر خرج روکشش کردم؟

لب هاش کش اومد، با وجود حرص و عصبانیتش 

خندید. دستی به گردنش کشید و با لحن لرزیده ای که 

 هنوز آثار ترس داخلش بود لب زد.

تو هیچ شرایطی دست از دری وری گفتن برنمیداری، -

 نه؟ 

ادم، در صندلی رو باز کردم، خودشم با قدم های جوابی ند

لرزون درحالی که کتم رو مچاله تو بغلش فشار میداد، 

 سوار شد.

یه پدری ازش دربیارم که دیگه هوس نکنه منو ماشینمو -

 باهم پودر کنه.

 باید تالفی کنی؟ -
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 ابرو باال انداختم.

 فقط میخوام باهاش بازی کنم!-

 

۳۶ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

ن گوشیش فحشی که میخواست بهم بده رو با زنگ خورد

قورت داد. شیشه ماشین رو یکم پایین فرستادم و نفس 

خفه شده درون ریه ام رو بیرون فرستادم. احساس گرما 

تمام وجودم رو میسوزوند و فکرم درحال انفجار بود. با 

برخورد باد خنک بیرون امیدوار بودم یکم از گرما و کوره 

 .وجودم رو به خنکی بره

 ما تو جاده ایم، خارج تهران! -

 از گوشه چشم، متوجه نگاه گرد و کالفهاش شدم.
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آتش نشانی رسیده؟ خب االن میایم. نه با منه خودم -

 میگم؛ باشه! 

گوشی رو قطع کرد، نگاه تندی بهش انداختم و با لحن 

 جدی و عصبی گفتم:

 چیشده؟-

لبش رو بهم فشار داد. دستش رو به پیشونیش کشید و 

 نگاه ترسیده ای بهم انداخت. 

نمایشگاه آتیش گرفته. بچه ها ماشین هارو آوردن بیرون -

ولی بنز صفایی الستیکش ترکیده نتونستن خارجش کنن. 

 آتش نشانیم یه روب پیش رسیده.

انگار آب یخ ریختن رو کل هیکلم. گرمای تنم تبدیل به 

یخبندانی شد که خون درون رگ هام رو به حالت انجماد 

در میاورد. فرمون رو سفت تر از قبل فشار دادم. قلبم 

شتاب گرفت و فقط یک مبلغ میلیاردی از خسارت 
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احتمالی تو ذهنم نقش بست و یک حرص و عصبانیت 

 نجومی توی دلم به حرکت دراومد.

شیشه ماشین رو باال فرستادم، فکم منقبض شده بود و هر 

 ثانیه سرعت ماشین بیشتر میشد.

زنی؟ حقیقتا از سکوت و آرامشت آدم میشه حرف ب-

 بیشتر میترسه!

از بین فکی که ماهیچه هاش قصد نداشتن کوتاه بیان، 

 غریدم.

 کسی که طوریش نشده؟-

از شنیدن لحن دو رگه و خشدارم که با مکافات سعی 

میکردم بلند تر از این نشه، کمی رو صندلی جابه جا شد 

 و مالیم جواب داد.
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. ولی بچه ها به موقع رسیدن و نگهبانت دستش سوخته-

 کشیدنش بیرون. هی من گفتم نریم، گوش ندادی که...

نفس سختی کشیدم، گاهی زندگی مجبورت میکنه کاری 

کنی که دوست نداری، برای منی که قلبم فقط واسه زنده 

موندن میتپه نه برای زندگی کردن، برای منی که از مردن 

ه از دست دادن نمیترسم، برای منی که هیچ چیزی واس

ندارم این یک تهدید بود که حاضر بودم تا َسر در جهنمم 

 به خاطرش برم.

 میخوای بازی کنیم جناب سروندی؟ -

 نگاه نگران سعید تنگ شد. زیر لب زمزمه وار گفتم:

 دارم برات.-

 *** 

 "یاسمن"
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 چرا همچین میخوری؟ مگه ناهار نخوردی؟-

ز حجم زیاد گازی درحالی که دهنم تا ِخرخره پر بود و ا

که از ساندویچم زده بودم و داشتم خفه میشد، دستم رو 

جلوی دهنم گرفتم. روبه سارایی که با چشم های گشاد 

 نگاهم میکرد سری به معنی نه تکون دادم.

 وا، چرا نخوردی؟-

انگاری لقمه تو دهنم زیادی بزرگ بود، نمیدونم چرا 

وشابه بزنم! نوقتی گرسنهام حالیم نیست باید چقدری گاز 

مشکی رنگم رو برداشتم و چند قلوپ ازش خوردم. وقتی 

 دهنم خالی شد نفسی چاق کردم و کمی صاف نشستم.

کارن میخواست باهاش ناهار برم بیرون، منم نمیخواستم -

برم. نذاشت ناهار بخورم. ولی امروز قراره بره مسافرت 

 دقیقا دو هفته از دستش راحتم!
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مقنعه مشکی رنگش تا نزدیکی  چشم های سارا گرد شد.

گوش هاش پایین اومده بود، موهای طالیی و فرق بازش 

 بیشتر در معرض دیدم قرار میگرفت.

 هنوزم باهاش لج میکنی؟ -

اینبار گاز کوچیک تری از ساندویچم رو زدم و آروم 

 گفتم:

به خدا نمیخوام باهاش لج کنم، فقط وقتی زور میگه -

س ها خیلی وقته شروع شده، قاطی میکنم. بهش گفتم کال

بخوام ناهار باهات بخورم، کالسمو از دست میدم. اونم 

 سگ شد.

فویل نقره ای دور ساندویچم رو باال اوردم و روی  

قسمتی که گاز زدم رو پوشوندم. کیفم رو برداشتم و بلند 

 شدم.

 البته اون همیشه سگ میشه! کال دنبال بهونهست.-
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اخت و چیزی نگفت. صاف سارا نگاه ناراحتی بهم اند

 ایستادم و مانتو خاکیم رو با دست پاک کردم.

دوست های خوب معموال همه چیز هم دیگه رو میدونن  

ولی متاسفانه، خیلی از جزئیات زندگیم رو براش نگفتم. 

از بدبختی هام، آزار و اذیت های کارن که اصال شبیه یک 

 آدم عاشق نیست، بی خبره بود.

نگم رو محکم تر بین انگشت هام فشار بند کوله مشکی ر

دادم. تو این یک هفته خیلی سعی کردم باهاش مدارا کنم 

 تا اجازه بده بیام دانشگاه! 

همراه سارا وارد دانشکده فنی مهندسی شدیم و جلوی 

 درکالس ایستادیم.

 فکر کنم استاد اومده، خدا کنه راهمون بده!-
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ا پیام شیم چندتخندیدم. کیفم رو به دست گرفتم. برای گو

اومده بود. حینی که صفحه رو باال میاوردم تا پیام هارو 

 چک کنم گفتم:

نه بابا فجاری خیلی مهربونه، راهمون میده، جون تو اگه  -

 این ترم کس دیگه ای این واحدو ارائه میداد برنمیداشتم!

 اگه مهربونه چرا ترم قبلی پاس نکردت؟-

 و با لحن آرومی گفتم: شونه باال انداختم. درو باز کردم

برگه رو خالی دادم دستش، میخواستی چند بهم بده -

 بدبخت؟

خندید، زودتر از من وارد شد. با سر افتاده سعی کردم از 

 پیام های مهیار سر دربیارم.

 احساس نمیکنید دیر تشریف آوردید خانمها؟-
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از شنیدن صدایی آشنا، جلوی در کالس ایستادم. سرم رو 

و از دیدن دو جفت چشم عسلی متعجب، به باال آوردم 

حدی شوکه شدم که یادم رفت نزدیک چهل تا دختر و 

 پسر بهمون زل زدن!

 

۳۷ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

ببخشید، ما با استاد فجاری کالس داشتیم. فکر کنم -

 کالسو اشتباه اومدیم!

بدون اینکه حتی نگاهش رو از چهره مات شده من بگیره، 

 درجواب لحن گیج سارا گفت:

استادتون پاش شکسته من جاشون اومدم. میتونید -

 بشینید!
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دهنم هر ثانیه به خاطر تنفس بیشتر باز و بسته میشد ولی 

هنوز کوبش قلِب شوکه شدم، آروم نشده بود. هوای 

کالس برام خفهست! انگار من جای این چشم عسلی 

تیشرت جذب پوشیدم و از تنگی لباس، عضالِت بازوم و 

 ون! هیکلم ریخته بیر

 این چیه این پوشیده!؟

 چرا ماتت برده؟ -

وقتی سارا دستم رو کشید، نگاه گردم رو به سختی ازش 

گرفتم. تو ردیف صندلی های آخر دوتا جای خالی بود. تا 

 زمانی که بشینم نگاهش روی هیکلم میچرخید.

 خب خانم های تاخیری اسمتونو بگید.-

ش رو یستپشت میزش رفت، بدون اینکه بشینه خم شد. ل

 برداشت.
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 سارا شهروندی!-

تیکی انتهای لیستش زد، سرش رو بلند کرد. نگاه موذیانه 

 ای بهم انداخت.

 و شما اسمتون چیه؟-

لبم رو گاز گرفتم. یک جوری پرسید اسمت چیه که 

 مشخص بود از سوالش داره لذت میبره!

سرم رو پایین انداختم،جوری نگاه می کرد که دوست 

 آب بشم!داشتم دربرابرش 

 سروندی!-

 اسم کوچیکت؟-

 چشم بستم، مگه تو لیست نزده اسمم چیه؟

 یاسمن...-
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لبخندش پهناور ترشد. کنار اسم منم یک تیک زد و 

 خودکار آبی رنگش رو روی میز گذاشت.

 خب چی میگفتیم؟-

بحث سر این بود که اگه کسی گوشی دستش باشه، از -

 پنجره پرتش میکنید بیرون!

گاه چند نفر به گوشی دستم افتاد، هول با این حرفش ن

زده گوشی رو تو کیفم چپوندم که صدای خنده پسرای 

 کنارم بلند شد.

خوبه حواست به کالس هست، امیدوارم درمورد درسم -

 از این حواس جمعی ها داشته باشید.

دست هاش رو تو جیب شلوارش فرو برد. جلوی تخته  

 ه بود ایستاد.های هوشمندمون که مانیتورش کمی کج شد
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نگاه خنثی به تک تکمون انداخت و خیلی شیک و  

 ریلکس گفت:

 خالصه ماجرا اینکه عزیزای دلم...-

مکث کرد، شیطانی نیشخند زد و روی پنجه پاش کمی 

 بلند شد و سینه صاف کرد.

گیر یه استاد گوه افتادید. من هر جلسه امتحان میگیریم.  -

ته ام بهتون پروژه هر جلسه پرسش و پاسخ دارم. هر هف

میدم ترجمه کنید. کسیم سر کالسم تقلب کنه، مزه الکی 

بپرونه، سرش تو حلق دوست دخترش باشه میفرستمش 

 حراست، اصال هم اعصاب ندارم! 

 ابروهام باال پرید. 

 یک جوری حرف میزد که کلک و پرای همه ریخت.

 سارا سمتم متمایل شد و نامحسوس گرفت:
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 چقدر جیگره!-

 ه میخواد دهنمونو سرویس کنه؟جیگر-

با نیش شل دستش رو زیر چونش گذاشت، اصال این بشر 

 چرا اینجاست؟ 

چرا کارن، باید استاد دانشگاه رو تو خونش دعوت کنه؟ 

انواع فکر های مختلف مثل رشته های کنف درهم پیچیده 

شدن. هرچی میخواستم گره هارو باز کنم سفت تر 

 میشدن!

دیش زل زدم، از تصور اینکه به صورت مردونه و ج

 احتماال اینم گرگینهاست مو به تنم راست کرد!

کتاب هایی که با دست خط فوق العاده قشنگی  نوشته 

 بود رو با بی میلی نوشتم.

 شاید باید این درس رو کال حذف کنم!
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با تعطیل کردن کالس، مثل فرفره وسایلم رو جمع کردم و 

ا سرش رو ته کالس پیدبی توجه به سارا که تازه دوست پ

 کرده بود سمت در پاتند کردم.

 خانم سروندی، ممکنه چند لحظه صبر کنید؟-

 چشم بستم. لبم رو گاز گرفتم. 

درحالی که لب تاپ و گوشیش رو داخل کیف سامسونت 

 مشکی رنگش فرو میکرد، نیم نگاهی بهم انداخت.

 بیاید اینجا!-

تم اومد و سکوت کردم، کالس که خالی شد با آرامش سم

روبه روم ایستاد. گریزون از اون عسلی های مرموز سرم 

 رو پایین انداختم و به کفش های براقش زل زدم. 

 ب..بله استاد کاری داشتید؟-

 باالخره اسمتو بهم گفتی!-
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 با شنیدن لحن بامزهاش یکم احساس بدم فروکش کرد.

 فکر نمیکردم دونستن اسمم انقدر واستون مهم باشه. -

ی با کسی حرف میزنی به طرفت نگاه کن. بهت نمیاد وقت-

 خجالتی باشی.

به سختی به فیس مردونهاش که با چشم های ریز شده و 

 دقیق براندازم میکرد زل زدم و موادبانه گفتم:

 بابت کمک اون روز نشد ازتون تشکر کنم. -

 خب االن تشکر کن!-

 ابروهام باال پرید. وقتی نگاه جدیش رو دیدم، لبخند

 ماسیده ای تحویلش دادم.

ممنون که جونمو نجات دادید! راستشو بخواین من یکم -

هول شدم، یعنی اصال توقع نداشتم شما استاد دانشگاه 

 باشید آقای...
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 آرشامم.-

 گیج نگاهش کردم که خندید و اصالح کرد.

آرشام سلحشور! و درضمن استاد دانشگاهم نیستم. به -

قط این ترم اومدم و اگه توام اصرار مدیر دانشگاه موقت، ف

 راستشو بخوای...

جلو اومد، از نزدیک شدن ناگهانیش ترسیدم و عقب 

 رفتم.

 فکر نمیکردم دانشجو باشی، جای دیگه ای دنبالت بودم!-

بی معنی سری تکون دادم. نگاهش من رو هول میکرد. 

عالقه ای به این جور نگاه های خاص و سنگین که نفس 

نداشتم. اون حالت نگاهش  ناخواسته  آدم رو قطع میکرد

کارن رو به یادم میاورد. فقط کارن یکم محتاط تر بود ولی 

این یکی حجم زیادی از بی پروا بودن رو با خودش یدک 

 میکشید.
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 درهرحال خو..خوشحال شدم دیدمتون. با اجازه!-

 

۳۸ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

دستگیره در رو سمت خودم کشیدم که کف دستش رو 

، تنش رو جلو کشید. از این حرکتش روی در گذاشت

دستپاچه خودم رو مایل به چپ کردم تا کنار برم ولی 

 دستش ستوِن سمت دیگه صورتم شد و گیرم انداخت.

 باید باهم اساسی حرف بزنیم. -

ضربان قلبم شدت گرفت، فقط چند بند انگشت بین بدن 

هامون فاصله بود، جدیت نگاهش من رو میترسوند. حس 

پروا باشه ولی نه انقدر! درحالی که نمیخواستم  میکردم بی

 متوجه ترسم بشه با لحن کنترل شده ای لب زدم.
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 میشه برید عقب؟ من با شما حرفی ندارم. ب..بزاری... -

با جلو آوردن صورتش یادم رفت میخواستم ازش بخوام 

 بره عقب! 

ولی من حرف دارم، اونم خیلی مهم. پس مثل دخترای -

 تا صحبت کنیم. خوب با من بیا

آب گلوم رو پر سروصدا قورت دادم. با اون چشم های 

مرموزش، صورِت ترسیدم رو رصد کرد. هیکل درشتش 

 کامال جلوی تنم رو گرفته بود. رو ازش گرفتم.

من با شما جایی نمیام، لطفا برید عقب وگرنه جیغ -

 میزنم.

چه تهدید ترسناکی کردی، نترسون منو به خدا جنبه -

 شب خوابم نمیبره!ندارم 

 کمی مکث کرد و ادامه داد.
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 فقط میخوام باهات صحبت کنم!-

 و اگه دلم نخواد؟-

لبخندی گوشه لبش رو به سمت باال متمایل کرد. به لب 

هام زبون کشیدم که نگاهش سر خورد و روی لبم ایست 

 کرد و آروم گفت:

میدونی من کجاها دنبالت بودم؟ اگه باهام راه نیای  -

میشم یکم برنامم رو عوض کنم. اونوقت فکر مجبور 

 نکنم زیاد خوشت بیاد. بیا از راه آسونش بریم! 

دربرابر لحن آرومش بی هوا کولهام رو باال آوردم و به 

سینه عضالنیش کوبیدم، جا خورد، انگار توقع نداشت! تا 

کمی ازم فاصله گرفت، مثل پرنده ای که از قفس نجات 

 و دویدم بیرون. پیدا کرده درو باز کردم

کارن به اندازه کافی آزارم میداد، مهمون و دوست هاشم 

 مثل خودش فقط بلد بودن گند بزنن به آرامشم!
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 باید به کسی میگفتم؟ 

انقدر هول کرده بودم که عقلم از کار افتاده بود و نفسم 

درنمیاومد. با دیدن سالن خالی، با استرس از پله ها پایین 

برای سارا پیامکی فرستادم که رفتم و درهمون حین 

 کالس بعدی رو نمیام و میرم خونه!

سمت پارکینگ رفتم، جلوی ماشینم ایستادم. دستم بی 

 دلیل میلرزید و شایدم دلیلش منطقی بود!

دلم گواه اتفاق بدی رو میداد و این از وقتی که از کالس 

خارج شدم درونم شعله میکشید و حتی خلوت بودن 

عواملی بود که ترسم رو تشدید میکرد. پارکینگ هم جزو 

چشم های اون مرد شبیه یک گرگ واقعی بود، حتی 

وحشی تر از کارن و افرادش! منی که زیاد از این 

 موجودات سردرنمیارم، حس کردم این مرد متفاوته!
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سوئیچ ماشینم رو درآوردم. نفس عمیقی کشیدم. اتفاقی 

 نیفتاده ولی من نگرانم!

رم پارک کرد، قفل ماشین رو فشار ون سفید بزرگ کنا

دادم. واسه رفتن زیادی عجله داشتم. خودمم نمیدونم چرا 

 ولی انگار کسی درونم من رو به عجله تشویق میکرد.

در ماشین رو با دست لرزون باز کردم که بی هوا کسی از  

پشت مقنعهام رو چنگ زد و به سمت عقب کشیدتم. 

 م به شدت تیر کشید.موهام از فرق سرم کشیده شد. گردن

دستی بزرگ جلوی دهنم رو گرفت و سرم رو عقب برد، 

گردنم به شونه طرفم چسبید و جای انگشت های کارن 

 تیر کشید.

کولهام از روی دوشم افتاد. قلبم رسما موتورش رو دور  

هزار اسب بخار تنظیم شد جفت دست هام رو با یک 

 دست گرفت و محکم فشار داد.
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 استم اولین روز دانشگاهت خراب بشه.باور کن نمیخو-

از شنیدن صداش وحشت زده زیر دستش جیغ کشیدم. 

چشم های ترسناک عسلیش، تو فضای نیمه روشن 

 پارکینگ یک جوری برق میزد که تنم به رعشه افتاد.

خودم رو تکون دادم، دست و پا زدم. انقدر هیکلش 

 درشت بود که بدون کوچیک ترین کمکی مهارم کرده.

گفتم فقط میخوام باهات حرف بزنم، خودت زبون  -

 نفهمی، کال هرکی زیر دست کارنه زبون نفهمه!

قبل اینکه تحلیل کنم چی به چیه پارچه سفید رنگ و 

 بزرگی بین لب هام اومد و پشت سرم محکم بسته شد.

از این حرکتش فاتحه خودم رو خوندم! با تمام توانم جیغ 

می از دهنم خارج میشد. کشیدم ولی فقط صداهای نامفهو

لب هاش رو از روی مقنعه به گوشم چسبوند و زمزمه 

 وار گفت:



 

Romanzo_o 309 

 اروم کوچولو نمیخوام صدمه ببینی.-

چشم هام گرد شد!  مرد جوانی از ون پایین اومد. دست 

 هام رو محکم از پشت نگه داشت، سمت ون کشیدتم.

 هرچی تقال می کردم زورم بهش نمیرسید! 

ام دست هاش دور پهلوهام سفت شد و وقتی دید راه نمی

 بلندم کرد و از پله های ون باال رفت.

روی صندلی های آخر، روی شکم خوابوندتم و سمت 

 اون پسر جوان لب زد.

 دوربینها تا کی غیر فعاله؟-

 سه دقیقه وقت داری نگران نباش، بچه ها پای سیستمن!-

فقط سری تکون داد، یک پاش رو روی باسنم فشار داد. 

از این حرکتش نفسم رفت! بین تمام جیغ کشیدن هام 

 بغضم ترکید، با التماس به چشم های عسلیش نگاه کردم.
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دست و پاهام رو محکم و سریع بست، ازم فاصله گرفت. 

 با دیدن التماس نگاهم پوف کالفه ای کشید.

 کیف و وسایلشو ببر. -

سویچم رو سمت مرد دیگه ای گرفت و درحالی که به 

 م زل زده بود با جدیت گفت:اشک ها

 ماشینش اینجا نمونه! ببرش تا خودم بیام.-

 

۳۹ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

دست هاش مشت شد، جلوی صندلی زانو خم کرد، 

دستش رو باال اورد و خواست به زیر چشمم دست بکشه 

که قبل برخورد انگشت هاش، به سختی تو اون وضعیت 
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دم و تکون خوردم. دستم زیر تنم موند، به پهلو چرخی

 سعی کردم صداش بزنم.

 نگاهش رو از صورت خیسم گرفت. 

 مراقبش باشید.-

ایستاد و بدون اینکه دوباره به جسم لرزونم نگاه کنه رفت 

و در ون رو محکم بست. به محض بسته شدن در، ماشین 

 حرکت کرد و من خودم رو نابود شده تصور میکردم!

ام یاومد. تو جدلم یک جا بند نبود، بند دلم هر ثانیه کش م

تکون خوردم و دست های طناب پیچ شدم رو تکون 

دادم. دو مرد غریبه باالسرم ایستادن و نگاه دقیقی به بدنم 

 انداختن.

 از نگاهشون ترسم چند برابر شد.
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بدون هیچ حرفی سمت جلوی ماشین رفتن و من حتی 

 نمیدونستم کجا میریم و ممکنه چه بالیی سرم بیاد.

*** 

اتاق نیمه تاریک که فقط یک هواکش بزرگ  گوشه دیواِر

رو دیوار مجاورش داشت تو خودم جمع شدم. پاهام رو 

تکون دادم. نه طناب دور دستم کوتاه میاومد و نه طناِب 

پیچیده شده دور پاهام! انقدر تقال کرده بودم که شونه و 

کمرم درد میکرد و احساس میکردم عضالت دستم کش 

 اومده.

 چسبوندم.  سرم رو به دیوار

آِب دهِن خشک شدم رو به سختی قورت دادم. انقدر 

استرس و نگران بودم که احساس حالت تهوع مدام معدم 

 رو نرمش میداد.
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هیچ صدایی از بیرون نبود، به لب های خشکم زبون 

کشیدم. امیدوار بودم یک نفر از اون جهنم متوجه نبودنم 

 شده باشه و دنبالم بگرده! 

ن در، نگاه ترسیدم به سمت در رفت. با صدای باز شد

نفسم شتاب گرفت و بدنم منقبض شد. عرق سردی تو 

 کمرم نشست.

سه مرد غریبه وارد شدن. یکیشون که جوان تر از بقیه به 

 نظر میرسید صندلی برداشت و نزدیکم نشست. 

 به صورت رنگ پریدم نگاه دقیقی انداخت و آروم گفت:

 هنوزم نمیخوای دهن وا کنی؟-

ضالت گردنم تیر میکشید. سردی دیوار اتاق نمیتونستم ع

یکم از مغز داغ کردم رو خنک کنه. به چشم های 

مرموزش که تو تاریکی کمی روشن به نظر میرسید زل 

 زدم و با صدای خشدار و لرزونی گفتم:
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 به خدا نمیدونم.-

نیشخندی بهم زد. روی رونش کمی خم شد دست هاش 

 رو درهم قالب کرد. 

 کارنی، بعد نمیدونی سهامدار ونوس کیه؟ جفت-

از جدیت کالمش چشم هام پر آب شد. حتی نمیدونستم 

 معنی کلمه جفت چی هست! لرزیده جواب دادم.

 ن..نم...یدونم.-

انگار از جوابم که واقعا صادقانه ترین چیزی بود که به 

زبون اوردم، خوشش نیومد. از روی صندلی بلند شد و 

 داد زد.

ندونی نامزدت چه گوهی میخوره؟ مارو خر  مگه میشه-

فرض کردی؟ یا شاید فکر کردی گول اشک و التماس 

 هاتو میخوریم؟
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جلوتر اومد، صدای قدم های بلندش تو گوشم طنین 

انداخت. به کی بگم من و کارن نسبتی باهم نداریم؟ چرا 

 همه من رو به اون میچسبوندن؟

و بزار واسه شب یاال دختر...اللی مگه؟ اشک و ناله هات-

 نشینیت با جفِتت. حرف بزن، کارن واسه چی رفته قشم؟

از شنیدن حرف هاش عصبی و کالفه، درحالی که بدنم نم 

 نم به ارتعاش افتاده بود داد زدم.

نمیدونم، نمیدونم! زبون نفهم شماهاید که فکر میکنید -

چیزی میدونم و از قصد نمیگم! من از کارای اون دربه در 

رم! حتی نمیدونم رفته قشم. واال شماها خبر ندا

اطالعاتتون از من بیشتره، حتی نمیدونستم سهام ونوس 

 هنوز هست! یک سال پیش بهم گفت فروخته. 

با حرص نگاهم کرد. دست هاش مشت شد، سرم رو 

 دوباره به دیوار چسبوندم و با بغض گفتم:
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توروخدا بزارید برم من هیچی از کارن و کارهاش -

، پدربزرگم مریضه هیچ کس به اون اهمیت نمیدونم

 نمیده، من نباشم کسی مراقبش نیست.

 تو انگار اصال حالیت نیست؟-

چشم بستم. آه کشیدم. عقب رفت، به اون مرد ها اشاره 

 کرد و با لحن مرموزی خطاب قرارم داد.

شاید باید یه جور دیگه باهات صحبت کنم. شاید -

 نامزدت چی کارهست!زبونت یکم باز بشه و یادت بیاد 

دلم میخواست بزنم دهنش تا دیگه اسم من رو با اون 

جونور هم کالم نکنه. دو کلمه ای که دوست نداشتم کنار 

هم خونده بشن! دو اسم جدا، با دنیاهای جداگانه و قلب 

 و روحی که متعلق به هم نیست!

از بین حریر دور مردمک هام با دود غلیظی که دور اون 

 رفت نفسم قطع شد.دو مرد رو گ
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بیشتر به دیوار پناه بردم. انگشت های دستم به طناب دور 

 مچم چسبید.

زمانی که کارن شکل واقعیش رو بهم نشون داد فقط یک 

 دختر کم سن بودم که حتی رمان و فیلم تخیلی ندیدم. 

وقتی بار اول دیدمش، به عقلم و قدرت بیناییم شک کردم 

 کوفتیه!و مطمئن بودم اثر اون داروی 

االن واقعی بود، کسی بهم دارو نزده! باید با دوتا گرگ 

 خاکستری چه میکردم؟

 من...نمیدونم...توروخدا..د..دست..از...سرم..ب..بردارید.-

 بهم خندید، صندلی رو عقب کشید.

به موجوداتی که شبیه گرگ واقعی بودن با وحشت نگاه 

 کردم.
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ی که . با هر قدمناخواسته قلبم از دیدنشون از تپش ایستاد

 سمتم برمیداشتن زندگی دور سرم میچرخید.

شبیه بازی شکار، یک گوشه گیر افتاده بودم و دو موجود 

ترسناک با دندون هایی که تو تاریکی میدرخشید و 

صدای خرناس هاشون تو گوشم پخش میشد بهم نزدیک 

 شدن.

 

۴۱ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 نه..نه!-

ه دل میخواستم سرم رو به چپ و راست تکون دادم. از ت

جیغ بکشم ولی انگار کسی گلوم رو دو دستی فشار 

میداد. چشم هام رو محکم بهم فشار دادم، به امید اینکه 
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شاید خواب باشم و االن رو تخت خودم با غرغرهای 

 دالرام بیدار میشدم.

ولی با صدای خروناسی که کنار گوشم پخش شد و فرو 

رو باز کردم. رفتن پنجه های تیزش تو پام، چشم هام 

خودم رو روی زمین انداختم. تقال کردم ولی یکیشون 

خیزی برداشت و صاف روی کمرم پرید. از سنگینی 

 وزنش نفسم گرفت. 

سرش رو تو گردنم فرو برد و بی هوا لیسی به پوست  

 گردنم زد که دیگه خودم رو نتونستم کنترل کنم جیغ زدم.

ام حسی فراتر از برخورد موهای نرمش به گردنم و گونه 

 از انزجار بهم سرایت کرد و چه بی اندازه بی دفاع بودم!

حتی نمیتونستم تکون بخورم و خیلی راحت تنم در 

 اختیار دو گرگ نر واقعی بود.
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گرگ هایی که انسان بودن و من تو این پنج سال هرشب 

خواب یکیشون رو میدیدم که دلش میخواد بال تا بال من 

 کنه!و جسمم رو تیکه تیکه 

بدنت چه بوی خوبی میده، تاحاال با جفتت رابطه -

 نداشتی؟

صدای دو رگه و خشدارش کنار پرده گوشم، زهرم رو 

 آب کرد.

انقدر هول کرده بودم و وحشت سرتاسر وجودم رو گرفته 

بود که مغزم نمیتونست معنی حرف هاشون رو برام 

 ترجمه کنه.

 نداشتزبونم به سقف دهنم چسبیده بود و انگار قصد 

 کلمه ای بیان کنه.

پنجه های اون یکی هنوز تو پوست پام فرو میرفت و  

 دندون های تیز و بزرگش رو بهم نشون میداد.
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بزارید برم، بزارید برم! به خدا من نمیدونم...به -

 ارواح..خ..خاک مادرم نمیدونم! ولم کنید..

داد میزدم ولی کسی اهمیت نمیداد. اون پسر جوان با 

دازم میکرد و این دو گرگ وحشی تنم رو بو دقت بران

 میکشیدن و دندون هاشون رو به بدنم میچسبوندن.

با حس سوزِش شدیدی تو ناحیه پاهام، از فکر اینکه من 

رو گاز گرفته جیغ بلندی کشیدم. دست هام رو تکون 

 دادم.

سوزش گلوم، پایی که بین آرواره های اون گرگ 

 .خاکستری بود نفسم رو شالق میزد

با برخورد زبونش به زخمی که خودش ایجاد کرده بود از 

 شدید شدن دردم ضعف رفتم.

 میدونی تا خود صبح میتونیم شکنجهات کنیم؟-
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با هر لیسی که میزد اون زخم کوچیک دردش بیشتر 

 میشد.

هرچی زور و تقال داشتم کم کم از بین رفت، سرم گیج 

ام م برمیرفت و سنگینی جسم این موجود رو کمرم کم ک

 غیر قابل تحمل شد.

ِد حرف بزن دیگه! تو چرا انقدر سرتقی! هر کس دیگه -

 بود تا االن صدبار وا داده بود!

به جای تکرار حرف هام بلند زدم زیر گریه و مثل جنین 

 تو خودم مچاله شدم.

 لعن...ت بهت...کار..ن. لعنت...ب..بهت...-

 یگه!ی مچی زیر لب میگی؟ بچه ها بیاین کنار ببینم چ-

 چیز خاصی نیست زیر لب به کارن فحش میده.-
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بینیم رو باال کشیدم. سرم گیج میرفت که در اتاق باز شد. 

 حتی نا نداشتم سرم رو بلند کنم.

 برید بیرون زبونشو خودم باز میکنم.-

حالم بد بود، میلرزیدم به سختی تونستم صدای آرشام رو 

 تشخیص بدم.

رخوندم، به پهلو چرخیدم. با خالی شدن اتاق، سرم رو چ

 جلو اومد. روبه جسم بی جونم زانو زد.

هق هق هام اوج گرفت که دستی به گونه های یخ کردم 

 کشید. از گرمای دستش گونه های یخ زدم شوکه شدن.

هیش! آروم کوچولو...گریه نکن، داری تو کارم وقفه -

 میندازی. نزار احساساتو قاطی کارم کنم!
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ونم میلرزید، کل جسمم تو ویبره کامل لب هام میلرزید. چ

بود و این مرد خودخواه عوضی تو ریلکس ترین حالت 

 ممکن ازم میخواست گریه نکنم!

تو میدونی کارن چرا رفته قشم، میدونم که میدونی پس -

 جوابمو بده که راحت تر صحبت کنیم.

دستش نوازش وار به زیر گلوم رسید. مقنعه ام تا حد 

مقداری از موهام روی صورتم پخش  زیادی عقب رفته و

 و شده بود.

کمی دوال شد، یک جوری نگاهم کرد. با لحن آروم و 

مالیم تری، همزمان که تاره ای از موهام رو بین انگشت 

 هاش می گرفت، لب زد.

دوست ندارم این جوری ببینمت. یکم راه بیا کارو واسم -

 سخت نکن. 
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اینم یک زبون صدای جذاب و مردونش تو مغزم میپیچید. 

 نفهم دیگهاست. اینم یک بیشعور دیگهاست!

خدایا من از کجا باید بدونم اون کثافط حرومزاده کجا 

 رفته و چرا رفته!؟

 ن..ن..می..د..دونم!-

اخم هاش جوری درهم رفت که نتونستم از جدیت و 

 خشم نگاهش طاقت بیارم. 

 سرم رو خم کردم. جوری که چونم به سینم رسید.

 و سوزناکم رو تو شکمم جمع کردم. پای زخمی

افرادم بهت سخت نگرفتن، یه کاری نکن بد باهات تا -

کنم. من آدم خونسردی نیستم، طاقتمم تا یه جایِی! از یه 

حدی بگذره روانی تر از خودم پیدا نمیکنی. نذار سیم 

 پیچی هام قاطی کنه.
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 گریه میکردم.

 شونه هام از شدت گریه هام تکون میخورد.

های بزرگش شونه هام رو گرفت و صاف به دیوار دست 

 چسبوندتم.

پاهام رو نزدیک بدنم کشیدم و سعی کردم از دست هاش 

فاصله بگیرم. نگاهش بوی خون میداد. جذبه نگاهش از 

 اون چیزایی بود که نمیشد دربرابرش کوتاه اومد.

 نظر چیه بازی رو عوض کنیم؟ هوم؟-

کردم و هق زدم که از  با گاز از لب های لرزونم پذیرایی

 جاش بلند شد.

 

۴۰ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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دست پشت کمرش برد و کلت سیاه رنگش رو بین 

انگشت هاش گرفت. با نگاهی مغموم حرکات ماهرانه 

انگشت هاش رو دنبال می کردم که چه طور خشاب 

 هاش رو چک میکنه.

 تیراندازی منو قبال دیدی، میدونی چقدر خوبه، مگه نه؟-

سکوتی که بوی ترس و وحشت میداد  سکوت کردم، تو

خودم رو پنهان کردم و امان از دل لرزونم که هر لحظه 

 منتظره یک سنگ کوب کامل بودم.

خودم رو میشناختم. مقاوم بودم ولی از یک جایی به بعد 

ترس جوری وجودم رو میبلعید که تمام هست و نیستم 

 جلوی چشم هام ناپدید میشد.

و فضای اتاق پخش شد آب صدای ضامن اسلحه اش که ت

 گلوم رو قورت دادم. 
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قدمی زد، نوک اسلحه رو به پیشونیش کوبید و با فاصله 

نیم متر رو به روم ایستاد. سرم رو پایین انداختم. پاهای 

بسته و دست های بسته! کجا میشه فرار کرد؟ کجا میشه 

 از این خورشید سوزان نگاهش فرار کرد و درامان موند؟

 ست؟ کار اصلیش چیه؟ کارن چیکار-

صدای محکم و بدون انعطافش بهم هشدار های آخر رو 

میداد. نگاهم رو کلتی بود که توی دستش بهم دهن کجی 

 میکرد. نفس هام یکی درمیون وسط راه خفه میشدن.

به مغزم فشار آوردم، کارن هیچ وقت از کارهایی که 

 میکرد برام نمیگفت. همیشه خدا گنگ رفتار میکرد. حتی

 رفتار عادی و معمولیش هم پر از عالمت سوال بود.

لبم رو بهم فشار دادم، واقعا دلم میخواست یک جواب تو 

 آستینم داشته باشم تا به استاد جدید دانشگاهم بگم! 
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مکث کردم، درحالی که صدام به خاطر هالک کردن 

 هنجرم به شدت گرفته شده بود لب زدم.

 آژانس مسا...فرتی...د...داره.-

 نگاه خنثی و عادی بهم انداخت.

 جوابتو دوست نداشتم عسلم.-

 چشم بستم، دانسته من همین قدر بود! 

دستش باال اومد تو یک ثانیه با صدای شلیک و رد شدن 

یک چیزی مثل برق از کنارم و کوبیده شدنش به دیوار 

 جیغ بدی کشیدم که گلوم سوخت.

 خودم رو طرف مخالف انداختم.

ش دود درمیاومد و هنوزم سمتم نشانه از نوک اسلحه ا

گرفته شده بود. با وحشت به جای اسلحه که سوراخ 
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بزرگی روی دیوار ایجاد کرده بود نگاه کردم. سرم رو 

 سمتش چرخوندم و ناباور گفتم:

 روانی...ت..تو بهم شلیک کردی؟-

صاف ایستاد و خونسرد سری به معنی آره تکون داد. به 

 باره نگاه کردم و سمتش داد زدم.جای گلوله تو دیوار دو

 با..با به جدم قسم نمیدونم! چه مرگته اخه؟ -

 شلیک بعدی رو درست باالی سرم کرد.

 فوری تو خودم مچاله شدم داد زدم.

کثافط نمیدونم! نکن، دست از سرم بردار. اصال بزن -

بکش! برو از خود کارن بپرس، تو مهمونش بودی، تو 

 توخونش دعوت بودی! 

ب هات درست نیست. گلوله هام زیاده ولی حوصله جوا-

 ندارم.
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سرم رو باال آوردم. با اشک نگاهش کردم دربرابر چشم 

های اشک آلودم خونسرد بود ولی هاله ای از حس غم 

 درونش موج میزد.

چرا حرف... هامو باو...ر نمیکنی؟ تا صبحم با...هام -

خاک  ا...رواحسروکله بزنی به خدا، به پیر... به پیغمبر به 

 مادرم چیزی که میخواینو نمیدونم. 

وقتی اسلحه رو با حرص سمت مخالف پرت کرد زبون 

به دهن گرفتم. خم شد و دو دستی یقه مانتوم رو چنگ 

 زد.

 کمرم رو به دیوار چسبوند.

بوی باروت تو بینیم پیچیده بود. سرم گیج میرفت. گرمای 

ای بدنم رو بدن آرشام و نزدیکی بیش از حدش ملکول ه

 به بازی گرفته.
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توی چشم هام زل زد، با اخم های درهم و لحن جدی 

توی صورتم خیره شد. هر ثانیه تپش قلبم کند تر از 

 حالت عادی میتپید.

 تو فکر میکنی من مسخره توام؟-

دربرابر غرش مردونه اش بی واکنش بودم ولی با برق 

 زدن چشم هاش بند دلم پاره شد. 

 یه گاگول طرفی؟ فکر میکنی با -

دست هاش، شونه هام رو داشت میترکوند. یک جوری 

فشار داد که صدای ترق استخونم تو گوشم اکو شد، از 

 ترس نتونستم صدایی از خودم دربیارم.

 انقدر به کارن وفاداری تو؟-

 دربرابر دادش چشم بستم و تو خودم جمع شدم. 

 ب..بهش..و..ف..ا...-
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توانم از بین رفت! حرف هام  نمیتونستم حرف بزنم، دیگه

رو نمیفهمید. با ول کردن شونه هام و پدیدار شدن هاله 

ای سیاه دور تنش چیزی ته دلم فرو ریخت و من مطمئن 

 شدم آوار رو سر دل بیچارهام ریخته.

دربرابر حریِر لرزون و محضون نگاهم، گرگی سیاه که سه 

 هبرابر هیکل اون دوتا گرگ خاکستری بود، جلوم سین

صاف کرد. اگر در شرایط طبیعی تری بودم حتما اندازش 

 رو با خرس مقایسه میکردم. این گرگ نیست! 

یک گرگ نباید انقدر گنده باشه، به خدا من کارن رو 

دیدم. اون اندازش با اینی که جلو روم رخ نشون میده، 

 یک دنیا فاصله است.

 ماتم برد! تنها واکنش مغزم همین بود. 
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زرگش که حتی تو این حالتم پر از حس های چشم های ب

عجیب غریبه، تو تاریکی برق میزد. انگار دو تیکه شمش 

 طال جلوی صورتم تکون میخوردن!

کمی جلو اومد، حلقم میسوخت، گلوم میسوخت، جای 

گاز اون گرگینه میسوخت و جای نفس های داغش که به 

 پوستم سیلی میزد هم میسوخت. 

ضم کردنش، در توان قلبم و دیدِن همچین چیزی و ه

 مغزم نبود. به خدا قسم نبود!

بدنم شل شد، و تا بخوام آخرین نفس حبس شده درونم 

سینم رو بیرون بفرستم، چشم هام سیاهی رفت و دیگه 

 نفهمیدم چی شد.

*** 

 

۴۱ 
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 "آرشام"

نمیتونستم چشم ازش بگیرم. برای اولین بار گرگ درونم 

و کشیدن تن و بدنش رو میخواست. فریاد میزد و دلش ب

حتی با بو کردن الکلی که به خاطر ضدعفونِی دستش 

 آوردم، هوش و حواسم سرجاش نیومد. 

دوست داشتم بو بکشم، این دختر دست نخوردهست. 

امکان نداره یک گرگ با جفتش رابطه نداشته باشه. تنها 

چیزی که مارو خوب سرپا میکرد رابطه بود. چیزی که 

وب حالیشه ولی دست نزدنش به کسی که همه کارن خ

میگن جفتشه یک چیز طبیعی نیست. یک جای کار 

 میلنگید.
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آرشام، ماشینش ردیاب داشت. حافظه ردیابو بچه ها -

دراوردن. یه مسیری توش ثابته، یک خونه چهار طبقه 

 است. همش به اسم سروندیه ولی فقط یکیش پره!

لند شدم، نفسی چاق خون تو رگ هام جریان پیدا کرد. ب 

کردم. قلبم بی خودی تند میزد و از کبودی مچ دست های 

 این دختر کفری بودم.

 پس یعنی پیش کارن زندگی نمیکنه!-

سعید نگاه عصبی و کالفم رو که دید، کمی عقب کشید. 

شاید تو نگاهم حرف دلم رو خوند که چقدر دوست 

 داشتم گردنش رو بشکنم.

 اره، خونهاش جداست.-

سنگینی کشیدم. خیزی سمتش برداشتم که از دستم  نفس

 فرار کرد و جایی نزدیک در خروجی ایستاد و داد زد.
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بابا به مرگ ننه بزرگم من از کجا بدونم کی راست میگه -

کی دروغ؟ سه روزه دهنم سرویسه شده، چیکار کنم که 

 اطالعات ناقصه؟

دست هام رو مشت کردم. نفسم به سختی درمی اومد. 

 به صندلی زدم که با صدای بلندی چپه شد.لگدی 

بی ناموس تو که از اطالعاتت مطمئن نیستی گوه -

میخوری میای میزاری کف دست من! انقدر به بدبخت 

 فشار آوردم از حال رفت.

کالفه یک قدم جلو اومد، بهرام و علی جرات نمیکردن  

 جلو بیان از همون عقب فقط نقشه تماشاچی رو داشتن!

م من چه بدونم اخه! این اطالعاتو از افراد کارن ِد نوکرت-

کشیدیم بیرون. از کجا بدونم طرف تو عمرش گرگینه 

ندیده! اصال خر تویی که جلوش شیفت میدی! منم جاش 

 بودم میشاشیدم به خودم!
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یک قدم بلند سمت برداشتم که فوری  دستش رو به 

 حالت تسلیم باال آورد و گفت:

عاتو اصالح کنن، فقط داد نزن! چند نفرو میفرستم اطال-

 از کجا معلوم ادا درنمیاره؟

رگ های گردنم باد کرده بود، تو این اتاقک کوچیک و با 

 هواکش خراب نفسم در نمیاومد.

اعصابم خط خطی بود و اون دو جفت چشم قهوه ای 

 ملتمس جلوی چشم هام قیام به پا کردن!

 دم.دستی تو هوا تکون دادم و مثل سری قبل داد ز 

این گرگینه تو عمرش دیده بود از دیدن من از حال -

نمیرفت، اگه چیزی میدونست با این بالیی که شما سرش 

 آوردید تا االن همه چیزو نشخار کرده بود.
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لب هاش به داخل جمع شد. سرش رو پایین انداخت. 

موهای مشکیش روی پیشونیش ریخت و با لحن بامزه ای 

 گفت:

رفت انگار چی شده! اولن که  یه جوری میگه از حال-

فشارش افتاد خودت بهش بیهوشی زدی! دومن، حاال 

میگی چی کار کنم؟ زنگ بزنم سازمان اطالعات بگم 

اطالعاتی که از خانم ثبت شده با چیزایی که میگه هم 

 خونی نداره؟

  

چپ چپ نگاهش کردم که دستی دور دهنش کشید و 

 شونه باال انداخت.

رهست. احتماال جریان نامزدیم زر طرف زار میزنه باک-

یامفته! تو دستش حلقه نبود، البته اگه از این دخترایی 

 نباشه که حلقه دست نمیکنن!
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چشم بستم، شقیقهام نبض میزد. مخم داغ کرده بود و بی 

دلیل آب بینیم راه افتاده. کالفه به موهام چنگ زدم که 

 دوباره صدای سعید بلند شد.

ای بکشمش؟ خفه اش بکنم؟ دارو ببرمش پایگاه؟ میخو-

به خوردش بدم؟ چه گلی به سرم بگیرم االن؟ چهره تک 

تکمونو دیده! ولش کنیم فردا کارن ننه بابامونو از تو قبر 

 میکشه بیرون.

 نگاه سرخ و عصبیم رو به صورتش انداختم.

-Snake Venom)زهرمار( ! 

پیوندی بین ابروهاش شکل گرفت که با لبخند رو لبش 

 ونی نداشت.هم خ

فحش ایرانی نمونده که سر این دختره بار من نکرده -

 باشی، حاال رفتی سر فحش خارجی؟
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 به صورتم دست کشیدم.

چرخیدم و بدون مکث سمت جسم بی هوشش رفتم. خم 

شدم، دست زیر پا و کمرش انداختم و بدن سبک و یخ 

 کردش رو تو بغل گرفتم.

 کجا میبریش حاال؟ -

نگاهم روی صورت سفید شدش جوابی بهش ندادم، 

گرگم به هوا بازی می کرد و دقیقا روی لب هاش سوک 

سوک کرد.  دست خودم نبود که انقدر دلم میخواست 

 بهش خیره بشم.

خیره اون گردی صورت نچرالش! بینی عروسکیش انقدر 

 گریه زاری کرده بود قرمز و پف کرده به نظر می رسید.

 چهرش معصوم بود...

 !درست مثل اون
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صدای قدم های سعید رو تا جایی که کنارم ایستاد دنبال 

کردم. تکون ارومی به جسمش دادم تا پیشونیش به قفسه 

سینم چسبید، نگاهم غرق صورتش بود که تو فضای نیمه 

 تاریک اتاق یک نیم رخ مینیاتوری برام ساخته. 

فکر نکنم نشون شده باشه. زخم گردنش یک چیز -

 معمولیه.

آروم سعید هیچی نگفتم، هنوز فرصت نشده  دربرابر لحن

 بود خودم نگاه کنم.

البته اگر نمیخوای لختش کنی و کل بدنشو بررسی کنی -

 که جای دیگه نشان زدن یا نه!

 نگاه عصبی و مشتعلم رو به چهره خندونش انداختم.

 

۴۳ 

🍹 
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♡ ⃟🍹 

 

همین االن از جلوی چشم هام گم شو وگرنه یک -

دیوار و آجر دیدی بهش سالم جوری میزنمت که هرجا 

 کنی. شنیدی چی میگم؟ 

 جلوش ایستادم و تکرار کردم.

-I’ll make you one with the wall! 

 )با دیوار یکیت میکنم!(

 چشم های وق زدش رو تو کاسه چشم چرخوند.

فقط معنی دیوارو فهمیدم بقیشو باید بزنم مترجم گوگل! -

گلیسی هم یاد حاال کم از آقا فحش میخوریم، باید ان

 بگیریم. 
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چرخیدم، درحالی که یاسمن رو به خودم فشار میدادم، 

سمت در رفتم. با ورود هوا به ریه هام نفس عمیقی 

 کشیدم. سعید دنبالم اومد. 

 از پله های جلوی خونه باال رفتم.

با پام درو باز کردم، نگاهم به بخچه و ساک دستی سیاه 

کردم و به داخل  رنِگ کنار جاکفشی افتاد. کمی مکث

 سالن نگاهی انداختم.

دقیقا پشت به من درحال ور رفتن با کنترل تلوزیون بود و 

سعی میکرد از شبکه های ماهواره به شبکه های خودمون 

 برسه.

از دیدن روسری گل گلی که دور سرش پیچیده بود  

لبخند رو لبم اومد. یواشکی قبل اینکه برگرده و من و با 

ا بسته ببینه، ناچار وارد اتاق خوابی یک دختر دست و پ

 شدم که پنج ماه جرات ندارم پا داخلش بزارم.
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نفسم تو این اتاق گرفت، آخرین باری که اینجا بودم اون 

روی تخت خواب بود. تو بغل کسی که من نبودم. منی که 

تو زندگیش هیچ نقشی نداشتم، شاید تنها نقشم یک اسم 

 دک میکشید.بود که کلمه دوست و رفیق رو ی

ناخواسته اخم هام درهم شد، پنج ماه تمام در این اتاق 

قفل بود و دیشب به خاطر مهمون عزیزم بازش کرده 

 بودم.

قلبم اینجا سنگین میزد، بدنم شل میشد و نیرویی عجیب 

 من رو به فرار از این اتاق تشویق می کرد.

جسم بی جون یاسمن رو روی تخت به پهلو خوابوندم. 

 یفی خورد. تکون خف

میخواستم برم، تا نیمه های راه رفتم ولی پاهام به فرمان 

قلبم برگشتن و بازم به صورت غرق خواب دخترک زل 

 زدم.
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به مژه های بلندش، به بینی و لب های قلوه ایش، لپ 

 های نرم و سفیدش که کمی ملتهب به نظر میرسید.

در اتاق نیمه باز بود، روی تخت نشستم و تو سکوت 

 خیره شدم. بهش

موهای مشکیش روی صورتش پخش شده بود و من رو 

از دیدن تمام رخش محروم میکرد. دست لرزوِن مشت 

 شدم رو باال آوردم. اجازه این کارو داشتم؟

 دست زدن به ناموس کسی که میخواست من رو بکشه؟

 یا دست زدن به گونه های نرم و تپل دانشجوی جدیدم؟

ظرم یک طور خاصی آشنا یا دست زدن به کسی که در ن

 بود؟
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هیچ کدوم دلیل خوبی نبود ولی من دست کشیدم. 

انگشت هام رو الی گیس های پریشونش فرو بردم و از 

 لمس تاروپودش تو گذشته پرت شدم.

 تو حسی شیرین! داغ بودم، گرمم بود! 

 گونه های یخش ترقیبم می کرد بیشتر لمسش کنم. 

د روم میگرفت. شایگرمای تنم با لمس پوست یخ کردش آ

 هم نمیگرفت و تصورم این بود.

 بازم که داری داغ میشی...-

از حس و حال شیرینی که مثل سراب های بیابون 

دلچسب بود بیرون اومدم. نگاه نگران سعید روی تنم 

 چرخ میخورد.

میدونم االن جاش نیست، ولی فصل جفت گیری -

 نزدیکه، خیلی وقته خودتو کنار کشیدی.
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 مد.جلوتر او

 دستم نمیخواست از روی صورتش کنار بره.

 افرادت نگرانتن. نمیخوای...-

برو ببین سمعکش تو گوششه؟ داره بهوش میاد. -

 نمیخوام دهنشو ببندم.

ساکت شد، اینکه میفهمید دلم نمیخواد راجب همچین 

 چیزی صحبت کنم قابل ستایشه! 

سری تکون داد و تا خواست سمت در بره با ناله ای که 

اسمن کرد، همزمان چشم هاشم تکون خورد، سرجاش ی

 ایستاد.

نگاه خمار و آب گرفتهاش به سختی تکون خورد. گیج و 

متحیر دور اتاق چرخید. نفس های کوتاهش با دیدن من 

 کمی بلند شد.
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مردمک هاش لرزشون گرفت. ترسیدن تو چهرش موج 

 میزد.

 آرشام؟ کجایی؟ تو اومدی تو خونه ننه؟-

ای پر لهجه عمه لب هاش تکونی خورد. با شنیدن صد

قبل اینکه جیغ بکشه کف دستم رو روی دهنش گذاشتم 

 که ترسیده خودش رو عقب کشید.

 روی تنش کمی خم شدم. 

فشار دستم رو روی لبش زیاد کردم و پس کلش رو به 

 تشک چسبوندم.

نفس هاش بلند شد، انقدر بلند که میتونستم ضجه هاش 

 .رو تو باز دمش بشنومم

 هیس! آروم!-
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نگاه وحشت زدش تو صورتم چرخید، پاهاش رو کمی 

 تکون داد و صدای ضعیفی از خودش درآورد.

 سرم رو سمت در چرخوندم و بلند گفتم:

 سالم عمه، آره منم. -

 دورت بگردم ننه، چرا نمیای اینجا ببینمت؟-

آب گلوم رو قورت دادم. دخترک کوچولو زیر دستم 

 میلرزید.

 میرم دوش میگیرم میام. برو بخواب.  کثیفم عمه،-

 چی؟-

چنگی به صورتم زدم. جمالتمرو تکرار کردم که بلند تر 

 گفت:

چی کثیفه؟ بده بندازم تو لگن خیس بخوره. خودم -

 میشورم برات.
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سعید خندید و سعی کرد خودش رو کنترل کنه، با 

 کالفگی بهش نگاه کردم.

 برو بخوابونش سر جدت، سمعکشم دربیار!-

این با سمعک خوب نمیشنوه درش بیارم که کال -

 نمیفهمه چی میگی!

 با حرص و اخم جوری که صدام بلند نشه غریدم.

منم میخوام نشنوه! ببرش تو اتاق خوابم، یا ببرش طبقه -

 باال...

 به چشم های خیس یاسمن زل زدم و با جدیت گفتم:

 من با این دختر کار دارم. ببرش باال!-

یب شلوارش فرو کرد، سری تکون دست هاش رو تو ج

 داد و رفت و در اتاق رو پشت سرش چفت کرد.
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چند ثانیه صبر کردم تا صدای سعید و خوش و بش های 

بدون انتهاش با فریبا خانم تموم شد و صدای کوبیده 

شدن در، بهم اطمینان داد کسی تو خونه نیست و اگر این 

، کسی مزاحم من و جوجه کوچولو جیغ و داد هم کرد

 افکار درهم و بهم ریختم نمیشه.

به چشم های قهوه ای آب دارش نگاه کردم. دستم از 

روی لب های داغش کمی شل شد. روی تنش کمی خم 

شدم. به حدی که بزرگی هیکلم جلوی نوِر لوستر باالی 

 سرمون رو بگیره.
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دستمو برمیدارم. لطفا جیغ نزن، کسی تو خونه نیست. -

به دادت نمیرسه. فقط پرده گوش منو اذیت کسی هم 

 میکنی. 

پارچه دور گردنش رو بین انگشت های دست ازادم  

 گرفتم و گفتم:

دلم نمیخواد دهنتو ببندم. میخوام آروم باشی تا صحبت -

 کنیم. باشه؟!

در برابر لحن آرومم تند نفس میکشید. انگار چاقو زیر 

گونه  میشد وگلوش گذاشتم. پره های بینیش باز و بسته 

 هاش خیس از رد اشک بود.

دستم رو آروم از روی لب هاش کنار کشیدم. برعکس 

 تصورم جیغ نزد. 

فقط دهنش رو نیمه باز کرد و حجم زیادی از اکسیژن رو 

بلعید. درحالی که برای نفس های عمیق تر، بازدم و دم 
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طوالنی تری رو پیش گرفته بود، دستم رو به مقنعه 

 .چروک شدش کشیدم

 با دیدِن نگاهش آهسته لب زدم.

 آروم باش، فقط میخوام گردنتو ببینم.-

سکوت کرده بود، شایدم زبونش بند اومده. خیلی آروم 

 پارچه مقنعهاش رو کمی باال بردم.

با دیدن زخم معمولی گردنش جا خوردم ولی تا حد  

ممکن خودم رو نگه داشتم. مثل آدم های فلج سعی کردم 

ل کنم ولی آخرش زهرخندم روی لب نیشخندم رو کنتر

 هام نشست.

 تو یه بی همه چیز کثافطی!-

با شنیدن زمزمه سرشار از حرص و نفرتم لب هاش تکون 

 خورد.
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 م..م..میخوای...م.من..و..بکشی؟-

 بهش توجه کردم. یعنی دقیق تر توجه کردم!

کشیدگی چشم هاش حتی با پوف و ورم کامال مشخص 

 بود. 

شت. درست مثل یک آهوی چشم های خوشگلی دا

 ترسیده از گرگ!

از یادآوری اتفاقی که افتاد اخم هام درهم شد. چهره زیبا 

 بود، هرچقدر که نمیدونست، همون قدر خوشگله! 

صورتش بیش از حد وحشت زده و رنگ پریده به نظر  

 میاد. قفسه سینش از یک طبل بلند تر گوپ گوپ میکرد.

رد، با یادآوری زخم بلند شدم. روی تخت کمی تکون خو

 پاش چاقوی ضامن دارم رو از کشو درآوردم.
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از دیدن چاقو آب گلوش رو قورت داد، قدم اول رو که 

سمتش برداشتم زهرش آب شد. خودش رو روی تخت 

 کشید.

تور...وخدا..کاریم نداشته باش...من که گفتم -

 نمیدونم...آقا..توروخدا...التماست میکنم.

اس میکرد و من ناخواسته یاد اون عقب میرفت و التم

دخترکی طناز میفتادم که با موهای بلند خرمایی در آغوش 

 مردی دلبری میکرد که اگر بهم میگفت بمیر، میمردم.

 تو یک حرکت مچ پای سالمش رو گرفتم. 

روی تخت عقب کشیدمش. سر خورد و دوباره به پهلو 

 افتاد و دستش زیر تنش موند.

 ! بهم نگو آقا خوشم نمیاد.اول، گفتم اسمم آرشامه-

 تو گلو هق زد.
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 طناب پیچیده شده دور پاهاش رو باز کردم.

دوم، میدونم که نمیدونی! باور کن به اندازه صدسال -

 فهمیدم با یه دختر هیچی ندون سرکار دارم. 

طناب رو پایین تخت انداختم. گریه هاش شدید نشد. با 

  تم.یک مالیمت خاصی اشک میریخت. روی تخت نشس

 جعبه کمک های اولیه رو از زیر تخت بیرون کشیدم.

حاالم ُدخمل خوبی باش. باید زخم پاتو استریل کنم -

 وگرنه تا یه هفته نمیتونی راه بری.

 بزار برم...-

دربرابر لحن لرزون و گرفته اش که شبیه دختر بچه های 

 چهار ساله شده، پوف کالفه ای کشیدم.

 تم طوری که تکیه بده.چندتا بالشت پشت کمرش گذاش

 گیج نگاه می کرد، شونه هاش رو محکم گرفتم.
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 تنش رو باال کشیدم و به بالشت ها کمرش رو تکیه زدم.

میزارم بری، ولی اول بزار پاتو خوب کنم. نمیخوام فردا -

 پس فردا لنگ بزنی.

 دو زانو رو تخت رفتم. کمی تو خودش مچاله شد.

 بچرخ دستاتو باز کنم.-

بدنش خشک شده، حتی متمایل هم نمیتونست  میدونستم

بشه. خودم روی هیکل ظریفش خم شدم از گرمی زیاد 

تنم داشتم میسوختم و این دختر مثل جوجه های تو 

 کوچه مونده، یخ کرده بود.

سعی کردم به صورتش خیره نشم، طناب دست هاش رو 

 باز کردم.

مچ دست هاش رو به سختی تکون داد. درحالی که یک 

روی بالشت پشت سرش بود و دست دیگم طرف  دستم
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دیگه بدنش و سرش نزدیک سینم قرار داشت و با نگرانی 

 نفس می کشید.

کمی حس های درونم رو دست کاری کردم. ازچشم هام 

جدیت رو کم کردم و جاش مالیمت اضافه کردم. دلم و 

 گرگ درونم دوتایی باهم نقشه های شوم میکشیدن.

بود و یک جسم ظریف و  تو تصورم یک تخت خواب

 یک بوسه آب دار روی این لب های قلوه ای یخ!

قصد نداشتم کنار برم، انگار تنم از این خیمه نصفه لذت 

 میبرد. از نگاه این دختر لذت میبرد.

میخواستم زمان وایسه و من بیشتر بو بکشم. مست بشم و 

 تمام سینوس هام رو پای بوی خوش بدنش بسوزونم.

تو یک ثانیه آرواره هاش سفت شد و  نگاهش چرخید،

 زانوش رو باال آورد و کوبید تو شکمم!
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با پیچیده شدن درد تو عضالتم تازه از فکر و خیال و زل 

 زدگیم بیرون اومدم.

 آخ!-

 

۴۵ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

مثل ماهی از زیر تنم خودش رو بیرون کشید. پاش خواب 

ی لرفته بود. لنگ میزد و حتی نمیتونست صاف راه بره! و

واسه فرار عجله داشت. از اتاق بیرون رفت و حتی 

 نگاهمم نکرد.

 فرار از گرگی که احتماال تصور میکرد میخواد بخورتش!

 البته اون ته ته دلم، بدم نمیاومد بخورمش! 
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بامزه بود! حتی فرار کردنش هم بامزه بود! از ضربه 

ناگهانیش که افکارم رو پاره کرده بود به خودم برگشتم. 

 م رو به شکمم گرفتم و پر حرص از جام بلند شدم.دست

درست جلوی در خروجی با در کشتی میگرفت و 

 نمیتونست درو باز کنه. 

 کمک! یکی کمک کنه! -

در قفله، میخوای از سوراخ کلید رد شو! یا پنجره ام -

 هست ببین کدوم راه دسته!

مشت هاش روی در ثابت موند سرش رو کمی خم کرد. 

، به دیوار تکیه دادم و با ظاهری خونسرد و دست به سینه

 درونی آشفته نگاهش کردم.

 از سرشونه اش چرخید.

 درو باز کن، میخوام برم!-
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 سری تکون دادم و با لحن دوستانه ای گفتم:

 فقط میخوام باهات حرف بزنم.  -

 اخم هاش درهم شد، کالفه بود، ترسیده بود، نگران بود! 

ه مثل لیوان های سر ریز شاید هزارتا حس و حال دیگ

 درونش ردیف شده و از درکم خارجه!

من که گفتم نمیدونم...چرا باور نمیکنی؟ م..من هیچی از -

کارن و کارهایی که میکنه نمیدونم. به قرآن نمیدونم! بزار 

 برم خواهش میکنم.

  

 اشک سمجی از گوشه چشمش چکید. 

دیوار  هتکیه ام رو از دیوار برداشتم. سمتش رفتم که گوش

کنار جاکفشی و وسایل فریبا خانم تو خودش جمع شد و 

درحالی که نمیتونست صاف وایسه با وحشت نظاهرگر 

 حرکاتم موند.
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جلوش ایستادم. سعی کردم ظاهرم چیز ترسناکی رو براش 

القا نکنه، میخواستم آروم بگیره ولی آرامش داشتن بعد 

 بالیی که به سرش آوردم کار مشکلی بود.

 م به پاش اشاره کردم و آروم گفتم:با چش

میخوام زخم پاتو ببینم. حرف هام راجع به کار اون -

 بزمجه نیست. اگه آروم باشی بعدش میزارم میری.

 هق زد.

 داری..دار..ی دروغ میگی!-

اخم کردم، چه تصوری از خودم براش ایجاد کردم؟ 

صورتش هرثانیه از درد مچاله میشد. خم شدم. ترسید، 

عقب کشید ولی گوشه دیوار جایی واسه تقال  خودش رو

 کردن نداشت. دستم رو زیر تنش کشیدم.

 دروغگو نیستم.-
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بلندش کردم. با دست هایی که مطمئن بودم عضالتش 

 گرفته  به سینم کوبید. 

 به من...دست...نزن! بزا...رتم زمین! میخوام...ب..برم.-

ه ک تقالهاش نشون میداد جونی تو تنش نمونده. درحالی

از چسبیدن تنش به بدنم حس خوبی داشتم تو اتاق، روی 

 تخت گذاشتمش. 

 دو دقیقه آروم بگیر ببینم چه گوهی باید بخورم!-

 پاچه شلوارش رو گرفتم که تقال کرد و با بغض گفت:

 ولم کن مگه دکتری؟-

پاش رو سمت خودم کشیدم، بدنش صاف روی تخت 

 افتاد. به رویه سفید روش چنگ زد.

 دکترم. یا حداقل داشتم دکتر میشدم ولی نشد!آره -
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سرم رو بلند کردم و به چهره پر از شک و تردیدش زل 

زدم. نفس های عمیقش و اون صورت سفید پر از 

 دوگانگی و تردید بود.

 م...مگه..شماها...د..دکترم...م..میشید؟-

ابروهام باال پرید. انگشت هام هنوز دور مچ ظریف و 

ونده بود، برعکس باالتنش کمی سفیدش سفت و سخت م

 گرما داشت.

گردنم رو یکم کج کردم، لحن ساده و گیجش وادارم کرد 

 لبخند بزنم.

نمیدونم ذهنیتت از ماها چیه ولی هر زهرماری که تو  -

 فکرشو کنی ما میشیم. 

 سکوت کرد. 
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نگاهم رو به جای دندون های علی انداختم. خودم رو 

رو خوردم! پاش متورم  لعنت کردم که چرا همچین گوهی

شده بود. پاچه شلوارش رو باال تر فرستادم که تکون 

 خفیفی خورد.

 شاید یکم دردت بیاد!-

از حالت چهرش مشخص بود پاش به طرز وحشتناکی 

میسوزه و پنبه ای که آغشته به بتادین و مواد ضدعفونی 

 کنندهست مطمئن بودم دردش رو تشدید میکنه.

غل گرفت و سرش رو توش بالشت پشت سرش رو تو ب

 فرو کرد تا صداش بلند نشه.

شاید اگر مچ پاش بین انگشت هام اسیر نبود تاحاال 

صدبار خودش رو عقب میکشید. درحالی که نگاهم روی 

 زخمش چرخ میزد با لحن مالیمی گفتم:

 نسبتت با کارن چیه؟-
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سرش رو از بالشت بیرون آورد. زیر چشمی براندازش 

 ه دادم.کردم و آروم ادام

 اگه میخوای از اینجا بزارم بری باید جوابمو بدی. -

 نفس پر از دردی کشید و با لحن گرفته ای جواب داد.

 پسر عمومه.-

 زخم گردنتو واسه چند سال پیشه؟ -

عرق میریخت. کمی طول کشید تا دوباره جوابم رو با 

 ناچاری و مکث بده.

 پ..پنج سال پیش..-

کشید. نگاهم طوفانی شد  از شنید حرفش دست از کارم

حواسم نبود که دستم دور مچ پاش سفت ترشده! آب 

گلوش رو قورت داد و با نگرانی بهم نگاه کرد. سعی 
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کردم لحنم رو کنترل کنم ولی بازم خشم، صدام رو 

 میلرزوند.

 دقیقا چند سالت بود؟-

 هجده...-

با فشاری که به پاش آوردم صورتش درهم جمع شد و 

 ا بغض گفت:ناله کرد و ب

 پام!-

به خودم اومدم. فشار دستم رو کم کردم. باند سفید رنگی 

رو از جعبه درآوردم و حینی که با دندونم بسته اش رو 

 پاره کردم تو دلم به کارن فحش دادم.

به طور حتم اشتباه کردیم. اشتباه محض! چه طور ممکنه 

 کسی رو زیر سن قانونی نشان زد؟
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۴۶ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

بدترین حالت ممکن پخش و پال شد. مثل صفحه ذهنم به 

بازی شطرنج تمام مهره هایی که متناسب با فکر و تجربه 

 حریفم چیدم بهم ریخت. 

شاه من کیش رخ چهره دختر روبه روم شده. پای اسب  

آرزوهام تو گل گیر کرده ،فیل بخت من کج میره، انگار 

تو سرم خیال هایی که داشتم همش باطله! میخواستم 

نسنجیده بدون سرباز جلو برم غافل از اینکه کارن حریف 

 قابلی واسه منه...

 یک هیچ از من جلو بود و این یک هیچ برام سنگینه...
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اخم هام بیشتر از قبل توهم فرو رفت، هنوزم مچ پاش 

 بین انگشت های دستم اسیر بود.

 جفتشی؟-

آخرین دور باندم پیچیدم. سکوتش برام عجیب بود. به 

محضونش نگاه کردم. در پس پیسی چشم هاش چهره 

دنبال یک جواب بودم. جوابی که اگر به زبون نمیاره، 

حداقل بشه از تو نگاهش دید ولی متاسفانه مِن خاک 

برسر تو نگاه قهوه ایش غرق میشدم و یادم میرفت دلیل 

 خیرگیم پیدا کردن جواب بود نه گم کردن خودم.

 نم..نمیدونم.-

د. لحن لرزونش اعصابم رو خراب تر ابروهام باال پری

 میکرد.

 یعنی چی نمیدونی؟ -
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 فقط نگاهم کرد، نگران و ترسیده! 

لبم رو بهم فشار دادم. با انگشت اشارم خط فرضی روی 

 گردنم کشیدم و گفتم:

اینجای گردنت زخمه، جای آرواره های یه گرگه نره. -

تم احتماال کار کارنه، غیر این زخم جای دیگه ای از بدن

 گاز گرفته؟ 

بی واکنش موند، به بالشت زیر سینش چنگ میزد، نفس 

 بلندی کشید.

 خالکوبی خاصی رو بدنت نداری؟-

ابروهاش به خط باال رفت. دلیل ترس تو صورتش رو 

نمیفهمیدم. دربرابر لحن آرومم بازم سکوت کرد. کالفه 

 لبخند زورکی زدم و پاش رو ول کردم.

 نمیفهمی چی میگم؟-
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 ..من نم..نمیدونم...ج..جفت..ی..یعنی..چی.نه! م-

 نمیدونست!

 یادمه اونم نمیدونست! 

اونم مثل این گیج ها نگاه میکرد، نمیدونست که اجازه داد 

 یک آلفای دیگه نشانش بزنه، نمیدونست!

چقدر از این نمیدونستم ها متنفر بودم. با باز شدن در و 

سمت ورود سعید همراه چند پرس غذا یاسمن پاش رو 

 خودش جمع کرد و به سعید زل زد.

با دست باالی چشمم رو فشار دادم که صدای محتاطش 

 تو گوشم پخش شد.

غذا گرفتم، از دیشب هیچی نخوردی. عمتم خوابوندم. -

جون تو خیلی بامزهست، اگه نخواستیش بده ببرمش 

 خونمون!
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بی حوصله نایلون سفیدی که سه پرس غذا تو بسته بندی 

رد رو ازش گرفتم. با چشم به یاسمنی که به چشم میخو

باالی تخت تو خودش جمع شده بود اشاره کرد و با 

 شیطنت گفت:

اینم نمیخوای ببرمش، از این دخترایی که جفتک میندازن -

 ولی بعدش الل میشن انقدر خوشم میاد که نگو! 

نگاه شاکی بهش انداختم که نیشش رو جمع کرد و 

سمت یاس گرفتم و با ساکت شد. یکی از پرس هارو 

 لحن مالیمی گفتم:

 بگیر بخور، از صبح هیچی نخوردی.-

سرش رو باال آورد ولی دستش رو نه، یک جوری به 

 بالشت چسبیده بود انگار یک سپر محافظتیه!

 گ..گرسنم..ن..نیست.-
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پرس رو جلوی پاش، روی تخت گذاشتم و با جدیت 

 گفتم:

فت تو کی اگه گرسنه نیستی پس اون ساندویچ نصفه-

واسه کیه؟ این اشغاال چیه میخوری؟ فست فود ضرر داره! 

هیکلتو به فنا میده، معدتو به فنا میده، زیبایی و پوستت 

 خراب میشه!

 اوه، کی میره این همه راهو! -

بی توجه به سعید قاشق پالستکی خودم رو برداشتم. کنار 

تخت نشستم و از غذای یاسمن یک قاشق برنج و یک 

 اب جدا کردم و خوردم.قاشق کب

 هاج و واج براندازم می کرد.

درحالی که با بی میلی تمام، غذا رو قورت میدادم با لحن 

 آروم و جدی زمزمه کردم.
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اگه میخواستم چیز خورت کنم، تو بیهوشی و وقتی -

دست و بالت بسته بود این کارو میکردم. پس بخور! 

 رنگت شبیه گچ دیوار شده.

ستش کشیدم. انگشت هاش شل شد، بالشت رو از زیر د

ظرف رو روی پاش گذاشتم، قاشق دست نخورده ای 

 بهش دادم و بلند شدم.

تو سکوت به بخار برنجش و کباب زعفرونیش نگاه می 

 کرد و شاید بغض تو گلوش رو قورت میداد.

سعید همچنان مثل مجسمه جلوی در ایستاده بود و 

 براندازش میکرد.

خودم کشیدم. کوله پشتی  صندلی میز کارم رو سمت

مشکی رنِگ لویی ویتونش رو روی میزم چپه کردم. دوتا 

دفتر گلگلی آبی رنگ و کالسور ستش و جامدادی و 

 کیف کایلی جنر طالیی، سیم شارژ و کیف پول جین!
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نگاه یاسمن روی دستم میچرخید که چه طور الی دفتر و 

 کتاب هاش رو باز میکردم.

 ه وسایلم دست نزن! شاید دلش میخواست بگه ب

 مگه نگفتی میزاری برم؟-

سعی میکرد لرزش صداش رو کنترل کنه، حلقه طالیی 

زیِپ پشت کیفش رو باز کردم، از گوشه چشم متوجه 

سرخ شدن گونه هاش شدم. وقتی پد بهداشتی رو تا 

نصفه راه باال کشیدم، لبش رو مورد تعرض دندون های 

 جلوییش قرار داد.

 هستم.چرا! سر حرفمم -

پوست لبش رو داشت میکند. حرکاتش، خجالتش، ساکت 

 بودنش و نگاه یواشکیش برام جالب بود.
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آخر طاقت نیاورد، زیادی با زیپ عقبش و وسایل 

 شخصیش ور رفتم.

 میشه بگی د..دنبال..چی..میگردی؟-

 جزو زبانت! -

دستش دور قاشق سفت تر شد و با دهن نیمه باز نگاهم 

 چیزی داشت غیر از این حرفم!کرد. شاید توقع هر 

 سرش رو خم کرد و با لحن آرومی زمزمه کرد.

 

۴۷ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 اونجایی که میگردید جزو جا نمیشه...-

 لبخندی کنج لبم اومد.
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 شاید جا شد! آدم باید جانب احتیاطو رعایت کنه. -

الی کالسورش رو باز کردم، با دیدن برگه هایی که کامال 

کپی گرفته شده گوشیم رو مشخص بود از جزو کسی 

 بیرون آوردم.

برگه هارو روی پام گذاشتم، دوربین گوشیم رو باال آوردم 

و از صفحه ها عکس گرفتم که اعالن پیامکم باالی صفحه 

 ام رو پوشوند.

 ثانیه ای مکث کردم.

 .A*Hپیام جدید از  

بدون توجه به اسمی که حتی یادآوریش قلبم رو به  

میکرد، از جزوه ها عکس انداختم. شدیدتر تپیدن تشویق 

دوباره صدای اعالنم بلند شد، یک بار دیگه اسمش باالی 

صفحه اومد و چه بی اندازه انگشت هام سست شدن تا 

 روی صفحه لمسی و اسمش فشرده بشند.
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ساعت نزدیک هشت و نیم شب بود، همیشه همین  

 ساعت بهم پیام میداد.

ولی فقط یک میخواستم به صاحب پیامک توجه نکنم 

خط قرمز روی اعصابم کشیده میشد و مثل سوهان روح 

عذابم میداد. گوشیم رو روی بی صدا زدم. زیر نگاه های 

 کنجکاو سعید خطاب به یاسمن لب زدم.

 میدونستی ماشینت ردیاب داره؟-

سرش رو بلند کرد. نیشخندی زدم و بدون نگاه کردن به 

 چهرش تلخ گفتم:

ن ونی و جایی بری حتما، با ماشیاگه خواستی کسیو بپیچ-

 بیرون برو!

جوابی نداد. گوشیش رو از جیب شلوارم بیرون آوردم و 

 روی تخت گذاشتم.
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قاب گوشیتم ردیاب هست. فکر کنم کارن زیادی -

 دوستت داره!

 چشم هاش به خاطر لحن سرشار از تمسخرم گرد شد. 

ماشینت تو حیاطه، کیف و وسایلم بردار، گوشیتم از -

ه من رفتی بیرون روشن کن! دلم نمیخواد لوکیشن خون

 خونم واسه اون حرومزاده ارسال بشه. 

مردمک هاش برق زد. کمی روی تخت جابه جاشد و با 

 امیدواری گفت:

 میزاری برم؟-

دست به سینه روبه هیکل وا رفتهاش روی تخت ایستادم. 

سرش رو باال آورد بود و با اشتیاق نگاهم میکرد. تماشای 

تش از باال برام لذت بخش بود. اخمم رو حفظ کردم صور

 و گفتم:
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 قطعا نباید بزارم بری، چون میتونی آمار منو افرادمو...-

قبل اینکه جملهام کامل بشه، از روی تخت بلند شد و با 

 لحن هول زده ای گفت:

به خدا به هیچ کس نمیگم! هیچی نمیگم، اسمی -

بزار برم. به خدا ازت..ا..از هیچ کدومتون نمیبرم. فقط 

دهنم سرویسه اگه به موقع برنگردم. پدربزرگم 

 مریضه...ب..به خدا کسی نیست مراقبش باشه.

حالت التماس صداش مثل جاذبه ای سیریش، اخم هام 

 بیشتر توهم گره کور زد.

نگاهم رو ازش دزدیدم. بوی تنش، بوی موهاش، چشم 

 های قهوه ایش و چال روی گونش وقتی حرف میزد...

 ناخواسته داغ می کردم...
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سرم رو پایین انداختم، ازش فاصله گرفتم و به سعید 

 اشاره کردم، حینی که بیرون میرفتم گفتم:

 قول بده به کسی چیزی نگی...-

 قول میدم، آقا به خدا نمیگم!-

 درو با دستم نگه داشتم و چشم ازش گرفتم.

 پس برو تا پشیمون نشدم.-

** 

 ی چیزی نمیگه؟خدایی فکر کردی به کس-

برام مهم نیست به کسی چیزی بگه یا نه! چیزایی که -

 میخواستمو فهمیدم.

دود سیگارو تا ته ریه هام فرستادم، بوی تمباکو و درخت 

مو تنها چیزی بود که یک وقتایی دوست داشتم این 

 کوفتی رو بکشم.
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وقتایی که داغونم، وقتایی که ناراحتم، وقتایی که فکرم 

! وقتایی که دوست دارم خودم رو از بهم ریختهاست

 پشت بوم همسایه روبه رویی پرت کنم...

اعالن دیگه ای اومد، سعید زیرچشمی به صفحه گوشیم 

 خیره شده.

 جوابشو نمیدی؟ -

لبخند تلخی کنج لب های خشک شدم نشست. روبه 

روی پنجره و هوایی که گرفته بود و ابرهایی که مثل قلب 

 اماده بارش هستن، ایستادم. من سیاه و مچاله شدن و

 نه!-

دستم رو لبه پنجره گذاشتم، از بین ابرهای تیره ماه، خیلی 

خفیف مشخص بود. با لذت به قرص پنهان شده اش نگاه 

 کردم.
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ماه نقره ای که با حیا و خجالتی بود و با چادر شب 

خودش رو قایم میکرد. چهره اون دختر حتی با نگاه 

 م هام کنار نمیرفت. کردن به ماه از جلوی چش

پک دیگه ای به سیگار زدم و بین انگشت هام سفت 

نگهش داشتم. روحم با ماه آروم بود ولی امشب این چشم 

 بلوطی همه چیم رو بهم ریخته، حتی غرایز مردانم!

 سفرمو کنسل کن.-

سیگارم رو تو حیاط پرت کردم. توی گودال کوچیکی از 

 ش شد.آب افتاد و شعله نارنجی رنگش خامو

 بندازش چند ماه دیگه!-

از حرفم تعجب نکرد، دست هاش رو تو جیب شلوارش 

 فرو برد و خونسرد گفت:

 سهام ونوسو چی کار کنم؟-
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 چنگی به موهام زدم. روی مبل نشستم.

ببین کدوم گاوی خریده، َدم طرفو بزن. اگه چیزی بارش -

 نباشه پا میده اگرم نداد به فالنم.

 لبخندش کش اومد.

 این دختره چی کار کنیم؟ با-

آرنجم رو به دسته طالیی رست با پارچه بنفش و کوسن 

 های هم رنگش گذاشتم.

 هیچ کار!-

 دستی دور دهنش کشید.

 با کارن چه طور!؟-

همه کار! میخوام تا فرو کردن چوب تو باسنشم امتحان -

 کنم.
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از شنیدن حرفم کالفه شد. روبه روم ایستاد. خسته بودم 

 نمیاومد.ولی خوابم 

 دنبال دردسر که نمیگردی؟-

سری به معنی مثبت تکون دادم و لبخند گنده ای 

 تحویلش دادم.

چرا اتفاقا دنبال دردسر میگردم. چند وقته حوصلم -

 ناجور سر رفته.

 

۴۸ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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چشم هاش رو تو کاسه چرخوند، روی مبل تک نفره 

روبه رو نشست. به موهای مجعدش چنگی زد و با کمی 

 کث و دودلی گفت:م

دلم نمیخواد خودتو داغون کنی. تازه سرپاشدی، تازه -

افتادی تو دور موفقیت. کارو کاسبی خوبی راه انداختی. 

نمایشگاهم که سرجاشه، سه روزه دیدی درستش کردیم. 

 ولی این...

با انگشت اشاره به مثال فرضی اشاره کرد، به جلو خم شد 

 و چینی به صورتش داد.

ی واسه تفریح نیست. پنج ماه خودتو تو مورد خوب-

امریکا خفه کردی. جون کندی رسیدی اینجا! جون کندی 

افرادت و گلهاتو دور هم جمع کنی. آکادمی که تو داری 

اون کارن کثافط تو خوابشم نمیبینه. هیچ کس حتی 

فکرشم نمیکنه چه کسایی حاضرن به خاطرت جون بدن. 
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لی تو توی واقعیت کارن پادشاه دنیای خیالی خودشه و

داریش. اینا مسخره بازیه آرشام. جون داداش بیا بیخیال 

شاخ به شاخ شدن با این مردک شو! به چه کارت میاد 

 آخه؟ با کسی که توهم سلطنت داره میخوای دربیوفتی؟ 

 پنجه هام، دسته صندلی رو بدجور از حرص فشار میداد.

 بهت گفتم فقط میخوام بازی کنم.-

 ه ای زد.به رونش ضرب

 این اسمش درافتادن نیست؟-

 خندیدم.

 تو هرچی دوست داری اسمشو بزار. -

با نگرانی چشم هاش رو به روی صورت خونسردم 

 بست. پوف کالفه ای کشید و صاف نشست.

 حداقل تو فصل جفت گیری بیا گیسوم.-
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سرم رو پایین انداختم، حسی درونم من رو به فریاد زدن 

 یکرد. و مشروب خوردن تشویق م

آرشام، به خدا ناراحتتم. نگرانتم! المصب چند وقته با -

کسی نبودی، ضعیف میشی به خدا. چی کارت کنم؟ 

دست و پاتو ببندم دختر بندازم به جونت؟ راه بیا دیگه! 

اگه زیر مجموعه بود کاری به کارت نداشتم ولی 

االن...همین االن داغ کردی! منم مثل خودتم کور و کر 

یمه! گذشته رو بنداز دور! یه بار جواب اون نیستم. حال

پیامک هاتو بده. یه بار خوش باش، یه بار قاطی گلهات 

 بیا بریم شمال!

 چشم بستم و پوف کالفه ای کشیدم.

 دری وری هات کی تموم میشه؟ -
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بی حوصله از عوض کردن بحث، از جاش بلند شد. 

گوشیش رو بین انگشت هاش فشار داد و با نارضایتی 

 الی که بیرون میرفت، با حرص گفت:درح

 دانشگاهو میری؟-

همون جا، روی مبِل نچندان راحت دراز کشیدم و کوسن 

 هاش رو زیر سرم گذاشتم.

نونیه که رحمت گذاشته تو سفرهام! یه ترم میرم تا بعد -

 ببینم چی میشه.

چیزی نگفت و رفت، جوری درو محکم بهم کوبید که 

 شد.صدای فحش های رکیک در بلند 

قلبم تند میتپید و این تند تپیدنش آخر به تیر کشیدن 

 ماهیچه هاش تبدیل میشد.
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دردی که ناشی از سنگینی خاطراته، مرگ احساساته، 

 مرگ آرزو و باورهاست.

به لوستر کریستال باالی سرم زل زدم. بادی که پنجره 

 میوزید تکونش میداد...

ونده نشدم پیام دیگه ای برای گوشیم اومد. اعالن های خ

 رو باز کردم و اسمش رو لمس کردم.

با قلبی که هر ثانیه تند تر میتپید. پنج پیام آخرش رو نگاه 

 کردم.

کم گوه زدی به زندگی بقیه حاال داری گوه میزنی به 》

زندگی خودت؟ باالخره که میفهمم کدوم جهنمی قایم 

شدی همین االنم بخوام میتونم بفهمم فقط دارم مراعاتتو 

 《م، مراعات اینکه نزنم تو دهنت اسکول خر! میکن
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لبخند تلخ طوالنی تر و پر رنگ تر روی لب هام نقش 

بست و چه بی اندازه قلبم از به یادآوردن اون چشم قهوه 

 ای وحشت زده تند میتپید...

*** 

 "یاسمن"

 دستم میلرزید.

کلید از دستم، روی پادری قهوه ای جلوی خونه با طرح 

ل بدنم یخ بسته بود و متاسفانه زنجیر جای پا افتاد. ک

چرخ نداشتم تا بتونم با ثبات همیشگی قدم بردارم و 

 نلرزم.

 چشم بستم، دوال شدم.

حلقه نقره ای رنگ کلیدم رو بین انگشت های لرزونم 

 گرفتم.



 

Romanzo_o 393 

 طوری نبود! ولی انگار بود!

سعی کردم کلید رو تو قفل بچرخونم که در به عقب 

یدی که تو قفل مونده بود جدا شد کشیده شد. دستم از کل

 و قامت نگران دالرام جلوی صورتم اومد.

وای خانم جان اومدید؟ حالتون خوبه؟ خدا مرگم بده، -

 کجا بودید؟

 کفش هام رو به سختی درآوردم.

 کسی که تو خونه نیست؟-

 با شنیدن صدای خشدارم چشم هاش گرد شد.

 هم زنگ زده! نه خانم کسی نیست، ولی آقا مهیار ده بار ب-

نفس عمیقی کشیدم. مچ پام تیر میکشید و از درد زیادش 

 کمی لنگ میزدم. 
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خانم جان چیشده؟ تصادف کردید؟ چرا جواب گوشی -

 ندادید اخه؟

روی مبل نشستم. مقنعه و مانتوم رو تو همون حالت 

درآوردم و خطاب به دالرامی که مثل اسپند رو آتیش 

 جلوم ِجِلز وِلز میکرد گفتم:

برو خونه دلی، خیلی دیر شده. ممنون مراقب بابایی -

 بودی.

 مردد جلوم ایستاد.

این طوری نگاهم نکن دلی اصال حوصله ندارم، برو -

 خونه!

دهنش رو برای سوال های بعدی بست. با دو دلی 

 وسایلش رو جمع کرد و رفت.
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نیاز داشتم چند دقیقه، فقط چند دقیقه تنها باشم و سکوتم 

 ه!رو کسی نشکن

مغزم درحال لود کرد اطالعات و اتفاقات چند ساعت 

پیش بود. هنوزم جای نفس های گرم اون گرگ سیاه 

 روی گردنم میسوخت.

از درون داغ ولی تن و بدنم یخبندان بودم. با حالی خراب 

 شلوارم رو باال کشیدم.

حتی جای انگشت های مردونش دور مچم هنوزم برام 

 قابل لمسه. 

 م، تمام لباس هام رو عوض کردم.از جام بلند شد

 

۴۹ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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سعی کردم با نفس های عمیق تصویر اون چشم های 

طالیی رو محو کنم. ولی محو نمیشد بلکه پر رنگ تر 

 میشد.

بیشتر از اینکه ترسیده باشم، شوکه بودم! شوکه از چیزایی 

که دیدم، جوری اتفاقات شروع شد که توقع مرگم رو 

 ونه بودم.داشتم و االن تو خ

 اینکه انقدر راحت گذاشت برم! اصال چرا اومد سراغ من؟

 اصال چرا باید استاد دانشگاهم شده باشه!؟

چرا دنبال کارای کارن بود؟ چرا شکلش شبیه اونایی که 

قبال دیدم نبود؟ اصال چرا من راجب گرگینه ها هیچی 

 نمیدونم؟

. انواع فکر و سوال های چرت و پرت مخم رو بازی میداد

انگار کل وسایل خونه درحال فریاد زدن و ِکل کشیدن 

 بودن.
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سمت سرویش بهداشتی رفتم و بدون روشن کردن چراغ 

 چند بار مشتی آبی به صورتم زدم.

به چهره رنگ پریده خودم که ترس هنوزم تو درز 

 نگاهش دو دو میزد نگاه کردم.

اونم گرگینه بود. اون..اون چشم عسلی مرموز که نجاتم -

 د، گرگ بود.دا

دستم رو به گردنم کشیدم. به زخمی که جای دندون های 

 کارن بود.

 خدایا...چرا من؟-

سرم رو دوال کردم. موهام پخش و پال شده دورم رها شد. 

نفس عمیقی کشیدم که صدای زنگ در وادارم کرد خودم 

 رو جمع و جور کنم.
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به سمت در رفتم، انقدر در زد و زنگ خونه رو پشت هم 

 ر داد که سر دردم تشدید شد.فشا

با حرص شالم رو روی موهای پریشونم انداختم و درو 

 باز کردم و رو به چهره جدی و قرمز شدش داد زدم.

در طویله ام انقدر که تو در میزنی، در نمیزنن! چه -

 مرگته؟ کر نیستم! یه بار بزنی میام باز میکنم!

 ن صورتدستش که باال مونده بود پایین افتاد. از دید

خیس و احتماال بی رنگم اخم هاش درهم شد، پا فراتر از 

حدش گذاشت جلو اومد که فوری سینه به سینه اش 

 ایستادم.

 کجا؟ -

اخم های درهمش بدجور بهم دهن کجی میکرد. پیراهن 

خردلی تنش بهم ریخته و چروک بود، انگار تا اینجا با 

 اسب اومده!
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 تا االن کدوم جهنمی بودی؟-

 به توام جواب پس بدم؟باید -

درو هول داد، سست بودم و واقعا رمقی برای دفاع از 

 حریم شخصیم نداشتم.

 با کفش وارد خونه شد که داد زدم.

 کفشاتو درار! چته وحشی بازی درمیاری؟ -

مکث کرد، کفش هاش رو درآورد و وسط خونه ایستاد. 

در خونه رو نیمه باز گذاشتم. نزدیک مبل دست به سینه و 

با اخم نگاهش کردم. جوری هال و آشپزخونه رو بررسی 

 کرد انگار یک شتر تو خونه قایم کردم.

کجا بودی یاسمن؟ از صبح که رفتی دانشگاه بعد کجا -

 بودی؟ ساعت نزدیک ده شبه!
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نگاهم رو پایین آوردم. اعصابم به حدی خراب و آشفته 

 بود که دلم میخواست با گلدون بکوبم تو سرش!

ه!؟ اختیار رفت و امدمو ندارم؟ اختیار دور زدن به تو چ-

و گشتن ندارم؟ هر گوهی بخوام بخورم باید گزارش کار 

 بدم؟

دربرابر لحن شاکی و عصبیم چند قدم جلو اومد، چشم 

ریز کرد. به یقه باز لباسش نگاه گذرایی انداختم که با 

حالی آشفته و عصبی انگشتش رو جلوی صورتم تکون 

 داد.

و شکر کن جای کارن من اینجام، میخوای برو خدات-

دارت بزنه؟ ِد المصب میگم کجا بودی؟ گوشیت واسه 

 چی خاموشه؟

به مردمک های پر از نگرانی و خشمش زل زدم. تا نوک 

 زبونم اومد که گند بزنم به هیکلش ولی سکوت کردم. 
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 به موهاش چنگی زد.

یاس تنت میخاره؟ میخواستی کتک بخوری؟ مگه قرار -

 بعد دانشگاه جایی نری؟  نشد

کالفه بودم، ناراحت بودم و بدتر از همه هنوز تو شوک 

اتفاقات چند ساعت پیش بودم. حرف و صدای تحدیدگر 

 مهیار روی اعصاب متشنجم خط موازی میکشید.

حالم بد بود ولی واقعا نمیخواستم بدتر بشه! باید آروم 

 باشم، سعی کردم مالیم حرف بزنم.

را، حال مامانش بد بود. میخواستم رفتم خونه سا-

برسونمش خونه. یکمم پیشش موندم. گوشیمم شارژش 

 تموم شد. 

 نگاهش رو تنگ کرد.

 دروغ میگی؟-
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 نه!-

یک قدم عقب رفت سرتاپام رو برانداز کرد. سعی کردم 

 عادی باشم، انگار نه انگار که پام از درد داشت میترکید.

 چرا میلرزی؟-

ایین انداختم. من بازیگر خوبی ساکت موندم. سرم رو پ

 نبودم! یا حداقل تو این شرایط نبودم.

توکه از کارن مثل سگ میترسی گوه میخوری -

 میپیچونیش! 

لبم رو گاز گرفتم. جلو اومد، نفس عمیقی از کنار گوشم 

 کشید که باعث شد عقب نشینی کنم.

نگاهش ثانیه ای شوکه شد، عمیق تر بو کشید و یک ثانیه 

 هاش به طوسی تغییر کرد. بعد چشم

 پیش کی بودی؟-
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 وحشتم داشت زبانه میکشید. 

 سارا!-

اخم کرد، بازوم رو گرفت و سمت خودش کشوند. به 

 چشم هام زل زد و با حرص گفت:

 بوی یه گرگ نرو میدی.-

 اگر بگم نزدیک بود سکته کنم دروغ نگفتم.

مثل آدم بگو کجا بودی وگرنه جای کارن خودم -

 میکشمت.

 دم رو نباختم. به سختی ازش فاصله گرفتم و گفتم:خو

گرگ نر که نه ولی سگ بغل کردم، سارا دوتا سگ -

 خریده. بوی هم جنستو خوب تشخیص میدی.

از حرفم کفری دست هاش رو مشت کرد. بدون توجه به 

 چهره سرخ شدش سمت آشپزخونه رفتم که غرید.
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 یاسمن! میدونستی کارن نرفته قشم؟-

پرید. سرجام موندم. نیشخند صدا داری بهم رنگ از رخم 

 زد.

نذاشتم بفهمه امروز غیبت زده وگرنه االن اون اینجا بود -

نه من! اونوقت دلم میخواست ببینم میتونی بازم بلبل 

 زبونی کنی یا نه!

 

۵۱ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

چیزی جلوی نفس کشیدنم رو گرفت، دهنم خشک شد. 

دم. پشت کف دست هام عرق کرد. صدای قدمش رو شنی

سرم قرار گرفت درحالی که میتونستم نیشخند 
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پیروزمندانش رو از پشت سرم با تمام وجود احساس کنم. 

دستش روی شونه ام لرزید. از برخورد دستش عقب 

 کشیدم سینه به سینش با اخم پر رنگی ایستادم.

 واسه چی نرفت؟-

 دربرابر لحن تحلیل رفتهام خنده بلندی کرد.

سش پیش اومد. میره! ولی االن نه. یه جلسه فوری وا-

 شاید چند روز دیگه! 

 به سختی آب گلوم رو قورت دادم.

به کاهدون زدی نه؟ زنگ بزنم بهش بگم امروز -

پیچوندی؟ یا بگم گوشیت خاموش بود؟ یا از ساعتی که 

 رسیدی خونه بگم!؟ یا نه!

 جلوتر اومد، سرجام موندم. 
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کشید و پوزخندی به نگاهش زاویه داد، دستی دور دهنش 

 زد.

یا از بوی گرگ غریبه ای که میدی بهش بگم! هر کدوم -

 از اینارو بفهمه، زندت نمیذاره خوشگله.

ماهیچه هام منقبض شد، هرثانیه آرواره هام بیشتر از قبل 

 حالت فشرده به خودش میگرفت. از این رفتار متنفرم!

ای هسکوتم که طوالنی شد، پیروزمندانه خندید. تاره از مو

بیرون زده از شالم رو بین انگشت هاش گرفت. خودم رو 

عقب کشیدم که نگاهش رو تنگ کرد و با لحن مالیم 

 تری ادامه داد.

دلم نمیخواد اعصاب کارن به خاطر تو بهم بریزه، از یه -

طرفم دلم نمیخواد بالیی سر تو بیاد. شاید اگه سوگولیش 

 اهه! نبودی خودم آدمت میکردم ولی حیف دستم کوت

 یکم مکث کرد. لب هاش انحنای کوچیکی پیدا کرد.
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 حاال مثل دختر خوب بگو کجا بودی!-

نفس بلندی کشیدم و سعی در پنهان کردن ترس و 

نگرانیم داشتم. نمیدونم چه نیرویی مانع از حرف زدنم 

 میشد.

 قولی که دادم انقدر مهم بود؟

 اصال رو قولم طرف حساب باز کرده؟ 

به کسی نگو و منم بگم باشه؟ مگه  انقدر راحت بگه

 میشه؟

 ولی انگار شده!

شده که نمیخواستم بفهمه آرشام، همون مهمونی که اون 

شب نجاتم داد، شده استاد درسی که ازش متنفرم! کسی 

که روز اول دانشگاه خیلی راحت من رو دزدید و دوربین 

های پارکینگ رو قطع کرد. یک گلوله کنار صورتم شلیک 
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کل واقعیش رو نشونم داد و زخم پام رو بست و کرد و ش

درست لحظه ای که منتظر بودم بالیی سرم بیاره از جزوه 

 های سارا عکس گرفت و ولم کرد!

چرا دهنم قفل شده بود؟ زبونم برای بیان این حرف ها 

 نمیچرخید. 

 خونه سارا بودم.-

اخم کرد. با جدیت نگاهش کردم. طوری که تردید نگاهم 

 و نفهمه! رو نبینه

حقیقت همینه مهیار، اگه تو دنبال خراب کردن من پیش -

کارن هستی بهتره دنبال یه راه دیگه باشی. االنم الزم 

 نیست تو چیزی بگی!

 خم شدم و گوشیم رو از روی میز برداشتم.
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صفحه مخاطب هام رو باال اوردم و پیش چشم های 

 کنجکاوش شماره کارن رو لمس کردم.

 میزنم و میگم!خودم بهش زنگ -

قبل اینکه بوق اول رو بخوره گوشی رو از زیر دستم 

 کشید و با حرص غرید.

 داری دردسر درست میکنی، بتمرگ سرجات!-

 نگاهم رو تنگ کردم و با تمسخر پر رنگی لب زدم.

من چیزی واسه قایم کردن ازش ندارم. ولی انگار تو -

من و  داری! احتماال خیلی ناراحت شه اگه بفهمه درمورد

 غیب شدنم بهش دروغ گفتی!

 نفس عصبی کشید. به در اشاره می کردم گفتم:

از خونه من برو بیرون! کسیو تهدید کن که یکم بترسه، -

یا چیزی واسه ترسیدن و پنهان کردن داشته باشه. اون 
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روی کارنو دیدم. جلوی چشم هام پدربزرگمو فلج کرد. 

همه اینا، بازم جلوی چشم هام یکی از گارگرارو کشت. با 

چیزی واسه مخفی کردن ندارم. اگه به خاطر رفتن تو 

خونه دوستم بخواد منو به بار کتک بگیره واسم مهم 

 نیست ولی توام حقی نداری بیای خونهام و تهدیدم کنی!

با چهره ای تلخ مثل زهرمار و فکی سفت شده براندازم 

 رمیکرد. کامال جدی و مسلط بودم. با لرزیدن گوشیم زی

دستش سرش رو پایین انداخت و به صفحه که اسم کارن 

 روش مشخص بود زل زد.

ابروهام باال پرید حتی دیدن اسمش روی صفحه گوشیم 

 درونم طوفان به پا می کرد.

 داره میاد اینجا...-

نفسم یک ثانیه در سینم گیر کرد. سرش رو بلند کرد و با 

 لحن تحلیل رفته ای گفت:
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 ر!برو دوش آب سرد بگی-

 چند ثانیه مات نگاهش کردم که غرید.

اتفاقا تو اون روی کارنو هنوز ندیدی، امیدوارم هیچ -

 وقت نبینی حاالم ِبجم یاسمن، ماتت نبره! 

جدیت صداش در عین ترس و نگرانی مثل یک نیرو 

محرک من رو به حرکت درآورد و نفهمیدم چه طوری 

 سمت حموم پا تند کردم.

*** 

 نگ میزنی.پات چیشده؟ یکم ل-

به زور لبخند کجی تحویلش دادم. موندم به چی من زل 

 زده.
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درحالی که تعداد پیمانه های چایی رو فراموش کرده بودم 

و نمیدونستم چهارتا ریختم یا پنج تا، چایی ساز رو 

 روشن کردم و آروم گفتم:

 تو دانشگاه زیاد اینور و اونور رفتم. خسته شدم.-

هاش رو به سینش چسبوند.  به یخچالم تکیه داد، دست

عکس رز خالکوبی شده روی دستش به خاطر تا زدن 

 آستین پیراهن آبیش کامال مشخص بود.

 از دانشگاه برام تعریف کن. -

نگاه پرنفوزش روی پشتم سنگینی میکرد. نفس آه مانندی 

کشیدم. ساعت نزدیک دوازده شبه و ازم توقع داره چی 

 براش تعریف کنم؟

 س هارو عقب افتادم. خوب بود، کال-

 تکیه اش رو از یخچال برداشت و سمتم اومد.
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با نزدیک شدنش ناخواسته عضالت بدنم سفت میشدن و 

قلبم بیشتر از حالت عادی میتپید. سعی کردم بی واکنش 

باشم. انقدر نزدیکم شد که صدای نفس هاش رو 

 میشنیدم.

م حتی خشکش موهای خیس و نمدارم رو که نتونسته بود

کنم رو از پشت لمس کرد. بی هوا خم شد و سرش رو 

تو گودی گردنم فرو برد و از روی شالم نفس عمیقی 

 کشید.

 قلبم هری پایین ریخت! 
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 حموم رفتی؟ -

آب گلوم رو قورت دادم. دست هام روی کانتر خشک 

 شده بود.

 بوی قشنگی میدی!-

به جا پام رو تکون دادم، چرخیدم. حتی یک سانت هم جا

نشد. سینه به سینه هیکل درشتش ایستادم و کمی سمت 

 عقب خم شدم.

شامپو بدن داو با عصاره پسته و مگنولیاست. بوی فوق -

 العاده ای داره.

گردنش رو کمی کج کرد، به نگاه سرد و گرمش که 

 نمیخواست به نقطه ولرمی برسه زاویه داد.

 دست هاش رو دو طرف بدنم قرار داد و روی صورتم

 خم شد.



 

Romanzo_o 415 

بوی تنت با شامپو و عطر از بین نمیره یاس! هربار بوت -

 میکنم دلم میخواد ببوسمت.

ابروهام باال پرید. قلبم به تند کوبیدنش ادامه میداد. مثل 

قطاری که لکوموتیورانش دچار نقص فنی شده و با 

سرعتی بی پایان سمت دره بدبختی پیش میرفت و قصد 

 ترمز کردن نداشت.

ز این نمیتونستم برم، کمرم به لبه کانتر چسبیده عقب تر ا

و باالتنم در تقالی فرار به خودش کش و قوسی عمیق 

 داده بود!

روی صورتم بیشتر خم شد، لب هاش سمت لب های تر 

شدم تغییر مسیر داد، قبل اینکه به این کار پر انزجار تن 

 بدم تو یک فاصله سانتی متری با هول گفتم:

 ه؟سهام ونوس چیشد-
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سرجاش موند. نگاهش رو به چشم هام انداخت و سرش 

رو عقب برد. با ابروهای باالپریده براندازم کرد. 

 جاخوردگی نگاهش باعث شد سرم رو پایین بندازم.

 سهام ونوس به چه کارت میاد که سوال میکنی؟-

لبخند بی معنی تحویلش دادم و درحالی که میخواستم 

 ر کنم لب زدم.خودم رو با چایی ریختن ازش دو

 پارسال بهم گفتی فروختیش و االن...-

 قبل اینکه جملهام تموم بشه با لحن جدی غرید.

 وقتی پارسال جوابتو دادم االن چرا مجدد میپرسی؟ -

دوتا چایی ریختم، درحالی که نفسم از هیجان به سختی 

باال میاومد نگاهم رو به هود مشکی رنگ باالی گاز 

دراز کردم و از باالی هود جعبه صفحهای انداختم، دست 

 شکالت رو پایین اوردم.
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سوتفاهم نشه کارن، فقط میخواستم بدونم واقعا -

 فروختیش؟ 

جوابی نداد، درحالی که شکالت هارو تو جاقندی 

 کریستالم میریختم با لحن گرفته ای لب زدم.

مجتمع تفریحی ونوس یکی از چیزاییه که اکثر دوستام -

 . یههو یادم افتاد خواستم بپرسم.راجعبهش حرف میزنن

 فروختمش یاس! -

 ساکت شدم. دروغ میگفت!؟

چرا آرشام باید دنبال سهامدارش بگرده و به خاطرش 

 منرو بدزده؟

سینی چایی رو برداشتم، از کنار کارن که انگار بدجور تو 

فکر فرو رفته بود رد شدم و روی مبل نشستم. سینی 

 چاییام روی میز گذاشتم. 
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چایی بخور، مگه به خاطر چایی تا اینجا نیومدی  بیا-

 پسرعمو؟

با مکث اومد و با چهره درهم روبه روم نشست. فکر کنم 

 با این سوالی که ازش کردم کال فاز بوس کردنش پرید.

 یاس تو که قرارمونو فراموش نکردی؟-

لبخند تلخی زدم. استکان چایی رو جلوش گذاشتم و 

ن طوسی های وحشی بندازم بدون اینکه نگاهم رو به او

 لب زدم.

هیچ وقت قرارمونو یادم نمیره. دنبال مال و اموال بابایی -

نیستم، همش مال تِو! بابت سوالم متاسفم امروز یههو 

یادش افتادم و ازت پرسیدم. حتی میخواستم برم یه 

سربزنم. وقتی اونجا رو میساختن با پدرم زیاد میرفتم. 

 خاطراتم زیاده!
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شد. خونسرد دسته استکانش رو بین انگشت  نگاهش ریز

 هاش گرفت و با لحن موشکافانهای لب زد.

 نرفتی سر بزنی؟-

نیشخندی تو ذهنم به اتفاقاتی که امروز پیش اومد زدم و 

 با چاپلوسی گفتم:

تلفنت در دسترس نبود ازت اجازه بگیرم و برم! برای -

 همین کال بیخیالش شدم تا از سفر برگردی.

چشم لبخند پرمعناش رو دیدم که چه طور به از گوشه 

لب هاش حالت داد و نگاهی که رضایت ازش چکه 

میکرد. تو دلم به دری وری که گفتم انگشت شستم رو 

 نشون دادم.

خودم میبرمت! وقتی برگشتم یه وقت خالی برات جور -

 میکنم.
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فقط سری تکون دادم، همین که دست مالیم نکنه برام 

 خوبه! 

 اییم رو برداشتم که پیامی برای گوشیم اومد.با آرامش چ

گردنم رو کج کردم و بدون اینکه برش دارم، از باال به 

 پیام سارا نگاه کردم.

سلحشور میخواد فردا کالس جبرانی بزاره، ساعت ده 》

 《بیا یونی.

 از دیدن اسمش چایی تو گلوم پرید و سوختم!

 گوشیم رو برداشتم و با حرص دوباره متن پیام رو

 خوندم.

با ناخن پیشونیم رو خاروندم و به مصیبتم فکر کردم که 

 صدای کارن من رو به خودم اورد.

 چیزی شده؟ -
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بهش نگاه کردم. گوشیم رو قفل کردم و بین انگشت هام 

 فشردمش. چیزی که شده ولی حلش میکنم!

 نه! فردا باید یه سر برم دانشگاه یه کالس جبرانی دارم.-

. قیافم شبیه دانشجوهای حرف گوش ابروهاش باال پرید

کنی که عاشق درس و کالسن نیست، بیشتر شبیه آدم فلج 

مغزیه که از ترس و نگرانی زیاد مثل مجسمه سرجاشون 

 خشک شدن.

*** 
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 واسه چی نمیای سر کالس؟ فازت چیه خدایی؟ -
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مثل این بچه های تخس دست به سینه ایستادم. تقریبا 

مون رد میشد به قیافه درهم و شاکیم تا هرکی از کنار

 زمانی که وارد کالس بشه، میخندید. 

اشتباه کردم این ترم زبان برداشتم، اصال مخم نمیکشه. -

استادش از این دهن سرویس کن هاست، نمیتونم هر هفته 

 بشینم زبان بخونم! پروژه ام که تعطیلم.

قدم اول رو برداشتم که بازوم رو چنگ زد و سرجام 

نگهم داشت. درحالی که داخل کالس میکشوندتم با 

 حرص غرید.

زر نزن. به خاطر تو زبان برداشتم! مهدیام به خاطر من -

برداشته، میخوای همه باهم حذف کنیم؟ خودم پروژه 

هاتو درست میکنم. همه استادها اولش این طورین، به 

وسط ترم که میرسی میبینی هرچی گفتن باد هواست. بیا 

 لج نکن.
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 مصمم سرجام ایستادم.

 به چشم های آبی و مژه های بلندش مستقیم خیره شدم.

مناین درسو حذف میکنم سارا. ترم بعد برمیدارم. چیکار -

 من داری؟ مهدی پیشته دیگه!

چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و خواست حرفی بزنه 

 که با صدای بم و مردونهاش از پشت سرم یخ بستم.

در کالس سر چی دقیقا دعوا خانم های عزیز جلوی -

 میکنید؟

 سالم استاد، چیزی نیست. االن میایم تو!-

 با حرص از سارا فاصله گرفتم. 

نگاه سنگینش و اون خورشید گرم نگاهش داشت ذره ذره 

وجود منجمد شدم رو آب میکرد. نمیتونستم نگاهش کنم، 

درحالی که اون مستقیم و بی پروا بهم خیره بود و من 
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یاد اون گرگ سیاه میفتادم که عظمت و بزرگیش ناخواسته 

 هوش و حواسم رو پرونده بود. 

هنوزم ترس دیروز تو جونم جوالن میداد و االن بازم روبه 

روم قرار گرفته. انگار نه انگار که چه اتفاقاتی افتاد. به 

 سختی زبون چسبیده شده به حلقم رو تکون دادم و گفتم:

 خودت برو من کار دارم!-

م شهروندی تشریف ببرید تو ایشونم بخوان میان سر خان-

 کالس!

سارا نگاه کفریش رو با چشم غره بدی ازم گرفت. 

درحالی که مقنعه اش روی شونه اش افتاده بود و موهای 

خوش حالتش زیر نور کمی میدرخشید، کیفش رو تو 

 دستش جابه جا کرد و رفت.

د با شلبم رو گاز گرفتم. دستم دور بند کیفم سفت تر 

سری که پایین افتاده بود یواش خواستم از کنارش رد 
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بشم که صدای مالیم ودر عین حال جدیش پرده گوشم 

 رو بازی داد.

 میخوای درسو حذف کنی؟-

 بله! -

لبخندش کش اومد. قدمی سمتم برداشت و دست هاش 

رو تو جیب شلوارش فرو برد. سینه صاف کرد و جدی 

 گفت:

 چرا؟ -

کردن دلیل هام کار سختی بود. دربرابر چشم بستم، ردیف 

این نگاه پرابهت و این صدای محکم و جدی حتی نفس 

کشیدن هم کار سختی بود چه برسه به حرف زدن و دلیل 

 آوردن.
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زبونم رو به لب هام کشیدم. پام تیر میکشید و هرکسی با 

 کمی دقت متوجه کج ایستادنم میشد. با حرص گفتم:

رم بعد میخوام بردارم. با نحو چون از زبان متنفرم، ت-

 کالس شماهم مشکل دارم. اهل پروژه دادن هم نیستم.

ابروهاش باال پرید. لبخند مالیمش به قهقه تبدیل شد. 

ماهیچه های گردنم رو تکون دادم و به صورت بشاش و 

 سرحالش نگاه کالفه ای انداختم.

 چرا میخندید؟ حرف نامربوطی زدم؟-

 اد و شاد گفت:سری به معنی نه تکون د

 نه عزیزم! -

چشم هام گرد شد، یک قدم عقب رفت و همون طور که 

 سمت در میرفت شونه باال انداخت.

 برو درسو حذف کن.-
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طعنه حرفش نگرانیم رو تشدید کرد. بی توجه به چهره وا 

رفتهام داخل کالس شد و به سروصدای پسرا که سربه 

 سر دخترا میذاشتن خاتمه داد.

ه دست گرفتم و مستقیم به بخش امور کالس کولهام رو ب

ها سر زدم از خلوتی اتاق خوشحال شدم ولی خوشحالیم 

 کامال با جمله مسئول بخش از بین رفت.

 سایت قفل شده نمیتونید درسیو حذف کنید!-

چشم هام گرد شد. خودم رو سمت میزش کشیدم و 

 گفتم:

همین دوساعت پیش دوستام برای حذف و اضافه -

چه طوری سایت قفل شده؟ اصال مگه میشه قفل اومدن، 

 شده باشه؟

آقای احمدی بیخیال به لحن پرحرصم شونه ای باال 

 انداخت و ریلکس گفت:
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 فعال که شده!-

اخه مگه میشه؟ ممکنه دوباره چک کنید؟ خواهش -

 میکنم! 

نگاهش رو از صفحه مانیتور گرفت. از پشت عینک ته 

 آروم پرسید.استکانیش چشم هاش رو ریز کرد و 

 یاسمن سروندی بودی دیگه؟-

 سری به معنی آره تکون دادم که دوباره تکرار کرد.

 سایت قفله!-

 میخواستم جیغ بزنم! 

 چیشده؟-

 سالم استاد!-
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با بلند شدن احمدی با لب و لوچه آویزون برگشتم. استاد 

رحمت با دیدنم لبخند پهناوری زد. برگه هاش رو روی 

 ویی گفت:میز گذاشت و با خوشر

 چیشده باز لب و لوچهات آویزونه؟-

میخوام درس استاد سلحشورو حذف کنم نمیتونم. میگن -

 سایت قفله! خودم صبح شاهدم دوستام حذف کردن.

ابروهاش باال پرید. موشکافانه نگاهی به سرتاپام انداخت 

 و آهسته گفت:

 چرا میخوای حذف کنی؟ اخالق نداره؟ بد درس میده؟ -

 ی نه تکون دادم و موادبانه گفتم:سری به معن

این ترم واحدهام زیاده، میخوام سبک کنم. ترم بعد -

 برمیدارم.



 

Romanzo_o 430 

دستی دور دهنش کشید. نگاهش یک طوری بود. ثانیه ای 

به پشت سرم و احمدی زل زد و درحالی که مردمک 

 هاش بوی خباثت میداد خندید.

 نمیشه حذف کرد فیکس شده!-
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فیکس شده استاد؟ چرا متوجه نمیشم! میخوام یعنی چی -

یه درسو حذف کنم! زمان حذف و اضافه پس فردا تموم 

 میشه! مگه میشه نشه حذفش کرد؟
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دربرابر لحن حیرت زده و چشم های گردم، لبخند 

نازوکی زد. خم شد و از روی میز خودکار آبی برداشت و 

 پای برگه هایی که آورده بود رو امضا کرد.

ه شده! من باید برم بیمارستان. توام بهتره برگردی فعال ک-

 سرکالست. استاد بهتر از سلحشور پیدا نمیکنی! 

ابروهام باال رفت، دستی به لبه های کت طوسیش کشید و 

حینی که لبخندش مدام پر رنگ تر میشد و وجناتم رو 

 نگاه میکرد رفت.

تا موقع ای که سوار آسانسور بشه با نگاهم بهش خیره 

 دم. بو

 خدایی مگه میشه؟ اصال استاد فجاری کی میان؟-

خانم سروندی چرا انقدر غر میزنی جانم؟ برو -

سرکالست دیگه! با اینجا ایستادنت سایت وصل نمیشه. 

 خانم فجاری هم کال دوتا ترم مرخصی گرفتن.
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عمرا سرکالسش برم. انقدر نمیرم تا از لیستش حذفم  

میشدم. با این کنه! باالخره بعد چند جلسه حذف 

سختگیری که ایشون میکنه احتماال همون سر سه جلسه 

 غیبت، لیستش خونه تکونی الزمه!

 به این فکرم لبخند شومی تحویل دادم.

مثل این بچه های آویزون روی پله نشستم، دستم رو به 

مچ پام گرفتم و آروم شروع کردم به تکون دادن سر 

جبور شدم انگشت هام روی پوستم. به خاطر حموم م

پانسمانش رو دور بندازم و االن تازه دردش شروع شده 

 بود و درکم نمیکردم چرا باید انقدر استخونم تیر بکشه!

با باز شدن در کالس و صدای خنده های پسرا گردنم رو 

کج کردم. تمام بچه ها باهم ریختن بیرون و پشت 

سرشون آرشام، درحالی که گوشی به دست با کسی 

 خارج شد.صحبت میکرد 
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آب گلوم رو قورت دادم. چهره جدی و بدون لبخندش 

روی جسم وا رفتهام ایستاد. ابروهاش باال رفت. نگاهش 

سر خورد و به مچ پام افتاد که چه طور از روی شلوار 

ماساژش میدادم. کم کم اخم هاش درهم فرو رفت. نفسم 

 رو با خستگی بیرون فرستادم و از جام بلند شدم.

 ف کردی نیومدی. نمیدونی چیشد که!یاسمن! حی-

سارا هنوز بهم نرسیده بود ولی قیافه شاد و خندونش از 

دور بهم چشمک میزد. به سختی صاف ایستادم. کولم رو 

 روی دوشم انداختم.

 وقتی جلوم رسید با خنده بازوم رو فشار داد.

وای این استاده خیلی باحاله! تو این یک نیم ساعت -

 دل و روده واسم نمونده. انقدر خندیدیم که 
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لبخند کجی تحویلش دادم، نگاه خیره آرشام بین دخترایی 

که دورش جمع شده بودن و سعی میکردن باهاش 

 همکالم بشن، آزارم میداد. 

 تو چرا ساکتی؟ دروسو حذف کردی آره؟-

 سری به معنی نه تکون دادم.

 سایت ترکیده! نتونستم حذف کنم.-

ش به صورت برنزهاش نیشش شل شد. رژ لب صورتی

میاومد. وقتی لبخندش کش میاومد دندون های سفید 

 لمینت کردش خوش میدرخشید. 

بهتر! به خدا سر کالسش پیر نمیشی، خیلی خوبه. جون -

من حذف نکن، ته کالس منو مهدی انقدر خندیدم که 

 دیگه اشکم داشت درمیاومد.
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هنوزم نگاهش روم چرخ و فلک میزد و من از چرخ زدن 

 ای پیدرپیش سرگیجه گرفتم.ه

خوبه، پس خوشبهحال شما! سایت درست بشه حذف -

 میکنم.

خنده روی لب های گوشتیش ماسید. چشم ریز کرد. 

 ابروهای هاشور قهوه ای رنگش درهم رفت.

فازت چیه یاسی؟واسه چی میخوای حذف کنی؟ -

اسکولی مگه؟ خودش گفت سوال های آخر ترمو بهمون 

 ه!میده، دیگه چه مرگت

 مرگم، نگاهش بود.

نگاه زرد و تندش، نگاه داغش! نگاه پر نفوزش که دست 

 کمی از نگاه پرتالطم و آزاردهنده کارن نداره.
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با گوشه ناخن شقیقهام رو کمی لمس کردم و تاره از 

موهام رو داخل مقنعه مشکی رنگم برگردوندم. با نزدیک 

شدن آرشام به ما، سارا چرخید و با نیش شل نگاهش 

 کرد.

خانم سروندی اگه فرصت دارید تشریف بیارید دفتر -

 اساتید چندتا نکته درمورد پروژه بهتون بگم.

 لبم رو گاز گرفتم.

 من پروژه نمیارم!-

لبخندش کش اومد. دستش رو تو جیب شلوارش فرو 

 کرد.

 درسو حذف کردی؟-

 نه ولی میکنم!-

 خونسرد سر تکون داد.
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و انجام بدی به اضافه فعال که نکردی باید پروژه هام-

 کارای ترجمه!

دستم مشت شد، سارا موشکافانه نگاهی بین ما ردوبدل 

 کرد و با رسیدن مهدی کال بیخیال من شد و رفت!

با رفتنش کمی خودم رو نزدیک هیکل بزرگش کشوندم. 

با آرامش براندازم میکرد. چهره بدون اخمش سرشار از 

رزه سکته آدم جدیت بود و با چشم هایی که گاهی تا م

رو میترسوند و گاهی به اندازه دریا آرامش داخلش موج 

 میزد. فقط مشکلش این بود که زرد بود! 

 انگار به یک دریای عسلی خیره شدی.

  

سینه به سینش ایستادم. افکار چرت و مسخرم رو پس 

 زدم و با حرص گفتم:
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تو خواب ببینی من باهاتون کالس بردارم! پروژه و -

ارم بگو دانشجوهای آویزونت برات بیارن! کوفت زهرم

من این درسو حذف میکنم جناب سلحشور، حذفم نکنم 

 سرکالست نمیام!

 پات درد میکنه؟-

پشت بهش کردم و بی توجه به لحن مالیمش سمت 

 آسانسور قدم برداشتم.

 به شما مربوط نیست!-

دستم رو به دگمه دایرهای آسانسور چسبوندم. قبل اینکه 

بازوم رو از پشت کشید و تو بغلش پرت  فشارش بدم

 شدم.

 

۵۴ 

🍹 
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♡ ⃟🍹 

 

بوی عطر تلخش که شبیه بوی قهوه بود بینیم رو به بازی 

گرفت، گرمی تنش حتی از روی لباس وجودم رو داغ 

کرد. با چشم های گرد شده سرم رو باال آوردم و به 

صورت خونسردش نگاه کردم. به عقب هولم داد، بدون 

بین انگشت هاش جدا بشه، وارد اتاق  اینکه دستم از

 اساتید شد و درو قفل کرد.

ترس درونم دوید، تخت سینهاش کوبیدم و فوری فاصله 

 گرفتم.

به خدا یه بار دیگه بهم دست بزنی جیغ و داد میکنم! -

 فکر کردی کی هستی هرچی میشه...
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قبل کامل کردن جمالتی که با لرزش بیان میکردم، جلو 

گرفت و روی صندلی های چرم مشکی اومد. شونم رو 

 نشوندتم.

کیفم رو از دستم گرفت و روم خم شد، خودم رو عقب 

 کشیدم و با وحشت گفتم:

 باز میخوای چیکارم کنی؟ چرا دست از سرم برنمیداری؟-

ایستاد. چند ثانیه با کالفگی به نفس شتاب زده که از بینی 

 و دهنم خارج میشد، نگاه کرد. 

 پات!-

ولم کن دیگه! دزدیدی، بستی، شلیک کردی،  به توچه؟-

 گرگ شدی، گاز گرفتی، بسه دیگه! 

باالی سرم دست به کمر شد. بیشتر از این نتونستم تو 

 خودم جمع بشم. 
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 پانسمان پاتو اگه عوض نکنم بعد یه مدت لنگ میزنی.-

 االنم لنگ میزنم!-

اینبار چشم های آرومش وحشی و اخم هاش وحشی تر 

ورتش زبونم رو بست. جلوی صندلیم شد و جدیت ص

زانو زد. مچ پام رو بین دست هاش گرفت و مجبورم کرد 

 صاف بشینم.

 پانسمانتو کندی؟-

 سکوت کردم. 

پرحرص مچ پام رو فشار داد، از درد ناله ای کردم که 

 چپ چپ نگاهم کرد.

 مریضی مگه؟ نمیدونی ممکنه عفونت کنه؟-
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خشم و حرص  با بغض نگاهش کردم که رنگ نگاهش از

به همون آرامش برگشت. کتش رو درآورد، چونم از 

 ناراحتی لرزید و مظلوم گفتم:

 مگه تقصیر منه؟ -

مگه من گازت گرفتم خوشگله؟ اگه من گازت بگیرم پا -

 برات نمیمونه! 

از صراحت حرفش جا خوردم. بدون اینکه مچ پام رو ول 

واد کنه، خم شد و کیفش رو برداشت. از دیدن باند و م

 ضدعفونی کننده دهنم باز موند.

 انگار میدونست پانسمانم رو درآوردم!

نمیخوام اذیتت کنم. تقصیر منه پات اینجوری شده. یکم -

 تحمل کن بزار خوبش کنم.
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پر تردید نگاهش کردم. جلوم زانو زده بود، درحالی که 

 نگاهم نمیکرد و تمام حواسش پی زخم متورم پام بود.

ع ای سفید رنگ و لزج روی زخمم با خالی کردن مای

احساس خنکی بهم دست داد و بعد چند ثانیه دردم از 

 بین رفت.

 با مالیمت کناره زخمم رو تمیز کرد.

تکون خوردن انگشت های داغش روی پوستم حالم رو  

داشت بد میکرد. من از لمس تنم توسط کارن متنفرم، غیر 

ه این آقا اون تاحاال کسی بهم دست نزده و االن زورم ب

 گرگه نمیرسید.

 ناخواسته از لقبی که بهش دادم خوشم اومد. آقا گرگه!

 جناب سلحشور؟-

 آرشامم.-
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لبم رو گاز گرفتم، با مالیمت رفتارش اون احساس 

وحشت درونم یکم خاموش شد حداقل مطمئنم تو 

دانشگاه بالیی سرم نمیاره. درحالی که به موهای مشکیش 

 .خیره بودم با عجز لب زدم

 آقا آرشام! چی کار کنم دست از سرم برداری؟ -

جوابی نداد. به سختی میتونستم چهرهاش رو ببینم. یکم  

خم شدم. دسته قهوه ای صندلی رو چنگ زدم تا تعادل 

 داشته باشم.

 جون مادرت...-

 پرید وسط حرفم و گرفته گفت:

 ندارم!-

 خب جون پدرت!-

 اونم ندارم.-
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 سخره گفتم:دستی به پیشونیم کشیدم و م

 زن و بچه؟ خواهر و  برادر؟ -

سرش رو بلند کرد و تو یک سانتی متری صورتم ایستاد. 

نگاهش از چشم هام روی لب هام خمار شد و آروم 

 گفت:

سینگلم. ولی یه عمه دارم که انقدر خوبه یه وقتایی بهش -

 میگم خاله!

مسخ نگاهش موندم. نفس گرمش به چونم برخورد 

سرش رو پایین انداخت و من مثل مجسمه  میکرد. با اکراه

ماتم برده بود. کارش که تموم شد آروم بلند شد. کمرش 

رو کش و قوسی داد. فوری خم شدم و پاچه شلوارم رو 

 پایین کشیدم. 

 یه کاری برام میکنی؟-
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گیج سرم رو سمتش چرخوندم. چرا انقدر مالیم و 

 دوستانه رفتار میکرد؟ 

 و داشت میکشت! انگار نه انگار دیروز من

این مرد چرا انقدر مجهول و عجیب بود؟ چه واکنشی 

 باید نشون میدادم؟ 

 ذهنم با حرکاتش واقعا قفل کرده!

از تو کیفش یک بسته مداد رنگی بیست و چهار رنگ  

 درآورد.

باید چند دقیقه بشینی تا دارویی که به پات زدم خوب  -

 ن!جذب پوستت بشه، تا نشستی اینو واسم کادو ک

چشم هام گرد شد!  یک کاغذ کادو با طرح باب اسفنجی 

 و یک دفتر نقاشی مناسب خردساالن جلوم گذاشت. 
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اینم بزار توش! فقط قشنگ کادو کن من خودم حوصله -

 ندارم.

یک روز نجاتم دادم، یک روز تا مرز سکته پیش بردتم، 

یک روز بهم اهمیت داد و به زخم رسید و حاال با لحن 

 تقاضای کمک داشت. موادبانه 

 واسه چی؟-

سمت در رفت و همون طور که قفل درو باز می کرد 

 جواب داد.

 میخوام به یکی کادو بدم!-

 به بسته مداد رنگی دست کشیدم و آهسته گفتم:

 به یه بچه؟-

بلند خندید. زیر لب یک چیزایی زمزمه کرد و با لحن 

 مالیمی جواب داد.
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 شاید! کادو میکنی؟-

دادم، با دست مقنعه بهم ریختم رو صاف جوابی بهش ن

کردم. خم شدم و کاغذ کادو و نوار چسب رو برداشتم، 

درحالی که تمام افکارم و سلول های بدنم سعی در درک 

 کردن این مرد مرموز داشتن!

 

۵۵ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

هرچند درک کردن االن برام یک چیز نشدنی و عجیب 

شدت درد بود. هنوز روی پوستم و جایی که دیشب به 

میکرد احساس خنکی دلپزیری داشتم. کمی پام رو صاف 
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کردم. روی میز خم شدم و مداد رنگی و دفتر نقاشی رو 

 وسط کاغذ کادو جا دادم.

 به کسی نگفتی...-

سرم رو باال آوردم، درست باالی سرم ایستاد. دست هاش 

رو به سینه اش چسبوند و با حالت خاصی گردنش رو 

ه چهره آرومش و چشم های سرکشش یکم متمایل کرد. ب

 که مدام روی صورتم چرخ میزد زل زدم. 

 سرقولت موندی و به هیچ کس حرفی نزدی!-

بوی عطر تلخش کامال قابل حس بود. هرچی بیشتر نفس 

میکشیدم رایحهاش وجودم رو پر میکرد طوری که کم کم 

 داشت به سرم میزد برم و یک قهوه تلخ بخرم!

 تم؟از کجا میدونی نگف-
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دربرابر لحن کنایه آمیزم مهربون لبخند زد. روی صندلی 

 کناریم نشست. 

 به دسته صندلی تکیه زد.

اگه گفته بودی االن انقدر راحت اینجا ننشسته بودم و -

قطعا توام دانشگاه نبودی! احتماال نمیذاشت دیگه پاتو از 

 در بزاری بیرون.

 انداخت ونیشخندی زد، گوشه لبش باال اومد و ابرو باال 

 با لحنی که سرشار از حس تنفر بود ادامه داد.

 البته حق داره! آدم باید رو جفتش حساس باشه.-

لب هام رو بهم فشار دادم. سوال های مختلف، از البه 

الی کتاب ها و آرشیو خاک خورده؛ تو پست ترین جای 

 ذهنم، کم کم خودشون رو تکون دادن.
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یکی یکی خودشون گردوغبار تردید رو پایین ریخت و 

 رو به نوک زبونم رسوندن.

به لبم زبون کشیدم. نگاهم روی جلد مداد رنگی که 

عکس یک خرگوش بامزه بود ثابت موند. پوست کاغذی 

 رو بین انگشت هام لمس کردم و آروم گفتم:

 جفت یعنی چی؟-

 تاحاال کارن برات نگفته؟ یا تاحاال ازش پرسیدی؟ -

دم. نوار چسب رو برداشتم و سری به به معنی نه تکون دا

 گوشه های پایین رو چسب زدم.

 از شماها هیچ درکی ندارم. -

سرم رو بلند کردم. چهره جدی و مغرورش، در عین حال 

سرشار از آرامش خاصه. خودم رو جلو کشیدم و ساده 

 پرسیدم.
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 همتون انقدر گنده هستید؟ -

ابروهاش باال رفت. یک طور گیج به هیکلش نگاه کرد. 

 شاید فکر کرد منظورم هیکلشه! 

 گنده؟ -

سری تکون دادم. آروم بودم و کمی کنجکاو درست 

 برعکس چند دقیقه پیش!

تنها گرگینه ای که تو زندگیم دیدم کارن بود. -

شکلش...یعنی اون یکی شکلش! تو شبیه اون 

نیستی...خ..خیلی گنده تری! اون انقدری نیست. این 

 مربوط به نژاد میشه؟

 مگه نژادمون فرق کنه؟ اسبیم-

از لحن بامزهاش سعی کردم نخندم. کارم با مداد رنگی و 

 دفترش تموم شد. 
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 دوست داری راجعبه ما بدونی؟-

از جام بلند شدم. حس مسخره ای بهم دست داد. نشستن 

من اونجا کار درستی نبود. دربرابرش ایستادم و کیفم رو 

 برداشتم.

 به صندلی تکیه زد.

 اهام بیای بیرون جواب همه سوال هاتو میدم.اگه ناهار ب-

 جا خوردم. 

یک طوری جا خوردم که به چهرم خندید. پشیمون از هم 

صحبت شدن باهاش، سرم رو پایین انداختم و محکم 

 گفتم:

من از گرگینه ها متنفرم. چیزی جز کثافط کاری ازشون -

 ندیدم. روز خوش جناب سلحشور...

 از پشت سرم بلند شد. قدم اول رو برداشتم که صداش
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اشتباه اومدم سراغت، تو کسی نبودی که دنبالش بودم. -

بهت صدمه زدم و خیلی ترسوندمت. بابت همش متاسفم! 

 ولی فرار کردن کار خوبی نیست.

چپ چپ نگاهش کردم، دستی دور دهنش کشید و چشم 

هاش خمار شد. پس از حرکات تابلوم فهمیده بود قصد 

 فرار کردن دارم!

گرگم یاسی خانم! هرجا که باشی راحت پیدات  من-

میکنم. مهم نیست کدوم طرفی میری، خونه کارنی یا یه 

خونه دیگه تو فالن جای شهر داری! هرجا باشی، بدون 

 نمیتونی از یک گرگ فرار کنی و پنهان بشی.

حرف هاش شبیه کارن بود. درست مثل اون! ولی درجه 

م پیچ ز تر توی عقلابهت کالمش صدبرابر بیشتر و پرنفو

 میخورد. 
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هرثانیه که دربرابرش قرار میگرفتم گیج تر و سرگردان تر 

 میشدم.

از جایش بلند شد و روبه روی هیکلم ایستاد. لبخند لب 

 هاش با جذبه نگاهش همخونی نداشت. 

 حتی با لحن صداش هم همخونی نداشت. 

کار اشتباه یه آهو فرار کردن از یه گرگ زخم خوردس. -

ه میخوای صدمه نبینی نباید به گرگ سرکش پشت اگ

 سرت پشت کنی.

ابروهام باال پرید، به گردنبند دونه مشکی دور گردنش که 

از الی دگمه های باِز پیراهن مردانهاش مشخص بود، 

 خیره شدم. 

تو دنیای من، آهوها به گرگ پناه نمیبرن جناب -

 سلحشور!
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شد و به  لبخند دندون نمایی زد، کمی روی صورتم خم

 مژه هام زل زد.

 ولی تو دنیای من میبرن عروسک.-

*** 

 عمرا اگه اجازه بده بیام!-

چشم هاش رو تو کاسه چرخوند، روی میز یکم خم شد 

 و با لحن جدی گفت:

گوه خورده! اصال چرا بهش میگی؟ بگو اومدی خونه -

 من! خودمون میریم سه روزه برمیگردیم.

داختم. شرایط من مثل نگاه چپی به صورت خونسردش ان

شرایط خودش نیست که سال به سال رنگ مامان و باباش 

رو نمیدید و خیلی راحت با مهدی میرفت شیراز و 

 برمیگشت!
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 به همین راحتی ها نیست.-

دربرابر لحن گرفتهام پوف کالفه ای کشید و دستم رو از 

 روی میز فشرد.

و دست ننه بابامون یاسی تو دیگه نوبری! ما اختیارمون-

 نمیدیم. بعد اختیار تو دست پسرعموته؟ 

یک وقتایی پشیمون بودم که چرا سفره دلم رو براش باز 

کردم که االن خودش بهم تیکه بندازه. بدون اینکه قهوهام 

رو تموم کنم بلند شدم و کیفم رو روی دوشم انداختم که 

 صدای اعتراض امیزش بلند شد.

 میگم؟ خب چرا بهت برمیخوره!کجا میری؟ مگه دروغ -
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به صورت آرایش کردش که هنوزم آدامس نعنایش تو 

 دهنش باال پایین میشد نگاه تندی انداختم.

 برنخورد، خستم میرم خونه!-

 تو که قهوهاتم نخوردی!-

کالفه سمت در کافی شاپ رفتم. صدای زنگوله باالی در 

توی گوشم پیچید. فقط براش دستی تکون دادم و با 

 راحتی سوار ماشینم شدم.نا

زندگی من تو یک چهاردیواری خالصه شده. یک 

چهاردیواری صدمتری با یک پدربزرگ فلج و چندتا 

حیوون و یک زندانبان بی رحم که اجازه لذت بردن از 

 دوران جوانیم رو نمیده.

کالفه کیفم رو روی صندلی پرت کردم و ماشین رو به 

کالفه هستم که دلم حرکت درآوردم. انقدر بی حوصله و 
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هیچی نخواد. نه موسیقی الیت بی کالم و نه آهنگ با تو 

 آرومم...

 من با هیچ کس آروم نبودم، هیچ کجا آرامش نداشتم. 

بالیی به سر زندگیم آوردن که هیچ کجای این عالم هستی 

 احساس آرامش نداشته باشم.

  

 حتی تو دانشگاه! 

ه های این حتی تو خونه و حتی تو مغازه ها و کوچ

 شهر...

صدای پیامک گوشیم برای بار سوم بلند شد، از گوشه 

چشم با دیدن اسم منحوسش و فرمان کوتاهش نیشخندی 

 روی لبم نقش بست. 

 《بیا اینجا میخوام ببینمت》



 

Romanzo_o 460 

فرمون رو چرخوندم و سمت خونهاش، خونهام، یا 

حداقل خونهقدیمم، خونه ای که مال منه ولی مال اون 

 شده روندم. 

جلوی در ماشین رو پارک کردم. ساعت نزدیک شیش 

عصر بود و خدا میدونه چقدر امروز خودم رو الکی االف 

 کردم تا ذهن و افکارم از اون چشم عسلی پرت بشه. 

قبل پیاده شدنم حسابی عطر به خودم زدم، بی حوصله 

 پیاده شدم و وارد خونه شدم.

 نبرعکس سری های قبل حیاط خلوت بود و فقط ماشی

 مهیار تو حیاط به چشم میخورد.

 یه امروزم تحملت کنم دیگه تا دو هفته رنگتم نمیبینم!-

 زمزمه آرومم فقط واسه دادن دلخوشی الکی به خودم بود.
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تا در سالن رو باز کردم صدای نعره های کارن از طبقه 

 باال گوشم رو کر کرد!

 با ابروهای باال پریده جلوی در ایستادم. طیبه خانم با

ترس و لرز سمتم دوید. با دست پاچگی تمام بازوم رو 

 گرفت و التماس وار سمت پله کشیدتم.

خانم اومدی؟ دورتون بگردم توروخدا برید باال! اقا زده -

 به سرشون خیلی عصبانی شدن.

دستم رو از بین انگشت هاش بیرون کشیدم. درحالی که 

 نگاهم به باالی راه پله بود آهسته گفتم:

 شده؟ چرا داد و بی داد میکنه؟مگه چی-

طیبه خانم که رنگ به رو نداشت و احتماال از ترس زیاد 

به نفس نفس افتاده بود به پشت دستش کوبید و با 

 وحشت گفت:
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به خدا اگه بدونم. فقط ظهر واسشون یه بسته کوچیک -

اومد و بعدش آقا مهیار با عجله اومدن. دیگه اینجا جهنم 

 شده تا االن!

فقط سری تکون دادم و با قدم های آروم از پله  با تعجب

ها باال رفتم. صدای داد و بی دادش ثانیه ای قطع میشد و 

 یک ثانیه بعد مثل آتشفشان فوران میکرد.

 موندم با این حال گوهش من رو واسه چی صدا کرده! 

تو گوه خوردی پدرسگ! مگه شهر هرته؟ باباشو از تو -

 ه!قبر درمیارم مرتیکه حرومزاد

 تقه ای که به در زدم رو کسی نشنید. 

کالفه بودم و داد و فریاد کارن بیشتر اعصابم رو بهم 

 میریخت. 
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با باز شدن در قامتش رو درست جلوی پنجره خرد شده  

دیدم. پنجره ای که فکر کنم دومین بار بود که در حضور 

 من شکسته میشد!

ز مهیار و سیاوش هم تو اتاق بودن با صورتی بدتر ا

 صورت طیبه خانم!

 کارن؟-

نگاهش قرمزش منرو از این فاصله ترسوند. کمی جلو 

 رفتم مهیار با اخم نگاهم میکرد و سیاوش با نیشخند!

 گمشید بیرون...-

 کارخونه رو چیکار کنیم؟-

نگاهش رو من بود، مثل یک ببر زخمی نفس میکشید رگ 

های ورم کرده کنار گردنش، موهای بهم ریخته و صورتی 

 آشفته، اتاقی که مثل خودش داغون بود. 
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بفروشش! زیر قیمت، هر طوری شده فقط بفروشش! -

 اسم سروندی تو اون خراب شده نمونه! فهمیدید؟

 داد میزد. 

مهیار کالفه سر تکون داد و یقه سیاوش رو کشید و با 

 نگاه تلخی به من رفت.

آب گلوم رو قورت دادم، دیدن شرایط کارن کالفگیم رو 

از یادم برد و به جاش یادم آوردم که چقدر من از این  کال

 بشر میترسم.

 چیشده؟ حالت خوبه؟-

نگاهش چرخید و روی صورتم افتاد، فقط سر تکون داد 

و با قدم بلندی که مثل نفس هاش بلند و کشدار بود 

 سمت سرویس اتاقش رفت.

 بشین میام. -
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ین از گوشه چشم با دیدن کاغذ کادویی زرد رنگ روی زم

 با تردید چرخیدم و سمت میزش خم شدم.

 بسته مداد رنگی و دفتر نقاشی که خودم کادو کردم بود! 

با دیدن نوشته زیر کادو نتونستم جلوی خندم رو 

به جای نقاشی کردن خودت بشین اینو رنگ  》بگیرم.

کن، حداقل عکساش یکم مفهوم داره. این چیزشعرا چیه 

 《کشکشیدی رو بدنت؟ از سنت خجالت ب
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دستم رو به دهنم گرفتم، مثال غیر مستقیم خالکوبی های 

کارن رو مسخره کرده؟ یک ثانیه به این فکر کردم که 

 کارن شکل های این دفتر رنگ آمیزی رو بخواد رنگ کنه!
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خنده ام شدت گرفت، به در بسته سرویس نگاهی 

 انداختم و سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم.

م شدم، منگنه و جاچسبی رو از روی خرده روی زمین خ

 شیشه ها برداشتم.

دست نزن دستو بالت زخمی میشه. از دانشگاه بگو! خبر -

 جدیدی داری واسم تعریف کنی؟

از شنیدن صداش درست باالی سرم، ترسیدم. آروم 

چرخیدم. صورتش خیس بود و حوله ای آبی رنگ دور 

اد. اهمیتی گردنش انداخته. هنوزم نگاهش بوی خون مید

 ندادم. منگنه رو برداشتم و روی میزش گذاشتم.

تو این شرایط که شبیه گاو زخمی نفس میکشید دوست 

 داشت از کدوم کوفت و زهرمار یونی بگم؟

کمی فکر کردم و با لحن گرفته ای، درحالی که تلفنش رو 

 برمیداشتم لب زدم.
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چهار روز دیگه از طرف بسیج دارن میرن رودسر!  -

لم بچه هارو بردن. یه سفر  تفریحی سه روزهاست، پارسا

با جای خواب و شام و ناهار و صبحونه. تو این فصل 

 اونجا االن خیلی خنک و قشنگه! 

حس میکردم دقیقا باالسرمه، میتونستم سنگینی نگاهش رو 

روی شونم احساس کنم. پارسال سر این مسافرت خیلی 

 وشم!سعی کردم مخش رو بزنم ولی آخرش زد در گ

وقتی عصبانی میشی همه چیو باید بشکونی؟ این کار -

 بهت آرامش میده!؟

 دربرابر لحن آرومم با صدای خشدار و جدی غرید.

 وقتی عصبی میشم هیچی آرومم نمیکنه...-

 مکث کرد.

 ولی تو چرا! تو آرومم میکنی. -
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دستش دور کمرم حلقه شد و انگشت هاش درست روی 

این حرکت غیرمنتظره اش  شکمم از حرکت ایستادن. از

 جا خوردم. به بدنم فشار آورد و وادارم کرد بلند بشم. 

به عقب کشید، فشار دستش زیاد شد. تعادلم رو از دست 

 دادم.

بدنم رو به عضالت سفت باالتنش چسبوند و سرش 

 مستقیم تو گردنم فرو رفت.

یک وقتایی نفسم یادش میرفت باید از درون سینم بیرون 

موش کار شده بود، درست مثل قلبم که یادش بیاد. فرا

 میرفت آروم بتپه و ُبل نگیره...

 آروم باشه، نترسه، نفس بکشه، زنده بمونه!

هربار که در آغوش اجباریش فرو میرفتم زنده موندن از 

 یاد و خاطرم مثل قاصدکی سرکش پر میکشید و میرفت.
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 آب گلوم رو قورت دادم.

صورتش به گونهام فشار  بازوهاش تنم رو حصار کرد. با

اورد، گردنم رو به راست متمایل کرد و عمیق تر بو کشید 

و روی زخمم رو بوسید. با برخورد براق دهنش روی 

 زخمم دردی وحشتناک تو عضالت گردنم پیچ خورد.

تقالی ریزی کردم گره دستش دور شکمم محکم تر شد. 

طوری که به اندازه زمانی که میخواستم ماهیانه بشم 

 شکمم دردم گرفت.

 لب هاش روی گردنم تکون خورد. 

 آروم بگیر یاس!-

 چشم بستم و زیر لب با حالت ملتمسی گفتم:

 داری اذیتم میکنی کارن دردم میاد.-

 واسم مهم نیست اذیت بشی. آرامش من مهم تره!-
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بغض مثل بختک نحس، توی گلوم پرید و دو دستی 

بود و بی درحال خفه کردنم بود. لحنش پر از غرور 

 اهمیت به احساسات و میل درونیم و حتی درد کشیدنم!

دست دیگش باالتر اومد، قفسه سینم رو چسبید. پاهام کم 

 کم داشت از این لمس اجباری سست میشد.

به گردنم زبون کشید و بوسه هاش رو ادامه داد و بی هوا 

گاز ریزی گرفت که صدای آخم با چکیدن قطرات اشک 

 همراه شدن.

، خیلی وقت بود مزتو نچشیده بودم. میدونستی اوم-

 خیلی خوشطعمی؟

سکوت کردم، به جای لذت بردن از حرف های داغ و 

 پرحرارتش حالم داشت بهم میخورد.
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نم نم سمت تخت هدایتم کرد. با تصور اون تخت لعنتی 

که جگوار روش بهم نیشخند میزد سرجام ایستادم و 

 مقاومت کردم.

 روی نکن... نه! کارن نه! زیاده-

 نیشگونی از پهلوم گرفت. درد گردنم ثانیهای آروم نمیشد،

چرخوندتم و تو یک حرکت پرتم کرد روی تخت و تا 

 بخوام بلند شم و حتی نفس بکشم، روی تنم خیمه زد.

 کاریت ندارم.-

اون شب، اون گرگ، اون خاطرات، منی که جیغ میزدم و 

ی فرار التماس میکردم و از هم آغوشی گرگ خاکستر

 میکردم.
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و کارنی که بی اهمیت به ضجه هام سعی در برهنه کردنم 

داشت. دست و پاهام با یاداوری اون شب سر شد. اشک 

 هام شدت گرفت، با بی پنهایی نگاهش کردم.

نگاهش روی لب هام بود. دستم رو یک سانت باال آوردم 

ولی فوری مچ جفت دست هام رو با دستش گرفت و لب 

 کرد. هام رو شکار

آروم یاس...بزار آروم شم وگرنه استخون سالم تو بدنت -

 نمیذارم.

رعشه به تنم افتاده بود، حرکاتش تند بود. حالت تهوع 

داشتم. روی این تخت، این جگوار لعنتی داشت من رو 

 میبلعید.

نفسم گرفت، با تیر کشیدن استخونم هق بلندی زدم. کارن 

 دست از بوسیدن لب هام برداشت.

 هره خیس اشکم نگاه خنثی انداخت و محکم گفت:به چ
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 چرا عادت نکردی؟ -

لب هام میلرزید، از تر بودن لب های اون و خیسی اشک 

 های من احساس دخترای بی ارزش و هرزه رو داشتم.

بی هوا چونم رو بین انگشت هاش گرفت و فشار داد. از 

درد فکم و تکون خوردن گردنم چشم بستم که توی 

 ون چشم های مرتعش و قرمز غرید.صورتم با ا

بترس از روزی که با تو آروم نشم یاس! اون روز به -

 هیچ احدی رحم نمیکنم. حتی اگه اون طرف تو باشی.

 

۵۸ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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و من میترسیدم! چه االن که با تحمیل درد به تن و بدنم 

آروم میشد و چه با بوسه هاش حالم رو بهم میزد و چه 

 ار میده!زمانی که خودش هشد

شنیدن حرف هاش که بدون کوچیک ترین انعطاف بیان 

میشد و بوی جنون میداد ته دلم رو با بیل و کلنگ خالی 

میکرد و هرثانیه اون حفره عمیِق داخل قلبم رو گود تر 

 میکرد.

چشم های طوسیش سرشار از بی تفاوتی بود، با لذت به 

 اشک هام و جمع شدن صورتم از درد، نگاه میکرد. 

نگاهش رو پایین دوخت، دست هام رو ول کرد و دگمه 

های مانتوم رو باز کرد، میترسیدم تکون بخورم بزنه در 

 گوشم!

 سابقهاش خراب بود.
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تو کتک زدنم هیچ وقت کم نمیذاشت. چند تا دگمه پایین 

مانتوم رو باز کرد و لباس ساده آبی رنگم رو دو دستی 

 گرفت و به سمت باال کشید.

 برهنگیم تا زیر سینهام مشخص بشه.انقدری که 

آب گلوم رو قورت دادم. به شکمم دست کشید و پر از 

 حس لذت گفت:

 سری قبل کجاتو امتحان کردم؟-

چشم بستم، نفسم بین مسیرش سوختش تموم شده بود و 

البه الی بیابان و خرابه ها گیر افتاده. بار دیگه چونم بین 

 انگشت های بزرگش قفل شد.

کرد. حتی با وجود داغی دستش احساس  سرم رو صاف

 سرما میکردم.
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هوم؟ جواب بده تا به انتخاب خودم یه جاتو امتحان -

 نکردم! میدونی چقدر بدم میاد الل میشی؟

نمیتونستم به اون طوسی بی رحم نگاه کنم. مغزم میلرزید، 

 احتماال دلیل لرزش تن و بدنمم همین بود.

 ن لب هام رو تکونبا دست و پای یخ بسته و غمی سنگی

 دادم و با بغض گفتم:

 بازوم! -

حتی از پشت پلک هام هم لبخندش رو احساس میکردم. 

 میخندید! به عجز و ناتوان شدنم میخندید.

 خب پس پهلوت گزینه خوبیه نه؟ -

جوابی ندادم، بغض جدیدی جایگزین قبلی شده و منتظر 

 ه.اشیک اشاره بود تا دیواره نازوکش مثل حباب از هم بپ

 فکم رو ول کرد، از اینجا به بعد رو بلد بودم!
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تنش رو روی تخت کشید، با سماجت نمیخواستم پلک 

هام رو باز کنم. سیاهی چشم هام رو به گرگ روبه روم 

 ترجیح میدادم. 

صدای فرو رفتن پنجه هاش روی تخت سلول های مغزم 

 رو میسوزوند.

هام  یهبا برخورد زبونش روی شکمم، بغضم ترکید و گر

 شدت گرفت.

پلک هام توان یک جا بند شدن رو نداشتن، به پهلو 

چرخوندتم، پنجه تیزش رو روی پوستم کشید، لیس زدن 

 هاش رو از سر گرفت، بزاق دهنش درد بهم میداد! 

دندون هایی که به پوستم میکشید و خراش های ریز 

ایجاد میکرد و با لیس زدنش متورم میشد و خونی که 

 کم کم جریان پیدا میکنه.میدونستم 
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به رویه این جگوار لعنتی چنگ زدم. محکوم به چی 

 هستم؟

 درد کشیدن؟

 درد کشیدن به خاطر آرامش جسم این گرگینه نفهم؟

 محکوم به چی بودم؟

اون لحظه از عالم و آدم شاکی شدم. از پدر و مادری که 

زود رفتن، از پدربزرگی که دیر متوجه اشتباهش شد، از 

 که نمیخواستم. اموالی

از خدا و حکمتش متنفر شدم که چرا یکی از مخلوقاتش 

 هر ماه جایی از تنم رو میدرید و کاری نمیکرد. 

 کمکم نمیکرد...

من که نمازمو میخوندم! مگه بیبی نگفت بخون مشکالتت 

 حل میشه!؟ 
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 پس چیشد خدا خدا کردنم؟

بدن بزرگ و پشمالوش رو روی تنم کشید. تخت، از 

وزنش و تکون خوردن هاش به شدت جیر جیر  سنگینی

 میکرد.

 قول میدم زیاد دردت نیاد!-

و درد بود که بعد این حرفش تو سلول به سلول عضالت 

 و ماهیچه های پهلو و شکمم پیچید.

*** 

 لباس بدم عوض کنی؟-

دستم روی شکمم بود و نمیتونستم صاف وایسم. درد 

یداد. از بدی تو شکم و پهلوم و حتی لگنم جوالن م

حرص و کینه و ناراحتی فکم قفل شده بود و نمیتونستم 

 چیزی بگم.



 

Romanzo_o 480 

 به سختی روی تخت نشستم.

ولی جای جراحت هایی که با پنجه هاش رو پوستم ایجاد 

 کرده کامال مشهود میسوخت و استخونم تیر میکشید.

از روی صندلی بلند شد، وقتی نزدیکم ایستاد با حس 

 ه بلند خندید.ترس خودم رو عقب کشیدم ک

 نترس دیگه کاریت ندارم. -

 زانو زد. دگمه های لباسم رو خودش بست.

 نامردیه خودم بازش کردم و خودم نبندم برات...-

با چونه لرزون و نگاهی محزون بهش خیره شدم. اخم 

 کرد و جدی گفت:

 اون طوری نگاهم نکن بره کوچولو!-

م یتونستخودش رو باال کشید. تنم انقدر درد می کرد نم

 حتی فرار کنم!
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راجب اون مسافرت که گفتی میبرن رودسر! اگه دلت -

 میخواد اجازه داری بری. 

دستش باال اومد و اشک های روی صورتم رو پاک کرد. 

چشم بستم، با یک دنیا نفرت و کینه فقط چشم بستم. من 

 عادت نمیکنم.

 به هیچی این زندگی عادت نمیکنم!

درنشناس نیستم. حاال که با ممنون که آرومم کردی، ق-

دلم راه اومدی اجازه داری بری مسافرت. فقط باهام در 

 تماس باش.

یکم مکث کرد و ازم فاصله گرفت. به سختی جلوی 

 خودم رو گرفته بودم تا پخش زمین نشم.

با ورود سر زده مهیار، به سختی روم رو از چهره 

 شوکهاش گرفتم و پشت بهشون اشک ریختم.
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 چیشده!؟-

ربرابر صدای وحشت زده مهیار، کارن خونسرد وسایلش د

رو برداشت. سمتم اومد و روی موهام رو بوسید. پنجه 

 هام رو مشت کردم و سرم رو پایین انداختم.

یاسمنو ببره خونه. چند روز دیگه ام میخواد با دانشگاه -

 بره سفر باهاش هماهنگ باش. حسابشم پر باشه!

 

۵۹ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

ِن چرخ دار کوچیک و جمع و جور سیاه نگاهم به چمدو

رنگ کنارش افتاد. پس امروز میرفت! حتما باید زهرش 

 رو میریخت و بعد میرفت؟
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حتما باید شل و پلم میکرد میرفت؟ نگاه نگران مهیار از 

صورتم به دستم که روی شکم و پهلوم قفل شده بود 

چرخ خورد. بینیم رو باال کشیدم و بغضم رو به سختی 

 ادم.قورت د

ماشینت جلوی دره، اگه به تاخیریا نخوری یک ساعت -

 دیگه پرواز داری. برو! خودم با یاسمن هماهنگ میکنم.

فقط سری تکون داد. دستی به گونه های نم دارم کشید و 

حینی که گوشیش رو از روی میز برمیداشت با لحن بی 

 خیالی گفت:

 برات سوغاتی میارم! قول میدم!-

نها چیزیه که دلم میخواد روی چشم بستم، نفرت ت

احساس االنم بزارم. مهیار با کمی مکث دنبالش راه افتاد. 

به سختی از روی تختی که رویهاش زیر تنم مچاله شده 

 بود بلند شدم.
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سرم گیج میرفت و با وجود درد بدنم توان صاف ایستادن 

 برام محال بود.

 به سختی مقنعه ام رو سرم کردم.

هزار یکی التماس و تالش جلوی سر  با اشک هایی که با

ریز شدنش رو میگرفتم، به دیوار تکیه دادم و سمت در 

 قدم برداشتم.

میخواستم فرار کنم، از بوی این اتاق که بوی جنوِن مردی 

رو میداد که به ظاهر عاشقم بود ولی برای درد کشیدنم 

 ذره ای رحم تو نگاهش وجود نداشت.

نداشت، فقط دنبال این مرد هیچ وقت من رو دوست 

 آزارمه، به خدا که این اسمش عشق نیست! 

شاید من معنی محبت رو نفهمم، چون تو خاندانی بزرگ 

شدم که حرف اول و آخرو پدربزرگم میزد و همه حق 
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های دنیارو به پای تک نوه پسریش مینوشت. پسر دوست 

 داشت، من اضافه بودم.

 پدربزرگم وقتی خانوادم تو اون سن کم تنهام گذاشتن،

 بود، ولی اگر نبود هم فرقی به روزگار تلخم نمیکرد.

محبت ندیدم، عشق ندیدم که االن بدونم عشق و دوست 

داشتن چیه و چه شکلیه، فقط مطمئنم چیزی که کارن 

 داره عشق نیست!

نم نم، با گرفتن نرده فلزی از پله ها پایین اومدم و سعی 

 کردم تعادلم رو حفظ کنم. 

دن پهلوم درست رو پله آخر نشستم و چند با تیر کشی

 ثانیه لبم رو گاز گرفتم.

دردش از ماه قبل بیشتر بود! سری قبل فقط با پنجه هاش 

 خراش داد ولی اینبار گازم گرفت. 
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 یاسمن...-

به سختی سرم رو باال آوردم. نگاه نگران مهیار؛ درکنار 

اخم های درهم و دست به سینه و حالت طلبکارانش، 

 ی جالبی نداشت! همخون

 پاشو ببرمت خونه.-

با تشدید درد، میله آهنی رو محکم تر چنگ زدم و دستم 

 روی شکم و پهلوم محکم تر شد. 

 خ..خودم..م.میرم.-

جلوم زانو زد، قاب شیشه ای چشم هام شکست. به قطره 

 های اشکم نگاه کرد، کم کم اخمش کمرنگ شد.

دراز  احابتوباز به حرفش گوش نکردی؟ باز زبون بی ص-

 کردی و گوه زدی به اعصاب و روانش؟ هان؟

 نفسم به سختی خارج شد.
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تو این چند ساله دست نیومده چه طوریه؟ نفهمیدی؟ -

حقته به خدا یاس! حقته هرچی لج کنی بیشتر بال سرت 

 میاره...

 با حرص سرم رو بلند کردم و زیر لب غریدم.

ه باشم! کاریش نکردم مهیار...به خدا اگه چیزی گفت-

خودش قاطی میکنه...خودش میزنه، له میکنه...داغون 

 میکنه...بعدش میگه سوغاتی برات م...

میخواستم به گله کردنم ادامه بدم، ولی این درد جان سوز، 

این درد لعنتی تمام پیچ و مهره های بدنم رو شل و سفت 

 کرده. ناله ای زیر لب کردم. سرم بیشتر گیج رفت.

داشت فراموش میکرد باید بهم بتوپه، مهیار که کم کم 

 تنش رو جلو کشید.

 دستش زیر پا و کمرم نشست.
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با تکون تندی که وارد شد، ناله های ناخواستهام بلند تر 

شد و نفهمیدم چرا همه جارو سیاه و بدون نور و امید 

 دیدم.

دستم میسوخت، نگاه خمارم روی سرمی بود که دونه 

رنگ رو به شلنگ نازک  دونه چکه میکرد و مایه ای بی

 میفرستاد. 

خوابم میاومد، از اتاقی که توش بودم متنفرم. از این 

 جگوار لعنتی که دست از سرم برنمیداره متنفرهام!

 اتاق دیگه ای نبود منو ببری؟-

گوشیش رو با کالفگی روی میز انداخت و به صندلی 

 تکیه زد.

 ت. در بقیه اتاقا قفل بود، باید یه جا میخوابوندم-
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صورتم رو ازش گرفتم و به پنجره شکسته زل زدم. هوا 

تاریک بود و احتماال االن گوشیم از حجم پیام های دالرام 

 هنگ کرده.

 بهش چی گفتی که این طوری پهلوتو گاز گرفته؟-

 نیشخندی زدم.

باور نمیکرد رئیس پرادعاش بی دلیل و فقط از روی 

 ه.آرامش گرفتن همچین بالیی رو به سرم بیار

باور نمیکرد، مثل آدم هایی که تو خیابون راه میرفتن و 

هیچ وقت حتی تصورشم نمیکردن، صبح از کنار یک 

 گرگینه واقعی رد شدن و احتماال بهش صبح بخیر گفتن!

وقتی حرفامو باور نمیکنی بهتره ساکت بمونم. توام بدتر -

 از کارن زبون نفهمی.

 عصبی نشد ولی کالفه چرا!
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بلند شد و روی تخت نشست. چپ چپ  از روی صندلی

نگاهش کردم که بدون توجه به فاصله کوتاه بینمون روی 

 صورت رنگ پریدم خم شد و با دو دلی گفت:

 فقط به خاطر اینکه آروم بشه گازت گرفته؟ فقط همین!؟-

 با سکوتم بهش فهموندم که همینه!

کالفه موهاش رو از ریشه کشید، با دل غم باد گرفته لب 

 رو تکون دادم و آروم گفتم:هام 

 هرماه همینه...-

 

۶۱ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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با جاخوردگی از سرشونهاش چرخید و متعجب دهنش 

رو باز کرد و قبل اینکه بخواد بازم با سوال هاش و لحن 

 مرددش اعصابم رو بهم بریزه، خودم ادامه دادم.

هرماه این کارو باهام میکنه، ماه پیش بازومو زخمی کرد. -

تغییر میکنه و بعدش میوفته به جونم. سری پیش  باالسرم

تا چند روز نمیتونستم چیزی جابهجا کنم. حتی نمیفهمم 

 چرا این کارو میکنه. به خدا امروز هیچی بهش نگفتم!

خودش گفت بیا ببینمت، شما که رفتید یههو وحشی شد  

 و افتاد به جونم...دیونهاس! به خدا دیونهاست.

نگاه گیجش اعصابم رو خراب  ساکت شدن مهیار  و اون

تر کرد. بعد چند دقیقه سکوت و بستن چشم هام و سعی 

 برای پیدا کردن آرامش، صدای آروم مهیار بلند شد.

کاری با امروز ندارم ولی توام کم جفتک نمیندازی. کارن -

از خداشه از تو یه گوشه چشم ببینه، انقدر تن و بدنتو 
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بالیی سرت میاد  ازش دریغ کردی عقده شده واسش! هر

تقصیر خودته یاس! وقتی یه رابطه تا االن باهاش نداشتی 

 توقع داری چیکارت کنه؟ بوس و بغلت کنه؟ 

نگاهش چرخید و از دیدن مردمک های غمگینم صحبت 

 هاش رو با یک پوف بلند جمع کرد و ادامه نداد.

هیچ کس حرفهامو باور نمیکنه! همیشه مقصر منم، منم که 

منم که پسش میزنم، منم که کادو و حساب نمیخوامش! 

 بانکیش رو دست نخورده گذاشتم.

منم که مشکل دارم، منم که فرار میکنم! همیشه همه چیز 

به خاطر من خراب میشه ولی ای کاش یک بار یکی 

 میگفت چرا؟

 چرا فرار میکنی؟ چرا دوستش نداری؟ 

 کی میتونه با همچین مردی کنار بیاد که من بتونم؟
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کثیف شما گرگینه ها هیچ وقت خوب نمیشه  ذات-

 مهیار...چه تو باشی، چه رئیس آشغالت.

به سختی بلند شدم. دستم رو زیر تنم کشیدم و تو چشم 

 های پر تردید مهیار خیره شدم و با حرص گفتم:

اگه این بالرو سر خواهر خودت میاورد بازم این طوری -

 میگفتی!؟ 

 م روش نقش بست.لبش جا باز کرد و یک لبخند مالی

 تو که میدونی خواهر ندارم. -

 تلخ خندیدم. 

از اشک چشم هام خجالت کشید و لبخندش رو جمع 

 کرد.

خداروشکر که نداری! وگرنه اونم یه بدبختی میشد مثل -

 من!
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*** 

 "آرشام"

 عمه چایی میخوری؟-

عینک ته استکانیش رو یکم جابه جا کرد. سعید گردنش 

 رون آورد و منتظر نگاه کرد.رو از آشپزخونه سیخ بی

 چی؟-

 چایی، چایی! میخوری؟-

عمه دستش رو از میله بافتنی که طرح یک کاله پشمی 

سیاه رنگ رو کم کم داشت کامل میکرد برداشت و با اخم 

 گفت:

داییتو بخورم؟ واسه چی داییتو بخورم! اون باید منو -

بخوره! مرتیکه شکم گنده، خجالتم نمیکشه از سنش؟ 

 مگه زن نداره؟ من قصد ازدواج ندارما!  راستی
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پقی زدم زیر خنده. دستم رو به لبه میز شیشه ای بین مبل 

ها گرفتم و از بین کوه جزوه ها و برگه هایی که با 

بدبختی مرتب کنار هم چیده بودمشون سرم رو بلند کردم 

 و بلند گفتم:

دوتا چایی بریز و یه قهوه ام واسه من دم کن! فقط واسه -

 مه دارچین بریز یه نباتم بزار کنارش!ع

سعید فقط باشه ای گفت که عمه با نوک عصاش پهلوم 

 رو سوراخ کرد.

 جانم عمه؟-

 اون دختره که دیشب نشونت دادمو نپسندیدی؟-

خودکارم رو بین انگشت هام فشار دادم. از بین دفتر و 

تبلت تقویم رومیزیم رو برداشتم و تاریخ هارو چک 

 کردم.
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 ه چاق و گنده بود خوشم نیومد!نه عم-

 کجاش گنده بود؟ خیلیم خوشگله!-

بعد عصاش رو دوباره تو بازوم فرو کرد که کمی تکون 

 خوردم.

 خودتم گنده ای! -

سعید روبه روی عمه نشست. هرچی رو میز دنبال جا 

گشت که سینی رو بزاره پیدا نکرد. خواست برگه هارو 

 جابه جا کنه چپ چپ نگاهش کردم.

 ست بزنی یه تیر میزنم تو لگنت!د-

خندید، سینی رو روی پاش نگه داشت و خطاب به عمه 

 که با اشتها تخمه میخورد و جومونگ نگاه میکرد گفت:

عمه قربونت برم، این که چاق نیست. عضله خالصه! اینو -

 باید جای خرس عروسکی هرشب بغلش کنی بخوابی.
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رو  عمه با دست های لرزونش دکمه استوپ کنترل

چندبار فشار داد تا صفحه ایستاد. سمتم چرخید و با اون 

 صدای دلنشین و لهجه دارش گفت:

تو ایستگراپ دختر خوشگل یه عالمه پیدا کردم. بیا ببین -

 یکیشو برات بگیرم.

سعید چایی تو دستش خشک شد، هاج و واج نگاهش 

 کرد و گیج گفت:

 ایستگراپ چیه؟-

تاریخ ها رو یک بار دیگه  برگه هارو کنار هم منگنه زدم.

 چک کردم و آروم گفتم:

 منظورش اینستاگرامه.-

 سعید بیخیال چایی خوردن شد.

 اینستاگرامم داری؟  -
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با دست شقیقهام رو کمی فشار دادم. بین تمام بدبختی 

هام چشم های قهوه ای اون دختر داشت درست وسط 

برگه های امتحانیم چشمک میزد و مژه های بلندش رو 

 ون میداد.تک

واتسآپ و تلگرام و فیسبوک هم داره. تازه ایمو ام براش -

 ریختم بلکه دست از سر کچلم برداره.

یک بار دیگه با عصاش کوبید به بازوم که خنده ام رو 

 جمع کردم.

 جان من؟ بیا منم فالوو کن! شمارمم بزن.-

عمه پشت چشمی براش نازک کرد و چندتا کشمش بین 

 لب هاش گذاشت.

 ا خودت بزن، یه میس بزن شمارم برات بیوفته!بی-
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سعید از خدا خواسته گوشی عمه رو گرفت، دستم رو 

جلوی دهنم گرفتم و به لیست اسامی نگاه کردم. به طرز 

وسوسه کننده ای ردیف اسم هایی که با ی شروع میشند 

 برام جالب و قابل خوندن بود.

تمام دانشجوهام رو اصال دلم میخواست یک بار دیگه 

 بشمارم! 

 ناموسا!-

با صدای بلند سعید که حیرت و هیجان درونش تکون 

میخورد، نگاهم رو باال آوردم. صفحه اینستاگرام عمه رو 

 جلوی صورتم گرفت و با دهن باز گفت:

 فالوراش از من بیشتره! یا خدا! -
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بدون واکنش به چشم های گردش خیره بودم که گوشی 

فاصله داد و فالورای عمه رو بلند بلند رو از صورتم 

 شروع کرد به خوندن.

فریباجون! ساشا نعیمی کیه؟ کلی واست کامنت بوس و -

 قلب گذاشته.

نگاه اخم کرده ای به عمه انداختم که لبش رو گاز گرفت، 

 تابی به گردنش داد و با لحن مثال بیخیالی گفت:

هاش  اصغره بابا، میوه فروشیه سر کوچه! دیدم میوه-

خوبه شمارشو گرفتم. بعد دیدم از الی زن همسایه آدرس 

 اینستاگراممو گرفته فالو کرده!

سعید تقریبا داشت از خنده منفجر میشد ولی به سختی 

خودش رو کنترل کرد. فقط سری تکون داد، شماره عمه 

 رو تو گوشیش سیو کرد و با یک بوسه رو هوایی گفت:
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انداختم شمارم افتاد. بیا اسمتم زدم فریبا جون! یه میس -

 منو شات کن قول میدم همه رو فالو بک بدم!

عمه گوشیش رو از دستش گرفت و دکمه پلی کنترل رو 

فشار داد. دوباره صدای جومونگ و الو ترکونی هاش با 

 سویا تو مغزم پخش شد.

من مفتی شات نمیکنم. به ادمینم پیام بده برای تبلیغات -

 قیمت بهت بده.

کم کم داشت از خوشی و خنده پس میفتاد با سعید که 

ذوق باشه ای گفت. نگاه خستم رو از صفحه تلوزیون 

گرفتم. برگه هارو دونه به دونه برداشتم و تو کالسور 

 گذاشتم.

 جایی از قلبم میسوخت.

یک جای دور افتاده، ته ته شاهرگم یا شاید تو کوچه 

 پسکوچه های آئورت یا دهلیزم میسوخت. 
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ن انگشتم با کاغذ، همون قدر کوچیک و همون مثل برید

 قدر زجر آور و بدون درمان!

وقتی میز و وسایلم رو جمع و جور کردم، هنوز سعید با 

 عمه درگیر بود و درحال بگو بخند بودن. 

از جام بلند شدم. پاهام خواب رفته بود، بندوبساطم رو تو 

 اتاق بردم.

 آرشام! ننه گوشیت بسیج اومده.-

 نظورشه!مسیج م-

دستی به چشم های خسته ام که از بیخوابی ناله همشون 

دراومده بود کشیدم. تو هال برگشتم و گوشیم رو 

 برداشتم.

ساعت هشت و نیم بود و بازم برام پیام نوشته ولی در حد 

 چند کلمه!
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 《با کارن درنیوفت 》

اخم هام درهم تنیده شد. سرم رو باال آوردم به سعید 

ور اینکه بهش چیزی گفته باشه، یا خیره شدم. حتی تص

آمارم رو براش بفرسته خونم رو به جوش میآورد. از 

 دیدن چهره جدی و شاکیم خنده هاش کمرنگ شد.

 نگران نگاهم کرد و آروم پرسید.

 چیزی شده؟-

به مردمک های مشکی و بدون استرسش که فقط منتظر 

 شنیدن یک خبر بد از طرف من بود، خیره شدم.

نمیداد، حداقل این تصور من بود و شاید من  سعید آمار

 احمق بودم که فکر میکردم نمیده!
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سری به معنی نه تکون دادم. عمه از پایین نگاهم میکرد. 

به چهره چروک شدش لبخند بی حالی تحویل دادم و 

 روی گونه اش خم شدم و بوسیدمش.

 قرص قلبتو خوردی؟ -

لوی پاش دست های نرم و کهنه سالش رو باال آورد. ج

زانو زدم. مادرانه به صورتم دست کشید، چشم بستم و 

 لبخند بی حالم کم کم جون گرفت.

خوردم فدای این صورت خوشگلت بشم! ببخش که -

 اومد و سربارت شدم. میذاشتی همون آسایشگاه بمونم. 

چپ چپ نگاهش کردم. سعید خاموش شده بود و 

 یواشکی براندازمون می کرد.

اونجا بمونی؟ مگه چالقم؟ مگه ندارم؟  چرا باید بزارم-

 انقدر اشغال نیستم بزار اونجا بمونی.
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اشک تو چشم هاش حلقه زد. چشم های گود افتاده 

 عسلیش لرزید. 

 تو کارو زندگی داری، گلهات...-

قبل اینکه ادامه بده، پشت دستش رو بوسیدم. دستش 

 لرزید و موهام رو نوازش کرد.

نگو. دلم به بودنت خوشه. نگو این طوری! هیچ وقت -

 کی واسم مونده که توام این طوری حرف میزنی؟ 

مظلوم نگاهم کرد و چیزی نگفت. لبخند دیگه ای بهش 

زدم و حینی که از جام بلند میشدم دربرابر اشاره سعید 

 واسه تنها صحبت کردنمون آروم گفتم:

بشین جومونگ نگاه کن، یه قهوه خودم دم کنم. این -

 د هیچی نمیخوره.سعید به در
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سمت آشپزخونه رفتم، سعیدم با سینی دست نخورده 

چایی و قهوه ماسیدم برگشت. پشت بهش مشغول دم 

 کردن قهوه شدم.

 بریم گیسوم؟-

 چایی میخوری یا قهوه؟-

جلو اومد. صدای برخورد سینی روی سینک تو گوشم 

 پیچید.

 دارم جدی صحبت میکنم!-

باال پریده نگاهش از سرشونه چرخیدم و با ابروهای 

 کردم.

 منم کامال جدیام! قهوه یا چایی؟ کوفت که نمیخوای؟-

کف دستش رو به لبه صندلی های چوبی گرفت. از پشت 

 به میز دایره ای تکیه داد و با اخم گفت:
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 فردا دوازدهمه دو روز وقت داریم تا بریم گیسوم.-

 نگاهم رو ازش گرفتم.

 ه!آرشام گلهات تورو میخواد ذلیل شد-

دربرابر لحن پر حرصش چرخیدم. از پشت به سینک تکیه 

 دادم و دست به سینه و جدی گفتم:

 میدونی از آمار دادن بدم میاد؟-
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 یکه خورده صاف ایستاد. 

 کی آمارتو دادم؟ اصال به کی باید آمارتو بدم؟-
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 نیشخندی به هول زدگیش زدم. پس یک چیزایی گفته!

 یدم میدونی بدم میاد یا نه؟نگفتم گفتی، پرس-

 دستی به گردنش کشید. 

 میدونم...ولی االن چه ربطی داشت؟ -

 خندیدم. شونه باال انداختم.

هیچی، فقط خواستم یادت بیارم که چقدر از خبرچینی -

 بدم میاد. دلم نمیخواد رفاقتمون به فنا بره اوکی؟

گیج و ساده فقط باشه ای زیر لب گفت. مکث کردم و با 

 س عمیقی ادامه دادم.نف

درمورد گیسوم هربار بچه ها خودشون رفتن منم از دور -

 هواشونو داشتم. نیازی به من نیست.

چرا فکر میکنی نیست؟ همون قدر که گله یه رئیس -

میخواد، همون قدر توام نیاز به استراحت داری. فردا 
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سهشنبه است. چهاردهم افتاده پنج شنبه، دانشگاه که 

بریم یکم حال و هوات عوض میشه اصال عمه تعطیله بیا 

 رو هم میبریم. 

 چشم بستم. 

احساس میکردم تو یک سیاره ای زندگی میکنم که زبونم 

رو هیچ کس نمیفهمه. بین آدم هایی که فقط از جانب 

 خودشون دنیارو نگاه میکنن.

 نمیام...-

ای زهرمار که نمیام! ای درِد نمیام. ای کوفت! بمیری -

 ز دست!راحت شم ا

از ناسزا و فحش هاش خنده هام شدت گرفت. حالم از 

درون خوب نبود. کسی به وجودم آتیش میکشید و یکی 

دیگه سطل آب به دست دنبال خاموش کردن شعله 

 هاست. 
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با خاموش شدن قبلی یکی دیگه روشن میشد و االن کل 

 وجودم تو دود و خاکستر غلت میخورد!

 ی یا نه؟باالخره چایی یا قهوه می خور-

مثل این وارفته ها روی صندلی نشست و سری به معنی 

 نه تکون داد. سکوت کردم و ترجیح دادم حرفی نزنم.

 یک دختر چشم قهوه ای بدجور درونم آتیش به پا کرده!

 به آب جوش اومده کتری خیره موندم.

گذشته باروت بود، برای کسی مثل من شاید از باروت هم 

 روزم چیزی فراتر از مخربه!  مخرب تر بود ولی حال و

احساس آدم های بی ارزش رو داشتم، آدم و بنده ای که 

 خدا میخواد آزارش بده.

انگار نشسته با فرشته هاش نقشه کشیده چه طوری دل 

 منرو بسوزونه. 
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یکی نیست بگه نوکرتم، تو که نمیخوای بدی! خب چرا 

 نشونم میدی؟ قدرت رو به رخ میکشی؟ 

 چزونی؟میخوای من رو ب

 از این دختره خوشت اومده؟-

سرم رو باال آوردم. وقتی گفت این دختره فقط یک نفر 

جلوی چشمم اومد که دست بر قضا چشم هاش قهوه ای 

و چال گونه داره و مظلوم نگاه میکنه ولی تخس جواب 

 میده!

 خودم رو به کوچه علی چپ زدم.

 کدوم دختره؟-

شکافانه بهم کف دستش دور زانوش دورانی چرخید. مو

 زل زد و چشم هاش رو ریز کرد.

 همین دختره که آوردیمش اینجا! رو گردنش زخم بود.-
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 خندم گرفت، خوشم اومده ولی مال من نیست.

کال من هرچی خوشم میاد مال من نیست. از صبح تا االن 

درحال فراموش کردن جسم مچاله شدش تو بغلم بودم 

ترکی بی پناه که چه طور با چشم های بی هوش مثل دخ

 با دست و بال بسته به خودم فشردمش. 

 دستی دور دهنم کشیدم

 چرا باید از جفت یه گرگ دیگه خوشم بیاد؟-

 لبخند گرمی زد.

 خودتم میدونی اون زخم گردنش معمولیه! -

انقدر بی جوابش گذاشتم که خودش خسته شد و بحث 

 رو عوض کرد.

 حداقل بیا برو مسافرت...-
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ار باالی کتری درحال جوش گرفتم. سعید نگاهم رو از بخ

 لبخند دوستانه ای زد و موهای بهم ریختش رو چنگ زد.

اگه حوصله جفتگیری و تفریح و گلهات و کوفت و -

زهرمار نداری، برو مسافرت. یه جای خوب برو، عمه 

 بیچارتم ببر! اگه قابل دونستی منم با لیدا میام.

د که بلن دستکش های ظرفشویی رو سمتش پرت کردم

 خندید.

به خدا پا داده، باورت نمیشه بعد یه سال رو مخش راه -

 رفتن وا داد! درحد مرگ خوشحالم!

 نگاه چپم رو که دید، یکم خودش رو جمع و جور کرد.

البته موقته، قراره بیشتر باهم اشنا شیم. انشاهلل واسه سال -

 دیگه شاید تو فصل جفتگیری من و لیدا هم شدیم جفت!

  

 به خوشحالیش زل زدم. فقط
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جون من میری؟ توروخدا رومو زمین ننداز! یه جای -

خلوت و بکر برات میگیرم. آرشام، به خدا چشمات گود 

افتاده. قیافت زار میزنه چقدر خسته ای! شب تا صبح که 

بیداری! ظهرم که میری نمایشگاه و بنگاه، خبرت استاد 

و پروژه دانشگاه هم که شدی و داری جزوه جمع میکنی 

 میکنی تو پاچه ملت! 

 روبه روم ایستاد.

مثل یک دوست روی شونم دست کشید. به عنوان 

 دوست! نه سرکرده، نه آلفا، نه رئیس!

به خدا نگرانتم. بیا یه چند روز برو حال و هوات عوض -

 بشه. 

با لحن گرفته ای درحالی که چشمم روی ناکجایی از 

میخورد لب سرامیک های سفید کف اشپزخونه تکون 

 زدم.
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 کجا مثال؟-

گل از گلش شکوفت. گوشیش رو باال آورد و با ذوق 

 نمای یک روستای جم و جور و سرسبز رو نشونم داد.

 چناربن! -

 ابروهام باال پرید.

 دهستان ماچیان؟ -

 سری تکون داد و با آب و تاب گفت:

یه جای خفنیه که نگو! از شهرم فاصله اش نسبتا زیاد -

شینم میتونی بری. جنگل و کوهستانم دم دسته نیست. با ما

سر جدت نگو نه! فک و فامیل اونجا زیاد دارم. اوکی کنم 

 بری؟ بچه هام میرن گیسوم توام برو اونجا. حله؟

به عمق چشم هاش که هیجان و ذوق موج میزد خیره 

 شدم.
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 انگار یک چیزیش هست!

 

۶۳ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

شل شدگی نیشش نگاه خیره و معنادارم رو که دید کمی 

رو جمع کرد. صاف ایستاد و انحنای کوچیکی به لب 

هاش داد. شاید اصرار کردنش از نظر من یکم مشکوک 

 بود و شاید زیادی حساس شدم.

حساس بودنم دست خودم نیست، این جوری بارم آوردن 

 که از هرچیزی ساده و بدون فکر نگذرم. 

 میری؟ زنگ بزنم عموم خونه واست بگیره؟-
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به مردمک هاش زل زدم. صدای آرومش که چه طور  بازم

بیخیال به نظر میرسید ولی اون ترس نهفته درونش رو 

 خیلی کم، به اندازه سرسوزن بروز میداد.

ترس از همکالم شدن با من یا دروغ گفتن؟ پره های 

 بینیش بازو بسته شد، نفس عمیقی کشید.

ی چرا مثل این قاتال نگاهم میکنی؟ خب نمیخوای بر-

نرو ولی ترسناکم نگاه نکن. من عمت نیستم قربون صدقه 

 قیافت برم.

چیزی نبود، در انحنای قرنیه مشکی نگاهش هیچ چیز 

 خاصی نبود. پس این استرسش برای چیه؟

 پس االن میرم. -

هنگ کرده دهن باز کرد که بی توجه به صورت عالمت 

 تعجبش گفتم:
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و زمین زنگ بزن یه خونه خوب برام بگیره. عمه ر-

نمیتونه بخوابه حتما یکی از اتاق هاش تخت داشته باشه. 

 یخچالم پر کنه! االنم راه بیوفتم تا صبح میرسم.

 روانی چرا فردا نمیری؟ حتما باید شب بری؟ -

به ساعت دیجیتال دور مچش نگاهی انداخت و با حیرت 

 غرید.

 ساعت نه و پنج دقیقهاست!-

ترین شکل ممکن چنگی به موهام زدم، اعصابم به بد

خراب بود. وقتی نزدیک چهاردهم میشد تمام سلول های 

بدنم یاغی میشدن و غرایز مردانم جوری آتش به پا 

 میکردن که دلم میخواست یک شهرو آباد کنم.

نگاه کالفهام رو که دید الل مونی گرفت. تو شهر نباشم 

بهتره، شهری که بوی تن اون رو میده و االن، تو این 

ک جوری دلم تنش رو میخواست که به سرم وسط شب ی
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زده برم دم آپارتمانش و انگشت وسطم رو به کارن و 

 گاردش نشون بدم.

فقط سری تکون داد از کنارش رد شدم و به هال برگشتم. 

 عمه خوابش برده بود.

خیلی وقته تیتر پایانی سریال مورد عالقش روی صفحه 

ه میزش مونده. روی هیکلش خم شدم. جسم الغر و ریز

رو تو بغلش گرفتم و تو اتاقی که چند روز پیش یاسمن 

زیر هیکلم مثل ماهی سر میخورد و جفتک میانداخت 

 خوابوندمش.

سمعک و عینکش رو تو کیف دستیش که امروز صبح از 

داخلش بهم دشت داد و آرزو کرد خوشبخت بشم، فرو 

 کردم.

 قیافه من شبیه آدم های خوشبخت بود؟
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بدبخِت بی کس بودم که دنبال سوراخ بیشتر شبیه یک 

 موش میگشتم. 

 یک جایی که شهرش بوی تن یک دختر رو نده! 

چند تا تیکه لباسی که از ساکش بیرون بود مجدد داخلش 

 کردم. 

خط های زمان روی صورتش و پشت پلکش بهم دهن 

کجی میکرد. عمه من انقدر شکسته نبود. سه سال فقط 

آسایشگاه، همین سه سال باالسرش نبودم و خودش رفت 

که نبودم، همین سه سالی که آب شدنم رو از دور شنید و 

 نتونست کاری بکنه قدر چندهزارسال پیرش کرد.

به موهای سفید بیرون اومده از روسری گلگلی سبزش 

 دست کشیدم.

 تاعمر دارم نوکرتم...-
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خم شدم و از زیر تخت، کیف چرمیم رو بیرون کشیدم. 

ز کردم و درحالی که نگاهم به چهره زیپ کنارش رو با

غرق خواب عمم بود، پایین تخت زانوهام رو به کف 

 چسبوندم. 

 رو از جاش درآوردم. Glock19کلت 

دوتا خشاب نو و صداخفه کن باید برای یک مسافرت 

چند روزه و دور شدن از حس و حال مسخرهام کافی 

 باشه.

 رئیس...-

خواد یک چیزی وقتی لفظ آرشام، میشه رئیس یعنی می

 بگه ولی معذبه!

وقتی دوست میشه آلفا، وقتی رفیقت میشه دشمن ولی در 

عین حال هنوزم عزیزترین کسته، وقتی معشوقت تورو 
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نمیخواد، وقتی تنهایی، وقتی ساده دل بستی، وقتی خسته 

 ای!

نگاهم روی ضامن اسلحم موند. چرا تا االن خودم رو 

 خالص نکردم؟

 ری؟ باکش پره!میخوای با ماشینم ب-

اسلحه رو پشت کمرم گذاشتم. جایی نزدیک ستون 

فقرات، جایی که اگه یکم دستم رو سمتش دراز کنم 

 میتونم راحت بیرون بکشمش.

نه با بی ام و سفیده میرم. فردا صبح خودت به ماشینت -

 نیاز داری.

 یعنی منم با لیدا بیام؟-

 دربرابر لحن ذوق زدش، ساک و وسایل عمه رو دادم

 دستش، یک دست لباس برای خودم برداشتم.



 

Romanzo_o 523 

 کت چرم مشکیم رو تنم کردم. 

بدون لیدا تن لشتو جمع کن بیا. تو هنوز خیلی جا داری -

واسه جفت انتخاب کردن. کشک نیست که انقدر راحت 

میخوای دختره رو نشان کنی. زوده! کمه کم چند سال 

دیگه همچین گوهیو بخور که اگه بعدش طرفت تو زرد 

ز آب دراومد اونجات نسوزه که عجله کردی. شاید ا

دختره دلش نخواد تا آخر عمرش به پات بسوزه! بهش 

حق انتخاب بده. دقیقا نزدیک ماه کامل که میشه هممون 

 رد میدیم!

دربرابر لحن عصبی و جدیم فقط سر خم کرد و چیزی 

 نگفت.

گوشی و سوئیچم رو برداشتم. دوباره تن غرق خواب 

بغل گرفتم و از اتاق خارج شدم. فقط عمم رو تو 

 میخواستم هرچه زودتر فرار کنم.
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*** 

با فرو رفتن یک چیز نوک تیز تو شکمم تقریبا از جا 

 پریدم.

خمار و خواب الوده، سرم رو عقب بردم. دستم رو به 

پشتی قرمز رنگ پشت سرم کوبیدم و با چشم های گرد 

اش رو به چهره برزخی عمه نگاه کردم که چه طور عص

 تو شکمم فرو میکرد.

 پسره لندهور نصف شبی قیام کردی منو اوردی کجا؟-

 

۶۳ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

هنوز ویندوزم بعد رانندگی طوالنی دیشب و نخوابیدنم 

 باال نیومده بود.



 

Romanzo_o 525 

نور خورشید از پنجره صاف توی صورتم افتاده بود و 

چشم هام رو به سختی و با سایه قرار دادن دستم جلوی 

 ز کردم.پلک هام با

حداقل پاشو دوتا سفلی ازم بگیر بزارم پیجم چشم الیو -

 دربیارم!

لبخند بی حالی تحویلش داد. کمرم به خاطر خوابیدن 

 روی زمین تقریبا از درد داشت نصف میشد.

به سختی روی زمین نشستم. کتم از روی سینم، روی پام 

 افتاد.

این چه مدل صبح بخیر گفتنیه عمه؟ حتما باید با -

 صات سوراخم کنی؟ع

دستش رو به چادر گلگلی که دور کمرش بسته بود 

 گرفت، به عصاش تکیه داد و اخم کرد.
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صبح بخیر نداریم! دیشب یه کله تا اینجا اومدی؟ کره -

خر نمیگی تصادف میکنی؟ پاشو سعید تازه رسیده نون 

تازه گرفته با پنیر و کره محلی! بیا َبِله کنم بخور. قیافت 

 های کنار خیابون شده.  شبیه گربه

 خندم رو به سختی جمع کردم.

 لطف داری شما! -

گوشیم رو از کنار بالشتم برداشتم و بی توجه به پیام های 

بی پاسخم به ساعت که نزدیک یازده صبح بود نگاه کردم. 

تقریبا تا ساعت هفت بیدار بودم و آخرین صدایی که تو 

بود که گوشم بود، صدای خروس خونه های پایینی 

 هنجرشون روغن کاری الزم داشت.

با باز شدن در چوبی خونه، سعید با چهره بشاش درحالی 

که کلی خرتو پرت تو دستش جا خوش کرده، وارد شد و 

 سرحال گفت:



 

Romanzo_o 527 

 به به بیدار شدی؟ -

چهارزانو نشستم. به پشتی تکیه دادم. عمه سمت تنها اتاق 

 خواب موجود تو این سویت سنتی و قدیمی رفت.

 با نگاهم رفتنش رو دنبال کردم.

 کی رسیدی تو؟-

درو بست. روبه روم چهارزانو نشست. بوی نون تازه یک 

جوری معده نخوردم رو حشری کرد که بی طاقت یک 

تیکه از نون های ییالقی رو از تو نایلون بیرون کشیدم به 

 طرز گشنه ای ازش گاز زدم.

 تو که رفتییه ساعته رسیدم. دیشب دلم هزار راه رفت. -

زنگ زدم بچه ها، راهیشون کردم گیسوم. یه دری وریم 

واسه غیبتت مثل هرسال جور کردم و پیچوندمشون. فقط 

 فحش اگه دادن به من ربطی نداره!
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 آرشام! ننه چرا رو این تشکها نخوابیدی دیشب؟-

انقدر مزه نون بهم چسبیده بود که قبل باز کردن قالب 

 ی داشتم میخوردم.پنیر، همین طوری خالی خال

دیشب خسته بودم ننه، اصال نگاه کردم فقط خواستم -

 زودتر بخوابم.

از اتاق بیرون اومد. سمعکش تو گوشش بود ولی با این 

 حال گفت:

 چرا پیدا نکردی؟ همینجا تو کمد بود! رویهاشم تمیزه! -

 سعید لبخندی زد و سمت عمه چرخید.

ومد ور دل شما دیشب خسته بوده حال نداشته وگرنه میا-

 میخوابید. حاال اشکال نداره امشب میاد رو تخت.

انگار این حرفش رو شنید. جلو اومد و با عصاش تو کمر 

 سعید کوبید.
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بچم دیشب زمین خوابیده. فرش اینجام که قدیمی، -

 رطوبتم که زیاده. کمر درد بگیره من میدونم و تو!

 درحالی که جای عصای ننه رو میمالید گفت:

من چه که نصف شبی یک کله سر خرشو کج میکنه به -

 و میاد شمال!

فریبا خانم چشم غره ای رفت. با دیدن من که قصد 

نداشتم بیخیال نون خوردنم بشم. قبل اینکه بتونم جلوش 

رو بگیرم، کنارم با سختی نشست. نایلون نون رو از دستم 

 گرفت.

 پنیرو کره رو از قالبش درآورد و خطاب به سعید گفت:

کتری رو گازه، یه چایی واسه بچم بریز بعد بیا ایسِترنت -

 منو وصل کن میخوام الیو بگیرم.
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سعید درحالی که میخندید، بلند شد و همون طور که 

 سمت آشپزخونه کوچیک خونه میرفت بلند گفت:

 اینترنت ننه! -

با چاقو پنیر و کره رو باهم الی نون مالید و یک لقمه با 

 فت و داد دستم.پدر مادر برام گر

 بیا بخور قربونت برم.-

لبخندی بهش زدم، دل ناراحت و غصه دارم بدجور هوس 

 نازو نوازش مادرانه فریبا خانم رو کرده. 

بیخیال از سن و سال و شهری که از عالم و آدمش فرار 

کردم، به لقمه ای که مادر خودم هیچ وقت قسمت نشد 

 واسم بگیره گاز زدم.

بی پدر! بخور بریم شهر چندتا آب آرشام! آب قطعه -

 معدنی بگیریم. 
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 سرم رو باال آوردم.

 با سه تا چایی برگشت و روبه روم نشست.

عموم گفت چند روزه آب قطع و وصل میشه. بریم  -

شهر، یه چندتا خرتو پرت بگیر. عموم نمیدونست چی 

الزم داری هرچی گیرش اومده خریده! توام که لباس با 

 خودت نیاوری.

 ییش رو برداشت و هورتی ازش کشید.چا

همین طوری لخت بلند شدی اومدی! نکنه میخوای -

 لباس های عمتو بپوشی؟

بی حوصله شوخیش رو بی جواب گذاشتم. تقریبا حالیش 

 بود اعصابم سرجاش نیست.

بمون پیش عمه نت واسش بگیر، خودم میرم خرید و -

 برمیگردم. 
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 از جام بلند شدم.

 دم رفته بهت بگم!آرشام یه چیزی یا-

از باال به چهرش نگاه کردم. درحالی کتم رو میخواستم 

 بپوشم سمت در رفتم و بلند گفتم:

 چی؟-

درو باز کردم، قبل اینکه صدای سعید رو بشنومم، دو 

جفت تیله طوسی جلوی چشم هام نقش بستن و تا بفهمم 

چیشد دو گرگ خاکستری رنگ روی سینم پریدن. از 

عادلم رو از دست دادم. پنجه هاشون سنگینی وزنشون ت

رو بهم فشار دادن و هیکلم رو به عقب هول دادن. با کمر 

 پخش زمین شدم!

یکیشون روی سینم خودش رو کشید و با ذوق دربرابر 

چشم های گردم، لیسی به گونم زد و با هیجان جیغ 

 کشید.
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 سالم رئیس!-

 

۶۴ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

 میشا؟-

هاش روی سرشونه چشم های طوسیش برق زد. پنجه 

هام قرار گرفت. کمرش رو خم کرد و مثل بچه های 

لوس سرش رو به صورتم مالید. پوزش رو صاف تو 

سیبک گلوم کشید. نفس های داغش پوستم رو 

میسوزوند. دندون هاش رو بهم نشون داد، اخم کرده سرم 

رو باال آوردم. پنجه هاش رو با دست هام گرفتم و با 

 جدیت گفتم:
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 دیگه لیسم بزنی گوشاتو میبرم! یه بار-

 از روی بچم بلند شید کمرش درد میگیره!-

با صدای عمه، میشا از روم کنار رفت و مثل خانم های با 

ادب جلوی عمه سر خم کرد و شیفت داد. به شال یشمی 

 و مانتو شلوار مشکیش نگاه کردم.

گیج روی زمین صاف نشستم که اینبار لیدا با شیطنت 

 خودش رو به صورت مالید. جلو اومد و 

 سالم بداخالق! -

چشم های کشیده و براقش مثل ماه میدرخشید.  

خوشحالی نگاهش وادارم کرد به سعید نتوپم و نزنم تو 

پرش! دستم رو باال آوردم و روی سرش دست کشیدم. 

باالخره رضایت داد با لطافت خندید. سر خم کرد و عقب 

 رفت.
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 یکنید؟ شماها دقیقا اینجا چیکار م-

 با من اومدن! -

قامت چهارشونه پژمان جلوی در نمایان شد. شوکه از  

جام بلند شدم. با دیدن چهار نفر دیگه از بچه ها، دهن 

نیمه بازم رو به ناسزا باز کردم که سهراب از ته جاده، 

درحالی که یک جعبه سیب دستش بود و همون طور که 

 قر میداد و میخندید، داد زد.

س! باز مارو کاشتی رفتی؟ تنها گذاشتی رفتی؟ سالم رئی-

 دروغ نگم به جز من، یکی دیگه داشتی رفتی!

 شاکی از پله ها پایین اومدم. 

شماها اینجا چه غلطی میکنید؟ مگه قرار نشد برید -

 گیسوم!
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پژمان لبخندی زد. سعید که میخواست از خودش دفاع 

 کنه، درحالی که دست عمه رو گرفته بود و جلوی در

 میآوردش بلند گفت:

به ارواح خاک مادرم من گفتم برن گیسوم! گفتم اعصاب -

 نداری، گفتم میخوای تنها باشی خودشون اومدن! 

چرخیدم و انگشت تحدیدگرم رو سمتش نشانه گرفتم.  

چهره جدی و رگ های برجسته گردنم که کم کم داشت 

 ورم می کرد، نیش شل شدش رو بست. 

 ه هرچی میکشم از دست تِو!تو یکی دهنتو ببند ک-

 سرش رو پایین انداخت.

لیدا دست به کمر از پله ها پایین اومد. به اندام کشیدش  

توجه کردم که مثل خواهرش مانتو شلوار مشکی به تن 

کرده بود و برعکس من که از گرما درحال سوختن بودم، 

 سویشرت پاییزه ای روی مانتوش پوشیده.
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ه پشت سریو گرفتیم! مزاحمتم ما که کاریت نداریم. خون-

 نمیشیم.

دربرابر لحن مالیم و مهربونش که التماس میکرد، پسشون 

نزنم چشم بستم، من فرار کردم که تنها باشم تا شاید آروم 

 بشم!

 االن با این هفت نفر چی کار کنم!؟

پژمان کنارم ایستاد و درحالی که کش و قوس عمیقی به 

 الیی گفت:خودش میداد. با خمیازه بلند با

ای بابا رئیس چقدر سخت میگیری؟ واال ما کاری به -

کارت نداریم، داشتیم از اینجا رد میشدیم گفتیم یه سری 

 ام به تو بزنیم.

نیشخندی به بندوبساطشون زدم. شاید بیشتر یک سر زدن 

 کوچیک بود.
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کالفه و عصبی چنگی به موهام زدم. نفسم رو پر از 

ت نفرشون با نگرانی بهم حرص بیرون فرستادم. عین هف

زل زدن. انگار منتظر بودن اولین نعره رو بزنم که بگم 

"برگردید گیسوم!"  یا تو نعره بعدیم بگم "میخوام تنها 

 باشم" 

پژمان با دیدن چهره برزخیم کم کم رنگ نشاط صورتش 

 رو قورت داد.

 میخوای برگردیم؟-

صدای لرزونش، چشم های ملتمس تک تکشون، چشم 

که نمیدونستم چی از جونم میخوان! وجود من چرا هایی 

 انقدر واسشون مهم بود؟ 

 چرا انقدر دوستم داشتن وقتی آدم دوست داشتنی نبودم؟

چرا دلشون لک میزد واسه بودن با من، منی که دلم مرگ 

 زودرس میخواست. 
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منی که پنج ماهه ازشون فرار میکنم و ترجیح میدم اوضاع 

 مانیتور و ایمیل چک کنم.  و احوالشون رو از همون

 من خسته ام!

دلم تنهایی میخواد. بودن با آدمایی که دوستم دارن واسم  

سخت بود. من هرکی رو دوست داشتم از دست دادم. 

هرکی با من مونده صدمه دیده. به هرکی اعتماد کردم 

 خنجر شده.

 دیر زخم هام خوب میشه. دیر اعتمادم برمیگرده.

 کرد نگاه مه گرفتم رو بهش بدوزم.صدای عمه وادارم   

 پسرم یه دقیقه ننه بیا کارت دارم.-

چشم هام رو بستم، آفتاب اینجا مستقیم میتابید، آفتابش 

گرم بود ولی هوا کمی سرد بود! هوای مرطوب، بوی 
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چمن و خروس بی محلی که قصد نداشت دست از 

 خوندنش برداره!

د از عمه سعید درحالی که لیدارو به خودش فشار میدا

جدا شد، از کنارشون رد شدم. صدای بغ کرده میشا رو 

 نادیده گرفتم که تو بغل پژمان مچاله شد.

گفتم دلش نمیخواد مارو ببینه! نباید میاومدیم، االن دیگه -

 جواب پیام هامونم نمیده...

داخل رفتم و درو محکم بهم کوبیدم. قدم زدم و سعی 

زنم. عمه نگران به کردم افکار چرت و پرتم رو کنار ب

 عصاش تکیه زد و آروم بازوم رو نگه داشت.

 پسرم یکم آروم باش، آدم با مهمون بد تا نمیکنه.-

به چشم های عسلی و لرزونش که مثل بقیه التماس 

 آرامش می کرد زل زدم و آروم گفتم:
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 ادامه پارت

االن وقت سروکله زدن با افرادم نیست عمه، االن دلم -

سکوت میخواد! اعصاب افرادمو ندارم. اونا  تنهایی میخواد.

رهبر میخوان نه یه آدم عصبی که چند روزه از خشم و 

 حرص نمیتونه بخوابه! دلم نمیخواد ضعفمو ببین!

همون جا روی زمین نشستم و با دست شقیقه ام رو فشار 

دادم. عمه نگاهی به چهره محزون و آشفته ام انداخت و 

 آروم گفت:

اریا کمرتو شکسته، میدونم حال و میدونم خیانت م-

روزت خوب نیست. سخته ننه جون. سخته بعد سه سال 

زندگی و دویدن برای کسی که عاشقشم نبودی بفهمی 

 طرف قصد و نیت شوم داره.
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حرف های عمه بدتر نمک به زخمم میزد. یادآور بالیی 

که سرم اومده حالم رو داشت بدتر میکرد. قلبم داشت کم 

 د.کم تیر میکشی

بدون توجه به مفصل هایی که بهش اجازه نمیدادن  

راحت بشینه و بلند بشه درست جلوی پاهام زانو زد و 

 دست های سر شدم رو گرفت.

ماریا وصله تن تو نبود! اشتباه کرد، تاوانشم داد. اگه -

همون سه سال پیش میفهمیدی واسه ارث و میراثت نقشه 

رین وقت نف کشیده صدسال سیاه جفتت نمیکردیش! هیچ

و لعنتش نکردم ولی وقتی حال و روز تورو میبینم دلم 

میخواد به جای فاتحه براش لعنت بفرستم که اون دنیا 

 آروم نگیره.

 عذاب اون به درد من نمیخوره ننه!-

 سری تکون داد.
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 بند روسریش رو کمی صاف کرد و جدی نگاهم کرد.

ین به خاطر اون دختره احمق، از گلهات دوری نکن. ا-

جماعتی که گیسوم و مراسم جفت گیری رو ول کردن و 

اومدن اینجا، دنبال رئیس نمیگردن. دوست دارن، بهت 

وفادارن، میخوان سروپاشی که اومدن. بد باهاشون تا نکن. 

بزار بمونن. تنهایی حال تورو خوب نمیکنه. میخواستی 

 خوب بشی تو امریکا خوب میشدی.

 

۶۵ 

🍹 

♡ ⃟♟ 

 

مک گیرش بودم خیره شدم و جرات به چشم هاش که ن

نه گفتن رو از زبون صاحاب مردم که مدام تا سر داد 
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زدن، گله کردن، بهانه گرفتن و هزار کوفت و زهرمار 

 دیگه باال میاومد رو گرفتم.

چند ثانیه سکوت کردم و اجازه دادم، انگشت های نرمش 

دور مچ دستم چرخ بزنه و تِن محتاجم رو نوازش کنه. 

سلول به سلول این زن آرامش به پوست و  بلکه از

 گوشت و خونم نفوز کنه.

 باشه؟ بگو باشه، برات یه دعای خیر کنم!-

لبخندی کم توان و فقط به خاطر راضی شدن دِل صاف و 

 سادش زدم و با لحن گرفته ای گفتم:

یه روز یه نفر برام دعا کرد، دعاش کج گرفت! ناموسا بیا -

ذرید. خدا کال هرچی که راجعبه از خیر دعا کردن برام بگ

 من هستو با سوتفاهم میشنوه! دعا نمیخوام بخند برام!

 لب های باریک و بی رنگش کش اومد.
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 ازت راضیم!-

خم شدم و چند خط برجسته پیشونیش رو بوسیدم. دستم 

رو به روسری گلگلیش که بوی عطر خوش زندگی میداد 

 کشیدم.

 تو راضی باشی بقیه چیزا حله! -

م رو به زانوم گرفتم، بلند شدم. عمه رو هم کمک دست

 کردم بلند شه.

به موهای بهم ریخته و شونه نخوردم دست کشیدم. صدام 

 رو یکم صاف کردم و در خونه رو باز کردم.

 همشون جلوی در بودن.

مثل بچه های کوچیک که کار بدی کردن، سربه زیر و 

و هر یواشکی و دلواپسی که از نگاه های پختهاشون، ت

 شرایط دیگه غیر االن بعید بود و خنده دار!
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میشا درحالی که آستین های مانتوش رو با انگشت 

میکشید و قیافش رو تا جایی که میشد مظلوم نشون میداد 

 با لب و لوچه آویزون گفت:

 بریم خونمون؟-

چشم هام رو تو کاسه چرخوندم. نفس حبس شده تو 

. از پله پایین سینه هاشون من رو به خنده میانداخت

 اومدم، راه رو برام باز کردن. 

شام و ناهارتون با خودته، هوار نشید سر من و عمم! من -

 کوفتم به کسی نمیدم. 

بی توجه به جیغ فرابنفشی که میشا کشید سوار ماشین 

شدم و از جاده خاکی منتهی به ده پایین، سمت شهر 

 روندم.

 امش ببخشم.و سعی کردم آشفته بازار ذهنم رو کمی آر
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مردم همیشه دنبال چیزهای نو میگردن. خونه جدید، 

 ماشین جدید، لباس جدید!

هرچیز نویی که بشه پزش رو به یک نفر دیگه داد. که من 

 فالن چیز رو خریدم، من فالن چیز رو دارم!

از خریدن و تجربه چیز های جدید لذت میبرن ولی هیچ 

آدم هارو  وقت نمیتونن با این خرید کردن ها کمبود

 جبران کنند.

 االن درحال حاضر نفر کم داشتم.

یک نفر که بیاد و نره، بیاد و بمونه، بیاد و بسازه. بیاد و 

باشه! نهکه مال من نباشه و با غذاب مالک نبودنش 

 هرشب خواب به چشم هام زهرمار بشه!

آخرین باری که اینجا اومدم تقریبا پنج سال پیش بود. 

یاد تغییر نکرده ولی انقدر فکرم مثل کوچه و خیابان ها ز

پرنده ای در قفس خودش رو به درو دیوار کوبید و پر پر 
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زد مجبور شدم چند بار آدرس بپرسم تا یک مرکز خرید 

 پیدا کنم.

تو شهر هوا گرم تر بود، نمیدونم دونه های سریز شده 

عرق و این گرمای طاقت فرسا از غم و سنگینی قلبم بود 

داشت فشار میاورد یا واقعا هوا گرم تر که به موتورم 

 شده!

تقریبا هرچی که فکر میکردم الزمه خریدم، حتی چیز 

هایی که شاید الزم نبود رو هم جزو لیستم قرار دادم و تا 

 خرخره صندوق عقب ماشینم رو پر کردم. 

یک جوری گرفتم که تا یک هفته الزم نباشه برگردم شهر 

 و بازم خرید کنم

. 

روزنامه فروشی یک بسته آدامس نعنا برداشتم که کنار دکه 

 بوی تندی بینیم رو نوازش کرد.
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چشم بستم، بویی که فقط به اندازه یک ثانیه از کنارم رد 

شد و نرم نرم تا مغز استخونم رو سوزوند و ریشه های 

 مغزم رو خشک کرد.

بویی که یک ثانیه تمام سیستم دفاعی تن و بدنم رو فلج 

به اطراف انداختم، سر ظهر، خیابون  کرد. نگاهم رو

خلوت و چند دختری که جلوی مغازه نقره فروشی 

 ایستادن.

 نگاهم رو تنگ کردم، این بوی تند و آشنا چی بود؟

 چیز دیگه ای نمیخواین آقا!؟-

 با صدای فروشنده چرخیدم، بسته آدامس رو ازش گرفتم.

 نه ممنون!-
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ها نبود. اثری از دوباره گردنم رو کج کردم. اثری از دختر

اون بوی تند هم نبود ولی ته ته ریه هام انگار گردوغبار 

 اون عطر نشسته.

چند ثانیه گیج و منگ مثل آدم هایی که چیزی رو گم 

کردن کنار جاده ایستادم  به کوچه پس کوچه ها، خیابون 

ها و حتی میدون زل زدم و بی دلیل دنبال کسی میگشتم 

 که نمیدونستم کیه! 

 وهام چنگ زدم. ماه کامل تقریبا همه مارو خل میکنه!به م 

 همین یکیو کم داشتم!-

سوار ماشین شدم و قبل اینکه بازم مثل اسکول ها کنار 

 جاده به انتظار هیچ کس ماتم ببره، به سمت روستا روندم.

*** 

 بچه ها جوجه درست کنن میخوری؟-
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سرم رو لب تاب بیرون کشیدم و به چهره خونسرد و 

 ن حال فضولش لبخندی زدم.درعی

 حوصلهات سر رفته؟-

دست هاش رو پشت سرش برد، تو اون پیراهن گلبهی و 

شلوار مشکی و موهایی که از وسط دو تیکه شده بود و با 

دست های لیدا بافته، شبیه دختربچه های تخس و بانمک 

 شده.

بچه ها رفتن گردش منم نمیبرن، لیدام که همش ور دل -

ان مونده گفت ازت بپرسم جوجه کباب سعیده. فقط پژم

 پایه ای؟

 

۶۶ 

🍹 

♡ ⃟🍹 



 

Romanzo_o 552 

به گِلسر پاپیونی صورتی رنگ انتهای موهای طالییش زل 

 زدم. لبخندی بهش زدم و لب تاپ رو جمع کردم.

 برو میام.-

نیشش شل شد. دست هاش رو بهم کوبید و رفت. سرم 

رو به پشتی پشت سرم چسبوندم. از خودآزاریم 

 بردارم. نمیخواستم دست

آشفتگی درونم مثل جنینی که واسه بیرون رفتن عجله 

داره به درون قلبم لگد میزد و هر لحظه قلبم تند میتپید و 

 یادآور ماه میشد.

قلبی که ماه رو میخواست، گرگ درونم قدم زدن و بین 

درخت ها دویدن و تا مرز دیوانگی پیش رفتن رو 

 میخواست.

م تو جیب شلوارم مشت از جام بلند شدم و درحالی دست

 میشد و گاهی با دسته کلیدم ور میرفت.
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از خونه بیرون رفتم. تاریکی محوطه؛ با آتیش بزرگی که  

تو سکوت بی پایان دشت جیلیز بلیز می کرد و پژمان 

 همچنان چوب داخلش میانداخت، تاحدی روشن شده. 

به شعله های نارنجی و قرمزش که تو تاریکی مثل شبه 

 ردن خیره شدم. تکون میخو

عمه پای پله به عصاش تکیه زده بود و استوری 

اینستاگرام فالوراش رو چک میکرد و گاهی میخندید و 

گاهی به خاطر قطع و وصل شدن اینترنت زیرلب غر 

 میزد.

به به آرشام خان، دل کندی از اون کلبه احزان! جوجه -

 که پایه ای؟

نگل و نفس عمیقی از رایحه خنک و دلچسب چمن و ج 

کوهستان باالی خونه کشیدم و چشم بستم. بوی جنگل و 

بازم اون بوی تند که حاال به لطف گذشت چندین ساعت 
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کمرنگ شده بود ولی هنوزم اون بوی لعنتی توی بینیم 

 جوالن میداد.

کل وجودم اون عطر شده، عطری که یک ثانیه تو ناکجایی 

امس از شهر جلوی دکه روزنامهفروشی، درکنار بوی آد

نعنایی به بینیم سیخ زد و رفت، درست مثل جان که از تن 

 میره بیرون!

 بقیه کجا رفتن؟-

بساط سیخ و جوجه هایی که تو مواد خیس خوردن رو 

کنار پاش گذاشت. به چشم هایی که انعکاس جهش شعله 

 هارو مثل آینه های معرب نشونم میداد زل زدم.

زاحم و سرخر رفتن بگردن. دیگه یه جای بکر و بدون م-

 پیدا کردن. یکم شیطنتشون گل کرده. تا یک یا دو میان.
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باد خنکی وزید، تمام درخت و چمن و هرچیزی که سر 

از خاک بیرون درآورده در جهت باد تکون خوردن و بازم 

 بوی آشنا!

بویی که داشت تک به تک سینوس هام رو به آتیش 

 میکشید.

 لبم تند میزد ونفس هام به شماره های معکوس میرسید. ق

شتابش مثل اسب رم کرده بود که از یادآوری شالِق 

موهای مشکی یک دختر، به صورِت گرد و سفیدش تا 

 مرز دیوانگی پیش میرفت.

 آرشام حالت خوبه؟  چرا انقدر بی قراری مادر؟ -

 نکنه توام هوس شیطنت کردی رئیس؟-

به چهره ام که میدونستم داره نم نم قرمز میشه چشمک 

طونی زد. کنار پژمان نشست و زانو هاش رو تو بغل شی

 گرفت.
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عطر خوشی که یادم نیست کی و کجا استشمامش کردم. 

کاش میتونستم بدون احساس کردن این عطر دم و بازدهم 

 داشته باشم.

شاید اونوقت عقلم کار میکرد. دلیل بی قراری که تا به 

 !امروز اولین بار بود به سراغم اومده رو میفهمیدم

 میرم یه دوری بزنم. شما همین جا باشید.-

 حالم خوب نبود شاید کمی قدم زدن حالم رو بهتر کنه.

با پای پیاده مسیر خاکی که به سمت جنگل میرفت رو  

پیش گرفتم. انقدر رفتم و بو کشیدم تا بوی عطر شد 

 جزئی تنم، جزئی وجودم!

 ن!جزئی از روزمرگی، من دیوانه ام! دیوانه دیوانگی کرد
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بین سایه های تاریک جنگل، جایی که حتی نوره نقره فام 

ماه نمیتونست درست حسابی روشنش کنه، گرگ بی 

 قراره درونم رو آزاد کردم.

فرو رفتن پنجه هام روی خاک مرطوب و مطلوبی که بهم 

 التماس میکرد روی تنش ِبدوم.

بین درخت ها، بین شاخ و برگی که با وزش باد تکون 

ن عطر مرموز که با این شکل بیشتر قابل میخورد و او

 استشمام میشد حرکت کردم.

مسیری رو خالف جهت باد در پیش گرفتم. از یک جایی 

 به بعد کنترلم رو از دست دادم. وجودم آتیش گرفت.

سرعتم بیشتر شد، از بین درخت ها با سرعت بیشتری 

 عبور میکردم.

چی گرگ درونم یاغی شده بود، از فرمان عقلم سرپی

 میکرد چیزی من رو به مرز افسارگسیختگی رسونده.
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انتهای جنگل، جایی که خونه های مردم شروع میشد، 

افسار خودم رو کشیدم و درست باالی تپه بین بوته ها و 

 شاخه ها ایستادم.

 گوش هام تیز شده بود.

چشم هام بیشتر از حالت معمولی خوب و واضح میدید. 

 هیچ وقت این طور نشده بودم.

ماه کامل نبود، شاید زود بود واسه زوزه کشیدن ولی قلبم 

 دلش دیوانگی میخواست.

پنجه هام رو به تخت سنگ مالیدم، سرم صوت میکشید. 

بوی عطر بیشتر شد و بعد چند ثانیه صدای کسی رو 

 شنیدم که روح و تنم رو باهم شکار کرد.

مرتیکه بیشعور زده نابودم کرده بعد توقع داری االن -

 لم خوب باشه؟ حا
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چشم هام از زور و فشار طبع جنونم پر از اشک شد. صدا 

 واضح بود. شاید اشتباه شنیدم ولی صدا درست بود.

 به سختی شیفت دادم.

سینم داشت از جاش درمیاومد. تو یک منطقه مسکونی 

 بودم، یک آدم من رو میدید کارم تمومه.

ع  منبخودم رو از بین بوته ها بیرون کشیدم. جلوی ویال

دیوانگیم رو پیدا کردم. عطری که از صبح پدرمرو 

درآورده و مالکش چه طور با سختی سعی میکرد نابلدانه 

چادر رو روی سرش نگه داره، ناباور بهش زل زدم و 

 عجوالنه جلو رفتم.

 یاسمن!؟-

 

۶۷ 

🍹 
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♡ ⃟🍹 

 

حواسش هرکجا که بود، با نمایان شدن جسم داغ کردم از 

صدای لرزونم که اسمش رو نجوا دل تاریکی و شنیدن 

کردم پرت شد. هین ترسیده ای کشید و گوشی از دستش 

 روی چمن ها افتاد.

دست دیگه اش از دور چادرش جدا شد و روی قلبش 

 نشست.

تو چند قدمیش، درست زیر سایه نور چراغ های باالی 

دیوار ایستادم و به چهره رنگ پریده و شوکهاش خیره 

 شدم.

 قای سلحشور شما اینجا چیکار میکنید؟یا خود خدا! آ-

 زبونم نمیچرخید. 
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نگاهم معطوف به الماس نتراشیده چشم هاش بود که چه 

طور تو تاریکی شب با لرز خفیفی توی صورتم تکون 

میخورد و اون چادر مشکی که به سختی روی سرش 

 ایستاده.

زبونم همچنان دست به سینه به دیواره لثه هام تیکه داده 

صد نداشت زر بزنه. نگاه وحشت زده یاسمن تو بود و ق

مردمک آتیش دار نگاهم چرخید و آخر با چشم های گرد 

 و ابروهای باال پریده لب زد.

این واقعا خودتون دیگه نه؟ چشماتون چرا این طوری -

 شده؟

 چشم هام مگه چش بود؟ 

جز اینکه از حیرت دیدن دخترکی که احتماال بوی تنش 

تا اینجا کشونده و دیوانه وار در  من رو چند کیلومتر
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جنگل دوانده  و االن مطمئنم مثل جام زهر سریز میشه، 

 نبود!

 خودمم...-

دربرابر صدای گرفته و لرزونم و خیرگی مطلقم کمی 

خودش رو جمع و جور کرد. گوشیش همچنان روی 

 زمین و بین چمن های کم پشت سبز رنگ گیر بود.

نتهایش رو با دست چادرش رو زیر بغلش زد، قسمت ا

جمع کرد. جلوم خم شد. هنوز باور نمیکردم که 

 اینجاست! جلوی چشم های من! 

من کل دیشب رو بدون خواب و استراحت رانندگی کردم 

تا فقط از شهری که اون داخلش نفس میکشه فرار کنم و 

 حاال جلوم بود!

با یک چادر مشکی که بلد نبود سرش کنه ولی چهرهاش 

 کی خوشگل کرده!رو به شدت نم
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قبل اینکه انگشت هاش بند قاب دور گوشیش بشه، 

 زودتر به عضالت مات شدم فرمان دادم.

خم شدم و جلوش زانو زدم. سرش رو با تعجب باال 

آورد. گوشیش رو برداشتم و به صفحه خاموش شدش 

 دست کشیدم.

 گفته بودم جلوی هیچ مردی خم نشو!-

ن من زیادی اخم هاش کم کم درهم شد، توهم شیری

واقعی بود، به خصوص وقتی که انگشت های ظریفش 

گوشی رو از الی دستم کشید و ناخواسته انگشت 

 کوچیکش رو به دست داغم مالید.

یادم نمیاد اسم شما هم جزو اساتید بوده باشه. خودم -

 لیستو نگاه کردم...
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از جاش بلند شد. متقابال منم بلند شدم و به پلک هاش 

هرتکون میتونستم جهش مژه های بلندش  زل زدم که با

 رو ببینم.

 نکنه شما با اتوبوس پسرا اومدید؟-

بازم سکوت دربرابر لحن نگرانش که دنبال دلیل موجهی 

 واسه سبز شدنم درست از داخل جنگل میگشت. 

 تو چرا اینجایی یاس؟-

شنیدن اسم کوچیکش باعث شد جاخوردگی صورتش 

، حتی هنوزم شک داشتم بیشتر بشه. تو حال خودم نبودم

به واقعی بودن تصویر روبه روم و عطرش که داشت خفم 

 میکرد.

 ببخشید ولی فکر کنم این چیزیه که من باید بپرسم!-

 توهم بود؟
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مشروب نخورده بودم! فقط زده بود به سرم و یک مسافت 

 زیادی رو الکی الکی دویدم.

 !میا شاید الکی هم نبود، دنبال یک عطر خوش بو میگشت

 االن منبع عطر جلوم بود؟ 

به خودم مسلط نبودم، جلو رفتنم رو حس نکردم. فقط 

عقب رفتن یاس رو میدیدم که ترسیده بود و گوشه دیوار 

 گیر افتاده.

با هرنفس تندی که میکشید بیشتر من رو تو خلسه فرو 

 میبرد.

تکون خوردن لب هاش وادارم کرد پنبه مست شدگی رو 

 یارم و سعی کنم بفهمم چی میگه.از گوش هام بیرون ب

چرا همچین میکنید! لطفا برید عقب، اصال چرا -

 اینجایید؟ مگه شمام جزو لیست بودید؟
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نمیدونستم از کدوم لیست لعنتی صحبت میکنه، هرکوفتی 

که هست دلم میخواست آتیشش بزنم که چرا اسمم توش 

 نیست.

 آقای سلحشور!-

 آرشامم!-

 

۶۸ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

تن خودش فقط یک سانت فاصله بود. کف  بین تن من و

دستم رو به دیوار کنارش چسبوندم. دست هاش رو عقب 

برد و از زیر چادرش به دیوار چسبید. هیچی حواسم رو 

 از حالت صورتش پرت نمیکرد.
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لب هاش به سختی تکون خورد و بدتر از لب هاش و 

آوای لرزیدش، گوش های کر شده من بود که در حجم 

رما و شهوت نم نم داشت میسوخت و تموم زیادی از گ

 میشد.

 مگه نگفتی دیگه کاریم نداری؟-

نگاهم روی لب های سرخ و ماتیک خوردش تصادف 

کرده. هیچ رقمه قلب بی تابم آروم نمیشد. به حرفش فکر 

 کردم. چرا گفتم کاریش ندارم؟

 اصال چرا کاریش نداشتم؟ 

 مگه کاریش داشته باشم چی میشه؟ 

 کنارش مگه چشه؟ نفس کشیدن 
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صورتم رو به فیس سفیدش که مثل دونه برف سرد و 

خواستنی بود نزدیک تر بردم و با لحن خشداری زمزمه 

 کردم.

 من گفتم؟-

آب گلوش رو قورت داد و سری به معنی آره تکون داد. 

با باال پایین شدن لب هاش نگاهمم تکون خورد و دنبالش 

 میکرد. من این لب هارو میخواستم. 

گرگ درونم دندون تیز کرده، گرسنه وار نگاهش رو این 

 تیکه صورتی میچرخید.

 من گوه خوردم!-

از لحن جدیم چشم هاش گرد شد، گرگم زوزه میکشید و 

جست و خیز میکرد، بوی تنش، بوی عطرش، لب هاش 

 وای امان از لب هاش!
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 امان از جوالن دادن غرایز نفسانیم. 

تو باالترین درجه  چشم بستم، گرگم به سطح اومد،

 ممکن!

 تنش بین دیوار و من تقالی ریزی کرد.

میتونستم لرزش بدنش رو خیلی آشکارانه زیر تنم  

 احساس کنم.

این لرزش این خواستن، این لمس کردن، نافرمانی عقلم، 

انگار عقلم خاموش شده و کنترل همه چیز رو به قلبم 

 داده.

 است.میخو حتی سیستم شنواییم فقط صدای قلب اون رو

فاصله رو به صفر رسوندم و تو یک حرکت بی هوا و 

بدون مقدمه لب های تر شدم رو صاف روی لب های 

 قلوه ای صورتیش چسبوندم. حسی فراتر از خوشی بود!
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چشم هاش تقریبا از حدقه بیرون زد. از حس شیرینی که 

درونم جوشید گرگم آروم گرفت، زوزه میکشید و آرواره 

 یداد. نفس های یاسمن تند شد. هاش رو نشون م

دستش تکون خورد و به سینم چسبید، دو دستش رو با 

دست هام محکم گرفتم و به دو طرف صورتش به دیوار 

 چسبوندم.

تنم رو به تنش فشار دادم، جسم ظریفش دربرابر هیکل 

من زیادی کوچولو بود و دلم ضعف میرفت واسه 

 کوچولو بودنش!

از لب هاش گرفتم، تقالهاش  عمیق ترین کام زندگیم رو

زیر تنم من رو جری تر میکرد واسه جنگیدن، واسه 

 رسیدن به میل درونیم.

این لب هارو دوست داشتم. این تن و بدن من رو صدا  

 زده!
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 از ته ته جهنم منرو به سطح دریایی در بهشت فراخوندن!

با تکون شدید بدنش و قلبی که کوبشش به طرز 

 لسه شیرینم قطع شد.وحشتناکی بلند شده خ

 به خودم اومدم. گیج و منگ به جایگاهم نگاه کردم. 

از دیدن حریر اشک تو این قهوه های دست نخورده 

 فوری دست هاش رو ول کردم و عقب اومدم. 

انقدر ترسیده بود که مثل بره ای ترسیده روی زمین زانو 

 زد و تو خودش جمع شد.

سرجام موندم و از حرکتی که خودم زدم شوکه و متحیر 

 دو دستی به موهام چنگ زدم و زمزمه کردم.

 من دقیقا اینجا چه غلطی میکنم؟-

به چهره رنگ پریده و سر پایین افتادش که نفس های 

 بلند میکشید نگران نگاه کردم.
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 داشتم چه گوهی میخوردم؟-

 باورم نمیشد!

به دستم نگاه کردم، هنوزم جای پوست دستش رو تو 

 نسم حس کنم.مویرگ هام میتو

قبل اینکه سرش رو بلند کنه و نفس جا بیاد و فرصت کنه 

 بیشتر بترسه خودم رو تو تاریکی مخفی کردم.

تاجایی که میتونستم بین درخت ها و تاریکی مطلق 

جنگل فرو رفتم. انقدر رفتم تا روشنایی ویال و تمام چراغ 

 های سنسور دارش محو شد.

 د و عقلی که قفل کردهمن موندم و قلبی که داشت میترکی

 و تو بهت و تعجب دست و پا میزد.

 من چم شده؟ داشتم چی کار میکردم!؟-
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مثل این وا رفته ها که تمام انرژی بدنشون رو از تنشون 

بیرون کشیدن، روی خاک مرطوب نشستم و کمرم رو به 

 درخت تکیه زدم.

م قرار دادم پاهام رو باال آوردم و به عنوان تکیه گاه آرنج

 و با کف دستم رو به چشمم کشیدم. 

 چه مرگم شده؟ -

چشم بستم و بازم پشت سیاهی چشم های لرزونم لب 

های اون دختر نقش بست، طعم شیرین و دست نیافتنی 

اون دو گوشت نرم و آبدار که وقتی بوسیدمش تمام 

 جونم رو زنده کرد.
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اه های گی انگار حسابی به بیابون درونم بارون زده، جوانه

هارو میتونستم حس کنم و من بازم تشنه ام بود. عطش 

 درونم هر ثانیه من رو به سمت اون ویال میکشوند.

 نه ناموسا! همین یکیو بین بدبختی هام کم دارم...-

بلند شدم، با دست های مشت شده سر میل درونیم، گرگ 

 سرکشم و قلب بی جنبه و زبون درازم عربده کشیدم.

ل بچه های خوب یک گوشه بتمرگن و الل قرار شد مث

بمونن تا به خودم بیام و بفهمم چه خاکی باید تو سرم 

 بریزم!

هیچی از مسیری که رد کردم تا به کلبه خودمون برسم 

نفهمیدم. ساعت نزدیک یک نصف شب بود، از اون همه 

شعله های سوزان فقط خاکستر مونده بود و چند تکه 

 ت آتش هنوز تن ندادن.چوب دست نخورده که به شهو
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آب گلوم رو قورت دادم و جلوی خاکستر و شعله 

 کمرنگی که از اون زیر مشخص بود زل زدم. 

 یک جای کار میلنگید.

عه برگشتی؟ میخواستم بیام دنبالت. داشتم نگرانت -

 میشدم.

اخم هام با شنیدن صدای خونسرد و کامال ریلکسش 

 بیشتر از قبل درهم گره خورد.

 کار میلنگه...یه جای -

 چی میلنگه آرشام؟-

چرخیدم، چهره خونسردش با دید خشم درون نگاهم به 

 طوفان نگرانی و ترس مبدل شد.

 سرجاش ایستاد. 

 یا حضرت خضر چشماشو! چیکار کردی با خودت؟ -
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 جلو رفتم، از جاش تکون نخورد.

دستم پشت کمرم رفت و با لمس بدنه یخ اسلحم، بیرون 

 غریدم.کشیدمش و همزمان 

 فقط یه دقیقه وقت داری بگی چه گوهی میخوری!-

با دیدن سر اسلحه ای که هیچ شوخی نداشت و صاف 

پیشونیش رو نشانه گرفته، دستش رو به حالت تسلیم باال 

 آورد.

اگه بگی چیشده، زیر سی ثانیه از تمام گوه خوریام برات -

 لیست میچینم!

ان فرم سیستم های عصبیم دچار نقص فنی شده و عقلم

عقب نشینی به همه داده. یا این سیستم رو باید عوض 

 کنم یا تعمیر!
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جلو رفتم، از ابهتی که نسل در نسل یک آلفا میتونست 

 داشته باشه سر خم کرد و با لحن آرومی لب زد.

 رئیس بگو چیشده که انقدر از دستم شکاری؟-

 یاسمن اینجاست! -

انگشت چشم بست، آرواره هاش سفت شد و نرمشی به 

هایی که کنار صورتش به حالت تسلیم باال آورده داد. پس 

 خبر داشت! 

اسلحم رو به پیشونیش چسبوندم. قرمز شده بودم، نفسم 

حتی وسط دشت در نمیاومد. لب های اون دختر قطعا 

 دوزخه و اون دریایی که دیدم توهم بوده!

میخوام بدونم چرا اینجاست! دقیقا همینو میخوام بدونم -

 د و تو...سعی

 به ساعت مچیم نگاه کردم. بینیم رو باال کشیدم و غریدم.



 

Romanzo_o 578 

ده ثانیه ام بهت حال میدم، چهل ثانیه فرصت داری بگی -

 چرا!

 لبش رو گاز گرفت.

 اسلحه رو بزار کنار، بدون اونم همه چیو بهت میگم.-

 نفس المصبم قصد نداشت کوتاه بیاد!

 بیست ثانیه...-

 سرش رو بلند کرد.

 باش به خدا قصد بدی ندارم!آروم -

اسلحه رو بیشتر فشار دادم، بی هوا به پشت پاش کوبیدم. 

 جلوی پاهام به خاک افتاد و زانو زد.

 اسلحه رو به پس کلش چسبوندم و غریدم.

 وقتت تموم شد!-

 میدونم ازش خوشت اومده!-
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دربرابر دادی که زد بدترین نیشخند زندگیم که طعم 

ام نقش بست. به سختی نفس زهرمار میداد روی لب ه

 تازه کردم.

بدون کنترل رو قدرت عضالت دستم از پشت یقه پیراهن 

چهارخونه طوسی رنگش رو چنگ زدم. بلندش کردم و 

 توی صورتش غریدم.

گوه نخور مرتیکه، صاحاب داره بی همه چیز! صاحاب -

داره میفهمی؟ فکر کردی من الشیم؟ فکر کردی 

 ناموس یه گرِگ نفهم دیگه؟ حرومزادهام دست بزارم رو 

تقال نکرد. موهاش روی پیشونیش ریخت مثل من که بی 

 پروا داد میزدم، چاک دهنش رو باز کرد و غرید

مگه عاشِق نامزد رفیقت نشدی؟ مگه دلباخته یسنایی که -

صاحاب داشت نشدی؟ حاال واسه اینی که خودم و 
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خودت خوب میدونیم صاحاب نداره و همش کشکه 

 ی؟ قیصر شد

 چشم هام گرد شد که لب هاش به تمسخر کش اومد.

 میدونی کدوم رفیقتو میگم دیگه نه؟-

 نفرت کالمش حالم رو به بدتر شدن تشویق میکرد.

 

۷۱ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

 چشم بستم و با حرص غریدم.

 ببند دهنتو سعید! به خدا قسم همینجا میکشمت.-

 پوزخندی زد و صاف بهم زل زد.. 
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گرفتم از بس الل مونی گرفتم! همون  نه بزار بگم! حناق -

حرومزاده ای که خواهرشو بهت انداخت. تِو خرو مجبور 

کرد ماریارو جفت خودت کنیش که تهش چی بشه؟ 

خیانت کنه؟ گوه بزنه به زندگیت؟ پدرش باعث مرگ 

خانوادت شد، چند سال خواهرتو کلفت خودش کرد و 

 اونوقت تو جونتو بابت پسرش حاضری بدی!

ور یقه پیراهنش سفت تر شد. از حرص و دستم د

عصبانیت و فکری که نمیتونستم جمعش کنم کفری توی 

 صورتش داد زدم.

اینا به تو ربطی نداره! گذشتم به تو چه؟ به تو چه کاسه -

داغ تر از آش شدی؟ رابطه من و رفیقم به تو چه 

المصب؟ هرکی گوه خورد تاوانشو پس داد. خودت 

 انوادم چیکار کردم! خوب میدونی با قاتل خ

 اسلحم رو زیر گلوش کشیدم وبا لحن بدی ادامه دادم.
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خودم سرشو بریدم. خودم! با دست های خودم سر -

کسی که بابام رو کشته بود بریدم! من آدم بدیم سعید! اگه 

از نامزد رفیقم خوشم اومد  بعدش خودمو کشیدم کنار! 

 باش به دختره میلی به من نداشت. ِد اگه داشت، مطمئن

 خاطرش همه کار میکردم! ولی نداشت میفهمی؟

ابروهاش باال پرید با وجود اینکه مثل گوسفند نگهش 

 داشته بودم خندهاش گرفت و با لحن شاکی گفت:

 هنوزم ازش طرفداری میکنی نه؟ انقدر خاطرش عزیزه؟-

 عالم و آدم میدونستن چقدر خاطرش عزیز بود.

نمم حاضر بودم به به خدا قسم که همه میدونستن جو

خاطر پسر ارشد مردی که جام زهر به پدرم داد، ماریارو 

 به جونم انداخت، بدم.

سرم رو پایین آوردم. جدیت کالمم رو حفظ کردم و 

 گفتم:
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کسی که ازش حرف میزنی هیچ نقش شومی تو زندگیم -

نداشت. پدرش و خواهرش ریدن به زندگی که داشتم 

 ولی خودش نه، پس..

اکم رو به صورت دلخورش انداختم و بزاق نگاه ترسن

 شدم.

یه بار دیگه بهش بگی حرومزاده، نسلتو از زمین -

 ریشهکن میکنم!

 ساکت شد.

 ولش کردم و فاصله گرفتم. اکسیژن وجود نداشت!

درحالی که جای فشاِر یقه لباس رو روی گردنش لمس 

 می کرد و ماساژ میداد، با دلخوری تمام گفت:

 دم آرشام...اون شب پیشت بو-
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آب گلوم رو قورت دادم. نفس نفس میزدم، تمام سینوس 

هام خشک شده بود و با هر نفس تا ته سینم آتیش 

 میگرفت.

 کدوم شب؟-

روی زانوهاش دوال شد، اونم نفس کم آورده ولی نه به 

 اندازه منی که داشتم خفه میشدم و میسوختم.

 !هدفعه اولی که اون دخترو دیدی، گفتی چشماش شبی-

 به موهام چنگ زدم و غریدم.

 حالم خوب نبود، مشروب خورده بودم و زر میزدم.-

 یعنی واقعا این دختره شبیهش نیست؟-

 چپ چپ نگاهش کردم که خودش رو جلو کشید.

 پس چرا انقدر روش حساس شدی؟-

 خودمم نمیدونستم! 
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آبی وجود نداشت قورت بدم. سرم گیج میرفت. تمام 

ده بود، کم کم داشتم شک میکردم اطالعات ذهنم پر کشی

که اسمم چیه! از اون شب و مست کردنم هیچی یادم 

 نبود!

فقط یک سردرد افتضاح و معده درد شدید به یاد داشتم و 

 صبحونه مفصلی که کوفتم شد!

 نمیدونم...-

اخم کرد و جلو اومد. بدنم داشت توانش رو از دست 

 میداد.

 دروغ میگی!-

خونه گرفتم و تمام وزنم رو  دستم رو به درخِت کنار

روش انداختم. اسلحم از دستم افتاد. معلوم نیست چه 

 مرگمه! دروغگو نیستم.
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 هر کثافطی باشم مطمئنم دروغ نمیگم، حتی به خودم!

شبی که دیدمش حالم افتضاح بود، نمیدونم چرا فکر -

 کردم شبیه اونه! درحالی که...

چشم هام  مکث کردم. روی زمین نشستم. دستم رو قاب

 کردم.

جلوم زانو زد، با دقت براندازم کرد، نگران بود، به مقدار 

 خیلی زیادی نگران بود و دلواپس!

بین حجم زیاد خاطرات، تلخی ها و ناکام موندنم، دست 

 و پا میزدم.

 اون اصال شبیه یسنا نیست.-
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دستی به عرق پیشونیم کشیدم، پس کلم رو به درخت 

 به چهره درهم و کنجکاو سعید خیره شدم.چسبوندم و 

حرف های یسنا تو شب عروسیش یادم بود. اون بود که  

 دعا کرد یکی شبیه خودش گیرم بیاد.

 من براش دوست بودم... 

یکهو چشمات رو باز میکنی میبینی یکی رو دوست 

 داری، ولی میبینی فقط یه دوستی براش، یه دوسِت خوب،

که اگر آسمون به زمینم بیاد و یه رفیِق مطمئن! یه کسی 

خدا برسه پایین، بازم اون دوسِت خوب میمونی، اون 

اعتماد رو داره، اون احترام، اون ارزش، هرچی که داری 

رو حاضری پاش بدی حتی جونت رو! ولی ته تهش بازم 

 همون دوستشی.

 سخته، رفیِق تنها دوست داشتنی قلِب زخمیت باشی.
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 اشت.یاسمن هیچ شباهتی بهش ند 

 شاید کشیدگی چشم هاش کمی شبیه نامزد رفیقم بود!

 پوزخندی به دل بدبختم زدم.

نامزد رفیقم، زن رفیقم، خواهر رفیقم، پدر رفیقم، آخ 

 رفیقم!

 چقدر تو زندگی من ردپات مونده.

 ازکجا میدونستی یاسمن میاد رودسر؟-

با بداخالقی تمام چنگی به موهاش زد. لب هاش رو بهم 

نگاهش رو به تپه پایین دوخت و با لحن آروم  فشار داد،

 ولی سرشار از حرص و عصبانیت غرید.

رحمت خبر داد. استاد دانشگاهتم فهمیده یه چیزیت -

 هست و از این دختره خوشت اومده. 

 اگر حالم یکم بهتر بود االن انقدر میزدمش صدا بز بده.
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صورتش رو به سمتم مایل کرد، نگاهم رو به ستاره های 

سمون دوختم. قلب بی تابم موندن درون سینه رو پس آ

 میزد.

دلش میخواست، دیواره جلوی روش رو بشکافه و بیرون 

 بیاد.

اگه شبیهش نیست، پس حتما حست برمیگرده به آلفا -

 بودنت.

مردمک هام گشاد شد. ریلکس روبه روم نشست و 

 اسلحم رو از زمین برداشت و سمتم گرفت.

اشتباه نمیکنه. شاید من کم  گرگ درونمون هیچ وقت-

سن باشم، حسی که نسبت به لیدا دارم برای شور و ذوق 

هالل ماه وفصل جفتگیری باشه و توام مدام مسخرم کنی! 

 ولی تو خیلی وقته رو این دختره کراش زدی.
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شنیدن این حرف ها دردی از من دوا نمیکرد. هنوزم مغزم 

 به زمان حال نیومده.

و دقایق و ثانیه هایی گیر کرده که به طرز وقیحانه ای ت

گرمی لب های اون دختر روی لب هام جلز ولز میکرد و 

مثل خاکستر های آتیش وسط محوطه وجودم رو سوزوند 

 و هنوزم داشت میسوزوند.

هنوز طعم لبش تو دهنم بود. مغزم هنوز همونجاست، 

 چون خوش طعم ترین چیز زندگیم رو چشیدم. 

جهانم اگر  بود هنوز مغزم و قلبم تو بزرگترین گناِه کبیره 

اون صحنه ایستادن و به تن لرزونش خیره شدن که از 

 شوک بوسه من زانو زده و تند نفس میکشید.

 نفس تازه کردم و غریدم.

 خفه شو سعید، رو استادم نمیتونم اسلحه بکشم.-
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با دست هایی که کمی ارتعاش داشت و بدون هیچ 

ی ش نشانه گرفتم. صاف و بتعمدی میلرزید، کلتم رو سمت

 پروا ایستاد. تو نگاهش حتی پشیمونی هم دیده نمیشد.

تو تویی! خداسر شاهده یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه -

همچین غلطی کنی. نقشه بکشی و حس و حال استیو 

مککوئین بهت دست بده بالیی به روزگارت میارم که از 

 روت فیلم ترسناک بسازن!

کوفت تحویلم داد. فقط سر خم کرد  لبخند تلخی به طعم

 و باشه بی رنگ و رویی زیر لب زمزمه کرد.

به سختی دستم رو تکیه گاه تنم کردم و بلند شدم. یک 

 گند حسابی باال آوردم! 

 فقط موندم چه طوری پاکش کنم.

 آرشام...-
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برنگشتم، نگاهش نکردم حتی نفس نکشیدم. انقدر از 

ترسیدم یک کلمه دستش عصبی و ناراحت بودم که می

دیگه حرف بزنه و من تمام سیم پیچی هام قاطی کنه و 

 جوری جوابش رو بدم که حرمت ها شکسته شد.

 پشت سرم ایستاد، صدای قلب پشیمونش رو میشنیدم.

اگه ازش خوشت اومده، یعنی واقعا گرگت بخوادتش  -

 بوی تنشو از دویست کیلومتریم میتونی تشخیص بدی.

اومد. از اینجا تا ویالیی که رفتم چشم بستم. جلو تر 

 چقدر مسافت بود؟

مخم کار نمیکرد. سرکرده یک گله گرگ وحشی بودم 

 ولی اصول اولیه گرگینه بودنم رو یادم نمیاومد.

چون تمام فکر و ذهنم شده بود لب هاش و چشم های 

 قهوه ایش!
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 این حس و حال، چیزی فراتر از میل گرگم بود. 

رو ممنوع ترین دختری که  گرگ درونم دست گذاشته

 وجود داشت. شاید این خواسته باعث ایجاد جنگ بشه...

 دلم جنگ نمیخواد...-

زمزمه آرومم رو نشنید. نیاز داشتم چند ساعت بخوابم تا 

حال و هوام و هوش و حواسم سرجاش برگرده. سمت 

خونه رفتم و بی توجه به نگاه کنجکاو و درعین حال 

 شدم.نگران سعید وارد خونه 
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 "یاسمن"
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پس کلم رو به دیوار چسبوندم و سعی کردم از بین تمام 

بی قراری های قلبم و خس خس کردن گلوم، نفس 

 بکشم.

دهنم خشک شده بود و پاهام توان بلند شدن نداشت، یک 

جوری وا رفته بودم که انگار هیچ کس و هیچ چیزی 

 نمیتونه کمکم کنه.

ی اون سمت جاده خیره موندم. به روبه روم و درخت ها

 همین چند دقیقه پیش از دل تاریکی بیرون اومد!

دلم میخواست بگم توهم زدم و تمامش رویا بود ولی 

 متاسفانه هنوزم لب هام به بوسه های وحشیانش تر مونده!

 آه خدا...باورم..ب..باورم نمیشه.-

به پیشونیم دست کشیدم، چادرم روی شونه هام افتاده 

ا حال خراب از جام بلند شدم. فشارم فکر کنم بود. ب

 افتاده!
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 دست و پاهام یخ کرده بود و کمی ارتعاش داشت. 

 مرتیکه بیشعور چه طور جرات میکنه من رو ببوسه؟-

 صاف ایستادم.

با حرص روی لب هام دست کشیدم، چشم هاش 

وحشتناک ترین چیزیه که دیدم! عسلی نگاهش همون 

یزد و امشب طوسی و عسلی طوری درحالت عادی برق م

و قرمز، سه رنگی که اصال باهم همخونی ندارن تو کاسه 

گرد نگاهش قاطی شدن و عجیب ترین نگاه ممکن رو 

 نشونم دادن.

چادرم رو زیر بغلم گرفتم، گوشیم بین انگشت هام به 

 سختی پابرجا مونده.

وارد ویال شدم که خانم معتمد با دیدن چادر روی شونه 

 تم اومد.ام حرصی سم
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 موندم این بشر خواب نداره؟

چرا همیشه تو راهرو و حیاط مثل گشت ارشاد سبز 

 میشد.

سروندی! باز که تو چادرتو درآوردی!؟ مگه قرار نشد -

این المصب رو کلتون باشه؟ پسرا صبح رسیدن، حاج آقا 

 ناراحت میشه حجابتونو رعایت نکنید!

ر و نگاه آب گرفته و بی حوصلم رو به هیکل الغ

استخونیش که زیر حجم زیاد لباس های گشادش گم 

 شده بود انداختم. حرصم گرفت و با طعنه گفتم:

مگه کل حجاب به چادر سر کردن خانم معتمد؟ لخت -

 بیرون نرفتم که!

با شنیدن صدای پر از لرزش و اضطرابم بیخیال غر زدن 

هاش شد. جلو اومد و دستی به گونه های خیسم کشید و 

 ی چشم های وق زدش رو بهم دوخت.با نگران
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 حالت خوبه؟ چرا رنگت پریده؟ طوریت شده؟ هان؟-

طوریم شده بود! فقط مشکل اینکه نمیتونستم حرفی بزنم. 

اونم به مسئول بسیج دانشگاه که فکر میکرد نگاه مرد 

 اشعه ماورای طبیعی داره و خانم هارو سوراخ میکنه!

زندگی میکنم و نمیدونست من تو دنیایی پر از ماورا 

 همین االن یک گرگینه گنده من رو بوسید!

 سری به معنی نه تکون دادم و آروم گفتم:

 تو جنگل صدای زوزه گرگ شنیدم یکم ترسیدم!-

نگاهش تنگ شد، چونه بزرگش رو کمی جلو داد، دستش 

رو به کمرش زد با اون چادر ملی و مقنعه ای که تا وسط 

ه ونی متحرک شده کپیشونیش رو پوشونده شبیه یک گ

 جلوم داد و هوار میکرد!

 اتفاقی افتاده سروندی؟ با کسی صحبت کردی؟-
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 چادرم رو روی سرم انداختم. 

 با تلفن صحبت میکردم! شبتون بخیر...-

قبل اینکه از حرام بودن تلفن هم برام فتوا صادر کنه 

سمت اتاق خوابمون رفتم و بدون مکث درو باز کردم و 

 روی تخت نشستم.

سارا و بقیه دخترا خواب بودن و فقط مژگان بیدار بود و 

 آهنگ گوش میداد.

با حال بد لباسام رو درآوردم و روی تخت دراز کشیدم. 

در جواب پیامک و نگرانی های مهیار یک پیام کوتاه 

 فرستادم.

 《گوشیم از دستم افتاد، خوابم میاد فردا زنگ میزنم》

یشعور بود و مطمئن از اونجایی که مثل سرکرده احمقش ب

بودم االن زنگ میزنه، گوشی رو خاموش کردم. به سختی 



 

Romanzo_o 599 

به سمت پهلوی سالمم چرخیدم و پتو رو روی سرم 

 انداختم و تو حجم زیادی از تاریکی پنهان شدم.

تازه داشتم به عمق حادثه ای که رخ داد فکر میکردم! اون 

 من رو بوسید!

ارن به حساب استاد دانشگاهم و گرگینه ای که رقیب ک

میاد از دل جنگل بیرون اومد و با حالی که احساس 

میکردم، کم از مستی نداره من رو پر اشتها بوسید و قبل 

 اینکه سر بلند کنم رفت...

 چشم بستم، برای اولین بار نمیتونستم تحلیل کنم چیشده!

 توقع هر کوفتی رو داشتم جز این یک مورد!

گنگ و مردونش تو چشم هام رو به سختی بستم، صدای 

 مخم اکو میشد.
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یک جوری بود، مثل این فیلم های ترسناک که کارکتره 

 میخواد طرف رو بخوره! 

صداش، حالت نگاهش، حالت نفس کشیدنش و حتی 

 بوسیدنش!

 

۷۳ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

انگار تو حال خودش نبود، بی اراده روی لب هام دست 

اه کشیدم. اون اینجا چه غلطی میکرد؟ مطمئن بودم همر

 دانشجوها نیومده. نکنه واقعا توهم زدم؟

 کالفه دستم رو روی پانسمان پهلوم کشیدم و زمزمه کردم.

 چرا امشب همچین شد!؟-
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*** 

 یاسی! یاسی خانم؟ بلند شو دیگه!-

چشم های خمارم رو به چهره جدی و کالفه سارا 

انداختم. پتوم رو کنار کشیدم، هوا روشن بود و صدای 

 ها از سالن بیرون، تو کل اتاق پیچیده. شاد و شنگول بچه

چشم های خمارم رو بهم مالیدم، کش و قوسی به خودم 

 دادم که شونه ام رو فشار داد.

 یه دقیقه منو ببین باید برم!-

با احساس سرمای شدیدی که از دستش مثل برق گرفتگی 

بهم سرایت کرد دستش رو پس زدم و با لحن خواب 

 الوده ای گفتم:

و نچسبون بهم! همین طوری من یخ زده دست یخت-

 عالمم! چی میگی؟ چیشده؟



 

Romanzo_o 602 

صاف ایستاد. به لباس های تروتمیز و موهای بافته شدش 

نگاه کردم. جعبه مخملی رو سمتم گرفت و با جدیت 

 نگاهم کرد.

 اینو یکی آورد جلوی در گفت بدم بهت. -

ابروهام باال پرید، یک طوری حرف میزد! لحن صداش 

 بود، انگار کله سحری رفته کله پاچه خورده. مثل دیشب ن

 وقتی بی واکنش موندم رو دید، پوف کالفه ای کشید.

جعبه رو بین دست هام گذاشت و بدون هیچ حرفه دیگه 

ای با قدم های تند سمت در رفت و من رو با بهت و 

 تعجب رها کرد. 

موهای باز و بهم ریختم دورم کردن، به اتاق خالی و پتو 

ای بهم ریخته بچه و لوازم آرایشی که شریکی و تشک ه

 ریخته بودن وسط، نگاه کردم.
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 چرا همه عجیب غریب شدن؟ 

این از دیروز و سبز شدن سلحشور از وسط جنگل، اینم 

 از سارا و حرکات و لحن عجیبش!

 روانی میشم مطمئنم!-

موهام رو پشت گوشم فرستادم. یادم نمیاد کسی اینجا من 

 م هدیه بفرسته! رو بشناسه تا برا

با کنجکاوی جعبه رو آروم باز کردم. ثانیه ای تو بهت و 

مات شدن گذشت. طوری که از رون پام نیشگونی گرفتم 

تا مطمئن شم خواب نیستم. از دیدن گردنبند قلبی شکلی 

که وسطش جای خالی یک نگین بود چشم هام چهارتا 

 شد.

 نفهمیدم چه طوری از جام پریدم.
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نبند رو بین انگشت هام فشار میدادم درحالی که گرد

سمت در دویدم و با دیدن سارا که با بچه ها سلفی 

 میگرفت سمتش پا تند کردم.

 از دیدنم نیشش شل شد، برام دست تکون داد.

یاسی بیا این معتمد و بقیه تا نیستن عکسامونو بگیریم. -

 اگه بیان مجبوریم بریم تو فاز بسیجی بودن، بدو...بدو!

تی، من که حتی این چادرو نمیتونم سر کنم. آخ گف-

 دیشب حواسم نبود انقدر کشیدمش ِکشش پاره شد.

بی توجه به همه، بازوی برهنه سارارو کشیدم. لبخند از 

روی لب هاش کمرنگ شد و با دیدن حال آشفته ام، 

 گوشیش رو پایین آورد.

 چیشده یاسی؟ چرا رنگت پریده خوبی؟-

 به لکنت افتاده بودم.
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 دنبند رو باال آوردم، گیج بهم نگاه کرد.گر

نفسم از سینم حکم آزادی نمیگرفت، با حالی خراب  

 گفتم:

 اینو کی بهت داده؟ -

اخم کرده به گردنبندی که انگار تا به امروز ندیدتش نگاه 

 کرد.

 از چی حرف میزنی؟ این چیه اصال؟-

دست و پاهام سر شد، انگشت هاش رو به گونه یخ زدم 

ی تاب دو طرف شونه هاش رو گرفتم و تو چشم کشید. ب

 های گردش لب زدم.

 اینو کی داد، که بهم بدی؟ صبح کی اومد اینجا؟-

سارا که گیج شده بود و انگار نمیفهمید چی میگم، کمکم 

 کرد روی صندلی کنار دیوار بشینم. نفسم در نمی اومد.
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قلبم رسما داشت دو دستی سینم رو شکاف میداد تا 

 ره!بیرون بپ

سارا کمرش رو خم کرد، درحالی که از حال ارتعاش بدنم 

 کم کم داشت میترسید نگران گفت:

یاسمن حالت خوبه؟ از چی حرف میزنی؟ من چیزی -

بهت ندادم! اصال صبح نیومدم باالسرت. صبح خواِب 

 خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنم!

 

۷۴ 

🍹 

♡ ⃟🍹 

 

و روی لحن جدی و کامال قاطع صداش جوری آب یخ ر

هیکلم ریخت که سر شدم و احساس کردم سال هاست 
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تو یک قالب یخ منجمد شده تو قطب شمال گیر افتادم. 

انگار هیچ گرمایی روی کره زمین نیست تا یکم از سرمای 

 درونم رو کم کنه.

شاید اگر ها میکردم، میتونستم بخار آخرین گرمای دهنم 

 رو به چشم ببینم.

 سربه سرم میذارید؟ -

ظریفش رو گرفتم، تو صورتش چشم هام رو باریک مچ 

 کردم و درحالی که نفسم کم اومده بود لب زدم.

واقعا تو چند دقیقه پیش نیومدی اتاقم؟ تو اینو بهم -

 ندادی؟ 

اخم هاش درهم گره خورد و چند ثانیه با جدیت نگاهم 

کرد. مژگان کنار سارا ایستاد و درحالی که به گردنبندم 

 آروم گفت:خیره شده بود 
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یاسی ما همه اینجا بودیم. خداوکیلی سارا از صبح پیش -

ماست. میتونی از معتمدم بپرسی، صبح یه چاق سالمتی 

 گرم تو راهرو باهامون کرد و رفت!

 کمی لبش رو گزید و دو دل گفت:

 شاید خواب دیدی!-

 وا رفته دست سارارو رها کردم و به صندلی تکیه زدم.

و مغزم صدای یکنواختی از زنگ قلبم در خفا میکوبید 

 خطر برام پخش میکرد.

 گردنبند رو باال آوردم، نگین وسطش نبود!

چه طور ممکنه تو خواب یا توهم به آدم چیزی رو بدن؟ 

 اونم چیزی که متعلق به مادربزرگ فوت شدته!

گردنآویزی که مدت ها تو گردن مادرم بود و بعد مرگش 

 دوباره به مادربزرگم رسید. 
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ی فوت کرد، وقتی تو کفن پیچیده بودنش، وقتی زیر وقت

بازو و فشار کارن اشک میریختم اون گردنبند تو گردن 

 مادربزرگم بود، به خدا قسم بود. 

خودم دیدم! تو بغل کارن داشتم شکنجه میشدم ولی یادم 

بود، نگین یشمی وسط این قلب رو یادمه و االن نگینش 

 نیست ولی گردنبند همونه!

 انگلیسی پشت سرش! SKجیرش و اون حتی زن

سرم گیج میرفت، نگاه بقیه روی صورتم آزار میداد، من 

 دیوانه نبودم. ولی معنی نگاهشون چیزی شبیه همینه!

با کرختی عضالت یخ زده پاهام رو تکون دادم و بدنم رو 

 سمت اتاق خواب کشوندم. 

 یاسمن حالت خوبه؟ میخوای واست آب قند بیارم؟-
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شب آب قند الزم بودم ولی االن، تو این ثانیه، تو حقیقتا دی

این لحظه تمام شیرینی های دنیام قند بشند و تو دهنم آب 

 بشند فکر نکنم حالم خوب بشه!

 نه...ح..حالم خوبه!-

دستم رو به درگاه در سفت کردم و وارد اتاق شدم و مثل 

آدم هایی که انگار بدترین خبر زندگیشون رو شنیدن، 

 شستم.روی تخت ن

جعبه مخملی رو از روی زمین برداشتم، از الی دِر بازش 

 برگه زرد رنگی به چشمم خورد.

برداشتمش و به جمله ای که با خودکار مشکی روی تنش 

 نقش بسته زل زدم.

یه سر به غار انتهای رودخونه ِکِلر بزن تو بخش 》

جنوبی همون ویالیی که داخلش هستی. به زودی به 
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هات تماس میگیریم. وقتشه راز های دیدنت میایم و با

 《زیادیو بفهمی خانم سروندی!

 پس کسی اینجا بوده!

نمیدونستم چه برداشتی باید از این مسئله بکنم، یک 

انسان عادی که به ماورا و گرگینه و نمایان شدن گردنآویز 

دفن شده با جسد مادربزرگش، اعتقادی نداره چه واکنشی 

 نشون میده؟

بودم که با گرگینه ها سروکله میزدم و  من انسان معمولی

یکیشون هرماه جایی از تنم رو میدرید و رقیب کله خرش 

اجازه نمیده درسشرو حذف کنم و دیشب از وسط جنگل 

 عین روح ظاهر شد من رو بوسید و رفت و امروز صبح...

به نور منعکس شده آفتاب روی طرح های ریز گل و 

 شکلش زل زدم.تیرکمان کار شده روی پالک قلبی 
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کسی شبیه دوست صمیمیم باالی سرم ظاهر شده و یک 

 یادداشت گذاشته!

با دست صورتم رو پوشوندم. ذهنم مثل تعداد زیادی 

 کنف با رنگ های مختلف درهم پیچیده شده بود.

سعی داشتم کنف هارو جدا کنم، به هر بحثی به وقت 

خودش رسیدگی کنم ولی مدام یک رنگ دیگه به گره 

 اضافه میشد.هام 

 روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل زدم.

صدای بچه ها دیگه درنیومد، نه صدای خنده و شوخی 

هاشون و نه صدای غیب کردن و تعریف از پسرای 

 بسیجِی ویالی کناری!

*** 

 یعنی یه همچین رودخونهای هست؟-
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خانمی که درحال َوردنه کردن چونه های نون بود، فقط 

 اون لهجه بامزهاست گفت: سری تکون داد و با

هست دخترجون فقط اسمش ِکِلر نیست، این اسم -

قدیمشه االن بهش میگن ِزالله! آبش خیلی تمیزه. تقریبا 

وسط جنگله، توریست زیاد نمیره اون ورا. شهرداری 

خیلی وقته اون قسمتو قرنطینه کرده. آدرسش سر راسته، 

با  حتماولی از من به تو نصیحت اگه واسه عکاسی میری 

 چند نفر برو! مسیرش نا همواره.

 

۷۵ 

🍹 

♡ ⃟🍹 
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لوکیشن مسیری که گفت رو توی جی پی اس گوشیم 

 ثبت کردم و با دقت بهش گوش میدادم.

خم شد، دست آزادش رو لبه تنورچسبوند. خمیر پهن 

شده روی بالشتک سفید رنگ رو با یک ضربه حساب 

 شده به دیواره داغ تنور کوبید. 

عرق پیشونیش رو پاک کرد و یکم از تنور و با آستینش 

شعله های سرخ داخلش فاصله گرفت. دامن لباس 

 محلیش رو یکم صاف کرد و نزدیکم ایستاد.

قیافش درهم شد و با لحنی که میتونستم استرس درونش 

 رو احساس کنم ادامه داد.

اونجا جن داره! به خصوص شبایی که وسط ماه میشه و  -

های عجیب غریب میاد. مردم میگن قرص ماه کامله صدا

سال ها پیش یک زن و مرد جوان که تازه نامزد کرده 

 بودن میرن اونجا. زنه جن زده میشه!
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 ابروهام باال پرید.

گوشت بین انگشت اشاره و شصتش رو یک بار از جلو و 

یک بار دستش رو چرخوند و از پشت جوری که َزلم 

و با لحن  زیمبو های لباسش تکون بخوره گاز گرفت

 آروم تری ادامه داد.

زنه با یک چاقو میزنه شوهرشو میکشه. بعدم خون -

 شوهرشو میخوره!

صورتم به حالت چندشی درهم جمع شد. لب هام رو بهم 

 فشار دادم و چینی به خط وسط ابروهام دادم.

بعدم دیگه اون زنه غیبش میزنه و یک هفته بعد جسدشو -

تن و بدنشو گرگ ها دریده ته رودخونه پیدا میکنن. تمام 

 بودن!

 تکیه ام رو از دیوار برداشتم.
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سارا و بقیه بچه ها هنوز با مغازه کناری و پسری که بسیار 

عالقه داشت تمام اجناس حصیریش رو به دخترا نشون 

 بده، درگیر بودن.

 روبه روش ایستادم و آروم گفتم:

 این داستانی که گفتی واسه چند ساله پیشه؟-

 کرد. کمی فکر 

پیرتر از این حرف ها بود که بتونه صاف جلوم وایسه! به 

دست های زبرش که نتیجه سال ها نون پزی و کار کردن 

 بود خیره شدم.

این داستانو مادربزرگ خدابیامرزم برام گفت. اونم از -

مادرش شنیده! خیلی قدیمیه، واال راست و دروغشم 

 نمیدونم.

 فقط سری تکون دادم.
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سی سراغ اون رودخونه نمیره، قبال زیاد خیلی وقته ک-

میرفتن ولی بعد یه مدت شهرداری و محیط زیست اون 

قسمت از جنگلو قرنطینه کرد. درخت های بلوط اونجا 

 انقدر بزرگ شده که از اینجام میتونی ورودیشو ببینی!

با بلند شدن بوی نون تازه چشم هام رو چند ثانیه با لذت 

 ش رو تا ته ریه هام فرستادم.بستم و بوی مطبوع و لذیذ

نون های تازه پخته شده که هنوزم مثل خود آتیش داغ 

 بود رو برام بستهبندی کرد.

 پولش رو بهش دادم.

 مرسی که جوابمو دادید! روزتون بخیر.-

بسته رو ازش گرفتم و درحالی که از سر کردن چادر و 

حمل وسایلم کم کم داشتم کالفه و شاکی میشدم، سمت 

 بچه ها رفتم.بقیه 
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 یاسی تو سبد نمیخوای؟-

نگاه بی عالقه ای به سبد ها و آینه های کنارش انداختم. 

 نون محلی هایی که خریدم تو کیفم انداختم و آروم گفتم:

 میرم جایی، شما برگردید.-

دربرابر چشم های گردش چادرم رو یکم محکم کردم که 

 بازوم رو گرفت.

ه هوا تاریک میشه! وایسا، کجا میری؟ یه ساعت دیگ-

میخوای رحمت و معتمد دهن تو و مارو باهم سرویس 

 کنن؟ 

 چشم هام رو تو کاسه چرخوندم.

تا قبل از ساعت نه برمیگردم، بچه ام مگه! بعدم به استاد -

 رحمتی ام گفتم میرم یه دوری میزنم.

 حاال کجا میری؟ بیام باهات؟-
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 کیفم رو روی دوشم انداختم و لبخندی بهش زدم.

 نه، زود برمیگردم.-

قبل اینکه با حرف هاش دودل بودنم رو واسه رفتن بیشتر 

 کنه، صاف از جاده خاکی سمت جنگل رفتم.

 به احتمال نودونه درصد من روانیم! -

بند کولهام رو محکم رو بین انگشت هام فشار دادم، 

سنگینی زنجیر دور گردنم من رو وادار میکرد که به اون 

 متن اهمیت بدم.

کارم عقالنی نبود، خودمم میدونستم فقط چیزی که 

نمیدونستم نیروی عجیب و ناشناخته ای بود که من رو 

سمت اون غار میکشوند. غاری که از نظر مرد خرافاتی 

 اینجا جن داشت.
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برام مهم نبود، انقدر پیش کارن چیز های عجیب غریب 

 دیدم پوستم کلفت شده!

ت مغزم رو سوراخ به جای اینکه بترسم، کنجکاوی داش

 میکرد.

از جاده خاکی سمت جنگل راه کج کردم، هوا بین گرگ 

 و میش گیر افتاده بود و خیلی کم آفتاب بی رمق میتابید.

خیلی زود رودخونه رو پیدا کردم که شبیه جویباری نازک 

به سمت قعر درخت های سربه فلک کشیده پیش میرفت 

 گتر میشد.و هرچی جلو تر میرفتم بستر رودخانه بزر

 انتهای این رودخونه یه غار هست! -

به لوکیشن گوشیم و آنتنی که قطع و وصل میشد نگاه 

 نگرانی انداختم.



 

Romanzo_o 621 

گردنبند مادربزرگم به حدی برام با ارزش بود که رو 

تصمیمم پابرجا موندم و درحالی که چادرم رو درمیاوردم 

تا راحت تر راه برم، سمت بخش بکر جنگل پا تند 

 کردم...
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کتونی های سفیدم به خاطر فرو رفتن تو خاک مرطوب 

 حسابی گلی و کثیف شده بود.

پاچه های شلوارمم کم خاکی نیست، مردمک هام رو ریز 

کردم و سعی کردم  ته این راهی که بی باکانه و بدون فکر 

 اومدم رو ببینم.



 

Romanzo_o 622 

کمی جلوتر به جای رودخونه دریاچه کوچیکی به چشم 

و درست کنار کوه یک غار بود که سیاهی قعرش میخورد 

مثل قیر داغ کف پاهام رو سوزوند. جوری که میخ کوب 

 شده لب دریاچه کم عمق ایستادم.

صدای سوتی تو گوشم پخش میشد، دستم از استرس 

 عرق کرده بود.

تمام دیواره بیرونی غار با گیاه پاراتنکیسوس پوشیده شده 

، بین یک عالمه سبزی و فقط یک دروازه کوچیک تاریک

 به نمایش گذاشته.

به تاریکی دهنه غار خیره شدم، ناخواسته آب گلوم رو 

چند باری قورت دادم. تاریکی بی حد و اندازش ته دلم 

 رو خالی کرد و صدایی توی ذهنم بهم هشدار میداد.
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گردنبند دور گردنم همچنان سنگین بود، میتونستم وزن 

بیخیال بشم ولی چیزی من زیادش رو از دوشم بردارم و 

 رو به درون اون غار فرا میخوند.

 دودلی رو کناری انداختم، کیفم رو روی زمین گذاشتم.

با مکث و نگرانی به اطراف و هوایی که داشت تاریک 

 میشد نگاه کردم. 

گوش دادن به صدای دارکوبی که کوبشش هیچ وقت 

 .ممتوقف نمیشه بهم امید میده حداقل تنهای تنها نیست

لبم رو به دندون گرفتم. مقنعهام رو از سرم درآوردم، 

 مانتوم رو هم دگمه هاش رو باز کردم.

خداکنه پشیمون نشم. به خدا بالیی سرم بیاد مامانی -

 دیگه واست فاتحه نمیخونم!
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نگاهم به شلوارم افتاد، صبح با تصور اینکه ممکنه به این 

شلوارک  ایده احمقانه دامن بزنم و تشریف بیارم، یک

 کوتاه تنگ زیر لباسم پوشیدم.

با اکراه شلوارمم درآوردم، تمام لباس هام رو تو کولهام 

 جا دادم و کفش هام رو کنار کیفم جفت کردم.

هنوزم گردنبند سنگین بود، هوا خنک بود و صدای 

 دارکوب و لرزنش آب تو گوشم پیچ میخورد. 

 از برخورد هوای خنک به رون و بازوهای برهنهام

 احساس سرما کردم و پهلوی زخمیم کمی تیر کشید.

انگشت هام رو از روی تاِپ نازک آبی رنگم به پانسمان 

 ضدآب زخمم کشیدم.

 طوری نمیشه!-
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امید دادن به خودم تنها چیزی بود که تونستم انجام بدم و 

 نمیدونم چقدر میتونست این امید، واقعی باشه.

رودخونه قرار  کف پاهام رو روی چمن های نمدار کنار

 دادم و نم نم وارد آب شدم.

از گرمی آب چشم هام گرد شد. قطعا آب باید یخ میبود  

 ولی داغ بود!

دستم رو تو آب زالل فرو بردم و به انعکاس خودم خیره 

 شدم.

 همش توهمِه ذهن مردم محلیه! خرافات واقعی نیستن.-

ر یچند قدم جلو رفتم، آبی که تا مچ پاهام بود حاال تا ز

باسنم رسیده و فقط چند قدم با ورودی اون تاریکی 

 خوف آور فاصله داشتم که صدایی از ته قلبم فریاد زد.

 ولی گرگینه هام خرافات بودن!-
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درست جلوی غار از حرکت ایستادم. کف پاهام از قرار 

گرفتن روی سنگ های ریز و درشت کف رودخونه درد 

ندش وار گرفت با حس خزه های لزج روی سنگ ها، چ

 کمی این پا و اون پا کردم.

به طرز مشکوکی همه جا ساکت شد، صدای آب، صدای 

دارکوب! شاخ و برگ درخت ها، انگار این جنگل قدرت 

 تکلمش رو از دست داده که تا این حد سکوت شد.

تاریکی غار بیشتر از تصورم بود، انگار اصال راهی واسه 

به دیوار ورود نیست. یک نفر یک عالمه رنگ مشکی 

 مالیده!

 نفس هام بلند شد، قلبم به طرز عجیبی تند میکوبید.

 صدای جیغ میشنیدم.

 حتی نمیدونستم صداها درسته یا من از ترس توهم زدم؟
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 کم کم عرق سردی روی شقیقهام نشست.

 صدای خنده های یک زن...

 صدای ناله های پر از درد یک مرد...

اد در خودش صدای گریه و زوزه گرگی که از درد زی

 مچاله شده بود.

 سرگیجه بهم دست داد. 

دستم رو به سرم گرفتم، آبی که راکت بود کم کم داشت 

تکون میخورد. زنجیر گردنبندم داشت پوست گردنم رو 

 میسوزوند.

 جای زخم پهلوم و گردنم باهم دیگه تیر کشیدن!

دستم رو به سرم گرفتم، بی دلیل از چشم هام آب میاومد. 

 م چیزی درحال انفجار بود.درون سین
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چشم هام رو محکم بهم فشار دادم که با صدای شلیک 

 اسلحه، تمام صداها قطع شد و قلبم آروم گرفت.

با پاچیده شدن قطرات آب به صورتم، که از برخورد 

گلوله ایجاد شده بود هوشیاریم برگشت و تونستم صدای 

 خشن و عصبی مردی رو بشنوم که داد زد.

صله بگیر و از آب بیا بیرون، تا یه گلوله از  غار فا-

 حرومت نکردم.
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چشم هام هنوز تار میدید و سرم سنگین بود. با این حال 

صدای مرد غریبه رو که هر نویزش سرشار از خشم و 

 حرص بود کامال میشنیدم.

درحالی که انگشت های دست راستم روی شقیقه ام به  

 ش میداد چرخیدم.حال دورانی، پوستم رو مال

مردی که جلو تر از بقیه بود، سر اسلحش من رو نشانه 

 گرفت و کامال جدی براندازم کرد.

 میای بیرون یا بگم بچه ها بیارنت؟-

به افراد پشت سرش که از نظر هیکل درشت بودن و 

 دست به سینه نگاهم میکردن، اشاره کرد.

م و آب گلوم رو قورت دادم، با قدم های آروم جلو رفت

 دستم رو جلوی باالتنم و سینه ام نگه داشتم.

 شماها کی هستید؟-
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اخم درشتی ابروهای مشکی و پرپشتش رو درهم تنید. 

نگاه طوسی رنگش من رو یاد گرگ نری میانداخت که 

 هنوزم جای دندون هاش روی پوستم میسوخت.

بهم گفتن سرتق و تخسی، ولی نگفتن زبون نفهمم -

 هستی.

کشید و تیری درست جلوی پام شلیک ماشه اسلحه رو 

 شد. از ترس و شوک زیاد حتی نتونستم تکون بخورم.

دست هام رو جلوی صورتم گرفتم و وحشت زده لب 

 زدم.

 باشه آقا آروم باش! االن..ا..االن میام بیرون!-

نگاه طوسی و وحشیش ریز شد و حرکاتم رو دنبال کرد. 

 ستم از کجابا نگرانی و حالی خراب و ضعفی که نمیدون

 تو وجودم رخنه کرده، از آب بیرون اومدم.



 

Romanzo_o 631 

با نگاه خیره افراد پشت سرش، روی شلوارکی که به 

سختی تا یک وجب زیر باسنم میرسید حالم بد و بدتر 

 شد. لبم رو گاز گرفتم و با لحن لرزیده ای گفتم:

 میشه لباسامو بدید؟-

بی اهمیت به حرفی که با هزاریکی عجز زمزمه کردم 

لوتر اومد و هر قدمی که برمیداشت ترس، درونم شعله ج

میکشید و زبانه هاش سلول های خاکستری مغزم رو 

 میسوزوند.

زیر نگاه خیرش به اندامم، عقب رفتم و به درخت بزرِگ 

 کنار رودخونه چسبیدم.

 چی از جونم میخواین؟ اصال شماها کی هستید؟-

. قسمتی م بودسینه به سینم ایستاد. دستم هنوز روی باالتن

که میدونستم کمی خیس شده و تمام پستی و بلندیم رو 

 به نمایش گذاشته.
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 دستو بردار.-

رنگ از رخم پرید، سرم رو بلند کردم و به صورت 

جدیش خیره شدم. به خاطر ریختن مقداری از موهای 

جو گندمیش، روی پیشونی کوتاهش چهره پخته تری 

 ازش ساخته شده بود.

 چرا!؟-

ونه های خط دارش به سمت باال جمع شد، ته خندید گ

ریشش مثل موهاش رو به سفیدی میرفت. ردیف دندون 

 های سفیدش رو بهم نشون داد.

 میخوام سلیقه کارنو قبل کشتنت ببینم.-

نتونستم جلوی تعجب و گردی نگاهم رو بگیرم. آب 

گلوم رو به سختی قورت دادم که سر اسلحش رو به مچ 

 دستم فشار داد.
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ری که دستم پایین رفت و نگاهش به یقه باز لباسم و طو

 خط سینم دوخته شد.

 بد نیست...-

لوله اسلحش پوستم رو داشت سوراخ میکرد، عرق شرم 

رو کل هیکلم نشسته بود و این مرد میانسال قصد نداشت 

 کوتاه بیاد.

 باهات ور نمیره، نه؟ توقع داشتم بزرگ تر باشه!-

شرم و فحش و سرزنش  گونه هام سرخ شد، خجالت و

 همه و هم تو سرم خراب شدن و سرم رو پایین انداختم.

نگاه خیره خودش و مردان پشت سرش آزارم میداد، شاید 

 باید زودتر من رو بکشه!

چشم هام رو با حرص بستم، دوباره دستم رو به سینم 

 چسبوندم و با صدایی که از ته چاه درمیاومد گفتم:
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 شماها...ک..کی هستید؟-

جلوتر اومد و سر اسلحش درست زیر گلوم نشست و نم 

نم باال اومد جوری که به چونم چسبید و وادارم کرد سرم 

 رو بلند کنم.

 کی غیر از تو راجعبه گردنبند میدونه؟-

زیر نگاه نافذ و تند و تیزش نفس کشیدن داشت یادم 

میرفت. حالت نگاهش، حالت حرف زدنش، رنگ چشم 

دی آشنا بود که انگار همین های صاحاب مردش به ح

 چند روز پیش زیر دستش کتک خوردم!

 هیچ کس!-
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کناره های چشم هاش چین خورد، باریکی نگاهش تیز تر 

شد و سر اسلحه رو بیشتر به چونم فشار داد، پس کلم به 

 درخت چسبید.

به دوستات؟ معلم، کوفت و زهرمار! هر کثافطی که -

 ی راجعبه این لعنتی گفتی؟باهاش در تماسی! به ک

هنوزم صدای جیغ های اون زن تو گوشم پیچ میخورد، 

سیاهی اون غار جلوی چشم هام بود ولی نمیتونست این 

 تصویر آشنای مرد روبه روم رو کمرنگ کنه!

دربرابر جدیت کالمش اخم کردم و با وجود ترسم با 

 حرص گفتم:

 به هیچ کس حرفی نزدم.-

و خیسم خیره شد انگار تو چشم های آب گرفته 

میخواست راست و دروغ حرف هام رو از تو چشم هام 
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بیرون بکشه. کف پاهام تو چمن و سبزه ها فرو رفته بود 

 و احساس سرما میکردم.

امیدوارم راست گفته باشی! حوصله دردسر ندارم. همین -

 االنم سروکله زدن با تو یعنی پا گذاشتن رو قوانین کارن...

ر بالیی سرم میاد یک سر ماجرا به کارن سکوت کردم، ه

 برمیگرده! 

 آقا ماه امشب کامله باید زودتر برگردیم!-

نگاهش روی گردنبندم چرخید و همچنان سرم رو به 

سمت باال فشار میداد. به سختی نفس کشیدم، تن خیسم 

 سنگین بود.

احساس میکردم هر دقیقه وزنم سنگین تر و جاذبه زمین  

 من بی دلیل پاهام سست شده.شدید تر میشه و 

 امکان داشت هر ثانیه زانوهام خم بشه و بیوفتم...
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دلم نمیخواست با کارن مخالفت کنم ولی تو همیشه به -

 برنامه هاش گند زدی! از بچگی کارت همین بود.

 نگاهم داشت خمار میشد، کسی صدام میزد.

 از داخل اون غار...

توهم! دنیا دور صدای یک زن بود، شاید یک دختر! شاید 

 سرم چرخ میزد.

پلک هام روی هم افتاد، زانوم خم شد و به پهلو روی 

 زمین افتادم.

 یعنی تغییر کرده؟-

صدای وحشت زده مرد دیگه ای بود، آدم های غریبه، 

احساسات غریبه و جسمی که باهام غریبه است و این 

گردنبند لعنتی، دور گردنم سفت شده، سنگین شده! انگار 

 د خفم کنه...میخوا



 

Romanzo_o 638 

 دستم رو باال آوردم، پلک هام باز شد ولی تار میدیدم. 

هنوز نه. تا دیر نشده همینجا بکشش جواب کارنو -

خودمون میدیم. ماست مالی کردنش کار سختی نیست. 

 کارن دشمن زیاد داره.

جلوم زانو زد. نگاهم رو از کفش های مشکی و براقش به 

ار گرفته بود اسلحه اش که روی پیشونیم هدف قر

 انداختم.

 وقتی شیش سالت بود باید میمردی! یا پنج سال پیش...-

سرم تو چمن های نرم و مرطوب فرو رفت. چشم هام رو 

 به سختی باز نگه داشتم و آروم نفس میکشیدم.

یا شاید به سختی نفس میکشیدم! هیچ درکی از شرایط 

 نداشتم! هیچ درکی!
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حن زننده ای ادامه خندید و روی صورتم خم شد و با ل

 داد.

یا تو اون مهمونی کوفتی باید خالصت میکردم. تو برای -

 بقای حکومتش یه دردسری، یه دیوار که باید خراب بشه. 

ذهنم تو تاریکی اون غار دست و پا میزد و هیچ نشانی از 

 مهمونی  تو خاطراتم نمیدیدم.

به سن و سالت نمیاد دختر خفت کنی، اونم وسط -

 جنگل!

شنیدن صدایی که مطمئن بودم میشناسمش هیکلش رو  با

 از جلوم تکون داد.

 بلند شد و وسعت دیدم رو به پشت سرش باز کرد.

از بین آدم های که نمیشناختم، اون چشم عسلی رو خوب 

 یادم بود.
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 بوسیدنش، بغل کردنش، طرز حرف زدن و نگاه کردنش!

 یه آلفای رده باال تو این جنگل چیکار میکنه؟-
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آرشام تکیهاش رو از درخت کنارش برداشت، تیشرت 

آستین کوتاه مشکی رنگش تک به تک عضالت 

برجستهاش رو تو این هوای نیمه تاریک که کم کم داشت 

 لباس سیاه شب رو میپوشید، به نمایش گذاشته.

 اخم های بدی رو پیشونی بلندش نشست.
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داری از جلوی موهاش خیس بود موهاش آشفته بود و مق

و آب ازش چکه میکرد ولی ردی از این خیسی روی تن 

 و بدنش نیست. 

 نگاه داغش روی قسمت های برهنه بدنم چرخ میزد.

 خیلی جدی لب زد.

یه گرگینه رِد بتا اینجا چیکار میکنه؟ فکر کردم منقرض -

شدید! خفتگیری، چیزی نیستید؟ میدون چند کیلومتر 

 اتفاقا خیلیم شلوغه مناسب خفت کردن آدما! اونور تره!

به پشت سرش نگاه کردم. هیچی غیر از درخت و سبزی 

 جنگل پشت سرش نیست، آرشام تنها بود؟

به سختی تکون خوردم ولی پهلوم تیر کشید و ناخواسته 

 لبم به ناله کوتاهی بلند شد و مجدد پخش زمین شدم و

 دو دستی پهلوم رو فشار دادم.
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ان آرشام روی صورتم چرخید و با لحن تندی نگاه نگر

 زمزمه کرد.

 چیکارش کردید؟-

مرد غریبه خندید، سینه به سینهاش با اطمینان و احساس 

پیروزی ایستاد و دست هاش رو تو جیبش فرو برد. 

افرادش درست پشت سرش ایستادن و جلوی دیدم رو تا 

 حدی گرفتن. 

ه مرو تو نیست، یبه تو ربطی نداره آلفای جوان! اینجا قل-

منطقه بی طرفه. منم دنبال رئیس جدید نمیگردم. گله من 

رده و رئیس حالیشون نیست، دنبال طعمه میگردن جرش 

 بدن! پس راهتو بکش و بزن به چاک!

دستم رو زیر تنم کشیدم. آرشام یک نفر بود و این آدما 

 هشت نفر! 
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به سختی سعی کردم نیم خیز بشم، نگاهش تو صورتم 

 میزد و انگار میفهمید یک دردم هست.گشت 

دردی که نمیدونستم چرا و چه طوری تو سینم جوالن  

میده و چرا حالم بده ولی نگاه گیراش جوری بود که 

 انگار میدونست کدوم نقطه از بدنم تیر میکشه.

دست هاش از حرص و خشم مشت شد و حتی با نگاه 

ته جستارم میتونستم شقیقه های نبض دار و رگ های بر

 گردنش رو ببینم.

نگران بودم، واسه اولین بار تو زندگیم نگران یک گرگینه 

 روانی بودم که تنها اومده بود اینجا! 

گرگی که جرات میکرد جلوی چشم های دریده کارن بهم 

خیره بشه و حاال جلوی هشت نفر مرد که احتماال گرگ 

 بودن سینه صاف کرده بود و بازم من رو نگاه میکرد.
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نشد! همچین هرکی هرکیم نیست. نمیشه که شماها  ِد-

بریزید سر یه نفر و بعدش منم نگاه کنم و برم؟ شرفم زیر 

 سوال میره!

 تو انگار دنبال دردسری؟-

نگاهش تنگ شد، دستی دور دهنش و لب هایی که لبخند 

 شیکی رو حمل میکردن کشید.

 شاید!-

د ولی فتابا تیر کشیدن قلبم چشم هام چند ثانیه روی هم ا

تو کسری از ثانیه هایی که تو درد و تاریکی پشت پلک 

هام، سرگرم بودم صدای خرناس بلند شد و بعدش 

 صدای داد مردی که اسلحهاش روی پیشونیم جا انداخته.

ترس و وحشتم از سروصداهایی که تو فضا پیچیده، 

وادارم کرد با هر مشقتی که شده چشم هام رو باز کنم و 

م، از دیدن عظمِت جسم بزرِگ این چشم برای بار چند
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عسلی مبهوت بشم که چه طور گردن گرگ طوسی رنگی 

 رو گاز میگرفت.

 آب گلوم رو نتونستم قورت بدم. 

زبونم از دیدن همچین چیزی قاصر بود و تمام قطرات 

 آِب بدنم از حرارت و هیجان صحنه روبه روم تبخیر شد.

ز و بزرگ صدای خرناس گرگی که زیر دندون های تی

 آرشام تقال میکرد گوشم رو آزار میداد.

مردی اطرافم نبود فقط گرگ بود، هشت گرگ طوسی با 

جثه ای کوچیک تر، آرشام رو دوره کرده بودن و 

 میتونستم شوکه شدنشون رو احساس کنم.

حتی صدای ضربان قلبشون، نفس های پر از ترسشون، 

 استرس نگاه وحشت زدشون به گرگ سیاهی که چند

برابِر یک گرگ معمولی بود و انگار قصد کشتن رئیسشون 

 رو داشت.
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 دختره رو بکشید...وقتو از دست ندید...-

صدای ضجه مانندش درست وقتی که آرواره های آرشام 

 سفت اسیرش کرده، افرادشو به حرکت درآورد.

نگاهشون چرخید، سه تاشون با همون شکل سمتم خیز 

 برداشتن.

کشیدم که کمرم به درخت کوبیده  ترسیده خودم رو عقب

 شد.

قبل رسیدنشون آرشام دندون هاش رو از پوست شکارش 

درآورد و با حرص سمتم خیز برداشت. از این واکنشش 

 جا خوردم. 

با دهنی خونی و دندون های که با خشم به اون طوسی 

 های روانی نشون میداد، داد زد.

 بکشید عقب بابا!-
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تن بزرگش رو جلوی هیکل پخش زمین شدم کشید، 

 پنجه هاش توی چمن و خاک فرو رفته بودن.

گوش هاش تیز بود و به حالت تهاجم به گرگ های روبه 

 روش نگاه میکرد.

 نزدیک من بمون عروسک...-

صدای دورگهاش، صدای پر از ابهت و دستوری مانندش 

زیر تنم جمع ته دلم رو خالی کرد. به سختی پاهام رو 

کردم و نشستم. کف پاهام میسوخت و احساس سرما 

 میکردم.
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یکی از گرگ هاکمی جلو تر اومد و دربرابر نگاه تحدید 

 گر آرشام سرش رو بلند کرد و گفت:

داری اشتباه بزرگی میکنی، درافتادن با ما برات خیلی -

 گرون تموم میشه. اون دخترو بده و راهتو بکش و برو!

ونش چیزی شبیه ترس و دلهره موج میزد. تو صدای لرز

مردی که آرشام گازش گرفته بود با ناله و آخ ریزی تغییر 

شکل داد. تمام صورتش از درد مچاله شده بود و سخت 

 نفس میکشید.

دستش رو روی گردنش کشید. خون زیادی از الی 

انگشت هاش بیرون میریخت. نگاه بدی از بین افرادش و 

د با هیکلش من رو پوشش بده آرشامی که سعی میکر

 انداخت.
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این لقمه دهنت نیست، سرک کشیدن تو کار یه قوم -

دیگه کار ابلههاست! آلفا بودنت برای ما مهم نیست با 

 کسی که تو کارمون دخالت کنه بد تا میکنیم.

چشم هاشون تو تاریکی میدرخشید، صدای خرناس 

م اثر هاشون و خط و نشون هایی که ثانیه ای روی آرشا

 نمیذاشت، بیشتر من رو میترسوند.

هر قدمی که اونا جلو میاومدن نفس کشیدن برام سخت و 

سختتر میشد و قلبم از هیجان و استرس زیاد نمیدونست 

 روند کوبشش رو چه طور تنظیم کنه!

تندتر کوبیدنش به معنی نفس های عمیق تر بود ولی من، 

 تو تنفس عمیق مشکل داشتم.

حالم اومد که خودم رو جلو کشیدم و تن نفهمیدم چی به 

بی جونم رو به بدن آرشام چسبوندم. برای اولین بار، منی 
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که قسم خورده بودم به هیچ گرگی پناه نبرم به یکی پناه 

 بردم.

انگار از حرکتم شوکه شد، ثانیه ای بدون اینکه برگرده، 

 زیر چشمی نگاهم کرد.

ر کشید، بی پاهاش رو جابه جا کرد و یکم خودش عقب ت

اراده یک دستم به پهلوش و دست دیگم روی کمرش 

 سفت شد.

از حرکتم تکون خفیفی خورد نامحسوس تنش رو بهم 

 مالید و آروم گفت:

 نترس یاس...من کنارتم!-

صداش بوی آرامش میداد ولی من تا سرحد مرگ 

 وحشت زده بودم!
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بدنش رو کمی صاف کرد، به گردنش کش داد، سرش رو 

بلند کرد و زوزه ای کشید که کل جنگل به به آسمون 

 ابهت صداش لرزیدن.

صداش مثل سیم برق بود که دستم رو به لختی تنش 

 کشیدم.

وجودم یخ بست، من به یک گرگ نر بزرگ جثه 

چسبیدهام که نفس هاش آروم بود و با هیکل بزرگش 

 سعی می کرد جلوی تنم رو بگیره!

ای گرگ زوزه بلندش، سکوت شب رو پاره کرد. صد

های دیگه ای به گوشم میرسید، به حدی حالم بد بود که 

 جرات نکردم سرم رو بلند کنم.

صورتم رو به پهلوش بیشتر فشار دادم. نرم بود، گرم بود! 

 بوی عجیبی میداد...

 بوی سبزه های تازه، بوی بارون! بوی آرامش...
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آرامش گرفتم! عجیب بود ولی گرمی تن و بدنش آرومم 

 لند کردم. کرد، سر ب

تقریبا هفت گرگ جدید جلوی آرشام رو گرفته بودن. 

گرگ هایی که ظاهرشون تفاوت ناچیزی با بقیه داشت 

 ولی انگار هدفشون دفاع از آرشام بود!

صدای هوهوی جغد و صدای باد تو گوشم بلند زمزمه 

میکرد و مانع از شنیدن حرف هاشون میشد، نگاهم رو از 

 ناخواسته به ماه زل زدم. جدال اون افراد گرفتم و

ماه کامل از بین ابرها بیرون میتابید و من نور نقره ای 

 رنگش رو تمام و کمال احساس میکردم!

یک چیز عجیب بود! صدای زنی که تا دقایق پیش من رو 

فرا میخوند حاال تبدیل به الالیی بلندی شده و چشم هام 

 هرثانیه خمار میشد.
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ی من مطمئنم شخصی از شاید بقیه حواسشون نبود ول

 داخل غار بهم نگاه میکرد.

مطمئن بودم نگاه میکرد! موهای طالیی و بلندش رو 

 دیدم.

سرم گیج رفت، روی چمن ها افتادم. نفهمیدم چیشد که 

اون آدم هایی که قصد کشتنم رو داشتن چرا پا پس 

 کشیدن و گریختن.

 نفس نفس میزدم. سینم خس خس می کرد.

دم و به شقیقه ام کشیدم. نور ماه صاف دستم رو باال آور

روم افتاده بود، انگار یکی پرژکتوری با نور نقره ای روم 

 انداخته!

همه چیز تار بود ولی با حس خیسی گردنم چشم 

چرخوندم و به چشم های عسلی گرگ سیاه روبه روم زل 

 زدم.
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 آرشام...-

نگاهم کرد ولی اهمیت نداد. پنجه هاش رو دو طرف 

 زمین کوبید. ناله ای تو گلو کردم.صورتم به 

 بوی بارون تمام شامهام رو پر کرده بود.

روی هیکلم خم شد، پوزشو به سینهام مالید و سرشونه 

های برهنم و گلوم رو با زبون بزرگ و داغش شروع کرد 

 به لیس زدن.
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 گر گرفتم!

آب گلوم رو قورت دادم، نگاهم روی نور نقره ای رنگ 

ماه بود که روی هیکلم افتاده و گاهی آرشام با سرش 

 جلوی تابش و رسیدن نور رو میگرفت. 

توان تکون خوردن نداشتم، دست و پاهام سر بود، به 

زحمت کمی تکون خوردم. ولی حالیم بود داره چه غلطی 

باز کردم و از بین لب های خشکم میکنه! به سختی لب 

 نجوا کردم.

 آرشام نکن! چی کار میکنی؟ آیی..-

صدای ضعیفم بازم قابل شنیدن برای این جثه بزرگ نبود. 

پنجه هاش رو از باالی یقهام به سمت پایین کشید وقتی 

لباسم پاره شده نفسم گرفت! چند ثانیه درحالی که پنجه 

  کرد.هاش دو طرف هیکلم بود سرش رو دوال

 نگاهش برق میزد! 
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به باالتنم نگاه مشتاقی انداخت، صدای شبیه خرناس 

 درآورد و بی هوا شکمم رو لیس زد.

از گرمی زبونش حالم بد شد! با پانسمان پهلوم کاری 

نداشت و واقعا خوشحال بودم تو این شرایط یک درد 

 دیگه به دردم اضافه نمیکنه!

 بسه! آیی..بلند شو... -

نگاه زردش سرشار از خواستن بود، برق نگاهش نمیشنید، 

من رو میخ کوب کرده! پایین تر رفت، غریزه دخترانم 

وادارم کرد پاهام رو بهم بچسبونم. دستم رو روی سوتینم 

 چفت کردم.

میخواستم از جام بلند شم ولی انگار به زمین چسبیده 

 بودم.
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پایین رفت، سرش رو به سر زانوهام مالید، صداهای 

ی درمیاورد. انقدر شوکه شده بودم که درکی از عجیب

 حرکاتش نداشتم! با پوزش پاهام رو باز کرد.

خودش رو جلو کشید و درحالی که بدنش بین پاهام بود 

 به لیس زدن شکمم ادامه داد.

قلبم در ثانیه آروم تر میزد، خمار شده بودم. ترسم به 

 اندازه کافی قدرت نداشت تا هوشیار نگهم داره.

گار صدساله نخوابیدم. با آخرین رمق وحشت زده ان

 اسمش رو صدا زدم.

 آرشام...-

 سرش رو بلند کرد، صاف به صورتم زل زد.
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درون جام عسل نگاهش شربت خواب ریخته بودن، گوی 

های براقش جادوم کرد. پلک هام سنگین شد و تو 

 تاریکی گم شدم.

*** 

 "آرشام"

م ، ازش فاصله گرفتبا فشاری که سعید به پهلوم وارد کرد

 و توی رودخونه افتادم.

آبی که به سرو صورتم پاچیده شد من رو از اون خلسه 

 ای که درونش گیر افتاده بودم نجات داد!

گیج و منگ و خمار همون جا شیفت دادم و با دست 

موهام رو به عقب هول دادم. چند ثانیه فقط به اطراف 

 نگاه کردم.

 داشتم چی کار میکردم؟
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ا با چشم های نگران دور تر ایستاده بودن و هیچی بچه ه

 نمیگفتن. 

 معنی نگاهشون برام گنگ بود، مثل زمان و حالم!

 سعید شاکی جلوی هیکلم و پاهای اون دختر ایستاد. 

 چپ چپ نگاهم کرد، شیفت داد و داد زد.

معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟ تو حال خودت -

 نیستی؟ 

یاسمن اشاره کرد و با حرص دو دستی به جسم بی حال 

 غرید.

تو مثل ما نیستی که تحت تاثیر ماه قرار بگیری! چه -

 مرگته!

سرم رو کج کردم، نگاهم با دیدن لباس پاره یاسمن گرد 

 شد. وحشت زده از آب بیرون اومدم. 
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 نشون نزدی نترس! باید زودتر بریم.-

جلوی هیکل مچاله شدش زانو زدم و به گردنش دست 

 کشیدم.

 گرگم یاغی شده!-

 به باال تنه نیمه برهنش نگاه کردم و با ترس زمزمه کردم.

داشتم چه گوهی میخوردم! این..این دومین باره! نزدیک -

 بود نشونش بزنم.

 آرشام حالت خوبه؟-

سرم رو بلند کردم. با نزدیک شدن لیدا و میشا فوری از 

جام بلند شدم و درحالی که نگاهم رو از همشون 

 غریدم. میدزدیدم

از تو کیفش یه چیزی بردارید تنش کنید باید ببریمش یه -

 جای امن!
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قلبم داشت تو حلقم میزد، شدم مثل آدمی که از تو کما 

 بیرون اومده و با حجم زیادی از تغییرات مواجه شده!

 خودم رو عقب کشیدم. احساس گرما میکردم.

مخم گرم شده بود و گرگ درونم ویراژ میداد و یک جا 

وم نبود، با نزدیک شدن سعید زوزه کشید و عصبی تر آر

 شد.

انگار از اینکه نذاشته بود کار نیمه تمومش رو تموم کنه 

 شاکی بود!

 ولی من خوشحال بودم اجازه نداد!

 آرشام...-

به درخت تکیه دادم. با فاصله مناسب از جسم یاسمن که 

داشت من رو تحریک میکرد. از بین نفس نفس زدن هام 

 از کردم.لب ب
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۸۱ 

🍹 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  ـؒ 

 چیه؟-

لبخند کمرنگی زد، دستش رو روی شونم کشید. هیکلم 

خیس بود ولی انقدر داغ کرده بودم که احساس میکردم 

 همین االن تمام آِب تنم تبخیر میشه.

 له، طبیعیه که تو...آروم باش چیزی نشده...امشب ماه کام-

 دستم رو به نشانه سکوت باال آوردم.

حرفش رو نیمه تموم رها کرد. طبیعی نبود! جوان بیست 

 ساله نبودم و اولین فصل جفت گیری رو نمیگذروندم.
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اولین باری که گرگم تا این حد یک نفر رو میخواست، 

 هیچ وقت این احساس رو نداشتم.

شش نداشتم. هیچ وقت هیچ وقت تا این حد به یک نفر ک

تو فصل جفتگیری از خود بی خود نمیشدم و هیچ وقت 

 نسبت به ماریا این طور نبودم.

فقط گرگم نبود، من کسی بودم که تو محوطه جلوی ویال 

 بوسیدمش و االن...

دو دستی موهام رو چنگ زدم، این شرایط برای یک آلفا 

 طبیعی نیست!

*** 

 ولی من میگم طبیعیه!-



 

Romanzo_o 664 

کالفگی تو اتاق رژه میرفتم و به موهای بدبختم با عجز و 

چنگ میزدم. عمه خونسرد به صندلیش تکیه داد، عصاش 

 رو به زمین کوبید و با حرص گفت:

تو هیچ وقت عشقو تجربه نکردی، هیچ وقت به کسی -

میل نداشتی! ماریا رو به اجبار نشون زدی، اون حتی 

 گرگینه نبود!

 گی گفتم:جلوی هیکلش ایستادم و با کالف

یاسمنم نیست! این دختره هیچی نیست، یه آدم معمولیه -

 عمه!

لبخندی بین لب های باریکش نشست. با تجربه تر بود، 

پخته تِر! کلی تو این زمین و خاک نفرین شده قدم زده و 

 زیرو بم زندگیم رو حفظ کرده.

 بیشتر از پدرم، بیشتر از مادری که سر به دنیا اومدنم مرد!
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 ت حقیقیت باشه.شاید جف-

خنده عصبی کردم. حالم خوب نبود از درون آروم نبودم 

و از بیرون شبیه مردی شدم که نزدیک بود به یک دختر 

 ناخواسته تجاوز کنه!

به جفت حقیقی اعتقاد ندارم! اینا واسه زمان قدیمه! نه -

 االن!

 وسط اتاق ایستادم. 

 وچشم بستم و بازم نفس کشیدم، لبخند روی لب عمه ر

 نمیتونستم تحلیل کنم.

تو جوانی پسرم، واسه آلفا بودن و سردسته بودن زیادی -

 جوانی! پدرت زود مسئولیتهارو به دوشت گذاشت.

بلند شد. دربرابرش سرم خم کردم. دست بلند کرد و 

 گونهام رو نوازش کرد.
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تو زمان زیادیه رابطه نداشتی و ضعیف شدی، بدنت به -

اره. اینکه این دخترو دوست داری این فرایند طبیعی نیاز د

یک دلیل واسه یاغی شدنته! دلیل دوم کامل بودن ماهه! 

آرشام تو هیچ وقت از این فصل لذت نبردی، یعنی 

 نذاشتن که ببری! 

 نگاه کالفهم رو به چشم های آرومش انداختم.

 لبخند مهربونش دلم رو قرص کرد.

رت تو کار اشتباهی نکردی! خداروشکر خودخواهی پد-

بهت ارث نرسیده. مهم نیست این دختره چیه و کیه! اگه 

گرگت براش له له زد و از این سر تا اون سر جنگل به 

هوای بوی تنش رفتی، اگه احساس خطر کردی و از صبح 

اینجا کالفه رژه رفتی به خاطر اینکه دلت براش لرزیده. 

 این کامال مشخصه!
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کردم. سکوت کردم، مخم قفل کرده جوابی پیدا نمی

همیشه اتفاقات زندگیم رو کنترل میکردم، البته تا جایی که 

میتونستم! هربار که کنترل همه چی از دستم خارج میشد 

 یک اتفاق بد میوفتاد.

عمه با قدم های آروم بیرون رفت، ساعت نزدیک ده شب 

بود. نمیدونستم باید با خودم و احساسات خارج شده از 

 کنترلم چه کنم!

عت بود که بی هوش تو تنها اتاق اینجا یاسمن یک سا

افتاده و جرات نزدیک شدن بهش رو نداشتم. دلم 

میخواست تمام حس و حالم و بی قراریم رو بزارم پای 

ماه کامل ولی حقیقت این بود که تاثیر گذاری این ماه 

روی من اونقدر نبود که دلم بخواد یک نفرو تو جنگل 

 نشون کنم!
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م، چشمم به در بود. حسی من چند بار نفس عمیق کشید

 رو به اون سمت میکشید.

بدتر از همه عمه بود که من رو تنها گذاشت و رفت 

 بیرون!

میخواستم سمت در برم ولی پاهام سمت اتاق رفت، از 

الی در به صورت غرق خوابش و نفس های آرومش نگاه 

 کردم.

به رحمت زنگ زدم گفتم یاسمن اینجاست. راستشو -

کلی نداشت خیلیم خوشحال شد. فقط بخوای هیچ مش

گفت عروسی چیزی خواستی بگیری اول اونو دعوت 

 کن. بعدم  خودش با مدیر دانشگاه و بقیه هماهنگ میکنه!

نمیتونستم نگاهم رو از صورت مظلومش بگیرم. زیر لب 

 آروم گفتم:

 سعید...-
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کنارم ایستاد، دست به سینه به دیوار تکیه داد و لبخند 

 لم داد.ژکوندی تحوی

 جونم ساالر؟-

از سرشونش نگاهش کردم، برق خوشحالی نگاهش 

 اعصابم رو خط خطی می کرد.

 مردشور خودت و نقشه هاتو ببرن، باشه؟-

لبش رو به داخل جمع کرد و فقط سر تکون داد. با ناله 

 کوتاهی که یاسمن کرد ناخواسته قلبم تندتر تپید.

 

۸۳ 

🍹 

ؒ  مـ ؒ  ٍـؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ٍتـؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ  ٍؒ  ـؒ 
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ؒ  مـ ؒ  ٍـؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ِـََشـؒ  َـَ َـَ َـَ ؒ  یَِ ؒ  ٍـؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  مـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ٍـ ؒ  ـؒ  ؒ  ٍـٍـؒ   ؒ 

 

یه تحقیق کن ببین میتونی بفهمی این کیه که میخواد -

 بکشتش! این دفعه چندمه که قصد جونشو کردن.

سری به معنی باشه تکون داد. نمیدونم چرا جای زبون 

 د.کلهاش، جابهجا میش

یاسمن تکون خفیفی خورد، دستش رو به سرش گرفت. 

نگران حال و روزش بودم! به خصوص که لیدا گفت 

موقع تعویض لباس متوجه پهلوش و جراحت های روش 

 شده.

کشش عجیبی نسبت بهش داشتم، نسبت به بوی تنش، 

 نگاهش، صورتش، لب هاش!
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باالی سرش مردد ایستادم و سعی کردم خاطره لب های 

ش رو از ذهنم دور کنم. آروم به پیشونیش دست شیرین

 کشیدم، از داغی پوستش چشم هام گرد شد.

شاید باید میرفتم بیرون و عمه رو میفرستادم باالسرش تا 

 یکم آروم بگیره!

نگاه خمار و گیجش رو بهم انداخت. زبونم رو به لب  

هام کشیدم و لبی تر کردم برای حرف زدن با دختری که 

 جور جلوش وا داده بودم.چند باری نا

 حالت خوبه!؟ درد نداری؟-

چشم های نیمه بازش دور اتاق چرخید، دستش رو روی 

 شقیقه اش فشار داد و بینیش رو باال کشید.

شال آبی میشا روی موهاش رو پوشونده بود ولی از این  

زاویه چند تار موی پرکالغی قابل رویته و حواسم رو از 

 فیس سفیدش دور میکرد.
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 من کجام؟ چ..چرا انقدر سرده؟-

روی تخت نشست، خوددار سرجام ایستادم. دستم رو تو  

جیب شلوارم فرو بردم. نور امید کمرنگی ته دلم روشن 

 شد که یادش نباشه چه غلطی داشتم میکردم.

با کالفگی با سر انگشت هام پوست پر التهاب گردنم رو 

 لمس کردم. 

نشون داد، سرم به ذهنم برگه سفید جواب هاش رو بهم 

پایین متمایل شد و به گل های قالی قرمز و دست بافت 

 زیرمون خیره شدم و با لحن مالیمی گفتم:

 جات امنه، نگران نباش. -

چند ثانیه منگ به نقطه کوری زل زد. سکوت فقط با 

صدای نفس های سنگینش و جیرجیرک پشت پنجره 

لی یکهو و شکست. تو فکر این بودم که فلنگو ببندم و برم
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سمتم چرخید و صدای ترق استخون گردنش تو اتاق 

 پخش شد.

 ابروهاش درهم گره کور خورد. 

چشم هاش رو ریز کرد و انگشت اشارش رو سمتم 

 گرفت و با لحن مشکوکی گفت:

 تو..تو داشتی لباسمو پاره میکردی؟-

لبم رو گاز گرفتم، سعید به درگاه در تکیه داده بود و تو 

 یخندید.این وضعیت  م

از جاش بلند شد، سرش گیج رفت و دستش رو به سرش 

گرفت. جلو رفتم تا مانع از افتادنش بشم که مشت بی 

 جونی به سینم کوبید.

 جلو نیا ببینم! -
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آب گلوم رو قورت دادم و سرجام ایستادم. دستش سمت 

قلبش رفت و کمی چهرش درهم جمع شد. همون طور 

غزم تو سر خودش میزد که قلب من پرهیجان میکوبید و م

 و دنبال جواب واسه سوال هاش میگشت.

 داشتی..داشتی منو لیس میزدی؟- 

نمیدونم چرا به لحن شاکیش نزدیک بود بخندم. بی حال 

 بود ولی بامزه نگاه میکرد.

سرش رو بلند کرد، به مردک قهوه ای و عصبیش و مژه  

 های خیسش خیره شدم و آروم گفتم:

 توضیح میدم!-

نگاهم کرد و انگار تمام گندی که زده بودم رو  چپ چپ

 به یاد داشت با لحن جیغ مانندی جلوم ایستاد و لب زد.

 واسه چی منو لیس میزدی؟  -
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 مریضه!-

با حرص سمت قیافه خندون سعید چرخیدم. دست به 

سینه به دیوار تکیه داده بود و به بدبختی که خودش 

 مسبب نصفشه لبخند ژکوند تحویل میداد. 

 با این حرفات کمکی نمیکنی...-

 واال قصد کمک ندارم جون تو! -

 کفری نگاهش کردم و غریدم.

 برو بیرون تا کار دست ندادم!-

دربرابر لحن پرحرصم دستش رو به حالت تسلیم باال 

 آورد و رفت.

دستی به صورتم کشیدم و قدمی سمتش برداشتم، به 

د ایسختی صاف ایستاده بود. نمیدونستم چه طوری ب
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کاری که ازش درکی نداشت رو توضیح بدم که نه اون 

 احساس بدی پیدا کنه و نه من خراب بشم!

ولی متاسفانه خراب کردم، چه دیدار اولمون و چه بی 

 ثباتی احساساتم و گوهی که خوردم!

 با لحن دلجویانه ای لب زدم.

 برات توضیح میدم یاس! من...-

 

۸۴ 

🍹 

ؒ  مـ ؒ  ٍـؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ــٍٍؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ٍتـؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ  ٍؒ  ـؒ 

ؒ  مـ ؒ  ٍـؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ِـََشـؒ  َـَ َـَ َـَ ؒ  یَِ ؒ  ٍـؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـٍٍـؒ  ؒ  مـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ٍـ ؒ  ـؒ  ؒ  ٍـٍـؒ   ؒ 

࿐࿐ ❥✾❥ ࿐ 
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قبل اینکه بتونم براش دلیل نچندان قانع کننده ای بیارم 

سیلی روی گونم کاشت. جا نخوردم، حتی میلی متری 

جابه جا نشدم و از درد و سوزش سیلی سست و بی 

 ش ناراحت نشدم.جون

حتی گرگ درونم مثل پسر های خوب سرجاش تمرگیده 

 بود و مظلوم نگاه میکرد.

 احساس میکردم االن تمام حق های جهان با اونه!

صورتم به سمت مخالف متمایل شد، چشم بستم و نفس 

 عمیقی کشیدم. 

 با بغض گریه و حالت منگی لب باز کرد. 

میزنی؟ فکر پیش خودت چی فکر کردی که بهم دست -

کردی چون ننه بابا باال سرم نیست میتونی هرکاری 

خواستی باهام بکنی؟ ت..توام..م.مثل..کارنی؟ از تحمیل 
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درد خوشتون...میاد نه؟ واسه چی لیسم زدی؟ که بعد 

 گازم بگیری؟ 

به صورت خیس از اشکش نگاه کردم. از تحمیل دردی 

 که گفت چیزی نفهمیدم! 

 داری، حالت خوب نیست.آروم باش یاس! تو تب -

دست های مشت شدش رو به سینم کوبید. مچ جفت 

دستش رو بین انگشت هام گرفتم، وحشت زده عقب 

 رفت.

چرا جفتتون یه چاقو برنمیدارید تنمو پاره کنید؟ چرا یه -

گلوله حروم نمیکنید؟ چرا انقدر دستمالیم میکنید، هان؟ 

 فکر کردید هرزه ام؟

ودم که از شنیدن حرف های گرگم عصبانی بود، مثل خ

 بی ربط و دردآورش عصبانی بودم.
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سعی کردم خودم رو کنترل کنم ولی گریه هاش، عجز 

نگاهش، داغی بیش از حد دست هاش و حرف هایی که 

یک جورایی جزو خط قرمز هام بود، همه و همه اون 

 روی سگم رو کم کم باال آورد. 

سم بی اخم هام درهم رفت، خودم رو باال کشیدم، ج

حالش رو به دیوار چسبوندم و دست هاش رو تو سینش 

 قفل کردم.

 از وحشت نگاهش کفری شدم.

من تو حال خودم نبودم! نمیخواستم بهت دست درازی -

 کنم!

دربرابر دادی که زدم تو خودش جمع شد و گریه هاش 

شدت گرفت. تقصیر اون نبود، تقصیر من و میل و درونم 

 بود! 
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رش داد زدم، پوف کالفه ای کشیدم. پشیمون از اینکه س

سلول های مغزم یاری نمیکردن، آروم دست هاش رو ول 

 کردم.

 توام مثل کارنی! همتون شبیه همید، همتون!-

نادیده گرفتن حرف های پر بغضش برام سخت بود، رو 

این دختر حساس شدم و وقتی اسم کارن وسط میاد دلم 

 میخواد یکی رو با دندون هام پاره کنم.

 تب داری یاس! رنگت مثل گچ سفید شده.-

دستم رو باال آوردم. به پیشونی داغش چسبوندم که فوری 

 خودش رو کنار کشید و از روی تخت بلند شد.

 بهم دست نزن! م..من میرم..-
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تلو تلو میخورد، با کمک دیوار صاف ایستاد و سرتقانه 

سمت در رفت. با کف دستم به رونم کوبیدم و با لحن 

 ی گفتم:مالیم

 کجا میری این وقت شب؟-

جواب نداد، بعید میدونستم اصال تو حال خودش باشه. 

آروم از جام بلند شدم، گیج و منگ وسط اتاق ایستاد و 

 سمت در رفت.

 پشت سرش ایستادم.

 د..دنبالم نیا! و..ولم..ک..کن.-

دستش رو به سرش گرفت، تازه متوجه خیسی لباس 

ود، تب داشت و احتماال هاش شدم. کل تنش عرق کرده ب

 هزیون میگفت و داشت فرار میکرد!
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دستم رو از پشت دور پهلوش پیچیدم که تقال کرد. با 

 لحن مالیم و مهربونی لب زدم.

عزیزم وایسا، به خدا کاریت ندارم، احتماال مریض -

 شدی. بزار یه آمپول یا ُسرم برات بزنم.

ت انگش اهمیت نداد، حتی فکر کنم نفهمید چی میگم. با

 های گرمش دستم رو گرفت.

تو این خرتوخری قلبم از هیجان لمس تنش صداش بلند 

شده بود و گرگم ذوق مرگ باال و پایین میپرید، فقط من 

 بودم که مثل چنار سعی میکردم طبیعی رفتار کنم.

 آقا گرگه بهم دست نزن! برو عقب...-

 از لحن تخس و خمارش خندم گرفت و با خباثت گفتم:

 یخوام بخورمت که انقدر میترسی!نم-
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از نق هایی که میزد لبخند کمرنگی گوشه لبم نشست، 

آروم ولش کردم به سختی قدم برداشت از بغلم خودش 

 رو بیرون کشید.

درو سمت خودش کشید، پشت سرش ایستادم تا اگر 

حالش بد شد بگیرمش که با باز شدن در و نمایان شدن 

قب اومد و کمرش چهارتا گرگ هین بلندی کشید، ع

 چسبید به سینم و بازم من رو غرق حس خوب کرد. 

میشا و لیدا انگار به در چسبیده بودن و داشتن حرف 

هامون رو گوش میدادن، همین که در باز شد تعادل از 

دست داد جلوی پای یاسمن افتادن زمین، نگاه چپی به 

 پژمان و سعید انداختم که با نیش شل از روی پله ها پایین

 پریدن.

ننه درحالی که با گوشیش از آتیش عکس میانداخت   

 بدون اینکه برگرده داد زد.
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 اگه آرشام خوردتش بهم بگید برم کاچی بار بزارم!-

 

۸۴ 

🍹 

ؒ  مـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  اهـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  تـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒؒ͜͡◌ 

ؒ  مـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  یـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  شـؒؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  مـ◌ؒؒ͜͡   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـؒ   ؒؒ͡◌͜ 

࿐࿐ ❥✾❥ ࿐ 

ه شیفت داده بود، دستی به موهای مجعد سعید درحالی ک

مشکی رنگش کشید و با لبخند با مزه ای سمت عمه داد 

 زد.

صحیح! میگم اگه آرشام مارو بخوره باید حلوا بار بزاریا، -

 فکر نکنم به کاچی برسه!
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عمه که انگار طبق معمول درست نفهمیده بود سعید چی  

 میگه بلند گفت:

؟ به دختر کاچی میدن! یعنی چی به آرشام حلوا بدم-

 فشار تحمیلی به دختره نه پسر، لندهور!

 نمیدونستم بخندم یا قیافه جدیم رو ثابت نگه دارم. 

دست هام رو دور پهلو های یاسمن سفت کردم و بدن 

 داغ و آتش دارش رو صاف نگه داشتم. 

میشا با دیدن نگاه جدیم فوری از روی هیکل لیدا بلند 

 ه مات یاس شیفت دادن.شد و جفتشون جلوی نگا

 سالم عزیزم، خوبی بهتر شدی؟ -

یاسمن که مات و مبهوت مونده بود، یادش رفت باید من 

رو پس بزنه. با شگفتی به لیداو دستی که دوستانه جلو 

 آورده بود نگاه کرد.
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 سالم...-

دست لرزونش رو جلو برد، ارتعاشش نشون میداد ترسیده 

با این حال با لیدا دست و هیجان زیادی رو تحمل میکنه. 

داد و گیج به میشا که با نیش چهار متری نگاهش می کرد، 

 خیره شد.

وای خدا چقدر خوشگله! من میشام! تو خیلی گوگولی، -

 ببینم چند سالته؟ 

یاسمن مسخ شده ایستاده بود، دمای باالی بدنش نگرانم 

می کرد. آروم به عقب کشیدمش و بازوی لیدارو با دست 

 رفتم.آزادم گ

ببرش تو اتاق، تب داره. دوتا استامینوفن بهش بده. -

 لباساش رو کم کن.

لیدا نگاهش رو از چهره خمار یاس به صورت جدی و 

 نگرانم انداخت و مطیعانه سر تکون داد و آروم گفت:
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 میخوای پاشویهاش کنم؟-

با سست شدن بدنش، دستم رو زیر کمر و پاش بردم. به 

 روم بلندش کردم.نگاه خمارش زل زدم و آ

 چشم هاش روی هم افتاد و سرش رو به سینم چسبوند.

بهش آب بده، پاشویه میکنی آبش خیلی یخ نباشه، یه -

 پتو روش بنداز.

روی تخت خوابوندمش، آروم پلک هاش رو باز کرد. 

 نگاه پر از حرصم رو از زخم گردنش گرفتم.

 یه آمپول بهت بزنم زود خوب میشی.-

 م..مگه دکتری؟-

لبخند بی حالی بهش زدم. کنارش روی تخت نشستم، تب 

و لرزش و هزیون گفتنش یک فرصت بود واسه نگاه 

 کردن و حرف زدن باهاش، بدون ترس و استرس!
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انگشت های داغش رو بین دستم گرفتم، پشت دستش رو 

باال آوردم و نمیدونم چرا دلم خواست بدنش رو بو 

 بکشم.

 نمیاد؟ یه بار بهت گفتم دکترم، یادت-

 ها، نه! کی گفتی؟-

 خندیدم.

آروم بلند شدم و پتو رو روی هیکلش انداختم. احتماال 

اگر حالش بیاد سرجاش باید منتظر یک سیلی جانانه دیگه 

 از طرفش باشم.

 بخواب بعدا صحبت میکنیم.-

چشم هاش روی هم افتاد و با دست پیشونیش رو فشار 

 نمیفهمیدم.داد. زیر لب یک چیزایی میگفت که زیاد 
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از اتاق خارج شدم و میشا و لیدارو داخل فرستادم. خودم 

 اگر باالسرش باشم قطعا گرگم کار دست جفتمون میده!

با خروجم از خونه باد خنکی به صورتم چسبید و گرمی 

و التهابی که به خاطر آغوش یاسمن بهم دست داده بود 

 رو کمی التیام بخشید.

ارک شدم رفتم، نگاه با قدم های آروم سمت ماشین پ

هیجان زده پژمان و بقیه برام بی معنی بود ولی قابل درک، 

 چرا!

می تونستم درک کنم برق نگاهشون به خاطر چیه ولی 

 قطعا قرار نبود مسئله ای بین من و یاس پیش بیاد.

 حداقل نه به این زودی!

صندوق عقب ماشینم رو باز کردم، نور گوشیم رو به 

که با خودم آوردم انداختم. از بین  کیف کمک های اولیه

داروهام، چیزی که احساس می کردم به درد حالش 
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بخوره رو برداشتم که شامه ام ثانیه ای از بوی عطر تند 

 سعید سوخت.

 بینیم رو باال کشیدم و با حرص گفتم:

 کم بمال! بوی عطرت بینیمو کز داد.-

ود. ب کنارم ایستاد، درحالی که گوشی یاسمن رو نگه داشته

با دیدن گوشیش اخم هام درهم گره خورد. صاف ایستادم 

و گوشی رو ازبین دست هاش بیرون کشیدم که آروم 

 گفت:

 مهمون ناخونده داریم.-

 گردن کج کردم و به صورت خونسردش نگاه کردم. 

 کی اومده؟-

 ادامه پارت
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دستی به گردنش کشید، باد تغییر جهت داد و بوی غریبه 

پیچید. قبل اینکه حرفی بزنه چرخیدم  ای تو سینوس هام

و به دوتا مازراتی سفیدی که از یه حدی جلوتر نمیاومدن 

 خیره شدم.

اخم هام با شدت بیشتری درهم گره خورد، باالی جاده مه 

کمرنگی شکل گرفته و چراِغ روشن ماشین ها مه شکن 

 نداشت.

 با حرص در صندوق رو بستم که سعید لب زد.

من، ولی جرات ندارن. اجازه میخوان اومدن دنبال یاس-

 برای جلو اومدن.

 نگاهم رو تنگ کردم. از این زاویه کسی مشخص نبود.

 خوبه افرادش احترام حالیشون میشه.-

 دستی دور لب هاش کشید و سینه صاف کرد.
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گوشی یاس رو بین انگشت هام فشار دادم و با حرص 

ه ب سمت کلبه قدم برداشتم و درهمون حین بلند، خطاب

 همه بچه ها غریدم.

 هر کره خری نزدیک کلبه شد، گردنشو بشکنید تا بیام.-

 

۸۵ 

🍹 

ؒ  مـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  اهـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  تـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒؒ͜͡◌ 

ؒ  مـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  یـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  شـ◌ؒؒ͜͡  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  مـ◌ؒؒ͜͡   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـؒ   ؒؒ͡◌͜ 

࿐࿐ ❥✾❥ ࿐ 

خیر سرمون اومده بودیم تفریح و استراحت، یه جوری -

میاریم، دلم میخواد لقب پدرخوانده گنگستر بازی داریم در

 بهت بدم!
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دربرابر لحن شوخ و بامزه سهراب چیزی به ذهنم نرسید 

تا جواب بدم. از پله ها باال رفتم و دستگیره در رو فشار 

دادم که پژمان همون طور که چندتا چوب درشت تو 

 آتیش میانداخت و از جاش بلند میشد گفت:

از فردا یه آگهی بزنم تو خودمم میخوام تغییر شغل بدم، -

روزنامه بگم هرکی خواست بره دعوا بهم زنگ بزنه، گله 

 ای میریزم سر یارو! 

تو سکوت وارد فضای نیمه تاریک شدم و درو پشت سرم 

 بستم. 

صدای پچ پچ میشا و لیدا از داخل اتاق به گوشم میرسید. 

با ورودم به اتاق لیدا از کنار تخت بلند شد و میشا 

 پارچهای نمداری رو روی پیشونی یاسمن کشید.دستمال 

 هنوز داغه؟-
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نه زیاد! احساس میکنم تب نداره. همین االن خوابش -

 برد.

دستم رو از کنار دست های ظریف میشا رد کردم و به 

 گونه یخ کرده یاسمن دست کشیدم.

آروم نفس میکشید، وجود پر تالطمش االن آروم تر شده 

 راحت کرد.بود و همین یکم خیالم رو 

 طبیعیه انقدر زود تبش پایین اومده؟ -

 نمیدونم!-

لیدا سکوت کرد. تشت کوچیکی که تا نصف آب پر کرده 

 بود رو برداشت و بیرون رفت.

کنارش روی تخت نشستم و به گلوش و گردنش دست 

کشیدم. طوری دمای بدنش نرمال شده بود انگار از اول 

 هیچ وقت تب نداشته!
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م آوردم رو کنار تختش گذاشتم. پوست آمپولی که با خود

نرم و لطیفش جوری وسوسه کننده بود که دلم میخواست 

 در آغوش بگیرمش و وجب به وجبش رو لمس کنم.

درحالی که نگاهم رو چشم هاش بود خطاب به چهره 

 فضول میشا گفتم:

با خواهرت برید عمه رو بیارید تو، مراقب یاسمن -

 م خبر بده.باشید. اگه دوباره تب کرد به

با اکراه از جام بلند شدم، پتوی گلبافت قرمز رنگ رو باال 

 کشیدم.

به اندازه ای پرز هاش زیر گلوش رو نوازش کنه و باعث 

 شه، تکون خفیفی تو جاش بخوره.

 کجا میری؟-
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از پنجره کوچیک باالی تختش ماه کامال مشخص بود،  

م جسانگار ماه مثل من نمیتونست خودش رو دربرابر این 

 ظریف کنترل کنه.

 مهمون ناخونده داریم. میریم حال و احوال کنم!-

*** 

 ولش کن!-

خشم و حرص نگاه سعید حتی با لحن پر تحکمم یکم 

آروم نگرفت، دست های مهیار رو از پشت ول کرد و 

 سمت جلو هولش داد.

درست جلوی پاهام زمین افتاد. کف دست هاش رو به 

 د و با اخم ریزی لب زد.زمین خاکی چسبوند. سر خم کر

مهمون نوازیتون منو کشته! حاال خوبه من قصد جنگ -

 ندارم.
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خندیدم، دست هام رو توجیب شلوارم فرو بردم و 

 ریلکس گفتم:

رسم مهمون نوازی کارن رو الگوی خودم قرار دادم. -

خداوکیلی هیچ کس اندازه اون بهم لطف نداشت باور کن 

 م.تایمر خوب پیدا نکردتو فکر جبرانش بودم فقط حیف، 

 چشم بست.

به طرز خجالت آوری جرات بلند کردن سرش رو 

 نداشت.

تو بمب گذاری که شد من هیچ نقشی نداشتم. حتی -

 خبرم نداشتم کارن این کارو کرده.

 نیشخند پژمان و سهراب از پشت سرم پر رنگ تر شد.  
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از جلوی هیکلش کنار رفتم. هوای یک نصف شِب اینجا 

. ساعتی که دلم میخواست به جنون برسم و خنک بود

 بزنم به دل جنگل و بازم دیوانگی کنم. 

اگه میخواستم تالفی کنم مطمئن باش، واسم مهم نبود -

تو و امثال تو توی این جریان نقش داشتید یا نه! همتونو 

 باهم میفرستادم به درک! 

 نگاهم روی آسمون قفل شد.

ر ید و از پشت سنفس سنگینش رو بیرون فرستاد، چرخ

 بهم خیره شد.

من فقط اومدم جلوی درگیری احتمالیو بگیرم. دختری  -

که پیش تِو! اومدم دنبالش، بزار بی سروصدا ببرمش، اگه 

 کارن بفهمه برات بد تموم میشه.

 بلند خندیدم.
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 چرا فکر میکنی واکنش کارن واسمم مهمه؟-

 

۸۶ 

🍹 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  ـیـشـؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐࿐❥ ࿐ 

افرادش با حفظ فاصله دور تر ایستاده بودن، افرادی که 

مثل خودش مردد و گیج بودن و نگرانی رو با چشم 

هاشون بروز میدادن. با این حال، چهره هاشون عادی بود 

 و نگاه گاه بی گاه مشتاقشون روم چرخ میخورد!

فسم تو این فضای باز و قفسه سینم سنگین بود، ن

دراندردشت درنمیاد. مگه آدم نفسش جایی گیر کنه نباید 
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بره تو فضای آزاد؟ مگه نفس های گیر کرده تو فضای 

 آزاد باز نمیشند؟ 

 چرا نفسم تو اون اتاقک جا مونده؟ 

تو اون چهاردیواری کوچیک و بدون هوای تازه! انگار 

و نفس های اون تمام هوای دنیا تو اون اتاق جمع شده، ت

 دختر...

مهیار صورتش درهم جمع شد. بوی ترس و استرسش رو 

 راحت احساس میکردم.

 آرشام...-

به صورتش چنگ زد، جرات کرد و سرش رو باال آورد و 

 با لحن آروم و مالیمی گفت:

اون دختر خط قرمزه کارنه، روش حساسه. بیشتر از -

 چیزی که فکرشو کنی! به خاطر خودت میگم.
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ش رو به زانوش گرفت، از روی زمین بلند شد. دست

موهای لخت بهم ریختهاش تو باد تکون میخورد. به 

 چشم هاش خیره شدم.

 مردمک هاش کمی خمار بود و خستگی رو فریاد میزد.

این  موضوعرو پیش خودمون حلش کنیم. نه دردسر -

 بشه واسه تو و گلهات، نه برای من! 

دم، دلم دوش آب گرم دستی دور دهنم کشیدم. خسته بو

میخواست یا شایدم دلم دویدن تو جنگل و زوزه کشید، 

به فیس نگرانش که سعی میکرد خونسرد جلوه کنه زل 

 زدم.

شایدم دلم یک مشت محکم بخواد که تو صورتش خالی  

 کنم!

 دختری که دنبالشی پیشم نیست.-
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جا خوردگی چهرش دیدنی بود. اخم هاش درهم گره 

چرخید و به سعید نگاه کرد که به درخت خورد، ثانیه ای 

 تکیه داده بود و جدی براندازش میکرد.

 یاسمن وسایلش ردیاب داره!-

دربرابر لحن عصبیش سینه ام رو جلو دادم و یک قدم 

جلو رفتم، سریع یک قدم عقب رفت و آب گلوش رو 

 قورت داد.

 اگه ردیاب داره پس االن باید محل دقیقشو بدونی! -

 مین اطراف زدن...ردشو تا ه-

نگاهم رو تنگ کردم، دربرابر جذبه نگاهم سرش رو پایین 

 انداخت.

پیش من نیست، دلیلی نداره جفت یه گرگ خرو پیش -

 خودم نگه دارم.
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 نیشخندی زد، نگاه مرموزی بهم انداخت.

 تو عادت داری کارای غیرقابل کنترل و عجیب بکنی.-

 گردنم رو کج کردم و با تمسخر گفتم:

ه عجیب و غیرقابل کنترل نباشم که دیگه آلفا نیستم. اگ-

 چی کار کردم که برات انقدر متحیر به نظر اومده؟

 سری تکون داد.

دست هاش رو به سینش چسبوند و با لحن پیروزی 

 گفت:

 صلح کردن تو با امیرحسین آریا.-

بین تمام درگیری های ذهنم، بین تمام آشفته بازارم و 

نیدن اسمش هم مو به تنم راست نگرانی و عصبانیت، ش

 کرد.

 مغزم اخطار داد، قلبم چپ چپ نگاهم میکرد.
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 چیزی درونم بلند شکست.

سکوتم نیشخندش رو پر رنگ تر کرد. احساس پیروزی 

درون نگاهش چرخ خورد و سرزنشگر به افرادم نگاه کرد 

 و ادامه داد.

صلح کردن تو با آلفای خونآشام ها، مردی که کل -

به خون خودش و برادرهاش تشنههستن یه  گرگینه ها

چیز عجیبیه که فقط از تو برمیاد؛ یا شاید جفت خوردنت 

 با خواهرش! ماریا بود درسته؟

 چشم بستم، مخم داشت سوت میکشید. 

نگاه اخم کرده و ناراحت بچه هارو احساس میکردم. 

 مسئله ای که هنوزم نتونستهام با افرادم درست حلش کنم.

 ومد. مهیار جلو ا

 سکوتم بهش جرات داده بود، جسارت داده بود!



 

Romanzo_o 705 

امیرحسین آریا، آلفای گروه خونآشام ها کسی که تو  -

جونتو بابتش داشتی میدادی، دشمن درجه یک همه 

ماست و اونوقت تو با خواهرش جفت بودی! جفتی که 

 تو زرد از آب دراومد. 

 نفسم درنمیاومد. 

گردنم سر ریز ماهیچه هام منقبض شد، عرق سردی از 

 شده. داغ کرده بودم. 

 دلم میخواست دهنش رو گل بگیرم.

 تو مسائلی که به تو مربوط نیست دخالت نکن مهیار!-

 دربرابر نعره سعید چشم هام رو به ماه دوختم.

مهیار جا خورد ولی فوری خودش رو جمع و جور کرد، 

 از موضعش پایین اومد.
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باش به جای کارن اگه یکم کارات نرمال تر بود مطمئن -

 واسه تو دم تکون میدادم...

نگاه مه گرفته و کدرم رو به چهرش دوختم و با لحن 

 بدی جواب دادم.

من دنبال سگ نمیگردم که برام دم تکون بده. کنار من -

 گرگ ها جا دارن نه الشخور!

 

۸۷ 

🍹 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐࿐❥ ࿐ 

 رنگش نم نم از حال عادی سفید تر شد. 
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سعید نگران تکیهاش رو درخت برداشت، پژمان و 

سهراب نگاهشون به افراد مهیار بود که چند قدم جلو 

 اومدن.

نفسی به سختی از ریهام بیرون فرستادم. قلبم داشت 

 مچاله میشد.

میخوای توحریم شخصی من بی دلیل سرک بکشی؟ -

خاطر اینکه سوگولی رئیس اسکولت تو شهریه که اونم به 

 من هستم؟ 

شونه باال انداخت، یک قدم فاصله گرفت و با جدیت 

 ظاهری نجوا کرد.

همچین بی دلیلم نیست! مطمئن باش اگه چیزی پیدا -

 نکنیم از صمیم قلب ازت معذرت خواهی میکنم!
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خونم به جوش اومده بود، گرگم زوزه میکشید و خبر از 

زی وسیع درونم میداد. میترسیدم زبانه های آتش آتش سو

 خشمم وجود هرکسی رو خاکستر کنه.

 اگه چیزی اینجا پیدا نکنی...-

توجهاش جلب شد، خشم صدام از کنترلم خارج بود. 

جدیت نگاهم رو افزایش دادم. نفس عمیقی کشیدم و 

 سرم رو باال نگه داشتم.

ه بی ک یه گلوله میزنم وسط پای راست تک تک کسایی-

 اجازه وارد حریم شخصیم شدن. 

 ماتش برد. چند قدم جلو رفتم و با نیشخند ادامه دادم.

هشدارمو دادم، کلتمم همراهمه، حاال اگه وجودشو داری -

 برو تو زندگیم سرک بکش!

 چرا داری سختش میکنی؟-
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نگاهم رو تنگ کردم. سمت صورت رنگ پریدش خم 

 شدم.

 چون سخته!-

خنکی وزید که سوزش کمی از دستش مشت شد، باد 

گرمای صورتم و بدنم رو کم کرد. صدای جیرجیرک ها 

قطع شده بود و نور ماه کم کم داشت وسوسه ام میکرد 

 یکی رو گاز بگیرم.

با زنگ خوردن گوشیش نگاهش رو پایین آورد، یک قدم 

ازم فاصله گرفت. انگار تو مردمک هام گرگم رو میدید 

 ن میده و خرناس میکشه!که چه طور بهش دندون نشو

نور گوشیش چشمم رو زد، نگاهم به اسم روی صفحه 

 موند و اینبار نتونستم جلوی تعجبم رو بگیرم.

نگاهم به سمت خونه چرخید، احساس میکردم یک جفت 

چشم قهوه ای نگران و خمار از پشت اون پنجره 
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کوچیک، از الی پرده های زخمیش داره این سمت رو 

 نگاه میکنه.

عجله دکمه سبز رنگ صفحه گوشیش رو که پایینش با 

چندتا ترک ریز داشت لمس کرد و بعد صدای عصبی و 

 شاکی که جسارت نداشت سر من خالی کنه.

توف تو روح جدو آبادت بیاد، دیوث کدوم گوری -

 بودی از صبح دوهزاربار زنگ زدم جواب ندادی؟

 رصسعید کنارم اومد، بازوم رو عقب کشید. با اکراه و ح

عقب تر ایستادم و از مهیاری که جلوی چشم من به 

 یاسمن گفت دیوث فاصله گرفتم.

اونوقت نباید به من خبر بدی؟ گوشیت از کِی خرابه! -

 مگه واست یه نو نخریده؟

به چشم هاش دست کشید، دست به سینه ایستادم، سعید 

 کنارم ایستاده بود. 
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 به لیدا گفتم بیدارش کنه...-

زمه آرومش که مثل وز وز مگس افکارم بی توجه به زم

رو بهم میریخت به مهیاری زل زدم که با کالفگی به نقطه 

 کوری خیره شده.

یه عکس از خودت تو خوابگاه بده! همین االن! وگرنه -

 خداشاهده میام و دهنتو...

 چرخید، از دیدن نگاهم حرفش رو خورد.

 ورگ غیرتم داشت باد میکرد، دستم مشت شد و لباسم ر

 یواشکی چنگ میزد. اینبار سهرابم کنارم ایستاد.

انگار همه فهمیدن اگه کنترلم رو از دست بدم گردنش رو 

خرد میکنم و به عواقب بعدش محکم و استوار میگم "به 

 جهنم"

 نخیر قطع نکن! بفرست واتسآپ، پشت خطمم بمون...-
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دندون های آسیابم رو بهم چسبوندم، فک منقبض شدم 

 رو تحمل میکرد. نفس هام شتاب گرفت.فشار زیادی 

گوشی رو از گوشش فاصله داد، از این زاویه نتونستم 

 چیزی ببینم.

به صفحه گوشیش دست کشید و ابروهاش کم کم از 

حالت اخم درآومد و جاش لبخند کمرنگی گوشه لبش 

 نشست.

گوشی رو مجدد به گوشش چسبوند و با لحن آروم تری 

 گرفت:

یه فرستادی!؟ باشه...خب داد نزن! بزغاله این چه عکس-

فردا بهت زنگ میزنم اوکی!؟ اومدم رودسر واسه یه 

 ماموریت کوچیک! 
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چهرش درهم شد و لبش رو گاز گرفت. میتونستم نویز 

های کوچیکی از جیغ و فحش های آهوی فراریم رو 

 بشنوم. 

 بعدا حرف میزنیم من...الو! الو؟ قطع کردی؟ زهرمار!-

ورد و نفس عمیقی کشید. به چهره گوشی رو پایین آ

 شاکیم نگاه مشکوکی انداخت.

تکون خوردم. از حرص و عصبانیت نم نم داشتم منفجر 

میشدم. ولی بازهم با ُتن صدای آروم تری نسبت به فریاد 

 های قلبم غریدم.

گورتو گم میکنی یا فصل جفتگیری رو تصویری بهت -

 نشون بدم؟

 

۸۸ 

🍹 
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ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐࿐❥ ࿐ 

هشدارم رو جدی گرفت، لبخند بی معنی روی لب هاش 

نشست و به حالت تسلیم دستش رو باال آورد و سرش به 

 سمت پایین متمایل شد. 

در هاله بسیار پر رنگی از ابهام و دوگانگی مفهوم اطاعت 

 و زنگ خطر ها رو میفهمید. 

به اندازه کافی از حساسیت حریم شخصیم براش پرده 

 برداری کردم.

متاسفم که وقتتونو گرفتم. تا صبح فرصت زیاده امیدوارم -

 بتونید جبران کنید.
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چند قدم عقب رفت، کتونی های کثیف و گلیش رو روی 

 چمن های بلند کشید و دستی رو هوا برام تکون داد.

 شبتون بخیر! خوش گذشت!-

به افرادش کرد، صدای الستیک ماشین هاشون اشاره ای 

 کل محوطه رو دربرگرفت. 

تازه در پس خفگی محض، دوتا نفس عمیق و طوالنی 

کشیدم و بی توجه به نگاه نگران و سرشار از استرس 

 پژمان و سهراب، خطاب به سعید لب زدم.

بچه هارو بردار، برید سمت کوهستان. جنگل هم بخش -

. رودخونه رو که رد کردید هر غربی عمیق و بکر میشه

گوهی دوست داشتید بخورید. دخترا هم با برادرشون 

میرن. توام فقط حق داری لیدارو از دور نگاه کنی آه 

 کشدار بکشی!
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دربرابر لحن عصبی و کالفه ام که مجال نفس کشیدن و 

مخالفت به هیچ جنبنده ای رو نمیداد، ابروهاشون باال 

که میتونستن از اشعه ماه نهایت پرید. امروز آخرین روزی 

لذت رو ببرن و تا االن به خاطر من حسابی ساعت های 

 پر هیجانی رو از دست دادن.

دلم نمیخواست امشب براشون خراب بشه، دیوانگی هم 

 عالمی داشت!

سعید قدمی جلو گذاشت و با لحن مالیم، همون طور که 

 بازوم رو لمس میکرد، پرسید.

 تو نمیای؟-

ه گرمای دستش دربرابر داغی تنم گیم اور بشه، قبل اینک

پشت بهشون کردم. واسه رسیدن به اون اتاق و دیدن 

 چشم های قهوه ای اون دختر عجله داشتم.
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برای توضیح دادن و توجیح کردن! حاال که حالش بهتر 

شده و میتونه پشت گوشی به مهیار فحش بده و گوشی 

 م!ه بزنه درگوشرو قطع کنه قطعا، فرصت خوبیه که دوبار

 یه کاری دارم، انجام بدم بهتون میپیوندم. خوش بگذره!-

با قدم های بلند از بین درخت ها به سمت خونه پا تند 

 کردم و نفهمیدم کی شیفت دادم.

مفهوم خوش گذرونی رو کسی باید برام ترجمه میکرد. 

زیر پنجه هام چمن هارو له میکردم و سمت خونه پاتند 

ار سرجاش نبود که با این شکل داشتم کردم. عقلم انگ

 میرفتم.

حتی فکر اینکه ممکنه کسی من رو ببینه و احتماال سکته 

 کنه برام اهمیتی نداشت!
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عمه و لیدا جلوی در نگران ایستاده بودن، بی توجه به 

چهره های عالمت سوالشون خودم رو به در کوبیدم و 

 داخل خونه شدم.

 بدبخت سکته میکنه!کره خر این شکلی نرو تو دختر -

تشر عمه برام مهم نبود، حداقل تو اون لحظه که سرشار 

از حرص و عصبانیت و حسادت و غیرت باد کرده بودم 

 مهم نبود!

گرگم بی قراری جسمش رو میکرد و خودم قصد نداشتم 

 جلوی جوالن دادنش رو بگیرم.

با همون شکل کنار دِر باز اتاقش ایستادم و از پشت به 

ه سعی می کرد با کرختی زیاد جمعشون کنه موهایی ک

 خیره شدم. 

 موهایی که شبه وار سیاه بود و براق و شاید کمی نمدار!
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بلندیش روی باسنش میرسید و با پیچ و تاپ کِش مشکی 

رنِگ بین انگشت هاش، که دور موهای گیس شدش پیچ 

 میخورد باال و پایین میشد.

 سیاهی گیسش فقط ستاره و ماه کم داشت. 

حال اون دانشمندی رو داشتم که منظورمه شمسی بی نام 

و نشونی رو برای اولین بار رصد کرده و میلی به چشم 

 گرفتن از این خرمن های پر کالغی نداره.

گرگ سرکش و عصبانیم شبیه طفل های معصوم شده بود 

و ندید پدید وار بهش خیره بود تا ِکش سیاه، آخرین 

 ی سرش نگه داشت.دورش رو زد و موهاش رو باال

نفسم بلند بود و اون انگار هنوز کمی گیج میزد که متوجه 

 من نشده.
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چند ثانیه مکث کرد، روی پنجه پا چرخید. نگاه خمارش 

از دیدن من که درست جلوی در بودم گرد شد و شوکه 

 صاف ایستاد.

 

۸۹ 

🍹 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ــمـؒ   ؒ

✫  ؒ  ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐࿐❥ ࿐ 

جدیت و عصبانیتم برگشت، انگشت هاش شل شد شالش 

 از دستش افتاد.
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با حرص گام بلندی سمتش برداشتم. گوش هام رو به باال 

سیخ شده بود، برای شنیدن نبضش و استشمام بوی تنش 

 عجله داشتم.

 یا خود خدا!-

دربرابر لحن ترسیده و شاید حیرت زدش، بی اهمیت 

. نور ماه از پنجره و الی پرده بهم چشمک میزد، جلو رفتم

عقب رفت و بی حواس روی تخت افتاد. دست هاش رو 

دو طرف بدنش به رویه مخملی تخت چسبوند. سرم رو 

 تا نزدیکی سینه اش جلو بردم. 

عقب نشینی کوتاهی کرد و به دیوار تکیه زد و آروم و 

 شمرده شمرده گفت:

 چیشده!؟-

رو بلند کردم. نفس های داغم رو روبه روی فیسش سرم 

از قصد به گردن لختش فوت کردم. صدای قلب بی 
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حالش حسابی بلند و پر تپش شده بود. با هیجان به چشم 

 های تیز و کالفم خیره شد.

نگاهم از یادآوری زخِم بی اهمیت گردنش تنگ تر و 

 شاکی تر شد. با لحن پر حرصی غریدم.

 ؟واسه مهیار عکس خودتو فرستادی-

ابروهای پرپشتش باال پرید. تاره از موهای مشکیش روی 

 صورتش ریخته.

 ها؟-

حواسش پرت بود، مردمک های قهوه ایش بیشتر از 

 حالت عادی گرد و کدر شده. 

سرم رو کج کردم، بوی تنش رو از ته دل استشمام کردم، 

 میترسیدم تو این حالت کار دستش بدم.
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ن ترقوهاش همین طوری هم سفیدی گردنش و استخو

برای بو کشیدن و لیس زدن وسوسه کننده بود و تو این 

 هوا و نور ماه، فقط یک قدم تا دیوانگی فاصله داشتم.

 شیفت دادم.  

اینبار صدای نامفهومی از بین لب هاش خارج شد و 

دستش رو روی قلبش و قفسه سینش چسبوند و چند 

 ثانیه چشم هاش رو بست.

 فه گفتم:دستی دور دهنم کشیدم و کال

 گوشیت کو؟-

از دیدن گوشیش روی تخت، درست کنار دستش خم  

 شدم و برش داشتم.

 پلک هاش رو باز کرد.

 دست خودم نبود که انقدر عصبانی بودم!
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تو پیام رسان هاش واتس آپ رو پیدا کردم و پر حرص 

 لب زدم.

واسه اون حرومزاده چه عکسی از خودت فرستادی؟ سر -

 افه و حال و روز عکس گرفتی؟لخت دادی؟ با این قی

 صدام پر از خشم بود، پر از لرزش و حسادت!

با نگاه گیج یاسمن کفری اسم مهیار رو لمس کردم و از 

 دیدن عکسی که براش فرستاده، اخم هام از هم باز شد.

چند ثانیه به عکس خیره شدم، مغزم از دیدن تصویر روبه 

 رو هنگ کرد و خندید.

نبود، تو پتو خودش رو پیچیده و  هیچی از یاسمن معلوم

دوتا چشم قهوه ای معلوم بود و یک دماغ فسقلی! بی 

خود نبود مهیار خندید! ولی فوری به خودم تشر زدم و 

 زیر لب گفتم:
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 اصال گوه خورد بهش خندید.-

به تختی که تو عکس معلوم بود خیره شدم. تصویر رو 

ته و گرف جلوتر بردم و با دقت نگاه کردم که صدای لرزون

 اش بلند شد.

 عکسو االن نگرفتم...و..واسه قبله!-

نگاه جدی و اخم کردم رو به صورت گرد و سفیدش 

دوختم. نفس هاش تند بود و دستش هنوز روی قلبش 

 بود. زانوم رو روی تخت گذاشتم.

 عادت داری بقیه رو بپیچونی؟-

 هول زده سری به معنی نه تکون داد.

 یشم! یه وقتایی...م..مجبور م-

روی صورتش خم شدم که بی واکنش و نگران سرجاش 

 موند. به گردنش و پیشونیش دست کشیدم. داغ نبود!
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مثال االن چرا مجبور شدی؟ هوم؟ چه اهمیتی داشت اگر -

 میفهمید تو توی خوابگاه نیستی؟

دستم رو با خباثت پایین تر کشیدم و زیر گلوش رو لمس 

 اد و لرزیده گفت:کردم. آب گلوش رو به سختی قورت د

 چی کار میکنید آ..آقای..س..سلحشور؟-

دستم همونجا موند، چپ چپ نگاهش کردم که فوری 

 لب های خشکش رو زبون کشید و اصالح کرد.

 آقا آرشام!-

اخم هام از هم باز شد ولی جدیت نگاهم رو کم نکردم. 

 از این اصالح خوشم اومد. یادش بود! 

 ص گفتم بگو آرشام! بارها وقتی گفت سلحشور پر حر

 واسه اولین بار بود که انقدر واضح گفت! 
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انگار حساب کار دستش اومده. دلم برای ترس تو مردمک 

 هاش سوخت، از من میترسید! این برام سخته که میترسید.

نفهمیدم چرا ولی فکش رو با یک دنیا غیرت باد کرده،  

بین انگشت هام گرفتم و سرش رو جلو آوردم، به حدی 

ه لب هاش تو چند سانتی متری لب هام قرار گرفت. با ک

 لحن خشدار و دو رگه ای  گفتم:

هیچ وقِت هیچ وقت، عکستو واسه هیچ خری، چه دختر -

 و چه پسر نفرست! تحت هیچ شرایطی!

 از لحن تندم مظلوم نگاه کرد و آروم گفت:

 میخواستم کمکت کنم!-

 فکش نگاهم رو تنگ کردم، انگشت هام رو بیشتر روی

 فشار دادم.

 تحت هیچ شرایطی عروسک، حتی کمک کردن!-
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نگاه خمار و خوابآلودش گیج و منگ روی صورتم 

 چرخید و من ناخواسته به لب هاش خیره شدم...

 

۹۱ 

🍹 

 

࿐࿐ ❥࿐࿐࿐❥ ࿐ 

 دلم میخواست پا فراتر از حدم بزارم.

دلم میخواست وجب به وجب تن این عروسک ظریف، با 

 ی پف کرده رو لمس کنم. چشم های خمار و بین

دلم بوسه روی گلو و گردنش و استخون ترقوهاش رو 

 میخواست. 

اما، حرف های چند ساعت پیشش، یاسمن دختری که 

 دلم رو برده از گرگینه ها وحشت داره.
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از لمس تنش توسط غریبه بیزاره و به خاطر بوسه جلوی 

ویال ازم دلگیره و االن، شاید به خاطر ترس زیادی که 

 حتی تو نگاهش کامال مشهوده ساکته و تقال نمیکنه.

هرچند سست بودن وجودش رو با تمام قوا احساس  

 میکردم.

ترس از من و ماهیتم، چیزی نیست که دلم بخواد بینمون 

 باشه. 

با اولین تقالی ریزی که کرد به وسوسه های شورانگیزم 

 فرمان عقب نشینی دادم. 

فتن از این دو گوشت نرم و االن زمان مناسبی برای کام گر

 سرخ رنگ نیست.

چند بار پلک زد و نمدار بودن مژه هاش و حلقه زدن  

قطرات اشک دور مردمک هاش اعصابم رو خراب تر 

 میکرد.
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 میخواستمش! ولی این شکلی نه!

باید برنامه میریختم، طرح میریختم. مقدمه و کلی جزئیات 

 الزم داشت.

س نبود، اگر جفتش کارن رو این دختر بی دلیل حسا

نیست و فقط پسر عمو و دختر عمو هستن این حجم از 

 حساسیت معنی نداشت.

اون زخم کنار گردنش، جای پنجه هایی که روی پهلوش 

 بود.

 جریان مشکوکه، بازی قماره!

اگر بخوام قمار کنم برگه هام کمه، احتمال بردم با وجود 

 ترس یاس کمه! 

ره شدم. شرط به فیس عروسکی و دست نخوردش خی

 بندی رو دختر روبه روم ارزش معامله رو داشت. 
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 معامله ای که شاید پای کل زندگیم وسط باشه.

سری قبل دل مظلومم دست گذاشت رو کسی که صاحب 

 داشت.

راهی واسه بدست آوردنش نداشتم ولی االن، حریف 

 پیش روم یک گرگ بود.

 یک گرگ مثل خودم که بدجور دوست داشتم تالفی اون

 بالهایی که سرم آورد رو سرش خالی کنم.

به چهره معصومش که توسط انگشت های من اسیر بود 

 خیره شدم.

 دلم آزار دادنش رو نمیخواست.

عقب کشیدم، سرش رو پایین انداخت و ساکت شد. 

نفسم از حجم زیاد بوی تنش درنمیاومد. تو اتاق کمی راه 

 رفتم.
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 ومده.بگیر بخواب یاس! حالت هنوز سرجاش نی-

همزمان گوشیش لرزید و اسم مهیار باالی صفحهاش 

 نقش بست.

 اخم درهم کشیدم و با حرص به گوشیش اشاره کردم.

 این ماس ماسکو خاموش کن وگرنه میشکنمش!-

لبش رو به دندون گرفت و چقدر به وسوسه هام دامن 

 میزد که یک حرکت وحشیانه ازم سر بزنه!

داشت و سایلنتش با انگشت های لرزونش گوشی رو بر

 کرد.

 به موهای آشفتم چنگ زدم.

 قرص استامینوفن رو میز هست، بخور تب نکنی...-

 نگاهش رو باال کشید.
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کالفه از نگاه بلوطیش رو گرفتم. قفسه سینم برای قلبم 

 زیادی تنگ بود. نیاز به فضای آزاد داشتم.

نیاز به نفس کشیدن و رها کردن خودم! سویشرت چرمم 

و با حرص از خونه بیرون زدم و صاف  رو درآوردم

 سمت جنگل رفتم.

*** 

 "یاسمن"

نشد حرف بزنیم، نشد بپرسم چه اتفاقاتی افتاده! نشد بگم 

 من گیجم و قاطی پاتی یادمه!

به شقیقم کوبیدم. عمه مهربونش سخاوتمندانه میخواست 

روی تخت بخوابم ولی قبول نکردم و پایین تخت، روی 

رمی الکی دراز کشیده بودم و به تشک قدیمی و نرم و گ

 مسکنی خیره شدم که با تحکم گفت بخور ولی نخوردم.
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خوابم نمیاومد، از وقتی که رفته چند ساعتی گذشته بود و 

کلی بهم فرصت داد، تا به خاطر بیارم که چی به چی بود 

و من تو اون رودخونه و غاری که نشد داخلش برم، دنبال 

 چی بودم.

استن من رو بکشن و آرشامی که نجاتم افرادی که میخو 

داد. پتوم رو آروم کنار انداختم و به چهره غرق خواب 

 فریبا خانم نگاه کردم.

 داشت منو وسط جنگل لیس میزد، مرتیکه خول!-

 

۹۰ 

🍹 

 

࿐࿐ ❥࿐࿐࿐❥ ࿐ 
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به شقیقه نبض دارم دست کشیدم و یاد سیلی که تو 

 من روگوشش خوابوندم افتادم و بدتر اون صحنه ای که 

 به دیوار کوبید و فریاد زد.

 تو حال خودم نبودم!-

بعضی چیز هارو انقدر شفاف به یاد داشتم، که میتونستم 

 گرمی انگشت هاش رو روی شونم احساس کنم.

 نباید میزدمش...-

 به ساعت که نزدیک سه و نیم شب بود زل زدم.

جونمو برای بار دوم نجات داد. بعد منم زارت! زدم در -

 ..گوشش.

ثانیه ای خندم گرفت و یک ثانیه بعد حرص وجودم رو 

پر کرد ولی ثانیه سوم با یادآوری بوسه بی دلیلش جلوی 
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خوابگاه گونه هام کباب شد و لبم رو با گاز گرفتن 

 سرزنش کردم.

مخم از حالجی مسائلی که پیش اومده کمی عاجز بود! 

مسکن خوردن خمارم میکرد و ذهن آشفتهام یاغی تر 

. این مرد مجهول با حرکات ضد و نقیضش من رو میشد

 دیوانه کرده.

 آروم از جام بلند شدم.

پتو ژله ای آبی رنگی که روی لحاف تشک های کمد بود 

 رو به همراه کولهام و گوشیم برداشتم.

سرم از حجم زیاد آشفتگی داغ کرده بود. روی نوک پاهام 

 راه رفتم و از خونه خارج شدم.

صبح سرد بود و شرجی و دم کردگی هوای دم دم های 

ظهر رو نداشت. خنک بود و شاید کمی خنکی به درد 

 وجود گر گرفتم میخورد.
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بدون پوشیدن کفش، لبه پله نشستم و کف پاهام رو روی 

 پله پایین ترش چسبونم.

بوی چمن و جنگل و بارون، ابریشمی بودن هوا دلم رو 

 باز کرد.

و چشم هام رو چند نفس عمیقی از رایحه شیرین کشیدم 

ثانیه بستم. گردنبند مادربزرگم هنوزم دور گردنم بود و 

 احساس سنگینیش از بین رفته.

انگار شی بی ارزشی از کاه به دور گردنم بستم. زنجیری 

که جلوی رودخونه قصد شکستن استخونم رو داشت االن 

 بی وزن شده.

 به پالکش دست کشیدم و به دور دورا زل زدم.

در اثر نسیم مالیم تکون میخورد، ماهی که کم جنگلی که 

کم داشت پشت ابر ها مخفی میشد و صدای هوهوی 
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جغدی بارون زده تو دل تاریکی اون جنگل بکر و سرسبز 

 همه و همه وجودم رو کمی سروحال کرد.

به ذهنم آرامش داد، برای فکر کردن به این آرامش نیاز 

 داشتم...

م رو روی سرم محکم پتو رو دور هیکلم پیچیدم. شال

کردم و به مه کمرنگی که دور کوهستان رو گرفته خیره 

 شدم.

 با شنیدن صدای زوزه ای عمیق، مو به تنم راست شد.

صدا خیلی دور بود، انگار رو نوک کوه گرگی مغرورانه 

 زوزه میکشید.

 آب دهنم رو قورت دادم.

دو طرف پتوم رو سفت تر چسبیدم و بینیم رو باال 

 کشیدم.
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 شم عسلی مرموز بخش عظمی از افکارم رو دربرگرفته.چ

چشم های مرموزش که مثل آفتاب پرست رنگ عوض 

 میکرد.

 یه بار سرد و بیرحم میشد و یک بار مهربون و گرم!

یک بار شیطنت رو کیلو کیلو خالی میکرد و روز بعد از 

 جدیت نگاهش آدم خودش رو خیس میکرد.

 خندهام گرفت...

شیم و انعکاس تصویر خودم درون به قاب شکسته گو

 سیاهی صفحهاش خیره شدم.

 هیچی طبیعی نیست...-

نگاهم رو باال آوردم، از دیدن سیاهی بزرگی که با صالبت 

و غرور از جنگل به سمت من میاومد زهرم برای بار 
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چندم آب شد و تو دلم به عظمت این موجود خودم رو 

 باختم.

ه میتونستم گوش جلوی درخت ها ایستاد، از این زاوی

های روبه باالش رو ببینم و صورت و نگاهی که سمت 

 من چرخید.

از این نگاه دلم میخواست فرار کنم ولی نمیدونم چی من 

 رو سرجام میخ کوب کرد.

با غرور و حالتی که انگار به هیچ بنی بشری حاضر نیست 

سر خم کنه از تپه مجاور پایین اومد. مسیرش رو دنبال 

جلوتر میاومد بزرگی جسهاش برام غیرقابل کردم. هرچی 

 درک تر میشد.

باالخره رسید، توقع داشتم تغییر کنه ولی نکرد. نزدیک پله 

ها ایستاد. دم بزرگ و پشمالوش روی زمین کشیده میشد 
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و نگاه زردش خورشیدی بود تو تاریکی، که میشد گرما و 

 برقش رو حس کرد.

وی هیکلم قرار با متانت جلو اومد. انقدری که روبه ر

گرفت، اخم هاش مشخص بود، من چه مرگم بود که 

 بهش زل زدم؟ نمیدونم!

خیره صورتش بودم که بی هوا خودش رو به صورتم 

مالید و مِن خِر بی حواس کنترلم رو از دست دادم و 

 دستم رو با تردید تو موهای گردنش فرو بردم.
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ثانیه بی حرکت موند، نرمی موهای گردنش به حدی  چند

برام لذت بخش اومد که با وجد بیشتری دستم رو تو 
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گردنش فشار داد. مِن بی حواس که دفعه اول تا حد 

خیلی زیاد و بدون انکاری ازش ترسیدم، االن دلم 

 میخواست به بدنش دست بکشم.

تو جنگل وقتی میخواستن من رو بکشن، به تنش چسبیدم 

و آرامش بهم داد. اصال نمیفهمم چرا ولی همین االن هم 

وقتی موهاش از البه الی انگشت هام عبور میکنه و کف 

 دستم رو نوازش میکنه، قلبم آروم میشه...

پوزش رو پایین کشید، شالم رو به دندون گرفت و 

کنارش زد. حس و حال عجیبی داشتم. حسی که تا به 

 هاش بهم دست نداده! امروز در کنار کارن و زورگویی

اینبار صورتش رو به گردنم مالید و ناخواسته گردنم رو 

سمت مخالف کمی متمایل کرد. بوی بارون میداد، بارونی 

که وجودم رو تر میکرد و اون عطِر دلپذیرش وجودم رو 

 طراوت میبخشید.
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 هنوز که تب داری، البد قرص نخوردی!-

کشید. دستم  صدای دورگه و بمش من رو از خلسه بیرون

رو از گردنش جدا کردم، سرش رو عقب آورد، طوری که 

 تمام فیسش در معرض نگاهم باشه.

 نخوردم...-

نگاهش تنگ شد، ابهت نگاهش زبون واسه آدم نمیذاشت 

 که بتونه جواب بده.

 همیشه انقدر حرف گوش نکنی؟-

با تغییر شکلی که جلوی هیکلم داد، دلهره ای توی دلم 

پایین انداختم و لبم رو گاز گرفتم. نفس نشست. سرم رو 

 شتاب گرفته ای؛ از سینه سنگین شدم بیرون فرستادم.
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عادت کردن به این موجودات برام زیادی مشکل بود، هر 

بار که جلوی چشم هام تغییر میکرد صحنه های بدی یادم 

 میانداخت.

با این تفاوت که گرگ این دو سکانس رنگ هاشون و 

 رد.اندازشون فرق میک

یکی کوچیک تر و وحشی تر بود و بوی خون و درندگی 

میداد و دیگری زیادی بزرگ بود و بوی بارون بهاری 

 میداد.

اعصابم خورد بود، به خاطر کاری که تو جنگل کرد، به 

 خاطر بوسهاش، به خاطر لمس تنم و اینجا بودنم!

کالفه نگاهم رو به سمتش کشیدم. از نیم رخ بهش خیره 

 خم های جدی لب زدم.شدم و با ا

 چرا اون شب...ج..جلوی ویال...منو...-
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چشم بستم. لبم رو گاز ریزی گرفتم. لپ هام گل انداخت 

 و باعث شد به شرم و حیام لبخند محوی بزنه.

 با درماندگی ادامه دادم.

اصال از کجا پیدات شد!؟ من فکر میکردم همراه اتوبوس -

اسمت پسرا اومدی. ولی لیست هارو چک کردم. 

 جزوشون نبود.

نگاه براق و روشنش که تو تاریکی هوا، مثل یک خورشید 

 مینیاتوری بود رو ازم گرفت و به آسمون خیره شد.

 تو حال خودم نبودم...-

ابروهام باال پرید، پلک زدم. جوابش بی معنی بود. حرصم 

 گرفت ولی با لحن آرومی ادامه دادم.

 حرکاتت تو جنگل چی؟ کنار رودخونه!-
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دربرابر سوالم که تو لحن صدام، کمی لرزش خفیف قابل 

 حس بود ابروهاش کمی جمع شد.

 بازم تو حال خودم نبودم!-

 چشم غره ای بهش رفتم.

 وقتی تو حال خودت نیستی همه رو ماچ میکنی؟-

لبخند کمرنگش که گوشه لبش بود پررنگ تر شد. با  

 حفظ فاصله کنارم، لبه پله جا گرفت. 

ی تو حال خودم نیستم یکی رو میکشم. یا یه معموال وقت-

بالیی سر یکی میارم که بعدش نمیتونم توضیح بدم فقط، 

 متاسفم.

نفس عمیقی کشیدم، جای بوی بارون، بوی قهوه تلخ تو 

 بینیم پیچید و کافئینش خواب رو مجدد از سرم پروند.

 حس دوگانگی داشتم. حس بیگانه و عجیب!



 

Romanzo_o 747 

 ستی نزدیک من نشو!لطفا وقتی تو حال خودت نی-

 چشم های قرمزش و خستهاش رو ریز کرد.  

 به ستون کنار پله تکیه داد و پای راستش رو دراز کرد.

احساس میکنم اگه جونتو بهم مدیون نبودی االن فحش - 

ناموسی بهم میدادی. یا دوباره میخوابوندی در گوشم، 

 مگه نه؟

ولی  از یادآوری سیلی که بهش زدم ته دلم شرمنده شدم

 به روی خودم نیاوردم.

ای کاش میدونستم باید چه طور رفتار کنم. دلم نمیاومد 

به خاطر کمک هاش بد باهاش حرف بزنم، از طرفی هم 

 عصبانی و شاکی بودم!
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درهرحال حقش بود، نباید بی اجازه کسی رو بوسید و 

بغل میکرد. به جای جواب دادن به حرفش، لحنم رو 

 مالیم تر کردم.

نجات جونم ممنونم. دومین باریه که از مرگ بابت -

حتمی نجاتم میدی. اگه تو نمیرسیدی احتماال االن مرده 

 بودم.

نگاهش رو از دامن چینچینی شب با ستاره هایی که کم 

 کم داشتن محو میشدن گرفت.

سپیده دم بود و از شرق کم کم داشت وارد بحث ما 

و بی  میشد. هوایی که دیگه از سیاهی به آبی کمرنگ

 حس تغییر میکرد.

 

۹۳ 
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چرا رفتی اونجا؟ اونم تنها و بدون اینکه به کسی بگی؟ -

سر نترس داری به خدا، همیشه یکی نیست که به دادت 

 برسه.

 پلک زدم. ماهیچه هام از خنکی هوا منقبض شد. 

ش و جذابپتوم رو بیشتر چنگ زدم و خیره در نگاه گیرا 

 گفتم:

 به خاطر مادربزرگم رفتم.-

مامان بزرگت غار گردی میکرده؟ ماشاهلل به عزت -

 نفسش!

 خنده ام گرفت.

 نه...-
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گردن کج کرد. با مکث گردنبندم رو از زیر شالم بیرون 

 کشیدم و بهش نشون دادم.

 به خاطر این رفتم!-

مشخص بود گیج شده، طرز نگاهش وادارم میکرد قبل 

ال بپرسه خودم جواب بدم، درست برعکس اینکه سو

کارن که تا سوال نمیکرد و مجبور نمیشدم باهاش حرف 

 نمیزدم.

چند سال پیش مادربزرگم فوت کرد. این گردنبند یه -

مدت دست مامانم بود، وقتی بچه تر بودم بارها تو 

 گردنش دیدم. بعد مرگش دوباره رسید به مامان بزرگم...

 متم مایل شد.با کنجکاوی تمام کمی س

 خب؟-
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آب بینیم بی دلیل راه افتاد. کیفم رو از پشت سرم چنگ 

زدم و همون طور که چادرم و بسته نونی که خریدم رو 

 تو فضای خالی بینمون میذاشتم با کالفگی ادامه دادم.

وقتی مامان بزرگم مرد، این گردنبند رو باهاش دفن -

قتی کردیم. مطمئنم چون خودم باالی قبرش بودم، و

پارچه رو کنار زدن. هنوزم گردنش بود، اصال وکیل 

 خانوادگیمون گفت خودش وصیت کرده باهاش دفن بشه.

 نگاه آرشام از گردنبند به چادر مشکیم سوق پیدا کرد.

 پس االن چه طور گردنته؟-

 یک بسته دستمال کاغذی از ته کیفم بیرون کشیدم.

کی جیبی یهمین دیگه! دیروز صبح تو خوابگاه به طرز ع-

که زیادی شبیه رفیقم بود اینو بهم داد. درحالی که دوستم 

 صبح اصال باال سرم نیومده.
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 دستمال رو به بینیم کشیدم. کیفم رو جلوی پام گذاشتم. 

بچه ها گفتن کسی تو اتاق نیومده ولی من طرفو دیدم، -

کپی همکالسیم بود. اینو تو یه جعبه بهم داد. توشم یه 

 ه اون غار سر بزنم.پیغام بود که ب

از دیدن چشم های وق زدش، نفسی گرفتم و با لحنی که 

 شبیه آدم های بیچارهست گفتم:

 من دیوونه نیستم.-

 وق زدگیش رو فوری جمع کرد. 

 نگفتم دیوونه ای! فقط...این جریان طبیعی نیست.-

 به موهاش چنگ زد.

 حداقل نه برای دختر معمولی مثل تو!-

لب چیزی رو زمزمه کرد. به  چشم هاش رو بست زیر

 طرز عجیبی آشفته شد.
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این مسائل نباید اینجا اتفاق بیوفته. درهرحال بهتره  -

دیگه به اون غار نزدیک نشی. به خاطر سالمت خودت 

 میگم. 

 با حرف هاش گیج شدم. 

 من از حرفات چیزی نمیفهمم، چرا نباید برم اونجا؟-

هوا دیگه نم  از جاش بلند شد و دستش رو به کمرش زد.

نم داشت روشن میشد و صدای خروسی از پایین تپه به 

 گوش میرسید.

چون طبیعی نیست. آدم از چیزایی که با عقل آدم جور -

درنمیاد بهتره دوری کنه. تجربه بهم ثابت کرده هروقت 

پای جادو وسط اومده پشت سرش یه ترافیک عظیم از 

 بدبختی ها و مشکالت به وجود میاد.

 ن حرفش دهنم باز موند.از شنید
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 جادو چیه؟ مگه جادو واقعیه؟-

ابروهاش باال پرید. به چهرم خندید. خستگی چهرش با 

 خنده هاش کمرنگ میشد.

دختر یه گرگینه جلوت ایستاده، وقتی من واقعیم پس -

 جادو و جادوگرم واقعیه. اون گردنبند...

با انگشت سبابه به قفسه سینم اشاره کرد. جلو اومد و 

 لوی پاهام کمی خم شد.ج

هرچی که هست بهتره ِپیش رو نگیری. من جادوگرارو -

 دیدم. کلی باهاشون سروکله زدم. از نظر من..

انگشت هاش به سمتم دراز شد، به صورتش خیره بودم، 

 حرف هاش بوی پختگی میداد. 
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حرف هاش سرشار از اطمینان بود و به نظر نگران میاومد. 

به بدنه گردنبند رسید، فوری همین که سر انگشت هاش 

 اخم هاش تو هم شد.

انگار که طوریش شده باشه صورتش مچاله شد. اخی زیر 

 لب گفت و فوری خودش رو عقب کشید.

 جنس این بی صاحاب از چیه!  -

از عقب نشینیش جا خوردم، نگران بلند شدم و روبه 

 روش ایستادم. به انگشت های قرمزش نگاه کردم.

 چیشد!؟-

بلند کرد، اخم داشت. عصبی بود و تند نفس  سرش رو

میکشید. دستش رو جلوی صورتش گرفت و با لحن 

 جدی گفت:

 دستمو سوزوند!-
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با نفهمی نگاهش کردم، سر انگشت هاش سوخته بود. 

 درست شبیه زمانی که آدم به چیز داغی دست میزنه. 

 سش نقره است. به نقره حساسیت داری؟جن-

سری به معنی نه تکون داد. پیشونیم رو مثل این خنگ ها 

خاروندم. پس چرا تو اون فیلم های تخیلی که دیدم 

 گرگینه ها با نقره مشکل داشتن؟

حالم از اینکه چیزی راجعبهشون نمیدونم و فقط در حد  

 خوره.چند تا فیلم و رمان تخیلی اطالعات دارم، بهم می
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از خودشون و دنیاشون بیخبرم، درحالی که بخش زیادی 

 از زندگیم رو درگیر خودشون کردن.

 به کسی راجعبه این اتفاق حرفی نزن.-

سرم رو بلند کردم، نیم رخ جدیش به سمت دوستانش 

 بود، دوستانی که یادمه در کنار آرشام بهم کمک کردن.

اید دست گردنبند رو با انگشت هام لمس کردم، شاید ب

منم بسوزه ولی طوری نشد. مثل هرچیز عادی دیگه ای 

 لمسش کردم.

 برو لباس هاتو عوض کن.-

 برای چی؟-

 روبه روم ایستاد، من واقعا دربرابر هیکلش کوچولو بودم!

نظرم عوض شد، شاید باید یه سری به این غاری که -

 گفتی بزنیم. ولی تنها نه، خطرناکه.
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اوی موج میزد. نمیدونم تو عسلی خسته و کسلش کنجک

چرا ولی دیدن نگاه خمارش و صدای خسته اش، که مثل 

دیشب انرژی نداشت باعث چرخوندن زبونم شد و با 

 لحن نگران و دو دلی گفتم:

شما به نظر خستهای...بعید میدونم دیشبو خوابیده باشی. -

 بعد االنم...

خستگیم با چند ساعت خواب اوکی میشه. االن نبرمت، -

از یه سوراخ موشی چیزی میخوای بری سرک  فردا

 بکشی. خودتو به فنا میدی...

 لبم رو گاز گرفتم. عمیق نفس کشیدم.

بوی بارون رو به بوی قهوه تلخ ترجیح میدم. حرف 

هاش، لحن صداش و نگاه آروم ولی جدیش یک طور 

 خاصی بود.
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چرا برات مهمه که خودمو به فنا ندم؟ تو که نسبتی با -

 من نداری!

 دربرابر لحن جدی و بدون لطافتم خندید.

 آدما بهم کمک میکنند.-

 چشم ریز کردم.

 تو گرگی!-

بازم مردونه خندید، خنده هاش آروم بود. مثل وجودش! 

 دستی دور لب هاش کشید.

ثانیه ای نگاهم مجذوب لب هاش شد و فوری ذهن 

منحرفم یاد گرمی و تر بودنش افتادم. تمامش رو یادم بود. 

وسهاش و گرمی انگشت هاش الی انگشت های یخ ولع ب

 بستم.
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گرگ هام بهم کمک میکنن! تو فکر کن میخوام به -

دانشجو سرتقم که با سماجت میخواد کالسمو حذف کنه 

 کمک کنم. مگه کمک کردن چشه؟

دهنم رو باز کردم تا بگم تا االن کسی بهم کمک نکرده، 

م مراقبکسی حالم براش مهم نیست، هیچ گرگی تا حاال 

 نبوده، ولی زبون به دهن گرفتم.

 سعی کردم بی ادب نباشم ولی آخر سر گفتم:

 من کمکتو نمیخوام...خودم میرم.-

نگاهش رو روی صورتم سرکشانه رها کرد. اینبار عسلی 

های آرومش عصبی شد و حجم زیادی جدیت خرج کرد 

 و درنهایت با لحن دستوری گفت:

وگرنه نمیذارم بری.  باهم میریم! همین که من میگم،-

زنگ میزنم مهیار میگم تو جوب پیدات کردم. ببرتت 

 خونه! 
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چشم های وق زدم با رسیدن پسری که فهمیدم اسمش 

 سعیده به زیر سقوط کرد.

نگاه مشتاق دوستانش روی صورتم و هیکلم من رو  

معذب میکرد. هیچ کس به اندازه آرشام خسته به نظر 

آرشام با لحن مردونه و  نمیرسید ولی هیچ کس هم مثل

 جدیش آدم رو خفه نمیکرد.

 لباس بپوش منتظرتم! -

*** 

 چرا انقدر گنده ای؟-

سرش رو سمتم چرخوند. سیاهی بدنش سیاهچاله ای 

بدون انتها بود که تو قسمت جلویی سرش دوتا خورشید 

 پر فروغ داشت.
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ناموسا گیر دادی به سایز من؟ خوبه منم به سایزت گیر -

 بدم؟

 هام رو محکم تر چنگ زدم و خندم رو قورت دادم.کول

به روبه رو خیره شد و با دیدن غار از حرکت ایستاد. 

 دوستانشم عقب تر ایستادن.
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وسایلم رو روی زمین گذاشتم، همون طور که پاچه های 

 تمام لب زد. شلوارم رو کمی باال میدادم با خیرگی

 هنوزم سر پیشنهاد ناهار هستم.-
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روی زمین خم شدم، بند کتونی هام رو باز کردم و به 

 چهرش زل زدم.

 یه ناهار باهام بیا بیرون!-

دستور میداد؟ خندم گرفت. دوستاش براندازمون میکردن 

ولی عجیب بود جلو نمیاومدن. معنی نگاه های خیرشون 

 قابل هضم نیست.و ذوق نگاه اون دو دختر برام 

یک جوری نگاه میکردن انگار به بچه پنج ساله تخم مرغ 

 شانسی یا لپ لپ دادی...

 وقتی سکوت طوالنی شد با حرص صدام زد.

 یاسمن!-

 سرم رو بلند کردم.

 ممکنه تغییر شکل بدی؟ یکم با این شکلت مشکل دارم.-
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صاف ایستادم، تغییر کرد و خیلی شیک دست به سینه به 

ه داد، سویشرت مشکی رنگش با تیشرت درخت تکی

مشکی زیرش و شلوار مشکیش کال با ظاهر گرگش ست 

 بود.

 خودش یک پا ظلماته! 

ما بهش میگیم شیفت دادن. تغییر حالت انسانی به گرگ -

 درونمون! 

ابروهام باال پرید، جالب بود! ولی لحن هیجان زدم رو 

 کنترل کردم و خنثی گفتم:

 باشه...-

 که چند قدم سمتم برداشت. سمت آب رفتم

 باهام ناهار بیا بیرون...-
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از سرشونم نگاهش کردم، بی اهمیت به لباس هاش مثل 

 من وارد آب شد.

 سوزنت گیر کرده؟ -

کنارم ایستاد و به تاریکی غار خیره شد، چشم هاش رو 

 ریز کرد.

یه طوری به تهش خیره شده بود انگار میتونست ببینه تا 

 ته تهش چه خبره!

هوا روشن شده بود. آب کمی سرد بود ولی به طرز  

عجیبی مثل سری قبل گرمم بود و احساس سرما 

 نمیکردم.

 نمیخواد بیای خودم میرم...-

 جلو رفتم. دنبالم راه افتاد، با لحن شوخی گفتم:

 گفتن اینجا جن داره ها! نیا یه وقت نخورتت!-
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 تدربرابر لحن شوخم گام بلندی برداشت و کنارم، درس

 جلوی ورودی این سیاهی عظیم ایستاد و گفت:

 این از اون مکان هاست که جن گوه بخوره بیاد! -

نتونستم خودم رو کنترل کنم، پقی زیر خنده زدم. دستم 

 رو به دیواره غار گرفتم و نم نم جلو رفتم.

تاریک بود ولی نه انقدر که نشه جلو رومون رو دید. 

چیزی درون قلبم  هرچی جلوتر میرفتم احساس میکردم

 مدام فرو میریزه.

چرخیدم. آرشام هنوز جلوی ورودی ماتش برده بود. 

 چرخیدم و نگاهش کردم.

 نمیای؟-

یکم مکث کرد یک قدم جلو گذاشت ولی بی هوا چهرش 

 درهم جمع شد.
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 اینجا یه طوریه...نفس...م درنمیاد.-

صداش لرزون شد، ارتعاش بدنش رو احساس کردم. قدم 

رفته بودم رو برگشتم که بی هوا دستش رو روی هایی که 

 قلبش گذاشت.

 چیشد آرشام؟ حالت خوبه؟ -

عقب عقب رفت، درحالی که دستش روی سینه اش 

 مشت شد برگشت.

نگرانش بودم، سعی کردم با سرعت بیشتری سمتش برم 

 که چیز قرمز رنگی چشمم رو از زیر آب زد.

د آرشام ب سرجام ایستادم، کوبش قلبم شدت گرفت. حال

بود و سمت خشکی رفت و من مات اون شی قلبی شکل 

 قرمز بودم...

 نگیِن گردنبند مادر بزرگم!
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ناباور دوال شدم، دستم رو تو آب فرو بردم نگین قرمز و 

سرخ رنگش رو بین انگشت هام گرفتم و از آب بیرون 

 کشیدم.

نمیتونستم چیزی که جلوی صورتم بود رو باور کنم. 

 سرم سنگینه، یادم بود... احساس میکردم

 این نگین...

با انگشت جای خالی نگینی که تو کف دستم، از خیسی 

 آب چکه میکرد رو روی گردنبند لمس کردم. 

وجودی که تا االن گرم بود یخ شد، نگاهم رو باال آوردم. 

آرشام لب رودخونه نشسته بود و سعید کنارش زانو زد. 

 میزد. به شونه اش دست کشید و باهاش حرف

نگاه بی حالش روی من بود و لب هایی که قصد نداشت 

 جواب سعید رو بده.
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هنگ بودم، شوکه بودم. همون لحظه مغزم خودش رو از 

 تحلیل این مورد کنار کشید.

 این..ا..این امکان نداره!-

تنم بی اراده شروع کرد به لرزیدن، صدایی که دیشب من 

 رو فرامیخوند باز توی گوشم پیچید.

گیجه بهم دست داد، چرخیدم و به پشت سرم به سر

 تاریکی مطلق خیره شدم.

 یک دختر و پسر جوان کنار هم بودن...

کنار دیوار...کنار اون تخته سنگ زغالی پسری که دختر 

 زیبایی رو درآغوش کشیده بود.

گرمای زیادی رو احساس میکردم، نگاه شیطانی و خبیث 

، لبخند موذیانه ای اون دختر با چشم های قهوه ای روشن

 روی لب هاش بود.
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 پسری که نمیتونستم ببینم!

برق چاقوی نوک تیزی که بین انگشت های دختر برق 

 میزد.

 نفسم در نمیاومد، زیادی گرم بود...

توهم بود! مثل دیشب، چشم هام رو محکم بهم فشار دادم 

ولی بازم تصاویر قطع نشد. روم رو سمت دیواره غار 

پر از درد و عجز اون پسر گوش هام  چرخوندم و صدای

 رو کر کرد...

 دستم رو روی گوشم فشار دادم تا نشنوم..

صداها خفه نمیشد، هیچی خفه نمیشد...آب خونی بود، 

 اون پسر داشت جون میداد...
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با نهایت توانی که داشتم سمت بیرون خودم رو کشیدم.  

وحشت کرده بودم و قلبم به قدری پر قدرت میکوبید که 

 احتماال استخون هام رو میتونست خرد کنه...

دستم رو به پیشونیم کوبیدم و تن وحشت زدم رو سمت 

خشکی تکون دادم و بدون توجه به چهره نگران 

 همراهانم روی خاک خودم رو انداختم...

 و با لحن لرزونی زمزمه کردم.

 همش توهم بود! توهم! -

*** 

 ماهت میشوم:
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*** 

 و بکش عقب!دست-

با عقب کشیدن صورتم، اخم کرد. صاف ایستاد. به جای 

 اینکه من طلبکار باشم، نگاه اون طلبکار بود و شاکی!

 باز هار شدی؟ چرا انقدر رنگت پریده؟ -

پاهام سست بود و هر ثانیه سست تر میشد، انگار تمام 

شد و رفت تو چشمم و  انرژیم تو همون غار دود

 اش شد توهماِت ترسناِک زیادی واقعی!نتیجه

 به کاپوت ماشینش تکیه دادم و دستم رو به سینه ام زدم.

نگاهش چرخید، به چادری که با وسواس سرم کردم نگاه  

 دقیقی انداخت.
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گردنبندش، من رو نامحسوس یاد گردنبند آرشام  

 انداخت. می

واسه اون دونه درشت تر بود  اش رو داشت فقطاونم لنگه

 و براق تر!

چادر بهت میاد، شبیه این دختر مذهبی های گوگولی -

شدی. کارن ببینتت واست دل ضعفه میگیره. عکس براش 

 فرستادی؟

چشم هام رو ریز کردم، به طور حرفه ای قصد عوض 

 کردن بحث رو داشت.

چرا اینجایی مهیار؟ ماموریت و کار داشتم به من نگو! -

نا کشکه! یه چیزی بگو باور کنم! یه چیزی بگو تا ای

 نخوابوندم دهنت!

 لبخندش با حرص بیشتری کش اومد.
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طلبکار بودنت ستودنیه! خانم از صبح آنالین نشده و -

و من باید بخورم؟ گفتم که کار جواب نداده، بعد چکش

 داشتم اومدم. گفتم یه سری هم...

 حرفش رو قطع کردم و با حرص گفتم:

خوای بگی اصال برات بپا ف مفت نزن! مثال میحر-

 نذاشتم؟ نکنه به بندو بساطم ردیابم زدی؟

نگاهش گرد شد، فوری مردمک هاش رو دزدید و مثل 

 آدم های دروغگو جواب داد.

و بهم چرت نگو یاسمن! ردیاب چیه؟ چرا همه چی-

 بافی؟ فقط نگرانت شدم همین!می

ا کارن گفت ببهم می نتونستم نیشخند نزنم و به مردی که

 بخوابم اخم و ناراحتیم رو نشون ندم.
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دربرابر نفرت و عصبانیت نگاه پر شده ام، چنگی به 

 موهاش زد. لب برچید و آروم تر گفت:

نگرانتم...اگه بالیی سرت بیاد، کارن تک تک مارو زنده -

 به گور میکنه. میفهمی؟ همه اینا...

که با اخم  با انگشت به ماشین پشت سرش و افرادی

 کردن اشاره کرد.نگاهمون می

 به خاطر مراقبت از تو اینجان.-

 فقط همین! 

جالبه که هربار من رو خواستن بکشن فقط یک نفر سر 

 رسیده، کسی که یک بارم ادعا نکرد مراقبتم!

اش نگاه کردم. به عمیق به فیس اصالح نکرده و خسته

رست لباس های نامرتبش و چشم هایی که داد میزد د

 نخوابیده و دستی که جدیدا زخم شده!
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آب گلوم رو قورت دادم و با لحن تندی که کنترلش 

 دست خودم نبود گفتم:

و بکشن؟من خواستن منمراقبمی که برای بار دوم می-

دردسرم یا اون که بالی زندگیم شده!؟ مگه من اموال 

 و..سروندی

انگشت اشارش روی لب هام چسبید و زیر لب هیس 

 ری کشید.کشدا

هم جون من آروم! من حلش میکنم. دنبالشونم. کارن-

و بی جواب دنبالشونه، مطمئن باش این کارشون

 ذاریم. نمی

 دستش رو از روی لبم پس زدم.

 و ندارم...ولم کن مهیار، اعصابت-

 

۹۷ 
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م که خیز برداشت کوله ام رو از روی کاپوت چنگ زد

ام بازوم رو بگیره ولی وسط راه پشیمون شد و بند کوله

 رو گرفت.

 کجا میری؟ بشین تو ماشین خودم برمیگردونمت تهران!-

 با بی طاقتی نق زدم و خودم رو عقب کشیدم.

الزم نکرده، خبر مرگم اومدم اینجا که از دست تو و -

با اونا  رده!گامثال تو راحت باشم. فردا صبح اتوبوس برمی

 میام. توام برگرد تهران..

. 
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لج کردن کار خوبی نیست عزیزم. مگه نمیبینی اوضاع -

قاراشمیش شده؟ بیا سوار شو قربون اون اخالق سگیت 

 بشم، بیا حاج خانم خوشگله! بیا بریم برام جانماز بخرم.

 دید.ام خننگاهم رو تنگ کردم، دربرابر قیافه حرص گرفته

 میکنی؟مثال داری خر  -

نه که توام خیلی خر میشی؟ همون کارن حریف تو و -

 زبونته. 

شونه باال انداختم. کوله ام رو از زیر چادرم رد کرد و بند 

 باالییش رو تو دست چپم گرفتم.

تم خواسگردم! میبا بسیج دانشگاه اومدم، با همونام برمی-

 یاره.و بگفتم خودش منقیافه تورو تحمل کنم به کارن می

ام رو از حرص روی زمین کوبیدم و سمت جاده قدم پ

 برداشتم که صداش بلند شد.
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یه خداحافظی حداقل بکن! این همه راه از تهران تا -

اینجا کوبیدم تا مطمئن شم تو خوبی! اونم تو بدترین 

 فصل سال!

 دستی رو هوا براش تکون دادم.

 خواستی نیای!به جهنم می-

 رد میشد، شدم.و سوار اولین تاکسی که داشت  

در جواب راننده که پرسید کجا برم؟ با یک دنیا تردید و 

دلواپسی و استرس؛ درحالی که یواشکی پشت سرم رو 

کردم که کسی تعقیبم نکنه با حالت دو دلی لب نگاه می

 زدم.

 دهستان ماچیان! روستای چناربن.-

رفت و مسیر کوتاه تر میشد، نفس های هرچی جلوتر می

 ر میشد.منم کوتاه ت
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نگران یک گرگ مرموز بودم که وقتی دستور میده آدم الل 

 میشد.

دستی به شقیقه خیسم کشیدم. وقتی راهیم کرد، چهرش 

هنوز از درد مچاله بود همین وادارم کرد نمک نشناس 

 نباشم و برای پرسیدن حالش برگردم. 

 اون به خاطر من تو اون غار اومد.

ه شده اون پسرو تو غاری که هنوز بوی خون سینه درید

 کرد.بینیم پخش می

اومد باعث شد چشم های بی حالش و نفسی که در نمی

به جای خوابگاه سر از روستایی دربیارم که اون 

 اونجاست.

با رسیدنم به مقصد، دستگاه سیاه رنگی که فقط یک دکمه 

سبز و قرمز داشت و مفهومش روشن بودن ضد ردیاب 

 بود رو دوباره چک کردم.
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خوام برای خودش و خودم قل مطمئن بودم نمیحدا

 دردسر درست کنم.

بعد دادن کرایه، پیاده شدم و تا باالی تپه و جلوی 

 اش با چادری که زیر بغلم زدم باال رفتم.خونه

جلوی در چند تا ماشین بود و افرادی که دورا دور متوجه 

حضورم شدن ولی به روی خودشون نیاوردن و سعی 

 رد کنند.کردن عادی برخو

اومد. لیدا مشتاق سمتم به خاطر سرباالیی نفسم در نمی

 دوید و بازوم رو گرفت و با هیجان زیادی گفت:

کردم برگردی! مگه نرفتی خوابگاه؟ مهیار فکر نمی-

 دنبالت نبود؟ 

لبخندی به روش زدم. دیگه تقریبا رسیدم! نفس شهید 

 شدم با چند بار دم عمیق باال اومد.
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ولی نگران حال آقای سلحشور بودم.  چرا دیدمش،-

 اومدم بهش سر بزنم.

سعید با نیش چهارمتری دست از ور رفتن با کاپوت باال 

زده بی ام و سفید رنگش برداشت. سمتم اومد و باعث 

 شد سرجام وایسم و به صورت شادش توجه کنم.

و خب زنگ میزدی خانم سروندی! کی میاد این همه راه-

 ل کردن!به خاطر حال و احوا

 

۹۸ 

🍹 

� � � � �  � � � � � � 

࿐࿐ ❥࿐࿐꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ� ꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰� ❥ ࿐ 

 سمتم خم شد و بی هوا گوشیم رو گرفت.
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تر حال و برات بزنم، از این به بعد راحتبیا شمارش-

و کشونده تا احوال کنید. واال به خدا، دختر طفل معصوم

 اینجا...

 گوشیم رو بهم برگردوند و سیخ جلوم ایستاد. 

ردیابت خوب عمل کرد؟ مشکلی برای کار کردن ضد -

 باهاش نداری؟

 با مکث سری به معنی نه تکون دادم.

هنوز یادم نرفته بود که چه بالیی با دست و پای بسته 

 سرم آورده! 

آماده متلک انداختن بودم که با صدای چندبار شلیک 

 اسلحه قلبم هری پایین ریخت و از جام پریدم.

 خت و خونسرد گفت:لیدا ابرو باال اندا

 ارشام تو خونه است؟ کی داره شلیک میکنه؟-
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! اساشه. از ظهر که ایشون تشریف برد کالفهالبد عمه-

 انقدر رفت رو اعصاب عمش که خالصش کرد.

نمیدونم چرا از اشاره ای که بهم کرد شوکه شدم و  

احساس خجالت سرتاپام رو گرفت. گونه هام سوخت و 

 لبم رو گاز گرفتم.

کردن چرخید. دست عد سمت بقیه که فقط نگاهمون میب

 هاش رو باال آورد و بلند گفت:

 و عمه کشت، از این به بعد رئیس منم!اگه آرشام-

ریلکس خندیدن. پژمان که از بقیه عقب تر بود از روی 

 زمین سنگ ریزه ای برداشت و سمت سعید پرت کرد.

دو قلو  تو اگه رئیس بشی دو روزه تمام ماده های گله-

و فصل جفت گیری اعالم حامله میشند. هر ماه سال

 کردی!می
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گیج و منگ به خنده هاشون زل زده بودم. ماده؟ 

 منظورشون دختر بود؟ 

 خدا من رو بکش که هیچی حالیم نیست!

سعید پیشتاز و بیخیال جلو رفت و وارد خونه شد و من با 

کشیده شدن دستم توسط لیدا پشت سرش داخل رفتم و 

 از دیدن سقفی که سوراخ شده بود، مات سرجام ایستادم.

 ناموسا بگو چرا سقف خونه عموم رو سوراخ کردی؟-

 رو نوک پاهام بلند شدم.

 دیدمش! روی زمین به پشتی قرمز رنگی تکیه داده بود. 

درحالی که پتو ژله ای که صبح دور خودم پیچیده بودم 

 ردم داره پتورو رو پاش انداخته بود. یک ثانیه احساس ک

 رو بو میکشه!
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درحالی که جدیت نگاه عصبی و قرمزش بیش از حد  

 بود، نگاهم کرد.

انگار توقع دیدنم رو نداشت. موهاش بهم ریخته و یقه 

 پیراهن سفیدش تا نزدیکی قفسه سینش باز بود.

 خطاب به سعید گفت: 

 خونتون سوسک داره!-

 م. چیزیبه سقف اشاره کرد، جفتمون باالرو نگاه کردی

معلوم نبود جز یک لکه خیلی کمرنگ سیاه! سعید ناباور 

 جلو رفت و کلش رو باال آورد.

 با گلوله سوسک کشتی؟ اونم رو سقف؟-

 آره!-

 سرش رو سمتش خم کرد و تقریبا داد زد.

 ناموسا؟-
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کرد. همون قدر شونه باال انداخت. هنوز من رو نگاه می

 جدی و پر ابهت...

اد. تو که میدونی از حشرات بدم حشره کشت جواب ند-

 میاد!

قبل اینکه سعید بتونه واکنشی نشون بده صدای عمه 

 آرشام از داخل اتاق بلند شد.

 پسرم فکر کنم در میزنن!-

با شنیدن صدای عمه چنگی با دست آزادش به صورتش 

 اش بلند گفت:زد. خطاب به عمه

 آره مهمون داریم!-

 چی؟-

 سعید خندید.

 م! تا یه جای دیگه رو سوراخ نکردی.خودم بهش میگ-
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سمت اتاق رفت. نگاه آرشام روی هیکلم و چادرم یک 

اش بهم اشاره کرد که جلو جوری برق زد. با سر اسلحه

 برم.

 بیا اینجا بشین یاس!-
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ردمک از نگاه خیره و بی پرواش و اون برق نازک درون م

داد هاش، که مثل سیم لخت چراغ اتاقم، قلقلکم می

 خجالت کشیدم. 
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سرم به زیر سقوط کرد. برعکس اون که راحت و بی 

 کرد دربرابرشاش مجبورم میخیال خیره میشد و با جذبه

 کوتاه بیام.

چادرم رو درآوردم و حینی که چند تای ناشیانه از قسمت 

 باالش زدم، چند قدم سست جلو رفتم.

 دونستی؟ چادر بهت میاد، می-

صدای مردونه و خاصش باعث شد بیشتر حیا کنم. البته 

این حیا از من دربرابر یک گرگ بعید بود. منی که از 

 گرگینه ها متنفرم.

با حفظ فاصله، روی زمین نزدیکش رو زانوم نشستم.  

 کیف و وسایلمم رو تو بغل گرفتم.

 حالت بهتره؟ -
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هش نگاه کردم. خیرگی نگاه بی حد سرم رو باال آوردم و ب

 و اندازش انگار هیچ وقت تموم نمیشد.

بهترم، یکم نفسم میگیره ولی فکر کنم خوبم. چیشد -

 برگشتی؟ صبح که خیلی عجله داشتی بری!

 دربرابر لحن دلخورش لبی کشیدم و مالیم گفتم:

متاسفم که باعث دردسرت شدم. برگشتم چون -

 و بهت پس بدم.اینو بپرسم و خواستم حالتمی

درحالی که به پشتی تکیه داده بود، گردنش رو کج کرد. از 

توی کوله ام ضد ردیابی که خودش بهم داد رو درآوردم 

 و روی زمین، نزدیکش گذاشتم.

ماسک زیاد دارم. نیازی نیست پسش بدی، از این ماس-

 عوضش بهم نون بده.
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هنوز با نفهمی نگاهش کردم که لبخندی زد. اسلحه اش 

تو دستش بود. با انگشت سبابه به نایلون سفیِد نون محلی 

هایی که خریدم و مقداریش از دِر باز کیفم، پیدا بود، 

 اشاره کرد. 

نایلون رو بیرون کشیدم و به دستش دادم. بی طاقت درش 

رو باز کرد و قبل اینکه یکی ازشون برداره مکث کرد. 

 چرخید، اخم کرده پرسید.

 نیست؟ سوغات کسی که-

تلخ نگاهش کردم و سری به معنی نه تکون دادم. کسی 

 رو نداشتم براش سوغاتی بخرم. 

وقتی خیالش راحت شد، جلوی چشم هام یکی از نون 

 هارو چنان با اشتها خورد که منم گشنم شد.

و پیش خودت نگه دار، شاید درآینده الزمت دستگاه-

 بشه. درهرحال تو بیشتر از من خاطرخواه داری.
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 بعد یک بار قورت دادن محتوای دهنش دوباره ادامه داد.

 چرا راحت نمیشینی؟ -

به وسایلی که دو دستی چسبیده بودم اشاره کرد. معذب 

بودم، به طرز وحشتناکی زیادی معذب بودم و از نگاهش 

و یقه باز پیراهنش و سینه ای بی مو و تمیزش خجالت 

 کشیدم.می

ط؟ نباید گورم رو گم اینجا نشستنم درست بود؟ یا غل

 رفتم؟کردم و میمی

گردنبندش کامال مشخص بود و پالک طالیی رنگی با 

 نماد ماه روش برق میزد. 

خوام کوییز این هفته از جزوه های قبلی استادت می-

 بگیرم.

 چشم هام گرد شد که با خباثت ادامه داد.
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 توام باید امتحان بدی.-

 و حذف کنم.ولی من قراره درس-

ه باال انداخت، در نایلون رو با سیم کوچیک نقره ایش شون

 بست و کنارش گذاشت.

و حذف کنی فیکس شده. پس سر جلسه تونی درسنمی-

 منتظرتم، امتحانات من سخته، درس خونده بیا!

چپ چپ نگاهش کردم. لبخندش وسعت پیدا کرد، 

 وسایلم رو کنارم گذاشتم و سیخ نشستم.

 من با زبان مشکل دارم...-

 یه لحظه ترسیدم نکنه با من مشکل داری!-

 برد. هر حرفش من رو بیشتر تو بهت فرو می

 با کمی مکث ادامه داد.



 

Romanzo_o 794 

این ترم برنداری ترم بعد باید برداری، هر ترم همینه. -

 باید باهام پاس کنی. پس به جای حذف، برو درس بخون!

دونستم چه جوابی بدم، هربار که یک چیزی نمی

اش حرف یادم م با دیدن برهنگی سینهخواستم بگمی

 کردم.رفت و جواب هام رو گم میمی

 هیچ کجا استاد خوبی مثل من پیدا نمیکنی.-

به لحن بامزه اش فکر کردم که یکم خودشیفتگی هم 

 درونش موج میزد.

دهنم رو باز کردم تا جوابی بهش بدم که با تکون خوردن 

 .ایین آوردمچیز تیز و تیغ تیغی روی دستم، سرم رو پ

از دید شاخک های بلند سوسک پری و چندشی که روی 

دستم جا خوش کرده بود، یک جوری زهرم ترکید و قلبم 

 سکته کرد که جیغ بلندی کشیدم و از جام پریدم.
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دستم رو به شدت تکون دادم که بال هاش رو باز کرد و  

 ام!پرید روی مقنعه

 دیگه اشهدم رو خوندم...

آرشام، وحشت زده بلند شدم که بند  زیر نگاه وق زده

کوله پشتیم زیر پام گیر کرد و با مغز افتادم روی هیکل 

 درشتش!
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 چشم هام رو بستم و بلند بلند گفتم:

برش دار...برش دار! اییی! وای، برش دار! رو سرمه! -

 حالم بهم خورد برش دار!
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شارم احتماال افتاده بود ولی جام گرم بود. دست های ف

 گرمش دور کمرم حلقه شد.

 رو سرت چیزی نیست عروسک.-

چرا خودم دیدم پرید رو کلم، توروخدا برش دار من از -

 سوسک متنفرم!

ام ام نشست. بوی عطر تلخش کل شامهدستش روی مقنعه

رو پر کرده و صدای قلبش و کوبش قلبش درست زیر 

 ت هام بود.انگش

 نیست، رو دیوار پریده!-

سرم رو بلندم و به چشم های خمار و گیراش خیره شدم. 

دست چپش دور کمرم حلقه شد، درحالی که تقریبا روی 

 پاش سوار بودم.
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آب گلوم رو قورت دادم که اسلحش رو باال گرفت، دو 

ثانیه نگاهش رو از لب هام گرفت و به اون چندش زبون 

بعدش صدای شلیک و دوباره زهره بسته خیره شد و 

 ترک شدنم!

اش چسبوندم که توجه به جایگاهم و دستی که روی سینه

 کردم، هین بلندی زیر لب گفتم.

 وای ببخشید!-

خواستم خودم رو عقب بکشم که سفت تر من رو 

 چسبید.

 واسه چی ببخشمت یاسی؟-

لبم رو گاز گرفتم، حرارت بدنش داشت وجودم رو پر 

 کرد.بی سابقه ای می گرما و داغی

 با عجز گفتم:
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 م..میشه ولم کنی؟-

تقال کردم که دست دیگه اش اسلحه رو رها کرد، از 

 پهلوم، رد شد و کمرم رو چسبید. سمت دیگه

به سمت راست بدنم رو کشید، طوری که باسنم بین پاش 

قرار گرفت. هین دوم رو که کشیدم اینبار خباثت بار 

 خندید.

 د..ست..قرار شد بهم.. -

قبل اینکه حرفم تموم بشه با انگشت کمرم رو نرم نوازش 

 ام خیره شد.کرد. به چشم های وق زده

 قرمز میشی از خجالت بانمک میشی، خوشم میاد.-

 هول کرده بودم.
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حرفش رو نادیده گرفتم. این حس خوب نبود، این حس 

درست نیست. اون باهام نسبتی نداشت، محرم نبود، چند 

 داد ولی غریبه بود. بار نجاتم

 ولی ته دلم کسی فریاد میزد غریبه تر از کارن نیست! 

دربرابر شعله زبانه کشیده تنش داشتم آب میشدم. دستم 

رو از روی سینه اش کنار زدم. سعی کردم بلند شم و 

 جدی گفتم:

 ولم کنید آقای سلحشور!-

این حرفم رو که شنید اخم های غلیظش درهم گره خورد 

اش کرده، پهلوم رو درست جایی که کارن پاره و بی هوا

 چنگ زد. زیر لب ناله ای کردم و صورتم درهم جمع شد.

 این هزاربار اسم آرشامه! نگو سلحشور. -
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با بیچارگی، دستم رو روی شونه اش فشار دادم ولی حلقه 

دستش سفت تر شد، انگار قصد نداشت از چلوندن من 

 دست برداره.

 ولم کن...ولم کنید زشته به خدا... باشه بابا، آرشام!--

لبخند شیطنت واری روی لب هاش نشست. زورم بهش 

 رسید.نمی

 تو چهارتا بهم بدهکاری. -

گیج و ترسیده و با حالی منقلب به عسلی شیطون و 

 جدیش نگاه کردم و سعی کردم نفس بکشم.

یه بار تو مهمونی نجاتت دادم، یه بار تو جنگل! صبح به -

ار اومدم نفسم گرفت. االنم از دست خاطرت تو غ

 سوسک نجاتت دادم پس بهم بدهکاری!
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حالم داشت بد بود و همین بدی حالم مانع از کار کردن 

 عقلم میشد. 

 جب..جبران میکنم!-

از حرفم خوشش اومد، لبی کشید. خیلی راحت با یک 

دست کمرم رو محکم گرفت و دست دیگه اش باال اومد 

 و به گونه ام رسید.

 پس هروقت خواستم باید باهام ناهار بیای بیرون!-

 دستم روی شونه اش مشت شد. 

 ولم کن باهم حرف میزنیم...-

 سری به معنی نه تکون داد.

خوری تا اینجایی قبول کن تو مثل ماهی میمونی، لیز می-

 وگرنه به سوسکه میگم بیاد بخورتت.
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 کالفه از موقعیت بدم، سری تکون دادم و با نارضایتی

 گفتم:

 باشه میام! -

اخم هاش باز شد. یکم گره دستش رو شل کرد، از سینه 

 عضالنی و داغش کمی فاصله گرفتم.

 میشه ولم کنی؟-

 نه!-

 چشم هام رو از حرص بستم.

 زشته، بزار پاشم...این کارت چه معنی میده؟-

 شونه باال انداخت و به لب هاش زاویه داد.

 به نظر تو چه معنی میده عروسک؟-

 اش کوبیدم و غریدم.کفری به شونه های مردونه

 من عروسک نیستم!-
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به چشم های جدی و کالفه ام خیره موند و هی نگاه کرد 

و نگاه کرد و کم کم از جاده فرعی صاف روی لب هام 

 زوم شد، رسما داشت میزد تو جاده خاکی!

 است. ک نه به معنی شخصی که بازیچهعروس-

نگاهش خمار تر شد، اخم نداشت، مهربون و خواستنی با 

 ام رو نوازش کرد.پشت دست گونه

عروسک به معنی خوشگل و ظریف! به معنی تو دل برو! -

از اون عروسک ها که هر بچه ای واسه داشتنش از 
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ون اسرخیابون یا ته خیابون گریه کنه و پا زمین بکوبه. از 

 عروسک های ناب و بکر...

 نگاهش باالتر اومد.

 اش!حرف هاش، لحن صدای مردونه

واسه اولین بار حرف های یک مرد داشت تا مغز  

رفت و تمام استخونم، تا ته مویرگ های قلبم فرو می

 داشت.گلبول های قرمز و سفیدم رو به ایست وا می

 یک مرد...

 یک گرگ...

 یک استاد دانشگاه...

 قیب؟ یک ر

آرشام دقیقا کی بود؟ کی بود که انقدر لطیف باهام حرف 

 میزد؟ گرگ ها مگه لطافت هم بلد بودن؟
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البته ناگفته نماند فقط بچه های کوچیک عروسک -

 نمیخوان.

انگشت هاش خط فرضی رو به سمت پایین ادامه داد. 

 انقدری که خط چونم رو رد کرد. کمی جلو اومد..

د عادی، بیشتر از یک فاصله کمی جلوتر! بیشتر از ح

 مطلوب برای حرف زدن با دانشجوش!

انقدری که بتونم نفس های داغش رو تو پوسِت صورتم 

احساس کنم. انقدری که چشم هاش مماس به مردمک 

 های سرکشم بیفته...

نمیدونم چرا ولی ثانیه ای بوی بارون و قهوه باهم ترکیب 

 داد.شد و رمانتیک ترین حس ممکن رو بهم دست 

انگار که گرگ درونش جلوم بود و برام جست و خیز  

 کرد.می
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یه وقتایی؛ ما آدم بزرگا، بدتر از بچه های کوچیک -

خواد. فرقمون با بچه ها تو بدست دلمون عروسک می

 آوردن خواستمونه...

اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست. خط وسط پیشونیش 

واسه  بم، نفسمکوبید و بدتر از قلنمایان شد. قلب تند می

 دم و بازدم عجله داشت.

خوایم رو به دست ما آدم بزرگا خودمون چیزی که می-

 میاریم. حتی شده با چنگ و دندون!

نمیدونم چرا لحن آخر جمالتش ارتعاشات زیادی به تنم 

 آورد. 

حرف های سادش، عمیق ترین معنی های ممکن رو 

 داشت.

 . ثانیه ای از فکر چنگ و دندونش خوف کردم
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 م..من..م..متوجه..نمیشم!-

 لبخند پر معنی زد.

 فاصله رو به صفر رسوند و لبش رو به گونم چسبوند.

از حرکتش جا خوردم خواستم خودم رو عقب بکشم که 

 چونم رو گرفت و وادارم کرد سرجام بمونم.

نفسم شتاب گرفت، گرمی و تر بودن لب هاش روی 

 !ای بود روی کوه یخ زدهگونم مثل گداخته

 با لحن جدی و مرموزی گفت: 

و به دست میارم. حتی اگه جنگ راه چیزی که بخوام-

 و به غنیمت میبرم...بیوفته، تهش عروسکم

با مکث ازم فاصله گرفت. تا حصار دست هاش از دورم  

 کمرنگ شد، فوری از رو هیکلش خودم رو عقب کشیدم.
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. از داش زبه پشتی تکیه داد و چنگی به موهای بهم ریخته

 خجالت داشتم ریز ریز میشدم که در اتاق باز شد.

با دیدن سعید که دست عمه رو گرفته بود و آروم کمک  

 کرد بیرون بیاد، خودم رو فحش دادم.می

تمام مدت که هی میگفتم ولم کن، زشته اونا تو اتاق 

 بودن! 

 خاک تو سرم...-

 وام رآرشام چشماش رو روی لبم ریز کرد تا بتونه زمزمه

 بفهمه.
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 ام فرو کردم.رو تو یقهاز دیدنشون رسما سرم

عه مادر تو اومدی؟ چه خوب کردی اومدی. هی از -

صبح به آرشام میگم چرا این دختره زود رفت. یه زنگ 

 بزن بیاد براش کلوچه بپزم! 

 . تونستم قدم از قدم بردارمنمی

گاهم گرفت، ندرحالی که فریبا خانم با لبخند دستم رو می

رو از صورت خبیث آرشام دزدیدم و با لحن لرزیده ای 

 گفتم:

 شرمنده مزاحمتون شدم!-

نه دخترم چه حرفیه، بیا ببینمت...چرا انقدر سرخ شدی -

 مادر!

 سعید خندید و چشمکی زد.

 اثرات سوسک کشی آرشامه طوری نیست!-
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آب شم بریزم کف فرش، دست هام رو تو هم خواستم می

قالب کردم که فریبا خانم بازوم رو گرفت و با مهربونی 

 گفت:

یه چایی بهت بدم رنگت وا بشه. رنگ به رو نداری،  -

 مریض نشدی که؟ 

 ن..نه م..من باید بر..گردم..خوابگاه...م..مزاحمتون...-

رار و فام بهونه بیارم قبل اینکه بتونم با این حال ضایع

 کنم، آرشام با جدیت لب زد.

 چند ساعت بمون، خودم میبرمت!-

 لبم رو به دندون گرفتم.

 اخه من چیزم...استاد رحمت بهم گیر...-
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بهش زنگ زدم گفتم اینجایی، مشکلی نداره! فردا -

اتوبوست ساعت هشت صبح راه میوفته. شب قبل ساعت 

 برمت خوابگاه.ده می

ت دادم و با صدای تحلیل اب گلوم رو با بدبختی قور

 رفته ای گفتم:

 خودم..میرم!-

 اخم هاش بدتر گره خورد. 

 گفتم میبرمت. بلدی یه بار بگی چشم یاس؟-

یک جوری با تحکم و جدیت حرف میزد، آدم اگرم دو 

 مترم زبون داشت الل میشد.

جدیت لحنش کم بود که جدیت نگاهشم نفِت رو آتیش 

 شد.
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رمی دست های این پیرزن هول کرده بودم. دستم با گ

مهربون درحال نوازش شدن بود و تمام حرف های مرموز 

 آرشام، سیستم اعصابم رو بهم ریخته.

تونستم تمرکز کنم و به این توجه کنم، به حدی که نمی 

 که رابطه ای بین استاد رحمت و آرشام هست!

 تونم درسم رو حذف کنم!به اینکه چرا نمی

ت یک روز و نیم از بقیه جدا به اینکه چرا انقدر راح

 افتادم و هیچ کس سراغم رو نگرفت و همه چی عادیه!

دونستم شوکه بشم یا نفس بکشم و رِد گرمی انگشت نمی

 های داغ آرشام روی گونم رو فراموش کنم.

 و اذیت نکن. بیا بشین چرا وایسادی؟دخترم-

 اشدستم رو کشید و سمت اتاق بردتم. زیر نگاه خیره

 تاق شدیم، با تعارف روی تخت نشوندتم.وارد ا
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 بشین واست چایی دارچین و کلوچه بیارم بخور.-

  

 شرمنده که...چیز کردم..-

به پیشونیم دست کشیدم، چرا حرف زدن یادم رفته؟ حالم 

 منقلب بود، یادم نمیاد انقدر بی جنبه باشم! 

 بهم لبخند گرمی زد و با محبت گفت:

 شین چایی بیارم.تعارف نکن دختر خوشگلم. ب-

از تو جیبش یه مشت نقل و کشمش درآورد. کف دستم 

رو جلو بردم که مشت لرزونش رو باز کرد و کف دستم 

 ریخت.

 بخور مادر دستم خیره!-
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یاد مادربزرگم افتادم، چشم های براق و مهربونش شبیه 

اون بود و البته نسخه پخته و جا افتاده چشم های عسلی 

 اون گرگ بی حیا!

تشکر ریزی ازش گرفتم که عصاش رو به زمین کوبید با 

و بیرون رفت و من رو با یک مشت نقل و کشمش 

 شیرین تنها گذاشت.

فوری همش رو ریختم دهنم، فشارم افتاده بود و احساس 

 میکردم بوی قهوه میدم.

با ورود عمه و سینی چایی و ظرف کلوچه بازم خجالت 

 وم نشست.زده سرم رو پایین انداختم که روبه ر

 از رو تخت پایین اومدم و روبه روش نشستم.

ام رو پر بوی دارچین و کلوچه های تازه بدجور شامه

 کرد.
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ام بردار، تازه تازه بیا بخور عزیزم تازه دم کردم. کلوچه -

 است.

 لبخندی بهش زدم و تشکری زیر لب کردم. 

احساس معذب بودنم با مهربونی و گرم گرفتن فریبا خانم 

 م از بین رفت.کم ک
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و سعی کردم عادی برخورد کنم. هرچند نمیشد، این مرد 

مرموز جوری فکر و ذهنم رو با جمالت عجیب و 

  تونستم تحلیل کنم.ترسناکش بهم ریخته بود که نمی
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تونستم فرصت کنم و حالجی کنم که معنیش از نمی

 چیه؟ جنگ

 معنی کلمه غنیمت چیه؟ 

کرد که به خاطرش دنبال چرا من رو عروسکی خطاب می

 جنگ بود؟ جنگ با کی؟

نار ام یک ثانیه کبا ویبره گوشیم، تمام افکار بهم ریخته

رفت. از گوشه چشم به اسم انگلیسی کارن خیره شدم و 

چنان وجودم یخ بست که حتی فنجون چایی دارچین هم، 

 م منجمد شد.بین انگشت ها

 این شوخی خوبی نیست!-

*** 

 "کارن"
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اونجایی که هستن خوب آنتن نمیده نگرانش نباش -

 حالش خوبه!

درحالی که تمام تصویری هم دچار اختالل بود و با کم و 

تونستم، تصویر مهیار رو بیش و قطع و وصل شدن می

ببینم. با اخم و حرص ناشی از این بی خبری و دور بودن، 

 نزدیک صورتم آوردم و غریدم. گوشیم رو

تا برنگشته تهران، تا نرفته خونه چشم ازش برنمیداری. -

به خدا قسم بفهمم یک ثانیه ازش غافل شدی زنده زنده 

 کنم مهیار! حالیته!؟چالت می

 داد نزن. حواسم هست...ن..نگران...ن..باش. ولی کارن...-

 به صفحه نه چندان شفاف و کدرش نگاه کردم.

تردید رو  تونستمبین تمام بی کیفیتی تصویر می حتی از

 تو صورتش ببینم.
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 بگو!-

 کمی مکث کرد و سرش رو پایین انداخت.

پدرت داره زیاده روی میکنه. این..بار سومه که -

خواست بکشتش. باهاش تماس بگیر...یکم می

ترسم بالیی و باهاش حل کن. جدی میگم! میمشکالتت

 سر یاسمن بیاد.

و به گوشه کادر دوختم، اخم هام درهم گره چشم هام ر

 خورد.

آخرین باری که دیدمش بهم سمی رو داد که موقت 

 یاسمن و دائم پدربزرگش رو فلج کردم.

 مراقب یاسمن باش، فقط همین!-

صدای خرخر تلفن و آنتنی که مدام قطع و وصل میشد، 

 اعصابم رو بهم ریخت.
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 چشم رئیس، مراقبشم...-

ش فقط سر تکون دادم و تماس رو دربرابر حرف شنوی

 قطع کردم.

کشید و هنوز نتونسته بودم چیزی به شقیقه هام تیر می

 اسم شام بخورم.

گوشی رو بین انگشت هام فشار دادم. دوباره به اسمش و 

شماره روندی که براش گرفتم خیره شدم. یک شماره 

زیادی آسون، یک چیزی که بتونم بین تمام بدبختی ها و 

کر و کارام حفظش کنم و هیچ اختشاشی از ذهنم فکر و ذ

 پاکش نکنه.

 و چی بدیم؟ بکشیمش؟جواب طرف-

 چرخیدم و به سیاوش که هنوز منتظر بود، توجه کردم.
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گیرم، همین کالفه تا صدای یاسمن رو نشنوم آروم نمی

 ترم کرد. عصبی ترم کرد!

 شایدم غیرقابل کنترل تر! 

قبل از ایمیل مهیار  با چشم های شاکی و پر حرص، بحِث

 رو به یادآوردم و دوباره از نو، خشمم رو روشن کردم.

پنجه هام روی میِز چوبی زوار در رفته مشت شد و دست 

 آخر غریدم.

 نه، بزارید بره. -

سیاوش نگاه نرمالی بهم انداخت. دست تو جیبش فرو 

 برد و پر از کینه گفت:

 و نمیکشی؟ چرا نسبت به حرکاتچرا برادرش-

 امیرحسین آریا بی واکنشی؟
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گردنم رو سمتش کج کردم. بوی بنزین و نفت از صد 

ام رو تو این زیر زمین پرت کیلومتری هم شامه

 سوزوند.می

ازت نظر خواستم مردک؟ کی ازت نظر خواستم که -

 و باز میکنی و زر زر میکنی؟گالت

 سرش رو پایین انداخت و دستش مشت شد.

ه دارن واسمون دردسر درست آشام ها خیلی وقتخون-

 و نمیدی؟ کنن، چرا جوابشونمی

از اینکه زیر دستم بخواد سوال بپرسه و من بخوام جوابش 

 رو بدم متنفرم.

 رفت.حس رئیس بودنم انگار زیر سوال می 

 میز رو دور زدم و روبه روش ایستادم.
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جواب ندادن یاسمن به اندازه کافی به افکارم ناخن کشیده 

 بود.
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فکر میکنی انقدر اسکولم که به خاطر هیچ و پوچ گله و -

آشام احمق کنم؟ االن و خرج جنگ با یه مشت خونثروتم

وقت این کثافط کاریا نیست! مطمئن باش به وقتش 

جواب میدم. حاالم به جای اینکه وایسی چرت و پرت 

حموله رو آماده کن. کشتی یه ساعته تاخیر ببافی برو م

 داره!

 سر تکون داد. 
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با صدای ایمیلم کالفه و عصبی صفحه گوشیم رو باال 

 آوردم.

 《کد هشتصد و نود و سه. دخترارو چک کن. 》

نگاهم تنگ شد و حس غریبی درونم نشست. دو دستی 

 گوشی رو نگه داشتم و زیر لب غریدم.

 ه داریم؟بین دخترا هشتصد و نود و س-

سیاوش کمی نگاهم کرد، نگاهش رو به جای دیگه ای 

 انداخت و با کمی فکر جواب داد.

االن دوماهه کد هشتصد نداریم. آخریش واسه کشتی -

 کمالی و عبداهلل بود.

 یه کد هشتصد و نود و سه باید باشه...-
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با قدم های تند و سریع، قبل اینکه دایره بدبختیم تکمیل 

سیصدو شصت درجه بیچاره بشم از اتاق  بشه و به اندازه

 بیرون رفتم و داد زدم.

 یه دختر با کد هشتصد و نود و سه داریم؟ -

افرادم دست از کل کل کردن برداشتن، از بین راه رو 

باریک، به سمت اتاق های طبقه باال قدم هام رو برداشتم. 

 داد.بوی بنزین آزارم می

تر و حرک بیشسیستم تهویه مثل همیشه مشکل داشت. ت

کم آوردن اکسیژن! حداقل اکسیژنی که بوی بنزین و نفت 

 نده.

 کنید؟آقا زیر کد پانصد نداریم، اشتباه نمی-

جلوی راه پله ایستادم و دستم رو به نرده های زنگ زده و 

 شدش گرفتمسیاه
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. 

 از دوماه پیش دختری واسمون مونده؟-

 فت:و گ سیاوش که گیج شده بود، نگاهی به بقیه انداخت

دو تا دختر از دوماه پیش داریم. گفتید واسه خدمه الزم -

 میشه. 

ابروهام باال پرید، دستم مشت شد و فکم از حالت 

 انقباض به سختی درآمد.

 همین االن بیارشون اینجا...-

فقط سر تکون داد و رفت، گوشیم رو باال آوردم و براش 

 نوشتم.

ه. تحت هر با یاسمن کار نداشته باش، اون مال من-

 شرایطی مال من باقی میمونه. 

 مکث کردم و اخر جمله ام اضافه کردم
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 《پدر!》

وقتی ایمیل ارسال شد، نفسی چاق کردم و روی مبل های 

 نیمه سوخته کنار ستون نشستم و منتظر موندم.

سیاوش با دو دختر برگشت، دخترایی که سه ماه پیش هر 

هاشون رو  دو تاشون رو مزه کرده بودم ولی حتی اسم

 دونستم.نمی

به رنگ پریده صورت هاشون و هیکل های بی نقصشون 

 خیره شدم و با نگاهی ریز شده و کامال جدی غریدم.

 کدومتون کدش هشتصد و نود و سه هست؟-

 نگاهی بهم انداختن، آب گلوشون رو قورت دادن. 

از سکوت و حجم استرس کنترلم رو از دست دادم، 

 دسته مبل کوبیدم و داد زدم.انگشت مشت شدم رو به 

 الل نشید! کدومتون کدش اینه؟-
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جفتشون با وحشت یک قدم عقب رفتن، سیاوش 

 بازویشون رو محکم گرفت و به سمتم هولشون داد.

 کدشون یکیه.-

 آقا چیشده؟ ما کار بدی کردیم؟ خطایی ازمون سر زده؟-

نگاه عصبی و خمار از خشمم، حاله ای نفرت و کینه 

 گرفت.

 ن نگاهم واسه بستن زبونش کافی بود.همی

با دست های مشت شده و حالی که به مرز جنون داشت  

 رسید بلند شدم.می

 ببریدشون تو حیاط، به بچه هام بگید بیان بیرون.-

دن. کراطاعتی کرد، عجیب بود که الل بودن و التماس نمی

 همین عجیب بودن به واقعیت دامن میزد.

 رد.کبه بی اکسیژنیم کمک می به حال خرابم تشر میزد،
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سیگارم رو بین انگشت هام گرفتم، با قدم های سنگین 

 اخم های درهم بیرون رفتم.

رو زمین خاکی و سنگی محوطه، دوتاشون رو روی زمین 

 انداخت.

 چی کارشون کنیم؟-

فندک زیپو کنستانتین نقره ای رنگم رو برداشتم. شعله 

 تم و پک عمیقیکوچیک و فروزانش رو زیر سیگارم گرف

 زدم.

 زبونشون با چهارتا گرگ نر باز میشه دیگه نه؟-

با انگشت سبابه پیشونیم رو لمس کردم و با لحن پر 

 تمسخری ادامه دادم.

 گاز بگیرید ولی َنکنید.  -

 اش اشاره کردم.با دست به قفسه سینه
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فقط سینه، پایین تر از شکم نرید. اگه زبون نفهم بازی -

 درآوردن...

دوم رو عمیق تر زدم. دودش رو بیرون فرستادم. بوی پک 

اومد، بوی ساحل، بوی نفت و بنزین و حتی بوی دریا می

 چوب سوخته و ماهی!

به چشم های خیره و مشتاق سیاوش خیره شدم و با تنفر 

 غرید.

 اگه حرف نزدن تیکه، پارشون کنید!-
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نگاه راضی سیاوش رنگ خباثت و بدجنسی گرفت، شاید 

عقده های این چند روزش کمی خالی میشد. برام اهمیتی 

نداشت که چی به سر اون دوتا آواره میاد، فقط حرف 

 زدنشون واسم مهم بود.

با رفتن سیاوش و اشاره ای که به چند تن از بچه ها کرد، 

 داخل سالن برگشتم.

ام تکیه دادم و به سقف زل زدم. چند به مبل نیمه سوخته

ثانیه بعد صدای جیغ و گریه و التماس های اون دخترا 

سنفونی زنده و با کیفیتی شد که بگی نگی، از شنیدنش 

 لذت بردم.

صدای جیغ فریادهاشون انقدر بلند بود که بقیه دخترا از 

طبقه باال بشنون و از رعب و وحشت لرز به جونشون 

 بندازه.
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اومد، بوی وحشت و چشم های ون تا اینجا میبوی ترسش

وق زده و احتماال یک ذهنیت بدتر از من و آدم های زیر 

دستم و شاید ثابت شدن تمام هشدار هایی که اول کار 

 بهشون دادم.

به صندلیم تکیه دادم، چشم هام رو چند ثانیه روی هم 

 چفت کردم.

ه رنگاه سربه زیر و فراری یاس رو تصور کردم، یک شما

 روند ازش داشتم. یک شماره خیلی روند!

داد، با خط خودم زنگ میزدم، جوابم رو ولی جواب نمی

 داد و مهیار میگفت آنتن نمیده!نمی

با هر جیغ دلخراشی که کم کم سستی و عجز صاحبش 

 شماردم.کرد، ثانیه هارو میرو تو فضا پخش می
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تم اسخوبرنامه ریزیم دقیق بود و درست ثانیه ای که می

صداها قطع شد و سیاوش با صورتی که خونی بود وارد 

 خونه شد.

 خواد حرف بزنه. بیارمش؟یکیشون می-

 پنجه هام رو تو هم قالب کردم.

 اون یکی چی؟-

پلک هام رو باز کردم، با دستمال سفیدی خون کنار گونه 

 کرد.هاش و پیشونیش رو پاک می

 مرد!-

می جابه جا شدم و با فشار دادن دستم روی دسته مبل، ک

سری تکون دادم. رفت و بعد لحظاتی با جسم خونی و 

زخمی دخترک خدمتکار برگشت. به بازوش که کد 

 هشتصد و نود و سه روش خالکوبی شده زل زدم.
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نفسش سنگین بود، موهاش آشفته و لباس تنش پاره و 

 برهنگی تنش با خون مزین شده. 

وی پاهام روی کرد. جلبا هر تکون ناله ای از درد می

 زمین انداختنش، دو دستش رو به زمین چسبوند.

تمام موهای مشکیش دورش کردن و برهنگی کمرش 

نقاشی زنده ای از پنجه های گرگ بود. با نقش و نگاری 

 تازه!

کرد و جوهری سرخ از الی زخم های عمیقش چکه می

بین ناله های زیر پوستی، از کم بود خون، بدنش سفید و 

 د.شکبود می

 انگار حرفی واسه گفتن داری.-

تنش می لرزید. سری تکون داد. پام رو جلو بردم و نوک 

 کفشم رو به چونش کشیدم.
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قراری که گذاشتیم یادت نرفته؟ بی نام و نشون! مطیع و -

 حرف گوش کن!

دونست پنجاه جفت چشم سمت سالن باال، جایی که می

 داد زدم. کننداز الی در دارن این صحنه رو برانداز می

و با زور و اجبار آوردم؟ از اول نگفتم ناشناس کدومتون-

مونید. بهتون کد دادم! بهتون جا دادم، میاین، ناشناسم می

پول دادم. خیلیاتون سر از ترکیه و دبی و آلمان درآوردید. 

کدومتون بدون میل و خواسته خودش اینجاست؟ نگفتم 

 نافرمانی ببینم تنبیه می کنم؟

 شد! در بسته 

صدای کوبیده شدن در نشون از تایید حرفم داشت. 

ای عصبی با رگه هایی از حرص سر دادم و به جسم خنده

خونین خدمتکاری که چند بار تختم رو گرم کرده، خیره 

 شد.
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کشم؟ اونم به بدترین حالت نگفتم خیانت کنید می-

 ممکنه؟ نگفتم یه کاری میکنم التماس کنی بکشمت؟

 .م..مت..اسفم..-

کفشم رو به چونش چسبوندم، سرش رو بلند کرد. پای 

چشمش کبود بود و روی پلکش جای ناخن های سیاوش 

 کرد.بی داد می

 به یک چشم سالمش خیره شدم.

 از طرف کی اینجایی؟ -

لب فشرد، سرش رو باالتر آوردم. صورتش از درد جمع 

شد. گردنش به طرز ناموزونی تکون خورد. احتماال از 

 دی جراحت برداشته. ناحیه ب

قلبش آروم میزد، پهلوش به شدت خون ریزی داشت. 

 بدون بلند شدن، سمتش خم شدم.
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 به موهاش چنگ زدم و جلوتر کشیدمش.

 بگو کی تورو فرستاده؟ بگو تا اجازه بدم بمیری.-

م رو جلو تر بردم لب هاش به سختی تکون خورد، گوش

 و نزدیکش شدم.

 طوری که آخرین آوا رو ازش شنیدم.

 ..آر..یا..م..من..و فر...ستاده.-

کشید، خشم و هیاهو به ظاهر مثال خونسردم کبریت می

 جرقه های خشم تو نگاهم افرادم رو ترسوند.
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نفسم تند شد، قلبم شاکی شد و مغزم به هوش و ابتکاری 

 رد.که به کار برده اعتراض ک

تونست وایسه زمین افتاد. موهاش رو ول کردم، نمی

استخون هاش توانایی برای نگه داشتن جسمش رو 

 نداشتن.

 به لب هام دست کشیدم.

 خوام یه پیغام برام بفرستی.سیاوش، می-

آب گلوش رو قورت داد و یک قدم جلو اومد. مطیعانه و 

 حرف گوش کن سر خم کرد و منتظر موند.

ام رو چک می کردم به ی که خشاب اسلحهبلند شدم، حین

 نگاه نگرانشون زل زدم.

به امیرحسین آریا سالم برسون و بگو، خیلی مشتاق -

 دیدارشم. تاکید کن به دیدنم بیاد و برای عرض ارادت...
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سر اسلحم رو کج کردم و بدون مکث تو سر دخترک، کد 

 هشتصد و نود و سه شلیک کردم. 

 بفرست.اینم براش کادو پیچ کن -

رنگ ترس افرادم بیشتر از نگرانی، احساس قدرت بهم 

 داد. می

دستم رو به نرده ها گرفتم و با لحن عادی به جسد اشاره 

 کردم.

یه لطفی کن، پایین درخواست موادبانم بنویس خیلی دلم -

و ببینم. فکر کنم بد نباشه یه کد جدید به خواد زنشمی

 دخترام اضافه کنم.

دم و حرص و نفرت درونم بلند و بی کنترل رو خو

 هیستریک خندیدم و باال رفتم.
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اتاقی که تراسش رو به دریا و اسکله باز میشد. در تراس 

رو باز کردم، بوی بنزین بیشتر تو مشامم نشست. بیشتر 

 بینیم رو آزار داد.

خواست تمام دریا و ساحل رو آتیش بزنم، تمام دلم می

رای افرادی که شهر رو بسوزونم و خاکستر کنم ب

خواستن، نابودم کنند. جهان رو جهنم کنم، بهشت رو می

 خراب کنم.

 اعتقادات همه رو بسوزونم.

چنان عذابی نازلشون کنم که فراموش کنند آرامش انسان 

 تو مرگه!

خواستم آرامش مرگ هم ازشون بگیرم. آرامش نفس می

 کشیدن و زندگی کردن!

و سرم به پایین دست هام رو به میله تراس چسبوندم 

 متمایل شد. 
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با زنگ خوردن گوشیم، نگاه آواره و عصبیم رو به صفحه 

 گوشیم انداختم. نگاهم طغیانگریش رو شروع کرده.

مثل طوفان دیروز قصد شکستن صخره هارو داشت. قصد 

 خرد کردن سنگ ها و آدم ها!

به صفحه خیره شدم، شماره روندش، اسمش، اسمی که 

 شیم نمیوفته.سال به سال روی گو

م خواستم کودکیاومد، قلبم سنگین بود. مینفسم در نمی

 رو مرور کنم. 

خاطرات تلخم، عقده هام و نامهربونی این خاندان، 

خاندانی که من رو قبول نکردن. خاندانی مادرم رو کشتن. 

خاندانی که نفرینم کردن و بین تمام خرابه ها و گداخته 

ین بار باهام شریک شد و های درونم بستنی که یاسمن اول

ش تونست آتمن فقط نگاهش کردم. بستنی که سرماش می

 درونم رو خاموش کنه.
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 جمله ای که بهش گفتم رو خوب یادم بود.

 《از بستنی خوردن خوشم نمیاد، سرده!》

صفحه گوشی رو لمس کردم و به گوشم چسبوندم. 

 داد. صدای نفسش بهم زنگ خطر می

 ی؟و دارالو؟ کارن؟ صدام-

صداش رو داشتم. واضح و کامال شفاف، کمرم رو به 

 دیوار چسبوندم و به دریا زل زدم.

 و بشنوم.خوام صداتدارم. حرف بزن. می-

کمی مکث کرد. با شنیدن صدام هول می کرد و نفسش 

 اومد.یک وقتایی بند می

ببخشید جواب ندادم. آنتنم قطع و وصل میشه. بعد -

 دم.کرو جمع میداشتم وسایلم

 باشه بخشیدمت یاس!-
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 سکوت شد.

 تو حالت خوبه؟ صدات چرا یه طوریه؟-

به پشت پلک های ملتهبم دست کشیدم. ای کاش براش 

 مهم بود حالم تو چه وضعیتِی هست.

گردم. وقتی برگشتم، باید قهوه چند روز دیگه برمی-

 خواد.درست کنی. دلم طعم قهوه هات رو می

 کردم.کمی وقیحی به جمالتم اضافه 

دونی تو این چند روزه چند بار و! مییکمم طعم لبات-

 و؟ و تصور کردم؟ یا بدن سفید و لختتهاتلب

کردم گونه هاش گر گرفته، حرارتش رو از پشت حس می

 کردم.گوشی احساس می

 قطع کنم؟-



 

Romanzo_o 843 

دربرابر لحن لرزون و وحشت زده اش نیشخندی زدم و 

 زمزمه وار گفتم:

 ام عقدت کنم.خووقتی برگردم می-
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 نفسش سنگین شد، شایدهم قطع شد. نشنیدم...

صدای دم و بازدمش رو نشنیدم. احتماال از شوک زیاد 

 فراموش کرده نفس بکشه. 

دونستم زنده موندن رو یادش دونستم پشت خطه، میمی

 رفته.
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رام مهم نیست. همون طور که برام مهم نبود، دیگه ب

خواسته و میل من برای کسی مهم نبوده، همین شکلی بار 

 اومدم که اهمیت ندم.

است کنیم. یادم نرفته ووقتی برگردم بیشتر صحبت می-

 سوغاتی بخرم. تا برگردم مراقب خودت باش. 

از سر بیچارگی زیر لب آه کشید و وادارم کرد لبخندی از 

 سکوتش بزنم. 

محکوم شده به سکوت کردن دربرابر من، سکوتی اینکه 

که عالمتش رضا نیست ولی واسه من همون رضاست. 

 یعنی راه میاد.

بره چموش من، باالخره راه میاد و اگر نیاد. مجبورش 

 کنم که راه بیاد.می

 تونی قطع کنی.بینمت! حاال میمی-
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تماس رو به بد شدن حالش قطع کردم. ذهنش بهم 

د ولی اهمیتی نداره. روزی هزاران بار با ریخت، آشفته ش

 کنم اهمیتی نداره.خودم تکرار می

ام خویاسمن تنها چیزیه که مال خودمه، تنها چیزیه که نمی

 از دستش بدم.

تنها چیزیه که برای داشتنش حاضرم حتی به خودش 

صدمه بزنم. گوشی رو بین انگشت هام فشار دادم و به 

 قه طول کشید خیره شدم.مکالممون که کمتر از دو دقی

 کنم باالخره کوتاه میای!رامت می-

*** 

 "یاسمن"

 نکنه به خاطر حرف تو اتوبوسم ازم ناراحت شدی. -



 

Romanzo_o 846 

به خدا قصد بدی نداشتم، چند روز خب نبودی! من کلی  

برنامه ریخته بودم، کیک و وسایل و ساندویچ خریدم. دلم 

 خواستم ناراحتت کنم.پر بود به خدا نمی

دول نشستم، درست روبه روی دِر آهنی دانشگاه لب ج

 بین چمن و ها و بوته های گل محمدی...

جایی که بوی عطر گل تو مشامم چرخ میزد. سعی 

کردم به یاد بیارم که سارا تو اتوبوس چی بهم گفت که می

 کنه ناراحت شدم؟االن فکر می

کرد. یادم نبود، هر ثانیه مغزم یک آالرام جدید پخش می

انیه ناامید تر میشدم، هر ثانیه غمگین تر و دل شکسته هرث

 تر و هر ثانیه دنبال بهانه ای واسه نفس کشیدن.

 نه عزیزم، ناراحت نشدم.-
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لب و لوچش رو آویزون کرد. بی توجه به مانتو سفید و 

تنگش کنارم لب جدول نشست و یکی از سوسیس هارو 

 از تو پوست قرمزش بیرون کشید.

رو ندادی؟ چرا گفتم بریم بیرون یا بیا  پس چرا جوابم-

 خونمون نیومدی؟ 

از گوشه چشم به چشم های دمق و منتظرش خیره شدم. 

 لبخندی بهش زدم.

 لبخندم از رو بی جوابی بود، از بدبختی بود. 

هیچی دلم گرفته. یه سر باید برم سر قبر خانوادم دلم -

 واشه. طوری نیست.

 ای کاشته شده نگهشتونست با ناخن هسوسیسی که نمی

 داره رو از بین انگشت هاش بیرون کشیدم.

 برو سر کالس. دیرت میشه...-
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کیفش رو تو بغل گرفت، نگاه پر انزجاری به سگی که با 

 ترسید جلو بیاد، انداخت.توله هاش می

 کار میکنی؟ البته بعد غذا دادنت به این سگ؟تو چی-

 م وچاقو پالستکیم رو تو گوشت سوسیس فرو برد

 نصفش کردم. 

بعدش میرم خونه، بعدازظهر کالس ندارم. باید دارو -

 بگیرم واسه بابا بزرگم.

 میمونی برسونمت؟-

 سری به طرفین تکون دادم و گرفته گفتم:

 کنیم.برو سارا، دیرت شد. خودم میرم، شب چت می-

با بی میلی بلند شد و مانتوش رو تکون داد. با رفتنش 

قورت دادم و نفسی از عطر گل  بغض گلوم رو به سختی

 های پشت سرم کشیدم.
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 ترسیدم از چشمام بیرون بزنه.دلم انقدر پر بود که می

سگ ماده سیاه رنگی با سینه های درشت و آویزون بو 

 داد.کشید و مظلوم دم تکون میمی

 پنج تا توله داشت! توله هایی همرنگ خودش...

با  نداختم،سوسیس هایی که نصف کرده بودم رو سمتش ا

د ترسیحس شک و تردید بهشون نگاه کرد. مادر بود و می

 و شاید نگران حال بچه هاش بود.

جلو اومد و یکی از نصفه هارو امتحان کرد. وقتی مطمئن 

شد چیزی توش نریختم صدایی کرد و پنج توله دیگه اش 

 بهش پیوستن.

جست و خیز و بازی هاشون باعث شد بین تمام دردم 

ند بزنم. تیکه هارو کوچیک تر کردم و جلوی بهشون لبخ

 پام ریختم.
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اومد. تهش از اینکه خودشون رو به پام بمالن بدم نمی

شستم. فقط چند ثانیه مخم آروم بگیره، شلوارم رو می

چند ثانیه قلبم آروم بگیره و سکته نکنم، کثیف شدن 

 شلوارم مهم نیست.
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حداقلش یکم حواسم پرت میشد، از تمام بدبختی هام، 

 تمام بیچارگی هام و شاید از تمام تنهایی هام.

دست هام رو دور پام حلقه کردم و سرم رو روی زانوم 

 گذاشتم. به دستم نگاه کردم.
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 خواستم با کارندست و بالم خالی بود، با دست خالی می

 و تصمیماتش بجنگم؟

مان وقتی گفت عقد یک چیزی تو جیبم داشتم. یک اون ز

 وکالت زندگیم رو نجات داد ولی االن چی؟

کف دستم خالیه، جیبم خالیه، پشتم خالیه! فقط خودمم و 

 خودم!

ه دونست چتونستم بکنم؟ عقل بدبختم نمیچی کار می

راهکاری رو پیشنهاد بده. تمام حواسم پرت نقطه کور 

 زندگیم بود.

، عقلم ناراضی، روحم ناراضی، نمیشد گفت قلبم ناراضی

 گور پدر آدم ناراضی!

با نزدیک شدن یک سگ نر سفید رنگ و دیدن چشم 

چرخید، بدون اینکه های براقش که روی سوسیس ها می

 سر بلند کنم یک تیکه براش انداختم.
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به جای اینکه بخوره، سیخ سرجاش موند. گوش هاش رو 

 کردن.باال داد و شروع کرد به پارس 

سردردم با صدای پارسش بدتر شد، با صورت جمع شده 

 ای سرم رو بلند کردم.

 چته؟ چیه؟ بیا خب توام بخور!-

یک تیکه دیگه انداختم، درست جلوی پاهاش ولی حتی 

نگاه نکرد. با حالت تهاجمی به پارس کردنش ادامه داد و 

 بهم خیره شد.

رم. چیه؟ فازت چیه؟ چخه! برو اونور...من که کاریت ندا-

 چی میخوای؟

یک قدم جلو اومد. پنجه هاش رو به زمین کوبید. یک 

 ثانیه از اینکه نکنه هاری، چیزی باشه ترسیدم. 
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خودم رو جمع و جور کردم و بلند شدم که چند قدم 

 دیگه جلو اومد.

معموال این طوری نمیشد. هیچ حیوانی بی دلیل فاز 

 گیره. تهاجم نمی

ید کاری کردم که ترسیده! سگ به خودم نگاه کردم، شا

کردن. ماده و توله هاش عقب رفته بودن و تماشام می

 کیفم رو از روی زمین برداشتم و خاکش رو تکون دادم.

 باشه االن میرم، شاکی نباش.-

بند کیفم رو روی دوشم انداختم که بوی بارون کل 

 ام رو پر کرد.شامه

باالی  فوری نگاهم رو به آسمون صاف و خالی از ابر

 سرم انداختم. خبری از بارون نیست...

 به سگ عالقه داری؟-
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قبل اینکه بترسم مخم صداش رو تحلیل کرد و بوی 

بارون رو به خاطر آورد. نترسیدم، شوکه ام نشدم چون 

 دفعه چندمی بود که باهاش مواجه میشم. 

عمیق تر نفس کشیدم، بوی عطر تلخش و صدای بم و 

 ر شد.مردونه اش تو ذهنم مرو

آروم رو پاشنه پا چرخیدم و با نگاه مشتاق و خمارش 

 روبه رو شدم.

کرد، نگاه آرومش رو ازم گرفت. اون سگ هنوز پارس می

قبل سالم و احوال پرسی، گردن کج کرد و به اون سگ 

خیره شد. با ساکت شدن و عقب رفتن اون حیوان شاکی 

 ابروهام باال پرید.

ایت از حیوانات گشنه دونستم مدیریت انجمن حمنمی-

دانشگاه با تِو. مسئول بخش اصلیش تویی یا زیر مجموعه 

 ام داری؟
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 صداش، دنبال جا باز کردن تو مخم بود. 

تمام افکارم و فکر های بدم رو به عقب هول داد و یک 

 جای درست حسابی واسه خودش ردیف کرد.

کمی دستپاچه و خجالت زده، سرم رو پایین انداختم و 

 تم:آروم گف

 سالم استاد.-

 لبخند محوی زد، دست به سینه ایستاد.

 سالم یاس! کالس داشتی؟-

خواستم شونه ای باال انداختم، عجیب بود که هر بار می

دیدمش، اصال برعکس میشد. با نبینمش ولی مجدد می

 گوشه ناخن پیشونیم رو خاروندم.

باید دنبال فرار باشم؟ البته با یادآوری اتفاقات دو روز 

 پیش تو شمال باید هم فرار کنم!
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 داشتم، تموم شد.-

به نایلون سوسیس ها و چاقو پالستیکیم کنجکاو نگاه 

 کرد. 

 چه خوب، پس بیا بریم.-

قبل اینکه بتونم بازدم آرومم رو بیرون بفرستم، بازوم رو 

 چنگ زد و من رو سمت خودش کشید.

جوری که به سینش چسبیدم و از حرارت تنش ناخواسته 

 نم به هین آروم و شوکه شده ای باز شد.ده

 ک..کجا؟ م..من..باید...برم...خونه!-

 لبی کشید و چند بار پلک زد.

ساعت یازدِه، میریم ناهار بخوریم. قول دادی، یادته؟ -

 قرار شد هروقت خواستم بریم.
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آب گلوم رو قورت دادم. قول دادم؟ غلط کردم قول دادم!  

ر کردنم اون یکی بازومم صورتش رو جلو آورد. برای مها

گرفت و آروم فشار داد. نگاهش رو ریز کرد و یکمم 

 ترسناک نگاهم کرد.

 و که یادت نرفته یاسی؟قول و قرارمون-
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اش بدون کوچیک ترین صداش، صدای پرنفوز و مردونه

 کرد.رو مهار می لرزش و ارتعاشی پوسیدگی افسارم

اش ناخواسته و خواسته، لحن دستوری و ارباب گونه 

 گرفت.توانایی حرف زدن رو می
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بدنش زیادی نزدیک بود، دست هاش بازو هام رو از 

روی مانتوم چنگ میزد و انگشت های بزرگش بلد بودن 

 چه طور مهارم کنند.

 با نگاه خجالت زده دِم نصف و نیمه ای کشیدم. 

زدیکی، این گرما جانسوز و پر از هوس، راه این همه ن

 گذاشت. واسه نفس کشیدن نمی

 من..باید...-

 بین حرف زدنم پرید.

 و بپیچونی؟ خوای منداری بهونه میاری یا می-

گونه هام رنگ گرفت. به جایگاهمون فکر کردم، به 

درست نبودن این نزدیکی، به اینکه نباید تنم رو لمس 

 مزم داشت شکسته میشد.کنه. به اینکه خط قر
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اش برای ناهار این وسط مسط هام، به درخواست موادبانه

فکر کردم، به اینکه چقدر درحقم لطف کرده و فقط در 

 عوضش طلب ناهار میکنه.

عجیب بود ولی انقدر روحی خسته بودم و فکرم درگیر  

تونستم بهایی واسه عجیب جمله آخر کارن بود که نمی

م بپردازم. شاید یک وقت دیگه! بودن استاد دانشگاه

زمانی که آروم ترم، زمانی که دلم انقدر گرفته و مچاله 

 نیست.

 صورت مردونش جلوم بود. با یکم فاصله ایمنی! 

به این فکر کردم هیچ وقت سعی نکرده بهم صدمه بزنه 

 ولی ناخواسته باعث ترسم شده.

صورتش رو جلو تر کشید و از خط ایمنیم رد شد. با 

براندازم کرد. هول کردم، نگاهش و طرز حرف دقت 

 انداخت.زدنش آدم رو تو سراشیبی دستپاچگی می
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 فقط..االن شرایط بیرون اومدن ندارم.-

 بدون لبخند لبی کشید. 

یه دلیل منطقی واسم بیار که امروز بهت بابت ناهار -

 خوردن گیر ندم.

دهنم رو فوری برای ردیف کردن بهانه ها باز کردم ولی 

 غزم دست هاش رو به حالت استوپ باال آورد.م

بهونه ای نداشتم، االن که انقدر نزدیکم بود و نگاه گرم و 

کرد، حرف زدن یه امر جدیش وجودم رو سوراخ می

 رسید.نشدنی به نظر می

 ظاهری داغونم!-

ابروهاش باالپرید. بدون اینکه ولم کنه، سرتاپام رو تیز 

 نگاه کرد و خیلی جدی گفت:

 که داغونیتی نمیبینم. از نظرم خیلیم سکسی شدی! من-
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ش که ادونستم به لحن بامزهسرم رو تو یقم فرو بردم. نمی

 شبیه خفتگیرها شده بخندم یا خجالت بکشم!؟ 

تمام فسفرهای مغزم دنبال پیدا کردن یک حرف دیگه 

 بودن ولی به نتیجه خوبی نرسیدن. 

 ای ندارم.وقتی تعللم رو دید، انگار فهمید بهونه

 سکوتت یعنی میای؟-

لبم رو با گاز گرفتن سرزنش کردم و زبونم رو بین دندون 

های نیشم قرار دادم و نیشگونی به خاطر سکوتش، ازش 

 ای داشتم؟ گرفتم. چاره

ام واسه مِن بدبخت اصال جذبه و امر کردنش چاره

 ذاشت؟می

با نارضایتی و ناراحتی از حلقه انگشت هاش دور بازوم 

 ب زدم.ل
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 میشه ولم کنید؟ ممکنه یکی مارو ببینه!-

 کسی اینور نمیاد یاس.-

اخم کردم و نگاهم رو ازش دزدیدم. یه جوری قاطع میگه 

کسی نمیاد انگار کل محوطه رو تابلو خطر حمله گرگینه 

 زده.

کمی به سمت عقب خودم رو کشیدم که آروم و نرم  

 بازوم رو ول کرد.

 قاطع و بدون نرمش گفتم:

باشه، ولی من خوشم نمیاد کسی بهم دست بزنه. پس -

 لطفا بهم دست نزنید. این رفتار درست نیست.

دست به سینه ایستاد، این لباس های اسپرت سعی می کرد 

کمی از جدیتش رو کم  کنه، ولی نگاه عسلیش حرف 

 حالیش نمیشد. تو هر شرایطی جذبه داشت.
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ا تو ام تنهنازی باشه سعی میکنم. حاال میای بریم؟ نگران-

 پارکینگ ولش کردم.

سعی کردنش کافی نبود. ولی شنیدن ادامه حرفش وقتی 

 اسم یک دخترو آورد باعث شد گیج بشم.

بند کیفم رو روی دوشم صاف کردم. به زحمت نگاه 

 خجالت زدم رو به صورت خونسردش انداختم.

سمت پارکینگ قدم برداشت، مردد دنبالش راه افتادم. زیر 

 نگاهم کرد.چشمی 
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 انگار وقتی مطمئن شد دنبالش میرم خیالش راحت شد.
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وسط پارکینگ بین ماشین های مختلف بچه های دانشگاه 

سمت فراری مشکی رنگی رفت که بین تمام ماشین ها 

 مثل جواهر برق میزد.

رد شد. باورم نمیشد، حتی ثانیه از دیدن ماشینش نگاهم گ

 گنجید که همچین لعبتی رو از نزدیک ببینم.تو مخیرم نمی

 چیزی که حتی کارن، با این همه ثروت نداشت!

ام معطل چی هستی؟ بیا سوار شو من گشنمه، صبحونه-

 نتونستم کوفت کنم.

جلوی ماشین گرون قیمتش ایستادم. مارک فراری جلوی 

این ماشین احساس وجد کاپوتش برق میزد. حتی دیدن 

 شناختم. رو درونم به جریان انداخت. مدلش رو می

یک دقیقه فراموش کردم کجام، فراموش کردم چشم 

 عسلی چه طور مشتاق بهم نگاه میکنه.



 

Romanzo_o 865 

دهن باز کردم و با حسی سرشار از هیجان و ذوق دستم 

 رو به بدنه سرد ماشین کشیدم و گفتم:

 تریبوتو! F8مدل  -

 و کج کردم و به پشت ماشین نگاه کردم.یکم گردنم ر 

 لیتری رو داره!  9.3بهترین نیروگاه هشت سیلندر -

لبخندش پر رنگ تر شد، نگاهش رو به پشت ماشین 

انداخت. شبیه بچه ها ذوق زده سمتش چرخیدم و تقریبا 

 جیغ کشیدم.

دونی این جیگرو چه طوری آوردی ایران!؟ این لعنتی می-

 چقدر گرونه؟ چقدر...

 کم کم به خودم اومدم. نباید این طوری حرف میزدم؟

 نشون دادن ذوقم از بچگی سرکوب شده بود! 



 

Romanzo_o 866 

از لحن هیجان زدم و شاید ندید پدید بازی که درآوردم 

 خجالتم سر به فلک کشید. 

 شرمنده من یکم هیجان زده شدم!-

انگار داشت با دوربین ذهنش و فلش مردمک های 

کرد. نفس کشیدنش آروم عسلیش حرکاتم رو ضبط می

 بود. 

 دستش رو به سقف ماشین چسبوند.

 دونستی خیلی خوشگل ذوق میکنی؟می-

 لبم رو گزیدم. 

بند کولم رو محکم فشار دادم. عرق شرم رو کمرم 

نشست. با همون لحم و حالت خاصش نگاهم کرد و 

 گفت:
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و بهتر از منی که دارمش ماشین دوست داری؟ مدلش-

 شناسی...می

 خودم رو جمع و جور کردم. کمی

 های الکچری خیلی خوشم میاد.از ماشین -

 نگاهش رو تنگ کرد.

به مارک ماشین دست کشیدم و درحالی که نگاهم روی 

 حروف التینش بود با یک دنیا لذت ادامه دادم.

 ترسم. داشتن ماشینعاشق ماشینم ولی از داشتنشون می-

رجایی رفت، های الکچری و خیلی گرون سخته. نمیشه ه

اش زیاده. ممکنه خط و خش بیفته. هیچ وقت تو هزینه

 فکر خریدشون نبودم.

کرد. خاطرات تلخ و بی ربطی تو ذهنم با دقت نگاهم می

خورد. خاطرات بچگی و کمبود محبت هام! چرخ می



 

Romanzo_o 868 

محبت هایی که نوازش و بوسه های پدرانه پدربزرگم رو 

 ان کنه...طلبید ولی همیشه مادی سعی کرده جبرمی

 

لبخند دندون نمام وسعت بیشتر شد و بی توجه خاطرات 

 گندم لب زدم.

 اما، خیلی دوستشون دارم...-

تکیه اش رو از ماشین گرفت و قدم بلندی سمتم 

برداشت. صدای کفش هاش در اثر برخورد با کف 

 اسفالت شده پارکینک بلند شد.

ین شچراغ های سنسور دار پارکینگ روی بدنه تروتمیز ما

 شد.منعکس می

نگه داشتن چیزی که دوستش داری جرات و جسارت -

 خواد. فقط دوست داشتن مهم و کافی نیست.می
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به جلوی کاپوت تکیه زد. دست به سینه و با اخم، یکم 

 عقب رفتم و به ژست خاصش نگاه کردم.

رو دوست داشته باشی ولی نتونی اینکه تو یه چیزی-

ن دوست داشتن خیلی مراقبش باشی خیلی سخته. ای

 باارزشه...

کرد یا لحن صداش دونم حرف هاش گیجم مینمی

 حواسم رو پرت نخود سیاه و هپروت کرده.

 لب های گوشتیش باریک خندید.

 و بخوای ودوست داشتن، ولی نداشتن. اینکه یه چیزی-

براش پر پر بزنی ولی نداشته باشیش خیلی سخته. اینکه 

که مال تو نیست. اینکه فقط  از دور نگاهش کنی درحالی

 به عکسش نگاه کنی و براش رویا داشته باشی..
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نگاهش رو از صورت متعجب و گردم به زمین سوق داد. 

ای از موهای کوتاهش به پایین سقوط کرد و با لحن تره

 گرفته ای ادامه داد.

رها کردن به خاطر عالقه و صدمه ندیدن طرف، خیلی -

 مچاله میشه.ست. قلب آدم آزار دهنده

 

۰۰۰ 
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 و رها کردی؟چی-

خندید و سری از روی تاسف تکون داد. نگاه سرشار از 

گرفتگی و ناراحتیش رو به زحمت باال کشید و به مردمک 

 های کنجکاوم تبسمی کرد. 



 

Romanzo_o 871 

وز هر رشناختم، شبیه دخترکی بود که طرز نگاهش رو می

 صبح درون آینه اتاقم بهم زل میزد.

دخترکی که خنده یادش رفته و فراموش کرده آخرین 

 باری که از ته دل بدون استرس روز بعد خندید کی بود.

تو یک لحظه از سوالم پشیمون شدم، جواب دادن یا 

خواستم ندادنش برام مهم نبود، یا شاید هم بود ولی نمی

شار از غم باد کرده و تلنبار بشنوم. همین االن خودم سر

 ام بودم.شده درون سینه

 بریم دیر شد. -

نفسم رو با بازدمی بلند و پر صدا بیرون فرستادم و ته دلم 

 از اینکه جوابی بهم نداد خوشحال شدم. 

 شاید گنجایشی واسه شنیدن بدبختی دیگران ندارم!



 

Romanzo_o 872 

در ماشین رو واسم باز کرد، مردد جلوی هیکلش ایستادم 

 ا مکث گفتم:و ب

 صبر نمیکنی نازنین خانمم بیاد بعد بریم؟-

نگاهش سمت انتهای پارکینگ بود که با زدن این حرفم 

 چرخید و نگاه متعجبی بهم انداخت.

 نازنین دیگه کدوم خریه؟-

خنده بی جام رو با گاز از لب زیرینم سعی کردم مهار 

کنم. عضالت دستم به خاطر سنگینی کیفم خسته شده 

 ا صدایی که ریز خنده توش موج میزد جواب دادم.بود. ب

خودتون گفتید تنها ولش کردید تو پارکینگ، نگرانش -

 بودید.

 ابروهاش باال پرید.

 به اطراف نگاه کردم و خونسرد ادامه دادم.
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زشته بزاریمش و خودمون بریم. صبر کنید بیاد بعدش -

 ازتون دلگیر میشه.

ید. گردنش رو نقس بلندی منتهی به خنده جذابی کش

 کمی خم کرد و با انگشت به صندلی اشاره کرد.

 بشین عروسک، نازی اسم ماشینمه. -

چشم هام خود به خود گرد شد. یک نگاه به ماشین و یک 

 اش انداختم.نگاه به صورت مردونه

با جاخوردگی یکم این پا و اون پا کردم و کفشم رو به 

 زمین کوبیدم.

 رو ماشینت اسم گذاشتی؟-

باره به طرح و نقش ماشینش نگاه هوس آلودی انداختم دو

 و زیر لب زمزمه وار گفتم:

 ذاشتم!منم بودم می-
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به نظرت با یه دختر دیگه میام دنبالت که بریم ناهار  -

و خواستی طرفبخوریم؟ کال جا واسه یه نفر دارم! می

 کجا بنشونم؟ مثال رو سقف؟

د. بوی در رو رها کرد، هیکل ورزیدش رو جلو کشی

 عطرش دوباره کل وجودم رو پر کرد.

به گرمی اشعه نگاهش زل زدم. یک طور خاصی کمی 

سمتم متمایل شد. درحالی که دست هاش تو جیب 

 شلوارش بود.

پالک طالیی گردنبندش دوباره داشت حواسم رو پرت 

 کرد.می

! شستی رو پامیا میشد اون رو صندلی بشینه، توام می-

خوای امتحان کنیم؟ که جا بشی. میانقدر کوچولو هستی 

 البته با نازنین خیالی! 
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با خباثت چشمکی زد. گونه هام رنگ گرفت. انگار 

کرد با رفتارش و طرز وجودم رو آتیش زدن، با من چه می

 خاص صحبت هاش؟ با مِن بی جنبه چه میکرد؟

نفسم گرفت. تو فکر عقب نشینی و فرار از بوی عطرش 

 نشستن رو صندلی بود.بودم، ولی تنها راه 

دستپاچه و با هول، روی صندلی خودم رو جا دادم. زیر 

ای، همون طور که نگاه خیره و پر نفوذش با لحن ساده

 نگاهم رو ازش دزدیدم، لب زدم.

این طوری حرف نزنید، زشته! م..من فکر کردم که کسی -

همراهتونه.. االنم چیزه چیزه..م..میگم..دیر..دیره من...باید 

دبرگردم...خونه! فردام...چیز..دارم..امتحان..دارم. زودتر زو

 بریم...

شونه باال انداخت و درو برام بست، تقریبا تو خودم مچاله 

شده بودم و کیفم رو روی پاهام گذاشتم و از استرس بی 
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دلیلم چنان کیفم رو به قفسه سینم چسبونده بودم که کم 

 گفت:کم داشت زبون درمیاورد و می

 ابا! یه بوسم بده خانمی.جون ب-

 ماشین رو از جلو دور زد و سوار شد.

 و آوردی؟ضد ردیابت-

 قبل اینکه جواب بدم، خودش ادامه داد.

و دارم. جایی هم مهم نیست یه گنده ترشالبته نیاوردی-

 هست که دوست داشته باشی بری؟

ام رو بدجور جلب کرده، یک طوری به نیم رخش توجه

کردم که مغزم هنگ و براندازش میکیفم چنگ میزدم 

 کرده بود که چه مرگم شده.

 نه! -
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ماشین رو روشن کرد، غرش ماشینش با گاز اول چنان تو 

 پارکینگ پیچید که یک لحظه ترسیدم.

 یه جای خوب میشناسم.-

زیر چشمی به کیف بدبختم که زیر انگشت هام، از فشار 

 وی زد وترکید نگاه کرد و فقط لبخند محزیاد داشت می

 گاز داد.

 

۰۰۱ 
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دنج ترین جای رستوران رو انتخاب کرد، گوشه دیوار 

ای رو به خیابان خلوت، جایی که کناِر پنجره تمام شیشه
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ابرهای تیره تازه از راه رسیده کمی هوارو گرفته و غمگین 

 کرده بودن.

ی چوبی درست روبه روم نشسته بود، روی صندلی ها

درحالی که پشتم به جمعیت بود و هیچ دیدی به هیچ 

کس غیر از نگاه عسلیش نداشتم و برای فرار از خیرگیش 

تونستم سرم رو پایین بندازم و به میز سفید و فقط می

 رویه آبی رنگ روش خیره بشم.

دستش رو زیر چونش گذاشته بود و ساعت رولکس سیاه 

 کرد. تو دست چپش خودنمایی میرنگش 

بوی کباب برگی که سفارش داده یک جوری معدم رو 

خواستم یکم آروم تر گشنه کرده بود که از ته دلم می

بودم. یکم آرامش داشتم! ای کاش این استرس سر می

رسیدن یک آشنا وجود نداشت و من یک دل سیر کباب 

 خوردم.می
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 خوری؟ غذارو دوست نداری؟چرا نمی-

به کباب زعفرانی روبه روم و زیتون هایی کنارش و اون 

 نارنج زیادی تازه که بهم چشمک میزد خیره شدم.

لذت بردن از غذا با وجود حال و روزم و استرسم یکم 

سخت بود. البته اگر نگاه خیره و جذاب این آقا گرگه رو 

 فاکتور بگیریم. 

ا ب قاشقم رو تو برنج های خوش بوی ایرانی فرو بردم و

 لبخند و قدردانی گفتم:

 نه اتفاقا من کباب خیلی دوست دارم.-

 خوری؟پس خوب چرا نمی-

قاشقم رو آماده کردم، هم برنج و هم گوجه و هم یک 

تیکه کباب توش جا دادم و درست جلوی دهنم نگه 

 داشتم و قبل خوردنش مالیم گفتم:
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 میخورم!-

 سکوت کرد، نگاهش رو ازم گرفت، کمتر از من غذا

 خورد و تمام حواسش پی اطراف بود.می

تقریبا هر بار که صدای باز شدن در رستوران به گوش 

شد و به افرادی رسید، نگاهش از کنار صورتم رد میمی

 کرد.که پشت سرم وارد میشد نگاه می

 حتی رفتارشم شبیه یک گرگ بود. 

گرگی که حواسش به طرف مقابلش هست. فقط موندم  

نقش چی داشتم که انقدر خوب باهام  طرفش براش چیه؟

 کرد؟برخورد می

اصال خودش چی بود؟ رقیب سرسخت کارن بود؟ رئیس 

 دونستم چیه! ولییک گله گرگ بود؟ چی بود؟ حتی نمی

 کردم.از بودن در کنارش احساس خطر نمی
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کمی به خاطر نا آرومی وجودم تکون خوردم. با دستمال 

 گوشه لبش رو پاک کرد.

تکیه داد و بازهم نگاه عسلیش رو روم تنظیم  به صندلیش

 کرد.

 راحت نیستی...-

از هپروت بیرون اومدم و گیج به اخم های ریز بین 

 ابروهای مشکی رنگش نگاه کردم. لبخند هولی بهش زدم.

 نه، همه چی خوبه...-

 راحت نیستی یاس! چرا؟-

لحن جدی و دستور مانندش باعث شد شل بشم. راست 

 بودم.گفت راحت نمی

قاشقم بین انگشت هام کمی شل شد. سرم رو پایین 

انداختم. همیشه اینجاش سخت بود. توضیح دادن و 
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توجیح کردن طرف مقابلم، نسبت به شرایط خاصی که 

 داشتم.

 با سر قاشق، برنج هارو یکم جابه جا کردم و آروم گفتم:

 خب..راستش، من یکم...از واکنش کارن...-

د نگاهش تیز تر بشه، اخمش همین کلمه آخر باعث ش

جدی تر درهم گره بخوره. رگ های کنار گردنش 

 کنه.احساس کردم داره باد می

آب گلوم رو با سختی قورت دادم، خجالت کشیدم و از 

 کالفگی فکم رو منقبض کردم.

 تونم هرجایی برم.م..من..یکم.. شرایطم فرق میکنه...نمی-

 باز حرف کم آوردم.

 یدم و شقیقم رو فشار دادم. به پیشونیم دست کش
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خواد واستون دردسر خوام سوتفاهم بشه. دلمم نمینمی-

 درست کنم...

آهی زیر لب کشیدم. چقدر حرف زدن سخت بود! با سارا 

 راحت تر به تفاهم رسیدم!

دونستم جمالت رو چه طور کنار قلبم تند تر کوبید، نمی

باهم هم ردیف کنم و بهش بگم که اگر کارن من و تورو 

 کنه! ببینه یا خبرش بهش برسه، زنده زنده چالم می

 میدونم...-

صدای دورگه و عصبیش که درعین حال آروم بود وادارم 

کرد دست از کلنجار با خودم بردارم. برای لحظاتی از 

 خشم نگاهش وحشت کردم و زبونم بند اومد.

دونم. وقتی یه تلفن جواب و میشرایط خاصی که داری-

یار از تهران تا رودسر اومد و دنبالت بود متوجه ندادی مه

 شدم که چقدر واسه کارن مهمی. فقط یه سوال...
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مستقیم بهش خیره شدم که با صورت شاکی و عصبی 

 ادامه داد.

 همون قدر که تو واسش مهمی، اونم برات مهمه؟-

 

۰۰۳ 
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رو ازش گرفتم و به دونه برنجی که از بشقابم روی  نگاهم

میز افتاده بود خیره شدم. سوالش کلی حس بهم منتقل 

 کرد. 

حس های سرکوب شدم، حس های خفه شدم، قلبی که 

تمام این حس و احساسات رو تنهایی در آغوش گرفته و 

 ش نفسش داره تموم میشه.از سنگینی بار به دوش افتاده
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 منه! کارن پسر عموی-

 نپرسیدم چه نسبتی باهات داره. گفتم برات مهمه؟ -

اخم هام درهم گره کور خورد. آرشام موشکافانه و با 

 حرص منتظر جوابم بود.

 اومد!داشت یادم می

کردم بهش فکر نکنم و چیزایی که هر روز سعی می 

فراموش شده نگهش دارم یادم اومد. اینکه چقدر ازش 

 کتک خوردم.

بدنم رو پاره میکنه، اینکه پدربزرگم رو ازم اینکه هرماه 

گرفت. به خاطر اموال و پول و ثروت داشت بهم تجاوز 

 کرد.می

یادم اومد زندانیش شدم، یادم اومد حق زندگی و آرامش  

 رو ازم دریغ کرده.
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پاشید به خورد، نمک میجمله آخرش تو ذهنم چرخ می

حم فرو هاش تو قلبم و روزخم هایی که کارن با دندون

 کرده.

 براش مهم بودم؟ 

 کنه؟ آدم کسی رو که براش مهمه شکنجه می

انگشت هام حجم زیاد خشم و عصبانیتم رو سر قاشق 

 کردن. استیل خالی می

نگاهم رو باال کشیدم، هنوزم منتظر بود. کم نمیاورد، با 

 دنیایی از نفرت و حرص از ته دلم بدون ترس گفتم:

 ازش متنفرم.-

ت و کراهت لفظ به کار برده چشم هاش از حجم نفر

درشت شد. به چشم دیدم که قرمزی صورتش از بین 
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رفت و نفس عمیقی کشید و لبخند کمرنگی لب های 

 گوشتیش رو مشغول کرد.

 و بخور.غذات-

اشتهام کور شده بود. این چشم عسلی وادارم کرد به یاد 

بیارم که چقدر از کارن متنفرم و چقدر از زندگی کردن 

 ام.خسته

قاشقم رو تو ظرف رها کردم، با دستمال لبم رو پاک کردم 

 و با صدای گرفته ای گفتم:

به چیزی ازت چندتا سوال بپرسم جواب میدی؟ راجع-

 که هستید.

 نگاه شاکیش کمرنگ شد و رنگ دوستانه گرفت.

 خوای بدونی!به سایزم میالبد اول راجع-

 با خجالت خندیدم. 
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خوام بدونم جفت یعنی بود! می خب اون سوال دومم-

و دیدی گفتی جفت کارنم، ولی چی؟ دفعه اولی که من

 من اصال نمیدونم یعنی چی!

یک طور خاصی دست به سینه به صندلیش تکیه داد. 

 نگاهش رو تنگ کرد.

 مکث نکرد و بدون مقدمه چینی با صالبت جوابم رو داد.

دا وقتی یه گرگینه نر یه جفت ماده واسه خودش پی-

تونن باهم ازدواج کنن و به خاطر عشق و عالقه میکنه، می

و بفاداری که داریم گرگ درونمون طرف مقابل رو نشان 

بنده که تا ابد عاشق اون شخص میزنه. یعنی تعهد می

 میمونه.

ابروهام باال پرید. روی گردنش خط کشید و ریلکس ادامه 

 داد.
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ند عمیق اون معموال گردن رو نشان میزنن. به معنی پیو-

است. عشقشون به شکل یک خالکوبی دو نفر باهم دیگه

تونه ان و فقط مرگ میظاهر میشه و تا ابد مال هم دیگه

اونارو جدا کنه. و وقتی کسی نشان شده باشه، هیچ 

 گرگینه دیگه حق نزدیک شدن به اون شخص رو نداره.

 پرید.رنگم داشت کم کم می

 ه بودن در کنار کارن؟این حرفش یعنی من محکوم شدم ب

نمیدونم قلبم چرا داشت بازی درمیاورد و قصد کرده بود 

 از شدت تند کوبیدن بترکه!

 با لحن لرزونی گفتم: 

ی...یعنی..ط..طرف باید با کسی که نشانش زده تا ابد -

 ؟و جدا کنهتونه زندگیشتونه بره؟ نمیزندگی کنه؟ نمی

 سکوت کرده نگاهم کرد.
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سم تو نای یا ته نایژه گیر کرد. دیگه حالم بد بود، نف

داشت شور میشد! زیادی شور، از این شوری زیاد 

 تونستم آب گلوم رو قورت بدم.نمی

 آروم یاسی...-

آروم نبودم، دست هام رو دو طرف میز گذاشتم و کمی 

 سمتش خم شدم.

و بده! اگه کسی ناخواسته نشون شده توروخدا جوابم-

اگه از طرف خوشش نیاد؟  باشه چی؟ اگه دلش نخواد؟

 اگه زوری و به اجبار بوده چی؟

به مردمک هام که حرف های زیاد، التماس و عجز بی 

کرد شماری رو با آب جمع شده داخلش، جابه جا می

 خیره شد.

 

۰۰۴ 
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 ها شامل تو نمیشه عروسک...این حرف-

 منم نشان شدم! ولی-

دربرابر لحن لرزونم غمگین خندید، دست یخ زدم رو از 

 روی میز گرفت که جا خوردم.

نتونستم مقاومت کنم، دربرابر گرماِیش زیاِد انگشت  

هاش فقط مات شدم و قلبم هیجان زده تر به کوبیدن 

 م ادامه داد.خودش به سینه

تو نشان نشدی، چیزی که رو گردنته یه زخمه. من -

دونم چه طوری دونم که زخمت چه طوریه، میدکترم می

تونی حتی درمانش کنی. اون فقط جای گاِز گرگیه که می

 خواد. تورو نمی
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 کرد.گیج شدم، گرمای دستش حواسم رو پرت می

 و نمیخواد یا خودش؟متوجه نمیشم! گرگش من-

 کرد. کامال حرکاتش داد میزد! حرفام عصبانیش می

 جر میخوره! گرگش نمیخواد!خودش که داره -

از جاش بلند شد، ناخواسته منم بلند شدم. غمگین بود و 

 کالفه و انگار میخواست بحث تموم بشه.

 بهتره دیگه ببرمت خونه!-

قبل اینکه ازم فاصله بگیره بازوش رو بین انگشت هام 

 گرفتم. 

سرجاش ایستاد و نگاهش رو از اشک جوشیده چشم هام 

 هم فشار داد.گرفت. لب هاش رو ب

خودم رو جلو تر کشیدم و بی توجه به نگاه چند نفر از 

 میز کناری لرزیده گفتم:
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و کامل بده. مگه گرگ درونتون حق وایسا لطفا، جوابم-

 انتخاب داره؟

سرش رو پایین انداخت. اخم کرد، انگار که حرفم یا 

 شاید لحن ملتمسم آزارش میداد.

رف خوشش نیاد داره یاس! اگه گرگ درونمون از ط-

نمیشه نشانش زد. مگر اینکه طرف خیلی قدرت داشته 

باشه که بتونه به گرگ درونش زور بگه و مجبورش کنه 

 برخالف میلش کسی رو جفت خودش بکنه.

حرف هاش مثل آب رو آتیش بود، قلبم یکم آروم شد. 

باورم نمیشد ولی حرف های غمگین آرشام آرومم کرد. 

 !پس یعنی هنوز امیدی بود

 اینارو از کجا میدونی؟-

به انگشت هام که بازوی برهنش رو سفت چسبیده بود 

 نگاه کرد. خجالت زده به خودم اومدم و ولش کردم. 
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سویشرت چرم مشکی رنگش رو از رو صندلی چنگ زد 

 و با حرص گفت:

 چون منم یه بار به گرگ درونم و خودم زور گفتم.-

ایین بود، پوشید و سرش پدرحالی که لباسش رو می

سوئیچ لمسی و الکچری ماشینش رو سمتم گرفت و با 

 نگاهش فهموند تو ماشین منتظرش باشم.

 سوئیچ رو ازش گرفتم و با یک دنیا تردید آروم گفتم:

یعنی کسی رو برخالف میل گرگ درونت و میل قلبت -

 نشان زدی؟

 یکم مکث کردم و با دودلی ادامه دادم.

 تو جفت داشتی؟-
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خواست برداره رو برنداشت و پشت به من قدمی که می

خواست چهرش رو ببینم ولی برنگشت و ایستاد. دلم می

 با لحن آروم ولی درعین حال مرتعشی زمزمه کرد.

 داشتم ولی کشتنش.-

*** 

 "آرشام"

تونستم خودم رو چند ساعتی اعصابم خراب بود و اگر می

ره اکردم تا یاغی نشم و کسی رو تیکه پیک جا زندانی می

 نکنم.

گفت، عروسک خرسی که دستش دادم یاسمن هیچی نمی 

 تقریبا اندازه هیکلش بود. 

شاید اگر یکم، فقط یکم چشم های غمگینش از جلوی 

رفت، صدای التماسش و لرزش بدنش رو صورتم کنار می
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به ناکجاآباد ذهنم تبعید می کردم، االن بهترین موقعیت 

 بود که به نمکی شدن چهرش بخندم.

وقتی عروسِک خرسی رو بغل کرده که اندازه خودشه و 

تقریبا زیر پشم های آبی رنگش گم شده و فقط ازش یک 

 صورت گرد و بامزه مشخصه! 

خواست از دستم فرار کنه، بعد ناهار برخالف صبح که می

وقتی ازش خواستم فقط تا دم در خونه ای من رو 

 همراهی کنه نه نیاورد و قبول کرد.

سوال هاش به طرز وحشتناکی ساکت شده بعد جواب 

بود، به همون میزان منم خفه خون گرفتم و حرفی برای 

 گفتن نداشتم.

همین که فهمیدم حسی نسبت به کارن نداره برام یک 

پوئن مثبت بود و فهمیدن تنفرش دو پوئن مثبت! فعال که 

 از حریفم دو هیچ جلو بودم.
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ا نمای آجری، با نگه داشتن ماشین جلوی خونه ویالیی ب

یاسمن کمی سمت بیرون دوال شد و به سختی سعی کرد 

 محل رو ببینه.

 و ازت میگیرم.چند دقیقه تو ماشین باش میام عروسک-

 باشه!-

 به صورت کنجکاوش لبخندی زدم و پیاده شدم.

 

۰۰۵ 
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دونستم به الن میداد، نمیحس های مختلفی درونم جو

گذشته فکر کنم، به آینده بها بدم، به یاسمِن تو رستوران 
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که خجالت و شرمش رو ثانیه ای ول کرد و پر التماس 

 دستم رو گرفت اهمیت بدم و اعصابم رو بدتر خورد کنم.

یا برم خودزنی کنم و چندتا شیشه ودکا و ویسکی یا  

 مه رو به فنا بدم!مشروب کوفت کنم و خودم و معدم و ه

جلوی خونه ایستادم، با دلی که واسه دیدنش بی قراری 

 کرد.می

بین تمام ترافیک افکار و مشکالتم و بدبختی هام،  

 فرصت واسه دلتنگی داشتم.

خواستم هیچ کس دستم رو به زنگ گرفتم، ته دلم می

 جواب نده! 

با انگشت یک بار تنها زنگ خونه رو فشار دادم و صبر 

 تا یکی جواب بده. کردم

 کیه؟-
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 صداش، صدای دخترونه و نمکی خودش بود.

  

 و بفرست جلوی در اینارو بیاره باال!یکی-

 یکم مکث کرد و بعدش جیغ کشید.

مرگ من نرو، آرشام جون من، من بمیرم نرو اومدم -

 پایین!

کالفه و خسته خواستم اخم و تخم کنم ولی گوشی رو 

 قطع کرد.

 خواستم ببینمش!، شایدم میخواستم ببینمشنمی

دونستم، واقعا مخم تو رستوران جامونده! به یاسمن نمی

 نگاه کردم که منتظر بهم خیره شده بود.

درست تو ماشین من، ماشینی که براش ذوق کرد و 

خوشگل خندید. دختری که جفت هیچ کس نیست، 
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دختری که از پسرعموش متنفره، حیوان دوست داره و 

 نشگاه غذا میبره.برای سگ های دا

است و دنیاش برعکس دخترای دیگه شخصیتش ساده

 پیچیده!

 خواستم به خاطرش قمار کنم.این دختر، دختریه که می

دختریه که اگر بخوامش باید جنگ قدرت راه بندازم. 

دختری که معصومه و االن شدیدن دلم خواست تنها َکس 

 زندگیم ببینتش!

ورد عالقشون رو به بقیه مردا چی کار میکنن؟ دختر م

 مادرشون نشون میدن؟

 ولی من مادر نداشتم! 
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دونم چرا تصمیم عوض شد، به جای اینکه ُدمم رو نمی

بزارم رو کولم و برم، به یاسمن اشاره کردم که بیرون بیاد 

 و عروسک رو با خودش بیاره.

بی چون و چرا برام سر تکون داد و در حال تقال برای 

ود که در خونه یک جوری باز خارج شدنش از ماشین ب

 شد که صدای بلند آهنش تو کل کوچه پیچید.

 آرشام!-

سرم رو پایین انداختم، می خواستم نگاهش کنم ولی 

 تونستم. نمی

شرم داشتم، از چشم های خواهرم شرم داشتم! از اینکه 

 نتونستم براش کاری کنم.

 قربونت بشم، خودتی؟ ببینمت؟-
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ش وادارم کرد به سختی بازوم رو گرفت، لحن گریون

بچرخم. قلبم التماس می کرد که کوتاه بیام و تیزی غالف 

 کنم.

 آب گلوم رو قورت دادم. 

 سالم ببعی...-

لبش رو گاز گرفت، نگاهش پر آب شد. نفس تنگی 

 گرفتم. به شکم برآمدش خیره شدم و گرفته گفتم:

 ره؟سگت دختره یا پس میبینم که قلقلی شدی، این توله-

د روی لبش متضاد با غم و اشک چشم هاش بود. لبخن

چادر گلگلی سفیدش رو ول کرد و خودش رو جلو 

 کشید.

پسره! خیلی بی معرفتی داداش، خیلی نامردی به خدا! -

 بعد پنج ماه االن اومدی؟
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 دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد. 

 تونستم وول خوردن بچه تو شکمش رو حس کنم.می

 ناراحتی گم شم برم؟-

به بازوم مشت کوبید، موهای فرفریش از زیر روسریش 

 بیرون ریخت.

 نه کجا؟ غلط کردی! بیا بریم تو! -

اروم ازش جدا شدم، پیشونیش رو با یک دنیا دلتنگی و 

غم بوسیدم، زیر چشمی حواسم به یاسمن بود که با 

 اومد و بهار هنوز ندیده بودتش.سختی داشت جلو می

 تو نمیام، باید برم!-

یه هاش شدت گرفت، مثل بچگی که به سینم چنگ گر

 میزد و از دست پدرم بهم پناه میاورد ناله کرد.
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به خدا هیچکس خونه نیست، به خدا راست میگم. فقط -

منم! بیا تو، یه ساعت بشین پیشم. خواهش میکنم، دلم 

 برات  تنگ شده!

خواست از صحنه حالم خراب بود، شبیه متهمی که می

با رسیدن یاسمن، به کمر بهار فشار آوردم  جرم فرار کنه!

 و کنار گوشش زمزمه کردم.

 خوام یه نفرو ببینی!می-

 

۰۰۶ 
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سرش رو با متانت از روی سینم برداشت، با چشم های 

 کردم توجهگیج به مردمک هام که به پشت سرم اشاره می
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درحالی که کف دستش هنوز روی سینم بود کرد و آروم، 

یکم خودش رو کج کرد و از دیدن یک خرس آبی که 

 نزدیکمون ایستاده بود نگاهش گرد شد.

 دستم رو پشت کمرش گذاشتم، عروسک رو ازش گرفتم.

بهار با چشم های درشت و مشتاق با دیدن یاسمن مات 

 زده دستش رو از روی سینم برداشت.

 بهار...ایشون خواهر منه! -

صورت گرد و بامزش رو سمت بهاری که شبیه این 

 کرد چرخوند.تشنجی ها نگاهش می

 لبخند مهربونی زد و موادبانه سرتکون داد.

 سالم خانم سلحشور! خوب هستید؟-
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دستش رو جلو برد، بهار کم کم داشت نیشش شل میشد. 

یک دستش رو به خاطر سنگین بودن شکمش، به کمر 

 گرفت.

دش انگشت های ظریف یاسمن رو سفت با دست آزا

 چسبید.

 سالم عزیزم!-

 سرش رو سمتم چرخوند و خبیثانه ابرو باال انداخت.

 نگفته بودی داداش!-

خونسرد نگاهش کردم، عروسک خرسی رو با یک دست 

 ام رو تو جیبم فرو بردم.نگه داشتم و دست دیگه

 نه!واالن گفتم! کار نداری؟ باید برم، یاسمنم باید ببرم خ-

برام چشم ابرو اومد. مژه های بلندش رو تاب داد و 

 دربرابر چهره پوکر فیس یاس، به داخل اشاره کرد.
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بیاید باال یه چایی بخورید بعد برید. دیر نمیشه که! بعد -

 این همه مدت که اومدی و برام هدیه آوردی!

 نامحسوس به یاسمن اشاره کرد.

ربه زیر ادامه سری به معنی نه تکون دادم و آروم و س

 دادم.

 باشه یه وقت دیگه! -

 اخم کرد. دستش رو روی شکمش گذاشت.

میخوای بری بچم دنیا اومد برگردی؟ بی معرفت نبودی -

که! چی میشه بیای باال چایی بخوری؟ یا یکم پیشم 

 بشینی؟ 

 بعد به یاسمن خیره شد.

 مهمونتم بیار!-

 مزاحمتون نمیشم...-
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سیدم حتی بهش خیره بشم ترصورتش رو از منی که می

 گرفت و با مهربونی دست یاسمن رو چسبید.

مزاحمت چیه یاسمن جون، به خدا خونه هیچ کس -

 نیست. 

 اخم کردم.

 واسه چی تنهایی؟ -

مظلوم نگاهم کرد، جلوی یاسمنی که موشکافانه رابطه بین 

کرد سرش رو پایین انداخت، نفس ما دوتا رو نگاه می

 مشهودی گفت:عمیقی کشید و با غم 

خودم خواستم تنها باشم، بلکه تو بیای! نمیای که، -

جواب گوشی و ایمیلم که نمیدی، گفتم شاید این 

 طوری...
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شکم برآمده و جسم ضعیف شدش اعصابم رو بهم 

ریخت،  جدیت و عصبانیتم باال گرفت و با عصبانیت 

 نگاهش کردم که حرفش رو خورد.

شم، دستش روی دونست االنه که منفجر بانگار می

 شکمش لرزید و با یک دست چادرش رو چنگ زد.

 آقا آرشام...بهتره شما برید خونه خواهرتون منم برگردم.-

درحالی که نگاه مستقیم و عصبیم روی گونه های سرخ 

 بهار بود، درجواب یاس آروم گفتم:

 دیرت شده؟-

 یکم این پا و اون پا کرد و با شرمندگی لب زد.

و خواست منقط...م..مهیار زنگ زده. میدیرم که نشده ف-

 گیریم و میرم!ببینه. شما اینجا باشید من اسنپ می
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سرم رو سمت صورت نگرانش چرخوندم و از ته دل از 

کل اون خاندان متنفر شدم. از تک به تکشون، قابلیت این 

رو داشتم که همین طور که تو ذهنم داشتم تیکه پارشون 

 عمل رو تکرار کنم!کردم، تو واقعیتم این می

 رسونمت.خودم می-

 لبخند هولی زد.

خوام بیشتر از این اذیتت کنم. بابت نه خودم میرم. نمی-

 امروزهم خیلی ممنون، واقعا خوب بود. 

خداحافظی کرد و با قدم های تند حینی که گوشیش رو 

درمیاورد سمت سرکوچه رفت و من رو با یک دنیا 

که گرگم رو وادار به حرص و عصبانیت و شاید غیرتی 

 کرد، تنها گذاشت.زوزه کشیدن می

 

۰۰۷ 
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روی مبل های پته دوزی شده رنگارنگ درست روبه روی 

ام. قهوه ای روی میز چوبی آشپزخونه انتهای سالن نشسته

 دایره ای شکل روبه روم گذاشت.

توی فضا پیچید بوی تند و یک  بوی قهوه استارباکس

نواختش توی بینیم نشست. از اینکه نتونستم یاسمن رو 

برش گردونم ناراضی بودم و از تمام شکل و شمایلم 

 مشخص بود. 

 بهار با خجالت روبه روم نشست و با دلتنگی نگاهم کرد.

شوهرت کدوم گوریه؟ عروس خاندان آریا چرا باید تنها -

 اینجا زندگی کنه؟
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رویس طالیی که به پوست گندمیش به شدت به س

 اومد نیشخندی زدم.می

و طال گرفتن. خوبه ازش راضیم، میبینم که سرتاپات-

 کمتر از این باشه روزگار همشون سیاه شدش!

 موهای فرفریش رو عقب فرستاد و لب گزید.

و حلوا حلوا میکنن داداشی، به خدا خاندان آریا من-

ابرِو! چه خود امیرحسین کسی بهم نمیگه باال چشمت 

 باشه چه مسعود! به خدا...

به مبل تکیه دادم و دستم رو به حالت سکوت باال آوردم. 

 یکم مکث کرد و چشم بست.

 با خجالت، توری آبی رنگ شومیز تنش رو لمس کرد.

 و دوست دارم.دونی که مسعودمی-
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نگاهم رو تنگ کردم. یک قلوپ از فنجونم رو مزه کردم 

 عمش رو تو لحن کالمم ریختم.و تلخی ط

ست و نکشتمش. وگرنه به میدونم داری که تا االن زنده-

آشام و عروس خاندان آریا شدن، جای ازدواج با یه خون

 االن باید پسر آلفای گله ماهور جلوت تا کمر خم میشد.

 نگاهش بارونی شد.

من گرگ نیستم داداش، به خاطر هرزگی مادر هیچ کس -

ت. مسعود دوستم داره، به خاطرم همه کار خواسو نمیمن

کرده. اگه تنها اینجا اومدم فقط به خاطر تِو که بیای 

ی. و نمیددیدنم. امیرحسین گفت پنج ماهه جواب تلفنش

خواستم بیای، دلش تنگ شده، دل هممون تنگ شده. می

 برای همین اومدم که فقط ببینمت!

. دلم نگاه شاکیم رو که دید خفه شد و ادامه نداد

 خواستم بشنوم. نمی
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ام رو بین انگشت هام گرفتم و سعی کردم تلخی قهوه 

طعمش رو به تلخی امروز چیره کنم ولی زیاد موفق 

 نبودم.

 از خودت بگو، جریان این دختره چیه؟ دوست دخترته؟-

 به نگاه مشتاقش نیشخند تحویل دادم.

 سوگولی رقیبمه و دانشجو زبانم! هنوز به مرحله دوست-

دختری نرسیدیم. میدونی که من کال مقدمه چینی بلد 

 هو میرم تو کارش!نیستم یه

 چندبار پلک زد.

 میدونه چی هستی؟-

 کمی فکر کردم، احتماال امروز بیشتر هم فهمید!

سرتکون دادم. به حدی سرد بودم که از سوال بعدیش 

 پشیمون شد. 
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گفت دوباره با امیر تماس بگیر، خیلی نگرانته. می-

 خوای جنگ شروع کنی. سر هیچ و پوچ!می

لبخند معناداری زدم. لب های یاسمن جلوی چشمم 

خواست، لب های شیرین این چشمک میزد.دلم می

 خواستم.عروسک دست نخورده رو عجیب می

 همچین هیچ و پوچم نیست. -

 از جام بلند شدم. با دیدن عزم رفتنم نگاهش غمگین شد.

 بمونم؟ ات؟ بیام پیشتبیام خونه-

سمت در رفتم و کفش هام رو پوشیدم. به در تکیه داد و 

 مظلوم نگاهم کرد.

 داداشی بیام؟-

سوئیچم رو از جیبم بیرون اوردم. جلو رفتم، سرم رو تو 

 موهاش فرو بردم و پیشونیش رو عمیق بوسیدم.
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پیش من جات امن نیست. همون طور که امیرحسین -

تون اونم سرهیچ و فهمید من تو فکر جنگم، به قول خود

 پوچ! طرفم گردنش کلفته...

 نگاهش طوفانی شد و اشکش چکید.

 و داره؟دختره ارزشش-

 لبخند زدم. گونه اش رو نوازش کردم.

یه بار داشتم عاشق میشدم دیدم طرفم صاحاب داره، -

و کشیدم کنار و طرف شد زن رفیقم. این بار خودم

 و ببازم. نمیکشم. حتی اگه همه چیم

ولین پلک اشک هاش مروارید وار پایین ریختن. به در با ا

 تکیه داد.

 کمک کنم؟-

 صاف ایستادم.
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آشام ها فقط تو قلمرو امیرحسین بمون، قلمرو خون-

خوام از دست بدم. نه واست امن تر از قلمرو منه. نمی

 اتو!تورو و نه بچه

 

۰۰۸ 

🍹 

 ࡅ◇ࡅܝ݅ܝܝܩܢࡅܩܢ ߺ߳ߺࡅܣߊܩܢ��◇��

࿐࿐ ❥࿐࿐꙰� ꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰� ❥ ࿐ 

اشک فراری گوشه چشمش رو با مالیمت پاک کردم و 

 لبخندی به چهره گرفته و دلتنگش زدم.

ناراحتی هام رو پس زدم، سرش رو پایین انداخت. با  

 مالیمت بحث رو عوض کردم و گفتم:

 و چی گذاشتی؟اسم پسرت-

 نذاشتم...-
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، سرش بیشتر تو لبش رو گزید دربرابر نگاه خیره ام

و با خجالت و شرم و حالت خاصی  اش فرو رفتیقه

 ادامه داد.

 و تو انتخاب کنی.شرط کردم اسم بچم-

  

چشم هام از تعجب و گیجی درشت شد، اخمی بین 

 ابروهام نشوندم.

 دستم رو پایین بردم و زیر چونش کشیدم. 

آروم سرش رو بلند کرد و بهم خیره شد. با یک دنیا شرم 

 گرفت. و خجالت خواهرانه، لبش رو باز گاز

یکی دیگه ساخته، یکی دیگه پردازش کرده، استخراجم -

 و بزارم؟خواد بکنه، بعد من اسم بچتیکی دیگه می

 لبخندی زد و سری تکون داد.
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 و میذارم روش! اگه اسم نذاری، اسم خودت-

اسم بهتر سراغ نداری ببعی؟ یعنی بشه آرشام آریا؟ بال -

فنا بده؟ همین من خوای کل خاندان آریارو به به دور! می

 واسه کل جهان کافی نیستم؟

با ناراحتی خندید و مشتی به سینم کوبید. صاف ایستادم 

که دوباره خودش رو تو بغلم چپوند و صورتش رو به 

 سینم چسبوند.

آه غلیظی از بین لب هام خارج شد. سفت به خودم 

 فشارش دادم و بوی تنش رو به ته ته ریه هام فرستادم.

 ن، جواب تلفنتم بده!بهم سر بز-

 به سختی آب گلوم رو قورت دادم.

 باشه...-
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 واین دختره که امروز آوردی خیلی گوگولی بود! مخش-

 تونی یه زن داداش هلو واسم جور کنی!بزن. ببینم می

موهاش رو نوازش کردم، دیگه داشت دیر میشد. آروم از 

 خودم جداش کردم و صورتش رو قاب کردم. 

 با جدیت گفتم:یکم خم شدم و 

به یاسمن به هیچ کِس هیچ کس حرفی نزن. نه راجع-

خوام امیرحسین شوهرت و نه برادر شوهرت. خب؟ نمی

بفهمه! هیچ کس بهار! همین امروز برو خونه امیر بمون. 

 و آتیش میزنم.تنها نباش اینجا وگرنه میرم شوهرت

 خندید و سری به معنی باشه تکون داد.

داد صحبت گنده ای که اجازه نمی بغض کرده بود، بغض

 کنه.
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کرد. با چشم داد خواهش کنه. فقط نگاه میاجازه نمی 

 های متضاد از رنگ چشم های پدر و مادرم. 

 و انتخاب کن!اسم بچم-

رو کشیدم و ازش یکم فاصله گرفتم. نگاهش موج لپش

 کرد. از تصمیمزیادی از دلتنگی رو به سمتم پرتاب می

اقلش خیالم راحته کسی به بهار صدمه راضی بودم، حد

 نمیزنه.

 زنگ میزنم بهت ببعی.-

جلوی در ایستاد تا از خونه خارج بشم و حتی از الی 

 باریکه درهم نگاه دلواپس و دلتنگش رو میشد حس کرد. 

سوار ماشین شدم، بوی عطر تن یاسمن کل ماشینم رو پر 

ار فش کرده بود. تا جایی که توان داشتم پام رو روی گاز

 دادم و اجازه دادم، غرش ماشینم چرِت همه رو بپرونه.
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دونستم هنوزم یک جفت چشم از کوچه بیرون زدم و می

کنه و همین از پشت پنجره اون خونه ویالیی، نگاهم می

بدرقه دلگیر و لبخند رو لب هاش روز و شبم رو 

 ساخت.می

بی دلیل چند ساعتی الکی چرخ زدم و سعی کردم افکار 

 ورم رو جمع کنم.  شرو

اش و مطمئن شم رسیده پنجاه بار به سرم زد برم دم خونه

 کرد.ولی مدام حسی من رو منع می

خواستم شیشه اومد. میبه موهام چنگ زدم، نفسم درنمی

هارو پایین بفرستم ولی دلم بو کشیدن عطر یاسمن رو 

 خواست.می

حاضر بودم خفه بشم ولی بازم بوی تنش رو احساس 

 .کنم
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هوا تاریک شده بود و هوا بوی بغض ابر هارو میداد. دلم 

موندم میرفتم دنبال خواست، اگر تو بارون میبارون نمی

 ریزیم!یاسمن و گند میزدم به برنامه

خواست! جلوی خونه دلم دست هاش رو تو بارون می

 ماشین رو نگه داشتم.

رعدو برقی زد ولی هنوز خبری از اشک های آسمون 

 نبود.

 عال فقط صدای شیون و ضجه میاد.ف

ریموت رو فشار دادم و ماشین رو از بخش سنگی رد 

 کردم و زیر سایبان انتهای حیاط ماشین رو پارک کردم.

دلکندن از عطری که تو ماشین پیچیده هنوزم برام سخت 

 بود.

 ادامه پارت 
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از ماشین پیاده شدم، سرم رو باال گرفتم و درحالی که 

شلوارم مشت میشد به تیرگی و دست هام تو جیب 

 بداخالقی ابر ها نگاه کردم.

نسیم مالیمی وزید. برای لحظاتی بوی یخ و برف کل 

 ام رو پر کرد.شامه

به اطراف و گوشه کنار زیادی تاریک و زیادی ساکت  

 کرد.حیاط چشم دوختم. شامه من هیچ وقت اشتباه نمی

کشید و گرگ درونم از یادآوری این بو شاکی شد. زوزه 

 قدم میزد.

 اومد، غریبه ای که جاش اینجا نیست.می بوی غریبه

و فکر نمیکردم انقدر زود بیای. بعد پنج ماه طلسم -

شکستی و رفتی دیدن خواهرت و فقط یه ساعت پیشش 

 بودی؟
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اش سوهان روح و روانم بود، حضورش رو صدای خنده

اش درست پشت سرم احساس میکردم. بوی عطر زنانه

 لم رو بهم میزد.حا

تمام خشم و حرصی که از موضوعات مختلف تو وجودم 

 رخنه کرده رو تو دستم ریختم.

چرخیدم و جای چاق سالمتی انگشت هام رو دور گلوی 

بیرون مونده از شال حریر آبی رنگش پیچیدم و به ستون 

 کنار پله، تن ظریف و کشیدش رو چسبوندم.

  

 تو اینجا چه گوهی میخوری؟-

اش گره خورد و مردمک کرد، ابروهای هاشور خوردهتقال 

 مشکی نگاهش ریز شد.

 اوه چقدر خشن، قبال مهربون تر بودی.-
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دست دیگه ام باال اومد، مچ دستش رو گرفتم و فشاری 

 بهش وارد کردم. صورتش از درد جمع شد.

 به شعورم توهین نکن ریما!  -

 لبخند طنازی زد، با وجود قرمزی صورتش خندید.

 اومدم ببینمت پسر عمو! -

چپ چپ نگاهش کردم و پس سرش رو به ستون 

 کوبیدم.

 تو به گور پدِر پدر سگت خندیدی. -

 

۰۰۹ 
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االن به دو تا نسل پشت هم توهین کردیا، خوب نیست -

 آدم به مرده فحش بده.

ش رو دوست داشتم خرد تنم رو جلو کشیدم، آرواره ها

اش به کشید. قفسه سینهکنم. زیر دستم به سختی نفس می

شدت در تقالی ردوبدل کردن اکسیژن بودن و شاید 

 دادن.انگشت های گریبانم این مجوز رو بهش نمی

خوری؟ مثل آدم جواب بده. گفتم اینجا چه گوهی می-

 میدونی که اگه انسان نباشی چی میشه؟

کاسه چرخوند و دست هاش رو به  مردمک هاش رو تو

 حالت تسلیم باال آورد.

و تموم همچین میگی انسانی انگار خودت انسان بودن-

کس ندونه من که خوب میدونم پشت این کردی. هیچ

صورت جذابت چه حیونی هستی. رفتی دیدن خواهرت 

 و میبینه هار میشه؟هار شدی؟ آدم خانوادش
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، دستم رو از دور خنده ای به لب هام حالت دادتلخ

گردنش رها کردم که زانوش سست شد و جلوی پاهام 

 زمین افتاد.

به جذاب بودنم که حرف نزن چشمت شوره راجع-

 ترسم بال سرم بیاد اصال هیچی نگو، زبونتم گاز بگیر.می

بعد زیر لب حالت دعا یک چیزی خوندم و رو خودم 

 فوت کردم که چشم هاش هشت تا شد.

و دیدی ریما، اونم از دور! ر حیون شدنمخوبه که یه با-

و فیزیکی بهت نشون بدم زر حاال قبل اینکه اصل جریان

 خوری؟ بزن. تو قلمروم چه گوهی می

انگشت های الک آبی خوردش رو به جای دستم روی 

 گلوش کشید.

 اومدم ازت کمک بخوام...-
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اخم هام رو باز کردم و حالت مظلوم و ندامت به خودم 

 دادم.

خ شرمنده من بد قضاوت کردم! واقعا ببخشید دختر آ-

 عموی عزیزم.

 دوباره چهره جدی و عصبی خودم رو برگردوندم.

 کنم، هری!ولی اشتباه کردی من کمکت نمی-

 پشت بهش کردم که با صدای جیغ مانندی لب زد.

هنوز نشنیدی ازت چی میخوام! بزار بگم لعنتی بعد بگو -

 نه!

ارم فرو کردم تا بیکار نمونن، دست هام رو تو جیب شلو

اگر بیرون باشن احتماال تا چندتا استخون خرد نکنن 

 بیخیال نمیشن.
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تمام حرف هات بوی لجن میده ریما، لجنی که برداشتی -

روش توت فرنگی چسبوندی. خواستی خوشگلش کنی؟ 

 خواستی تزئینش کنی؟ خب باید بگم ریدی!

، وادارم کشیده شدن بوت های پاشنه دارش روی زمین

 کرد با اخم های درهم، از سرشونه نگاهش کنم.

تو برای گرفتن تاج و تختم کمک نکردی، مجبور بودم -

 خودم به دستش بیارم.

و کشتی، داداشتم خب نوش جونت، زدی بابات-

فرستادی جایی که جنازشم پیدا نشد، االنم شدی ماده 

کس نمیگریت. عمه آلفای نقره، انقدر خفن شدی هیچ

و ا دبه ترشی داره رفتی از جلوی در بردار خودتدوت

بنداز توش خیس بخوری. دیگه دردت چیه!؟ مواد ترشی 

خوای شماره اصغر میوه فروش رو از فالورای عمم ام می

 بهت بدم.
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صاف ایستاد، بهم نزدیک شد. از بوی عطرش حالم بهم 

 خورد.

انقدر دری وری نگو، واسه متحد کردن چهار قلمرو -

 خوام!می وکمکت

ای تعجب و حیرت دربرابر این نگاه اخم کردم با هاله

درجه از حریص بودن و وقیح بودن این دختر تا انتها گرد 

 شد.

 چه خوش اشتها شدی...-

 شال آویزون شده رو چنگ زد و روی شونه اش انداخت.

آرشام تو از هیچی خبر نداری! خبرای جدیدی شده، -

میده. ما باید متحد بشیم تا چیزای بد. اتفاقاتی داره رخ 

 و بگیریم. بتونیم جلوی بحران

 اش ایستادم و غریدم.عصبی و کالفه سینه به سینه
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خبرات برام ذره ای اهمیت نداره، اگه فکر کردی دم به -

ای که تو و خاندانت برام پهن کردید میدم، سخت در تله

ا باشتباهی. نه گله من و نه خودم، هیچ تمایلی واسه اتحاد 

 تو نداریم. حاالم با رفتنت خوشحالم کن!

 سری به طرفین تکون داد و نیشخندی زد.

 عوض نشدی!-

ولی تو شدی! دیگه اون دختر مظلوم تو سری خور -

 نیستی. شدی رئیس و سرکرده! 

جلو رفتم، یقه مانتو سفید رنگش رو با حرص صاف 

 کردم.

شدی کسی که همه ازت حساب ببرن، همونی که -

 خواستی! تک شدی خانم!خودت می
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نگاهش رو خمار کرد، مردمک های مشکی رنگش لرزید 

و غم و اندوه رو به تصویر کشیدن. لب هاش لرزید و 

 ناراحت سر پایین انداخت.

 بابت گذشته متاسفم!-

 اش رو ول کردم، تاسف خوردنشم مثل آدم نیست.یقه

بابت حریص بودنت معذرت نخواه ریما، ذاتت هیچ -

نمیشه. تو همون اشغالی هستی که باعث وقت عوض 

شدی مردمم صدمه ببینن پس از اینجا برو، دیدنت آزارم 

 میده.

فاصله گرفتم، دم گرفتن جلوی هیکل این موجود ظریف 

 اغواگر برام سخت بود. بوی جهنم میداد.

 آرشام، دروازه باز شده...-

 بلند خندیدم.



 

Romanzo_o 934 

 به من چه؟-

و تو کف دست هاش رو مشت کرد و ناخن هاش ر

 دستش فشار داد و لب رژ خوردش رو گزید.

 تو اقیانوس اطلس باز شده...-
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اش کمی اینبار صبر کردم. تحلیل کردن و هضم جمله

 طول کشید. انقدر که ادامه داد.

فکر میکنی کی بازش کرده؟ اونم درست وسط اقیانوس، -

 یک جای پرت و پر عمق! 

 موشکافانه نگاهش کردم.
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اطالعات و فکر های ذهنم خیلی راحت بهم ریخت، 

شلوغی افکارم زیاد بود. سعی کردم تو پنج ثانیه خونه 

 ش خالی کنم.تکونی کنم تا جا برای بحث نسبتا مهم

های دریایی برگشتن. پریزاد خودش دروازه رو باز پری-

 کرده.

که مشخص بود نمیشه هضم کرد، با گیجی و حالتی 

 گفتم:

 پریزاد چرا باید بیاد به دنیای ما؟-

 دربرابر لحن آروم و پر تردیدم، با حرص ادامه داد.

شون بیرون دونی چی اونارو از سوراخخودت می-

ان، خون من و تو اونارو جوان میکشه. اونا خونخواره

میکنه و کشتن یکی مثل تو باعث جاودانگی میشه. 

شون از این حاضرن بگذرن؟ اونم وقتی که گرگینه کدوم

 ها اومدن تهران!آشامها متحد نیستن و خون
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 دستی دور دهنم کشیدم.

 با آژانس از تهران تا اقیانوس اطلس چقدر راهه؟-

 سری از روی تاسف تکون داد.

 و جدی بگیر.یکم بحث-

کردم نمیشد، حداقل امشب نمیشد. شبی که هرکاری می

دختر مورد عالقم زیر بارون فاز رمانتیک بودن  نتونستم با

 بردارم و نشد دست هاش رو بگیرم.

پریزاد هزارسالشه! چهارصدساله هیچ جنگی در نگرفته، -

 باز شدن دروازه به معنی جنگ و خونخواری اونا نیست.

 چشم هاش گرد شد.

 ولی ماباید جدی بگیریم.-

 .اش خندیدمسری تکون دادم و رو به چهره آشفته
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باور کن جدی میگیرم ولی نه با تو، میفهمی؟ اگه قرار -

کنم. مثل باشه مسئله ای پیش بیاد خودم حلش می

 همیشه...

اش زد و با حسادتی که دست هاش رو به سینه

 تونست پنهانش کنه نگاهم کرد لب زد.نمی

و گیر بیاری جفت خودش خوای خواهر پریزادالبد می-

ل کاری که با ماریا کردی. که کنی که باهات صلح کنه؟ مث

 تهش امیرحسین آریا باهات صلح کنه؟

 به حسادتش بلند خندیدم.

 از ته دل خندیدم و همین حرص و نفرتش رو بیشتر کرد.

دونی قبل ماریا من و امیرحسین باهم خودت خوب می-

صلح کردیم. کاری که نه بابای تو عرضه داشت انجام بده، 

بابای خودم! حاال اگه باعث نه پدربزرگمون! و نه حتی 

سوزش نقاطی از شماها شده اصال به من ربطی نداره. 
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و ببر یه جهنم دیگه بوش تا حاال لطف کن چیز سوزیات

 اینجا داره میاد. 

دستم رو تو هوا تکون دادم، بلند و کامال واضح همون 

 رفتم ادامه دادم.طور که سمت پله ها می

ار به نیشت نمیزنه، اینب تا انگشت تو سوراخ زنبور نکنی-

انگیزت و اون نسبت خونی گوهی که خاطر خبرای هیجان

باهم داریم، کاریت ندارم. سری بعد تا محدوده چهل 

 کیلومتریم پیدات نشده. 

بی توجه به چهره قرمز شدش وارد خونه شدم و درو بهم 

 کوبیدم. 

 دونستم میره، جرات درافتادن با من رو نداشت.می

 ا زمانی که تنهاست!حداقل نه ت
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به خونه سوت و کور که بوی قرمه سبزی کلش رو پر 

کرده بود نگاه کردم. صدای برخورد لگن به سطح کاشی 

شده حموم و صدای شر شر آب باعث شد نگاهم رو به 

 در بسته حموم بگیرم.

خوشحالم عمه نفهمید ریما اینجاست وگرنه احتماال 

 ذاشت.برعکس من استخون براش نمی

ئیچ و وسایلم رو مثل شکست عشقی خورده هایی که سو

از سر قرار برگشتن روی میز  گذاشتم و روی مبل ولو 

 شدم.

اومد به جای چشم هام سلول های خاکستری خوابم می

سوختن. حتی تصور اومدن پریزاد و ایلش مغزم داشتن می

 به دنیای ما یک چیز خوف آور بود.
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 تی اگر یک دلیلدلواپسی بی دلیلی تو دلم نشست، ح

نجا ام رو از ایداشته باشه و اونا بخوان بیان ایران، باید گله

 ببرم.

گوشیم رو برداشتم، به راست و دروغ بودن حرف های 

 ریما نمیشه اعتماد کرد.

از بین شماره ها، اسمش رو لمس کردم و تو صفحه 

پیامک هام با کمی مکث بعد چند ماه بی جواب گذاشتن 

 .پیام هاش نوشتم

 《ترسم از تو دریا اغوات کنن.فعال شمال نرو، می》

ارسال که شد از صفحه خارج شدم که فوری جوابم رو 

 داد.

 《چیشده؟》
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دستی دور دهنم کشیدم و صاف نشستم و کوسن مبلم تو 

 بغلم گرفتم.

رو گوشیت خوابیدی؟ فکر نمیکنی باید یه جای دیگه 》

ی نه؟ ا نمیربخوابی؟ فردا تعطیله ها پیشواز شب جمعه این

 《از اول بی بخار بودی.

تونستم نگاه عصبی و خنده هاش رو ارسال کردم، می

پشت گوشی ببینم که چه طور بلند بلند فحشم میده. زنگ 

 خشک شد. A*Hزد. نگاهم به اسمش

دکمه سبز رنگ رو فشار دادم و صدای پخته و جذابش 

 رو با جون و دل شنیدم.

 چیشده گرگ توله؟-

یدم حرف زدن باهاش انرژی و توان نفس عمیقی کش

خواست. انرژی که گذشته رو یادم نندازه. یادم نیاره، می
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دختری با موی خرمایی احتماال کنارشه و داره صدای من 

 رو میشنوه.

یه دربست بگیر برو اقیانوس اطلس ببین پری دریایی -

 خوشگل مشگل پیدا نشده؟

 یکم مکث کردم و اروم تر گفتم:

 د برگشته...انگار پریزا-
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صدای نفس های تندش، سکوتش بیشتر به نگرانیم دامن 

میزد. به پشتی مبل تکیه دادم، رعدو برق بزرگ و پر 

 سروصدایی آسمون رو شکافت. 
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نگاهم از روی میز تلفِن پایه بلند کنار اتاق به سمت 

چرخید. صدای بارون چیزی که از الی در  پنجره نیمه باز

کشید و با خودش هوای مطبوع و به داخل سرک می

 خنکی رو همراه کرده.

اگه پریزاد برگشته باشه، مشکل خواهیم داشت. چه تو -

 باشی چه من! تحقیق کن.

 خوام ببینمت...می-

دربرابر لحن دستوریش، لب هام به خنده باریکی کش 

 اومد و لب زدم. 

 نیست رفیق!  ن وقتشاال-

کرد از الی همین پنجره کمی مکث کردم، قلبم درد می

اش رسید. انگار یک نفر گذشتهبوی سوختی به مشامم می

 رو سوزانده.
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برای فراموش کردن یک درخت، یک جنگل رو به آتیش 

 کشیده. با لحن گرفته ای ادامه دادم.

 مراقب عروسکت باش!-

د، مرگ جنگل، جنگلی که داقطع کردم. هوا بوی مرگ می

خواست از البه الی خاکسترها جوانه بزنه. دیگه نمی

رشت کنه، بزرگ بشه، دوباره مثل گذشته سبز و زیبا 

 باشه.

خواستم. خواستم، درخت بید مجنون نمیمن جنگل نمی

خواستم؛ یک بوته گل یاس شکوفه زردآلو و گیالس نمی

 خواستم.سفید می

ش که آدم رو سر مست با همون عطر مطبوع و خو

 کنه.می

 جنگل داشتن به کارم نمیاد، یک بوته گل یاس برام کافیه!
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به خمیدگی آسمون نگاه کردم که ماهش رو چه طور با 

 وسواس، بین هزار پارچه مخملی سیاه پوشونده.

ریختن و از اش اشک میبه ابرهایی که زیر تازیانه

 مجازات سنگین آسمون دلگیر بودن.

ای نگین به بهای نگاه کردن به ماهش، ماه نقرهمجازاتی س

و مظلومش، همون ماهی که گاهی اجازه رخ نشون دادن 

 داد.می

 سرم رو بلند کردم و زمزمه وار رو به آسمون گفتم:

 م نشه، الهی که ماهت بمیره.اگه ماه-

*** 

نگاهم رو تنگ کردم، ماژیک مشکی رنگم رو بین انگشت 

 هام چرخوندم. 
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بررسی کردم و بعد حساب ارتفاع و بدست  زاویه رو

آوردن مقدار نیرو و در نظر گرفتن جاذبه زمین، مچ دستم 

رو تاب دادم و ماژیک رو سمت دو پسری که تو حلق 

هم دیگه، انتهای کالس بودن پرت کردم. صاف خورد 

 وسط پیشونی کوتاهش!

 وای! استاد چرا میزنید؟-

رو تو هم قالب  از صندلیم یکم فاصله گرفتم. دست هام

 کردم.

 تقلب نکنید! -

پسرک مو بوری که کنارش بود کمی صاف نشست. 

کردن و دخترای ردیف جلو زیرچشمی به عقب نگاه می

 خندیدن.می

 کردیم که!تقلب نمی-
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 از روی صندلیم بلند شدم و به میز تکیه دادم.

 گرفتی؟ کالس جای اینپس داشتی از بغلیت لب می-

وم شد ببرش دستشویی راحت تر به کاراست؟ کالس تم

 کارتون برسید.

 کردن نخندن. بچه ها به سختی سعی می

نگاهم رو چرخوندم و به یاسمن زل زدم که گوشه ترین 

جای کالس تو خودش جمع شده بود و نگاهش میخ 

 برگه بود.

از اینکه آخر نتونست کالس رو حذف کنه احساس 

 کردم و دلمشرارت می

 یطانی کنم.خواست خنده شمی 

استاد، سواالتتون خیلی سخته امیدوارم توقع بیست -

 نداشته باشید.
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نگاهم رو به چشم های شیطون و مشکی رنگ پسر زبون 

دراز انداختم. جلوی موهاش زیادی کوتاه شده بود و از 

بغل بلند و نامرتب، با ژل قسمت وسط رو صاف کرده 

 بود. مدل موهاش وحشتناکه!

 .جلوی میزش ایستادم

حقیقتا امام راحل هم بهتون امیدی نداشت همیشه -

 میگفت امید من به دبستانی هاست.

ای نوشتم که متعجب روی برگه اش با خودکار شماره 

 نگاهم کرد.

 این چیه استاد؟-

ریلکس صاف ایستادم و خونسرد خودکارم رو بین 

 انگشت هام گرفتم.
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 تسری بعد که خواستی بری آرایشگاه برو اینجا، کل-

 شبیه لونه کالغ شده. در ضمن انقدرم به زیدت پیام نده.

 چشم هاش چهارتا شد.

 !اسمن؟ پیام ندادم! اشتباه میکنید. من سرم تو برگه-

 دست به سینه ایستادم و با اخم لب زدم.

 تو سرت تو خشتکته، یه روبه با لبخند بهش زل زدی.-

 وبه پسری که ته کالس ماژیک زدم تو کلش اشاره کردم 

 گفتم:

 رفتید دستشویی اینم ببرید.-

با ترکیدن بچه ها نگاهم رو به چهره گرفته یاسمن 

 انداختم.

آروم کنارش رفتم و به برگه ای که حتی اسم و فامیلش 

 هم به زور نوشته بود خیره شدم.
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دستم رو تو جیبم فرو بردم و سمتش خم شدم، انقدری 

فس که بوی عطرش به مشامم برسه و انقدر عمیق ن

 کشیدم تا ریه هام کوتاه بیان.

 نویسی یاس؟چرا نمی-

ه خواست نگاهم کناش گرفت، دلم میدستش رو به شقیقه

 کرد.ولی نمی

 ای بود.انگار حواسش پی چیز دیگه

 نخوندم استاد.-

 

۰۱۱ 
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ود یه داده بدستم رو پشت سرش، جایی که به صندلی تک

 چسبوندم.

صدای گرفته و خشدارش به طرز بدی اعصابم رو بهم 

 ریخت. یک طوری که صبح پر انرژیم رو فراموش کردم. 

احساس آرامشم مثل قاصدکی که شعله فندک زیرش 

 گرفتی خاکستر شد. 

دزدید و کرد، از اینکه نگاه میام مینگاه نکردنش کالفه

زدش رو مخفی کنه  کرد ورم پلک های بارونسعی می

فکم منقبض شد. خودم رو جلو کشیدم و با حرص لب 

 زدم.

 گیریم...من که گفتم امتحان می-

دستی به چشمش کشید و ساکت به برگه خیره شد. 

 خواستم حرف بزنه.می
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خواستم صداش رو دوباره بشنوم و کمی تحلیل کنم. می

کردم خیلی سنگینه مردمک های بی رمغی که احساس می

منتظره اشارست تا بترکه، روی خودکارش و جامدادی و 

 خورد!آبی رنگش چرخ می

 صدای کوبش قلب بی تابش به بی تابی قلبم دامن میزد.

 نشد بخونم، شرمنده!-

ازش فاصله گرفتم، بازم نگاهم نکرد. حتی وقتی از قصد 

انگشتم رو به مِچ سرد و سفیِد بیرون زده از مانتو کتان 

 شیدم.آبی رنگ بلندش، ک

استاد میشه یه سوال بپرسم؟ سوال سوم باید کلش رو -

 ترجمه کنیم یا فقط بخشی که زیرش خط کشیدید.

با اکراه نگاهم رو از چند تار موی بیرون زده از مقنعه 

مشکی رنگ یاسمن گرفتم و به ردیف دوم و دختر تو 
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پری که از حجم زیاد آرایش نمیشد تشخیص داد چهل 

 ه کردم.سالشه یا بیست، توج

 فهمیدم. االن هیچی نمیفهمم!سوالش رو نمی

یاسمن حال نداشت و همین برای گوه زدن به حالم کافی 

 بود. 

با قدم های بلند به جای رفتن پیش اون دخترک زیادی 

 عملی، سمت بیرون پا تند کردم و بلند گفتم:

بیست دقیقه بیرون کار دارم. آدم باشید! هر کی تقلب -

 ش جهنم!برتکنه خدا می

دربرابر نگاه گشاد شده و چهره ذوق زده بچه ها بیرون 

 رفتم و درو بستم. 
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به یک ثانیه نکشید کالس رفت رو هوا و من به دیوار 

تکیه دادم و یواشکی به یاسمنی نگاه کردم که حتی تقلب 

 کرد.نمی

از پشت شیشه کوچیک باالی در بهش خیره شدم. با 

اهش بغض داشت، اش رو فشار داد. نگدست شقیقه

نگاهش غم داشت. دوستش کنارش اومد، به کمرش 

 دست کشید و باهاش حرف زد.

اش دو شیار مورب تو قلبم ساخت. قلبم نگاه غم زده

 بیشتر از قلب مچاله شد.

 و بگیری؟اومدی بیرون مچ دانشجوهات-

 به سختی لب باز کردم.

 .و بررسی میکنمدارم شیوه به جهنم فرستادن دانشجوهام-

به نظرم شیطان رجیم تو این بخش خیلی خوب عمل 

 کرده!
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کنارم ایستاد و به دانشجوهای پسرم که رو سر هم سوار 

گشتن نگاه کرد. خندید و شده بودن و دنبال کتاب می

 سینه صاف کرد.

 خب از نظر من اینا تو رشته کشتی موفق ترن!-

 چند بار پلک زدم و آروم گفتم:

 خبری شده رحمت؟ -

ه معنی نه تکون داد. مسیر نگاهم رو دنبال کرد و سری ب

به دختری رسید که به جای تالش برای نمره گرفتن، 

سرش رو روی میز گذاشته بود و با ساعدش، چشم های 

 داد.احتماال تر شدش رو فشار می

و بپرسم. بعد رودسر دیگه نشد فقط اومدم حالت-

 ببینمت. اوضاع خوب پیش میره؟

 دستم مشت شد. 
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است و چیزی درونش وجود داشت وته گِل من پژمردهب

داد. مثل وقت هایی که بغض داری ولی که من رو آزار می

اشک نمیاد، چشمات میسوزه از خستگی ولی خوابت 

ات باهاش چند انگشته ولی نمیشه نمیاد، وقتی فاصله

 بغلش کرد.

افکارم، کارم، زندگیم، روزمرگی، حرف های سعید 

ه همه چی با دیدن مردمک های فراری به نمایشگاراجع

 اون چشم بلوطی پر پر شد.

 انگشت هام مشت شد، عصبی بودم. 

 بیشتر از هرچیزی تو زندگیم عصبی بودم. 

به چشم های نگران رحمت که از پشت عینک کمی 

 درشت تر شده بود زل زدم و با زهرخنده ای گفتم:

 همه چی عالیه!-



 

Romanzo_o 957 

*** 

 "یاسمن"

 کالس منتظرم باش!بهت گفتم جلوی در -

 سوئیچم رو بین انگشت هام گرفتم.

صدای عصبی و جدیش وادارم کرد نگاهم رو به جای  

چشم هاش به حوالی مردمک هاش بندازم و با لحن آروم 

 و کنترل شده ای جواب بدم.

 منم گفتم کار دارم باید برم جایی! -

اخم هاش جوری توهم گره خورده بود که ترسیدم از تو 

 رنگش تیزی بیرون بکشه. کت دودی

پشت بهش کردم و درحالی که کیفم رو به سینه ام فشار  

 دادم سمت ماشینم رفتم که بازوم رو چنگ زد و غرید.می

 اتفاقا منم کارت دارم!-
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۰۱۳ 
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انگشت های بزرگ و تب دارش جوری عضالت گرفته 

و محکم فشار داد و به عقب کشید که از دردش بازوم ر

 صورتم درهم جمع شد.

چرخوندتم و بین فضای خالی ماشین خودم و دیوار گیرم 

انداخت. کمرم رو به دیوار چسبوند و با نگاهی سرشار 

 خشم جلوی صورتم ایستاد.

از برق نگاهش بند دلم نزدیک بود پاره بشه. کیفم رو از 

 دم و با لحن آرومی گفتم:روی ترس به سینم فشار دا

 چی کارم داری؟-
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 واسه چی گریه کردی؟ چته؟ -

 آب گلوم رو قورت دادم. 

 گریه نکردم.-

نگاهش رو تنگ کرد، بازوم رو ول کرد، روی زانوهاش 

 کمی خم شد. 

مستقیم به مردمک های دروغگوم زل زد و کم کم اخم 

بین ابروهاش پر رنگ تر شدن. با انگشت سبابه به پلک 

 ای ورم کردم اشاره کرد و غرید.ه

 و ژل تزریق کردی؟ مدل جدیده؟پلکات-

لب گزیدم. نفس بلندی با حسن ختام آه کشید. کمی تنش 

 رو جلو آورد و با لحن مالیم و نگرانی زمزمه کرد.

 چرا گریه کردی یاس؟ چیشده؟ اتفاقی افتاده؟-
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اره! قراره بدترین اتفاق 》تا نوک زبونم اومد که بگم 

 ولی سکوت کردم.《ن پیش بیادممک

حرفم رو به همراه بغض سنگین چند روزم به سختی 

 رفتن. ها پایین نمیقورت دادم ولی المصب

سرجاش میخ نشسته بودن. منتظر یک ضربه کوچولو یا 

یک تلنگر ریزه میزه که بترکه و دوباره مثل دیشب اشک 

 هام با هق هق هام و صدای بارون و رعدوبرق یکی بشه.

 ه سختی نگاهم رو ازش دزیدم و با لحن عادی گفتم:ب

 نه استاد، اتفاقی نیوفته. -

دروغگوی خوبی نبودم، حداقل با زهرچشم هایی که 

تونستم شبیه بازیگرای حرفه ای کارن ازم گرفته، نمی

 دروغ بگم.
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خواست اینجا باشم، روبه روی این چشم عسلی دلم نمی

 .مرموز! زندگیم به کسی مربوط نمیشد

تک تک اعضای تنم از تشویش و آشفتگی حالم بی 

کردن و فرماِن آبکی مغزم رو برای حفظ آرامش قراری می

 کردن.رد می

 نفسی کشید و با جدیت همیشگیش لب زد.

مطمئنی چیزی نشده؟ پس چرا چشمات یه حرف دیگه -

لرزه؟ دلیل بی قراریت میزنه یاس؟ چرا مردمک هات می

 چیه؟

سری به معنی آره تکون دادم، نگرانی مطمئن نبودم ولی 

کردم، شاید از هاش رو برای کسی مثل خودم درک نمی

نظر منی که تو زندگیم حتی تو بلندترین و ترسناک ترین 

 پرتگاه رفتم و کسی آشکارا نگرانم نشده، عجیبه.
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وجودم به سطح اومد. یکم این پا و اون پا کردم.  ناآرومی

 کردم.از حصار تنش خودم رو خالص 

 من باید برم، ببخشید استاد.-

 برسونمت دروغگو کوچولو؟-

دستم روی ِدر ماشینم میخ موند. پشت سرم دست به سینه 

 و شاکی ایستاد.

 ماشین هست ممنون، تازه باید خرید کنم. مزاحم نمیشم!-

 فقط نگاهم کرد.

بدون واکنش، از اون نگاه های خاصی که جدی جدی 

تا ته اون گنجه خاک خورده  کردمغز آدم رو سوراخ می

 مخت رو بیرون بکشه و بفهمه اون ال چی پنهون کردی!

 روزتون بخیر استاد. خداحافظ..-
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اخم هاش غلیظ شد، یک قدم عقب رفت. جوابم رو حتی 

با سرتکون دادن هم نداد. با عجله سوار ماشین شدم و از 

پارکینگ بیرون اومدم و با اولین گازی که دادم اشک گیر 

 تاده لب مرز چشم هام از قفس پرید و پایین افتاد.اف

دوزه؟ خودش خدا میبینی بندت، چه راحت برام می-

 خواد تنم کنه...گیره. خودشم می، خودش اندازه میمیبره

 کردن.اشک های دیگه از بند اسارت فرار می

مرزبان های من، همگی خسته شدن، پیشونی به دیوار 

رمقم، فقط سقوط  چسبوندن و مثل اشک های بی

 کنند.می

 با پشت دست خیسی زیر چشمم رو پاک کردم.

گوشیم زنگ خورد، نگاهم رو پایین کشیدم و با دیدن 

اسم مهیار، دکمه اتصال رو زدم و قبل اینکه صداش رو 

 بشنوم با حرص و بغض نالیدم.
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م! و میکشبه خدا اگه عقدم کنه گناه کبیره میکنم. خودم-

 میارم.یه بالیی سر خودم 

اش تو گوشم چند ثانیه سکوت شد و بعد صدای کالفه

 پیچید.

 باز شروع کردی که!-

فرمون رو چرخوندم و جلوی مغازه بزرگ عطر حکم 

 ترمز کردم.

 

۰۱۴ 
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تو نمیفهمی، تو حالیت نیست. به خدا هیچ کدومتون -

 . فهمیدو نمیحالم
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یاسمن! گریه نکن دختر، چیزی نشده که المصب! حاال -

و اگه عقدت کنه چی میشه؟ کم دوست دارت؟ کم هوات

 داره؟ 

 گریه هام شدت گرفت.

مهیار حرف زدنش رو فراموش کرد. قلب شکستم هی 

 شد.بیشتر پودر می

 خوامش؟ به چه زبونی به این زبون نفهم ها بگم نمی

 ارم؟به چه زبونی بگم دوستش ند

 به چه زبونی بگم ازش متنفرم؟

 یاسمن؟ -

بازم اشک ریختم، گوشی هنوز کنار گوشم بود و انگشت 

 هام توانی واسه نگه داشتنش نداشت.
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و ای وای، نکن! یه جوری عر میزنی انگار میخواد سرت-

ببره. گوش بگیر چی میگم، بابا قرار نیست کاری کنه. 

 قط همین. به خداعقد کردنت مگه کشکه؟ فردا تولدشه، ف

 به من...

 بینیم رو باال کشیدم و ناله کردم.

 خود..ش..گفت..-

صداش به طرز عجیبی مهربون شد. انگار نه انگار که 

 مهیار موزی و آب زیرکاِه!

خودش چی گفت؟ ِد خب بگو منم بدونم چرا انقدر هق -

 میزنی نوکرتم...

اومد. دلم ترک خورد، آسمون ابری تر شد. بارون می

 یشه های بخار گرفته ماشین کل بیرون رو کدر کرد. ش
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زنگ..زد..گفت فردا صبح-

 شب..م..میخواد..ت..تمومش..کنه..

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم، قلبم مچاله شده بود. 

گفت...م..من..کادوی..ت..تولدشم!  -

می...خواد..محرم..شیم...چ..چرا..نمیفهمی؟ چرا جدی 

 نمیگیری؟ گفت اگه نرم...

ببین اون یه چیزی گفته...باهاش حرف میزنم. ولی  یاس-

خوای از زیرش دربری؟ گوش کن دختر، فردا تا کی می

بیا مهمونی خب؟ نیای خون به پا میکنه. مرد نیستم اگه 

باهاش حرف نزنم. برو عطر فروشی کادوش امادس. بگیر 

 باهم حرف میزنیم...یاس؟ گوش میدی؟ یاسمن!

 گوشی روی پاهام افتاد. 

دای شادش تو گوشم بود. صدای بی رحمش، صدای ص

 المصبش، اینکه تهدیدم کرد.
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دونستم شوخی کنه، میدونستم تهدیدش رو عملی میمی

نداره. به صدا زدن های مهیار اهمیتی ندادم و گوشی رو 

 قطع کردم. 

داد؟ همه نگران خودشون کی به حال و روزم اهمیت می

داشت و من از بودن. مهیار از واکنش کارن وحشت 

 خودش وحشت داشتم.

 خواد چی کار کنه؟برای کی مهم بود که کارن می

 از ته کیفم هرچی دستمال کاغذی داشتم بیرون کشیدم. 

بی پناه بودم، آغوش گرم و شونه پهن نداشتم. به گردنبند 

مادر بزرگم چنگ زدم و سرم رو به پشتی صندلی 

 چسبوندم.

م ود. تنها چیزی که فقط یکدلم پر بود، گریه تنها سالحم ب

 کرد.قلبم رو آروم می
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بیست دقیقه کامل اشک ریختم، انقدر که دیگه آبی تو تنم 

 ام گرفت.نموند و سک سکه

با تقه ای که به شیشه خورد یک لحظه ترسیدم. دستمال 

 رو به چشم هام کشیدم و شیشه رو پایین فرستادم.

سم رو از دیدن پسر بچه ای با کاپشن چرمی کهنه نف

آسوده بیرون فرستادم و بهش خیره شدم و با صدای تو 

 دماغی گفتم:

 جانم؟-

زیر بارون داشت خیس میشد. به چشم های پف کردم و 

صورت ملتهبم نگاه کرد و یک جعبه کادویی مشکی با 

 روبان طالیی سمتم گرفت.

م گفت عطر سفارش دادید. واستون من شاگرد مرتضی-

 آوردم.



 

Romanzo_o 970 

 زدم. عطر بخوره تو سرم! بهش لبخند زورکی

بسته رو ازش گرفتم و بهش انعام دادم. خوشحال برام 

 دستی تکون داد و رفت.

کرد. دلم جعبه کادویی کارن بهم دهن کجی می

 خواست خودم رو دار بزنم.می

جا کنار جوب  ماشین رو روشن کردم، حاضر بودم همین

 یکی من رو بکشه ولی فردا اونجا نرم.

سختی به حرکت دراوردم و برگشتم خونه، ماشین رو به 

 گرفتم.داغون باید دوش میبا این حال روز و قیافه دربه

کردم به پیامک های همون طور که در خونه رو باز می

 مهیار نگاهی انداختم.

فردا شب ساعت نه بیا. فقط جان اون پدربزرگت بیا، 》

 《خودم با کارن حرف میزنم. کادوش یادت نره



 

Romanzo_o 971 

هارو با فحشی زیر لب رد کردم، من تو فکر چی بقیه پیام 

 بودم مهیار تو فکر چیه!

در خونه رو باز کردم. جلوی در، درحالی که وسایلم رو با 

زیپ بوت های  یک دست نگه داشته بودم دوال شدم

 خیس شدم رو باز کردم.

 دیر کردی عزیزم.-

دستم خشک شد،قلبم از جاش دراومد. نفس کشیدنم رو 

م و انگار واقعا کسی با چاقو قصد بریدن فراموش کرد

 گلوم رو داشت.

 سرم رو با وحشت بلند کردم.

 ک..کارن؟-

 لبخند مرموزی زد.

 سالم بره کوچولو...-
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کردم انرژیم و توانم رو به عنوان انعام به احساس می

ی بود تموم شد، فقط من بودم شاگرد مرتضی دادم. هرچ

و بدنی که سست شده و قدرتی برای تکون خوردن 

 نداره. 

اش رو از روی مبل تک نفره ای روبه روی تلوزیون تکیه

گرفت، ریلکس گیالِس دستش رو باال آورد، یخ های 

داخلش به لب هاش چسبید و مقداری از محتواش رو 

 نوشید.

 ام بود!خونههاش مال از چیزی که دستشه فقط یخ 
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 خوای سالم کنی؟ بهم خوش آمد نمیگی؟ یا نمی-

انگشت های یخ بستم توان باز کردن زیپ بوت هام رو 

نداشتن، به سختی تکونشون دادم و کفش هام رو درآوردم 

 و تو یک ثانیه گردنبند مادر بزرگم رو تو کیفم انداختم.

خواستم چیزی بگم ولی وحشتم مانع از حرف زدنم می

 .میشد

 بیا ببینمت.-

با مشقت پاهام رو دنبال خودم کشیدم و تقریبا تو چند 

 قدمیش ایستادم.

 بیا جلو!-

آب گلوم رو قورت دادم. قدم از قدم برنداشتم، دلم 

خواست چشم هام دچار بحران توهم شده باشند. با می

 بلند شدنش ناشیانه یک قدم عقب کشیدم.
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و به رخ لب های باریکش تصویر یک لبخند مرموز ر

 کشید. می

 روبه روم ایستاد.

دستش باال اومد و با سر انگشت های گرمش به زیر پلکم 

 دست کشید. 

 گریه کردی گربه کوچولوی من؟ -

لب هام رو بهم فشار دادم. جعبه رو از بین دست های 

 خشک شدم بیرون کشید.

ناراحت میشی کادوت رو قبل فردا شب باز کنم؟ -

 اسم خریدی.دوست دارم ببینم چی و

 م..من..-

 جعبه رو روی مبل نزدیکش گذاشت. 

 خب ولش کن فردا بازش میکنم. -
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کیف و وسایلم رو از دستم کشید و روی زمین گذاشت. 

کمرم رو به دیوار چسبوندم. انگشت هاش باال اومد و 

 دگمه های اول پیراهن سفید رنگش رو باز کرد.

خواست یوقت واسه کادو و کیک خوردن زیاده. دلم م-

فردا فقط پیش خودم باشی ولی ترجیح دادم امشب کنارم 

 باشی.

دگمه هاش رو تا پایین باز کرد و من خشک شده فقط 

 کردم.نگاهش می

 اما، انگار تو زیادی شوکه شدی. -

به چشم های سرد و بی رحمش خیره شدم که جلو اومد. 

 به سختی لب زدم.

 کارن، اینجا..چ..چی کار میکنی؟-
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ر لحنم و جون کندنم واسه حرف زدن، انگشت دربراب

هاش دور فکم پیچید، صورتم رو باال آورد. انگشت های 

کرد و بد داغی که داشت کم کم حالم رو دگرگون می

 انداخت.چیزایی رو یادم می

گردنم از کشیده شدن مفصل هام تیر کشید. با لحن 

 خشداری زمزمه کرد.

 ودم میام...چون دلم برات تنگ شده بود. گفته ب-

 چشم بست، گفته بود! 

با برخورد لب های داغش که بوی الکل میداد، نفسم 

سخت شد، دیگه دم نبود. بازدم هم تو سینم خورد به 

 ایستاد.بست و قلبم از تپش داشت میبن

تن داغ کردش رو بهم چسبوند، بین تنش و دیوار داشتم 

 شدم.له می
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واستم، این گرما خنفس کم آورده بودم، لب هاش رو نمی

 خواستم.خواستم. این نزدیکی رو نمیرو نمی

تقال کردم که با گاز گرفتن لبم زیِر فشار بوسه های داغ و 

تب دارش ناله کردم. سرش رو عقب برد و حریص 

 خندید.

 جون! ناله کردنتم قشنگه...-

 کارن...-

 دستش پشت گردنم نشست، مانع از عقب نشینیم شد. من

فرار کردنم رو بلد بود، حرکت هام رو حفظ رو بلد بود. 

 بود. 

دست دیگه اش کمرم رو چنگ زد که درد جدیدی بهم 

 اضافه شد. 
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از قصد پاهاش رو کمی باز کرد و تنم رو به تنش 

چسبوند. عرق سردی روی کمرم نشست. نفس کشیدن 

 هر لحظه داشت سخت تر میشد.

ی که هیچ چاره اکار کنم. مثل آدم های بیدونستم چینمی

 راهی نداشتن. تقال کردم که محکم تر نگهم داشت.

 کالفه و بی قرار لب زدم.

 ولم کن کارن..حالم..د..داره بد میشه!-

به حرفم خندید، دستش رو به زیر گلوم و زخم رو گردنم 

 کشید.

 تو از صبح حالت بده...-

ام خیره به پلک پف کردم و رد اشک چشم هام روی گونه

 ید.شد و خبیث خند
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این ورم پلک هات واسه االن نیست از صبح گریه کردی -

 یا دیشب؟

 لب هام رو از زور بغض بهم فشار دادم.

 از وقتی زنگ زدی!-

ام چنگ زد و از سرم سرش رو جلو کشید، به مقنعه

 دراورد. نگاه خیرش روی موهام وسعت پیدا کرد.

موهام رو عقب فرستاد و به شقیقم با مالیمت دست 

 کشید. 

 بند بند وجودم از برخورد انگشت هاش به لرز میوفتاد.

نزدیک صورتم جوری که حرارت نفس هاش پوستم رو 

 بسوزونه زیر لب زمزمه وار گفت:

خوشم میاد دروغ نمیگی. بار ها گفتم بازم میگم، این -

 و دوست دارم.اخالقت
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نم رو ول کرد، فشار تحمیلی روی گودی کمرم هر گرد

اد و کامال دثانیه بیشتر میشد. بدنش داغ بود، بوی الکل می

بی اهمیت به حال من بود و اصال واسش مهم نیست که 

 زیر فشار تنش داشتم میمیردم.

 گونه ام رو نوازش کرد و موهام رو عقب فرستاد.

 همراهیم کن...-

که سرم رو چرخوندم، لب  لب هاش رو روی لبم گذاشت

هاش جدا شد و روی گلوم قرار گرفت. از این کارم مثل 

 همیشه خوشش نیومد.
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 به سختی لب باز کردم و با عجز گفتم:

 نه...-

 خوای؟و نمیهنوزم من-

نفس کشیدم. دست هام رو برای فاصله دادن بین بدن 

هامون روی سینه برهنه و سوزانش چسبوندم. دمی گرفتم 

 گفتم: و با غم

خوام یا نه؟ مهمه برات اهمیتی نداره!؟ داره؟ مهمه می-

 راضیم یا نه؟

جرات نگاه به چشم های خونیش رو نداشتم ولی از 

تونستم رگ های بادکرده گردنش رو گوشه چشم می

د ام چنگ زببینم. اینبار به جای گردن به موهای جمع شده

 و مجبورم کرد نگاهش کنم.
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صورت قرمزش زبونم بند اومد و حقیقت اینکه از دیدن 

 کردم پاره نشه، پاره شد.بند دلم که سعی می

 مهم نیست!-

دربرابر غریدنش پلکم لرزید، حریصانه لب هام رو بوسید. 

 فقط چشم بسته اشک ریختم.

بدون رها کردن لب هام پایین تنش رو بهم کوبید، حس 

 کردم دارم از حال میرم. 

اومد. دست که دردم میگرفت جوری لب هام رو کام می

 دیگه اش از کمرم سر خورد و به باسنم چنگ زد. 

آخی زیر لب گفتم که بی هوا خم شد و تا خواست بلندم 

 کنه فوری خودم رو از حصار تنش جدا کردم.
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ابروهاش باال پرید، خشمگین یک قدم جلو اومد و از 

گیجیم استفاده کرد و وقتی دید باز عقب کشیدم، با 

 ام کوبید.حرص پشت پ

رو تعادلم رو از دست دادم و با باسن روی سرامیک راه

 افتادم. صورتم مچاله شد، باالسرم فریاد کشید.

 و پنهان کنی هان؟خوای ازم خودتتا کی می-

دست و پام رو گم کردم، اشک هام قصد نداشت یکم تو 

 باریدن تجدید نظر کنه! 

د. عقب دیدیمش، فریادش تا ته مغزم رو سوزونتار می

 عقب خودم رو کشیدم.

 خوای پسم بزنی توله سگ؟تا کی می-

 کارن...و..وایسا..ت..توروخدا...ب..بیا..ح..حرف..بزنیم...-
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با کوبیده شدن کمرم به پایه های مبل، فهمیدم این خونه 

واسه فرار کردن و پنهان شدن از دست یک گرگ زیادی 

 کوچیکه. 

 زیادی وسایلش جلوی فرار رو گرفته!

 حرف چی بزنیم؟ هان؟-

لرزید، کنارم زانو زد، مثل جنین تو خودم جمع لب هام می

 شدم و دستم رو جلوی صورتم نگه داشتم.

 ب..بزار..ح..-

قبل اینکه حرف بزنم، قبل اینکه التماس کنم جوری داد 

 زد که ستون خونه لرزید.

بدی؟ چی خوای بهم چیبه چی حرف بزنیم؟ میراجع-

موال فرهاد مونده؟ چی داری دختره داری که بدی؟ ا

 حرومزاده؟



 

Romanzo_o 985 

 با دست سرم رو پوشوندم و هق زدم.

 هیچی نداشتم. 

نه اموالی مونده که بهش بدم، نه پول و ثروتی و نه هیچ 

 چیز دیگه!

پاهام رو سمت خودم جمع کردم که مچ پام رو گرفت و 

به سمت خودش کشید. روی سرامیک ها سر خوردم 

ت دستم رو گرفت و روی شکمم نگه زمین افتادم، مچ جف

 داشت.

نیمی از وزنش رو روی شکم و پهلو هام ریخت. طوری 

که از فشار به اون قسمت صورتم در هم جمع شد و 

 ام شدت گرفت.گریه

 یاسمن تو هنوز نفهمیدی اسیر منی؟-
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به صورت گریونم نگاه کرد. نفس نفس میزد، بدتر از منی 

 کرد.یکه نفس نداشتم و سینم خس خس م

این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. پنج سال -

 پیش...

 بی هوا وسط صحبتش نعره کشید.

 دو دقیقه عر نزن تخم سگ دارم حرف میزنم!-

 ام خود به خود قطع شد. زبونم بند اومد و سک سکه

چشم هام الل شدن و اشک هام بی صدا و آروم فرو 

 ریختن.می

 ادامه پارت 

 ست آزادش به سرامیک کوبید.پس کلم رو با د

 از دردش جرات نکردم ناله کنم.
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فقط به طوسی هاش خیره شدم، طوسی هاش مثل چاقوی 

 کرد.سالخی گوشتم رو تیکه تیکه می

ام، بهت مهلت دادم با پنج سال پیش از خیرت گذشته-

من و چیزی که هستم کنار بیای. سعی کردم باهات خوب 

نشونت بدم ولی تو فقط و رفتار کنم. سعی کردم خودم

م! و کنترسیدی و عقب کشیدی. یه بار نشد بزاری حالم

و یه بار نذاشتی از تنت لذت ببرم! یه بار دوست داشتنم

 باور نکردی.

جونم داشت از از یک مسیر نچندان سرراست باال 

 کشید.رفت و پس کلم تیر میاومد. سرم گیج میمی

 صورتش رو جلو اورد.

 له گوشم کشید و غرید.لب هاش رو به ال
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امشب آخرین شبیه که دربرابر تقال و اشک هات کوتاه -

میام. فردا تمونه، راضی باشی یا نباشی باور کن به یه 

 ورمم نیست. پس از امشب لذت ببر!

 چشم بستم، شکمم رو بیشتر فشار داد.

امشب آخرین شبیه که دور از منی، از فردا همه چیت -

بازم جفتک بپرونی مطمئن باش مال منه. و اگه بخوای 

اون جالدی میشم که اول تیکه پارت میکنه و بعدش 

بره که تا آخرین لحظه مرگم زجر و یه جوری میسرت

 بکشی.

با دست به اتاق پدربزرگم اشاره کرد و با خباثت تمام 

 ادامه داد.

 اولم از اون شروع میکنم. -
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م بلند هقی زدم که نیشخندی به حال زارم زد، از روی تن

شد و تا بفهمم چی به چیه از خونه زد بیرون و درو 

 محکم بهم کوبید.
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اون دری که بهم کوبید انگار من الی در بودم، قلبم الی 

م الی در بود. دیگه نفس نبود، اکسیژن نبود، در بود، ریه

 زنه بگه خفه شو!خودشم نبود که داد ب

هق زدم، بلندترین هق های زندگیم رو زدم. به سختی به 

های پهلو چرخیدم و به خون کمرنگی که کف سرامیک

 سفید رو آغشته کرده بود خیره شدم.
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 کشیدن. هام تیر میسوخت و استخونپوست سرم می

با سر انگشت هام پس کلم رو لمس کردم، خیس بود و 

 نی، کمی داغون، کمی شکسته!کمی داغ و شاید کمی خو

با پشت دست پلک های خیسم رو فشار دادم و به سختی 

 از جام بلند شدم.

 بابا..ف..فرهاد..-

ای که بردنش ترکید، درست مثل بچهدلم داشت می

قبرستون و خانوادش رو گم کرده بین قبر ها دنبال اسمی 

 گشت.آشنا می

رو هول دادم، دستم رو به درگاه در تکیه دادم و در اتاق 

 دستم رو سرم بود.

  

سری که از ضربه فیزیکی و انواع اقسام فکرها تیر 

 کشید و خونی که کم بود ولی بود!می
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با حال بد به جسم بی واکنش پدربزرگم خیره شدم. برای 

ایش اولین بار نگاهش به سمتم بود. مردمک های قهوه

 کرد.جسمم رو برانداز می

 و استرس و شاید باغم! با نگرانی، با دلواپسی 

رفت، به سختی جلوی حالت تهوع داشتم و سرم گیج می

 تختش خودم رو رسوندم. زانوم خم شد.

 گفت؟ شنیدی نه؟شنیدی َنوت چی-

دستم رو پایین آوردم که مردمکش لرزید و به خون دستم 

 نگاه کرد.

 بابا فرهاد...-

پلک زد، اشکی از گوشه چشمش چکید، خودم رو باال 

 دم.کشی
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اش زیاد جا نداشت ولی انقدری بود که تخت یک نفره

کنارش دراز بکشم. سرم رو روی سینه اش گذاشتم. بدن 

یخ زدش، بدن همیشه سردش! صدای قلبش تنها چیزیه 

 که نشون میده این مرد هنوز زندس! 

 کشه و هنوز برای من همه کسمه...هنوز نفس می

کنارش اش هق زدم. خودم دستش رو از روی سینه

 برداشتم و روی سرم گذاشتم.

خسته شدم بابایی...از دست کارن خسته شدم! به خدا -

کارش کنم. اگه عقدم کنه بدبخت دونم چیدیگه نمی

 میشم...حتی ممکنه ت..تورم از دست بدم بابا!

گونه های یخ بستم رو به سینه اش چسبوندم و چشم هام 

 رو بستم. 

کرد واکنشی ی مینفس هاش تند شده بود، انگار سع

نشون بده ولی در توانش نبود. پلک هام رو محکم بهم 
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فشار دادم و سعی کردم نفس بکشم، چون دقیقا نفس 

 شدم.کشیدن یادم رفته و داشتم خفه می

از فشار غم و ناراحتی زیاد به لباسش چنگ زدم. 

 کار کنم، امیدوار بودم خدا کمکم کنه.دونستم چینمی

ی که کردم، یا گریه هام! یا دعاهام حداقل به حرمت نذر

و شب بیداری ها و صلوات فرستادنم. تنها چیز هایی که 

 بلد بودم همینه. کم کم چشم هام سنگین شد.

آغوش تنها کسی که برام مونده شاید یکم از التهاب و 

 آتش گرفتن قلبم رو کم کرد.

 اش بی صدا زار زدم. چند ساعتی روی سینه

لحظه سرم رو بلند کردم. هوا تاریک  با صدای تقه در چند

بود و عقربه های مشکی ساعت دیواری، روی عدد یک 

 خورد.نصف شب تکون می
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 دادم وسط گریه هام، چند ساعت خوابم برده!احتمال می

به بابا فرهاد که چشم هاش بسته بود و آروم نفس 

 کشید خیره شدم. دستش هنوز روی سرم پابرجاست.می

شدم رو از زیر تنم بیرون کشیدم و از آروم دست خشک 

 روی تخت پایین اومدم.

رسید. انگار کسی با صدای تقه در بازم به گوش می

 ش به در ضربه میزد.استخون انگشت سبابه

با چشم های پف کرده و سرگیجه و حالت تهویی که 

داد، از روی خون خشک ناگهانی بیخ گلوم رو فشار می

 ی در ایستادم.شده سرامیک رد شدم و جلو

ترس اینکه نکنه بازم کارِن باعث شد صدای نخراشیدم رو 

 کمی بلند کنم و با لحن لرزونی گفتم:

 کیه؟-



 

Romanzo_o 995 

چند ثانیه سکوت شد از چشمی در به راهرو خالی نگاه 

 کردم. 

 کسی نبود!

 

۰۱۸ 
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ا پله هبیرون بردم و به ته راه آروم درو باز کردم، سرم رو

 خیره شدم.

 دروغگوی کوچولو...-

 هینی زیر لب کشیدم، قلبم از ترس تو شلوارم افتاد!
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تا خواستم بچرخم از پشت من رو تو بغلش گرفت و 

محکم به خودش چسبوند. به سختی لب باز کردم و با 

 حالت شوکه ای گفتم:

 آرشام...زهرم ترکید! ت..تو اینجا..-

های داغش دور سینم پیچید، آب گلوم رو پرصدا دست 

 قورت دادم و سرجام سیخ شدم. 

 هیش! -

با فرمان سکوتش نفسم گرفت، سعی کردم آرامش از 

دست رفتم رو برگردونم. گرمای تنش داشت من رو 

 سوزوند، با ته مونده انرژیم صاف ایستادم.می

 ی؟ یکار میکنی؟ اصال چرا اینجاولم کن ببینم، اینجا چی-
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تکون خوردم، آروم ولم کرد. چرخیدم و از دیدن چشم 

های سرخ و رگ های گردنش که تو فضای نیمه تاریک 

 مشخص بود ورم کرده، دهنم بسته شد. 

 اومدم ازت موادبانه بخوام باهام بیای.-

 ترسیده بودم؟ 

احتماال خشکم زده بود، هیکل درشتش تو این تیشرت 

بدنش انقدر داغ بود خورد و جذب مشکی داشت جر می

 رو حتی روش اثر بزاره!دونستم سرمای راهکه بعید می

 کجا بیام؟ این وقت شب اومدی دم خونم که چی بشه؟ -

 گیج به اخم های وحشیش نگاه کردم.

 و برات به تصویر بکشم! اومدم یکم از اون روی سگم-

ابروهام باال پرید، دست هاش رو تو جیب شلوار جین 

 ش فرو برد.ای رنگسرمه
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 ب..بابت..چ..چی؟-

نیشخندی زد. یک قدم جلو اومد. به دیواِر کنار در 

 چسبیدم و با نگرانی به هیکل درشتش نگاه کردم.

 خواد عقدت کنه، نه؟می-

 لب گزیدم که غرید.

چرا بهم نگفتی؟ چرا صبح پرسیدم نگفتی یاس؟ چرا -

گفتی هیچی!؟ چرا وقتی مثل ابربهار گریه کردی گفتی 

 گریه نکردم؟

دست مشت شدش تو جیب شلوارش نظرم رو جلب 

 کرد. 

 چرا دروغ گفتی؟-
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صدای آرومش از داد و نعره بدتر بود. انقدر خشم توش 

 کردم.داشت که داشتم سکته ناقصم رو کامل می

 پاچه نگاهم رو به زیر کشیدم و جدی لب زدم.دست 

مسائل خصوصیم به کسی مربوط نمیشه جناب -

تونم از پس طفا..ا..از اینجا برید. خودم میسلحشور! ل

 هام بربیام.بدبختی

بلند خندید، خنده ای که توش حرص و عصبانیت بی داد 

 کرد.می

 خوای چی کار کنی؟ هوم؟مثال می-

جلوتر اومدنش یک چیز بد بود. یک چیز ترسناک، به 

خصوص وقتی دست مشت شدش رو از حصار جیب 

 تم به دیوار کوبید.بدبختش رها کرد و کنار صور

 ب..به شم..ا مربوط نیست!-



 

Romanzo_o 1000 

خوای قشنگ برات به تصویر خوای مربوط کنم؟ میمی-

 بکشم چه ربطی داره؟

  

حالم بد بود، صداش، نگاهش، گرمای تنش، نزدیکی 

زیادش برای مِن بی کس زیادی غیرقابل هضم بود. اخم 

 کردم و با بی حالی به سینش کوبیدم.

خوام. کاسه داغ تر از آش ادر نمیدایه عزیز تر از م-

خوام! دنبال کسی نیستم ازم دفاع کنه، دنبال ترحم نمی

 و خودم حل میکنم. نیازیمیکی مثل شما نیستم. مشکالتم

 ها ندارم. لطفا تشریف ببرید! به دلداری غریبه

حالت نگاهش عوض شد، یک طوری وحشی نگاه کرد 

 یدم.که جای صورت جذابش یک گرگ سیاه عصبی د
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رنگم از حالت نگاهش پرید، دست و پام یخ کرد. سعی 

کردم از کنارش رد بشم و تا خواستم وارد خونه شم، 

 پاش رو الی در گذاشت و وارد خونه شد. 

ترسم زبانه کشید، درو با پاش بست. با عجز نگاهش 

 کردم و گفتم:

 م برو بیرون! حقی نداری بیای تو...از خونه-

مالی از جیب شلوارش حرفم نصفه با بیرون آوردن دست

موند. درست جلوی چشم هام شیشه مشکی رنگی رو باز 

 کرد و محتوای بی رنگش رو روش خالی کرد.

 چ..چی کار میکنی؟-

جواب نداد، شیشه رو گوشه ای پرت کرد. اولین قدم رو 

که برداشت عقب رفتم که بازوم رو با حرص چنگ زد و 

 روی مبل پرتم کرد.
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و امتحان یای، همیشه واسه اومدن راه سختتو با من م-

 میکنی.

ش کوبیدم، تقال کردم و بازم بغضم ترکید. مچ به سینه

 جفت دستم رو گرفت.

 ادامه پارت 

خوام...توروخدا ولم کن...بابا خوام باهات بیام، نمینمی-

 دست از سرم بردارید! 

بی توجه به حرف هام هیکل درشتش رو روی پاهام 

تمال رو سفت روی دهنم چسبوند. از بوی انداخت و دس

تندش حالم بد شد. کمرم رو به پشتی مبل کوبیدم. شونم 

 رو چنگ زد و سفت نگهم داشت.

 خواستی بدونی به من چه ربطی داره؟مگه نمی-

 نگاه خمارم رو به عسلی شاکی نگاهش انداختم که غرید.
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 تصویری بهت نشون میدم چه ربطی بهت دارم...-
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چشم های بی رمق و سوزناکم بیش از حد خمار شد، 

بوی تند الکل تا ته ته ریه هام و سینوس هام رو سوزوند. 

سرم گیج میرفت و بدنم زیر فشار دست آرشام هرثانیه بی 

 حس تر و ناتوان تر میشد.

روم مگین روبهآخرین توان نگاهم رو از چشم های خش

به اتاق پدربزرگم انداختم و با آخرین نفس چشم هام 

 خاموش شد.

*** 



 

Romanzo_o 1004 

 "آرشام"

بد رگ بود، با کمی دقت سوزن رو تو رگش فرو کردم و 

به پلک های پف کرده و مژه های تر شده بدون واکنشش 

کشید و آروم به خواب رفته. انقدر زل زدم. آروم نفس می

 رسم.خوابه که من به کارم بمی

کارم هنوز تموم نشده، نه با خودم و نه با اعصابم و نه 

 داد.حتی با حریفم که بدجور داشت دم تکون می

االن وقت بیدار بودنش نبود. پتو رو تا روی سینه اش 

کشیدم. موهاش بهم ریخته بود و داشتم با تمام توان زخم 

 گرفتم.پس کلش رو نادیده می

ده! چیزی تا به راه کصاف ایستادم، وجودم شده آتش

 انداختن مراسم خودسوزی باقی نمونده!
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با حرص از اتاق خارج شدم، سعید نگران نگاهم کرد و 

لیدا از جا پرید و دست از سر ور رفتن با ناخن های الک 

 ش برداشت.زده

  

 آرشام...-

ای بلعیدم بردر اتاق رو بستم، حجم زیاد اکسیژنی که می

 کردن.صدا می خروج از بینیم زیادی بلند

نگاه تلخ و عصبیم رو به سعید دوختم که چه طور لب 

 هاش رو برای زدن حرفش بست.

روی اپن مرمری خم شدم، انگشت هام رو به سنگش 

فشار دادم. سنگی که مطمئن بودم به این سادگی ها زیر 

 دستم پودر نمیشه. حداقل نه به این زودی!

تونیم راه ده میآرشام...یکم روش فکر کن. االنم دیر نش-

 بیوفتیم. بچه ها لب مرز کارارو اوکی کردن.
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ام زل زدم، بین به پیک شات طرح اسکلِت دست نخوره

انگشت هام گرفتمش و بدون مالحضه سر کشیدم. یکی 

 دیگه ریختم...

 تلخ بود، حالم رو بدتر کرد. معدم و گلوم رو سوزوند. 

ر از تاعصابم داشت مشتعل میشد درست مثل وجودم و بد

 کرد.اون گرگ درونم بود که داشت زنجیر پاره می

 راست میگه، اگه االنم بری...-

 به زحمت صدام رو از ته حلقم درآوردم.

 نمیشه...-

سکوت شد. چشم بستم. پیکم داشت زیر دستم خرد 

 میشد.

جنسش مثل مرمر نبود، صدای ترک خوردنش تو واحد 

 کسم پخش شد.خلوت و پر از هیچ
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 نمیشه!-

 اد زدم. پیکم شکست. د

خرده شیشه هاش تو انگشتم و کف دستم خون و سوزش 

 و درد به جا گذاشت.

 آرشام، آروم!-

 بطری کریستالی مشروب رو برداشتم و به دیوار کوبیدم.

سوخت. لیدا از جاش پرید و اش شکست، دستم میشیشه

 هین کشید و سعید چشم بست و چنگی به موهاش زد.

 کر کنم.خوام ففتتونم! گمشید بیرون میبرید بیرون. با ج-

 خورد بخوان مخالفت کنن.به قیافشون نمی

دونستم نمیرن، نهایت روی سعید دست لیدا رو گرفت می

پله به صدای وسایلی که احتماال نقشه قتلشون رو راه

 کشیدم، گوش خواهند داد.
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 با همون دست خونی به لبم دست کشیدم. 

اق ایستادم و به چهره خواب قدم زدم، فکر کردم. دم ات

 اش زل زدم.رفته

 و دربیاره؟عقدت کنه؟ دست روت بلند کنه؟ اشکت-

نیشخند زدم. دستم مشت شد به دیوار چند بار کوبیدم و 

 زمزمه کردم.

 از رو جنازم باید رد بشه. من بمیرم تورو بخواد عقد کنه. -

خندم گرفت، بطری جدیدی برداشتم و کنار تختش روی 

 نشستم. صندلی

پاهام رو یک ضرب تکون دادم و به چهره معصومش 

کرد کم کردم؟ مغزم سعی میکار میخیره شدم. باید چی

کشید. خارج کردنش از نیاره ولی مخم داشت سوت می
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مرز و بردنش از این جهنم واسم کاری نداشت و 

 پدربزرگش...

اون نگاه لعنتیت تو لحظه آخر به اتاقش گوه زد به -

 گوه زد به کار و تصمیم.  م.نقشه

 یکم دیگه سر کشیدم. گلوم سوخت...

 داغ کرده بودم، به موهام چنگ زدم.

و خارج کنم یاس...چرا تونم بی سروصدا پدربزرگتنمی-

یه آدم سالم کنارت نیست المصب؟ حتما باید طرف فلج 

 مطلق باشه با کلی دم و دستگاه؟

 حرصم گرفت.

 خونه بشینی؟حتما باید تو طبقه آخر اون -

 به پام کوبیدم و داد زدم.

 لعنت بهت دختره پردردسر...-
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از جام بلند شدم، به خاطر خوردن مشروب سرگیجه 

 کرد. داشتم ولی مخم کار می

زمان الزم داشتم. واسه بردن این قمار با این حریف 

 ط زمان الزم داشتم.رحم و کثافبی

 زمانی برای عاشقی، زمانی برای دلکندن، زمانی برای فرار!

مثل یک نقشه دوم درموارد اضطراری! باالی سرش رفتم. 

اش با وسواس با پشت انگشت سبابه گونه های برجسته

 رو نوازش کردم و آروم و با لحن کشدار زمزمه کردم.
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گردم. میکنم و برمیرم گندی که پیش اومده جمع می-

اونوقت یه تصویه حساب کوچیک باهات دارم. یه کاری 

 کنم بفهمی دروغ گفتن به من چه عواقبی داره!می

*** 

گره کراواِت مشکی رنگم رو شل کردم، ته سالن، یک 

جایی که دید کامل نسبت به همه داشتم باشم، نشستم. 

 خواستم هیچ چیزی رو از دست بدم.نمی

ور هایی که روی چهره افراد میفتاد پارو پا انداختم و به ن

 خیره بودم.

تمام محتوای گیالسم رو یه کله سر کشیدم. طوری که 

 معدم بیشتر از چند ساعت قبل تیر کشید.

نگاه خمار و بداخالقم رو به مهیار انداختم با دیدنم دست 

 از ور رفتن با گوشی صاحاب مردش برداشت. 
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بین دختر و با قدم های بی ثبات و شاید مضطرب از 

 پسرهای تازه گرم گرفته مجلس رد شد و سمتم اومد.

 اگه خواستی جرش بدی بگو از در پشتی فشنگی میام.-

دستم رو جلوی دهنم گرفتم و درحالی که نگاه اخم کردم 

 به چشم های براق مهیار بود گفتم:

مراقب باش کسی نزدیک نازی نشه وگرنه خودم جرت -

 میدم.

ش تو پشت میکروفن بین موسیقی صدای خنده های نگران

 تند و بلند سالن، گم شد.

و سالم جناب سلحشور. واقعا خوشحال شدم دعوتمون-

 قبول کردی.
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انگشت سبابم رو دور لب هام کشیدم. کمی جلوم سر خم 

کرد، با اکراه، با ترس، با دودلی و شاید با کمی اشتیاق و 

 میل درونی که سعی در پنهان کردنش داشت.

 گرفتید یا پارتی؟تولد -

کنارم نشست. به دست باندپیچی شدم نگاه کرد و لبخند 

 ای زد.دوستانه

شاید همش باشه، درهرحال امشب واسه گله ما خیلی -

خواست مشکالت گذشته شب مهمیه. آقای سروندی می

 رو فراموش کنیم و دوباره برای صلح و همکاری باهم...

ت و جیغ دخترا قبل اینکه صدای ناهنجارش رو بین اصوا

 بشنوم حرفش رو قطع کردم.

منظورت از مشکالت گذشته، بمب ماشینم و آتش -

 سوزی نمایشگاهم که نیست؟
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لبخند بی معنی زد. انگار ردیف واژگان پیوسته و آمادش 

که از صبح زیر لب داره بلغور میکنه از دیدن خشم کنترل 

 نشده مردمک هام، فراموش شد.

 . امیدوارم بشه جبران کرد.بابت اون مسائل متاسفم-

فقط نیشخند تندی تحویلش دادم و به صندلیم تکیه زدم.  

از اینکه منتظر یاسمن بود و چشمش به در خشک شد 

 حس خوبی داشتم. 

وقتی سوگولیش رو تخت من با زور دوتا مسکن قوی 

 نزدیک یک روز کامل خوابه و حتی روحشون خبر نداره!

 شت هام گرفتم.با رضایت گیالسم رو بین انگ

 امیدوارم مهیار!-
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دربرابر لحن تمسخر آمیزم با ناچاری سر تکون داد و بازم 

بی قراره به گوشیش و پیامکی که براش ارسال نمیشد 

 نگاه کرد.

 لبخندم وسعت پیدا کرد.

کردم دو هیچ ازش جلوترم امشب حریفی که فکر می

ش، اخواست ضربه فنیم کنه. چه با اعالم استقالل گلهمی

 چه با معرفی کردن جفتش!

به ساعتم که نزدیک هشت بود نگاه کردم، با روشن شدن 

گوشیش لبخندم خود به خود وسیع تر شد، چقدر من 

 وقت شناسم!

وقتی چهره مهیار رنگش مطابق میلم هم رنگ کچ شد، 

وقت مرحله بعدی بود، خودم رو نگران جلوه دادم و 

 سمتش خم شدم.

 چرا پرید! چیزی شده مهیار؟ رنگت-
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با حالت نگران و وحشت زده ای گوشیش رو باال و پایین 

خواست بگه نه، کرد. نگاهش رو باال کشید. می

خواست بگه به توچه ولی با دیدن رنگ نگاهم حرفش می

 های شعرش رو یادش رفت.

 دستش مشت شد و با ترس زمزمه کرد.

 کارن!-

 ابروهام باال پرید و با کنجکاوی گفتم:

 ی؟ کارن چ-

جوابش رو خورد، چند لحظه مشکوک نگاهم کرد. 

 افکارش رو پس میزد. من اینجا بودم. 

کردم با یه تویوتا درست جلوی روش! قطعا وقت نمی

مشکی رنگ مدل کروال به مازراتی نوک مدادی کارن 

 بکوبم! اصال من خبر ندارم، به من چه!
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کرد از درحالی که زیر لب با خودش چیزی رو زمزمه می

 جاش بلند شد و با عجله سمت محافظ ها دوید.

خونسرد دست هام رو تو هم قالب کردم و به بهم 

 خوردن مهمونی خیره شدم و آروم گفتم:

 بی حساب شدیم جناب سروندی.-

 

۰۳۰ 
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 آرشام از اون خراب شده نمیای بیرون؟ -

دونم چرا انقدر دلم طراف دوختم، نمینگاهم رو به ا

خواست به گوه کشیده شدن مراسم رو تا آخرین لحظه می
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ببینم و از دستش ندم. تو خاطراتم ثبتش کردم، با حرص، 

 با نفرت و دل پر و شاید کمی بدجنسی!

خواست حالم رو بگیره ولی ناجور زدم از اینکه امشب می

 تو برجکش حس خوبی داشتم. 

شد و کم کم سالن داشت از افراد نچندان  موسیقی قطع

شد، از جام بلند شدم و قبل اینکه مهم مجلس خالی می

تمام نور سالن روشن بشه و چشمم رو اذیت کنه، سمت 

 محوطه قدم برداشتم و آروم گفتم:

 چرا دارم میام.-

نگاه کوتاهی به مهیار انداختم که گوشی رو با حرص دم 

تالشم تکون دادن سرم  گوشش نگه داشته بود. نهایت

 برای خداحافظی بود. با اخم دستی برام تکون داد.

خونسرد بیرون اومدم، حاال که مرحله اول و دوم خوب 

 پیش رفته، باید کم کم برم تو کار مرحله سوم!
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میرم آپارتمانم، شمام برید ویال پیش فریباخانم تنها -

 نمونه.

 ؟کار میکنی؟ برنامه سفرت کنسلهو چییاسمن-

دم عمیقی گرفتم، سوئیچم رو از تو جیبم درآوردم و با 

 کمی مکث گفتم:

برنامه فعال کنسله! با یاسمن کار دارم. خودم -

میگردونم خونه. هرخبری از کارن شد برام ایمیل برش

 کن.

 خندید و با شیطنت جواب داد.

باشه. میگم میری پیش یاسمن، وسایل جلوگیری -

 ی داروخونه؟همراهت هست؟ یا سر راه میر

فحش با پدر مادری زیر لب بهش گفتم و همزمان 

خواست برگردم میکروفن رو خاموش کردم. دلم می
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به امروز و حرف نزدنش و احتماال پیشش تا اساسی راجع

 زخم سرش صحبت کنیم.

اونم به صورت خیلی جدی! پام رو روی گاز فشار دادم، 

ه دیدن واسه رسیدن و دیدنش عجله داشتم. واسه دوبار

چشم های بسته و جسم آرومش که روی تخت من 

 خوابه.

گرگ درونم آروم و قرار نداشت، مثل خودم واسه رسیدن 

 کرد.عجله می

به خیابون نسبتا شلوغ نگاهی انداختم، جا واسه الیی 

 کشیدن بود فقط یکم جریمه تهش خوابیده.

*** 

 "یاسمن"
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ی برای هست که فقط به سقف سفید و کچچند دقیقه

اومد فقط اومد، یا شاید هم میشده زل زدم. یادم نمی

 به چیه!تونستم تحلیل کنم چیدرست حسابی نمی

 خوری یا آب انبه؟آب پرتقال می-

دستم رو زیر تنم کشیدم و روی تخت نشستم، سرم تیر 

ام تاب ام و شقیقهکشید و موهای مزاحمم روی گونهمی

دی و پر اخم خورد. چرخیدم و نگاهی به صورت جمی

 آرشام انداختم.

درحالی که دو دگمه اول پیراهن سفیدش باز بود و  

کراواتش شل دور گردنش افتاده یک قدم سمتم برداشت 

 و دوتا لیوان جلوی صورتم گرفت.

 کدومش بچه؟ دستم خشک شد.-

ای و تا خر خره پر شده نگاهم رو به لیوان های استوانه

 ود! انداختم. دست راستش باندپیچی ب
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 اینجا کجاست؟-

 جهنمه، منم شیطان رجیمم.-

 با نفهمی نگاهش کردم که لیوان ها رو روی میز گذاشت.

طوری نیست اثر مسکنه، دو دقیقه دیگه قشنگ -

 ویندوزت میاد باال.

پتوی گلبافت قرمز رنگ روم رو کنار زدم و نگاه خمارم 

 رو به ساعت انداختم. ساعت ده بود. 

صبح؟ به پنجره و هوای تاریک نگاهی ولی دِه چی؟ دِه 

 انداختم.

 دِه شبه؟ -

نه، ده صبحه فقط خورشید لخته رفته زیر پتو. لباس -

 عوض کنه میاد بیرون.
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بلند شدم، سرم گیج رفت و دوباره نشستم و به مغزم 

 فشار آوردم.

 قرار نبود یه جایی برم؟ -

به دیوار تکیه داد و یک قلوپ از آب پرتقال رو خورد و 

بهم خیره شد. از گیج بودنم انگار لذت میبرد. من اینجا 

 کردم؟چی کار می

آور روت خیلی بامزه نشون دونستی عوارض خوابمی -

میده؟ دقیقا یه روب اول تو هپروتی میشه سربه سرت 

گذاشت، خیلی خوبه. سعی میکنم واسه آینده رو این 

 خصلتت حساب باز کنم.

از حرف هاش دستی به پلک هام کشیدم، هیچی 

فهمیدم. جلوم ایستاد و لیوان دست نخورده رو سمتم نمی

 گرفت.
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 آور چی؟ من خواب آور نخوردم!خواب-

 خندید.

 اینو بخور یادت میاد. -

لیوان رو بهم داد و بیرون رفت. چند قلوپ از محتوای 

 ام رو نوازش کرد.کردم. بوی انبه شامه شیرینش رو مزمزه

چند ثانیه سکوت شد و بی هوا با یادآوری تمام اتفاقات،  

از اومدن کارن و حال بدم، تا بی هوشی و اومدن آرشام و 

 رفتم نزدیک بود سکته کنم.تولدی که باید می

 با دستپاچگی بلند شدم و جیغ کشیدم.
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 تولد! وای تولد! بدبخت شدم وای!-

دویدم، آرشام خونسرد روی مبل سه نفره نشسته  بیرون

 خورد.بود و آب پرتقال می

 ویندوزت باال اومد؟-

گوشیم، گوشیم کو! بیچاره شدم آرشام، این چه کاری -

 و اوردی اینجا! بدبخت شدم...بود کردی؟ واسه چی من

با انگشت به میز اشاره کرد به گوشیم چنگ زدم و 

لرزید با دیدن تماس می درحالی که دست و پام از ترس

 های بی پاسخم هین بلندی کشیدم.

 وای نه! ده بار زنگ زده.-

 آروم یاس!-

برعکس خونسرد بودن آرشام، با آشفتگی به اپن تکیه 

دادم و شماره مهیار رو گرفتم تو اولین بوق جواب داد 
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زیر نگاه بیخیال آرشامی که به تلوزیون زل زده بود با 

 لحن لرزونی گفتم:

هیار به خدا خوابم برده بود! کارن کجاست؟ واسش م-

 توضیح میدم...من..من..فقط...

عزیزم اشکال نداره همون بهتر خوابت برد نیومدی! تو -

 خونه بمون فعال بیرونم نیا.

تا خواستم چیزی بگم با صدای زنی که تو بیمارستان 

همیشه وظیفه پیج کردن رو به عهده داره چشم هام گرد 

 م.شد و لب زد

 ب..بیمارستانی؟ چ..چیشده؟-

 ای کشید. پوف کالفه

 کارن تصادف کرده رفته تو اتاق عمل.-
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نگاه گردم رو به نیشخند آرشام دوختم و زیر لب زمزمه 

 کردم.

 یا خود خدا!-

 چرخید و دستش رو زیر چونش کشید.

نگران نباش حالش خوبه، هنوز دکتر نیومده باهاش -

 زنگ میزنم بهت فعال.حرف بزنم. االنم باید برم، 

گوشی رو قطع کرد، حس کردم یکی سطل آب یخ سرم 

 خالی کرد.

سر خوردم روی زمین نشستم، پاهام توان ایستادن  

کردم قلبم سکته نداشت. بدنم جون نداشت و احساس می

 کرده فقط گرمه حالیش نیست!

آرشام از جاش بلند شد، تلوزیون رو خاموش کرد و روبه 

 تم ایستاد.روی هیکل وا رف
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 خوبی؟ -

آب گلوم رو قورت دادم. نه خوب نبودم. اصال خوب 

ت خواسنبودم! کارن بیمارستان بود درست شبی که می

عقدم کنه و زندگیم رو به خاک سیاه بنشونه و بدتر از اون 

 آرشام جلوم ایستاده.

با ظاهری بی رحم، با چشم های قرمز، دستی که مشخصه 

نیست چند بار با کالفگی  زخمیه و موهایی که معلوم

چنگ زده شده و خرده شیشه های شکسته کنار در 

 سرویس!

 بغض کردم. 

 داشت. نگاهم رو باال آوردم و با نگرانی لب زدم.ترس برم

 اینجا چه خبره آرشام؟ تو...ت..و باعث تصادف کارنی؟-

 جلوم زانو زد.
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لب هام رو بهم فشار دادم و سعی کردم جلوی لرزش 

یرم. به چشم های لرزونم اخم کرد و با حرص فکم رو بگ

 و نفرت لب زد.

 به خاطر تصادفش و بهم خوردن عقدت انقدر ناراحتی؟ -

لحن کالمش ته دلم رو یک جوری خالی کرد که فقط 

 تونستم سری به معنی نه تکون بدم. 

 از خدام بود که بهم بخوره! ولی...-

 باد کرداخم هاش یکم، فقط یکم باز شد. لپ هاش رو پر 

 و با فشار پوف بلندی کشید. 

کمی جلو اومد، با همون دست پانسمان شدش گونه 

 ای گفت:خیسم رو نوازش کرد و با لحن دورگه

 ولی چی؟ ترسیدی!؟ -

 آره! -
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گردن کج کرد و با حالت خاصی همون طور که گونم رو 

 کشید، ادامه داد.دست می

 از من ترسیدی؟ -

، احساس بدی داشتم. دونستم دلیل ترسم چیهنمی

احساس اینکه یک اتفاق بد افتاده و یک چیز خیلی بد هم 

 در پیشه.

از تو نه، از کاری که کردی...ا..از بالیی که -

 سرش...ا..آوردی!
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نگاه قرمز و چشم های نافذش روی مردمک های 

گرمای انگشت های داغش به پوست  مرتعشم ریز شد. از

 یخ بستم احساس عجیبی داشتم.

درست شبیه آهویی که تو تله گیر افتاده و نمیدونه،  

 شکارچی رو به روش دلیل نوازشش چیه؟ 

 نوازش قبل مرگ و سالخی کردن!؟ 

 آرشام...-

 هوم کشداری زیر لب گفت. 

انگشت هاش روی گونم یک مسیر خاص رو چپ و 

خط مورب نامرئی رو روی گونم هک  کرد.راست می

کرد و گرمای انگشتش هربار در مسیر رفت و آمدش می

 پررنگ تر و قابل حس تر میشد.
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کارو کردی؟ ت..تو نباید با..ک..کارن درگیر چرا این-

 بشی. 

 بلدی کراوات ببندی؟-

چشم بستم. نفسم رو خسته بیرون فرستادم. سعی کردم 

کنم، هشدارم رو محکم  لحنم رو جدی تر کنم، واضح تر

 تر بیان کنم.

و کارن آدم خطرناکیه..خ..خیلی..ازچیزی که فکرش-

 ک..کنی. نباید باهاش دربیوفتی..ببین..

 نگاهش از روی چشم هام به زخم گردنم افتاد. 

 بلدی ببندی؟و بده. کراوات جوابم-

ایش با اعصاب خراب و کالفه سرم رو توجهبا عجز از بی

 عقب کشیدم. 

 دستش از روی پوستم جدا شد.
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چه ربطی داره؟ هی میگم کارن خطرناکه ممکنه بال -

 و بکشه، تو...سرت بیاره، ممکنه خانوادت

با انگشت های لرزون به کراوات شل دور گردنش اشاره 

 کردم و نالیدم.

تو فکر کراواتی؟ اصال برات مهم نیست ممکنه چی -

 بشه؟

 چندبار پلک زد. 

وهاش با اخم پررنگی که کرد، نمایان تر چین های بین ابر

شد. انگشت هایی که تا االن با لطافت و مالیمت مثل پر 

کرد، سفت شد. سخت شد، مشت شد و گونم رو ناز می

 روی زانوش قرار گرفت.

خانواده ندارم عروسک، برامم مهم نیست کارن چه -

 اِی به جای گفتم این حرفا جواب سوالم رو بده! حرومزاده
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برابر لحن جدی و عصبیش که رگ های گردنش رو در

 داد تسلیم شدم. چشم بستم و باحسابی باد کرده نشون می

 آه بلندی زیر لب گفتم:

 بلد نیستم.-

 و بیار جلو.دستات-

 صاف نشستم و به دیواِر کنار در آشپزخونه تکیه زدم. 

 واسه چی؟-

مچ دست هام رو گرفت و با پنج سانت فاصله کنار هم 

داشت. کراواتش رو از دور گردنش باز کرد و حینی  نگه

 انداخت لب زد.که دور مچم می

 و یادت بدم...خوام نحوه گره زدنشمی-

 با خشم حرف میزد، با نفرت، با حرص و ناراحتی! 
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از پیچیده شدن اون پارچه مشکی دور مچ دستم ترسیدم. 

 خاطرات خوبی از این حرکات به یاد نداشتم. 

م رو عقب بکشم که زیر لب یک جوری خواستم دست

 غرید که قالب تهی کردم.

 و عقب نکش!دست-

آب گلوم رو قورت دادم و دستم رو ثابت نگه داشتم. گره 

 کروات رو شل دور مچ دستم زد. 

فهمیدم کراوات و هیچ درکی نداشتم، هیچی! حتی نمی

 اش به چه کارم میاد. بستن گره

 اد بگیرم.خواست ییادمه کارن هم دلش می

این مرد مجهول بود، بزرگترین مجهول زندگیم که باهاش 

 روبه روشدم.
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اگر کارن و حرکاتش برام عجیبه، آرشام غیرقابل درک و 

 فهم بود.

نگاهم به چشم های خمار و قرمزش قفل شده. چشم  

 هایی که من رو مجذوب خودش کرده.

چیزی که دفعه اول ازش تو زندگیم دیدم، فقط چشم  

روشن و براقش زیر اون لوستر طالیی، تو مهمونی های 

 مسخره کارن بود. 

دو گوی براق کدر که گاهی مهربون و جذابه و گاهی تا 

سرحد مرگ لبریز از خشم و نفرته ولی بازم جذابه! باورم 

نمیشد عامل تصادف کارن جلوم روم نشسته و به هیچ 

 !کار کرده و ممکنه چه اتفاقی بیوفتهجاش نیست که چی

 یاد گرفتی یاس؟-

 گیج نگاهم رو پایین کشیدم. 
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گره رو شل دور دستم زده بود، من فقط مسیر لرزش 

 مردمک هاش و مژه های نسبتا بلندش رو یادگرفتم.

 نه..حواسم نبود. -

 دوباره میزنم نگاه کن و یادبگیر.-

قبل اینکه دوباره کارش رو شروع کنه، کمی بدنم رو جلو 

 کشیدم. 

کراوات زدن به چه کارم میاد؟ واقعا یاد گرفتن -

به کاری که کردی حرف بزنیم؟ یا دلیل خوای راجعنمی

 اینکه چرا این کارو کردی؟
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با این حرفم فکش منقبض شد، دوباره رگ های برجسته 

بی  شید واش ورم کرد. نفس عمیقی ککنار گردن و شقیقه

هوا چنان گره کوری به مچ دست هام زد که پارچه 

ابریشمیش روی پوستم کش اومد و مچ جفت دستم رو 

 بهم چفت کرد.

 ای زیر لب کردم.گیج و منگ از این حرکات نامفهوم ناله

 کار میکنی؟آی! چی-

جلو اومد، اینبار دیگه واقعا از عصبانیت چهرش رنگم 

 پرید.

و پرت کنم ولی یه چیزی بدجور خواست حواسمدلم می-

 آزارم میده یاسمن!

خواست یکم مکث کرد، با یاد دادن گره کراوات به من می

 حواسش رو پرت کنه؟
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 چرا بهم نگفتی داره عقدت میکنه؟ -

با شنیدن لفظ سرتاسر پر از خشمش نتونستم آب گلوم 

 رو قورت بدم. 

 نپس کلم رو به دیوار چسبوندم و خواستم دستم رو تکو

بدم که بند کراواتش رو محکم کشید و گره دومی رو 

 محکم تر زد.

و ندادی؟ چرا چرا وقتی صبحش ازت پرسیدم جوابم-

 دروغ گفتی؟

ر کوبید و نفسم از بوی عطبه لکنت افتادم، قلبم تند می

تلخش داشت قطع میشد. شبیه آدم های خالفکاری که 

 دارن بدون حکم دادگاه ازش بازجویی میکنن.

 و...شام..قرارنیست..ت..تمام..ز..زندگیمآر-
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ام رو جلوی با دادی که زد زهرم ترکید. دست های بسته

 صورتم گرفتم و چشم بستم.

زندگیت به من مربوطه، تو به من مربوطی! هر چیزی که -

اسم تو روش باشه به من مربوط میشه یاس! حتی نفس 

 کشیدنت. قرار نبود بهم دروغ بگی!

 اشکم چکید. 

خودم نبود که ربط آرشام به زندگیم رو  دست

 فهمیدم. نمی

هیچی دست خودم نبود، نه زندگیم، نه نفس کشیدنم، نه 

خواب و خورد و خوراکم و نه حتی ازدواجم! هیچی این 

 دنیا رو خدا نداده دست خودم باشه.

ترسیدم. کارنم داد میزد، اشکم چکید، از داد زدنش می

وقتی گرگ میشد گازم  زد،وقتی عصبی میشد کتکم می

 کرد.گرفت. هنوز تنم از کتک هاش درد میمی
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ولی هرچی دربرابر فریاد های کارن جلوی اشک و بغضم 

گرفتم دربرابر نعره های آرشام، گرگی که بارها رو می

 باختم.جونم رو نجات داده خودم رو می

 کردم واست مهم باشه.فکر نمی-

ی صورت رنگ نیشخندی زد. مچ دستم رو گرفت و تو

 پریدم خیره شد.

 برام مهمه یاس، خیلی مهمه! -

با ناراحتی نگاهش کردم. کالفه بودم، ای کاش انقدر گنگ 

گفت چرا انقدر عصبانیه و کرد. ای کاش میرفتار نمی

 چرا االن دست هام رو بسته! 

کنی اصال؟ چی بهت چرا واست مهمه؟ چرا کمکم می-

ام؟ چرا، چرا من اصال میرسه، هان؟ دنبال چی هستی آرش

 تونم درکت کنم.نمی
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 چند لحظه ساکت شد.

 پرید فقط چندتا دنده وقلبم داشت از تو سینم بیرون می

 گوشت مزاحم جلوی خروجش رو گرفتن. 

از کالفگی لحن صدام شاکی شد ولی صداش رو پایین تر 

 آورد و غرید.

 مگه حتما باید بهم چیزی برسه؟-

و لبخند غمگینی زدم. انقدر  اشکی از گوشه چشمم چکید

دلم پر بود که بی اهمیت به هرچیزی لب باز کردم و 

 گفتم:

و کس تاحاال بی دلیل نزدیک من نشده، همین کارنهیچ-

میبینی!؟ فکر میکنی واقعا عاشقمه؟ فکر میکنی دوستم 

 داره؟
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اخم بین ابروهاش کمرنگ شد. بدنم از ناراحتی زیاد 

 لرزید. می

و به خاطرم جر میده. اگه نگاه نکن خودشنه آقا، نه! -

اموال پدربزرگم نبود، همون پنج سال پیش منم مثل فرهاد 

فلج میکرد. فکر میکنی به خاطر چی مراقبمه؟ هان؟ دنباله 

پول و قدرته. اگه میخواد عقدم کنه به خاطر عالقه نیست 

به خاطر ثروتیه که بابام و پدر بزرگم واسم گذاشتن، واسه 

 هادو گرفته واسه بابام مونده.بابا فر

اخم هاش کامال باز شد، حالت نگاهش از خشم و نفرت 

دراومد و نگرانی جاش رو گرفت. کمی جلو اومد و 

 خواست به پلکم دست بکشه.

 یاسمن آروم...-

سری به معنی نه تکون دادم و با انگشت بهش اشاره کردم 

 و با بغض گفتم:
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هیچ کس. سالم  هیچ کس بی دلیل نزدیک من نمیشه،-

گرگ بی طمع نیست. توام اصل جنسی! بگو چی 

خوای کمکم کنی؟ خوای؟ چی بهت میرسه که میمی

 هان؟ 

دربرابر حال خراب و گریونم کالفه چنگی به موهاش زد. 

 ریخت. اشک هام بی وقفه فرو می

نگاهش چرخید و از چشم هام به لب هام زل زد و با 

 لحن دورگه ای گفت:
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راست میگی، به خاطر تصادفی که واسه کارن ساختم تو -

 دردسر افتادم باید ازت یه چیزی بخوام. 

تنش رو جلو کشید. زانوهام رو زیر تنم کشیدم و با غم به 

 ست؟ چهره جدیش زل زدم. آرشامم مثل بقیه

 خواستن؟چرا همه یک چیزی می 

بینیم رو باال کشیدم و منتظر نگاهش کردم. دستی دور 

دهنش کشید و جلو اومد. خیلی جلو، انقدری که تنم 

مماس با تنش قرار گرفت و تونستم حرارت زیاد تنش رو 

 حس کنم.

انگشت شستش رو از کنار گردنم رد کرد و به لب های  

 تر شدم چسبوند.

مه ی زمزبا داغی دستی بهش کشید و با تن صدای خشدار

 کرد.
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 خوام.و میهاتلب-

چشم هام تا آخرین حد ممکن گرد شد. تحلیل حرفش، 

بررسی حرفش، حالت نگاهش به لب هام کار من نیست، 

 کار مغزم نیست. 

قلبم از واکنش شنیدن این حرف تسمه تایم پاره کرد و 

 ای خجالتی پشت مغزم پنهان شد.مثل بچه

منطقی عمل کنه، خواست خواست دخالتی نکنه، میمی

 خواست احساسات رو قاطی نکنه ولی نمیشد.می

 مستقیم بهش زل زدم. 

حرفش مثل کشیدن کبریت کنار یک عالمه بشکه بنزین 

بود، تو نگاهش آتش هوس وجود نداشت ولی بنزین و 

نفت چرا! دریای عسلی نگاهش شیره هر چی دروغ و 

 کرد.کوفت و زهرمار بود رو خشک می
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 یعنی چی؟-

 هام روی انگشتت تکون خورد.  لب

یعنی همین یاس، برای جبران کمکی که درحقت کردم -

 و طلب دارم.همین

 خوام. کی تصویه حساب میکنی؟و میهاتلب 

 چشمه اشکم خشک شد بدبخت!

شیطنت به لحنش برگشت، دست هاش رو دو طرف 

 صورتم به دیوار کوبید و لبی کشید.

 رت حساب، مگه نه؟ االن وقت خوبیه واسه ارائه صو-

 یک چیزایی داشت جلو چشمم بندری میزد.

شبی که جلوی خوابگاه تو رودسر خفتم کرد، وقتی تو 

پارکینگ خفتم کرد، وقتی واسه ناهار خفتم کرد، وقتی تو 

 دفتر اساتید خفتم کرد و االن هم بازم خفتم کرده.
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 اصال این بشر خفتگیره! 

 م..من..ن..نمیفهمم..آر..شام...-

 یش! وقت تصویه حسابه عروسک.ه-

چشم هاش رو بست، ناباور و شوکه نگاهش کردم فقط 

 یک سانت تا برخورد لب هامون فاصله داشت.

  

مثل چوب خشک مسخ مونده بودم و سعی میکردم تو 

این یک ثانیه فرصت باقی مونده بفهمم عقل و قلبم چرا 

 هیچ واکنشی نشون نمیدن؟

 آرشام گوربه گوری!-

فریاد پر خشم یک نفر پشت در و صدای لگدی با صدای 

که به در زد از جام پریدم. آرشام که تو حلقم بود با 

شنیدن این صدا و لگد زدن های مکرر یک مرد غریبه 

 چشم هاش گرد شد.
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 برخرمگس ماجرا لعنت.-

دونم تو آرشام! باز کن بی ناموِس کره خِر دیوث! می-

 خونه ای. باز کن تا درو نشکستم.

ان به نیم رخش نگاه کردم و با گونه های سرخ شده نگر

 از خجالت گفتم:

 این دیگه کیه؟-

نگاه کالفه ای به در انداخت و بدون جواب دادن به من 

 بلند شد و سمت در داد زد.

 خونه نیستم، اینم یه ویس ضبط شدش! برو بعدا بیا.-

 یکم مکث شد ولی لگد بدتری به در کوبید و داد کشید.

کنم ر باز کن درو، اون صدای ضبط شده رو میگوه نخو-

 تو فالنت بی پدر.

 ابروهام باال پرید.
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توقع داشتم بترسه یا مثل همیشه اسلحه پشت کمرش رو 

دربیاره ولی خندید. با عجله سمتم خم شد بلندم کرد و 

 سمت اتاق کشیدتم.

گیج وسط اتاق ایستادم. در کمد لباس هاش رو باز کرد، 

 ر های کاور دارش رو کنار زد. تمام کت و شلوا

 کار میکنی؟!چی-

چمدون سیاه رنگ کف کمدش رو زمین گذاشت و با 

 حرص گفت:

 کنم! قایمت می-

 چی؟ چرا؟!-

دوالشد، از دو طرف پهلو هام مثل بچه های کوچیک 

 گرفت.

 ادامه پارت 
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 فشاری بهم وارد کرد و بلندم کرد.

 هولم داد.باسنم که روی کف کمد قرار گرفت، به عقب 

و تونم دهن گشادشنباید ببینتت، حداقل االن نه! نمی-

 ببندم.

 خب دروباز نکن!-

خندید. کمک کرد پاهام رو داخل کمد ببرم. خم شد و از 

دونم از کجا اومده رو برداشت پایین تخت شالی که نمی

 و روی پاهام انداخت.

تو فضای کوچیک کمدش خودم رو جا کردم و یکم  

 تم.جمع تر نشس

 درو میشکنه، خیلی خره.-

خودم رو عقب تر کشیدم به دیوار کمد تکیه زدم. دست 

 های بستم رو جلو بردم و آروم و خجالت زده گفتم:
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 بازم نمیکنی؟-

خبیث نگاهم کرد و نوچی زیر لب گفت و بی توجه به 

صدای کوبیده شدن در خودش رو کمی جلو کشید و با 

 حالت خاصی گفت:

 رداخت نکردی عروسک.و پهنوز بدهیت-

از یادآوری حرف و حرکاتش لبم رو گاز گرفتم و به 

پایین مانتوم چنگ زدم. احساس کردم گونه هام دارن 

 کباب میشند.

سرخ میشی خوشم میاد، بزار این مرتیکه رو دک کنم به -

 رسیم.کارمون می

به سختی سرم رو باال آوردم و خواستم بحث رو عوض 

 کنم.

 مگه طرف کیه؟-
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کم برای جواب دادن مکث کرد با صدای شکسته شدن ی

 در خونه رنگش پرید.

 آشام مریض! صدات درنیاد یاس!نیه خو-

در کمد رو فوری بست و رفت. هاج و واج تو تاریکی 

 فضای کوچیک، به در بسته کمد زل زدم. 

 آشام؟گفت خون-

*** 
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 "آرشام"
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کرد و اون نگاه سبز و شاکیش که ازش خون چکه می

دست های مشت شده و اخم های وحشیش، مرض الل 

 داد.مونی بهم می

دست به کمر روبه روی هیکِل قدعلم کردش که مثل  

قاتل ها، باالی سِر جنازه پخش زمین شده دِر نگون بخت 

 کشید، ایستادم.ایستاده بود و تند نفس می

ی لختش روی پیشونیش ریخته بود و کمی عرق موها

 رسید.کرده و خسته به نظر می

دستی دور دهنم کشیدم و سری تکون دادم و با لحن 

 شوخی گفتم:

خیلی دوست دارم بدونم اون نگهبان جلوی در به چه -

ام اومده و و تا دم خونهخوره که یه سارق مسلحدردی می

 م مرتیکه کر!درو شکسته. یادم باشه شیتیل بهش ند

 نگاه چپی بهم انداخت، جذبه نگاهش مثل قبل بود. 



 

Romanzo_o 1055 

مثل پنج ماه پیش، قبل اینکه ولش کنم یعنی  قبل اینکه 

 همه چی رو ول کنم و برم.

قبل اینکه اون حلقه نقره ای رنگ تو انگشت سوم دست 

 چپش برق بزنه.

 نفسی تازه کرد، دستش رو از درگاه در جدا کرد.

 پله!م نه از راهاز پشت بوم اومد-

 ابروهام باال پرید.

مرتیکه نسناس پرواز کردی تا اینجا؟ بتمنی مگه از پشت -

و ببرن که هیچیت آدمیزادی بوم اومدی؟ مردشورت

نیست. از فردا هرکی سوال کرد میگم کالغ تو خونم لونه 

 کرده. 

 نگاهش رو تنگ کرد. هنوز نفسش جا نیومده بود. 

 .پنج ماه گذشته آرشام..-
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سرش به سمت پایین متمایل شد. دستم رو تو جیب 

شلوارم فرو بردم و سعی کردم درد معدم رو نادیده بگیرم 

و خونسرد باشم. هرچند خونسرد بودن جلوش یعنی 

شروع یک جنگ تن به تن برای سرکوب کردن دریایی از 

 احساسات بی جواب مونده.

 خب؟-

 مردمک هاش لرزید. 

ن گرفتن گفتم آدم شدی، بعد این همه مدت خفه خو-

 و بسازی.گفتم رفتی خودت

 و بسازم؟معتادم مگه خودم-

با اون کفش های مشکی براق روی در بدبخت با لوالهای 

 از جا دراومده ایستاد.
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 ستصداش رو از حالت عادی کمی باالتر برد، انگار آماده

جا خبر گذاشتن هارو سرم یککه دق دلی تمام این بی

 خالی کنه.

تم رفته با خودش و اتفاقات گذشته کنار بیاد. جواب گف-

و نمیده بزار توحال خودش باشه، جواب زنگ نمیده پیامم

اش رو ول کرده به امان خدا بازم مهم ولش کن. گله

نیست، بعد این همه سکوتت برگشتی. به هیچیت حسابم 

 نکردی.

جلوتر اومد. سینه به سینم ایستاد. به ته ریشش زل زدم، 

اش، ابروهای مشکی و ونه هاش، به چال گونهبه گ

پرپشتش، به همه چی زل زدم غیر چشم های نمک 

 دارش.

 یه بار بهت زنگ زدم حشری شدی؟-
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یقه وار رفته پیراهنم رو گرفت. صورتم رو مماس با 

 صورتش نگه داشت. 

 بوی عطر تلخش تو بینیم پیچ خورد.

ره بیا ابهت گفتم با کارن درنیوفت. بهت گفتم تنت میخ-

واست سرگرمی درست کنم جفت پا برو برین بهشون بیا. 

و بهت هشدار دادم. خبر مرگت یه بار جواب پیام هام

ندادی.  رفتی تو دل یه آدم کله خر مریض که احتماال 

 سادیسم داره که چی بشه پدرسگ؟

 اخم ظاهری کردم.

ه فرستی فحش نداس ناموسا فاتحه نمیشنبه شب پنج-

 ه.خوبیت ندار

بی توجه به حرف هام، بی توجه به نگاه گریزونم هیکل 

 درشتش رو جلوم کشید. 



 

Romanzo_o 1059 

فکش منقبض شد، پالتو خزدار قهوه ای رنگش و تیشرت 

ای لباس مشکی زیرش کمی نم داشت، انگار عجله

 پوشیده.

چرا آرشام؟ بهم بگو چرا؟ چرا نیومدی سراغم؟ مثل گاو -

دی و نه پیام. و انداختی رفتی. نه جواب تلفن داسرت

مردی یه خبر از خودت میفهمی چقدر نگرانت بودم؟ می

 بدی؟

بعد این مدت دوری و دلتنگی سرم داد میزد و خر نبودم 

و می تونستم احساسش رو درک کنم. دوست داشتم 

رم. و پایین بیابغلش کنم، مثل قدیم ها بزنم چک و چونش

یک مشت بزنم یک جاش عقیم بشه ولی فقط به یک 

 ی نزدیک چشم هاش زل زدم و وقیح پرسیدم.جای

 زنت حامله نیست؟-
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لب هاش رو از حرص بهم فشار داد. انگشت هاش دور 

م سفت تر شد. شاید کمی مست بودم. کشدار لب یقه

 زدم.

 چقدر غر میزنی.-

 نگاهش رو باال کشید.

 

۰۳۷ 
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جه داشتم. انگار زیاد مشروب خوردن بهم کمی سرگی

ساخت. خیلی وقت بود با معده خالی حالم رو با نمی

 مشروب مشمئز کننده، نکرده بودم.
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دونی دنبال جوابش نباش. و میوقتی جواب سوالی-

 و نمیدم.که جوابت دونیمی

 تونست خیره خیره نگاهم کنه.قدرتش بیشتر بود، می 

 م. باالخره لبخند نرمی زد

انگشت هام رو تکون دادم. بین تمام دلواپسی و غم هام  

 کردم.باید اعتراف بدی می

 دلم برات تنگ شده بود امیرحسین.-

مکث کرد، جلو رفتم و مردونه تو بغلم گرفتمش، کوتاه 

 اومد. نفس عمیقی با بازدمی طوالنی کشید.

 دست هاش دور کمرم و شونه ام حلقه شد.

رو که به اش بود به ته راهنهدرحالی که سرم روی شو

رسید و به خاطر نداشتن در کامال در معرض آسانسور می

 دید بود خیره شدم و گفتم:
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کشم بیرون. مرتیکه پول در خونه رو از حلقومت می-

 مریض.

 ام سفت تر شد. اش دور شونهانگشت های مردونه

آروم ازم جدا شد. با دست به مبل های وسط خونه اشاره 

و درحالی هنوزم جسارت الزم برای نگاه به چشم کردم 

 هاش رو نداشتم، گفتم:

م نیست و بیا بشین. از اونجایی که اینجا خونه دائمی-

تونم به جای چایی و قهوه زیاد توش خوراکی ندارم می

 بهت آب بدم.

 خوبه! یه لیوان آب بده!-

سمت آشپزخونه رفتم و حینی که لیوانی از کنار سینک  

 شتم چند تا نفس عمیق کشیدم. دابرمی
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حواسم بهش بود، ریز به ریز خونه رو با نگاهش سبز  

 کرد.می

 گردی امیر؟ دنبال چی می-

جواب نداد، سرم تیرکشید و معدم به هواخواهیش اعالم 

 وجود کرد و اونم تیر کشید.

با صورتی که از درد کمی جمع شده، لیوان آب رو 

 سمتش گرفتم.

 نمیشینی؟-

رو سر کشید و به بهانه گذاشتن لیوان سمت لیوان 

رو  شناختم، حرکاتشآشپزخونه رفت. رفیِق بچگیم رو می

مثل بچه های دبستانی که برای درس هاشون رمز میذارن 

 تا یادشون بمونه، حفظ بودم.
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روی مبل تک نفره نشستم و دستم رو روی رویه چرمیش 

وم کشیدم. دیر یا زود خودش حرف میزد، نیازی به حر

کردن انرژیم نبود. روبه روم ایستاد و دست هاش رو تو 

 جیب شلوار مشکی رنگش فرو کرد.

خبر داری امشب تولد کارن بود؟ یه مراسم مهم که -

 ش رو اعالم کنه.خواست استقالل گلهمی

 بی تفاوت موندم.

آره، اتفاقا منم دعوت بودم. یه اسکول بازی بود که لنگه -

 کیک رفتم، عکس خود منحوسشنداشت. به امید دوزار 

روی کیکه بود. دیگه تا عمر دارم هرجا کیک ببینم 

 خورم.نمی

نگاهی به شکل و شمایلم و خونسردی زیادم انداخت و 

 سعی کرده خنده روی لب هاش رو جمع کنه.

 پس حتما خبر داری تصادف کرده.-
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م اشاره کردم و سری تکون دادم، به گیالس نصفه و نیمه

 تم:با حرص گف

مگه نمیبینی نشستم سوگواری شورتی رو کردم که -

واسش به عنوان کادو خریدم؟ المصب حیف شد. اصل 

جنس بود، طرح مردعنکبوتی داشت با چندتا تار و قلب 

 پدری کوبیده بهش َسَقطشسفید. معلوم نیست کدوم بی

 و میکشن باال.کرده! االن افرادش کادو به اون خوبی

داشتم تا به بدتر شدن درد برمی درحالی که گیالسم رو

 معدم کمک کنم، زیر چشمی به امیرحسین نگاه کردم.

جلو اومد، با گیالس بین انگشت هام سمتش چرخیدم. 

 دستش رو باال آورد.

ش طرف قبل خوردنش مچ دستم رو گرفت، دست دیگه

 دیگه مبل فشرده شد روم خم شد و با حرص گفت:

 قطش کرده. پدری سدونم کدوم بیدقیقا می-
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لبخند بی معنی تحویلش دادم و ابرو باال انداختم. انگشت 

 هاش دور مچم سفت تر شد.

 دونی پس دلیلی نداشت بیای اینجا.اگه می-

 نزدیک صورتم غرید.

اومدم ببینم چرا! سقط کردن یه گرگی که قلمروش یک -

 درصِد قلمرو خودته چه دلیلی داره؟

ر مستقیم بهش خیره جوشید. اینبااخم کردم، معدم می

 شدم.

شاید تو اون یه درصد قلمروش، چیزی باشه که تو -

 صددرصد قلمرو من وجود نداشته باشه.

 

۰۳۸ 
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نگاهش ریز شد، در تقالی نوشیدن قلپی دیگه از گیالسم 

 بودم که ممانعت کرد. 

شت هام بیرون کشید. چشم های گیالس رو از بین انگ

خمار و سوزناکم رو به حلقه دستش دوختم که چه طور 

تضاد جالبی با گیالس بین انگشت هاش داشت. 

 پوزخندی زدم و آروم و کمی خشدار لب زدم.

کردم تا مشروب برات ممنوع شده وگرنه دعوتت می-

 صبح باهم به سالمتی این زندگی تخمیم پیک بزنیم.

 مش.میخوام ببین-

 کمی رو مبل وا رفتم، پس کلم رو به پشتیش چسبوندم.

 نمیشه.-
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دستی دور دهنش کشید و یک تای ابروش باال رفت. دمی 

 گرفت و جدی پرسید.

 اونوقت چرا نمیشه؟-

 خنده بی دلیلی کردم و گفتم:

هنوز با وجود گرگینه ها کنار نیومده فکر نکنم بتونه یه -

 خوناشامم هضم کنه.

 میاری نبینمش؟داری بهونه -

 چنگی به موهام زدم و بی حوصله گفتم:

خوام تنها باشم. ات؟ میآره! حاال میشه برگردی خونه-

 ام. خسته

هومی زیر لب گفت، سرش رو چرخوند و به دربسته اتاق 

ه کرد، بعید بدونم بنگاه کرد. از وجناتش فضولی چکه می

که همین راحتی سر خرش رو کج کنه و بره. قدم اول رو 
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سمت اتاق برداشت، نامحسوس بهم خیره شد و منتظر 

 واکنشم موند.

خونسردیم رو حفظ کردم، درو باز کرد و داخل رفت. 

چشم هام رو چند ثانیه بستم که صدای امیرحسین از اتاق 

 بلند شد.

 این همه آمپول و سرم و دارو واسه کیه؟-

 آب دهنم رو قورت دادم.

 واسه خودم! مگه من آدم نیستم؟-

 نه نیستی، تو این یه مورد اصال شک ندارم.-

 به درگاه در تکیه داد. 

دستم رو زیر چونم کشیدم و به استایل شاکیش نگاه کردم 

ای کوچیکی رو بین انگشت هاش گرفت، که قوطی شیشه
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فقط یکم از محتواش مونده بود. تقریبا به خاطر یاسمن 

 همش رو مصرف کرده بودم.

 ردی؟و باهاش بیهوش کخودت-

مشکوک نگاهم کرد، لبخند دندون نمایی بهش زدم. انگار 

 یکم لو رفتم. شاید فقط یکم! یا بیشتر از یکم!

خواستم تو تولد شرکت کنه. چاره فرستادمش خونه، نمی-

 ای نداشتم.دیگه

 گردن کج کرد. کم کم داشت عصبی میشد.

 نکنه دختره...-

قدم نگاهش تنگ تر شد، پنجه هاش رو مشت کرد. یک 

 از اتاق فاصله گرفت.

 خواست عقدش کنه؟همون دختریه که کارن می-
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ابروهام باال پرید. خودم رو به کوچه علی چپ زدم و تا 

خواستم چیزی بگم صدای عطسه دخترانه و خفیفش از 

 داخل کمد بلند شد.

لب گزیدم. ابروهای امیر باال پرید، سمت اتاق چرخید و 

 ت.نگاه عصبیش رو به داخل انداخ

تو خونمون موش داریم. از این موش تپل کوچولوها -

ست. یدونه از اونا هست دم نداره، تکون میخوره بامزه

 خریدم.

 چپ چپ نگاهم کرد، سمت اتاق پا تند کرد.

 آره ارواح عمت!-

از جام پریدم، تا بهش برسم در کمد رو با حرص باز کرد 

 و میخ سرجاش ایستاد. کنارش رفتم. 
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خیلی بامزه ای کت کرم رنگم رو که از  یاسمن به طرز

 چوب لباسی آویزون بود جلوی صورتش گرفته.

 که موش تپِل بامزه خریدی!؟-

 خسته لبی کشیدم.

 موش چادریه!-

 یکم مکث کردم و ادامه دادم.

ر به چی فکر میکردی که صبیه توضیح بده داشتی راجع -

 انداختی.

رو بیرون  نگران تکون خورد از الی لباس هام یکم سرش

 آورد و به امیرحسین زل زد.

 س..سالم!-

 میبینی چه نازه، سالم بلده!-
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امیرحسین هاج و واج مونده بود. نه اخم کرده، نه عصبی 

و نه حتی شاکی، یک جورایی مثل بز زل زده بود به جسم 

مچاله شده یاسمن که بین لباس ها و نیمه تاریکی کمد، 

 مشخص بود.

 ست؟دستاش چرا بسته-

نده مصنوعی کردم، شونه امیر رو گرفتم و کمی سمت خ

 خودم چرخوندمش.

 ادامه پارت

 دانشجو زبانمه، درس نخونده کردمش تو کمد!-

 امیر اخم تندی کرد، مستقیم به چشم هام خیره شد.

و میکنی تو کمد اتاقت و با کراوات همه دانشجوهات-

 و میبندی؟دستشون
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م. شونه باال دست هام رو تو جیب شلوارم فرو کرد

 انداختم.

 همشون نه! فقط یکیشون که تقلب کردنم بلد نیست.-

ود ب سرچرخوندم یاسمن با نگرانی و دودلی به امیر خیره

 کرد. و احتماال داشت براندازش می

چشم های گردش و صورت متعجب و نگرانش رو 

 دوست داشتم گاز بگیرم.

 یاس...-

 روم گفتم:مردمک هاش لرزید. لبخندی بهش زدم و آ

 اشکالی نداره، بیا بیرون. ایشون...-

به امیر که هنوز مثل میرغضب ها دست به سینه، منتظر 

 جواب و توجیح بود اشاره کردم و ادامه دادم.
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امیرحسین آریا هستن. رفیِق بیشعور و نفهمم! هنوز بلد -

 نیست وقتی وارد جایی میشه در بزنه.
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یکم لرزش چشم هاش کم شد. انگار مطمئن شد اوضاع 

مرتبه و خطری در کمین نیست. حداقل نه از طرف 

امیرحسینی که یک جوری شاکی و خیره نگاهم می کرد 

جا کردم حکم قتلم رو با خودش جابهکه احساس می

 میکنه.
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نه به دستی دور دهنش کشید، یک بار دیگه خریدارا

یاسمنی که قصد نداشت حرف بزنه نگاه کرد و یک قدم 

 عقب رفت.

 بیا بیرون صحبت کنیم!-

مهلتی واسه جواب دادن نذاشت. با قدم های آروم بیرون 

 رفت.

 ..خواستم که..متاسفم! نمی-

فهمید ولی لب هام رو بهم فشردم، دیر یا زود امیر می

نوز از خواستم زمانش االن باشه. به خصوص که هنمی

 دونستم.احساسات یاسمن هیچ چیزی نمی

اش رو باز کردم و حرفش رو قطع کردم، دست های بسته

 گفتم:

 مهم نیست یاس، همین جا باش.-
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سکوت کرد، پاهاش رو از کمد آویزون کرد و سرش رو 

پایین انداخت. با وجود تیر کشیدن معدم که نسبت به هر 

رو  است یاسمنخوکشید دلم میخوراکی تیزی بیرون می

 اش کنم.یک لقمه

فکر کنم بهتر باشه برم خونه...و..واست دردسر درست -

 کردم.

لب برچید و با خجالت کراوات بین انگشت هاش رو 

 مچاله کرد و آروم گفت:

 دوباره...-

گونه های رنگ گرفته و چشم های معصومش خوردنی 

بود. انگشت اشارم رو بدون لحظه ای فکر روی گونه 

 شیدم. هاش ک

 کنیم.بزار امیرو راهی کنم صحبت می-
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فقط سری تکون داد و نگاهم نکرد. از اتاق بیرون اومدم و 

 سمت آشپزخونه رفتم.

امیرحسین درحالی که دست هاش رو به سینش میزد با 

 ابروهای درهم به لباسشویی تکیه زد.

خوای با کارن دربیوفتی به خاطر این موش چادریت می-

شدی تا نتونه عقدش کنه و احتماال  و عامل تصادفش

و تو جنگل گاز بگیری! همین دختر باعث شده پدر کارن

 درست فهمیدم؟ چیزی جا نموند؟

بار لیوان آب رو خودم تصاحب کردم و یک کله سر این

کشیدمش بلکه یکم خشکی گلوم کمتر بشه و نفسم جا 

 بیاد. 

و از جاش دونستم طرف پدرشه وگرنه دستشنمی-

 ندم.کمی
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با حرص دست هام رو دو طرف سینگ چسبوندم و 

 روش خم شدم. 

 خانواده خطرناکین، میدونی؟-

عصبی بودم و همین عصبی بودن تک تک سلول های 

 کرد. بدنم رو به دردکشیدن تشویق می

چند ساعت نخوابیدن و مشروب زیاد خوردن در کنار 

حرص و جوش زیاد، ترکیب جالبی نبود. حس مسخره 

 تم. ای داش

کرد دوختم. تو هر نگاهم رو به آبی که از شیر چکه می

دیدم که هربار چه قطره تصویر کمرنگی از خودم رو می

طور بخشی از وجودم سقوط میکنه. چکه میکنه و بازم 

 دونستم کی تموم میشم...سقوط میکنه. فقط نمی

 جدی و با لحن آرومی گفتم: 
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م نصیحت میدونم و واسم مهم نیست. پس اگه مراس-

ات ولی لطفا از خوای شروع کنی برو خونهو نمیکردنت

 پله برو نه پشت بوم!راه

خواستم عقب برم که مچ دستم رو گرفت و سمت 

 یخچال کشیدتم.

 و داره؟مطمئنی ارزشش-

عصبانیتم زبانه کشید، حرصم گرفت. بین حرفش پریدم و 

 کفری لب زدم.

 داره!-
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بازوم رو چنگ زد. این نگاه عصبی که دریایی از نگرانی 

شناختم. از بین دندون های رو مخفی میکرد رو می

 سفیدش غرید.

 چه طوری؟ -

 ش ایستادم.دستش رو پس زدم و سینه به سینه

 قصد نداشتم کوتاه بیام، اینبار دیگه نه!

و و پیدا کردم که ارزششگیم یکیامیر، یه بار تو زند - 

و پیدا کردم که احساس خوبی داره! یه بار تو زندگیم یکی

بهم میده. نه استرس نه ترس و نه حتی دلهره. وقتی 

نگاهش میکنم واسم قشنگه. نه مثل ماریاست که سر 

تهمت مجبور شدم نگهش دارم و جفت خودم کنم، نه 

 تو...مثل یسناست که صاحب داشته باشه و پای 
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با دیدن نگاه غمگینش حرفم رو خوردم. انگار واقعا 

مشروب رو اعصاب و زبوِن المصبم اثر گذاشته. چشم 

 بستم و رو ازش گرفتم. 

 دنبال نبش قبر نیستم امیر!-

 ید.کشنفس عمیقی کشیدم. انگار قلبمم داشت تیر می

به سختی لحن لرزونم رو کنترل کردم و آروم طوری که 

 ه لب زدم.صدام بیرون نر

خوامش! چون مطمئنم پای کسی درمیون نیست. می-

خوامش چون اولین کسیه که مطمئنم حسم نسبت می

بهش انقدر عمیق هست که هرکاری به خاطر داشتنش 

بکنم. کسی که قلبم با دیدنش به هیجان میاد. بوی تنش 

دیوونم میکنه. حتی گرگ درونم کنارش آرومه و طالبشه. 

 واسم پیش نیومده امیر، میفهمی؟ این چیزا تا حاال

 دربرابر لحن غمگینم فقط چشم بسته سر تکون داد. 
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 البته که میفهمید! 

عاشقیش رو دیدم، شاید عاشق بودن رو از خودش یاد 

 گرفتم.

ازش فاصله گرفتم و خواستم سمتم در برم که بازوم رو 

خواد چی کار کنه به دیوار مجدد گرفت و تا بفهمم می

 کوبیدتم.

به صورت جدی و بدون انعطافش توجه کردم. حرف 

داشت، شایدم گله مندیش زیادتر از دِل صاحاب مرده من 

بود. دمی کنار صورتم گرفت. سرش کمی به پایین متمایل 

 شد و لحنش رو آروم تر کرد.

خوام بدونی برام مهم نیست طرف کیه و کجاست و می-

 خطرناکیه... از چه خانواده
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زش که جای عصبانیت و دلگیری االن به چشم های سب

مهربون شده خیره شدم. همین نگاهش همیشه گولم میزد. 

از بچگی تا االن فقط کافی بود نگرانی پشت نقابش رو 

 نشونم بده تا الل بشم.

سرسختانه یقه لباسم رو چنگ زد و صورتم رو جلو 

 کشید. 

 هرکاری بخوای بکنی، مطمئن باش پشتتم.-

 ، ابراز احساساتش کمی خشن بود!ابروهام باالپرید

با سوزش تندی، تو بازوم صورتم از درد جمع شد. تقال   

 کردم که با زانوش به وسط پام کوبید.

رو زانوم کمی خم شدم و به سختی خودم رو کنترل کردم 

عربده نکشم، صورتم قرمز شد. نفسم گرفت و زیر لب 

 نالیدم.
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 توف به قبر پدرت! -

لباس تو عضالت بازوم فرو کرده  به سرنگی که از روی

 نگاه کردم.

اصال نفهمیدم از کجا درآورد! همزمان که سرنگ رو 

کشید، سرش رو کنار گوشم اورد، دو دستی بیرون می

 کمرم رو چنگ زد و غرید.

هیچ وقت ولت نکردم آرشام، به خاطر نون و نمکی که -

خوردیم، به خاطر گوه بودنت بشر، به خاطر هیچی ولت 

نم...همون طور که تو تو بدترین روزای زندگیم ولم نمیک

 نکردی. تا تهش باهاتم...

 چشم هام گرد شد، از سوزش دستم صورتم مچاله شد.

کمک کردنتم مثل آدم نیست، ناموسا چه گوهی  -

 خوری االغ؟ چی زدی بهم!می
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 خبیث سرنگ رو تو جیبش برگردوند و خندید.

 ه.خوام یه کاری کنم شب پیشت بمونمی-

اخم کرده و منگ نگاهش کردم که سرم گیج رفت و تا 

خواستم زمین بیوفتم زیر بغلم رو گرفت و سمت اتاق 

 خواب داد زد.

 یاسمن خانم کمک! آرشام از حال رفت...-
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دستم رو به سختی روی دیوار بند کردم و سعی کردم 

تعادلم رو حفظ کنم تا مثل گوجه پخش زمین نشم که 

امیر خبیثانه زیر دستم کوبید، دستم سر خورد و تمام وزنم 

 روی هیکلش افتاد.

 بمیری راحت شم از دست...نکن! سنگینم!-

با رسیدن یاسمن سرش رو نزدیک گوشم آورد و آروم و 

 لب زد.پر هیجان 

 برای من که سنگین نیستی ولی واسه این دختره چرا!-

کشید. بدجور چشم هام خمار شد، معدم تیر می

سرناسازگاری میزد. یاسمن نگران، درحالی که شالش رو 

کرد با دیدن وضعیتم چشم با هول روی سرش صاف می

 هاش گرد شد.
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با همه توان بهش نگاه کردم که سمتم دوید و بدون مکث 

بغلم رو گرفت و باعث نمایان شدن لبخند فاتحی زیر 

 روی لب های امیر شد.

 هو؟ آرشا...چیشدی یه-

با دیدن نگاه امیر حرفش رو خورد، خجالت زده سرش 

 رو پایین انداخت. 

با لحن آرومش درحالی که تمام حواسم رو با انگشت 

 های ظریفش بهم ریخته، لب زد.

 ریم بیمارستان؟آقای سلحشور ا..اگه حالتون بده..ب-

فهمیدم. معلوم نبود امیر چی بهم نه انگار حرف هاشم نمی

اش و لب هاش زده که تمام نگاهم روی صورت گر گرفته

خورد و تمام حواسم شده بود گرمی انگشت چرخ می

کرد بهم های حلقه شده دور بازوم و فشاری که سعی می

 وارد کنه و بخشی از سنگینیم رو روی تنش بندازه.
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حال بدش از استرسه! از بس حرص و جوش تو این -

چند روز خورده. نگران نباشید. کمک کنید ببرمش تو 

 اتاق!

خواستم نگاه فحش داری حواله امیر کنم ولی وقتی می

اش یاسمن خودش رو زیر دستم جا کرد و دست دیگه

 کمرم رو گرفت بیخیال اخم کردنم شدم.

 همش تقصیره منه.-

دم، راه رفتن و قدم برداشتن حتی با به سختی لب باز کر

 کمک امیر و یاسمن برام سخت بود و خارج از کنترل!

 هیچی تقصیر تو نیست..ا..این زر میزنه تو گوش نده.-

خواست دستش از بازوم روی تخت نشوندتم، دلم نمی

رفت و احساس حالت تهوع شدید جدا بشه. سرم گیج می

 داشتم.
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خوای اصال بریم یخوای برات بیارم؟ مچیزی می-

 درمانگاه؟ 

 نگاه خمارم رو به فیس نچرالش دوختم.

لبخند کمرنگی زدم، به جای اینکه انرژیم رو صرف 

نشستنم کنم، دراز کشیدم و مچ دست یاسمن رو محکم 

 گرفتم.

 نه..یاس..د..درمانگاه..ن..نمیخوام.-

زیرچشمی به لبخند امیرحسین نگاه کردم و صدام رو 

 آروم کردم.

 .شب میمونی؟ش.-

 سرم رو به بالشت چسبوندم. 
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کمی کمرش کج شده بود، نگاه شرم دارش رو به امیری 

که دست به سینه عقب ایستاده بود و قصد نداشت دست 

 از زل زدنش برداره انداخت و با لحن آرومی گفت:

 م..من..-

خوای منم شب بمونم به روند خوب شدنت کمک می-

 کنم؟ 

هم کرد، انگار یکی رو میخواد بعد دست هاش رو نزدیک 

 خفه کنه، با لحن شوخی ادامه داد.

 تونم محکم فشارت بدم خوب شی.می-

دست یاسمن رو کشیدم، مجبورش کردم کنار تخت 

بشینه. دستش رو ول کردم و با حرص چراغ خواب 

 طالیی کنار تخت رو برداشتم و سمت امیر غریدم.

 ه؟وسط حرف زدن ما چی میگی؟ گم میشی یا ن-
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 من برم شیطان رجیم میاد تو اتاقا! در جریانی که؟-

چشمکی زد و خندید، به سختی و با وجود سرگیجه، 

 کمی نیم خیز شدم.

دستم رو باال آوردم تا چراغ خواب رو سمتش با حرص  

پرت کنم که یاسمن با چشم های گشاد شده دو دستی 

 بازوم رو چنگ زد و چراغ رو ازم گرفت.

 بکشی؟  وخوای دوستمی-

خندید پر حرص به امیر که ابرو باال انداخته بود و می

 اشاره کردم و غریدم.

این بمیر نیست، یه بار از صخره پرتش کردم پایین پرواز -

 کردن یاد گرفت. 

 امیرم فوری جواب داد.
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کی به کی میگه نمیر، منم با ماشین کوبیدم بهت نمردی! -

 فقط مارو به کشتن میدی.

 راقش خیره شدم و داد زدم.به چشم های ب

 جناب کالغ میری یا از پنجره پرتت کنم بیرون؟-

دستش رو به حالت تسلیم باال آورد و سینه صاف کرد و 

 خیلی ریلکس سمت در رفت.
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ین به بعد بهت زنگ میزنم جواب بده. راستی کلید از ا-

 ژاپاس خونتم برداشتم. شبتون بخیر.

چنگی به صورتم زدم که رفت. به سختی سعی می کردم 

بیدار بمونم، چیزی که بهم زده حتما مسکن بود نه داروی 

کرد و وجودم رو واسه بیهوشی! چیزی که فقط خمارم می

 کرد.خوابیدن تشنه تر می

به چهره متعجب و گیج یاسمن نگاه می کردم درحالی 

دوباره دراز کشیدم و دستش رو گرفتم. سرش رو سمتم 

 چرخوند.

 شب میمونی؟ -

به ساعت که نزدیک دوازده شب بود خیره شد. وقتی 

 تردیدش رو دیدم دمی از عطر تنش گرفتم و گفتم:

هو قبالهم شب پیشم موندی...بعد حالم بده، شب یه-

 ی باید مراقبم باشه.سکته میکنم یک
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 لبخند کمرنگی به لحن دورگه و خمارم زد.

 خوابم.رو کاناپه می-

 نه بیا رو تخت من میرم رو کاناپه!-

تا تکون خوردم کف دستش رو روی سینم چسبوند و 

اجازه بلند شدن نداد. روی هیکلم خم شد. وزنش رو 

احساس میکردم.نگاهم میخ لب هاش بود ناخودآگاه لب 

 زدم.

 و االن میخوام!ن بدهیمم-

ته داش چشم هام داشت روی هم میفتاد، به سختی باز نگه

بودم. آخرین انرژیم رو صرف گرفتن کمرش کردم و تو 

 یک حرکت باالتنش رو کشیدم روی خودم، تقال کرد. 

 نکن آرشام..این..کارت...-
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قبل اینکه بی هوش بشم با تمام لذت لبش رو شکار  

 خورد.کردم باقی حرفش رو 

خوشمزه ترین بوسه ممکن رو تصاحب کردم، بازم 

خجالت کشید، دستش رو روی سینه ام فشار داد.  توان 

ش گرفتمش و تا ابد نزدیک قلبم نگهنداشتم وگرنه می

 . داشتممی

 فوری فاصله گرفت. لبی کشیدم و با رضایت گفتم:

بازم بهم بدهکاری یادت نره! با یه ماچ بدهیت صاف -

 نمیشه.

سکوت کرد، به جای نگاه به چهرم به زمین خیره شد و 

به جون انگشت هاش افتاد و به سختی شب بخیری گفت 

 و خواست بره که گفتم:

 من برم رو کاناپه؟-
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مکث کرد، انگار چاره نداشت. به سختی نگاهم کرد و 

 نفس عمیقی کشید و گرفته گفت:

 ای رو کاناپه جا نمیشی.بیا منصف باشیم، تو گنده-

لبخند کمرنگی زدم و پس کلم رو روی بالشت چسبوندم. 

 آب دهنم رو قورت دادم و لب زدم.

 باز به سایزم گیر دادی؟-

 ش رو خورد، پتو رو روی هیکلم انداخت.خنده

 نمیری دیگه؟-

 جلوی در ایستاد، درحالی که دستش روی پری

 ز برق بود لب هاش رو بهم فشرد.

 نمیرم. بخواب.-

ین جمله بودم که چشم هام روی هم افتاد انگار منتظر هم

 و
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 فکر کنم بی هوش شدم. 

*** 

 "یاسمن"

زیر برنج رو کم کردم و کباب هارو که تو روغن حسابی 

کردن برگردوندم. بینیم رو باال کشیدم و جیلیز بلیز می

درحالی که حواسم پی درخواست عاجزانه مهیار بود به 

ره گوشیم خیتصویِر منعکس شده خودم تو صفحه سیاه 

 بودم.

ساعت نزدیک ده صبح بود و تقریبا تمام شب رو با فکر 

به حرکات آرشام و اتفاقاتی که افتاد بیدار بودم و 

 نخوابیدم.

 کمی درک کردن این بشر در توان من نیست.
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با سرخ شدن کباب هام زیرش رو خاموش کردم که در 

اتاق باز شد و آرشام با صورتی خواب آلوده و موهای 

 هم ریخته بیرون اومد.ب

 سالم، بهتر شدی؟-

رو  اشبه درگاه در تکیه داد. کمی با چشم بسته شقیقه

فشار داد و نفس عمیقی از بوی برنج ایرانی و کباب های 

 ام کشید.خوشمزه

 بوی چیه یاس؟ غذا پختی؟-

از آشپزخونه بیرون اومدم تا جوابش رو بدم ولی همین 

 چشم هاش گرد شد.که نگاهش به در خونه افتاد و 

 درو کی درست کرده؟-

 دندون نما بهش لبخند تحویل دادم و با مکث گفتم:

 خودم...-
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۰۴۳ 

🍹 

ؒ  مــ�🍹�  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  �🍹�ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐꙰꙰꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰� ❥ ࿐࿐ 

متعجب نگاهم کرد، نتونستم زیر نگاه خیره و عسلیش 

م. سرم رو پایین انداختم و با متانت جواب طاقت بیار

 دادم.

 دوست کمک کرد درست کنم. -

یک قدم بلند سمتم برداشت، چشم هاش رو کمی با 

 دست فشار داد و با لحن دورگه ای گفت:

 مگه نرفته بود؟-



 

Romanzo_o 1101 

شما که خوابیدی اومدم بیرون. دیدم جلوی دره، کمک -

. لوالی و پیدا کردمتکرد درو درست کنم. جعبه ابزار

خواست. قفلش فقط اومده بود چندتا پیچ میکنارش در

یکم مشکل داره. موقع قفل کردن باید فشارش بدی. 

 بقیش درسته!

دست از فشار دادن پلکش برداشت، نگاهی به هیکلم و 

 جعبه ابزار زرد رنگ کنار در انداخت و با خنده گفت:

 ؟دارم به مرد بودنم شک میکنم. از کجا اینارو بلدی-

چند تار موی بیرون زده از شال سفیدم رو داخل فرستادم 

 و با دودلی جواب دادم.

بچه که بودم پدربزرگم تعمیرات خونه رو خودش -

کردم. کرد. منم اکثر مواقع دنبالش راه میفتادم و نگاه میمی

 یه چیزایی بلدم.
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ابروهاش باال پرید، از این نگاه حیرت زده خجالت 

 کشیدم. می

 ات نیست؟گرسنه-

نگو غذارم امیرحسین اورده که همین االن مرگ موش -

 بخورم بهتر از اون غذاست.

لبم به خنده ناخواسته و گشادی باز شد. بعید بدونم مرگ 

 موش رو همچین موجودی اثر بزاره.

و  نه! خودم درست کردم. البته شرمنده کل آشپزخونه-

 و بهم ریختم.کابینت هات

واری به ورودی آشپزخونه رز گشنهنگاهش برقی زد. به ط

خیره شد. با حالت خاصی لب هاش کمی کش اومد و با 

 مالیمت و لحن بانمکی گفت:

 بکش برام! -



 

Romanzo_o 1103 

کردم انقدر از غذا خوشش بیاد. چیز خاصی نبود. فکر نمی

 با وجود امکانات فول خونه، مواد غذایش تکمیل نیست. 

از آخرین کباب های کوچولویی که درست کردم رو 

 داخل تابه برداشت و الی نون گذاشت.

کردم، با اشتها خوردنش و متانت تمام مدت نگاهش می

رفتارش خاص بود. تاحاال ندیده بودم یک مرد انقدر تمیز 

کرد و با وسواس غذا بخوره، یک جوری با کالس میل می

 که جرات نداشتم با دست لقمه بگیرم.

تمام معنا  کردم دربرابرش من یک هپلی بهاحساس می

 هستم.

ای نخورده بودم. دست خیلی وقت بود کباب تابه-

 دردنکنه.

نگاهم رو به بشقاب دست نخوردم انداختم و آروم جواب 

 دادم.
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 نوش جونت. -

با دستمال دور دهنش رو پاک کرد و بی مقدمه با صدای 

 رسایی لب زد.

 باید یکم حرف بزنیم.-

 به شیشه روش، دستم هام رو روی میز گذاشتم و با فشار

 به سمت عقب تنم رو کشیدم و به پشتی صندلی چسبیدم.

اتفاقا منم حرف داشتم ولی به نشانه بزرگتر بودن سر 

تکون دادم و منتظر موندم. کمی مکث کرد، دست هاش 

رو درهم قالب کرد و روی شیشه چسبوند و بی پرده 

 گفت:

 خوام برات بلیط بگیرم بری ترکیه.می-

  

ن حرفش که بوی جدیت کلش رو برداشته با شنیدن ای

 بود چشم هام گرد شد و وا رفته سرم رو بلند کردم.
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جا خورده و گیج از جمله و حرفی که برام معنی نداشت  

 و کامال تو آشفتگی ذهنم بیگانه بود لب زدم.

 برم ترکیه که چی بشه؟-

 مثل من به صندلی تکیه زد.

ندگی کنی؟ ش زخوای از ترس کارن و گلهتا کی می-

خوای از دستش خالص شی!؟ کارای اقامت، ویزا نمی

 کنم. و...برات درست می

احساس کردم فشارم افتاد. شاید باید منم یک چند لقمه 

 خوردم که االن غش نکنم. ای از این کباب هارو می

 شناخت! یکیک نفر نگرانم بود؟ یک نفر که من رو نمی

 هام بود، نگران منه!نفر که انسان نیست و جزو خط قرمز 

 آرشام..م..من..نمیتونم...-
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قبل اینکه بتونم جمله رو کامل ادا کنم حرفم رو در نطفه 

 خفه کرد.

و نگران پدربزرگت نباش، فکر اونجاشم کردم. اول اون-

بریم بعد شبش تو میری. نگران رفتنش و بردنشم می

نباش. میدونم شرایطش خاصه، اینم قابل حله آشنا زیاد 

 رم. دا

 چشم بستم. 

 گفت؟ این چشم عسلی چی می

 راهی که دوسال پیش تو فکرش بودم رو یادم انداخت.

 

۰۴۴ 

🍹 
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ؒ  مــ�🍹�  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  �🍹�ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐꙰꙰꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰� ❥ ࿐࿐ 

 

متاسفانه یادم اومد که چقدر بدبختم، یادم اومد که چقدر 

 م و یادم اومد چقدر عاجزم.تنها

دندون هام رو از حرص و ناراحتی بهم فشار دادم. 

انگشت هام پایین مانتو چروک شدم رو چنگ میزد. و 

 کرد.کسی قلبم رو داشت خفه می

 عسلی های آرومش روی صورتم چرخ خورد. 

 چیشد یاس؟ -

 بغض کردم. نگاه ازش گرفتم و لبخند تلخی زدم.
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رم. ممنوع الخروجم کرده. شناسنامه و نمیتونم از ایران ب-

مدارکمم دستم نیست. حتی واسه دانشگاه خودم ثبت نام 

 نکردم، خودش و آدم هاش کردن.

نگاه آرومش طوفانی شد ولی کم نیاورد و بازم با اطمینان 

 گفت:

مدارک جدید واست جور کنم؟ هویت جدید، اسم -

 جدید! 

 نه!

مد، بوی تند اواومد. بوی عاطفه میبوی دردسر می

اومد که قادر به استشمامش ای میاحساسات تلمبار شده

 نبودم. با عجز صداش زدم.

 آرشام...-

 هوم؟-
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اش یادم لب هام رو بهم فشردم. دستم مشت شد. بوسه

اومد. گونه هام خارج از کنترل سرخ شدن و احساس 

 پاچید.گرما ازشون بیرون می

تونستم نمیتونستم به نگاه خاصش جواب بدم، نمی 

 کرد حرفم رو بزنم.وقتی پر محبت نگاهم می

به انگشتم خیره شدم و چیزی که از دیشب فکرم رو 

 بدجور مشغول کرده رو گفتم:

خوای؟ روراست باش، تو در برابر کمکت چی ازم می-

پولداری. فقط این خونه و ماشین زیر پات خداد تومن 

 پولشه.

 تایید کرد. نفسخیلی ریلکس سر تکون داد و حرفم رو 

عمیقی کشیدم و سعی کردم دربرابر اشعه تیز نگاهش 

 مصمم ادامه بدم.
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پس دنبال پول نیستی، بعید میدونم دنبال قدرتم باشی. با -

اون افرادی که دور و برتن و حاضرن برات بمیرن  

 ش خیلی بهتره.مطمئنم حال و روزت از کارن و گله

ی حرفم رو تایید بازم سری تکون داد و با حال کالفه ا

 کرد. روی میز به سمتش خم شدم.

 خوای؟پس جناب سلحشور بگو چی از من می-

 خوام.دیشب که بهت گفتم چی می-

از جام بلند شدم. حجم زیاد این استرس و هیجان اجازه 

داد که ریلکس پا روی پا بندازم و جلوی جذبه نمی

 نگاهش طاقت بیارم.

فقط بوسیدن منه؟  میشه جدی حرف بزنی؟ خواسته تو-

 دست بردار توروخدا! تو دیگه بازیم نده.
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متقاباًل بلند شد. از پشت میز کنار اومد و روبه روم ایستاد 

 و خیلی جدی لب تکون داد.

 من بازیت نمیدم عروسک.-

چشم هام داشت پر میشد. جلوتر اومد، انقدری که برای 

 جلوگیری از برخورد تنش به تنم عقب رفتم و به دیوار

 چسبیدم.

روبه روم، طوری که تنش مماس با تنم باشه ایستاد. آب 

گلوم رو با سختی و بدون کمک اون لیوان آِب دست 

 نخوره روی میز قورت دادم و از نگاهش فرار کردم.

 و نداشتم. هیچ وقت قصد بازی دادنت-

انگشت شستش باال اومد. تا زمانی که به لب زیرینم دست 

ه اومد و با برخورد انگشتش بمیبکشه به سختی نفسم در

 ه شد.ام خفلِب تر شدم نفسم تو همون نقطه ابتدایی سینه
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حق باتِو من با لبات راضی نمیشم. چیزای دیگه ازت -

 خوام.می

با زور و فشار نفِس سرتقم رو بیرون هول دادم و دم 

جدیدی از بوی عطر آرشام کشیدم ولی با پیچیده شدن 

 بوی بارون هول کردم.

کردم، گرگ رشام جلوم بود ولی گرگش رو حس میآ

سیاه و بزرگش با اون جام عسلی پشت چشم هاش 

 کرد.واضح بهم خیره شده بود و نگاهم می

رید لب پبه سختی و با قلبی که داشت از سینم بیرون می

 زدم.

 پ..پس چی میخوای؟-

دستش از روی لبم ُسر خورد و زیر چونم رو گرفت. سرم 

مجبورم کرد خیره چشم هایی بشم که با  رو بلند کرد،

 مهربونی خیره مردمک های فراریمه.
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 و میخوام.قلبت-

 

۰۴۵ 
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دنباله حرفش مصادف شد با کمین کردن برای لب هام، 

ش روی گونم پخش آورد، نفس مردانه سرش رو پایین تر

 شد.

چونم رو باال کشید. چشم بستم و قبل اینکه بتونه لب هام 

 م رو روی لبش چسبوندم.رو شکار کنه انگشت سبابه

 نمیشه...-
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نگاه قرمز و خمارش از لبم و انگشتی که حصاری عموی 

 براش شکل داده، به چشم های مرتعش و پر التماسم افتاد.

ش و گرمای زیادش نفسِم حبس شدم رو با از خیسی لب

 بازدمی طوالنی بیرون فرستادم.

 من قلبی نداشتم که بهش بدم، خیلی وقته قلب ندارم.

خودم رو از زیر دستش بیرون کشیدم، از آشپزخونه بیرون 

و بوی  خواستم چند ثانیه از بوی عطر قهوهاومدم. می

 بیفته.بارون دور بشم تا مغز از کار افتادم به راه 

 چرا نه؟ خواسته من انقدر زیاده که میگی نه؟-

خواست، بی طاقت بود. انگار زیادی عجله زود جواب می

داشت که اجازه نداد دوثانیه از فضای درخواستش دور 

 بشم. 

 مستاصل نفسی چاق کردم.
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 بدون اینکه برگردم و به چشم هاش نگاه کنم، گفتم:

 تو متوجه نیستی آرشام...-

شت های داغش دور بازوم سمتش چرخیدم یا با حس انگ

 شاید اون زور زد و من رو وادار کرد بهش نگاه کنم.

 متوجه چی نیستم؟ بهم بگو! نگران کارنی؟ دردت اونه؟ -

 آره دردم کارنه!-

انگشتش شل شد. عصبی و کالفه خودم رو عقب کشیدم 

 و سعی کردم آروم بمونم.

خیلی ساده هرکسی نزدیکم میشه صدمه میبینه. تو -

گرفتی. همین االنم تو دردسر بدی افتادی، اونم فقط به 

خاطر کمک کردن به من! اگه بفهمه تو باعث تصادف 

 کنه. من تالفیشدی تالفی میکنه. خیلی بد تالفی می

 و دیدم.کردنش
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خونسرد بودنش رو اعصابم بود، من با تشویش و نگرانی 

 کرد.درحال لرزش بودم و اون فقط نگاه می

 چیزی واسه از دست دادن ندارم یاس!-

 تلخ خندیدم.

همه یه چیزی واسه از دست دادن دارن، مثال خواهر -

ت مهم نیست؟ یا گله و باردارت! یا همین دوست، عمه

 افرادت؟ به امنیت اونا اهمیت میدی؟

نگاهش رنگ خشم گرفت، انگشت هاش مشت شد. 

 ید خشکقاطع جلوش ایستادم. این بذر تا ریشه نداده با

 بشه، باید ازبین بره!

کارن خطرناکتر از چیزیه که تو تصورش میکنی. حال و  -

و دیدی؟ جلو چشمم فلجش کرد نتونستم روز پدربزرگم

و جلوی من با خانوادشون کاری کنم. دوتا از افرادش

و یه وقتایی تو کشت. هنوز صدای ضجه های زن هاشون



 

Romanzo_o 1117 

 امیلم هیچ کسشنوم. میفهمی؟ تو فک و فکابوس هام می

زنده نمونده. کارن فکر میکنه من احمقم، فکر میکنه یه 

کار کرده. فکر کرده اسکولم که نمیدونم با عموم چی

و سربه نیست کرده. یا نمیدونم کی وکیل خانوادگیمون

مادربزرگم! من حتی بعید میدونم سکته کرده باشه. میدونم 

 و به چشم میبینم و تو...چون کنارشم و کاراش

ش با مردمک هایی که قصد باریدن داشت به سینه برهنِه

که از الی دگمه های باز پیراهنش معلوم بود کوبیدم و با 

 غم ادامه دادم.

کسی نیستی که دلم بخواد بالیی سرت بیاد. تو بهم -

و بارها بهت مدیونم. حتی باعث خیلی کمک کردی، جونم

ه مه بشدی از ته دل بخندم. ولی بودنت فقط باعث صد

 خودت و اطرافیانت میشه و من خسته شدم.
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گفت. دستش رو باال آورد و با اشکم چکید، هیچی نمی

 مکث زیر چشمم رو نوازش کرد.

 شدی عروسک؟ از چی خسته-

 لرزید لب باز کردم و گفتم:به سختی و با لبی که می

و از دست از اینکه..ک..کسایی..که..واسم..مهم..هستن-

 میدم.

 د.نیشش شل ش

 یعنی منم جزو اونایی هستم که برات مهمن؟-

 بی حواسم سری تکون دادم.

 خوام به خاطرم صدمه ببینی!نمی-

 رو ازش گرفتم، با پشت دست اشک هام رو پاک کردم.

کارن اگه بفهمه تو باعث بهم خوردن مراسم کوفتیش -

 شدی...
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م تموم شه با پیچیده بوی بارون چند قبل اینکه جمله

 کردم.لحظه مکث 
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مردد چرخیدم و از دیدن گرگش چشم هام گرد شد. 

نترسیدم، هول نکردم و حتی ذره ای دلهره بهم دست 

 نداد.

 تن بزرگش رو جلو کشید و روبه روم ایستاد.

 دارم لیست بزنم. دوست-
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 ش چشم هام گرد شد.از شنید لحن جدی

پوزه بزرگ و کشیدش رو به گونم مالید. ناخواسته غرق 

آرامش شدم و چشم بستم که با حس زبون داغش روی 

گونم، به جای حس انزجار قلقلکم اومد و بی حال 

 خندیدم.

 این چه کاریه آخه؟-

و کرد. چراش رگوش هاش رو تکون داد، آرومم می

داد. دستم رو به موهای نرم و دونستم ولی آرامش مینمی

 سیاه گردنش کشیدم.

 نکن آقا گرگه باید برم...-

به چشم هام خیره شد، کدوم گرگی انقدر خاص آدم رو 

 کرد؟نگاه می
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وش هباید برم بیمارستان، مهیار زنگ زده. کارن ممکنه به-

 بیاد و مِن خاک برسر باید پیشش باشم.

شون نداد ولی خشم زبانه کشیده درونش رو واکنشی ن

خواستم از گردنش فاصله بدم کردم. دستم رو میحس می

خواست. مکث کردم، فقط یکم بیشتر چند ولی دلم نمی

 ثانیه دستم روی گردنش موند.

آه غلیظی کشیدم، بوی بارون رو تا ته ریه هام پایین 

 فرستادم و همون جا زندانیش کردم.

 جا باید تموم بشهدیگه رو نبینیم. همینبهتره دیگه هم-

 جناب سلحشور.

تو چشم هام خیره میشد، لبخند نرمی برای خداحافظی 

بهش زدم. دستم رو از الی موهای گردنش جدا کردم و 

 لب زدم.
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تا عمر دارم یادم نمیره چقدر بهم کمک کردی و هرگز -

 یادم نمیره که یه گرگ سیاه بزرگ وسط خونه ظاهر شد.

گفت. اصله گرفتم. عجیب بود که چیزی نمیازش ف

خواستم از برعکس من که حال خوبی نداشتم و می

احساس غلطم فرار کنم اون با وقار و ابهت خاصش بهم 

 خیره بود.

گوشیم رو از روی میز برداشتم و با عجله از خونه بیرون 

 اومدم.

 باید فراموش بشه، چال بشه، دفن بشه. 

دور از چشم کارن دفن  مثل همه چیزهای خوبی که

کنم کردمش. ولی این یکی لیاقت یک قبر داشت، دفن می

خرم که یادم نره من کنار این گرگ ولی براش قبر می

 بزرگ سیاه آرامش داشتم.

*** 
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بوی الکل و صدای بوق دستگاه و خانمی که مدام دکتر 

رفت. با سر کرد روی اعصابم راه میفرخنده رو پیج می

چرمم رو فشار دادم و لبم رو گاز  انگشت هام کیف

 گرفتم.

 عملش چه طور بود؟ -

به دیوار کنار شیشه تکیه داد، درحالی که مستقیم به چشم 

 هام خیره مونده بود جواب داد.

هاش سالمه. خوب! خوشبختانه آسیب جدی ندیده. دنده-

 دستش شکسته که یه مدت باید گچ بگیره. 

جعه نکرده بود و من دکتر فرخنده هنوز به اطالعات مرا

خواستم تیکه پارش کنم که چرا خبر مرگش تو ذهنم می

 نمیاد تا این زنیکه انقدر اسمش رو صدا نکنه.

 هوشه؟پس چرا بی-
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 دستی دور دهنش کشید و نیشخندی زد.

 نگرانشی؟-

نگاهم رو از چشم های بسته کارن که از پشت این شیشه 

ت زیاد مشخص نبود گرفتم و سمت مهیار و ژس

 ش چرخیدم.طلبکارانه

خوای برم؟ خودت زنگ زدی التماس کردی نباشم؟ می-

هوش اومدنش برسم. خب؟ االن نیشخندت واسه قبل به

 چیه؟

 دست هاش رو تو جیبش فرو برد و سینه صاف کرد.

 پدربزرگت خونه تنهاست؟-

دربرابر سوال بی ربطش دوباره نگاهم رو به کارن انداختم 

 و آروم گفتم:

 دالرام پیششه. نه، -
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 تونی تا شب بمونی!پس می-

بی حوصله دربرابر لحن تمسخر دارش سر تکون دادم، 

ظاهر آشفته مهیار بیشتر شبیه آدم های نگران بود تا منی 

که رفتم حموم و مانتوی سفید با گیپور صورتی پوشیدم و 

 خیر سرم عیادت اومدم!

سعی کردم به چشم عسلی و گرگ درونش که به سختی 

 رو جا میشد فکر نکنم.و راهت

 

۰۴۷ 

🍹 

ؒ  مــ�🍹�  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  �🍹�ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐꙰� ꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰� ❥ ࿐࿐ 



 

Romanzo_o 1126 

سعی کردم به اون نگاه، چشم های خشمگینش که وقتی 

لرزید، توجه نکنم. به اسم کارن رو به زبون آوردم می

داحافظی کردم، به روی روی خودم نیارم که ازش خ

ای بود که وجودم رو امنیت و خودم نیارم که اولین گرگینه

 داد. آرامش می

 دیشب بهت زنگ زدم جواب ندادی، کجا بودی؟-

 از هپروت بیرون اومدم. 

به انعکاس چهره جدی مهیار روی شیشه نگاه ریلکسی 

 انداختم.

کرد دوتا آکسار خوردم و خواب بودم! سرم درد می-

 عدش خوابیدم.ب

 کجا خوابیدی؟-
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قلبم تند تر کوبید. احساس کردم یکم هوا داره خفه میشه. 

 لحنم رو متعادل نگه داشتم.

یعنی چی کجا خوابیدی؟ تو خونه! تو اتاقم! کجا باید -

 شب بخوابم؟

ش زد. گوشه لبش کش اومد، دست هاش رو به سینه

زی ی درحال تاب بافهمیدم! شاید حواسم جای دیگهنمی

 بود.

 با زنگ خوردن گوشیم نگاهم رو به زیر کشیدم. 

راهم رو سمت در خروجی کج کردم و از پله های جلوی 

بیمارستان پایین اومدم. با وجود آفتاِب نچندان گرم آذر 

ماه هوا سرد بود و احساس سرما با برخورد اولین نسیم 

 خنک به صورتم، درونم نشست.

دست دیگم رو تو  دکمه اتصال رو زدم و درحالی که

 کردم جواب دادم.جیب مانتوم فرو می
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 جانم دلی؟ -

سالم خانم جان، ببخشید داروهای فشار خون -

آقابزرگتون تموم شده. منم رفتم داروخونه نداشت. 

 تونید سر راه بگیرید یا...می

قبل اینکه بتونم جواب بدم؛ با حس کشیده شدن بازوم از 

 . گوشی از دستم افتادپشت سر و به عقب کشیده شدنم، 

ی سیلی محکمی روی تا بفهمم چی به چی دست مردونه

 صورتم کاشت.

گونه های سرما زدم از ضربه طرف سوخت. تعادلم رو از 

دست دادم و روی زمین افتادم. دستم روی زمین کشیده 

شد، همون قدر که گونم سوخت دستمم سوخت. مقداری 

وشم از صدای داد از موهام از شالم بیرون ریخت و بعد گ

 این مرد میانسال کر شد.
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و گذاشتی اینجا؟ تقصیر دختره هرزه با چه جراتی پات-

تِو کارن راهی بیمارستان شده. به خدا مرد نیستم اگه 

 و به دل اون پدربزرگ پفیوزت نذارم.نکشمت و داغت

نگاهم رو باال کشیدم، قلبم تو حلقم میزد. دیدن فرد 

یک جسم یخ زده ته فیریز بشم. روم باعث شد مثل روبه

 مسخ شده و با چشم های گرد بهش نگاه کردم.

 ت..تو همونی که...-

قرص قمر نگاهش رنگ قیام خونین گرفت. موهای 

جوگندمیش آشفته بود، با خشم خم شد دو طرف مانتو 

لباسم رو گرفت. تن بی حسم رو کمی بلند کرد و توی 

 صورتم نعره کشید.

ه تار مو از سر کارن کم بشه همین کشمت پتیاره، یمی-

کنم. هرزه، کارن واست چی کم جا زنده زنده چالت می

 گذاشته که انقدر یابو میشی؟ هان؟
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نگاه کنجکاو آدم هایی که تو محوطه بودن روی هیکلم 

 خورد. چرخ می

از سرمای زمین تنم یخ بست، لب های خشک شدم رو به 

 سختی تکون دادم. گیج لب زدم.

 کی هستی؟ت..تو -

رگ های کنار گردنش باد کرده بود، هر لحظه ماهیچه 

انگشت هاش دور یقه لباسم سفت تر میشد و کم کم 

 دادم.داشتم از فشار تحمیلی به گلوم، اکسیژن از دست می

 کشمت!می-

یک دستش جدا شد، به مشت گره خوردش که صاف 

گرفت نگاه کردم. از مسیر صورتم رو داشت پیش می

چشم بستم که صدای داد مهیار به گوشم  ترس ضربه

 رسید.
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 ولش کن آیت!-

دستش تو سانتی متری از صورتم ایستاد. نفسم رو به 

سختی بیرون فرستادم. نفرت نگاه این مرد داشت من رو 

 ترسوند.می

 نشنیدی چی گفتم؟ ولش کن! -

 تو جایگاهی نیستی که بگی چی کار کنم یا نکنم!-
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مهیار رسید، آیت با نفرت نگاهش رو ازم گرفت و با 

حرص هولم داد. پام زیر اون یکی پام گیر کرد و با باسن 

 روی زمین افتادم. 

 صورتم از درد مچاله شد و آخی زیر لب گفتم.

وش و دونفر دیگه از افراد کارن دقیقا دورم مهیار و سیا

 ایستادن و مهیار سینه به سینه آیت ایستاد و غرید.

دست روش بلند کردی؟ مگه قرار نشد دور و برش -

 نباشی؟

نش ای رنگ تشناختم دستی به بارونی سرمهآیتی که نمی

 کشید و با نیشخندی جواب داد.

 ار دارم.خ*م سگ کبرو با بزرگترت بیا، برو کنار. با این ت-

 قدم اول رو برداشت که مهیار جلوش رو گرفت.
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ین گیرم. است پس از تو دستور نمیآلفای من کس دیگه-

دخترم جفت آلفامه و تو حقی نداری حتی انگشتت بهش 

بخوره. بکش عقب آیت! کارن بهت گفته بود حقی نداری 

 به یاسمن نزدیک شی.

نه کرد. از نگاه پر از حرص و نفرتش رو سمتم روا

 نگاهش خوف کردم. به سختی آب گلوم رو قورت دادم.

ای رنگش مهیار دست هاش رو تو جیب شلوار کتان قهوه

 فرو کرد و غرید.

اینجا محدوده قلمرو تو نیست. پا فراتر از حدت نذار. -

واسم مهم نیست چه نسبتی با کارن داری. پس دارم بهت 

 سرک بکشی! کنم و اجازه میدم تو قلمرومونلطف می

هیستریک خندید، صورت خشک و سردش گرمایی از 

رحم و مهربونی نداشت. با همون خنده تلخ به من اشاره 

 کرد.
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هوش نیاد! یا یه مشکل جدی خواد کارن بهفقط دلم می-

 براش پیش اومده باشه. اون دخترو باید مرده فرض کنی.

 مهیار کمی مکث کرد و با لحن جدی تری لب زد.

الش خوبه بی خودی شلوغش نکن دستش کارن ح-

 شکسته! برو ببینش.

جوابی نداد، چند قدم محکم عقب رفت و با حرص 

 آخرین

 نگاهش رو حوالم کرد و وارد بیمارستان شد.

م رو با به سختی نفسی تازه کردم، موهای بهم ریخته

 دست های لرزون داخل شالم برگردوندم. مهیار چرخید.

 د و جلوم خم شد.دستش رو قاب زانوهاش کر

 حالت خوبه؟-
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 کردسوخت. باسنم و کمرمم درد میسردم بود، دستم می

ترکید با جدای جسمم ذهنم داشت از حجم سواالت می

 این حال نگاهم رو به اطراف چرخوندم.

 گوشیم!-

بقایای گوشی شکسته شدم زیر پای سیاوش بود. مهیار 

 کنارم زانو زد. سیم کارت و رمم رو برداشت.

ل اینکه دستم رو بگیره پسش زدم و با لحن لرزونی قب

 گفتم:

و بکشه! خواست مناین یارو همونیه که تو رودسر می-

 کار میکنه؟خودشه، اینجا چی

اخم کرد، بازوم رو با مالیمت گرفت و کمک کرد 

 بلندشم.

 پدر کارنه.-
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چشم هام گرد شد. به کف دستم که خراش برداشته بود 

 فت:اشاره کرد و آروم گ

 یه هات چاکلت بخوریم و حرف بزنیم؟-

قلبم از نگرانی و ناراحتی تیر کشید. دستم رو باال آوردم و 

 سیم کارت و رمم رو ازش گرفتم.

 مهمون من! میای؟-

خواد از بیمارستان دورم کنه. با من بود مشخص بود می

ای از سواالت سری تکون گشتم خونه ولی واسه پارهبرمی

 دادم و گفتم:

 اشه.ب-

لیوان مقوایی هات چاکلت رو بین انگشت هام گذاشت. 

کرد. کت چرمش دور شونه هام بود و تا حدی گرمم می

 به دیواِر چوبی کافی شاپ تکیه دادم.



 

Romanzo_o 1137 

چسب زخم رو روی میز گذاشت و خواست بازش کنه 

 ای گفتم:که با لحن گرفته

 نمیخوام ولش کن. -

 مکث کرد و روبه روم نشست. 

و دادم سیاوش زنگ زدم. قرصی که خواستبه دالرام -

 بخره. 

ای که از پشت با انگشت به اونور خیابون و داروخونه

 شیشه مشخص بود اشاره کرد.

اونجا داره. فکر کنم باید دیگه از گوشی جدیدت -

 استفاده کنی.

 به چشم های فراریش نگاه کردم و عبوس پرسیدم.

ا االن کجا بود خواد من بمیرم؟ اصال تپدر کارن چرا می-

 ش پیدا شد؟ هو سروکلهکه یه
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لیوان هات چاکلتش رو برداشت. درحالی که به بخارش 

 زل زده بود با اخم گفت:

 یکم باهم مشکل دارن.-

 بغضم رو کنترل کردم و با حرص گفتم:

و و باید کتک بزنه؟ یا منهرکی با کارن مشکل داره من-

 باید بکشه؟
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 چنگی به موهاش زد و نگاهش رو باال کشید.

ته مردمک های مشکی رنگش حرف بود، حرف هایی که 

 اومد.اصال خوشم نمی

مهیارم یک وقتایی میشد برج زهرمار! برجی به اندازه 

کردم ته نداره. زیر بچگی فکر می میالد و آزادی که تو

نگاه طلبکارش تلخ خندیدم. گردنم رو کش و قوسی دادم 

 و گفتم:

چیه؟ یه طوری نگاه میکنی انگار دلیل اختالف با پدرش -

 منم.

 دستی دور دهنش کشید و گرفته گفت:

 متاسفانه تویی!-
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تلخ تر خندیدم. باید حدس میزدم. تمام بدبختی ها و 

گیره. حرف ز وجود من سرچشمه میش امشکالت ریشه

 کرد. های بم و تلخی از ته مغزم صدا می

صدایی بلند و رسا، صدای فریاد های عموم وقتی به 

پدربزرگم تنه میزد که چرا وقتی پدرو مادرم مردن من و 

 ی که تک پسرش قراره صاحبش بشه.آورده تو خونه

ش! پسری که پدربزرگم اون موقع ها تک پسر دردونه

 کرد.وب حلوا حلواش میخ

داد کارن شاید اگر عموم یکم زرنگ تر بود و لو نمی

ش و خودش و زنش مشکل دارن، االن کارن پسرخونده

 این نبود. شاید وضع منم این نبود.

 احتماال یا بدتر میشد یا خیلی بدتر میشد! 

چیزی به اسم خوب تر وجود نداشت، شاید تنها وجه 

 ش رو به نامم نمیزد.مثبتش این بود که اموال
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چرا سر من اختالف دارن؟ باز مسبب چیزی شدم و -

 خودم خبر ندارم؟

مهیار قلپی از طعم شیرین و داغ هات چاکلتش رو مزه 

 کرد.

 دونم.نمی-

 خوای بگی؟ دونی و نمیمی-

 اخم کرد. اوقاتش تلخ شد.

اولین بار نیست که از کارای کارن و تصمیماتش  -

کردم اختالفشون سر بتا شدن آیت می خبرم. قبال فکربی

بود ولی از وقتی که دنبال صدمه زدن به تِو احساس کردم 

 دونم. هیچی از کارن نمی

 انگشت هام رو دور کمر مقوایی داغ لیوانم حلقه کردم.
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 فهمم. بتا یعنیمیدونی که از اصطالحات شما چیزی نمی-

 چی؟ 

لحن چندبار پلک زد، کمی توجاش تکون خورد و با 

 مالیمی، طوری که انگار از جواب دادن لذت میبره گفت:

به سردسته یا رئیس گله میگن آلفا، به نفر دوم از نظر -

قدرت میگن بتا. دقیقا پنج سال پیش تو همون شبی که 

 تورو...

به مردمک های ناراحتم زل زد، کدورت و کدری از 

ریخت. لبی تر کرد و اون بخش زوایای گردی صورتم می

 سانسور کرد. رو

همون شبی که به خونتون اومدیم کارن، آیت رو تو یک -

 مبارزه شکست داد و شد آلفای گروه.

اس بهش میگن آلفا؟ یعنی مثال اگه تو هرکی رئیس گله-

 کارن رو شکست بدی میشی آلفا؟
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ش دربرابر لحن کنجکاوم بلند خندید. خنده های مردانه

 کرد.توجه چند نفر از میز بغلی رو جلب 

درسته، ولی من انقدر خر نیستم با کارن دربیوفتم. کسی -

باید ادعای حکومت کنه که زورش بچربه. ما زیر 

 مجموعه این گروهیم و به رئیسمون وفا داریم. 

ای از موهام رو داخل شالم فرستادم، پس یعنی آرشام تاره

هم آلفا بود. ولی یک سوال گنده وجود داشت. چرا کارن 

را تونست آلفا بشه، چنیست؟ اگه هرکسی می شبیه آرشام

جثه و هیکل گرِگ آرشام رو نداشت؟ این بشر کال 

 عجیب غریبه.

خواستم چیشده تو کنجکاو شدی، یادمه هربار که می-

و عوض کردی. چی نظرتبهت اطالعات بدم فرار می

 کرده؟
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درحالی که لیوانم رو باال اوردم و کمی بخارش رو 

 نی به بینیم دادم، گفتم:استشمام کردم و چی

حس کردم یکم اطالعات داشته باشم بد نیست حداقل -

 زنید مثل این خنگا نگاه نکنم.وقتی حرف می

موشکافانه نگاهم کرد و بی هوا، بدون مکث، بدون مقدمه 

 چینی با لحن مشکوکی گفت:

 دیشب کجا بودی؟-

یخ بستم، از سرمای نشسته درونم حتی لیواِن داغ 

رمم یخ زد. آب گلوم رو قورت دادم، این دفعه نوشیدنی گ

 کرد.چندم بود که به دیشب اشاره می

وقتی سکوتم رو دید، کمی به سمت جلو خم شد. دست 

 هاش رو به میز چوبی تکیه داد.
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دونم دیشب خونه نبودی، چون اومدم خونه بهت می-

سربزنم. پس چرت و پرت تحویلم نده و یه کلمه بگو 

 داد.ه ردیابت نشون نمیکجا رفته بودی ک

 ادامه پارت 

شاید اگر چند سال پیش بود با این مچ گیری خودم رو 

کردم که فقط برام فاتحه میشد یک جوری خراب می

 خوند. ولی ظاهرم رو حفظ کردم.

یادگرفتم بازیگر خوبی باشم، زندگیم به کارگردانی خدا 

 رو ساخته بود. خوب من

سرد جلوه دادم و لبخند نگاِه مایل به وق زدم رو خون

 کجی زدم.

 مگه به وسایلم ردیاب زدید؟-

 کردم متوجه ردیاب وسایل شده باشی.فکر می-
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سری تکون دادم و دست به سینه به صندلی تکیه زدم. هر 

تونست بفهمه ردیاب دارم. کارن علم غیب نداره کسی می

 که هر جهنمی میرم با خبر میشه!

لحنم  ک ثانیه ارتعاشی تونفس عمیقی کشیدم نباید حتی ی

 باشه.

یه بار شک کردم ولی مطمئن نبودم. ولی درمورد دیشب -

خونه دوستم بودم. حال روحیم بد بود، خوبه خودت 

 صدای گریه هام پشت گوشی رو شنیدی.

سرم رو پایین انداختم و لحنم رو غمگین کردم، واسه 

 انحراف مسیر لب برچیدم و آروم ادامه دادم.

شب بد زد تو حالم الزم بود برم با یکی کارن اون -

 درودل کنم.

 خونه کی رفتی؟-
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یکم مکث کردم و یاد هماهنگی هایی که با سارا کردم 

 افتادم.  جمله هایی که بهش گفتم رو به یاد آوردم.

 تونی زنگ بزنی ازش بپرسی.خونه سارا بودم، می-

 سری تکون داد و خیلی جدی گفت:

ای نیست که ازم پنهون همش همین بود؟ حرف دیگه-

 کرده باشی و الزم باشه قبل کارن بدونم؟

ش شبیه کسی که لب گزیدم، چهره مرموزش و موشکافانه

 قانع شده باشه نبود. 

دمی گرفتم، سرم رو باال آوردم و بی توجه به نگرانی قلبم 

و ذهنی که داشت کم کم یادم میاورد که پدر کارن، جلوی 

و اگر یک کلمه با پسر عزیزش رودخونه آرشام رو دیده 

به گوهی که خوردم حرف بزنه احتماال درودل کنه و راجع

 باید یک قبر دو نبش واسه خودم بخرم، قاطع گفتم:
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 نه! چیزی ندارم...-
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*** 

 "کارن"

صدای بوق بوق  پشت سرهم دستگاه کنارم تو سکوت 

رفت. یک ریتم یک محض اتاق، تا ته مغزم فرو می

نواخت بود که نه کم میشد و نه زیاد و نه حتی قطع میشد 

 داشت.و دست از اعالم زنده بودنم برمی
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ام و کشید، مثل دستم، مثل قفسه سینهستون فقراتم تیر می

 م.پیشونی بخیه خورد

ًا خورد، گیج نبودم. اتفاقبوی آشنایی توی بینیم چرخ می

جز به جز اتفاقات رو یادم بود، از تولدی که کوفت شد، 

مراسمی که بهم خورد. لحظه برخورد اون ماشین کوفتی 

ای که به بیمارستان منتقل بشم همه رو مثل یک تا موقع

فیلم پیوسته با یکم خش و برفک روی تصویرش یادم 

 بود.

 توجه باشی؟خوای به حضورم بیتا کی می-

پلک های سوزناکم رو از سقف سفید و مهتابی های 

جه ش توردیف باالی سرم گرفتم و به فک منقبض شده

 کردم.

خواست وقتی بیدار شدم انقدری که برگردی! دلم نمی-

 چشمم به چهره تو بیفته.
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 این تویی که گفتی پدرته!-

کرد. لفظ پدر براش د میخواستم بخندم ولی فکم درمی

 زیادی بود. 

و خیلی جدی گرفتی. انقدر روش پافشاری نسبت خونی-

نکن. یه اسمه، یه فامیله با یه بار رفتن تو ثبت احوال از 

 خواد که خرجش کنی.ریشه زده میشه. یکم مایه می

 ش رواش زد. تکیهچنگی به موهای جوگندمی بهم ریخته

 .از دیواِر کنار پنجره گرفت

جلو اومد، طلبکار و کامال شاکی به دست گچ گرفته شدم 

 خیره شد.

 همه چیزی بود؟ کار کدوم بی-

 نگاهم رو تنگ کردم.

 به خودت فحش میدی پدر؟ -
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اوقاتش تلخ شد، فکش سفت تر شد، نفس هاش شتاب 

گرفت و اون چشم های طوسی تو تاریکی و روشنی اتاق 

 برق خشم و حرص میزد.

تو صدمه نمیزنم. هیچ وقت!  من هیچ وقت به-

خواستی دور از چشمم اون پتیاره رو عقد کنی، واقعا می

فکر کردی اگه قبل رسیدنم عقدش کنی بعدش کاریش 

و بریزم ولی مطمئن خواستم بیام خونتندارم؟ درسته، می

 باش هیچ وقت از پشت بهت خنجر نمیزنم.

دست هاش رو دو طرف لبه تخت چسبوند و رویه 

 یر انگشت هاش مچاله شد.سفیدش ز

به صورت استخونی و چین و چروک های کنار چشم و 

 اش که به خاطر انقباض برجسته تر شده، خیره شدم.گونه

من از روبه رو خنجر میزنم کارن. صاف تو چشم هات -

 زل میزنم و تا دسته...
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 ام حرکت داد.همزمان دستش رو روی سینه

 کوبم! هت نمیجا فرو میکنم. ولی از پشت بهمین-

 مرسی از صداقتت پدر عزیزم.-

نوچی زیر لب کرد، کمر صاف کرد و دستی به ته ریشش 

 کشید.

 رو عقد کنی.حقی نداشتی این دختره-

انگار قرار بود بحث قدیمی باز شروع بشه. با دست آزادم 

بالشت پشت گردنم رو کمی صاف کردم و با لحن قاطعی 

 گفتم:

 د دخالت نکنی.به خودم مربوطه. قرار ش-

قرارشد وقتی گرگت قبولش کرد دخالت نکنم. قرار شد -

وقتی پیوندتون کامل شد دخالت نکنم. قرار شد وقتی ژن 

 برتر...
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با دیدن رگ های سرخ چشم های خشمگینم حرفش رو 

 خورد. صداش رو پایین تر آورد.

 دستی به چشمش کشید، دلسوزی رو چاشنی لحنش کرد.

یبینی حال و روزت به کجا رسیده؟ این دختره شومه، نم-

 کشتیش.تقصیر اونه! باید همین پارسال می

 اخم کردم.

 و بکشم.قرار نیست جفتم-

 تلخ خندید، روی صورتم خم شد.

اون جفتت نیست کارن، نیست پسرم! به خدا نیست -

ت اگه بفهمه واقعا خوادتش. مطمئن باش گلهگرگت نمی

یکنن و تورم به دردسر چیه به عنوان ماده آلفا قبولش نم

دونی تنها راه واسه داشتن قدرتت ندازه. خودتم میمی

ل کام خوای طلسمکشتن اونه! این دختره آخریشونه، نمی
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شه؟ چیت از خاندان آریا و سلحشور کمتره؟ خبر داری 

پدربزرگاشون چندتا از اینارو سالخی کردن که االن شدن 

 این؟

 دم.عصبی دم عمیقی گرفتم و بهش توپی

و سالخی نمیکنم. هنوز فرصت داریم واسه من یاسمن-

 جفت خوردنمون. 

 نگاهش رو تنگ کرد.
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و فراموش کردی این همه جون کندم از تو انگار هدفت-

تو دامن این خاندان عتیقه، آدم کشتم،  بچگی انداختمت

و به خاطر انتقاممون، هدفمون، آینده بچه های خانوادش

کشیش؟ تو به خاک سیاه نشوندم که تهش بگی نمی

دختره جادو جنبلت کرده؟ از چیه این عفریته خوشت 

و از میاد؟ از چیش خوشت میاد که به خاطرش من

و ذاشتی گلوشم انداختی؟ اگه همون شب میریاست گله

ببرم االن وضعیتت این نبود. االن حال و روزت این نبود! 

داری زمان از دست میدی، اگه پریزاد برگرده دیگه نمیشه 

 کاریش کرد.

ش گرفتم و به نگاهم رو از طوسی های نگران و خودخواه

 در کرم رنگ روبه روم خیره شدم.

 لحنش رو پایین آورد، سرش رو نزدیک تر کشید. 
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خوای دستی دستی از تنها برگ برنده ماست. می این-

 دستش بدی؟ 

 کالفه و عصبی نگاهش کردم و گفتم:

و داره بهش پناه از دستش بدم؟ کجارو داره بره!؟ کی-

 ببره؟ اگه تو به کشتنش ندی...

قبل اینکه جمالت سرشار از نفرتم رو ردیف کنم، از بین 

 لب و دندان های چفت شدش غرید.

 ِکِلر پیداش کردم. دم رودخونه-

چشم هام از شنیدن این حرفش گرد شد. به جای خشم 

 چند ثانیه وحشت درونم نشست.

 تغییر رنگ نگاهم رو که دید مصمم تر ادامه داد.

پیدا شده. تو گردنش بود خودم دیدم.  silverگردنبند -

این یعنی پریزاد داره حرکت میکنه. نذار دیر بشه، باید 
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واست خپیوند کوفتی شو! اگه میبکشیش. بیخیال این 

 خورد.جفت بخوره همون پنج سال پیش می

کردم اون کردم. احساس میمات و مبهوت نگاهش می

خوره االن دیگه ِسر شده و درد بدی که تو کمرم چنگ می

 نیست.

 یخبندون راه افتاده یا شاید من فلج شدم.

 ...و خاک کردیم! نباید االنچه طور ممکنه؟ اون گردنبند-

ادامه ندادم. وقتی میگه پریزاد یعنی سرچشمه تمام پلیدی 

 های عالم پس نباید نبش قبر کردن براش مهم باشه.

کرد و م دقت میآیت توی اتاق دوری زد. به چهره آشفته

 کرد.زوایام رو بررسی می

نباید بزاری کسی قبل از تو صاحب اون گردنبند بشه. -

دی پی ببرن، خیلی زود اگه به هویت واقعی خاندان سرون
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میان سراغ تنها وارثشون. بخصوص این یارو سلحشور، 

 پلکه، شاید خبر داره.دور و بر این دختره می

 شنیدن اسمش گرما رو به سلول های یخ زدم برگردوند.

انگشت هام سفت شد و با چینی که بین ابروهام نشست 

 غریدم.

 پلکه؟ آرشام؟ دورو بر یاسمن می-

 د و جدی گفت:سری تکون دا

 دم رودخونه اومد کمک، یه نگاه به کتف و دستم بکن!-

یقه لباسش رو کمی پایین کشید، به جای دندون های 

 درشتش نگاه کردم که آیت با نفرت گفت:

مرتیکه زوِر ده تا خرو داره. اصال از کجا سروکلش پیدا -

دونم! نذاشت گردنبندو از این دختره بگیرم، گوه شد نمی

 مه چی!زد به ه
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تو اون لحظه گردنبند واسم مهم نبود، وجود آرشام مهم 

بود وقتی گفت دور و برشه! دور و بر جفت منه؟ کسی 

 که دست روش گذاشتم؟

تونستم درست فکر کنم! شاید باید از خشم و شوک نمی 

 خوابیدم!بیشتر می

ببین، کارن. بیا به حرفم گوش کن. باید زودتر این -

 خوادتش مجبورشی، اگه گرگت نمیدختره رو ازبین ببر

تونه به گرگش زور بگه، بیا این نکن. هیچ کس نمی

دندون لق شده رو بکن بنداز دور. تو باید پنج سال پیش 

 تمومش می کردی..

اومد و با صدای تقه در، درحالی نفسم به سختی درمی

قلبم از حجم زیاد خشم یک جا بند نبود سرم رو بلند 

 کرد زل زدم.که موشکافانه نگاهمون میکردم و به مهیاری 
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ش رو خونسرد کرد. آیت با دیدنم ابرو باال انداخت، چهره

 فوری ازم فاصله گرفت و بحث رو تموم کرد.

 مزاحم شدم؟ دکترت گفت بیداری خواستم...-

 یاسمن کجاست؟-

در اتاق رو بست دست به سینه پایین تخت ایستاد و 

 دربرابر لحن خشدارم مالیم گفت:

تا دوساعت پیش اینجا بود، منتظر بود بیدارشی ببینتت. -

 دید خوابی رفت، فردا صبح میاد.

پدرم بلند پوزخند زد. مهیار نگاهی به فک منقبض شدم 

 انداخت و آروم گفت:

 چیزی شده رئیس؟-

 

۰۵۱ 
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🍹 

ؒ  مــ�🍹�  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  �🍹�ـؒ 

࿐࿐ ❥࿐࿐꙰� ꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰� ❥ ࿐࿐ 

نگاه تلخ و شاکیم رو روانه چهره خونسردش که کم کم 

داشت با دیدن دم و بازدم بلندم نگران و کنجکاو میشد 

کرد، شاید اگر یکم کمتر درد داشتم دوختم. فکم درد می

یا این مسکن های بدردنخور تو خونم زودتر نفوذ 

 تونستم داد بزنم.کردن میمی

دم و دستگاه اطرافم رو بشکنم، اصال  تونستم تماممی

چوب بردارم تمام کادر پزشکی، تمام افرادم، تمام 

ها تمام مرد های شهر هرکی که اسمش " آ " داره، نگهبان

 هرکی اسمش آرشام باشه رو از دم قلع و قمع بکنم.
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به یه سری گوه خوریاش و بیار اینجا، باید راجعیاسمن-

 توضیح بده.

رویه سفید رنگ فشرده شد. مهیار نگاه انگشت هام روی 

 بی تفاوتی به پدرم انداخت و گفت:

 گیرم. کارن...من از تو دستور نمی-

نگاه لرزون از خشمم رو دنبال کرد، از بین دندون های 

 کلید شدم غریدم.

 یاسمن و سلحشور تو رودسر باهم مالقات داشتن؟ -

 نیم چند ثانیه مکث و تعلل کرد. به چهره پیروز پدرم

نگاهی انداخت و بهش نیشخندی زد. سکوتش داشت 

م رو فشار تک به تک زخم های تنم و استخون شکسته

 داد. بعید نبود اگر زخم هام سر باز کنن!می

 نگاه غضب آلودم وادارش کرد دربرابرم سرخم کنه.
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 خواستتونست بهم زل بزنه، برعکس هربار که مینمی 

ن مثل فرد خطاکاری سر خبری بده صاف بهم زل میزد، اال

پایین انداخت. اخم ریزی بین ابروهای مشکی رنگش جا 

 خوش کرد و مطیعانه جواب داد.

و میکنی آره مالقات داشتن ولی اون طوری که فکرش-

 نیست.

 نفسم تو سینه حبس شد، از ته گلوم غریدم.

 تو درجریانی؟-

سرتکون داد. همین تاییدش حالم رو بدتر کرد. تخت رو 

زد و نزدیک تر ایستاد. جایی که پدرم با کمی فاصله  دور

 سمت راستش قرار بگیره.

چه طوری همچین مالقاتی صورت گرفته و من -

خبرم؟ چه طور همچین چیزی ممکنه؟ مگه برای اردو بی

 خورد!؟نرفته بود؟ سلحشور اونجا چه گوهی می
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 دربرابر لحن تند و عصبیم مالیم جواب داد.

ونجا. انگار تو جنگل آیت خان هوس فصل بدی رفته ا -

 و بکشه، آرشام سر میرسهخواسته یاسمنکشتار کرده و می

یاسمن، قصد جر  دونسته پدر شوهر آیندهو چون نمی

کنه. این کامال و داره بهش کمک میدادن عروسش

 تصادفی بوده.

انگشت های منقبضم سفت تر شد. آیت کفری شونه 

 رد به صورتش توجه کنه.مهیار رو چنگ زد و وادارش ک

کشکی، کشکی وسط جنگل سبز شده؟ به همین  -

راحتی؟ اصال از کجا فهمید ما کجاییم؟ ما که رفتیم 

و با خودش برد. از کجا معلوم این دختره پتیاره با یاسمن

 سلحشور نریختن رو هم؟ 

ش رو از بین انگشت های سفت مهیار با حرص شونه

 شده آیت بیرون کشید.
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آیت! یه جوری از یاس حرف میزنی انگار  زر نزن-

 و آب بکش.خرابه! هر صفتی بهش میزنی اول دهنت

آیت نیشخند بدی زد و درست جلوی چشم های به خون 

 نشسته من گفت:

 نکنه باتوام ریخته روهم؟-

نگاه مهیار سرخ شد و من از شنیدن این حرف ها حالم 

داشت هی بدتر میشد و کم کم صدای زنگ خطرا به 

 رسید.گوش می

و بفهم.  وسط فصل جفتگیری رفتی توی حرف دهنت-

و بکشی به جای اینکه بابت یه قلمرو بکر که جفت کارن

غلط هات و سرپیچی کردنت از دستور آلفات شرمنده 

 باشی، طلبکاری؟ تو آدمی ناموسا؟

آیت دهن باز کرد تا بحث و جدل احتماال طوالنی و 

یار رو صدا زدم و با سردردآوری رو شروع کنه که مه
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آتشی که منتظره یکم باروت بود تا منفجر بشه و جهنم 

 راه بندازه، لب زدم.

 یاسمن و سلحشور در تماسن؟-

برد، بیخیال بحث شروع نشدش با  به وخامت صدام پی

آیت شد. چند قدم جلو اومد. در پس پیسی چشم هاش 

 تردید موج میزد ولی با اطمینان لب زد.

چه ارتباطی؟ تصادفی تو جنگل دیده. همراه نه نوکرتم، -

ش واسه فصل جفتگیری رفته یه جای بکر! منم شک گله

 کردم ولی تحقیق کردم. مگه به من اعتماد نداری؟

داشتم. بیشتر از چشم هام به مهیار اعتماد داشتم. سکوتم 

 که طوالنی شد لبخند ُپز داری رو به پدرم زد و ادامه داد.

وجه شده یه دختر جیغ میزنه و رفته تو جنگل بوده، مت-

کمک. بعدشم یاسمن غش و ضعف کرده بردتش 
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خوابگاه. من شب رفتم رودسر، خودم دیدمش بدبخت 

 روحشم خبرنداشت آرشام اومده رودسر...

 

۰۵۳ 
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خیلی زیاد تصادفی همدیگه رو ندیدن؟ اونم جایی که -

دونست یاسمن میره!؟ از کجا معلوم دنبال هیچ کس نمی

 خواد یه حرکتی بزنه.جفت کارن نیست؟ من مطمئنم می

 مهیار نگاه تندی بهش انداخت و غرید.
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دونستی کجا میره؟ سلحشور دنبال شر خودت از کجا می-

نقدر کشته مرده داره که نیازی نیست. حداقل عقل داره، ا

 به جایگاه کسی نداشته باشه. ولی تو چی؟

نگاهم رو باال کشیدم. آیت داشت سرخ میشد. مهیار 

گوشه لبش کش اومد، چشم هاش رو درشت کرد و ابرو 

 باال انداخت.

همه مثل تو انقدر تابلو دنبال جایگاه کارن و کشتن -

خوای بهت میسوزه! جفتش نیستن. تو یه جات داره می

 کرم برم؟ 

مشتش باال اومد و قبل گالویز شدنشون کمی سمت مهیار 

 خم شدم، قلبم منتظره تلنگر بود تا بترکه.

 چرا بهم نگفتی؟ چرا مخفی کردی؟ -

رگ های دستم برجسته شد، جای سوزن سرمم داشت 

 سوخت. می
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نگاه مهیار به خونی که از کنار رگم داشت سر ریز میشد 

ش کرد. از هم کوتاه اومد، شاید نگاهم خفه افتاد. آیت

 فاصله گرفتن و مهیار نزدیک تختم ایستاد.

یاسمن ترسید بهت بگه، ترسید باهاش دعوا کنی. حق -

بده به بدبخت! به من گفت قرار شد خودم بهت بگم ولی 

 تو درگیر بودی. مسئله انقدر مهم نبود که...

 کنترلم رو از دست دادم و داد زدم.

چی یاس به من مربوط میشه! همه چیش برای من همه -

مهمه حتی بی ارزش ترین چیزایی که از نظر شما وجود 

داره! قبل اینکه به تو بگه باید به من بگه! همه کارش منم 

 نه تو!

آیت عقب کشید و مهیار فقط لبخند مالیمی زد اطاعت 

 امر کرد.
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 ددستی به چشم هام کشیدم. شاید باید حق بدم، شاید بای

 به فرارش و ترسیدنش حق بدم! 

چندتا نفس عمیق کشیدم، با تمام نفرت و حرصی که 

خواستم مهار کنم ولی زبون نفهم بازی درمیاورد، می

 سمت پدرم غریدم.

یه بار دیگه بخوای به جفتم نزدیک بشی و بهش صدمه -

بزنی سروکارت با خودمه. از گله تبعیدت میکنم به یه 

 م بزار ریدی تو اعصابم...جهنم دیگه! حاال تنها

آیت نگاه چپی نثارم کرد، وقت جواب دادن نبود، وقت 

اینکه یادآوری کنه پدرمه و باید باهاش درست حرف بزنم 

خواستم تا هم نبود. کال وقت هیچی نیست، سکوت می

 اعصابم سرجاش بیاد. 
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با رفتن آیت و کوبیدن در سرم رو به بالشت پشت سرم 

نفس عمیق و پر سروصدا کشیدم. تکیه دادم و چندتا 

 خورد.صدای قدم های آروم مهیار تو مغزم پیچ می

 کنارم ایستاد، بدون حرف سرم دستم رو درست کرد.

از الی پلک های خمارم به صورت اخمو و جدیش زل 

 زدم و با طعنه گفتم:

از کی تاحاال رو صفت هایی که به یاسمن میزنن -

 حساس شدی؟

بهتر که نداد، االن تو دنده لج و جوابم رو نداد. همون 

 دری وری گفتن و شاید یقه گرفتن و پاچه گرفتن بودم.

و برام یه سر برو پیشش بهش بگو گردنبند مادربزرگش-

 بیاره.

 چسبی روی پوستم زد و سری تکون داد.
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 میرم...-

خوبه بی حالی زیر لب گفتم، چند لحظه پیش تا مرز 

و االن با حرف های انفجار و بمب شیمیایی پیش رفتم 

مهیار بادم خوابید. یاسمن دروغگو نبود، هیچ وقت دروغ 

 گفت. نمی

رو دوست داشتم ولی االن شاید این صفت و ویژگیش

 ترسیده! 

ترسش خوبه، باید بترسه که مثل مادیان سرکش تو تپه 

های ذهنم شیه نکشه، یاسمن کره چموش منه! باید کره 

چیش مال منه، حتی بمونه باید ضعیف بمونه. همه 

 قدرتش...

 کارن...-

 نگاهم رو به صورتش انداختم. 
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لبی تر کرد، مردد بود. از اول مکالممون و دفاع جالبش از 

 کرد.یاسمن مردد بود و تردید رو ناخواسته القا می

 خوای بگی؟چیزی می-

 چنگی به موهاش زد. 

 تو که به یاسمن صدمه نمیزنی؟-

ک هام رو بهم فشار دادم. چشم هام رو مجدد بستم، پل

سیاهی پشت پلکم رو نیاز داشتم. تحلیل حرفش برام 

پرسم سخت بود. سوالی که سال هاست دارم از خودم می

 و فقط یک جواب براش داشتم.

 تا زمانی که مجبور نشم..نه!-

 یعنی اگه مجبور شی میزنی؟ -

اوقاتم تلخ بود، تلخ ترم شد. بینیم رو باال کشیدم و بعد 

 طوالنی بی حوصله گفتم: مکث
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 خوام بخوابم.تنهام بزار. می-

 

۰۵۴ 
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انقدر پلک هام رو بسته نگه داشتم و تو تاریکی بی 

انتهاش سرگردون موندم که صدای دری که بسته شد 

. مسکنی وجود نداشت که یکم از گوشم رو پر کرد

 شوریدگی حال و اوضاع رو بهبود ببخشه. 

خواست بفهمم کی جرات و جسارت کامل رو دلم می

 م رو بهم بزنه.داره که مراسم من و گله
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اگر آیت نقشی نداشت، باید کم کم بوی دردسر رو 

 کردم.احساس می

چینی به بینیم دادم، بوی خنکی توی سینوس هام پیچید. 

ای به همراه صدای بوت هایی که کمی بوی عطر زنانه

پاشنه داشت، تو اتاقی که همین چند لحظه پیش خالی 

 خورد. پلک هام رو باز نکردم.شده بود پیچ و تاب می

 کسی در اتاق قدم میزد. یک زن، یک دختر؟ 

خونسردیم رو حفظ کردم، یادم نمیاد دری باز شده باشه، 

و سوز و سرمای بیرون ساختمان یادم نمیاد صدای پنجره 

 به داخل نفوذ کرده باشه. 

شاید کسی از دیوار رد شده! یا شاید از سقف رد شده. 

کردم ولی قلبم آروم بود. گرگم زوزه احساس خطر می

 بلندی کشید.
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چنان هشداری به طرف داد که قدم هاش صامت شد. 

 کردم.نزدیک تختم بود، حسش می

ریط کرده. صدای نفس های تو زدن عطر خنک حسابی تف

مالیمش تو گوشم پخش میشد، انگشت های داغ و 

کشیدش رو زیر گلوم احساس کردم. گرمای شدیدش 

 پوستم رو سوزوند.

ای متمایل یک ماده بود، یک گرگ بود، یک گرگ نقره

 تونستم پشت پلکم حس کنم. سفید! گرگش رو می

ردم. بقصد نداشتم چشم باز کنم، از این بازی لذت می

گرگم تو سرم قدم میزد و هشدار میداد. انگشت های 

م رفت، به عضالت برهنه سینهداغش از گردنم پایین می

 رسید و پایین رفت.



 

Romanzo_o 1177 

دستش رو از زیر پتوی نازِک روی شکمم رد کرد. اخمی 

م نامتعارف از گرمایی که کم کم داشت به سمت پایین تنه

 .هدایت میشد بین ابروهای مشکی رنگم نشست

 خوای به اونجام دست بزنی.خیلی جیگر داری می-

دستش از پیشروی و شیطنت ایست کرد، خنده ظریفش 

کردم. دستم رو حرکت دادم و مچ ظریفش رو رو حس می

محکم گرفتم. جوری استخوانش رو فشار دادم که نفسش 

 تند شد.

سرم رو به سمتش چرخوندم به فیس دخترانه و بی نقص 

. مردمک های مشکی رنگش متضاد با روبه روم خیره شدم

ای فراری خواسته و میل درونم بود. دلم یک چشم قهوه

 خواست.می

 خوردی؟داشتی چه گوهی می-
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گردن کج کرد، موهای لخت طالیی رنگش از زیر شالی 

که به سختی روی سرش وصل بود دورش پخش و 

ش با لبخند ملیحی به سمت پالست. گونه های برجسته

ای رنگش رو برام تکون شد. ابروهای نسکافه باال جمع

 داد.

 کی رات داده تو اتاِق شخصی من؟-

لبخندش عریض تر شد، دستی که گرفته بودم رو کمی 

تکون داد. به مژه های حالت دارش خیره شدم که روی 

 صورتم کمی خم شد.

حالی، قرار بود خواب باشی جناب سروندی. ولی بی-

 هت نزدن؟ حالی! مسکن خوب بخیلی بی

فقط نگاهش کردم، انقدر مردمک هاش نزدیکم بود که 

 تصویر خودم رو تو نگاه خونسردش ببینم.

 تو دیگه کدوم خری هستی؟ از کجا اومدی تو؟ -
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دستش با وجود فشار انگشت هام روی مچش، پایین تر 

 رفت. 

لب هاش رو بهم مالید، بزاق دهنش روی لب های ماتیک 

سته به لبش خیره شدم و عطرش خوردش برق میزد. ناخوا

رو بیشتر استشمام کردم که با حس فرو رفتن یک چیز 

 نوک تیز توی گردنم از تعجب و بهت دراومدم.

آرنجش رو به دست گچ گرفته شدم فشار داد، از دردش  

 دلم ضعف رفت.

قبل اینکه بخوام داد بزنم، لب های گرمش روی لبم 

چشم بستم و نشست و یک جوری گاز گرفت که از درد 

کم کم سرم گیج رفت و احساس کردم مسکن هایی که 

بهم زدن همه باهم اثر کردن و چشم هام درحالی روی 

هم افتاد که لب های سرخش روی لب های ترک خوردم 

 خورد.تیک تیک تکون می
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عرض ارادت جناب سروندی. بهتره بخوابید، وقت -

 استراحته!

  

*** 

 "آرشام"

تظار کشیدن و صبر کردن و این پا و در زدن کارم نبود، ان

 اون پا کردن جزو ویژگی هام نبوده و نیست.

 

۰۵۵ 

🍹 

ؒ  ❁َ͜ــداًّتـ҉یـل�🍹� ؒ  ٰٰـ↭نـؒ  ـٰوؒ   ؒ 
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دستم رو به درب آکاردئونی جمع شده کنارم چسبوندم. 

کمتر شد. به از سرمای فلزش احساس گرمای درونم کمی 

 بوت های جلوی در که حتی جفت هم نشده بود زل زدم. 

یادمه جاکفشیش تو خونه بود ولی االن کفش های بیچاره 

ش جلوی در، توی راه رو داشتن یخ و زبون بسته

 بستن!می

مردد دستم رو تو جیب کت چرمم فرو بردم و تک کلید 

 ش رو بیرون کشیدم.ژاپاس خونه

م. شاید بعدا سر اینکه چرا یواشکی جلوی پادریش ایستاد

 یاز روی کلیدش یدونه واسه خودم زدم دلیل قانع کننده

 آوردم.

کلید رو داخل قفل کردم و با نرمش کوتاهی 

چرخوندمش. در به آرومی و بدون صدا باز شد. حتی 

 زنجیر در رو ننداخته!
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 سری قبل انداخته بود، یادمه صداش رو شنیدم.

. پا داخل راهرو باریک و کوتاه با کفش هام رو درآوردم

 پارکت های سفید گذاشتم.

بوی عطرش، بوی تنش تو کل خونه و فضا تو هوا معلق  

بود. صدای فین فین کردنش و موزیک مالیمی تو گوشم 

 پخش میشد. بی صدا سمت دِر باز اتاقش رفتم.

بی قرار برای دیدنش کمی جلو رفتم. نوای دلنشین صدای 

 محیط پخش میشد. ساالر عقیلی تو

 "نه آروم میشم از گریه، نه یادت میره از یادم

 نمیدونم، به این دنیا تقاص، چی رو پس دادم؟"

 و غمگینش تنها نشسته. حواسش نبود، تو دنیای دخترانه
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به خرگوش سفید سیاهی که کنار پاهاش لم داده بود نگاه 

کردم. یک جوجه کبوتر سفید با پر و پرز هایی که 

 خورد.ود درحال ریختنه، کنارش وول میمشخص ب

 "بگو پشت کدوم ابری؟ که شب، سردرگریبونه

 که روز از ترس تنهایی، پناه سایه میمونه"

نگاهم گرد شد، همستر کوچولویی توی ظرف تخمه های 

رفت و تمام دونه دست نخورده کنارش باال و پایین می

ریخت. صدای های سیاه رنگ تخمه رو روی فرش می

 ته و محزونش با اوج آهنگ زمزمه وار بلند شد.گرف

 "تنها رفتی و بی تو، موج سرگردانم، دریایم باش

 دنیا، بی تو بی معناست. آخر ماندی؟ برگردی کاش!

 هق زد.

 شوکه ایستادم. بلندتر زمزمه کرد.
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 "بی تو دریا، پیش چشمانم، مثل رودی جامانده از دریا

 باشی، دنیا زیباست."ای تو تنها، آرزوی من، وقتی با من 

گوشیش روی تخت بود جعبه جادویی موسیقی! روبه  

 ای، درحالی که از پشتروی تراِس مستطیلی شکل شیشه

به تخت خواب تکیه داده، نشسته بود. درست 

دیدمش، خرمن موهای مشکی دورش کرده و فقط نمی

 شونه هاش و سرش کامال در معرض دیدم قرار داشتن.

بوسید. گریه د، قاب عکسی رو میلرزیشونه هاش می

 کرد؟  کرد؟ چرا انقدر شدید گریه میمی

دونم چرا دست و پاهام شل شد، سرجام مثل چنار نمی

سیخ ایستادم. انگشت هام شل تر از پاهام کنار بدنم افتاد. 

 کرد.کمی جلو رفتم، پرت بود، غرق بود، نگاه نمی
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بوتر خرگوشش با دیدنم از جاش تکون خورد، جوجه ک

بال زد و درحالی که واسه تند تند راه رفتن هنوز خیلی 

 کوچیک بود سمت تراس پر پر میزد.

یاسمن تکونی خورد، نگاه بغ کردش رو از قاب عکس 

 برداشت، دستی پای چشم هاش کشید.

 هو؟چتون شد یه-

از غِم بیش از حد صداش اخم هام درهم گره خورد. قلبم 

 داد.یشاکی شد، مغزم فرمان واکنش م

آهنگ قطع شد، با دستمال کاغذی که کف دستش مچاله 

 میشد سر چرخوند.

نگاه آب گرفته و خیس از اشکش با دیدنم گرد شد. 

ترسید بی نفس جیغ کشید و مثل فنر از جاش پرید. پاش 

به سینی چایی دست نخوردش برخورد کرد و تمام 

 ایش ریخته شد.محتواش روی فرش فیروزه
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شیشه تراس چسبید و با حالت  عقب تر رفت و به

 زهرترک شده ای لب زد.

 یا خدا! تو اینجا چیکار میکنی!؟-

گونه راستش سرخ بود، زیادی سرخ بود! توجهم رو بیشتر 

 از چشم های نمدارش جلب کرد.

 برعکس حال متوحشش با لحن مالیمی جواب دادم. 

 بدموقع مزاحم شدم دقیقا وسط خلوتت اومدم، متاسفم. -

کرد، بدون واکنش، نگاه شوکه شده واج نگاهم میهاج و 

 کردن.و نفس های بلندش شوخی نمی

 ادامه پارت

🍹🍹🍹🍹🍹🍹 

 چ..چه طوری اومدی تو؟ -
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نگاهم میخ رون های سفید و پرش بود که تو شلوارک لی 

اومد. به سختی به چشم های تنگش بدجور به چشم می

 لرزونش و بینی پف کردش نگاه کردم.

 ! از در-

 چه طوری درو باز کردی من نفهمیدم!؟-

ای که مشخص بود سوتین نبسته از تاِپ دو بند خط سینه

همرنگ شلوارکش مشخص بود. مات شده بودم، چرا 

 انقدر این بشر سفیده؟ مسخ شده جواب دادم.

 دادی...حواست نبود داشتی ساالر گوش می-

رد نگاهم رو دنبال کرد، هین بلندی کشید. دست هاش 

لرزید. جلو اومد و تخت سینم چند بار کوبید و زیر می

 لب گفت:

 برو بیرون!-
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با نزدیک شدنش بوی عطرش بینیم رو پر کرد. عقب 

 عقب رفتم، از اتاق شوتم کرد بیرون و درو محکم بست.

مثل مجسمه خشکم زد. گونه اش کبود بود؟ یا من 

 احساس کردم کبوده؟

 

۰۵۶ 

🍹 
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نشد دقیق ببینم، اجازه رصد کردن نداد. انقدر محو چیزای 

جه ش تودیگه مثل اندامش بودم که فراموش کردم به گونه

 کنم. 
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ش چنگی به موهای ژل خوردم زدم و سمت آشپزخونه

پاتند کردم و یک لیوان آب یخ، از آب سردکنش تو لیوان 

 شیدم.های پایه بلند ریختم و یک نفس سرک

داغی بدنم با وجود آب یخی که خوردم کمی کمتر شد. 

به چشم های مخنث و هیزم دستی کشیدم و با فشار دادن 

 شون کنم.پلک های باالیی سعی کردم تنبیه

ای که پوشید؟ تو خونههمیشه انقدر راحت لباس می

ممکن بود کارن سر بزنه!؟ همیشه این طوری بود!؟ بی 

داد. حسی مثل حسادت، دلیل حس بدی بهم دست 

 غیرت!

کسی نبود بیخ گوشم رو بگیره و بپیچونه و دوتا درشت و 

پنج تا ریز بارم کنه که آدم، سرزده، با کلید زاپاس وارد 

 خونه یک دختر تنها نمیشه!
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با کف دستم به پیشونیم چندبار کوبیدم بلکه مغزم یک 

بک کنه و حواسم جمع بشه که چرا اومدم و قرار فلش

چه غلطی بکنم! به ساعت نگاهی انداختم. پنج دقیقه بود 

 ارزشمند از بیست دقیقه رفت.

با باز شدن در و نمایان شدِن تیپ متضاد با چند دقیقه 

قبلش نفسم رو آسوده بیرون فرستادم و با خیال راحت به 

 گونه قرمزش زل زدم.

کم کم عبوس شدم، کبود بود. نامحسوس کبود بود! جای 

فهمیدم که خیلی خیلی ک مرد رو میانگشت سبابه ی

 کمرنگ روی سفیدی پوستش مشخصه. 

جلو رفتم تا دقیق تر نگاه کنم، مانتو و شلوار ناهماهنگی 

پوشیده بود و شال کرم رنگش با هیچ چیزی ست نبود! 

انگار دست انداخته تو کمد قرعه به اسم هرکسی دراومده 

 پوشیده.
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چه طوری باز  رو کار میکنی؟ در خونهاین جا چی- 

 کردی!

روبه روش ایستادم، به جای بها دادن به حرف هاش و 

 صدای گرفته و محزونش دستم باال اومد.

با سر انگشت هام لبه های شاِل نخیش رو گرفتم. نگاهش 

 گرد شد.

 ت کبوده؟چرا گونه-

 قبل اینکه بتونم دقیق تر نگاه کنم خودش رو عقب کشید.

 چه طوری اومدی تو؟ و بده!کبود نیست، جواب من-

به سختی توده ای از هوای آغشته به عطرش رو ته گلوم 

نگه داشتم و سعی کردم به خودم و اعصابم مسلط  مو ریه

 باشم.
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یه کلید از رو کلیدت ساختم. در زدم جواب ندادی -

 اومدم تو!

ابروهای مشکیش در تضاد با پلک های پف کرده و لب و 

ی نگاه کرد ولی عصبی لوچه آویزونش باال رفت، عصب

 نبود.

  

ونه! که بیای تو خباید صبر میکردی بیام دروباز کنم، نه-

اصال کی به شما اجازه داده از رو کلیدم واسه خودتونم 

ست...ز..زشت جناب برنید؟ خوبه پدربزرگم توخونه

 سلحشور شاید من تو شرایط مناسبی نبودم.

وب رو خلبخند بی معنی روی لبم نشست. شرایط مناسب 

 گفت!

تونست حتی از جاش بلند شه براش پدربزرگی که نمی

 دادم.حکم سایه سر رو داشت و البته حق بهش 
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ولی قول نمیدم اگر یک بار دیگه اون تیپی ببینمش اغوا 

 نشم.

مجبور شدم. کارم درست نبود ولی خب، تلفنت -

 خاموش بود یاس! چند بار زنگ زدم.

 جواب داد.ای مکثی کرد و با پوف کالفه

ام سیم کارتم بهش نمیخوره گوشیم شکست، این یکی-

 باید میکرو کنم.

دست هام رو توجیب شلوارم فرو بردم و برای دید زدن 

 وارد اتاقش شدم.

 تونستم صبر کنم بازم شرمنده.عجله داشتم نمی-

 گوشه دیوار ایستاد، به پیشونیش دست کشید.

 چه عجله ای؟-

 کنار تختش ایستادم.
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خواستم باهات حرف بزنم، بیست دقیقه بیشتر می-

تونم سیستم آدم هایی که بیرون این خونه مراقبت نمی

 و هک کنم.هستن

ش چسبوند و انگار از اینکه یادش دست هاش رو به سینه

 اومد از دور مراقبش هستن ناراحت شد.

چه حرفی؟ فکر کردم بهتون گفتم که بهتره دیدارمون -

 کردیم.تموم بشه. خداحافظی 

لبخند دوستانه ای زدم. روی تخت نرمش نشستم و به 

همستر کرم رنگی که همچنان داشت تو تخمه ها وول 

 میخورد خیره شدم.

و زدی نه من تو خداحافظی کردی نه من! تو حرفات-

 و بهت بزنم.هام خانم جوان! اومدم حرف

 

۰۵۷ 
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ه چشمم دیدم لب گزید و کمی سرخ شد. بینیش از گوش

 رو باال کشید یک قدم سمتم برداشت.

 خب میشنوم، بگید.-

خم شدم و از ظرف تخمه، اون جونور پشمالِو خپل رو 

 بین انگشت هام گرفتم.

 زنیم.برو لباس بپوش، بریم بیرون حرف می-

 جا مگه چشه؟همین-

 به صورت نگرانش لبخندی زدم. همسترش از من

ترسید و کف دستم نشسته بود. برعکس اون نمی

 خرگوش مینیاتوریش یا کبوترهای فانتزی سفید رنگش!
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حرف هام تو ده دقیقه جا نمیشه. منم از تند تند حرف -

زدن خوشم نمیاد، مگه سیبزمینی داغ تو دهنمه؟ زودتر 

 لباس بپوش وگرنه دیر میشه و بدبخت میشی.

ا حال خرابی که مطمئنم یکم این و پا و اون پا کرد و ب

 ربطی به حضورم نداشت گفت:

میشه بزارید بعدا؟ یا بزارید یه روز دیگه؟ یا مثال تلفنی -

 تونید بگید؟ امشب...نمی

نفس عمیقی کشید و سعی کرد آروم باشه به لپ های 

 خیسش زل زدم.

 امشب حالم زیاد روبه راه نیست.-

 ارش دادمرو مثل ژله نرم و گرم توی دستم فش همسترش

که پنجه های کوچیکش رو به انگشتم کشید. اینکه حالش 

 روبه راه نیست برای اعصاب من سم بود.
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 یاس، برو لباس بپوش!-

 دربرابر لحن دستوریم ابروهاش باال پرید. 

تونم باهاتون بیام، اون شب کامال واست توضیح من نمی-

 دادم که چرا! بعدشم مهیار..ی..یکم شک کرده.

کرد برام مهم بود؟ گاهش کردم، واقعا فکر میخونسرد ن

 برای پایان به تعللش محکم و جدی ادامه دادم.

اگه اماده نشی و نیای باید تا فردا تحملم کنی. هک -

 کردن سیستم انقدرام که به نظر میاد ساده نیست. 

بلند شدم، از حرکت ناگهانیم که براش غیرقابل پیشبینی 

مسترش کف دستم جا بود عقب کشید. درحالی که ه

خوش کرده بود و از تپلی بودنش حال نداشت فرار کنه، 

 ش ایستادم.سینه به سینه
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دم عمیقی از بوی تنش کشیدم و با لحن بدجنسی، 

 درحالی که خیره مردمک های بلوطیش بودم لب زدم.

سیستم راه بیفته و تو با من از اینجا بیرون نیای، اونوقت -

 لوم نیست چی پیش میاد.باید تا صبح بمونم و مع

آب گلوش رو به سختی قورت داد، روی صورتش خم 

 شدم، نزدیک گوشش نجوا کردم.

 تصمیم با خودته!-

 دونستی؟خیلی زورگویی، می-

شونه باال انداختم و یک دونه پفک از روی بسته طالیِی 

روی میز تحریر کنارمون برداشتم و جلوی دهِن کوچیک 

 همسترش گرفتم.

م. فعال سریع اماده شو وقت زورگویی من آلفای-

 طالست. بدو دختر!
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مردد و پر مکث نگاهش رو از چشم هام گرفت و به 

 خورد انداخت.پفکی که همسترش با ولع می

 و بکشم؟میری یا خودم زحمت لباس پوشیدنت-

از وق زدگی نگاهش خندم رو قورت دادم و سعی کردم 

 نخندم.

 .اون طوریم نگاه نکن موش چادری-

ریخت یک دست درحالی که خجالت از سرو شکلش می 

 مانتو و شلوار ست برداشت و آروم گفت:

 کجا میریم؟-

 هومی زیر لب گفتم، به نکته ظریفی اشاره کرد!

 میخوام ببرمت جایی که عمرا تاحاال رفته باشی.-

دستش به لبه دِر کمد سفید رنگش موند و با دودلی به 

 د نگاه کرد.ساعت که نزدیک یازده شب بو
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آخه این وقت شب؟ دیر نیست؟ نمیشه فردا یه جایی -

 قرار بزارید؟

خواست چقدر چونه میزد، چقدر نگران بود، چقدر می

 امشب با این حال بعدش تنها باشه.

خواستم امشب رو چقدر من سرتق و مصمم بودم که نمی

 تنهاش بزارم...

نامحسوس گوش های بانمک همسترش رو کشیدم که 

وار با سرو سیبیل پفکی نگاهم کرد و احتماال  پخمه

 فحشم داد.

 سانس صبح نداره، فقط شب و نصِف شبه. -

 هاج و واج ایستاد.

 سانس چی؟-
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_خر دوانی! برو لباس بپوش بچه وگرنه باید چایی دم 

ذارم بخوابی و شک نکن حسابی از کنی تا صبح نمی

 خجالتت درمیام.

اتاق بیرون برم،  هول کرد، وقتی دید قصد ندارم از

 خودش  بیرون رفت و درو بست.
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 داریم از شهر میریم بیرون؟-

 دربرابر لحن گرفته و یکم نگرانش سر تکون دادم.

 ترسی؟می-

 نه...-
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ش خوشم اومد. نگاه مغموم و کمی خمارش از نه قاطعانه

 خلوت و بیابونی که ته نداشت. به بیرون بود و جاده ای

یک وقتایی به آسمون سیاه باالی سرمون زل میزد و  

گاهی به جاده و ماشین هایی که با سرعت از کنارشون 

 کردیم.عبور می

یک وقتایی با صدای نفس های عمیقش سکوت رو 

شکست و گاهی با صدای باال کشیدن بینیش و تکون می

 خوردنش روی چرم ماشینم. 

ش خیره شدم و رخ به چهره گرفته و بی حوصله از نیم

 آروم گفتم:

 کردی عروسک؟چرا گریه می-

 به همه میگی عروسک؟ تکه کالمته؟-
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اخم کردم. بی حوصله جواب داد، درست مثل چند دقیقه 

قبل که وقتی پرسیدم  پیتزا بخرم یا نه؟ که جوابم شد یا 

 نه! میل ندارم.

 این جواب سوالم نبود.-

ینه نشست، سرعتم رو یکم پایین آوردم. بیشتر دست به س

خواست صورتش رو نگاهش از جاده و رانندگی دلم می

 کنم.

فیس بی آرایش و کمی پف دارش برام قشنگ بود و اون  

ش که نشانه جوش های چندتا لک کمرنگ زیر چونه

 کرد.هورمونیه از جذابیتش کم نمی

ازت خوام بفهمی و درک کنی که وقتی یاسمن..می-

پرسم چرا ناراحتی یا گریه کردی توقع دارم جواب می

 بشنوم. سری قبل جواب ندادی دیدی چی شد.
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سرش رو پایین انداخت، یکم مکث کرد. لحنم رو مالیم 

 تر کردم، مهربون تر، با آرامش و دوستانه لب زدم.

هوش کارن کاری کرده؟ گوهی خورده؟ چیزی گفته؟ به-

 ی؟ااومد نسناِس گاِو طویله

طنز کالمم زیاد موفق نبود لبخند رو لبش بیاره. گرگم بی 

گفتم خفه شو کشید. هرچی میکرد و زوزه میقراری می

 گوشش بدهکار نبود.

کرد که عرضه آروم کردن یاسمن کم کم داشت تحقیرم می

رو ندارم، اصرار داشت وسط رانندگی تشریف بیاره بیرون 

 و عرض اندام کنه!

سم رو از گرگ زبون نفهمم پرت نفس عمیق یاس حوا

کرد، شال حریر صورتی رنگش رو کمی با انگشتش 

 مچاله کرد و با لحن آرومی جواب داد.
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یاد گذشته افتادم..خانوادم! بچگی هام و روزایی که -

خرید و تو خوب بود. روزایی که بابام برام بستنی می

بست و بابابزرگم غر میزد که رو حیاط بابا فرهاد تاپ می

خندیدم و بندن! اون موقع که میدرخت خرمالو تاپ نمی

ریختم، با لباس کردم. رو سر گربه ها آب میبازی می

پریدم تو حوض! دنبال جک و جونور های تو باغچه می

 گشتم. دلم واسه اون زماِن کوتاه تنگ شده.می

 لبخند تلخی زدم.

ات تنگ میشه. چقدر خوبه که دلت واست خانواده-

پدرت یا مادرت آدم های خوبی بودن و با  مطمئنم

 مردنشون اذیت شدی.

 گیج نگاهم کرد.

 مگه تو اذیت نشدی؟-
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ای که کم کم داشت به خاکی شونه باال انداختم و به جاده

 و سنگی بودن ختم میشد، توجه کردم.

مامانم وقتی به دنیا اومدم مرد و پدرم تقریبا چهارسال -

 پیش کشته شد.

 .چشم هاش گرد شد

 کی کشتش!؟-

 خندیدم و با لحن بی خیالی گفتم:

ها یعنی پدر امیرحسین، با پدرم قرار شد آلفای خوناشام-

متحد بشن، جفتشون آدم های سیاستمداری بودن و همه 

دونستن امکان نداره خاندان آریا و سلحشور آبشون می

هاشون کاریباهم تو یه جوب بره. باالخره یه روز طمع

و زمین زدن که د.سر ثروت و قلمرو  پدرمکار دستشون دا

 و بکشه باال، قلمرو پدرم رو گرفتن و یکمم...اموالش
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مکث کردم و به جای ادامه دادن بهش زل زدم، از قیافه 

اومد، وقتی با تمام وجود گیج و حیرت زدش خوشم می

 کرد بفهمه چی میگم.سعی می

ه ک پدر امیرحسین باعث مرگ باباته؟ همون امیرحسینی-

 ت اومد؟تو خونه

مثل این وحشیا  همون امیرحسینی که تو کمد دیدتت!-

 کرد و مثل خر درو شکست.نگاهم می

ابروهاش باال پرید، پیش خودش دودوتا چهارتا کرد، هر 

کرد جواب چهار نمیشد. یک پنج غیر جوری نگاه می

 منطقی جلوی صورتش بندری میزد.

 بعد تو باهاش مشکلی نداری؟-

 ه پارتادام
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تونستم آتیش های بزرگی که روشن کردن رو از دور می

 ببینم. 

دادن، تو این تاریکی پرژکتور ها خوب مسیر رو لو می

محض بیابون و جاده ای که زیادی از اتوبان فاصله داشت 

و سیاهی مطلق شب و ماهی که نبود ولی نوچه هاش ریز 

و پال بودن، جای خفنی برای ریز تو آسمون پخش

 ست.اموش کردن ناراحتی ها و دلتنگی های گذشتهفر

نه عروسک، من مشکلی با امیر ندارم. پدرش با پدرم -

 مشکل داشت. نه من! 

با صدای جیغ و خنده های دخترای جوگیر که درحال 

رقص بودن، نگاه وق زدش رو از من گرفت و به ماشین 

خورد زل های مدل باالیی که اطراف محوطه به چشم می

 زد.

 اینجا چه خبره!-
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لبخندی زدم و ماشین رو کنار یک پورشه سفید رنگ نگه 

 داشتم.

 گفتم میبرمت خردوانی!-

لب هاش رو مثل ماهی بازو بسته کرد. دستم رو روی 

فرمون چسبوندم. سمتش چرخیدم و با لذت به هیجانی 

 کشید خیره شدم.که کم کم داشت درونش شعله می

شمرد مخش سوت  تعداد ماشین هارو که سرانگشتی

کشید و با لحنی که شبیه دختر بچه های بغض دار نبود 

 گفت:

 کورسه؟ آره کورسه درست فهمیدم؟-

سر تکون دادم و به دخترا دور آتیش با کمک بلندگوهای 

 رقصیدن اشاره کردم.ساسان می
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بیشتر پز ماشینه، یکمم شیطنت و خز پارتی! واسه بچه  -

کارکنن. اون وسط ولشون چیدونن با پدارایی که نمیمایه

 مسط هام یه کورس میذارن. چندتا اسپانسر داره!

 نگاهش برق زد. 

 مام میریم؟-

 اش بلند خندیدم.دربرابر لحن کودکانه

 پیاده شو خانم جوان! نیاوردمت کایت هوا کنی که!-

با ذوق پایین پرید. هوا یکم سوز داشت ولی کسی براش 

 حالیشون نبود! مهم نبود یا شاید هم گرم بودن

کنار ون هایس برلیانس سیاه رنگ عباس مشروب و  

ویسکی سرو میشد و تو پر کردن پیک بچه ها کوتاهی 

 کرد.نمی
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صدای موزیک با وجود باند هایی که با موتور برق گوب 

 کرد توی مغزم پخش میشد، گاز دادن هایگوب می

خود و شاخ و شونه کشیدن بچه هایی که ادعای بی

 کردن، کم تو بدترشدن سردردم نقش نداشت.رانندگی می

کرد، دستی دور دهنم کشیدم، یاسمن کنجکاو نگاه می

دستش رو گرفتم. انگشت هام رو دور انگشت های 

 ظریفش فرو بردم. گرگم از این حرکتم خوشش اومد.

ناخته، محو عروسک و ای ناشمثل کودکی جلوی جزیره 

خورد. آروم و نامحسوس بازی شد و تکون نمیاسباب

 سمت خودم کشیدمش. 



 

Romanzo_o 1212 

سمت گوشش خم شدم دم عمیقی از رایحه موهاش 

 کشیدم و جدی گفتم:

 اینجا یکم شلوغه، نزدیکم باش گم نشی.-

با چشم های درشت درحالی که به مرسدس بنز طالیی 

دهنش رو خیره شده بود و آب  SLSAMGرنگ مدل 

قورت میداد سری به معنی باشه تکون داد. هرچند بعید 

 دونم شنیده باشه چی میگم.می

دستش رو عقب تر کشیدم که به کاپوت نازی تکیه داد و 

 محو محیط شد و با ذوق به ماشین ها زل زد.

 میشه بریم جلو؟-

نگاهم رو از افرادی که کنارمون بودن گرفتم به مسیر 

ه دوتا المبرگینی اوروس زرد که نگاهش  که منتهی ب

 رقص چراغ راه انداخته بودن، رسیدم.



 

Romanzo_o 1213 

یکم صبر کن میبرمت جلو، منتظر این سعید -

خوری واست بیارم؟ اینجا کلی گوریم. چیزی میگوربه

 هله هوله داره. 

 ها؟-

خندم رو قورت دادم، از دختری که لباس های تنگ و 

تا میزد دوکوتاه مشکی رنگی پوشیده بود و بهم چشمک 

چاکلت موس کیک برداشتم و یکیش رو سمت یاس 

 گرفتم. چرخید و مردد نگاهم کرد.

بخور و یه امشب به هیچ کوفت و زهرماری فکر نکن. -

هات بلند بگو گور پدر دنیا. یه شبایی باید بیخیال بدبختی

 بشی تا فردا سر فرصت بتونی براشون بجنگی. 

هاش گرفت و لیوان  یک بار مصرف رو بین انگشت 

باسنش رو روی لبه کاپوت گذاشت. از دور سعید رو 

 اومد.دیدم که با لیدا سمتمون می
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براش دستی تکون دادم که با دید یاسمن خبیثانه چشمک 

 زد و باهام دست داد.

احوال رئیس! اومدی حال گیری کنی با این نازی -

 جونت؟

به لیدا که آرایش مالیمی کرده بود و با یاسمن چاق 

 کرد نگاهی کردم و سمت سعید خم شدم.المتی میس

امشب تو دور مسابقه نیستم، فقط اومدم تعطیالت چند -

 ساعته!

کنارم شق و رق ایستاد، دستی به پالتو اسپرت طوسی 

 د.شدش زرنگش کشید و چنگی به موهای رو به باال شانه

و بخورم، چرا انقدر پف کرده؟ از دم خونه تا تعطیالتت-

دش کردی؟ چرا این دختره هروقت تورو میبینه اینجا با

 پف داره؟ 
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 خورمت. نزدیک تعطیالتم نشو وگرنه من می-

اش توجه دخترارو جلب کرد. لیدا باهام دست صدای قهقه

داد. با دستکش های سفید مخملیش، یقه خزدار پالتو 

 شنلی شیری رنگش رو کمی صاف کرد و با ناز گفت:

 ان وقتی فهمید میای ثبتمسابقه شرکت نمیکنی؟ ساس-

نام نکرده رو دست فرمونت شرط بسته. انقدر جلوی این 

بچه قرتیا گفته آرشام، آرشام، فکر کنم فراری مشکی ببینن 

جیغ کشان فرار کنن. بیا رو این ساسان دربه درو زمین 

 ننداز کارو کاسبیش بدجور خوابیده ها!

 الیناخواسته لب هام به نیشخند باز میشد ولی در تق

جلوگیری از این حرکت، از جیب کتم یک نخ سیگار 

وینستون آبی برداشتم و بین لب هام گذاشتم که مشغول 

 شه، گفتم:
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از سر کیسه کردن ملت دست برنداشته؟ همون دغل -

 بازیه که بود؟

و ای رنگم رلیدا پشت چشمی نازک کرد، فندک زیپو نقره

زدم و  یزیرش گرفتم، زیپو که به توتون رسید پک عمیق

 ادامه دادم.

درهرحال به جهنم، اومدم نگاه کنم نه که مسابقه بدم. -

 الستیکام اسلیک نیست.

 سعید روی شونم کوبید و هیجان زده گفت:

بابا چهارتا سوسول بچه دماغو اومدن ثبت نام کردن، با -

ماشین های اهل بوق! موتورشون یک دهم قدرت نازی 

 میده ها.نیست. بیا برو سوسکشون کن، حال 

است عزیزم. فکر کردی که چی؟ آمریکا  اینجا ایران-

نیست که آدم حال کنه. اینا نهایت بتونن یه دور تو اتوبان 

فر بخورن که بعید میدونم به اتوبانم برسن، آقازاده ها و 
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کله گنده ها ریسک نمیکنن. به پلیس و جریمه بعدش 

 ارزه!نمی
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چشم هاش گرد شد. دودش رو بیرون فرستادم که به 

 اومد.خاطر سرما غلیظ تر به نظر می

تو از کی به این چیزا اهمیت میدی؟ پنج سال پیش -

 کرد؟ عمت بود دهن جاده های اینجارو سرویس می

اینبار اجازه کش اومدن ماهیچه های لبم رو دادم، فیلتر رو 

 خوندم و نیشخندی زدم.بین انگشت هام چر
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، پنج ساِل پیشه. قرار نیست چون تو پنج سال پیش-

گذشته فالن کارو کردم االنم بکنم. قرار بود درس بگیریم، 

خریت ها کمتر بشه عقل بیاد وسط! مرد اون دوره که 

 حوصله این غلط هارو داشتم.

به کاپوت تکیه دادم و خواستم بگم دیگه مثل قبل نیستم، 

خوش نیست، دیگه شور و ذوق جونی ندارم، دیگه دلم 

دیگه بعد ماریا کورس نمیدم ولی نگاه یاسمن زبونم رو 

قفل کرد و وادارم کرد اصوات بعدی خاموش بشن و 

 کلمات و واج ها کنار هم قرار نگیرن.

تو نگاه بلوطیش که خیره سیگار بین انگشت هام بود 

حیط کافی داد. انگار مهنوز غم موج میزد، غمش آزارم می

نیست، اون موسیقی و ماشین های رنگا رنگ و شوخی 

های من کافی نیست. دنیا دنیا غم داشت و انگار هیچ 

 کرد. چیزی این دنیارو متالشی نمی
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گرگم بهم تشر میزد، حسی درونم شکل گرفت، شبیه 

ای که سوخته و خاکستر شده ولی هنوزم شعله فیتیله

اش هست.  نارنجی رنگ آتِش زنده تو خاکستر

خواستم براش کافی باشم، چیزی که اون لحظه تو می

خورد همین بود که کافی باشم. زبونم ذهنم چرخ می

 چرخید.

 یاس...-

قاشق پالستیکیش رو داخل چاکلتش فرو برد و گرفته  

 گفت:

 بله؟-

نگاهش کردم، این فیس بدون آرایش و بی نقص با 

بینی مردمک و مژه های تر و گونه های برجسته و 

 کوچیک حواس برای من نذاشته. 

 ترسی؟از سرعت زیاد که نمی-
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ابروهاش باال پرید و گیج به چهره های متعجب سعید و 

لیدا نگاه کرد و سری به معنی نه تکون داد. لبخندی رو 

 لبم نشست، مگه چند بار فرصت خندونش رو داشتم؟

به ساسان بگو بحث شرط بندی رو جمع کنه ولی یه جا -

 هو دلم خواست چند نفرو سوسک کنم.کنه. یه خالی

*** 

 "یاسمن"

از استرس و هیجان به مانتوم چنگ زدم. صدای گاز دادن 

ماشین های کناریمون باعث تشدید شتاب ضربان قلبم 

تونستم شد. اتاقک ماشین هواش برام کم اومده، نمیمی

حجم زیاد بی اکسیژنی رو با نفس های عمیق که آغشته 

 ست کنترل کنم. وهبه بوی قه

 و دقیق میشنوی؟ االن چک کن، صدام-



 

Romanzo_o 1221 

 ش رو پشت گوشش انداخت.سیمآرشام بی

کیفیتش پایینه ولی خوبه. کنار لیدا بمون نقشه رو کج -

 کنم. و از گله اخراج میبخونید جفتتون

سعید خندید، عالمت اوکی رو به جفتمون نشون داد و 

ه ون اینکه نگاهم کنرفت. آرشام شیشه رو باال کشید و بد

 ریلکس گفت:

 و ببند! قراره خوش بگذره.نگران نباش و کمربندت-

قرمز رنگ  AMGکمربندم رو فوری بستم. به مرسدس 

 کنارمون که شیشه هاش دودی بود زل زدم و گفتم:

 یه وقت تصادف نکنیم!؟-

مسیرهمواره، وسط بیابون چیزی نیست که بهش بکوبم. -

 ست و نهایت سه دوره.کال دوتا پیچ بیشتر نی
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آب دهنم رو قورت دادم. اون پورشه نقره ای کنار 

مرسدس بدجور بهم چشمک میزد. یک مسابقه کوچولو 

 بود!

 به طرز مشکوکی فقط دوتا رقیب داشتیم.

ماشینش رو با دگمه سیاه رنگ کنار فرمون روشن کرد. 

دست گرمی گاز بی دلیلی داد. صدای غرش ماشین هایی 

پهلوی ما منتظر شروع بودن قند تو دلم آب که پهلو به 

 کرد.می

میگم...یه..وقت..چپ..نکنیم! خطرناک نیست؟ پلیس یه -

 وقت نیاد.

مردونه خندید، سمتم چرخید و دستش رو به فرمون 

 گرفت.

 کنیم، نهکنیم یاس! نه چپ میسریع و خشن بازی نمی-

تصادف و نه قراره صاعقه از وسط آسمون بخوره تو 
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از شهر دوریم، از جاده و مردمم فاصلمون زیاده،  سرمون.

 خبری از پلیس نیست. نگران چی هستی؟

خواستم بگم هیچی، فقط هیجان زده شدم ولی سکوت می

کردم. نگاهم رو از چشم های عسلی شفافش که به خاطر 

پرژکتوری که کناِر پنجره ماشین قرار داشت و نورش 

ردم جیب کتش صاف افتاده بود داخل گرفتم. احساس ک

 خوره.داره تکون می

نگاهم رو تنگ کردم. واقعا تکون خورد یا من توهم زدم 

 خوره؟که تکون می
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شرکت کننده های عزیز توجه کنید که زمان شما تو -

مسابقه محدوده و فقط یک شانس بردن دارید. کسی که 

از مسیر بگذره و سه دور کامل رو تکمیل زودتر از بقیه 

ست. موقع ای که ویراژ کنه و از خط پایان بگذره برنده

نکنید. دیشب بارون  Oversteerمیدید مراقب باشید 

اومده مسیر شاید لیز باشه! کسی خواست انصراف بده 

ن و از و بیاره پاییسیم اعالم کنه و بعد سرعتشحتما تو بی

 م هارو چک کنید.سیجاده خارج شه. بی

ش یک صدای نکره مردی که از هیجان بین هر جمله

کشید، تو کل محوطه خیلی واضح پخش نفس کوتاه می

میشد. حواسم از حرف هاش پرِت جیب آرشام بود. آخر 

 طاقت نیاوردم و با انگشت بهش اشاره کردم و مردد گفتم:

دونم تاثیر هیجان و استرسه یا واقعا جیبت داره نمی-

 خوره.ون میتک
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نگاهش رو از جاده خاکی که دو طرفش رو با ریسه های 

ال ای دی روشن کرده بودن و چندتا بشکه خالی با آرم 

های مختلف مسیر دور زدن و پیچ هارو مشخص کرده 

 بود، گرفت و با گیجی نگاهم کرد. 

انگار که یاد چیزی افتاده باشه، ابروهاش باال پرید، دهنش 

خواست حرف بزنه صدای شلیک و  نیمه باز شد و تا

 استارت مسابقه تو گوشم پخش شد.

 خوب شد گفتی!-

پاش رو تا ته روی گاز فشار داد، ماشین یک جوری 

غرش کرد و شتاب برداشت که کل هیکلم مثل چسب به 

صندلی چسبید. قلبم هری پایین افتاد، جریان آدرنالین رو 

 کردم. تو تک به تک مویرگ هام احساس می
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صندلی چسبیدم، با هر تکون ماشین قلبم از هیجان به 

داشت منفجر میشد. آرشام خونسرد بود، حداقل خونسرد 

 تر از من!  

پورشه نقره ای کنارمون جوالن میدادن، سپر به سپر! 

 کرد و ازمون عقب افتاد.مرسدس قرمز بیشتر غرش می

به دستگیره کنار در چنگ زدم که به اولین پیچ رسیدیم. 

 از اینکه ممکنه ببازیم بی اراده گفتم: نگران

 داری عقب میوفتی!-

خندید، یک جوری فرمون رو چرخوند که ماشین بدون 

کوچیک ترین لغزش دور زد و باعث شد دقیقا یاد فیلم 

 سریع و خشن بیفتم!

خوره، و بگیرش. زیادی داره تکون میدارمش، بیا این-

 قلقلکم میاد.
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یبش فرو برد. با بیرون نگاهش کردم که دستش رو تو ج

کشیدن نرمک چشم هام از کاسه بیرون پرید و ناباور 

بار پورشه بهمون نزدیک شده بود و داشت درحالی که این

 گرفت داد زدم.سبقت می

 و با خودت اوردی اینجا که چی بشه! همستر من-

ترسید خوشم اومد، حواسم نبود با کلیدهام دیدم ازم نمی-

 ر کردم جاسوئیچیه...کردمش تو جیبم! فک

خواستم جیغ بکشم که از لحن خندون و خونسردش می

با کج کردن فرمونش و برخورد الستیک های عقب به 

 یکی از بشکه ها، صدای سعید تو میکروفون پخش شد.

اد ات داره زیبه مانع نکوب امتیاز منفی گرفتی. فاصله-

میشه، چهارتا پیچ دیگه داری، شتاب بده اون بی 

و! اون پورشه با اون سپر کج چیه ازت جلو بصاحا

 افتاده؟
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 آرشام دستی به میکرفون کشید و بلند گفت:

بدجایی پیچ گذاشتن، قشنگ خارمادر استاندارد رو -

و دراوردن. به ساسان بگو رو نازی یه خش بیفته صورتش

 ندازم. با این پیست درست کردنش.از ریخت می

ارم و حتی با وجود پیچ بعدی نتونستم خودم رو نگه د

کمربند سمت آرشام متمایل شدم، بدنم حس خالی بودن 

داشت. کمربند به شکمم و شونم فشار آورد که دستش 

روی سینم نشست و محکم به صندلی چسبوندتم. گرمای 

 بدنش حتی از روی مانتو به بدنم سرایت کرد.

 محکم بشین عروسک!-

حالی که آب دهنم رو قورت دادم و با لب خشک شده، در

 نرمک کف دستم مچاله شده بود گفتم:

یکنه؟ کار میه دلیل منطقی بیار که همسترم تو جیبت چی-

 اونم وسط کورس!
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 گنجه!دلیل ندارم کال منطقی عمل کردن تو مخیرم نمی-

اخه اینم جوابه؟ حیوون بدبخت جفت کرده از ترس! -

 دادمش دست لیدا!بیرون بودیم چرا نگفتی؟ می

 ی نه تکون داد.سری به معن

 ترسه، سعیدم چندشش میشه. لیدا از موش می-

حیوون بدبخت از ترس و تکون خوردن های زیاد ماشین 

شبیه گلوله پشم شده بود. بین دست هام گرفتمش که 

احساس کردم دهنش پره و چیزی شبیه پارچه یا چرم از 

دهنش افتاد. جلوی صورتم نگهش داشتم و با حرص 

 گفتم:

 ِت!؟ چی تو دهن-
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آرشام با شنیدن حرفم، با یک دست فرمون رو سفت 

چسبید و با دو انگشت دست آزادش الی جیِب کتش رو 

 باز کرد و با حرص گفت:

کیفم پولم رو گاز زده! توف! چرم اصل بود پشمک! مگه -

و غذا نمیدی به این خنگولت؟ پخمه، کلی پول اون کیف

 داده بودم.
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دربرابر نگاه گشادم انگشت تهدیدش رو به رخ کشید و 

 خیلی جدی دستور داد.



 

Romanzo_o 1231 

یه کیف پول مدل مونت بالنک به بدهکاریات اضافه -

و سیچاِنت یه گاز درشت زده! ایشکن، از این مدل قهوه

 و واسم بخر.مشکیش

پاش رو بیشتر روی پدال فشار داد، سرعتش هر ثانیه 

 تر میشد و وقتی سعید تو میکروفون غرید.بیش

و به رخ بکش. این های اون نازی خانمتیکم آپشن-

 یارو پشت سرت مثل سیریش چسبیده. گاز بده ناموسا!

  

لبخندی زد و به گفته پر حرص سعید عمل کرد. ماشین 

شتاب گرفت، نرمک تو دستم خشک شده بود و گفته 

د تند یخورد و تنآرشام شبیه جاسوئیچی پشمکی تکون نم

کشید و گاهی صدای ریزی از خودش درمیاورد. نفس می

دو تا پنجه های کوچیکش رو دور انگشت سبابم 

 داد.چسبونده بود و با نگاهش به آرشام فحش می
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مبهوتش مونده بودم. مهبوت اونی که خونسرده، جذبه 

داره، دستور میده و استایل شیکش شبیه یک راننده مبتدی 

ولی که بخواد پز ماشین بده، نیست. تو و بچه سوس

 کردم کارشرانندگی حرف برای گفتن داشت. اعتراف می

 عالی بود.

زمان داشت تموم میشد، شمارش معکوس چراغ 

دیجیتالی، با نوار های قرمز و اعداد التین قرمز روی 

 کرد. صدوبیست ثانیه تیک تاک می

از صدای دست و جیغ تمام کسایی اونجا بودن، بین گ

دادن ها و صدای مجری ناشی که با حرف های قلمبه 

 سلمبه شورش کرده، گم شده بود.

نفس عمیقی کشیدم. از تک رقیبش جلو زد و پشت 

 سرش تو گردو خاکی که به راه انداخته، گمش کرد.
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تونستم دوباره اعتراف کنم و کارش حرف نداشت، می

 بگم عالی بود. لبخند زدم و به جاده زل زدم. 

ه هموار و بی رقیب، اول بودن قشنگ بود. وقتی اولی جاد

نگران پشت سرت نباید باشی. نگاهت باید به جلو باشه، 

 به کارت، به هدفت!

هیجان زده دنبال خط پایان بودم، از دور روبان قرمز 

کردن رو رنگی که دو نفر داشتن وسط جاده نصب می

 دیدم. می

 ش دراومد و بابا ذوق نرمک رو بین دستم فشردم که جیغ

 انگشت به جلو اشاره کردم.

 رسیدیم، رسیدیم! خط پایان اونجاست!-

نزد تو پرم، نگفت کور نیستم دارم میبینم. مثل کارن متلک 

کردم چشمات انقدر تیزبین ننداخت و نگفت " فکر نمی

 باشه"
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 تمسخر نکرد بلکه به هیجانم، چشمکی زد.

ن نصف سوسکشون کردیم عروسک! جاییزه هرچی داد-

 نصف!

 کودکانه خندیدم و بی حواس گفتم:

ام داره؟ چی میدن؟ از این کاپ طالیی ها وای! جاییزه-

که عکس ماشین داره، نمیدن؟ یه بار تو فیلم دیدم جاییزه 

 یه ماشین خفن دادن. از این لوکس خوشگال!

 نگاه خندونی بهم انداخت.

 سعید جاییزه چی میدن؟ کاپ میدن یا ماشین؟-

ماشین؟ وات ِد فاک داداش من! این ساسان دربه  کاپ و-

در ازت چیزی َنکنه جاییزه بخوره توسرش! تو فعال گاز 

دونی اینجا چه خبره! دهن همه آب افتاده. دخترا بده نمی

 صف کشیدن بریزن رو ماشینت. 
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آرشام دو دستی فرمون رو چسبید که برای یک ثانیه از 

که مستقیم به  پنجره نگاهم به سمت بیابون و چراغی

اومد جلب شد. سمت پنجره کمی مایل شدم. سمتمون می

دستم رو به شیشه های یخ کردش چسبوندم و زمزمه وار 

 گفتم:

 اون کیه؟ چرا داره میاد سمت ما؟-

نیم نگاهی انداخت و اخم هاش در هم شد. خارج پیست 

اومد. مشکوکانه به آرشام نگاه کردم که هم سرعت ما می

 یم برد و غرید.سدست به بی

 سعید تو لیست شرکت کننده ها کسی المبورگینی داره؟-

 صدا قطع و وصل میشد ولی صدای گیجش رسید.

 نه...اون کیه از جاده خاکی داره دنبالت میاد؟-

 سوال خوبی بود!
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سرجام نشستم که از بی راهه، خودش رو به دو بشکه 

ه بنفت کنار پیچ کوبید. ترسیدم و هینی زیر لب گفتم. 

صندلی چسبیدم، آرشام فرمون رو چرخوند تا بشکه ها به 

 ماشین نخوره. آب دهنم رو قورت دادم.

 چیکار میکنه؟ مگه میشه از خارج جاده بیاد تو پیست؟-

 انگار یه بازیکن قاچاقی داریم!-

به پالک المبورگینی آبی رنگی که جلومون داشت ویراژ 

 میداد زل زدم.

بره، باالتر رفت و درست  سرعتش به جای اینکه پایین

وقتی از خط پایان عبور کرد، وقتی روبان قرمز به شیشه 

جلو رسید و پاره شد،  به جای توقف و اهمیت به فش 

فشه های مردم دنبال اون ماشین غریبه، بیشتر گاز داد و 

 درجواب داد سعید که گفت:
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از خط پایان رد شدی! کجا میری؟ آرشام، برگرد دارید -

 ت اتوبان!میرید سم

میکروفون رو قطع کرد. بی سیم رو از پشت گوشش 

درآورد. به جای اون آرامش، دگرگونی و کالفگی و شاید 

حرص تو نگاهش دوید و با چشم های سرخ نیم نگاهی 

به چهره مبهوتم که نفس تو سینم حبس کردم انداخت و 

 غرید.

 بار باید محکم بشینی عروسک!این-
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از سرخی نگاهش که آمیخته به شیطنت و هیجان بود 

ابروهام باال پرید. از چرخش الستیک ها روی سنگ ریزه 

و خاک بیابان، غبار غلیظی بلند شد ولی درست مثل 

کوری در دل غار دنبال اون المبورگینی آبی با پالکی که 

 ت. برای ایراِن و برازنده باالشهره، رف

اینبار تو دنبال کردنش شوخی نداشت هرثانیه سرعت 

 رفت.باالتر می

از ترس اینکه یک وقت حواسش پرت نشه جرات اینکه 

سوال کنم، کجا میری و اون کیه که داری باهاش سرشاخ 

 میشی رو نداشتم.

 به صندلیم چسبیدم.

ماهیچه پاهام رو سفت کردم و به کف ماشین چسبوندم. 

 کشید.شت شدم آروم نفس مینرمک زیر دسِت م

 به لبه پنجره دست کشیدم و محتاط گفتم:
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 داری میری سمت اتوبان...جاده شلوغه.-

به دنباله کج کردن مسیر آبی الکچری، نازِی خانم هم 

دنبالش رفت. از سراشیبی باال رفت و صاف افتاد تو 

 اتوبان!

 ترسی یاس!گفتی نمی-

عجیب آرشام  مصمم تر نشستم و جدی از لحن دورگه و

 گفتم:

ترس با هیجان و نگرانی و مرگ و گیر افتادن فرق داره -

 شناسیش؟کیه دنبالشی؟ می جناب سلحشور. این

رفت، ماشین های بیشتری به چشم هرچی جلوتر می

کشید و با پای اون دریای براق الیی میخورد، هممی

ایش مسیر هر ماشین رو قیچی دست فرمون فوق حرفه

 بی ربط گفت: کرد ومی
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کردی؟ با بچه های تو کوچه؟ یا بچه بودی بازی می-

 فامیل؟

 زهرخنده تلخی زد.

 کردی عروسک؟با پسرعموت دکتر بازی نمی-

خورد. به چشم های نرمک زیر دستم تکون می

خواستم بهش بگم من بچگی کوچولوش نگاه کردم. می

 کردم!نکردم، من با کارن بازی نمی

خونه بیرون برم، من اگر بچگی هم من حق نداشتم از  

کردم همه سرم داد زدن. همه گفتن بزرگ شدی حق 

نداری عروسک بخوای، بزرگ شدی حق نداری اسکیت 

 بخوای.

بزرگ شدی حق نداری بری تو کوچه، حق نداری بری  

 خونه دوستات...
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خواستن زود بزرگ شم تا دردسر نشم. بچگی من فقط می

 م زنده بودن خالصه میشد. تو سال هایی که پدرو مادر

بعد اون فقط یک دختر شیطون بودم که سمت هرکس 

خواستن ازش یک دختر خواستش و میرفت نمیمی

 ساکت بسازن. 

نه مادربزرگم وقتی از مکه اومد واسم هدیه میاورد، نه 

رو میبرد پارک! نه عموم برام هدیه  پدر بزرگم من

 . کردخرید و نه کارن باهام بازی میمی

رفتم تو کوچه و با دخترای وقتایی هم یواشکی می

کردم تهش یکی سرم داد میزد که همسایه بازی می

لباسات کثیف میشه، برگرد تو خونه! تو کی بزرگ میشی؟ 

 چرا یاسمن بزرگ نمیشه؟

زندگی شخصیت به 》آهی کشیدم، کسی درونم فریاد زد 

 《کسی ربط نداره
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به پایین مانتوم چنگ جای تمام این حرف ها، درحالی که 

 میزدم گفتم:

کردم. اهل نه، من با کارن جور نبودم. باهاش بازی نمی-

 بازی نبود فقط نگاه میکرد.

 باالخره سکوت رو شکست. 

کردن من با بچه بودیم بقیه یه قول دو قول بازی می-

رفتن رودخونه سنگ میزدم تو سرش. همه تابستون می

دیم کرتو آب و سعی میگرفتیم شنا من و اون کشتی می

 دیگه نگه داریم.و بیشتر از همنفسمون

نگاهم رو باریک کردم. شیش دنگ حواسش به جاده بود 

 رسید.داد بهش نمیو ماشینی که هرچی گاز می

زدیم. تو بچگی دیگه رو میتو جنگل با چوب هم-

 .رفتمو باال میسگی بودم واسه خودم! دیوار راستتوله
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ف هاش با ذوق بگم توله گرگ بودی خواستم بین حر

 ولی احساس کردم جاش نیست.

بزرگتر شدیم، یه بار بین بچه ها دعوا شد، زدنش.  -

اشون کولش کردم و سر تک سرش شکست، تا خود خونه

و شکستم. یه بار عموم زد در تک بچه های اون اکیپ

گوشم، اونم به تالفی پسرعموم رو تو جنگل زهرترک 

 کرد. 

ش زل زدم. به ص شد، به نیم رخ مردونهنگاهش خا

لبخند مالیمش، به لذت خاصی که کناره واژه ها و واج 

دونم چرا ولی فقط یک کرد. نمیها با وسواس پخش می

 اسم جلوی زبونم اومد.

رسید، فقط یکم فاصله به جلو نگاه کردم داشت می

 داشت.
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و تبعید کرد و اجازه نداد برگردم پیش سه سال من-

و گرفت. سلطنت، ادم، سه سال یه تنه تمام زندگیمخانو

ام، پول و ثروثم، پدرسگ تمام هست و خواهرم، عمه

 نیستم رو گرفت که فقط...

لحنش آروم بود، حرص بین لحن کلماش پیچید، 

ناخواسته به لب هاش زل زدم. مفهموم کلماتی مثل 

 فهمیدم منظورش چیه!سلطنت برام گنگ بود. زیاد نمی
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 که فقط چی؟-
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لب هاش رو بهم فشرد، مثل انگشت هاش که فرمون رو 

 داد.داشت و فشار میسفت تر نگه می

که خبرش مراقبم باشه. که زنده بمونم، که خاندان -

و رو سرش گذاشت و کثافطش تیکه پارم نکنن. خواهرم

نه. ازم گرفتش ولی نذاشت کمک کرد با برادرش ازدواج ک

رج و خو گرفت ولی یه ریالشخار تو دستش بره. ثروتم

و باباش باال بکشه. نذاشت نکرد. نذاشت خونه و اموالم

ام تو خیابون بمونه. و بگیره. نذاشت عمهگرگی جام

زندانیم کرد، اسیرم کرد. یه بار دستم و کتفم رو شکست 

اومد سراغم که  ولی وقتی فهمید گیر افتادم یه جوری

 فرشته مرگ سراغ آدما نمیره.

کردم توده عظیمی گلوش رو نگاهش قرمز شد، حس می

 اش رو پر کرد.فشار میده. غم، چهره
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ا ای خفن بکمی بیشتر گاز داد، یک الیی زیر یک ثانیه

 چاشنی فحش و بوق کشید.

 اون حرومزاده فرشته مرگ منه...-

 ردم. آب دهنم رو قورت دادم و گردن کج ک

 امیرحسین حرف میزنی، درست متوجه شدم؟ بهراجع-

 نگاه خمار و مه گرفتش رو بهم انداخت. 

 اولین کسی هستی که اینارو بهت گفتم. -

اش که بوی فضای بسته اتاق پر شده بود از عطر قهوه

داد. ته دلم یک جوری شد وقتی تلخی و دلگیری می

ن شنونده ایانقدر غمگین گفت من اولین کسی هستم که 

 حرف هام. 

 حس خوشایندی بود، اینکه اولین نفر باشی! 

 همیشه اول شدن قشنگه، مثل کورسی که اول شد.
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صدای آژیر پلیس از پشت سرمون باعث شد رنگم بپره، 

 از روی صندلی به پشت چرخیدم.

 آرشام پلیس!-

 به درک!-

حجم زیاد بیخیالیش ذوبم کرد! دستم رو به صندلی 

 مت هیکلش خم شدم.چسبوندم و س

 بیشتر گاز بده!-

نگاه از جاده گرفت و با مردمک های گرد نگاهم کرد که 

 جدی لب زدم.

و بگیره و با تگاز بده! پلیسارو باید بپیچونی. پلیس من-

دهنم سرویسه. بهت گفتم مهیار شک کرده. دنبال دردسر 

 نیستم. 

 و جدی گرفتی؟عروسک فیلم سری و خشن-
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 دم.پرهیجان جیغ کشی

اد. خوگاز بده آقا گرگه! اگه پلیس مارو بگیره مدارک می-

ندارم پس باید زنگ بزنم یکی بیاره،  منم شناسنامه

پدربزرگم نمیتونه بلند شه. پس به کی زنگ میزنن؟ کارن! 

 و بکنیم؟ خوای گور خودمونمی

چند بار پلک زد و لبخندی گوشه لبش نشست. لبخندی 

 ایط مشکل بود.که معنیش برام تو اون شر

 اوه، کی میره این همه راه رو!-

پلیس میره. تا تهشم میره. بدبخت میشیم مارو بگیره، به -

 خصوص که نسبتی نداریم.

 ش شدت گرفت و سری به طرفین تکون داد.خنده

 مگه گشت ارشاده؟-

 سرجام نشستم و با نگرانی گفتم:
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از گشت ارشاد هم بدترن، گاز بده تا بدبخت نشدیم. -

 خوابونن پارکینگ.ن پارتی ندارم، ماشین تورو هم میم

 لب هاش به داخل جمع شد.

خوای یه نسبت توپ با خودم  ولی من پارتی دارما، می-

 ردیف کنم که دیگه هر جا رفتیم، کسی گیر نده؟ 

ای گفت؟ من تو چه تصور و دلهرهاخم کردم، چی می

 کرد.بودم ایشون کجا سر می

دونستم به دش تمومی نداشت، نمیخنده های بلند و شا

 ست.خنده یا چی براش انقدر بامزهچی می

ای گوشیش رو از داخل جیبش دراورد. روی شماره 

مکث کرد، تو صفحه تلگرام دستش رو به میکروفون کنار 

 صفحه گرفت و ویسی ارسال کرد.
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من از چپ میرم، تو راست. نیا تو رادارم که رادار -

 کنم. گریزت می

که ارسال شد، باالفاصله دو تیک آبی خورد و بعد  پیام

 کسی تایپ کرد.

 خوای دوباره بهت ثابت کنم من ازت بهترم؟می-

 خندید و دوباره ویس فرستاد.

تو ثابت کردنت هربار ریدی، بامن کل کل نکن. بیا -

آزادراه تهران، هتل نسترن. پاتوق همیشگی! هوس نون 

 شیرمال کردم و لبو!

ل کرد. گوشی رو انداخت تو بغلم و درحالی پیام رو ارسا

 رفت، با مکث گفتم:که سرعت هر لحظه باالتر می

 هتل چرا؟ من باید برگردم خونه ها! -

 با خباثت ابرو باال انداخت و شرارت بار گفت: 
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اول باید از شر پلیس راحت شیم. ولی یه بار دیگه -

نجاتت دادم! باید یه صورت حساب تپل برات بنویسم. 

توام باید سریع تر پرداختش کنی. پرداخت نکنی از 

 حلقومت میکشم بیرون

 چشم هام با دیدن لبخند شیطانیش گرد شد. 

المبورگینی سمت راست جاده پیچید، سرعتش رو با ما 

 تنظیم کرد.
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انداخت و بعدش به خاطر خودش من رو تو هچل می

 خواست.نجاتم ازم طلب می

به یادآوردم که قرار بود با من حرف بزنه، اصال ما بیرون  

اومدیم که ایشون حرف هاش رو برام بگه ولی سر از 

کورس درآوردیم و حاال درگیر چیزی شدیم که تو 

 ام به حساب میاد. دخترونه زندگیم جزو رویابافی های

دونستم وقت خوبی بود که به رفتارش توجه کنم یا نمی

 نه! 

 یک وقتایی آدم یادش میره به چی باید توجه کنه...

*** 

 "آرشام"

 خدا، گوشیت افتاد. االن درش میارم صبر کن. -
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سرعتم رو پایین آوردم، بی توجه به ترمزی که کنار جاده 

ابلوی ال سی دی هتل نسترن که خاکی کردم. روبه روی ت

یک گل نسترن سفید پایین اسم التینش خاموش و روشن 

 میشد.

صدای چرخش الستیک ها روی سنگ ریزه ها بلند شد،   

تونست نرمکش رو روی کلش گذاشتم و تاجایی که می

 زیر داشبورد و صندلی خم شد تا گوشیم رو پیدا کنه.

ه ی امیر انداختم کنگاه شاکی و پر حرصم رو به المبورگین

 داشت.  با پرویی تمام جلوی ماشین من نگه

پیاده شدم، متقابال اونم پیاده شد. از هجوم باد خنک و 

سوز هوای بامداد نفس سنگینی کشیدم و با دست های 

 مشت شده سمتش داد زدم.

دادی؟! بهت گفتم تو تو چرا فقط جلوی من ویراژ می-

 رادارم نیا مرتیکه.
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فه بیرون فوت کرد. بخاِر گرمی از دهنش نفسش رو کال

 خارج شد. دست هاش رو از سقف ماشین برداشت.

بردمت، باختی جر نزن. دیگه وقتی باختی رجز نخون  -

 واسه من!

 چپ چپ نگاهش کردم جلوی ماشین ایستادم.

دادم از بغلم گوه نخور، خودت میدونی اگه بهت راه نمی-

 رسیدی.رد بشی عمرا تا سر عوارضی بهم می

ابروهای مستطیلی مشکی رنگش با اخم های ظاهری 

 .ام ایستاددرهم شد. در ماشین رو بست و سینه به سینه

گرفتم تو راه نداشتی منم اگه جلوی اون بنزه رو نمی-

اومد. الستیکات بدرد بری. سوز ماشینت داشت درمی

 خوره!جاده نمی
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اوهوع! الستیک من بدرد جاده نمیخوره؟ تو جنس -

میشناسی گاومیش؟  تو فرق بین الستیک هارد و سافت و 

فهمی؟! تو رنگم تشخیص نمیدی چه برسه مدیوم رو می

به الستیک! تمام رنگ های تند قرمزه، همه رنگ های 

 مالیم سفید.

 بادی به غبغبش انداخت و حرصی جواب داد.

بیا برو تو کوچه، کی به کی درس رنگ شناسی میده تو -

ه شیرت و با شیشپستون گاِو ننه بزرگت همونی نیستی که

اشتباه گرفتی؟ یادته وسط مزرعه رفتی سراغ گاو بدبخت 

 تا شیر بخوری؟

 با مرموزیت گفتم:

چرا همونم اتفاقا از بچگی شیر خالص و ناب دوست -

و خیس داشتم ولی توهم همونی نیستی که شبا جاش

 انداخت گردن داداش کوچیکش؟کرد و میمی
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 د شد. حرف هامون سروته نداشت!چشم هاش گر
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مرتیکه من فقط پنج سالم بود! خودت چی؟ جای -

 دندونات روی پستون گاو مونده بود!

م و با لب هام کش اومد، نفسی از عطر سبکش کشید

 خباثت گفتم:
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گشتم! باز من فرق خب منم چهارسالم بود دنبال شیر می-

بین شیرخشک و شیر طبیعی رو حالیم بود تو که فرق بین 

 فهمیدی.و نمینون لواش و لواشک

 تخت سینم کوبید و داد زد.

 و با من مقایسه میکنی گرگ توله؟خودت-

 .یقه کاپشن طوسیش رو چنگ زدم و تو صورتش غریدم

گرفتم تو دندوِن نیشت دوسال دیر باز من گاز می-

 کردی دماغت همیشه آویزون بود؟دراومد! یادته گریه می

ام سفت شد، موهاش روی انگشت هاش دور یقه

پیشونیش ریخت طوری ایستاد که پیشونی هامون مماس 

 هم قرار بگیره. غرید.

ار ویادم انداختی، یاد گند کاریات افتادم. یادته بدون شل-

 اومدی تو تولدم نفهم؟!
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ابرو باال انداختم. اتفاقا جزو زیباترین خاطراتم بود. 

 صراحتا گفتم:

جون یادمه، خیلی خوبم یادمه. جون تو خیلی خوش -

 اومد؟! گذشت ولی بهتر میشد اگه لخت می

گوه زدی تو تولدم، تا یه هفته هیچ کس جرات نداشت -

نم د نگرفتم کثافط! االام! بعد اون سال دیگه تولبیاد خونه

 زود باش اعتراف کن من بردم!

اش رو سفت تر ابرو هام رو خبیث تکون دادم و یقه

 چسبیدم و گفتم:

 من بردم زر نزن.-

تا خواست حرف بزنه به تالفی اون سرنگی که اون شب 

به بازوم کوبید کشکک زانوم به وسط پاش کوبیدم که 

ر وا شد. شوکه صورتش قرمز شد و همزمان در ماشین امی

 زده سر جام ایستادم. 
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شیشه های دودی ماشینش نشون نداده بود که کسی  

 همراهش هست یا نه!

 ام قلبم از تپش ایستاد.با پیچیدن بوی انبه توی شامه

 دعوا کردنتون کی تموم میشه؟-

مات زده موندم. امیر با دقت به چشم هام خیره شد. انگار 

ه لرزشش خارج از کنترلم منتظر واکنش بود. چشم هایی ک

 شده.

اومد. با وجود تلخی و گس بودن طعم بوی گذشته می

خاطرات، دیدن چشم های مشکیش بهم یادآوری کرد که 

اصال شباهتی به چشم بلوطی من نداره. فیس عروسکیش 

 شبیه عروسک من نبود.

 پس چرا اون شب احساس کردم شبیه؟  

 به سختی لب باز کردم و گفتم:
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 یسنا؟-

بخندی روی لب های سفیدش نشست. رنگ به رو ل

اش افتاده بود و نداشت. چادر مشکی رنگش روی شونه

کامال از وجناتش پیداست که سرعت و الیی کشیدن 

 مکرر امیر به مزاجش نساخته.

به ماشین تکیه زد. انگشت های سفیدش رو روی 

 اش مشت کرد.سینه

ت دلم رانندگی کردنتون وحشتناکه، بعد این همه مد-

خواست یه جور دیگه هم دیگه رو ببینیم! سکته کردم می

 اومد.کشید. نفسم درنمیخدایی! چقدر بد الیی می

ک کشید ولی لرزش نه! یام نبض میزد. قلبم تیر میشقیقه

دیدمش به وجد چیزی سرجاش نبود، چیزی که قبال می

 اومد ولی االن نیست.می
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االن پوچه، شبیه یک مشت پره کاه سبک و خالی تو مغزم 

 خورد و بی هوا مشتعل میشد.چرخ می

نگاهم رو از یسنا به سبزی نگاه امیر انداختم و با لحن 

 لرزونی لب زدم.

 ی؟چرا یسنارو با خودت اورد-

لبخند کمرنگی روی لب های خشکش نشست. مهربون 

نگاهم کرد. دستی به شونم کشید. بهم ریختم، به خدا 
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قسم که کل وجودم شبیه قوطی در دست یک بچه بدجور 

 تکون خورد و بهم ریخت.

بهت گفتم دلمون برات تنگ شده. از وقتی غیبت زد -

 خواست دختری که...همه دلتنگت بودیم. بعدشم یسنا می

دوباره خون به درون رگ هام برگشت. دست شل شدم به 

حرکت دراومد. حرص و عصبانیت و دنیا نفرت و دلتنگی 

 و ناراحتی سرکوب شده به جریان افتاد.

 چرا زودتر نگفتی یسنا باهاته؟ چرا زودتر نگفتی؟-

دربرابر غرشی که از بین دندون های کلید شدم، خارج 

شم زیاد فکم شد، امیر مستاصل چشم بست. از خ

 خواستم. لرزید. من گذشته رو نمیمی

 تازه همه چی اوکی شده، تازه حال دلم خوب شده.
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یسنا دلواپس جلو اومد. مثل گذشته که همیشه بین ما  

 گرفت.قرار می

م و قایکردی، بازم خودتگفت بازم فرار میاگه بهت می-

 کردی. آرشام ما نگرانتیم. فقط همین...می

خواستم دوباره قلبم تیر نگاهش کنم، نمی خواستمنمی

 خواستم.بکشه. خاطرات گذشته رو نمی

اش یاسمن گیج و خوشحال، قبل کامل شدن جمله

درحالی که موشش روی شالش چهارچنگولی چسبیده 

بود بیرون پرید. بی دلیل و شاد، مثل بچه کالس اولی که 

جایزه بهش مداد و پاکن دادن، دست هاش رو تو هوا 

 ون داد و داد زد.تک

 آره! خودشه! ما بردیم، اوه، اوه! حاال بیا وسط...-

 باال پایین پرید. یک قر ریز اومد.
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مثل بچه ها، مثل یک دختر بچه شاد و بامزه! با اون چشم  

های بلوطی براق که تو تاریکی برق میزد. نگاه شادش، 

 نگاه اون غمزده تو اتاق که هق میزد نبود. 

رفتن روی که به سمت جاده شمال می نور ماشین هایی

ات کرد که تمام جزئینیم رخش میفتاد و بیشتر تاکید می

 صورتش از شادی برق میزنه.

دستم از دور یقه امیر شل شد. خوشحال بودنش باعث 

شد اینبار تو قلبم تکون بخوره. نیشخندی به گرگم زدم. 

 حواسم از یسنا پرت شد، حواسم از امیر پرت شد.

اون دخترک بازیگوش بودم، اونی که چشم مجذوب 

 خواد یک لقمه چپش کنه.هاش آهو داره و گرگم می

بوی خاطرات با نسیمی از شرق همراه شد و رفت. از 

 اومد.شمال بوی جنگل می
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اومد. بهم ریختگیم با دیدن خنده هاش دود بوی عشق می

 شد.

خیلی حال داد. عالی بود!  این رانندگی کردنت محشر -

 ! یه جوری برگای پلیس هارو ریزوندیم که ...بود

نگاهش به چشم های مبهوت و خمار من و چشم های 

وق زده امیرحسین و یسنایی که مات شده براندازش 

 کرد، افتاد.می

دست هاش رو پایین آورد، نیش شلش رو کنترل کرد و  

 مرتب ایستاد.

عه وای سالم! خوبید شما؟ ببخشید من..یکم هیجان زده -

 دم، اصال ندیدمتون! ش

موش بدبختش رو که دیگه شبیه یک گلوله پشمک شده 

 بود رو دست بلند کرد.
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 گرگم بهم تشر زد که 

هیچ خاطراتی انقدر قدرتمند نیست که میل واقعی 

 ،نسبت به اون دختر رو تهدید کنه.قلبم

یسنا زودتر از ما به خودمون اومد. لبخند گرمی زد، از ما 

 یاسمن گرم دست داد. فاصله گرفت و با

 سالم عزیزم، تو یاسمنی درسته؟ -

کنند بعد مثل بچه هایی که اول به والدینشون نگاه می

 جواب غریبه هارو میدن، به من زل زد. 

 بله من...-

قبل اینکه جمله بندی رو کامل کنه یسنا جلو رفتم و 

 یاسمن رو تو بغلش گرفت.

م. من یسنام، از آشنایی باهات خیلی خوشحال شدم عزیز-

 یسنا موسوی! 
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ابروهام باال پرید که امیر ازم فاصله گرفت و درحالی که 

خواست دستش رو روی خشتکش نذاره روی در می

 ماشینش خم شد و لبخند زورکی زد و با درد گفت:

 همسر منه!-
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نگاه یاسمن برق اشتیاق گرفت، دستی به شونه یسنا که 

توسط چادر مشکیش محاصره شده بود کشید، کمی 

 فاصله گرفت و لبخندی زد.
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خیلی خوشبختم، شمام تو ماشین بودید نه؟ دیدید چه -

 باحال الیی کشیدن؟ دست فرمون همسرتون خیلی خفنه!

 ید و مهربون گفت:یسنا نخودی خند

چه ذوقی داری! تو حالت بد نشد از رانندگی اینا؟! من -

 که دل و رودم پیچید بهم. سرمم گیج میره!

 یاسمن با ذوقی کاذب سری تکون داد.

نه! خیلی خوب بود که! اصال انقدر هیجان داشت که تا -

کنم چه طوری پلیس هارو عمر دارم فراموش نمی

شنا، کبری یازده تاحاال دیدی؟ پیچوندیم عین این فیلم اک

وای به خصوص وقتی همسرتون جلوی اون بنزه رو 

گرفت! وای وای خیلی خوب بود من که فشارم افتاد، 

 خواستم جیغ بکشم!می
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چه با ذوق حرف میزد، چه با آب و تاب از لذت و 

خواست بکشه ولی جلوی من هیجان و جیغی که می

 کردم. گفت. به زوایای صورتش دقتنکشید می

گونه هاش به خاطر لبخندش به سمت باال جمع شده بود 

و به خاطر سرما و سوز خنکی که مستقیم به این صورت 

 وزید کمی قرمز و ملتهب شده.بی آرایش می

 !سوزمشک نداشتم اگر االن به پوستش دست بزنم می

بین دری وری های مغز شاکیم و قلب زبون نفهمم و 

شحالیش لبخندی روی لبم گرگ بیشعورم، به خاطر خو

 نشست.

 وجودم کمی گرم شد.

امیر نامحسوس زیر شکمش رو مالید و با نگاه چپی به  

 من گفت:
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و دست فرمونم به پای آرشام نمیرسه، البته اگه کسی-

 ناقص نکنه، کارای خفن تریم ازش برمیاد.

 جدی لب زدم.

راست میگه، کار خفن زیاد ازم برمیاد. بیا بریم هتل یه -

 تاق مشترک تو طبقه آخر بگیر، فیزیکی نشونت بدم.ا

دستی دور دهنش کشید، چشم های سبزش برقی زد و 

یک ثانیه قرمز شد، خودم رو جلوی هیکلش کشیدم. زیر 

 لب فحشی نثارش کردم.

خوای و جمع کن مرتیکه، یاسمن نمیدونه. میهاتچشم-

 سکته کنه؟

 و دیده؟گرگت-

ر جواب لحن مرموزش اخم ش ایستادم و دسینه به سینه

 کردم.
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 دیده!-

وقتی با گرگ درونت کنار اومده، فکر نکنم با یه  -

 و ببینه. آشام کنار نیاد! درهرحال قراره زیاد منخون

وارش چینی به بینیم دادم. مستقیم به چشم های شیطنت

خیره موندم. خطاب به یاسمن، درحالی که پشتم بهشون 

 بود گفتم:

بو و باقالی بخرید. فقط واسه من گلپر و یاس، با یسنا ل-

و بکن تو نمک زیاد بزنه! نون شیرمالم انگشتت

ه ست. اگه نرم بود دوتا بستبندیش مطمئن شو تازهبسته

بردار گشنمه. حتما انگشتت داخلش فرو بره ها! خشک 

 بود نخر.

خندید، صدای ضعیف یاسمن که گفت باشه رو امیر می

ش کش چادرش رو روی مقنعهشنیدم. یسنا درحالی که 

انداخت، بازوی یاسمن رو چسبید و سمت تافی های می
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لب خیابون که چراغ های دوازده ولتی با سیم سیاهی که 

از پایه پالستکیش، آویزون بود و یک سرش به باطری 

 وانت آبی رنگی وصل بود، رفتن.

 بریم هتل از خجالتت دربیام؟-

تخت سینم کوبید و  دربرابر لحن جدیم لبخند گرمی زد.

بازوم رو گرفت. به کاپوت ماشینش تکیه داد و مجبورم 

 کرد کنارش قرار بگیرم.

دلم واست تنگ شده بود. به خصوص واسه کورس -

 دادنامون.

 نیشخندی بهش تحویل دادم و بی رحم گفتم:

خوره. آلفای بهت نمیاد جناب آریا، به قدو قوارت نمی-

و درس های بابای پفیوزتآشام ها احساسات نداره، خون

فراموش کردی نه؟ احساسات سمه، رفیق سمه، عشق 

 سمه!
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خلقی از ذره به گردن کج کرد. به نیم رخِم دلخورم که کج

 ریخت، خیره شد.ش فرو میذره

 یه زمانی برام مهم بود چی سمه، ولی االن مهم نیست. -

 بهش نگاه کردم و لحن صدام رو متعجب جلوه دادم.

بابا! چه بزرگ شدی تو! چه خفن شدی! حاال عه؟ نه -

داشتی پرورش مارهای کبرا انقدر سم دورو برت نگه

 نمیزنی؟ فروشش تو کانادا عالیه.

 

۰۶۹ 

🍹🍹 

 

 بابت گذشته متاسفم...-

 با ظاهری ریلکس و درونی آشفته گفتم:
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تاسف خوردنت به دردم نمیخوره داداش. به جاش -

دگیت بخوری خنگ گرمی بخور بلکه به درد یسنا و زن

 خدا!

کوتاه اومد، امشب تو مد کلکل و زدن تو برجک طرف 

بودم. یک وقتایی طرف بدجور از دنده چپ بلند میشه. 

یک وقتایی بدجور خاطرات و گذشته، کم و کسری ها و 

دلتنگی ها، حسرت ها و جای زخم ها، خودشون رو 

نشون میدن و حتی اگر از دنده چپم بلند نشده باشی، 

 کنه.میچپت 

نفسم رو سنگین بیرون فرستادم و به یاسمن زل زدم که 

 کرد.بندی نون شیرمال هارو امتحان میتمام بسته

و تهدید کرده که اسم بچه رو به بهار سر زدی؟ هممون-

تو باید بزاری. بیچاره مسعود موش شده میگه هرچی تو 

بگی. خواهر و برادر لنگه همید فقط فرقتون اینکه بهار به 
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اعصابی. خاطر فشار حاملگی بی اعصابه تو کال بی

امیدوارم بهار بعد زایمان افسردگی نگیره وگرنه دهن 

 مسعود دوباره سرویس میشه.

 بی توجه به لحن شوخش گفتم:

واسه خواهرم و  به برادرت گوشزد کن اگه شوهر نمونه-

ای واسه خواهر زادم نباشه روزگارش سیاه پدر نمونه

 شدش.

داد و دستی به گردنش کشید، دست به سینه  سری تکون

 ایستادم. 

ش به حرف های یسنا یاسمن بین خنده هاش و توجه 

 داد.گاهی یواشکی جواب خیرگی نگاهم رو می

بیشتر از دوست داشتن و خواستن معمولی، دوستش -

 داری؟
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متعجب و گیج به چهره آروم و خونسردش توجه کردم. 

تا نوک زبونم یک عالمه آره جوابی نداشتم، یعنی داشتم، 

و بله و بقیه بله های دنیا به زبان های مختلف صف 

کشیدن ولی ساکت موندم و بی جواب موندن رو ترجیح 

 دادم.

یک چیزایی نیاز به بیان نداشت، نیاز به گفتن و اشاره 

 مستقیم نبود. 

حرکات طرف داد میزد، ولی متاسفانه حرکات یاسمن داد 

 کرد. پیش خودم فکراشاره مستقیم مینمیزد. شاید باید 

 فهمم!کردم که شاید زبون بدن بلد نیستم و نمی

ولی نگاهش به خودم رو دوست داشتم، لبخندش، راه 

 اومدنش و خنده های از ته دلش!

خوشحالم که یه نفرو پیدا کردی که بهش حس خوبی -

 داری. 
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 و بگو.بنال امیر، انقدر حاشیه نرو. دردت-

. نفسی با حسن ختام آه کشید. به چشم کمی مکث کرد

هاش نگاه کردم. جدی شد، لحن صداش رو جدی کرد و 

 آروم کنار گوشم لب زد.

 حق با تو بود، پریزاد اومده ایران.-

ابروهام باال پرید، با همون لحنی که به شدت کنترل شده 

 ش داشته بود، ادامه داد. نگه

ق ران اتفاچند مورد اتصالی برق و آب گرفتگی تو ته-

افتاده. بچه ها گفتن طبق شواهد و شن و ماسه هایی که 

 سمت جنوب پیدا شده، احتماال االن باید تهران باشه. 

اومدم قلبم تند تپید، به یاسمن و یسنایی که سمتمون می

 خیره شدم.
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و متحد کنیم. یه گردهمایی پنج شنبه باید گروهامون-

ر یار باید جمع و جوو باتکنی؟ گلههفته دیگه برگذار می

کنیم. با این پیش قدمی پریزاد نگران حمله و شبیخون 

 هستم.

 دمی گرفتم و صاف ایستادم.

 امشب نه امیر، فردا بیا نمایشگاه صحبت کنیم.-

 گیج شد، جلوش ایستادم و با لحن ارومی گفتم:

و بهم نریز، و میخوام. امشب تمرکزمامشب حواسم-

تی خواهیم داشت ولی امشب دونم با پریزاد چه معضالمی

 نه، خب؟

 به یاسمن اشاره کردم و گفتم:

خوام باهاش حرف بزنم. حرفام مهمه! تمرکز الزم می-

 و بزنم. تونم همه حرفامدارم. فکرم مشغول باشه نمی
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لبخندی زد، گرم و پر حرارت! انگار نه انگار که چی بار 

 هم کردیم. سر تکون داد و مثل من صاف ایستاد.

 کنیم.توجه شدم. فردا صحبت میم-

ش کشیدم و چرخیدم، با دیدن یاسمن که دستی به شونه

و  گشتَدک و دهنش لبویی شده بود و دنبال دستمال می

موش بدبختش کف اون یکی دستش بود، دلم دوباره 

 واسه حرکاتش لرزید.

بی اراده سمتش کشیده شدم، بدون پاسخ به حرفش که با 

 نق گفت:

 و بگیر دستمال پیدا نمیکنم!ا نرمکیه لحظه بی-

دستم رو دو طرف پهلوش چسبوندم که چشم هاش گرد 

 شد.

 

۰۷۱ 
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🍹🍹 

ؒ  مــ�🍹�  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  �🍹�ـؒ 

࿐࿐ •❥•࿐࿐꙰꙰꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰⛺•❥ ࿐࿐ 

دربرابر نگاه خیره امیر و لبخند یواشکی و مشتاق یسنا، 

اس با تنش جلو کشیدم. فشار انگشت هام دور تنم رو مم

پهلوهاش بیشتر شد، سبک بود و راحت و سریع تر از 

 کرد بلندش کردم.چیزی که فکرش رو می

 کار میکنی!آرشام چی-

 روی کاپوت ماشین نشوندمش، پاهاش رو صاف کردم. 

کرد. نفس های هیجان زدش رو تو صورتم فوت می

گاز زده بود بیشتر تو قرمزی لبش به خاطر لبویی که 
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شدم یک گازی اومد و کم کم داشتم وسوسه میچشم می

 ازش بگیرم.

 ما میریم تو هتل، شمام میاین؟-

نگاهم روی مردمک های درشت و گیج یاسمن چرخ 

 کشید.خورد. هنوز ظرف لبو تو دستش انتظار میمی

 شما برید، من یکم کار دارم.-

فت. نگاه یاسمن امیر سری تکون داد و همراه یسنا ر

 دنبالشون رو گرفت و آروم گفت:

 وایسا ازشون خداحافظی کنم، این طوری زشته!-

خلوت بود، هوا سوز داشت، گرمای بدنش داشت گرگم 

کرد. مژه هاش برق میزد. دیگه پف چند رو وسوسه می

 ساعت پیش رو نداشت.
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به لب های قرمزش زل زدم. آماده بودم واسه حرف زدن؟ 

باید تمومش رو بگم. چون از فردا با یک قطعا امشب 

 بدبختی ترسناک قراره سروکله بزنم.

نیازی به خداحافظی کردن نیست. دوباره یسنا و امیرو -

 خواهی دید. فعال بریم به کار خودمون برسیم.

ظرف لبورو کنار دستش روی کاپوت گذاشت، دستش 

خلوت شد. از ته جیِب سویشرتش یک دستمال کاغذی 

 ید و لبخندی زد.بیرون کش

وقتی این طوری حرف میزنی ترسناک میشی، کسی -

 و بهت گفته؟تاحاال این

سر دستمال رو به لب های تر شدش کشید، به نرمکش 

ای نگاه کردم که با اون چشم های وق زده به طرز گشنه

 بندی شده، زل زده بود.به نون شیرمال بسته
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بندی نون ای که باالی بستهدرحالی که از الی منگنه

بردم و زوری یک شیرمال زده شده، دستم رو داخل می

کشیدم و جلوی دهن پشمک تیکه کوچیک بیرون می

 داشتم، گفتم:اش نگه میگشنه

و نداشتم باهاش این طوری حرف نه، تو زندگیم کسی-

 بزنم.

نگاهش رو باال کشید. دستمال رو بین انگشت هاش 

 مچاله کرد.  

اباهم حرف بزنی، برای همین امشب اومدی سراغم ت-

 و بگی؟خوای حرفاتو اوردی بیرون! نمیمن

باد وزید، تازه از موهاش شالق وار روی صورتش تازیانه 

زد و چند تار موش بین لب هاش گیر افتاد. انگشت هاش 

 در تقالی کنار زدن موهاش به خودشون جنبیدن. 
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م. دداد، کشینفس عمیقی از رایحه تنش که بوی هیجان می

ام  و مغزم رو پر کرد، وقتی عطر تنش بوی عطرش شامه

پر شد تمام ذهنم شد اون، تمام قلبم شد اون و  نگاهی که 

 تونست طوفان به پا کنه.می

 یاسمن...-

موهاش رو کنار زد، منتظر بود. نفس عمیقی کشیدم و 

جعبه چوبی مربعی شکل رو از داخل جیبم بیرون آوردم 

 و سمتش گرفتم.

 چیه؟ این -

دست هام رو دو طرف بدنش روی کاپوت چسبوندم. 

 کرد.سردی بدنه ماشین از گرمای درونم کم می

برو خونه بازش کن؛ بهت گفتم در ازای کمکی که در -

نی، توخوام. و تو گفتی نمیو میحقت میکنم ازت قلبت
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خداحافظی کردی و رفتی بدون اینکه به حرف های من 

 گوش کنی. درسته؟

 . کمی تکون خورد و لب برچید.هول کرد

 ست و تو...آرشام من یکم مشکالت زندگیم پیچیده-

 اخم کردم و جدی گفتم:

و حس کردم، دلواپسی و شنیدم. ترستاون روز حرفات-

و خستگیتم درک کردم. خب؟ امروزم گفتی مهیار شک 

 کرده، غیر اینه؟

مستاصل سر تکون داد. خجالت زده سرش پایین سقوط 

 روم گفت:کرد و آ

درسته! واسه همین گفتم تمومش کنیم و همو نبینیم، دلم -

 خواد برات دردسر درست کنم و صدمه ببینی.نمی
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بی هوا روی صورتش خم شدم، طوری که بدنش کش 

 اومد و کمی سرش رو عقب برد.

 خوای صدمه ببینم؟من برات مهمم که نمی-

 لب هاش لرزید، صدای تپش قلبش بلند شد. 

ه، عروسک کوچولو، چقدر واست مهمم که جواب بد-

 نگران صدمه دیدنم هستی؟

 از جواب طفره رفت و بی ربط گفت:

 نگران خانوادتم، خواهرت و عمه بیچارت چون کارن...-

 کشید. اخمی بین ابروهام نشست، گرگم زوزه می

 نگاهش روی اخم پر رنگ بین ابرو هام جا خوش کرد.

 

۰۷۰ 

🍹🍹 
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ؒ  مــ�🍹�  ؒ✫  ؒ ؒ  ❁َ͜ـاًّهـؒ  ؒ  ❁َ͜تـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ  ؒ✫  ؒ ؒ  یـشــؒ  ؒ  ـؒ 
ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ 

ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ   ؒ

✫  ؒ  �🍹�ـؒ 

࿐࿐ •❥•࿐࿐꙰꙰꙰  ؒ  ؒ  ؒ  ؒ꙰⛺•❥ ࿐࿐ 

خواهرم با برادر امیرحسین ازدواج کرده و تو قلمرو -

آشام هاست. امنیتش تضمین شدش همون طور که خون

ام تضمین شدش، از جواب به من فرار نکن. امنیت عمه

 بگو برات مهم هستم یا نه!

ت کالمم رنگش پرید، پایین مانتوش رو چنگ زد. از جدی

انگار دنبال فرار بود. گونه هاش سرخ شد، حیای نگاهش 

 رو دوست داشتم.

 م..من متوجه..ن..نمیش..م.-
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متوجه میشی، خجالت میکشی فقط همین. دو دقیقه -

 و بزار زمین و بهم بگو چقدر برات مهمم؟ خجالت

ار ت کردنش کبیشتر هول کرد. نفس عمیقی کشید، خف

ترسید. کارن تو زندگیش کاری کرده که راحتی نبود، می

بترسه، ترس شده جزو روزمردگی هاش. حالیم بود، معنی 

ترس یک دختر بی پناه با یک پدر بزرگ فلج و اموالی که 

 پسرعموی ناتنیش باال کشیده رو حالیم بود. 

 م..مهمی..ک..که..ا..این..حرف..هارو زدم.-

لرزونش، گونه های سرخش و نگاه  از جوابش، لحن

 لرزون و خجالتیش حس خوبی تو دلم نشست.

لبخند رو لبم نشست، چقدر از زیر زبونش حرف کشیدن 

 قشنگه! 

زانوهاش به شکمم چسبید، دستم رو باال آوردم و به 

 گوشه لبش کشیدم.
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و شنیدم، از تهدیدی که ممکنه پیش بیاد و تمام حرفات-

 یه چیزی رو بدونی...خوام دردسر بعدش. می

سرش رو بلند کرد و مستقیم به مردمک های آرومم خیره 

 شد. دمی گرفتم و جدی گفتم:

اش  و تمام تهدید هایی که باور کن کارن و دارو دسته-

 گفتی به برگامم نیستن!

 به سختی سعی کرد نخنده، لب هاش رو بهم فشار داد.

 تانت وخانوادت بلد نبودن مراقب خودشون باشن، دوس-

حتی پدربزرگت. محض اطالع کارن باید مراقب خودش 

باشه نه من! من آلفام. تصمیمم جدیه، هیچ چیزی ازت 

و تغییر خوام. چون میدونم گیر افتادی ولی شرایطنمی

و حل میدم چون کارمه، عمریه که مشکالت ریز و درشت

 کردم. 
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سرم رو جلو تر کشیدم. به دقت به حرف هام گوش 

 داد.می

خوامت! و وقتی یه چیزی رو بخوام تا تهش دنبالش می-

میرم و بدستش میارم. روش خودمم واسه بدست آوردن 

دارم. اگه بخوام این مسیرو شروع کنم فقط ازت طلب یه 

 چیزو دارم.

کرد، زبونم به عقلم گوش مکث کردم.  دستم سرکشی می

میداد ولی دستم به قلبم، چونش رو نوازش کردم. با 

 بیشتری ادامه دادم. آرامش

اعتمادت و قلبت! من آدم رمانتیکی نیستم یاس، شاید -

اصال رمانتیکی بلد نباشم ولی واسه کسی که مال من باشه 

همه کار میکنم. شده رگ بزارم وسط این کارو میکنم. 

کنم، تو فرصت داری فکر کنی و جواب بدی زورت نمی

 ولی اگه جوابت مثبت بود...
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نش دادم، خیانت ماریا جلوی چشمم فشار ریزی به چو

اومد. ناخواسته حواسم پرت شد. قدرت بیشتری تو دستم 

 ریختم. 

ای حتی اسمشم نباید به زبونت بیاد، هر اسم مرد دیگه-

و خط خواد سرم بیار فقط دور خیانتبالیی دلت می

وام خبکش. حتی وسط کار جا بزنی مهم نیست، بگی می

گردم. رو سرم جا برت می و نمیگیرم. خودمبرم جلوت

داری ولی اگه یک روز خیانت کنی میشکنم، اونوقت 

دیگه خدارم بنده نیستم. شخصیتمه تا وقتی باشی آرومم! 

خوام مال من کنم در عوضش میهرکاری بخوای برات می

خوام باشی. روحت و قلبت متعلق به من باشه! می

ن خورم نذارم آب تو دلت تکوعروسکم باشی، قسم می

و به من بسپار تو فقط یه بخوره. کارن و بقیه مسائلت

 جواب بهم بده! هستی یا نه؟
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به چشم های دو دو زنش نگاه کردم، شوکه بود و داشت 

کرد. چند ثانیه طول کشید تا به حرف هام رو تحلیل می

 خودش مسلط شد.

 دستش دور مچم پیچید و آروم و مالیم گفت: 

 خوای بهم بگی؟درباره جفتت چیزی هست که ب-

سر تکون دادم، توقع این سوال رو نداشتم ولی چونش رو 

 ول کردم و جواب دادم.

اسمش ماریا بود. خواهر کوچیک امیرحسین! بهش -

ای نداشتم. به خاطر همون توطئه پدر امیر مجبور عالقه

 شدم نشانش بزنم. 

 سرش رو پایین انداخت.

 عقد بودید؟-

 دستی دور دهنم کشیدم.
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  صیغه!-

 چرا عقدش نکردی؟-
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د. کشیکالفه یک قدم فاصله گرفتم، شقیقم تیر می

دونست. داد. انگار تکلیفش رو نمیسکوتش آزارم می

 دم.دیشوکه بودنش رو تو لرزش بدنش می
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دوستش نداشتم. آدم کسی که دوستش نداره عقد -

کنه! فقط چون خواهر رفیقم بود مجبور بودم مراقبش نمی

و گرفتم باشم. کشته شد، یه جادوگر کشتش. انتقام مرگشم

 ولی...

 اش بیشتر لرزید. نگران بحث رو ادامه ندادم و گفتم:شونه

 اتلرزی یاس! حالت خوبه؟ بریم تو هتل؟ برداری می -

 یه چیز گرم بگیرم بخوری؟

به جعبه تو دستش نگاه کرد. به سختی نفس کشید. 

 :ای گفتنرمکش رو به خودش چسبوند. و با لحن گفته

چرا من؟! بین این همه دختری که مطمئنم واست کم -

نیستن چرا اومدی سراِغ مِن پر دردسر که اختیار 

 و از دست داده؟زندگیش

 اری یاس؟به حسم نسبت به خودت شک د-
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 بی پرده بهم زل زد. حالت نگاهش غمگین بود.

 و جهنمگرگینه ها موجوداتی هستن که از ریشه زندگیم-

کردن. تو زندگیم هر بالیی سرم اومد تقصیر اونا بود. 

خوشبختیم رو کردن بدبختی! من از گرگینه ها متنفرم 

 ترسم. من...آرشام، ازشون می

 نفس عمیقی کشید.

 زدم و روبه روش قرار گرفتم.لبخندی به روش 

 ترسی؟ از منم می-

نگاهش رو دزدید، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. با 

پشت دست انگشت سبابم گونه های ملتهبش رو نوازش 

 کردم.

اولین بار که دیدمت دلم لرزید. دومین بار احساس کردم -

بوی تنت برام دلچسبه، سری سوم دنبالت بودم که دوباره 
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ی چهارم وقتی دیدمت از خود بی خود شدم. ببینمت، سر

و هم به وجد میاری! حسش تو نه تنها من، بلکه گرگم

و بو خواد تنتکنی، درسته؟ هر بار که میبینمت دلم میمی

 بکشم.

زبونش رو روی لب زیرینش کشید. دونه های عرق شرم 

روی پیشونیش نمایان شده بود. انگشتم رو پایین تر 

 کشیدم. 

 و نرمش سیخونکی زدم. به لب داغ

و خراب کردن و تو دیدت اینکه گرگینه ها زندگیت-

نسبت بهشون عوض شده قابل درکه. بهت حق میدم ولی 

من قصد و نیتی ندارم. من وقتی کنارتم حالم خوب میشه، 

حس خوبی دارم. یاس من سال هاس آرامش ندارم ولی 

 تو آرومم میکنی. 
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لرز داشت. دست های  پلک هاش رو بهم فشار داد. هنوزم

 یخ زدش رو بین انگشت هام گرفتم.

تونم بهت ثابت کنم که همه گرگینه ها بد نیستن. من می-

بهم فرصت بده ثابت کنم! من از این زندگی فقط یه زن 

خوام. یکی که مال من بشه، قلبش تمام و کمال متعلق می

به من باشه. مشتری اول و آخرش من باشم. همین! ماریا 

بود ولی مال من نبود، هیچی این دنیا مال من نیست  جفتم

 و بهش خوش کنم. که دلم

 دمی گرفتم و با صدای آروم تری زمزمه کردم.

 خواسته من زیاده یاس؟ دلخوشی من نمیشی؟-

*** 

 "یاسمن"
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نه زیاد نبود، یک مرد بود. یک مردی که یک زن 

خواست، یک همدم، یک همراه! حال بدی داشتم، می

 ده بودم و مخم ارور داده بود.شوکه ش

 امشب توقع این حجم از حوادث غیرمنتظره رو نداشتم.

مردمک های عسلیش در تمنای جواب روی صورتم چرخ 

 خورد.می

رو نداشتم بگم منم کنارت احساس آرامش میکنم، باهات 

ترسونه. وقتی باهام حرف میزنی و نمیمن آرومم، گرگت

. بینمروغ نگاهت میو پشت خورشید پرفگرگ سیاهت

 ولی زبونم به طرز استهزاری الل شده.

 حیا کرده، ترسیده و شاید نگرانه این چشم عسلیه...

داد، اقرار نمیکرد، همه حرف هاش بوی واقعیت می

پارادوکس نداشت. ضدونقیض حرف نمیزد مرد عمل بود 

و بارها ثابت کرد که آدم بدی نیست ولی شرایطم مثل 
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ید کوببا خط کش روی دست قلبم مییک داور سختگیر 

رو کرد که منو مدام نکات ریز و درشتی رو یادآوری می

 ترسوند.می

 دلم واسه نگاه منتظرش سوخت.

دلم واسه اون گرگ مظلومش سوخت، لب هام رو به 

 سختی تکون دادم و گفتم:

 و ببری خونه؟ خیلی دیر شده.میشه من-

مام حرف هاش سری تکون داد، هیچی نگفت. فکر کنم ت

 خواست. رو زده. فقط جواب آخر رو می

 کردم.جوابی که باید یکم روش فکر می

جلوی خونه ماشین رو نگه داشت، تمام مدت سکوت 

کردیم. اون یک جا غرق شد و من یک جای دیگه! نرمک 
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الی انگشت هام خوابش برده بود و دیگه حال نداشت در 

 باز کنه.اثر تکون خوردنم چشم های کوچولوش رو 

به در خونه زل زدم. ساعت نزدیک سه نصف شب بود، 

مرور هیجانات و مسابقه و کورس همه یک طرف حرف 

 و صحبت های آرشام یک طرف دیگه!

دستم رو به دستگیره گرفتم. نگاه آرشام به انتهای کوچه 

بن بست بود و گاهی کام عمیقی از سیگار وینستونش 

اتاقک ماشین بخش کشید. بازدهم های سنگینش تو می

 میشد. 

بهم ریخته بود و آرامش چند ساعت قبل رو نداشت، با 

 مکث صدام رو صاف کردم.

 بابت امروز ممنون، خیلی خوشگذشت. شبت بخیر.-

 روش فکر میکنی دیگه نه؟-
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مثل پسربچه ها حرف میزد. باز خجالت بهم شبیخون زد. 

 انگشتم دور دستگیره سفت شد. 

 بده. میکنم. یکم بهم وقت-

 سری تکون داد و گرفته گفت:

 پس منتظرم. شبت بخیر عروسک. -

چقدر عروسک گفتش قشنگ بود تو اون ثانیه دلم 

خواست واسه عروسکی که گفت جون بدم و بمیرم. 

 لبخندی به روش زدم و از ماشین پیاده شدم.

نرمک رو به سینم فشردم تا باد سرد بهش نخوره، کادو 

 م تا سر فرصت بازش کنم.آرشامم تو جیبم فرو کرد

با قدم های لرزون سمت در خونه رفتم و کلیدم رو 

 درآوردم. تا زمانی که برم داخل جلوی در ایستاد.
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وقتی درو بستم چند ثانیه بعد صدای غرش ماشینش تو 

 کوچه پیچید و رفت.
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رفت و دو جفت چشم نگران از الی درز باریک لوال به 

همراهش روانه شد. دلواپسش بودم. تعارفم هم نداشتم، از 

ام و از احساساتش، از احساساِت نم نم جوانه زده

موقعیتمون و حتی آینده و تصمیم های گرفته شده و 

ل زندگیم دوگانه سوز شده، نگرفته شده نگران بودم. مشع
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یک وقتایی که بنزین و نفت نداشت، جونم رو 

 سوزوند تا روشن بمونه.می

خواست جونم تموم بشه نمیدونم! با قدم های کی می

 آروم پله هارو باال رفتم و جلوی در واحدم ایستادم. 

کفش هاش جلوی در جفت شده بود، خیلی هم آشکارا 

نیومده بود قایمشون کنه، جلوی پادری قرار داشت. دلش 

 خواست مچم رو بگیره؟مثال نمی

 قصد شکار لحظه هارو نداشت؟

نفسم تو سینه حبس شد، قلبم تند کوبید، چشم بستم و 

ای رنگم رو لمس کردم و تو حلقه باریک کلید نقره

 سوراخ قفل چرخوندمش. با باز شدن در دیدمش.

 کوسن هایروی مبل سه نفره خوابش برده بود، و دوتا از 

کرم رنگ رو زیر سرش گذاشته. در خونه رو بستم، کفش 

 هام رو درآوردم و باالی سرش ایستادم.
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موهای لخت مشکیش روی پیشونیش پخش شده بود، 

نفس های سنگین و دستی که روی قفسه سینش باال و 

 پایین میشد.

نگاهم به زخم گردنش و جای پنجه های کارن افتاد، یک  

هاش گش ازم دفاع کرد. هنوزم جای پنجهبار  دربرابر گر

پر رنگه و انگار نه انگار واسه پارساله! اخم ریزی کردم. 

 ای روش کشیدم.پتو ژله

گفت مهمون حبیب خداست االن اگر مادر بزرگم نمی

 کردم توکوبیدم و یک کاری میکنترل رو تو سرش می

 خواب سکته کنه.

ا یا دست کم، بیک بار باید با تک تک مرد های زندگیم  

َنر های زندگیم اتمام حجت کنم که این قبرستونی که 

 همتون کلیدش رو دارید خونه شخصیه منه!

 کنم.قطعا اینجا کاروانسرا نیست، یه زندونیه که زندگی می



 

Romanzo_o 1305 

با خستگی و کمر دردی که به خاطر تکون های شدید 

ماشین و کش اومدن عضالتم نصیب حالم شده، نرمک رو 

گردونم و لباس هام رو با لباس تو خونه ای تو قفسش بر

 عوض کردم.

اومد ولی احتماال باید مشکل غیبتم رو حل کنم. خوابم می

صدای دورگه و خشدار مهیار تو اتاقم، درست پشت سرم 

 پیچید. باعث شد دستم روی شال سفیدم سفت تر بشه.

 خوش گذشت؟ -

وی اومد. اتاق بچند تا دم عمیق گرفتم، بوی بارون می

 داد، بوی گرگ آرشام!بارون می

و کسری نداشتید؟ ویالی جردن هست. کلید بدم کم-

 برید اونجا؟
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ش لبخند زدم. امشب شب خوبی بود، دربرابر لحن پرطعنه

خواستم خراب بشه. ای کاش میشد یک بارم شده نمی

 حال خوبم رو خراب نکنن.

 چایی میخوری دم کنم؟ یا قهوه؟-

 ؟زهرمار دم کن، داری-

چرخیدم، به نگاه خسته و مشکی موربش که دلخوری رو 

 کرد، نگاه کردم.کیلو کیلو حمل می

گاو زبون، به لیمو! پونه و چایی سبز! نوش دارم. گلدم-

 و بیارم واست؟کدومش

نفسش رو تو سینش زندانی کرد، به پلک های ورم 

ش رو از دیوار گرفت. از کردش دست کشید. تکیه

 مالیم گفتم:کنارش رد شدم و 
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خوابی و کم گاو زبون بهت بدم. واسه بیبشین گل-

 خوابی و خستگی خوبه.

 پشت سرم یک جفت چشم بداخالق راهی کرد.

تو آشپزخونه، از قوطی های پالستیکی که دورش رو با 

روبان آبی و صورتی تزئین کرده بودم، یک مشت گیاه 

 م.دایم خالی کربنفش برداشتم و تو قوری دمنوش شیشه

 کجا بودی؟-

 زیر کتری رو روشن کردم.

 وارد آشپزخونه شد، شاکی و ناراحت غرید.

و تقریبا و ردیف کن. دیگه همشونزود باش بهونه هات-

خوای بگی با دوست بیرون بودی، نه؟ حفظ شدم. البد می

دوستان چقدر خفنن خوب برنامه میکنن. تا ساعت سه 

 انم دارن؟چرخونتت. خرجتم میدن؟ مکان چی؟ مکمی
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 قوری رو تا نصفه پر کردم و روی کتری گذاشتم.

 بشین صحبت کنیم.-

عه؟ صحبتم میکنی بزغاله؟ زبونم داری؟ ترسیدم -

و جا گذاشته باشی! حاال نگفتی خوش گذشت یا زبونت

 نه؟

به سمتش چرخیدم و برخالف ارتعاش درونم مالیم 

 گفتم:

 از کی اینجایی؟-

حشوری بری دور دور و انقدری بودم که با جناب سل-

 حال کنی و برگردی.

سر تکون دادم. لو رفته بودم و مهم ترین بخش جریان 

 ریلکس موندن بود.

 کار داشتی اومدی؟-
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گ هایی که از عصبانیت داشت پر جلو اومد. مستقیم به ر

رنگ میشد نگاه کردم. به یقه مانتوم چنگ زد، دو دستی 

نگهم داشت، تکونی به بدنم داد. کمرم تیر کشید ولی 

 اهمیت ندادم.

توی صورتم، جوری که نفسش به گونه هام برخورد کنه،  

 غرید.
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خوری؟ هیچ هیچ معلوم هست داری چه گوهی می-

 ن اونم با سلحشور؟حالیت هست؟ رفتی بیرو

خونسرد نگاهش کردم. قرار بود تهش چی بشه؟ 

خواست به کارن بگه؟ کار خالفی مگه کردم؟ ته دلم می

 یکی داد زد حقت بود یکم حال و هوات عوض بشه. 

 آره! رفتم بیرون. -

و واج براندازم کردن. انگشت هاش از مردمک هاش هاج

 شوکه قاطعیت کالمم وا رفت.

جا ه سرت؟ آره؟ زده به سرت؟ مغزت جابهت..تو زده ب-

 شده؟ خول شدی؟ 

 ش اوج گرفت و داد زد.صدای تحلیل رفته

اومد المصب، تو که تو که از گرگینه ها خوشت نمی-

اومد عق میزدی. با آرشام؟  با آلفایی که اسمشون می
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رقیب کارنه؟ با اون رفتی بیرون؟ بگو اشتباه برداشت 

 کردم! 

م که همسایه نداشتم و آپارتمان کردخداروشکر می

کناریمون هم مدتی بود که خالی شده، وگرنه کی 

 خواست آبروهای ریخته شدم رو جمع کنه؟می

 داد نزن!-

دربرابر غرِش نچندان لطیفم انگشت هاش بیشتر شل شد. 

نامتعادل عقب رفت به موهاش چنگ زد. سعی کرد آروم 

 .کردلز میباشه ولی نبود، مثل اسپند رو آتیش جلز و

ازش خوشت اومده؟ باهاش میری دور دور هان؟ اونم -

دونی کارن بفهمه چه دور از چشم کارن؟ یاسمن می

فهمید دونی همین امروز داشت میبالیی سرت میاره؟ می

با آرشام تو کردان مالقات کردی؟ جلوی اون رودخونه 

 کوفتی نجاتت داده و تو...
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 د؟خوری یا قنو با نبات میدمنوشت-

حیرون و کالفه جلوی در ایستاد و دو دستی موهاش رو 

 چنگ زد. از حالش خندم گرفت.

یاسمن یه دلیل منطقی برام بیار که چرا االن نباید به -

کارن زنگ بزنم و بگم که سوگولیش با رقیبش رفته پیک 

 نیک!

گاو زبون الزم بودم! دوتا لیوان آماده امشب خودمم گل

 کردم و جواب دادم.

تونی زنگ بزنی و بگی. من کار یلی ندارم مهیار، میدل-

بدی نکردم. فقط رفتم بیرون و کمی گشتم و شاید دور از 

چشم زخم زبون های شما دوتا یکم خندیدم. جرمم 

 ست؟ خنده

یاسمن کارن جفتته! تو باید به جفتت وفادار باشی، این -

 قانونه...
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زم ککالمش مثل سوهان کشید روی تخته گچی تمام تمر

رو بهم ریخت، اسم جفت که میاورد، اسم این محکوم 

خواست نفت بردارم و کل بودن رو که میاورد دلم می

 زندگیم رو به آتش بکشم.

اف کابینت کوبیدم دینفهمیدم لیوان رو چه طوری روی ام

که از انتها شکست. نگاه مهیار مبهوت روی صورت 

 قرمزم و لیوانی که تهش ترک خورد، چرخید.

 چرا فکر میکنی به آدمی که ازش متنفرم وفا دارم مهیار؟-

  

 ش رو حفظ کرد.جلو اومد و موضع

چون اون جفتته! چون عاشقته، چون بهت وفاداره، چون -

 از بچگی پات مونده. 

 نیشخندی زدم.
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عاشقه! به کلمه عشق توهین نکن پسرخوب، داری گوه -

شق ع میزنی به عشق مقدسی که بین لیلی و مجنون بود.

الخروجم اینکه هر بار کتکم بزنه؟ زندانیم کنه؟ ممنوع

 و گاز بگیره؟و باال بکشه؟ تن و بدنمکنه؟ اموال خانوادم

 کدومش عشقه!

لرزید. رعشه تنم قابل پشت بهش کردم، دستم از خشم می

کنترل نیست. برای هرچیزی بتونم ظاهرم رو حفظ کنم 

 واسه این کلمه جفت رم میکنم.

ای نفس عمیقی کشید و لحنش رو مالیم سخرهبه طرز م

 کرد. دستش رو روی شونم چسبوند و گفت:

اینا بازتاب رفتار خودته، تو پسش میزنی که این میشه. -

و بهت نشون بده؟ یه بار بهش فرصت دادی خودش

 ندادی! عین سگ فقط پاچه گرفتی.
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هاش باهم پر رنگ تر شدن نیشخندم باعث شد سگرمه

 دستش رو پس زدم و با تشر گفتم: دعواشون بشه.

 و ندارم.برو بیرون مهیار، حوصله زرات-

خوای از اینبار داری میزنی جاده خاکی! دوست پسر می-

سوسول های دانشگاهتون یه موردو انتخاب کن، یکی که 

حداقِل حداقلش گرگینه نباشه، کارن روش حساس نباشه! 

 ولی نگو زر میزنم! حرف حق شد زر؟ 

 کوبید وم و درحالی که قلبم از حرص تند میعقب رفت

اومد با درد نفسم داشت تو فضای خفه خونه کم می

 خندیدم.

حق؟ کدوم حق مهیار؟ از کدوم حق حرف میزنی؟ از -

این حق که کارن به قدرتش بیشتر از من اهمیت میده؟ به 

این که من براش یه اسباب بازی جنسی شدم؟ به اینکه 

 ام کنه؟ کدومش حقه؟ چی حقه؟خواد شکنجهدلش می
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 دنبالم اومد و روبه روم ایستاد و با جدیت گفت:

و بهت حقی که ازش محروم کردی یه فرصته که خودش-

ثابت کنه! این تنها حقیه که بهش الیقه، حداقل به خاطر 

تمام سال هایی که عاشِق تِو بی همه چیز بود! یه بار بهش 

و ثابت شفرصت دادی به جای اون روی سگش عشق

کنه؟ فقط زدی تو برجکش! حاالم که آب دهنت واسه 

آرشام راه افتاده. از چیش خوشت اومده؟ پولداره؟ خفن 

 تره؟ خوشگل تره؟

داد. کنترلم رو از توده عظیمی گلوم و قلبم رو فشار می

 دست دادم.

آدمه! میفهمی آدمه! برعکس کارن که مثل حیوون باهام -

 رفتار میکنه آرشام آدمه.

 چشم هاش گرد شد.

 ازش جدی جدی خوشت اومده؟ -
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لب گزیدم و یادم اومد که قرار نیست براش دردسر 

 درست کنم. مهیار عصبی تر از قبل پی حرفش رو گرفت.

ِد کثافط تو یه بار اجازه دادی کارن روی خوش بهت -

 نشون بده!؟

 من بهش فرصت دادم! خودش خراب کرد.-

 تلخ خندید و مسخرم کرد.

؟ غیر زبون درازی و ریدن تو حالش و پس زدن فرصت-

ای کردی؟ غیر مخالفت کردن و دست کادوهاش کار دیگه

ش زدن؟ هوم؟ چه گوهی خوردی که بی رد به سینه

 خبرم؟

تلخ نگاهش کردم، کامم تلخ شد. عمرا اگر بشه اون 

دمنوش رو با این کام تلخ بدون نبات و شیرینی اضافه 

 کوفت کرد.
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کردم کارن به سگی که براش ر! فکر میخبری مهیابی-

دونستم براش انقدر زیاد دم تکون میده اعتماد داره. نمی

و سوزونده. من بهش ارزشی که بهت نگفته بلیطشبی

 فرصت دادم خودش سوزوند، خودش گند زد.

از حرفم خوشش نیومد. با دست های مشت شده جلوم 

 رو گرفت، بعید نبود اگر کتک هم میزد.

 خبرم؟حرف میزنی؟ از کدوم فرصت بی از چی-
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دونستم باید بحث رو عوض کنم یا خودم رو شکنجه نمی

 روحی بدم. 

یک وقتایی از زندگی یک جاهایی، یک خاطراتی از 

ته گنجه قلبت حبس ابد گرفتن. از ترس جوِن  گذشته

 ذهنت از به زبون آوردنشون واهمه داری. 

به چشم های مشکی و رگ های قرمزی که تو سفیدی 

 چشم هاش پر رنگ بود خیره شدم.

جواب بده! مگه نمیگی فرصت دادی؟ هوم؟ کی دادی -

 خبرم؟ که بی

مردمک هام خیس شد، حریراشک حلقه بسته بین چشم 

گرفت. حق من این زندگی جلوی دیِد واضحم رو می هام

 نبود.

دارم از فرصتی حرف میزنم که یک سال پیش دود شد، -

یک سال پیش خاکستر شد. کارن خرابش کرد، بلیط رفت 
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و باهم سوزوند. به زبون آوردنش دردی ازم و برگشتش

 دوا نمیکنه مهیارخان.

ت داد، دربرابر لحن سرشار از نفرتم، آب گلوش رو قور

سیبک گلوش مثل یک توپ متحرک باال و پایین شد. به 

 رد اشکی که گونم رو تر کرد زل زد.

یک سال پیش چیشد؟ تعریف کن، اگه دردیم ازم دوا -

 نکنه من باید بدونم.

 تلخ خندیدم.

بدونی که چی بشه؟ که بازم بگی من زیاده خواهم؟ -

 مشکل از منه؟ من پس میزنم؟! من کنار نمیام؟

حرف های لرزون و سرشار از حرصم بی هوا فاصله  بین

ناچیز بینمون رو پر کرد. دست هاش حصاری شد روی 

ام، تنم رو جلو کشید و با فکی منقبض شونه های خسته

 شده غرید.
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 بهم بگو. من باید بدونم چه خبره!-

مسائل زیادی هست که تو از درکشون عاجزی، چیزایی  

پس به جای سکوتت  گنجه!که مطمئنم تو مخیرت نمی

 بنال ببینم چه غلطی کردی.

چشم هام رو بستم، درآوردن خاطرات و حرف ها از 

 خاک گرفته شده کار زیاد خوبی نیست.گنجه

د خورد و شایام میشد، قلبم ترک میباعث آلودگی سینه 

شکست و حس انزجار وجودم رو سد چشم هام می

 بلعید.می

شونم جدا شد. به  تنم رو عقب کشیدم، انگشت هاش از

 شقیقه تب دارم دست کشیدم و با دودلی گفتم:

پارسال یادته همراه اعضای گله تشریف بردید -

مازندران؟ یه ماه اونجا بودید، برای ماموریت ماهورا. 



 

Romanzo_o 1322 

خرید جنس و مواد اولیه برای تموم کردن مغازه های 

 ونوس و فروش ده درصد از سهامش، یادتونه؟

شدم و روی مبل تک نفره به صورت متعجب خیره 

 نشستم.

 میدونی چرا انقدر دقیق میدونم کجا فرستادتون؟-

کرد پایین اومد. انگار بحث از منبری که سخنرانی می

براش جالب شد، حس کنجکاوی بین اون رگ های سرخ 

کرد. روبه روم نشست و روی زانوهاش کمی اسکی می

 خم شد.

و یه ماه فتیو جور کرد که اون خونه کواون ماموریت-

 خالی کنه.

 گیج شد لب زد.

 که چی بشه؟-
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دیگه وقت کثیف شدن محیط بود، در گنجه داشت باز 

میشد و بوی گند و کثافطش قرار بود راه نفس کشیدنم رو 

 بگیره. چینی به صورتم دادم و گفتم:

 که یه ماه باهام زندگی کنه.-

به چشم های وق زدش خیره شدم. تلخ خندیدم و ادامه 

 دم.دا

ازم خواست یه ماه باهاش زندگی کنم، بدون رابطه و -

بدون محرم شدن. میدونی یه جورایی به پام افتاد، التماس 

و یه ماه داشته باشه. یه ماه دوستانه خواد منکرد. گفت می

و بهم نشون بده. واسه کنار هم باشیم و اجازه بدم خودش

 خواست.ثابت کردن عشقش یه ماه زمان می

 کردی؟قبول -

 نگاهم رو از گوشه فرش گرفتم. کامم تلخ شده بود.
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 به یه شرط بله! قبول کردم...-

نگاهش رو تنگ کرد، جوری که مشخص بود اصال توقع 

نداره ذره ای از حرف هام راست باشه، براندازم کرد و با 

 شک پرسید.

 اونوقت شرط مادمازل چی بود؟-

برام  اومد. یادآوریشنفسم جدی جدی داشت کم می 

 عذاب بود. دستی به بینیم کشیدم.

سکوت درمورد اون موقع تا االن کارساز بود ولی از االن  

کردم یک نفر از اون خراب شده باید به بعد حس می

 بفهمه که چه بالیی سرم اومده. 

حداقل یک نفر از سرکوفت زدن به من دست برداره. 

ه، گیرخواد دستم رو بخواد کمکم کنه، نمیحتی اگر نمی

 رو جمع کنه. تونه زبون بی صاحابشمی
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 برخالف قولی که به کارن دادم دل به دریا زدم.

نگاهم رو جدی کردم، انگشت هام از خشم درونم، مشت 

 شد.
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کردم اون یه ماهی که پیششم با کسی رابطه نداشته شرط -

باشه. در عوضش منم باهاش زندگی میکنم. بهش گفتم 

بخشم. و میاخالقت...ک..کارات...بالهایی که سرم اوردی

 یه ماه بهم نشون بده که دوستم داری.
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 داد.نگاه حیرت زده و خیره مهیار آزارم می

 با وجود اختالف هفته اول خوب بود، باهم رفتیم بیرون،-

کرد. واسم نظر زیادی که باهم داریم ولی خوب رفتار می

 وکرد مهربون باشه منم لج کردنکرد، سعی میخرید می

و نشونم داد گذاشتم کنار و باهاش راه اومدم. عالیقش

تونستم درک کنم! تو هفته اول گفتم میشه کنار اومد! می

 کشید.ولی هرشب بحث رابطه رو وسط می

هام سرخ شد. نفس عمیقی کشیدم و نفرت ز شرم گونها 

 کالمم ناخواسته باال رفت.

شاید از نظر تو و امثال تو درخواست من واسه یه ماه -

خواست اگه زیاد باشه. ولی این تنها شرطم بود. دلم می

قراره باهم زندگی کنیم و کنار بیام من تنها زن زندگیش 

یته، ت کرد قدرتش اولوباشم. اولویتش باشم. ولی کارن ثاب
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ثروتش از من واجب تره. یه ماه نتونست ادای آدم های 

 و دربیاره...عاشق

مهیار از جاش بلند شد و جلوم زانو زد. مصرانه 

 ش رو بدونه!خواست بقیهمی

اون یه ماه، همون ماهی نیست که تو حیاط خونه -

 خواست گازت بگیره؟می

در نزدیکم بود خوشم بینیم رو باال کشیدم. از اینکه انق

اومد. یکم تو خودم جمع شدم و به زخم گردنش نمی

 نگاه کردم.

و جلوم انداختی و نذاشتی همون شبی که تو خودت-

 کتکم بزنه. 

به زخم گردنش دست کشید. اخم هاش توهم شد. به 

 م نگاه کرد.صورت گر گرفته
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 یاسمن، کارن سر شرطش با تو موند؟ -

سر هم جلوی چشم هام ردیف چشم بستم. تصاویر پشت 

جوشه، شام و ناهار کوفت شد. حس کردم معدم داره می

 اومد.شدم داشت تا حلقم باال می

گشتم، ای شکست و برنمیای کاش اون روز قلم پام می 

شدم. کاش به صدای کاش بیخیال گوشی بی صاحابم می

 دادم. ای کاش کر میشدم!آه و ناله های غریبه اهمیت نمی

د، تو هفته سوم پدربزرگم حالش یکم بد شد. دلی نمون-

زنگ زد و گفت بردتش بیمارستان. از خونه بیرون اومدم 

و جا گذاشتم. برگشتم...خونه. صدای ناله و ولی گوشیم

 خنده دوتا دختر شنیدم بعدش...

با عقی که از یاداوری اون صحنه پر انزجار زدم با 

 ابروهای باال پریده، فقط سر تکون داد.
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باالخره فهمید. باالخره به یکی گفتم! دستمال رو جلوی  

 دهنم گرفتم و سعی کردم افکارم رو پراکنده کنم.

 تو میدونی که گرگینه ها با رابطه...-

ش کامل شه بین حرفش پریدم و با حالت قبل اینکه جمله

 تهاجمی گفتم:

میدونم رابطه جزو روند قوی موندتونه. هرچی بیشتر، -

هم بیشتر! ولی چرا فکر کردید من با  ونقدرت بدنیت

همچین چیزی کنار میام؟ این حقه منه که با یه مردی 

ازدواج کنم که حداقل بهم وفا داره. وقتی دم از عشق 

میزنه واقعا عاشق باشه. وقتی میگه قول میدم سر قولش 

باشه. من فقط خواستم یه ماه با کسی نباشه. ولی به خاطر 

یر قولش زد، خواسته من زیاده افت قدرت جسمانیش ز

 بود؟ 
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دهن نیمه بازش رو بست. با سرانگشت هاش به میز 

عسلی کنارم چند بار کوبید. مثل این وار رفته ها به پشتی 

 مبل تکیه دادم.

ای دارید و حس تنفر وقتی میگم شماها دنیای مسخره-

 نسبت بهتون دارم به خاطر همین چیزاست!

ری م نظان! به صورت آشفتهنگاه شاکیش آروم شد و نگر

 کرد و مالیم پرسید.

خواست کتکت بزنه؟ جریان اون چرا اون شب می-

 المشنگ چی بود؟

 مژه های خیسم رو بهم زدم و با کالفگی گفتم:

هاش. کارن خواستار رابطه آزاده. چون گند زدم تو نقشه-

و میخواد به عنوان معشوقه عقد کنه و یعنی علنا من

ایت نامه ازم بگیره که هر خری رو درکنارش یه رض

خواست به عنوان زن دوم عقد کنه. اون شب قبل رسیدن 
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شما برگه رضایت نامه رو نشونم داد. توضیح داد که برای 

بقای حکومتش باید با یه گرگینه ماده از یه گله دیگه 

خواد! یعنی من بشم زن اولش و وصلت کنه، ولی منم می

 اون طرف بشه زن دوم! 

های پرغرورش رنگ باخت. ابروهاش باال پرید و چشم 

 مردمک هاش گشاد شد. دمی گرفت و شوکه لب زد.

داری شوخی میکنی یاسمن؟ چرا به من یا بقیه چیزی -

 نگفته!

 با گرفتگی سری به معنی نه تکون دادم.

و باور نکنی، مدرکی ندارم ثابت تونی حرفامنمیدونم! می-

وصدا امضا کنم منم کنم. اون روز توقع داشت بی سر

گفتم اگه بیخیالش نشه به همه میگم چی ازم میخواد. اونم 

 دیوونه شد.
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خسته بودم، تک به تک عضالت بدنم اعالم خستگی 

خونه به خاطر رادیاتور هایی که  کردن. فضای خفهمی

دیشب به خاطر تِن سرما زدم تا تهش زیاد کرده بودم، 

 زیادی گرم شده بود.

مغزم از هجوم و یادآوری خاطرات و اون مسائل تیر 

 هام رو ماساژ دادم.کشید. با سرانگشت هام شقیقهمی
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از الی چشم هام به صورت رنگ پریده و خود درگیر  

که چشم هاش روی جاکفشی جلوی  مهیار توجه کردم،

 کرد.در قفل شده بود و با سگرمه های توهم، فکر می

دونی اون که دختری قراره زن دومش بشه، کیه؟ یا نمی-

 ست؟ از کدوم گله

 سری به معنی نه تکون دادم.

 نمیدونم، برامم مهم نیست کیه!-

 به صورت خستم خیره شد و چند بار پلک زد.

 ه!باید واست مهم باش-

چرا باشه؟ قرار نیست با کارن عقد کنم. زیر بار این -

و خط خواد حرمسرا راه بندازه دور منمورد نمیرم. اگه می

 بکشه.

 رسید.بلند شدم، صدای ُقل ُقل کتری به گوشم می 



 

Romanzo_o 1334 

 حرمسرا بدون سوگولی نمیشه، میشه؟ -

 دربرابر لحن مرموز و خبیثش نگاه چپی نثارش کردم.

ت! اینارو بهت نگفتم که یه مدل شوخیشم قشنگ نیس-

دیگه آزارم بدی. بهت گفتم که یکم درکم کنی و انقدر 

و حداقل جلوی من به سینه سنگ اون ارباب بداخالقت

نکوبی. یا دست کم بهم سرکوفت نزنی که فرصت ندادم. 

 اگه  حرفام اهمیتی واست نداره فراموششون کن.

ای گانهلیوانی که شکسته بودم رو داخل نایلون جدا

انداختم. لیوان جدیدی برداشتم که صدای قدم هاش 

پشت سرم پخش شد و دوباره صدای خونسرد و کنترل 

 شدش رو مخم لی لی کرد.

این یه بارو بهت حق میدم. حرفاتم باور میکنم. به عنوان -

یه دختر حق داری یه رابطه سالم شروع کنی ولی فکر 

خوره؟ اونم یه نمیکنی سلحشور به  درد رابطه سالم نمی
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ست. قطعا رابطه برای اونم اولویته، شاید حتی گرگینه

بیشتر از کارن. یه گرگه با تمایالتی شبیه به بقیه اعضای 

ش، یه گرگینه اصیل بیشتر از یه گرگینه معمولی طالب گله

 فهمی؟ست. اونم با دختری که بکره. میرابطه

ت نگاهم روی چایی صاف کن ثابت مونده بود، قطرا

 ای برقبنفش رنِگ گلی که روی توری های نازک و نقره

 میزد.

آرشام تو حال و هوای رابطه نیست، حداقل تا االن 

 همچین احساسی بهم تحمیل نکرده.

رو  وقتی کنارش بودم حس خوبی داشتم، گرگش من

کرد. حرفی از رابطه نمیزد، حرفی از قدرت آروم می

نبال این موارد خورد دنمیزد. به شکل و شمایلش نمی

باشه. من آدم شناس نبودم، گرگ شناسم نبودم! ولی مرد 

 زیاد دیدم. در پس چشم های عسلیش دروغ نبود.
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دونستم آدمی که دنبال این مسائله چه شاید من نمی

 شکلیه! تو عمرم گرگینه های زیادی دیده بودم. 

کارن سردر تمامشون بود ولی آرشام حس گنگی درونم 

. یک خالء تلخ، مثل قهوه تلخ، از اون تلخی کردایجاد می

هایی که از مزش خوشت میاد و دوست نداری با شکر و 

رو دست نظیرششیرخشک و پودر های مکمل طعم بی

 کاری کنی.

دوتا شاخ نبات از بسته بندی درآوردم که صدای مهیار 

 کنار گوشم تمرکزم رو بهم ریخت.

چیه تو خوشش موندم تو که نازو عشوه بلد نیستی از -

اومده. نه لوس کردن بلدی، نه زبون ریختن. عشوه ریزی 

 ه؟ دونستی جفت داشتو هات بودنتم که تعطیله. راستی می

 خم شد و از کنار دستم لیوان رو برداشت.
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خواد گوشزد کنه. از لحن صداش مشخص بود می

خواد یک سطل دو خواد تو احساساتم سرک بکشه، میمی

لم نم نم خالی کنه. لبخند بی معنی دلی و شک رو تو د

 روی لبم نشست و با لحن مالیمی گفتم:

 میدونم!-

لیوانم رو برداشتم و حینی که با گرفتن نوک چوبِی نبات 

 همش میزدم سمتش چرخیدم.

 قلپی از دمنوش رو مزه کرد و با لبخند مرموزی گفت:

اوم، به نظر میاد صادقانه جلو اومده. واقعا تحت تاثیر -

ر گرفتم. پس تو مشکلی با اینکه قبل تو با کسی بوده قرا

 نداری!

از بین بخار های لیوانی که دو دستی چسبیده بودمش و 

اه اش نگکرد به چهره موزیانهحرارتش به پوستم نفوذ می

 کردم.
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 کرد.نگاهاش داشت کم کم من رو نگران می

 کنیم.مهم نیست مهیار، ما تو حال زندگی می گذشته-
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لب زیرنش رو زبون کشید. چینی روی گونه هاش 

 نشست. سر تکون دادنش با تمسخر بود.

حق باتِو، گذشته مهم نیست. حتی اگه گذشته ترسناک و -

منوعه های مختلف. خوبه که پر هیجانی باشه. پر از م
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کنم. خیلی از دخترا با الشی مشکل نداری تحسینت می

 بودن طرف مشکل دارن!

محتوای گرم و شیرین دمنوش تو گلوم پرید. سوختم! 

 چندتا سرفه کردم و لیوان رو روی اپن برگردوندم.

 از چی حرف میزنی؟ -

مگه نگفتی بهت گفته جفت داشته! تو که خبر داشتی -

 خانم.

دستی به گلوی داغ کردم کشیدم. حرف هاش رو 

فهمیدم. آخرین محتوای دمنوشش رو سر کشید و به نمی

 صندلیش تکیه داد.

یعنی تو خبر نداری چه طوری ماریا جفتش شده؟ یا از -

 تجاوزی که شده بی خبری؟

 احساس کردم رنگم پرید؛ هم پاش، قلبمم از جاش پرید.
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هاش رو روی میز  حیرون و گیج نگاهش کردم که دست

 چسبوند. بلند شد و سینه به سینم ایستاد.

دونستی تو یه مهمونی، به آخ! تو خبر نداشتی نه؟ نمی-

خواهر رفیقش به خاطر اموال و به دست آوردن قدرت، 

تجاوز میکنه؟ بی خبری نه؟ انگار همچین باهات صادق 

 نبوده!

ون جونم رو از سر راه نیاورده بودم که مدام با شک هاش

 قصد کشتنم رو داشتن.

حرف های آرشام تو ذهنم صف کشید. گفت توطئه 

کردن، گفت پدر دوستش یعنی امیرحسین با ماریا دسیسه 

 خواستن بکشنش.چیدن. گفت می

لحن صدای محکم و بدون لرزشش رو یادمه. بهم زل زد  

 لرزید. و گفت، مردمک هاش نمی

 داشت.گفت ولی مهیار نگاهش لرز آرشام دروغ نمی
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بیشتر از مردمک هاش زبونش چرب بود، نیش داشت. 

 خواست اعصابم رو خراب کنه.کنایه میزد. می

شناختم، هم پای کارن این گلِه زیر دست رو می

تاخت. واکنشی نشون ندادم. کلمه تجاوز بدجور بهم می

 کرد.دهن کجی می

مهیار دستی به ته ریشش کشید. چونش رو جلو داد، 

 کرد.سرش رو بلند 

خواد برات حرامسرا درست کنه، قبول! اینکه کارن می-

اینکه به قدرت بیشتر اهمیت میده هم قبول ولی یه 

 اعترافی کن. 

روی صورتم خم شد. مستقیم بهم زل زد. مثل انسان 

 خواد بیشعوریم رو به رخ بکشه.دانایی که می
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قبول کن آرشامم یکیه مثل کارن! شاید حتی بدتر! اگه تا -

ن نم پس نداده دلیل بر پیغمبر بودن طرف نیست. بهتره اال

 بیشتر دقت کنی.

خندید، خنده هاش من رو یاد شخصیت های خبیث و دو 

داد تا نداخت، حرف هاش بوی طعنه میازن میبهم

 نصیحت!

و میبندم و به کارن چیزی نمیگم. ولی بهتره من دهنم-

تو و  خودت تمومش کنی! اگه کارن ذره ای بو ببره که

سلحشور رفتید بیرون یا در تماسید، واسه تو و اون خیلی 

 بد میشه. البته بیشتر واسه تو!

 به اتاق خواب پدربزرگم اشاره کرد و صریح ادامه داد. 

تو هنوز یه چیزایی واسه از دست دادن داری، ولی یکی -

خوام هات باش. نمیمثل آرشام نداره. پس مراقب دارایی

 خوب!صدمه ببینی دختر 
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 اخم کردم.

نن؟ تون صدمه ببینگرانی من صدمه ببینم؟ یا کارن و گله-

 کدومش؟

عصبی خودش رو  چند لحظه شوکه نگاهم کرد، با خنده

 دزدید ادامه داد.جمع کرد و درحالی که نگاهش رو می

آرشام آدم آب زیرکاهیه. آلفایی که عقلش کار میکنه. -

، ر فقط تو میکنیعمرا اگه بخواد با کارن دربیوفته. ضر

 و از چشم کارن میندازی!داری خودت

 دست به سینه به زوایای چهرش نگاه کردم.

خوام طوریت بشه. نگران عقدت نباش، یاسمن نمی-

تونه تورو عقد کنه. مطمئن باش کارن با وجود پدرش نمی

منم پشتتم. کمکت میکنم که بیشتر اذیت نشی ولی دور 

 سلحشورو خط بکش. 
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 باریک تر کردم. قیافم شبیه یک احمق بود؟نگاهم رو 

خریدم. یک خونسردیم رو حفظ کردم، باید وقت می

 خبرایی هست!

از کجا بدونم کمکم میکنی مهیار؟ تو دست راست -

 کارنی. اگه تو زرد از آب دربیای چی؟ 

 گردن کج کرد.

به من دنبال شر نیستم، آرشام منبع شره! اگه یکم راجع-

می تخمی تخیلی ترین کارای ممکن گذشتش بدونی میفه

و میگذرم، بهت قول میدم به کسی چیزی رو میکنه. امشب

نگم ولی خودت سلحشورو دک کن. دور وبرت باشه شر 

 میشه.

 نگاهم تیز شد.
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ش شر میشد؟ اینکه واسه کی شر میشد؟ برای کارن و گله

 تخس بود و تو شمال زیر گوشم گفت: 

و جنگ به دست عروسکم رو با چنگ و دندون 》

  《میارم

 یا امشب وقتی بی مکث گفت:

 《کارن باید مراقب خودش باشه نه من!》

صدای بلندتری از ته اعماق مغزم هلهله و شادی کرد و 

 کسی با غرور لب زد.

 《ترسن.مهیار و کارن از آرشام  و واکنشش می》

🍹🍹 

۰۷۹ 

🍹🍹 
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ام گرفت، لب های داغم کش اومد. سرم رو بی اراده خنده

 از روی تاسف تکون دادم.

زیر نگاه موشکافانه مهیار و اخم های درهم و شونه های  

 ش، از ترِس پنهان شده تو اعماق نگاهش لذت بردم.افتاده

تونستم بوی ترسش رو حس کنم، حس خوبی از اینکه می

ار دستشون خواهد داد و بهم دست داد. قطعا این ترس ک

همین برای منی که فقط شاهد قلدور بازی هاشون بودم 

 اومد.تفریح به حساب می

 به چی میخندی؟ -

لبخندم رو تو یک زاویه نگه داشتم. زیر چشمی براندازش 

 کردم که یک قدم جلو اومد و مشکوک ادامه داد.
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و جدی بگیر یاسمن. داری مسخره میکنی، نه؟ حرف هام-

اطر خودت میگم. به خاطر پدربزرگت، جونت! آیت به خ

شوخی نداره. بیست و چهارساعته دم گوش کارن داره 

ویز ویز میکنه. کارن دوست داره که تا االن زنده موندی 

 وگرنه تا االن صدبار...

ذاشت، حرف هاش روی اعصاِب خستم تاثیر منفی می

برای تموم کردن بحث بین حرف هاش پریدم و کالفه 

 تم:گف

فهمیدم بابا! باشه، حواسم هست. حاال میشه بری؟ خوابم -

میاد. صبح که به خاطر کارن نذاشتی بخوابم، االنم داره 

صبح میشه. برو خونتون دیگه! خبر مرگم کالسم دارم، 

 فکر میکنی بتونم پاشم؟ 

از کنارش رد شدم، سمت اتاق خواب رفتم و با متلک 

 ادامه دادم.
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تونی بخوابی ولی رو کاناپه میاگه بی خانمانی شب -

 ندازمت بیرون!صبح اینجا ببینمت از پنجره می

قبل اینکه دستم به دستگیره در برسه، از آشپزخونه خارج 

 شد و با جدیت لب زد.

و بهم بده. کارن میرم، ولی قبلش گردنبند مادربزرگت-

خوادتش. فهمیده که دم رودخونه پیداش کردی، یعنی می

 آیت بهش گفته.

 ابروهام باال پرید. از سرشونه نگاهش کردم.

 گردنبند مادربزرگم؟ -

 جلو اومد.

ه بنگو گردنبندی در کار نیست، چون آیت مصمم راجع-

گردنبندی حرف میزد که همراه جسد مادربزرگت دفن 

 خوادتش. لطفًا بیارش!شده و االن پیش تِو! کارن می
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. داشت کلمه لطفًا  به جای خواهش بیشتر حالت تهدید

 کمی مکث کردم و به چشم هاش زل زدم.

و همون روزی که آیت جلوی رودخونه خواست من-

خواینش باید بکشه از دستم افتاد تو رودخونه. اگه می

 برید کردان!

 داری دروغ میگی؟-

اومد ولی بازیگر چشم غره ای بهش رفتم. خوابم می

کاری بای باال انداختم و طلبودنم رو به رخ کشیدم و شونه

 رو چاشنی صدام کردم.

خوای کل خونه رو بگردی میگم پیشم نیست مهیار! می-

بگرد! هرچند مطمئنم قبل رسیدنم خونه رو گشتی و چون 

 پرسی. چیزی پیدا نکردی داری می

 دمی گرفتم و دربرابر نگاه قرمزش ریلکس تر ادامه دادم.
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 هات گوش کنم تا از چشم کارن نیوفتم.قراره به توصیه-

 خب پس گردنبندی که واسه کارن مهمه رو قایم نمیکنم! 

 در اتاق رو باز کردم و بلندتر گفتم:

داری میری کلیدی که از رو کلیدام زدی رو بزار رو میز -

کنم. سگ شدن وگرنه تمام قفل های خونه رو عوض می

 کارنم پای خودته! شبت بخیر.

درو رو به چشم های مشکی شاکی و دست های مشت 

 و اون نفس های عمیق بستم. شده

چراغ رو خاموش کردم و انقدر منتظر موندم تا صدای  

و گم کرد و من رو برخورد در خبر داد که باالخره گورش

برای آزاد کردن فکرم و توجه به اخبار ضدو نقیضی که 

 بهم گفت، تنها گذاشت.

مهیار آدم َدقل باز و موزماری بود،  تو تمام این سال ها 

 دونستم چه جونوریه!خوب می
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روی تختم نشستم و هدیه آرشام رو بین انگشت هام 

 گرفتم.

انگار قرار بود یک خبرایی بشه، یک اتفاقات عجیب و 

 غریب مثل مسائلی که تو اردو پیش اومد.

در جعبه چوبی رو با احتیاط باز کردم. برِق نگین های 

ای، توی چشمم خورد. با اتمی پالِک قلبی شکل دو تکه

بروهای باال پریده دو سر زنجیر های مجزاش رو بین ا

 هام گرفتم.انگشت

التین زیبایی وسطش  Aای که طالیی بود حرف تکیه

 جاخوش کرده.

🍹🍹 

۰۸۱ 

🍹🍹 
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باالی حکاکی ظریفش چند نگین کوچیک قرار داشت و 

خورد که شبیه به چشم میبرش های نازکی روی حروف 

ای به همون ظرافت و ریزکاری بود و نقره ماه بود. تکه

 وسطش قرار داشت. Yحرف 

آب گلوم رو به سختی قورت دادم. انگشت هام سر شد. 

ای رو این دو تکه روی هم یک قلب طالیی و نقره

 تشکیل میده. 

 داد.می با دو حروف مجزا که خبر از صاحب هر تکیه

 برنج روی تشک وا رفتم.مثل شیر

آرشام روی تصمیمش کامال جدی بود، حرف های مهیار 

 و نگرانی هام و تمام مشکالتمم جدی بودن. 
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اصال همه چی جدی و مهم بود جزو جوِن من! جونی که 

هر لحظه نگران بودم با ایست قلبی، یا شوک عصبی یا 

 هیجان و دلهره از دست بدم.

 پلک هام رو بهم فشردم.

 《و میخوام!قط قلبتمن ف》

 باید فکر کنم! -

*** 

 "کارن"

یعنی چی که کسی مراقبش نیست؟ به چه جراتی به -

 افراد من دستور میدی؟

ش رو از دیوار برداشت، روی مبِل کناریم آیت تکیه

 نشست و خونسرد گفت:
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سر من داد نزن، بزار جای قدمت خشک بشه، بعد اسم -

شده از بیمارستان و بیار. یه ساعتم ناین دختره نحس

 و باندپیچی کنن! جز اینبرگشتی و حتی نذاشتی دست

 و نمیبینی نه؟ کور شدی رفت؟یدختره کس دیگه

ر کرد. گردنم تیچشم بستم، تک به تک عصب هام درد می

خواست تمام استخون بندی بدنم رو از کشید و دلم میمی

 نو بچینم.

شم یه ت، بعددستی که در رفته رو باند پیچی نمیکنن آی-

و آوردی جلسه سرای قبایل که ساعته برگشتم و تو من

رخ نشون بدی پسرم مالک ونوسه؟ چرا تو کارم دخالت 

و مرخص کنی؟ میکنی؟ چه دلیلی داره محافظ های یاس

اگه یه تار مو از سرش کم بشه من اینجارو رو سر تو و 

دونی میکنم! مگه نمیگی سلحشور بقیه خراب میکنم. می
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خوای جلوی و بر یاسمن بود؟ این طوری می دور

 حوادثی که ازش حرف میزدی رو بگیری؟

نگاهش رو باریک کرد، درحالی که حواسش همزمان به 

به چند مرد کت و شلواری که با فاصله کوتاهی از ما راجع

 سهام و بورس حرف میزدن بود، لب زد.

ها هستن. مشکل ما سلحشور نیست. مشکل ما پری-

اومده ایران، شک ندارم همین االنم تو تهران، یه  پریزاد

 خنده. ای نشسته و به ریش من و تو میگوشه

ه کرد، دستی کدستی به پلک هام کشیدم. عضالتم درد می

 وبال گردن میشه رو باید قطع کرد!

 ببین پسرم...-

نیشخند صدا داری به واژه پسرم، زدم. از رفتارم خوشش 

 رو تند کرد و غرید. نیومد. اخم کرد، لحنش
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خوام کسی متوجه حرفامون اول آروم حرف بزن! نمی-

بشه. اگه دائم مراقبش باشی پریزاد نمیاد سراغش. اگه 

 تونی ژن برترکامل نشه، تو نمی یاسمن روند تبدیلش

ه خوام. اگبشی. یکم به اینا توجه کن. من صالح تورو می

 نداشتیم! کردی انقدر دردسرو درک میفقط یه ذره من

 نگاه چپی بهش انداختم.

و سالخی نمیکنم که من درک ندارم یا تو؟ من یاسمن-

بشم یکی مثل سلحشور! بشم یکی مثل آریا این جوری 

 خوام! گفتم یه راه دیگه پیدا کن.نمی

با کف دستش به رونش کوبید. مثل کسی که جلوی 

رو غارت کردن، پر پر میزد و جلز  چشمش تمام اموالش

 کرد.می ولز

 تونه پیوندگفتم تنها راهش همینه. وقتی گرگت نمی-

ایجاد کنه باید مصنوعی این کارو کنیم. سنت شکنی 
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جادوگرا تاوانش سنگینه. این مدت صبر کردی که اون 

دختر به بلوغ برسه حاال که رسیده، وقت رسیدن به 

هدفمونه داری سر بازی هورمون هات همه چی رو به فنا 

 میدی!

اش مثل فرو رفتن سوزن به اعصابم بود، حس حرف ه

کردم کردم آتش بزرگی که به سختی مهارش میمی

 فهمید! ور شده. حرف هام رو نمیشعله

حس من نسبت به دختر عموی ناتنیم بازی هورمون های 

ام نبوده، هیچ کس از سن شیش سالگی بازیچه مردانه

 دست هورمون هاش نمیشه!

ین پیوند پیدا میکنی یا کال قید این یا یه راه دیگه واسه ا-

 و بزن. هر چیزی غیر از کشتن یاسمن!طلسم کوفتی
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دهن باز کرد ِزر هاش رو ردیف کنه ولی مردمک هاش 

م، گردنم و حتی ماهیچه روی رگ های ورم کرده شقیقه

 های دستم ثابت شد.

🍹🍹 

۰۸۰ 
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کالفه به موهای جوگندمیش چنگ زد و باشه بی جون و 

ُشلی تحویلم داد. سر این مورد شوخی نداشتم. کسی حق 

 خواستمش!نداشت دست رو جنسی بزاره که من می

با کالفگی از جام بلند شدم و سمت تراِس دایره شکل 

 روبه روی میز بیلیارد رفتم. 
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خورشیدی که  مهیار با بلند شدنم دنبالم روانه شد. به

 داشت

کرد و  باعث گرگ و میش شدن هوا نم نم غروب می

 شده، زل زدم.

 سرده، بگم برات قهوه بیارن؟-

 نیم نگاهی به چهره اخموش انداختم. 

 گردنبند چیشد؟ ازش گرفتی؟ یا گفتی برام بیاره؟-

کنارم شونه به شونه ایستاد و به ماشین رنجرور زرشکی 

 حیاط میشد زل زد.رنگی که از در اصلی وارد 

پیشش نبود، گفت تو همون کردان گمش کرده. دم -

خواست بکشتش...خونه روهم ی که آیت میرودخونه

 گشتم چیزی پیدا نکردم.

 دمی گرفتم و خسته گفتم:
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دروغگو نیست. وقتی میگه گم کرده یعنی کرده. هرچند  -

 به جهنم که گم شد! 

 ای بهم انداخت. مهیار نگاه موشکافانه

میتونم سوال کنم جریان اون گردنبند چیه؟ یا چرا پدرت -

 و بکشه؟خواد یاسمنمی

روی میله ها خم شدم. صدای چرخش الستیک ها روی 

 ریزه های حیاط کل گوشم رو پر کرد.سنگ

 فضولی کار خوبی نیست. -

 فضولی نکردم. فقط نگرانم!-

 جدی شدم، نگاه تحدیدگری بهش انداختم.

 رم نگران یاسمن باشم، اوکی؟فقط منم که حق دا-
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سرش رو پایین انداخت. با حرص رو ازش گرفتم و به 

مردی که جلوی ماشین خم شده بود تا دعوت نامه رو 

 چک کنه توجه کردم.

دونی که اگه بفهمم داری تو کارام فالگوشم واینستا، می-

کارت میکنم. پرونده یاسمن، پدرم، سرک میکشی چی

 فقط به خودم مربوطه.گردنبند و ونوس فقط و 

دستی دور لب هاش کشید. جسارت به خرج داد و 

 محترمانه لب زد.

ت جز خانوادتن و چیزی ازشون پنهون کردم گلهفکر می-

و تو یه مکان خواد یاسمننمیکنی. اینکه چرا پدرت می

ی که به گردقدیمی و باستانی سر ببره و دنبال پریزادی می

ا حاضره شهرو به آتیش خاطر یه قطره خون گرگینه ه

 بکشه یکم...
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با چشم های سرخ شده براندازش کردم. مکثش طوالنی 

شد. دلش پر بود، نگاهش پر بود. نگرانی لحنش رو 

 فهمیدم.می

کردم ما جزو خانوادتیم. م..ما نباید بدونیم جریان فکر می-

 چیه؟

خواستم بهش بتوپم. حق اخمم رو حفظ کردم. نمی 

حق داشتن که بدونن ولی االن وقتش  مداشت، تمام گله

 نبود.

 چیزی نیست که الزم باشه بدونی. نه تو و نه بقیه اعضا. -

لحن سرد و یخ زدم که از سوز هوا سرماش بیشتر بود 

 وادارش کرد ادامه نده.

در ماشین باز شد، پاهای خوش تراش دختری ازش 

آویزون شد که جین آبی رنگش بدجور اندامش رو نشون 

 د.دامی
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 شب گفتی بیاد ببینمش؟-

میاد. امروز دانشگاه بود، احتماال هشت یا نه میرسه -

 عمارتت.

ای نثارش کنم که از دیدن گیس های خواستم خوبه

طالیی بیرون ریخته از شال طوسی اون دختر حرف تو 

 دهنم خشک شد.

نگاهم رو تنگ کردم، چشم های مشکیش رو از این 

 رنگی تنش بود. کمربندش شناختم. بارونی آبیفاصله می

 رو شل دور کمر باریک و باسن رو فرمش گره زده بود. 

خورد. آدامسی رو تو لپ هاش جابه جا دهنش جم می

 کرد.می

 این زنیکه...-

 چیشده کارن؟-
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رد نگاهم رو گرفت. به اون دختر رسید. ابروهاش باال 

 پرید و با آب دهنی که راه افتاده لب زد.

و حس میکنی؟ آتیشش اوه اوه، گرگشجون، چه دافیه! -

 از این تنداست. مهمونه؟

دست سالمم و دست ضرب دیدم جفتشون میله های 

آهنی طالیی جلوی تراس رو خفت کردن. نفس عمیقی 

 کشیدم و با صدای آرومی گفتم:

نیم ساعت دیگه میرم تو ماشینم. اون دختر باید تو -

 ماشینم باشه.

 خ بهم خیره شد.ابروهاش باال پرید، از نیم ر

 ازش دعوت کنم یا...-

 به مشکی های کنجکاوش نگاه خمار شده ای انداختم.

 خوامش.کت بسته می-
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ابروهای مشکی باال پریدش، با مکث به حالت عادی 

 م گرفت وبرگشت. نگاهش رو از چشم های خمار شده

 به اون دختر زل زد و با قاطعیت گفت:

 نیم ساعت دیگه تو ماشینته!-

از کنارم رد شد و رفت. به سالن برگشتم و روی مبل تک 

نفره که نزدیک میِز بار پذیرایی سه طبقه طالیی قرارداشت 

گوش ویسکی گرنتس دست نخورده رو نشستم. بطری سه

 برداشتم.
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ه، یکم از مزه این م چقدر تیر میکشبرام مهم نبود معده 

 خواستم.زهرماری رو می

زیر نگاه تلخ و شاکی پدرم که مدام با مردمک های 

کرد که پیش مهمون طوسیش خواهش های تهدیدگری می

هاش بشینم، در بطری رو باز کردم و به جای پیک، لب 

 هام رو به دهَنش چسبوندم و سر کشیدم.

قورت گلوم سوخت، کمی معدم تیر کشید. انگار اسید 

 دادم. می

ساعت نزدیک هفت بود، این مهمونی مضحک باید سریع 

جا رسید اینخواست وقتی یاسمن میتر تموم شه. دلم نمی

 انقدر شلوغ باشه و پدرم مزاحمت ایجاد کنه.

گردنم رو به پشتی مبل چسبوندم. با ویبره گوشیم، بدون 

خم کردن سرم صفحه رو جلوی صورتم نگه داشتم و به 

 هیار چشم دوختم که با عجز خاصی تایپ کرده بود.پیام م
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 《سیه مشکل جدی داریم. طرف سلیطه》

م رو کنترل نکردم. سلیطه دوست دارم! دختری که خنده

کنه و از بین محافظ هام هوش میمن رو تو بیمارستان بی

 به راحتی عبور میکنه آدم عادی نیست.

آهسته از روی مبل بلند شدم و کنار گوش محافظ پدرم 

 نجوا کردم.

و تموم کنه و این به آیت بگو تا هفت و نیم مهمونی-

 کثافط کاریارو جمع کنه. من مهمون مهم تری دارم.

سری تکون داد. از پله های مارپیچی به سمِت درپشتی 

آشپزخونه قدم برداشتم و وارد حیاط پشتی خونه شدم. 

پیچید. نگاهم رو به درخت هایی که تازه سوز بدی می

 هرس شدن انداختم.

شماها به چه جراتی اصال بهم نزدیک میشید؟ گوه -

 خوردید! میدونید من کیم؟
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نیشخندهام پشت سرهم ردیف میشد. سیگار مارلبرویی 

که از جیب مهیار کش رفتم رو بین لب هام گذاشتم به 

 کتک خوردن سیاوش زل زدم.

 ممهیار کنارم اومد و حینی که گونه راستش قرمز بود کنار 

 ایستاد.

کردم فقط دست یاسمن سنگینه، یه جوری زد فکر می-

 در گوشم دندون عقلم تیر کشید. شر نشه واسمون؟ 

 ابرو درهم کشیدم. کاراته کار کرده یا دفاع شخصی؟ 

وزه ایش زبا شیفت دادنش، گرگم، دربرابر گرگ ماده نقره

 رفت.کشید. درست مثل بیمارستان که رژه می

شید که مهیار چشم هاش گرد شد و یک جوری زوزه ک 

 با بهت صدام زد.

 کارن...-
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حرصم گرفت، گرگ زبون نفهمم هیچ وقت با دلم راه 

اومد. سیگار تازه آتیش زدم رو حیف و میل کردم و نمی

 روی زمین انداختم.

یک قدم جلو رفتم. سیاوش با دیدنم از روی زمین  

ار خودش رو جمع کرد و با دک و دهن خونی کنار مهی

 کرد.ایستاد و دم گوشش یک چیزایی بلغور می

نگاه مشکیش از سیاوش به من افتاد. تو مردمک هاش 

خیره موندم تا واکنشش رو ببینم. یکم مکث کرد و با دم 

 ای طلبکار غرید.تازه

صاحب این جهنم تویی؟ مهمون دعوت میکنی بعد -

فرستی جلو؟ اونم این توله های ندید و میهاتتوله

 ت؟ پدید

ایش رو تکون داد و رو به باال سیخ کرد. گوش های نقره

 پنجه های ظریفش تو چمن های بلنِد باغچه فرو رفت.
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مغزم درحال کنکاش و بررسی زاویه های صورت ظریف 

 و چشم های پرنفوز مشکی رنگش بود.

شناخت؟ بعد خودش رو به کدوم راه زده؟ من رو نمی

دونست من کی نمیبالیی که تو بیمارستان سرم آورد 

 هستم؟

 خواست من پیش قدم بشم! دونست و دلش مییا شاید می

گردنش رو کج کرد. بوی خنک گل نیلوفر یک ثانیه کل 

ام رو پر کرد و باعث شد صورتم از خشم مچاله شامه

 بشه. این زنیکه من رو شناخته و به روی خودش نمیاره؟

زنگ بزنم چیه چرا زبون نداری؟ راه باز میکنی یا یه -

 و رو سرت خراب کنن!بگم تهران

دربرابر لحن تخسش و تهدیدهاش سعی کردم آروم 

 بمونم. دست هام رو تو جیب شلوارم فرو بردم.

🍹🍹 
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هوا داشت تاریک میشد، باد مالیمی که میوزید موهای 

داد. گردنش رو صاف م تکون میایش رو خیلی نرنقره

 کرد. 

نگاهم به بکری گردنش افتاد. یک ماده پرو و جسور و 

 خورد؟!بدون جفت تو عمارت من چه گوهی می

چیه نگاه میکنی؟ بکش کنار بزار باد بیاد. شبیه این داش -

فرستادن جلو! و میمجیدا؛ میرفتن دعوا، اول نوچه هاشون

 خورد بعد خودشونو که میزدن مثل سگ کتک میطرف

 ! دادنو میزدن کنار و رخصت میسینه کفتری افرادشون
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 زنیکه کم قد قد کن!-

دربرابر لحن پرحرصم، نگاهی به سرتاپام انداخت. غرور 

نگاهش به حدی زیاد بود که داشت استخون کمرم رو 

 شکست.می

و که مرغ میکنه، من مرغ نیستم گرگم. اگه تو دنبال قدقد-

ی که برات تخم کنه آدرس بدم بری گردمرغ می

خوان بتونن ازش نسل داری، اتفاقا خروس خوب میمرغ

 بکشن. آدرس و شماره تلفن بدم؟

ای از زبون درازیش گرد شد. قدمی جلو چشم هام ثانیه

 گذاشتم و غریدم.

 شناسی؟ و میمن-

 چینی به بینیش داد.
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شرمنده زیاد تو شناخت پرنده ها به خصوص خروس -

و خوای ببرمت باغ پرندگان خودتد نیستم. میوار

 بشناسی؟

فکم منقبض شد، نگاه خیره مهیار و بقیه افرادم رو حس 

 کردم.می

ریخت زبون درازی که جلوی من مثل بلبل زبون می

جاش سینه قبرستون بود. گردشی به گردنم دادم و گرِگ 

 سرکشم رو رها کردم.

مون ایستادن. بچه ها با دیدن گرگم عقب کشیدن و دور

خشم مثل مار سمی از درون سینم بیرون خزید و جای 

 جای بدنم رو سرک کشید.

ایش با دیدن گرگم دندون هام رو بهم فشردم. گرگ نقره

یک قدم عقب رفت. با حرص از بین دندون های کلید 

 شدم غریدم.
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کشم بیرون ضعیفه. چه طور و از حلقومت میزبونت-

 من و زبون درازی کنی. جرات کردی بیای تو خونه 

پنجه هام رو به زمین کوبیدم و با ماهیچه های منقبض و 

 دادم، حالت تهاجمی گرفتم.دندون هایی که نشونش می

نگاه آرومش کمی متراکم شد ولی سرش رو باالتر گرفت  

 و با غرور گفت:

و دعوت کردی بعد میگی چه طور جرات کردم؟ تو من-

تعادل روانی نداری؟ اسکولی فاز دو قطبی داری شما؟ یا 

 چیزی نیستی؟

. خوردباد وزید، بوی خنکش روی اعصاِب خرابم پیچ می

به پاهای عقبم فشار وارد کردم، بی توجه به درِد کتف و 

کمرم خیزی سمتش برداشتم و صاف روی سینه اش 

 پریدم.
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از پشت روی زمین افتاد. بدون واکنش، بدون ناله و بدون 

 که شدن!صدا و حتی بدون شو

ش فرو کردم. پاهام ای سینهپنجه هام رو روی موهای نقره

 رو دو طرف بدنش قرار دادم.

 به پوزه ظریف و کشیدش خیره شدم و غریدم.

هوش کنی! و تو بیمارستان بیچه طور جرات کردی من-

 کنی؟برای کی کار می

 داد.ش رو فشار میبه چشم هام نگاه کرد. پنجه هام سینه

و صاف کرد و درحالی که خیره تو مردمک گوش هاش ر

 های عصبیم بود موذیانه لب زد.

آهان یادم اومد. تو همون گرگ چالقی هستی که مسکن -

 کرد!بهت اثر نمی
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بی هوا با پاهاش به شکمم کوبید، خم شد قبل اینکه 

گردنم رو گاز بگیره، خودم رو از روی تنش کنار کشیدم 

 همیت ندادم.و تیر کشیدن ماهیچه های معدم ا

مسکن بهت زدم بتونی بکپی! حاال طلبکارم هستی؟  -

چقدر نمک نشناسی! حیف اون دارویی که حرومت کردم. 

جای گردن باید میزدم تو برج میالدت قشنگ یه هفته 

 بخوابی.

لبخند کنترل شده مهیار بیشتر از این دوام نیاورد و آخر 

 هایی کهدستش رو جلوی دهنش گرفت تا جلوی خنده

 رو اعصابم بود رو بگیره.

حاال چرا مثل خر وحشی ها نگاه میکنی؟ ناراحتی بهت -

 یکی دیگه بزنم! هنوز دیر نشده.

کنترل اعصابم رو از دست دادم و وقتی کنترلم از دستم در 

 رفتم حرکاتمم از روی خشم بی اراده بود.می
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یک نفس، غرشی کردم و تا بفهمه چی به چیه روی 

 کمرش پریدم و گردنش رو گاز گرفتم.

ای از درد کشید، آرواره هام رو از قصد تو پوست زوزه

گردنش فرو بردم انقدر که طعم شوری خون توی دهنم 

 مثل جوهر پخش بشه. تقال کرد، دستم دم دستش بود. 

ب بکشم، مچم رو سرش رو جلو کشید قبل اینکه عق

 محکم گاز گرفت!

 هم دردم اومد و هم حرصم تشدید شد.
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اش به پاهام رو با پاهاش قفل کرد، چرخید و با پنجه

 صورتم کوبید.

کردن افرادم حیرون و وا رفته به گره خوردنمون نگاه می

دونستن بیان جلو یا فقط نظارگر کشتی گیری من، و نمی

 با یک دخترک زبون نفهم باشن.

آرواره های منقبض شدم رو نزدیک گوشش بردم و  

 غریدم.

 تسلیمم شو تا جرت ندادم.-

جر بدی؟ تو نهایت بتونی تخم کنی! برو کنار بابا نفتی -

 نشی مرتیکه کلنگ.

 اومد! آورد، کوتاه نمیکم نمی

یک لحظه یاسمن جلوی چشمم اومد. وقتی زورش بهم 

رفم ر بار حرسید، وقتی کتکش میزدم و بازم تخس زینمی
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رفت و تا زمانی که با عزیزش تهدید و دستورم نمی

 کردم زبونش کوتاه نمیشد!نمی

و یاد یاسمن انداخت! شاید اگر یاسمن، این دختر من

پدربزرگش اهرم فشار نبود، روزی سه بار این کشتی 

گیری رو باهاش داشتم و تا االن مهیار و بقیه به این 

 کردن.صحنه ها عادت می

ستم که آسیب دیده بود رو گاز ریزی گرفت، از اون د

ی سیاهی رفت و از هپروت دردش چشم هام ثانیه

 دراومدم و نفسم گرفت. کل وجودم شده بود عطرش!

کشیدم بوی گرگش تمام وجودم رو پر هر نفسی که می

 کرد.می

با حرص و نفرت وزنم رو روی هیکلش انداختم که 

 کرد.  نفسش گرفت و سرفه ای از تنگی نفس

 ولم کن وحشی خر!-
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 شیفت بده ببینم سلیطه!-

 هو سرش رو بلند کرد و گوشم رو گاز گرفت.کفری، یه

 و داری. سلیطه ننته! از روم بلند شو وزن خِرمش رحمت-

از دردی که تو سرم و گوشم پیچید، خرناس کشیدم. 

دخترانه از دردم خندید! بی هوا شیف داد، از دردی که تو 

م داشت هویدا میشد خوشش اومد و صورتم کم ک

 انگشتش رو تو چشمم فرو کرد!

از سوزش چشم هام دادی کشیدم. کالفه و عصبی از بچه 

 بازی هاش نعره زدم.

 یه جوری تورو جر بدم تا عمر داری نتونی راه بری! -

با شیف دادنش دستم باز شد، روی هیکل ظریفش منم 

دم باغچه کوبیرو به لبه  شیف دادم و تو یک ثانیه سرش

 که تنش شل شد و چشم هاش سیاهی رفت. 
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از روی تن مچاله شدش بلند شدم، رد خوِن گرمی رو از 

 کردم.کنار گوشم تا نزدیکی گردنم احساس می

نفسم گرفت، کمی رو زانوهام خم شدم و با نفس های 

هام میشد از این عمیق که باعث سوختِن ته گلوم و ریه

 استفاده کنم. تایم اوت موقت سعی کردم

 کارن خوبی؟-

بی توجه به مهیاری که کنارم قرار گرفته بود، به موهام 

چنگ زدم. عرق روی کل هیکلم نشسته بود و خیس شده 

بودم. کتم رو درآوردم و روی زمین پرت کردم. گره 

 کراواتمم شل کردم تا نفسم دربیاد.

 صاف ایستادم، کمرم تیر کشید. بینیم رو باال کشیدم و  به

 کشید و زیر لبجسم بی حالش و دستی که به سرش می

 داد، نگاه کردم.فحشم می

 کو؟ چک کن ببین..ک..کی دعوت کرده! شنامه دعوت-
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 هیچی نگفت.

زانو زدم، شال افتاده روی شونه اش رو چنگ زدم و با 

 حرص پاهاش رو صاف کردم.

کرد و از گوشه لبش خون درحالی که از درد ناله می

 ، لب زد.اومدمی

و و شکستی! تالفیشولم کن مرتیکه روانی...وای سرم-

سرت درمیارم به خدا. چقدر شماها مهمون نوازید، کجای 

 دنیا مهمون دعوت میکنن و بعدش میریزن سرش!

 ماهت میشوم:

 《�🍹�به پیام اخر پارت توجه کنید》

 �🍹�ادامه پارت
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با کرختی لگدی سمتم پروند که روی پاهاش نشستم و 

گونی از رون درشت و خوش دستش گرفتم که نیش

 جیغش دراومد.

و هوم؟ اگه زنده از زیر دستم بیرون اومدی تا تالفی چی-

 آخر عمرت باید با ویلچر جابه جا بشی...

مچ دست هاش رو بهم چسبوندم که بلند و پر درد 

 خندید.

ر دم و بزاتونی به من دست بزنی، تهدیداتتو حتی نمی-

 ر!و بخوکوزه آبش

درحالی که گره شاِل بسته شده دور مچ دست هاش رو 

کردم با تفریح لب هاش رو بهم مالید و بوسی سفت تر می

 رو هوا برام فرستاد.

ولی خشن دوست داری نه؟ چه بهت میاد خوشگل -

 پسر! 
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 مهیار با ابروهای باال پریده زمزمه وار گفت:

 این دیگه چه جونوریه؟!-

دست هاش که اسیر پنجه هام نگاه مشکی و بی حالش از 

بود به سمت مهیار که هاج و واج کنارمون ایستاده 

 چرخید.

یاد مشکل زت خوشگلجون، توام بدنیستی! کال تو گله-

هست، نه؟ همینه دیگه! آلفا که َجوان باشه زیر دست 

هاشم مثل خودش میشن. پسندیدم، شاید این طوری 

 راحت تر کنار بیایم.

رو به من انداخت. از روی هیکلش مهیار نگاه مبهوتش 

ش رو به شقیقه خونیش و بلند شدم. دست های بسته

موهای طالیی که رو صورتش ریخته، کشید و مژه های 

 ریمل خوردش رو بهم زد.
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ش رو از چیزی درونم مثل بمب صدا کرد، دعوت نامه

دست مهیار گرفتم و با حرص به اسم و فامیلش نگاه 

 کردم.

 ریما سلحشور؟!-

 اوم، خودمم اسم تو چیه؟ خروس الری یا چی؟-

با نگاه سرخ و عصبی، اون تیکه کاغذ رو بین انگشت هام 

 مچاله کردم و خطاب به مهیار غریدم.

نظرم عوض شد، جای ماشین ببرش تو اتاق خوابم، درم -

 قفل کن. 

گفت. کنار جسم مچاله شدش زانو خم مهیار هیچی نمی

 کردم و با حرص گفتم:

 گروه نقره؟ بابام دعوتت کرده نه؟ آلفای-
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لب های گوشتیش رو بهم مالید و پر از ناز خندید و 

 درحالی که صورتش از درد مچاله شده بود، گفت:

 آره! حاال شناختی؟-
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*** 

یه؟ چ آی کمرم! یواش بابا چتونه؟ خداوکیلی دردت-

یکی بگه آیت بیاد ببینم دلیل وحشی بازی این آقارو شرح 

 بده.
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تکونی به کمرش داد، به پهلو چرخید و دست هاش رو 

اومد و تا ش خون میزیر تنش کشید. از کنار شقیقه

 نزدیکی زیر گلوش رد قرمزیش مشخص بود.

 اینجا من آلفام نه آیت. میزبانتم منم نه شخص دیگه. -

خوره یه توله وحشی مثل آیت نمیبه آدم متشخصی -

مثل تو داشته باشه. حاال خودش کو؟ من باهاش قرار 

 داشتم.

سوخت و چنگی به موهام زدم، هنوز گوشم و دستم می

کشید. میزم رو دور زدم و روبه روی تختم ایستادم تیر می

 و گفتم:

من سوال میکنم تو جواب میدی، چرت و پرت تحویلم -

 بدی سروکارت با...

 ین حرفم پرید، تنش رو تکون داد و روبه روم ایستاد.ب
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سرش رو بلند کرد و مثل دختر بچه های تخس و دهن 

 پاره صاف به چشم های قرمزم زل زد.

با تفنگ؟ اسلحه؟ چاقو و انواع اسلحه های سرد؟ ببین، -

و تهدید نکن خروس جنگی. من آلفام! بلد نیستی به من

درس آداب معاشرت طرف مقابلت احترام بزاری برات 

 بزارم.

کرد. خشمم دربرابر حرف هاش، مغزم پوکر فیس نگاه می

 داد.داشت بیشتر از قبل جوالن می

از اینکه یک نفر این طور باهام صحبت کنه گرگم شاکی 

شد، خرناس کشید. نگاه ریما پر از جسارت بود. اون دو 

قیر داغ چشم هاش هرکسی رو که تو قلمروش پا 

 کرد.گیر میذاشت زمینمی



 

Romanzo_o 1389 

نفسی از عطر تنش کشیدم. حالم از عطرش بهم خورد، 

دست هام دور یقه بارونیش که کمی خونی و خاکی شده، 

 چسبید. 

 فکر میکنی چند دقیقه بتونی زیر دستم دوام بیاری؟-

لب های براقش رو زبون کشید و لبخند دلربایی زد و 

 ردیف دندون های سفیدش مشخص شد.

 م، ببین چقدر طاقت میارم.امتحانم کن عزیز-

 شک دارم دلت بخواد امتحانش کنی کوچولو زبون دراز.-

نگاهش رو خمار کرد، تنش رو جلو تر کشیدم، دست 

هاش رو بدون ذره ای تقال روی یقه لباسم کشید. از سه 

دگمه باِز لباسم پوسِت تب دارم رو لمس کرد و پایین 

 رفت.
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باسم بهم از گرمی انگشت هاش که حتی از روی ل 

 کرد هورمون هام بازیشون گرفت. سرایت می

جدیت کالمم رو حفظ کردم و بی توجه به بازی انگشت 

 هاش که معرکه گرفته بودن غریدم.

و بده نذار اون کنم مثل آدم جوابموقتی ازت سوال می-

 و برای مهمونم، به تصویر بکشم.روی قشنگم

 تی مردمککردم، حدربرابر غرش هایی که تو صورتش می

 هاش لرز نداشت.

بدنم منقبض بود، دست های ظریِفش رو مالیم تکون داد 

 و پایین تنم رو از رو شلوار لمس کرد. 

 جا خوردم. 

 و کنی!من جسور تر از اونیم که فکرش-
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نفسم تو سینه حبس شد، ماهیچه های صورتم رو عادی 

 نگه داشتم و سرم رو جلوتر بردم.

 ونی جسور باشی؟تفکر میکنی تا کجا می-

مژه های مشکیش رو با پلک زدن تاب داد، همزمان 

رو جلو کشید و با لحن خماری لب هاش رو  صورتش

 تکون داد.

و کنی جسارت به خرج میدم و میام. تا هرجا که فکرش-

 و با این چیزا تهدید نکن.من

 نگاه خمارش رو جدی کرد و ادامه داد.

 ام. من اصِل گرگ بالون دیده-

هام از حرص و عصبانیت به نیشخند پر رنگی باز  لب

 شد.
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میخوای یه کاری کنم تا عمر داری اسمم از یادت نره و -

بفهمی جسارِت یه گرگ بالون دیده، تهش جهنمِی که 

 مامور عذابش منم؟!

 ش رو سفت تر چنگ زدم و روی تخت پرتش کردم. یقه

از برخورد کمرش به لبه چوبی تخت آخش دراومد و 

 ی به صورتش داد.چین

دونم که تا آخر عمر یادم آخه بدبختی من اسمتم نمی-

خوای اول با پدرت نره. از ریشه آشناییمون خرابه. می

به جهنم صحبت کنم ببینم تورو چرا قالده نبسته بعد راجع

 حرف بزنیم؟

روی شکمش نشستم و مچ دست هاش رو محکم گرفتم.  

 تخس به صورتم زل زد.

 وزنم رو روی پایین تنش انداختم.  سرم جلو بردم.
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صدای قورت دادن آب گلوش رو شنیدم. نفسی که سعی 

اومد ولی کرد شتاب نگیره، نفسی که درنمیمی

 خواست بازدم عادیش رو نشون بده.می

🍹🍹 

۰۸۶ 

🍹🍹 
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ده ادای آدم های این گرگ آلفا، یک دختر بود که خوب بل

قوی رو دربیاره. وقتی مچ جفت دست هاش رو با یه 

دست نگه داشتم و به تنش چنگ زدم، رنگش پرید. 

تونست رنگ پریدگی و استرسش رو هدایت کنه، نمی

 همش ادا بود!
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 شصورتم رو جلو بردم و لب هام رو به خون کنار شقیقه

 کشیدم.خیره تو اون مردمک های مشکی لب زدم.

دونی از کجا به دونی کیم. ولی نمیو میدونی، میماسم-

 کجا رسیدم. برعکس ظاهر قشنگت...

انگشت هام رو از سینه هاش روی لب های سرخ و 

 ش کشیدم و با حرص ادامه دادم.برجسته

و کثافطه. هربازی با پدرم راه انداختی بدون درونت گند-

و انتخاب نکردی. من میلی به دخترای طرف درست

ی و بی پروا که دستشون، روی بدن یه گرگ نر هرز وحش

و جلب کنی باید بیشتر من خوای توجهمیره ندارم. اگه می

 از این تالش کنی.

 بار نگاهش لرزید. این

انگشت رو روی لب های خیسش حرکت دادم. نگاهش 

 روی صورتم چرخید.
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میدونم کی هستی، وعده های پدرم عملی نمیشه. اون -

 و داده مال منه! به اسم منه...تو قولشثروتی که به 

نفس هاش تند تر از حالت عادی بود، کنترل شمارشش از 

 دستش در رفت. 

با لحن صریح تر و جدی تری درحالی که با زیپ 

کشیدمش ادامه رفتم و کم کم پایین میبارونیش ور می

 دادم.

شناسم. از وعده و نقشه هاشم باخبرم. فکر و میپدرم-

ندارم یه ساله باهات درتماسه؟ یا از ایمیل و  کرده خبر

حرفاتون و قرارهای یواشکیتون واسه گول زدنم بی 

 خواد تورو بندازه به جونم؟خبرم؟ می

نگاهم رو تنگ کردم. گرگم به سطح اومده بود. فقط یکم 

 رو خراب کنم. زمان الزم داشتم تا تمام برنامه ریزی پدرم
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ید تو نگاهش به لب هاش زبون کشید، حس ترد

چرخید. با کمی مکث و لحنی که ارتعاشش به سختی می

 کنترل میشد لب زد.

از  خب، فکر کنم باید درمورد انتخاب طرف درست-

یکی مشورت بگیرم. فکر میکنی بتونی یه مشاوره 

 خصوصی بهم بدی؟

کشید و بی به لب های سرخش نگاه کردم، گرگم زوزه می

ای ریما رو هم رگ نقرهرفت. بی قراری گدلیل رژه می

 کردم.احساس می

کمی بیشتر جلو رفتم و دمی از عطرش کشیدم، صدای  

 کشید. برایخرناس گرگ سرکشم روی اعصابم پنجه می

 یک ثانیه حس آرامش درونم نشست.

نفهمیدم چرا لب هام از گرمی لب هاش سوخت و گرگم 

 ساکت شد.
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م شل تخون گرفت. دستش زیر دسمتقابال گرگ ریما خفه

 شد. نفسش رو آروم تو صورتم باز دم کرد.

  

 دست هام بدون کنترل تنش رو لمس کردن و پایین رفتن.

از الی چشم های خمارم به صورتش نگاه کردم که ببینم 

 چرا واکنشی نشون نمیده. ولی پلک هاش بسته بود.

 ریما؟ هی؟-

جوابی نداد. از حال رفته بود! چشم هام گرد شد، این 

 رفت.داشت! این ممکن نبود! نباید از حال میامکان ن

دیدم، گرگم راضی بود. با وحشت و گرگش رو می

ناباوری دستم رو به رگ گردنش کشیدم و دنبال نبضش 

 بودم.

بگو که چیزخورت کردن که از حال رفتی دختره روانی. -

 و به موش مردگی نزن..بلند شو ببینم. خودت
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قلبم داشت از جاش  صورتش رو قاب کردم. تکون دادم.

. این م پیچیداومد. بوی تنش بیشتر از قبل تو شامهدرمی

 تونست واقعی باشه.نمی

. شو احمق امکان نداره تو جفتم باشی، بلند شو! بلند-

 مگه شهر هرته که از حال رفتی؟ 

هول کردم، اولین بار بود که همچین چیزی پیش اومد. 

وانین فیزیکی جفت خواستم به افکارم دامن نزنم و قمی

حقیقی رو جدی نگیرم ولی با داغ شدن بدنش هرثانیه 

 شدم.وحشتم بیشتر می

 سر گرگم با حرص داد زدم.

 نه، نمیشه، این جفتم نیست. من انتخابش نکردم.-

ریما داغ کرده بود، دختری که دومین بار بود دیدمش با 

بوسه من از حال رفت و این واسم وحشتناک بود. 
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و از تنش درآوردم و لباس سفید کوتاهش رو بارونیش ر

 باال زدم و به پهلو های داغش دست کشیدم.

 هین!-

نگاه نگرانم رو از صورت ریما به چشم های پر نفرت و 

ترسیده یاسمن که جلوی در ماتش برده بود انداختم. بدتر 

 از اینم میشد؟

🍹🍹 

۰۸۷ 

🍹🍹 
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 یاسمن...-
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ش رو از چشم هام به ریما نفرت و آب گرفته نگاه پر

انداخت. انگشت هاش مشت شد. پشت بهم کرد و با 

 حرص مشهودی پا کوبید و رفت.

 گندش بزنن.-

یک نفس از جام پریدم، قبل اینکه از پله ها سمت پایین 

سرازیر بشه از پشت، بازوش رو چنگ زدم و با عصبانیت 

 غریدم.

و طوری که دیدی و فکرش وایسا برات توضیح بدم، اون-

 میکنی نیست.

سرجاش ایستاد، انگشت هاش مشت شد. بند کوله سفید 

 رنگش رو پر قدرت چنگ زد. 

گریش داشت نم نم نمایان میشد و همین اون خوی یاغی

کرد. با اخم های جدی بازوش رو گرگم رو وحشی می

 داشتم.  سفت تر نگه
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بان قلبش چشم هاش رو محکم بهم فشار داد. صدای ضر

 کوبید.شنیدم که چه طور تند و پر حرص میرو می

و دیدم، فکر نکنم نیازی باشه واسم  هرچی که الزم بود-

توجیح کنی. درهرحال حق اعتراض ندارم، حق فکر کردن 

ندارم. حق درخواست کردن ندارم، احساستم برات بی 

 و خسته نکن.اهمیته، پس خودت

 کنترلی رو ارتعاشش دربرابر لحن دلگیر و عصبیش که

نداشت، تکون خوردم و سمت خودم چرخوندمش و 

 وادارش کردم نگاهم کنه.

بهم بد فکر کنی! حق نداری، تو حق نداری راجع-

 میفهمی؟

 پلک هاش رو بهم کوبید.

 نفس کشید و بغض گلوش رو قورت داد.
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اینکه فکر میکنی آدم نیستم آزارم میده کارن، خیلی -

گیره! مشکل تو نیستی، مشکل منم. آزارم میده! عقم می

اصال هرچی هست تقصیر منه. حاالم ولم کن برو به حال 

 کردنت برس...

نفرت کالمش انقدر زیاد بود که انگشت هام شل شد. 

مهیار در طبقه پایین رو تقریبا از جاش کند و با ِسکنری 

که خورد، وارد سالن شد. نفس زنان از دیدن یاسمن و 

ا کف دست به پیشونیش کوبید و نگاه برزخی من، ب

 مستاصل از اینکه دیر رسیده، نگاهم کرد.

 از بین دندون های کلید شدم غریدم.

 برای کارم دلیل داشتم...-

دستش رو از حصار انگشت هام نجات داد. با حال 

 اشمئزاز شده ای لب زد.
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تو واسه همه چی دلیل داری. واسه خوابیدنت با دخترا، -

 کردنم! تو خوبی کارن مشکل منم! کتک زدنم! زندانی

پله هارو تند تند پایین رفت. روی میله ها سوار شدم و 

 داد زدم.

و نشنیدی که داری قهر میکنی. ناز هامهنوز حرف-

 نمیکشم توله سگ! وقتی میگم دلیل داشتم، حتما داشتم.

بهم توجهی نکرد، از کنار مهیاری که زیر چشمی 

 کرد، گذشت.نگاهمون می

 ه از آشفته بازاری که پیش اومده سمت مهیار غریدم.کالف

 برو دنبالش!-

سری تکون داد و رفت. با حال بدی سرجام ایستادم. 

دستم رو به کمرم زدم و با حرص نگاهم رو از پدرم که 
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کرد و ای تماشام میگوشه سالن، با لبخند موزیانه

 خندید، گرفتم.می

 برگشتم تو اتاق و درو محکم بستم. 

ا بی هوش شده بود و این یعنی گرگش دربرابر گرگم ریم

 تسلیم شده.

دستم رو به گردنم کشیدم، تمام اطالعات و غریزه هام 

 تونستم فکر کنم. نیاز داشتمباهم تو ذهنم قاطی شدن، نمی

 یکی بیاد بگه اشتباه شده.

آخرین باری که یک گرگ ماده بدون نشان دربرابر گرگ 

 سال پیش؟ دویست سال؟!نر تسلیم شده کی بود؟ صد

دو دستی به موهام چنگ زدم و به بدن نیمه عریان ریما 

خیره شدم. این همه سال سعی کردم یاسمن رو جفتم کنم 

 و حاال سروکله جفت حقیقی پیدا شده.
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تورو کجای دلم بزارم؟ با یاسمنی که دوباره شاهد یه -

صحنه چرت شده چی کار کنم؟ با گرگ زبون نفهمم چه 

 کنم؟ طور تا

های روی مبل کنار تخت وا رفتم و انگشتم رو به لب

 داغم کشیدم.

 شاید به دردم بخوری!-

نگاهم رو تنگ کردم، ریما سلحشور، دخترعموی آرشام 

سلحشور تک گرگ آلفایی که پدرش مراسم ماه خون رو 

 تنها اجرا کرده. لبخند باریکی روی لبم نقش بست.

 اشته باشیم.و تو باهم یکم کار دفکر کنم من-

*** 

پاورقی: مراسم ماه خون، اسم یه مراسم قربانی کردنه که 

 تو ماه کامل توسط گرگ آلفا یا بتا انجام میشه. 
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یکم جلوتر کامال بازش میکنم که چیه، نگران نباشید به 

 ��خدا معماهارو حل میکنم

🍹🍹 
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 "یاسمن"

خواهرم، نگران نباشید شب پیش هام رفتن خونه بچه》

گردید خانم پدربزرگتون میمونم. فقط شما کی برمی

 《جان؟

لم رفت. ددستم به حروِف مشکی رنگ صفحه تایپم نمی

خوام بمیرم. حاال حاالها خواست واسش بنویسم میمی

 قصد برگشتن ندارم.
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لب جدول روبه روی خیابون مثل این ماتم زده ها نشستم 

 پاهام چسبوندم.و کولم رو به 

حالت تهوع داشتم، انگار تمام چیزایی که از صبح خوردم 

اومد. معدم بهم از یک مسیر ناهموار داشت باال می

 سوخت.پیچید و چشم هام میمی

بغض راه باال اومدن نفسم رو گرفته، اشکی که در 

خواستم تو نطفه خفش ای که میاومد و غم و غصهنمی

 کنم.

 خوره.بهم میحالم از زندگیم -

دیدن صحنه کارن و اون دختر، در کنار صدای نکره مهیار 

 شد.پیچید باعث تشدید اعصابم میکه تو مخم می

تونستم شاهد همچین باید با آرشام حرف میزدم، من نمی

 چیزایی باشم. 
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اگر رابطه جزو روند قدرتی گرگینه هاست، اگر آرشام 

 باشه... بیشتر از کارن به این روند نیاز داشته

اگر مثل کارن حدو مرز نداشته باشِه چی؟ اگر همزمان با 

 چند نفر...

نفسم انقدر گرفت و بغض گلوم رو فشار داد که نزدیک 

 بود خفه شم. سرفه کردم. 

ام رو سر کشیدم تا کمی این بغض لعنتی آب معدنی نصفه

بره پایین و واسه نفس کشیدن جا باز کنه. پالستیکش رو 

 ام پر حرص فشار دادم.بین انگشت ه

من با رابطه آزاد کنار نمیام. اگه آرشامم این طوری -

 باشه...

 سری به چپ و راست تکون دادم.
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اش رو برای اولین صفحه گوشیم رو باال آوردم و شماره

 بار  گرفتم.

درحالی که نگاهم به ماشین هایی بود که از روبه روم 

  کردن، گوشی رو به گوشم چسبوندم.عبور می

 الو؟-

از شنیدن صدای بم و مردونش که کمی خسته به نظر 

 رسید، لبم رو گاز گرفتم. می

 سالم. بد موقع مزاحم شدم؟-

با شنیدن صدای گرفته و بی رمقم، به وضوح احساس 

 کردم جا خورد.

 یاسمن؟ خودتی؟-
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خودم نبودم، این مِن خود واقعیم نبودم. من نابود شده 

مه سعی کردن ازش یک ورژن خودم هستم. منی که ه

 یاسمن ساکت و مطیع بسازن. من خودم نبودم...

 بله من...م..میشه..یعنی..وقت داری صحبت کنیم؟-

مگه میشه واست وقت نداشته باشم؟ صدات چرا انقدر -

س؟ از دانشگاه برگشتی خونه؟ یا نه وایسا ببینم؛ گرفته

 صدای ماشین میاد! تو خیابونی؟

 داد.نشست، مجال نمیلبخند کمرنگی گوشه لبم 

 خواستم...آره تو خیابونم و می-

 بین حرفم پرید و شاکی غرید.

ساعت نزدیک نه شبه! کجایی؟ به چه حقی این ساعت -

 بیرون موندی؟ نمیگی خطر داره؟! 
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داد. لحن صداش پشت گوشی نه انگار واقعا مجال نمی

یک طور دیگه جذاب بود. نکنه به این صدا عادت کنم؟ 

وباره ضربه بخورم؟ نکنه اینم یکی باشه بدتر از نکنه د

 کارن؟ 

اشکی از گوشه چشمم چکید، هیچ کس نگرانم نمیشد. 

 من چقدر کمبود داشتم! با لحن بغض داری گفتم:

 اومدم هوا خوری...-

صدای در ماشینش اومد، یک جوری درو کوبید و صدای 

داد تو گوشم پخش شد که جا پایی که روی گاز فشار می

 ردم.خو

 آدرس بده بیام دنبالت! کجایی یاس؟-

بت خوام دیدم نسخواستم بگم نیا، نیا حالم بده. نیا نمیمی

ام. نیا به تو خراب بشه. نیا، من پر از وسواس فکری
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و گرگت بشم. واسه اون یاس خودت ترسم وابستهمی

 گفتنت!

 ترسم داغون بشم.نیا...می 

میرم خونه. یه سوال خوام تنها باشم، یه ساعت دیگه می-

 ازت داشتم. 

 خوای تنها باشی. غلط کردی می-

 چشم هام از دادی که زد گرد شد. 

یه ساعت دیگه میشه ده؟ یه ساعت تو خیابون؟ با من از -

خوای حرف بزنی نوکرتم هستم، تا این شوخیا نکن. می

صبح در خدمتم ولی این طوری نه! بگو کجایی بیام 

 دنبالت.

 تر شد. توجه کردنش چه نمکیه!لبخندم عریض 

 چه اشکال داره تا ده شب بیرون باشم؟-
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 �🍹�ادامه پارت

سرتاپاش اشکاله کوچولو! آدرس نمیدی نه؟ خودم باید -

 پیدات کنم؟

 نگاهم رو باریک کردم.

 فکر میکنی اگه تا نصف شب بیرون باشم دختر بدیم؟-

شنیدم که رو تلفن نویز صدای خرخر بی سیمش رو می

. به مغازه اسباب بازی فروشی اونور خیابون انداختمی

 زل زدم که صدای تخسش به گوشم رسید.

اشکالش اینکه حق نداری بدون من تا نصف شب بیرون -

باشی. من باشم تو تا چهار صبح بیرون باش! اگه بی من 

 باشی...

 مکث کرد و جدی ادامه داد.

 دختر بدی هستی!-
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. لبخندم پر رنگ تر اشکی از گوشه چشمم پایین پرید

 شد.

 پنج دقیقه دیگه پیشتم. جایی نرو تا برسم، باشه؟-

 با اینکه نمیدید بی اراده سر تکون دادم و خفه گفتم:

 باشه.-

🍹🍹 

۰۸۹ 

🍹🍹 
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تماس رو قطع کردم و به صفحه خاموش شده زل زدم. 

های کردم سر معدم و تمام لوله سردم بود، احساس می

 سوزه. گوارشیم می
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هام رو خواد کر کره تمام قفسهخسته که میشم دلم می

 ببندم و سردر تمامش بزرگ بنویسم.

به علت نشست برف غم و غصه و باراِن سیل آسای 》

دلتنگی از چشم هام، تمام پرواز ها به مقصد لبخند کنسل 

 《است

بوم تراِس اتاقم، درحالی که اونوقت بشینم زیر سایه

خورم و به موسیقی گوش میدم، لت با شیر و خامه میچاک

ای که چند صباح چشم ببندم و از سکوت و آرامش خونه

 هیچ کس رو ندارم تا پرش کنه، آرامش بگیرم.

نگاه بارون خوردم رو دست کشیدم، آب معدنیم رو تو 

 سطل مکانیزه کنار جوب انداختم.

ح دادم م رو روی دوشم انداختم و ترجیکوله خاک گرفته

چند دقیقه به اسباب بازی و عروسک های رنگی مغازه 

 چشم بدوزم.
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هنوزم نشاط کودکیم رو تو عروسک و اسباب بازی 

دیدم. چه کارا که واسه این عروسک باربی فروشی می

کردم، از اون مدل باالهاش که دختر همسایه داشت، نمی

چند دست لباس داشت و کفش های پالستیکی ست! 

دیگه خیلی الکچری بود، کیف و شونه و بعضیاش که 

 ذاشتن تنگش.ام میآینه

 چقدر برای پدربزرگم  نق میزدم واسم بخره. 

خرید که ریختم خرید! بدون لبخند، بدون نوازش! میمی

 رو نبینه.

نگاهم روی ماشین های مینیاتوری فلزی و پر زرق و  

برق گردوندم و روی یک فراری کوچیک مشکی رنگ 

 .ثابت شدم

 لبخند کمرنگی گوشه لبم نشست و زمزمه وار گفتم:

 نازی آرشامه!-
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یک جوری جلوم ترمز کرد که نگاه خیره مغازه دار هارو 

 از داخل به خودش جلب کرد.

اینکه به جای پارک هوشمند و استفاده از یک دکمه  

م کشید براخاصیت دست فرمون خوبش رو به رخ میبی

 لذت بخشه.

ودم رو بین انگشت هام فشار دادم، ماشینی که خریده ب

ش که تو اون دری که باز شد و قامت بلند و چهارشونه

کت و شلوار یقه انگلیسی مشکی با پیراهن آبی، موهایی 

که مرتب رو به باال بود و ته ریشی که همین امروز 

 اصالح شده چشمم رو گرفت.

ش با بوی بارون زودتر از خودش بهم بوی عطر قهوه

 رسید.
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دهنم رو قورت دادم، چشم های براقش و اون اخم پر  آب

کردم در مقابلش بسیار ریز رنگش و اندامی که اعتراف می

 هستم، برازنده یک آلفا بود. 

چشم گرفتن ازش برام داشت سخت میشد، وقتی روبه 

روم قرار گرفت، به ماشیِن مینیاتوری کِف دسِت عرق 

 کردم نگاه کرد.

 نازی کوچولو خریدی؟ -

 داش خشدار و اخمش خیلی پر رنگه! ص

ای مات شده نگاهش کردم. از ای یا شاید چند ثانیهثانیه 

 سر قرار برگشته یا عروسی؟ 

 مزاحمت شدم؟ -
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به تیپش اشاره کردم. دست هاش رو تو جیب شلوارش 

فرو برد، نگاهش رو تو صورتم و احتماال رِد خشک شده 

 اشِک کنار گونم چرخوند.

 ش.میر داشتم و البته اعضای گلهیه جلسه با ا-

 لب گزیدم.

 پس واقعا مزاحم شدم!-

بدون لبخند روی صورتم خم شد، ناخواسته به جای نگاه 

 نافذش، به ساعت رولکس زل زدم.

اتفاقًا به موقع زنگ زدی، جلسه تموم شده بود. -

 خواست کوفت بخره به خوردم بده، فرار کردم.می

باز شد. روی کمرم  دست مشت شدش کنار بدنم از هم

 نشست.
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م، ماهیچه هام از برخورد دست گرمش روی کمر یخ بسته

 منقبض شد.

 سوار شو بریم.-

کیفم رو جلوی بدنم نگه داشتم، درو واسم باز کرد. به 

محض اینکه نشست و پاش رو روی گاز فشار داد، نفس 

حبس شدم رو بیرون فرستادم و از نیم رخ به چهره 

 آرومش خیره شدم.

خواستی باهام حرف بزنی؟ بگو! تا صبح وقت دارم. می-

 خوای پیتزا بگیرم ضعف نکنی؟م میوسط راه

🍹🍹 

۰۹۱ 

🍹🍹 
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خواستم حرف بزنم! دربرابر لحن آرومش مکث کردم. می

چند سوال واجب داشتم. سوال هایی که برام خیلی مهم 

 م یا بپرسم!دونستم چه طور بهش بگبود فقط نمی

م رو داخل برگردوندم و موهای بیرون ریخته از مقنعه

 کیفم رو سفت تر نگه داشتم.

 نیم نگاهی بهم انداخت و کمی بیشتر گاز داد. 

از دانشگاه برگشتی تا االن بیرون بودی؟ یا از یه جای -

 دیگه اومدی و بیرونی!

و م رداد خندهدربرابر لحن محتاطش که بوی فضولی می

 م.خورد

 مهم نیست از کجا اومدم. یکم سوال دارم.-

تونست حدس بزنه از کدوم خراب اخم کرد، انگار می

 ای اومدم و حالم چرا خرابه!شده
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 بپرس عروسک. -

رو نگاه دمی گرفتم و درحالی که به جاده ناآشنای روبه

 کردم مالیم گفتم:می

به خودت و گذشتت و چیزی که هستی. اطالعاتم راجع-

د گرگینه ها ناقصه، ی..یه سری چیزارو مایلم درمور

 بدونم.

 هرسوالی داری بپرس جواب میدم. -

چشم هام رو بستم، بین سوال هام، لحن و کلماتی که 

 تونستم برای بیان احساسم استفاده کنم سرگردون بودم.می

خوام بدونم. تو گفتی توطئه به جفتت ماریا میاول راجع -

 بزنی.کردن و مجبور شدی نشان 

 سری تکون داد و حرفم رو تایید کرد.

 تری گفتم:از نیم رخ بهش زل زدم و با لحن آروم 
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 بهش چیزی هست که بهم نگفته باشی؟ بعد...راجع-

دستش دور فرمون سفت تر شد. نفس عمیقی کشید و 

اخم کمرنگی بین ابروهاش نشست و با خشم مشهودی 

 کرد کنترلش کنه لب زد.که سعی می

 چی؟مثال -

 به مسیر چشم دوختم و سر به زیر و با خجالت گفتم:

مثال چرا جفتت شد؟ چرا مجبور شدی نشانش کنی؟ -

 شما دوتا...یعنی...تو بهش ت...

رو  جونم دراومد! سخت تر از اونی بود که فکرش

کردم. خیلی سخته به یک مرد بگی تو به زِن قبل می

 خودت تجاوز کردی!

 و گفته؟کی بهت این-
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ش کل اتاقک رو پر آروم و درعین حال پر جذبه لحن

کرد. به صورت اخموش زل زدم. انگار حرفم رو فهمید، 

 پس یک چیزی هست. 

خوام از زبون خودت مهم نیست کی گفته، فقط می-

 بشنوم.  اهل قضاوت نیستم خودت بگو واقعیت داره؟ 

 داره...-

. دته دلم خالی شد و حس کردم رنگم بیشتر از قبل پری  

 قلبم به هیجان افتاد و حس بدی بهم دست داد.

فرمون رو چرخوند. به خیابون نا آشنایی که داخلش 

 پیچید نگاه کردم و گرفته گفتم:

 کجا میری آرشام؟-

 خونه!-

 هول کردم، یکم سمت پنجره خم شدم.
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 اشتباه نیومدی؟ اینجا رو نمیشناسم.-

 سرعتش رو کم کرد، وارد یک کوچه دیگه شد و جلوی

 یک خونه ویالیی نگه داشت.

 خونه خودم...-

با ابروهای باال پریده نگاهش کردم، دکمه ریموت در رو 

برد با چشم های فشرد و حینی که ماشین رو داخل می

 خماری تماشام کرد.

 ی؟ترسترسیدی یاس؟ از تنها شدن با یه مرد متجاوز می-

گیج نگاهش کردم که وارد حیاط شد و درحالی که ماشین 

 داشت با لحن تلخی گفت:رو گوشه دیوار نگه می

 و یه آدم متجاوز میبینی؟من-

م اخم کردم، حرف هاش شبیه مردی که تا اینجا شناخته

 داد. شاید بد بیان کردم.نیست. نگاهش بوی دلخوری می
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گفتم اومدم از دهن خودت بشنوم. حرف بقیه رو -

  بهتخواستم قضاوت کنم اصالکار؟! اگه میمیخوام چی

 زنگ نمیزدم.

 قدری از آتش نگاهش کم شد، تلخ خندید و خسته گفت:

 یعنی حرفم برات سنده؟ حرف بقیه مهم نیست؟-

دراین باره کامال جدی سر تکون دادم. مرموز نگاهم کرد 

 و دستی دور دهنش کشید.

🍹🍹 

۰۹۰ 

🍹🍹 
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ای بفهمی خوشاید بهت دروغ گفتم یاس! از کجا می-

 دروغ گفتم یا نه؟
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رو بلد بودم! لبخندی بهش زدم. لبخندی  این بازی کلمات

که اطمینانم رو ببینه. تو زندگیم فرق بین کسی که دروغ 

 فهمیدم.گفت با کسی که صداقت داشت رو میمی

دربرابر لحن یکم دلگیر و شاید غمگینش محکم جواب 

 دادم.

گفتی؟ آدمی که اون راهی ندارم ولی مگه تاحاال دروغ -

شب با قاطعیت میگه هرکاری خواستی بکن، حتی رفیق 

 نیمه راه شو ولی خیانت نکن دروغگو نیست.

 چشم های عسلیش برق زد. آروم شد، نفس عمیقی کشید.

 و مخفی نمیکنم.تو حق داری بدونی. منم چیزی -

نفسش رو سنگین بیرون داد و با حال خرابی، مثل کسی 

کنند با سختی ز فشار رو تحمل میکه حجم زیادی ا

 کلمات رو کنارهم چید.
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خالصه برات میگم چون اصال خاطرات قشنگی نیست. -

گرده به قبل کشتن پدرم. میدونی ماریا، جریانش برمی

 کرد.خواهر رفیقم بود تو بچگی باهامون بازی می

دونستم چقدر تحمل شنیدن واقعیت یکم مکث کرد. نمی

خواستم، ولی ین چیزی که خودم میرو دارم! درهرحال ا

 ترسیدم.از شنیدنش می

پدرم با پدر امیر در ظاهر مشکلی نداشت ولی اگه وارد -

دیدی به خون هم تشنه هستن. یه شدی، میجزئیات می

شب دستیار پدِر امیر یه مهمونی گرفت. من تازه از سفر 

برگشته بودم، بابام خواست تو مهمونی که تو قلمرو 

 ها بود شرکت کنم. منم رفتم...آشامخون

تونستم رگ هایی که کم کم داره نفسش تند شد. می

شدن رو واضح ببینم. سمتش چرخیدم و با برجسته می

 دقت بهش گوش دادم.
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چرخید، وقتی انتظار نگاهم رو دید، با صدای تحلیل 

 ای ادامه داد.رفته

از اون مهمونی کوفتی زیاد چیزی به خاطر ندارم فقط  -

خرین چیزی که خوردم مشروبی بود که ماریا بهم داد. آ

بعد خوردنش حالم بد شد، سر گیجه و حالت تهوع 

و برد طبقه باال خونشون شدید رو یادمه و اینکه ماریا من

 و بعدش...

گیره ولی مصمم بهش خیره حس کردم نفسم داره می

شدم. شیشه سمت خودش رو پایین داد و دستی به 

اشت حالش بد میشد، مثل من ولی بازم پیشونیش کشید. د

 ادامه داد.

از اون شب هیچی یادم نیست یاس! هیچی! انقدر -

مشروب نخورده بودم که مست بشم و نفهمم دارم چه 

کنم.  صبح با صحنه فاجعه واری بیدار شدم. غلطی می
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گفت، فقط گفت تو کردی. ماریا هیچی از اون شب نمی

ظرفیتم چه طوریه ولی یه رفتم چون میدونم زیر بار نمی

 خواست. و میگندی باال آورده بودم. پدر امیرم همین

 خود شی؟چه طور ممکنه با یه نوشیدنی از خود بی-

 چشم های سرخش رو سمتم چرخوند و خمار گفت:

چیزخورم کرده بودن. همش زیر سر پدرش بود. -

دونست هیچ دونست رفاقتم با امیر چه قدر زیاده، میمی

 مت ناموسش نمیرم.وقت س

دگمه اول پیراهنش رو باز کرد تا راه نفس کشیدن 

تر بشه ولی انگار این خاطرات دو دستی بیخ گلوش آسون

 رو گرفتن. 

 کالفه دستی به گردنش کشید و ادامه داد.
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 آشامجریان تجاوز ساختگی من به ماریا تو قلمرو خون-

د گیش زها پیچید. امیر بی خبر از توطئه خاندانش از زند

و شاکی اومد سراغم. ماریا از خانوادش رونده شد. 

درواقع همش صحنه سازی بود که باور کنم این کارو از 

قصد کردم و اون شب من کسی بودم که دسِت گل به آب 

داده. مجبور شدم به خاطر حفظ آبروی ماریا، نشانش بزنم 

و دربیارم. همزمان پدرم تو یه و ادای آدم های عاشق

مرموز ترور شد و پدر امیر فوری تجاوز و نشان  درگیری

 و کرد بهانه و اعالم جنگ کرد. زدنم

نفس نفس میزد، به حال خرابش چشم دوختم. به سختی 

 ش رو فشار داد.دم عمیقی گرفت و شقیقه

روی صندلی وا رفتم، حتی تصور اینکه آرشام با عذاب 

وجداِن خراب کردن زندگی یک نفر زندگی کرده خیلی 

 سخت بود.
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تو نی نی چشم های عسلیش خیره شدم. درد و غم 

زیادی موج میزد. نگاه مه گرفته و کدرش رو به چشم هام 

 دوخت.

ای من به کسی برخالف میلش نزدیک نشدم و رابطه-

صورت نگرفته. ماریا با پدرش هم دست بود یاس. 

و زمین بکوبن. تا حدی موفق خواست با این تهمت منمی

کرد و هوام رو با وجود اگه امیر کمک نمیشدن، شاید 

 اون تهمت نداشت منم سینه قبرستون بودم. 

ست! منم کم کم دارم از بی حس می کردم هوا خفه

 اکسیژنی خفه میشم!

🍹🍹 

۰۹۱ 

🍹🍹 
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با وجود تپش تند قلبم و خیالی که نم نم داشت راحت 

 ردم و مردد پرسیدم.میشد، لب هام رو با زبون تر ک

 بعدش چیشد؟-

عصبی بود، ناراحت بود، کالفه بود! مرز باریکی از خشم 

و غیرت وجود داشت و االن آرشام دقیقا وسطش گیر 

 افتاده. در مقابلش من بودم.

کسی که بهش ابراز عالقه کرده و احتماال فکر میکنه، اون  

 رو به چشم یک متهم میبینم. 

خواست از خودش، مردانگیش، میمتهمی که با همه توان 

 حیثیتش دفاع کنه.

با دنیایی از درد، انگشت اشارش رو جلوم تکون داد، با 

 فکی سفت شده  و اخم های درهم و شاکی غرید.



 

Romanzo_o 1434 

سه سال بعد اینکه ماریا توسط دشمن های باباش کشته -

شد متوجه شدم همش نقشه بوده. نوشیدنی که اون شب 

قشه کشیده بود که بهم تهمت داده مسموم بوده. باباش ن

بزنه! مِن خر تو اون سه سال همش عذاب وجدان داشتم 

که زندگی خواهر رفیقم رو خراب کردم و نتونستم 

مراقبش باشم، نگو خانم خودش سردسته تمام بدبختی 

و به موش هامه! بهم خیانت کرد، مثل آب خوردن خودش

 ونم یادممردگی زد. من فقط یه بار باهاش رابطه داشتم، ا

نمیاد! مِن خر باور کرده بودم که به نجابتش تجاوز کردم. 

 درحالی که...

دونم چم بود. چرا وقتی با بی نگاهم بغض داشت، نمی

شد، کرد حالم یک جوری میقراری از خودش دفاع می

 کردم که عصبیه درست مثل خودش!گرگش رو حس می
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 لرزید، مِچ یخکمی مکث کرد، چشم بست. صداش می

زده دستم رو بین انگشت هاش گرفت، با قاطعیت تمام تو 

مردمک های لرزونم خیره شد، بدون کنترل رو لرزش 

 صداش لب زد.

 من متجاوز نیستم یاس، به خدا قسم نیستم. -

کردم. صدای زوزه رو احساس می درد داشت، درِد قلبش

 اومد، بویشنیدم. بوی بارون مییک گرِگ بی قرار رو می

 ای پر درد!ذشتهغم و گ

به حال خرابش نظری کردم، به چشم های نگرانش، به 

دستی که بین انگشت های داغش اسیر بود. صداقت 

لرزوند. به خاطر حرف زدن از کلماش کمر عرش رو می

 رو دوست نداشتم. گذشته حالش خراب شد. منم گذشتم

تونست انقدر صادقانه دروغ ولی مطمئنم هیچ کس نمی

 بگه! 
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هاش، کمرنگ و بی رمق سر تکون دادم و چند لهرهبه د

 بار پلک زدم. 

سعی کردم به خودم مسلط باشم. دستی که با وحشت بین 

م یکم انگشت هاش نگه داشته بود رو با سر انگشت سبابه

 نوازش کردم و مالیم گفتم:

 و بهم گفتی.و باور میکنم. مرسی که همه چیحرفات-

یر بپرسی. مرتیکه به هیچ تونی از اماگه شک داری می-

 و تایید کنه. یه قرار بزارم؟تونه حرف هامدردی نخوره می

 ترسید از باور نکردنم! چقدر می

سید ترانقدر تو احساساتش نسبت بهم مصمم بود که می

 ای به تفکرم نسبت به خودش وار شه. خدشه
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ترسه! برام کردم میکردم، با جون و دل حس میحس می

داد که من چون کارن هیچ وقت اهمیت نمی تازگی داشت

 خوام و چی برام مهمه. چی می

خواستم حرف بقیه رو قبول کنم اصال آرشام اگه می-

اومدم سراغ خودت. حرف تو برام سنده! نه حرف نمی

 بقیه! 

رنگ نگاهش و صورتش برگشت. یکم سر خم کرد. تاره 

 از موهاش مثل بچه های تخس روی پیشونیش ریخت.

 اورم داری؟ب-

لبخندی زدم، حس خوبی بهم دست داد. تمام اون دلهره و 

 نگرانی هام از تصوراتم دود شد و به هوا رفت.

 باورت دارم آقا گرگه! -
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کرد و نگاه خاصی بهم انداخت، از اون نگاه ها ذوبم می

 مطمئن شدم گونه هام از شرم نگاهش قراره لبو بشن.

 بخور بعد ببرمت خونه؟میای بریم تو؟ یه چایی یا قهوه -

 لبم رو گاز گرفتم که جدی ادامه داد.

 ست! عمم خونه-

 ام رو به سختی قورت دادم. خنده

 باشه!-

🍹🍹 

۰۹۳ 

🍹🍹 
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اومد. هنوز به در ماشین رو باز کردم، سوز بدی می

زمستون یک ماه راه مونده ولی سرمای غریبی تو هوا جا 

 خوش کرده. 

ودم رو تو بغل گرفتم، چراغ های حیاط خاموش بود و خ

فقط جلوی در ورودی خونه، دوتا چراغ داخل گوی های 

 ای رو روشن کرده بودن.سفیِد کدر، مسیر چند پله

نفسی از سوز هوا کشیدم، اولین قدم رو برداشتم که 

 صدای آرشام تو گوشم، مثل سرما نفوذ کرد.

وجود اینکه تو نپرسیدی  م بگم. باخوام یه چیز دیگهمی-

 خوام بدونی.ولی می

نگاهم رو از بوت های مشکی رنگم که کمی جلوش 

ش خاکی شده بود، به صورت جدی و کمی گرفته

 انداختم و لبخند کمرنگی به صداقتش زدم.

 شنوم.بگو می-
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در ماشینش رو بست، سوئیچ دیجیتالیش رو تو جیبش 

 روبه روم ایستاد.آورد فرو کرد و حینی که کتش رو درمی

 اومد.قبل دیدن تو، چند ماه پیش از یه دختر خوشم می-

دونم چرا اصال شوکه نشدم و نگاهم رو باال کشیدم، نمی

بی واکنش به مردمک های عسلیش زل زدم. توقع داشتم 

گرماِی فروزاِن نگاهش گرمم کنه. لبم رو با زبون تر کردم 

 و مرموز پرسیدم. 

 خوشت میاد؟ االن چی؟ هنوزم ازش-

لبخند محوی تحویلم داد، یکم خم شد. کتی که با گرمای 

 ست، دور دوشم پهن کرد. تنش مزین شده

از گرمای جامونده تنش درونم کمی گرم شد. آب بینی 

ش راه افتادم رو باال کشیدم و درحالی که تو عطر قهوه

 شدم، منتظر موندم تا ادامه بده.غرق می
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ه نسبت به االن ی م حس اون موقعنچ! به این نتیجه رسید-

 کنه. از یکیچیز پوچ بود. یه چیز توخالی، االن فرق می

دیگه خوشم میاد، خیلی هم خوشم میاد، انقدر که حس 

 گذشته دیگه وجود نداره.

اش یقه کتش رو گرفت، کمی جلوتر دست های مردونه

کشید. کمی جدی نگاهم کرد و کمی ته دلم خالی شد. با 

 ش اشاره کرد و خمار خندید.الی سینهدست به با

 یکی که قدش تا اینجامه! -

یکم جلوتر اومد، انگشت های داغش لرزید و زیر چونم 

رو لمس کرد. از داغی سر انگشت هاش تمام وجودم 

 سوخت.می

 یکی که چشم آهوییه! یه دنیای بلوطی و خاص داره.-

نفسم داشت حبس میشد. سلول به سلول بدنم در واکنش 

 رف هاش به هیجان اومدن.ح
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یه دختر بانمک و مهربون. یه موش کوچولو بازیگوش -

که درس نخونده و تقلب کردنم بلد نیست و از زبان 

خوشش نمیاد ولی مدل تک تک ماشین هارو همراه 

 مخلفاتش بلده.

تونستم قورت بدم. فاصلمون کمتر شد، آب دهنم رو نمی

نداشت بین هجی کلمات واضح و محکمش که شوخی 

. سیستم شنوایم به کل خراب شده، هیچی محو بودم

 شنید جز، لحن مردونه و جذابش...نمی

انگار رئیس یک کمپانی بزرگ جلوم ایستاده و داره خبر 

 بزرگترین معامله زندگیش رو تعریف میکنه.

 دادن.ش رخصت واسه بلعیدن اکسیژن نمینگاه خیره

یه بار کافی  دختری که یه بار دیدمش دلم رفت، فقط-

 وو با خودش به یغما ببره. گرگمبود که هوش و حواسم
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دیوونه کنه. سال هاست هیچ کس نتونسته جسمم و 

 و دیوانه کنه. ولی اون دختر وروجک با لبخندش...گرگم

دستش دور کمرم حلقه شد. کیفم روی دوشم سر خورد 

 و افتاد. محو صورت مردونه و جذابش شدم.

داد. گرمی د، ناجور هوا بوی بغض میاومبوی بارون می

بدنش جسم یخ زدم رو به گرما دعوت کرد. تنش رو 

مماس با تنم قرار داد و با کمی فشار بدنم رو به خودش 

 چسبوند و دمی از عطر خنک و شیرینم کشید.

 م کرد، یاسمن...هاش دیونهبا نگاهش، با صدای خنده-

گونه پر  یکی از دست هاش مرخصی گرفت، باال اومد و

التهابم رو دست کشید. از برخورد دستش بدنم خیلی 

خفیف لرزید. حالم بد نمیشد، کارن دست میزد حالم بد 

 میشد. 
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کرد ولی االن ترس نبود، هیجان از ترس زبونم کار نمی

 بود، به وجد اومدن تک به تک ذرات مولکولی بدنم! 

 پلک زد و مالیم گفت:

ه بشم. با وجود اینک تو کسی هستی که حاضرم پابندت-

خوام بدونی چقدر برام مهمی هنوز بهم جواب ندادی، می

و بفهمی! خوامت. دوست دارم منو چقدر می

 م زیاد جالبو ازت مخفی کنم. گذشتهخواستم چیزینمی

گری های پدرم زیاد چیزی نیست، غیر از کودکیم و سلطه

 ندارم برات تعریف کنم. فقط...

گرفت، حالم یک جوری م مییک جورایی داشت بغض

 پیچید.کوبید و باد تو گوشم میبود. قلبم تند و تند تر می

🍹🍹 

۰۹۴ 

🍹🍹 
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کرد داد. هیچ وقت فکر نمیکارن هیچ وقت اهمیت نمی

 باید برام توضیح بده، باید صادق باشه، باید مالیم باشه.

 پلک زد و صداش لرزید.

تو..ا..اولین نفری هستی که باهاش خوام بدونی می-

آرومم. برای هرچیزی تو زندگیم دلیل داشته باشم، واسه 

 خیرگی به تو دلیلی ندارم.  

ش بود. اصال هیچی غیر صورتش رو نگاهم خیره

 تونستم ببینم. انگار زمان ایستاده. نمی

ش خیره لب های تر شدش، چشم های مه گرفته و خسته

ودش داشت، موندم. خیره اون که دنیا نگرانی پشت خ

موهای کالغی که کمی روی پیشونیش ریخته و با باد 

 رقصید.می
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 و شاخه ها!  پای باد، هم پای درخترقصید، هم دلمم می

لرزید؟ یا نه! دلم لرزیده، همون شب که دم دلم داشت می

 و بوسید لرزید.خوابگاه من

 تک به تک حرکاتش رو مثل یک موجود تشنه و ندید

کردم، انگشت هاش روی پوستم رژه پدید برانداز می

رفت، گرمای تنش بیش تر از حد تصورم بود. نگاهش می

 از مردمک هام به لب هام سر خورد.

قلبم از هیجان یک جوری جیغ کشید که عقلم دو دستی 

 کوبید تو سرش تا خفه شه! 

نداده  آب دهنم رو به سختی قورت دادم، من جوابش

خرم که جواب ندادم! چقدر بدبختم که بودم؟ چقدر 

ترسم کارن بفهمه و این ترسم، چقدر بدبختم که میمی

رویای خوشمزه و شیرین رو ازم بگیره. انگشتش لرزید، 

 چونم رو نوازش کرد و به سمت باال کشید.
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ش بود، جایی گفت! من قدم تا باالی سینهراست می

نشا نزدیک گردنش، نزدیک ته ریش کمش، جایی که م

 ست.بوی این عطر مسخ کننده

 نکنه همه چی خواب باشه و تموم شه؟

خواستم بیدار شم، اگر خواب بود، پلک هام رو بستم، نمی

خواستم بیدار شم. همیشه تو قسمت اگر رویا بود نمی

 شدم.خوب خواب هام بیدار می

کردم، با سوختن و خیس شدن همیشه تو اوج سقوط می

م به واقعیت زل زدم. نه انگار لب هام از الی پلک ها

 همچین خواب هم نیست!

گردنم کمی کش اومد، بی حرکتی لب هاش شبیه دلتنگی 

 کشه.کسی بود که عزیزش رو در آغوش می

وجودم تکون خورد، کمی آشکار تر لرزیدم که کام  

 عمیقی گرفت. یک جوری که جونم تا دم لب هام اومد.
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نده وسط پیام بازرگانی: خنده شیطانی نویس》

 《�🍹�پارت

تونست قلبم رو خفه کنه. قلبم دور خودش مغزم نمی 

 چرخید.می

 ترکیدم.حس خوبی داشت و از این حس داشتم می 

اومد، دست خودم نبود که دائم کارن جلو صورتم می 

وجه مشترکی نداشتن ولی عجیب ذهنم درحال مقایسه 

ام آرشبود. اگر از تمام گرگینه ها متنفرم پس چرا جلوی 

 حس آرامش داشتم؟ 

دادم؟ این خوب دیگه، نه؟ باید چه طوری جواب می

 ناخواسته حرف مهیار تو گوشم پیچید.

موندم تو که نازو عشوه بلد نیستی از چی تو خوشش 》

 《اومده
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بلد نبودم چی کار کنم، من تمام عمرم از یکی مثل کارن 

ت سفرار کردم و االن یکی جلوم ایستاده که شبیه کارن نی

 خواستم فرار کنم.و نمی

 م سرخ تر شد.ولی  از اینکه بخوام منم ببوسمش گونه

چشم های عسلیش رو باز کرد و با مکث لب هاش رو از 

 هم آغوشی لب هام بیرون کشید.

کمرم رو ول کرد، و دست هاش صورتم رو قاب گرفت. 

با مکث سرم رو جلو کشید و پیشونیم رو بوسید، انقدر 

ک س، یتونستم باور کنم یک گرگینهنمی مالیم بود که

 گرگ نر مشکی بزرگ که آلفاست. 

و میدونی، خیالم راحته! بریم من حاال دیگه همه چی-

 قهوه بخوریم؟

زبون صاحاب مردم قصد نداشت یه زری بزنه، احتماال 

 خورد.قند بده. قهوه به درد حال االنم نمیباید بهم آب
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م رو پایین انداختم که سری تکون دادم و با خجالت سر

لبخندش عریض تر شد. درحالی کیفم رو از روی زمین 

 چنگ میزد سمت خونه هدایتم کرد.

قدم هام سست شد و اون گرمایی که بی هوا بهم داد از 

بین رفته بود. وارد خونه که شدیم چراغ های خاموش و 

 سکوت بیش از حد خونه تو ذوق میزد.

 فریبا خانم؟ عمه! کجایی؟-

برابر دادی که کنارم زد از جام پریدم. کلید برق رو در

 ای که انگار خالی بود خیره شد.فشار داد و به خونه

 عمه؟ فریبا خانم!-

 لرزید آروم گفتم:با نگاهی گرد درحالی که صدام می

 چرا داد میزنی؟-
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دست به کمر وسط خونه، بین مبل ها ایستاد و چنگی به 

 موهاش زد.

سمعکم یکم سخت میشنوه. یعنی من گوشش سنگینه، با -

 فهمه. عمه!اینجا آدمم بکشم نمی

ش نتونستم نخندم. سرم رو با داِد عمِه آخر جمله

 چرخوندم و به کاغذ کوچیک کنار در زل زدم.

نوشته خوش خطش رو یک بار خوندم و خطاب به 

 آرشامی که تو اتاق ها رو نگاه می کرد گفتم:

لیدا و میشا تشریف بردن  انگار فریبا خانم با سعید و-

دربند لبو و باقالی بخورن و اکبر جوجه سفارش بدن. 

 برای توام لقمه گرفته گذاشته یخچال...

سرم رو بلند کردم، جلوی در اتاقی که یک بار با دست و 

ا دیدن ام بم داشته بود ایستاد، خندهبال بسته رو تخت نگه

مزمه چشم های وق زدش کنترل نشد و پقی ترکیدم. ز
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وار، درحالی که سرم رو از تاسف تکون دادم و به برگه 

 سفید دستم خیره موندم و گفتم:

خب انگار خونه خالیه! از عمه جونشم خبری نیست. -

 و ببندم یا زوده؟فلنگ

🍹🍹 
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ش روی لب های خندونم چرخید. سرم رو بلند توجه

پر باد کرد و در نهایت با پوف  کردم و به لپ هایی که

 ش کرد نگاه کردم.بلندی تخلیه

خب وقتی برگشتن مطمئنم با سعید یه خرده حسابی -

 دارم.
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چند بار پلک زد، چینی به ابروهاش داد و به ناکجاآبادی 

ناسزا گفت. دستی به دگمه های پیراهنش کشید. دگمه 

د و های سر آستین هاش  رو باز کرد. چند تای کوچیک ز

 :کرد گفتخونسرد درحالی که با نگاه نافذش براندازم می

قهوه با شکر و شیر؟ یا طعم تلخ و زهرماری درست -

 کنم؟

ش لب هام رو بهم فشردم، هنوزم لب هام از داغی بوسه

 کردم جاش مونده. سوخت و حس میمی

سعی کردم حواسم رو پرت کنم، معد دردم باعث شد 

بشم و به فکر دردم باشم. با ش دور یکم از تصور بوسه

 صدایی که در انتها کمی رعشه داشت گفتم:

 چایی نداری؟-

 ابروهاش باال پرید.
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 کتش رو از روی دوشم برداشتم و سربه زیر ادامه دادم.

 قهوه زیاد دوست ندارم.-

چاکلت با خامه چی؟ خوشت نمیاد؟ نسکافه، الته، آب -

 کنم؟م دارم! الته ماکیاتو پف پفی درست میوه

  

 چه ِمنو بازی بود المصب! خجالت زده لبی کشیدم.

 خوام.چایی می-

سری به معنی تایید تکون داد، به مبل های رست با رویه 

بنفش رنِگ جلوی تلوزیوِن نصب شده روی دیوار اشاره 

 کرد و با لبخند گرمی لب زد.

 بشین االن میام. -

ره فرو کرد، از خدا خواسته روی مبل سه نفپاهام درد می

 رفتم و کتش رو روی مبل تک نفره کنارم گذاشتم.
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سوخت و قلبم نا متعادل کشید و کمی میمعدم تیر می

م بود، شایدم کمی کرد. تشنهکوبید و گوپ گوپ میمی

گرسنه بودم! دستی به شقیقه و پیشونی یخم کشیدم. دمای 

 بدنم تعادل نداشت، از داخل داغ  و از بیرون یخ!

ام و لحن صداش تو حیاط، جلوی حرف های آرش

 رو عوض کنه. صورتم بندری میزد و قصد نداشت بحث

 کرد.رو بوسیده بود ولی االن فرق می قبال هم من

دونستم فرقش چیه فقط مطمئن بودم فرق میکنه. نمی 

انقدر متفاوت هست که سلول های خاکستریم رو درگیر 

 حس و حالم کنه.

روی میز  ps4ه رنگ نگاه خستم روی دسته های سیا

 ی ثابت موند. شیشه

از روی کنجکاوی یکیش رو برداشتم، تا تکون خورد، 

تلوزیون روشن شد و تیراژ بازی کراش باال اومد. با 
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ی به صفحه شصت اینچی روی تعجب و ذوق کودکانه

 دیوار زل زدم.

خوری؟ یا نون پنیر؟ میدونی عمم عروسک کیک می-

دونم رو چه حسابی نصافا نمیلقمه نون و پنیر گرفته. ا

واسم نون پنیر گرفته بعد خودشون رفتن جوجه بخورن! 

درهر حال تو بساطم هست بیارم سر شبی صبحونه 

 تونم شیرین کنم!بخوریم؟ چایتم می

صدای خندونش از آشپزخونِه انتهای سالِن مربعی 

 اومد. می

سرم رو سمتش چرخوندم و از پشت سر به تیشرت  

علوم نیست چه طور با این سرعت پوشیده، قرمزش که م

 خیره شدم و موادبانه گفتم:

ی خواد چیز دیگهزحمت نکش، همون چایی کافیه. نمی-

 بیاری.
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 پس کیک میارم.-

 حرف حالیش نبود، مثل قلبم! 

 خواست دست از تند کوبیدن برداره.زبون نفهم نمی

نفس عمیقی کشیدم، با یک سینی خوراکی برگشت صاف 

م رو بهم ریخت. نشست. بازم بوی عطرش کل شامه کنارم

موندم روزی چقدر عطر به خودش میزنه دائم بوی خوب 

 میده. 

و رو روی خودم یک وقتایی به شخصه دلم نمیاد عطرم

 خالی کنم! 

بشقاب کیک و چایی رو جلوم گذاشت و با دیدن دسته 

بازی که هنوز بین انگشت هام بود، همزمان دسته دوم رو 

 اشت با شوخ طبعی گفت:برد

 بازی میکنی؟-
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آب گلوم رو قورت دادم، نگاهم روی لبش خیره بود. آب 

دهن قلبم از دیدن عضالِت برجسته باال تنش که بدجور 

 تو لباس تنش مشخص بود، راه افتاده.

م درحال جست و مغزم حریف نمیشد، هورمون های زنانه

 د.خیز بودن. به چشم هام زل زد و کمی سمتم خم ش

🍹🍹 
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دستش رو از کنار صورتم رد کرد و باالی مبل رو چنگ 

ش پایین مبل رو گرفت، جایی درست زد و دست دیگه

 کنار رونم! بدنش رو بیشتر روم متمایل کرد. 
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هوییش هول کردم. دسته بازی از نزدیکی بی دلیل و یک

 رو عقب بردم.رو به خودم چسبوندم، سرم و کمرم 

 ابرو باال انداخت و لبخند کجی تحویلم داد.

 دونستی بوی خیلی خوبی میدی؟می-

نگاهم گشاد شد، کمرم به دسته مبل چسبید، کوسنش زیر 

 کمرم موند و مانع از عقب تر رفتم شد.

 ب..بو..وی چی؟-

تنش روی رونم کشیده شد. نفسم گرفت، قلبم تازه داشت 

نزدیکی دوباره آرشام وحشیانه رم  کرد و باآرامش پیدا می

 کرد.

 بوی تنت! منظورم عطرت نیست. بوی تنت خیلی خوبه.-
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نزدیک قفسه سینم، جایی که چشم هام چیزی جز 

نگاهش، صورتش، رگ های کمی برجسته گردنش 

 تونست ببینه، مکث کرد.نمی

بی هوا بینیش رو نزدیک سینم برد و عمیق دمی گرفت  

 که نفسم قطع شد.

ی خاصی میدی، نمیدونم چه بویی میدی فقط میدونم بو-

 و تجربه نکردم.تاحاال همچین حسی

م رو کمی تکون دادم و زیر هیکلی که بدنم منقبض شده

کرد روم نندازه وول خوردم. کمی، به سختی سعی می

 کردمفقط کمی سنگینی وزنش رو روی رونم احساس می

تش روی کرد. هیکل درشو همین حالم رو دگرگون می

 داد.صورتم سایه انداخت و اجازه دید زدن اطراف رو نمی

لبخندی به صورت هاج و واجم زد و دستش رو پایین 

 آورد.
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ش چشم هاش برق خاصی داشت، انگشت های مردونه

 م رو با دو انگشت گرفت.پایین مقنعه

 درحالی که با چشم هاش منتظر واکنشم مونده بود،

م رو ماهرانه و مالیم مقنعهآروم و بدون انعطاف خیلی 

 م بیش از حدکمی باال داد. دگمه اول مانتوم باز بود و یقه

 داد. از تنم رو نشون می

 از نگاه خیرش روی تنم گر گرفتم.

انگشت سبابش رو نوازش وار روی پوست سفید باالی 

 سینم کشید و خمار به چشم هام نگاه کرد.

 و قبول نکردی؟مهنوز هدیه-

 . دنبال گردنبندش بود؟جا خوردم

 م رو به حالت اول برگردوند و سری تکون داد.مقنعه 
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کنم! ولی زیاد نه، تحملم در برابرت خیلی کمه. صبر می-

هو دیدی به خصوص با این بوی شیرینی که میدی. یه

 گرگ شدم و یه لقمه چپت کردم.

به حالت خاصه نگاهش زل زدم. حرفش برام قابل درک 

ن یعنی چی؟ کارن وقتی گرگ میشد جون نبود، گرگ بود

 درید ولبردم! یک جایی از تنم رو تا نمیسالم به در نمی

 کرد.نمی

حتی تصور اینکه معنی حرفش یک همچین چیزیه باعث  

شد به خودم بلرزم. ازم فاصله گرفت. یکم دست دست 

 کردم و با لحن نگرانی گفتم:

منظورم گرگینه ها به جفتشون صدمه میزنن؟ یعنی...-

 اینکه با گاز گرفتن جسمشون مثال قدرتشون زیاد میشه؟!

 از حرفم متعجب و گیج شد.
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این دری وریا رو از کجا آوردی عروسک؟ برای چی -

باید با گاز گرفتن یه نفر حاال مثال جفتمون قدرتمون زیاد 

س بشه؟ تنها چیزی که قدرت بدنی مارو زیاد میکنه رابطه

 دلیلی نداره ما...

ر که چیزی یادش اومده باشه اخم بدی کرد و حرفش انگا

 رو ادامه نداد.

 به زوایای صورتم دقت کرد و با لحن جدی پرسید.

کارن اذیتت میکنه یاس؟ تاحاال گازت گرفته؟ کاریت -

 کرده؟ صدمه دیدی؟

سرخ شدم و با خجالت سرم رو پایین انداختم و چشم 

 بستم.

 وقتی سکوت میکنی یعنی بله؟ -
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بهش حرف خوام راجعکوت میکنم یعنی نمیوقتی س-

 بزنم.

 م کرد.انگشت های دستش مشت شد و نگاه چپی حواله

 من باید بدونم اون پدرسگ چی کار میکنه. برام مهمه! -

تونستم از دربرابر لحن شکارش هیچی نگفتم، نمی

 بالهایی که سرم اومده چیزی بگم.

رن درست به اندازه کافی به خاطر تصادفی که واسه کا 

کرد تو خطر بود! وقتی سکوت طوالنی شد و مطمئن شد 

د. ی کشیقصد ندارم دراین باره حرفی بزنم، پوف کالفه

 کمی فاصله گرفت و با حرص گفت:

 و بخور. سرد شد.چاییت-
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از سوالی که کردم پشیمون شدم. کاش یک کتابی، چیزی  

تونستم یکم اطالعاتم رو از زندگی وجود داشت می

 ه ها باال ببرم.گرگین
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ای لیواِن کمرباریک چایی رو برداشتم با مکث دسته شیشه

تونستم به خاطر گشنگیم، دربرابر اون و درحالی که نمی

 کیک وانیلی خوددار باشم، خیلی مالیم گفتم:

 یه سوال شخصی بپرسم؟-
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ین انگشت ش رو ببه مبل تکیه داد وماگ مشکی قهوه

هاش گرفت. دلخوری نگاهش رو ازم پنهان کرد و نفس 

 ش کشید و فقط سر تکون داد.عمیقی از بخار قهوه

قبل پرسیدن سوال، یک برش از کیک رو تو دهنم  

 گذاشتم تا دربرابر جواب های احتمالیش فشارم نیوفته.

 اومد چی شد؟اون دختری که قبل من خوشت می-

ون و بازی که لحظه شماری نگاهش رو از صفحه تلوزی

کرد یکی اون دگمه بی صاحاب استارت رو بزنه، به می

م دوخت و با عادی ترین حالت ممکنه نگاه خجالت زده

 جواب داد.

 عاشق یه نفر دیگه بود، ازدواج کرد.-

یعنی اگه عاشق کسی نمیشد تو باهاش یه رابطه جدی -

 کردی؟شروع می
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 ید.کمی فکر کرد و لحن صداش کمی لرز

 نمیدونم، شاید!-

 ، با خیرگی نگاهش مچم رو گرفت.سرم رو بلند کردم

 چرا میگی شاید؟ مگه نگفتی خوشت اومده!-

ش رو مزه مزه کرد. لب هاش رو بهم فشرد، قلپی از قهوه

داد خیلی خوب بود. همش نگران بودم اینکه جواب می

بزنه تو برجکم! درحالی که نگاهش به محتوای ماگش 

 ای محکمش تو گوشم پیچید.بود، صد

آدم یه وقتایی از یه چیزی خوشش میاد ولی وقتی -

خواست نیست. منم فقط واردش میشه، میبینه اونی که می

از دور اون دخترو دیدم، تا حدی شبیه سلیقم بود ولی 

م نشدم که هیچ وقت وارد جزئیات و بخش اصلی سلیقه

به. همین بدونم چیزیه که دوست دارم یا فقط از دور خو
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و ی شدم، خودمش به شخص دیگهعالقه که متوجه

 کشیدم کنار. 

دهنم کمی باز مونده بود چون اکسیژنی که از بینیم وارد 

ریه میشد کافی نیست. نفس کشیدن کمی برام سخت 

 میشد وقتی انقدر محکم حرف میزد.

خواست بپرسم، من چی؟ من تو سلیقه توام؟ اون دلم می

ایی داشت که خوشت اومد؟ مگه دختر چه ویژگی ه

ظاهرش چه مدلی بود! این فکرا و سواالت مسخریه که 

 خوند. قلبم تو گوش مغزم و مغزم تو گوش زبونم می

قدرت کنترل قلب و مغزم و افکارم رو نداشتم ولی جلوی 

 زبونم رو به سختی گرفتم و به کیکم خیره شدم.

ز از مزه وانیلش حرف نداشت! تازه بود، انگار امرو

 شیرینی فروشی خریده.

 یاس...-
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مردمک هام رو در جواب صدا زدنش حرکت دادم. لبی 

 کشید، کمی تنش رو سمتم خم کرد.

 بوی بارون که تو بینیم پیچید چند ثانیه مسخ شدم. 

تری. خیلی مهربون تری، تو از اون دختر خیلی خوشگل-

خیلی بانمک تری، تو شبیه اون نیستی! هیچیت شبیه اون 

یست. زمین تا آسمون بینتون فرق هست. به این ن

تصورات بها نده، تو که اهل زندگی با گذشته طرف 

 نیستی؟

ابروهام باال پرید. حرکاتش آروم بود، زیرکانه و با حساب 

کتاب! شمرده شمرده و جدی بدون لرزش حرف میزد، 

 بدون مکث، قاطعیت و جدیتش کمی ترسناک بود. 

 کرد. سری به طرفین تکون دادم.آدم ناخواسته اطاعت می

 نه نیستم.-
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لبخند مهربونی زد، چهره جدیش مالیم شد. عقب کشید 

و دسته بازی رو برداشت. نگاهش بوی تمنای همراهی 

 داد.می

 خوبه! یه دست بازی نمیکنی؟ -

 دونست چی آزارم میده؟ چه طور می

چه طور انقدر فهم و شعورش باالست؟ حس و حال یک 

دونست چه کرد و میرو درک می مندختری مثل 

ای با چه لحنی و تو چه موقعیتی به کار ببره که جمله

 طرف کیش و مات بشه. 

 حالیش بود! 

نگاهی به ساعت کردم و درحالی که افکارم پراکنده بود و 

قصد نداشت یک جا بتمرگه و آروم بگیره سری تکون 

 دادم.
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*** 

 قبول نیست تقلب کردی.-

 دم و بادی به غبغب انداختم.با شیطنت خندی

نخیرشم! تقلب نکردم، اصال مگه میشه تقلب کرد؟ این -

 دستم بردم، دیگه نزن زیرش!

 اخم ظاهری کرد و به دسته بازیش زل زد.

و و ببینم. باید با مال تدسته بازیم خرابه. بده من دستت-

 امتحان کنم.

🍹🍹 

۰۹۸ 

🍹🍹 
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نگشت هام رو ازم قاپید و کارکترای بازی رو دسته بین ا

عوض کرد. بی توجه به ساعت هایی که باهم سروکله 

زدیم و ُکری خوندیم، زبونم رو براش درآوردم که چشم 

 هاش گرد شد.

مشکل دسته نیست، بازی من ازت بهتره! خودت داری -

 جر میزنی.

 چشم هاش رو ریز کرد.

ه و یادت رفتکورس یعنی تِو جوجه بازیت از من بهتره؟-

 کی پشت فرمون بود!

رانندگی دنیای واقعی با بازی فرق میکنه. اینجا که -

 پیست مسابقه نیست!

نگاهش رو تنگ تر کرد و تا خواست برام خط و نشون 

 بکشه، با باز شد در جفتمون از جا پریدیم.
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عمه آرشام درحالی که عصاش جلوتر از خودش از در  

 .شد، داخل اومدوارد می

آرشام دستی به موهاش کشید و حینی که صاف کنارم 

 ایستاد لب زد.می

به به چه عجب! فریبا خانم ساعت نزدیک یکه! خوش -

 گذشت دربند؟ لبو و باقالی تنها تنها خوردید؟

فریبا خانم نگاهش چرخید، خواست جواب لحن شوخ 

 آرشام رو بده که با دیدن من کپ کرد.

ش رنگ م کرد، چهره خستهزبونش نچرخید، کمی برانداز

 طراوت گرفت و با ذوق لب زد.

وای، سالم دختر قشنگم! ای کاش از خدا یه چیز دیگه -

دونستم خواستم! به به، چه خوشگل شدی مادر! میمی

رفتم. واال دلم پوسید تو خواد بیارتت اصال نمیآرشام می

 این خونه. بیا ببینمت! چرا دیگه نیومدی ببینمت؟
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خجالت زدم. انگار این مجال ندادن کامال ارثیه! لبخندی با 

چه ذوق کرد! ملت نباید شاکی شن که پسرشون با یک 

 کردن؟دختر غریبه تو خونه چه غلطی می

خواست بغلم کنه، تنم رو در برابر دست هایی که می 

جلو کشیدم و تو آغوشش فرو رفتم و به نشانه احترام و 

 اش رو بوسیدم.ادب شونه

اش چرخید به دسته بازی و خوردنی هایی که نگاه عمه

م جدا ای ازناپرهیزانه میل کرده بودیم افتاد و با لحن شوکه

 شد و روبه آرشام گفت:

 نشستید بازی کردید؟  -

 آرشام خندید و مستقیم بهم زل زد.

 کار کنیم عمه؟ خب چی-
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ابروهای نازک و کم پشتش باال رفت. دستی به روسری 

 د و سری از روی تاسف تکون داد.قرمز گلگلیش کشی

و آوردی همین طوری خشک خشک؟ دختر مردم-

 باهاش پیس چهار بازی کردی؟

آرشام خبیث یک قدم جلو اومد و دربرابر منی که نم نم 

ش ریختم رو فرش رو به عمهشدم و میداشتم آب می

 گفت:

فور! واال همچین اسپیس چهار نه قربونت برم. پی-

ازش پذیرایی دلچسبی کردم، به  خشک خشکم نبود.

 خصوص تو حیاط!

همزمان دستی به لب های گوشتیش کشید و چشمکی 

 بهم زد.

 مگه نه یاس؟ -
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 ش روم افتاد، فوری گفتم:نگاه عمه

 نه! -

اش رو صاف با اخم ظاهری گردنش رو کج کرد. سینه

 کرد و لبی کشید.

 و میبری؟نه عروسک؟ جلوی عمم آبروی من-

 ام بود، زبونم به سقفاومد. تشنهمیون درمینفسم یکی در

دهنم چسبیده و بدتر هول کرده بودم. سری به معنی آره 

 تکون دادم و هیجان زده گفتم:

یعنی آره! منظورم اینکه پذیرایی کرد، کلی خوردنی  -

خوردیم. قهوه کیک...چیز...چایی! من نباید این وقت شب 

 شدم. مزاحمتون می
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ن بقیه شرو ور هام رو قورت دادم. دربرابر نگاه جفتشو

لبم رو به دندون گرفتم. نگاه مجذوب و شیطون آرشام 

 خورد.ش روم چرخ میبدون توجه به حضور عمه

ای غذای مورد عالقش رو انگار که جلوی آدم گشنه

ش خیلی ریلکس درحالی که چادرش رو گذاشتن! عمه

 درمیاورد لب زد.

قل دو قل بازی کردن ر یهو از سمادر خدا بیامرزمم، من -

با پدرم حامله شد! اصال بازی کردن خودش بخشی از 

 زندگیه!

تونست. منم داشتم خواست نخنده ولی نمیآرشام می

شدم، واسه جمع کردن جریان با هول و نفس محو می

 ای گفتم:گرفته

 بهتره دیگه برگردم خونه.-

 من تازه دیدمت عزیزم. نمیشه یکم بمونی ببینمت؟-
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ثل این بیچاره های فلک زده دربرابر لحن مهربونش م

دونستم چی باید بگم که با دنبال جواب بودم و نمی

دادی که از تو حیاط بلند شد و کوبیده صدای داد و بی

شدِن در آهنی حیاط، آرشام چهره خندون و آرومش محو 

 شد.

 با قدم بلندی از کنارمون رد شد سمت پنجره رفت. 

 ینا چرا روزی یه بار رم میکنن؟باز چه خبره؟ ا-

🍹🍹 

۰۹۹ 

🍹 
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نمیدونم چرا استرس کل وجودم رو مثل یک گربه 

 بداخالق و بی اعصاب چنگ زد.
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نگران و دلواپس کمی سمت پنجره خم شدم و بی اراده  

لحن دلواپسم رو روی کلماتم، مثل رنگی سرخی که 

 اومد پاچیدم.بدجور تو چشم می

 چیشده؟ کسی اومده؟-

منظور کالمم رو گرفت، از سرشونه راستش چرخید به 

 صورت نگرانم و لب های خشکم نگاه کرد.

نگران نباش یاس، کسی اینجا نمیاد. یعنی فکر نمیکنم -

 وجود داشته باشه بیاد.

لبخند گرمی بهم زد، از کنارم رد شد و سمت در رفت که 

 مالیمی گفت:ش روی عصاش سوار شد و با لحن عمه

 بهشون سخت نگیر. اونام حق دارن اظهار نظر کنن.-

اظهار نظر با قلدر بازی فرق میکنه عمه، تنها چیزی که -

 ش حق نظر و مخالفت ندارن همین یه مورده! اونا درباره
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 با انگشت های مشت شده رفت.

 شگیج و هاج و واج سمت پنجره رفتم، دست هام رو لبه

ای که زیادی تمیز بود به سه مرد شهچسبوندم و از بین شی

هیکلی غریبه نگاه کردم که دست به سینه و با اخم های 

 کردن. تندی با سعید جروبحث می

میشا و لیدا هم با ژستی طلبکارانه تو بحث بودن و معلوم 

 نبود چه خبره!

 چیشده؟ اینا کین؟-

فریبا خانم سمت در رفت، خستگی از سرو شکلش و 

 ریخت.جفت چشم عسلی براقش فرو مینگرانی اون دو 

نگاهش شبیه آرشام بود فقط یکم کهنه تر، پخته تر،  

 کرد.عمیق تر از نگاه آرشام درون آدم نفوذ می
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ش هستن. البته سه تا از کله خراش، وقتی تو اعضای گله-

 سه تا بتا داشته باشه همین میشه دیگه! گله

ص از حرف های مهیار تو گوشم پیچید، گیج و ناق

اطالعاتم همون طور که دست عمه رو برای کمک به 

 گرفتم گفتم:سمت در بیرون، بین انگشت هام می

 مگه هر گله نباید یه بتا و یه آلفا داشته باشه؟-

درو باز کرد، باد سردی تو صورتم خورد. کمی به خودم 

 لرزیدم.

کرد آرشام باالی پله هایی که حیاط رو از ویال جدا می 

بود و به جروبحث و جیغ جیغ های لیدا نگاه ایستاده 

 کرد.می

یه بتا برای گله های معمولیه، گله آرشام بزرگتر از  -

 ش کرد. به عالوه...چیزیه که تنهایی بشه اداره
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 جلوی در ایستاد.

درحالی که نگاهش به آرشامی بود که با پنجه های مشت 

 رفت، کنار گوشم با غرور و لذت خاصیکرده پایین می

 لب زد.

بچم بدجور توچشمه، گله های زیادی هستن که زیر -

ش اومدن. آلفاهایی که حاضر شدن بتای گله آرشام سلطه

 ش با بقیه فرق داره! بمونن. ایِن که میگم گله

با اینکه خیلی حالیم نبود و درکش به زمان نیاز داشت 

 یک چیزایی فهمیدم و سر تکون دادم.

ی خونه من دادوهوار و کج کردی اومدباز سرخرت-

 کنی؟ 

 لب پله ها ایستادم، فضولیتم داشت شکوفا میشد.



 

Romanzo_o 1483 

ای که راه افتاده سعید عقب با رسیدن آرشام به معرکه

رفت، لیدا و میشا پشت آرشام پناه گرفتن و اون سه مرد 

 سر خم کردن.

قراردادو که بستی! از مام که نظر نخواستی، ما -

و برای مغز خر خوردیو کج کردیم یا شما که سرخرمون

آشام بار چندم با آریا صلح کردی؟ گروه خونی خون

 سازه!جماعت به ما نمی

تونستم اخم های تند و اون پشت آرشام به ما بود ولی می

نگاه ترسناکش رو تصور کنم که چه طور دو مرد رو عقب 

ای جسارت روند. در نهایت اون پسر نسبتا جوان مو قهوه

 تاد.به خرج داد و ایس

مغز خر خوردم؟ از کی تاحاال اتحاد برای مقابله با پریزاد -

 مغز خر خوردنه ماکان؟

 اون مرد جلوتر اومد، شاکی بود! 
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 هیجان زده روی پنجه پام سوار شدم و بهشون زل زدم. 

فریبا خانم کنارم بود، کامال صبور و آروم! برعکس من که 

 دل تو دلم نبود ببینم چی میشه!

تونیم از پس پریزاد بربیایم؟ چالغیم؟ نمی مگه خودمون-

دونی بهونه جدیده واسه همه اینا کشکه آرشام، خودتم می

ادامه صلحت با آریا! کم بدبختی کشیدیم سر خواهر 

و قطع هاتو گرو دادی بهش که سیمش؟ خواهرتعفریته

 نکنه؟

نیشخند صدا داری زد. نگرانی چشم های سعید و میشا و 

 نم سرایت کرد. طرف توپش خیلی پر بود.لیدا حتی به م

 دردت اتحاده؟-

دربرابر نعره های ماکان آرشام مالیم ولی محکم حرف 

 میزد.
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آشامیه که بابای حرومزادش درد من حضوِر ننگ خون-

 صدها نفر از مارو کشتن.

🍹🍹 

۱۱۱ 

🍹🍹 
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 متقاباًل آرشام دوستانه جواب داد.

و کشتیم. بسه ماکان، این بحثت یه چیز رتاشونمام هزا -

تموم شدس هر چند وقت یه دفعه سیم هات قاطی میکنه 

ساز مخالف میزنی. االنم داری سر قبری گریه میکنی که 

ای نیست. اگه ناراضیتی تو به خاطر صلحی که توش مرده

باعث آرامش اعضای گله هامون میشه باید نم نم برات 

دن کار آدم های احمقه، غارنشین تاسف بخورم. جنگ کر
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و تموم کن. امشب مهمون دارم نیستیم که! پس بحث

 برگرد پیش بقیه فردا میام کتک کاری کنیم.

لبخند کجی تحویلش داد، چرخید. نگاه ماکان بوی حرص 

خواست جریان رو جمع داد و برعکس آرشام که میمی

 کنه اون دنبال دعوا بود.

 ور.تو خودخواهی آرشام سلحش-

دستی که تو جیبش بود مشت شد. سرجاش محکم 

ایستاد. چشم هاش رو بست و فک منقبض شدش رو 

تونستم تو فضای نیمه تاریک حیاط و چراغ بنز سفید می

 رنِگ نزدیک در ببینم.

ماکان با حرص مشهودی یک قدم جلو اومد، موهای  

کوتاهش رو به باال بود و گردن کشیدش و هیکل بزرگش 

 داد.ی طرف میخبر قلدور

 پاش روی سنگ ریزه های کف حیاط کشیده شد.
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صدایی از کشیدنش پخش شد، سینه جلو داد و با 

 عصبانیت غرید.

مثل پدرتی! اونم همین قدر نفهم بود، دنبال هرچی بود -

جز حقش، حقمون! شباهتتون خیلی زیاده، همون طور که 

پدرت سر تجاوز وحشیانش به یه زن هرزه بهارو پس 

اخت توام با هوا هوست و تجاوزی که به ماریا کردی اند

گوه زدی به قلمرو بابات! یه بار مارو به خاطر تجاوزت 

به اون دختره حرومزاده ول کردی! حاالم با حاملگی 

خواهر از برادر آریا داری کل مارو فدای رفیق بچگیت 

 میکنی؟ 

ای بودم که نبض آب دهنم رو قورت دادم، نگران شقیقه

ست و دست هایی که ناجور رگ هایی که برجسته میزد.

مشت شده. یک بار وحشی شدنش رو جلوی رودخونه 

 ِکلر دیدم.
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 گردن آیت هنوز کبود بود!

با  م ونگاهش رو به منی که باالی پله ها دلواپس ایستاده 

 یک دنیای بیگانه مواجه بودم، دوخت.

م از لبخند تلخی زد. حاال میفهمم چرا انقدر با درد برا 

 ش گفت.گذشته

خوام جلوی مهمونم، مهمون نوازی کنم و من هی می-

 و نشون ندم.اون روی خوشگلم

سرش رو روبه آسمون بلند کرد، لحن مالیمش مثل برگ 

بستن و با باد همراه هایی که از درخت بار سفر می

 میشدن، ناپدید شد.

 ذاری.تِو هار نمی-

نم تو دوم رو بز نفسم تو سینه حبس شد، قبل اینکه پلک

یک چشم برهم زدنی همه چی بهم پیچید. شیفت دادن 
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گرگینه ها چیزی نیست که به همین راحتی، تو ذهن 

دختری مثل من که اهل خیال پردازی نیست، راحت هضم 

 بشه. 

صدای فرو رفتن پنجه هاشون تو سنگ ها تو گوشم پیچ 

 خورد.

که ای رنگی بود ش چند برابر گرگ قهوهآرشام، جسه

کرد و من کشید و تهدید گر نگاهش میبراش خرناس می

 فهمیدم چرا رم کرده!واقعا نمی

م! چرا اون دونی من چه حیونیوای، وای ماکان! تو نمی-

 کشی بیرون؟ و از تو قبر میروی وحشی من

کرد پوزه کوتاه تری داشت، ماکان چپ چپ نگاهش می

 وبه روش!یک گرگ نر بزرگ ولی نه به اندازه حریف ر
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رو به  کمی دست هاش رو از هم باز کرد و پنجه هاش

زمین محکم کرد، بدنش رو کش داد و حالت تهاجمی 

 گرفت.

 سعید دست لیدا و میشارو عقب کشید.

باالخره که چی؟ یه جا باید نشون بدی شبیه باباتی یا -

 نه؟

این حرف های تند به مزاج آرشام خوش نیومد. جدی 

 خارید! ش مینگاهش کرد. طرف تن

تو یک ثانیه روی پاهاش کمی بلند شد، شتاب گرفت با 

رسید چنان دندون هایی که برق میزد و تیز به نظر می

خیزی سمت آرشام برداشت که من اینجا خودم رو از 

 ترس خیس کردم.
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آرشام خونسرد دربرابر خیزش فرد روبه روش، کمی تنش 

کمر  ش رویرو جلو کشید جای ضربه سخت، با پنجه

 ماکان کوبید.

آروم ماکان! تو هنوز نمیدونی اگه یک درصد شبیه بابام -

 کردم!بودم بیچارت می

🍹🍹 

۱۱۰ 

🍹 
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چرخید. مثل حریفی که تشنه جنگ و قدرته! ولی دور می

رسید و به جای چرخ زد آرشام خونسرد به نظر می

 کرد.ماشا میسرجاش مونده بود و رجز خونی طرف رو ت
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خوای همین االنم بیچارمون کردی، نکردی؟ تا کی می-

 و کشتن؟و بگیری که باباتطرف خاندانی

خیز بعدی رو محکم و سریع تر برداشت، آرشام باز جا 

خالی داد، تن ماکان در معرض پنجه یا آرواره هاش قرار 

ای نه کرد و جز ضربهگرفت ولی تند برخورد نمیمی

 داد.پاسخی به گستاخی طرف نمیچندان محکم، 

بابام به خاطر طمع کاری هایی که کرد مرد. اینا ربطی به -

 آشام ها نداره!رابطه ما با خون

 خرناس بلند ماکان ته دلم رو خالی کرد. 

 سازن!آشام ها باهم نمیگرگینه ها و خون-

برای خیز سوم داشت آماده میشد، آرشام از دور زدن های 

 خسته بود. گرگ روبه روش 
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تو باهاشون مشکل داری، سال هاست خیلی از اعضا -

و قبول کردن. تو دنبال جنگ بی خودی، دشمن عقیده من

آشام ها! اگه ما متحد نشیم، اگه جدا ما پریزاده نه خون

جدا بخوایم درگیر بشیم کارمون تمومه. پریزاد دنبال 

خوای بفهمی دشمن تغذیه از خون هر دو گروهه. کی می

 قیقی ماها کیه!ح

 کرد؟پریزاد کی بود؟ از چی صحبت می

 چند ثانیه بی دلیل سرم تیرکشید و معدم سوخت. 

و کردی تو گوش همه؟ هرکی باهات مخالفت عقیدت-

 و میکنی زیر آب؟کنه سرش

اومد، حرص و نفرت نگاهش زیاد بود، ماکان کوتاه نمی

کل اش قبل اینکه ادامه حرف هاش رو بزنه، صدای ناله

 حیاط رو پر کرد.

 چشم هام گرد شد. قلبم تو دهنم میزد. 
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ماکان در تقالی رهایی از آرواره های چفت شده آرشام 

 داد.روی گردنش، تنش رو تکون می

کشید. صدای پنجه هاش رو بی هدف روی زمین می 

غرش ماکان و آرشامی که بعد صبوری دربرابر طرف، 

ف رو کوبیده قدرتش رو به نمایش گذاشت و چنان طر

زمین که صدای ترق استخونش رو منم شنیدم، کمی 

 ترسناک بود.

هاش روی زمین تونستم گرمای خونی که از الی پنجهمی

 کرد رو ببینم.چکه می

درگیری گرگ ها تو طبیعت احتمااًل آخرین بخِش مورد 

 ست. عالقم از مستند های شبکه چهار یا ماهواره

ن نگاه هاشون ردوبدل صدای خرناس و تهدیدی که بی 

 میشد مو به تنم راست کرد. 
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اومد. یک قدم جلو نگران دست آرشام بودم که خون می

 رفتم که مچ دستم رو فریبا خانم گرفت.

 و بگیریم؟چرا سعید نمیره جلو! نباید جلوشون-

م، با غرور به آرشامی که تمام دربرابر لحن وحشت زده

داخت و به خاک انهیکلش رو روی اون گرگ پر ادعا 

 کوبیدتش، اشاره کرد و محکم گفت:

تو جنگ قدرت یه آلفا نباید دخالت کرد. باید رئیس -

و نشون بده، نشون بده قدرت دست کیه. آرشام بودنش

 و پس گرفته این چیزا واسش الزمه!تازه سلطنتش

 با نگاه وق زده ای زمزمه کردم.

 سلطنت؟-

*** 

 "آرشام"
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گل بگیرم و به خاطر زرت و و خواستم دهنتاگه می-

کردم پسره و خرد میهات جرت بدم االن گردنتپرت

 احمق.

ستم خواکمی بیشتر به گردنش فشار آوردم. ناله کرد نمی

 صدمه ببینه برای همین با مکث عقب کشیدم.

فوری شیفت داد و به خودش پیچید، شیفت دادم و زانو 

م و زدم. دو طرف یقه پیراهن کرم رنگش رو چنگ زد

 بلندش کردم.

سوخت، بی اهمیت به درِد ماهیچه هام، کمرش بازوم می

به ماشین سعید کوبیدم و از بین دندون های کلید شده 

 غریدم.

تو و امثال تو فقط حق اظهار نظر و رای دادن و نهایت -

 و دارید.مخالفت کردن
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کمرش رو دو مرتبه به ماشین کوبیدم و با لحن محکمی 

 داد زدم.

و پورت م هارتق اینکه هار بشید و بیاین خونهولی ح-

 کنیدو ندارید! فهمیدی یا دیکته کنم برات؟

🍹🍹 
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چشم های آب گرفته و ماهیچه های مچاله شده صورتش 

 تاثیری روی لحن کالمم نداشت. 

 تا تنور داغ بود باید نون رو چسبوند.
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دوره یقه لباسش سفت تر  انگشت هام رو تکونی دادم.

شد و با لحن شکاری همزمان که بازدمم رو تو صورتش 

 کردم، غریدم.فوت می

آشام ها هدف ما نیست، هزارسال جنگیدن علیه خون-

پیش که تمدن نداشتیم آره هدفمون کشتن هم دیگه بود! 

ساختن همه وقتی فیلم مسخره دراکوال و کوفت می

ویسنده و گارگردان تخیالت مردم شد بازیچه دست ن

و به خورد همه دادن. هایی که ترشحات چرت ذهنشون

تو که از مایی و ذهنت خام نیست بهتر حالیته که یه پری 

 آشامه!دریایی صدهزاربرابر خطرناک تر از یه خون

محکم و بدون مکث دربرابر سکوتش، تنش رو عقب 

کشیدم، مماس با بدن خودم، زور ماهیچه هام رو فعال 

 و مجدد به بدنه ماشین کمرش رو کوبیدم. کردم
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پس کلش به شیشه خورد و صدای ترک خوردنش تو 

 گوشم پیچید. بدون مالیمت داد زدم.

 حالیته؟-

 سرم خم کرد و زیر لب جواب داد.

 حا..لیمه...-

سوخت و حس درد تو ناحیه بازو و کتفم چشم هام می 

 کرد.تمرکزم رو نم نم داشت خراب می

دم، انگشتم از پیراهنش جدا شد و به بینی سری تکون دا

 خونیش دست کشیدم.

خوری جلوی من الدورم بلدرم تو که حالیته گوه می-

میکنی! حتما باید بزنم ناقصت کنم تا اون پاره آجرت 

تکون بخوره که کی دشمنه و کی نیست؟ یادت رفته اون 

و خواست هممونزمان قحطی، وقتی بابای پفیوز امیر می



 

Romanzo_o 1500 

و گرفت؟ وقتی من نبودم کی تیش بزنه کی جلوشباهم آ

 به گله رسید؟ هان؟

فشرد. سکوت کرد، لب هاش رو از درد و حرص بهم می

دونست، کنارم بود! حالیشه فقط جواب سوال هارو می

 ست.خسته

فقط یک دنیا حس جوانی و کله شقی و رئیس بودن تو  

 خونشه. یک گرگ وحشی داره که باید رامش کنه! 

ر از این بهش فشار نیاوردم. نیازی به خرد کردن بیشت

 غرورش نیست. 

دستمالی از جیبم درآوردم و تو دستش گذاشتم و با اخم 

 گفتم:

برگرد پیش بقیه، به زخمتم برس. یخ بزار رو دماغت! -

م و حوصله ندارم واسه امشب دیگه بسه واقعا خسته

 سروکله بزنیم.
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ی سروپا ایستاد. فاصله گرفتم، زانوهاش کمی لرزید ول

ش خاموش شد و عوضش شرم نگاه غد و یک دنده

 جاش رو گرفت.

عرق سردی رو کمرم نشست، حس کردم گلوم از داد و 

 هوارم خراش برداشته.

قدری از عصبانیت صورتم رو کم، جاش رو با مالیمت 

 ی ماکان زدم.پر کردم ضربه ای روی شونه

گنگی خیره سرش رو بلند کرد و به چشم هام با حالت  

 شد.

ذارم و آخر هفته یه جلسه با کمسیون داخلی می -

سوتفاهم هارو حل میکنم. اگه کسی به این قرارداد جدید 

و و بگه. مقدماتشتونه بیاد و حرفاشاعتراض داره می

 اوکی کن. خودتم حتما باش، باشه؟
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ای، شبیه آتشی که شعله هاش مکث کرد و با لحن گرفته

 داد.فروکش کرده جواب 

 هرچی شما بخواین رئیس.-

م با آه یواشکی که ناشی از درد و نفس سنگین شده

سوزش بازوم بود، از ته حلقم بیرون پرید و ناخواسته 

 ابروهام از تیری که استخونم کشید درهم جمع شد.

همه این درد و سوزشم ارزش اینکه دوباره بهم بگه  

 رئیس رو داشت.

م. اجازه دادم سعید سری به معنی تایید تکون داد 

 شون کنه.بدرقه

نگاه تحسین آمیز عمه و نگاه وق زده یاسمن روی تنم 

 خورد.چرخ می
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ای که چراغ با قدم های مالیم دم حوض مرمری دایره

های طالیی زیر آب، بدنه طبقه دوِم سوار شده، روی طبقه 

کردن، خم شد. آبش از آالسکا هم سرد اول رو روشن می

 تر بود.

آب به بازوم و آرنج خونیم کشیدم و سرمای مشتی 

 استخون سوزش رو به جون خریدم تا کمی هوشیار بشم.

کرد و قطرات خون از کنار بازوم روی سنگ ها چکه می

 تو دل زمین محو میشد.

 جات بودم مثل سگ میزدمش. -

 و بیار جلو تر پارک کن. صبحفعال که نیستی! ماشینت-

 نت سر راهم نباشه.خوام برم جایی َلش ماشیمی

🍹🍹 
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 رد. کسعید خندید، لیدا با نگرانی به زخم دستم نگاه می

 وحشی بازی اینا کی تموم میشه؟-

 به پلک پشت چشم های خستم دست کشیدم.

و قبول کنن. ماکان طرف ماست، هر وقت همشون من-

 درش یکم زود جوش میاره. درست میشه. بعد مرگ پ

سعید چنگی به موهاش زد و به ماشینش و ترک خفیفی 

خورد اشاره کرد و با لحن که روی پنجره به چشم می

 شاکی غرید.

 کوبیدیش به ماشینم؟باید حتما می-
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نگاهم رو به یاسمن انداختم که تو چشم های بلوطیش  

ان تکون هاله هایی از نگرانی و ترس و شاید هیج

 خورد.می

 شدم لب زدم.همون طور که از جام بلند می

 ماشین خودم حیف بود. تک خورای نامرد.-

 دست هاش رو تو جیب شلوارش فرو برد و خندید.

به نظر نمیاد در نبود ما بهت بد گذشته باشه، بعضیا -

 ناجور تو کف هستن!

نگاه چپی نثارش کردم که خنده های وقیحش با شیطنت 

 قاطی شد.نگاهش 

 پله هارو باال رفتم، جلوی هیکلم سینه به سینم ایستاد. 

بوی عطر تنش دوباره گرگم رو وحشی کرد. نگاهش 

م آرامش گرفتشبیه تسبیح شاه مقصود که وقتی دست می
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چرخید و احساس انرژی مثبت تو سلول به سلول بدنم می

 کردم.می

داد که دلم جوری تمام حس های بد رو فراری می

ش دارم و جز خواست ساعت ها کنار خودم نگهمی

 ای نداشته باشم.نگاهش، تمنای دیدار دیگه

تا برخورد سر انگشت هاش به بازوی خونی و برهنم  

یک سانت فاصله بود که خوددار مکث کرد و لحن 

 خجولی لب زد.

  

 دست داره خون میاد! باید بریم دکتر!-

ی سرخش که جلوی نگاه عمه شرم کردم تا به گونه ها

کرد گازش بگیرم، ناخونک م میبدجور داشت وسوسه

و نمیزنی به زخمم تا تمام نزنم و گله نکنم که چرا دست

 دردم یادم بره؟
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چیزی نیست یه خراشه؛ یه جعبه کمک های اولیه تو -

 آشپزخونه، کنار یخچال هست. برام میاری؟

سری تکون داد، درحالی که نگاه نگرانش روی بازوم و 

 خورد با مکث داخل رفت.رگی لباسم چرخ میپا

 آهی کشیدم.

تونه این چیزارو هضم کنه؟ به نظرت کنار میاد؟ می-

 ترسم با این مسائل اذیتش کنم. می

اش رو از ستون گرفت، کنارم ایستاد و درحالی عمه تکیه

 ای میزد گفت:که بهم لبخند دلگرم کننده

 دونم چرانمی میتونه! حس خوبی نسبت بهش دارم مادر.-

ولی حسم میگه اگه گرگی داشت، تو اولین لمس از حال 

 رفت.می

 جفت حقیقی نداریم عمه!-
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دربرابر لحن تخسم خندید. خیلی وقت بود از این داستان 

 گفت.های شب قشنگ و گوش نوازش واسم نمی

تونه وصله تنت بشه. من که م نباشه میجفت حقیقی-

 پسندیدمش.

*** 

ته مبل تکیه زدم، نگاه خمارم روی یاسمنی بدنم رو به دس

کشید و به هر دلیلی بود که سومین لیوان آب رو سر می

 قصد نداشت جواب نگاه خیره سرم رو بده.

 خوای شل کنم؟آرشام باندت سفت نیست؟ می-

این شل کنش به سفت کنه تخت سیاه فعال اتصالی -

 پرسی ازش جانم. تو االن بپرسکرده. چه سواالتی می

 و تو بازار حراج کنم؟ میگه بکن!اتکلیه
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با پر کردن لیوانش از شیر آب، همزمان میشا از آشپزخونه 

 بیرون اومد. از جام بلند شدم و خطاب به سعید گفتم:

و به هم گره نزدم دخترارو ببر تا شل کن، سفت کنت-

و من نمیدم. میندازمش به جونت خونه. جواب داداششون

 و تو دیوار آگهی کنه.ه هاتکه قلب و ریه کلی

بی توجه به خنده هاشون، از کنار عمه که رو مبل خوابش 

 برده بود رد شدم و وارد آشپزخونه شدم.

لیوان آبش توی دستش خشک شد و با چشم های 

 ای تماشام کرد.خسته

 حالت بهتر شد؟ درد نداری؟-

ش رو ازش گرفتم و حینی که باقی لیواِن آِب نصفه

 کشیدم گفتم:سر می ش رومونده
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ای یاس؟ از کویر اومدی یا نزدیک چرا انقدر تشنه-

 عادتی؟

صورت رنگ پریدش با سرخی گونه هاش مزین شد و 

چهرش رو نمکی تر کرد. خبیث جلو رفتم، تنش رو بین 

مه ایش زمزخودم و کانتر گیر انداختم و خیره تو نگاه قهوه

 کردم.

چند ساعتم  چند ساعت دیگه هوا روشن میشه، این-

 میمونی یا...

 به لب هاش زل زدم و خمار ادامه دادم.

 به زور اعمال شاقه نگهت دارم؟ -

🍹🍹 

۱۱۴ 
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نگاهش از شرم حرف های بی پرده و یواشم که دور از 

چشم جماعت بیرون، نجوا میشد پایین افتاد. لبخند 

 ش رو نقش زد.لب های برجسته کمرنگی

 اخم ظاهری کرد و با لحن بانمکی لب زد.

 هوشم کنی آقا گرگه؟ خوای بیباز می-

تنم رو که تشنه گرمی بدن ظریفش هست، جلو کشیدم. 

 کرد.کشید و بی قراری میگرگم زوزه می

پیشنهاد بدی نیست! هنوزم یکم از دارویی که سری قبل -

فقط مشکلش اینکه دوزش  بهت دادم تو اتاقم هست.

باالست، منم دست و دلم به کم نمیره، زیاد میزنم دو روز 

 خوابیا!می
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نگاهش رو باال کشید در نی نی نگاه پرتقالم و دلی که 

پرپر میزد تا گوشه چشمی ازش ببینه خیره شد، دست 

ش زد و ژستی شبیه دختر بچه های هاش رو به سینه

 تخس رو گرفت.

 ثابت شدش!اعمال شاقه شما -

به دستی که بین تن خودم و خودش فاصله انداخته بود 

خواست حد و نگاه کردم. دست هاش سپر شده، انگار می

مرز رو رعایت کنم. گرگم زبون نفهم تر از این حرف ها 

 بود.

خواست جای گرگ بودن، ادای گاو دربیاره، بره هی می 

 جلو و سدو بشکنه و تنش رو بچسبونه به بدنش!

ام باید واسه نزدیک دار سرجام موندم، یک راه دیگهخود 

 شدن باشه!
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خب اگه ثابت شدس خودت بمون، دیگه زحمت -

 نکشم.

 نگاهش رو تنگ کرد.

 و تو گوشیم چی سیو کردم؟دونی اسمتمی-

دلم داشت بی جنبه بازی درمیاورد، با نیش شلی سری به 

 رومعنی نه تکون دادم که گوشیش رو باال آورد و شمارم 

نشونم داد. از دیدن اسمی که سیو کرده چشم هام گرد 

 شد.

و خفتگیر سیو خفتگیر سر میدون؟ ناموسا؟ اسمم-

 کردی؟! اونم چی سرمیدون؟

ش از خنده های نمکیش از کنترلش خارج شد. شونه

 خنده لرزید.
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کنی! از روز اولی و خفت میمگه دروغه؟ تو همیشه من-

قتی مهمون کارنم بودی، که دیدمت، حتی تو دستشویی، و

 یادته؟

کرد احتماال اگر انگشت گرگم پوکر فیس نگاهم می

 کرد. شست داشت الیک هم می

نچی زیر لب گفتم، ترجیح دادم خودم سد رو بشکنم، تنم 

رو بی هوا جلو بردم. دربرابر شبیخونم هول کرد، گره 

ام قرار ش جدا شد و روی سینهدست هاش از روی سینه

 گرفت.

رو مماس به تنش چسبونم، خبیث پام بین پاهاش  تنم

قرار گرفت. رنگ دانه های صورتش به کل پرید. 

ابروهاش باال رفت. دست هام رو نرم از کنار پهلو هاش 

 رد کردم و به کانتر چسبوندم.
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چی  وو خفتگیر زدی؟ تشبیه خوبیه! من اسمتکه اسمم-

 بزنم؟ آهو کوچولوی فراری؟ جوجه فراری؟

  

تو محاصره تنم قرار گرفت به سختی آب گلوش رو وقتی 

پر صدا قورت داد، نگاه بلوطیش گرد شده بود، درست 

 مثل یک فندوق گرد و خوشمزه!

 چی بزنم یاس؟- 

خواستم کم کم روی صورتش خم شدم، گرمایی که می

کرد. کمرش رو صاف کرد، به مژه داشت بهم سرایت می

 های پرپشتش خیره موندم.

 ..زشته...عمت...آر...شام.-

نگاهم روی لب های داغ و وسوسه کنندش خالصه 

 میشد. سیرابی از این جام های عسل کار من نیست.
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و تو خوابه یاس، همه خوابن. شهر خوابه! فقط من-

 بیداریم. 

لب گزید. دربرابر میل درونم و بی تابی قلبم و عطش 

 تونستم دوام بیارم.گرگم نمی

فشرد، سرم رو جلو بردم  کف دست هاش رو روی سینم

 پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم.

تنش تکون خفیفی خورد، از وجودش آرامش بهم تزریق 

کرد و جون میشد. مثل مواد مخدر بود که زود اثر می

 بخشید.ای بهم میتازه

 دارم بهت معتاد میشم عروسک.-

آب گلوش رو قورت داد، وقیح بازی درآوردم و پایین 

شد، چسبوندم، نفسش قطع و وصل میتنم رو بهش 

 گرمای تنش شدت گرفت. 
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قصدم تحریک جمسش نبود ولی خودم داشتم تحریک 

 شدم.می

بهت نیاز دارم تا درمان شم، نیاز دارم که آروم شم. داری -

کم کم تو رگ هام جریان پیدا میکنی. میدونی که یه معتاد 

 بدون مواد چی میشه؟ 

ازش فاصله دادم. روی پلک هاش لرزید، پیشونیم رو 

 چشمش خم شدم و باالی پلکش رو بوسیدم. 

 ای لب زد.با لحن لرزون و خفه

 بوی بارون میدی.-

🍹🍹 
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 کنیش؟ خوادتت کوچولو، حس میگرگم بدجور می-

 ندیبا وجود خجالتش سری به معنی آره تکون داد. لبخ

 زدم، دست هام رو قاب صورتش کردم.

 سرش رو بلند کرد، خیره تو مردمک هاش لب زدم.

 پس یکم تو جواب دادنت عجله کن!-

لب هاش زیر دندون هاش کش اومد، با انگشت شستم 

 گوشه لبش رو نوازش کردم و یکم عقب کشیدم.

و تو ماشین گفتی چندتا سوال داری ولی فقط یکیش-

 التت چی بود؟پرسیدی. بقیه سوا

 ید.ش دست کشبا فاصله گرفتنم به خودش اومد، به مقنعه

 و گرفتم.مهم نیست جوابم-

 سری تکون دادم و آروم تر پرسیدم.

 ببرمت خونه؟ یا شب میمونی؟-
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خواستم مظلوم سرش رو چرخوند، دربرابر لحنی که می

 باشه ولی موفق نبودم خندید.

 مونن؟میشا و لیدام می-

 ای آره! اگه تو بخو-

 دست هاش رو به سینش چسبوند و گردن کج کرد.

 میمونم.-

*** 

 "یاسمن"

 《و از خودت جدا نکن.گردنبند》

ام کشیدم، تمام خواب های عجیب غریبی دستی به شقیقه 

که تو سه ساعت خواب، رو تخت دو نفره آرشام دیدم تو 

 هر ثانیه این جمله کوفتی جلوی چشمم پلی میشد.
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یرون و مسیری که کوتاه تر از بقیه مسیرها نگاهم رو به ب

 بود دوختم و کیفم رو به سینم چسبوندم.

کرد، انواع اقسام فکر ها، حرف ها، بحث سرم درد می

و کردم تکردم و تحلیل میهایی که باید بهشون توجه می

نوبت قرار داشتن و متاسفانه انقدر آشفته حال بودم که 

 اهمیت بدم.تونستم، حتی به یکیشون هم نمی

حرف های آرشام تو راس بود، مثل ارباب رجوع های بی 

حوصله که خیلی عجله داشتن و بدون نوبت ریختن تو 

گردن و بدتر از سرم و دنبال جواب و مهر و امضام می

 همه خواب هام! 

ی غریبی داشت ولی به زنی که تو خوابم بود و چهره

 شناسمش.کردم میشدت حس می

 بلند طالیی رنگش به نظر آشنا بود.حداقل گیس های 
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با نگه داشتن ماشین جلوی آپارتمانم، خسته کرایه رو 

 حساب کردم و پیاده شدم.

کلیدم رو از داخل جیبم بیرون کشیدم و وارد سوراخ قفل 

 فرو بردم.

 خانم ممکنه بگید ساعت چنده؟ -

با شنیدن صدای زنی از پشت سرم، درحالی که بند کیفم 

 خورد چرخیدم.ُسر میاز روی شونم 

 بله االن...م...من...-

کیفم از دستم در رفت و پخش زمین شد. با چشم های 

ای و مژه های بلندش زل زدم. وق زده به چشم های قهوه

 یک جوری جا خورده که بی اختیار زیر لب زمزمه کردم.

 یا جد سادات!-

 چیزی گفتی عزیزم؟ -
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 کون دادم. به خودم اومدم. سرم رو به چپ و راست ت

 نه..ببخشید...چیزه ساعت...-

 به ساعت مچیم نگاه گیجی انداختم.

 ساعت هشت و نیِم!-

ای سرخش نشست. لبخند جذابی روی لب های قلوه

چشم های کشیدش توسط خط چشم نازکی به قدری 

تونستم از چشم ها، چشم محسور کننده بود که نمی

 بگیرم.

 ممنون گلم!-

 ببخشید...-

رفت رو برگشت، یک طوری سرتاپام رو  قدم اولی که

 خریدارانه نگاه کرد که شل شدم.
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بی توجه به کیفم که رو زمین بود جلو رفتم. بوی آشنایی 

داد، بوی خیلی آشنا! شبیه عطری که مادرم میزد. هنوزم می

عطِر خالیش رو تو اتاقم داشتم. نگاهش شبیه مادرم بود، 

 بینی قلمیش، چشم های المصبش!

 دم و با لحن گرفته و لرزونی گفتم:بغض کر

 خوام، شمارو قبال جایی ندیدم؟معذرت می-

 کرد. ش داشت نبش قبر میگردن کج کرد، چهره

صاف ایستاد، تو اون بارونی سفید و شلوار سفید و 

ای و کیف ست شالش و بوت هایی روسری حریر فیروزه

که کنار زیپش خز سفید کار شده، شبیه مانکن های 

 مدلینگی خارجی بود! مجالت

 مثال کجا عزیزم؟-

🍹🍹 
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خواستم بگم تو یک عکس یادگاری، یک بوسه می

 هویی، یک الالیی شبانگاه تو تخت خوابم. یک

کشید و موهام رو زمانی که مادرم روی سرم دست می

 برد.پشت گوشم می

تو زندگی هست که انقدر دلتنگ میشی که دلت دقایقی 

خواد، کسی رو از خاطراتت بکشی بیرون و سفت تو می

 دنیای واقعی بغلش کنی!

جلوی هیکل ظریف و خوش نقشش که استایل جذابی  

داشت، با پای لرزون ایستادم. جز به جز صورتش رو با 

دلتنگی برانداز کردم. دهنم خشک شد و قلبم از درِد این 

 تپید.نگی مچاله وار میدلت
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 کنی؟حالت خوبه دخترجون؟ چرا داری گریه می-

به اشک زیر چشمم دست کشیدم. سر انگشت های 

 خیسم رو پنهان کردم. 

 پرسم، شما ساکن این اطراف نیستید؟ آم، ببخشید می-

ابروهای بلوند شکوالتیش با تعجب باال رفت، سرش رو 

زیبایی زد که  به سمت انتهای کوچه چرخوند و لبخند

 دنیام لرزید.

و نه عزیزم، اومده بودم دیدن یکی از دوستام. شاید من-

 باکسی اشتباه گرفتی.

 یک قدم جلو اومد و مهربون ادامه داد.

 نکنه من شبیه کسیم؟-
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آره بود! شبیه کسی بود که خیلی زود از دستش دادم و 

ش االن فقط یک عکس ازش مونده و هرشب قاِب کهنه

 کنم.بارون می رو بوسه

ای رو به چهره سرم رو بلند کردم، لبخند کج و کوله

 کنجکاوش زدم. 

بله...ش..شما به نظرم..ش..شبیه یکی از اقوامم بودید. -

 و گرفتم!ببخشید وقتتون

نگاهش رو باریک کرد، روی پاشنه پا چرخیدم، حس 

بدی داشتم. حسی وحشتناک! اگر همون طوری اونجا 

ترکید که همه محل سر ضم میوایسم یک جوری بغ

 صبحی زهرترک شن!

نفهمیدم چه طوری درو باز کردم، کیفم رو چنگ زدم و 

 رو شدم.وارد راه
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پله هارو دوتا یکی باال رفتم و مثل کسی که داره از بغض 

 خفه میشه خودم رو تو واحدم پرت کردم.

دالرام وسط خونه درحال جاروبرقی کشیدن بود، یا دست 

 جارو برقی کردن رو داشت. کم هنوز قصد

چرخید و از دیدن حال زارم چشم هاش گرد شد. روزی 

نیست که مثل آدم وارد خونه بشم و این بیچاره، سکته 

 نکنه!

 یاسمن خانم؟ چیزی شده؟ -

جلو اومد، نفسم شهید شد و پایین پله ها جسدش مونده. 

دستی به گلوی خشک شدم کشیدم، کیفم رو تو بغل دلی 

 سمت آشپزخونه پا تند کردم. انداختم و

اولین لیوانی که دم دستم رسید رو از شیرآب پر کردم و  

 یک نفس سرکشیدم.
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اجازه دادم آب بغض سنگینم رو با خودش ببره و تو 

 ناکجایی از وجودم دفن کنه.

یه چایی میریزی؟ خیلی تشنمه. یه چیزی بخورم و یکم -

 جمع و جور کنم، برم یونی!

 ریزم.االن براتون می چشم یاسمن جان،-

سری براش تکون دادم، مثل لشکری شکست خورده که 

تا آخرین حد توانش از دشمن، فرار کرده و االن رمقی 

واسه برگشتن نداره، سمت اتاقم قدم برداشتم که یک ثانیه 

 مخم آالرم خطا داد.

 و چی صدا کردی؟دلی؟ تو االن من-

ایی رو تو چرخیدم، به چهره رنگ پریدش که استکان چ

 ذاشت خیره شدم.سینی می

 گفتم چشم یاسمن جان. جسارت کردم؟-
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گردنم رو کج کردم، نگاهش رو ازم دزدید و دونه های 

 ش پدیدار شد.عرق روی شقیقه

تو سه سالی هست پرستار پدربزرگمی، اولین بار بود -

 گفتی یاسمن!

دست و پاش گم کرد، دستی به روسری گلگلیش کشید و 

 د.ضایع خندی

 کردم شما...و ببخشید. فکر نمیو منجسارت-

از این به بعد بیشتر صدام کن. بهم بگو یاسمن، نه خانم! -

 و صدا نمیزنه.خیلی ساله که تو این خونه کسی من

ش برگشت، چشم مالیمی زیر لب کم کم رنگ چهره

 گفت. به اتاق رفتم و لباس هام رو عوض کردم. 

وم نیاز داشت تا یکم تن خسته و خواب ندیدم به حم

 سرحال بشه. 
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حتی تصور برخورد آب داغ روی تنم و بوی خوش 

 شامپو و نرم کننده هام حس خوبی رو درونم زنده کرد.

براتون چایی زعفرون درست کردم. به حیوناتونم غذا  -

 خوردید آماده کنم؟دادم. صبحونه می

 �🍹�❤ادامه پارت

دنبند بدون اینکه سمتش برگردم، درحالی که گر

مادربزرگم رو از الی کتاب های دانشگاهم، جایی که 

 کشیدم، متعجب گفتم:عقل کسی بهش نرسه بیرون می

ترسیدی! چیشده تو که از جک و جونورای اتاق می -

 شجاع شدی؟

کردم جوابم رو نداد. خسته دم عمیقی گرفتم. حس می

هنوز بوی عطر آرشام تو بینیم هست. یکم که عمیق نفس 

م اون ته نشینی خالص، عصاره قهوه رو تو شامم کشیمی

 کرد.پخش می
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ام به چشم های لرزونش که روی گردنبند از سرشونه 

خورد تبسمی کردم و با لحن مهربونی رو به چرخ می

 چشم های خمارش لب زدم.

ترسیدم از گشنگی مرسی که بهشون غذا دادی همش می-

. خورمتلف شن! میرم دوش بگیرم و بعدش صبحونه می

 خوای بری برو! ممنون دیشبم موندی. اگه می

 چشم! گردنبندو براتون ببندم؟ -

ای از تصویرم توش نمایان به نگین سرخ وسطش که هاله

شده بود، دست کشیدم. خواب دیشبم در کنار خواب 

چند روز قبلم که به صورت پیاپی پیغام یکسانی بهم 

شتر از واکنش رسوند، کمی مرموز بود و افکارم رو بیمی

 های بدنم نسبت به حرکات آرشام درگیر کرده.
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ای که این چند روز بدجور جز به جز عقل هرچند گرگینه

و قلبم رو سیخونک میزد، کم آتیش بیاره معرکه درونم 

 نبود.

 بندم.نه. خودم می-

بی حواس به نگاه خیره دالرام همزمان گردنبند رو دور 

 ی رنگش گیرچفت نقره گردنم انداختم و زنجیرش رو به

 دادم.

لبخند خجولی از رفتارهای این آقای خفتگیر، حرف  

هاش و مهربونی هاش گوشه لبم نقش بست. چشم های 

داد و بدجور ته دلم رو به نوازش عسلیش طعم عسل می

 گرفت.می

🍹🍹 

۱۱۷ 🍹 
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ن خ رو بدوانقدر برام شیرین و دلچسب بود که چایی تل

قند مزمزه کردم. نوک زبونم از داغیش سوخت. مزه 

 کردم.زعفرون رو کامال حس می

 خواین؟ شکالت یا کلوچه بیارم واستون؟قند نمی-

استکان رو توی سینی برگردوندم، کمی خشکی گلوم 

 برطرف شد.

حینی که حوله سفید و بزرگم رو همراه یک دست لباس  

 ی درهم گفتم:اداشتم، با چهرهتمیز برمی

دونی از کلوچه بدم امروز عجیب غریب شدی. تو که می-

و دادم سارا خورد. تو خونه ای که داشتممیاد. آخرین بسته

 فکر نکنم بتونی کلوچه پیدا کنی.
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از جلوی کشوم بلند شدم، دست هاش رو توهم قالب 

 کرد و لب گزید. 

 شرمنده امروز یکم ناخوشم، حواسم سرجاش نیست.-

 وجه به حال عجیب و غیر عادیش مالیم جواب دادم.بی ت

چیز مهمی نیست اگه حالت بده برو خونه صبحونه -

 خورم.خودم می

فقط نگاهم کرد، بدون پلک زدن. یک جوری خیره 

 رو ندیده. سرتاپام رو برانداز کرد که انگار تو عمرش من

در حموم رو باز کردم، لباس هام رو درآوردم و مقاوم 

 ی توشوانی که بهم چشمک میزد تا چند دقیقهدربرابر 

ریلکس کنم و ماسک لورآل رو به موهام بزنم، دوش آب 

 رو باز کردم.
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خواست تک تک مخدر ها و زباله های ذهنم رو دلم می

 شلنگ بگیرم و بریزمشون تو فاضالب! 

تصاویر چندش دیروز کارن با اون دختر و صحنه سازی 

نم از اون اتاق منحوس، برام که ذهِن زبون نفهمم بعد رفت

 کرد.ساخت اذیتم می

خواست به جای این تفکرات به آرشام در مقابل دلم می

اهمیت بدم، به احساسش و به احساس خودم! به اون 

آرامشی که وقتی نزدیکم میشد مثل عطر گل یخ وجودم 

 کرد.رو پر از حس های خوب و شیرین می

و تاب افتاده بودن میون جدال شوریده افکارم که به تب 

تا زیر دوش، تو بهترین حالت ممکن نوبتشون بشه بوسه 

 آرشام  صدرنشین بود.
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رو به کسی بده، زیر این همه ادا  قصدم نداشت جایگاهش

تونست از اون لحظه یادم بیاره بادی و حس خوبی که می

 به غبغب انداخته بود.

ر کش موهام رو باز کردم و زیر دوش ایستادم، همون طو

خواست برخورد قطرات ولرم آب روی تِن که دلم می

 داد.خسته و کسلم عالی جواب می

حس آرامش درونم نشست، گردنبند گردنم سنگینی 

 کرد. مثل اون روزی که تو کردان بودم.می

موندم جنسش چیه که یک وقتایی مثل مارپیچ همفری، 

کشید و گاهی سبک بود. انگار من رو به سمت پایین می

 چیزی از جنس هوا تو گردنم انداختم.که 

م به زنجیرش با سر انگشتان خیس و کمی چروک شده

 دست کشیدم.

 کاش میشد معماهای ذهنم رو حل کنم!
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چشم هام رو بستم، اتاقک حموم نم نم از بخار پر شد، 

سرم رو بلند کردم و صورتم رو در معرض تعرض آب 

 قرار دادم که یک ثانیه قلبم تیر کشید.

م سست شد، برای جلوگیری از لیز خوردن فوری بدن

دستم رو به کاشی های بخار گرفته چسبوندم. پلک های 

خیسم رو باز کردم. به سختی دمی گرفتم. موهای خیسم 

 رو که دورم پخش شدن، عقب روندم.

 هو؟ چیشد یه-

با تصور اینکه شاید اکسیژن هوا، به خاطر بخار و گرما کم 

دراز کردم که تمام ماهیچه های  شده، دستم رو سمت شیر

 پام به یک باره ِسر شد.

یر رونم ت کوبید و همزماننفسم گرفت، قلبم به شدت می

 کشید!
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صدایی شبیه شکستن استخون لگنم تو گوشم پیچید و از 

درد زیادی که تو همون نواحی گریبانم شد، ناخواسته 

 جیغ کشیدم.

دم رد. سعی کرای بعد سرم گیج رفت، تعادلم بهم خوثانیه

وایسم، فلز طالیی دوش رو چنگ زدم ولی نیرویی من رو 

 سمت عقب کشید.

پاهام روی کف حموم ُسر خورد و حتی نفهمیدم چیشد 

 که پخش زمین شدم.

🍹🍹 

۱۱۸ 🍹 
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از تیر کشیدن مغز استخونم چشم هام سیاهی رفت، حس 

احساس گرمای زیاد در  سرما در ناحیه کمر و پهلوم و

 پاهام تضاد جالبی نبود.

 د.پیچیصدای ترق ترق و خس خس غریبی تو گوشم می

کنن. جا به میانگار که تمام مهره های بدنم رو دارن جابه

 کرد.چشمام تیر و تار اطالعات و موقعیتم رو آنالیز می

گیج بودم و حیرون، سر خورده بودم و تمام پایین تنم از 

 رد به گز گز افتاده.سوزش و د

نصف تنم هنوز زیر دوش بود و آِب داغ روی پاهام 

 ریخت و بخار باعث کم بود اکسیژن میشد.می

درد شدیدی همراه با حس خفگی و تشنگی داشتم. دستم 

رو به سرم و موهای خیسم که جلوی صورتم ریخته 

 کشیدم و کنارشون زدم.
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لج د. انگار فخورخواستم بلند شم ولی پاهام تکون نمیمی

 شدم!

نه انگشت هام رو حس می کردم و نه زانوهام رو 

 تونستم حرکت بدم.می

اومد. با گیجی دست هام رو زیر تنم نفسم به سختی درمی

کشید و لرز خفیفی اندام هام رو ام تیر میکشیدم. سینه

 اسیر کرده بود.

از بین تصویِر گنگ روبه روم که مثل شیشه کثیف، جلوی 

هام رو گرفته و نا واضحیش باعث سردرگمی  دید چشم

بیشترم شده، به زانوم دست کشیدم و مبهوت از برخورد 

 سر انگشت هام به چیز زبر و داغی نفسم قطع شد.

به زحمت سعی کردم پاهام رو تکون بدم، سنگینی 

کردم. انگار کسی پاهام رو بهم ناموزونی حس می

 چسبونده و به زمین میخش کرده.
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 ای کوتاه خودم رو تکون دادم و با ترس داد زدم.با ناله

 دالرام! دالرام اونجایی؟ بیا کمک! دلی!-

صدام تو حموم اکو میشد ولی جوابی از اون سوی در به 

رسید. به چشم هام دست کشیدم و سعی کردم گوش نمی

آروم باشم. به سختی نیم تنم رو سمت شیر بلند کردم و 

 آب رو بستم.

 یزت اگه هستی بیا کمک...دالرام! جون عز-

 بقیه صدا زدنم با تیر مجدد استخون پام و لگنم قطع شد.

چشم هام رو بهم فشردم که براقی چیزی درخشان، نوِر 

 المپ های باالی سرم رو روی پلک بستم منعکس کرد.

نفس عمیقی کشیدم، قلبم تو حلقم میزد، درد فجیحم از 

 بین رفت.
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ای و براقی رو به قرهبه بخاری که کمرنگ شده و شی ن

گذاشت زل زدم. کم کم تصویر پیش چشم نمایش می

 های حیرت زدم واضح شد.

 ا..این..د..دیگه چیه؟!-

، با پولک و فلس های از دیدن پوشش سفید یک پارچه

ای که از نوک انگشتای پام تا باالی باسنم رو براق نقره

 گرفته، نفس کشیدن و زنده موندن رو از یاد بردم.

هت و تعجبم هرلحظه با ِترک های هشدار مانند مغزم که ب

هنگ کرده بود و داشت منکر چیزی میشد که جلوی 

 چشم هام نقش بسته، به وحشت تبدیل میشد.

 پاهام! پ..پاهام...چ..چه بالیی سرم...-

خودم رو تکون دادم. امکان اینکه این شی درخشان 

 شوخی مسخره کسی باشه چند درصد بود؟
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خورد. دو دستی چشم هام م به شدت تکون میقفسه سین

 رو فشار دادم.

 توهم زدم، توهمه! به خدا توهمه...خوب نخوابیدم...-

پاهام رو تکون دادم، بار دیگه به باله های سفیدی که 

نازکی پره های انتهاش، خیس و تر شده بود با اشک نگاه 

 کردم.

کاتم حرکمی پایین پاهام رو بلند کردم. باله های سفید با 

 تکون خورد.

سنگینی عجیبی داشت. با برخورد باله ها به کف خیس  

 صدای شلپ بلند شد.

 قطعا دچار هالوسیناسیون بصری شدم!

سرم رو به چپ و راست تکون دادم، دست هام رو روی 

 زمین سفت کردم.
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ای که خودم رو عقب کشیدم. اون شی، اون دم و باله نقره

 ن نرفت، با من ُسر خورد. روی پاهام رو پوشونده از بی

 این ممکن نیست...واقعی نیست!-

قلبم به باالترین درجه کوبش رسید. زندگیم داشت توی 

سرم چرخ میزد. حالت تهوع شدید و سوزش معدم، باله 

 تونست واقعی باشه. حالم بد شد.هایی که نمی

کوبید. چشم هام سیاهی رفت. کسی به در حموم می

 ن های یک زن!صدای کوبیدن و جیغ زد

بدنم کرخت شد، دستم نتونست وزنم رو تحمل کنه به 

 پهلو افتادم و تمام چشم هام سیاه شد.

🍹🍹 

۱۱۹ 🍹 
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بین بخار حموم و سیاهی چشمم، در باز شد. به سختی 

تکون خوردم و به زنی که همین نیم ساعت پیش جلوی 

ت آشناش وجودم رو لرزوند در خونه با اون نگاه و صور

 خیره موندم.

همون لباس ها تنش بود، با چشم های وق زده و ترسیده، 

 یک قدم سمتم برداشت.

بدنم از هجوم هوای سرد بیرون حموم لرز گرفت. با 

دستم باالتنم رو پوشوندم و با لحن وحشت زده ای لب 

 زدم.

 جلو نیا! برو عقب! -

ت آرامش باال سرجاش ایستاد، دست هاش رو به حال

آورد. برعکس ظاهر خونسرد و کمی نگرانش من داشتم 

 کردم.سکته می
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 خوام کمکت کنم. نترس عزیزم...ببین.می-

 به پایین تنم اشاره کرد و یک قدم جلو اومد.

تونم حل کنم فقط نترس باشه؟ من و میاین مشکلت-

 دشمنت نیستم.

اهم رو از ذهنم توانایی اداره کردن ضمیر خداگاه و ناخداگ

دست داده، قلبم دیگه چیزی تا ایست کامل فاصله 

 نداشت.

 لرزید و کنترلی روی جسِم بی جونم نداشتم.تمام تنم می 

گفتم جلو نیا..ت..تو کی هستی؟ روانید؟ چی..چیز -

 خوردم کردید، آره؟

قدم بعدی رو که برداشت، ناشیانه عقب کشیدم و جیغ 

 زدم.

 شم! نیا جلو! به خدا نزدیکم بشی جیغ میک-
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 اخم کرد، یک قدم عقب رفت. 

تونه درک میکنم ترسیدی ولی جز من هیچ کس نمی-

تونم برات کمکت کنه. قصد ندارم بهت صدمه بزنم. می

 توضیح بدم این چیه!

کرد؟ چی چی چیه؟ به باله ها و پولک هام اشاره می

 خورد.تونست باشه جز توهم؟ دندونام بهم میمی

انداخت این شباهت رو یاد مادرم می نگرانی چهرش من

 خواستم.رو نمی

 این چیه هان؟ این..این..-

تونستم تلفظ کنم، دایره لغاتم فقط چندتا موجود نمی

ماورایی رو بلد بود و این یکی، یک چیز جدید و 

 وحشتناکه که حتی تو کارتونم ندیدم!
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دلسوزانه جلو اومد، دست خودم نبود، گوشه حموم تو 

مع شدم. به کاشی های بخار گرفته و یخ خودم ج

 چسبیدم.

خواست بالیی سرم بیاره راهی واسه دفاع کردن اگر می

 نداشتم. حوله بزرگم رو از کنار در برداشت، جلو زانو زد.

یاسمن آروم باش، خب؟ من کسی نیستم که بخواد بهت -

و دربیار، پاهات برمیگرده. باهم آسیب بزنه، گردنبندت

 باشه؟ حرف میزنیم،

چشم هام خمار بود، انگار تمام انرژی و نیروم رو حروم 

کردم و االن واسه تحلیل و حتی شنیدن این حرف ها نیرو 

 کافی نداشتم.

دستی که زیر تنم، حکم تکیه گاه رو داشت بیش از حد 

سست شد. مجدد لیز خوردم و قبل اینکه سرم، به جایی 
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و و تنم رو ت بخوره این غریبه آشنا، خودش رو جلو کشید

 بغل گرفت.

 نگین بیا کمک! -

دیدم چی کار میکنه ولی مثل آدم فلج، بی حس بودم، می

 توانایی تکون خوردن نداشتم.

حوله رو دورم پیچید. گردنبند رو درآورد. با گز گز پایین 

 تنم، نگاه بی حالم معطوف پاهام شد.

کرد، حالیش نبود باید هوشیار باشم. پلک هام سنگینی می

ش چسبوند، استشمام بوی عطر مادرم تو سرم رو به سینه

اون لحظه مثل یک اکسیر حیات، کمی ضربان قلبم رو 

 کاهش داد.

و بیار تنش کنم. کمک کن بزارمش روی تخت. لباساش-

 کشمت.اگه مریض بشه خودم می
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رفت، انقدر منگ و حالت تهوع داشتم و سرم گیج می

 اس تنم کردن. شوکه بودم که نفهمیدم چه طور لب

نگاهم میخ اون خانم بود، خانمی که نگاهش شبیه طعم 

 داد.بچگی و شادی های کودکیم رو می

کنارم نشست، مقداری از موهای طالیی از کنار شالش 

مش کرد. دست گربیرون ریخته بود و اعتنایی بهشون نمی

الی موهام بود و گونه های یخ بستم رو با مالیمت 

 کرد.نوازش می

های آرشام تو ذهنم بود، مثل شاگرد اول کالس که  حرف

 تمام درس هاش رو حتی بدون مرور کردن به یاد داشت.

شبی که تو کردان گفت جادوگرا واقعی هستن و درمورد 

 تونن شبیه هرکسی بشن!اینکه می

دونستم چرا خورد ولی نمیحرفاش تو گوشم زنگ می

 باید بیان سراغم؟ 
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جنبل بودم و نه حتی به فال و نه اهل خرافات و جادو 

 کوفت و زهرمار اعتقاد داشتم!

🍹🍹 
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نوازشش تنها چیزی بود که یک جورایی به این الل موندم 

دونست کرد. انگار میو تو شوک موندنم کمک می

 محتاجم، دلتنگم، بی تابم! 

بود که مسخ مونده بودم، حجم حوادث انقدر زیاد 

تونستم حرف بزنم فقط منتظر بودم یکم عقلم بیاد نمی

 سرجاش! 

 اومدم سراغت. همش تقصیره منه...باید زودتر می-
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 لحن مالیم و لرزونش شبیه آدم های دغل باز نبود.

 هنوز شک داشتم که واقعی یا نه!

انگشت هاش چرخید و پایین تر رفت. به گردنم و زخمی 

ه رسید، ابروهای بلوند شکالتیش که کارن به جا گذاشته ک

 نمای یک اخم تند رو به نمایش گذاشت.

 و خودم تیکه پارش میکنم. اون حرومزاده سگ صفت-

نفرت کالمش دلم رو لرزوند. یک جوری بود، یک حس 

 بیگانه و عجیب...

کنار تختم، روی زمین زانو زد و پشت دستم رو با بغض 

 بوسید.

و ببخش! دیگه زم. منو ببخش که دیر اومدم عزیمن-

 ذارم کسی بهت صدمه بزنه! هیچ کس.نمی
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نفهم شدم. این حجم از شباهت داشت من رو شبیه 

 کرد.بیماران جنون دار می

 لب های خشکم رو تکون دادم.

 چه بال..یی سر..م ..اومد؟ او..ن دم و باله ها...م..من...-

م رو جلب مکث کردم، اشِک براق کنار چشمش توجه

ناخواسته بیخیال تمام سواالتم و چیز وحشتناکی که کرد و 

 تو حموم سرم اومد، شدم.

همه چی رو ریختم دور، یک چیز داشت پدِر قلِب بیچارم 

 رو درمیاورد.

تو..کی..هستی؟ چرا انق..انقدر شبیه مادرمی؟ -

 ج..جادوگری؟ 

به اون زنی که تا دو دقیقه پیش دالرام بود و االن یک زن 

 خاکستری کوتاه، نیم نگاهی انداختم.مسن با موهای 
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 ش..شبیه هرکی بخواین میشید؟ -

ای عظیم از حسرت کودکی و فشار غم بغض کردم. توده

 جسمم رو مچاله کرد.

خو..این آخه؟ دار..ید چی از جو..نم می-

 کنید به خدا! من..ن..نمیفهمم. دیوونم..می..

 اسرم گیج رفت، همه تالشم برای نیم خیز شدنم،به فن

رفت و دوباره روی تشک وا رفتم و لبم به ناله کوتاهی 

 باز شد.

چند روز دیگه باید برم بیمارستان بستری شم. معلوم -

نیست چیز خورم کردید، چی به خوردم دادی..تو..توهم 

 زدم. االنم که اومدید خونم و...

با تیر کشیدن شدید استخون لگنم صورتم از درد مچاله 

 ودم جمع شدم.شد و مثل جنینی تو خ
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 همون طوری اونجا واینستا برو آب بیار براش!-

با دادی که سر اون زن زد، طرف وحشت زده بیرون 

 دوید.

خودش رو روی تخت کشید. بازوهام رو تو بغل گرفت، 

 خواست بغلم کنه.انگار می

اخم کردم و با حرص، شبیه کودکی که جای پارک و 

 گذاشتنبستنی بردنش دندون پزشکی و سرش کاله 

 عصبی بودم.

بهم دست نزن خانم! اصال تو کی هستی؟ به چه جراتی -

کنی و میای تو خوابم؟ من و شبیه مادرم میخودت

 فهمم...و نمیمیدونم جادوگر وجود داره! ولی هدفت

ممانعت کردم. خودم رو عقب کشیدم. دستش رو هوا 

 موند حالت نگاهش ناراحت شد. 
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چهره آشنا که شبیه سرابی کالفه از حال عجیبم و این 

 شیرین بود، پرخاشگرانه لب زدم.

بی اجازه اومدی تو خونم و دارو به خوردم دادی توهم -

 بزنم؟ دنبال چی میگردی؟ گردنبند؟

ترسیدم بهش دست بزنم، از کنار با وجود اینکه یکم می

 تخت برداشتمش و جلوی دستش انداختم.

رو و دست بیا بگیرش! جون هرکی دوست داری فقط ب-

 از سرم بردار.

لب های ماتیک خوردش رو بهم فشرد و به اون شی 

 درخشان زل زد.

و نداشتم. اونایی که دیدی توهم عزیزدلم قصد آزارت-

نبود. میفهمم عصبانی، یه عالمه سوال داری و گیجی. حق 

باتِو ولی جادوگر نیستم. چهرمم از قصد شبیه مادرت 

 نکردم.
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ترس به یک باره شد درِد بدی بغض، نفرت، عصبانیت و 

 ش دادکه قلبم رو فشرد. دربرابر لحن مهربون و شرمنده

 زدم.

 اگه جادوگر نیستی پس کی هستی؟!-

ابروهاش باال پرید. انگار مسئله اون دم و باله ها زیاد مهم 

 ست!م بکنن مهم نینبود. احتماال اگر االن بخوان تیکه تیکه

 ت:نفسی کشید و با لحن ناراحتی گف

از هرجا تو بخوای شروع میکنم. اسمم پرینازه ولی به -

 اسم پریزاد معروفم...

🍹🍹 
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ای از نگاهش کردم، از اون نگاه های ریز شده که درجه

 مبهوت شدن و گیجی رو درون مخزن خودش جا داده.

 ات حمومکرد، اگر مغزم تو تحلیل اتفاقام کار میحافظه 

 کرد. هنگ کرده تو به یادآوردن هنوز کار می

صدای آرشام توی گوشم پخش شد وقتی سر بتاش داد 

 کشید که باید ازش ترسید.میزد و پریزاد نامی رو وسط می

به مژه های بلندش و مردمک های ِوراجش خیره شدم. 

 لنگید.یک جای کار می

پلک هام رو کمی فشردم و سعی کردم نفس عمیقی 

 بکشم.

کرد تحریکم نکنه تا صدای مالیم و مهربونش که سعی می

 عربده نکشم، توی گوشم پیچید.

 و ببین. یاسمن، عزیزم من-
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به التماسش، پلک هام رو تکون دادم و به چهره 

 محضونش توجه کردم.

تنش رو جلو کشید، گردنبندی که حکم عصای موسی را 

 داشت تو دست گرفت و نشونم داد.

و به مادرت دادم تا ازش بند مادرته خب؟ ایناین گردن-

 محافظت کنم.

 اوقاتم تلخ شد.

و باهاش تو ندادی، دروغ نگو! مادربزرگم داده. حتی این-

دفن کردیم. حتی بعید میدونم اصل باشه. حتما یه نسخه 

 دیگه ازش ساختی که بیای...

بار اوقات اون به تلخی رفت و میون حرفم پرید، این

 کشیدش مشت پرحرصی روی تشکم شد.انگشت های 
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منظورت از مادربزرگت زِن فرهاده؟ اون زِن خرافاتی -

احمق؟ این گردنبند هیچ وقت واسه اون نبود. من بهش 

 و دادم تا به مادرت بده! این

کشید، با ابروهای باال پریده لب مخم داشت سوت می

 زدم.

 امیدونی نمیفهمم! اصال نمیفهمم! یا درست حرف بزن ی-

م برو بیرون! اصال تو کی هستی؟ چرا همین االن از خونه

 و نمیدی؟جواب سوالم

لب هاش رو بهم فشرد. گره دست هاش از هم باز شد و 

چند خط نامرئی عمودی روی تشک کشید. دست هاش 

 رو تکیه گاه کرد، بلند شد و دوری تو اتاق زد.

دونم از کجا شروع کنم، یا چقدر مسئله اینکه نمی-

تونم روی درک و فهمت و گنجایشت حساب باز کنم. می
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چیزایی که میگم برای تویی که تو دنیای آدم ها زندگی 

 کردی سخته.

آشام کنار اومدم فکر نکنم من با وجود گرگینه و خون-

ی م سبز شدنتونم بفهمم تو کی هستی و چرا وسط خونه

 و میگی گردنبندی که مادربزرگم داده، متعلق به تِو! 

 برابر لحن شاکیم لبخند مالیمی زد.در

و وقتی مادر تو تنها دختر واقعی منه. اون گردنبند-

 کوچیک بود براش ساختم که بتونه بین ما زندگی کنه...

حس کردم کسی برق سه فاز بهم وصل کرده. شل شدم، 

مغزم پوکر فیس، سِن زن روبه روم رو تخمین زد و بعد 

 و سرم داد زد.دوتا حساب و کتاب آخرش با حرص ت

《What the fake!》 

 یعنی میگی تو...-
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مکث کردم، به موهام چنگ زدم و عقب فرستادمشون. 

 امکان نداشت.

مادربزرگمی؟ شوخیت گرفته؟ خانم محترم شما بترکونی -

نهایت چهل سالته! اونم بعید بدونم به چهل رسیده باشی! 

 و زایدی؟ وقتی پنج سالت بود؟ کی ننه من

 را به لحن شوکه شدم بلند خندید.دونم چنمی

درکت میکنم سخته، اون طوری که ظاهرم نشون میده -

 کم سن نیستم.

 کرد، روی تخت تکون خوردم.چشم بستم. پاهام درد می

باور نمیکنم. نمیشه. مادربزرگ مادریم فوت کرده. مامانم -

 خودش گفت قبل ازدواجش با پدرم مرده.

 خید. نگاهش روی قاب عکس روی میزم چر
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این چیزیه که بهت گفته؟ که مردم؟ که وجود ندارم؟ -

 انقدر ازم متنفر شده...

با سر انگشت هاش عکس مادرم رو لمس کرد و اخم 

 کرده ادامه داد.

 و بخشیده.فکر کردم من-

چرخید، وقتی اونجا ایستاده بود احساس زبونم نمی

 کردم مادرمه.می

خوند، گونم رو زمانی که شب به شب باالسرم کتاب می 

بوسید و موقع خروجش از اتاق خوابم میزم رو مرتب می

 کرد.می

🍹🍹 
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گفت شاید راست قلبم درگیر احساست شده بود و  می

بگه و عقلم یک ماژیک قرمز بزرگ تو دستش بود و همه 

 رو خط میزد و منکر میشد.

یک ژن اصیل هستی. بهت  تو از طرف خانواده مادریت-

قول میدم خاندان سروندی هیچ نقشی تو خاص بودنت 

 ندارن.

نفسم یکی درمیون، تو فضای خفه اتاق که با بوی عطر 

اومد و گاهی اصال شیریِن مادرم محاصره شده، درمی

 اومد.درنمی

سردم بود و شنیدن حرف های پریزاد مو به تنم راست 

 کرد.می

 مگه من چیم؟ -
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س رو با احتیاط سرجاش برگردوند. جلو اومد، قاب عک

روبه روم ایستاد. سرم رو بلند کردم و به لب هاش چشم 

تونست بهم بده واهمه دوختم، حتی از جوابی که می

 داشتم.

 مالیم جواب داد.

ای. اون گردنبند تنها مثل مادرت، پری هستی ولی دورگه-

و و پر میکنه و ماهیت اصلیتچیزیه که خالء وجودت

 گردونه. برمی

مغزم مدام اطالعات رو پس میزد، با عقلم جور 

 اومد.درنمی

مادرم هیچ وقت حرفی نزد، حرفی از مادربزرگم، پری 

بودنش، گردنبند هیچی! مادر زیبا و جوان من هیچ وقت 

ها گفت، حرفی از پریحتی تو قصه های شبی که برام می

 نزد.
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 نمیشه...-

م، آرنجم رو به رون هام دست هام رو قاب صورتم کرد

 چسبوندم و روی پاهام خم شدم و با عجز تکرار کردم.

نمیشه، همچین چیزی ممکن نیست. چه طور مادرم پری -

 بوده؟ چه طوری؟ با عقل جور درنمیاد.

جلوم زانو زد، دست های داغش رو روی زانوهام 

 گذاشت. 

به پاهام نگاه کردم تا مطمئن شم هنوز سر جاشون هستن. 

ای تمام حواسم رو فه از عطرش که به طرز موزیانهکال

 کرد، سرم رو عقب بردم و خش دار گفتم:مختل می

اگه مادرم پری بوده چه طوری با پدرم ازدواج کرد؟ مگه -

 کنید؟شما تو آب زندگی نمی
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مادرت خاص بود عزیزم، وقتی پریا تو حسرت قدم زدن -

به دنیا  لولیدن مادرت با محبترو زمین کف دریا می

 اومد. 

دستش سمت یقه لباسش رفت، مشابه گردنبندی که 

داشتم رو به گردن داشت با این تفاوت که رنگ نگینش 

 آبی کبود بود.

برای ورود به زمین ما نیاز به پا داشتیم. یک چیزی باید -

داد. گردنبند واسطه این این عنصر و عضو رو بهمون می

سر صلحی که با تکامله. یه طلسم خاصه که جادوگرا 

دنیاشون کردم به ما پیشکش کردن.  مال مادرت معکوسه. 

مادرت  وقتی به دنیا اومد برعکس بقیه پا داشت و از باله 

 محروم بود. 
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روی زمین کمی جابه جا شد. گردنبندم رو برداشت. نگین 

وسطش رو درآورد و جلوی صورِت حیرون و خشک 

 ش داشت.شدم نگه

شد، با ما فرق داشت. اون تنها مادرت بین ما بزرگ ن-

دخترم بود. این گردنبندو ساختم تا بتونه پیش ما زندگی 

و تونست دو رگه بودنشکنه این نگین طلسمی بود که می

 خواستخالص کنه.  ولی اون شیفته زمین و مردم شد. می

 اینجا باشه. تا قبل بلوغش مشکلی نداشت. 

 آهی کشید و با حسرت واضحی ادامه داد.

و دوست عاشقش بودم، خدا میدونه چقدر مادرت-

داشتم، مادرت با شیوه زندگی من و کارهام مشکل داشت. 

برای اینکه راحت باشه و مورد اهانت بقیه پری ها قرار 

 نگیره فرستادمش تهران! ولی اشتباه کردم...
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سرش رو پایین انداخت. موهای طالیی بلندش حواسم 

 کرد.رو پرت می

 ولی شبیه قصه بود.گفت قصه نمی

 غمگین بود، شرم نگاهش بهم عجیبه! 

کمرش رو به میز کنار تختم تکیه دادم و با لحن لرزونی  

 ادامه داد.

ولی وقتی به سن تو رسید تشنگی و از کار افتادن  -

پاهاش شد معضل! درست زمانی که عاشق پدرت شده 

 ؛بود. من مخالف بودم،  راضی نبودم با یه آدم ازدواج کنه

 اونم ترکم کرد.

گلوم خشک شده، زبونم به حلقم چسبید و قصد نداشت 

 کوتاه بیاد. به سختی لب زدم.

 چرا ترکت کرد؟ -
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ای نگاهش نگاهش رنگ شرارت و حرص گرفت. قهوه

 برق زد.

وقتی تو روم وایساد و گفت با اون مرد ازدواج میکنه،  -

و گرفت. تو گذشته کثافط کاریای زیادی نفرت وجودم

و تحمل کنه. کارهایی تونست کارای منکردم. مادرت نمی

که مجبور بودم برای حفظ بقای مردمم انجام بدم. فکر 

کله شق بود  میکرد همیشه صلح جواب میده! مادرت

تهدیدش کردم اگه برنگرده بالیی سر پدرت میارم، برای 

 همین ولم کرد.

🍹🍹 

۱۰۳ 🍹 
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هام گشاد. نگاه وق زدم رو که دید سری از روی چشم 

 تاسف تکون داد.

آدم تو عصبانیت حرف زیاد میزنه، جدی نگیر! ولی -

مادرت جدی گرفت. گردنبندی که حکم بقا رو داشت 

پسم داد و رفت. ازدواج کرد ولی من دورادور حواسم 

کرد مشکالت خواست فکر میو نمیبهش بود، من

ون بود، باید ازش حمایت زندگیش تقصیر منه. َج

کرد از دنیای آدما هیچی نمیفهمم ولی کردم. فکر میمی

 منم...

خواست این بخش رو بگه. دهن مکث کرد. انگار نمی

 نیمه بازش رو بست و کالفه ادامه داد.

 گردنبندو بهش یه جوری رسوندم. از طریق زِن فرهاد.-

رو  شچینی به بینیش داد و با لحن پر انزجاری جمله

 کامل کرد.
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کرد اون یکی مامان بزرگت! زنیکه خول بود، فکر می-

کافرم. دنیای آدما و تصوراتشون عجیب غریبه. وقتی یه 

تونن درک کنن َانگ خرافات و دیوانگی به و نمیچیزی

طرف میزنن. گردنبندو به واسه اون به مامانت دادم تا 

 حل بشه! مشکلش

ادامه نداد، شبیه آدم  به طرز وحشتناکی خاموش شد. دیگه

 کردم.هایی که سکته کردن و فلج شدن براندازش می

تو صورت دوتا چین و چروک هم نبود! چه طور 

 تونست مادربزرگم باشه؟می

م دست کشیدم. سعی کردم افکارم رو جمع کنم. به شقیقه

تشنگی و پا درد چند روزی بود که گریبانم شده، ولی 

 .اینکه دلیل نمیشد که منم..
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سرم رو به چپ و راست تکون دادم، مثل قوطی قرعه 

زدم و یک چیز تلخ قرعه رو کشی، همه افکارم رو هم

 برنده شد. یک سوال خیلی تلخ!

و خیلی دوست داشتی، چرا اگه حرفات راسته و مادرم-

 بهمون سر نزدی؟ وقتی مامان و بابام مردن کجا بودی؟

 کرد.فقط تماشام کرد. کوه دردم داشت ریزش می

خواست تونستم نزدیک خانوادت بشم. مادرت نمینمی-

 بیام!

از توجیح بی منطقش بغضم مثل ریشه به سمت باال خزید 

 و گلوم رو دو دستی چسبید.

از جام بلند شدم. طلبکارانه روبه روش، با پاهایی که 

 کردم خواب رفته ایستادم و داد زدم.احساس می
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ومدی؟ اگه بعد مرگش چی؟ چرا سر خاکشون نی-

 دوستش داشتی چرا سراغ من نیومدی؟ چرا رهام کردی؟

اشک تو چشم هاش حلقه زد، بلند شد. دوباره عطرش 

داشت تو ذهنم پخش میشد. شونه هام رو گرفت و با 

 لحن ناراحت و ملتمسی گفت:

رهات نکردم، به خاک مادرت قسم رهات نکردم. فقط -

مادرت  و خراب کنم. توام مثلخواستم زندگیتنمی

دورگه بودی اگه میاوردمت پیش خودم توجه خیلیا بهت 

 خواستم صدمه ببینی فقط...جلب میشد. نمی

 خودم رو از زیر دستش بیرون کشیدم و با گریه لب زدم.

دونی چی به سرم صدمه؟ تو از صدمه چی میفهمی؟ می-

خواستن، اومد؟ تو و نمیتو اون خانواده مسخره که من

 کشیدم تا به اینجا رسیدم؟ اصال میفهمی چی 
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دهن باز کرد حرف بزنه که با ورود سر زده اون خانم، 

 قبل اینکه قدم اول رو برداره با خشم سرش داد زد.

 گمشو بیرون نگین! -

شد ازش ترس نگاه اون زن به حدی زیاد بود که نمی

 گذشت، با دست و پای لرزون بیرون دوید و درو بست.

کردم. دلیل هام هرچقدرم که یاسمن، میدونم اشتباه -

منطقی باشه، بازم کافی نیست. بزار جبران کنم! خواهش 

 میکنم...

وقتی با من حرف میزد مهربون بود و وقتی سر اون زن 

داد زد، لحن کالمش شبیه شیطانه! کمی مردد شدم، این 

دوگانگی رفتارش بیشتر ترسناکه! با صدایی که کنترلی رو 

 ارتعاشش نداشتم گفتم:

خوام فقط دست از سرم بردار. برو بیرون، جبران نمی-

 روهم ببر. اون گردنبند کوفتی
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قدم اول رو که برداشتم، مچ دستم رو گرفت و با جدیت 

 کوبم کرد.کالمش میخ

گیره، بهم بدون اون گردنبند جونت تو خطر قرار می-

 و..گوش کن. ببین من

مردمک های وادارم کرد به نگاه گریونش زل بزنم. دلم از 

رو نداشتم. ای  آلودش لرزید. من طاقت اشک مادرممه

 کاش انقدر شبیه نبود!

ای، پا درد و اون گردنبند نباشه هر روز خدا تشنه-

استخون درد امان نمیده. پوست خشک میشه، کم کم 

تونم حل و میتونی تکون بدی. این مشکلو نمیپاهات

یاسمن..من کنم فقط توروخدا مثل مادرت ترکم نکن 

 نمیتونم تو رو هم از دست بدم.

🍹🍹 

۱۰۴🍹 
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ابروهام باال پرید، حرف هاش، لحن صداش، عجز 

نگاهش، دست لرزونش، التماسش داشت تحت تاثیرم 

 داد. قرار می

 شدم. کم کم داشتم دربرابر تضرع نگاهش شل می

انگشت هام رو با بغض گردنبند رو کف دستم گذاشت، 

 دور سردی فلزش، سفت کرد.

خواست بغلم کنه ولی شک نگاهم رو که دید، ممانعت می

 کرد و عقب رفت.

و و از خودت جدا نکن خب؟ تو حق داری مناین-

نخوای! حق داری به خاطر دیر اومدنم شاکی باشی و 

م تونکنم یکم آروم شی بعدش میپسم بزنی. صبر می
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نم تا تونم یه کاری ک. مطمئنم میبیشتر باهات صحبت کنم

 جبران شه. یا حداقل تا حدی جبران بشه. میرم اینجا...

کاغذ سفید رنگی رو روی میزم قرار داد. کاغذی که از 

 این فاصله هم دست خط خوش و آشنایی داشت. 

 خواستم هق بزنم!، میاز حجم این مقدار شباهت

لطفا هروقت آروم شدی بیا دیدنم...من -

 رت..م..میمونم.منتظ

 به شیء بین انگشت هام زل زدم. 

با سر انگشت های داغش درحالی که تفتیشی رو 

 ارتعاشش نداشت، نم زیر چشمم رو دست کشید.

ی جسارت و باور کنیا دیگه هیچ جنبندهاگه خودت-

ی حق نداره صدمه زدن به تورو نمیکنه. هیچ موجود زنده

 بهت صدمه بزنه.
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اومد. لبخند صورتش ازم برنمی کاری جز تماشای بغض

محو و غمگینی لب هاش رو حالت داد. دستش رو پس 

 کشید.

ید کشپوشش رو صاف کرد، حینی که بینیش رو باال می

 سمت در رفت که زمزمه وار گفتم:

هنوزم به چیزی که اتفاق افتاد شک دارم. از کجا معلوم -

 اون خانمه تو چاییم چیزی نریخته باشه؟ اصال...

 یدم. چرخ

جلوی در، درحالی که دستگیره بین انگشت هاش اسیر 

بود و فشار تحمیلی انگشت های سفیدش رو تحمل 

 ش به چهره جدیم نگاه کرد.کرد، ایستاد و از سرشونهمی

 چه بالیی سر دالرام آوردید؟ اون بدبخت بچه داره! -
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کاریش نکردیم! امروز صبح یه نامه واست گذاشت که -

تونی بهش تلفن سه روزی نیست. می میره شهرستان و

 ست.کنی. احتماال االن تو جاده

کرد، استخون سرم رو باال گرفتم. هنوز پاهام گز گز می 

م سوخت و حس کش اومدن کشاله رونم کالفهلگنم می

 کرده.

و در مورد چیز خورد کردنت. چند ساعت دیگه، چند -

روز دیگه، هروقت که مطمئن شدی چیزی نخوردی با 

اون گردنبند برو تو آب. چیز سختی نیست! بدنت مثل یه 

 و کاملقطعه پازله و اون گردنبند پازل و آناتومی بدنت

ای، با اون رگه میکنه. تو هنوز پری کامل نشدی. دو رگه

های ناخالصت محو میشه و ماهیت اصلیت پیدا میشه. از 

خودت جداش نکن. اگه جدا کنی کمترین عوارضی که 

 دوازده ساعت داره، پا درد و تشنگی زیاده.برات، طی 
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 درکش سخته، واقعا سخت و غیر قابل لمس!

م میشد. احساس سکوت کردم، چند روز هست که تشنه

درد عضالت پام رو به پای اون کورس و هیجان زیادم 

 گذاشتم و تشنگی رو به پای نزدیک عادت شدنم!

رد و نداز کنگاه دلتنگ پریزاد برای بار آخر سرتاپام رو برا

بعدش صدای برخورد در و سکوتی که کل خونه رو 

 حکم فرما شد.

بی اراده سمت اتاق پدربزرگم رفتم، بیدار بود و نگاهش 

 داد. به من بوی نفرت گذشته رو می

اومد شنیده بود چی گفتیم، انگار تقصیر منه که به نظر می

پای یک موجود ماورایی دیگه به زندگیش باز شده. رو 

خواست یکی رو داشتم تا باهاش گرفت. دلم میازم 

 حرف بزنم ولی لیست تماس اضطراریم خالیه.

 شایدم واقعا تقصیر منه! 
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ترسیدم به اتاقم درحالی که حتی از لمس اون یادگاری می

 برگشتم و روی تخت دراز کشیدم.

مرور خاطرات گذشته و حوادثی که پیش اومده نیاز به 

 کالری داشت.

مغز رو بهم بچسبونم، درک و شعورشون رو  باید چندتا 

و یه معجون تپل درست کنم و در قاطی کنم و از همش

 نهایت تو مغز خودم خالی کنم!

🍹🍹 

۱۰۵🍹 
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هاش و ش کم بود، کارن و آزار و اذیتشآرشام و عالقه-

م خواد بکشتم کمه..حاال یه بدبختی دیگهپدرش که می

 راغم رو از اولی گرفت و پیدام کرد.س

 سر مشکالتم غر زدم و زمزمه کردم.

 و به هم ندید؟ خودم کم مشکالت دارم؟ میمیرید آدرسم-

صورتم رو با دست پوشوندم. آرشام از وجود پریزاد 

بهش حرف میزد، انگار ترسید، یک طوری راجعمی

 گودزیالست.

 اگر خطرناک باشه چی؟ 

ها، یک شخصیت شرور و ترسناک اگر مثل این کارتون

باشه چی؟ نکنه آدم بِد داستانم کارن نیست و مادر 

 بزرگمه؟

 نکنه جفتشون آدم بِد هستن؟ 
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 چرا تا االن نیومد سراغم؟ 

من تو کردان با گردنبند تو آب رفتم ولی باله درنیاوردم! 

 جریان چی بود؟ 

م دست از هجوم انواع اقسام ترشحات ذهِن زهرترک شده

 پام یخ زد.و 

روی تخت نشستم، با این حال و روزم باید کالس رو 

بپیچونم. ندای درونم بهم نیشخند میزد و با تمسخر 

 گفت:می

 تو ترسیدی!-

 به ساعِت کنار تختم و زنگوله آبی کنارش نگاه کردم.

 راست میگی..من ترسیدم!-

از بس ناخونم رو به نیش کشیدم، باالش کج و کوله شد. 

 رای بار چندم چنگ زدم و چشم هام رو بستم. به موهام ب
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بی اهمیت به فحش های رکیک سارا که دیگه دین و 

ایمانش رو بوسیده و رفته تو خط فحش های مثبت هجده 

سال، گوشیم رو خاموش کردم و روی میز کنار تخت 

 گذاشتم.

 کرد.سرم درد می

شه. م نالزم بود چند ساعتی کسی مزاحم افکار بهم ریخته

جوری همه ذهنیتم به فنا رفته که واقعا مغزم دچار یک 

 فلجی شده.

تمام آلبوم عکس مادر و پدرم رو زیرو رو کردم. مدارک 

ای که از پدرم، جز چندتا نامه بی اهمیت و سند خونه

 تمام دارایی ها برام مونده، چیزی عایدم نشد.

االن نیاز داشتم یک نفر برام کالبدشکافی کنه و توضیح 

 خاکی برسرم شده. بده چه

 وای خدا لعنتتون کنه!-
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حرصی از رو تخت بلند شدم، صدای کوبیده شدن در 

 داد.خبر از مهمون ناخونده می

 یک چیزی که اصال اعصابش رو نداشتم.

 گور پدر مهمون! َاه...-

روم رو چرخوندم، انگار با تمام خونه قهر بودم. 

ن و کردهای بدبختم از پشت شیشه تراس نگاهم میحیون

خرگوِش کپلم، با کشیدن پنجه هاش روی شیشه سوهان 

 روح و روانم شده.

شدت ضربه های در بیشتر شد، فقط یک نفر بود که این 

 تونستم َدکش کنم.طوری در میزد. کسی که نمی

گردنبنِد نحس رو قاطی دفتر و کتاب هام، تو قفسه 

 چپوندم.
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خونه  کردم درهمون طور که شالم رو روی سرم صاف می

 رو باز کردم.

هنوز چشمم به جمالش روشن نشده بود که از همون 

 م رو گرفت.نیمه های راه، مثل سگ هار پاچه

و نمیدی؟ حتما چه طور جرات میکنی جواب زنگ من-

شم رو کو بکشونی اینجا؟ بهت نگفتم من ناز نمیباید من

 اعصابم نرو؟

 چشم بستم.

 کشید؟چه عاشقی بودی که ناز نمی

میشد مثال یک بار جای پاچه گرفتن و داد زدن و چی

 کشید؟استفاده از زور، یکم ناز می

تو کلکسیون مکافات و اتفاقات امروز، اگر آتشفشان 

 کرد دیگه هیچ کم و کاستی نداشتم.دماوندم فوران می
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سالم کارن خواب بودم. گوشیم رو سایلنت بود متوجه -

 نشدم زنگ زدی.

ام کمی از وحشی گری نگاهش رفتهدربرابر لحن آروم و گ

 کم شد.

دستش رو به درگاه در گرفت. نفسم از دیدن اخم و 

 اومد.ش و انگشت های قرمزش، درنمیحرص چهره

خوای بری علیک! وقت داری صحبت کنیم یا می-

 دانشگاه؟

لحنش هم مالیم بود هم عصبی! یک چیزی بین زهرمار و 

 تلخ!

🍹🍹 

۱۰۶🍹 

🍹 
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گفتم نه وقت ندارم، یا حوصله تورو ندارم مثال اگر می

کرد؟ قطعا جوابم یک نه بزرگ به تمام گورش رو گم می

 زبان های دنیا بود.

مغزم نگاه چپی به حال و روزم انداخت، واقعا کشش 

بحث کردن نداشتم. خودم رو کنار کشیدم و درحالی که 

 فته جواب دادم.کردم گرباالی پلکم رو نوازش می

 نمیرم، بیا تو.-

چند ثانیه با بهت تماشام کرد، کتونی های سفیِد سِت 

پیراهن یقه اسکیش رو درآورد و با دستی که به بینیش 

 کشید وارد خونه شد و درو بست.

کمی منگ بودم، وسط خونه، پشت بهش ایستادم و با 

کردم درد ماهیچه چند نفس عمیق، درحالی که سعی می

 نادیده بگیرم، سمت آشپزخونه قدم برداشتم. هام رو
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 خوری بیارم؟چیزی می-

 م داشتمچ دستم رو از پشت گرفت، جلوی در اتاقم نگه

و خیره تو چشم های خسته و احتماال پلک های پوف 

 کردم، با جدیت لب زد.

 بهم نگاه کن.-

 لب گزیدم. سرم رو پایین انداختم. شونه هام رو چنگ زد.

  

بهم بد ادآوری کنم که تو حق نداری راجعباید بهت ی-

 فکر کنی، نه؟ اون دختری که دیدی...

از یادآوری اون صحنه پرانزجار بین تمام قروقاطی های 

 ذهنم صورتم درهم جمع شد.

خوام کنم! حاال ولم کن، میمهم نیست، بد فکر نمی-

 چایی بریزم.
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 دربرابر تقالی ریزم، سفت تر مفصل هام رو فشرد.

 و خسته تو طوسی های قاتلش خیره شدم. کالفه

 و گوشیه چیزی هست که باید بهت بگم، باید حرفام-

 کنی وگرنه برات گرون تموم میشه.

گرون؟ چقدر گرون؟ گرون تر از زندانی که داخلش 

 بودم؟

گرون تر از ازدست دادن پاهام و تبدیل شدن به پری 

 دریایی؟ 

ک خونخوارست که گرون تر از اینکه مادربزرگم احتماال ی

 ترسه؟آرشام با اون همه کله خری و قدرت ازش می

 اینا خودش بدبختی نبود؟ گرون تموم نمیشد؟

به صورت بی روحم نفسش رو فوت کرد، بوی توتون 

 داد.می
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کردی. تو آزادی با کار میکارن گفتم مهم نیست که چی-

 خوای بخوابی! کسی تورو منع نکرده.هر دختری که می

خودم رو از زیر دستش رها کنم که معکوس شد.  خواستم

 بدتر گیر افتادم.

 شونه هام رو به دیوار کنار اتاق خوابم کوبید.

کرد، با هر فشار و زور زدن تنم همین طوری درد می

 کشید.انگشت های کارن، بدنم از درد جیغ می

نه این یکی فرق میکنه. این دختره که دیدی، اون هرزه -

و و راضی کرده. پنج سال خودمن نفهممکوچولو گرگ زبو

 و قبول کنی.تیکه پاره کردم که من

از نزدیکی تنش حالم بد بود، قلبم تو سینم بی تابی 

 کرد.می
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هرچی با آرشام هیجان داشتم با کارن ترس و استرس رو  

 کردم.تجربه می

از این لمس، از این حس، از این حرم بدن داغش بدم 

 و با حرص گفتم:اومد. تقال کردم می

اومدی خبر بدی گرگت یه هرزه رو قبول کرده؟ -

و خداروشکر که یه خری پیدا شد اون حیوون درونت

 خرم. خفه کنه! خودم براتون گل و شیرینی و حلقه می

ی کوتاه بدنم با دیوار رو با چشم هاش سرخ شد، فاصله

 فشار تندی پر کرد.

زود خوب  طوری که کمرم تیر کشید. دستش چرا انقدر

 شد؟

و ندیدی یاسمن! تو به گور پدرت حیوون بودنم-

خندیدی که خوشحالی! فکر کردی دست از سرت 
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دارم؟ فکر کردی بیخیال جسمت میشم؟ نه، برنامه ما برمی

 عوض نشده.

نفرت کم کم تو چشم هام پیچید و مه غلیظی دورتادور 

 مردمک هام رو دربرگرفت.

 با نفرت داد زدم.

ش نده کارن! از رابطه اجباری بین خودم و به پدرم فح-

 خوای؟ فقط جسمم؟ فقط بدنم؟خودت فقط سکس می

 تنش رو بی رحمانه به تن بی حس و کرختم کوبید.

 و میخوام توله...من همه چیت-

 بدم اومد.

 خیلی بدم اومد، حس نفرت درونم داشت بیشتر میشد. 

 زمانی به اوج رسید که شالم رو از سرم کشید.
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ام رو چنگ زد و وادارم کرد به چشم های موه

 خشمگینش نگاه کنم.

عقدت میکنم، اون برگه هارو امضاع میکنی. اگه قرار -

باشه یه دختره هرزه بشه جفت حقیقیم تو باید منبع 

 آرامشم باشی.

 سوخت.کف سرم از چنگی که به موهای نمدارم میزد می

 ردیسرم درد گرفت، قلبم درد گرفت. با تمام حرص و د

 که تو صورتم هویدا بود غریدم.

 تو خوابت ببینی من بشم زن دومت! -

گردنش رو کج کرد، شبیه موجودی که تو چنگال اژدها 

اسیره براندازم کرد. بی ارزش بودنم تو نگاهش موج میزد، 

 نیازی نبود به زبون بیاره.
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چه گوه خور شدی! فکر میکنی حق انتخاب داری؟ چند -

 ردم هار شدی؟و شل کروز افسارت

موهام رو بیشتر کشید. رو نوک پاهام مجبور شدم بلند 

 شم.

سرم رو عقب کشید طوری که سفیدی گردنم تو چشمش 

 باشه.

درحالی که مردمک های سرخش؛ مثل لحن صداش از 

لرزید، لب هاش رو به گردنم مالید. از خشم زیاد می

 خیسی و داغیش حالم بهم خورد.

ده و زنری به خدا قسم پدربزرگتاگه زیر بار این عقد ن-

 به گور میکنم و...

لب هاش روی گردنم چرخید، یک نقطه خوب پیدا کرد. 

 چنان مک عمیقی زد که دردم گرفت و جیغ زدم.



 

Romanzo_o 1597 

 ولم کن کارن!-

اهمیتی نداد، تنش رو به تنم چسبوند، بدنم داشت له 

 رفت.میشد. مثل گردنم که استخونم داشت در می

 مطمئن بودم جاش کبود میشه.انقدر میک زد که 

ای کردم که دست برداشت، نفسم داشت در زیر لب ناله

 پسو های دستگاه تنفسیم گم میشد.

خوای چه ام میزارم تو رحمت ببینم بعدش مییه نطفه -

 غلطی کنی...

🍹🍹 

۱۰۷🍹 
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لبخند پیروز روی لب هاش روی حال بدم مثل نفِت رو 

 آتیش بود. 

تمام حس های بد دنیا وقتی اجبار و زور باالسرت باشه، 

اونم تو موقعیتی که زیر دست مردی هستی که ازش 

متنفری قابل تحمل نیست، درجه اشتعال و شعله ور 

 شدنش زیاده.

مهیار بیرون منتظرمه، نظرت چیه َدکش کنم یکم -

 خصوصی تر صحبت کنیم؟

م. دستش هرز چشم بستم و لب هام رو بهم فشرد

 رفت.می

 به باسنم دست کشید و پایین تر رفت. 

 خمار و پر نیاز لب زد.
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و هاتخواد صدای نالهشاید صدات بلند شد، دلم نمی-

چرخه. خوشم بشنوه..حس میکنم زیاد دور و برت می

 نمیاد!

ام بود اون شعله ای که هی داره با کلمات گرمم بود. تشنه 

زه کم کم داشت از کنترلم ریو رفتارش، روش نفت می

 شد.خارج می

انقدری بزرگ و سوزان هست که همه رو باهم بسوزونه 

 و فقط جهنم باقی بزاره.

وقتی دستش از موهام جدا شد و کمرم رو چنگ زد، تا 

تن هامون بیشتر بهم بچسبه از تمام مرد های عالم متنفر 

 شدم.

ن داغ و تب دار به جون طرف دیگه گردنم افتاد و میو

 بوسه هاش غرید.
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یه خبرایی دستم رسید..گفتن با سلحشور یواشکی دیدار -

 کردی...

جایی که هنوز از دست دندون های برانش درامان مونده 

 گرفت.بود رو بوسید و گاز های ریزی 

دونی اگه بفهمم با کسی جز دعا کن خبرا دروغ باشه. می-

 کنم؟کارت میمن بودی چی

تغییر رنگ داد، بوس هاش و نگاهم از نفرت به خشم 

دونستم قبل بودنش تو این گرمی انگشت هایی که می

 ی رو لمس کرده حالم رو بهم میزد.نقطه، زن دیگه

تقالهام همیشه بی جوابه ولی تو اون لحظه، بدبیاری 

 بدجور گریبان کارن رو گرفت.

سلحشور آدم بود، شاید گرگ باشه ولی آدم بود. برعکس 

 ی حیوانه سفید کرده.کارن که روی هرچ
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 ندای درونم فریاد میزد.

بسه خفه موندن، بسه مظلوم نمایی کردن. بسه! تا کی  》

خوان؟ اونم به خاطر خوای دختری باشی که اونا میمی

پیرمردی که همین چند ساعت پیش بازهم با نفرت 

 کرد.نگاهت می

پیرمردی که شده اهرم فشارت و بازهم دوستش داری 

گیری؟ تا کی از چیزهایی که ه خون میولی تا کی خف

کشی؟ تا کی تو سری خور خاندانی هستی حقته دست می

که مادرت رو نخواستن. مادری که زاده یک پری دریایی 

 نامداره!

 《ت کنه؟خوای الل بمونی تا وقتی که حاملهمی

مغزم به کمک اومد، حرف های پریناز رو بلند واضح مثل 

و همه رو نگه داشت، تو  ضبط صوتی که جاسوسی کرده

 سرم پخش کرد.
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کارش درست بود، درست وقتی تنور داغ بود اون نفرت 

و حس خشم پنهان شده وجودم رو از ته اعماق درونم 

 بیرون کشید.

اگر پریزاد واسه آرشام خطرناک بود، اگر من نوه اون زن 

 ترسناک هستم، چرا نباید برای کارن کابوس بشم؟

رو اگه باور کنی هیچ  خودتوقتی با قاطعیت گفت 

 تونه بهت صدمه بزنه!ی نمیجنبنده

کارن یک جنبنده بود و االن داشت بدترین صدمه ممکن 

کردم؟ باله هام رو؟ یا اینکه رو میزد. چی رو باور می

 تونم بهش صدمه بزنم؟می

 مغزم بین این دو گزینه دومی رو بیشتر پسندید!

نفسم رو نگه داشتم و  تمام زورم رو تو زانوم جمع کردم،

 چشم بستم. 
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عواقب کار مهم نیست، حتی اگر تا خود صبح کتکم بزنه، 

 خواستم دلم خنک شه.می

آماده بودم تا تمام دق و دلی این چند وقت رو سر پایین 

 تنش خالی کنم که سینم سوخت. 

پاهام از گز گز افتاد، تو یک ثانیه که دم عمیق گرفتم 

شل شد و با آخ بلندی دو زانو دست کارن از دور کمرم 

 جلوم افتاد.

هنوز ماهیچه پام عمل نکرده بود، هنوز نزده بودمش ولی 

 پخش زمین شد و داد زد.

 آی سرم!-

م با ابروهام باال پرید، به دیوار چسبیدم و نگاه آب گرفته

درجه زیادی از نفرت، شاهد صورِت مچاله شده کارن 

 شد.
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شبیه خاموش شدن، صدای سوت یک نواختی که آوایی 

 پیچید.ضربان یک قلب بود تو سرم می

 �🍹�ادامه پارت

دیدم سرش از فشار زیادی که نگاهم روی دردش بود، می

 هاش متحمل میشه، درحال ترکیده.از دو طرف شقیقه

خواد نگاهم رو تنگ کردم، حس کسی رو داشتم که می

 شخص روبه روش رو تیکه تیکه کنه.

منظره رو به روم برام جالب بود  بی واکنش، درحالی که

صاف ایستادم. نگاهم رو تنگ کردم، فکر کردم اگه بیشتر 

 تونه درکم کنه؟درد بکشه می

تونه تحمل کنه هربار که دستش روی تنم هرز می

 کشیدم؟ رفت، چه عذابی میمی

 گردنم رو کج کردم، داد بلندتری کشید. 
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ی ومد و حتهیچ کاری نکردم، حتی وقتی از بینیش خون ا

دونستم پشت در زمانی که در باز شد و مهیاری که نمی

 کنه سر رسید...کشیک میکشه یا فضولی می

 هیچی نفهمیدم.

نه نگاه وحشت زده مهیار مهمه، نه صورت رنگ پریده 

 کارن...

 هیچی جز عذاب اون گرگینه کثافط مهم نیست.

 زمان کند شد، تو خودم و در زمان خودم غرق شدم.

تو بغل مهیار از هوش رفت. و من حتی به خودم کارن 

 زحمت ندادم، میلی متری جابه جا بشم.

 اعتراف بدی بود؛ ولی از زجر نگاهش لذت بردم!

*** 

 "آرشام"
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و دیروز ظهر بردن بیمارستان، انگار حمله عصبی کارن-

 بهش دست داده! حالش بد بود.

 بهروزنامه رو ورق زدم. صفحه حوادث هیچ چیزی راجع

آب گرفتگی، قتل با چاقو، یک چیز ترسناک یا هر زهرمار 

ای ننوشته. پس این پریزاد حرومزاده تو تهران اومده دیگه

 چه گوهی بخوره؟ 

 بی حوصله در جواب سعید لب زدم.

به کتفم. اگه مرد دو روز صبر کن تا از مرگش مطمئن -

 شی، بعد خبرم کن شام بدم.

🍹 
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♡ 

، نگاهم رو بین نوشته های ریِز زیر عکس بی صدا خندید

ی شطرنجی و لباسی سرتاسر یک مرد کچل با چهره

 نارنجی، گردوندم.

انقدر بی اهمیت بودنم خوب نیست واال. مثال رقیبته! -

 اونم چی...

صداش رو مرموز کرد و مثل مگس مزاحمی از کنار 

 گوشم رد شد. دستی به شونم کشید و ویز ویز کرد.

 عشقی!یه رقیب -

تابی به ورقه های توی دستم دادم. از باالی روزنامه به 

 چهره خبیث و نیش شلش، با اخم نگاه کردم.

 تونستهنوز صدای جیغ میشا که از زیر دست لیدا نمی 

فرار کنه و مطمئن بودم، تا پاسی از شب قراره دعواشون 

 اومد.ادامه پیدا کنه، از حیاط می
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خورد رقیب عشقیم رن نمیرقیب عشقی؟ به قدوقواره کا-

 باشه. اونم وقتی حرف از جذابیت خدادادیم میشه. 

دوباره سرم رو تو حلق روزنامه فرو بردم. کالفگی نگاهم 

 رو بین یک مشت چرت و پرت چاپ شده پنهان کردم.

یکنی. و مشل نگیر. جریان پیچیده تر از چیزیه که فکرش-

ا بجنبون. بابکارن زمان زیادی با یاسمن بوده. یکم دست 

 یه گاز بگیر راحت شیم دیگه!

اخم هام بیشتر توهم گره خورد، سر گرگ بیشعورم که 

داد، داد داشت سالمت دندون هاش رو بهم نشون می

 کشیدم.

یاسمن هنوز جواب من رو نداده، هنوز گردنبندی که 

خواست بهش زور واسش خریدم رو ننداخته. دلم نمی

 عمل کنه.  بگم یا مجبورش کنم، نسنجیده
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هرچند خودم کم طاقت بودم و تقریبا همه فهمیدن تو این 

چند روزی که نیست و نمیاد پیشم، اعصابم تحریک پذیر 

 شده.

خوای برم بیمارستان یه دست شورت جدید بگیرم می-

 واسش؟ 

صدای جیغ میشا بلند تر شد، روزنامه رو لوله کردم و تو 

 فرق سر سعید کوبیدم.

دوتارو جدا کنی؟ نشستی بغل گوشم زر چرا نمیری این -

و و ببینم؟ قیافه کارنزر میکنی که شب کابوِس قیافت

روی کیکش کم بود. حاال توام هی بیا تو حلقم زر بزن. 

 و کوفت کنید.تونید خواِب شبمببینم می

ابروهاش باال پرید و بین خنده و تعجب و عقب نشینی 

 گیر کرد.
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العات به کی بدم. تو و باش اومدم اطباشه خب، من-

 و نمیدونی.اصال قدر من

 از جام بلند شدم و تیشرتم رو پایین کشیدم. 

یه بار اطالعات سر یاسمن بهم دادی واسه جدو آبادم -

 کافیه!

و ندیدی رفتی تو توپت پره ها، باز دو روز این جوجوت-

 فاز پاچه گیری؟

خواستم گرگم خرناس کشید، نگاهم رو تنگ کردم. می

ن ندم که دلتنگ چشم هاش شدم و دلم لب های نشو

 خواد.سرخش رو می

 با صدای آیفون خونه نگاه جفتمون سمت در چرخید.  

سعید پیش قدم شد و گوشی سفید رنگ آیفون رو 

 برداشت.
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 کیه؟-

به چهرش نگاه کردم، اخم ریزی بین ابروهاش نشست. 

چهره خوشحال و شادش توهم رفت و نیم نگاهی حواله 

 د.من کر

 نفس عمیقی کشید، دگمه رو فشار داد و در حیاط باز شد.

 کی بود؟ -

 جناب آریا بودن!-

خواست ش که ناراضی بودن رو میدربرابر لحن گرفته

نشون نده فقط سری تکون دادم. کاپشِن روی جاکفشی 

رفتم، خطاب به رو چنگ زدم و حینی که بیرون می

 سعیدی که دمق شده بود لب زدم.

 بگو مهمون داریم. مبه عمه-
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جوابی بهم نداد، احتماال یک جوری تو برجکش خورده 

 بود که تا اطالع ثانوی دور و برم پرپر نمیزنه.

از پله ها پایین رفتم، هوا سوز بدی داشت. چیزی تا 

شروع زمستون نمونده و ننه سرما زیادی واسه بیرون 

ش و باز کردن بخچه و باروبندیلش عجله اومدن از کلبه

 اره!د

زیپ کاپشنم رو باال کشیدم، عجیب سردم بود. میشا و 

کردن لیدا که دم حوض همچنان سر نخود سیاه بحث می

با دیدنم دهن باز کردن که بشگنی رو هوا زدم و بدخلق 

 گفتم:

و توی خونه بکنید. هوا زود برید تو! بحث و دعواهاتون-

 سرده.

🍹🍹 

۱۰۹ 
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🍹 

♡ 

🍹♧♧🍹 

♡ 

یش و چشم غره، با فاصله از اسلحه غالف کردن و با ا 

هم داخل رفتن. امیر جلوی در ایستاد، حتی با وجود باز 

 بودن در داخل نیومد و منتظر موند بهش برسم.

ام رو از دیدن کاله پشمی که روی سرش گذاشته، خنده

 قورت دادم.

به، به پسرخاله! چه عجب ما قیافه تخیلی تورو دیدیم. -

نکردی؟ با چوب  شال گردنت کو؟ دستکش دست چرا

 اسکی اومدی؟

لبخند محوی بهم زد. دماغ قرمزش رو باال کشید و باهام 

 دست داد.
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 سرده مسلمون، سرما حالیته؟-

 به کاپشنم اشاره کردم.

یکم حالیمه! بیا بریم تو، یه برنامه پیدا کردم عکسارو کج -

 و کوله میکنه. دوتا عکس ازت بگیرم بخندم. 

 ت کرد و با لحن آرومی گفت:بازوش رو کشیدم که ممانع

 و بهت بدم. بیچارم کردن.تو نمیام، اومدم امانتی هات-

اومد ابروهام باال پرید، امانتی هام؟ تا جایی که یادم می

امانتی نداشتم! قیافه پوکر فیسم رو که دید به ماشین اشاره 

 کرد.

بنز مشکی رنگی که دوتا مسافر ش به مرسدساز سرشونه

شم دوختم. دونه برف با دیدن نگاهم قاچاقی داشت چ

 خودش رو به شیشه کوبید و پارس کرد.
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بهارم از خواب پرید و تمام موهای فرفریش روی 

 صورتش پخش شد.

و نگه داری اینارو چرا آوردی؟ دو روز نتونستی خواهرم-

 مرتیکه؟

 از جلوی هیکلم کنار رفت. 

خواست پیش تو باشه. خواهرت تاج سرمه ولی می-

زم یسنارو انداخت جلو و کلی زور زد بیارمش امرو

پیشت. یه چند روز بزار پیشت بمونه بعد میام دنبالش. 

 آخر هفته وقت دکتر زنان داره.

آلودش چرخوندم که با نگاهم رو روی صورت خواب

 داد.کرد و دست تکون میذوق من رو نگاه می

ش خطر نباید میاوردیش امیر. اینجا واسه خودش و بچه-

 ره تو که درجریانی...دا
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 م کرد.دستش رو به حالت سکوت باال آورد و خفه

درجریانم ولی همچین کشکم نیست. بهار فقط تورو -

تونی مراقبش باشی. یه چند روز داره. با دوری ازش نمی

بزار پیشت بمونه دلش قرص شه که خبر مرگت حالت 

کشه. اصال خوبه! دونه برفم سه روز یک کله زوزه می

 م نیست. یسنا گفت هوای تورو کرده، منم آوردمش.آرو

خواستم اعتراض کنم که با حرف بعدیش دهنم رو می

 بست.

گفتی عروسکت جک و جونور دوست داره، نه؟ دونه -

و بده بهش! دخترا از سگ به خصوص هاسکی برف

خوششون میاد. شاید یه فرجی شد زودتر زنت بشه، از 

 دست راحت شیم. 
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بهونه خوبی بود برم دیدنش به خصوص چشم ریز کردم. 

که از صبح جواب زنگ و پیامکم رو با یک جمله کوتاه 

 داده!《یکم کار دارم، ببخشید 》

 خبیث گفتم: 

از شر من راحت نمیشی جناب آریا، تازه خواهرزادم -

 و از چنگت دربیاره!قراره سلطنت

مردونه خندید، بهار که انگار چراغ سبز دیده بود از 

 ش چرخید.یاده شد. نگاهم روی شکم برجستهماشین پ

بر منکرش لعنت یه وقتایی فکر میکنم، حالل زاده به -

 داییش میره! خدا رحم کنه به ما! 

فحشی نثارش کردم که بهار با خجالت، درحالی که شالش 

تونست موهاش رو زیر خودش نگه داره، به زحمت می

 جلو اومد و با سری افتاده گفت:
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 سالم داداش!-

اخمم رو به زحمت محو کردم. دلم واسه داشتنش تنگ 

اومد هنوز یک نفرو تو زندگیم شده بود. اینکه یادم می

 رو به وجد میاورد.دارم که از بچگی مال خودم بوده، من

کرد. برای بو کردن عطر بدن خودش گرگم بی قراری می 

 ش در تقال بود. و بچه

لقه کردم و از یک قدم جلو رفتم. دستم رو دور شونش ح

پهلو به خودم فشردمش و مثل این ندید پدیدا موهاش رو 

 بوسیدم.

سالم ببعی، خوش اومدی. برو تو سرده، عمه کلی ذوق -

 میکنه ببینتت. 

نیشش باز شد. از امیر تشکر کرد و دست به کمر سمت 

خونه رفت. امیر درحالی که مردد بود و کمی عصبی به 

 فت:نظر میرسید با لحن محتاطی گ
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کار آرشام. خبر از دخترعموت داری؟ که کجاست و چی-

 میکنه؟

نگاهش که به قرمزی چشم هام افتاد حرفش رو خورد. 

کمی کلمات بعدی رو مزمزه کرد و با لحنی که سعی 

 کرد باعث انفجارم نشه لب زد.می

 دو روزه خونه کارنه، خبر داری؟-

🍹 

۱۱۱🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

دونستم از حرص انباشته شده درونم بخندم، اخمم رو نمی

حفظ کنم و به فشرده شدن آرواره هام فرمان یواش تر 
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بدم؟ یا همین طوری، با نگاهی به رنگ خون و رگی که 

کرد، ِبرو بر امیرحسینی که کم کم از داشت باد می

 ترسید رو تماشا کنم.رخصارم می

سرد، انبوهی از سرمارو مثل دستگاه نفسم در این هوای 

 َمکش به داخل ریه هام و ته وجود آتیش گرفتم، فرو برد.

انگشت های مشت شدم رو سعی کردم با فرو بردن تو 

 جیب شلوارم پنهان کنم.

 م غریدم.به زحمت از بین دندون های قفل شده

خونه کارن؟ دو روز کامل؟ یعنی شب تا صبح و صبح تا -

 شب؟!

ت خشک شد، یا از سرما خشک شد یا از دهن بدبخ

جوابی جرات نداشت به زبون بیاره. به پس گردنش دست 

 کشید. نگاهش رو ازم گرفت و لحنش رو مهربون کرد.
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 حتما کاری داشته، شایدم کارن گیرش آورده و زوری...-

کرد پوزخند صدا داری بین حرف هایی که سعی می

 ، زدم.مهربون و درعین حال آِب رو آتیش باشه

از مادر زاده نشده کسی از خاندان سلحشورو زوری نگه -

 دادن.دارن. اگه طوری میشد، افرادش بهم خبر می

عرق سردی رو کمرم نشست، ضربان قلبم داشت بی 

ای تند میزد که دلیل، بی خود و بی جهت برای گرگ ماده

 دو شب پیش پسرعموی یاسمن سر کرده. 

 و حیثیت خاندانم... باز اومده گوه بزنه به آبرو-

 آرشام...-

بازدمم با فشار عصبی و پمپاژ تند خون، از قلبم به مغزم 

خارج شد. دست مشت شدم از فشار زیادی که به 

 دادم قرمز شد.انگشت هام می
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امیر نگران نگاهم کرد، با دمی که با دهن باز گرفتم 

همزمان سمت نازی که گوشه حیاط پارک شده بود رفتم 

 امیر داد زدم. و خطاب به

و آوردی! خودم آخر هفته میبرمش مرسی که خواهرم-

 گردم.و بده میشا میرم جایی برمیدکتر. دونه برف

دهنش رو بست، انگار پشیمون بود، این حرف رو زد. 

هرچند خوشحالم بانی این ریده شدن تو اعصابم امیر بود! 

 گفت احتماال برای آرامش اون لحظه،ای میاگر کس دیگه

 کردم.یک مشت تو صورتش خالی می

هوِس ملک پدریش، تنها ملکی که تو تهران جلوی پنت

داشت و دلش نیومده بود به خاطر یادگاری بودنش، 

 بفروشه نگه داشتم.
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ش جلوی در ورودی کشیک دوتا از گردن کلفت های گله

کشیدن. ماشینم رو درست جلوی در آهنی طالیی رنگ می

 یادی فرمون رو فشار دادم.نگه داشتم و با حرص ز

یکیشون با تردید، بعد تشخیص چهرم، سمت پنجره خم 

 شد. 

قبل اینکه دهن باز کنه تمام خشمی که درونم جوالن 

 داد رو تو صدام ریختم و گفتم:می

و انقدر رو گاز اومدم دیدن آلفات، درو باز کن وگرنه پام-

 فشار میدم که جفتتون با در یکی بشید. 

اال پرید، تو سیاهی شب و نوِر کمرنگ چراغ ابروهاش ب

های باالی در چشم های درخشان و قرمزم گواه وخامت 

 داد.وضعیت رو می

جناب سلحشور، اتفاقی افتاده این وقت شب تشریف -

 اوردید؟
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 ست یا چی؟ریما خونه-

مکث کرد، نگاه نگرانش رو به رفیقش انداخت و 

 محترمانه سر خم کرد.

 ی هست که رسیدن خونه.داخلن، چند ساعت-

 سر تکون دادم و زیر لب غریدم.

 دِر این خراب شده رو باز کن.-

مکث کردن رو با شنیدن صدای خرناِس گرگم کنار 

گذاشتن. در باز شد و بی توجه به منظره چشم گیر 

درخت ها و حیاط بازسازی شده، جلوی پله های مرمری، 

 کنار استخر ماشین رو نگه داشتم.

پر برد. انگشت هام از فشار زیاد گز گز  توپم ناجور

 کرد.می
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فرهنگ و آداب معاشرت رو بوسیدم و گذاشتم کنار، دِر 

خواد قشون خونه رو با لگد باز کردم و مثل کسی که می

 کشی کنه، همون جلوی سالن داد زدم.

 ریما! پدرسگ کجایی؟-

🍹 

۱۱۰🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

خدمتکاری که تو آشپزخونه مشغول دم کردن کردن چایی 

 بود، با رنگ و رویی پریده، بیرون دوید. 

 سالم آرشام خان، توروخدا آروم باشید، چیزی شده؟ -
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حتی نگاهش نکردم، سرم داغ کرده بود و اگر همین االن 

یک سطل آب یخ روم نریزن، کل اینجارو با تمام مخلفات 

 کشیدم.و آدم هاش به آتیش می

 ریما کجاست؟!-

ای که سرش کشیدم، هین کشداری زیر لب دربرابر نعره

گفت. با وحشت یک قدم عقب رفت. با انگشت های 

 لرزون به پله ها اشاره کرد.

موهام روی پیشونیم ریخت، پله هارو دوتا یکی بدون 

توجه به کم اومدن نفسم، باال رفتم. پام به سالن مربعی 

 در اتاقش باز شد. شکل نرسیده بود که 

نگاه به خون نشسته و عصبیم رو که دید، جلوی در مات 

 سرجاش موند و متعجب لب زد.

 آرشام؟ -
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روبه روش ایستادم، صورت رنگ پریده و لب های 

خشک شدش، گردن کبودش و دستی که به سختی از زیر 

 شکمش فاصله داد...

یک جوری سیم پیچی هام قاطی کرد که یقِه پیراهن 

 کی خردلیش رو با حرص چنگ زدم.عروس

چشم بست، ضربان قلبش باال رفت. وحشت زده نفس 

 کشید.

 ایبدون کنترل رو صدام، سرم رو جلو بردم و رو به چهره

 که شبیه کچ بری های کنار ستون بود غریدم.

فکر کردی بزرگتر باالسرت نیست هر گوهی دلت -

شه نق تونی بخوری؟ رفتی هرزگی کردی؟! بازخواد میمی

هات جواب نداد از پایین تنت مایه گذاشتی دختره 

 خراب؟
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لب گزید، اخمی بین ابروهاش نشست. چشم های بی 

 رمق و بی حسش رو رنگ طلبکاری زد.

و بفهم خراب جدو آبادته! آقا باالسر حرف دهنت-

و یه جا دیگه حروم نخواستم پسر عمو! غیرت باد کردت

 کن.

 دم.د. میلی متری تکون نخورم کوبیبا بی حالی تخت سینه

. 

 پرحرص کمرش رو به لبه در کوبیدم و تو صورتش گفتم:

و سگ نکن ریما! فکر کردی واست غیرت باد کرده؟ من-

 غیرت حروم میکنم؟ 

عصبی مشتی به سینه و کتفم کوبید. موهاش پخش و پال 

 شد و با نگاهی آب گرفته جیغ کشید.

 واسه چی اومدی اینجا؟ واسه چی؟!-
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رگش جون نداشت، بدتر از جسمش که به زحمت سر گ

 پا بود.

تونستم صدای قدم های گره دست هام سفت تر شد، می

 یواشکی خدمتکارش رو بشنوم.

هولی به تِن کرخت شدش دادم و تو اتاق کشیدمش. 

تعادلش رو از دست داد، همزمان که درو بهم کوبیدم 

 خودشم روی تخت افتاد.

دستی به شکمش کشید. قدمی  لبش رو به دندون گرفت و

تو اتاق زدم، بوی گرگ کارن رو روی تنش حس 

 کردم. همین شده بود نفتی رو این برزخ!می

رفتی با کارن ریختی روهم؟ چرا؟ یه دلیل واسم بیار! -

این همه آدم، برو کل شهرو آباد کن ولی فقط یک کلمه 

 بگو دو روز خونه کارن چه گوهی خوردی!

 با حرص جواب داد.شیر شد، نیم خیز 
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به توچه؟ به توچه هان؟ اومدی واسم قیصر بازی -

درمیاری که چی؟ تو اگه آدم بودی اون موقع که نیاز 

اومدی سراغم! االن که کار از کار گذشته غیرت داشتم می

 حرومم میکنی؟ به تو ربطی نداره که من با کی رابطه...

ا ت کنترلم رو از دست دادم، سیلی روی صورتش زدم که

 هفت جدش سوخت!

ای کشید، روی تشک افتاد و دستش رو به جیغ خفه

 پارگی لبش زد.

تو گوه خوردی، تو گوه خوردی باهاش خوابیدی! تو به -

گور پدرت خندیدی! تو به گور اون داداش پفیوزت 

 خندیدی ریما!

 هق زد، اولین بار بود که هق میزد.

اسه اولین اولین بار بود که درد داشت و برای من هم، و

 بار اصال مهم نبود!
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خواستی از طرف که از تنت مایه گذاشتی باز چی می-

هان؟ تو شرف حالیته! آبرو حالیته؟ ننت این طوری بارت 

 آورده یا بابات...

🍹 

۱۱۱🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 تو نمیفهمی...-

د تر بخندم، صدای لرزونش و گریه هاش وادارم کرد بلن

 پر حرص تر! کالفه تر! 

 چی بفهمم؟ هوم؟-
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جلو رفتم، به موهای کوتاهش چنگ زدم. انقدری 

نکشیدمش که تمام حرص و عصبانیتم، با درد و سوزش 

 ش تخلیه بشه. پس کله

با این حال ناله ای کرد، ولی خندید. نگاهش رو باال 

 کشید.

فکر  خوبه! نمردیم و وحشی شدن تورو هم دیدیم. هی-

کردم تو کی وحشی میشی؟ کی هار میشی؟ کی اون می

 گرگ زورگو و مقتدرت بیرون میاد!

م درخواست چشم ریز کردم تنم رو جلو کشیدم. شامه

کرد که از بی اکسیژنی بمیرم ولی این بوی لعنتی رو می

 استشمام نکنم. 

 صورتش مماس با صورتم قرار گرفت.

زیزم سندروم دست دونی عاره به آرزوت رسوندمت! می-

بی قرار دارم! بدتر از اون حیوونی که باهاش خوابیدی 
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 تکنم که الشهو فیزیکی کبود میجوری تن و بدنت

 توسط پلیس جنایی کشف بشه! میفهمی؟

 مژه های تر شدش لرزید و چند بار پلک زد.

دفعه چندمه ریما؟ دفعه چندمه المصب؟ چرا یه ذره -

ط یه ذره شعور نداری؟ تو شرف نداری؟ چرا یه ذره، فق

 ولگردی؟ گربه خیابونی شدی؟ 

چشم هاش رو بست، دردی که تو چهرش چرخ میزد به 

 خاطر موهای اسیرش، زیر پنجه هام نبود. 

 دستش نامحسوس دلش رو چسبیده. 

داد. باید گورم رو گم کنم تا اعصابم آالرم خطر می

 کردم!اینجارو گورستونش نمی

اومد. به حال میفسم به سختی دربا حرص ولش کردم. ن 

 ش نگاه کردم. تنه زدم.بدش و جسم مچاله
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 چه مرگته؟ با کارن خوابیدی یا خر؟ -

لب گزید، موهاش رو پشت گوشش انداخت. انگشت 

های سفید و الک خوردش به رویه تخت چنگ زد و با 

 لحن تلخی جواب داد.

 برای تو که بد نشد. حداقل تو مراد دلت میرسی!-

اهم رو تنگ کردم، تلخی لحنش به مزاج منم اثر کرد، نگ

یک قدم سمتش برداشتم که وحشت زده خودش رو 

 عقب کشید و از تخت پایین افتاد. 

ای که دست هام رو تو جیب شلوارم فرو کردم. شقیقه

 نبض میزد، گوب گوبش تو کل مغزم اکو میشد.

 من به مراد دلم برسم؟ من؟ - 

ممکن رو بهش زدم. پاهاش رو تمسخرآمیز ترین لبخند 

 زیر تنش جمع کرد. تند تر از گذشته جواب دادم.
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، به ی منو بهم ربط نده. با اسمم به بهونهکثافط کاریات-

کوفت و زهرمار من رو گوه خوریات سرپوش نذار. به 

 و تو سرت خرد میکنم.خدا گلدون سالونِگ مورد عالقت

ه و کدرش دستی به گلوش کشید، مردمک های مه گرفت

 روی صورتم و اخم های غلیظم چرخید و پر بغض گفت:

🍹 

۱۱۳🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 
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و دوست نداری؟ مگه ذارم. مگه یاسمنسرپوش نمی-

 و نگرفته؟چشمت دخترعموش
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اخمم رو حفظ کردم، شوکه شدنم رو با زحمت نگه 

و زوایای چهرم رو داشتم و اجازه دادم خشمم صورتم 

 کنترل کنه.

من ازت خواستم بری با کارن بخوابی که دست از سر -

و حراج کنی؟ من یاسمن برداره؟ من خواستم خودت

 خواستم المصب؟ 

 داد زدم.

و ول و بکن تو پاچه کارن تا یاسمنمن گفتم برو خودت-

 کنه؟ تو اصال چی از یاسمن میدونی؟

ش جمع شد. ترسش رو جلوتر رفتم، گوشه دیوار تو خود

 تونست پنهان کنه.نمی

 تونستم کنترل کنم!منم خشمم رو نمی 
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و نخود و یاسمن چی میدونی که خودتتو از رابطه من-

 آش کردی؟ 

خواستم نعره بکشم، فریاد بکشم، کل با ساکت موندش می

 دیزایِن اتاق مورد عالقش رو خراب کنم!

گفت بری جواب بده؟ من خواستم؟ اصال کی به تو -

 خونش؟

اشکی از گوشه چشمش چکید. صورتش رو سمتم 

 چرخوند و داد زد. 

 تو نخواستی ولی آیت خواسته!-

 چند ثانیه چشم هام گرد شد.

 چه ربطی به باباش داره؟-

تونست صاف وایسه ولی بلند شد. دلدرد داشت، نمی

 ایستاد. سینه به سینم قد راست کرد و تخت سینم کوبید.
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 تِوو نشنیدی خبر نداری...ترف های منتِو کثافط ح-

 کثافط...

 مچ جفت دستش رو گرفتم، از درد روی زانوش خم شد. 

 کجات درد میکنه؟-

 به تو ربطی نداره! برو بیرون.-

دندون هام رو بهم ساییدم. کمرش رو چنگ زدم، تن 

رو روی تخت خوابوندم و از  خیس عرق و پر دردش

ک درآوردم و با حرص کشو کنار تختش آمپول کتوروال

 گفتم:

 پریودی؟-

از درد به خودش پیچید، نیشخندی زد و درحالی که عرق 

 کرد با تمسخر گفت:روی پیشونیش رو پاک می
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و هنوز یادته کی عادت میشدم؟ فکر کردم همه چیزم-

 پاک کردی، حتی اسم و فامیلم.

سرنگ رو آماده کردم و با لحنی شبیه لحن خودش جواب 

 دادم.

و تو چیزی نبود که بخوام حفظ کنم و االنم ن منبی-

و چی فرض کردی؟ ولی عادت خرکی پاکش کنم. خودت

و کیه که یادش رفته باشه؟ اون عادت های وحشی هات

 م میفهمه. که تو میشی تا بقال سرکوچه

 اخم کرد، رو ازم گرفت.

 آمپول نمیزنم!-

ل سرجام موندم، سرنگی که اماده کرده بودم رو تو سط

 فلزی کنار میِز کارش انداختم و از ته دل گفتم:

 به درک! -
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صندلی پاکوتاه جلوی میز آرایشش رو برداشتم و روبه 

روی تختش نشستم و خیلی جدی به چهره درهمش زل 

 زدم.

 خواد یاسمن بمیره؟ چرا آیت می-

کمی مکث کرد، تو تخم چشم هام زل زد و بی هوا و پر 

 درد خندید.

ختره اومد آروم شدی! جلل خالق، ببین کی تا اسم اون د-

عاشق شده. تا ده دقیقه پیش شمشیرو از رو بسته بودی و 

کردی. حاال مثل بچه گربه نشستی جلوم هوار هوار می

 ببینی چیشده؟ توقع نداشتم...

 روی زانوم فشار آوردم و با حرص از جام بلند شدم.

ی و چتو آدم نمیشی ریما، درحد پشم واسم مهم نیست ت-

 توقع داری...
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قدم اول رو سمت در برداشتم که صدای لرزونش از 

 پشت سرم به گوشم رسید.

یاسمن تنها وارث خانواده پدری و مادریشه. این طور  -

که من فهمیدم اگه بمیره با توجه به وکالتی که به کارن 

داده، تمام اموالش میشه واسه کارن و پدرش. به خصوص 

 مجتمع ونوس!

🍹 

۱۱۴🍹🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 
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سرجام موندم. چشم هام گرد شد، ناباور از این حجم 

بیشعوری و طماع بودن طرف، برگشتم و به چهره 
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تونستن حرومزاده باشن؟ درهمش خیره شدم. چقدر می

چقدر؟ اصال مقیاسی تو دنیا هست که بشه اندازگیری 

 کرد؟ عوضی بودن این آدم هارو

ناباور و شوکه، سرجام ایستادم. انگار پاهام به پارکت ها 

 میخ شده.

 مگه پدربزرگش...-

میون کالمم پرید. درحالی که پتوش رو دور شکم و 

 کرد با اخم و کدری جواب داد.کمرش محکم می

پدربزرگش فلجه، کشتنش کار سختی نیست. مشکل -

ه. ساسیاسمنه که سوگولی کارن به حساب میاد و روش ح

 کرد.آیت از واکنش پسرش ابراز نگرانی می

دادم تمام مخم به داغی بیش از حدی رسید. احتمال می

 سلول های خاکستری مغزم االن هاست که بسوزن! 
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اومد. دستی دور دهنم و خیلی چیزا با عقل جور درنمی

لب های خشک شدم کشیدم. یک قدم پیش روی کردم و 

 .خیره تو چهره بی حالش غریدم

ه رسه کو اونوقت نقش تو این وسط چیه؟ چی به تو می-

 از خود گذشتگی کردی؟

نگاهش روی رگ های برجسته گردنم و صورِت پر التهام 

فهمید باید قبل جواب فکر کنه، حتی اگر چرخید. می

جوابش مزه زهرمار بده باید یک جوری بگه که افسار 

 پاره نکنم. روی لب های بی آرایشش زبون کشید.

و میشناسه. پارسال بهم پیشنهاد داده یه آیت دو ساله من -

رابطه عمیق با کارن شروع کنم. اولش مردد بودم، از نقشه 

و ازش خواست دخترعموشهاش واسم گفت اینکه می

دور کنه تا راحت تر بکشتش. قبول نکردم، دنبال دردسر 

نبودم تا چند وقت پیش که خبر پریزاد به گوشم خورد. 
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ومدم آیت ازم دعوت کرد تو یه مهمونی شرکت وقتی ا

 کنم تا بیشتر باهم صحبت کنیم! ولی...

ساکت شد. انگشت هاش مشت شد. نگاهش رو ازم 

دزدید و پر تقال دهن نیمه بازش رو بست. گرگم 

 کشید. وحشیانه خرناس می

 و بکشید؟ قراره یاسمن-

ت گشنگاه ریما از دیدن برزخ نگاهم که دنبال قربانی می

تا جهنم رو نشونش بده، وحشت کرد. نصف حرف هاش 

 رو احتماال خورد!

آرشام...ی..یه مشکلی پیش اومده. م..من قرار -

 نیست...یعنی قرار نبود که با اونا یعنی...

دستش رو پیشونیش کوبید، چیزی تا مرز افسارگسیختگی 

 فاصله نداشتم.
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ردن با درموندگی به سکوتم که از فریاد و داد و هوار ک

بدتر بود خیره شد. آهی کشید، درحالی که تردید رو با 

 کرد، سر خم کرد.ای پرت میسختی گوشه

 و کارن باید عقد کنیم. من-

 کشت تا بیرون بیادجلو رفتم، گرگم داشت خودش رو می

 و طرف مقابلش رو تیکه پاره کنه!

دست شدی؟ قراره تو تیم جدید رخ نشون بدی، پس هم-

 نه؟

برای بار چندم قصد رفتن کردم. قصد ترک این  لب گزید،

 خورد.مکان شوم چون دیگه حالم داشت بهم می

نیشخندی تحویلش دادم، تو فضای خفه اتاق که با بوی 

 گرگ کارن مسموم شده دمی گرفتم و غریدم.
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فقط قبل عقدت یه آزمایش ایدز بدید، البته به خاطر  -

 اهم جورن! جفتتون میگم. الحمداهلل درو تخته خوب ب

دلخور نگاهم کرد. برام مهم نبود دختر عموی عزیزم چه 

ی کشیدم کسخواد بکنه، تا وقتی خودم نفس میغلطی می

 تونست به دختری که دوستش دارم صدمه بزنه.نمی

🍹 

۱۱۵ 🍹🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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ه نقشه کردم، دوباربرنامه هام رو دوباره مرتب می

 چیدم. حتی اگر در این مسیر بازهم تنها باشم!می
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آرشام، من هنوز طرف توام. قصدم ندارم بهت پشت -

 ای ندارم.کنم. فقط مجبور شدم میفهمی؟ به خدا چاره

سرم رو باال گرفتم. حیف که این سقف اجازه دیدن 

آسمون رو بهم نمیده، احساس میکنم تو یک محیط شوم 

یاد هم بزنم، خدا صدای بنده سرتاپا ایستادم که اگر فر

 تقصیرش رو نمیشنوه.

 با حالی آشوب سری تکون دادم.

میخوام صدسال سیاه طرفم نباشی، تو آبرو واسه -

خاندانت نذاشتی! االنم به کمکت نیازی ندارم. از اولم 

 خوای پشت کنی.طرفم نبودی که االن می

د یکفری از مجال ندادن هام، مشتی روی تشک تخت کوب

 و با نفرت و غروری له شده داد زد.

 من از هوش رفتم آرشام...-
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ای که شبیه آدم های با چشم های گشاد شده به چهره

 دروغگو نبود زل زدم.

من جفت حقیقیشم! واسه همین میگم مجبور شدم نقشه -

رو عوض کنم. گر..گرگم دربرابرش سرخم کرده. تو 

شوخی نیست! ش از حال رفتم میفهمی؟ این اولین بوسه

 واقعیه...

با وجود دردش بلند شد و سینه به سینه هیکل خشک 

 شدم قد راست کرد.

کنم، طرف توام. همیشه طرف توام. حتی بهت پشت نمی-

ای که اومدی زدی در گوشم، حتی االن که اون لحظه

برچسب خراب بودن بهم زدی. حتی اون روزی که 

اد زدی جلوی اون همه آدم به خصوص پدرم و پدرت د

ام نیست! تو همه این لحظات پشتت گفتی ریما تو سلیقه
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بودم بازم هستم. رو کمکم حساب کن! هر خبری بشه، 

 هرچیزی بهت میگم...

گیج و شوکه مثل آدمی که در اثر برخورد صاعقه خشک 

 کردم تحلیل کنم.شده و توانایی حرکت نداره، سعی می

خی سیش پاسگیج منتظر بود تا دربرابر سخنرانی احسا 

بشنوه ولی فعال زبونم بین دو دندونم، درحال خودزنی 

 بود.

چرخیدم و پیش چشم های بارونی ریما از اون جهنم فرار 

ای امکان نداشت مغزم این حرف رو رد کردم. حتی ثانیه

ر گفت باوام از جفت حقیقی مینکنه. حتی زمانی که عمه

 ه روزگاره!کردم، اینم بازی جدیدکرد و االن حس مینمی

سوار ماشین شدم و جوری از اون محله شیک و تروتمیز 

فرار کردم که انگار یک غول بی شاخ و دم دنبالم کرده و 

 قراره واسه شبش کبابم کنه.



 

Romanzo_o 1650 

پنجره رو پایین دادم. موتور مغزم داغ کرده بود و 

دونست این آتش خشم و حرص، که با نفِت شوکه نمی

 طور خاموش کنه.شدن هرثانیه بیشتر میشه رو چ

با حس سرگیجه و سیاهی چشم هام، تو یک خیابونی که 

دونستم دقیقا کجای تهرانه، نزدیک یک کوچه نمی

بست که روی تابلوی آبی رنگش، درشت نوشته بود بن

 طلعت نگه داشتم.

انقدر داغ بودم که کاپشنم رو روی صندلی شوت کردم و 

نازک به تو این هوای سرد سه بامداد، با یک تیشرت 

 کاپوت نازی تکیه زدم و آهی کشیدم.

 دونستم بشه فکر کرد.مخم اوردوز کرده، بعید می

بی ام بوی فشار عصام همراه با تیر کشیدن شقیقهسرگیجه

داد. به انتهای خیابون خلوتی که مگس پر زیاد رو می
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نمیزد نگاه کردم که صدای خش خشی از پشت سرم بلند 

 شد.

ی تار میدید چرخیدم. کسی نبود درحالی که چشمم کم 

 ولی بوی غریبی تو بینیم پیچید...

یک نفر من رو از پشت اون بوته های شمشداد انتهای 

 کرد.کوچه نگاه می

🍹 

۱۱۶ 🍹🍹 
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کرد، دو جفت چشم براق بود که با مطمئن بودم نگاه می

سایه درخت و ساختمون، سنگینیش  وجود پنهان شده زیر

 روی هیکلم قابل لمس و حس بود

. 

بی دلیل آب دهنم خشک شد، لب هام از خشکی زیاد 

 ترک برداشت.

کشیدم گلوم و ضربان قلبم باال رفت و نفسی که می 

سوزند. انگار ساعت هاست بی وقفه تو م رو میسینه

 بیابون دویدم و حاال از تشنگی رو به هالکت هستم.

دستی به گلوم کشیدم، دونه های درشت عرق از پس 

 گردنم به سمت پایین داشت پدیدار میشد.

سرگیجه شدیدی بهم دست داد، ناخواسته تعادلم بهم 

خورد. بدنم رو به بدنه نازی چسبوندم. سعی کردم نفس 

 بکشم...
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از بین نفس های تند و بلندم صدای قدم های چند نفر تو 

 گوشم پلی میشد.

 کدر و تار شدم رو به روبه روم انداختم.نگاه 

بین تمام کلمات شوم و ترسناکی که حاضر بودم به زبون  

 بیارم بدترینش روی زبونم نقش بست. 

 پریا...-

قلبم تیر کشید، نگاه دردناکم رو بهشون دوختم و خودم و 

 جدوآباد ریمارو لعنت کردم.

به به ببین کی اینجاست! آلفای جوان ما حالش چه -

 طوره؟

کشید، هر لحظه چهار زن م تیر میبدنم سست شد. شقیقه

بهم نزدیک تر میشدن و در عوض توانم برای سرپا 

 موندن، ازم دور میشد. به سختی زبون تو دهن چرخوندم.
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 پریناز...-

لبخند لوندش تو سیاهی شب برق میزد. نگاهش بوی 

 نداد. شبیه قاتلی که مفتی مفتی یه قربانی خفپیروزی می

 پیدا کرده.

چقدر دلتنگت بودم پسرک جذاب، حیف که مدت هاس -

از دیدن رخ تو و پدر عزیزت محرومم. واقعا شرمنده که 

 نتونستم زودتر واسه عرض ارادت برسم.

دستم از روی بدنه سرد نازی لیز خورد. کسی دو دستی 

داد. با گردش نگاه پریناز روی صورتم، گلوم رو فشار می

 رفت.پایین می درد ذره به ذره

 استخون کمرم تیر کشید. نگاهش پایین تر اومد.

اومد و درد مثل مایع ای رقیق و رونده به سمت پایین می

 کرد.تک به تک سلول های بدنم رو درگیر می
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 انگشت هاش تو دستکش های چرمش نرم چرخید.

زانوم فلج زد، جلوی کفش های پاشنه بلندش پخش زمین 

ریزه های کف آسفالت تو رونم و شدم. از برخورد سنگ 

کف دستم، پوستم سوخت. تمام قدرتم رو جمع کردم و 

 غریدم.

 خوای؟!چی می-

خندید، دختران بالغ کنارش یک قدم عقب رفتن، رو 

پاهاش خم شد. موهای طالییش شبه وار تو جریان باد 

 چرخید.رقصید و میمی

خورد. طعم نگاهش بوی بوی مرگ تو شامم پیچ می

داد که با پای خودش تو چنگال ِت گرگی رو میحماق

 شکارچی اومده.

مگه دنبالم نبودی؟ مگه تو و اون رفیقت...آ..صبر کن! -

 اسمش چی بود؟
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ش به حالت تفکر کشید. ابروهاش دستش رو زیر چونه

 درهم شد.

 شال مشکی رنگش روی شونه های نحیفش افتاد. 

و  ی نیستمقاومت دربرابر جسم پلید پریزاد کار هرکس 

شاید منم جزو هرکسی بودم که امشب، تمام توان و 

انرژیش رو سر جفت شدن دخترعموش، با رقیب 

 عشقیش باخته!

آهان یادم اومد! امیرحسین، اگه درست گفته باشم. -

 امیرحسین آریا...

خندید. با دستکش پوست ملتهبم رو لمس کرد فکم تیر 

 کشید.

مزمان هم دندون هام نتونستم دربرابر درد وحشتناکی که ه

 و هم گردنم رو درگیر کرد فریاد نکشم! 
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قبل اینکه از پهلو پخش زمین شم، دو دختر از پشت 

 شونه و دست هام رو محکم نگه داشتن.

 🍹 

۱۱۷ 🍹🍹 
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با ته مونده زورم، تو کوچه ای که خلوت بودنش بهم  

 کرد با جدیت گفتم:یدهن کجی م

 من د..نبال جنگ..با..هات نیستم!-

 هیس! پسرک چموش...-

 اش روی لب های خشکم چرخید.انگشت شست و سبابه
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 منم دنبال کشتنت نیستم، عزیزم...-

رفت. دختر پشت سرش از کیف چشم هام سیاهی می

سیاه و چرمی چند شیشه کوچیک، سرنگ و درنها بیرون 

 کشید.

 . کارم زیاد طول نمیکشه...ش داریدنگه-

بدنم رو صاف نگه داشتن، از درد تو تک تک سلول های 

فهمید باید چی کار کنه، به کدوم بدنم ذهنم کند شد، نمی

 قسمت درک موقعیتم بها بده؟

پریناز جلوی هیکلم که به سختی توسط اون دو دختر 

صاف بود، زانو زد. چاقویی از تو جعبه بیرون کشید و 

 که تیشرتم رو باال میزد گفت:ضمن این 

فقط خون میخوام! اونم یه مقدار نسبتا زیاد...اگه پسر -

 ذارم دردت زیاد تر بشه...خوبی باشی نمی



 

Romanzo_o 1659 

انگشت های ظریف دخترک دور گلوم پیچید و گردنم و 

سرم رو به عقب خم کرد. از گوشه چشم درنها بلندی که 

 دیدم. درمیاورد رو می

 خون به چ..چه کار..ت میاد؟ای..ن..این..حجم از -

انگشت هاش روی پهلوی راستم چرخید، سردی تیزه 

 چاقوش روی پوستم باعث شد مور مورم بشه!

البد به یه کار میاد که به خاطرش از کشتنت صرف نظر -

خوای بدون بی هوشی کردم! حاالم خفه شو، تو که نمی

 و جای خونت بردارم؟هاتکلیه

کرد. معنی کلمه درد خود می نفس نفس میزد، قلبم درد

من بودم! با اون شرایط، با اون حال و اون چاقویی که هر 

رنگی رفت و احتماال قراره سثانیه، بیشتر تو پوستم فرو می

 هم تو بدجایی فرو بره!

 با حس سوزش پوستم دهنم رو به ناله باز شد.
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 آخ!-

انگشت های دختری که گردنم رو نگه داشته بود جلوی 

 یچید و وادارم کرد، سرم رو به تنش بچسبوندم. دهنم پ

لرزید. زیر دستش از اومد. بدنم ناخواسته مینفسم درنمی

درد سرفه کردم. نفسم با شتاب از دهنم خارج شد و به 

 سد انگشت های دخترک برخورد کرد.

 صدای نازک و جذاب پریناز تو گوشم پیچید. 

و ون تاعتراف میکنم خون هیچ کس به با کیفیتی خ-

 نیست.

سرنگ رو جلوی چشم های خمار و خیس شدم تکون 

 داد و خبیث ادامه داد.

خیلی خوشحالم که هنوز زنده ای، وگرنه خون -

 امیرحسین به کیفیت مال تو نیست!
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با فرو رفتن سرنگ تو پوستم چشم هام سیاهی رفت و 

 بدنم از درد ضعف کرد.

*** 

 "یاسمن"

اومد، تمام این وابم میچشم های خمارم رو بهم مالیدم. خ

چند روز بیدار بودم و حتی وقتی از خستگی چشم هام 

 کرد.روی هم میفتاد، خواب ازم فرار می
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دستم رو به سینم زدم، نیم تنم رو به دیوار چسبوندم و 

ا داد تتکون میای که مهیار جلوم خیره به بخار نسکافه

محتوای ته نشین شدش کمی باال بیاد، به در سفید رنگ 

 روبه روم زل زدم.

نگرانش بودم، برای اولین بار نگران کارن بودم. چون 

حسی درونم، نگرشم رو مورد تنقید قرار داده و بدتر از 

 ست که رو اعصابم چیره بود.اون نفرت اون لحظه

ی روم نسکافه هورت به چشم های بیخیال مهیار که جلو

 کشید، زل زدم.می

 اگر من بهش صدمه زده باشم چی؟

 اگر من باعث شدم، حمله عصبی بهش دست بده چی؟

ش،  خطرناک بودن شاید دلیل ترس آرشام و اعضای گله

 پری هاست و اگر منم یکی باشم مثل پریزاد...
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حتی یک ثانیه تصور همچین چیزی مو به تن و بدنم سیخ 

 کرد.می

م رو بی واکنش گذاشته بود، یار نگاه خیره چند دقیقهمه

کردم اگر شبیه قورباغه بهش زل زده بودم و تصور می

 لیوان تو دستش بترکه چی؟

 اگر نسکافه گلوش رو بسوزونه و دیگه صداش درنیاد؟ 

تم با تونسزبونش مثال آتیش بگیره؟ نوشیدنیش رو می

 نگاهم اسیدی کنم؟

های ذهن مریضم جلوی  انواع اقسام چرت و پرت

چشمم مزون تفکر زدن و منتظر یک آدم ذلیل شده بودن، 

تا جامع عمل تنش کنند. در عوض مهیار با آرامش و بی 

خورد و گاهی لبخند ملیح خبر از این افکار نسکافه می

 میزد.

 صدام زد و مالیم گفت: 
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سرصبحی انقدر خوشحال شدم دیدم اومدی. کارن -

گفت یاسمن کو؟ دهن هی میدیشب بیچارم کرد، 

و ول کنه برگرده خونه. خواست بیمارستانسرویس می

 خوب شد بعد یونی اومدی!

دربرابر حرف هاش فقط سری تکون دادم. االن که خوب 

کردم، نگران کارن نبودم. نگران خودمم، ماهیت فکر می

 جدیدم! 

ترسیدم نفرت و حس قدرتیه که اون چیزی که ازش می

 .ثانیه داشتم

هیچ وقت انقدر پر از کینه نبودم، حتی وقتی کارن  

 خواست بهم دست درازی کنه!می

به شقیقم دست کشیدم و به بوت های مشکیم زل زدم که 

 صدای قدم هایی تو سالن پیچید، بینیم رو باال کشیدم.
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بوی عطر سرد و شیرینی که تو فضا پخش شد، متضاد با 

ست های مشت شده چهره زهرماری آیته که طلبکار، با د

 اومد.سمتم می

نگاه تند و تیز آیت مهم نبود ولی اون دختر بی نهایت 

 آشناست! 

دختری با اندام کشیده و زیبایی که با آرایش دو چندان 

ا بازی ب ای منزجر کنندهشده. شبیه بازیگر نقِش زِن صحنه

 کارن تو ذهنم بود!

حس بدی از دیدار دوبارش درونم نشست، صاف 

 دم.ایستا

  

 تِو هرزه این وقت صبح اومدی اینجا که چی بشه؟-

هنوز نرسیده بود ولی لحن تند و پر حرصش زودتر 

 رسید.
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و صبح من آوردمش آیت، دیشب کارن خواست یاسمن-

 بیارم که ببینتش...

ام ایستاد. اون دختر جلو تر حاال بهم رسید. سینه به سینه

 با ژست ظریف نیومد. نزدیک صندلی های آبی کنار دیوار

 ای ایستاد و نگاهش روم چرخ میزد.و دلبرانه

 خب دیدیش؟-

نگاه از سیاِه بی حوصلِه مردمک هاش گرفتم و به طوسی 

 های شاکی و طلبکار روبه روم اخم کردم.

 هنوز نه، منتظرم دکترش بیاد تا بتونم ببینمش.-

گوشه لبش به سمت باال متمایل شد با استهزا به سرتاپام 

 کرد.اشاره 

قبل اینکه بقیه برسن و آبرومون با این سرو وضعت بره، -

 و گم کنی. از دهات اومدی مگه ج*نده؟بهتره گورت

🍹 
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 قلبم هری پایین ریخت، بغض به گلوم سر کرد. 

ای و شلوار مشکی و سرو وضعم؟ مانتو و مقنعه سرمه

مشکیم و صورتی که وقت نکردم جز کرم آرایش  کیف

 ام برای دانشگاه! ی کنم، تیپ سادهدیگه

آیت درست حرف بزن، ساعت هشت رفته دانشگاه! از -

 اونجا کشوندمش...

 انگار که موجود چندشی جلوش باشه، بهم اشاره کرد.
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از هر جهنمی که اومدی! این پوالیی که کارن میریزه تو -

و کوفت و زهرمارت میشه؟ یکم  کارتت خرج ترمیم

خرج قیافت کن اگه کسی پرسید پسرت رو کی قفلیه روم 

 بشه نشونش بدم.

کرد ولی آیت عین خیالش مهیار هشدار مانند نگاهش می

 نبود.

شون حس حقارت داشتم، خشم و نفرت دوباره سروکله 

 پیدا شد. انگشت هام دور بند کیفم منقبض شد. 

کردم به اعصابم مسلط باشم.  نفس عمیقی کشیدم و سعی

 دنبال دعوا نبودم، یعنی االن وقتش نبود. 

 !رفتمرو ازشون گرفتم، باید زودتر از اون خراب شده می

راستی آخر هفته کارن با ریما عقد میکنه. احتماال کارن -

خواد توام باشی لطف کن مثل آدم لباس بپوش، اگه می
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اد دن خونه بیبلد نیستی بگم منیره خانم بعد تمیز کر

 و بهت بده!پیشت چند از لباس های کهنه دخترش

 آیت چته؟ این شرو ورا چیه بلغور میکنی؟-

 این مرد پر از عقده بود، پر از نفرت و حرص! 

ای از بی زبونیم حرصم گرفت، چرخیدم. نگاه اون ثانیه

خورد. مهیار دختر بدون هیچ واکنشی روی تنم ُسر می

 واکنشه!سرخ شده بود و منتظر 

نیشخندی به چهره غرق در خودشیفتگی آیت زدم. بند 

 کیفم رو محکم تر نگه داشتم. جلو رفتم.

کیف پول جینم رو بیرون کشیدم و مالیم، برعکس لحن  

 تندش نجوا کردم.

 کشی؟ بیا، اینارو بگیر...مهیار یه زحمت می-
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نگاه سرخش روی دستم ثابت شد. جلوی اخم های درهم 

 تراول نو از کیفم درآوردم.آیت یک دسته 

برو شیرینی فروشی به مناسب عقد کارن با یه ج*نده -

نی و شیریدیگه جز من کل بیمارستان و دم و دستگاهتون

 بده! 

 چشم هاش گرد شد.

 چی؟!-

تراول هارو بین انگشت هاش گذاشتم. دربرابر نگاه قرمز 

 آیت سمت اون دختر چرخیدم و لبخند ملیحی زدم.

 لباس عقدو عروسی خواستی...شمام اگه -

از الی کیفم دو کارت طالکوبی سفید و سرخ بیرون 

 کشیدم و سمتش گرفتم.
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زنگ بزن اینجا، بگو یاسی معرفیم کرده. بهترین مزون -

و حروم خرج باالشهره. فقط چون قراره پول خانواده من

م عروسی و عقدت کنی اصال کم نذار، پول مفته! اجاره

ی اروپاییش سنگ دوزی شدش! به نکن. بخر، مدل ها

قیمتش توجه نکن، مهم مدل و مارکشه، یه خیاط ایرانی 

توش نیست. دیزاین سفره عقد و عروسی و تاالر دارن. 

واسه عروسی پیشنهادم اینکه هتل رزرو کنید کالس داره. 

ام کالسکه و اسب خواستی واسه اونم آشنا دارم. این مزونه

! یه عقد بگیر چشم همه و ماشین شورلت و بنزهم داره

 دربیاد گلم.

ش به لبخند مالیمی باز شد. کم کم لب های رژ خورده

گوشه لبش کبود بود. حتی با وجود گریم و تالش زیاد 

برای مخفی کردنش با کمی دقت میشد جای انگشت 

 کسی رو روش دید.
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کارت رو از دستم گرفت و ابرو باال انداخت. خرسند 

تند میشد چرخیدم و با اخم  سمت آیتی که نفسش داشت

 ریزی ادامه دادم.

شمام یه بوتاکس و لیفت صورت بکن. چروک نشید -

خورید. پدربزرگ دوستمم همسن انقدر حرص می

شماست انقدر حرص خورد افتاد سینه قبرستون! یکم 

مراعات کنید توروخدا، فردا، پس فردا پول کفنتونم باید از 

 اموال ننه بابای من بدید!

 تو..-

لبخندم کش اومد، مهیار آروم شده بود و یواشکی 

 خندید. آیت با حرص یک قدم جلو اومد. می

یک جوری رگه های گردنش باد کرده که احتمال دادم 

 االن سکته میکنه.

 میبینم زبون درآوردی! چ..چه طور جر..ات..-
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با خم شدنش روی زمین و ناله ای که از درد کرد یک 

 س خوبی درونم نشست.قدم عقب رفتم. بازهم ح

 بردم!انگار که از درد کشیدنش لذت می 
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درد آیت به مراتب بیشتر از کارن بود، طوری که به جای 

از حال رفتن روی زمین افتاد و بی توجه به پرستار و 

از درد  مهیار و حتی اون دختری که بهش کارت دادم،

 کرد.فریاد میزد و فحش بود که نثارم می
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چند لحظه سرجام موندم، حس کینه و نفرت درونم، من 

 ترسوند.رو می

درد کشیدن اون پیرمرد طماع اهمیتی نداشت ولی تصور  

 اینکه من باعث دردش بشم، برام سخته.

عقب کشیدم، درحالی که کسی حواسش بهم نبود، از 

 بیمارستان خارج شدم.

وای سرد بیرون شاید کمی از التهاب درونم رو کم ه

کرد. برای اولین تاکسی که رد میشد دست تکون دادم می

 و سوار شدم.

م نبض میزد. دستم رعشه داشت و هیچ کنترلی رو شقیقه

احساساتم نداشتم. کسی که الیق عذاب کشیدن هست، 

 باید عذاب بکشه ولی نه به دست من! 
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خواستم این مردم تقاص از خدا میای نبودم، زمانی کاره

رو پس بدن و االن، خدا خودم  کاری که با زندگیم کردن

 رو به شکل مامور عذاب درآورده. 

شالق جای چوِب بی صدا تو دستم انداخته که 

 پرسروصدا همه رو به رگبار انتقام بگیرم.

داد پایین پنجره رو تو این هوای سرد که بوی برف می

ای که بخاری رو تا های راننده کشیدم و پیش چشم

خرتناق زیاد کرده، صورتم رو در معرض هوای سرد قرار 

 دادم.

خواست وقتی کارن دردش گرفت، تو اون ثانیه دلم می

ناله هاش رو بشنوم، حس لذت داشتم. حس قدرت، 

 کدوم آدم خوبی از درد کشیدن یک نفر لذت میبرد؟ 
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ار دادم، نفسم با سر انگشت های لرزونم چشم هام رو فش

تو بیمارستان جامونده. انگار باید سر راه، برای خودم 

 اکسیژن بخرم.

 خانم کجا برم؟ مسیرتون کجاست؟-

مکث کردم. آدرسی که مادربزرگم بهم داد رو داشتم. باید 

باهاش حرف میزدم، باید تکلیف خیلی چیزارو واسم 

 کرد. مثل اینکه من آدم بده این داستانم؟مشخص می

 اعث درد کسانی میشم که خیلی آزارم دادن؟من ب

من چیم؟ یک پری دریایی که قاتل جون گرگینه هاست؟ 

 ست؟ مسئول شکنجه

کاغذ مچاله شده ته کیفم رو به دست های چروک و کمی 

 سیاه پیرمرد دادم و گرفته گفتم:

 خوام برم اینجا! شناسید؟ میاینجارو می-
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*** 

ی خواباز حدی که بی نا آروم بودن وجودم، کالفگی بیش

هم توش بی تاثیر نبود همه و همه، با یک تیک عصبی 

 مثل تکون دادن پاهام، آروم نمیشد. 

با نگرانی مسیر حیاط تا درو طی کردم و قبل اینکه دستم  

به دستگیره طالیی برسه، درو باز کردن و خانمی تا کمر 

 واسم خم شد و موادبانه گفت:

معطلتون کردم، هنوز  خیلی خوش اومدید! ببخشید-

 دونم این چهارتا دگمه روی این دستگاه واسه چیه!نمی

کمی به چهرش نگاه کردم، همون خانمی بود که جای 

د! از کردالرام تو خونم سبز شد. حتی دیدنشم عصبیم می

 اینکه سرکارم بزارن، یا گولم بزنن متنفرم!

ناخواسته اخم تندی رو ابروهام نشست و بدون اینکه 

 خل بشم عصبی گفتم:دا
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 پریزاد هست؟-

ابروهای نازکش باال پرید. به خاطر گرد شدن نگاهش 

 حرفم رو کمی تصیح کردم.

 منظورم پریناز خانمه!-

نگاهی به اخم های وحشیم انداخت. یکم خودش رو 

عقب کشید و درو کامل باز کرد. با سری خم شده 

 محترمانه لب زد.

ستراحت هستن. مادربزرگتون طبقه پایین درحال ا-

 تشریف بیارید داخل بانو!
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لب هام رو به نیش کشیدم زیر نگاه یواشکی  نگاهم رو 

دور تا دور وسایل لوکس و مجسمه هایی که اکثرا تصویر 

 یک دختر با موهای طالیی بود چرخوندم.

ی الیت رو دربرگرفته. چراغ بوی عطر گل رز تمام فضا 

 ای که حکم دکور رو داشت.ها و شومینه

 از این طرف بانو جان! راه پله از این سمته.-

رو باریکی به سمت چرخیدم، درست پشت آشپزخونه راه

 رفت.پایین می

کردم فشارم افتاده، قلبم تو حلقم میزد. به دنبال حس می

دیوار تکیه زدم  داد دستم رو بهنگین که راه رو نشون می

و پایین رفتم و درست وقتی چند پله مونده بود تا پام، به 

کف سالن برسه صدای شاالپ شلوپ آب کل فضارو پر 

 کرد.
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 میخ سر جام موندم. 

تونست خورد نمیچیزی که پیش چشم هام تکون می

واقعی باشه ولی واقعیه، به زیباترین حالت ممکن واقعی و 

 قابل لمسه!

استخر که احتماال شیش متر عمق داشت، تو کل فضای 

هش تونستم بشنا کردن این موجود زیبا تنها چیزیه که می

 توجه کنم.

دست و پام شل شد و کیفم با ِسر شدن انگشت هام زمین 

ست! افتاد. دیدن این باله ها از این زاویه یک چیز دیگه

نگین درحالی که با حالت خاصی، حیرت و شگفتیم رو 

 د، بلند گفت:کرتماشا می

 بانو پریزاد، یاسمن خانم تشریف آوردن شمارو ببینن.-

موهای بلندش دورش رو گرفته بود، بدن سفید و پایین 

 د. رقصیای که متعلق به دنیای من نیست، تو آب میتنه
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با صدای نگین، درحالی که باله های طالییش زیر لوستر 

ه درخشید چرخید. بالباالی سرمون مثل شمش طال می

هاش رو باال آورد و محکم رو سطح آب کوبید و چند 

 موج کوچیک ایجاد کرد.

نگاهش روی هیکل سستم که چیزی تا مرز غش کردن  

فاصله نداشت افتاد. یک جوری رنگ چهره خاکستری و 

 اش طراوت گرفت و خوشحال شد که جیغ کشید.خسته

 یاسمن عزیزدلم! تویی؟-

 خم کفتر بخورم. زبونم بند اومده، احتماال باید ت

ذوق زده، طول استخر رو بدون اینکه سرش رو داخل آب 

ببره برگشت، دست هاش رو لبه استخر چسبوند و سمت 

 نگین داد زد.

 و بده...گردنبندم! گردنبندم-



 

Romanzo_o 1682 

نگین محترمانه از روی میز گرِد سفید، گردنبندش رو 

 برداشت و به دستش داد.

بست دنش میهمزمان که اون شیء درخشان رو دور گر

 خودش رو باال کشید.

نگین، بازوی سفید و برهنه پریناز رو گرفت و کمک کرد 

از آب بیرون بیاد.  آب از تمام هیکلش و موهایی که 

 کرد.سری قبل طالیی بود و االن خرمایی چکه می

نگاه خوشحالش رو من بود، تقریبا به سمتم پرواز کرد و 

 اهایی که همین االنبی اهمیت به برهنگیش و نامتعادلی پ

 باله بود، بدِن خشک شدم رو به خودش چسبوند.

طوری که قلبم و زمان باهم ایست کردن. بوی تنش، بوی  

 تن مادرمه...

داد و همین به خداوندی خدا قسم که بوی مادرم رو می

 تونست به اندازه سرطان واسم کشنده باشه.می
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ز وری اسرم رو به قفسه سینِه نمدارش چسبوند و یک ج

 روی مقنعه سرم رو بوسید که دلم هری پایین ریخت.

دونی چه عذابی کشیدم تا نیام بهت خداروشکر، نمی-

 سربزنم. واقعا ممنون که اومدی..قربونت بشم حاال خوبی؟

  

از پوست گرم و نمدارش صورتم رو فاصله داد و با  

 انگشت هاش گونه هارو نوازش کرد و مهربون گفت:

و ساکتی؟ یه چیزی بگو، دلم صدات عزیزدلم چرا-

 خواد.می

 دهن نیمه باز و خشک شدم رو به سختی تکون دادم. 

اش فاصله دادم و درحالی نگاهم رو با دستم رو از سینه

ای جز اندام بی نهایت زیبا و بی شرم به جای دیگه

 نقصش، انداختم آروم گفتم:

 م..میشه..ی..یه..چیزی..ب..بپوشید؟-
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چند ثانیه مبهوت و گیج صورتم و چشم های خجالت 

زدم رو برانداز کرد. کم کم براش روشن شد، صورتم رو 

 ول کرد.

انقدر از دیدنت خوشحال شدم کال یادم رفتم یه چیزی -

 تنم کنم. البته...

ی عقب رفت، روم رو چرخوندم که از روی مبل ها

سلطنتی نزدیک استخر، روبدوشامبر مخملی سرخ رنگی 

 رو برداشت و تن کرد.
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ناگفته نماند واقعا زمان زیادی از اینجا بودنم گذشته. یه -

 وقتایی یادم میره!

همون طور که کمربندش رو دور کمر باریکش سفت 

 کرد با مهربونی و لبخند گرمی به مبل ها اشاره کرد.می

 اونجا واینستا. بیا بشین همون طوری -

کیف بدبختم رو از روی زمین برداشتم و با مکث و تعلل 

روی مبل روبه روش نشستم. ذهنم نیاز به کمی زمان 

داشت تا تمام تمثال های واقعی که دیده رو کمی درک 

 کنه. کیفم رو روی پام گذاشتم. 

 خواستم مزاحم استر..احتت بشم.نمی-

تاد، راحت موهای خرمایی شدش رو پشت گوشش فرس

شد حس آرامش بهم نبودم ولی هربار که نزدیکم می

داد. رنگ نگاه مهربون و صافش قلبم رو وادار دست می

 کرد آروم باشه.می
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این چه حرفیه دختر خوشگلم، استراحت بدون بودن تو -

 استراحت نیست فقط یه کام از مرگ و دود کردن جونمه. 

 پایه های مبلش رو کمی جلو کشید. صدای کشیده شدن

 چوبیش روی کف زمین شبیه جیغ دلخراش بود.

با هیجان به صورتم نگاه کرد و با شوقی که از یک  

مادربزرگ بعیده، لب هاش رو غنچه کرد، ابروهاش رو 

 چین داد و گفت:

 نگاش کن توروخدا، چقدر خوشگل و ماه شدی.-

کمی خم شد، تن سفیدش تو چشم بود، مدام مادرم 

 مد. با دست گونم رو نوازش کرد.اوجلوی چشمم می

فدای این چشم های خوشمزت بشم. کپی برابر اصل -

مادرته. البته چشم های مامانت به من رفته، توام به مامانت 

 رفتی.
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 یکم ساکت شد. 

انگشت های داغش بوی طراوت شکوفه های فروردین 

 داد.ماه رو می

 و تست کردی؟ باور کردی حرفامبگو ببینم، گردنبندت-

 واقعیه؟ 

دهنم رو باز کردم ولی وسط راه بستمش، کمی عجیب 

بود. همه چیز زیادی عجیب شده و افسوس که آدم خیال 

 پرداز و تخیلی نبودم.

شاید هنوز به اون صورت با گرگینه ها کنار نیومدم و  

حاال با ماهیت جدیدم باید سروکله میزدم و این کمی 

 جای بحث داشت. 

لی ازم توقع نداشته باشه که سریع با امیدوار بودم کسی خی

 همش کنار بیام.
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سرم رو پایین انداختم، دربرابر چهره مشتاق مادربزرگم با 

 مالیمت گفتم:

و دوباره تست و بخواین جرات نکردم گردنبندراستش-

کنم. هنوز با اون چیزی که برام پیش اومد کنار نیومدم. 

 ولی دیشب تو دفتر خاطرات مادرم...

ست، کل وجودش گوش شد و با دقت بهم نگاه صاف نش

کرد. زیر نگاه منتظرش کمی عجله کردم. از داخل کیفم 

عکسی که چندین تا ناموزون خورده تا کوچیک بشه رو 

 بیرون کشیدم.

عکسی که دیشب وقتی دیدمش تا خود صبح به خاطرش 

 هق زدم.
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نوشت مادرم اهل خاطره نوشتن نبود. هیچ وقت نمی-

اومد. یه دفتر بابام واسش ولی از دفتر و کتاب خوشش می

خریده بود، عکسای من از اولین سونوگرافی تا روزی که 

 از دست دادمشون...

خواست بهش نگاه کنم، اون زیادی بغض کردم. دلم نمی

های لرزون شبیه مادرمه! مادری که نداشتم. با انگشت 

 عکس رو سمتش گرفتم و ادامه دادم.

 و پیدا کردم. پشت جلدش زیلوگرافی شدش، این-

ش زل زدم که به چشم های مه گرفته و اشک روی گونه

 ریخت.پیش چشم هام پایین می



 

Romanzo_o 1690 

 عکس شماست! با مادرم...وقتی که یازده سالش بود.-

 بین اشک هاش صورتش رو پاک کرد و سری تکون داد.

و گرفتیم. دفعه اولی که آوردمش شم اینتو ق-

 اینجا..مجذوب اینجا شد. مردم، آدما! 

 تلخ خندید.

خواست پیش مردم باشه...تو همون شهر عاشق دلش می-

 پدرت شد. وقتی که با برادرش سوار کشتی شدن...

با سررسیدن نگین و نوشیدنی هایی که برامون آورده بود 

 چرخوند. فوری عکس رو پنهان کرد و روش رو

 بانو پذیرایی کنم؟-

دونی اگه بفهمم نه برو بیرون، فالگوشم واینستا. می-

 کنم؟پشت دری چی کارت می
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ه تونم برنگ نگین پرید، تند تند سری تکون داد و می

 جرات بگم فرار کرد! 

با رفتنش به چهره گرفته و ناراحت پریناز نگاه کردم که 

 دلیل پرسیدم. چه طور به عکس کهنه زل زده بود. بی

چند روز پیش که موهاتون طالیی بود! االن چرا خرمایی -

 شده؟

بدون چشم گرفتن از اون یادگاری که حکم مدرک رو 

 داشت گفت:

رنگ کردم. احساس کردم از شباهت زیاد من و مادرت -

 خواستم یکم اوضاع بهتر شه.اذیت میشی، می

 نکرد بیرونفسم رو سنگین و با آهی که تکمیلش می

 فرستادم.
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دونستم چی صدا خواستم صداش کنم ولی نمیمی

 بزنمش! 

ریناز گفتم پقطعا سنش از من خیلی بیشتر بود، بهش می

 جون؟

 گفتم مامانی؟ یا می

به هیکل و صورت بی نقصش توجه کردم. مغزم با حرص 

و تموم کن، کجاش توروخدا این بازی کثیف》گفت می

 《شبیه مادربزرگاس؟ بیشتر دافه!

از تفکرم خندم گرفت، خودم رو جمع و جور کردم و 

 مالیم گفتم:

یه اتفاقی افتاده..یعنی یه چیزی شده که مایلم بدونم -

 تقصیره منه یا نه...
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مردمک هاش منتظر ادامه صحبتم موند. مژه های نمدارش 

 رو بهم فشرد و دستش رو زیر چونش کشید.

؟ کنیمیما..یعنی پریا برای گرگینه ها مشکل درست م-

 منظورم اینکه...

مکث کردم، حرف زدن برام سخت بود. انگار خودش هم 

 فهمید.

آشام ها پریا موجوداتی هستن که از گرگینه ها و خون-

برترن. از زمانی که حیات رو کره زمین شکل گرفت، ما با 

اونا در جنگیم. خون ما برای اونا مفیده و خون اوناهم 

هست که دیگه کاری به کار  برای ما! البته یه چند سالی

هم نداریم. جنگ زیاد چیز خوبی نیست. به خصوص که 

 تعداد پری ها کمتر از گرگینه هاست!

🍹⚡🍹 

۱۳۴ 
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🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 چرا کمترن؟ -

 پریزاد لبخندی از بی اطالعیم زد و مالیم گفت:

ها راه افزایش جمعیت تونن زادو ولد کنن. تنپری ها نمی-

 ما،  تبدیل شدن به پریه!

 چشم هام هشتا شد.

 پس چه طوری مادر من...-

 بین حرفم پرید و با حوصله توضیح داد.

تونن بچه دارشن و نه پری آشام های اصیل مینه خون-

های دریایی! واضح تر بخوام بگم، ژن ما کمی توسط 
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است. هجادوگرا دست کاری شده. قدرت تو دست دورگه

ام یه ریشه از نسل انسان درون ژنم هست که من دورگه

آشام های و باردار بشم. بالسِت ها، خونتونستم مادرت

تونن کسی رو بچه دار ای که آلفا هستن، اونام میدورگه

 ارزش! العاده باای! یه پری و یه ژن فوقکنن. توام دورگه

 ت:فبعد حالت عصبی به چشم های جدیش داد و کالفه گ

تونه تولید مثل کنه تنها جونوری که راحت می-

 هان. حرومزاده ها از اول مورد توجه بودن.گرگینه

کمی فکر کردم. شاید باید سوال هام رو ساده تر بیان کنم 

تا جواب های ساده تری بگیرم. درهرحال تولیدمثل 

 چیزی نبود که االن بخوام بدونم.

خواستم نزدیک به االن، به جواب هایی نیاز داشتم که 

 باشه.
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نفسی از بوی گل رزی که بی نهایت شدید تو فضا 

 پیچیده استشمام کردم و گفتم:

آشام ها صدمه تونیم به گرگینه ها یا خونخب ما می-

 بزنیم، نه؟ 

سری تکون داد و به مبل تکیه زد. درحالی که انگشت 

 تنید خیلی خونسرد جواب داد.های ظریفش رو درهم می

د! قدرت ذهن پری ها زبانزده! یه پری قدرتمند صددرص-

آشام یا گرگینه رو کور کنه با تصور کردن میتونه یه خون

 تونه مغزشون رو بترکونه!یا بدتر می

ای دهنم وا موند و رنگم پرید. یک طوری با برای ثانیه

 ست.لذت گفت بترکونه انگار هندونه

بیه مامان ام رو دید، تابی به گردنش داد. شوقتی چهره

خوان از بچه ها حرف بکشن، های بدجنسی که می

 نگاهش رو تنگ کرد.
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یک لحظه حس هانسل و گرتل رو داشتم که جادوگره 

 خواست بخورتشون!می

اتفاقی افتاده عزیزدلم؟ نکنه به خاطر حمله عصبی که به -

 پسرعموت وارد کردی ناراحتی؟ از نظر من که حقش بود.

 کردم.ناباور به خودم اشاره 

 م..من وارد کردم؟ ت..تقصیر منه؟-

لبخند گرمی زد و نگاه مرموزی بهم انداخت. چیزی که 

ترسیدم انگار واقعیه و این یعنی من آدم بدی ازش می

تونه به هرکسی صدمه هستم؟ آدم یا موجودی که می

 بزنه؟

تو از نسل منی، بهترین دورگه در نوع خودت. ذهنت -

تونی انجام بدی. ری بخوای میانقدر قدرتمنده که هر کا

 هنوز کامل قدرتت فعال نشده! وای که فعال بشه یاسمن...
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دست هاش رو بهم کوبید، افتخار و حس قدرت کلماتش 

 مو به تنم راست کرد

. 

بلند شد و لب استخر ایستاد. دربرابر نگاه وق زدم به آب  

 اشاره کرد و با لحن مرموزی گفت:

ل بشی دخترک عزیزم! دریا وای اگه روند تبدیلت کام-

دربرابر تعظیم میکنه. پری کاملی رگ انسان داره، یه 

 دورگه اصیل!

 انگشت هاش مشت شد، گردنم رو دراز کردم. 

ه ای کحس کردم از ناکجاآباد باد وزید. حس نفرت و کینه

باال سر آیت و کارن داشتم، تو وجودم مثل گرداب 

 چرخید.

🍹🍹🍹 
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گذاشتم یعنی امروز و فردا. پارت دو روزتون رو یه جا 

 ام تعطیل رسمیهچهارشنبه

 ��پارت بعدی پنج شنبه گذاشته میشه

🍹⚡🍹 

۱۳۵ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

حفره ای وسط آب شکل گرفت. بدون دخالت دست، 

بدون دخالت هیچ دم و دستگاهی و این شگفتی انقدر 

ط یک فیلم تخیلی شیش ادامه داشت که احساس کنم وس

 ُبعدی نشستم!

 پریناز پر قدرت تر ادامه داد
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 اونوقت آب دربرابرت زانو میزنه...-

انگشت هاش باال رفت، موجی تو آب ایجاد شد و 

 همزمان صدای جیغ زنی تا ته سیستم شنواییم فرو رفت.

سرم سوت کشید، هم پای گوشم، هم پای قلبم! انگار 

 ردن. سوزن تو گوشِت قلبم فرو ب

شبیه کسی که روش مالس ریختن و حسابی میخ کوبش 

کردن به رقص آب و  قطراتی که به دیوار و کف استخر 

پاچیده شدن، نگاه کردم. مثل کوری که تا االن ندیده و 

 ایمثل کری که تا االن نشنیده، غرق در حِس ناشناخته

 شدم که زبونم از بیانش کوتاه بود.

 ای واقعی و ماورا...کوتاه، مثل مرز باریک دنی

نفسم رو با دمی بلند بیرون فرستادم. آب فروکش کرد، 

لرزید و هنوز سطح آب از امواج کوچیک و بزرگ می

 خورد. تکون می
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 پریزاد با غرور خاصی چرخید و لبخند گرمی زد.

به زودی اینارو بهت یاد میدم. اگه روند تبدیلت تکمیل -

شه خالص، میشی یکی شه،  اگه اون رگ لعنتِی ناخالص، ب

 مثل من یا حتی بهتر از من! 

آب دهنم رو با صدا قورت دادم، قلبم مثل اینایی که تا 

ام وا رفته بود و خودش مرز زهرترکی رفتن گوشه سینه

 رو باد میزد.

 مثل شما شم؟ مگه االن..م..من پری نیستم؟-

نگاهش شاد بود، جلوی هیکل وا رفتم روی مبل زانو زد 

 بین انگشت های داغ و تب دارش گرفت. و دستم رو

کامال نه، بین انسان بودن و ماهیت جدیدت موندی. -

راهی تا قدرتمند شدنت باقی نمونده. اگه کامل شی، اگه 

 پری شی...
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نگاهش سرخ شد، اخم کرد. حجم زیاد خشم روی 

صداش تاثیر گذاشت. لحنش از حرص و نفرت لرزید و 

 غرید.

ن تونی بگیری. اوو میباهات کردن انتقام تمام کارایی که-

های حرومزاده الیق روزی صدبار مردنن. تو..تنها گرگینه

پری هستی که بعد من قدرتمنده! تو عزیزم، تو نازدونه 

و مجازات میکنی. هرکسی که سر راهت من! تو همشون

اشام و چه هر موجود پست باشه! چه گرگینه چه خون

 دیگه.

آوا و واو به واو کلماش جادوم مسخ شدم، با جمالتش، با 

گفت از شکنجه شدن کارن و کرد. ندایی درونم میمی

آیت لذت بردم. از اینکه زمین بزنمشون، از اینکه جلوم از 

 درد ناله کنن!
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طور که من درد کشیدم. از اینکه درد بکشن، همون

طور که واسه من عذاب بودن، منم عذاب شم همون

 بیوفتم به جونشون.

 م بگیرم؟انتقا-

صدام دورگه بود، پریزاد خندید و سری تکون داد و 

 بالفاصله گفت:

گیری، فقط باید پروسه تبدیلت کامل شه. اولین می-

بخش تبدیلت تو رودخونه کِلر بود و خوردن نور ماه به 

 بدنت! فقط دوتا مرحله دیگه مونده که تموم شه...

 این خشم،فهمیدم چرا کنترلی رو احساساتم ندارم. از نمی

از این نفرت، از این حس انتقام و قدردتمند بودن خوشم 

 اومد.می
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خواست. مغزم گفت رو میدلم اون قدرتی که پریزاد می

خاموش شده بود و فقط زبونم بود که به تحریک یک 

 نیروی عجیب مثل آدمی که طلسم شده، حرف میزد.

 چه طوری کامل میشم؟ -

 روی میز خم شد.انگار که منتظر این جمله بود. 

🍹🍹🍹 

پارت دو روزتون رو یه جا گذاشتم یعنی امروز و فردا. 

 ام تعطیل رسمیهچهارشنبه

 ��پارت بعدی پنج شنبه گذاشته میشه

🍹⚡🍹 

۱۳۶ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 
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❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 ای سرخ و غلیظاز کنار تنگ بوهمیا خورشیدی که با مایع

اشت و پیش چشم هایی که حتی پر شده، گیالسی برد

 قدرت پلک زدن نداشتن لب زد.

 ست! یه کم از این عصاره رو بخور.کاری نمونده، یه پله-

ش دیگه راحته باید پنج ساعت تو آب باشی و بقیه

 بعدش...

گیالس پر شد، مغزم گروگان گرفته شده توسط 

کشید و فریاد میزد ولی تقالهاش برای احساساتم جیغ می

 لم موفق نبود.درک حا

 کار میکنم.دونستم دارم چینمی

 کسی داد میزد که همش رو سربکش! 
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دیگه تنها نبودم، دیگه ترسی از افراد سودجو نخواهم 

 تونستم راحت زندگی کنم.داشت. می

با کسی که شبیه خودش هستم، کسی که دوستم داره! 

بهای آرامش نوشیدن یک عصاره عجیب با بوی خاص 

 بود؟

گیالس رو بین دست هام گرفتم، به مایع غلیظ  دو دستی

 و سرخش خیره شدم. 

دست های پریزاد روی زانوهام قرار گرفت، به رونم فشار 

 آورد. لب هاش رو زبون کشید.

 خواستم بپرسم این چیه؟به صورتش گنگ خیره بودم، می

ولی نمیشد، زبوِن المصبم فقط کلماتی رو که خودش 

 ا اختیاری از خودم نداشتم؟کرد. چرخواست ادا میمی
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بخورش عزیزم، بعدش تمومه. تو میشی پریزاده. یه -

آشام هارو به تونه گرگینه و خونموجود قدرتمند که می

 و ادامه میدی تو کوچولوی من...درک بفرسته تو راه من

نگاهم خمار شده، بدنم سست و بی انرژی بود و فقط، 

س رو باال انگشت های دستم بودن که مصرانه گیال

 آوردن.می

 م..گه را..ه تو..چیه؟-

اومدن و بی خودی دراز حرف ها، کلمات، آوا ها کش می

میشدن. حالم متعادل نبود. ضربان قلبم کند بود. لبه 

گیالس روی لب های خشکم نشست. برای نوشیدنش 

 مکث کردم. خیلی چیزا عجیبه!

 کشن!کشتار عزیزم! پری های دریایی فقط می-

 ..م..میکشن؟چ..چی-
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کمی باالتنش به سمت باال خزید، مثل مار خوش خط و 

 ش شده.خالی که دنبال نیش زدن و خفه کردن طعمه

 ته گیالس رو به سمت باال فشرد و ابرو باال انداخت.

تمام گرگینه ها! تمامشون. کشتنشون لذت بخشه توام -

خوشت میاد. با کشتن کارن و آیت و گله مسخرش شروع 

خورم انقدر خوشت میاد که هر روز خدا قسم می کنیم.می

 دنبال شکاری...

حسم قلقلک اومد، بی تعادل به خباثت و نگاه شیطانیش 

 سر خوش خندیدم و بی اراده و مست و پاتیل گفتم:

 از..ک..کشتن..خ..خوشم...م..میاد؟-

 خوشت میاد عزیزدلم، بخورش...-

ام امهتمام شگیالس رو باال بردم که یک ثانیه بوی بارون  

رو پر کرد و فریاد بلند مغزم، از البه الی حس هایی که 
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تسخیرش کرده بودن،  تمام وجودم رو لرزوند و گوش 

 هام از فریاد مغزم کر شد.

 《ست!آرشامم گرگینه》

🍹🍹🍹 

پارت دو روزتون رو یه جا گذاشتم یعنی امروز و فردا. 

 ام تعطیل رسمیهچهارشنبه

 ��شته میشهپارت بعدی پنج شنبه گذا

🍹⚡🍹 

۱۳۷ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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ضرباِن کند قلبم شتاب گرفت، به آنی تمام خماری و 

منگیم از سرم پرید. به خونی که تو جام غوطه ور شده 

نگاه کردم و با وحشت گیالس رو روی میز گذاشتم. مثل 

 فنر از جام پریدم.

تمام احساساتم پرید، مغزم به کار  پام به مبل کوبیده شد. 

افتاد. بی توجه به درد بدی که تو پاهام پیچید صاف 

 ایستادم.

  

دست لرزونم رو روی سینم چسبوندم و با لحن عصبی و 

 گیجی گفتم:

 این دیگه چه کوفتیه؟ خوِن؟ واقعا خوِن؟! -

پریزاد با نگاهی متحیر همون طور که روی زمین نشسته 

 گردن چرخوند و ناباور زمزمه کرد.بود،  سمت هیکلم 

 به همش زد! چه طوری؟!-
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 اخم کرده و با حرص جواب دادم.

و بهم زد؟ چی میگی؟ چی-

 این...چ..چه..ک..کو..فتی..بود؟

مغزم مثل کامپیوتر، تمام پردازش هارو به سریع ترین 

حالت ممکن جلو چشمم میاورد. انگار واسه سوزوندن 

کرده بودن، سریع تر  اون احساسات عجیب که اسیرش

 کرد.هم عمل می

 ناباور کلمات رو پشت سر هم به صف کردم. 

تو گفتی کشتن کارمونه؟ کشتن آدما؟ پری ها خلق شدن -

 که بکشن؟

اخم های غلیظ پریزاد روی چشم هام استوپ کرد، با 

انگشت های مشت شده از جاش بلند شد و بی توجه به 

 سوال و حرف هام غرید.
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و بهم ریخت؟ تو اون کردی؟ چی تمرکزتبه چی فکر -

لحظه به چی فکر کردی؟ چه موضوعی انقدر قدرتمند 

 بود که مانع شد از فرمانم عقب بکشی؟

ترسوند. بیخیال بقیه حرف هام شدم.  لحنش من رو می

کردم االن منی که تا االن احساس آرامش و قدرت می

الت حچیزی تا مرز سکته فاصله نداشتم و سرم به بدترین 

 کشید.ممکن تیر می

 با نفهمی سری تکون دادم و گفتم:

 گید! کدوم موضوع؟فهمم چی مینمی-

ریزبینانه نگاهم کرد، هنوز خودم رو پیدا نکرده بودم و 

کردم درک کنم که چی شده! دقیقا بعد از گیج سعی می

 رقص آِب استخر کنترلی رو خودم نداشتم.

عصبیش رو آروم  پریزاد بدون تغییر حالت چهرش، لحن

 کرد و مالیم تر گفت:
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و تموم کنی یاسمن. تنها راهشم تو باید پروسه تبدیلت-

عصاره رو بخوری. قصد من قدرتمند کردن و  اینکه این

خوام موش آزمایشگاهی پسرعموت برتر کردنته. نمی

 باشی. 

عقب عقب رفتم، وجودم از تصور شیطانی بودن حرف 

 تاد.هایی که بهم زد به رعشه اف

چند ثانیه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم به اعصابم  

مسلط باشم. بوی مرگ و بوی رز ترکیب عجیبی که تو 

 خورد رو دوست نداشتم.بینیم پیچ می

و بکشم...ق..قدرتمند بشم که آدم دوست ندارم کسی-

 بکشم؟

 مشتی روی میز کوبید که از جا پریدم.

که هزارتا از اونا آدم نیستن. موجودات پلیدی هستن -

مارو شکنجه کردن. مارو تیکه تیکه کردن تا قوی شن! تا 
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جهش ژنتیکی کنن. پسرعموت خوب میدونه خون تو 

تونه قدرتمندش کنه. واسه همین گازت چقدر می

 تونه قویش کنه، میفهمی؟گرفت..خون تو میمی

 تو اون لحظه نه!

دونستم حرف هاش برام مفهومی نداشت، فقط می

 دستگاه کشتار بشم.خوام نمی

خواستم نبود ولی چند حرف های پریزاد چیزی که می

 ثانیه پیش چیزی بود که با تمام وجودم بهش میل داشتم!

 چشم بستم، مردد و با حالی خراب گفتم:

دونید..چیه احساس میکنم هنوز کنار نیو..مدم. یه می-

 وقت دیگه صحبت کنیم. باید فکر کنم.

کیفم رو چنگ زدم. پیش چشم  دستم رو به سرم گرفتم،

های پریزادی که دست هاش رو روی میز به صورت تکیه 
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کشید، سمت پله ها رفتم گاه قرار داده بود و تند نفس می

 که صداش تو گوشم پیچید.

 عاشق کسی شدی یاسمن؟-

🍹⚡🍹 

۱۳۸ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

زهر و کوفت بود نگرانم  لحن صداش که ترکیبی از جام

کرد، انقدر نگران، که قلبم با لرزش خفیفی هری پایین 

 افتاد.

 دستم دور بند کولم سفت تر شد. 
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چشم بستم. بین حفظ ظاهرم و تالش برای دوباره کنترل  

کردن مغزی که تا همین چند دقیقه پیش توان تمرکز 

 نداشت، گیر افتادم.

 جواب نمیدی یعنی شدی؟-

به چهره جدی و اخم های تند و تیزش نگاه  از سرشونه

 گذرایی انداختم. 

شاید اگر تو یه موقعیت معمولی بودم، به مادربزرگ 

معمولیم از عالقه معمولیم به یک انسان معمولی حرف 

میزدم و قطعا مادربزرگمم با اون دست های چین خورده 

و نگاهی گود رفته و صورتی شیرین و مهربون بهم 

 گفت:یخندید و ممی

عاشقی هزارتا دردسر داره. حاال پسره کی هست؟ پول -

 داره؟ خونه داره؟
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ولی هیچ یک از مسائلم معمولی نیست، حتی مادربزرگم. 

رقصید و تمایل داشت با آرایش حسی تو درونم می

نظامی محکم و استوار، از نام یک آدم غیر معمولی 

 حفاظت کنه.

و  م طرف زل بزنممثل این پنج سال که یاد گرفتم تو چش

 قاطع دروغ بگم، گفتم:

کسی تو زندگیم نیست و عاشقم نیستم فقط هضم این -

همه مسائلم مشکله. بزار یکم فکر کنم. باید با چیزایی که 

 گفتی کنار بیام. 

نگاهش رو تنگ کرد، شبیه خنجر و نیزه تیز شد و تا ته 

 وجودم رو سوراخ کرد. 

ی هم داشته باشه، ترسیدم قدرتی به نام ذهن خوانمی

اونوقت کارم تموم بود. سرم رو پایین انداختم و مالیم 

 گفتم:



 

Romanzo_o 1718 

 بینمت مامان پری!باید برم...ب..بعدا می-

واینستادم تا ذوق عجیبی که تو نگاهش و صورتش با 

 همین تک جمله نشست رو نگاه کنم.

فرار کردم و بی توجه به تعظیم نگین، جادوگری که 

بده، سمت در رفتم و از اون خونه  تونست تغییر چهرهمی

 گریختم.

یک جوری یک نفس تا سر خیابون دویدم که انگار یک 

 شیر گرسنه دنبالم کرده.

م کرد یک جا بند شضربان قلبم تند بود، مغزم التماس می

و کمی فکر کنم. حرف های پریناز، اون عصاره عجیب، 

 مسائلی که تو رودخونه کلر پیش اومده حتی خونم!

کرد زی که هر ماه به هر نحوی کارن ازش استفاده میچی 

 داد.خبر رو زجر میو مِن از همه جا بی
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بیخود و بی جهت بغض به گلوم سر زد، شد یک توده 

 .ام فشار میاوردبزرگ و در حال انفجار که به گلوم و سینه

اولین اشک که از چشمم چکید، کل زمین و زمان رو 

 وار گفتم:لعنت کردم و زیر لب زمزمه 

 خوام آدم بکشم...نمی-

*** 

کرد که اصال چشم هام ورم داشت و ِگله از روزی می 

له کشیدم، از پخوب نبود. با بی حالی و بینی که باال می

های آپارتمانم باال رفتم و نگاه بی رمقم روی زمین رو 

کرد. مغزم از اینکه حوصله آنالیز کردن بهش جارو می

 دادم شاکی بود.نمی

چند پله دیگه رو باال رفتم و درست جلوی در از دیدن 

مهیار سرجام ایستادم. با دیدن چهره مچاله و کدرم 

 مردمک هاش کمی گشاد شد و وا رفته گفت:



 

Romanzo_o 1720 

 سالم یاسی.-

االن بدترین موقع واسه حال و احوال بود، صبح به اندازه 

کافی گند زده شد تو حالم. امیدوارم خبر مرگ آیت رو 

 ه. آورده باش

اخم کردم و بد خلق، همون طور که کلید واحدم رو از تو 

 جیبم درمیاوردم گفتم:

حوصله ندارم مهیار، اگه اومدی غر بزنی و دوباره اسم -

کارن و کوفت و زهرمار بیاری باید بگم واقعا بد موقع 

اومدی. اصال اعصاب ندارم صبح تو بیمارستان خیلی 

 خوش گذشت...

🍹⚡🍹 

۱۳۹ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

سوئیِچ بین انگشت هاش رو کمی چرخوند. سر پایین  

 انداخت و بین حرف هام پرید.

 اومدم معذرت خواهی کنم.-

خواستم تو سوراخ فرو ابروهام باال پرید، کلیدی که می

 کنم رو همزمان چرخوندم.

 واسه چی؟-

گاه ایستادم و به ن تلخ خندید، بین در باِز خونه و هیکلش

 خجالتش زدش خیره شدم.

کردم کارن و پدرش انقدر حرومزاده بازی فکر نمی-

دربیارن. حداقل نه واسه تویی که کارن حلوا حلوات 
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ای که گفتی، کرد. میدونی ریما...ه..همون گرگینهمی

 خواست در کنار تو عقدش کنه.همونی که می

ی نشون بدم. تا دونستم چه واکنشسکوت کردم، واال نمی

چند ماه پیش برام مهم بود یکی بفهمه، یکی درکم کنه، 

 یکی بگه حق با تِو!

خواد عقد کنه، ولی االن، اهمیتی نداشت. به درک که می

 به جهنم!

با این وجود، لحن شرمنده مهیار رو واسه اولین باِر که 

 شنیدم. کمی آتش حرص و نفرتم کم شد. می

 با آه غلیظی سر تکون دادم. لحنم رو آروم تر کردم و

ره دونستم دختمهم نیست، خوبه که باز یکی فهمید. نمی-

 کیه...

 لحن مالیمم بهش جسارت داد سرش رو بلند کنه.
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 دونی دختر عموی آرشامه؟دختره..اسمش ریماست. می-

 کمی گیج نگاهش کردم. ذهن وراجم چند ثانیه خفه شد.

ای گرگ های ریما سلحشور، دختر عموی آرشام. آلف-

 ای! نقره

 نگاهش رو تنگ کرد و دستش رو تو جیبش فرو کرد.

 دونستی؟نمی-

حس کردم این موضوع هم واسم مهم نیست. یک وقتایی 

یک مشکلی واسه آدم پیش میاد که انقدر بزرگ و سنگینه 

 که بقیه چیزها بی اهمیت میشه. 

قطعا وقتی آرشام آلفاست و قدرتمنده، خاندانش یا فک و 

 امیلشم این طورین! ف

شونه ای باال انداختم و در برابر چهره کنجکاوش بیخیال 

 گفتم:
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 دونستم.نه نمی-

 مهیار دستش رو به درگاه در تکیه داد. مشکوک پرسید. 

دونی کجاست؟ باهاش از سلحشور خبر نداری یا نمی-

 حرف نزدی؟

کیفم رو داخل خونه شوت کردم. زیپ کنار بوتم گیر 

 الفه روی کفشم خم شدم.کرده بود، ک

تو گفتی باهاش کات کن منم کردم. چه میدونم -

 کنید؟ کجاست؟ مگه شما گرگ ها تله پات نمی

خندید و سری به معنی نه تکون داد. دستی دور دهنش که 

 کرد، کشید.هنوز لبخند روش خودنمایی می

ممکنه چند دقیقه وقت بزاری صحبت کنیم؟ درحد یه -

 و بگیرم.م وقتتخواچایی خوردن می
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بوت هام رو جفت کردم و حینی که نفس عمیقی 

دادم، به صورتش توجه کشیدم و چینی به بینیم میمی

 کردم.

  ادامه پارت

 چه حرفی؟ خیلی واجبه؟-

فقط سری تکون داد، موهام رو داخل مقنعه برگردوندم. از 

صبح مخم تلیت شده بود! پوفی کشیدم و لب های 

 م بود.ر کردم. بازهم تشنهخشکم رو با زبون ت

 یک قدم عقب رفتم و درو باز کردم. 

خوام دوتا مسکن و بگو و برو . میبیا توام حرفات-

 بخورم بکپم!

 لبخندی زد.

 تونی بکپی.گیرم. بعدش میو نمیزیاد وقتت-
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دوال شد تا کتونی هاش رو دربیاره. خسته کیفم رو از کنار 

نسبتا زیادی که روی دیوار برداشتم ولی با دیدن خون 

دیواِر کنار جاکفشی، درست پشت در مالیده شده جا 

 خوردم.

انگار کسی با مشت و دست های خونیش رو سفیدی 

 دیوار نقش و نگار کشیده. 

پشت در یک جفت کفش مردونه آشنا به چشم خورد و  

خون هایی که قطره، قطره لک به جا گذاشته. نفسم رفت، 

 زمه وار با خودم گفتم:تمام بی حالیم پرید. زم

 ست...یکی تو خونه-

🍹⚡🍹 

۱۴۱ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

آب دهنم رو پرسروصدا قورت دادم، برای لحظه ای بوی 

 بارون حدس و گمانم رو به یقین تبدیل کرد.

شناسم، با وجود م رو میمطمئن بودم مهمون ناخونده

م به خاطر خون ته دلم نشست، چهرهای که ترس و دلهره

 رو شده، واسه چند دقیقه نگه داشتم.

اگر مهیار بویی از جریان میبرد جون مهمونم به خطر 

 میفتاد.

رو بشه، مهیار قدم اول رو برداشت. قبل اینکه وارد راه

 سینه به سینش ایستادم و تمام تنم رو صد راهش کردم. 

کف زمین از  طوری که دیدش نسبت به لکه های خون

 بین بره.
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دستم رو به لبه در چسبوندم و جدی و خیره تو صورتش 

 گفتم:

 یه وقت دیگه صحبت کنیم؟-

چشم هاش گرد شد، انقدر تنم رو جلو بردم تا مجبور شد 

 برگرده عقب و روی پادری وایسه.

 هو؟چیشد یه-

تا جایی که خودم الی در بمونم، درو نیمه نگه داشتم. 

 مرم نشست.عرق سردی روی ک

چند خانم با لباس محلی تو دلم رخت و لباس  

 شستن. می

 د.کوبیقفسه سینم، از ساِب ماشین ساراهم بلندتر می
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یادم افتاد یه کار خیلی مهم دارم. باید بهش برسم. فردا -

صحبت کنیم؟ یا فردا شب! بهت زنگ میزنم اصال خبر 

 میدم، خوبه؟

ی مشکوکی ابروهای مشکی رنگش به حالت گیج و کم

 باال رفت.

 یاسمن طوری شده؟-

 خون...

بوی خون و بارون، نگاه مظنون مهیاری که مردمک هاش 

 یواشکی برق میزد و پره بینیش کمی بازو بسته میشد.

دلهره اینکه یک ثانیه بوی ناآشنایی رو احساس کنه من  

 ترسوند.رو می

پیش خودم فکر کردم اگر اوضاع خطری شد یک درد 

 گنش ایجاد کنم! مزمن تو ل
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دونستم چه طور میشه هرچند که درست حسابی نمی

 کنترلش کرد.

انقدر لبه دِر چوبی رو به پهلو هام فشار دادم که کم کم 

 گرفت.داشت دردم می

امیدوار بودم انقدری عطر به خودم زده باشم که مهیار،  

 بوی خون رو نفهمه.

ن سری تکون دادم تا حد ممکن عادی ترین حالت ممک

 گفتم:

نه چیزی نشده فقط حواسم نبود کارم چقدر مهمه. یه -

پروژه تحقیقی واسه دانشگاِه، مربوط به پایان نامم میشه. 

دیگه چند ترم دیگه تموم میکنم. مهلتشم تا فرداست! تازه 

 نصف تحقیقمم پیش دوستمه، اونم باید بیاد که...

ا ب برای یک ثانیه انتهای خالی بندیم، جمله کم آوردم و

 کمی فکر ادامه دادم.
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 پروژه رو کامل کنیم. آخر ترمه.-

ابروهاش به سختی به حالت عادی برگشت. چهره مصمم 

و دری که چهارچنگولی بهش چسبیده بودم حسابی 

 کنجکاوش کرده.

 با سر انگشت هاش به گردنش دست کشید و کج خندید.

 هویی یاد تحقیقاتت افتادی.چه یه-

ام کشیدم. خم شد و کتونی هاش زبونم رو الی دندون ه

 رو پاش کرد.

 کارن و آیت اعصاب واسم نذاشته، یادم رفته بود. -

ی لرزید، باالچیزی نگفت، از استرس پای راستم کمی می

 پلیور آبیش رو صاف کرد و سمت پله ها رفت.
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رو، طوسی شدن نگاهش تو فضای کمی نیمه تاریک راه 

گ کرد باعث یک و همزمان ایستادنش دریچه قلبمم تن

 م شد.درد خفیف و مزمن تو سینه

🍹⚡🍹 
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از سر شونه چرخید و نگاه پر از حرفی بهم انداخت. فقط 

نگاهش حرف داشت، ولی زبونش، اون زبونش که کم تا 

 االن لیچار بارم نکرده الل موند.

 نفس عمیقی کشید. 
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های مشت شدش رو ازم قایم کرد و بدون اینکه  انگشت

 نگاهم کنه، با لحن خشداری گفت:

 مراقب خودت باش.-

رفت، وقتی مطمئن شدم راه خروجی رو در پیش گرفته 

یک جوری درو بستم و دویدم تو خونه که وسط راه پام 

لیز خورد و نزدیک بود پخش زمین بشم و عماًل جمله 

 ای درخت گرفتم.مراقب خودت باش رو به برگ ه

 آرشام؟ آرشام کجایی؟-

حموم و سرویس بهداشتی رو نگاه کردم، چراغ اتاقم 

 خاموش بود. هول زده دستم رو سمت کلید برق بردم.

 تاحاال..تو..ب..با..من..ک..کات..ک..کردی؟ازکی-

با شنیدن صداش درست جلوی در، سرم رو پایین آوردم.  

 معلق بود.بوی بارون بیشتر از هروقتی تو فضا 



 

Romanzo_o 1734 

چراغ رو روشن کردم و از دیدن صورت رنگ پریده و 

دست خونیش که روی پهلوش قرار داشت، زهرم ترکید. 

 جا قطع شد!نفسم همون

جلوی پاهای دراز شدش زانو زدم و همزمان سعی کردم  

 به خودم نفس مصنوعی بدم تا نمیرم.

 یا خود خدا، چیشدی؟-

و به بدنش  به تیشرتی که از خونش خیس شده بود 

چسبیده نگاه کردم، با ترس و وحشت روی پهلوش خم 

 شدم و با لحن لرزونی گفتم:

 چرا همچین شدی؟ آرشام چیشده؟!-

انگشت خونیش رو روی لب بینیش به حالت هیس 

 کشید.
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عسلی بی رمق و خمارش، موهای چسبیده رو پیشونیش 

و بدتر از همه، جسم آش و الش شدش شبیه چاقویی 

 کرد.شت قلمم رو تیکه تیکه میبود که دا

 آروم عروسک..آروم..خ..خوبم..ن..نترس.-

 خوب نبود!

اصال خوب نبود، آدم خوب این شکلی نیست. روی  

زمین سرد جای نشستن نیست، اونم با این حجم از 

 کرد مخفی کنه.جراحتی که با دست بزرگش سعی می

بلندشو..بلندشو ببرمت بیمارستان..جون من پاشو، -

 ریزی داری...خون

 و قس..م نخو..ر میرم مهیارو جر میدما! جونت-

کالفه و باحالی بد پاهام رو زیر تنم کشیدم و با بغض 

 گفتم:



 

Romanzo_o 1736 

 پاشو بریم بیمارستان..توروخدا.-

 دنبالمن، اگه ب..برم..گیر میوفتم. -

اومد. یک لحظه صحنه عصبانی بودم، جونم داشت درمی

آتیش شد، قلبم رو  خاک سپاری مادرم و پدرمم نفت رو

 به بار کتک گرفت.

بغض کرده شونه اش رو چسبیدم. حتی تصور اینکه  

 دوباره یکی رو از دست بدم واسه مرگم کافی بود.

 کی؟ کی این کارو باهات کرده؟ کی دنبالته؟ -

پلک هاش به سختی تکون خورد، خوشید نگاهش گرمی 

نداشت، به سختی نفس کشید. لب های خشک شدش رو 

 ن داد.تکو

همه..ه..مه دنبالمن. خوبم یاس، ج..جراحتم عمیق -

 نیست.
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اون دستش که خونی نبود رو با انگشت های لرزون باز  

کرد. از دیدن جسم مچاله شده نرمک که تند تند نفس 

کشید و چشم های کوچولوش شبیه من از ترس می

 لرزید، اشک تو چشمام حلقه زد. می

هیکل بزرگش رو  روی بازوش خم شدم و سعی کردم

 تکون بدم.

 تو این وضعیت نرمک چرا تو دسته؟-

 به چشم های آب گرفتم نگاه کرد و لبخند زد.

 فشارش دادم! ن..نرمه، واسه ریلکسی خوب بود.-

نتونستم خودم رو نگه دارم، کوهی از غم و دلهره رو 

کرد و با طنِز پر درِد کالمش چیزی تا سینم سنگینی می

 نده.هق زدنم باقی نمو

 پاشو بزارمت رو تخت...پاشو آرشام...-
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نگاه بی حالش رو به زوایای صورتم گردوند، تکون 

 ای که خسخفیفی خورد و چندتا سرفه خشک، با سینه

 اش خارج شد.کرد، از الی لب های ترک خوردهخس می

 میشه..ی..یاس.تخت..ک..کثیف..م..-

عصبی بودم، انقدر که نفهمیدم با کدوم زور و انرژی تنش 

 رو باال کشیدم. دستم دور کمرش پیچید.

م و گردنم سفت، نگه داشتم دست سالمش رو روی شونه 

 و با حرص غریدم.
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به درک که کثیف شه، به جهنم! تو این وضعیت به فکر -

 کثیفی تخِت المصب منی؟ 

گر گرفتم نگاه کرد. از تکونی که به از نیم رخ به صورت 

 هیکلش دادم، صورتش مچاله شد.

 لب گزید تا صدای ناله و آخش بلند نشه.

به سختی تنش رو نگه داشتم، سنگین بود و خودش قوت 

 کافی واسه راه رفتن و ایستادن نداشت.

هنوز نرمک رو بین انگشت هاش نگه داشته بود و سعی  

 نباشهمی کرد همه وزنش روی هیکلم 

 با مشقت چهار قدم ناقابل تا تخت رو طی کرد. 

دست خونیش رو روی پهلوش گذاشت، نرمک رو از بین 

 انگشت هاش بیرون کشیدم.
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ای برای بودن با من نداشت، همین همستر کوچولوم عالقه

که آرشام روی تخت افتاد، از الی انگشتم فرار کرد و 

گشت هاش روی سینه آرشام پرید و به دنبال دست و ان

 کرد.اطراف رو نگاه می

کردم حتی تو اون وضعیت بد و نگران کننده حس می

 نرمک هم نگرانه!

 تخت چه..بوی خوبی میده...-

پاهاش رو با مالیمت روی تخت صاف کردم، دوتا بالشت 

 زیر گردن و سرش گذاشتم. 

نفسم داشت کم میاورد و منتظر یک تلنگر بود تا بغضم 

 کنه.رو با فشار متالشی 

 ام؟چ..چرا گریه میکنی؟ انقدر..ش..شبیه..جنازه-

 با پشت دست اشکم رو پاک کردم، من دکتر نبودم! 
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حتی بلد نبودم باید چی کار کنم. کنار تخت زانو زدم و 

دستم رو به تیشرت خونیش گرفتم که مچ دستم رو بین 

 انگشت هاش گرفت.

 یاسمن...-

ی یا ده! تیر خوردو ببینم...باید ببینم چی شباید زخمت-

چاقو زدنت؟ کار کارنه، نه؟ نگفتم درنیوفت؟ نگفتم نکن؟ 

اگه طوریت بشه، همش تقصیر منه. تقصیر مِن خاک 

برسره. اول خانوادم حاالم تو! هرکی سمتم میاد صدمه 

 بینه...می

نذاشت به زخمش نگاه کنم، عرق روی پیشونیش ُشره 

 کرد. می

ا این حال زورم به اومد، ولی باز درد نفسش درنمی

 رسید! هیچیش نمی
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مچم رو با انگشت های خونیش محکم فشرد، رد خوِن 

 گرم و داغش دور پوستم رو محاصره کرد.

ربطی..ب..به تو نداره انقدر چرت نگو.   د..درد دارم، به -

خدا میزنم ناقصت میکنم اگ..اگه یه بار 

ره دیگه..ا..این..طوری..ح..حرف..بزنی! کارن..وجود ندا

 با..هام دربیوفته. ت..تو فکر میکنی م..من دشمن کم..دارم؟
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 نفسش قطع شد. سرش رو به بالشت چسبوند. 
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پلک های خیس و مژه های تر شدش رو بهم فشار داد. از 

 جام بلند شدم. 

 بار گناه و تونستم کنترل کنم وبا اشک هایی که نمی

 کرد، گفتم:مقصر بودن، به شدتش اضافه می

تو حالت خوب نیست. چی کار کنم؟ مگه دکتر نیستی؟ -

بگو چی کار کنم؟ اصال بزار زنگ بزنم سعید، یا 

 عمت...یکی باید بیاد به دادمون برسه.

به سختی پلک هاش رو باز کرد، انگشت هاش از دور 

 مچم شل شد. 

ده کردم و فوری گوشه تیشرتش از بی رمق بودنش استفا

 رو باال زدم.

از دیدن زخم عمیقی که تو پهلوش با یک جسم تیز مثل  

چاقو ایجاد شده بود چنان هینی کشیدم که نرمک از 

 ترس، باال پرید.



 

Romanzo_o 1744 

یا امام زمان! باید بریم دکتر! کی این کارو کرده؟! کدوم -

 آدم کثافطی این کارو کرده؟

 .به چهرش زل زدم و جیغ زدم

 کی کرده؟ آرشام حرف بزن!-

آب گلوش رو قورت داد، سیبک گلوش باال و پایین شد. 

 کرد آروم باشم.نگاهش داشت التماس می

نفرت و خشمی درونم شکل گرفت که احساس کردم  

خواد، همین االن مسبب این کارو انقدر زجر بده دلم می

 که از صدای داد و ناله هاش روحم ارضا بشه.

 وید، نباید به حرفش اهمیت بدم. خشم درونم د

بردمش بیمارستان! خونریزی داشت و این زخم باید می

عمیق کار یک آدم سادیسمی روانیه که فقط دنبال شکنجه 

 و درد کشیدن طرف بوده.
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 ای، همزمانخم شدم تا گوشیم رو پیدا کنم که صدای تقه

 با باز شدن در خونه به گوشم رسید.

ام که با آخرین رمق، نگران به به چهره رنگ پریده آرش

 کرد، توجه کردم.من نگاه می

 ام رو نداشت جز چند نفر! کسی کلید خونه

آب دهنم رو نتونستم قورت بدم. بلند شدم. کلت خونی و 

 سیاه رنگ آرشام روی زمین بود.

برداشتمش، با دیدگانی از اشک و نفرت، انگشتم رو روی 

 اش کشیدم.ضامن و ماشه

 کشمش. حتی اگه کارن باشه...رکی باشه میبه قرآن ه-

 نجوای پر از خشمم رو شنید، کمی تکون خورد.

خواست چیزی بگه ولی درد و ناتوانی و شاید کم بود می 

 داد.خون، اجازه انرژی صرف کردن نمی
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انگشت های خونیم رو دور اسلحه خونی پیچیدم. عقلم 

 شاکی بود، قلبم شوخی سرش نمیشد. 

ود و صدای قدم های آروم و شمرده یک فکم منقبض ب

اومد. شنیدم که چه طور آهسته سمت اتاق میمرد رو می

 ش رو ببینم.تونستم سایهمی

نشانه گرفتم، امروز حاضر بودم برای این مرِد روی تخت 

که مادربزرگم گفت، کشتنشون لذت بخشه هرکسی رو 

 بکشم!

 م.حان کنرو هرکسی حاضر بودم اولین تیر اندازیم رو امت 

حاضر بودم جونم رو بزارم وسط و تمام پل های پشت 

 سرم رو خراب کنم.

 ادامه پارت
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آماده بودم تا حس نفرت و خشمم رو روی سر هرکسی 

 م تعرض کرده، دربیارم.که به خونه

کششی به تنم دادم، بوی خون آرشام، لکه هاش روی 

دیوار، صدای نفس های تنگ و پر دردش احساساتم رو 

 ر کرد.درگی

با نمایان شدن فردی جلوی در، قبل اینکه چهرش رو 

 ببینم محکم و پر قدرت داد زدم.

 و روت خالییه قدم...فقط یه قدم بردار تا تمام خشابش-

 کنم. هرخریم هستی مهم نیست.
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ایستاد. نگاه اون هیکل درشت و چهارشونه از حرکت 

سبزش رو باال آورد و به چشم های کامال جدی و لرزون 

 از خشم و نفرتم، نگاه کرد.

دست هاش رو به حالت تسلیم کنار صورتش باال برد. 

 هشدارم رو جدی گرفت و قدم و از قدم برنداشت.

 متاسفم بدون در زدن اومدم تو!-

  

از موضعم پایین نیومدم. امیرحسین آریا، دوست جون 

 م دربیاره؟جونی آرشام چرا باید سر از خونه

 چه طوری اومدید تو؟-
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م رو پایین بیارم ولی کامال حالت شاید توقع داشت اسلحه

تهاجمیم رو حفظ کردم. پاهام ثابت بود و انگشت هام 

 لرزید.نمی

نگاه نگرانش روی جسم خونی آرشام چرخید و سعی 

 کرد قانع کننده صحبت کنه.

اس داره. یه رمز داریم به اسم ماه پیگوشی آرشام جی-

 من.  این طوری...

گوشیش رو باال آورد، به صفحه لمسیش که موقعیت 

 داد اشاره کرد.مکانی خونه رو نشون می

 هم دیگه رو پیدا میکنم. -

-

ولش..ک..کن..یا..س..ا..امیر..سرجهازیه...م..موقع..کفن..کر

 دنم..باید...خ..خبر..مرگش...بیاد.
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پر درد و بی رنگ آرشام که دونه های درشت  به چهره

عرق، خیسش کرده نیم نگاهی انداختم. شاخک هام تکون 

 کردم.خورد، احساس امنیت نمیمی

 قدم که برداشت ناخواسته داد زدم. 

ذارم نزدیکش شی، اول ثابت کن کی جلو نیا! نمی-

 هستی، از کجا بدونم امیرحسینی؟ 

. نگاه موربش گرد شد. یکه خورده تو چهارچوب در موند

 کم کم اخم هاش درهم گره خورد و با لحن عصبی گفت:

و ندیدی؟ مگه بازی شنگول منگوله یعنی چی تاحاال من-

 که از کجا بدونی کیم؟ 

 سری به معنی نه تکون دادم و نیشخندی زدم.

و هک کردن. یه همین چند روز پیش پرستار پدربزرگم-

ای تفاوت ظاهری با هجادوگر تا بیخ گوشم اومد و ذر
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دالرام نداشت. پس وقتی میگم از کجا بدونم خودتی یه 

 چیزی بگو تا ماشه رو نکشم.

 ی..یاس..-

پایین مانتوم رو با دست خونیش چنگ زد. درد تو ذره 

ذره سلول های بدنش رخنه کرده و حتی منی که تو 

 بردم. وجودش نبودم، از این درد جون سالم به درد نمی

نگینش حکم شمارش معکوس رو داشت. ولی هر نفس س

 اگر طرف مقابلم یکی مثل نگین بود چی؟

اگر مادربزرِگ دافم فرستاده باشتش تا سر از زندگیم 

 دربیاره؟ 

کم از این مسائل برام پیش نیومده، احمق نبودم به همین 

 راحتی قبول کنم طرف کیه.
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کنترلم رو یک جورایی از دست داده بودم. احساساتم، 

 تهاجمی که داشتم عجیبه.  حس

بی اهمیت به حالت متعجب آرشامی که نگران رفیقشه  

 خیلی جدی گفتم:

 ثابت کن رفیقشی. وگرنه میزنمت. شوخیم ندارم.-

قلبش رو نشانه گرفتم. ابروهاش باال پرید، مطمئن شدم 

 که فهمیده شوخی نمیکنم. 

آشام دورگه خب؟ هیچ جادوگری من یه باِلستم. یه خون-

 و به خودش بگیره.آشامتونه شکل یه خونمین

قانع کننده نبود. حداقل ذهن خراب و دِل نگرانم آروم 

 گرفت. نمی

 گفتم یه چیزی بگو تا باور کنم.-

 شاکی شد و عصبی داد زد.
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آرشام از خون ریزی داره میمیره تو به فکر  ِفیک یا -

 واقعی بودنمی؟!

سرم اومده. عمرا  خواست داد بزنم بگم، که چی بهدلم می

 فهمیدن.اگر خطری که من حس کردم رو می

🍹⚡🍹 

۱۴۵ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

بدون لرزش تو صدام و بدون ترس از موجودی که جلوم 

کرد جلوی آرشام ایستادم و چپ چپ نگاهش غرش می

 کردم.
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اگه توام جای من بودی همین قدر حساس میشدی. -

اید دروغ بگی! هک کردن گوشی و اون رمزی که گفتی ش

 سخت نیست. 

هر ثانیه چهرش برزخی تر میشد. شوکه بود و با نگاهش 

 توقع داشت آرشام چیزی بگه ولی حرفی نمیزد.

 کردم. برد و این رو حس میبدتر از حرکاتم لذت می

نرمک رو بین انگشت هاش نگه داشت و موشکافانه، با 

 کرد.دمی کوتاه تر، براندازم َدم بلند و باز

مهمون ناخونده چنگی به موهای لخت مشکیش زد، 

 دستی دور دهنش کشید و با نگاهی تنگ گفت: 

 باشه ثابت میکنم.-

از نیم رخ حواسم به هوشیاری آرشام بود. نگاه سنگینش 

 خریدم. و عجیبش رو به جون می
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 برق خاص نگاهش متضاد با نگاه شاکی امیرحسین بود. 

 منتظرم!-

نفسی کشید، پالتو کرم رنگش رو درآورد. پیراهن 

چهارخونه سفید و طوسی تنش کمی خیس بود. صاف 

 ایستاد، مستقیم به چشم هاش زل زدم. 

 پلک زد، با مکث چشم هاش رو بعد سه ثانیه باز کرد.

 رنگ چشم هاش از سبز به قرمز تندی تغییر پیدا کرد.

ون دادم، اخمم رو قلبم هری پایین ریخت. مقاومت نش

حفظ کردم که صدای پاره شدن لباس تنش همزمان شد با 

 یک جفت بال مشکی رنِگ بزرگ که پوشیده از پر بود. 

تقریبا رنگم به همراه قلبم باهم از جاشون پریدن، نفسم تو 

 سینه خفه شد.
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لبه های بال بزرگش به گلدون کریستالی کنار میزم 

 .برخورد کرد و با صدای بدی شکست

چشم های قرمزش و بال های مشکی که بزرگیش به 

 ست!اندازه قدشه، قانع کننده

ها. من جادوگر آشاممن امیرحسین آریام، آلفای خون-

 نیستم. قانع شدید یا نه؟

م باال آب دهنم رو به سختی قورت دادم. احتماال جنبه

رفته که غش نکردم. دوتا بال در مقایسه با باله های خودم 

 نیست.  ترسناک

اسلحه رو پایین آوردم، کنار کشیدم. سمت تخت دوید و 

 دست های آرشام رو گرفت.

 پدرسگ چی کار کردی با خودت؟ -
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عقب تر ایستادم بال های مشکی پشت سرش که به 

لباسش رحم نکرده بود یک چیز مافوق تصورم فانتزی 

 بود. 

 کرد. انگار نه انگاررو نگاه می نیش آرشام شل بود و من

 رفت.که از درد داشت از حال می

لباسش رو کنار زد، مثل من از دیدن اون زخم عمیق 

 چشم هاش گرد شد و زیر لب یک فحشی به یکی داد! 

مثل برادر یا شاید پدری دلسوز و نگران موهای چسبیده 

به پیشونی آرشام رو عقب زد و به گونه هاش دست 

 کشید.

 دیده.باید ببریمش بیمارستان، خونریزیش ش-

بندش میارم. با این حالش نمیشه تکونش داد. دستمال -

خوام. نفسشم خوب درنمیاد، پدربزرگت کپسول تمیز می

 اکسیژن زاپاس نداره؟
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 ذهنم به یاری اومد، با دلواپسی سمت در رفتم و گفتم:

 دارم، االن میارم.-

🍹⚡🍹 

۱۴۶ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

قدم های تند و پر عجله از اتاق بیرون اومدم. یک با 

 کپسول اکسیژن پنج لیتری نو داشتم.

خیلی وقت بود که پدربزرگم نیازی به تنفس با کپسول  

 نداشت ولی برای احتیاط یکی تو خونه بود.
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بدون توجه به نگاه خیره و پر معناش که جز به جز 

رتا دید و با اون چشم هاش هزااسترس و ترسم رو می

خواست بپرسه، خم شدم و از کمد دیواری سوال می

 کپسول رو بیرون کشیدم.

تمام بندو بساطش سرهم و آماده بود، فقط باید فشارسنج  

 کردم.رو چک میو پیچ کنترلش

وقتی خواستم از اتاق بیرون برم از اخم های درهمش 

 شاکی شدم و زیر لب گفتم:

غریب، راه داده تو ت دوتا مرد غریبه عجیب ناراحتی نوه-

 خونه پسرت؟ 

به صورت بی حسش توجه کردم. قلبم پر استرس 

 کوبید. آهی زیر لب کشیدم و پر درد ادامه دادم.می

 ت از همشون عجیب غریب تره، خبر نداری.نوه-



 

Romanzo_o 1760 

چند بار پلک زد، نگاهش رو ازم گرفت و ترجیح داد به 

سقف نگاه کنه تا منی که واسه نجات جون آرشام و 

اظت ازش، دست به حرکاتی زدم که واسه خودمم حف

 عجیب بود!

کپسول و وسایل رو روی میز چرخ دار فلزی گذاشتم و با 

 عجله برگشتم.

نگاه امیرحسین روی دم و دستگاهم قفل شد و آروم 

 گفت:

 بلدی تنظیمش کنی؟-

سر تکون دادم. همزمان که خودش زخم آرشام رو با 

 زدیک تخت کشیدم. کرد، کپسول رو نپارچه تمیز می

کرد. نرمک بین نگاه آرشام خمار بود، زیر لب ناله می

انگشت هاش قلمبه شده بود و هیچ واکنشی جز فشار 
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پنجه هاش، به انگشت های نیمه خونی آرشام نشون 

 داد.نمی

تونستم این طوری ببینمش، هربار که چشم های کم نمی

رو  فروغ و بی رمقش که مثل خورشیِد درحال انجماده

 دیدم، ته قلبم فشرده میشد. می

 عروس..ک..-

با شنیدن صدای بی حالش لب گزیدم، بینیم رو باال 

 کشیدم. شبیه بچه های بغ کرده پشت بهش کردم.

د گرفتم. وقتی دیبه سختی داشتم جلوی گریه هام رو می 

کرد، قصد ندارم از فشار بغضی که داشت خفم می

 شتر جیگرم رو سوزوند.نگاهش کنم با عجز صدام زد و بی

 و...عرو..سک..ببین..م..م..من-
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پلک هام و مژه هام رو بهم فشردم، بوی بارون و خون و 

ای که تنگی نفس بهش فشار ش برای شامهعطر قهوه

میاورد مثل گاز شیمیایی خطرناکه، پر از درده، پر از 

 زخمه!

بی توجهی به جسم خونی و بی حالش کار من نبود، ولی 

 استم کنترلم رو از دست بدم.خونمی

د کرمثل چند دقیقه پیش که حس خطرم، داشت وادارم می

ت گفبه رفیقش شلیک کنم. وقتی این طور پر درد می

 خواستم بمیرم.عروسک می

شلنگش رو با احتیاط متصل کردم و با ماسک سمتش 

چرخیدم. قبل اینکه حرکتی کنم با حرص مچ دستم رو 

 گرفت و غرید.

 ..نگام..ک..کن!گفتم..ن-
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کرد بی تفاوت باشه. زخمش رو تمیز امیرحسین، سعی می

کرد ولی آب الزم داشت. با بهونه لگن و آب داغ بلند می

 شد و رفت و من بغضم منفجر شد و سر پایین انداختم.

🍹⚡🍹 

۱۴۷ 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

شک هایی که نگاه آرشام روی اشک هام چرخید. ا

دونستم چرا هر لحظه شدید تر میشه. این چه حسی نمی

بود؟ این دیگه چه دردیه که از درِد جسمی یک نفر دیگه، 

 اومد؟دردم می
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طور..ی -

نیست..ک..کوچولو..ه..هی..هن..هنوز..ن..نمردم...م..من..و..

 نگاهم کن.

به سختی مردمک های خیس و تارم رو به صورتش 

 ی لب های ترک خوردش نشست.دوختم.  لبخندی رو

خو..ب میشم. از این...بالها..ز..زیاد سرم آوردن. تو -

 عادت نداری..ت..ترسیدی.

چرخید. عقلمم شک کرده بود که چه مرگم زبونم نمی

شده. فقط سر تکون دادم، بدون کنترل رو خودم و 

 ده.تبدیل ش احساساتم و اشک هایی که از جویبار به سیل

م ریختش رو نوازش کردم و به عقب با دست موهای به

 هلشون دادم. چشم هاش رو بست.

 اومد.آب گلوش رو قورت داد، به نظر تشنه می



 

Romanzo_o 1765 

سرانگشت های لرزونم رو به پوست یخ کردش  

رو بلند کردم که یک چسبوندم. با فشار مالیمی سرش

رو به ساعد دستم ثانیه گردنش رو چرخوند و پیشونیش

 مالید.

 گرفت. قلبم بیشتر ضرب

نفس چاق کردم و بند ماسک رو دور سرش انداختم و 

 مطمئن شدم راه نفس کشیدنش خوب و مطبوع هست.

مچ دستم رو ول نکرد، نگاهش روی من بود که 

امیرحسین با پارچه های تمیزی که موندم چه طور پیدا 

 کرده برگشت و دوباره کنار تخت زانو زد.

ت کشم که سفدستم رو یواش خواستم از دستش بیرون ب

م داشت. اگر ماسک روی دهنش نبود حتما غر تر نگه

 میزد.
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حینی که با خجالت از نگاه امیرحسین که با دیدن پنجه 

 گرفتم، گفتم: های حلقه زده دور دستم، برق میزد گر می

 کاری از دست من بر میاد؟-

 سری به معنی نه تکون داد.

 تونی چند لحظه بیرون باشی؟می-

 ردم.گیج نگاهش ک

 چرا؟-

آرشام زیر ماسک خندید و امیرحسین موهای لخت روی 

صورتش رو کنار زد و درحالی که رنگ چشم هاش 

 مخلوط قرمز و سبز شده بود، گفت:

و بند بیارم. فکر نکنم برات جالب خوام خونریزیشمی-

 باشه.

 خوای چی کار کنید؟ مگه می-
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ره ن پامکث کرد، دو دستی پارچه لباس آرشام رو از پایی

کرد. نگاهم رو از عضالت برجسته و بی موش گرفتم و با 

 خجالت به زمین زل زدم.

تونه زخم هام رو التیام بده. ها میآشامبزاق دهن خون-

 منم استثنا نیستم. زخمش عمیقه ولی میشه، پس باید...

ادامه نداد، یک جوری نگاه کرد. انگار با اون چشم های 

 ت بفهم دیگه!خواست بگه، خودعجیبش می

آشام خواست خونفهمیدم ولی کم و بیش! احتماال می

 بودنش رو نشون بده. 

ترسناک یا چندش آورد در دو حالت فقط سری تکون 

کشیدم. از اتاق دادم،  نرمک رو از دست آرشام بیرون 

 بیرون اومدم و درو بستم.

🍹⚡🍹 

۱۴۸🍹 
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🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

رفت، از فشار استرس تحمیلی که تمام سرم گیج می

 ماهیچه های بدنم رو به ارتعاش وادار کرده، خسته بودم.

 این ترس لعنتی، مثل تارعنکبوت بود. 

پیچ و خم تارهای نازکش هربار از ابریشم هم سفت تر 

 پیچید.دور قلبم می

به یادآوردن روزایی که برای عزیزای از دست رفتم، تو  

کردم و شب ها کابوس های ترسناک ختم گریه میت

دیدم و پناهی جز بغل کردن عروسک هام نداشتم برام می

 سخت بود.
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م فشردم و درحالی که نرمک از اون دستم رو به شقیقه

حالت هنگ و بی حرکت بودنش درآومده بود، تو 

 آشپزخونه روی اپن بین ظرف تخمه گذاشتمش.

خورد، م به چشم میخون آرشام روی دستم و مانتو

 صورتم از گریه رد داشت.

درحالی که یواشکی هق کوتاهی زدم، دست های خونیم  

 رو بدون وسواس تو سینک، زیر شیر آب گرفتم.

قطرات خونش با جریان سرد آب از روی انگشت هام سر 

 ریخت. خورد و پایین میمی

حس بدی داشتم، درست مثل دخترک بندانگشتی که تو 

جریان آب خفه میشد و از لوله به فاضالب سینک، با 

رسید و از سرنوشتش که ممکن بود، بین کثافط ها می

 باشه واهمه داشت.
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فرضیه ها زیاد بودن، پری بودنم یک مشکل و قلبم که 

 تره!دست رو یک مورد خاص گذاشته یک مشکل جدی

 شیر هنوز باز بود، دست هام بی حس زیر آب وا رفت. 

طرات لرزون و نرم این مایع حیاط صدای شرشر آب، ق

 کرد.روی پوستم حس خوبی ایجاد می

ست. حس قدرِت مفتی که تو لوله حسی که برام تازه 

 کردم.کشی ساختمون ها وجود داشت رو حس می

 حالتون خوبه؟-

صدای مردونه و محتاطش من رو به خودم برگردوند. 

 شیرو بستم و به پلک هام دست کشیدم.

 شد؟ خونریزیش بند اومد؟کارتون تموم -

کرد. جذبه چرخیدم. نگاهش موشکافانه براندازم می

 نگاهش کمتر از آرشام نیست! 
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 بند اومد.-

 بال های مشکیش نبود. 

لب گزیدم. از کنارم رد شد و از جعبه کمک های اولیه 

 سرنگ و بتادین برداشت.

پلک هام رو بهم فشردم و درحالی که به خوِن خشک  

 کردم، شرمنده لب زدم.انتوم نگاه میشده پایین م

 خوام سمتتون اسلحه گرفتم. آقای آریا، معذرت می-

با اون اخم های درهم و لباسی که از پشت جر خورده، 

 فقط سر تکون داد و ریلکس گفت:

 مهم نیست، خوبه یکی هست ازش دفاع کنه.-

 دمی گرفت و ادامه داد.

ه کنم داشتنمی آرشام یکم تب داره. داروی مناسبی فکر -

 باشی، البته امیدوارم تبش خیلی باال نره و الزم نشه...
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دست از زیر و رو کردن محتوای اون جعبه سفید رنگ 

برداشت و درحالی که مشخص بود فکرش درگیره، با سر 

 انگشت هاش چندباری به لبه اپن کوبید.

خورد زل زد و به نرمک که قاطی تخمه ها تکون می 

 جدی گفت:

 د مجبور شم برم از رحمت دارو بگیرم. شای-

 نگران جلو رفتم و از نیم رخ بهش زل زدم.

و نبریمش بیمارستان؟ خطر داره اگه خونریزی خودش-

 داخلی داشته باشه چی؟ یا مشکلش خیلی جدی باشه؟

 تنها مشکل فعال تبشه. اینجا امنه؟-

چند لحظه محو چشم های قرمزش شدم. چهره همسرش 

مد، یک دختر نمکی با چشم و ابرو های جلوی ذهنم او

 مشکی و چادری!
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خورد و بال آشامی که خون میچه طور با یک خون 

 داشت و رنگ چشم هاش قرمز میشد کنار اومده؟

🍹⚡🍹 

۱۴۹🍹 

🍹🍹 
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ش چند برابر یا اصال من چه طوری با یک گرگی که جثه

 معمولیه کنار اومدم؟ یک گرگینه

به قهقرا رفتی، فقط 》گفت خندید و میمغزم بهم می

 《داغی حالیت نیست.

کارن و آیت جفتشون بیمارستانن، مهیارم درگیر کارای -

. م نیستس، وقتی مهیار نباشه کسی هم مراقب خونهگله
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کسیم ندارم بهم سر بزنه. اینجا امنه، ولی نباید ببریمش 

 خونه؟

ز اپن برداشت، گوشیش رو بین انگشت هاش ش رو اتکیه

 چرخوند و با لحن آرومی گفت:

خواست به کسی خبر ندم. خواهرش که پابه ماِه استرس -

ش هم سنش زیاده. بعدم این واسش خوب نیست. عمه

اوزگل هر روز خدا کتک خوردس االنم گفت دلش 

 خواد اینجا باشه...می

م سوخت. نامرد، لبم از گازی که با دندون هام ازش گرفت

 خبیث ادامه داد.

پیش شما موندن واسش مسکنه احتماال قابلیت شفا پیدا -

 طلبه! کردنم داره. فقط یکم شمارو می
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گونه هام بیشتر از این قابلیت کباب شدن نداشت. به 

چهره گیالس شدم لبخندی زد. گوشیش رو بین انگشت 

 هاش فشرد و سمت در رفت.

 کنم. شما بهش سر بزن تبش باال گردم یه تلفناالن برمی-

 نره.

با قدم های محکم سمت در خروجی واحدم رفت. به 

 پیشونی یخ کردم دست کشیدم و چشم هام رو بستم.

کرد و صدای نرمک تمام تخمه هارو پخش و پال می 

 ریزی از خودش درمیاورد. 

 به چشم های کوچولوش نگاه کردم و با حرص گفتم:

نظورش این بود که پرستار این طوری نگاه نکن، م-

 خوبیم.

 گفت منم عر عر!یک جوری نگاهم کرد که انگار می
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 《�🍹�نویسنده: آره جون عمت》

م برگردوندم و با قدم های آروم موهام رو داخل مقنعه

 سمت اتاق رفتم و درو باز کردم. 

چشم هاش بسته بود، اون سینه عضالنی مالیم باال و 

 رفت. پایین می

هنگی باالتنش آب گلوم رو قورت دادم و بی از دیدن بر

 دلیل قلبم شتاب گرفت.

داد، انگشت های یخ کردم رو از در نفسم بوی بارون می 

 به زحمت کندم و جلو رفتم.

گرفت، بخاری که دور دیواره ماسک اکسیژن شکل می

 داد. خبر از تنفس راحت می
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مثل آدم های فضول جای زخمش نگاه کردم، اون 

یم و جراحت تند، االن فقط یک خراش بی وضعیت وخ

 رنگ بود که به زحمت میشد دید. 

دستمال نمدار کنار تشت رو برداشتم، دستم جلو  

 رفت. نمی

رد، ککوبید و عقلم داشت حساب کتاب میقلبم تند می

دونست حساِب این همه احساسات مغز بیچارم نمی

 عجیب رو جمع و جور کنه.

ار دستمال رو به شقیقه نبض با دست لرزون نوِک نمد 

 دارش کشیدم. 

نگاهم روی موهای چسبیده به پیشونیش و ته ریش کمش 

 ش کشیدم. چرخید. دستمال رو به گونه

سیبک گلوش باال و پایین شد. آروم نفس کشیدنش کمی 

 بهم ریخت.
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م رو پلک هاش لرزید و عسلی نگاهش مچ نگاه خیره

 گرفت. 

لبخند کمرنگی به مردمک صاف و صیقلی بهم نگاه کرد. 

 های بی حالش زدم.

 خوبی آقا گرگه؟ درد نداری؟-

🍹⚡🍹 
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نگاه بی حالش رو دوست نداشتم. خورشید نگاهش مثل 

 همیشه گرما و شیطنت نداشت.
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م کردبرخالف سری که به معنی نه تکون داد، احساس می 

پر از درده. دردی که سلول به سلول تنم رو  وجودش

کرد تا یادم بیاره که چقدر در برابرش سرشار تحریک می

 از واکنش و احساسات عجیب غریب میشم.

انگشت های بزرگش رو حرکت داد و ماسک رو از روی 

 بینیش کنار زد. 

 ی..یاس..امیر کو؟ -

 پاهام توان نگه داشتن جسمم رو نداشت. انگار یک وزنه

صدکیلویی بهم وصله، شاید هم جاذبه قوی تر از قبل 

 ششده. کنار تخت، با فاصله چند سانتی از تن برهنه

 نشستم. 

 داد.داد، کل اتاق بوی بارون میبوی بارون می

جلوی در با یکی تلفنی حرف میزنه. کارش داری؟ برم -

 صداش کنم؟
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سری به معنی نه تکون داد. به سقف زل زد، پره های 

یش گشاد شد و چند نفس عمیق کشید. االن که دقت بین

کردم کل تنش خیس عرق بود و نفس هاش انقدر می

 سنگین و سخت هست که میشد به راحتی شنید.

وقتی رسیدی خونه از کجا ف..فهمیدی منم که مهیارو -

 دک کردی؟ 

ش خس خس به چشم های نیمه بازش دقیق شدم. سینه

انگار درد زیادی داشت کرد. صدای قلبش بلند بود. می

 کرد نشون نده.ولی سعی می

 با اخم ریزی مالیم جواب دادم. 

 داد. حدس زدم تویی...خونه بوی بارون می-

ای روی لب های خشک و ترک خوردش لبخند پالسیده

 که محتاج آبه نشست.
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 چرا مهیار بهت میگه یاسی؟ -

 به لحن تخسش که بی حال بود خندیدم.

 ره بگه یاسی؟خب چه اشکالی دا-

 اخم کرد و با حرص گفت:

 گوه..خورده...-

 ای کرد و با تحکم ادامه داد.سرفه

و.. ب..ه زبون بیاره. اصال حق نداره اسمت-

 فقط..م..منم..ک..که..آیی...

دستش روی قلبش مشت شد. دلبری و غیرتی بازیش رو 

 ادامه نداد.

ه ب با صورتی مچاله شده و نفسی که با بازدمی کج و کوله

 ناله تبدیل کرد، کمی خم شد.

 آرشام..-
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سریع بلند شدم. به پهلوی زخمیش چرخید. یک مشکلی 

وجود داشت، حالش طبیعی نبود. شونه هاش رو با 

 انگشت های یخ کردم فشردم.

 کنه؟ آرشام ببینمت، چیه؟ کجات درد می-

گزید. ماسک مزاحم اکسیژن زیر گلوش گیر کرد. لب می

رو به گردن و پیشونیش کشیدم و از با دلواپسی دستم 

 حجم زیاد داغی بدنش چشم هام گرد شد.

 چرا انقدر داغی؟!-

  

تکون خفیفی خورد، نگرانیم هر لحظه بیشتر دکمه زنگ 

داد. با وحشت خواستم سمت در اتاق پا خطر رو فشار می

 تند کنم که مچ دستم رو گرفتم و زیر لب ناله وار گفت:

 خوام..از دست بدم..ن..نمیت..تنهام..ن..نذار..-
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گفت و به قلبم انگار برق وصل کرد، شاید هزیون می

 ترسید ولش کنم. می

 من اینجا ایستادم...پیشش!

گیج و ترسیده بودم و حرکاتش و حجم احساساتش رو 

فهمیدم. سرجام برگشتم و سمت تو اون خر تو خری نمی

 در اتاق با تشویش داد زدم.

 لش بده...آقای آریا! آرشام حا-

به صورت رنگ پریده و دهن نیمه بازش نگاه کردم  و 

 زمزمه وار گفتم:

 من پیشتم...-

*** 

حالش هر لحظه بدتر میشد. ضربان نا منظم قلبش و نفسی 

اومد و بدتر از که حتی با وجود کپسول اکسیژن در نمی
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گفت از همه تب زیادش و دردی که جناب آریا می

 ضعف زیادشه.
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جوشید، هنوز که هنوزه دلم مثل سیر و سرکه می

تونستم با سیستم بدنی گرگینه ها کنار بیام. هیچ نمی

 چیزشون شبیه آدمیزاد نیست.

 از نظر من حالش فقط مشکوک بود و ترسناک!
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جروبحث امیرحسین و رحمت  از پشت گوشی برسر 

باید ببرنش بیمارستان و از طرفی از تکون دادن  اینکه

 ریخت.ترسیدن، اعصاب و روانم رو بهم میجسمش می

حرف هاشون برای منی که تمام تمرکزم، سلول به سلول 

 و شیش دنگ حواسم پی جسم آرشام بود، سخته!

امیرحسینم مثل من ترسیده و نگران بود، رنگ به رو  

گوشی رو زده بود رو  نداشت. بدون اینکه یک جا بشینه

 اسپیکر و با حرص با رحمت حرف میزد.

خیلی ضعیف شده. اصال نمیفهمم چرا انقدر ضعف داره! -

پشت کمرش کبود بود، غیر اون زخمی که خوب کردم 

ای نداشت ولی بازم تب داره. آمپول و جراحت دیگه

ترسم حالش بدتر قرصی که گفتی رو امتحان کردم. می

 شه.
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نفس های پر از خشم استاد رحمت رو کمی مکث شد، 

 شنیدم.می

 تو این مدت رابطه نداشته؟ -

 امیرحسین که حواسش به من نبود جواب داد.

 نه بابا رابطه کجا بود؟ هنوز جفت نداره...-

به پهلو بخوابونش مراقب باش تشنج نکنه. با اوژانس -

 میام. 

کمی مکث کرد. انگار نفسی چاق کرد و بی هوا پشت 

 داد زد.گوشی 

و هی میگم مراعات کن، کم به خودت فشار توله سگ-

بیار گوشش بدهکار نیست. وقتی سکس نداری ضعیف 

میشی. بعدش خب معلومه با یه زخم معمولی میوفتی! 

 آخرین باری که با ماریا خوابی...
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امیرحسین با هول، درحالی که تازه متوجه حضورم شده 

 گوشی رو بست. کرد، صدایبود و زیر چشمی نگاهم می

با وجود اینکه برام مهم نیست چی میگن،  برای راحتیش 

 تو اتاق برگشتم.

تب، تنگی نفس، درد شدید عضالت و بدتر از همه 

هزیون گفتن و گرفتگی ماهیچه های لگن به پایین و 

 ضعف زیاد جسمانی...

چرا آرشام باید انقدر ضعیف شده باشه؟ چی باعث 

 کار کرده؟چیضعف گرگینه ها میشه؟ مگه 

تونه به جسمش کمک کنه پس اگر آمپول و قرص نمی

 کرد؟ فقط رابطه؟ چی کمک می

کشید. گرگینه ها با رابطه قدرتشون زیاد مخم سوت می

داد و باعث شد از میشد، همون چیزی که من رو آزار می

 کارن سرد شم.
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به صورتم چنگ زدم. حالت مظلوم چهرش دلم رو آتیش 

که اسماعیلش رو جلوش قربونی  میزد. شبیه کسی

 کردن بی قرار بودم.می

 باالی سر جسمش ایستادم.

بی حالی و مظلومیت چهرش از این زاویه بیشتر جیگرم 

کشید. ماهیچه های لبم رو بین سوزوند. قلبم آه میرو می

 دندون هام گرفتم.

تو این اوضاع یک چیز مسخره جلوی چشمم بندری 

 میزد.

حرف های آزار دهنده پریزاد و ماهیتم  االن وقتش نبود به

 فکر کنم. 

پلک هام رو محکم بهم فشار دادم که جمله آخرش 

آخرین، فلش بک ذهنم به چند ساعت قبل شد، وقتی با 

 گفت:حرص می
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تونه پسرعموت خوب میدونه خون تو چقدر می》

گرفت. خون تو قدرتمندش کنه، واسه همین گازت می

 《؟میتونه قویش کنه، میفهمی
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فهمیدم. االن، تو همین لحظات سخت که آرشام پیش می

کشید، به اندازه تمام م سخت نفس مینگاه مات شده

 فهمیدم. گنگی های زندگیم می

ِتئوری ترسناک و درعین حال چندش واری بود، کمی 

 طلبید! ریسک پذیری می
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 به چهره خیس عرق و نفس های نامنظمش زل زدم. 

 ارزید...به امتحانش می

*** 

 گفتی واسه تب خوبه؟-

ترسیدم سرم رو کرد، مییک طوری چپ چپ نگاهم می

 بلند کنم و به چشم های سبزش جواب بدم.

با وجود سوزش ساعدم که زیر چسب زخم هنوز  

طرح  کرد، لیوانسوخت و از ناشی بازیم گز گز میمی

 دارم رو هم زدم.

صدای برخورد قاشق استیل به انتهای لیوان روی اعصابم  

 رفت.راه می

کردم از داد. تب که میآره، مادربزرگم بچه بودم بهم می-

 خوردم.این می
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 کنار ش رو از دیواِرابروهای پرپشتش رو باال فرستاد، تکیه

 در برداشت و جدی لب زد.

ی توش؟ مگه گرمی چرا انقدر گالب و هل ریخت-

 نیستن؟

آب گلوم رو قورت دادم، کمی دیگه محتوا رو هم زد. 

تونستم تو نامرئی ترین نقطه هنوز رگه های خونم رو می

 آب، تصور کنم و این وسواسم رو الکی زیاد کرده. 

نفسی از بوی هل و گالِب پخش شده تو اتاق کشیدم و 

 مالیم گفتم:

 ب آریا.کار میکنم جنادونم دارم چیمی-

ساکت شد و تماشام کرد. انگار تو زیروبم اصواتم پی 

 کار میکنم. دونم دارم چیبرده بود که واقعا نمی
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شاید هم ته مردمک های لرزونم و دلواپسم بو برده بود 

 که یک چیزی هست.

 با این حال، زیر نگاه سنگین و معنادارش سرخ بودم. 

ز هم وقتی گوشیش زنگ خورد و بیرون رفت، دست ا

 زدن برداشتم.

عجله کردن و سریع به خوردش دادن مهم بود، شاید 

 اصال خونم به کارمون نیاد و حالش خوب نشه! 

ای زیر لب گفتم، با وجود تشویش و استرس و اهللبسم

گوشی که تیز و بز حواسش به صدای جروبحث آریا و 

قدم های نامتعارفش تو سالن خونه بود، تنم رو باال 

 کشیدم.

 رشام؟ آرشام بیدار شو ببینمت...آ-



 

Romanzo_o 1793 

نگاهش به سختی از زیر پلک های خمارش بهم جلب 

 شد.

لرزید و بند ماسک اکسیژن رو آروم باز کردم. دستم می

 کردم.کم کم داشتم به عقلم و تصمیم شک می

 پاشو یه دارو برات آوردم. برای تبت خوبه.-

 گیج و خمار با صورتی ملتهب و خیس و موهای آشفته و

 داد سرش رو چرخوند.نفسی که بوی درد می

 تنم رو باال تر کشیدم، زانوم رو روی تخت خوابوندم.  

دستم رو سمت شونه برهنه و داغش بردم و همزمان لب 

 زدم.

و بخور بعدش بخواب. امیدوارم همین اثر کنه و این-

 حالت بهتر شه.
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تِن سنگین و کرخت شدش رو با هزار یکی زور و نادیده 

 تن سوزش دستم، کمی فقط کمی باال کشیدم. گرف

 ی از تکون خفیف زیر لب کرد.ناله

کرد. لیوان رو بین عرق سردی از پیشونیم چکه می

انگشت هام گرفتم و نزدیک لب های خشِک بیابونیش 

 نگه داشتم.

 این..چیه..یا..س؟-

پره های بینیش کمی گشاد شد. انگار بوی گالب و هل 

صورتش داد، نگران از اینکه آریا دلش رو زد. چینی به 

سر برسه، لبه لیوان رو به لبش فشار دادم و با جدیت لب 

 زدم.

و بخورش! زود باش. واسه تو درست کردم. حالت-

 خوب میکنه، قول میدم.

🍹 
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۱۵۳🍹 

🍹🍹 
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کمی سرش رو عقب کشید صورتش رو به قفسه سینم 

 الید.م

لرزش دستم از ترس کم رو مخم بود، با این حرکت 

 ناگهانی از خجالت دست و پام رو گم کردم. 

اش رو به بدنم کشید، دم عمیقی گرفت و بی حیا گونه

 خمار گفت:

 خواد.بغلم کن بخوابم یاس...دلم بغل می-
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آب دهنم رو به سختی قورت دادم. دستم رو از زیر گردن 

سمت باال کشیدمش، خوشش  و سرش رد کردم و کمی

اومد یک جوری صورتش رو بهم فشرد که سینم درد 

گرفت و حتی کمی زبری ته ریشش و گرمای زیادش رو 

 از روی مانتو، روی پوستم احساس کردم.

 اینو بخور بچه...-

کردم تب زیادش رو هومی با چشم بسته گفت، حس می

 هوشیاریش اثر گذاشته. 

 خوام...و میتنت-

 هیری ویری خندم رو از لحن تخسش قورت دادم.  تو این

 خرس گنده، َمنگ تر از این حرف هاست.

گزیدم و از داغی و برهنگی بدنش درحالی که لب می 

معذب بودم، سر انگشت هام رو روی لب هاش کشیدم 
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که ندایی از ته قلبم، نیروم رو سست کرد تا بیشتر روی 

 لب هاش مکث کنم.

ا گرگه، جان من بخورش کلی جون و. آقآرشام ببین من-

 کندم درستش کنم.

 پلک هاش لرزید. قیافش با نمک بود.

 بغل نمیدی؟ ماچ چی؟-

 دستش رو باال آورد و زیر چونم رو لمس کرد.

 لبت چه خوشگله!-

خواستم جیغ بکشم، سیمش اتصالی کرده! مثل اون می

 موقع که تو کردان قفلی زده بود رو ناهار بیرون رفتن!

داد که تلفن آریا رو به قطع کردنه. کالفه، خبر می گوشم

 تو یک حرکت انتحاری همزمان که با حرص گفتم:

 .هاسو! مرتیکه قلمبه شبیه بچهاین بخور کشتی من-
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تا خواست بفهمه چی میگم، تمام محتوای نسبتا غلیظ رو 

که با گالب و هل قاطی کرده بودم، تا بوش جناب آریارو 

 هنش ریختم.تحریک نکنه، تو د

وقتی همش رو با مکث خورد و کمی چهرش درهم جمع 

 شد نفسم درآومد.

اگر فرضیه مفید بودن خونم درست باشه، باید تا چند 

 ساعت دیگه یک تغییراتی تو حالش ببینیم. 

حس کردم یک بار سنگین از رو دوشم برداشتن. انگار 

 ام بود!مسئولیت خنثی کردن یک بمب به عهده

وی میز، کنار چراغ خواب آبی رنگه طرح لیوان رو ر

 دلفینم گذاشتم. 

دستم رو از پشت گردنش درآوردم.  یواش از جام بلند 

 شدم که با یک دست یقه مانتوم رو چسبید.
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یک جوری چسبید انگار دزد گرفته! لبی کشید و همچنان 

 خمار گفت:

 کجا عرو..سک؟ -

م شستگفت. مجدد کنار تخت نزمزمه وار پرت و پال می 

 م باز کنم. و سعی کردم دست هاش رو از بنِد یقه

 ای بهش زدم و مهربون گفتم:لبخند خسته

 میرم آب یخ و دستمال تمیز بیارم.-

🍹 
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کمی وجنات صورتم رو با نفهمی برانداز کرد و سری به 

 معنی نه تکون داد.

م شبیخون زد و من رو برد زی افتادم که به خونهیاد رو 

 ش تا عقدم با کارن بهم بخوره.خونه

 یادمه وقتی بیدار شدم بهم گفت:

آور روت خیلی بامزه نشون دونستی عوارض خوابمی》

 《میده؟ دقیقا یه روب اول تو هپروتی

 خودش که از من بدتر بود. 

شیدتم و کهمون طور که هر ثانیه با زور زیادش جلو می

سرتقانه دنبال تنم بود تا صورتش رو بهش بچسبونه، 

 گفت:

و..پرداخت..کن..بعد هرجا خواستی صورت حساب من-

 برو..
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 ابروهام باال پرید.

یکم بین جمالِت کش دارش مکث کرد. بی دلیل اخم  

 تندی بین ابروهاش نشست و ادامه جمله رو عصبی گفت:

 ن..من.میتونی بری؟اصال حق نداری بری. کی..گفته..بدو-

 مگه..قرار نشد اصال نری؟ 

خسته بودم، بیشتر از حد توانم خسته بودم. یک طوری  

کشید کم کم داشتم صدای جر خوردنش رو مانتوم رو می

 شنیدم. دستم رو به باالی تختم گرفتم.می

 جام. پیش تو...جایی نرفتم، همین-

نگاهش سرخ شد و دم عمیقی از تنم کشید. حرص و 

صبانیتش حتی وقتی تب داشت و تو حال خودش هم ع

 کرد.نبود، آدم رو زهرترک می
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 دادیو نمیپیش..کارن..بودی نه؟ این چند روز که جوابم-

 پیش اون بودی؟

دوست داشتم بگم اون کارنی که با غلظت و نفرت صدا 

 میزدی رو راهی بیمارستان کردم. 

ری از داد. دلخوحرف هاش بوی دلخوری و ناراحتی می

تونستم جوابش رو جواب ندادن هام! آخه چه طور می

بدم وقتی فهمیدم، مادربزرگ دافم  دشمن درجه یک 

 گرگینه هاست؟

م کشیدم، از لباس دستی به موهای بیرون زده از مقنعه 

هایی که از صبح تنم بود و فرصت نکردم تعویض کنم، 

خورد و دوست داشتم هم پای گذشتم حالم بهم می

 نمش.بسوزو

م افکار درهم و برهمم فقط نیاز به یک سوراخ تو شقیقه 

 داشت تا همش بیرون بپاچه و کل فرشم رو به گوه بکشه.
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 تونست حال و روزم رو بفهمه.شاید اون وقت، یکی می

 حالی زدم.به جدیِت نگاه بی رمقش لبخند بی

تا خواستم جوابی بهش بدم، دست آزادش دور کمرم  

جلو کشیدتم که باال تنم، روی تن  پیچید و یک جوری

 ش پهن شد.داغ و برهنه سینه

 نفسم گرفت، همونجا قلبم َاشَهد خودش رو خوند. 

 هین!-

واسه چی میری پیش اون حرومزاده؟ اصال حقی نداری -

 بری. بدم میاد...

 آرشام، ولم کن...-

دستش به باسنم چنگ زد و یک طوری کل هیکلم رو 

ِارور داد و تقضای ویدیو چک روی تخت کشید که عقلم 

 کرد.
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 مال منی...-

م رو از سرم کشید، تمام موهام پخش و پال شد. مقنعه

 دوباره سرش رو به گلو و سینه ام مالید.

 ماِل خوِد خوِد بی شرفمی. -

یک جوری با حرص گفت بی شرف انگار از خودش تو 

 گذشته راضی نیست.

اسی که داغی بیش از حد تن برهنش، تو موقعیت حس 

خفتم کرده، همه و همه چنان هیجانی بهم وارد کرد که 

 کنم!کردم دارم از دره سقوط میاحساس می
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کشید. از اینکه یک سرش رو از گردنم و گلوم بیرون نمی

کرد مور مورم میشد. شاید بعد جای حساس رو بو می

 ات کارن کمی حساس بودم.حرک

سوخت، لب های داغش که همرنگ بدنش تو تب می 

روی پوست گردنم حرکت کرد. بی حرکتی لب هاش 

 گرفت فقط چسبونده.بوسید، گاز نمیعجیب بود. نمی

کرد و قلبم در نوسان الکترون حرکاتش عقلم رو گیج می

هایی که برق جذبِه نگاه خمارش، بهم وصل کرده، تند 

 بید.کومی

 و به..زبونبدم میا..د بهت دست..میزنه، بد..م میاد اسمت-

 میاره. بدم میاد اصال نگاهت میکنه. 

گرمای بازدمش، گرمای لب هایی که رو پوستم حرکت 

کردم، انگار سر شدم. شاید هم دلم داد. حرکت نمیمی
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خواست حرکت کنم. احساس عجیبی تو اطرافم نمی

 ی که با کارن تجربه نکردم.معلقه، این حس نایابه! چیز

کمی تکون خورد، تنم رو روی عضالتش کشید، آب 

 گلوم رو به سختی قورت دادم.

نگاه سرخ و وحشیش رو بلند کرد. انگشت های بزرگش 

 به گودی کمرم چنگ زدن.

و چرا بهم..بی محلی میکنی؟ م..مگه قرار..نشد جوابم-

 زود بدی؟

  

ُسر داد. با مالیمت  دست آزادش رو از پشت کمرم به باال

 و یک دنیا دلتنگی موهام رو پشت گوشم برگردوند. 

از دیدن اون زخم کهنه کفری شد. انگار که یک نشان 

 بدشگون روی پوستم حک شده.
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تونست، اگر درتوانش بود تو همین نگاه زرد خون اگر می

دیدم که پوستم رو با دست های خودش ش میگرفته

 کند.می

 ندازی؟!و نمیکه واست..خریدم چر..ا گردنبندی-

به مردمک های عسلیش زل زدم. چقدر شاکی بود، چقدر  

 ناراحت بود، چقدر دلتنگ بود!

کف دستم رو با مالیمت روی سینه ستبرش چسبوندم و 

 خجالت زده لب زدم.

بزار..بلندشم. تو زخمی شدی، همینم مونده بعد عملیات -

 ت بد شه.موفقیت آمیز رفیق بالدارت دوباره حال

 بهم زل زد، بدون پلک زدن و واکنش! 

کفری از گیر افتادن تنم تو حصار انگشت هاش و بدن 

 داغش تکون خوردم و غر زدم.
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ولم کن آرشام. ولم کن انقدر فشارم نده. االن آریا میرسه -

 آبروم میره...

 بدون توجه به تقالهام بی هوا گفت:

 دوست دارم یاس...-

ش نفسم گرفت، قلبم پس افتاد. از لحن غمگین و گرفته

چقدر شیرین گفت، چقدر دلنواز گفت، چقدر کلمات با 

 ناز و عشوه کنار هم ردیف شدن. 

 کرد.مردونه دلبری می

مردونه دلم رو لرزوند، درست برعکس کارن که وقتی 

خواست عق بزنم و گوشم گفت دوست دارم دلم میمی

 نم پاک شه.رو با اسید بشورم تا اون آوای نجس از ذه

عقلمم یک مشت پاپ کرون دستش گرفته بود و با لذت  

 کرد.تماشا می
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چشم هام رو بستم، حریر اشک حلقه شده دور مردمک 

هام رو نتونستم سد راه خروجشون بشم. اشکم چکید و 

 نگاه آرشام خمار تر شد.

دست از تقال کردن برداشتم. این جمله جادویی معلوم 

فی کرده که این طوری نبود چی در پس خودش مخ

دزدید و اون لحظه شیرین اعتراف رو انرژی آدم رو می

ریخت تو یک قوطی چوبی و تو کنج قلبم، محفوظ می

 داشت.نگه می

 دوستم...ن..نداری؟-
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به عجز صداش گوش جان سپردم. بینیم رو باال کشیدم و 

 با لحنی که کمی دل ضعفی توش موج میزد گفتم:

 الحق که خفتگیر سر میدونی.-

 شد. نفسش از سنگینیپلک هاش یکی درمیون سنگین می

 اومد.وزنم کمی سخت باال می

آروم به پهلو چرخید، بدون اینکه ولم کنه، عضالت 

 منقبض شدم رو تو آغوشش گرفت.

م بازوش رو زیر سرم گذاشت، پاش رو روی پاها

انداخت. برخورد تنش، سنگینی بدنش که تاحدی روی 

جسم ظریفم چمباتمه زده، یک طوری حس آرامش بهم 

 داد که ناخواسته پلک های منم سنگین شد. 
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چشم هاش روی هم افتاد، همزمان سرش رو جلو کشید 

 طوری که روی سینم قرار گرفت.

دستش از روی شکمم رد شد و پهلوم رو چسبید. 

قلبم زیبا بود. قلبم ذوق زده، واسه اینکه سنگینیش روی 

کوبید و نزدیک تر بشه خودش رو به ماهیچه هام می

 دوست داشت از سینم بیرون بپره.

 هنگ سر جام موندم که آروم و بی حال نجوا کرد.

 بمون بزار آرامش بگیرم...-

نفسش بلند شد، با آرامش و تنفس منظم به خواب رفت 

سات و هورمون های تحریک و من رو با یک دنیا احسا

 شده رها کرد. 

کوبش قلبم انقدری بلند بود که هر آن منتظر بودم بیدار 

 شه.



 

Romanzo_o 1812 

نفسم رو به سختی بیرون فرستادم، بوی بارون کل تنم رو 

پر کرده. احساس میکردم دربرابر سیل بارون بهاری 

 محاصره شدم.

م داشت و ول کن کمی تکون خوردم، سفت و سخت نگه

 ست.ماجرام نی

لبخند دلنشین و خجولی روی لب هام نقش بست. موهای 

 کرد که مرتبشون کنم.م میبهم ریختش وسوسه

انگار فقط انگشت های من رو کم داشت، شایدهم یک 

جمله کم بود. یک اعتراف، یک حس، یک ندای قلبی 

 دخترونه که االن بیشتر تحت تاثیر محیط قرار گرفته. 

ه نصف و نیمه ناخواسته یک واکنش ریز که تو یک جمل

 از دهنم بیرون پرید.

 منم دوست دارم، آقا گرگه...-
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از اعترافم شرم کردم، از موقعیتم، از آغوشش! لبم رو گاز 

 ریزی گرفتم. به سقف اتاقم زل زدم و دنبال چاره بودم. 

با باز شدن ناگهانی در اتاق رسما زیر لب واسه خودم 

 فاتحه خوندم.

صورت مات و حیرونش جلوی در حتی جرات نکردم به 

 نگاه کنم. 

چشم های وق زدش برام قابل تصور بود. توقع داشتم  

 بره ولی بی حیای کثافط نرفت.

درحالی که گوشیش رو بالتکلیف الی انگشت هاش  

داد، با جدیت و گام های بلند تخت رو دور زد تکون می

 و از پشت سر به گردن برهنه آرشام دست کشید.

شدم. ق شرم ریختم که دیگه داشتم تموم میانقدر عر 

همین مونده بود رفیقش مارو تو این وضعیت خاکبرسری 

 ببینه.
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هیچی نگفت، لبخند موزیانه و خبیثش از چاقو سالخی 

 برام بدتر بود!

انگشت هاش چرخید و به پیشونی و کمر آرشام هم 

 دست کشید و متعجب ابروهاش باال پرید. 

 ی ولی نه انقدر!گفتم قابلیت شفا دار-

 با جون کندن، با صدایی که شبیه بچه گربه بود لب زدم.

 چ...چی..چیشده؟-

 خندید و دستی دور لب هاش کشید و خبیثانه گفت:

 تبش اومد پایین. به رحمت میگم بیخودی نیاد!-

آب گلوم رو قورت دادم، حرفش رو تحلیل کردم، پس 

 ؟ یعنی خونم اثر کرده؟ یعنی به حالش کمک کرده

گرفت سمت در اتاق رفت همون طور که شماره ای می

 که با یک مصیبتی لب زدم.
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 میشه..آرشام...رو بلند کنید؟ م..من..ب..باید..برم.-

ش چرخید. حتی درخواستمم باعث جلوی در از سرشونه

شد از خجالت و شرم سرخ بشم. بهم خندید و شونه باال 

 انداخت.

 !من اصال دخالت نمیکنم، به من چه-
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یک لبخند ژکوند تحویلم داد و با نیش چهارمتری رفت و 

درو آروم و بی صدا بست. آب که از سر من گذشت، 

 دید ولی دید، شرفم رفت! نباید می
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پر حرصی زمزمه کردم و آخرین فحش های  《نامرِد》

لم بار جفتشون کردم تا یکم دلم مثبت هجده سالم رو تو د

 خنک شه.

 آشام جماعت نکنه! خدا آدم رو محتاج کمک خون

دم عمیقی گرفتم و سعی کردم هیجان و استرس قلبم رو 

 آروم کنم. 

ت تونسدست راستم زیر تن آرشام گیر افتاده بود و می

گواه بده که گرمای تنش نرمال شده. تنها چیزی که نرمال 

ر ش هاز حد خودمه که انگار فیتیلهنیست گرمای بیش 

 ثانیه زیادتر میشه. 

چند بار پلک زدم، حس آرامش نفس های منظمش، مثل 

رفت. مسکن، نرم نرم تو پوست و استخونم فرو می

ضرباِن شتاب زده قلبم آروم شد و حس کردم، صدساله 

 که نخوابیدم. 
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 صدساله که استراحت نکردم، صد ساله که آرامش ندارم...

اهم رو خواب گرفت، بدِن اسیر شدم در آغوش این نگ

 مرد آروم گرفته...

*** 

 "آرشام"

پلکونوم. محض سی دخت هاجرون؛ خودمِه تو گل می-

 پلکونوم...رضای دخترو؛ خودمه تو ِگل می

دستم رو روی گوشم گرفتم بلکه صدای نخراشیده 

خواننده رو نشنوم. بالشت رو روی سرم کشیدم و غر 

 زدم.

 و خفه کن سرم درد گرفت..کوفتیاین -

ش، قاطی فریاد های ویسی بند تا ته صدای خنده ریزه

 رفت. سیستم شنواییم فرو می
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پلکونوم. محض سی دخت هاجرون؛ خودمِه تو گل می-

 پلکونوم. له ته لیتو، لیتهرضای دخترو؛ خودمه تو ِگل می

 لیتو!

دمر خوابیدم. بالشت رو از دو طرف روی گوشم فشار 

 دادم و سمت امیر غریدم.

 الهی که بری زیر ِگل...-

ش کنه، پر حرص زانوم رو زیر تنم قصد نداشت خفه

کشیدم. روی تخت با اخم و حرص نشستم. همین که 

 ش بلند شد.نگاهش بهم افتاد قهقهه مردونه

خندی؟ زهرمار، زهربابات، زهر خر، کثافط. به چی می-

 مریض. پلکونی؟و میجا قحطه تو ِگل خودت

خندید. صورت قرمز شدش رو ازم گرفت و همچنان می

 بین خنده هاش لب زد.
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ترسیدم با عزرائیل برنامه خداروشکر زنده ای دیشب می-

ریختی یه سر به دوزخ بزنی! الحمداهلل که گول نخوردی، 

 خواست فحش جدید یادم بده؟وگرنه کی می

با حرص بالشت رو تو سرش کوبیدم که گردنش رو 

 برد. عقب

یه بار گول خوردم با تو برنامه کردم و رفتیم چالوس -

 واسه هفت پشتم بسه. 

خنده هاش به لبخند مالیمی تبدیل شد. نگاهی به وجناتم 

 کرد و مهربون و برادرانه لب زد.

 دیروز ترسوندیم، خیلی نگرانت بودم...-

 چشم هام رو تو کاسه چرخوندم. 

 کردی؟لباسم کو مرتیکه حشری؟ زدی پاره -
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خواستی تاتی تاتی کنم دربیاری؟! خونریزی داشتی، می-

پوشی تو این سرما؟ تو سر سگ بزنی تیشرت جذب می

از خونه بیرون نمیاد، دونه برف تا لحظه آخر تو صندلی 

عقب ماشینم چسبیده بود. بعد تو با تیشرت رفتی بیرون 

 چاقو کشی؟

 چپ چپ نگاهش کردم و زیر لب فحشی بهش دادم.

نشستم و چنگی به موهای بهم ریختم زدم. دیروز  صاف

برام گنگ بود، شبیه یک معادله ریاضی چند مجهولی! یادم 

 اومد چی شد. به اطراف نگاه کردم و آروم گفتم:نمی

 یاسمن کو؟-

 پرسی؟چرا از من می-

از جاش بلند شد، به کپسول اکسیژن و تشت آب و 

ینی که به دستمال های نمناک نگاه گیجی انداختم و ح

 کشیدم، گفتم:زخِم پانسمان شده پهلوم دست می
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 پس از کی بپرسم؟ -

 جلوی در ایستاد و به باالتنه برهنم اشاره کرد.

واال تو دیشب شبیه پتو بغلش کردی خوابیدی. -

 گیری؟یو از منی که شب رفتم خونه خودم مسراغش

لم پر شیطنتی تحوی با نگاه گردی تماشاش کردم که خنده

 داد.
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عروسکت شفاست! تبت خیلی باال بود کار داشت به -

کشید. همین که اومد پیشت و یه معجون اوژانس می

 خونگی به خوردت داد، زرتی تبت اومد پایین. 

اومد ولی نه خیلی زیاد! بیرون رفت. یک چیزایی یادم می

دیشب تو بغلم بود و االن بوی تنش تو بینیم  درحدی که

 جا خوش کرده. 

دستم رو روی پانسمانم گذاشتم و آروم بلند شدم، به طرز 

 کردم وعجیبی نه درد داشتم و نه احساس کسل بودن می

نه حتی خبری از سوزش معدم و تیر کشیدن ماهیچه های 

 قلبم و پهلوم بود.

 انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده.

 ستادم، کش و قوسی به کمرم دادم.صاف ای

 چرا درد ندارم ناموسا؟!-
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بینیم رو باال کشیدم و بدون توجه به برهنگی باالتنم از 

اتاق بیرون رفتم. بوی مرغ و برنج یک جوری تو خونه 

 پیچیده بود که معدم فوری اعالم وجود کرد.

دستم رو به درگاه در تکیه دادم، پای دیواری که دیشب 

 دم تا پخش زمین نشم، دخیل بسته بود.بهش تکیه ز

دامن سفید و لخِت بلندش در کنار اون پیراهن آبی با  

آستین کلوش و شالی که ترکیب سفید و آبی داشت، 

انقدر خواستنیش کرده بود که دلم خواست همین االن 

 گازش بگیرم.

نجه کرد وبا پدستمالش رو تو تشت مایع شوینده فرو می

کرد لکه چلوند و سعی میو میهای ظریفش دستمال ر

 هارو پاک کنه.

 یاس...-
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نگاهش رو چرخوند، از دیدن قامت صافم ابروهاش باال 

پرید، کمی نگاهش از چشم های مشتاقم روی قفسه سینم 

 اش رنگ آلو گرفت.چرخید و گونه

 چرا از جات بلند شدی؟ هنوز حالت سرجاش نیومده.-

به موهای  دستمال رو تو تشت انداخت، بلند شد و

 ژولیدم نمکی خندید.

 حالت خوبه؟ بهتری؟-

دادم و همین حالم رو بد حقیقتًا بوی گند خون و عرق می

کرد. انقدر محو صورت گلگون و خوشگلش بودم که می

 چرخید جواب بدم. زبونم نمی

دزدید، احتمااًل به خاطر دیشِب به طرز شرمگینی نگاه می

کرد. حیف زیاد یکه خجالت از شکل و شمایلش چکه م

تو حال خودم نبودم، المصب دیگه از این فرصت ها گیرم 

 نمیاد!
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 تو خونت دوش بگیرم مشکلی نداری؟-

سری به معنی نه تکون داد، امیرحسین مثل مارپیتون روی 

 ند.کمبل چمبره زده بود و واسه خودش پرتغال پوست می

 لباس بدم بهت؟-

 دارم.اگه داری بده چون غیر شلوارم هیچی ن-

سری تکون داد و با قدم های تند سمت اتاقش دوید. 

 خواست فرار کنه.کردم میاحساس می

کردم خجالت کشیدن یک دختر انقدر برام فکر نمی

 شیرین باشه.

 به طرز عجیبی خیلی حالت خوبه.-

 کردم.آب گلوم رو قورت دادم، هنوز به دیشب فکر می

به چهره  دستی دور دهنش کشید و پا رو پا انداخت.

 متفکر و نگاه مرموزش زل زدم که گفت:
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زخمت عمیق بود، بدنتم ضعیف، خون ریزیت هم زیاد!  -

انقدر زود سروپا شدن طبیعی نیست. حداقل االن نباید 

 صاف جلوم وایسی.

🍹 

۱۵۹🍹 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

حو ذهنم، درد خودمم کمی گیج میزدم. از تمام چیز های م

زیادم و زخم عمیق و خونی که از دست دادم رو یادمه و 

 عقلم نسبت به سرپا شدنم کمی دو به شک بود. 

دستی به گردنم کشیدم، مشخصه که خودمم جوابی برای 

 این حرفش نداشتم.
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با بیرون اومدن یاسمن، نگاهم رو از چهره امیر که یک 

 جور مشکوکی به یاسمن زل زده بود گرفتم.

 بیا اینارو بپوش، تمیزه.-

به پلیور مشکی رنِگ تا شده، به همراه حوله آکبند بین 

 انگشتش هاش اخمی کردم و بی اراده لب زدم.

واسه کارنه؟ اون حرومزاده اینجا زیاد میاد که لباساش -

 جا مونده؟ 

 ابروهای مشکیش باال پرید و جدی جواب داد.

و خونم راه واسه پدرمه. کارن کدوم خریه؟ من کارن-

نمیدم که بعدش بخواد حموم کنه و بمونه، جناب 

 سلحشور!

لحن پرحرص و بامزش وادارم کرد اخمم رو جمع کنم. 

کرد که اگر امیر یک طور بانمک و تخسی براندازم می
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ذاشتم کنار و یک گازی از بوسیدم مینبود، اسالم رو می

 گرفتم.اون لب های خوشرنگش می

ن؟ کار کی بود دیروز مارو چه بالیی سرت اورد-

 زهرترک کردی!

دربرابر سوال امیر که آروم و محتاط پرسید، با حرص و 

 نفرت غریدم.

پریزاد پدرسگ! حرومزاده وسط کوچه خودش و آدماش -

ی دیوث، به خاطر دوزار خون ریختن سرم! زنیکه عقده

 کرد.داشت شرحه شرحم می

رخ یاسمن ابروهای امیر از تعجب باال رفت و رنگ از 

 یک جوری پرید که با گچ دیوار هیچ فرقی نداشت.

انگشت هاش لرز خفیفی کردن، سر شدن و احساس  

کردم یک جوری وا رفت و شوکه شد انگار پریزاد رو 

 شناسه!می
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لباس هایی که واسم آورده بود از الی انگشت هاش فرو  

 ریختن و پخش زمین شدن.

 مردمک هام رو پایین کشیدم.

و مجبور به اس؟ چرا لباس های اهدایی منخوبی ی-

 سقوط آزاد میکنی!

کرد، زیر نگاه بدون توجه به زخمی که حتی درد هم نمی

تیز شده امیرحسین، روی زمین دوال شدم. لباس و حوله 

 رو برداشتم و صاف ایستادم. 

نفس هاش به شماره های تیک تیک ساعتی که باتری 

ه ای بود کشبیه دریاچهتموم کرده، رسید. دهن نیمه بازش 

 موقع شده. دچار خشکسالی بی

خواست، افرادت کاری کردن؟ تو و واسه چی میخونت-

 قلمروش که نرفتی؟
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ام و نگاه هاج و واج یاسمنی که انگار جن بین نگاه خیره

 انداخت.دیده، امیرحسین ریلکس پارازیت می

 کاری نکردم...-

ردش خشک نگاه یاسمن کدر شد، لب های برق لب خو

رسید. انگشت هاش رو مشت کرد، رو ازم به نظر می

 گرفت و همزمان که سمت آشپزخونه رفت، گفت:

میرم چ..چایی..ب..برات...می.ریزم. یه چیزی بخور تا -

 ناهار آماده شه.

 ش بیشتر گیج شدم. به لباسدربرابر لحن لرزون و گرفته

های بین انگشت هام چنگ زدم و همون طور که نگاهم 

 به ته راه رو بود زمزمه وار با خودم گفتم:

 هو؟چش شد یه-
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آرشام میشه تا نمردی کامل توضیح بدی؟ خونت؟ -

 ریختن سرت ازت خون بگیرن؟
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نگاهم رو به سختی جمع کردم. با قدم های آروم روی 

تم و لباس هارو کنارم مبل روبه روی امیرحسین نشس

 گذاشتم.

خوام بمیری! گفت نمیخواست. تازه میفقط خون می-

 اتفاقًا...
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. به گاه قرار دادمدستم رو روی پشتی مبل به صورت تکیه

م رو با شوخی بدنم کمی زاویه بخشیدم و ادامه جمله

 کامل کردم.

اسم تورو آورد. خیلی جذاب گفت خونت به اندازه -

 ش نیست.خون من با ارز

نگاهش کم کم رنگ نگرانی گرفت. پنجه هاش رو توهم 

 قفل کرد و آرنجش رو روی رونش تکیه زد.

آرشام مسئله خون من یا تو نیست. مسئله اینکه چرا -

ست،  خون؟ خون به کار پریزاد نمیاد! اون جاودانه

 قدرتمنده، نیازی به خون نداره. 

ه ثانیه هایی کحدسیاتم ته کشیده بود. تمام دیروز، تمام 

گشتم تا ذهنم از دردم منحرف دنبال یک چیز کوفتی می

بشه، هر احتمالی که ممکن بود وجود داشته باشه رو 

 بررسی کردم و تهش به بن بست رسیدم.



 

Romanzo_o 1833 

انگشت هام رو روی لب هام فشردم و از الی فشاِر بند 

 بند انگشتم لب زدم.

 تشاید ضعیف شده یا پوستش چروک شده. شایدم دیاب-

گرفته، فشار خون یا شاید غلظت خون هم ممکنه! پیری و 

و خواسته خودشهزار و یکی دردسر، احتماال خون می

 بسازه.

 خیلی جدی نگاهم کرد و سری تکون داد.

حتی اگه یه مورد از ِشرایی که گفتی درست باشه، خون -

 اومد سراغاومد. نباید مییه گرگینه معمولی به کارش می

 ی! سراغ تو اومدن شبیه اعالم جنگه...تو، تو آلفای

 به یشمی های  دلواپسش خیره شدم. 

 حدست چیه؟-
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انگشتش رو روی لب زیرینش تکون داد و درحالی که 

 نگاهش به چاقوی میوه خوری روی میز بود، لب زد.

 یا داره معجون و سم درست میکنه...-

 یا؟-

به موهای لختش چنگ زد، نگاهش رو باال کشید. انگار 

خواست بده حسابی اعصابش از جواب بعدی که می

خورد شد که عصبی دمی از هوای مزین شده به بوی 

 خوش غذا گرفت و غرید.

های دریایی خیلی کم شده، بعید تو این مدت تعداد پری-

نیست بخواد یه نفرو تبدیل کنه. همون طور که میدونی 

رو یپریزاد جانشین نداره و این یعنی ممکنه واسه تجدید ن

 و...بخواد کسی
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وجودم رو تشویش و استرس فرا گرفت. به یاد آوردن 

مصیبت هایی که مردمم یک زمانی به خاطر اون زنیکه 

 رفت.کشیدن تو سرم رژه می

 حس کردم االن هاست که قلبم از حرکت وایسه! 

صدای کوبش شقیقه هام از حرص تو مغزم انقدر بلند 

 پیچید که گوشم داشت کر میشد.می

 دیشب به هر مصیبتی فکر کردم جز این مورد!

 این بده داداش...خیلی بده!-

درحالی که انگشت هام از خشم مشت میشد، چند بار 

 روی پام کوبیدمش.

حتی با یک حساب سرانگشتی هم میشد به عمق فاجعه 

 پی برد!

 پر نفرت و بدون کنترل رو لحن صدام غریدم. 
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درست باشه،  اگه یه درصد، فقط یه درصد از حدست-

اگه پریزاد جانشین معرفی کنه جنگ شروع میشه، جنگی 

که صدسال پیش خوابیده دوباره راه میوفته و میفهمی این 

خواد یعنی چی؟ خود نحسش کمه، یه حرومی دیگه می

 و پیدا کنیم.بندازه به جون ما؟ هرطور شده باید طرف

 کمی نیم خیز شدم و با بی رحمی تمام ادامه دادم.

رکی هست قطعا آدمه، تا بی دفاعس باید از شرش ه -

 خالص شیم...

ثباتی کمی بقیه غرش های پر از خشمم که به خاطر بی

لرزید، با صدای بلند شکسته شدن چیزی شبیه بشقاب می

 یا کاسه نصفه موند.

🍹 

۱۶۰🍹 

🍹🍹 
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ای از م پر شده بود، هالهنگاه سرخم که از حرص و خش

ش کرد. امیر تکون نخورد، به جاش من نگرانی محاصره

 از جام پریدم و سمت آشپزخونه پاتند کردم.

گزید و باالی سر جنازه تکه تکه مثل دختر بچه ها لب می

 شده لیوان های کمر باریک کریستالیش، زانوی زده بود.

 جلو نیا میره تو پات. خودم جمع میکنم.-

وی درگاه در با انگشت های مشت شده ایستادم، به جل 

َصندل های آبی رنگش که چند گل سفید کوچولو روش 

 کرد نگاه کردم.خودنمایی می
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دمی از سرچشمه این بوی دلپذیر که کل خونه رو با عطر 

 خودش مزین کرده کشیدم و با لحن مالیمی گفتم:

 سندروم دست بی قرار گرفتی؟ امروز کال همه رو به-

سقوط آزاد تشویق میکنی، نه؟ حداقل یه چتر نجات 

 بهشون بده که نترکن.

ای از کرد، حتی لبخند به شوخیم نزد. هالهنگاهم نمی

 داد.ناراحتی و غم چهرش رو پوشونده و این آزارم می

 کاری با من نداری داداش؟ -

کمی چرخیدم، نوِر مالیم مهتابی باالی راه رو روی سبزی 

ذاشت و کمی رنگش روشن تر به نظر نگاهش اثر می

 رسید.می

 میری؟-
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صدای تکه های شیشه که روی سرامیک ها به واسطه  

 رسید.جا میشد به گوش میجارو و خاک انداز جابه

سری تکون داد و حینی که نگاهش روی نایلون حمل 

چرخید جواب شد، میزباله که تو دست یاسمن مچاله می

 داد.

ه، میرم دنبالش. توام استراحت یسنا خونه مادرش رفت-

ه کنیم. فقط یه زنگ ببه پریزاد بعدا صحبت میکن، راجع

 خواهرت بزن، بهشون گفتم شب پیشم بودی.

ش کشیدم و قدردان سری تکون دادم و دستی به شونه

 لبخندی بهش زدم.

 به خاطر زحمتت ممنون. سالم برسون!-

 کردما. مونید جناب آریا؟ زیاد درستواسه ناهار نمی-



 

Romanzo_o 1840 

جفتمون با صدای گرفته و بغض دار یاسمن چرخیدیم. 

کردم بغض داره یا واقعا داشت! دونم من حس مینمی

اخم ریزی از این فکر بین ابروهام نشست که پیشونیم 

 کمی تیر کشید. 

 داد.مردمِک بلوطی، به نگاهم جواب نمی

 امیرحسین لبخندی بهش زد و با احترام گفت: 

تر مزاحم نمیشم. خانمم تنهاست. یه وقت نه ممنون، بیش-

ذاریم واسه ناهار. شما و آرشام تشریف دیگه قرار می

 بیارید خوشحال میشم.

پشت بندش چشمکی نثارم کرد که به سختی تونستم 

 لبخند تحویلش بدم.

با بدرقه من تا دم در واحد رفت، درو بستم و پیش یاس 

 برگشتم. 
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ریزی که الی فرش  مشغول جاروبرقی کشیدن بود، ذرات

برجسته وسط آشپزخونه پنهان شده بودن رو با دقت جمع 

کرد تا مبادا به کسی فرو بره و جاش بشه مثل زخم می

 های قلبم که ریزه، ولی خیلی درد داره.

تراش و تیغ هم برو دوش بگیر ناهارم آماده میشه. ریش-

تو کشو پایینی حموم هست. اگه خواستی استفاده کن، نِو! 

 ال بابام بود.م

 پشت بهم کرد، یک جوری بود!

 ساکت، مظلوم، تو فکر و شاید آشفته و دلخور... 

رد کگرگم لیست احساسات یاس رو کامال نت برداری می

نگاهش 》کرد تو تخم چشمم که یعنی و با حرص می

کن، یک دردش هست، خبر مرگت یه حرکتی بکن تا 

 《خودم نیومدم بیرون!



 

Romanzo_o 1842 

ده و ریش اصالح نشدم کشیدم، دستی به موهای ژولی

شاید یک دوش آب گرم کمی حالم رو سر جاش بیاره تا 

بتونم به بدبختی و مصیبت جدیدمون بهای جوالن دادن 

 بدم.

🍹 

۱۶۱🍹 

🍹🍹 
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دوش کوتاه ولی لذت بخشی گرفتم، تصادفًا پانسمانمم 

شدم کال بکنمش. در کمال آب بهش خورد و مجبور 

 حیرت هیچ زخم و کبودی جاش نمونده.
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س و راحت! تنم کردم و لباس هایی که بهم داد اندازه

انداختم مثل کسی که درحالی که حوله رو دور گردنم می

یک مسیر مشخص واسه خودش و آیندش انتخاب کرده، 

 صاف سر از آشپزخونه درآوردم. 

کردنش داشت درونم  باز پشتش بهم بود، وسوسه بغل

 کشید. شعله می

 عافیت باشه آقا گرگه! -

ت: گفکرد وقتی انقدر نمکی میچقدر قلبم وحشی رم می

 《آقا گرگه》

فهمید اونجام ولی برنگشت نگاهم کنه، صداش گرفتگی 

یک روب پیش رو نداشت ولی اون تهش یک چیزای 

 خورد. عجیب غریبی وول می

ینک درحال پوست گیری بینیم رو باال کشیدم، جلوی س

 سیبزمینی بود. نفس عمیقی کشیدم و با لحن خاصی گفتم:
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یه سر به همه شامپوهات ناخنک زدم. دنبال یه بوی ناب -

 گشتم.می

شمرد. جلو رفتم، صدای قدم هام رو با نفس هاش می

 مالیم جواب داد.

 پیداش کردی؟-

پشتش، جایی که مشرف به کل تنش و هیکلش باشم 

 ایستادم. 

دلم، قلبم، گرگم همشون دست به یکی کرده بودن و قصد 

 ای از این تمایل رو کم کنن.نداشتن درجه

 و بخوای اونجا پیداش نکردم. ولی اینجا...راستش-

دل به دریا زدم، بدون قایق، بدن غریق نجات و بدون 

 پارو!
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دست هام رو دور پهلو هاش و شکمش پیچیدم. نفسش 

 قطع شد.

آوردم، کمرش به شکمم و شونه هاش به کمی بهش فشار 

سینم که یک قلب بی جنبه توش داشت خودکشی 

 کرد، چسبید. می

 اینجاست. اون بوی دلپذیر منبعش اینجاست عروسک.-

وقتی سکوت و بی حرکتیش رو دیدم، جراتم بیشتر شد. 

 خواستم.گرمی تنش رو می

دیشب بهترین شب عمرم بود. اون حس آرامش یک -

 سال هاس دنبالشم و تو بهم دادیش.چیزیه که 

انگشت های جسورم کمی باالتر اومد. باسنش به پایین 

 تنم چسبید. تازه فهمید باید نفس بکشه، کوچولو بود.



 

Romanzo_o 1846 

شد! سرم رو تو گردنش فرو بردم و از تو بغلم گم می

 روی شاِل شل شده، گردنش رو بو کشیدم.

یاس! آخ که من میمیرم واسه این بوی نابی که میدی -

داری خمارم میکنی کوچولو...نظرت چیه یه دور دیگه 

 تب کنم تو پرستارم بشی؟

 آ..آرشام...-

لحن خجالت زدش شعله های شهوت و هورمون های 

 کرد.م رو بیشتر از قبل تحریک میمردانه

با صورتم شالش رو از روی سرش پایین هل دادم و  

 بوسه ای روی الله گوشش کاشتم که ریز خندید.

 نکن قلقلکم میاد...-
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بی توجه به لحن نمکیش که هنوزم کمی غمگین بود، 

حلقه دستم رو باالتر آوردم که ناخواسته به سینش 

 برخورد کرد،  هین ریزی بین لب هاش جاری شد.

ای روی گردنش گذاشتم، کمی به سمت مخالف کج بوسه

شد و فضای بیشتری رو از پوست سفیدش برام فراهم 

 ای کشید.هکرد. گرگم زوز

خواست مهر دیدم دلم میهربار که گردنش رو می 

 مالکیت روش بزنم.

بو کشیدم، با پلک های بسته، بی توجه به تقالهای ریزش، 

 مالیم بوسیدم. به طور محرز تشنه هستم.

دونم و هنوز ننداختی. میواسم مهم نیست گردنبندم-

 قبولم کردی...
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خم کارن برام عطش وصف نشدنی وجودم رو پر کرده. ز

خواست ازش سیراب شم و نقطه اهمیتی نداشت، دلم می

 عطف این کوچولو ساکت بودن و پس نزدنش بود.

یالت رسمی پارت نداریم، پارت بعدی تعط��》

 《��شنبه

🍹 
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 خواست یاسمن بشه، طوالنیبیشتر بهش چسبیدم. دلم می

 ترین اتفاق زندگیم.
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ی زمینی هاش توشکمش به جلوی سینک چسبید و سیب

پای نفس های هیجان سینک افتاد. صدای لرزونش هم

 زدش، تو گوشم پخش شد.

 و تو...آرشام یواش..نکن زشته آخه من-

نفس نفس میزدم. گرمای تنمون باال بود یا حداقل من 

 زیادی داغ و تب دارم. 

 شه، ضربانش االن شده یاسمن!اگر قلبم مال خودم با

، کشیدمدرحالی که لب های تر شدم رو روی پوستش می 

 تو همون حالت با لحن دورگه و خشداری زمزمه کردم.

همین االن ببرمت عقدت کنم؟ البته بی تعارف عروسک، -

 بدون من یکم که نه! خیلی عجله دارم.

زبونم رو روی پوستش حرکت دادم که زیر دستم لرزید. 

 طنت وار گفتم:شی
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 یه َقبلت بگو تا به عقد برسیم.-

از گرمای نفس هام و نرمی لبم کمی دستپاچه شد. 

جاخوردگیش رو به وضوح دیدم و بیشتر تشنه شدم، 

دست از سر گردنش برداشتم. بینیم رو تو موهاش فرو 

 بردم عمیق بو کردم و سر راه بوسیدمشون.

 ت بگم..آرشام..ی..یه...چیزی..هست..که..باید به-

چرخوندمش، گونه هاش سرخ سرخ بود، شبیه یک سیب 

 قرمِز رسیده رو نوک یک درخت خوشگل!

 همون قدر بلند و زیبا و خوردنی و همون قدر شیرین!

از قصد پایین تنم رو به تنش چسبوندم که بیشتر سرخ 

 بشه تا نگاهش کنم! تا لذت ببرم از بکر بودنش. 
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هاش رو روی موهای بلندش دورش پخش شد، دست 

قفسه سینم گذاشت تا فاصله بگیرم ولی سرتقانه تکون 

 نخوردم.

 باید یه چیز مهم بهت بگم...-

نگاه خمارم روی سرخی لب هاش چرخید. بی اختیار با 

دندون های زیرین، ماهیچه هاش رو از خیرگی نگاهم 

 گاز گرفت. 

همین حرکتش ِجری ترم کرد، تشنه سمت لبش هجوم 

 یک ثانیه مکث لب زدم.بردم و فقط تو 

 بعدا بگو!-

با اشتها و بدون همراهی کردنش لبش رو بوسیدم. تمام 

 تنم از داغی لبش سوخت. 
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یک جوری حس خوب درونم چرخید که انگار دنیا زیر 

پامه، جهان در پس چشمم زیباتر شد. زندگیم معنا پیدا 

 کرد. یعنی خیلی وقته معنا پیدا کرده.

 از وقتی که دیدمش...

 ز وقتی که اجازه داد ببوسمش! ا

 《آقا گرگه! 》از وقتی که بهم گفت:

از وقتی که فهمیدم خیلی شبیه چیزی که همیشه دلم 

 خواست. یا نه!می

صورتش رو قاب گرفتم، نفسش از بین لب هایی که 

دادم، هراسون خارج شد. تو صورتش با بهشون مجال نمی

 چشم های سرخ و پرنیاز از ته دل گفتم:
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خوام نیستی، تو خودشی. تِو شبیه کسی که میتو -

المصب خوِد خود چیزی که هستی که سال هاس دل 

 خواد.نفهمم می

مژه های فر خوردش رو بهم زد، نگاهش برق کوچولویی 

 چرخید!چرخید، نه به اندازه برق نگاه من ولی میمی

 خوامت عروسک...بدجور می-

هاش  نگاهش رو آب گرفت، آهی زیر لب گفت. چشم

رو بست، دوباره قصد هجوم به لب هاش رو داشتم که 

 یک لحظه نگاهم به سمت دیگه گردنش افتاد.

انگشت هام رو از روی پوستش پایین کشیدم، از دید 

کبودی هاش که شبیه کبودی های گردن ریما بود، خون 

 تو رگ هام یخ بست.

انگشت هام مشت شد، غیرتم بدجور باد کرد. اخم بدی 

 هام نشست.بین ابرو
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م رنگ ترس گرفت. انگار نگاه یاسمن از دیدن چهره 

 کنم که فوری گفت:فهمید به کجا نگاه می

 �🍹�ادامه پارت

 کاری نکرده به خدا فقط...-

تمام حس لذتم شد غیرت و لحن مالییم شد خشم و 

 بدون کنترل زیر لب غریدم.

 ت دست زده؟و بوسیده؟ به جای دیگهفقط گردنت-

 دا...نه به خ-

 بدجور خورد تو برجکم!

پر حرص و بدون کنترل رو فشار انگشت هام دو طرف  

رون هاش رو از روی دامنش چنگ زدم. دردش گرفت 

 ولی دم نزن.
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تن سبکش و ظریفش رو بلند کردم، فشاری بهش آوردم 

و روی اپن نشوندمش. باسنش رو عقب هول دادم و 

 غریدم.

شم یاس، تو هنوز تونم وحشی بدونی چقدر میتو نمی-

 خبر نداری خط قرمزم کجاست، اگه سگ پاچه بگیره...

دست هام رو دو طرف بدنش روی اپن چسبوندم. روی 

صورت سرخ شدش خم شدم و با نفرت و فکی منقبض 

 شده ادامه دادم.

 من گرگم، تا جرش ندم ول نمیکنم میفهمی؟-

فقط تماشام کرد، در پس خورشید درحال ترکیدن نگاهم 

که بود بهش آرامش داد که نفس عمیقی کشید و  هرچی

 سری به معنی تفهیم تکون داد.

و خسته شدم یاس! من طاقت و تحمل همچین چیزی-

 ندارم.
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 به چشم و مژه های حالت دارش خیره شدم.

تونم شاهد کثافط باهام بیا. بیا از این جهنم بریم. نمی-

 کاریای کارن روی تو و زندگیت باشم.

🍹 

۱۶۴🍹 
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سکوت کرد و لب های تر شدش رو بهم فشرد، شاید 

 چهار، دهم از حال بدی که داشتم رو بروز ندادم.

تحمل این وضعیت، وقتی بدن کسی که دوستش داری  

 توسط یک نفر دیگه کبود میشه کار هیچ مردی نیست.
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برای اطمینان بیشتر انگشت هام رو کمی مشت کردم و 

 ادامه دادم.

نگران پدربزرگت نباش، هم خودم آشنا دارم هم -

رحمت. تو فقط یه اوکی به مِن المصب بده. به خدا 

 تونم تحمل کنم این...بریدم! نمی

انگشت های پرحرصم، بی هوا شد مشت محکمی که 

 روی اپن بی اراده کوبیدم. 

می سید و کصدای کوبشش انقدر بلند بود که یاسمن تر

تکون خورد. نگاهش رو زیر انداخت و نفس عمیقی 

 کشید.

تونم روی تنت ببینم. رد پای اون حرومزاده رو نمی-

هربار که بهت دست میزنه میمیرم. میفهمی یاس؟ روزی 

چند بار از تصور اینکه بهت دست بزنه تا مرز دیوانگی 

و از این جهنم خود ساخته پیش میرم. بیا خانمی کن من
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برمت. شناسنامه، کارت ملی، جات بده. هرجا بخوای مین

پاسپورت! هر کوفتی بخوای درست میکنم فقط باهام بیا. 

 ریزم به پات یا نه...مال من شو ببین دنیارو می

حالتش به لبخند لپ هاش گل انداخت، لب های خوش

داد کش اومد. کمرنگ و دلنشینی که بوی خجالت می

 نگاهش رو باال آورد.

کشید خوند، هر نفسی که مییت رو از نگاهم میجد

 کرد. بیشتر بوی گرگم رو حس می

قرارم، مراسم زوزه کشیدن راه انداخته. کوتاه گرگ بی

 خواست.اومد، فقط یک جواب قطعی مینمی

خواست مالش بشه، جونش بشه، جفتش بشه. دلش می

 جفت جسم و روح و گرگم بشه. 

 و میگی؟استشآرشام یه سوال ازت بپرسم ر-
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 چند بار پلک زدم و کالفه گفتم:

فکر میکردم تا االن فهمیده باشی که هیچ وقت بهت -

دروغ نگفتم و نخواهمم گفت! االنم اعصابم نمیکشه! یک 

چیز جهنمی جلوم گذاشتی و نشونم دادی، بخوامم 

 نمیتونم دروغ بگم.

نگاهم رو با حرص از کبودی گردنش به چشم های 

 . خرماییش دوختم

با انگشت های کشیدش پایین لباسش رو مچاله کرد. کمی 

 حرف هاش رو مزه مزه کرد و مالیم گفت:

اگه واقعا کارن پسرعموم بود، به عنوان کسی که با -

 اومد؟ دشمنت نسبت داره، ازم بدت می

 سوالش برام کمی عجق وجق بود. ابرو باال انداختم.

 حاال که نیستی...-
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روز و فردارو یه جا یستم پارت امن فردا��》

 《��گذاشتم
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 کالفه جواب داد.

حاال فرض کن اگه بودم، اگه نسبتی با دشمنت داشتم، -

 کشیدی؟ازم دست می

 گیج صاف ایستادم و به جسم مچاله شدش نگاه کردم.
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و ربطی به تنمیفهمم یاس، نسبت با دشمنم؟ دشمنم چه -

 داره؟

لب زیرینش رو گاز گرفت. انگار دنبال واژگان و جمالت 

 گشت. بهتری برای منظورش می

صبورانه منتظر موندم، دلیل استرس و تشویشش رو 

فهمیدم. تمام حواسم روی موهای مشکیش بود که نمی

ای، که زیر چهارچوِب زیر نور های ِال ای دِی دایره

 سرش نصب شده، برق میزد.کابینت های دیواری پشت 

تونم بهت صدمه آرشام...اگه یه روز بفهمی من می-

بزنم...اگه بفهمی دشمنت بودم چی؟ اگه یه روز بفهمی 

 کشی؟دروغی بهت گفتم، ازم دست می

اومد. مردمک هام حرکت لب از حرف هاش خوشم نمی

هاش رو دوست داشت. گاهی گوشواره نگینی روی 
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رو از لب و چشم هاش پرت  گوشش برق میزد و حواسم

 کرد.می

جلو رفتم. دست هام رو بدون مکث دور صورتش قاب 

 کردم. 

 متقاباًل انگشت هاش روی پشت دستم چسبید.

نگاهش کمی گرد شد، تو عمق نگاهش ترسی رو دیدم 

گفت و از رفتنم و آمد میکه به ورودم به زندگیش خوش

 لرزید.جوابم به خود می

نتظرش تیله جادویی بود که راست چشم های معصوم و م

گفت. گرمای دستم روی پوست یخ بستش قشنگ می

 ترین ترکیب دنیاست.

 کمی سرش رو بلند کردم و خندیدم.
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تونی بهم صدمه بزنی یاس. من خودم تو همین االنم می-

کنم دربرابر کی ضعیف باشم، دربرابر کی انتخاب می

دروغی بهم  ناتوان باشم. از طرف کی صدمه ببینم. اگه

گفتی مهم نیست، حتما صالح دونستی که گفتی. مهم 

 خودتی، قلبته.

  

دونستم حریر اشک دور چشم هاش حلقه بست و نمی

این اشک ها تاوان عاشقیم بود یا تاوان لحن جدیم که 

 مزین به لرزش خفیفه؟

تو دشمنم نیستی، به درک که با دشمنم نسبت داری. -

دونی چی آزارم میده. این بهت گفتم خط قرمزم چیه، می

 کبودیا...

انگشتم رو روی پوستش کشیدم که کمی تو خودش جمع 

 شد و دِم عمیقی گرفت.
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باید کاردستی من باشه نه کارن! حاضرم به کمرم چاقو -

بزنن ولی شاهد هرز رفتن انگشت های یه مرد دیگه روی 

 تنت نباشم. پس نپرس دست میکشم یا نه...

امروز و فردارو یه جا یستم پارت ن فردا��》

 《��گذاشتم

🍹 

۱۶۶🍹 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

با انگشت شست اشک سمجی که از گوشه چشم هاش 

 فرار کرد رو آروم پاک کردم و مالیم گفتم:
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کشم. مگر اینکه خودت هیچ وقت ازت دست نمی-

 بخوای! باهام میای عروسک؟

اش رو که بست، دِو سه قطره کمی مکث کرد. پلک ه

مروارید خیس دیگه از چشمش چکید. بینیش رو باال 

 کشید و لبخندی بهم زد.

 میام آقا گرگه...هرجا بری میام.-

گرگم ذوق کرد. نیشم کمی شل شد. دستم رو پشت 

گردنش بردم و صورتش رو به سینم چسبوندم و با لحن 

و بوسیدم پر آرامشی، همون طور که موهاش رو می

 کردم، گفتم:همزمان دستم رو دور شونه هاش حلقه می

 قربون دانشجو حرف گوش کنم برم. -

و ببری؟ کارن میفهمه! خوای چه طوری پدربزرگممی-

 خودمم..
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از خودم جداش کردم. تنم بوی عطِر تنش رو گرفت. 

انگشت سبابم رو روی لبش کشیدم و نگاهم رو خمار 

 کردم.

 ردیف کردنش با من... کارو بسپار به کار بلد،-

 مظلوم و نگران نگاهم کرد.

 ترسم آرشام. نه برای خودم...یکم می-

 سر پایین انداخت و با شرم گفت:

ت، خانوادت! کارن و آیت ترسم. برای گلهبرای تو می-

 رحم ندارن. اگه بالیی سرت بیاد...

با بوسه تب دار و آب داری که روی لبش کاشتم حرف 

 هاش نصفه موند.

گفتم نگران نباش، فقط بهم اعتماد کن! نقشه خوبی -

 براش در نظر دارم.
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ساکت شد. تردید رو با مکث و شاید به ظاهر کنار 

گذاشت. دستی تو موهاش فرو کردم و با حال خوشی 

 گفتم:

باالخره ناهار بهم میدی یا نه؟ بوی برنج و مرغت روانیم -

 کرده.

مت گاز رفت. باز سرخ شد، از رو اپن پایین پرید و س

لیوان زیر آب سردکن رو برداشتم و برای تشنگیم دنبال 

 ای آب بودم.قطره

میگم؛ این پریزادی که گفتی بهت حمله کرده بود آدم -

ترسناکیه؟ منظورم اینکه..یعنی برات دردسر درست 

 میکنه؟

لیوان آب رو سر کشیدم و با نفسی که تازه شده بود و 

 لب زدم. حوصله شوخی و بذله گویی داشت

 لولو ُخرخرست. از اون هفت خطای عالمه. -
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پشت بهم کرد، دیس سفید رنگی رو از الی بشقاب هاش 

برداشت و حینی که با کفگیر مشت مشت برنج توش 

 کرد با صدای تحلیل رفته ای گفت:خالی می

 آدم بدیه؟-

 جاست عروسک...مشکل همین-

و  مکنارش قرار گرفتم و لیوانم رو توی سینک گذاشت

 ادامه دادم.

اون اصال آدم نیست. پری دریایِی. یکی از قدیمی ترین -

 و خطرناک ترینشون!

یستم پارت امروز و فردارو یه جا ن فردا��》

 《��گذاشتم
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 دونی چه زن ترسناکیه!نمی

خورده  زیر چشمی نگاهم کرد و قدری برنج زعفرون

روی برنج های سفیدی که بخارشون بوی عطر خاصی 

 داد، ریخت.می

دونم ولی تو بگو. برام تعریف کن. دوست دارم نمی-

بیشتر از دنیای شما بدونم. مثاًل منظورت از جاودانه 

 بودنش چیه؟

به زوایای چهرش و انگشت های کمی لرزونش توجه  

هام بود کردم. انگار هنوز تو شوک بوس و بغل و حرف 

 که مدام سرخ میشد و از نگاهم فرار میکرد
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. 

آرنجم رو به تخته کنار سینک تکیه دادم، دستی دور دهنم 

 کشیدم. 

کشید و گودی کمرش در وجود یاسمن وقتی برام غذا می

 تیر راس نگاهم بود خیلی جذابه! 

گفتن جنایت های پریزاد کار درستی نبود. حداقل نه االن 

ی خودمون مشکالت داریم. به جای که به اندازه کاف

 چیزای وحشتناک گفتم:

گرده. اگه یه گرگ جاودانه بودنش به سال ها پیش برمی-

آشام آلفا رو بکشه و خون جفتشون رو آلفا و یه خون

کوفت کنه جاودانه میشه. ولی کال یه زن سلطه گر 

ست. خول میزنه. با من بود بیمارستان روانی دیوونه

. البته االن خیلی خوب شده ها قباًل شبیه کردمبستریش می

 فرعون بود.
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گیج نگاهم کرد. به قیافه نمکیش خندیدم. آب و تاب 

 حرف هام رو زیاد کردم و با هیجان گفتم:

مثال یه بار صدتا جادوگرو مردو تنبیه کرد که با شورت -

برن معدن براش سنگ و جواهرات بیارن. اونم چی! تو 

ل بستن. تو فکر کن تمام زیبایی زمستون! بدبختا قندی

 هاشون یخ زده. 

از یادآوری اون اتفاق نتونستم نخندم. کفگیر از دستش سر 

 خورد و تو دیگ افتاد.

تا شد. یک جوری وحشت زده نگاهم چشم هاش هشت

 کرد که انگار واقعا چیز ترسناکی براش تعریف کردم! می

کشید.  ام سربه فلکش صدای قهقههاز دیدن چهره بامزه

دست آخر لپش رو بین انگشت هام گرفتم و کشیدم و با 

 خوشی گفتم:
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و بکش. اون طوریم نگاه نکن. گشنمه غذات-

 خورمت.می

*** 

گوشی رو به گوشم چسبوندم و حینی که نگاهم به نمای 

ساختمون های بیرون پنجره بود، کمر صاف کردم. صدای 

 خسته و نازکش تو گوشم پیچید.

 جانم؟-

 ی زدم.نیشخند

جانت که کارنه، الحمداهلل زندس یا عروس نشده، بیوه -

 شدی؟

 آر...-

 غریدم.
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و به زبون نیار. یه سوال دارم آدم باش زود جواب اسمم-

د خوای عقو بشنوم. آخر این هفته میبده که کمتر صدات

 کنی؟
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وت کرد و نفس های عمیق جای زبونش به لب هاش سک

 کار افتادن. 

پیچید. درحالی که دم و بازدم سنگینش تو گوشم می

نگاهم به ساختمون های روبه رو بود که از پشت پنجره و 
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الی پرده تا حدی مشخص بودن، سمت یاسمن چرخیدم 

 و گفتم:

برای شامت بردار بقیه رو بریز تو قابله! سیبزمینی هرچی -

 برم. من می مونده

لب هاش رو داخل جمع کرد و درحالی که جلوی خنده 

گرفت سری تکون داد و تمام مرغ و های قشنگش رو می

خورشت رو تو قابلمه کوچیک تری ریخت و بدون 

 خساست سیبزمینی های خودشم تو قابله گذاشت.

و تو کل خاندان فقط سیبزمینی سرخ کرده عمت-

گذشته بهت؟ خیلی  خوری. پیششی نه؟ دیشب خوشمی

 خواب نداری، مزش رفت زیر دندونت؟وقته هم

خیلی خونسرد نگاهم رو از یاس گرفتم. دستم رو تو 

 جیب شلوارم فرو کردم و گفتم:
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کشیدی، وقتی زیر دست کارن داشتی از درد جیغ می-

کردیم. رابطه من با یه بازی می ps4و یاس داشتیم من

و ربط نداره. همه مثل دختر دیگه در حد نیم درصد به ت

تو َهول نیستن. بتمرگ سرجات، ازت سوال کردم جواب 

 بده بعد قطع کن!

حرص مشهودی البه الی نفس هاش وجود داشت. 

 تونستم حس کنم و لذت ببرم.می

 پرسی؟ س، ولی چرا میآره! آخر همین هفته-

 لبخندی روی لبم نشست. آخر هفته یعنی پنج روز دیگه! 

تونستم کارارو اوکی مه و حساب کتابم میزودتر از برنا

 کنم.

هیچی قراره برات کادوی عقد بفرستم. به کارن سالم -

 برسون!
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خواستم قطع کنم که مالیم و درعین حال پر از عجز و 

خواهش صدام کرد. اخم کردم و کمی سمت پنجره مایل 

 شدم و زیر لب غریدم.

بکش! و آب و به زبون میاری یه دور دهنتوقتی اسمم-

 چیه؟ صدای زنی که مخملک گرفته میدی.

صدای قدم های بلندش در سالنی خلوت به گوشم 

رسید و پشت بندش صدای کوبیده شدن در و بعد می

 نفس نفس زدن هاش!

کارن فهمیده تو و یاسمن باهم در تماسید. نگرانم بالیی -

خوای بکنی یکم عجله کن. سر جفتتون بیاره. هرکاری می

کشتن یاسمنه و کارن دنبال عقدش و گرفتن آیت تو فکر 

یه وکالت دیگه! نمیدونم چی از اموالش مونده که کارن 

 میخواد.
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خواست گردن این دخترعموی جهت دلم میخود و بیبی

عزیزم رو بشکنم. انگشت هام تو جیبم مشت شد و 

م از فشار عصبی تیر کشید. حرص و نفرتم مثل شقیقه

ش رو روی مغزم اعلم فاتحه کوهنورد باال آمد و پرچم

 کرد.

 خب!-

 دربرابر لحن کنترل شده و عصبیم، نگران تر ادامه داد.

خواد دختری که فقط خب؟ خب آرشام؟ دارم میگم می-

 و بکشن. تو میگی خب؟دوستش داری

دستی به فاصله بین ابروهام که بیشترین فشار رو تحمل 

 دم.کرکرد کشیدم و با دو انگشتم پوستش رو چروک می

 کار نداری بری بمیری؟  -

 مستصل صدام زد.
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 خوایبه خدا من طرفتم، بزار کمکت کنم. بهم بگو می-

 کار کنی حداقل خبرارو...چی
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قطع کردم و به صفحه خاموش گوشی زل زدم. تصویر 

کمی آشفته و با چاشنی رسید. سیاهم نگران به نظر می

 هیجان و استرس و هزاریکی کوفت و زهرمار دیگه! 

طوری که خودم از حجم این همه احساس های مختلف 

 گیج شدم.
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از اینکه دختر عموم در حد برگ درخت سست عنصر و 

غیرقابل اعتماد بود، حرصم گرفت. ریمای گذشته هیچ 

خوب فرقی با ریمای االن نداشت. امتحان هاش رو خیلی 

 پس داده!

حرف هاش به جای هشدار و کمک، ریشه اعصابم رو 

ای اشتباه گذشته رو بهم ریخت ولی حاضر نبودم، ذره

 تکرار کنم. 

بیا برات درستشون کردم. آژانس بگیرم؟ با این حالت -

 پیاده نریا...یه وقت زخمت بدتر نشه..

به صورت زیباش زل زدم. دلواپسی هام و تمام غصه های 

 یک مسکن خوب درست میشد.  آدم با

مقداری از موهاش از کنار شالش بیرون پریده و زیر نوِر  

درخشید.  آرامش ای وسط سالن میمالیم لوستِر نقره

 چهرم رو حفظ کردم و گفتم:
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 زخمم خوبه یاسمن، نگرانم نباش فقط یه چیزی...-

 مهربون تماشام کرد.

 ی نگرانیخواست پای دردودلم بشینه، پادلم بدجور می 

 های قلبم و بی قراری گرگم. 

خواست مزه مرحم بودن یک موجود ظریف و ناز دلم می

رو تجربه کنم ولی چشم های معصومش که تازه رنگ 

 کرد.آرامش گرفته زبونم رو الل می

دستی به گردنم کشیدم و تا آخرین حد ممکن مالیم 

 گفتم:

تم بزرگامشب میام دنبالت بریم یه جای امن. کارای بابا-

 ردیفه، رحمت اوکی داد. فقط تو...

جلو رفتم و اون سرجاش ایستاد و منتظر موند. هیکلم رو 

 جلو بردم. کمی سرش رو باال آورد تا مستقیم نگاهم کنه.
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وسایل واجب چیزی داری؟ اگه داری بده با خودم ببرم. -

بار سبک و سفر خوب! دارو، پول، یادگاری، کوفت و 

 زهرماری چیزی!

 خندید.بهم 

 دارم...-

سمت اتاق خواب رفت. گوشی رو از حرص بین انگشت 

 فشردم. با کیف دستی کوچیکی برگشت.هام می

سند خونه اینجاست. مهر پدرم و پدربزرگم و چهارتام -

شمش توشه. اینارو با خودت ببر، نرمک و فسقلم شب 

 اومدی میاریم...

کمی مکث کرد، چشم بست. نگران کیف رو سمتم 

 زیر چشمی نگاهش کردم که دلواپس گفت: گرفت.

 طوری که نمیشه؟  -
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لبخندی بهش زدم، لبخندی که خودمم کنی برای به جا 

آوردنش شک نداشتم، شکی که از ترس بود. ترس از 

 دست دادنش!

دست هام رو دو طرف شونه هاش گذاشتم، کمی لرزید. 

بدنش منقبض شد. سرش رو بلند کرد و بازدمش رو به 

 کرد. سختی فوت

ذارم آب تو دلت تکون هیچی نمیشه. تا من هستم نمی-

 بخوره. فقط بهم اعتماد کن. باشه؟

آب گلوش رو قورت داد. نخندید، اطمینان نگاهم رو 

برانداز کرد و فقط سرتکون داد. لبخندم رو وسعت دادم و 

 تو دلم گفتم:

 قرار نیست تا شب از آسمون سنگ بباره. چیزی نمیشه!-

همون لحظه صدای آالرم خطر ضعیف شدن  و دقیقا تو

بیش از حِد قلب پدربزرگش تو کل خونه پیچید و ثابت 
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کرد، امکان باریدن سنگ از آسمون نود درصد امکان 

 پذیره!
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انگشت هام رو مشت کردم و روی لب هام فشار دادم، 

ی که به لبه پنجره بهش تحمیل میشد تیر آرنجم از فشار

 کشید. می

ای بیمارستان که به خاطر نگران به در بزرگ و شیشه

فاصله زیاد به سختی میشد، از البه الی درخت های 

 خشک شده و اون آمبوالنس سفید رنگ دید، زل زدم.
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صی تا بادیگارد شخان. به اضافه پنجسی تاشونم گرگینه-

و حصار کشیدن انگار خطر حمله شجوری دورمسلح. یه

 آمریکا رو شاخشونه!

م رو از در ماشین گرفتم و به موهای بهم ریختم تکیه

 چنگ زدم.

 نگاه سبزش رو ریز کرد و مالیم گفت:

 یسنا به رحمت زنگ نزدی؟ شاید بتونه آمار بگیره.-

بستی به ستوه اومده بودم و جوری تمام از این حجم بن

که داشتم از این خود خوری و  مجرای بدنم کیپ شده

 سوختم. خودسوزی می

بوی عطر تلخ امیر و عطر شیرین یسنا کل اتاقک رو 

 احاطه کرده بود.
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با وجود لباس های گرم، سردشون بود ولی وقتی شرشر  

کرد بخاری رو دیدن کسی جرات نمیعرق ریختنم رو می

 روشن کنه.

 نگمیگه بخش خصوصیه مدیرشم جدیده. حاال گفت ز-

 میزنه آشناش شاید اون بتونه یه تماسی بگیره و خبر بده.

به دونه های ریز برف که شبیه اکلیل های براق از آسمون 

 ریخت نگاه کردم.پایین می

خوای من برم تو یه اطالعاتی بگیرم و بیام؟ آرشام می-

 و نمیشناسه که!کسی من

گرمای پر حرص بازدمم به شیشه یخ کرده ماشین برخورد 

رد و کدر شد، تار شد. دنیای بیرون رو محو کرد، با ک

انگشت اشارم روی بخار شیشه یک خط عمودی کشیدم 

 و زیر لب غریدم.
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فکر میکنی فرق بین یه آدم معمولی و جادوگرو -

و به فنا بدی؟ کارن خوای بری خودتنمیفهمن؟ می

 دونه زن کی هستی. پس بشین سرجات.صددرصد می

 کرد، ولی ساکت چرا! لحن تندم ناراحتش ن

ساکت شد و به پشتی صندلی تکیه داد و کش چادرش رو 

 مرتب کرد.

خبره و   این طوری نمیشه..تا نفهمیم اون تو چه-

م. تونیم کنیپدربزرگش تو چه وضعیته هیچ غلطی نمی

 ات تهرانه؟گله

 با گوشه ناخن به داشبورد کوبیدم و سعی کردم فکر کنم. 

ر وخیم نبود که کارش به اوژانس و حال پدربزرگش اونقد

 مراقبت های ویژه بکشه.
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تهرانن ولی واسه یه حمله سرتاسری زیادی دیره برادر -

من! پس دو دقیقه مثل زنت الل شو ببینم چه خاکی تو 

 سرم شده.

به مردمک های لرزونم که تو دریایی از خون شناور بود 

 خیره شد و خندید. 

کنیم. دختر عموت یه می آرشام...آروم باش. یه کاریش-

خواد زری زده. حاال تا فردا شب وقت داریم. االن که نمی

 عقد کنه.
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 یسنا مهربون و دلسوز سری تکون داد.

پنجه های ظریفش رو به پشتی صندلیم چسبوند و قدری  

 نزدیکم شد.

کنیم. بدتر از اینم ن کمکت میراست میگه، خودمو-

گذروندیم. تو فقط ریلکس باش. انقدر بی دلیل حرص 

نخور هنوز که طوری نشده. یاسمن باید بله بده که نمیده. 

بعدشم عقد ریماست، فکر نکنم بخواد کاری با یاسمن 

 کنه.

 طوری نشده؟

به ساعت های قبل، روز های قبل، هفته و ماه ها قبل فکر 

 کردم.

 از پس هم جلوم صف بستن. یکی یکی

 شده، چیزی شده، من باختم.
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من دل باختم، من عقل باختم، من خودم رو به یاسمن  

باختم و االن هر لحظه تهدید میشدم که تو ثانیه و ساعت 

 های آینده از دستش بدم.

 دم! ترسیکالفه بودم، عصبی بودم. بیشتر از همه چی می

گیر کرده و بدتر از  نقشه هام بهم ریخته و یاسمن اون تو

همه حال پدربزرگش اوکی نیست و شاید چیزی که من 

 کرد پیامک آخر ریماست.رو هرثانیه متالشی می

 ربط به لشکرکشی جلوی بیمارستان نداشت.پیامی که بی

 اینکه عقدش از آخر هفته به فردا موکول شده ته شانسه!

اومد، شبیه فضانوردی که بدون لباس نفسم درنمی

ص تو فضا پریده و از فشار و کمبود اکسیژن داره مخصو

 ترکه و پر پر میشه!می
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سوخت. المصِب بی دین زخم چرکی قلبم بدجور می

 قصد نداشت کوتاه بیاد.

درو باز کردم، سوز عجیب سرما و دونه های برف تو 

 صورتم سیلی بدی کوبید.

التهاب بدنم، ضربان قلبم، احتماال فشار خون و تنگی  

 االست. نفسم ب

 منم باید یک گوشه از این بیمارستان بستری کنند.

امیر نگران از ماشین بیرون پرید، از لب جدول رد شدم و 

سمت انتهای خیابون رفتم که بازوم رو محکم گرفت و 

 م داشت.نگه

 کجا میری تو این سرما؟-

ایستادم. به حرمت رفاقتمون، تو پرش نزدم. تو دهنش 

 از بین انگشت هاش جدا نکردم. نزدم، دستم رو با حرص
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 ای گفتمسرما رو به جون خریدم و با لحن کنترل شده

: 

یسنارو بردار برو خونه امیر. این کار خودمه، دخالتت -

یعنی به خطر انداختن زندگی تو و زنت و این چیزی 

 نیست که دلم بخواد. پس برو!

اخم کرد، انگشت هاش دور بازوم چفت تر شد، پوست و 

م رو انقدر فشار داد که از درد صورتم کمی مچاله استخون

 شد.

بلدی گوه نخوری؟ بیا برو بتمرگ تو ماشین گرگ توله -

خر!  فکر کردی کشکه؟ فکر کردی تنهایی از پس این 

 ات؟یاردان قلی برمیای؟ اونم بدون دخالت گله
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درد ماهیچه هام به تخم چشم هام خیره شدم و  با وجود

کمی نویز های حنجرِه صدام رو به خاطر خشِم تلمبار 

 شده درونم باال بردم.

و برای چیزای شخصی که مربوط به خودم و مَگله-

زندگیم میشه، دخالت نمیدم. اون دختر به من مربوطه، 

 قراره زنم بشه!

های سفید  کفری خودش رو جلو کشید و از بین دندون

 کلید شدش جواب داد.

. پس ِشر نگو و اون دختر قراره بشه جفِت رئیس گله-

خود نکن. یه بار گذاشتم سرخود تنهایی به حرکت بی

دوش بکشی، تهش شد خودکشی ناموفق خواهر و بعدشم 
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مرگش و مرگ احساسات تو! یه بار به چشم دیدم جلوم 

و پس برگرد تخوام این مسئله پیش بیاد مردی، دیگه نمی

ماشین تا ننداختمت صندق عقب و به عنوان گرِگ زپرتی 

 به باغ وحش تقدیمت نکردم.

چپ چپ نگاهش کردم. گذشته برام اهمیتی نداشت! 

بخار دهنش غلیظ بود، انگار مثل من داغ کرده. انگشتم رو 

تهدید وار جلوی فیسش تکون دادم و توی صورتش 

 سه گفتم:جوری که بخار دهنم به سد پوستش بر

با من کل ننداز امیر به خدا قسم االن اعصاب درست -

کنم و درمونی ندارم جلوی زنت َشل و پلت می

 زنمت که صدا سگ بدی، ولم کن!جوری میخداوکیلی یه

شونه باال انداخت بیخیال و خونسرد سرش رو قلدروار 

 زنمت.گفت بیا بزن منم میبلند کرد. انگار می
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و عصبانیِت تخسیتش لرز گرفت،  ماهیچه هام از حرص 

دختری که دوستش داشتم، یک خیابون باهام فاصله 

تونستم برم دیدنش و بدتر داشت و من بی همه چیز نمی

 کرد.از همه یک کالغ زبوِن نفهم جلوم قار قار می

انگشت های مشت شدم رو باال آوردم و خواستم تخت 

 .دش بکوبم که صدای از پشت سرم به گوش رسیسینه

 استاد سلحشور؟-

دستم دور یقه پشمکی پالتوش موند. با اعصاب خراب 

 شبیه نگهبان عذاب سمت صدا برگشتم. 

 جانم؟-

طالیی با اون کاله پشمی سفید که تقریبا تمام دخترک مو

 موهاش رو پوشونده زیادی آشنا بود.

 شاگردته؟-
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بی توجه به نجوای امیرحسین، یک قدم سمتش برداشتم 

 هاش زل زدم.و به چشم 

 سارا شهروندی؟-

لبخند پر نازی روی لب های ماتیِک مخملی خوردش 

 نشست.

 و یادتونه. تون خوبه منسالم استاد، چه حافظه-

م خوب بود، ولی نه درمورد مسائل بی اهمیت! حافظه

سارا مهم بود چون دوست یاسمنه و حضورش کمی غیر 

 ست.منتظره

 کار میکنی دختر؟اینجا چی-

  

اهم رو باال کشیدم، دوست پسرش جلوی دربیمارستان نگ

 داد.ایستاده بود و برام دست تکون می
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یاسمن یه ساعت پیش بهم خبر داد و گفت بیام اینجا، -

گفت یه پیغام بهتون بدم. انگار پسرعموش اجازه نمیده 

 بیاد بیرون، گفت من بیام.

 نگاه وق زدم رو که به خاطر سرما کمی خمار شده بود به

فیسش انداختم. با انگشت های الک زدش، موهاش رو 

 داخل برگردوند.

 چه پیغامی؟-

🍹 

۱۷۳🍹 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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ایش نگاه سرش رو پایین انداخت و به بوت های نقره

کرد. از جیب کاپشن میکروی سفیدش، یک گوشی 

 گرفت، گفت:ینوکیای ساده درآورد و حینی که سمتم م

گفت تو اون امانتی که بهتون داده یه نامه و وکالت -

 س.نامه

  

گوشی رو ازش گرفتم و گیج به این و پا و اون پا کردنش 

نگاه کردم. حواسش به بیمارستان و آدم های تکراری که 

مدام چرخ میزدن و با کمی دقت میشد هدس تو 

 گوششون رو دید، بود.

د و بریزید به حساب ش رو بفروشیخواست خونه-

خودتون. دارایی هاشم همون جک و جونواری تو 

 تراسشه گفت با خودتون ببرید...

 امیر کنارم اومد. 
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انگار فهمیده بود قفل کردم. یا از سرما، یا شوک، یا شاید 

 درد سینم!

 اینارو خودش گفت؟ چه طوری باهاتون تماس گرفت؟-

د و دست نگاهش رو از من گرفت. بینیش رو باال کشی

 های یخ زدش رو تو جیبش فرو کرد.

اینستاگرامم. یاسمن تو اکانتمه، واسه مهدی با اکانت من -

و و داد. خواست این پیغامپیغام گذاشت، آدرس بیمارستان

 واستون بیارم. میدونم اوضاعش بهم ریخته.

 نگاهش پر از اشک شد و دلواپس گفت:

ه! کم استاد لطفا کمکش کنید، پسرعموش یه تختش-

 ترسم بالیی سر یاسمن بیاره.می

 جریان گوشی چیه؟-
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دوباره به سمتم برگشت. دونه های برف جمع شده روی 

شونه هام سنگین بود. به قدمت صدسال بدبختی و غصه 

 کرد.روم سنگینی می

و داره، با یه سیم کارِت قدیمی. گفت باهاتون لنگش-

 گیره نگرانش نباشید. تماس می

م نفس تونستتونستم نگرانش نباشم. نمییساکت شدم، نم

تونستم حرف های سارا شهروندی رو درست بکشم، نمی

 حسابی درک کنم.

تونست خودش بیاد بیرون و تجلی بخش روحم اینکه نمی

 کشید. بشه. گرگم دلواپس زوزه می

انگشت هام یخ بسته و پاهام توان نداشت ولی نور امیدی 

 ته دلم جون گرفت.

*** 
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 ن""یاسم

 تونم ببینمش؟ مگه نگفتید حالش خوبه؟چرا نمی-

رسید، ای به نظر میدکتر که مرد مسن و کم حوصله

نگاهش رو از صورت شاکی و اخم های غلیظم گرفت و 

 با لحن تندی گفت:

ای بابا خانم چقدر با من چونه میزنی؟ پدربزرگت -

و مشکل تنفسی داره. باید تو بخش باشه و فعال کسی

 دیم. نمیبخش راه 

چپ چپ نگاهش کردم، انعکاس تصویر عصبیم رو تو 

 دیدم.عینک ته استکانیش می

پدربزرگم اصال مشکل تنفسی نداره! همین دو هفته پیش -

ربط میزنید؟ آزمایش داد. مدارکشم هست، چرا حرف بی

اگه مشکل تنفسی داره که نباید ببریدش اتاق عمل! اصال 
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خواین و میقا کجاشخواین ببریدش؟ دقیواسه چی می

 عمل کنید؟

دکتر که دهنش رو نیمه باز نگه داشته بود و مشخص بود 

معلوم نیست با خودش چند چنده، کمی مکث کرد و 

 نگاهش رو از صورتم به پشت سرم انداخت و گفت:

و روشن کنید که کادر جناب سروندی میشه این خانم-

 پزشکی سواد کافی واسه درمان بیماران دارن؟

🍹 

۱۷۴🍹 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

🍹♧♧🍹 
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 اخم کردم و با حرص گفتم:
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بعید بدونم شما اصال سواد خوندن نوشتن داشته و -

دونید باید به همراه بیمار جواب پس باشی. هنوز نمی

و گذاشتی دکتر؟ سواد داری بدید؟ خیر سرت اسمت

ر و پنجاه تا دکت اصال؟ یه جوری میگی کادر پزشکی انگار

پرستار تو این خراب شده هست. بیمارستان خصوصی 

َفکستنیت با دوتا دکتر عمومی و یه جراح پالستیکی و 

 چرخه!دوتا پرستار پروتزی می

ای دهنش باز موند و وا رفته به از دیدن خشم نگاهم ثانیه

کردم و چاک منی که حتی مراعات سن و سالشم نمی

 زد. دهنم رو باز کردم، زل

ای که فرصت جناب احمدزاده برای دیدار چند دقیقه-

 هست! نیست؟

مرتیکه نگاهی بین من و کارن رودبدل کرد و سری تکون 

 داد و با لحن پرحرصی گفت:
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فقط پنج دقیقه..بیشتر نشه چون مریضتون نیاز به -

 استراحت داره. 

رو و بخش مراقبت های ویژه اشاره با دست به انتهای راه

لبکار و عصبی با صورتی که مطمئن بودم کمی داغ کرد، ط

کرده و شبیه گوجه شده، سمت انتهای سالِن خلوت که 

 ایش دو کاخ مطبق گذاشتن رفتم.جلوی در های شیشه

قدم های محکمم تو سالن پخش میشد و پژواکش نشون  

داد برای دیدنش و با خبر شدن از وضعیتش عجله می

 دارم.

بیخیال! انگار نه انگار همین پشت سرم اومد، آروم و 

امروز صبح با زور از بیمارستان مرخص شده. مِن 

 م.گیرش کردکردم بیشتر از اینا زمینخوشخیال فکر می

کنه و میدونه شبیه گرگی که طعمه زخمیش رو دنبال می

 داشت.راهی واسه فرار نداره پشت سرم گام برمی
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 یبا نقشچرخید و تقرنگاه کنجکاو ریما روی هیکلم می

 نخود فرنگی رو داشت.

دنبالمون نیومد و تو همون سالن انتظار نزدیک در  

ورودی رو صندلی های آبی، مچاله وار نشست و به کندن 

 الک ناخن های سفیدش ادامه داد.

ای بود و میشد جلوی اتاقی که نصف دیوارش شیشه

 داخل رو دید ایستادم. 

وش بود. هجایی که یک بار کارن توش بستری و بی

دست هام رو به لبه دیوار گرفتم و به چشم های بسته بابا 

خبری بین دستگاه های فرهاد نگاه کردم که تو عالم بی

 کشید.زیادی محاصره شده و آروم نفس می

درحالی که من کنترل نفس های منظمم رو به خاطر 

 استرس از دست داده بودم اون حالش خوب بود.
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هنوز زندس! دستم رو روی  یا حداقل خیالم راحته که

شیشه سرد کشیدم. التهاب بدنم زیاد بود و از گرما داشتم 

 سوختم.می

فردا با ریما میری آرایشگاه یا یه جای مجزا برات رزرو -

 کنم؟

پیشونی داغ کردم رو به شیشه چسبوندم و چشم بستم. 

 فکم منقبض بود و دندون هام مدام بهم فشار میاوردن.

رفتم بیمارستان و اومدم یادم رفته قرار  اللی؟ فکر کردی-

 و شل کردم؟کار کنم؟ فکردی افسارتبود چی

 جلو اومد.

ام رو بوی عطر مسخرش شبیه مواد شیمیایی اسیدی سینه

 داد.سوزوند و سینوس هام رو آزار میمی
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انگشت هاش روی کمرم نشست و خطی از وسط کتفم تا 

سوخت. میگودی کمرم کشید. تمام مهره های کمرم 

 انگار خنجر رو پوستم و گوشتم فرو میکنه.

برنامه ما سرجاشه. جهت یادآوری میگم. فکر چموش -

بازی و ریدن تو اعصابم رو بزار کنار. خودت باعث شدی 

 کار به اینجا بکشه.

از گرمای دستش، از نوازش هاش، از وجودش متنفرم. 

 شخواستم انقدر درد بهخواستم دستش رو بشکنم، میمی

 تحمیل کنم که خون باال بیاره و بازم غرق لذت بشم.

🍹 

۱۷۵🍹 

🍹🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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خواد پدربزرگت جلو چشمت جون بده تو که دلت نمی-

 عزیزم؟

پلک هام رو محکم تر بهم فشار دادم. از خودم متنفرم که 

و جواب  تونم بزنم دهنشاالن شرایطم خطرناکا و نمی

 تهدید هاش رو بدم.

دونست چی برام از این اهرم فشار داشتن، خسته بودم. می

دونست چی دارم و ندارم، از این همه دونستنش مهمه، می

 خونم به جوش اومده.

درپی که گلوم خشک بود و لب هام از گازی های پی

 سوخت.برای خفه کردنم گرفتم، می

بود با خطر یک حرکت نسنجیده از طرف من مصادف 

دونستم بیرون مرگ بابا فرهاد و حتی آرشامی که می

 کشه.بیمارستان کشیک می
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حتی از اینجام صدای زوزه های گرگ خوشگلش رو 

شنیدم و دستم فعال کوتاه بود برای استفاده از قدرتی می

 تونم طرف رو بکشم.که مامان پری گفت دارم و می

االن وقت رم کردن االن وقت تسمه تایم پاره کردن نبود، 

خواستم و نشون دادن اوج افسارگسیختگی نبود. نمی

 آرشام بفهمه من کی و چی هستم.

خواستم به ِپچ زدن های کارن که پشت گوشی به نمی

 پدرش گفت:

 مطمئنم هنوز نفهمیده، اتفاقی اون کارو کرد...-

 جامع واقعیت بپوشونم. اون باید فکر کنه احمقم.

گم دوختم. پیرمردی که با وجود بدی نگاهم رو به پدربزر

 هاش دوستش داشتم و نجات جونش برام مهم بود. 



 

Romanzo_o 1909 

اومدم فقط ام با آرشام رو مرور کردم، از پسش برمینقشه

باید یکم، فقط یکم ادای اون یاسمن مظلوم و تو سری 

اومد رو دربیارم و زمان خوری که کارن خوشش می

 بخرم. آرشام زمان نیاز داشت.

 ارن...باشه ک-

با تمام توان به ته گلوم فشار آوردم تا صدام  بغض آلود 

 بشه. سرم به زیر سقوط کرد.

به انعکاس تصویرش رو شیشه خیره شدم و سعی کردم  

 گربه شرک باشم.

 کنم فقط...هرچی تو بگی...هر کاری بخوای می-

دونستم بین تمام چرخیدم. باید تیر آخر رو میزد. می

 رو دوست داره. بودنش هنوز منخودخواهی و کثافط 
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کاری باهاش نداشته باش...هر..چ..چی تو بگی -

 اصال..عقد کردت میشم.

به چهره متعجب و نگاه گردش نزدیک بود بخندم. کم کم 

برق نگاهش باعث حالت تهوم شد. لب هاش به لبخندی 

 کش اومد و جلو اومد. 

عقب رفتم و به دیوار چسبیدم، شدم همون دختری که 

بره. ترسید و کارن بارها گفته بود از ترسیدنم لذت میمی

 دستش زیر چونم نشست.

نفسم رو از قصد تند تند کردم، تو این پنج ساله انقدر 

تونستم ادای وحشت زدگی کابوس برام ساخته بود که می

 رو خوب دربیارم.

 کارن قول بده کاریش نداری، لطفا...-

از وقتی یک مرد انگشت هاش فشاری به فکم وارد کرد. 

 نوازشم کرده از دست زدن های یک نر متنفر شدم.
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برق نگاهش، لیست خواسته هاش، برای اولین بار حتی 

گرگش، گرگ طوسی و دریدش رو دیدم که چه لذتی 

 میبره وقتی این طوری میشم.

 تو جفتک ننداز کاریش ندارم.-

دربرابر لحن کوبنده و محکمش، پلک هام رو محکم فشار 

به همه غم هام و بدبختی هام فکر کردم تا یک قطره  دادم.

 اشک ناقابل مهر تایید به چرت و پرت هام بزنه.

باالخره چکید، نگاه طوسیش چاقوش رو برام حسابی تیز 

 کرد. با انگشت شستش گونه های داغم رو لمس کرد.

 تو رام باش، وحشی نشو ببین من باهات راه میام یا نه...-

 ماهت میشوم:

🍹 

۱۷۶🍹🍹 

🍹🍹 
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꙰♧♧꙰ 
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های پر نفرت و پر حرصم رو که مثل سعی کردم چشم

های تو دست پسربچه ها در کوچه، صاف و شفاف تیله

داد، بود و هرچیزی رو جز ترس و رام شدن بروز می

 مخفی کنم.

 داد که سردید. چشم هام گواه مینباید چشم هام رو می

 ریزم، سرشار از نفرت و حرص و خشم هستم.

چشم های من نماد یک دختر رام و آروم نبود، شاید 

هام جزئیات صورتم با فشار و زور شبیه باشه، ولی چشم

 نه!
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نگاهم رو زیر انداختم، لمس انگشت های داغش که قبل 

ای رو نوازش کرده، من مطمئنم ریما یا هر کس دیگه

 تحمل کردم.

 ایی که آرشام به خاطر دیدش داغ کرد. لمس انگشت ه

 قلبش فشرده شد. 

مثل قلب من که از حجم زیاد ذرات اشمئزاز سرشاره و 

 ترکید.ام میداشت تو سینه

دخترک حرف گوش کنی باش یاسمن. معنی حرف -

و که یادته؟ مطیع باش بزار کارام باهات سخت گوش کن

پیش نره. به حرفم گوش کن و چموش نباش، پشت 

 و نگاه کن...رتس

نگاهم رو از جلو، کمی به پشت سرم و دِر اتاق مایل 

 کردم. 
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انگشت شستش روی لب زیرینم خم شد و فشاری بهش 

 ای بین این دو گوشت نرم افتاد.وارد کرد طوری که فاصله

پدربزرگت کارش به اینجا کشید چون تو گفتی نه، چون -

و شب تتو مخالفت کردی. پدربزرگت فلج شد چون اون 

نخواستی که مال خودم بکنمت. پنج سال فرار کردی، 

 تر شد. پس...فرصت دادم بهت ولی فقط اوضاع خراب

 جلو اومد.

موندم چرا تو این جهنم، تو این بیمارستان که احمدزاده با 

هیچ خری نیست 《کادر پزشکی! 》گفتآب و تاب می

 که جلوی چسبیدن این لندهور به تنم رو بگیره؟

دونم چرا یک لحظه ماس با تنم قرار داد، نمیتنش رو م

حس کردم قلِب اون دخترکی که تو سالن مچاله وار 

 نشسته فشرده شد و شکست.

 و بدتر نکن.شرایطت-
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لب هاش به خنده مرموزی کش اومد. یواش و بی صدا 

روی گونم کوبید و تو پوست خباثت و غرورش فرو 

 رفت.

 ید.کشزیاد تیر میفکم داشت کم کم از انقباض و فشار  

و بیارنش بخش. اونوقت باشن میگم مراقب پدربزرگت-

رات خوری بگم بتر ببینیش! چیزی میتونی بری راحتمی

 بیارن؟

 و میبری؟فردا آرایشگاه ساعت چند من-

کمی تماشام کرد و انگار از سوالم خوشش اومده بود، 

 دستی دور دهنش کشید.

اهنگ کردم. بعدش ساعت یازده، محضرم ساعت دو هم-

 میریم مسافرت. دو نفره!
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زیر لب کثافطی زمزمه کردم که فقط خودم شنیدم. انگار 

 واقعا ریما نقش نخود فرنگی رو داشت.

ال ای گفتم که سر تکون داد و با حبا بدبختی زیر لب باشه

 حرف》خوش و پیروزی رفت و با نگاهش به ریما گفت

 《و خرد میکنم!بزنی دندونات

 و خشمم رو پشت سرش بدرقه کردم.نفرین  

 انگشت هام مشت بود، حس نجس بودن داشتم!

با قدم های تند و کالفه سمت سرویس بهداشتی رفتم و 

برو برگرد مشتی آب خنک به صورتم کوبیدم تا گرمای بی

 بدنم به واسطه آب کمی کمتر بشه.

 تو آینه به چهره سرخ و شاکیم نیشخندی تحویل دادم.

یه جا گذاشتم، فردا پارت  رو فرداتون و زامرو پارت��

 ��نداریم

🍹 
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یکم دیگه تحمل کنی شاهد دهن سرویسی تک تکشون -

 میشی. فقط یکم دیگه. 

چندتا دستمال کاغذی از کنار شیر کندم و دست و 

 صورتم رو با حرص خشک کردم.

ی قدیمیم رو از سوتینم بیرون کشیدم و گوشی نوکیا

حینی که از پشت به در سرویس تکیه زده بودم، به آرشام 

 پیام دادم.

 《فردا ساعت یازده، بیمارستان خالی میشه. 》
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لم زد. دپیام سند شد. بوی بد دستشویی معدم رو بهم می

 میخواست عق بزنم!

با گوشه شال کرمم بینیم رو پوشوندم و به صفحه سبز 

 نگش زل زدم که به دقیقه نکشید جواب داد.ر

آمبوالنس هماهنگه، تا دوازده تمومش میکنم. فقط کجا 》

 《بیام دنبالت؟

لب گزیدم. دستی به لب هام و چونم زدم و با کمی 

 تمرکز جمالت رو براش تایپ کردم.

خودم میام، فقط کارت تموم شد بهم اس بده خیالم 》

 《راحت شه. ببرش خونه خودت. 

ارسال کردم که با کمی مکث جواب داد. موندم چه  براش

 د.کرطوری با دگمه های این گوشی انقدر سریع تایپ می

یعنی چی خودم میام؟! مگه اون بیشرف میذاره بیای؟ 》

》 
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دونستم چی بهش بگم. اگر قانع نمیشد اینجارو رو نمی

 کرد.سر همه خراب می

 《وقتی میگم میام، یعنی میام.》

بندش جای پیام، زنگ زد! با ترس رد سند شد و پشت 

 تماس رو زدم. دیوونه خول! 

وقتی دید رد زدم مجدد پیام بلند باالیی برام نوشت. 

تونستم خشم اون نگاه عسلیش رو از پشت این گوشی می

 بدبخت تصور کنم.

خوای از یاسمن با اعصابم بازی نکن، چه طور می》

اده به دستش فرار کنی؟ چه طوری؟ اون بیشرف حرومز

ف و ردیهمین راحتیا اجازه نمیده بیای بیرون. پدربزرگت

 《کنم که تو بغل اون الشی بری سر سفره عقد؟ که ...

 بقیه پیامش رو نخوندم. 
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 داد، تا کجاها پیش رفته بود! باز مجال نمی

هاش، کمی فکر کردم. دلم برای غیرتش، مهربونی

 رفت!دلواپسی هاش ضعف می

 پ کردم.با لبخند براش تای

سال هاس اسیر دست کارنم، ریزوبم خیلی چیزارو 》

بلدم. اومدن تو فقط جنگ و درگیری درپیش داره. خودم 

میدونم چه طوری باید بیام به شرط اینکه اهرم فشار 

و ببر یه جای امن. درضمن نداشته باشم. پس بابا فرهادم

ش تو گردنمه، یک گردنبندی که بهم دادی یک لنگه

ا و بردار. فردبالشت اتاق خوابم. برو سهمت ش زیرلنگه

 《قبل ساعت پنج پیشتم.

با تاپ تاپ قلبم، با حیا و شرم نگاهم، با انگشت های 

 هیجان زده براش سند کردم.
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جواب نداد. طول کشید، از استرس به جون پوست لبم 

 افتادم. 

 نگران بودم کسی سر برسه و کارن سراغم رو بگیره. 

شدم که گوشی کف وابش ناامید میکم کم داشتم از ج

 دست عرق کردم لرزید.

 《قول مردونه؟》

 بغض عجیبی تو دلم نشست. فوری براش نوشتم.

 《مرد که تویی! دخترونه قول میدم جناب سلحشور.》

 جوابش سریع تر از نفس هام رسید.

یه جا گذاشتم، فردا پارت  رو فرداتون و امروز پارت��

 ��نداریم

🍹 

۱۷۸🍹🍹 
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ماسک دلبری میکنی عروسک؟ قول از پشت اون ماس》

دخترونه دادی ولی مردونه پاش وایمیستی؟ اگه ساعت 

بشه پنج و یک دقیقه و تو کنارم نباشی میام اونجا و دسته 

 《و فرو میکنم تو ک...کارنبیل

 ا، هنوز بلد بودبین دلهره هام، بین مشکالت، بین ترس ه

بخندونتم. دلبری اون میکرد نه منی که هنوز بهش نگفته 

 بودم چی هستم.

قول دخترونه ولی مردونه پاش ایستادم آقا گرگه! برو 》

 《دنبال سهمت فردا پیشتم
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سند که شد گوشی رو خاموش کردم و بازم بین سوتین 

 اسفنجیم جاسازش کردم.

پرستاری جلف،  از سرویس بیرون اومدم و با راهنمایی 

 زیر نگاه سنگین کارن و ریما باالی سر بابا فرهاد رفتم.

بیدار بود، به چهره نگرانش لبخند زدم. روی صورتش خم 

 شدم و پیشونیش رو بوسیدم و یواش گفتم:

و بهش قرض فردا همون آقا گندهه که کپسول اکسیژنت-

برتت یه جای امن. قراره خالص دادی میاد دنبالت می

 شیم.

ا حال خوشی موهای سفیدش رو نوازش کردم و پچ ب

 زدم.

از شر کارن و طرافیانش راحت میشیم بابا فرهاد. فقط -

دونم ازم یکم تحمل کن. میدونم ازم دل خوش نداری، می
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بدت میاد. ولی دیگه آخرشه، من که هیچ وقت ولت 

 نمیکنم. 

 کنارش نشستم. پیشونیش رو ناز کردم.

 تم. این پیرمرد رو دوست داش

چهرش، ته چهرش شبیه بابام بود. من رو یاد پدرم 

 انداخت.می

یادم نرفته بزرگم کردی، یادم نرفته پشتم دراومدی. مهم -

نیست چقدر ازم بدت میاد بابا فرهاد. مهم نیست دوستم 

کنم. به آرشام اعتماد دارم نداری..ولی من ولت نمی

 مطمئنم همه چی درست میشه...

د. نگاهش پر از حرف بود، حس لب هاش رو بهم فشر

کردم با تنفر نگاهم نمیکنه. قطر اشکی از گوشه می

 چشمش چکید.
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لب هاش تکون خورد. ناباور نگاهش کردم که آوایی به 

 سختی سعی کرد کلماتی رو ادا کنه.

 کلماتی گنگ، کلماتی ناقص و پر از َخش و ضعف! 

 د..د..س..د..و...س..!-

که دست و پا شکسته  بعد پنج سال صداش رو شنیدم

 کرد چیزی بگه. سعی می

برای لحظه ای مو به تنم سیخ شد و از شدت هیجان از 

 اش خم شدم.جام پریدم و روی سینه

فدای تو بشم داری حرف میزنی؟ چی گفتی؟ دوباره -

 بگو! مرگ من، یه بار دیگه!

کرد، مثل کودکی خردسال که لکنت اشکم چکید. تقال می

کرد یک لفظ رو تکرار مادرش سعی می داره و به تشویق

 کنه. 
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کمی نفس کشید، انگشت های دستش رو به صورتم 

 مالیدم و با بغض گفتم:

قربونت برم دوباره بگو...دس چیه؟ دست درد میکنه؟ -

 خوای؟هان؟ جایت درد میکنه؟ چیزی می

یه جا گذاشتم، فردا پارت  رو فرداتون و امروز پارت��

 ��نداریم

 ادامه پارت

به مردمک های خوشحالم نگاه کرد. چشم بست و به 

 سختی گفت:

 د...د..و...س...ت...د...ا..ر..رم...-

شوکه مثل کسی که معجزه براش رخ داده بهش خیره 

شدم و حرف و واج ها، صدای کشیده و اون کسره 

 《د 》کلمه



 

Romanzo_o 1927 

 همه رو بهم چسبوندم، دنیام گلستون شد.

گفت دوستم  کرد،لب هام خندید ولی چشمم گریه می

 داره!

تو این سال ها یک بارم نگفت که دوست دارم. نگفت، به 

 خدا نگفت!

 پشت دستش رو چندبار بوسیدم. اشک هام رو کنار زدم.

 منم دارم...منم دوست دارم بابا فرهادم...-

کردم که ریختم و بین گریه هام تاکید میاشک می

 دوستش دارم، حتی اگر آدِم دوست داشتنی نبود.

وستش دارم، حتی اگر برام تو محبت کم گذاشت، د 

کرد و تنفرش دوستش دارم حتی وقتی بی محلم می

 شد.سهمم می
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ای که از حجم زیاد کمبود مثل آدم ندید پدید و تشنه

 هاش با یک گوشه چشم، سیراب و جو زده بشه!

به سرو صورتش به چشمش، به ته ریش سفیدش و گونه 

 زدم. استخونی و الغرش با شوق زل

 اطمینانم، تالشم، حس قدرتم بیشتر شد. 

برمت بیرون. بعدش بازم برام همه چی درست میشه، می-

 حرف بزن. بازم بگو خب؟ 

خواست بازم حرف بزنه و بگه باشه! ولی پلک زد. دلم می

 به چند تا پلک قناعت کرد.

یک بار دیگه صورتش رو بوسیدم و نقشه فردام رو مرور 

مورد اعتمادی که مطمئن بودم از پسش کردم. آرشام مرد 

 برمیاد.

 خیالم از جهت بابا فرهاد و آرشام راحت بود. 
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 کنیم.فردا تمومش می-
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*** 

 هیجان زیادی سلول به سلول تنم رو درگیر کرده بود. 

کوله پشتی  کردم تمام گلبول های قرمزم یکحس می

 کنن. الکترون با خودشون جابه جا می
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کوبید و بی قراری و تشویش رو م میقلبم نگران به سینه

کرد تا با نفس های بلند و بازدم های طوالنی سعی می

 حدی کنترل کنه.

الهی! جفتتون تو یه روز قراره عقد کنید؟ خواهرید یا -

 دوست صمیمی؟

خیش بوی شکالت نگاه براِق خانم مسنی که موهای ی

 داد هر لحظه روی صورتم چرخ میزد. می

 کنه؟فرقی هم می-

لبخندی روی لب های باریکش نشست. به میز آرایش 

 تکیه داد.

آره خب، لباس هاتون تقریبًا شبیه همه و جناب -

و باهم حاضر کنم. گفتم شاید سروندی هم گفتن جفتتون

 اشه.ب دوست صمیمی باشید و بخواین میکاپ هاتون شبیه
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لبخندش پر رنگ تر شد، تو صورت تپلش یک چال گونه 

رفت و به فیس خندید فرو میمصنوعی داشت. وقتی می

 بخشید.سالش جلوه نمکی میمیان

آخه دوستای صمیمی هستن باهم قراره عقد و عروسی -

 ذارن. شماها...می

ریما کالفه از اتاق بیرون اومد، زودتر از من رو لباس 

 ن رو پوشید.انتخابی کار

 ایبا صدای تق تق کفش هاش نگاهم معطوف دامن نقره 

 بلندش شد که کمی روی زمین کشیده میشد.

الهه خانم به جای این همه سوال و کنجکاوی میشه -

 زودتر شروع کنی؟ ساعت دو قراره بریم محضر. بعدشم...

با حرص دامنش رو جمع کرد. روی صندلی چرمی کنارم 

از اخم زیاد فاصله بین ابروهاش نشست و درحالی که 

 چروک شده بود، غرید.
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جفتمون عروس یه نفریم. دوستم نیستیم. نسبتی هم -

خوای و کنی یا بازم میباهم نداریم! حاال میای کارت

 حرف بزنی و سوال کنی؟

 تونستم نسبت بهدهن زن بیچاره باز مونده بود و من نمی

 غم ریما خودم رو به کوچه علی چپ بزنم. 

فهمیدم ولی قرار کردم. حالش رو واضح میدرکش می

 نبود هووش باشم.

بیشتر نگرانیم برای آرشام بود، چون صبح کمی دیرتر از  

یازده از بیمارستان خارج شدیم و مدام نگران بودم برنامه 

ریزی هاش بهم بخوره و مصیبت بدتر، لباسی بود که 

 شد گوشیم رو توش پنهان کنم.نمی

 دوتا قراره باهم...یعنی شما -

با نگاه شاکی ریما که با باال گرفتن سرش به الهه نشون 

 داد، طرف ساکت شد.
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 حیرت نگاهش رو جمع کرد و روبه من گفت: 

خوام. مدل خاصی مد نظرتونه آقای معذرت می-

سروندی تاکید داشتن جوری درست کنیم که شما 

 خوشتون بیاد.

ختری با چهره و نگاهم به نیم رخ ریما سلحشور بود، د

فیسی دخترانه، گونه های برجسته و صورت بیضی، بینی 

اش قلمی و خوش نقش و ابروهای زیباش که به چهره

 اومد. می

 روی هم رفته، زیباست. از سر کارن هم زیاده تره!

نفس عمیقی از رایحه عطر االمارت که معلوم نیست کی 

 تا خرتناق رو خودش خالی کرده کشیدم.

 ببخشید یه لحظه ممکنه صحبت کنیم؟-
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دست هام رو به دسته چرم صندلی فشردم و از جام بلند 

 شدم.
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الهه که هنوز تو شوک حرف های ریما بود، با مکث 

 دنبالم اومد.

ار تظکنار دِر اتاق پرو جایی که هنوز لباسم تو کاور ان 

 کشید تا امتحانش کنم ایستادم و با صدای آروم گفتم:می

 عزیزم ممکنه رو صورت ریما بیشتر از من کار کنید؟ -
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نگاهش گیج بود، با این حرفم که  دم گوشش نجوا کردم 

 گیج تر هم شد!

 متوجه نمیشم خانم سروندی.-

لب گزیدم. نگاهم رو به بازتاب چهره دختری انداختم که 

 دجور آینه دقش شدم.ناخواسته ب

خوام ریما بیشتر از من به چشم بیاد. منظورم اینکه می-

خوام، مژه خوشگل تر بشه. مثال من خط چشم نمی

 خوام. آرایش ابرو و سایه هم حذفش کنید.مصنوعی نمی

 هاج و واج براندازم کردم.

مگه عقدت نیست؟ اینی که شما میگی از میکاپ -

جزو بهترید آرایشگاه های معمولی هم کمتره که! اینجا 

باالشهره تهرانه. بهترین متد های اروپایی انجام میشه، از 

 خواین واستون...مدل ها خوشتون نیومده؟ می
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بین حرف هاش لبخندی زدم. عقد خر کیه؟ آرشام یک 

پیامک بده همه چی اوکی شد، اینجارو تو سر اون پنج تا 

 !ردمگرگینه ای که جلوی در کشیک میکشن خراب میک

میدونم اینجا کجاست!  ژرنال هارو دیدم، خودم -

خوام این طوری باشه. شینیون موهاش رو مدل می

طاووسی یا باز بزن. از ژرنال تاج هاتون، از یکیش خیلی 

و واسش بزنید ولی به حساب خودم به خوشم اومد، اون

 عنوان هدیه، جزو هزینه با آقای سروندی حساب نکنید.

 جا کرد.و کمی جابهآدامس تو دهنش ر

 کدوم کد؟-

 کمی مکث کردم.

 تاج طاووس کد شصت.-

 ابرو باال انداخت.
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 اش طالست میدونید؟!اون زنجیرهاش و میله-

شونه باال انداختم و حینی که کارت بانکیم رو بیرون 

 کشیدم گفتم:می

 ام نه، با خودش میبره.کمتر از طال واسش نیار. اجاره-

 م.کارت تو دستگاهش کشید

ه کرد بفهمالهه ماتش برده بود و ریما با نگاهش سعی می

 بحث ما سر چیه!

 چند بکشم؟-

بعد حساب تاجی که از خرج میکاپ و لباس و کوفت و 

 زهرمانمون هم بیشتر میشد روی صندلی نشستم.

نگاه بغ کرده ریما روی انگشت های الک خوردش  

 .دادچرخید و گاهی اون بغض لعنتیش رو قورت میمی
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سه نفر از همکاراش سراغ ریما رفتن و خود الهه سراغ  

 من اومد.

و دربیار بده بزارم تو اتاق. شینیون موهات دوست شالت-

 داری جمع باشه؟

نفس عمیقی کشیدم، ساعت یازده و نیم بود و قلبم از 

 ترکید.استرس داشت می

 فرق نمیکنه.-

 ربا مالیمت و با خستگی دیشب که تا خود صبح باال س

 بابا فرهاد قدم زدم و فکر کردم، دست به شالم بردم.

 ادامه پارت

درحالی که نگاهم رو تصویر صورتم بود از دیدن خرمن 

موهای طالییم که تو نور سفیِد لوستر باالی سرمون برق 
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میزد، یک جوری کپ کردم که انگشت هام شل شد و 

 شال از دستم سقوط کرد. 

 وردن. قلبم و مغزم از این تغییر جا خ

الهه خونسرد کمی سمت موهام خم شد، کلیپس ساده ای 

که موهام رو نگه داشته بود رو باز کرد که موهام به طرز 

 عجیبی لخت و یک دست دورم رو گرفت!

و پایه چند دکلره کردی؟ چه رنگی قشنگی اوه! موهات-

 واست درآوردن. 

 رنگم پرید. 

 تم.شک کرده بودم اینی که دارم میبینم خودم هس

به چشم هام شک کردم، به عقلم، به حضورم، به زمان و  

 مکان! 

 دیشب تو سرویس بهداشتی موهام مشکی بود! 
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چشم هام روی دخترک داخل آینه که با وحشت نگاهم 

 کرد ثابت شد.می

 با دست پایین موهام رو لمس کرد و از لختش کیف کرد. 

 !نمیادمه بلندیش تا باالی باسنم بود نه تا زیر باس

چه کراتینی زدن واست؟! نظرت چیه مدل باز درست -

 کنم؟

ناباور تاره ای از موهای طالییم رو جلوی صورتم گرفتم 

 و بین انگشت هام فشارش دادم. 

جوری طالیی شده که انگار از  اول تولد، از اولین روزی 

 که پا تو کره زمین گذاشتم طالییه!

 این رنگ... 

موهای پریزاد! چه بالیی سر این رنگ موهای مادرم، رنگ 

 موهای مشکی رنگم اومده؟
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 یه مدل باز اروپایی واست بزنم با شکوفه محشر میشه. -

از روی کنسول معرق کاری شده کنار دستش یک دسته 

ای شکوفه های کریستالی ریز با نگین های کوچیک نقره

 و به حالت نمادین روی موهام گذاشت.برداشت 

ریز و ظریف کار کنم عالی میشه. این مدل خیلی مورد -

 پسند دختر خانم های جوونه. بشین شروع کنم عزیزم...
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دید زیر نگاه خیره و متحیر ریما که مات زده موهام رو می

لنگه، و احتماال از شوکه شدنم فهمید، یک جای کار می

 رت دادم و گفتم:آب دهنم رو با ترس قو

 کوتاهش کن.-

 الهه نگاهی به چشم هام انداخت.

حیفه که! همه میرن اکستنشن میکنن موهاشون اندازه -

 خوای کوتاهش کنی؟موهای شما بشه. بعد تو می

انگشت های لرزونم رو روی لبه میز سفید رنِگ متصل به 

دیوار قرار دادم. نفسم داشت قطع میشد و تمام تالشم رو 

گرفتم تا به خودم مسلط باشم و بدون لرزیدن  به کار

 حرف بزنم.

 زیاد کوتاه نکن. به اندازه ای که باالی باسنم برسه. -
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با دست لرزونم حدودی بهش نشون دادم تا کجا کوتاه 

 رسید!کنه، جایی که قبال موهام بهش می

زیر لب باشه ای گفت و دنبال قیچی رفت. تو چشم تک  

ی سر ریما بودن حسادت و ذوق تک آرایشگرایی که باال

 تونستن درکای نمیدیدم ولی هیچ کدومشون ثانیهرو می

 کنن که من چه ترسی تو دلم مخفی کردم.

به موهای جلوی صورتم چنگ زدم و سعی کردم این 

 موی طالیی رو نادیده بگیرم. 

دونستم چرا و چه طوری این رنگی مویی که اصال نمی

 شده!

خواستم رو کوتاه کرد. هر یک که می الهه با دقت مقداری

 کشید!کرد آه کشدار میسانتی که قیچی می

وقتی کارش تموم شد، بندو بساط تافت، گیره و سنجاق 

 هاش رو میز ردیف شد.
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کرد چشم بستم، تمام مدت که موهام رو درست می

 نگاهم معطوف ساعت بود.

 اومد تا بره جلو!میساعتی که جونش در

و چشمت رفته؟ چرا اشک از چشمت عزیزم چیزی ت-

 خراب شد.  این دفعه دومه کانسیلره زیر چشمت میاد؟

 به خاطره ریملیه که زدی...-

ام رو بهم ریخت. صدای گرفته ریما تمام افکار پاره پوره

 به سختی به نیم رخش نگاه کردم.

خوای ضد حساسیته! می Mineral Wearعزیزم مارک -

 برات قطره چشم بیارم؟

 و کن.نه..کارت-

کرد تمام غرورش با اون بغضی کرد، اگر میچشم باز نمی

 که یواشکی شکسته خرد میشد.
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دخترک شونه باال انداخت و با نوک دستمال گوشه چشم  

ریما رو پاک کرد. واال االن خودمم کم مونده بود بزنم زیر 

 گریه!

سکوت کرده بودم، فکم تقریبًا قفل شده بود و مخم 

چرخید و . عقربه های ساعت نزدیک یک میکشیدنمی

 آرشام پیامکی بهم نداده!

جوشید. کار موهام نیم ساعته دلم مثل سیرو سرکه می

 تموم شد و آرایش صورتم تقریبا پنج دقیقه زمان گرفت!

حداقل بزار یه خط چشم آهویی واست بکشم چشمات -

خیلی خوشگل میشه. اگه لنزم بخوای طبی هر رنگی 

آوا دارم. هم با م. مارکشم عالیه ترسا و مینیبخوای دار

نمره و هم بدون نمره. درصد محتوای آبش محشره تا 

 ها انگار هیچی تو چشمت نزدی!شبم تو چشمت باشه

🍹 
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نگاهم رو از صورتم که انگار هیچ چیزی جز رژ لب 

 د گرفتم.کالباسی روش معلوم نبو

فرق موهام رو دو تیکه کرده بود و قسمت جلوی موهام  

 با یکم حالت دادن، پشت گوشم فرستاده شده.

روی قسمت راست یک دسته شکوفه سفید خیلی ماهرانه 

کار کرده و بین پیچ و خم موهام خیلی ظریف جاساز 

 شده.

 خوشگل شدم!
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با این موهای طالیی که واقعا دوست داشتم از دیدنشون 

جیغ بزنم تغییر زیادی کردم،  ولی فرصتی واسه لذت 

 بردن از خوشگلیش نداشتم.

 و بپوشم.ببخشید الهه جان، برم لباسم-

لبخندی بهم زد، راضی از شینیون باز موهام سری تکون 

 داد.

بیام کمکت؟ راستی اگه ناراحت نمیشی بعدا از موهات -

 یه عکس بگیرم.

صندلی بلند شد و خواستم چیزی بگم که ریما از روی 

 روبه روم ایستاد.

به میکاپ الیت و زیباش که چهرش رو بی نهایت ناز و 

 دلبر کرده زل زدم.
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دور عکس و عکاسی رو خط بکشید جناب سروندی -

خوششون نمیاد عکس سوگولیشون تو آرایشگاه به عنوان 

 نمونه قرار بگیره!

الهه که از لحن گزنده ریما کمی سرخ شده بود فوری 

 رت خواست.معذ

 ش زدم و مهربون گفتم:لبخندی به چهره گرفته

 خوشگل شدی.-

نگاهم کرد، از اون نگاه های معنادار و خاص که 

حسم رو مثل شیشه بشکنه و توش رو نگاه  خواست تهمی

 کنه.

خواست مطمئن شده متلک انداختم یا واقعا از انگار می 

 زیبایی طبیعیش تعریف کردم.



 

Romanzo_o 1949 

رد از فرصت استفاده کردم و به وقتی تلفنش زنگ خو

 اتاق پرو رفتم.

گوشیم رو از سوتینم بیرون کشیدم و به صفحه خالیش  

 زل زدم.

 لعنتی چرا پیام نمیدی؟-

کرد. گوشتم استرس مثل خوره داشت وجودم رو تموم می

داشت آب میشد. ساعت یک و ده دقیقه بود و آرشام یک 

 داد. ساعت پیش باید خبر می

 شد. گرفت، هیچ کس حریفش نمیآروم نمیدلم یک جا 

دلم ترسیده، مغزم ترسیده، تک به تک اعضای بدنم، 

 سلول به سلول وجودم وحشت فرا گرفتتش!

 دستم لغزید براش پیامی نوشتم.

 《تموم شد آقا گرگه؟》



 

Romanzo_o 1950 

سند شد. منتظر به صفحه زل زدم. قصد نداشت این 

کته و خاموش کنه. من امروز سدلشوره صاحاب مرده من

 میکنم.

 یاسمن؟ لباس پوشیدی؟-

 بدون اینکه دروباز کنم از پشت در گفتم:

 پوشم.هنوز نه ریماجان. دارم می-

کار زود بپوش کارن رسیده. منتظره ماست! اصال چی-

 داری میکنی؟

 سرم گیج رفت.

نفسم با یا خدایی که زیر لب زمزمه کردم قطع و وصل 

 شد. 

کنم دارم یک غلطی میبا تشویش برای اینکه نشون بدم 

 کاور لباسم رو باز کردم.
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 پوشم.دارم می -
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چیزی نگفت و صدای تق تق کفش هاش نشون داد از 

 جلوی در کنار رفت. 

ام ای بین انگشت هبه لباس مجلسی و مدل پرنسسی نقره

 نگاه کردم.

کوبید. زد، قلبم بدجور می بغض بدی به گلوم چنگ

چیزی تا سست شدن زانوهام نمونده، چیزی تا شکستن 

 استخون هام نمونده. 
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گردنبند آرشام تو گردنم سنگین بود و گردنبند مادرم بین 

 انگشت هام سفت و سخت!

 با حال بد و سرگیجه روی صندلی نشستم.

 خدایا چیزیش نشده باشه...-

گه با هزار یکی سالم و گوشی رو بلند کردم، یک بار دی

الکرسی و اشکی که بدرقه تمام التماس صلوات و آیت

 هام از خدا بود براش نوشتم.

 《آرشام؟ تموم شد؟ بابا فرهاد پیشته؟ حالت خوبه؟》

سند که شد همزمان کسی به در اتاق کوبید و بازهم 

صدای خسته و بی حوصله ریما که مشخص بود از 

 اومده. خلقی های یک نفر به ستوهکج

خانم سروندی چیشد؟ کارن تو پارکینگ منتظره ماست -

 سرویس کرد انقدر زنگ زد.
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ای که ذهنم ریکاوری رنگم پرید و با عجله اولین جمله

 کرد رو به زبون آوردم.

گیر  لطفا صبر کن لباسم رو کامل نپوشیدم، زیپش یکم -

 داره.

 بیام کمکت؟ -

بهش بدم،  خواستم فحش ناموستو همون لحظه که می

 گوشیم ویبره رفت. 

از خوشحالی تقریبًا روش شیرجه زدم و به صفحه سبزش 

 و پیامکش زل زدم.

پیشمه ولی حالم خوب نیست، تورو کم دارم. لطفا 》

 《و بهم برسون تا دق نکردم.خودت

 چهاربار خوندم.

 واوبه واو کلمات رو! 
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سعی کردم هیچی رو از قلم نندازم. حالش خوب بود، 

 ابا فرهاد بود یعنی همه چی خوب پیش رفته! پیش ب

لبخند به لبم برگشت، آرامش اومد، استرس از الی پنجره 

 فرار کرد و لرزش تن و بدنم قطع شد. 

 خدایا شکرت. -

گردنبند رو باال آوردم و بوسیدمش و دربرابر ریما محکم 

 گفتم:

 کمک الزم ندارم.-

 اهد بود. تموم شد! و این بهترین تموم شدن زندگیم خو

زیپ لباس رو از بغل باز کردم و پوشیدمش، یک جوری 

کیپ تنم بود که گودی کمرم و باسنم قشنگ تو چشم 

 میزد!
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موهام رو  پشت لباس انداختم و شنل مخمل سفید رو  

 روش پوشیدم و به فحش های الهه تو دلم خندیدم.

احتمااًل زحمتش به باد فنا رفت. کالهش رو روی سرم و 

 کی صورتم جلو کشیدم.تا نزدی

برای لحظاتی سخت دستم رو دستگیره در موند. مرور 

کردم. تمام این پنج سال، تمام این روزها، تمام این 

بدبختی ها، تمام اون غم و غصه ها، حتی حرف های 

 پریزاد رو مرور کردم.

وقتی از قدرت خونم گفت، وقتی گفت کارن از خونم 

داد تا خودش قوی کرد و من رو زجر میاستفاده می

 بمونه.

 یک مرور ریز واسه بیدار کردن خشم و نفرتم کافی بود.

 نفرتی که االن بهش نیاز داشتم.
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چند لحظه چشم هام رو بستم، خنکی پارچه لباس قدری 

از التهاب درونم رو کم کرد. کفش های پاشنه سه سانتیم 

 مناسب دویدن بود.

 قام!انگشت های کشیده و بدون الکم مناسب انت 

چندتا نفس عمیق کشیدم و همون طور که نگین گردنبند 

 مادرم بین انگشت هام برق میزد درو باز کردم.
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گوشی ریما بین انگشت هاش، از فشار زیاد درحال ناله 

 کردن بود.

دلچسبش کشیدم و  نفس عمیقی از رایحه عطر شیرین و 

به مژه های بلند و فرخوردش که به لطف مژه مصنوعی 

 دم.رسید لبخند کجی تحویل داپرپشت و زیباتر به نظر می

تاج طاووس بین موهاش به خاطر سنگ های ریز زمرد، 

که طرح بال و دم اون پرنده بهشتی رو به نمایش گذاشته، 

 زیبا و مقبول بود.

صورت بی آرایشم  چشم های معرب و دلگیرش روی

ام روی صورتش و کمی دقیق چرخید و از نگاه خیره

 قفسه سینه سفید و پیداش، کمی سرخ شد.

 بریم؟ -

سری تکون دادم. دامنم رو با دست نگه داشتم و لباس 

 هام رو تو سطل آشغال انداختم!
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آخرین لباس هایی که کارن برام خرید، جاش وسط زباله 

 هاست.

سالمتی الهه و بقیه فقط تلخ به آرزوی خوشبختی و 

 خندیدم.

ام دید و مدریما گوشیم و گردنبند رو بین انگشت هام می 

 کرد جلوی سوال پرسیدنش رو بگیره.سعی می

سمت آسانسور رفتم که بازوی دستم رو گرفت. تن 

ظریف و تو پرش از حرکت ایستاد و منم وادار کرد 

 وایسم. 

ل مانند، تاجش برق زیر نور های لوستر باالی راهروی ِا

 میزد.

 خوام باهات حرف بزنم. س، از پله بریم. مییه طبقه-
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ابروهای هاشور خورده دودی رنگش باال رفت بود و 

 اومد.کرد ولی لحنش، جدی به نظر نمیجدی نگاهم می

ای لجوج و تخِس که غرورش بیشتر شبیه دختر بچه

جلوی معلمی که ّاورِد درس خوندن داده ولی هشت 

 ده، خرد شده. ش

 دستم رو به اصرار کشید. 

جلوم ایستاد، تقریبا هم قد بودیم! به ناخن مانیکور شدش 

 که از روی شنل بازوم رو چسبیده نیم نگاهی انداختم.

 باشه.-

پله رفتم. درحالی که دامنش رو با دست با مکث سمت راه

کرد تا روی سرامیک های طرح سنگ زمین بلند می

لم اومد. پله دوم رو پایین نرفته بودم که کشیده نشه، دنبا

 ش تو گوشم پیچید.لحن گرفته
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 و زدی نه؟قیدش-

 و؟قید کی-

 لب گزید، سفیدی چشم هاش سرخ بود.

و...باهاش حرف زدم. و! قید دوست داشتنشقید آرشام-

شناسم، و میمیدونم بینتون یه چیزی هست. پسرعموم

کنه! ولی  برای هیچ کس حاضر نیست حتی تره خورد

 واسه تو حاضر آدم بکشه...

دمی گرفت. هر لحظه بغض، گلوش رو بیشتر فشار 

 داد.می

 تونی با من...خوام بدونم چه طوری میمی-

 روی پاگرد ایستاد.
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متقاباًل روبه روش ایستادم و از گوشه چشم به پایین پله،  

یِم تو سبه سیاوشی که دست به سینه ایستاده بود و بی

 کرد، نگاه کردم.لمس میگوشش رو 

با یه هوو، با یه دختر دیگه همزمان با کارن عقد کنی. -

 تونی از آرشام بگذری..تو...چه طور می

کرد. اش میلبخند نرمی زدم، بغض صداش داشت خفه

 ترسیدم کار دستش بده.می

 برات سخته؟ -

اشک تو چشم هاش از صدتا آره، آره تر بود ولی لب 

و پلک نزده، قطره اشکی از گوشه هاش رو بهم فشرد 

 چشمش فرار

 کرد.

🍹 

۱۸۵🍹 
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 ها مشکلی پیش اومده؟! بیاید پایین لطفا...خانم-

برد، بازوی ریمارو جلوی کارن دست به اسلحه نمی

 کشیدم و خیره تو چشمش تکرار کردم.

 و با تو همزمان عقد کنه؟ من سخته ببینی کارن-

واسه تو سخت نیست؟ قرار من با باباش این نبود که -

تورو عقد کنه، قرار بود تو بمیری! قرار نبود اسم توام تو 

 بره.  شناسنامه
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قرار بود 》ابروهام باال رفت و به حرفش که گفت

 خندیدم. 《بمیری

احساسات جریحه دار شدش قلبم رو شکست و طعنه 

نبود، حتی آرزوی مرگ کردنش اهمیتی  لحنش مهم

 نداشت.

ای که قرار بود برم رو سری تکون دادم، آدرس خونه 

 دوباره تو ذهنم مرور کردم.

کردم یه روزی دق شدم. فکر نمی ریما، متاسفم که آینه-

 و دوست داشته باشه.یکی پیدا بشه که کارن

ای هپله هارو پایین رفتم که از همون باال با حالت گرفت 

 نگاهم کرد و از لو دادن خودش خجالت کشید.

تمرکزم رو به سیاوش دوختم که موشکافانه دلش 

خواست سر از بحث هامون دربیاره، کم کم چهره می

 جدیش رنگش زرد شد. 
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 گاهش جای مناسبی بود!گیج

نگاهم رو باریک کردم. نفرتم تخت پادشاهیش رو پس  

د، مثل رودخونه گرفت و لذت، از دردی که سیاوش  کشی

 تو وجودم سرازیر شد و لبخندی رو لب هام نشوند.

من هووی تو نمیشم ریما، هرگز نمیشم. انقدر خار و -

 خفیف نیستم که به همچین روزی بیوفتم. 

نگاه وق زدش روی سیاوشی بود که بعد کمی خون باال 

 آوردن کف پارکینگ از هوش رفت.

اد کرد، ریما کفش هام روی کف صدای تق تق بلندی ایج

خشکش زده بود و انگار یادش رفت باید نفس بکشه. بی 

توجه به جسم سیاوش نگاهم رو به مازراتی سفیدی 

دوختم که گل های رز قرمز روش، شبیه لکه های سرخ 

 خون رو زمین بود.

 صدام رو صاف کردم و بلند گفتم:
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کت و شلوار قشنگیه جناب سروندی. به شب دامادیت -

 میاد.

ای که با خم شدنم از روی روی صورتم و اسلحهنگاهش 

 جسم سیاوش برداشتم، چرخید.

اخم کرد، ابروهای پرپشتش درهم تنیده شد. چند نفری 

که کنارش بودن ماتشون برد و کارن، تنها آدمیه که چند 

 قدم جلو اومد و با لحن تند و محکمی هار شد.

ین کنی؟ اسلحه رو بزار زمین. همیاسمن...چه غلطی می-

 االن!

اسلحه رو بین انگشت هام فشردم، کت و شلوار دودیش  

در کنار پیراهن سفیدش و اون کراوات مشکی بهش 

 اومد.می

نیشخندی به روش پاچیدم و گلوله های تو خشاب کلت  

 رو شمردم.
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 جلو نیا پسر عمو! -

صاف ایستادم، نفس عمیقی از بوی خوش قدرت کشیدم. 

چی گند و کثافط بود به دامنم روی زمین افتاد و هر

خودش گرفت، مثل تمام سال هایی که تو گند و کثافط 

 دست و پا زدم. 

کشی به بدنم دادم. سر اسلحه رو کف دستم کوبیدم و 

 خونسرد گفتم:

دونی، داشتم فکر و خوب بلد بودی. میقانون بازی-

و زندانی کردی چی به کردم تو این سال ها که منمی

! جز اموال پدربزرگم. همیشه فکر دست آوردی جز پول؟

 کردم اموال بابافرهاد واست کافیه.می

🍹 

۱۸۶🍹 

🍹🍹 
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 سرجاش خشک شده موند. 

فهمید یک چیزایی هست، فهمید اون موهای طالیی 

بیرون زده از شنلم رنگ نشده. فهمید اون گردنبندی که 

 ایش روی کلت سیاه تق تقنگشتم هامه و زنجیر نقرهبین ا

 صدا میده، گردنبندی که تو کردان دفن شده نیست.

 من اون احمق دیروز نیستم. 

من اون یاسمِن الل نیستم. من کسی هستم که جلوی 

 چشمش استخون افرادش رو خواهم شکست.
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یکی از افرادش که انگار حریص شده بود، حرکت 

هم رو با خونسردی شامل حالش کوتاهی کرد که نگا

 کردم. ضربان قلبم بلند شد.

صدای شکسته شدن ستون فقراتش چنان تو فضا پژواک 

شد که انگار کسی شاخه درختی رو شکست و قوطی دوم 

خنک و دلچسبش زیر  لذت تو تنم ترک خورد و مایه

 پوستم حرکت کرد.

کارن با چشم هایی وق زده سمت بادیگاردش که 

ید پیدا کرده چرخید و نفس هاش شتاب خونریزی شد

 اش رو درگیر کرد.زده قفسه سینه

ام کردی، کتکم زدی یادته؟ چقدر  تمام مدتی که شکنجه-

کردی اونی بشم که تو احمق بودم کارن، چقدر سعی می

 اومد؟خوای! از رام بودنم خوشت میمی

 رنگش تقریبًا پریده بود ولی دم نمیزد.
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انداختم. در ته چشم های  نگاهم رو به فرد سوم

 گشتم.ش دنبال مجازات میترسیده

ای که احتمااًل کشید، اسلحهعضالت شکمش تیر می 

خواست به کارن بده از دستش افتاد و با دادی از درد می

 پخش زمین شد و جنین وار در خود پیچ خورد.

ام کنی نه؟ لذت خواستی تا آخر عمرت شکنجهمی-

 داد؟و میقدرتتبردی؟ خونم کفاف می

نفر چهارم، پشت ماشین بنز  از ترس چیزهایی که دیده 

بود دنده عقب گرفت. صدای جیغ الستیک ها به صورت 

 گوش خراش پرده شنوایم رو آزار داد.

نگاهم رو از شیشه جلو بهش دوختم، جایی نزدیک  

 اش مناسبه!سینه
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قلبش رو گرفت، کنترل رانندگیش رو از دست داد.  کور  

د و از پشت به ستون پارکینگ کوبید و صدای بد و ش

 بلندی ایجاد کرد.

ماشین از سراشیبی به سمت پایین سر خورد و محکم به  

 مازراتی گل زده شده کارن کوبیده شد.

 یا خود خدا...-

 جلو رفتم. گردنم رو کج کردم و خبیث گفتم:

بهش اعتقادی هم داری کارن؟ به خدا؟ یادته چقدر -

 دادم؟ هوم؟کردم؟ یادته چقدر قسمت مییالتماست م

دو دستی به موهاش چنگ زد. دستی دور دهنش کشید. 

خونی که روی شیشه ماشین پخش شده بود حالش رو 

 خراب کرد. مردمک هاش دو دو میزد.
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ات باهام کردی از تو..فهمیدی؟ اون کاری که تو خونه-

 قصد بود، نه؟

 اخم کردم و داد زدم.

 و خر فرض کنی کثافِط الشی؟ ی منخواستی تا کمی-

پر استرس، پر تنش، پر از نگرانی چرخید. ریما جرات 

 ای که راه افتاده شوکه فقطکرده بود پایین بیاد و از معرکه

 میخ سرجاش مونده.

 یاسمن توضیح میدم...-

حس و حالی عجیب مثل خنکی آِب درحال عبور از الی 

چهره رنگ  مویرگ های داغ کردم درونم چرخ زد. به

 پریدش نیشخند زدم.

 خوام کارن.من توضیح نمی-
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نگاهم رو حرکت دادم، به درد کشیدنش فکر کردم. به 

یک درد زجرآوری که طرف رو تا دم مرگ ببره ولی 

 نکشه.

🍹 

۱۸۷ 
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م لخت، با سیمثل بریدن دست با کاغذ، مثل برق گرفتگی 

 مثل بریدن دست با چاقو و برخورد نمک و لیمو به زخم!

داد کارن از درد بلند شد و صدای جیغ ریما افکارم رو 

 بهم ریخت.
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و خوام پسرعمو! حرفاتو میمن فقط درد کشیدنت-

هام مهم نیست؟ یادته گفتی خواستهیادته؟ یادته می

 ؟ ود، نهگفتی درد کشیدنم مهم نیست؟ آرامشت مهم بمی

 خورد.دو زانو جلوم افتاد. از درد به خودش پیچ می

 و ازم گرفتی.تِو کثافط دلخوشی های من-

 یا..سمن...-

 سرش داد زدم.

 و به زبونت نیار...اسم من-

کشیش! یاسمن توروخدا ولش کن. بسه دیگه، داری می-

خوای بری آخه تو دیگه چه جونوری هستی؟! اگه می

  ش میدی؟کن برو دیگه چرا شکنجه برو! برو لعنتی ول

چشم بستم و با مالیمت سمت ریمایی که از ترس کمی 

 لرزید چرخیدم.می
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مردمک های سیاه و لرزونش وادارم کرد اون لذت 

 کران رو چند ثانیه کنار بزارم.بی

و کارن من جفت حقیقیشم یاسمن! میفهمی اینو؟ من-

ت از دسو جفتیم! اگه بکشیش بدبخت میشم، همه چیم

 میدم...

کشید تا بفهمم جفت حقیقی چیه با وجود اینکه مخم نمی

ش دلم و حرف هاش چه معنی میده، ولی التماس چهره

 رو لرزوند. 

چند لحظه چشم هام رو بهم فشردم و به جسم مچاله 

 بردم ولیشده کارن نگاه کردم. از شکنجه شدنش لذت می

 خواستم.این چیزی نبود که می

کل وجودم فریاد میزد که از درد کشیدنش داره  یعنی بود! 

 خواستم.لذت میبره ولی نمی
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خواستم راه پریزاد رو ادامه منطقم اومد وسط، من نمی

 بدم. پریزاد، مادربزرگ زیباروی من کارش کشتن بود.

چیزی که از منم توقع داشت، توقع کشتن، شکنجه کردن، 

 خواستم آدم بدی باشم. زجر دادن! من نمی

لبم بهم گوشزد کرد که اگر االن جلوی عطش انتقامم رو ق

نگیرم فردا، جلوی وحشی گری های ذاِت نیمه پریم 

 تونم مقاوت کنم.نمی

خواستم دو رگه باقی من قصد تبدیل شدن نداشتم، می

 بمونم تا بتونم با آرشام زندگی کنم.

نفس حبس شدم رو بیرون فرستادم و خطاب به ریما 

 گفتم:

 و برید محضر خونه... بلندش کن-
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کوتاه اومدم، سمت کارن قدمی برداشتم و رو به چهره بی 

 حال و بی رمقش غریدم.

و دست از سر زندگی من بردار! پنج سال پدرم-

و فلج کردی. به زندگیم گوه زدی! درآوردی. پدربزرگم

باید االن انقدر درد به جونت بندازم تا التماس کنی 

 بکشمت ولی...

نفرت کالمم انقدر زیاد بود که به نفس نفس  دمی گرفتم.

 افتادم.

ریما از سرتم زیادیه، اوکی؟ اگه جربزه داری ازش  -

و نر مراقبت کن. اگه ادعای مرد بودنت میشه، اگه خودت

و بگیر و برو به زندگیت برس. دست از دونی دستشنمی

خوامت. ولی تو سر منم بردار! هزاران بار بهت گفتم نمی

 اری.شعور ند
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صاف ایستادم. لب هاش رو بهم تکون داد و سعی کرد 

تنش رو باال بکشه، تو سر نفرتم کوبیدم و تخت سطنتش 

 رو ازش گرفتم.

و مرگ واست کمه کارن. بهت قول میدم، اموال خانوادم-

 از حلقوم تو و اون بابای بیشرفت بیرون میکشم. 

بی ادامنم رو با دست نگه داشتم، بنز سفید رنِگ بی صاح

گوشه دیوار بود. سمتش رفتم که فریاد پرخشم کارن تو 

 پارکینگ پخش شد.

 ادامه پارت 

 به خدای احد و واحد قسم یاسمن...-

دستم روی دستگیره ماشین ثابت شد. نفسم تو سینم گیر 

 کرد.

 ه..هرج..جهنمی..بری..پیدات..میکنم.-
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به ماشینش تکیه داد، به قفسه سینه پر دردش زل زدم که 

 ره زد.نع

و توله سگ...تو برو...برو ببین کنم زندگیتجهنم می-

کنم یا نه...اونوقت...بالیی به سرت میارم که پیدات می

 کشتی!و میکردی کاش امروز...منآرزو می

🍹 

۱۸۸ 
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ش مشت شد، رگ های برجسته دستش روی قفسه سینه

ش از موج عصبانیت درحال انفجار بودن، یقهگردن و شق

 ش رو زد.با اون نگاه طوسی شاکیش آخرین نعره
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خوای ب..بخوری بخور. وقتی برو..ه..هر گوهی می-

پیدات کنم بالیی به روزگارت میارم که تا عمر داری 

 ام تو زندگیت. ام و چی کارهیادت نره کی

م چاره دونستای میمغزم حرصش گرفته بود، یک دوره

 ندارم. 

ای کس و کار ندارم، حامی ندارم، قدرت ندارم. یه دوره

رسید و اهرم فشار داشتم ولی االن اوضاع فرق زورم نمی

 کرد. می

ریما بالتکلیف باالی سر کارن بود و تو چشم هاش 

دیدم که بدش نمیاد بزنه تو سر کارن بلکه الل مونی می

 بگیره. این دم آخری، خفه نمیشد.

حجم از نفرت و قاطعیت تو لحِن تهدیدش کمی  این

 ست. نگران کننده

 چند بار پلک زدم و اخمی بین ابروهام نشوندم. 
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و نشونت میدم. من اگه سراغم بیای خودم جهنم واقعی-

یاسمن سروندی، نوه پریزادم. هرچقدرم امروز بهت رحم 

کنم خوی وحشی گریم بیداره. همون طور که ستون 

 و شکستم...دتفقرات بادیگار

در ماشین رو باز کردم، با لذت و حس پیروزی به مرز 

 باریک نگاهش زل زدم و جدی غریدم.

 شکنم. گردن تو و امثال تورو می-

 چشم هاش رو از درد زیاد بست و به سرفه افتاد. 

ریما کنارش زانو زد و من تا جایی که ماشین قدرت 

 ا جیغ الستیکداشت، پام رو روی پدال گاز فشار دادم و ب

ها از پارکینگی که حکم داالن تاریکی رو داشت به سمت 

 روشنایی گریختم.

هوا ابری بود و فاصله آدرسی که آرشام بهم داده تا اینجا 

 کشید. کوتاه! نهایت نیم ساعت طول می
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کفش های پاشنه بلندم رو روی گاز فشار دادم. گوشی رو 

 صندلی بغلم انداختم. 

خورد و من به این مرد گردنم تکون می اول اسم آرشام تو

اعتقاد داشتم و قلبم برای لمس دوباره گرگش داشت پر 

 کشید.می

ای حس رهایی داشتم، حس آزادی، حس قدرت! مخمصه

که ازش فرار کردم بزرگترین کابوس زندگیمه که شامل 

 لرزه های بعد کابوس هم میشه.پس

انایی آرشام کرد ولی توتهدید کارن ته دلم رو خالی می

 همون قسمت خالی رو قرص!

دنده رو جابه جا کردم، شنلم رو روی سرم انداختم تا 

موهام رو بپوشونه. بی دلیل بغض داشتم، بغض 

 خوشحالی!
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م و االن شبیه سال ها بود که طعم آزادی رو نچشیده

ای که پرواز کردن رو از یاد برده، به جای پریدن پرنده

 دویدم.داشتم می

رو چرخوندم و وارد جاده اصلی شدم، بینیم رو فرمون 

باال کشیدم، از آینه بغل کلوس مشکی رنگی بی دلیل بهم 

 نزدیک میشد.
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آروم راه رو براش باز کردم، استرس داشتم. انقدر زیاد که 

 ترسیدم قلبم از سینم مثل فنر بیرون بپره.می
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سرعتم رو کمی کم کردم که فشار بدی از پشت به ماشین 

 وارد شد.

ضربان قلبم ایست کرد، چرخیدم. کلوس مشکی با نهایت 

 سرعت از پشت دوباره کوبید.

کنترل ماشین رو از دست دادم و سرم محکم به فرمون 

کوبیده شد. از درد جانسوزی که تو پیشونیم پیچید، 

 م تیر کشید.جمجمه

 ی انگشت هام دور فرمون شل شد. برای لحظه ا

قبل اینکه یک بار دیگه بکوبه، قدرتم رو تو پام ریختم و 

 گاز رو فشار دادم.

فرمون آرشام رو از ته دل آرزو کردم که کاش دست

 داشتم.
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ت و ریخام پایین میبا وجود مایع گرمی که از کنار شقیقه 

 ینکرد، از بایم رو مزین به گل سرخ میلباس عقد نقره

ماشین های کمه اتوبان الیی کشیدم و بی توجه به درد 

 فجیح سرم زمزمه وار گفتم:

 و ازم بگیرید.ذارم آزادیمنمی-

*** 

 "آرشام"

با باز شدن در ماشین، پولک های سفید و براق رو تو 

مشتم گرفتم و درحالی که نگاهم به ورودی بیمارستان 

 بود، صبر کردم تا نفسش باال بیاد.

 ساعت دیرتر رفتن، ولی نگران نباش... یه نیم-

دهنش رو باز کرد و دم عمیقی گرفت. از نیم رخ بهش 

 نگاه کردم که ادامه داد.
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 ورودی اوژانس دونفر مسلح هستن. رحمت دیر نکرده؟-

 به ساعِت دیجیتال گوشیش زل زد.

رسید. تو حالت خوبه؟ چرا هیچی باید یه روب پیش می-

 نمیگی؟

ای کف دستم فرو پولک های نقرهپلک زدم، انحنای 

 م رو بهم ریخته.رفت تمام افکارم نظم و هندسهمی

اگه هنوز تو فکرشی باید بگم اصال االن وقت خوبی -

و بزار واسه کارمون وگرنه اوضاع بد نیست. تمرکزت

 و نمیفهمم. تو باید نخ بدی.میشه. زبون افرادت

ت جلوی پالتوش رو چنگ زد و به خودش پیچید. دس

هاش رو زیر بغلش فرو کرد و کمی رو صندلی تکون 

 خورد.
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کردم ضعیف شده. یا خون نخورده، یا احساس می

 نخوابیده، یا با یسنا به تفاهم نرسیده!

 ش رو سمتش چرخوندم.بخاری رو روشن کردم و دریچه

 از کجا مطمئنی؟-

تونست آشوب درونم رو کمی برمال ام میلحن دورگه

 کنه. 

 و میفهمم.ون و عرقیجاتفرق بین خ-

 چرا باید خون بهم بده؟-

کرد، به جلوی اوژانس خیره بود و مالیم نگاهم نمی

داد. یک جوری که اعصابم فاز و نولش بهم جواب می

 نریزه و خطر برق گرفتگی رو از خودش دور کنه.
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دونم داداش گلم، فقط میدونم  اون زخمی که تو نمی-

د. تبت باال بود، ممکن بود داشتی با بزاق دهنم خوب نش

 تشنج کنی. خونریزی شدید و افت فشار و ضربان...

 بین حرف هاش عصبی غریدم.

 ای داره.دونم چه پروسهخودم می-
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 لبخندی بهم زد.
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خب خودت دکتری میدونی زخمت چقدر عمیق بود، -

 دیگه چی بگم؟

رو عقب بردم، مشتم رو تو جیِب سویشرتم باز کردم سرم 

و پولک هایی که چند روزی هست مدام نگاهشون 

 کردم رو ته جیبم ریختم. می

 Bاز انتهای کوچه رحمت رو دیدم که با آمبوالنس تیپ 

کم کم داشت وارد صحنه میشد. نفس عمیقی از بوی عطر 

ه رتلخ و خنک جاکوبزش که کل اتاقک نازی رو تو محاص

 خودش گرفته، کشیدم.

دستم رو به ایرپاد تو گوشم بردم و با لحن خشداری 

 گفتم:

 رسید، در جلو خلوت شه. اورژانس با من.-

 به ثانیه نکشید صدای سعید و پژمان بلند شد.
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 ردیفه!-

دستم رو از بی سیم برداشتم، ماشین رو با سرعت کمی 

 حرکت دادم و زیر لب غریدم.

 ون بگیر امیرحسین.ختا آخر امروز خفه-

چیزی نگفت، نگاه آروم و نگرانش رو با مکث ازم دزدید 

 و به جایی که پارک کردم نگاه کرد.

دو فرد مسلحی که جلوی ورودی و سراشیبی مالیم قدم 

 میزدن رو برانداز کردم. 

فکرم، ذهنم، وجودم، چهارستون مغِز زبون نفهمم قصد 

دست  نداشت تو این موقعیت حساس از فکر کردن

 برداره.

 نگران بود، آسیب پذیر و آشفته! 

 نباید از شرشون خالص شیم؟-
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 نگاه تیزی بهش انداختم که خندید.

 یادم رفت گفتی خفه شم!-

کف دستش رو روی لب هاش کوبید. شاید باید اول 

 خودم خفه میشدم. 

کردم، افکارم رو خفه خودم رو در خودم خفه می

کردم و فقط رو خفه می کردم، حدسیات و نگرانی هاممی

 دادم.اجازه نفس کشیدن به قلبم رو می

قلبی که بی تاب بود تا هرچه زودتر امروز تموم شه. روز 

سختی که دیشبش نخوابیدم و روِز قبل دیشب هم 

نخوابیدم و االن له له میزدم، واسه دوساعت خوابیدن، تو 

 بغل اون دخترک خوشمزه که سهِم قلبش تو گردنمه! 

 اول اسم التینش رو واسم گذاشته. اسمش،

 سهمم رو گذاشته و سهمش رو برده ولی دلم آروم نبود. 
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خواستم به اینکه قراره عقدش کنه فکر نکنم، می

 خواستم آروم باشم، مثبت باشم، ولی توانم کم بود.می

 یاسمن قول دخترونه داد که میاد. 

 مردونه منتظرش بودم!

و از صندلی فاصله دادم، بی حوصله و کالفه کمی کمرم ر 

 کلتم رو بیرون کشیدم. 

رفت. دوربین ها تحت همه چی آماده و بی نقص پیش می

کنترل بچه های امیرحسین هک شده بودن و افرادم تو 

 وجب به وجب این خیابون کمین کردن.
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ش، تمام غمم یاسمنی جای نگرانی واسه خروج پدربزرگ

 ست.بود که تنها، بغل اون حرومزاده

گردوندم، قبل دم عمیقی گرفتم، تمرکزم رو باید برمی

اینکه ضامن و خشابش رو چک کنم، یک چیز سفید مثل 

 برق از جلومون رد شد. 

بدون ترمز و بدون مالیمت، یک جوری از ورودی 

ن یرحسیاورژانس داخل رفت و به اون دو نفر کوبید که ام

 و من خشک شدیم. 

 صدای فریاد پر از دردشون به ناله ریزی تبدیل شد.

و وادار به چه ببین استاد دانشگاه و دکتر مملکت -

حرکاتی کردی! مگه بهش نگفتی منتظره زنگت باشه، این 

 چرا همچین رفت تو دل یارو؟
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چشم های وق زدم رو  به عالمت اوکی که از پنجره 

 دوختم.داد بهمون نشون می

خورد و مبهوت از این حرکاتش که به سن و سالش نمی 

 هامون بود، زیر لب گفتم:خارج از برنامه

و گرفته. پیاده شو ببینم چه گلی به خون جلو چشماش-

 سرم بگیرم.

سری تکون داد. اسلحش رو تو دست گرفت و حواسش 

 به پشت سرمون بود.

  

ان درحال از ماشین پیاده شدیم، جلوی ورودی بیمارست

 پاکسازی بود.

شنیدم. تو منطقه کم و بیش صدای داد سعید رو می 

 مسکونی زیاد دست و بالمون باز نیست.

 کرد. همین کارو سخت می
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از سراشیبی و کنار درخت های کاج نیمه خشک رد 

شدیم. رحمت درحالی که آستین پیراهن سفیدش رو تا 

 و از پنجره آرنج تا زده بود، عینکش رو کمی جابه جا کرد

 زنان گفت:ش رو بیرون آورد و نفسآمبوالنس کله

 خیلی دیر کردم؟-

امیر خندید. به دو شاهکارش که تو فضای نیمه تاریِک 

پیچیدن، اشاره کرد و سقف کاذب از درد به خودشون می

 گفت:

 نه دیر نکردی فقط درجریانی دوتا نره خرو زیر گرفتی؟-

، نگاهی انداختیم. به جسم جفتشون که کف پالس بودن

 سرش رو کمی بیشتر بیرون آورد و متفکرانه لب زد.

گرگینه ها جزو خدمات بیمه و درمانی و کوفت، حساب -

 نمیشن؟ 
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ش ابرو باال انداخت. به من زل زد و با اون چهره جا افتاده

 دستش رو به فرمون چسبوند و جدی منتظر جوابم موند.

 دادم. لبی کشیدم و سری از روی تاسف تکون

احتمااًل نمیشن استاد رحمت! ولی مهم نیست همین جا -

 باش، ما میریم تو. بهت تک زدم آماده شو...

خونسرد شبیه اینایی که فاز آرنولد گرفتن سری تکون داد 

 و با هیجان گفت:

هوش اومدن چی کار کنم؟ با ردیفه! فقط اگه اینا به-

 نشانی بزنم تو سرشون؟کپسول آتش

 ال گرفتم و خیره تو نگاهش ریلکس گفتم:اسلحم رو با

مونه! با ماشین از روشون نه اثر انگشتت رو کپسول می-

 و خودم میدم.رد شو. خرج کفن و دفنشون

 زیر لب خندید.
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ای که عالمت ورود ممنوع قرمز روش جلوی در شیشه

 چسبیده، ایستادیم.

امیرحسین کنارم قرار گرفت و چهارچشمی مراقب  

 اطراف بود.
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رو صاف برید. بردنش سالن خالیه، برید تو. انتهای راه-

 ه.وسبخش. میشه دست راست شما، اتاق خصوصی پنجاه

سیم رو لمس کردم تا صدا قطع دگمه کوچیک کنار بی

 شد.
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قلبم تو سینه بازداشت شد، قرار شد وقتی آزاد بشه که 

 ش رو عروسکش بیاره.حکم

 بیا امیر...-

درو هول دادم و پا تو سالن باریک و خلوتی گذاشتم که 

داد. طوری که تمام بویاییم بوی الکل و بتادین شدید می

 مختل شد.

 رو ایستادم و اطراف رو پاییدم. چند لحظه وسط راه

صدای داد و بیداد و بچه هارو خیلی ضعیف از بیرون 

 شنیدم.می

 دکترا یا پرستارا نیست.خبری از 

 همه چی به طرز عجیبی ساکت و مخوف شده.

ی پام، بشنیدم که پابهصدای نفس های امیرحسین رو می

 داشت. صدا کنارم قدم برمی
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 رو اتاق مورد نظرو بدون هیچ پرستاری پیدا کردیم.ته راه

سیم امیر وصل بود و هر ثانیه باز به طراف نگاه کردم، بی

 دادن که اوضاع از چه قراره.ستم خبر میافراد پشت سی

 درو آروم هول دادم که امیر جلوی در ایستاد.

اش رو کمی باال آورد و پشت به در و با نگاهی سر اسلحه

 رو بود، مالیم گفت:که به انتهای راه

 وگم آمبوالنسسریع ردیفش کن بریم. به رحمت می-

 روشن کنه.

 با سر تاییدش کردم.

کمرم بردم و داخل اتاق شدم، ولی از اسلحم رو پشت 

 دیدن مانیتورینگ فیزیولوژیک کنار تخت ماتم برد.

ام رو جلب کرد، نرخ ضربان قلب اولین چیزی که توجه

 بود.
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دهنم خشک شد، تمام حسگر ها، تمام ماژول ها، خط 

 های موازی که ته نداشت!

با رنگ پریده و وحشتی که از نوک پاهام تا فرق سرم رو 

گرفت جلو رفتم. اسلحه از دستم شل شد. فرا می داشت

رحمی، بوی اومد، بوی دردسر، بوی بیبوی مرگ می

 اومد...قیامت می

 دست لرزونم رو به گردنش کشیدم.

 بیشتر ماتم برد، زمان ایستاد. 

ه داد. فیتیلتیک تیک ساعت خبر از شمارش معکوس می

 باروت روشن شد. احساس کردم یکی آب یخ روی سرم

 ریخته! قلبم درون سینم دریده شد.

 آرشام طولش نده باید سریع بریم...-

 سرجام مونده بودم. 
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د نوکسیکشید. ماسک اکسیژنش بوی گاز مونفس نمی

 داد و کپسول اکسیژن مشکوکی کنار تختشه. می

 صورتش کبود شده بود. 

دیدن این شرایط رنگم رو پروند، دست و پام یخ کرد و 

 سر شد.

 ین شتابان داخل شد و بازوم رو چنگ زد.امیرحس

 چرا ماتت برده؟ بدو دیر شد!-

دنیا دو سرم چرخید، سرم گیج رفت. دهن قفل شدم رو 

 به سختی تکون دادم و زمزمه کردم.

 کشه...نفس نمی-

پ.ن گاز مونوکسید بو نداره. دلیل اینکه ارشام متوجه شد 

 به خاطره گرگینه بودنش و شامه قویی که داره.

🍹🍹 
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ابروهای پرپشتش باال رفت. حیرون و اخم کرده درحالی 

 که حواسش به در بود، جلو اومد و نبضش رو چک کرد.

کردم بگه تو فلجی و گرما حس نمیکنی. دعا دعا دعا می

رده ک کردم انقدر افکارم بهم ریخته باشه که اشتباهدعا می

 باشم.

گرفتم که کمی مکث کرد، به مردمک های لرزون و مه

 جوِن تنها دارایی عروسکم بود، نگاه کرد.خیره چهره بی
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لب هاش رو بهم فشرد و پلک هاش رو با درد بست. 

 پیش خودش حساب کتاب کرد. 

 جبر و هندسه هارو ردیف کرد.

دید حرف هاش رو یکی پس از چهره زارم رو که می

 خورد.میدیگری 

 آرشام...-

 تقصیره منه..-

جلو اومد. پیراهنم رو چنگ زد، لوله اسلحش رو به باال 

بود و نزدیک صورتم. تنم رو تکون داد و زیر لب جدیت 

 حرومم کرد. 

داد همونجا کف زمین چون اگه جدیت به لحنش نمی

 کردم.سکته می
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با گاز کشتنش، بدنش سرده. مشخصه چند ساعتی هست -

 کرده. که تموم

 امداد. درحالی که یقهحیرون بودم. مغزم فرمان هیچی نمی

 اسیر پنجه هاش بود دوباره تکونم داد.

انگار فهمید تمام وجودم از کار افتاده و اگر چیزی حالیم  

نکنه که از شوک خارج نشم، باید اون آمبوالنس بیرون رو 

 برای من آماده کنه.

؟ تمام بینیپرستاری مییه نگاه به اطرافت بنداز. دکتر و -

ز خواستن یاسمن اس، میبیمارستان خالیه. مشخصه نقشه

بیمارستان بره تا کار فرهادو تموم کنن. مگه نگفتی اگه 

 اش؟ مگهبمیره هرچی از اموالش مونده باشه میرسه به نوه

نگفتی ریما بهت پیام داد جای آخر هفته فردا عقد 

کار که نه! صدجای  و به کار بنداز یه جایکنن؟ مختمی

 لنگه.کار می
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 زیر لب با ناتوانی تمام به موهام چنگ زدم و نجوا کردم. 

گور پدرشون امیر! گور پدر ریما، گور پدر کارن. یاسمن -

و چی بدم المصب؟ چی؟ به یاسمن چی بگم؟ جوابش

شد؟ بگم رسیدم دیدم کشتنش؟ جای بگم پدربزرگت چی

وری بهش بگم؟ ماسک اکسیژن گاز دادن بهش؟ چه ط

 شرف سپرد..و به من سپرد..به مِن بیپدربزرگش

 داد زدم.

و چی بدم؟ بهم اعتماد کرد رفت تو دل اون جوابش-

حرومزاده الشی که دوزار مردونگی نداره، شرف نداره! 

 و تنگ کرده بود؟این پیرمرد فلج کجای زندگیش

 فقط تماشام کرد. 

داشت تو سوختن و خاکسترش مویرگ هام داشتن می

 کردم!رفت. داشتم دق میچشمم فرو می
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انگشت هاش از دور پیراهنم شل شد، به صورت کبودش 

 نگاه کرد. گوشی تو جیب شلوارم لرزید.

 لرزید پیامکی کهبا انگشت هایی که به شکل محرزی می

 واسم اومده بود رو نگاه کردم. سرم گیج رفت.

 《تموم شد آقا گرگه؟》

 وای وای...امیر وای!-

 دستم رو به پیشونیم گرفتم. دنیا روی سرم آوار بود.

دونستم کنترلی رو اعصابم داشته باشم. نفسم پشت نمی 

 دروازه های جهنم جا مونده.

🍹🍹 
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و چی بدم؟ و چی بدم؟ جواب این طفل معصومجوابش-

 المصب چی بگم بهش؟

ست تونتونست راه بره، نمییوار با پاهایی که نمیسمت د

 وزنم رو تحمل کنه رفتم. مشتم رو به دیوار کوبیدم.

 کرد.سوخت، قفسه سینم درد میگلوم می

ای از غصه ته حلقم انباشته شده، تموم شد! تموم توده

شدم! عزادارم، داغدارم، برای احساسات عروسکم، برای 

 م.خواستم زار بزناحساساتش می

 آرشام...باید بریم. -

 سرم رو به دیوار چسبوندم و همونجا رو زمین وا رفتم. 
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دید حالم بده، دید کم آوردم. اوضاع بد بود. سمتم خم 

شد و درحالی که مالیمت تو رگه های سبز نگاهش 

 شناور بود، شونم رو چنگ زد و فشار داد.

همیشه اونی که درگیر احساسات میشد من بودم رفیق. -

و از کف اون جهنم جمع کردی. دت نرفته که تو منیا

 س؟یادته یه بار بهم گفتی یسنا به خاطر من زنده

 جلوم زانو زد. بازوم رو فشرد و مردونه ادامه داد.

و جز تو نداره، باید به تو کساون دختر االن دیگه هیچ-

 تکیه کنه. پاشو کم نیار که اگه کم بیاری دخل همه اومده. 

 سرخ به نگاه نافذ سبزش خیره شدم.با نگاهی 

 ایرپادم رو برداشت.  

نه کرد بلندم کگرفت و سعی میحینی که زیر بغلم رو می

 پشت خط پر قدرت تکرار کرد.
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تو هر موقعیتی هستید بکشید عقب. سعید برو دنبال -

رحمت و همسرش. برید قرارگاه ماه! بکشید عقب، درگیر 

 نشید ماموریت تمومه...

 د. گوشی دوباره بین دست هام لرزید.بلندم کر

 《آرشام؟ تموم شد؟ بابا فرهاد پیشته؟ حالت خوبه؟》

 یا خدا...-

 ام فشار آوردم. صاف ایستادم. به شقیقه

االن بهش حرفی نزن. بزار از اون جهنم بیاد بیرون بعد -

 بهش بگو. اگه نمیتونی به یسنا بگیم بهش بگه!

اسک اکسیژنش رو از خودم رو نگه داشتم. جلو رفتم و م

 رو صورتش برداشتم و شلنگش رو قطع کردم.

 میگم...خودم میگم...-
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ش کرد. گوشی رو باال آوردم و لحن بغض دارم خفه

 لرزید نوشتم.درحالی که وجودم از خشم، غم، حرص می

پیشمه ولی حالم خوب نیست، تورو کم دارم. لطفا 》

 《و برسون تا دق نکردمخودت

 ردم. پیام رو ارسال ک

 آرشام درگیری شده باید بریم. زودباش پسر...-

نگاه غمگینم رو از جسدش گرفتم، حتی تصور اینکه 

یاسمن تنها عزیزش رو بهم سپرده و طرف از دست رفته، 

 کشید.جونم رو از حلقم بیرون می

ه ام شددستی به بینیم و قطره اشکی که مهمون ناخونده

و تو جیبم فرو کشیدم و درحالی که ماسک اکسیژن ر

 کردم از اتاق خارج شدم.می

 امیر بیشتر حواسش پی من و شونه های افتادم بود.
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بازوم رو چنگ زد و سمت در خروجی پشت بیمارستان 

کشیدتم که یک لحظه نگاهم میخ آیت و چند نفری شد 

 شد.که داشتن داخل بیمارستان می

🍹🍹 
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فکم منقبض شد و پاهام قفل زمین، سرجام موندم. مغزم 

 دارم!تیزی بیرون کشید و گفت قدم از قدم برنمی

خواستم همونجا بکشمش. تو همین ثانیه و تو همین می

دقیقه، گرگ سرکشم از پس تاریکی مخفیگاهش بیرون 

 کوب شد.پریده بود و جوری زوزه کشید که آیت میخ
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 شام رو به چشم های طوسی شوکهن نشستهنگاه به خو

 دوختم.

دوست داشتم یک جای سالم تو تنش نذارم، به حد مرگ 

بزنمش. انقدر بزنمش که جونش دربیاد و جلوی چشمم 

 رو واسه عروسکم ببرم. زجرکش بشه و بعد فیلم مرگش

 آرشام...-

انگشت هام مشت شد و ناخنم تو کف دستم فرو رفت. 

 هام به سفیدی میزد.سر استخون انگشت 

شنیدم که به خاطر صدای سایده شدن دندون هام رو می 

 انقباض ماهیچه هام تو  سالن خلوت مغزم اکو میشد.

 ولش کن..االن وقتش نیست.-

کرد. آیت و دو نفر از افرادش میخ شده بازوم رو ول نمی

کردن. گرگم یک جوری خط و نشون فقط نگاهم می
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الل شده بودن و جراِت جواب  کشید که هر سه تاشونمی

 به تهدید های گرگم رو نداشتن.

 و!شرفهمین االن میکشمش حرومزاده بی-

قدم اول رو که برداشتم امیرحسین کمرم رو چنگ زد و با 

 ش جلوی حرکتم رو گرفت.تمام زور مردونه

تنش رو جلو کشید. درحالی که خشاب اسلحه آماده 

ه نفر سانتی متری جدا شلیک بود، با نگاهی که از اون س

 نمیشد، کنار گوشم با جدیت غرید.

 االن نه!-

 خوره؟بخوام جرش بدم به کجای دنیا برمی-

از ترس اینکه مبادا جلوتر برم، یقه لباسم رو با اون یکی 

 دستش چنگ زد و غرید.
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همین االن بهش اعالم جنگ کردی. جلوی گرگ زبون، -

وناست، پیش و بگیر. یاسمن هنوز تو قلمرو انفهمت

کارنه. افرادت کمن، سعید و لیدا تجربشون کمه تازه 

و رحمتم جزو افرادت نیست. درگیر بشی فاتحه خودت

نخوندی، فاتحه بقیه رو باید بخونی. جون بکن بیا بزار یه 

وقت دیگه. یه روزی که یاسمن جاش امن باشه، افرادت 

 کم نباشن. استادمون وسط درگیری ما نباشه...

دیدگرم رو از صورت خونسرد آیت گرفتم. هر نگاه ته

چقدر که دلیل منطقی برام میاورد مغزم قصد نداشت به 

 تحریک میل قلبم، دامن نزنه.

داد، لب هاش به نیشخندی نگاه آیت بوی ریلکسی می

 طرح گرفت و ابروهاش باال رفت. 

دونست راه ندارم، ای ندارم، میدونست چارهانگار می 

 م جاش امن نیست. دونست عروسکمی



 

Romanzo_o 2014 

کجی کرد، یک هیچی نگفت و با خنده مرموزش بهم دهن

 قدم عقب کشید.

همزمان زور زیاد امیرحسین تنم رو به عقب روند. یک 

 جوری که مجبور شدم خشمم رو ازش دریق کنم.

میلی تمام عقب رفتم و با تحریک امیر سمت در با بی

 ای بیرون، دویدم.شیشه

جا گذاشتم. فردا پارت یه رو ونفردات و امروز پارت��》

 《��ندارید
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*** 

 همه حالشون خوبه؟ کسی زخمی نشده؟-

سعید جلو اومد و درحالی که نگاهش روی قیافه پکر من 

 چرخید، درجواب لحن نگران امیرحسین گفت:می

یدا رفتن لواسون. چرا و ل همه خوبن، پژمان و فرهاد-

 هو همه چی پیچید بهم! ماکه جلوی درو خلوت کردیم.یه

انتهای تاریک که سطحش رو غرق بودم، تو یک دریای بی

نفت خام فراگرفته و چسبندگیش من رو مدام پایین 

 کشید، غرق بودم! می

جلوی ورودی خونه، روی پله اول درست زیر آردواز 

وا رفته ها نشستم و با  قرمز رنگ متصل به ستون، مثل

 دست چشم هام رو فشردم.
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و کشتن. رسیدیم اوضاع یکم بهم ریخت پدربزرگش-

 تموم کرده بود بنده خدا...

دش بنصدای هین و یا خدای یسنا و بهار بلند شد و پشت

ای حواله اوضاع قاراشمیش کرد و از پشت اهللرحمت بسم

 سرم به شونه افتادم زل زد.

 دروپیکره آخه؟ انقدر اونجا بی یعنی چی کشتن؟-

 امیر کالفه دمی گرفت.

دروپیکره دیگه رحمت جان. وقتی سروندی پشت بی-

ماجرا باشه همینه. مگه جریان دخترای قاچاقش نبود؟ مو 

 شرف...الدرز کاراش نمیره بی

الهی بمیرم، طفلی یاسمن! چه حالی میشه بفهمه؟ بهش -

ش عد. وسط راه بال سرنگفتید که؟ نگیدا...بزارید برسه ب

 نیاد.
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هیچ چیز بیشتر از حرف حق یسنا سوز نداشت. حتی 

 بیشتر از هوای ابری و سرد، سوزش وجودم رو لرزوند.

بی اهمیت به فحش و ناسزاهای امیر ساعت رو نگاه 

کردم، نزدیک پنج بود و اگر یاسمن خودش رو 

رسوند به خدا قسم که ریسمان آهنِی گرگ درنده و نمی

 کردم.درونم رو پاره می وحشی

 داداشی...-

پلک زدم. با اون شکم برآمدش به سختی جلو اومد و 

 کنارم نشست. 

 و...حالت خوبه داداش؟ ببین من-

ای بغ کرده، بغضم رو قورت دادم که بازوم رو مثل بچه

چنگ زد. به شنل بافتنی بلندش که قسمت مثلثیش روی 

 شکمش افتاده بود خیره شدم
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. 

 خم رو که دید، آه کشید و آروم گفت:نگاه سر

 الهی بگردم...-

 سعید پایین اومد و رحمت ناراحت پایین پله ها ایستاد. 

ام آرشام آروم باش. کاریه که شده اون دختره بیچاره-

 گیم، اینکه تقصیر تو نیست...خودمون بهش می

 یسنا کنار امیر ایستاد و پی حرف سعید رو گرفت.

ردی. با ناراحت کردن خودت چیزی و کتو همه تالشت -

درست نمیشه. باید آماده شیم که اگه یاسمن نتونست بیاد 

 بریم کمکش...

حرف هاشون، دلداری هاشون، برای منی که مغزم رخت 

خواست عزاداری تن کرده مفهومی نداشت. حتی دلم نمی

 بشنوم چی میگن. 
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 از جام بلند شدم و با اخم های درهم گفتم:

ام نشنوم کسی به یاسمن بگه بیچاره! بگه تا من زنده-

طفلی! تا من زندم، تا من نفس میکشم کسی حق نداره 

 کس و کار تصور کنه.و بییاسمن

جا گذاشتم. فردا پارت یه رو فرداتون و امروز پارت��》

 《��ندارید
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 ، بهار لب گزید.ابروی رحمت باال پرید
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آسم رو  Taurus pTاز صندوق عقب پرشیای سعید، 

کردم، رو به بیرون کشیدم و حینی که مسلحش می

 جماعتی که ماتشون برده بود گفتم:

و جهت عمارت ماه از همه جا امن تره. همسر رحمت-

احتیاط بیارید اینجا. یکم بمونید خیالم راحت شه. اوضاع 

 فرستمتون خونه!میکه خوب شد و خطر رفع شد 

سمت در فرفورژه مشکی رنگ که نمای جاده آسفالت و 

ای خلوت رو به نمایش گذاشته رفتم. امیرحسین کوچه

 خودش رو بهم رسوند و با تعلل لب زد.

 کجا میری؟-

 خوای میای؟دعوای ناموسی، می-

به چهره شاکی و رگه های ورم کرده کنار گردنم و 

 داد توجه کرد.رو انجام می ای که تنگ بازدم و دمسینه
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مگه نگفته تا پنج میاد؟ هنوز بیست دقیقه وقت داره. اگه -

و آماده میکنم، بچه ها آماده باشن. میریم نیومد گاردم

 دنبالش نگران نباش...

پرحرص خندیدم و به نازی که جلوی در پارک شده بود 

تکیه زدم. کمی پاشنه کفشم رو روی سنگ ریزه های 

. پاهام رو فاصله دادم و سر اسلحم رو به زمین کشیدم

 گوشه شقیقه نبض دارم کشیدم. 

یسنا با قدم های تند از بقیه فاصله گرفت و جلوی روم، 

کنار امیر ایستاد. با اون نگاه مشکی ستاره دارش، به 

 ایش رو گزید.ام نگاه کرد و لب های قلوهاسلحه

 با دلخوری گفتم:

و بهش اعتماد نداریخوای کمکم کنی دختری که می-

 نجات بدم؟ 
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دست به سینه شد و یک تای ابروش رو باال انداخت. 

 یسنا دلخوریم رو با مهربونی جواب داد.

آرشام جان قصدمون از اون حرف این نبود که به یاسمن -

ک کنم انسان باشه. یبی اعتمادیم. من فقط گفتم حس نمی

وجه متو گرفتم نیرو درونی داشت. اون شب وقتی دستش

 شدم. به خدا قصد بدی نداشتم.

سرش رو پایین انداخت. روسری کرم رنگش رو چنگ 

 زد و با شرمندگی ادامه داد.

کنم دست خودم نیست. فقط چیزایی که حس می-

و خیلی نگرانت بودم، همین! خودم به شخصه یاسمن

 ایه!دوست دارم. دختر مهربون و ساده

 نگاهم تیز شد. گردن کج کردم.

س، مهربونه، خوشگله، نیروم احتمااًل داره. تو؟! ساده مثل-

 مثل تِو؟ منظورت اینه؟
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ه توجچشم هاش گرد شد ولی به لحن تخسم خندید و بی

 به امیرحسین دلگرم کننده گفت:

اواًل اصال منظورم این نبود! دومًا از من بهتره! خیلی -

بهتره. سومًا من اگه گفتم فالنه به خاطر خودش گفتم. 

 ی محافظت ازش، باید بدونیم با چی سروکار داریم.برا

جا گذاشتم. فردا پارت یه رو فرداتون و امروز پارت��》

 《��ندارید

🍹🍹 
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ساکت شدم. از دنده چپ بلند شدم و ترکش هام بی دلیل 

 کرد.همه رو مستفیض می

ای نیست! ی یاسمن اصال دختر سادهو بخواحاال نظر من-

 اتفاقا خیلیم زبله و عقلش خوب کار میکنه. 

دستی دور دهنش که طرح یک لبخند معنادار نشونده بود 

 کشید.

ن کرد، با لححینی که به هوای ابری باالی سرمون نگاه می

 خونسرد و مطمئنی گفت:

اون دختر هرکی که باشه، هرچی که باشه، هرخری که  -

باشه. اصال کل ایران دنبالش باشن من و یسنا تا  دنبالش

تهش پشتیم. اگه حرفیم مبنی بر قدرتش یا اون خونی که 

خوام بهت داده زدیم، قصد بدی نداشتیم. بیشتر می

و جمع کنی شاید خودش نمیدونه، باید بدونیم حواست

کی دشمنه و کی دوست. باید بفهمیم دشمنامون دنبال 
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ه یا ابله کنیم. اگر قدرتی داشته باشچی هستن که بتونیم مق

رگ خاصی داشته باشه باید بفهمیم چیه تا بتونیم مراقبش 

 باشیم.

 قطره اشکی از آسمون روی گونم چکید و ترش کرد.

بوی خاک بارون خورده، بوی باغ بارون زده، صدای 

 خوند.قمیشی که از ته دل می

 "من از صدای گریه تو، به غربت بارون رسیدم"

 شات باغ بارون زده دیدم""توچ

اومد. صدای رعدو برق از پشت سنگر بوی غربت می

 آسمون بلند شد. 

نگاهم رو به دوردست ها انداختم. دخترکی چادربه سر 

دنبال سرپناهی برای رهایی از غم و غصه و دق و دلی 

 رقصید.دوید و جنون وار میبارون، بی دلیل می
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 دوختم.نگاه مه گرفته و کدرم رو به امیر 

پسرعموش و آیت بی دلیل انقدر خاطرخواهش نیستن.  -

بعید میدونم فقط بحث اموال وسط باشه. بعدشم، مگه 

اون روز نگفت یه جادوگر تا دم گوشش اومده؟ چرا 

جادوگرا باید دنبالش باشن؟ حتی اگه دنبال اون گردنبندی 

که گفتی هم باشن بازم نمیشه! مشکوکه، مگه مادربزرگش 

 دنبال گردنبندشن؟کیه که 

و رق سردش شد دست هاش رو تو جیبش فرو کرد. شق

ایستاد و با اخم های درهم و لحنی جدی ریشه کالم رو 

 به دست گرفت.

اون دختر شمرم باشه، بازم رو حرفم هستم. پس انقدر -

گوه نخور و نرین تو اعصابم و پاچه نگیر. هرچند تو 

نکنی آروم و پاره پاچه گرفتن بلد نیستی، تا یکی

 گیری. نمی
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 لب هام رو با زبون تر کردم.

یسنا مظلوم و با لب و لوچه آویزون کنارش بود. انگشتم 

رو به سینه ستبرش کوبیدم و با جدیت و لحنی که خمار 

 بود، گفتم:

بساط پاره کردنم رو از تو یاد گرفتم وقتی سر ناموست -

 خواستی یه روستارو بسوزونی!دست شکستی و می

اش رو بهم فشرد. به یسنایی که سرخ شده بود نیم لب ه

 نگاهی انداخت.

ام باشه، آتیش من از تو تند تره امیر. یاسمن الهه بدبختی -

چه تو کمک کنی چه نکنی خودم پاش ایستادم. اول 

و چال سوزونمش زنده زنده یه دور میو وسط خونهکارن

که  ناریشکنم تو قبر کو درمیارم و میکنم. بعد باباشمی

تنها نمونه. برید دعا کنید یاسمن برسه، چیزیش نشده 

باشه وگرنه چنان بالیی سر اهالی اون خونه و گله زیر 
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دستش میارم که همشون دعا کنن کاش، جای من گیر 

 پریزاد بیوفتن!

جا گذاشتم. فردا پارت یه رو فرداتون و امروز پارت��》

 《��ندارید

🍹🍹 
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🍹🍹 
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 "یاسمن"

جوری بارون گرفته که انگار خدا تمام آسمون رو شکافته 

و تمام ذخیره آب کره زمین رو تو یک حرکت 

 خواست رو سر و شکلم خالی کنه. ناجوانمردانه می
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پام تو این کفش پاشنه سه سانتی بند دار لنگ میزد و بی 

 کشید.تیر میدلیل تمام استخون لگن به پایینم 

خوِن کنار شقیقم شدید تر شده بود و هربار که قطره آبی  

 سوزوند.کرد جونم رو میبهش برخورد می

دامنم رو با دست بلند کردم. صدای تق تق کفش هام 

همراه با شاالپ شاالپ آِب جمع شده کف آسفالت تو 

 پیچید.گوشم می

گوشیم همون سر خیابون اول شارژش تموم شده،  

ال بودم شارژ مغزم نخوابیده و آدرس رو حفظ خوشح

 کرده بودم! 

د و داشتم. شنل سفی تر نگهگردنبند مادر بزرگم رو سفت

 تاب!تونست گرمم کنه، هوا سرد بود و قلبم بیخیسم نمی

تونستم با چهارتا حساب کتاب و شمردن ثانیه ها، می 

 ساعت رو تو خیس ترین حالت ممکن تصور کنم. 
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و درآوردم، دیرم شده بود. دامنم رو باالتر کفش هام ر

گرفتم و همزمان، با دمی که از هوای سرد و بوی بارونی 

قراریم دامن میزد، کشیدم پا برهنه سمت آخرین که به بی

 کوچه این اعتزال بی پایان دویدم.

ترسیدم کسی دنبالم اومده باشه، چند ساعت می هرلحظه

ن ه گرفتم تا برسم ایتمام کل تشکیالت کارن رو به سخر

 نقطه شهر...

آب بینیم رو باال کشیدم و بی اهمیت به سوزش مچ پاهام 

ذاشتن و و سنگ های ریزی که شاید جراحت به جا می

 درد، به سرعتم اضافه کردم!

فهمیدم، تنم داغ بود. آدم که داغ کنه، گرم دردی که نمی

 باشه، فقط گرمی ببینه، بی حس میشه.
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ر تقال برای رسیدن به مردی که سرقول بی حس بودم و د

هاش مونده و من، فقط یک قول دادم و قرار بود مردونه 

 پاش وایسم.

ی انباشته شده از گرده افشانی عطر مردانه مردی که توده

ای لوکس و کمی رحم، جلوی در خونهتو این بارون بی

قدیمی ایستاده بود، ته حلقم تجمع کرد. دلم برای 

 کشید.طر تلخ پر میاستشمام اون ع

آب گلوم رو قورت دادم، نگاه عسلیش تو این هوای 

داد، گرگ و میِش تیره و بارونی، که مجال نگاه دقیق نمی

 روی هیکل موش آب کشیدم دوخته شد.

ش که به انتظارم زیر بارون، از دیدن هیکل چهارشونه

بدون چتر، بدون لباس گرم ایستاده راه هواییم تنگ تر 

 شد.
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 کوبید وپاهام ایستادم، بارون روی سرو صورتم میروی 

قامت بلند آرشام دربرابر بارون و رعد و برق و صاعقه 

 راست و استواره.

اخم های مردونه و شونه های شق و رق و بدون 

 خمیدگی.

🍹🍹 

۳۱۱ 

🍹🍹 
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گرون قیمت چکید و ماشین آبی که از نوک موهاش می

گاه پشتش شده و اسپویلر های عقب ماشین که تکیه
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ای روشن بود و دیفیوزرش چنگال حیونی آینده

 ست که پشت صاحابش رو گرفته.درنده

کرد انگار جهان زیر پاهاشه و من از جوری نگاهم می

آسمون براش افتادم. لبخندی از حس این دیدار و آزادی 

ناقابل بود و آرشام  بین لب هام نشست. سی قدم فاصله

 تعللی برای در آغوش کشیدنم نداشت.

دست هاش رو از جیب شلوار کتان مشکی رنگش  

درآورد و خورشیدن چشم هاش تمام منظومه هستی رو 

 به خاک و خون کشید.

روی دیدن اون بیل کنار جدول، نزدیک پل آهنی روبه

 ویال ناخواسته به خنده وادارم کرد.

 بدوم.خواستم به سمتش می

بدوم و از ته دل بگم که سرقولم موندم و از جهنمی فرار 

کردم که سال هاس زخم چرکی روی دست و پاهام شده، 
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زنجیر دور بدنم شده، قالده دور گردنم شده و اجازه 

 نمیده، قدم از قدم بردارم. 

شنلی که با دست نگه داشته بودم رو رها کردم، سوزی 

یدن قدم های بلند وزید. شنل عقب رفت، پاهام از د

 آرشام جون گرفت.

 به سمتش دویدم، شایدم خدا بهم بال داد تا پرواز کنم!

اومد تا یک باره دیگه حس م درمیقلبم داشت از سینه

 آرامش اون مرد رو بچشه. 

مغزم به هواخواهی نیاز کشنده قلبم، فرمان هیچ چیزی جز 

 داد.به جلو رفتن نمی

 آرشام!-
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ثل پدری دلتنگ دست هاش رو از صداش زدم، مصرانه م

هم باز کرد و خودم رو چنان تو بغلش پرت کردم که 

 ام رو پیدا کردم.گویی گمشده

نفس کشید، مو های بارون خوردم رو سلول به سلول، 

 جز به جز استشمام کرد.

 درحالی که سرش روی موهام بود با دلخوری نجوا کرد.

اشتم بیل و دیر کردی عروسک...دو دقیقه دیر کردی، د-

 کردم.و اماده میکلنگم

ام گرفت بود. صورتم رو بی اراده قهقهه زدم، گریه

هام اش مالیدم و عطرش رو به ریهنامحسوس به سینه

 ریختم.

ببخشید، ببخشید. مجبور شدم دوتا خیابون اون طرف تر -

و ول کنم. چندتا سیریش نکبت دنبالم بودن، پدرم ماشین

 ونمشون.دراومد تا بتونم بپیچ
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کمی فاصله گرفتم. دلم واسه دیدن این چهره خیس و 

 بارون زده لک زده بود.

پنجه هاش رو جلو آورد و دست یخ کردم رو گرفت و با 

 عصبانیت براندازم کرد.

 تا اینجا دویدی؟ با این سرو شکل؟-

🍹🍹 
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 اینکه سرقولم مونده بودم گفتم: خندیدم و خوشحال از
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خلوت بود، دست فرمونم به خوبی تو نیست. با بدبختی -

 پیچونمشون.

نگاه سرخش روی خون پیشونیم خشک شد. لب گزید و 

 ای از موهای طالییم رو بین انگشت هاش گرفت.تاره

 کار کردی...و چیموهات-

 یک قدم جلو رفتم. با لحن لرزونی جواب دادم.

 م. امروز، تو آرایشگاه! خوشگل شدم؟رنگ کرد-

لرزید و با تردید پشت کمی مکث کرد، انگشت هاش می

 دستم رو نوازش کرد و به پیشونیم خیره شد.

خوشگل بودی و خوشگل تر شدی ولی، سرت خون -

 میاد، صدمه دیدی؟

لحن دلواپسش قند تو دلم آب کرد و حس کردم از 

 تم:ا سرخوشی گفگیرم. بشیرینی کلماتش دارم دیابت می
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مهم نیست، خوبم...االن که پیشتم خوبم. گفتم سرقولم -

مونم! دیدی اومدم؟ دیدی تموم شد؟ حاال دیگه باید می

تحملم کنی، هرجا بری بیخ ریشتم، دیگه جایی واسه 

 موندن ندارم، فقط تویی!

بین دوراهی بود، بین اینکه فریاد بزنه و غرهاش رو  

وش گرم مهمون تن یخ زدم ردیف کنه یا اینکه یک آغ

 کنه.

دونست باید به راه کدوم حس بره. آب گلوش رو نمی

 قورت داد، بی هوا مچ دستم رو محکم کشید.

دلتنگی و حس نیاز آغوشش انقدر بر عقلمون چیره شد 

که  قبل اینکه بدنمون به مصاف هم برسه لب هامون به 

 وصال رسید.

 ام رو کام گرفت.با جون و دل، با یک دریا دلتنگی، لب ه
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جا خوردم. برای لحظاتی زانوهام و پاهای سردم شل 

اش دور شدن. ولی دست های بزرگ و عضالت ورزیده

 تنم حلقه شد و اجازه نداد یک سانت تکون بخورم. 

سفت تر، محکم تر، دستش پس گردنم رو چسبید و 

طوری سرم رو به سمت خودش فشرد که لب هام بیشتر 

 دارش بچسبه.به ساحل داغ و تب 

دستش لرزید و پایین رفت. کمرم رو چنگ زد و بین  

 دریایی از احساسات در آغوشش، من رو فشرد.

گردنم حسابی کش اومد، رو نوک پاهام بلند شدم، قلبم 

 کوبید. اش میروی سینه

بهترین حالت برای تالقی قلب هامون، دلتنگی هامون، 

 دیم.انگار نه انگار که فقط چند روزه همو ندی
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دستم دور گردنش حلقه شد، تنم رو باال تر کشیدم. کام 

بعدی رو بی نفس، عمیق تر گرفت و بی توجه به خس 

 کشید.اش شیره جونم رو بیرون میخس سینه

 به تب و تاب افتادیم. 

رعدو برقی زد که تمام آسمون تاریک روشن شد، انگار 

تمام جهانیان از ما عکس گرفتن، فلش دوربین خدا 

 ممون رو زد.چش

 پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند. نفس نفس میزد.
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اومد. نگاهم رو به گردنبندش سینش از جاش داشت درمی

ای که اوله اسمم رو یدک ای از قلب نصفهسوق دادم. ثانیه

 کشید، قلبم فرو ریخت. می

 تم...و برداشسهمم-

 پلک زد، هوارو با دهن بلعید و خشدار زیر لب غرید.

 عروسکم...قشنگم...جمله تو مال منی میدونی یعنی چی؟-

به دلبری هاش لبخند زدم. عقلم واژه برای وصف این 

 لحظه تدارک ندیده بود.

حریصانه به موهام چنگ زد و تنش رو به تنم کوبید و 

 مثل گرگی دردنده وسط جنگل غرید.

 ندازم. بهشت اینه..ی من تورو از چشم همه شهر مییعن-

 سرش رو به موازات صورتم بلند کرد. 
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 م انداخت وبا اون نگاه گیرا و پر نفوذش، دست زیر چونه

ته م سکسرم رو بلند کرد. دهنم خشک شد و نفسم تو ریه

 کرد.

نزدیک که میشم بوی دریا میدی، دور که میشی صدای -

شرف با این چشم های بی بارون، بگو تکلیف مِن

 المصبت چیه عروسک؟ 

موهای طالییم رو پشت گوشم برد و به گودی کمرم 

مجدد چنگ زد و یک بار دیگه پیشونیش رو به پیشونی 

 خونیم چسبوند و نجوا کرد.

بگو ببینم عروسِک آرشام، لنگر بندازم تو دریات عاشقی -

 کنم برات؟ یا چتر بیارم دلبری کنم؟

ش زدم. انگشت های سر شده رت مردونهلبخندی به صو

و یخم رو به ته ریشش چسبوندم و از ته دلم، از ته 

 اعماق وجودم گفتم:
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 وسط دریا، زیر بارون لنگر بنداز و عاشقانه دلبری کن! -

 لبخند محوی زد. 

ریخت. قطرات بارون از سرو شکل جفتمون پایین می

 شانگشتش از چونم جدا شد و لب زیرینم رو با شست

 نوازش کرد و به سمت پایین فشردش.

رقصید درحالی که نگاه خمار و جذابش روی لب هام می

 گفت:

 سوگند به لبات که سرخیش رو به گل رز میده...-

به چشم های دو دو زنم که از حجم زیاد احساسات مدام 

 پر و خالی میشد لبخند زد و پر احساس ادامه داد.

رو بیدار میکنه. سوگند به چشمای المصبت که ماه -

 آسمونت بشم، ماهم میشی؟
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هجی واژه ها سخت شد. دربرابرش شرم سرتاپام رو 

 بیشتر از سرما گرفت. حس خوشبختی، حس مهم بودن.

حس ترسم و ناراحتی هام، تو اون لحظه جهان غرق  

سکوت شد دلم فریاد حق میزد، قلبم دلسوز و خوشحال 

 رقصید.کشید و دور خودش میِکل می

 های لرزونم رو نرم تکون دادم و گفتم:لب 

 ماهت میشم آقا گرگه...-
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شنیدن حرفم براش شیرین بود، طعم تلخ روزگار انگار 

 کرد.داشت کم کم طعم بهتری پیدا می

نگاه آرشام برق زد، هیجان زده از اینکه اعتراف کرده بودم 

خواد جایی تو آسمونش داشته باشم، قلبم بی ه دلم میک

 کوبید.م خودش رو میطاقت به سینه

کردم مردی جلوم قرار هیچ روزی تصورش هم نمی 

بگیره که با حرف هاش روزم رو بسازه و قلبم رو تا دم 

 سکته پیش ببره.

دوست داشتم جیغ بزنم، بلکه ذره ای از انرژی و حس 

تمام معادالت جسمم رو بروز  خوشحالی و بهم خوردن

 بدم.

ریخت و مثل کسی که از حجم زیاد خوشحالی اشک می 

 خواست قهقهه بزنه.جای خنده دلش می
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برای دختری مثل من که جز زورگویی از مردان اطرافش  

 چیزی ندیده، عشق این آقا گرگه خاص و عجیب بود.

چیزی نمونده تا زیر نگاه پرنفوِذ و جدی عسلیش سر خم 

 کنم و آب بشم.

کردم. گرگ سیاه و بزرگش رو با تمام وجودم حس می

گرگی که به سطح اومده یک جوری که چیزی تا بیرون 

 اومدنش فاصله نداشت.

شاید اگر آرشام انقدر غد و محکم جلوم قد راست 

کرد، اون گرگ بزرگ و پر ابهتش وسط خیابون ظاهر نمی

 میشد.

بین بدن هامون وجود ای کمی جلو تر اومد، دیگه فاصله

 نداشت.

نفس نفس میزدیم. انگار اونم همپای من تا این خیابون 

 دویده.
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انگشت هاش تکون خورد و صورتم رو قاب گرفت. از 

 تصور دوباره بوسیدنم دهنم خشک شد.

بارون هر ثانیه داشت بیشتر میشد و من از هیجان زیاد نه  

خواست میفهمیدم، نه لرز داشتم و نه حتی دلم سرما می

 این لحظه تموم بشه.

 ماهم شدنت مبارک عروسک.-

 به پلک هام و چشم های رعشه دارم، مردونه لبخند زد.

 بریم تو بقیه برنامه باشه واسه بعد.-

لب هام از لحن تخس و با نمکش کش اومد. انگشت یخ 

 بستم رو به مچ دستش چسبوندم و سرم رو پایین انداختم.

که به خاطر برهنگی پاهام کمی شونم رو چسبید، درحالی 

 رفتم، سمت داخل هدایتم کرد.سخت راه می
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سرم رو باال آوردم، قبل اینکه خونه رو برانداز کنم از 

دیدن جماعتی که جلوی در خونه، زیر آردوازی قرمز 

 جمع شدن چشم هام گرد شد.

 وای خدای من!-

نگاهم رو دنبال کرد، از چشم های خیره رفیق جون 

ه هام کباب شد و از همه بدتر استاد رحمت جونیش گون

 و سعید بودن که نیششون شل شده.

به در فرفورژه پشت سرمون یک ثانیه فکر کردم، یعنی از 

الی سوراخ و میله های اون در المصب، دیدن ما تو حلق 

 هم بودیم؟ 

یسنا لبخندی بهم زد و درحالی که نگاهش کمی گرفته و 

اومد و زیر بارون ایستاد و  غمگین بود، از پله ها پایین

 بازوم رو گرفت.
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خداروشکر که سالمی، همه ما خیلی نگرانت بودیم. -

 ترسیدیم اتفاقی واست افتاده باشه.

استاد رحمت مهربون نگاهم کرد و سری تکون دادو از 

 باالی پله ها لب زد.

صدمه ندیدی دختر؟ زهرترکمون کردی، چرا گوشیت -

 خاموش بود؟

 ��ادامه پارت

لب گزیدم. سرم رو پایین انداختم و با شرمندگی تمام 

 گفتم:

و درگیر کردم. گوشیم توروخدا ببخشید که همتون-

 شارژش تموم شد.

امیرحسین مرموز دستی دور دهنش کشید و درحالی که به 

 کرد خطاب به من گفت:صورت جدی آرشام توجه می
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چرا انقدر دیر کردی حاال؟ توقع داشتم تا سه برسی. -

ای که بردتت نهایت تا اینجا یه ساعت راه محضر خونه

 داشت.

 آرشام بازوش دور شونه ام سفت تر شد و کنارم ایستاد.

کمی مکث کردم و درحالی که دامنم رو کمی با دست 

 کردم، موادبانه جواب دادم.جمع می

متاسفم، چندتا ماشین دنبالم افتادن. خیلی سخت تونستم -

کشید چون مدام جاده رو  از شرشون خالص شم. طول

 خواستم بفهمن اومدم اینجا.پیچوندم. نمی
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چیزی نگفت، عمق نگاه سبزش زیادی حرف و نفوذ 

داشت. چهرش شبیه رئیس های بداخالقی که دنبال دعوا 

 کردن کارمنِد بی حواسشونه!

تونی بکنی. بریم تو و داخلم میبقیه بازجویی هات-

 سرده!

بازوم رو فشار داد و یسنا کنارم ایستاد و کمک کرد دامنم 

رو که به خاطر خیسی کش اومده، به سمت باال جمع کنم 

 تا زیر پاهام گیر نکنه.

 لبه پله یک ثانیه مکث کردم. 

انقدر غرق حوادث و آغوش و حرف های دلبرانه آرشام 

م پدربزرگم دارو هاش رو نداره و از بودم که فراموش کرد

 واجباته که حتما قرص فشار خونش رو بخوره. 
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حواسی خودم لعنت فرستادم. سرم رو بلند کردم و با به بی

 لرزید گفتم:لحنی که به خاطر سرما کمی می

 آرشام...-

 همزمان رعدو برق زد و تمام آسمون روشن شد.

رهم، خسته روی پله اول ایستاد و با ابروهای کمی د

نگاهم کرد. از بغلش بیرون اومدم و طوری ایستادم تا 

 اش رو ببینم.چهره

امروز واقعًا خیلی براتون دردسر درست کردم. میشه لطفًا -

و بفرستی داروخونه، داروی فشار خون بگیره؟ من یکی

 وکال یادم رفته بود داروهای بابا فرهادو بردارم. اسمش

بگیره، جور دیگه بهش نویسم. حتما همین مدل می

 سازه.نمی

 سکوت بدی شد.
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دست یسنا دور بازوم شل شد و افرادی که باالی پله 

 ایستاده بودن، فقط تماشام کردن.

نگاهشون و حالت چهرشون عجیب بود. نگاهم رو از 

چهره هاشون به آرشام انداختم. مردمک های عسلیش تو 

 دریایی از خون شناوره. 

ظرم به یسنا انداخت و با لحن نگاهش رو از صورت منت

 خشداری زمزمه کرد.

 برو تو!-

 خوای که منم...نمی-

ه کرد بلند نشبین حرفش پرید و با صدایی که سعی می

 گفت:

 نه خودم میگم. برید تو!-

 و بگی؟چی-
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 سرش رو پایین انداخت که صدای امیرحسین بلند شد.

 تونید حرف بزنید.داخلم می-

کشید ولی گوش خط و نشون میبا نگاهش برای آرشام 

شنوایی برای شنیدن لحن هشدار مانندش وجود نداشت. 

 غد و یک دنده، پله رو پایین اومد و بازم جلوم ایستاد.

شونه هاش دیگه شق و رق نبود، مردمکش آروم نبود یک 

طوفان بزرگ درونش چرخ میزد. یک سونامی که 

 شماری جا بذاره.تونست ویرانه های بیمی

 همین جا حرف میزنیم. شماها برید داخل...نه -

نگرانی، درونم نشست. دلواپس شدم وقتی نگاه 

اش رو دیدم. وقتی همه رفتن و باز رعدو برق زد، شرمنده

 از صدای غرش آسمون دلم لرزید.

 چیزی شده آرشام؟ -
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چکید. لب هاش تکون جلو اومد، از نوک موهاش آب می

 شد.وایی خارج نمیخورد ولی صدایی نداشت، هیچ آمی

 اخم هاش ناجور توهم فرو رفت.

گفت جوشید و حسی بهم میدلم مثل سیر و سرکه می

 قرار نیست چیز خوبی بشنوم.
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گمان بد داشتم، احساس ترس داشتم. جونم داشت 

بچرخونه و  تونست زبونش رواومد و آرشام نمیدرمی



 

Romanzo_o 2056 

همین به اندازه کافی به افکار منفی اجازه جوالن دادن 

 داد. می

 کم کم طاقتم کم شد. 

 صورتم رو جلو بردم و مالیم گفتم:

کسی طوریش شده؟ چرا همچین نگاهم میکنی؟ برای -

 ت اتفاقی افتاده؟ اعضای گله

سرش رو بلند کرد، اون تر بودن نگاهش به خاطر بارون 

 بود یا اشک؟

 چرا حرف نمیزنی آخه؟ توروخدا بگو چیشده خب!-

 من..م..متاسفم. -

 برای چی متاسفی؟ مگه چیشده؟-
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لرزید بازوش رو از روی لباس چنگ زدم. انگشت هام می

و فکم کم کم داشت تاثیری که سرما روش گذاشته رو 

 داد.نشون می

رفت. پاهام صدای برخورد دندون هام تو سرم فرو می

 همچنان ایستاده بودم.لرزید ولی می

 ترسونی.و میداری من-

نگاه دزدید، انگار حرف زدن از چیزی که فکرش رو 

 کرد سخت تره.می

دادم تا بتونه خودش رو جمع جور کنه. به باید مهلت می

 قلبم اطمینان دادم که آمادگی شنیدن خیلی چیزارو دارم!

ناسالمتی همین چند دقیقه پیش با لب های داغش  

 گ کردم.دوپین
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انگشت هاش جای لب هایی که بهشون زل زده بودم، 

 تکون خورد.

از جیب سویشرت مشکی رنگش ماسک اکسیژنی بیرون 

 کشید.

هاج و واج به دستش نگاه کردم که با لحن غمگین و  

 مرتعشی لب زد.

 دیر رسیدم یاس...خ..خیلی دیر رسیدم...م..متاسفم.-

د. حس نگاهم از روی چشم هاش به ماسک دوخت ش

کردم قلبم از حرکت ایستاد و تمام انرژیم پر کشید، مثل 

 قاصدکی که تو باد پر پر شد.

 ی..یعنی چی دیر رسیدی؟ این چیه!-
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ساکت شد، کاش ساکت نمیشد، کاش حرف میزد، کاش 

انداخت. کاش نفسم انقدر شرمنده سر پایین نمی

 اومد.درمی

فل ق ماسک خیس شده رو بین انگشت هام گرفتم. زبونم

کرد، تمام ذهنم تهی شد. چیزی تو ذهنم جرقه زد. 

 وحشت زده گفتم:

 بابا فرهاد کجاست آرشام؟-

سرم رو بلند کرد، اخم داشت، شرم داشت، نگاهم 

 کرد.نمی

شاکی شدم، بدون توجه به سوزش کف پاهام جلو رفتم و 

 یقه لباسش رو چنگ زدم.

 گوبهم بگو بابا فرهادم کجاست؟ حالش خوبه، نه؟ ب-

 حالش خوبه! بگو با خودت آوردیش...
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لرزید و توان تحلیل حرف ها و واکنش دست و بالم می 

 هارو نداشتم.

اش کوبیدم، مشتم قوت نداشت. قلبم قوت به سینه

 نداشت، نفسم توانایی اکسیژن رسوندن نداشت.

 متاسفم یاس...وقتی رسیدم...-

 توی صورتش داد زدم.
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وقتی رسیدی چی؟ رسیدی چیشد؟ مگه پیامک ندادی -

 کنی؟پیششی؟ مگه نگفتی حلش می

کند. صداش دم گرفت، این دندون لق رو باید می

لرزید ولی تمام جراتش رو جمع کرد و تیر آخرو می

 مستقیم به قلبم زد.

 وقتی رسیدیم تموم کرده بود...-

از دور پارچه نمدار پیراهنش شل شد. سرم انگشت هام 

 گیج رفت.

 تموم کرده بود؟ به همین راحتی؟

است؟ تموم فقط همین؟ سهم امروزم همین یک کلمه

 کرد؟ 

 تلو تلو خوردم.
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دید، از شوک زیاد حرف هاش که شبیه چشم هام تار می

 کشید.خنجرهای زهراگین بود تنم از درد تیر می

 نگفتی آوردیش؟ مگه نگفتیمگه نگفتی پیشمه؟ مگه -

 بهت اعتماد کنم میاریش؟

غمگین و شرمزده نگاهم کرد، یک قدم جلو اومد و صدام 

 زد. 

 خواست فرار کنم. عقب تر رفتم، دلم می

 به ماشینی که تکیه گاه شده بود، چسبیدم.

 تونستم تحمل کنم.وزنم رو نمی

ماسکش رو بین انگشت های ِسر شدم گرفتم. بهش زل 

صدای لرزون و پر از ابهام بابا فرهاد تو گوشم پیچ زدم. 

 خورد. مگه قرار نشد برام حرف بزنه؟می

 بغ کردم.
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بهم گفت دوستم داره...ب..بعد این همه سال...بهم گفت -

 دوستم داره.

 آرشام جلو اومد. بازوم رو چنگ زد.

خورد، چهرش جلوی چشمم بود. اون تنم داشت لیز می

 ه خدا قسم بی گناه بود! بی دفاع بود،گناه بود بپیرمرد بی

اومد. هیچ مریضی نداشت، هیچ کاری از دستش برنمی

 تمام عمرم سعی کردم ازش مراقبت کنم.

ش دارم، ولی نذاشتن. کارن سعی کردم واسه خودم نگه

رو گرفت فقط همون یک نفر مونده بود.  تمام زندگیم

 شم نداشتخونم بود، چپدرم بود، تنها کسم بود، تنها هم

 کس رو ببینه؟ببینه؟ چشم نداشت تنها کِس مِن بی

 کرد.م میبغض داشت خفه

تونستم اشک بریزم. فکم قفل شد و حرص و نفرت نمی

 درونم دوید، زیر لب غریدم.
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 و ریخت. باالخره کارن زهرش-

م داره تا پخش زمین نشم، بدون اینکه سعی کرد نگه

 نگاهم کنه با لحن نگرانی لب زد.

آروم باش قربونت برم...یاس آروم باش، مرگ من آروم  -

 باش.

 لرزید. بدنم می

 گرفت.خشم و نفرت درونم داشت شکل می

 هام یکی زده درگوشم...حالم بد بود، وسط قهقهه

وسط مزرعه خوشبختی یکی بذر بدبختی کاشته، وسط 

 در زده.نقاشیم یکی با رنگ سیاه ضرب

 و بدبخت کرد بس نبود؟شرف منکشتنش...حروزاده بی-

 چشم بستم. 
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پاهام لیز خورد و روی زمین افتادم. کمرم از سنگینی این 

 غم شکست.

کرد شکست. سیل ام میکم کم اون بغضی که داشت خفه

 اشکی از چشمم چکید یک دور کامل صورتم رو شست!

آرشام جلوم زانو زد، شونه هام رو نگه داشت. هق زدم و  

 ام بلند شد.ناله

 گفتی.گفتی بهم...باید بهم میباید می-

بهم نگاه کرد و با لحن آرومی همون طور که گونه هام رو 

 کرد گفت:نوازش می

گفتم چی بشه عروسک؟ کاری از دست کسی می-

 اومد.برنمی

🍹🍹 

۳۱۷ 

🍹🍹 
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 ای مقابله با اینکنترل اعصابم رو از دست دادم. توانم بر

حجم از ناراحتی مساوی صفر بود، یک صفر بزرگ که 

 اومد.کوتاه نمی

چشم هام به جای اشک پر از نفرت و کینه و حرص شد، 

 من اونجا بودم. اسلحه داشتم، کارن جلوی پام بود. 

دیدم. خودم، با دست های خودم، با زجر کشیدنش رو می

 م به ارث داشتم.تصور و قدرتی که از مادر و مادربزرگ

تونستم دهن تک تک اونارو یک جوری سرویس من می

 ه.رحمانه ثبت بشکنم که تو تاریخ به عنوان کشتار بی
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د کربین هق زدنم نفسی با دهن کشیدم. آسمون غرش می

 خواست از سینم بیرون بره.و قلبم می

مشت بی جونم روی سینه ستبرش کوبیده شد. هق زدنم 

 گرفت.پای بارون شدت هم

تی گو نبودی. تو که گفگفتی...تو که دروغنه تو باید می-

 وقت دروغ نمیگم!هیچ

پاهای برهنم رو روی زمین کشیدم، سنگ ریزه هایی که 

رفتن برام اهمیتی نداشت. تنم رو تو رون و زانوم فرو می

 به سینه آرشام نزدیک تر کردم.

 لرزید، انگشت هام رو گرفت.دستم می

 ...یاسمن عزیزم-

 صدام رو بلند تر کردم و مثل انسان بدبختی ضجه زدم.
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باید میگفتی کشتنش...دروغ گفتی...آرشام دروغ گفتی -

هت و داشتم...لعنت بگفتی فرصتشبخشمت، باید مینمی

 پسر...

تو کل عسلی نگاهش ناراحتی خیمه زده بود و دنیاش 

، کرد. چشم بستمثل من تو تاریکی دست و پنجه نرم می

ش دور مچم پیچید. ضمن فشار دادن مچ دستم تمام دست

 ای شد که تو صورتم زد.ناراحتیش، نعره

گفتم تا از پیش اون گفتم تا از دست بدم؟ میبهت می-

حرومزاده نیای؟ واسه چی باید تو اون شرایط این خبر 

 دادم؟بدو بهت می

لرزید، از اون لرزید ولی از سرما نه! از خشم میچونم می

 پیچید!که درونم مثل بانگ مرگ می نفرتی

تنم رو تکون داد، پاهاش رو روی زمین کشید و با لحن 

 خشداری غرید.
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تم؟ گفکردم و بهت مییه دلیل بیار چرا باید ریسک می-

اومد چی؟ اگه تو راه تصادف اگه بالیی سرت می

کردی چی؟ هیچ حالیت هست من اینجا داشتم جون می

الیت هست تک به تک ثانیه دادم تا برسی؟ هیچ حمی

 هارو شمردم تا برسی؟ 

کشید. هنوز ماسک لرزیدم، جایی نزدیک سینم تیر میمی

کرد. اکسیژن روی دامِن گلی و خیسم بهم دهن کجی می

 صورتم رو جلو بردم.

حواسم رو سر کوچه جا گذاشتم، با همون نفرت لحن 

کالمم رو ساختم و جوری غریدم که اخم های آرشام از 

ای ترس تو مردمک های عسلیش دوید م باز شد و ثانیهه

 و حرف هاش بین لب های نیمه بازش استپ کرد.

تونستم و داشتم اون حرومزاده رو بکشم! میفرصتش-

 بکشمش، من تو لحظه آخر بهش رحم کردم. 
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حتی لذت ترسی که تو نگاه آرشام نشست به حالم کمکی 

 نکرد و از درد زیاد جیغ زدم.

تونستم بکشمش! اگه تو ستم بکشمش، میتونمی-

 ه...بمونک..کهذ..ذاشتمموند...یعنی نمیگفتی زنده نمیمی

 یاسمن آروم!-

 تونستم ادا کنم.کلمات آخر رو دیگه نمی

قلبم تیر کشید، چشم هام به فرماِن درِد بی درمانم سیاهی 

 رفت. عقلم بغ کرده بود. می

وی قلبم گذاشتم و کوبیدم رش میدستی که روی سینه

فشار دادم انگار قلبم قداره بند شده. صورتم از درد مچاله 

 شد.

 آخ...-
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م ترسید، به خودش اومد و دستش دور کمرم و شونه

 حلقه شد.

 چیشد؟ یاسمن چیه؟ درد داری؟-

بدنم شل شد، چشمم دیگه هیچی ندید. تعادلم و آخرین 

م نهرمقم رو از دست دادم. با درد وحشتناک درون سی

نفسم گره خورد. تو آغوش گرم آرشام، وقتی داشت با 

کرد از حال رفتم و دعا کردم کاش هیچ ترس صدام می

 شدم.وقت بیدار نمی

🍹🍹 

۳۱۸ 

🍹🍹 
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*** 

 "کارن"

تو گوه خوردی همچین غلطی کردی، آلفا منم...رئیس  -

 منم!

 صندلی چپه شد. لگدی پروندم، 

مهیار با بدبختی کمرم رو دو دستی چسبیده بود و حتی 

 تونست دو قدم من رو عقب ببره.نمی

خون از کنار لبم به سمت گلوم در جریان بود و همچنان 

آیت، ساکت و خاموش جلوی در ایستاده بود و با اخم و 

 کرد.تخم نگاهم می

وی کارن یکم یواش تر...اون پدرته مراعات کن جل-

 افرادش...
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انگار که آتیش به جونم انداخته باشن، تمام درد بدنم و 

عضالتم رو فراموش کردم، خیزی سمتش برداشتم که 

 یکی دیگه از بچه ها به کمک اومد.

تو گوه خوردی بدون هماهنگی من فرهادو کشتی! کی -

به تو گفته حق داری اینجا دستور بدی؟ کی گفته اینجا 

ته اصال حقی داری درمورد جایگاهی داری؟ کی گف

 دختری که من دست روش گذاشتم اظهار نظر کنی!

دست به سینه ایستاد. به چشم های قرمز و وحشیم زل 

 زد. چینی به ابروهاش داد و غرید.

درگیر احساسات شدی، اون دختری که دوستش داری -

االن زیر رقیبت احتمااًل داره ناله میکنه! خر تویی که تا 

 به خاطر اون زنیکه زنده نگه داشتی.االن فرهادو 

 مهیار نگران سمتش غرید.

 دو دقیقه ساکت شو!-
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دو نفرشون رو پس زدم، مثل شیری غران جلو رفتم و یقه 

پیراهنش رو رو چنگ زدم و تا بخواد درک کنه با کله 

 رفتم تو صورت پدرم...

و  دلیل میاری واسم؟ تو این گند و کثافطی ببر صدات-

ختی  چه طور جرات میکنی دلیل بیاری؟ چه که راه اندا

تونی تو روم وایسی انقدر راحت گند بزنی به طور می

 تمام زحماتم.

کرد. رنگ از رخ همه پریده بود و هیچ کس دخالت نمی

باالی سر پدرم، مردی که از کوچیکی با نقشه وارد این 

 خاندانم کرد ایستادم و نعره زدم.

و ور کشتن پدربزرگشمیخوام بدونم به چه حقی دست-

دادی؟ به چه حقی تو کارام دخالت کردی؟ واسه چی 

چی سرجاش بود فقط فرهاد اضافه بود؟ کشتیش؟ همه 

و تو دستم نگه داشته بود تنها چیزی که افسار یاسمن
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همون پدربزرگش بود! یاسمن چموش بود، غد بود، لجباز 

 شبود به وقتش زبون دراز! اگه این همه سال ساکت نگه

 داشتم به خاطر اون پیرمرد بود.

سوخت. از درد شکم و پهلوم، گلوم از فریاد زیاد می

کرد. یاسمن چشمم اشک آلود شد و سینم خس خس می

 رو از دست داده بودم! 

کردم؟ چه طور طاقت چه طور این درد و خوب می

 میاوردم؟

 ادامه پارت

 مرغم از قفس پریده و حاال تو چنگال رقیبمه...

ی که مدام دست کم گرفتمش، فکر کردم طرف مالم رقیب

کردم انقدر حریص باشه که دست بزاره رو نمیاد. فکر نمی

دختری که داشتمش یا حداقل امشب داشت مال من 

 میشد!
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تونستم درست از حجم حرص و ناراحتی زیاد حتی نمی

 یافت.نفس بکشم و دردم با هیچ چیزی التیام نمی

د داشت تمام اعضای بدنم رو سوخت، اسید زیامعدم می

 سوزوند.می

کارن تو نمیفهمی. این افساری که تو میگی قرار بود -

دست آرشام و امیرحسین باشه! اونا بیمارستان بودن، 

اومده بودن دنبالش و همزمان یاسمن تورو پیچوند و 

رفت. بهت لطف کردم، یاسمن دختر موندن نبود. بهت 

شام هت گفتم با آرجنبه بکشش، بگفتم سرو گوشش می

 ریخته روهم! بهت گفتم، تو خر گوش ندادی...

لرزید، فریاد های پر از حرص پدرم برام اهمیتی پاهام می

 نداشت.

🍹🍹 

۳۱۹ 
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تمام مدت کسی که بازیت داد اون بود، یه کاری کرد که -

 کرد باور کنی مظلومه، زبون فکر کنی قبول کرده. یه کاری

 نداره، تحت فرمانته و دروغ گفتن بلد نیست...

اومد ولی به سختی روی زمین نشست، دماغش خون می

به حال بدم نیشخندی زد. دستی به خون جاری شده کنار 

 بینیش کشید.

اومد و با درد به عقب هجوم سینم با شتاب جلو می

 برد.می

 حالی مشمئز کننده گفت: به سرتا پام اشاره کرد و با
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های و وا کن. چشمو ببین پسر. چشماتحال و روزت-

و باز کن. اون دختره هفت خط تورو بازی داد، تو کورت

ش کرد پشتو، وقتی زیر دست تو بغض میو احساساتت

به آرشام گرم بود! وقتی تو بغلت دنبال فرار بود تو 

تی مل، وقدانشگاه تو بغل استاد زبانش بوده. یک شب کا

و یادته رفتی بیمارستان؟ تمام تصادف کردی، روز تولدت

شب پیش آرشام بود. تو اسکول کور شدی، حالیت 

 نیست.

 ترکید.سرم داشت می

 داد زدم.

 خفه شو آیت!-

چیزی دم دستم نبود تا بشکنم، چیزی نداشتم تا عقده هام 

 ترکید.رو سرش خالی کنم! مغزم هم پای قلبم داشت می
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فهمید خواست از دست بده. ولی نمیصت رو نمیاین فر

 تونم پیش برم. تا کجا می

 فهمید امشب شبی نیست که شمشیرم رو غالف کنم! نمی

 دستش رو زیر تنش کشید و کمی سمتم خم شد.

! و بچشینه چرا خفه شم؟ حقیقت تلخه ولی باید مزش-

و خوردی که تهش تا االنم خریت کردی، تا االنم گولش

و تو شب عروسیت ول کنی بیای خراب شی سر عروست

من؟ به خاطر کشتن یه آدم بی خاصیت و فرار کردن یه 

 و کتک بزنی؟دختره ج.نده پدرت

کلماتش انقدر برام سنگین و تلخ بود که نفهمیدم کی 

 اسلحه سمتش گرفتم و رو به چهره مات شدش داد زدم.

ری به یاسمن نگو ج.نده! حقی نداری درموردش این طو-

 حرف بزنی.
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 مهیار ترسید، افرادش ترسیدن، آیتم ترسید.

دیدم، اون گرگ پیر اون ترس خفته نگاهش رو می 

 دیدم که جلوی گرگم زانو زده.نگرانش رو می

لرزید. آب گلوش رو قورت داد و خفه شد. دستم می

 قدمی جلو رفتم و پیشونیش رو نشونه گرفتم.

ی، تمام مدت حق نداری بهش برچسب خراب بودن بزن-

ه ای ککه پیشم بود دست از پا خطا نکرد و درست لحظه

داشت مال من میشد تو با کشتن فرهاد گوه زدی بهش! تو 

 خرابش کردی، تو با خودخواهیت!

نگاه لرزونش رو از نوک اسلحه به خشم زبانه کشیده 

 صورتم دوخت و لحنش رو آروم کرد.

 ی؟ دختریخوای به بابات شلیک کنسر این دختره می-

که همزمان که دم تو رو میدید تو حلق سلحشور لب 

گرفت؟ این دختری که سرش قاطی کردی با آرشام می
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رابطه داشته، به خاطر اون تورو ول کرده. بعد من 

 مقصرم؟

 بدن منقبض شدم رو جلو کشیدم. 

مغزم از کار افتاده بود و مقصر تمام این اتفاقات رو زنده 

 های خودم تیکه پارش کنم.خواستم تا با دست می

دستم رو روی ماشه کشیدم و بی توجه به هشدار مهیار 

 غریدم.

🍹🍹 
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ت و وارد بازی کثیفوقتی تو بچگی ولم کردی، وقتی من-

کردی که به خاطر طمع قدرتت خاندانی که نون و 

ز اون روز دیگه بابام نیستی و و خوردم بکشم...انمکشون

 و دارم بکشمت. پا فرا تر ازنبودی. و آره! االن پتانسیل این

حدت گذاشتی، این گله مال تو نیست. مال منه! این 

 خونه، این ثروت، این آدما تمامشون مال منه...

 بلند تر و جدی تر نعره کشیدم.

 آلفای این جهنم منم، نه تو آیِت فرخنده!-

ن گرفت، اخم کرد و انگار شنیدن حقیقت زبون به ده

براش تلخ بود، ولی بیشتر از مزاج من تلخ و زهرمار 

 نیست.

تونن تلخی زندگیم االن تمام شیرینی های جان هم نمی 

 رو درست کنن.
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خواست فکم قفل شده بود، درحالی که از ته دلم می

 شلیک کنم، زیر لب غریدم

. 

 مهیار.-

 جانم رئیس...-

 چند قدم کوتاه!جلو اومد. 

و! هیچ کس و از خونه من بنداز بیرون. همشونافراد آیت-

ش حقی ندارن تو قلمرو من بمونن. همه رو از افراد گله

گردن همون جهنمی که بریز بیرون و مطمئن شو برمی

 بودن.

اطاعت کرد. اتاق خلوت شد، سکوت همه وجودم رو 

 .کردگرفت و خشم مثل آسیاب استخون هام رو پودر می
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همچنان به جسم پدرم و گرگی که جلوم زانو زده خیره  

 بودم.

دستی دور لب ها و بینی خون آلودش کشید، نگاهش رو 

 از من به زمین انداخت و بینیش رو باال کشید.

یاسمن کسیه که بهت صدمه میزنه، اون نوه پریزاده -

کارن. فرهاد افسار مناسبی برای کنترل کردنش نبود. 

کردم گرفتم، باید هماهنگ مید ازت اجازه میمیدونم بای

خواستم بهت ثابت کنم که دروغ میگه. دلش ولی فقط می

 خواست.پیشت نبود! تورو نمی

فقط تماشاش کردم. لحنش آروم شد، مالیم شد، آوای 

 پدرانه رو زیرکانه قاطی حرف هاش کرد.

خوای باشه، میارمش برات! من جایی و میتو یاسمن-

کار کنم، دونم باید چیکه آب زیرم بره. می خوابمنمی
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ولی اینم در نظر بگیر گله تو و گله من نباید از هویت 

 اون دختره چیزی بفهمن، خون و خون ریزی راه میوفته.

 م رو پایین اوردم و غریدم.دمی گرفتم و سر اسلحه

ترسی کسی زودتر دست به کارشه و از خونش تو می-

انجام بده! دردت فقط همینه و استفاده کنه و مراسم

 آیت..اون طلسم، برتر شدن، آلفا شدن!

 همش به خاطر تِو!-

 داد زدم.

اگه به خاطرم بود بیخیال این گوه خوری باستانی -

 میشدی.

 ام ناباور نگاهم کرد.دربرابر نعره

خواستم تو آلفای برتر بشی، چیت از آریا تمام مدت می-

 و سلحشور کمتره؟
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زدم، پشت دستم رو به بینیم کشیدم و چنگی به موهام 

 جواب داد.

آلفای برترشدن به قیمت سربریدن یاسمن؟ دختری که -

 دوستش دارم؟

کشمش. یکمم از خونش واسه کار ما من که گفتم نمی-

و کافی بود. ولی فعال همه چی پیچیده بهم. آرشام از من

و پس بگیریم فقط مشکل گله تو زرنگ تره. باید یاسمن

شرف آب زیر کاه چند تا بتا ه. تو نمیدونی این بیآرشام

داره، چند هکدار قلمرو داره. متحدش آریاست. کل 

 آشام ها باهاش صلح کردن.خون

 بلند و هیستریک وار خندیدم. عجب شبی شده امشب!

꙰꙰ 

۳۰۰ 
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چنگ زدم و سعی  پشت بهش برای بار چندم به موهام

کردم تک به تک دردای بدنم رو برای چند ثانیه نادیده 

 کردم.کرد، باید فکر میبگیرم. ذهنم باید کار می

بلند شد، مثل روباهی مکار یواش یواش نزدیکم اومد و با 

فاصله چند قدمی، حینی که خون کنار بینیش رو که مجدد 

 کرد گفت:سر ریز شده، پاک می

د کوچیک نیاز داری. اگه سلحشور طرف تو فقط یه متح-

 آریاست مام باید...

خط قرمزی که توی مغز و اعصاب خط کشیدن به حدی 

 تیز بود که تک تک سلول هام رو از ریشه سوزوند.
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 با چرخیدنم و دیدن نگاه خونینم، حرفش نصفه شد. 

 بین تعللش برای کلمات غریدم.

ره من توی مایی وجود نداره، با طناب پوسیده تو دوبا-

چاه نمیرم. نه اتحادی در کاره و نه اجازه ورودشون به 

 و میدم. قلمروم

من بردمت تو چاه یا خودت که تو کف یه سکس با یه -

و ای؟ به خاطر اون حرومزاده کل زندگیتدختره هرزه

خراب کردی. من به فکرتم، چند ساله تو این جریاناتم 

 حالیمه. تو هنوز جوونی حالیت نیست!

 فری از جدال مسخرمون روبه روش ایستادم.ک

و وارد این جریان کردی؟ چرا اگه حالیم نیست چرا من-

انداختی وسط جای توپ شوتم کردی؟ اگه حالیم نیست 

 واسه چی انقدر آویزون من و گله منی؟ 
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 چشم هاش گرد شد و زیر لب تهدید گر صدام زد.

 ایبا من درست صحبت کن پسر، دور برندار هنوز کار-

و تو تموم نشده. داغ کردی حالیت نیست چی بلغور من

 میکنی. یکم فکر کن، این تنها شانس ماست.

گرمم بود و احساس میکردم تمام وجودم سوخته و 

حرارت حاصل از خاکستر شدن جوار و اعضای بدنم داره 

 از یک مسیر دیدنی از حلقم بیرون میزنه.

های عرق از کنار ام کشیدم، دونه دو انگشتم رو به شقیقه

 انگشتم به سمت پایین لرزید.

آب نداشته گلوم رو قورت دادم و با پلک بسته، جدی و 

 بدون انعطاف گفتم:

شانس تِو نه من. به هیچ عنوان با جادوگرا...متحد -

هات بیرون کن. من و از فکرت، ذهنت، نقشهنمیشم. این
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و پس میگیرم و چنان بالیی خودم به روش خودم یاسمن

 به سر روزگارش بیارم که مرگ براش آرزو شه.

 ولی کارن...-

تمام نیروم تو هنجرم جمع شد و جوری نعره زدم که 

 شیشه ها لرزید.

 م برو بیرون.از خونه-

ام درهم گره خورد. چشم بست و اخم هاش از نعره

داد و انگشت هاش مشت شد، گرگش دندون نشون می

 ه.گرگ سرکش و عصبیم آماده دعوا کردن

وقتی سکوت و سر خم کردنش رو ندیدم، یک قدم جلو 

کشید و پنجه هاش رو تهدیدوار رفتم. گرگم خرناس می

 داد.نشون می
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 از آلفات پیرویچیشد آیت فرخنده؟ ناراضی؟ ناراحتی؟ -

 نمیکنی؟

꙰꙰ 
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استخون هاش رو  نفس عصبی کشید، صدای ترق ترق

شنیدم. طول کشید تا نگاهش رو پایین انداخت و می

 اطاعت کرد.

خوای ولی مطمئن باش باشه...هرجور خودت می-

ای زیر پشیمون میشی. آرشام رقیب کمی نیست، گله
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دستش چهاربرابر گله تو و منه. حتی اگه ریمام بیاد و 

 بهمون ملحق شه تو از پس افراد اون برنمیای!

های پرحرص، مثل کالم پر حرصش سمت در  با قدم

رفت و جوری درو بهم کوبید که صداش تو کل خونه 

 پیچید.

خسته و داغون، با حال بدی که انگار قفلی زده رو 

بدبختی و عصبانیت و کلیدش رو تو باغچه حیاط گم 

 اومد.کرده، دستی به گردنم کشیدم. نفسم در نمی

مطالعه سمت اتاق تن جون از اتاق با قدم های خسته و بی

 داغونم رو جلو کشیدم.

پله مهیار با دست پر سرجاش ایستاد. از دیدن باالی راه

ای که هنوزم تو مشتم بود نفس اخم های غلیظم و اسلحه

 عمیقی کشید.
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به پوشه و کاغذ های دستش نیم نگاهی انداختم، باالی 

 کرد.ام درد میپله ها نفسم چند ثانیه گرفت. سینه

 الزم نداری بگم واست بیارن؟ چیزی-

دربرابر لحن نگران و مالیمش فقط سری به معنی نه 

 تکون دادم. با سر لوله کلتم به دستش اشاره کردم.

 چیه اینا؟!-

 یکم مکث کرد و آروم گفت:

و هماهنگ هیچی! چیز مهمی نیست؛ کارایی که خواستی-

 کردم. گله آیت امشب از تهران میره.

و اجازه دادم درد تو ذره ذره گردنم و  بازم سر تکون دادم

 استخونم بیشتر بپیچه.

خواستم از کنارش رد شم، شونه هام داشت از شق و رقی 

 میفتاد، الزم داشتم دور از چشم این جماعت سقوط کنم. 
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 کارن یه چیزی...-

 ایستادم و از سرشونه به چهره ناراحت و دمغش زل زدم.

 چیه؟ بگو!-

تمااًل میرسن اینجا. مراسم جفت گله ریما فردا شب اح-

کار کنیم؟ عقب بندازم یکم حالت بهتر گیری رو چی

 بشه؟ 

سرم رو بلند کردم. به خدا قسم که اون پری کوچولو 

گردوندم و خودم دهنش رو پر خون چموش رو برمی

 کردم.می

نه، عقب ننداز. همه چی رو طبق برنامه پیش ببر. باید -

 و کامل کنیم. پیوندمون

قط چشمی گفت و رفت. دستی به چشم هام کشیدم و ف

اش چمدون های ریما بود وارد اتاقم شدم. اتاقی که گوشه
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و روی تخت لباس هاش و روی میزش، لوازم آرایش و 

 تاجی از طرح طاووس!

روی مبل راحتی روبه روی پنجره وا رفتم. صدای شر شر 

کرد یک دوش بگیرم بلکه سبک ام میآب حموم وسوسه

 .شم

 کشید وام تیر میسوخت، سینهحالم خراب بود، معدم می

 د.کشیافکارم انقدر بهم پیچیده که مخم داشت سوت می

 خواستم.یک نقشه شوم می

꙰꙰ 
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 یک برنامه دقیق، اجازه نمیدم کسی مالم رو ببره. 

ثانیه صدای کوبیده شدن در  صدای آب قطع شد. بعد چند

ام و پیچیدن بوی عطر گل نیلوفری که موزیانه تو شامه

 قدم میزد حواسم رو پرت کرد.

لرزید و پلکم به هوا خواهیش چشم بستم. مردمک هام می

 کوبید.رو ویبره بود! صدای قدم هاش تو سرم می

دار و حضورش رو باالی سرم حس کردم، دست های نم

 نم کشید.سردش که به گرد

از برخورد سردی سر انگشت هاش به پوست داغم حس 

 خوبی بهم دست داد. 

 برو بخواب ریما...-

شونه ام رو بدون باز کردن پلکم تکون دادم و بدخلق 

 گفتم:
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 امشب شبی نیست که دلت بخواد با من سر کنی.-

ام به جای جدا شدن دستش، انگشت هاش روی سینه

 چرخید.

تونست از تب و تاب هایی که میکالفه از لمس انگشت 

و داغی زیاد بدنم و شاید کالفگی و حرص گرگم نجاتم 

بده، لجوجانه مچ دستش رو محکم گرفتم و جوری فشار 

 دادم که ناله ریزی کرد.

چشم باز کردم، از دیدن بدن عریانش که فقط یک حوله 

دورش حصار شده بود، اخمم پر رنگ تر شد. یادآوری 

 کرد.نش بیشتر اعصابم رو خرد میاون نشان رو گرد

 برو لباس بپوش! -

ه ای دستش رو بجلوم ایستاد، بدون هیچ واکنش تند دیگه

 سرخش چسبوند.  بند حوله
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بدن گندمیش زیر این حوله زیادی تو چشم بود. اندام 

 داد.الغر و ظریفش رو نشونم می

 عقلم هیچ تمایلی نداشت ولی قلبم کمی تند تر کوبید.

درحالی که نگاهم به صورت بی آرایش و  با حرص

اش کوبید و موهای خیسش بود، بلند شدم. تخت سینه

 سمت دیوار هلش دادم.

بین  اش رو محکمتنش به دیوار چسبید، با عصبانیت چونه

 انگشت هام گرفتم.

امشب یه گرگ درنده جلوت داری ریما، یه گرگ -

 وحشی که دندوناش تیزه و...

ونه، به گلوش کشیدم و به باالی انگشتم رو از زیر چ

 اش رو پوشونده رسیدم.حوله که خط سینه

 نفس سنگینی بیرون فرستادم. قلبش تند میزد. 
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 بدش نمیاد تن و بدن یه نفرو بدجور خط بندازه. -

ابرو باال انداخت و تخس بهم زل زد، بند حوله رو باز 

اش گرفتم و به چشم هاش کرد. نگاه خمارم رو از سینه

 ره موندم.خی

 لب هاش رو بهم مالید، اغواگرانه تنش رو بهم کمی مالید.

 کنم.و خودم رام میامتحانم کن! گرگ وحشیت-

دربرابر لحن پر از نازش تنم رو جلو کشیدم و بهش 

چسبیدم. دستش رو دور گردنم انداخت، تنش رو باال 

کشید. با انگشت دست آزادش لب های خشکم رو 

 نوازش کرد.

و له میزنه واسه با من بودن. انقدر خودتره لهگرگت دا-

 سرکوب نکن. با من آروم شو!
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خواست با جسمش آروم شم، ریما اونی که دلم نمی

کرد، جای خواستم نیست. ولی گرگم بی قراری میمی

هوس و عالقه، با حرص و خشمی تلمبار شده به خاطر 

رو دست خوردن از دختری که پنج سال به خاطر ترس 

 ه اومدم، دستم رو دور کمرش حلقه کردم.کوتا

تو یک حرکت، بدون مالیمت روی تخت پرتش کردم که 

 با کمر روی تشک افتاد. 

کمی ترسید و نگران خودش رو باال کشید. پایین تخت، 

ه کردم و برو باز می حینی که دگمه های باقی مونده لباسم

 کردم، گفتم:جسمش خمار نگاه می

 ا نخوابیدی!پشیمون میشی که چر-

꙰꙰ 
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تصویر جگوار زیر انگشت هاش و ناخن های طرح فرنچ 

 صورتیش، مچاله شد.

  

آب گلوش رو قورت داد و با نگاهی خیره و وسوسه 

 کننده به  باالتنم زل زد.

 پیراهنم رو درآوردم و گوشه ای انداختم. 

خودم رو کشیدم، با لبخند مالیمی دستش روی تنش  

سمت کمربند شلوارم رفت که چنگی به موهاش زدم و 

 سرش رو تو تشک کوبیدم.

 جا خورد و با نگاهی وق زده تماشام کرد.
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تلخ خندیدم، پر از خشم و نفرت و حرص بودم و سلول 

 به سلول تنم داشت جزغاله میشد. 

ه ا داشت له لتوجه به خرناس گرگم که برای گرگ ریمبی

 میزد، تنم رو به تنش فشردم.

 خیره تو مردمک های سیاهش خشدار گفتم:

و آروم کنی خفه شو...قراره با تنت آروم خوای گرگممی-

 شم نه؟ 

دستم رو آروم و مالیم، از رونش به سمت باسن و پهلو 

 کرد.هاش کشیدم، خمار نگاهم می

 ی کشید.فبی هوا نیشگونی از پهلوش گرفتم که جیغ خفی 

 وحشی یواش!-

ش رد کردم و پوزخندی زدم. دستم رو از وسط سینه

 گفتم:
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و بهت گفتم بگیر بخواب. خودت خواستی شانست -

 امتحان کنی. واقعا فکر میکنی از پس گرگم برمیای؟

نگاهش رو باریک کرد، لب هاش رو بهم مالید و دلبرانه، 

 با سر انگشت هاش تاره از موهای کنار صورتش رو

 نوازش کرد و تابی بهشون داد.

و میکنم...اون گرگ خاکستری وحشیت داره جر تالشم-

 خواد.و میخوره بیاد بیرون! چون منمی

 به لب های براقش نگاه کردم.

از حرف هاش دلم گرفت، گرگ نفهمم یاس رو 

 خواست. نمی

بود. االن باید جای یک جفت امشب یاسمن باید کنارم می

یچ حسی بهش ندارم، یک جفت بلوط چشم مشکی که ه

 گرفت.خوشمزه لرزون زیر تنم جا می
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کرد مالیم پیش بهم خیره میشد و با نگاهش التماس می

 برم. 

 یک دختر سفید، با موهای مشکی بلند! 

نه طالیی، نه کوتاه تا روی شونه. چهره عروسکی 

نچرالش قابل مقایسه به فیس دست خورده روبه روم که 

 نه، جسمًا و حتی روحًا زنمه نبود.شرعًا، قانو

کوبید، دندون هام بهم کلید شد. چرا رحم میقلبم بی

دادم تا این طوری گوه افسار همه چیز رو به پدرم می

 برنه؟

چرا باید خاندان یاسمن رو به خاطر یکم از خون و کل 

 کشتم.ثروتش می

تونستم جلوی این حوادث رو به چه قیمت؟ شاید می

 تونستم دلش رو به دست بیارم. د میبگیرم. شای
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خورد. دور گردنم دست های ریما روی سینم تاب می

ت سحلقه درست کرد، مثل مسافری که غریب تو فرودگاه

ای اشتباه از گل هارو به گردنش و شخصی اشتباه، حلقه

 انداخته.

 ادامه پارت

ام رو بوسید. لب های داغش روی گردنم بود، روی چونه

 تر کرد.لب هام رو 

داد، بکری یاس رو نداشت، حتی نابلد بوی یاس رو نمی

و خام نبود. دستش همه جا رو با نوازش هاش مستفیض 

 پاشید.کرد و عقلم نمک به زخم میمی

 یعنی یاس با آرشام بود؟  

با آرشام سر کرده؟ آیا به جز من اونم طعم لب های 

 سرخش رو چشیده؟
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م روی صورت گر سرم تیر کشید. نگاه به خون نشست

گرفته ریما چرخید، خشمم بهم غلبه کرد و درست ثانیه 

ای که سرش رو بلند کرد تا گردنم رو ببوسه، چنان گازی 

 از گردنش گرفتم که جیغ کشید.

 و کندی...آیی...کارن یواش، گردنم-

 خونی از کنار گردنش راه افتاد، روی تخت نشستم.

ل خرابی که از کمربندم رو با حرص باز کردم و با حا 

کرد، رو به چهره نگرانش و دستی که خود بی خودم می

 کشید غریدم.به زخمش می

 امشب دهنت سرویسه ریما سلحشور.-

*** 

꙰꙰ 

۳۰۵ 

🍹🍹 
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به سقف سفید باالی سرم خیره بودم، ریما تو بغلم مچاله 

ون خفیفی میخورد و به سینم شده بود و هر از گاهی تک

 چنگ میزد.

کشید. انگار نه انگار که چند ساعت باهم آروم نفس می 

 درگیر بودیم.

یاد جمله آخرش افتادم، که جای ترسیدن و فحش  

خواهر مادر دار با درد و لذت آمیخته شده باهم، با 

 خماری گفت:

 ورم!و بده بخپسندم. سری بعد گرگتوحشی بودنتم می-

 رو از زیر سرش بیرون کشیدم. دستم 
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 انقدر خسته بود که با این حرکتم بیدار نشد.

دستم رو به تشک چسبوندم و با فشار از کنارش بلند 

 شدم.

 چند لحظه کنار تخت ایستادم.

تاریکم روی هیکل برهنش که دورش رو مالفه پیچ  سایه

 کرده افتاد.

از باال به صورت نیمه روشنش و موهای پخش و پال  

 شده روی بالشت زل زدم.

نشان گرگم روی گردنش پر رنگ بود، در کنار تموم 

 کبودی ها که تو نور آباژور کمی مشخصه.

 م رو عقب فرستادم و زیر لب غر زدم.موهای بهم ریخته

و بزاری رو توام عقل نداری تو این شرایط باید دمت-

 که... کولت فرار کنی نه
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ومم کرد. نباید ساکت شدم. اعترافش سخته ولی آر

 کرد، ولی کرد! نفسم رو خسته بیرون دمیدم.می

تونم کمی فکر کردم کمی سبک شدم و االن میحس می

 کنم.

نزدیک پنجره ایستادم. آخرای زمستون هوا تمایل داشت 

 زودتر بوی بهار بگیره.

از مشروب روی میز کمی برای خودم ریختم و درحالی 

بردم، قدری فرو میکنیم دستم رو تو جیب شلوار گرم

 نوشیدم.

 از حد تصورم سوخت. گلوم بیش

تمام پیکم رو سر کشیدم و دومی روهم بدون مالحضه  

 به سوزش و دردم پر کردم. 
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نگاهم خیره حیاط بود، درخت های خرمالوی خشک 

ای که روش تاب شده انتهای حیاط، درخت کهنه

 بست.می

 جایگاهم تو این چندین ساله همینه.

وایسم و از پنجره به بلند شدن موهاش و تاب بازی اینجا 

 کردنش نگاه کنم. 

پیک بعدی رو نفهمیدم کی پر کردم و کی سر کشیدم. 

کرد. آرشام اعصاب متشنجم مدام تو مدارم اعالم خطر می

دیک تونه نزپا فراتر از حدش گذاشته، یک گرگینه نر نمی

 ماده یک گرگ نر دیگه بشه.

گم رو نداره ولی این رازیه که فقط درسته یاسمن نشان گر

 دونیم.من و خودم و احتمااًل آرشام می

تونه راه رو واسه من هموار کنه، اعضای گله من همین می

 دونستن...یاسمن رو جفتم می
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 لبخند خباثت واری روی لبم نشست. 

 دارم برات سلحشور. دارم برات! -

ه ولی م رو مرور کردم، شاید ناشیانه به نظر برسنقشه

 دونستم جواب میده.می

ش کمک یک اختالف شدید و بهم خوردن آرامش گله

 بزرگی به منه.

ش جای یک بتا چند بتا داشت. به خصوص که گله

 کنترلشون سخته...

خواستم پیک بعدی رو پر کنم که احساس کردم درخت 

 بینم. خرمالو رو تار می

م کدستی به چشم هام کشیدم، سرم گیج رفت. چشم هام 

 کم تصاویر تار سیاه شد. معدم شدید سوخت.

 ادامه پارت
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پنجه هام مشت شد، پیک رو لب پنجره گذاشتم. احساس 

درد هرلحظه تو نقاط عجیب و غیر مرتبطم داشت رخ 

 داد.نشون می

انگار این همه حرص و جوشی که خوردم یک جا داشت 

 داد.خودش رو نشون می

ل م! نفس کشیدنم مثام و سینه اشدید ترینش تو شقیقه 

 یک گره کور تنگ شد.

دستم رو به سینم فشردم و سعی کردم نفس بکشم، زانوم 

 خم شد.

 ناله خفیفی از بین لب هام بیرون پرید.

از بیرون کسی به در کوبید، صدای شلیک مثل افتادن یک 

 بوم تو حیاط تو سرم پیچید.قابلمه از روی پشت
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مون طور که حیرون صدای جیغ! ریما از خواب پرید و ه 

مالفه رو چسبیده بود  از جاش بلند شد و همزمان کسی 

 فریاد زد.

به اینجا حمله کردن! حمله کردن...ارباب بیدار شید -

 حمله کردن! توروخدا...

*** 
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 "آرشام"

بیا بشین اینجا، یکم آروم باش. با قدم زدن و  داداش-

حرص خوردن چیزی درست نمیشه. بیا حداقل این 

 و بخور واسه گلوت خوبه.دمنوش

به ماگی که جای قهوه، دمنوش پونه و آویشن توش 

ریخته بود و جلوی شکمش مدام با قاشق استیل هم میزد 

 تا طعم های زهرماریش رو باهم مخلوط کنه نگاه کردم.

اعصابم خرابه، حالم شبیه کسیه که عزیزش جلوش پر پر 

 شد و نتونست هیچ غلطی بکنه.

کوبید، انگار خونم غلیظ شده، قلبم سفت و سخت می

رسید و گلو دردم و آب راه افتاده اکسیژن به مغزم نمی

 دماغم تو این هیری ویری شده بود قوز باالی قوز!

ی رو خواهرانه به پلک های خمار بهار نگاه کردم، نگران

 کرد.بهم القا می
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خواست تمام خشم و حرص و ناراحتیم رو یک دلم نمی 

 جور ناموزون خالی کنم.

سوخت و سفیدی چشم هام پر از ترک مردمک هام می

 های ریز و درشت قرمز رنگه. 

لبی کشیدم و به اصرار نگاهش مالیم ولی خشدار جواب 

 دادم.

زور عسل دادم پایین.  و باخورم عزیزم، همون قبلینمی-

و بشین دو دقیقه انقدر دمنوش نکن تو حلقم. تا گلوم

 خوب کنی مزاجم به فنا رفته. 

زن داداش بیا بشین انقدر واینستا. بیا بشین واسه بچه -

خوب نیست تو این ماه های آخر انقدر سر پا باشی. 

 خوره.دمنوش رو بزار رو میز خودش می
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میرحسینی که پنجه هاش روی دربرابر لحن دستور مانند ا

کرد، فقط سر زانوش قالب شده بود و مستقیم نگاهم می

 تکون داد.

دمنوش رو روی میز گذاشت و خودشم با تعلل روی مبل 

های راحتی صدفی طوسی رنگ نشست و کوسنی پشت 

 کمرش گذاشت.

 خوای بریم یکم قدم بزنی؟ آرشام...می-

رت و به چشم های نگران یشمیش که رگ های غی

 دلواپسی توش موج میزد زل زدم.

دستم رو به گردنم کشیدم و خسته دمی گرفتم. بینیم کیپ 

دادم ته حلقم و شده بود و وقتی آب دهنم رو قورت می

 سوخت.گلوم می

سری به معنی نه تکون دادم و بازم جلوی در اتاق راه 

 رفتم.



 

Romanzo_o 2117 

امیر چشم بست و بهار ناراحت به جون ناخن هاش افتاد  

 در باز شد و رحمت بیرون اومد.که 

 ای بهرو پاشنه پا چرخیدم و منتظر بهش زل زدم. ثانیه

فهمید چی چهره خسته و داغونم لبخند زد. انگار می

 گذره.درونم می

 حالش خوب میشه.-

حرفش برام گنگی داشت. هزارتا سوال توش خوابیده. 

 جدی پرسیدم.

 خوب میشه؟ یعنی االن خوب نیست؟-

 ینکش کشید. امیر بلند شد و کنارم ایستاد.دستی به ع

و بخواین نه، زیاد خوب نیست ولی مطمئنم زود راستش-

 خوب میشه.

 ��ادامه پارت
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خوای یکم توضیح بدی االن چیزی شده رحمت؟ می-

خوای بیست سوالی راه یاسمن تو چه شرایطیه؟ یا می

 بندازم و حدس بزنم چشه؟

و کمی بسته نگه به لحن تلخم کج خندید. چشم هاش ر

 داشت و تعلل کرد.

بهارم منتظر بلند شد و دست به کمر کمی عقب تر  

 ایستاد.

باید به سن و سالش و تمام زحمات و کمک هاش احترام 

ذاشتم و حداقل یکم تو این لحظه سخت که طاقتم رو می

 کردم.تو شومینه سوزوندم، مراعات می

م! یستتونم دقیق چیزی بگم، من متخصص قلب ننمی-

فقط میتونم قاطع بگم واقعا خطر بزرگی رفع شد. با توجه 

به درد شدید ناحیه قفسه سینه و کتف سمت چپ و 

تنگی نفسش، و البته مدت زمان زیادی که تحت فشار 
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عصبیه و شاید به ژن خانوادگیشم برگرده، تشخیصم اینکه 

 نزدیک بود سکته کنه.

 هی رفت.هنگ کردم، نفسم یه لحظه گرفت و چشمم سیا

 بسم اهلل...-
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زانوم شل شد، قبل اینکه بخورم زمین به دیوار تکیه دادم، 

یک جوری گرگم سرم زوزه کشید که چشم، به 

 دریدگیش بستم.
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 چنگ رحمت ترسید بازوم رو گرفت. امیر نگران کمرم رو

 زد. بهار جلو اومد و وحشت زده صدام زد.

 هین! داداش خوبی؟-

 بهار برو یکم آب بیار...-

پسرم آروم چته؟ میگم خطر رفع شده. اگه بیمارستان -

بودیم دقیق تر میشد گفت. من فقط بررسی اولیه انجام 

 و...دادم و با توجه به دردش گفتم. ببین من

رو لمس کرد. انگار جلو تر اومد. انگشت هاش پیشونیم 

 با یکم آنالیز کردن فهمید تبم دارم. 

 با اخم تو صورت رنگ پریدم قاطع تر ادامه داد.

یاسمن حالش خوب میشه. قلبش یکم ضعیف شده.  -

بدنش قوت نداره...اونم به خاطر فشار و استرس زیاده 

ست. طوریش نمیشه. احتیاطی قرص زیر این چند روزه



 

Romanzo_o 2121 

دردش همون نیم ساعت اول زبونی دادم. خداروشکر 

 و عوض کرد. ساکت شد. یسنام لباس هاش

تونستم بگم. گرگم یک جوری هیچی نگفتم، چون نمی

 ترسیدم بیرون بپره.کرد میچپ چپ نگاهم می

 شونه ام رو به دیوار فشردم، نفسی با بی طاقتی کشیدم.

تونستم خودم رو مقصر با کمک امیر سرپا بودم و نمی 

 ر قلبش این طوری شد، تقصیر منه.ندونم که اگ

منی که نتونستم تنها کس زندگیش رو نجات بدم. نتونستم 

 رو قولم بمونم، نتونستم تنها دارایش رو سفت بچسبم.

دونستم که چرا زودتر اقدام نکردم. خودم رو مقصر می

 شاید میشد یک کاری کرد!

الزمه ببریمش بیمارستان؟ یا چیزی الزم داری بگم تهیه -

 نن؟ک
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درحالی که نگاهش رو من بود، در جواب امیر آروم 

 گفت:

کنه! اگه بیمارستان بودیم همون سرم و قرص کفایت می-

 یه آنژیو بد نبود، ولی االنم شرایط داره خوب پیش میره...

ام کشیدم. این نفس الکردار دیگه داشت دستی به شقیقه

 شورش رو درمیاورد!

خوب یعنی چی؟  خوب یعنی چی رحمت؟ برام بشکاف-

 اگه حالش بده باید ببرمش بیمارستان...

بهار با یک لیوان آب برگشت. حینی که با کمک امیر روی 

 نشستم، لیوان آب رو تو حلقم ریخت.مبل تک نفره می

خوب یعنی خوب پسرم. یعنی نیازی به کادر پزشکی -

 نیست.

 قطرات آب گلوم رو سوزوند. 
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 غریدم. عصبی لیوان رو تو مشتم گرفتم و

داری از احتمال سکته قلبی حرف میزنی. چیزی که -

معلوم نیست یاسمن رد کرده یا توش گیر کرده. تو این 

 مورد خوب وجود نداره.

 سری تکون داد. رو به روم نشست.

~\•🍹🍹•| 
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من خوبه! ضربان قلبش، تنفسش، درد قبول دارم ولی یاس-

ش...میدونی جدی میگم داره خوب ترم میشه! شدید سینه

 فقط یکم؛ عجیبه!

دستی به بینیم کشیدم، لحن مرموز و نگاه مشکوک 

 رحمت همچنان ادامه داشت و قصد نداشت کوتاه بیاد.

امیرحسین سرش رو بلند کرد، رو به بهاری که همچنان  

 بود لب زد.دست به کمر ایستاده 

برو ببین یسنا چیزی واسه یاسمن نیاز نداره؟ اگه کم و -

 کسری هست خبر بده بگم تهیه کنن. 

ام انقدر دلواپس و ناراحت حال و روز ما خواهر بیچاره

بود که نفهمید امیر فرستادتش دنبال نخود سیاه چون تو 

این عمارت هر کوفتی که بخوایم هست. یعنی بخوام 

 نیم هم امکاناتش فراهمه! اورانیوم غنی ک

 با خلوت شدن دورمون، اخم های امیر در هم شد.
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درحالی که پنجه هاش روی دسته مبل مشت میشد، با  

کرد سمت رحمت جدی ولی لحنی که حتی منم الل می

 آروم گفت:

 چیزی هست که به ما نگفته باشی؟ -

 یاسمن مثل شماست؟-

 ازش کردم.م کشیدم و خمار برانددستی به قفسه سینه

 این حرفت یعنی چی؟ یعنی چی مثل ماست؟-

 جا شد و مردد گفت:روی مبل کمی جابه

 آشام دو رگه...یه گرگینه، یه خون-

 ابروهام باال رفت، با دست به امیر اشاره کرد و ادامه داد.

همسر تو جادو داره. بهارم نیمه گرگه. با تک تکتون -

ه من ای هست کسروکله زدم. ولی موجود دیگه

 دونم؟نمی
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ام! خیلی زیاد هم دستی به پلک های سوزناکم زدم. خسته

ام! درحالی به فرش های کرم زیر پامون نگاه خسته

 کردم گفتم:می

هزارتا موجود دیگه جز من و امیر وجود داره که اگه  -

یکم مردم و دولت ازشون باخبرشه قیامت میشه! االنم 

ای افسانهوقت خوبی نیست برات کتاب موجودات 

 بخونم. سر جدت بگو چیه حالم خوش نیست.

دست هاش رو توهم قالب کرد، انگار خودشم 

دونست چی به چیه و اصال چرا فکر میکنه یاسمن نمی

 مثل ماست و یک موجودیه فرای تصور و دانشش!

بزاق دهنم شبیه اسید مهلک نای و گلوم و حلقم رو   

 داد.مورد عنایتش قرار می
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بود، شبیه کسی که تو رویا کابوس دیده و رحمت گیج  

دونه خوابش واقعیه یا مایی که جلوش مثل برج االن نمی

 زهرمار نشستیم واقعی هستیم.

شکسته بود آوردیش  یادته یه بار امیر سرش و دستش-

 بیمارستان؟

 سری تکون دادم که امیر گیج پرید وسط و گفت:

 ؟ ِکی؟ چرا یادم نیست؟من-

 تکیه زدم.کالفه به مبل 

ای که با ماشینم جلوی دانشگاه بهت کوبیدم همون موقع-

افتادی تو جوب! از هوش رفتی، ترسیدم بمیری آوردمت 

ی هوشپیش رحمت. برگه اهدای عضو ازش گرفتم تو بی

 و زدم زیرش که اگه مردی، یه ثوابی کنی.اثر انگشتت

꙰🍹 
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چشم هاش گرد شد. دهنش رو مثل ماهی بازو بسته کرد. 

انگشت رو جلوی صورتش تکون داد و با نگاهی دقیق 

 کرد غرید.همون طور که اطالعات رو ریکاوری می

دهنت سرویس آرشام. توف به اجدادت بیشعور، حیوون -

 خر! تو با ماشین زدی؟ یعنی اون ماشینه...

رابر لحن ناباورش، همون طور که به گلوم دست درب

 کشیدم آروم گفتم:می
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و قرار بود بدم باغ وحش. یه هاتآره من زدم. اون بال-

سری بچه کالغ ناقص از تو تخم دراومده بودن. 

 و پیوند بزنن براشون. خواستن بالتمی

انگار فهمید چه کالهی سرش رفته، از مبل فاصله گرفت 

 حالم با حرص لب زد.یو رو به چهره ب

و ببرن، من هی میگم این پیامک سازمان مردشورت-

هوش اهدای عضو چیه! کار تِو دیوث بوده؟ بعد من به

اومدم تو سه ساعت بعدش اومدی باالسرم، اونم با نون 

بربری؟ تو آدمی آخه؟ به آدمی که سرش شکسته، فکش 

 درد میکنه نون بربری میدن؟

کرد، حقیقتًا جمع همه درد میکرد، چشمم سرم درد می

 امراض جمع بود فقط این وسط سکته من کم بود.

خندید، رو به رحمت که به قرمز شدن و حرص امیر می 

 ریلکس ادامه دادم.
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خواستی از سینه نداشتم شیر بدم بهت؟ نه پس می -

 گفتی.و ولش کن، خب میرحمت این

 《��پیام بازرگانی:نویسنده درحال ترکیدن است》

ایم کفری برام خط نشون کشید و فحشی توجهامیر از بی

نثارم کرد که جلوی استادم واسه اولین بار خجالت 

 کشیدم!

رحمت یکم مکث کرد، سرش رو پایین انداخت و با لحن 

مالیم و کمی دو دلی، در حالی کلماتش نامتعارف بود و 

 بینشون فاصله میفتاد، گفت:

دم یا..یا بخوام پیاز داغ و ندارم که بخوام جو بقصد این-

ماجرارو زیاد کنم که باعث ترستون بشم. سوالم اینکه 

 یاسمن انسانه؟
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تونست ام نمینمیدونم چرا عصبی شدم، حال خسته

جلوی طغیاِن گرگ وحشی و شاکی درونم رو بگیره. 

 شدم.قرار تر میشد، من عصبی تر میهرچی بی

که به  ریبه سختی با بینی کیپ دمی گرفتم. لحن خشدا

 ام آماده بیرون پریدن بود.خاطر خلط گلوم و درد سینه

کاماًل برعکس امیری که تردید داشت جواب بده قاطعانه 

 گفتم:

 یاس انسانه، مثل همه کسایی که اینجان! -

با انگشت به بازوی امیر سیخ زدم که تکون خورد، ادامه 

 دادم.

 البته غیر این! این گودزیالست. -

 برو بمیر...-

 لبخند بی رمقی زد. 
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هر لحظه سینم مچاله تر میشد نامحسوس بهش هشدار 

دادم که نباید تخیالتش رو بیرون بپاچه، اعصاب 

 امیرحسین و نصیحت هاش رو نداشتم. 

رحمت چشم بست. عینکش رو بین انگشت هاش 

 چرخوند و بی تاب گفت:

د فهمیمن مطمئنم سکته کرد..ولی انگار هیچی نشده، می-

گم؟ سکته قلبی سرماخوردگی نیست که با یه چی می

قرص طرف خوب شه! ولی اون شد...اون دختر م..من 

ر کرد، از نظفهمم نباید انقدر سریع رد میواقعا گیجم. نمی

فیزیکی با عقل و دانشم جور نیست. جراحت پاهاش 

سریع خوب شد. حتی به پانسمانم نرسید. نفسش منظم 

لت های سکته قلبی رو نیست ولی خیلی از عوارض و حا

 بعد چند دقیقه از دست داد.

꙰🍹 
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ای خشک بیرون نفسم رو با حسن ختامی به سرفه

فرستادم و سعی کردم به گرگم فرمان ساکت باش بدم 

 رفت.ولی حرف تو گوشش نمی

هاش و خرناس های عصبیش  سرم داشت از زوزه

 ترکید.می

پلک هام رو بهم فشردم، نزدیک سه روزی بود که  

نخوابیدم و حرف های رحمت االن در حال حاضر جایی 

 تو مخیرم نداشت.
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 ای هم هست بخوای بگی؟خب چیز دیگه-

نگاهش رو از مِن خسته و کالفه، به امیرحسینی که مرموز 

 کرد دوخت.براندازش می

خاصی نیست. شایدم من زیادی حساس شدم. نه، چیز -

از وقتی پا گذاشتم تو اسرار شما دوتا و با تخیل و عقلم 

به جدال رسیدم، حساس شدم. شاید هم تشخیصم 

 اشتباهه و یاسمن سکته نکرده. 

امیر کج خندید و من فرصت رو غنیمت شمردم. سری 

 تکون دادم و تحکم خرج کردم.

 ه!ه حمله کوچیک قلبی بوداشتباه تشخیص دادی، قطعًا ی-

 چشم هاش کمی گرد شد.

 حمله خفیف قلبی؟-

 باز تایید کردم و خط و نشون برای امیر کشیدم.
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حمله خفیف قلبی! یه واکنش طبیعی که وقتی خبر بد به -

 آدم میدن این طور میشه.

گرگم زوزه بلندی کشید، داشت هار میشد. پنجه 

ه گرگی که سرتقان ام و چشمم از جدالم باکشید. شقیقهمی

 ت.سوخگرفتم، میخواست بیرون بیاد و جلوش رو میمی

امیر احساس خطرش به طور غریزی فعال شد و یک قدم 

 فاصله گرفت و نگران لب زد.

 آرشام گرگت رم کرده...-

م رو فشردم با چشم های بسته با دو انگشت شقیقه

 خشدار زمزمه کردم.

 طوری نیست...-

بخوری؟ تو چند روزی هست خوای بدم مسکن می-

 نخوابیدی.
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ام قرار گرفت، سمتش چرخیدم دست گرمش روی شونه

 و پلک هام رو تکون دادم.

انعکاس چشم های براقم تو نگاهش بهم هشدار داد که 

 گرگم وحشی شده.

امیر با دیدن نگاه براقم که از حالت عسلی کمرنگ به پر 

نه رنگ ترین حالت ممکنش رسیده، ابروهاش به نشا

 تعجب باال پرید.

 گرگت چشه؟-

تونست جلوی نفس های عمیق و بازدم های طوالنی نمی

 دلتنگی و بی قراری گرگم رو برای یاسمن بگیره. 

گرگم خودداری بلد نبود. نفس نفس زدم، چرخیدم و 

 سمت اتاق خواب رفتم.

 و ببینم...باید همین االن یاسمن-
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ی نداره، بهتر آرشام وایسا اون هنوز شرایط جسمی خوب-

 نیست که یکم...

قبل اینکه رحمت جمالتش من رو قانع کنه تا بیشتر 

ام کرد. با تمام وجود زوزه مقاومت کنم، گرگم قانع

 خواست... کشید، یاسمن رو میمی

کرد که انقدر دلتنگش بودم و وجودم اون رو طلب می

جلوی در اتاق، درست دربرابر چهره های وا رفته امیر و 

 شیفت دادم. رحمت
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قراری گرگم برد و حس کرد کنترل یک امیر پی به بی

سری از غرایزم دست خودم نیست، خودش رو جلو 

 کشید.

 کرد با حرصکنارم ایستاد و حینی که در اتاق رو باز می 

 گفت:

بر کن دخترارو بگم بیان بیرون. با این دو دقیقه ص-

ش میوفته، خیلی کوچولو و ریختت االن بهار بچه

 و میندازه بیرون.هوام اون گرگ خرشخوشگلی، بی

قبل اینکه دخترا خارج بشن کنار تختش بودم. گرگ بی 

 کشید. قرارم از ته دل بو می

بوی خوش تنش تمام اتاق رو پر کرده و مثل مواد مخدر 

 یک معتاد حسابی نعشه خوشاینده.برای 

شنیدم چی میگه زیر قربون صدقه های بهار که اصال نمی

 و قربون صدقه چی میره، روی تخت پریدم.
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امیر جلوی در بود، با نگاهی وق زده وقتی یک ور تشک 

تخت از وزن زیادم فرو رفت و صدای ترق تخت بلند 

 شد، تماشام کرد. 

ای قرار گرفتن کنار اصرار حرکاتم و تعجیل گرگم بر

 جسمش وادارش کرد سر خم کنه.

 اش دست کشید و مالیم گفت:به چشم های خسته 

ت فردا صبح کارارو اوکی میکنم. تو استراحت کن. عمه-

 میرسه اینجا. اگه چیزی الزم داشتی صدا بزن.

خواستم موهاش خواستم لمسش کنم. میآروم نبودم، می

 شدنش هم قشنگ بود. رو بو بکشم، موهایی که طالیی 

خواستم خودم ضربان قلبش رو بشنوم تا خیالم راحت می

شه که هنوز فرصت هست تا برای من بتپه. تا برای من 

 باشه، تمام و کمال مال من بشه!
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 جونیکردم. لبخند بیچرخیدم. با نگاهم ازش تشکر می

 تحویلم داد، درو بست و رفت.

و بی حسش  با کمی مکث خودم رو کنار جسم بی حال

 که طاق باز به خواب رفته، کشیدم. 

ش دلم رو نفس های نامنظمش و صورت رنگ پریده

چنگ میزد، هنوز صدای گله و شکایتش تو گوشم چرخ 

 خورد.می

دونستم، شاید باید زودتر خودم رو مقصر این حالش می 

کردم، شاید اگر همون شب که ریما گفت اقدام می

کردم این یک غلطی می خوان جفتشون رو بکشن،می

 طوری نمیشد.

فضای تخت کوچیک بود، حداقل برای این شکل و 

 داد داخل برگرده.شمایلم جا کمه ولی گرگم رضایت نمی

 کشه.خواست مطمئن بشه هنوزم نفس میمی 



 

Romanzo_o 2141 

به لب های خشکش زل زدم، تونیک صورتی که تنش 

 کردن یقه بازی داشت.

ی ااون قلب نصفهزنجیر گردنبندی که براش خریدم و  

که اول اسمم روش حک شده روی سفیدی پوست باالی 

 اش برق میزد.سینه

چشم هام رو روی موهای طالیی پخش و پال شده روی 

 بالشت گردوندم.
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ه تو کردان رنگ مشکی موهاش رو به یاد آوردم، شبی ک

رقصید و مردی رو دور تنش، زیر نسیم مالیم باد می

 کرد که سال هاست آرامشش رو گم کرده.دیوونه می

بینیم رو جلو بردم سرمست از بوی تنش، صورتم رو به 

 گردن لخت و سفیدش مالیدم.

کمی داغ بود و همین تب و تاب، سوخت و سازم رو  

 داد.مثل کافئین افزایش می

رامش، ذره ذره گرما، ذره ذره حس لذت تو ذره ذره آ

 مویرگ هام جریان پیدا کرد.

رویه مخملی تخت زیر پنجه هام پاره شد ولی برام  

 اهمیتی نداشت.

خواستم. گرگم تشنه وار جسم کوچولو و ظریفش رو می 

خواست کرد و مصرانه و تخس دلش میبراندازش می

 کارو تموم کنه.
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تصور شیرین انقدر شهوت  نشانم رو گردنش کمه و این 

 کرد بهش فکر کنم.انگیز هست که وادارم می

یاسمن عزاداره، شاید همین دلیل تنها چیزی باشه که به 

 اومدم. خاطرش، تو این لحظه کوتاه می

 اون زمان نیاز داشت تا آروم شه.

وقتی هست، وقتی کنارمه، وقتی االن مطمئن بودم مال 

خواستم داشتم ولی میمنه، این حس مالکیت رو دوست 

 کامل تر شه.

کرد مثل پارازیت روی فراکانس حال لحظاتی که گریه می

 خوبم میفتاد.

از خودم و ناتوانیم تو این مورد شاکی بودم. صدام گرفته 

 بود با دلی مغموم زمزمه کردم.
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بخشی، ولی متاسفم که و نمیبا وجود اینکه گفتی من-

 باشم. نتونستم مراقب آخرین کس زندگیت 

به چشم هاش زل زدم، گوشه پلک هاش خیس بود و 

 بینیش پف داشت.

ام از کرد. دمی گرفتم، شامهانگار تو خواب هم گریه می 

اکسیر زندگی که تو تنش جاساز کرده همچنان پر بود و 

 من در تالش بودم هرچه زودتر گرگم رو آروم کنم.

 سرم رو بلند کردم که تکون خفیفی خورد. 

ن ترسیدم از دیدثانیه خواستم عقب بکشم. می برای یک

 این شکلم درست باالی سرش تو تاریکی بترسه.

چشم هاش در حد یک خط توان باز شدن داشت، گیج و 

 خمار و با نفس های بلند سنگین اطراف رو کنکاش کرد.
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آب گلوم رو قورت دادم، بی حرکت موندم، اندامم شل 

 اشتم. شد و دست از فشردن رویه بدبخت برد

گرفت، کسی از اعماق وجودم جلوی شیفت دادنم رو می

ین ترسه. اخواستم به خودم ثابت کنم که از گرگم نمیمی

 حس نترسیدنش برای وجود نگرانم الزم و حیاتیه.

آب گلوم رو قورت دادم، نگاهش روی صورتم چرخید، 

گشتم، طوفان و ایش میهرچی تو امتداد اقیانوس قهوه

 یدم.دسونامی نمی

 ترسی وجود نداشت. 

تنم رو کمی صاف کردم، دستم رو بلند کردم و طرف 

رویه  رحمیام با بیدیگه صورتش به تشک کوبیدم. پنجه

 رو پاره کرد. 
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بدون اینکه وزنم رو روی تن کوچولوش بندازم روی 

بدنش خم شدم. نگاهش چرخید، آب گرفتکی مردمک 

 هاش زیاد و زیاد تر شد تا سر رفت.

 �🍹�ه پارتادام

پوزم رو به گونه خیسش کشیدم قطره قطره اشک هاش 

بوی بغض بارون میده. گونه های داغش، لب های نیمه 

 باز و خشکش، قطره اشکی که رو صورتم رد پا گذاشت.

غمش رو با تمام وجودم در برگرفته بودم. با حس لمس 

دست ظریفش که به موهای گردنم دست کشید، وجودم 

 خفه شد.  تو آرامش کامل 

شدش خیره موندم شیفت دادم  به چشم های دوباره بسته

و درحالی که تقریبًا روی تنش بودم پیشونیش رو تب دار 

 بوسیدم. 
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و رام کردی چقدر قشنگ با یه حرکت گرگم وحشیم-

 عروسک.

🍹🍹 
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وی پوست گردنم اقامت گرفت. کم کم پلک دستش ر

 هاش سبک شد و سرش کمی به سمت راست مایل شد.

انگشت هاش شل شدن، قبل اینکه از روی گردنم سر  

 بخوره، مچش رو بین انگشت های داغم گرفتم.
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خند ش لبپشت دستش رو بوسیدم و به چهره خواب رفته

ش وازمالیمی پاچیدم. انگار فقط بیدار شد تا گرگم رو ن

 کنه و بعد دوباره به خواب بره...

تنم رو کنار تنش کشیدم. پاهام رو صاف کردم و سرم رو 

روی بالشت کناریش قرار دادم و همون طور که دستش 

شد به اجزای صورتش خیره بین انگشت هام نوازش می

 موندم.

نفس های سنگینش و دم های بلند و تیک دارش، حتی 

خواستم تو یزِی که میصدای ضربان قلب نا آرومش چ

 سکوت مطلق بهش گوش بسپارم.

ذهنم از استرس زیاد رها شده بود و بدنم تو ریلکس 

 ترین حالت ممکن قرار گرفت. 

چشم هاش کم کم یادم اومد، وقتی از ته دلش با اون 

 حجم از نفرت به سینم مشت کوبید و غرید.
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م تونستو داشتم اون حرومزاده رو بکشم! میفرصتش》

 《مش...بکش

ا کرد تچشم بستم، ذهنم داشت تمام انرژیش رو حروم می

اون ندای کوفتی که بلندگو گرفته و جار میزنه رو خفه 

 کنه. 

کرد. لحن صداش، آتش خشم نگاهش من رو نگران می

اون طرز نگاهش، اون قاطعیِت واو به واو کلماتش که 

داد، که کارن رو ذاشت و شهادت میرگ وسط می

 رو ترسوند. کشت منمی

ش نکردم، در ته قرنیه براقش ترسی که سال هاست تجربه

اهی گتونستم شکنجهچاله پر عمق داشت، میکه یک سیاه

 از درد و رنج و بدبختی رو توش تصور کنم.
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اون طرز نگاه، شبیه نگاه وحشی پریناز بود، وقتی زیر  

کردم و اون با نگاهش از ترسم و دست افرادش تقال می

 برد.لذت میدردم 

م کرد، وقتی چاقو تو تناون تفریحی که از درد کشیدنم می

خواست صدای ناله های از دردم رو برد، وقتی میفرو می

 بشنوه.

پریزاد نقش پر رنگی داشت و حاال دختری که دوستش  

 داشتم، نگاهش تو اون ثانیه نفسم رو قطع کرد.

و ترسم ر خواستمخواستم به دلواپسی هام بها ندم، میمی

سرکوب کنم ولی این فکر، این حدس، اینکه یاسمن 

انسان کامل نیست مثل حشرات موذی درونم رسوخ 

 کرده.
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انگشتم رو جلو بردم، با مالیمت و مکث به مژه های بلند 

نمدارش و گونه های سفید و بی رنگش دست کشیدم. 

 کرد که سر انگشتم خیس شد.انگار واقعا داشت گریه می

ه نزدیک یازده شب بود نگاه کوتاهی انداختم. به ساعت ک

 اومد، بودن کنار یاس از هر مسکنی مسکن تره!خوابم می

کمی تنم رو جلو تر بردم و بدون اینکه بهش بچسبم 

 چشم هام رو بستم و سعی کردم بخوابم.

با تکون خفیفی که روی شونم احساس کردم، چشم های 

 آلودم باز شد.خواب

خیده بود و سرش نزدیک صورتم قرار یاسمن به پهلو چر 

داشت و اولین چیزی که دیدم صورت اون بود و دستش 

که هنوز بین انگشت هام قرار داشت. حس خوبی بهم 

 تزریق شد.
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همین اول کاری روزم رو ساخت! من همون آدم پر منطق 

 احساسم که با اومدن یاس همه چیزم بهم ریخت!بی

 آرشام، داداشی...-

تمام موهای فرفریش روی صورتش بود و  آروم چرخیدم،

خیلی بامزه با تل طالیی همرنگ پیراهن گشادش، عقب 

 رونده بود.

م رو تکون داد و با کمی تکون خوردم، دست خواب رفته

 لحن خشداری زمزمه کردم.

 چیشده؟ ساعت چنده؟-

ش رو به حالت هیس روی بینیش بهار انگشت اشاره

 چسبوند و آروم گفت:

ه. گوشیت تو هال بود، سعید صبح زود لیدا ساعت هشت-

رو فرستاد دنبال عمه فریبا خودشم گفت میره یه سر به 
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بچه ها بزنه ولی صدبار بهت زنگ زد جواب ندادی. من 

جواب دادم فکر کنم چیزی شده! گفت بهش زنگ بزن، 

 انگار تو نمایشگاهت اتفاقی افتاده.
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به چهره خواب رفته یاسمن نگاهی انداختم و حینی که 

دادم تا یکم ویندوزم چشمم رو با باالی انگشتم ماساژ می

 باال بیاد و بفهمم چی میگه، گفتم:

 بهش زنگ میزنم. برو بخواب. -
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لبخندی زد و همون طور که پتوی روی یاسمن رو باالتر 

 ید، خیلی آهسته لب زد.کشمی

کنم، برای آرامش اعصاب و رفع ها مدیتیشن میصبح-

خستگی خوبه. پاشو یه چیزی بدم بخور بعد ببین سعید 

 کارت داشت تلفنت سوخت.چی

چیزی نگفتم، دیشب خوب خوابیدم و تقریبًا سرحال 

 بودم. همراه بهار خیلی یواش بیرون اومدیم.

شیم رو بهم رسوند. هنوز کمی گیج خوابم. بهار گو 

 حدودًا سی بار زنگ زده!

همین نگرانی رو خیلی سریع به دلم ریخت. االن شرایطیه 

که باید احتمال هر خبر و اتفاقی رو بدم، چون کارن قطعًا 

 ذاشت.حرکت من رو بی واکنش نمی

ناسالمتی دختری که این همه مدت روش کراش داشته  

 رو رو هوا ازش زدم!
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 این پیروزی خندیدم.تو دلم خبیث به 

گرفتم رو به بهاری که حینی که شمارش رو می 

خواست بساط صبحونه راه بندازه، اشاره کردم دست می

 داره.نگه

م جوابم رو نداد، انگشت هام رو سعید تا آخرین لحظه

 البه الی موهام فرو بردم. 

سوخت و بینیم طبق معمول دیشب کیپ شده، گلوم می

من سرماخوردگی رو نگرفته باشه. تو  امیدوارم یاسمن از

 این بدبختی همین یک مورد کمه.

 با حرص گوشی رو پایین آوردم و غر غر کردم.

 جواب نمیده، نگفت دقیقًا چه خاکی تو سرشون شده؟-

دست رو شکم درحالی که جای نون پنیر، شیر عسل آماده 

 کرد گفت:می
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 یرونه واال، پرسیدم چیشده ولی چیزی بهم نگفت. ام-

صدا کنم؟ شاید افرادش اون اطراف باشن! اگه خبری شده 

 باشه اونا باید زودتر بفهمن.

ام از گشنگی دوباره شمارش رو گرفتم. سر معده

های سوخت. همون طور که صورتم از گرفتگی ماهیچهمی

شد، رو گردنم و کمرم و تیر کشیدن معدم، درهم جمع می

 به بهار لب زدم.

 کجاست؟-

خونه ایستاد. قاشق استیل رو تو محتوای شیر جلوی آشپز

 ولرم تکون داد.

 همین چند دقیقه پیش بیدار شد. با یسنا تو حیاط رفتن.-

لیوان شیر رو ازش گرفتم. قاشق رو از داخلش درآوردم  

ش رو سر و یک نفس تمام محتوای شیرین و خوشمزه



 

Romanzo_o 2157 

کشیدم. کمی احساس حالت تهو و درد معدم تسکین پیدا 

 کرد.

یه سر میرم نمایشگاه میزنم. حواست به یاسمن باشه. اگه -

تب کرد، لرز داشت، نفسش قطع و وصل شد فوری به 

 رحمت بگو و بهم زنگ بزن.

قدم اول رو که برداشتم، بازوم رو چنگ زد. خودش رو 

 جلو کشید و خیره تو نگاهم دلواپس گفت:

داداش خطر داره، االن که وقت بیرون رفتن نیست. گله -

گردن. قطعا نمایشگاهت زیر ارن دربه در دنبال تو میک

 نظره، اصال مگه تعطیل نکردی اونجارو؟

🍹🍹 
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ش که به خاطر حاملگی ورم داشت لبخندی به روی چهره

 و حسابی بانمکش کرده بود زدم.

رو عقب فرستادم و پیشونیش رو با دست موهاش  

 بوسیدم. آهی کشید و بیشتر بهم چسبید.

عزیزم نگران این مسائل نباش. نمایشگاه تعطیله، ولی -

افرادم اون اطرافن. نمیشه که ولشون کنم به امون خدا. یه 

ش یا خودش تو سر میزنم میام، نگران کارن نباش. گله

 تهران  بهم حمله نمیکنن.

 فکر هست که بهت حمله کنه.خر و بیاتفاقًا انقدر -

نگاهم رو از چشم های بهار به تیپ مرتب و اتو کشیدش 

 دوختم. درست بین درگاه در ایستاد. 
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اومد یقه آرشال ترکیب پلیور زرشکی تنش بهش می

 اومد. مشکی زرشکی زیر گلوش به نظر گرم می

دست به سینه و با اخم های درهم یک طوری نگاهم 

 ر ارث باباش رو کشیدم باال!کرد انگامی

صبح بخیر جناب سلحشور! دیشب خوب کپیدی -

 دلبندم؟

نگاهم روی اجزای صورتش و اخم های وحشیش 

 چرخید. زبونم رو روی لبم کشیدم.

هات تو همه؟ قدم زدن سر صبحی چته سگرمه-

و واسه من عشقوالنت با یسنا تموم شد، اخم و تخمت

 اوردی؟

ی لختش روی پیشونیش ریخت سر پایین انداخت، موها

و به بهاری که هنوز بازوم رو چسبیده بود نیم نگاهی 

 انداخت.
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ام! و چندتا خرده ت و گلهبه گلهباید حرف بزنیم، راجع-

شیشه دیگه که اگر جمع نشه میره تو دست و بالمون و 

 کنه.فلجمون می

ابروهام باال رفت. روز گوه رو از صبحش میشد تشخصی 

طور که میگن، سالی که نکوست از بهارش داد! همون 

 پیداست. 

همزمان یسنا از کنارش رد شد داخل اومد و با دیدنم  

 لبخندی زد.

و گوشیش تو حیاط جا  صبح بخیر! گردنبند یاسمن-

مونده بود. حسابی خیس شده، گوشیش که فکر نکنم کار 

 کنه ولی گردنبندش کثیفه!

بدبخت عمرا  کف دستش رو باز کرد. قطعات اون گوشی

دوباره کار کنه ولی نگین اون گردنبند تو کف دستش 

 بدجور برق میزد. 
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بهار آروم بازوم رو ول کرد جلو رفت و مهربون دست 

 دراز کرد و گفت:

 بده بشورم براش...-

قبل اینکه دستش بهش بخوره کمر بهارو گرفتم و عقب 

 کشیدمش و جدی لب زدم.

  

جوری ببر بزار باال  خواد بشوریش! لطفًا همیننمی-

 سرش.

 گیج چرخید.

 چرا نشورم؟ مگه چیه؟ رنگش که نمیره.-

 ادامه پارت
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لب گزیدم، اون گردنبند مادربزرگش بود. همونی که تو 

کردان به خاطرش دستم سوخت و وارد رودخونه ِکلر 

 شد.

انقدر چیزهای عجیب و غریب درمورد یاسمن داشت  

ید بگم، یا شاید دونستم چی بااومد که نمیپیش می

 دونستم فقط حوصله بحث نداشتم.می

دونست چرا گردنبندش دست من خود یاسمن هم نمی 

 رو سوزوند! 

امیر منتظر جواب بود، مثل معلمی بداخالق که 

آموزش بیرون  خواست جواب هارو از تو حلق دانشمی

 بکشه. 

وقتی سکوتم رو دید پیروز خندید، درحالی که نگاه 

 من چرخ میزد، آروم گفت:مرموزش رو 
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خوب نیست به تنها وسایلی که با خودش آورده دست -

بزنیم، شاید روش حساسه! یسنا با بهار برید پیش یاسمن، 

و چک کن. گردنبندشم بزار کنار تختش اگه یه وضعیتش

 و صدا بزن.حالش خوب نبود رحمت

ت تونسداد شک کرده، اینکه مینگاه تنگ شدش نشون می

تن پوستش بهش دست بزنه نشون از طلسم بدون سوخ

داد. طلسمی که یک جادوگر رو اون گردنبند گذاشته. می

حداقل این رو مطمئن بودم ولی اینکه چرا باید دستش 

 داد.باشه و چرا باید روش طلسم باشه، مخم قد نمی

با رفتن یسنا و بهار، نفسم رو بیرون فرستادم که امیر جلو 

 روی گردنم کشید. اومد و بی هوا دستش رو

یک ثانیه از سرمای سر انگشتت بدنم مور مور شد، تکون 

خوردم که مچ دستم رو محکم گرفت و نزدیک گوشم 

 غرید.
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 تب داری...-
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 تب داری...-

 موهام زدم.بینیم رو باال کشیدم و کالفه دستی به 

احساس سرما تو وجودم لخته شده و تب دارم! حالم از  

خورد. باید کل لباس هام رو بندازم لباس هام بهم می

 اشغالی دلم خنک شه.
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صدای پرنده ها خیلی نرم از حیاط و درخت هایی که 

 خورد.شلخته وار خشک شده بودن تو گوشم پیچ می

 کرد. م خس خس مینفس عمیقی کشیدم، سینه

مسائل واجب تری داریم. سعید گفته مشکلی پیش -

 اومده. باید یه سر بهشون بزنم ببینم چی شده. 

 قدمی برداشتم که انگشت هاش دور مچم سفت تر شد.

دردم گرفت. گیج از حرکاتش و رفتارش سر جام موندم.  

مجبور بودم خودم حدس بزنم فاز چیه و باید واسه چی 

 آماده شم. 

 گرفته لب زدم.با لحن خشداری  

 خوای حرف بزنی؟ می-

آره! حرفام واجب تر از نمایشگاهته، تا گوش ندی -

 ذارم از خونه بری بیرون.نمی
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اخم کردم و به یشمی های وحشیش زل زدم. بدجور  

. رسوندکشید. بوی خوبی به مشامم نمیخط و نشون می

 شبیه گاویه که پارچه قرمز جلوش گرفتن.

 مالیم گفتم:

تونی حرف بزنی برادر من! الزم نیست مچ م میتو راه-

 و بشکنی.دستم

سری به معنی نه تکون داد و مصمم رفت سر اصل 

 مطلب!

داری ضعیف میشی و ضعف جسمانیت تو این شرایط -

ت و خیلی خطرناکه، هم برای اون دختر و هم برای گله

 هم آدم های اینجا...

چی رو  دونستمخواد بره. میدونستم بحث کجا میمی

 خواد وسط بکشه ولی االن اصال وقتش نبود!می
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اونم نه زمانی که یاسمن سکته رو رد کرده و جامون امن  

چرخن و خطر م پراکنده تو تهران ول مینیست و گله

 حمله کارن و پریزاد رو شاخمه.

سعی کردم آخرین ذره های ذخیره شده قوطی خونسردیم 

قل یکم مزه، رو مثل نمک روی لحنم بپاشم تا حدا

 مالیمت بده.

 دستم رو آروم پس کشیدم و جدی گفتم: 

باشه راست میگی، امشب تقویتی میزنم روبه راه میشم. -

 کنیم.االنم افرادم واجب ترن، بعدًا صحبت می

قبل اینکه از کنارش رد بشم، مچم رو محکم تر چنگ زد. 

 فشاری به تنم آورد. 

قدم که به عقب انگاری گاو جدی جدی رم کرد! قدم به 

 ریخت.داد خشم و حرصش رو تو فشارش میهول می
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به سختی خودم رو کنترل کردم تا هولش ندم. اجازه دادم  

 خواد پیش بره. روی کنه به نحوی که میپیش

چند قدم عقب روندتم تا نشونم بده جدیه و شوخی 

 نداره. 

اون قوت داشت ولی من هنوز هم خسته بودم و کلی کار 

 س و مسئولیت روی دوشم بود.و استر

❤🍹🍹 
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ای درد تو تک تک عضالت کمرم پیچید و ناخواسته ناله

 زیر لب کردم، ولی ایستادم و صبر حروم کردم.

چون یک زمانی این حرکات رو خودم روش پیاده کردم،  

و چسبیدم و داد زدم ضعف داری، ضعیف ش رمن یقه

 پدر!شدی بی

نداخت، چون خودم ااالن حرکاتش من رو یاد خودم می 

 یادش دادم که چقدر برام مهمه.

خوری یعنی واجب تر از جسمت نیست. وقتی سرما می-

ها، اونم نوع آلفاش سرما اوضاع خرابه. کجا دیدی گرگینه

زون شد کی بود، بخوره؟ آخرین باری که آب دماغت آوی

هان؟ بیست و پنج سال پیش؟ تو ضعیف شدی. بعد این 

ت نتونستن وادارت کنن به روند همه سال سعید و عمه

ت نتونست یه ماده بندازه طبیعی قوت پیدا کنی، گله

 بهت...
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جلو تر اومد. نگرانی رو تو دیواری از جدیت پنهان کرد 

 بیاد. هتا تاثیر کلماش بیشتر بشه، قصدم نداشت کوتا

از عقب روندم تنم بی دلیل درد گرفت و معدم از کم 

 بودن شیر و عسل گله کرد. با دهن نفس کشیدم و گفتم:

فازت چیه سر صبحی کلیک کردی به ضعف من؟ االن -

 شرایط قوت جسمی به روش طبیعی ندارم! 

تنش رو مماس رو به تنم نگه داشت. فکش منقبض شد، 

 تم بکوبه.کم مونده بود یک مشت تو صور

از بین دندون های سفت شدش که به آرواره هاش فشار 

 میاورد، لب زد.

 و داری! یاسمن چیه اینجا؟شرایطش-

 چشم هام گرد شد. وقتی تعجبم رو دید ادامه داد.
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ندازی با یه گرگ نر دیگه، وقتی وقتی سر جنگ راه می-

ذاری رو قوانین و میاری ور دلت، وقتی پا میسوگولیش

و دختر یه گله دیگه رو از سر سفره عقدش  خودتون

کشونی اینجا، وقتی گوه میزنی به قلمروش باید سالم می

خوان که بتونه از پس گوه خوری باشی. افرادت یه آلفا می

 که کرده بربیاد نه که آب دماغش آویزون باشه!

دستم رو باال آوردم و سعی کردم، حلقه دست هاش رو 

 باز کنم. طعنه زدم.

ن که یاسمن گرگینه نیست، جزو گله کارن به حساب اول-

خوره پای لرزشم نمیاد. نشانیم نداره! آدم خربزه می

و آوردم چون دوستش دارم. چشمم شینه. آره، یاسمنمی

ر خرم. تو سکور تمام بدبختی بعدشم گفتم به جون می

کار کنم؟ همه مثل تو یه کیسه خون صبحی چته؟ چی
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که الزم شد سر عشق بازی یه متحرک کنارشون ندارن 

 چیکه خون بخورن و صبح هرکول بشن.

نگاهش طوفانی شد. یادآوری گذشته براش دردناک بود. 

 همون قدر که اون خط قرمز داشت منم داشتم.

 دلخور براندازم کرد و هشدار مانند لب زد.

کیسه خون نداری ولی یه دختر بکر داری که دوست  -

یچونده فکر نکنم مشکلی و پداره و به خاطرت عقدش

داشته باشه اگه یکم سریع تر به پیوندتون رسمیت بدید. 

 بعدشم...

 دمی گرفت و با حرص نجوا کرد.

خورم. حرف مفت خیلی وقته که دیگه خون یسنارو نمی-

 نزن!
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، ذاشتنیشخندی بارش کردم. وقتی تو خط قرمزم پا می

 رفتم رو حساسیت هاش و جوری مانورمنم جفت پا می

 دادم که از کلکل باهام پشیمون شه!می

 به شونش دست کشیدم و طعنه وار گفتم: 

دختر بکر دارم ولی شرایط سکس ندارم! تو خون -

بندم یسنا از کم خونی و کردی، شرط میخوری هات

ای  و به مالحضهشدید هنوزم ریزش مو داره. تو بی

وضعیت جسمی طرف اهمیت ندادی به من چه؟ قرار 

لگوی تورو ادامه بدم. در این مورد تو بهم درس نیست ا

اخالق نده و حرف از ضعف طرف نزن. االنم ولم کن 

 اعصاب ندارم یه چی میگم بعد سگ میشی. 

 ناراحت شد ولی زبون به دهن گرفت.

🍹🍹 

۳۱۸ 
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شرف بود که یک وقتایی جلوی زبون چون حق با مِن بی

تونستم بگیرم و حقیقت تلخ رو بد صاحاب مردم رو نمی

 کوبیدم.تو دهنش می

از غمگینی محوی که ته نگاهش شعله ور شد ناراحت 

 شدم.

ولم کرد ولی تهدید نگاهش کوتاه نیومد. دستی جلوم  

 تکون داد و تاکید کرد.

 نی.من این حرفا حالیم نیست باید نشانش بز-
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با شنیدن حرفش نفسم تو سینه حبس شد، رسمًا چشم 

 اومد. هام از کاسه داشت درمی

نهایت استقبال کرد و طرف اون رو گرگم از حرفش بی

گرفت. تو یک جبه یک طرف گیر افتادم و وقتی گرگم 

 طرف اون رو گرفت خودم رو بازنده این بحث دیدم.

ردم ک دمی گرفتم، دستی به پشت پلکام کشیدم و سعی

 آروم باشم.

خواستم فرار کنم ولی پرو سوسکی از کنارش رد شدم. می

 دنبالم راه افتاد. 

از سرمای هوا کمی لرز به جونم نشست چه طور تب  

 شد؟داشتم و انقدر زود سرم می

رمقش توانایی گرم کردن نداشت و مثل خورشید با نور بی

 تونست فضارو روشن کنه.المپ فقط می
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سنگ فرش های نمای آجری سمت انتهای  راهم رو از 

حیاط ادامه دادم، یک دسته گنجشک باهم از روی درخت 

 ها پریدن و اوج گرفتن.

ای که شبیه صدای غاز درهمون حین با لحن کنترل شده 

 بود، گفتم:

نفهم، اوزگل، میگم وقتش نیست! اون حال و روز خوبی -

اغونه یه تونم االن که ضعیفه و حال روحیش دنداره. نمی

درد به دردش اضافه کنم. تقصیر من شد پدربزرگش مرد. 

باید یکم زمان بدم خوب شه. اصال شاید ازم ناراحته، 

بخواد سر به تنم نباشه! تا زمان ندم حالش خوب نشه 

 خورم.ای نمیهیچ گوه دیگه

بیخیال دست هاش رو تو جیب شلوار کتان مشکی رنگش 

 فرو برد.
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داد ای محکمش نشون میصدای کفش هاش و قدم ه

کنه و قرار نیست دست از تموم کردن بحث تعقیبم می

 برداره.

 خب پس عقدش کن.-

 ش نیست بعدم هنوز جدی باهاش حرف نزدم.شناسنامه-

ندم و برم  و ببگشتم تا فلنگعصبی دنبال سوئیچ نازی می

 ام تو جیبم نبود.ولی از شانس خوشمزه

از ناتوانیم تو فرار لذت پشت سرم ایستاد و درحالی که  

 برد شیطنت وار گفت:می

 ش رو بلدمتونه گزینه خوبی باشه. آیهم میخب صیغه-

 یادت بدم بری تو کارش؟

خوردم و اون چشم هام رو با حرص بستم. حرص می

 کرد.کیف می
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 خواستم انقدر بزنمش خون باال بیاره. یک وقتایی می 

ش خم بدنهمشتم رو روی سقف نازی گذاشتم، روی 

 شدم و وزنم رو روش انداختم. 

به سختی دم گرفتم، حفظ خونسردی برام داشت دشوار 

 میشد.

 

 پارت فردا. گذاشتم باهم فردارو و امروز پارت��》

 《��یمندار
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ه هیکلت چرا قهر امیر، خداوکیلی این همه ریدم ب-

 ت؟ نمیکنی بری خونه ننه

به لحن شاکیم بدون کنترل خندید. صداش کل حیاط رو 

 پر کرد.

انگار نه انگار چند دقیقه قبل با حرفام گوه زدم تو  

 روانش!

ننه ندارم، بابامم ور دل بابات سینه قبرستونه. نهایت -

ش ازت گله تونم برم بغل عمت، سر بزارم رو سینهمی

 کنم.

 از سرشونه چرخیدم. نگاهش مالیم بود، جدی بود. 

کرد و حتی سینه صاف کرده بود و ریلکس تماشام می

 داد که ممکنه خر بشم بزنم لهش کنم.اهمیتی نمی
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 شرف دستی دور دهنش کشید و باز ادامه داد.بی

 ای بعد این همه سن باشه!البته اگه سینه-

ید. پر حرص شبیه پرو پرو ابرو باال انداخت و باز خند  

ش بلند میشه جلو متوری که جوش آورده و دود از کله

 رفتم و تو صورتش غریدم.

از صیغه متنفرم! متنفر! اسمشم به زبون نیار. هیچ وقت -

و صیغه نمیکنم. شناسنامه و مدارکش دستم نیست. یاسمن

مجبورم المثنی بگیرم و تا دستم برسه طول میکشه. 

اری درست حسابی مثل آدم بعدشم من تا یه خواستگ

 نکنم از هیچی خبری نیست.

 نگاهش رو ریز کرد و خبیثانه لبی کشید.

 ت برنامه ریزی نکنم؟یعنی برای بچه-

 کنترلم رو از دست دادم و داد زدم.
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مرتیکه لندهور، من میگم نره تو میگی بدوش؟ یاسمن  -

ممکنه ازم دلگیر باشه تو چی زر زر میکنی؟ ابلفضلی همه 

 و تو بدترین حالت ممکن...تو خر نیستن که طرف مثل

 پرید سمتم و دستش رو روی دهنم گذاشت.

لب هام رو به کف دستش چسبوند و هیسی زیر لب  

 گفت:

 خطری. تقصیروحشی چته؟ یواش فهمیدم کبریت بی-

و رحمت این بود که من نیست، با اون حرکاتت باور من

کوچولو در راهه، گفت یه توله گرگ زده باال! رحمت می

قطعًا عمه فریبا خیلی خوشحال میشه اگه بتونه ازت نسل 

دیم و باید تکثیر کنیم ببکشه. به خدا حیفی! این هیکلت

جونای مملکت استفاده کنن. فقط خدا کنه بچه به تو نره، 

 تو آدم نیستی به یاسمن بره...

 《یچ، من خندهه من �🍹🍹🍹🍹🍹�نویسنده》
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 زیر دستش داد زدم.

 امیرحسین!-

 پارت فردا. گذاشتم باهم فردارو و امروز پارت��》

 《��یمندار
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 مردونه خندید و کثافط ادامه داد.

آخه گرگت یه جوری پرید بیرون هرکی باشه فکرش -

ی که همیشه به منحرف میشه داداشم. اولین باره! اون
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رو گول  گفت تو بودی، سر ماریا هممونگرگش زور می

زدی. یک طوری ادای عاشق هارو درآوردی من تا سه 

کردم، حاال ببین چیشده! گرگ سیاه و روز خون گریه می

 زبون درازت بهت زور میگه. ببین این ورپریده چه کرده!

 دستش رو پس زدم و رو به چهره شادش غریدم.

و دیگه! اگه ماریارو جفت کردم و به گفته تو تببر صدا-

ادای عاشقارو درآوردم به خاطر آبروی تو و خواهر 

احمقت بود! من به خواهرت وفا دارم بودم ولی سه سال  

 بعد مرگش فهمیدم چه بالیی سرم اورده!

 آروم شد. شیطنت نگاهش رو شرمندگی گرفت.

که با یک دنیا حرف و متلک به خاطر ماریا و گوهی   

دونست جبران کنه. حتی پدرش خورد پشتم بود، امیر نمی

 به اون جریانات باهام حرف بزنه.تونست راجعنمی

 . کرداومد فقط شرمنده نگاهم میهروقت بحثی پیش می



 

Romanzo_o 2184 

 دمی گرفتم و با حرص تلمبار شده ای گفتم:

تونم من خودم از همه شما بیشتر عجله دارم ولی نمی-

یکم زمان میخوام. باید واکنش کارن و  بزارم رو دور تند.

و خبر آیت رو در نظر بگیریم. االنم ببند دهن واموندت

مرگم باید برم نمایشگاه ببینم چیشده سعید انقدر زنگ 

 زده.

 باز خنده رو اعصابش کش اومد و دست به سینه ایستاد.

خب برو مرتیکه ملعون به من چه؟ من یاسمن نیستم از -

هو با کنم بگم آقامون جنتلمنه! من یهداد و هوارت ذوق 

 کله میام تو صورتت فیست بره اتاق عمل.

دونستم چه فحشی بهش بدم دلم لبم رو گاز گرفتم. نمی

 خنک شه. 
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داد، انگار حرف های خودم رو به خودم پس می

خواست تالفی تمام روزایی که متلک بارونش کردم رو می

 االن دربیاره. 

وش نداشت. همچنان مثل گوزن نگاه عصبیم تاثیری ر

 کرد.نگاهم می

 امیر، مثل مرغ رو اعصابم راه نرو.-

دستی به ته ریش اصالح شدش کشید و نگاهش رنگ 

 مهربونی گرفت ولی تخسانه جواب داد.

تالفی همه روزایی که حالم سر یسنا خراب بود توام هر -

 و...دقیقه با مرغ و خروس

 د و با نگاهی تنگ ادامهبا انگشت به پایین تنم اشاره کر

 داد.
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و اون جوجه های از تو تخم دراومدت رو اعصابم راه -

 کنم.رفتی. تا سرویست نکنم ول نمیمی

سوخت و هربار که آب گلوم رو قورت گلوم خیلی می

کردم کسی با چاقو خراش هایی رو دادم حس میمی

 دیواره حنجره و گلو و حلقم ایجاد میکنه!

 ازی چسبیدم و زمزمه کردم.خسته از بحث به ن

 و سرت درمیارم.حال نیستم، ده برابرشمن هر روز بی-

 خواست چیزی بگه که گوشیم لرزید. 

کشید، چشم های سوزناکم رو به پیام سعید سرم تیر می

 دوختم. 

یکی از افراد کارن اومده اینجا، بچه ها گرفتنش. 》

 《و برسوناوضاع بده، خودت

꙰🍹 
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به خدا قسم نه ردیاب دارم نه قصد حمله و شبیخون -

 گردم.دارم. نه دنبال شر می

شیرینی که سر راه چپوند تو حلقم حال معده هوچیم رو 

بهتر کرد و حداقل اون درد و سوزشی که ناشی از 

 از بین رفت.گرسنگی و حرص و جوش زیاد بود 

دمی گرفتم، بچه ها کرکره های نمایشگاه رو پایین کشیدن 

 و چراغ ها همشون روشن بود.
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با سگرمه های توهم و انگشت هایی که حسابی داشت 

ش زل کرد به چهره رنگ پریدهخودش رو گرم دعوا می

 زدم و پا روی پا انداختم.

تو به گور جدو و آبادت خندیدی اومدی اینجا، اونم -

عد گوهی که کارن و افرادش سر پدربزرگ اون دختر ب

 بیچاره آوردن. 

تنه چرخید که یکنگاه وق زدش روی امیرحسین می

تونستم تو درز غرید که ترس رو میجوری سرش می

 نگاهش ببینم.

م نیم نگاهی هر از گاهی به انگشت های مشت شده 

غلتوندم و انداخت که چخماق فندک زیپو رو میمی

 شد. جرقه هاش تو فضای حاکم پخش می صدای

 سعید و پژمان دست به سینه پشتم بودن.
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سه تا دیگه از بچه ها پشت قامت سست مهیار و 

آشامی بود که بین این همه گرگینه، به امیرحسین تنها خون

پشتوانه من سر یک گرگ دیگه داد میزد و هیچ کس 

 کاری به کارش نداشت.

ی تو اون جریان دارم. یکم ببینید، نه مسلحم، نه نقش-

مجال بدید توروخدا... با پای خودم اومدم، فقط به خاطر 

 اینکه مطمئن بودم آرشام مجال میده.

نگاهم تیز شد. امیر پوزخند بدی زد و به چهره عصبیم 

 نگاه کرد و کنار رفت.

بلند شدم، مهیار از دیدن نگاه وحشیم یک قدم عقب 

 رفت.

جال دادن تو حیطه کاریم اشتباه بهت آدرس دادن، م-

 نیست، هرکی بهت گفته زر زده.
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اش ایستادم. گرگش عقب بود، خودش سینه به سینه

خورد ترسیده بود. کنار پیشونیش زخم عمیقی به چشم می

 کوبید.و قلبش تند می

 این یه بارو مجال بده. ضرر نمیکنی.-

اخم کردم، به کیف ضد سرقت فلزی روی میز که دورش 

خورد دست ریکی شوکر بود و سه تا رمز مینوار الکت

 کشیدم.

 مگه تو و افرادتون به اون پیرمرد مجال دادید؟-

 دستی به چشم هاش کشید و کالفه لب زد.

 به جان یاس تو اون جریان نقشی...-

قبل اینکه جمالتش از بین لب های خشک شده زخمش 

 بیرون بیاد، گرگم وحشی شد.
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به آکورا آر دی اکس  جوری یقه پالتوش رو گرفتم و 

قرمز وسط نمایشگاه کوبیدمش که صدای ترق استخونش 

 تو فریادی که تو صورتش زدم گم شد.

تقصیر اون و امثال اون بود که یاسمن سکته کرد، تقصیر  

 کرد.اوناست! مخم فقط همین جمله رو تکرار می

 و به زبونت نیار...اسمش-
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چشم هاش گرد شد، یک بار تنش رو عقب کشیدمش 

 دوباره کوبیدمش و داد زدم.

چ و برات کادو پییه بار دیگه بهش بگو یاس تا زبونت-

ای که شرف و مردونگی لقمهکنم بفرستم واسه اون حروم

 منداره تا بفهمه اون پیرمرد فلج که حتی قدرت تکل

 نداشت، براش خطر نبود!

سرش رو کج کرد، چشم بست. نفسش در  نطفه خفه 

 کرد.شد. با وجود ترسش مقاومت نمی

چهره یاسمن و حال بدش جلوی چشمم مدام باال و پایین 

میشد و چنان جوششی از خشم درونم راه انداخت که 

 کنترلم رو از دست دادم.

 با فکی منقبض شده ادامه دادم.
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ت کردی بیای تو نمایشگاهم؟ هان؟ فکر چه طور جرا-

کردی چون تو کردان گذاشتم بری رد کارت آدم 

 مهربونیم؟

  

دوباره کوبیدمش، شیشه سمت راننده پودر شد و 

 دزدگیرش صداش بلند شد.

 از درد آخی زیر لب گفت و لب هاش رو بهم فشرد.

کنی رحم دارم؟ خبر از فکر کردی رحم میکنم؟ فکر می-

کار کردم؟ نه؟ خبر نداری امثال تورو چی گذشتم نداری

 کارش کردم نه؟خبر از آخرین دشمنم نداری که چی

بدون اینکه به چشم های براق و شاکیم و گرگی که 

کرد نگاه کنه، آهسته لب کشید و تهدید میناجور زوزه می

 زد.
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خبر دارم ولی من دشمنت نیستم. بزار ببینمش بعدش -

 ندارم، هیچی با خودم نیاوردم... میرم، به خدا میرم. کاری

شدم سرش رو گفت مصمم تر میای که میهر کلمه

 بشکنم!

یک دستم رو از یقه پالتو مشکیش جدا کردم، موهای 

 ش رو چنگ زدم و سرش رو عقب بردم. لخت آشفته

 یکی دزدگیر اینو بزنه، خفه شه!-

به سختی آب گلوش رو قورت داد، سیبک گلوش باال و 

 شد با خفه شدن دزگیر ماشین خشدار گفتم:پایین می

که چی بشه؟ گوه بزنی رو روانش؟ فکر کردی انقدر -

احمقم که اجازه بدم حاال که مال منه، از صد کیلومتریش 

 رد بشی؟
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با جراتی که تازه پیدا کرده بود سرخ و آب دار نگاهم کرد 

 و با حرص گفت:

تی گذاشقبل اینکه مال تو باشه مال کارن بود! تو دست -

رو مالش، تو توی قلمروش سرک کشیدی. تو خودت 

و نقص کردی. تو خودت کسی بودی که سر قوانیت

رفتی باال کردی و میوفاداری گرگینه ها سخنرانی می

ممبر! تو گفتی تو مرز هم تجاوز نکنیم ولی چیشد؟ یه بار 

 تو مهمونی کذایی دیدیش و از فرداش...

دونستم این خشم از کجا کنترلم رو از دست دادم، نمی

 پیداش شده. 

 کرد.  مشتی تو صورتش خوابوندم که از درد ناله

به پهلو جلوی پاهام افتاد و با دست هاش سعی کرد کامل 

لرزید و کف پخش زمین نشه. تک به تک اندامش می

 براق نمایشگاه رو مزین به خون کرد.
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 آرشام یکم آروم...-
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نفس عمیقی تو ریه هام فرستادم و به امیری که دوست 

داشت بهم یادآوری کنه باید کمی خونسرد تر برخورد 

 کنم، چشم های داغ کردم رو نشون دادم و غریدم.

 بلندش کنید.-
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دستاش رو از پشت گرفتن و جسم بی حالش رو بلندش 

اغش مزین به خون بود و چشم هاش بی رمق و کرد، دم

 خسته...

نیومدم بگم چقدر کارت درست بوده چقدر غلط،  -

نیومدم بگم اون دختر مالک داشت و تو پریدی وسط. 

فقط بزار ببینمش خواهش میکنم. باید چیز مهمی بهش 

 بگم.

کرد ام خس خس مینفس هام با شدت خارج میشد. سینه

 ز افتضاحه!و درد گلوم االن یک چی

امیر نگاهی به حال وحشتناکم و رگ گردنی که 

دونستم باد کرده و قرمز خط نشون میکشه کرد و یک می

 قدم جلو رفت.

 یم.گاگه حرفت خیلی واجبه به ما بگو خودمون بهش می-
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ا و بتونم، باید ببینمش. از کجا بدونم شما حرفامنمی-

دش عق کنید؟ حرفام نه ربطی بهتبصره تو گوشش نمی

 داره نه درمورده کارنه! به جونش بستگی داره...

چند ثانیه پشت پلک چشم هام رو فشار دادم بلکه عسلی 

 های براقم خاموش بشند و از اون حالت تهاجمی دربیان.

و کم و کن برگرد هر جهنمی مهیار از نمایشگاهم گورت-

 ت نذاشتم گمشو!و به دل ننهکه بودی. تا داغت

زدم تا ببرنش، همین که تکونش دادن داد  بشگنی رو هوا

 زد.

کارن دیگه آلفا نیست، آیت همه کاره شده، باید به -

حرفم گوش بدی. جون یاسمن در خطره. جادوگرا با 

 آیت صلح کردن. قرار داد بسته...همتون در خطرید.

کرد، با نگاهی سرخ بهش نگاه کردم،حرفاش کمی تقال می

 قلقلکم داد.
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 ولش کنید.-

 رو ردیف کرد. از تقال برداشت و تند تند کلمات دست

و مسموم کردن. شب بعد عقدش با ریما، آیت با کارن-

رفت با جادوگر افرادش حمله کرد چون زیر بار نمی

آشام ها نسبت به جماعت صلح کنه، صلح تو با خون

 جادوگرا منطقیه. کارن زندانیه منم با بدبختی اومدم.

ای دنبال تحلیل حرف هاش نیهساکت شدم و تو اندک ثا

 بودم که بازوم رو گرفت و التماس وار ادامه داد.

جون یاسمن، تورو به ارواح خاک درگذشتگانت بزار -

و بهش بدم. جونش در خطره، جون ببینمش باید اون کیف

 همتون در خطره...

 مکث کردم. التماسش کمی به وجودم مالیمت بخشید.
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ستور بودن و امیر دخالت بچه ها دست به سینه منتظر د

 کرد.نمی

 دستی دور دهنم کشیدم و رو به سعید و پژمان غریدم.

 و ببندید و ببریدش تو انبار...دست و پاش-
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 چشم های بی رمقش چند ثانیه مبهوت شد. 
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و عقب بردنش، برعکس نفس دست هاش رو گرفتن 

کردن، ش تقال میهاش که برای بیرون پریدن از سینه

 خودش تقال نکرد. 

تا زمانی که از در پشتی بیرون ببرنش نگاه پرحرصم روی 

 چرخید.هیکلش و افرادم که همراهیش کردن می

 اینی که گفت اصال معنی خوبی نمیده.-

 کنارم ایستاد. 

، درحالی که نگاهم روی بوی عطر گرمش تو بینیم نشست

 صورت اخم کرده و مردمک های یشمی نگرانش بود.

 م رو بلند کردم.خطاب به سعید صدای گرفته 

درستی حرف های مهیار رو برام تایید و رد کن. یه سر -

به عمارت سروندی بزن ببین چه خاکی تو سرشون شده. 

 خوام.اطالعات دقیق می
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ل فرو رفتم و با سری تکون داد و رفت، خسته روی مب

 دست پیشونیم رو فشار دادم. 

 ذاری ببینتش؟می-

 جوابت یه نه گندست، اصاًل راضی نیستم.-

قدم های کوتاهی برداشت، به کیفی که روی میز افتاده بود 

 و مهر و موم شده بود دست کشید و مالیم گفت:

زیر نظر خودت بزار مالقات کنن، شاید چیزی بگه که  -

ه. به این فکر کن که اگه جادوگرا با آیت به دردمون بخور

ی شیم. چه تو باشپیمان بسته باشن دچار مشکل بدی می

 چه من.

سرگردون دستی به گردنم که به خاطر خستگی و شاید 

 کرد کشیدم. سرماخوردگی کمی درد می
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اینکه چرا جون یاسمن در خطره و چرا باید جادوگرا با 

 یک معمای جدیده. آدم مضخرفی مثل آیت پیمان ببندن،

مثل معمای کردان، اون گردنبند، اون پولک های تو حموم 

 یاس، خونی که پریزاد ازم گرفت و هزار تا زهرمار دیگه!

تونست این مسائل رو بهم ربط اصاًل ذهنم هیچ رقمه نمی 

 بده.

 یک کلید الزم داشتم، شاید هم یک شاه کلید! 

 کردم. به چشمم دست کشیدم و به پیام بهار نگاه

رحمت گفت قلبش خوبه ولی از صبح که بیدار شده 》

 《و یسنام حرف نمیزنه. همش گریه کرد با من

حالش طبیعی بود! فکر کنم االن تنها مسئله طبیعی همین 

 حالت های یاسمن بعد از دست دادن عزیزش باشه. 
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جوابی ندادم، دلم و گرگم طاقت نداشتن. بلند شدم و رو 

 فکر امیر گفتم:به چهره درهم و تو 

هو برقش کم دست بزن به اون، دیوارش شوکر داره یه-

گیرتت کالغ خشک شده میشی مجبور میشم به موزه می

 تاکسیدرمی اهدات کنم.

 سمت در قدم برداشتم که صداش بلند شد.

꙰🍹 

۳۳۵ 
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 ه؟میری خون-
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 سری تکون دادم و خسته و گرفته گفتم:

قراری میکنه. تو باش، یاسمن حالش خوب نیست، بی-

 ببین سعید چیزی دستگیرش میشه یا نه. بهم خبر بده.

*** 

 "یاسمن"

زانوهام رو تو شکمم جمع کردم. موهای پخش و پال 

شدم یک طرف چپم ریختم و گونم رو به سر زانوم 

 چسبوندم و چشم بستم.

طرز وحشتناکی قفسه سینم با هر کوبش قلب به  

 کرد.م درد میچارهبی

 خورد وم پایین سر میاشک مثل سیالب از کنار شقیقه

 ریخت.روی پتوی گلبافت سفید روی زانوهام می
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نفسم تو قفس بود، جاش کم بود، جا واسه این همه درد  

 نداشتم.

. ترسیدم از روزی که بازهم عزیزم رو از دست بدممی 

انگار از هرچی بدت بیاد سرت میاد و از هرچی بترسی، 

 سرت میارن!

کشید و با یادآوری آخرین صدای بابای قلبم مدام تیر می

فرهاد، جوشش جدید ریزش اشک ها و باز درد کردن 

 روحم از سر گرفته میشد.

ی بود که بهش گفتم میام دنبالت، اوج حس دردم ثانیه

ن، بهش گفتم همه چی بهش گفتم بعدًا برام حرف بز

 درست میشه.

ه، ذاشتم بیشتر بگذاشتم حرف بزنه، کاش میای کاش می 

 کاش اون لحظه که گفت دوستم داره صد بار تکرار میشد.
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ریخت. ماسک اکسیژنش غلتید و پایین میاشک هام می

هنوز بین انگشت هامه و من حتی ازش خداحافظی 

 نکردم.

 سبب تمامش منم. کردم تمامش تقصیر منه، محس می

 شاید یک راهی بود، شاید میشد یک کاری کرد... 

بار گناهانم با بار درد و ناراحتیم اندازه یک کوه بزرگ رو 

 کرد.شونم سنگینی می

با باز شدن در حواسم پرت شد، هق ناخواسته ای از گلوم 

 بیرون پرید.

چرخید. خورشید نگاهش غمگین بود و روی هیکلم می

یانه به زیر پلکم دست کشیدم و دستمال درو بست، ناش

 کاغذی تر شده ای به بینیم کشیدم.
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کنارم زانو زد، کنج دیوار بیشتر مچاله شدم و نگاهم رو از 

 ش گرفتم.چهره آشفته و بهم ریخته

برعکس من هنوز شق و رق بود. استوار بود، کمرش  

نشکسته بود، شونه هاش خم نشده بود، قلبش احتمااًل 

 تونست نفس بکشه.کرد و میدرد نمی

خواستم یک تابلو رو خودم نصب کنم بزرگ ولی من  می

 بنویسم.

مخاطب شما از حجم زیاد ناراحتی درحال دق کردن 》

 《است، لطفًا مزاحم نشوید!

 یاس...-

گفت قلبم پلک هام رو بهم فشردم، هربار که یاس می

 لرزید. می

 نی؟کببینمت عروسک قشنگم، باز داری گریه می-
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لرزید. تو خودم هق بعدی رو بلند تر زدم، شونه هام می

 جمع شدم، لحن مهربونش دلم رو سوزوند. 

اش باال اومد و پای چشم رو انگشت های بزرگ و مردونه

 پاک کرد. 

 یاسی ببینمت. -

 بینیم رو باال کشیدم از نگاهش گریزون بودم. 

 لرزید.از اون عسلی های مهربون که کمی می

 پارتادامه 

ام رو با مالیمت نوازش کرد و آروم چونم رو سمت گونه

 خودش کشید.

 نگاهم کن ببینمت گیسو کمندم.-

ش کدر تر شد، غمگین تر با دیدن نگاهم حالت چهره

 شد. صدای گرگش بلند شد. 
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بی طاقت دستش دور گردنم حلقه شد و جسم سرکشم 

ن درو که قصد داشت همچنان کنج دیوار باشه با زور به ب

داغش فشرد. توانم واسه مقاومت در اون لحظه مساوی با 

 هیچ بود.

 کارم کرددونم بغلش چیش فشرد، نمیسرم رو به سینه

که یک هو تمام بغض های عالم تو گلوم ترکید و 

 ترشحاتش از چشمم بیرون زد.

جانم، جانم عزیزم، بگردم...قربون اون اشکات بشم. -

 ونم عروسکم...قشنگم...فدای اون نگاه ناراحتت بشم. ج

روی موهام رو بوسید و مثل کودکی زخمی، تنم رو بغل 

 کرد.

  

۳۳۶ 

 🍹 
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 ش، بوی بارون، بوی شرمندگی، بوی نیاز!بوی عطر قهوه

کردن تسلی بخش وجودش و گرگش با تمام قوا سعی می

 م باشند. وجود پر درد

دستش روی موهام جابه جا میشد. تارو پود طالیی 

 کرد.رنگش رو نوازش می

 بوسه دیگری روی موهام نشوند. 

 صاف تر نشست. 

هیکل بزرگش کمی برای بغل کردنم روی زمین مشکل 

 داشت. 
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لرزه. هق نزن فدای اون اشکات بشم، هق نزن تنم می-

 قربون اون چشم بلوطیت بشم.

لرزید، ولی بی دریق به تیشرتش چنگ انگشت هام می

 دم. ززدم و صورتم رو بیشتر به تنش فشار دادم و هق می

کردم گرگش اینجاست، کنارمه و داره با تمام حس می

کنه بیرون بیاد و آرشامه که بهش اجازه توانش مبارزه می

 نمیده.

تونستم کنار ولی حس کردنش راحت بود، حتی می

 ای زوزه هاش رو بشنوم.ضربان نامرتب قلبش، صد

 هاش برام رنگ و بوی جدیدی داشت. قربون صدقه

از آغوشش خجالت کشیدم. از نوازشش، از اینکه تو این 

 ای بود که زیر بارون لبثانیه پدر شده و روز قبل معشوقه

 هام رو به اسارت لب هاش گرفت.
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ی از وجودش و گرمای تنش و اون آرامش نا چند دقیقه

بردم، آرامشی که جناس ناقص حرکتیش من انکار بهره 

 داد.رو از ِگل به ُگل سوق می

اگر همه روزم تو ِملک، مثل بیچاره ها زار بزنم، آرشام من 

 کرد.رو با َمَلک همراه می

 میشه گریه نکنی عزیزدلم؟-

انگشت هام از روی پارچه مچاله شده لباسش شل شد، 

و  یچیدخواستم عقب بکشم ولی دستش دور شونه هام پ

 م داشت.محکم تر نگه

 خوام..گ..گریه..کنم...ب..بازم..گریه..کنم.می-

گونه راستم روی قلبش نشست. پلک هام رو بهم فشردم 

 و زیر لب ناله کردم.
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کسی براش گریه نمیکنه...کسی دوستش نداشت فقط -

من بودم. ه..همه خوشحال شدن 

 مرد...ه..همه..ا..از..مرگش..خ..خوشحال..شدن.

ای ناموزون در گلو و سکههقی که بیشتر شبیه سکبا 

ام یا شاید ته حلقم بود، نوازش هاش رو از سر سینه

 گرفت و مالیم لب زد.

_هیش، عزیزم. آروم. باشه گریه کن...گریه کن من اینجام. 

و، تا هروقت بخوای اینجام ولی االن گریه نکن؛ ببین من

 عروسک آرشام.

ا دست هاش قاب کرد. کمی تکون خورد، صورتم رو ب

 ن! بسته مگرمی دستش زیاد بود، برعکس تن سرد و یخ

آلودم که بارش باران و تگرگ رو باهم به چشم های مه

 داشت زل زد.
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یکم استراحت بده چشمات، تو حق داری هرچقدر که -

بخوای واسه آدمی که دوستش داشتی عزا داری کنی. ولی 

 رحم کن به اون بلوطی قشنگت. 

شصتش رو نرم روی مژه های خیسم کشید، تر انگشت 

 پلک هام رو به سر انگشتش هدایت کرد و مهربون گفت:

♧••• 

۳۳۷ ♡°°° 
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کنی و دونی وقتی گریه میبه من رحم کن خب؟ نمی-

قصیر منه این طوری هق میزنی چقدر از خودم بدم میاد. ت
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که نتونستم رو قولم باشم، نتونستم به موقع برسم. بدقولی 

کردم. بهت دروغ گفتم، تو پرسیدی کجایی و من اونجا 

 بودم ولی واقعًا...

 ساکت شد. 

به خورشید شرمگینش نگاه کردم. سر پایین انداخت، 

انگار بغض بیخ گلوش رو با ریش سیبیل گرو گذاشتن 

 داد.عقب هول می

تونستم بگم..می..ترسیدم با شنیدن این خبر برای م..من ن-

ترسیدم بیرون اومدنت از اونجا دچار مشکل شی. می

ون ترسیدم یاس! از واکنشت که بداتفاقی برات بیوفته، می

 ترسیدم.من قرار بود شکل بگیره می

مثل پدری که پول داشت ولی دیر رسید سر تولد  

ی ر رسید باالدخترش، مثل دکتری که دانش داشت ولی دی

 سر بیمارش.
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حسرت و غم تو واژگانش موج میزد و این برای منی که  

 همیشه محکم و جدی دیدمش کمی عجیبه. 

شاید درکش برام سخته، تاحاال کسی به خاطر از دست 

 دادنم نترسیده. 

من حقی نداشتم ازش دلگیر باشم وقتی تمام زندگیش رو 

 به خطر انداخت تا نجاتم بده.

تم دلگیر باشم چون خودمم دروغ گفتم، چون حقی نداش

تونستم بهش صدمه می》آرشام معنی حرف اینکه 

 دونست.رو نمی《بزنم

ه عامی راه بندازم کتونستم قتلدونست که میاین مرد نمی

 تا عمر داره ازم بترسه.

 آهی کشیدم و با لحن لرزونی گفتم: 
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ف رتقصیر تو نبود. م..من تورو مقصر نمیدونم. بابت ح-

 اون شب متاسفم حالم..حا..لم..خ..خوب نبود.

زیر چشمی نگاهم کرد، گرگ هوشیارش داشت مستقیم 

 کرد که جدی هستم یا نه! بررسی می

واسه تاثیر بیشتر حرف هام کمی بیشتر ازش فاصله 

گرفتم. پاهام رو زیر تنم کشیدم و با بغض خیره تو ماسک 

 اکسیژن بین انگشت هام گفتم:

 و کردی..ت..تقصیر تو نبود.تالشتت..تو همه -

و کسی در اعماق وجودم داد میزد که خودت مقصری و 

 بس!

 اشک دیگه ای ناگزیر از کنار گونم پایین افتاد. 
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دست آرشام جلو اومد و با مالیمت ماسک اکسیژن رو از 

الی انگشتم بیرون کشید و جاش نرمک رو کف دستم 

 گذاشت.

 بهم زد با نمک گفت:یک ثانیه جا خوردم که لبخندی 

فشارش بده، چون نرمه واسه ریلکسی انقدر خوبه! -

 تضمین میکنم خودمم تست کردم.

م گرفت، انگار مولکول های هوا بین گریه هام خنده

 زیادی برای تنفس برام سنگین بود.

نرمک صداهای ریزی از خودش درآورد. احساس  

 کردم به آرشام فحش میده.می

 ..و که نخوردی.غذات-

کردم گرفته درحالی که گوش های نرمک رو نوازش می

 گفتم:
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 خواد غذا بخورم.دلم نمی-

 نگاه چپی بهم انداخت و بدون انعطاف غرید.

 دلت گوه خورده.-

♧••• 
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شده  با چشم های پف کردم که شبیه کوفته برنجی

 متعجب و با ابرویی باال پریده براندازش کردم.
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چند ثانیه زمان برد تا حرفش رو تجزیه و تحلیل کنم و به 

ش جای ناراحت شدن از کلماتش، به لحن تخس و بامزه

 بخندم.

نگاه شاکیش روی ظرف غذایی که بنده خدا یسنا برام 

 آورده بود و حسابی یخ کرده چرخید.

 ا قربون صدقه هاش بود لب زد.با جدیتی که متضاد ب 

گریه و اشک ریختنت سرجاش، خورد و خوراکتم -

سرجاش. اگه بخوای غذا نخوری بدجور کالهمون میره 

 توهم! 

 تونم بخورم.خب میل نداشتم، زوری که نمی-

نگاهش براق شد، تنش رو جلو کشید. کف دستش رو 

 کنار بدنم روی فرش چسبوند. 
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که نگاهش روی لبم روی صورتم خم شد. درحالی 

 چرخید با صدایی گرفته و کمی خشدار گفت:می

اتفاقًا باید زوری بخوری، تو این شرایط بدنت بونه گیر -

ست. زور نگی در میشه. قلبت ناراحته و به مغزت چیره

 عرض یه هفته الغر میشی. 

 نگاه عسلیش مالیم باال اومد و قفل مردمک هام شد. 

 خورد توجه کردم. تاب می به مژه هاش که با پلک زدن

عروسک خوشم نمیاد الغر شی، همین االنم الغری. -

ت ضعیفه و قلبت ضعف داره. با این تن و بدن بنیه

 خوای هم پای من بیای؟ضعیف چه طور می

فهمیدم چی میگه و منظورش حواسم پرت لبش بود نمی

 چیه.

 یعنی چی؟-
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ه ؟ مگو یادت رفته؟ مگه نگفتی هرجا بری میامحرفات-

نگفتی ماهت میشم؟ مگه نگفتی تا تهش باهامی؟ این 

خوای پا به پام بیای؟ با غذا نخوردن؟ به طوری می

خودت زور میگی یا من بهت زور بگم؟ البته زور گفتن 

 من درد داره! مثل دیشب کم توقع نمیشم.

 با کلمه آخر جمله اش نگاهم رو باال کشیدم.

 دیشب؟ دیشب مگه چیشده؟-

 انداخت، دستش روی رونش حالت استراحت ابرو باال

 گرفت و خثمانه و با نگاهی ریز شده گفت:

 یادت نیست؟-

 نفهم وار سری به معنی نه تکون دادم که ریز خندید.

شاهلل عمری باشه یک جوری تو ذهنت فدای سرت ان-

 هک کنم که عمر داری اسمم رو شنیدی تنت بلرزه!
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اهی بینیش رو باال رسید و گنفس های داغش به چونم می

 کشید.می

نرمک مثل من از شیطنت خفته در لحن آرشام صداش  

 اومد. درنمی

 مگه چیشده؟ چی کار کردی؟-

انگشت شصتش رو زیر چونم کشید و لبم زیرینم رو 

 نوازش کرد و خمار گفت:

 واال هیچ کاری نکردم، از همین بابت پشیمونم!-

ع کردم و با ابروهام باال رفت. به سختی خودم رو جم

 سری پایین افتاده هول گفتم:

میشه وقتی تو حال خودم نیستم حرکت خاصی نزنی؟ -

 من چیزی یادم نیست.

 نفس عمیقی کشید.
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گوشیش صدا کرد، حینی که صفحه گوشیش رو چک 

 کرد تخس گفت:می
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قول نمیدم. همین االنم تو کلی بهم بدهکاری. ولی حاال -

 چون دختر خوبی بودی یه درصدی تخفیف میدم بهت! 

لب گزیدم. نرمک پنجه های کوچیکش رو تو پوست 

 دستم فرو کرد.

 سرما خوردی؟-
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اخم هاش  ثانیه به ثانیه بیشتر درهم میشد. صفحه پیام رو 

ش زد و م ریختهباال و پایین کرد و چنگی به موهای به

 جواب داد.

 خورده. یه-

 گرگینه هام مگه مریض میشن؟-

دهِن باز کردش رو بست. انگار جواب مناسبی نداشت 

کشید، تک بده. بی رمق از جام بلند شدم. پاهام تیر می

 کردن.تک استخون لگن به پایینم درد می

وحشتناک حس خشکی  داشتم. لیوان آبی سر کشیدم و  

 تخت گذاشتم.نرمک رو روی 

 حوصله دیدن یه نفرو داری؟-

دومین لیوان رو که نوشیدم ناخواسته نگاهم سمت 

 گردنبند مامان بزرگم رفت. 
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 و؟کی-

م تردید کرد. بهش نگاه کردم دربرابر لحن لرزون و گرفته

 که بلند شد و با دو دلی و حرص عجیبی گفت:

 هیچی ولش کن. بعدًا...-

ش رو گرفتم و لیوانم رو سر قبل اینکه سمت در بره بازو

 کشیدم. نفسم با اون آب ولرم جا اومد.

نداختم وگرنه تا فردا از تشنگی باید اون گردنبند رو می 

 له له باید بزنم.

 من خوبم آرشام.-

 یواشکی به صورتم اشاره کرد.

 ی میگه.ت چیز دیگهچهره-

 بی جون لبخند زدم.



 

Romanzo_o 2228 

سوختم برای  چهره من حاال حاال از درون خرابم و دل-

پدربزرگم خبر میده. خودت گفتی عزا دارم. آدم عزا دار 

ی هست خنده! ولی توان دارم. اگه مسئلهکه چهرش نمی

 بگو گوش میکنم. چیزی شده؟

مردد بود، تشویش حالت صورتش و نگاهی که به سقف 

کرد دوخت و رگ گردنی که موندم چرا داشت باد می

 کنجکاوم کرد.

 کرد تورو ببینه گفتنمایشگاه، اصرار می مهیار اومده بود-

باید یه چیز مهم بهت بده و یک چیز مهم تر بهت بگه. یه 

به پسرعموت زد که خوب نبود. گفتم سری حرفام راجع

بچه ها تحقیق کنن ببینم راسته یا دروغ. االن تایید کردن 

 دروغ نگفته.

 اخم هام درهم شد. مهیار چرا باید بیاد دیدنم؟ 
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ی داشت؟ این همه بال سرم اوردن، پدربزرگم، تنها چه دلیل

 کسی که داشتم هم کشتن دیگه دردشون چی بود؟ 

کردن؟ خواستن از جون زندگی من؟ چرا ولم نمیچی می

کشید و قصد نداشتم حس نفرتم داشت دوباره شعله می

 دوباره با طرز نگاهم آرشام رو بترسونم. 

 پلک بستم و نفس عمیقی کشیدم.

 ه عصبیم زل زد و مالیم گفت:به چهر

هیچ اجباری واسه این دیدار نیست عروسک. اگه -

 ناراحتت میکنه...

 بین حرفش پریدم و با حرص گفتم:

 خوام ببینمش.می-

♧••• 
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 انگشت هاش مشت شد.

الی ورقه خواست تو البهنگاهش با فضولیت تمام می 

ای بود ش الیههای کتاب قطور مردمک هام که هر صفحه

 برای پنهان کردن نوشته های پر نفرت و خشمم، نفوذ کنه.

خوام با دیدنش اذیت بشی. هرچند مهیار نقشی تو نمی-

خوام بدونی، اطالعاتش مرگ پدربزرگت نداشته ولی می

های زیادی واسه هرچقدر مهم باشه مهم نیست و من راه 

 فهمیدنشون دارم.
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رو ازش گرفتم، گیج و با حالتی عصبی موهای طالییم رو 

 باالی سرم جمع کردم.

شال مشکی، مانتو مشکی تمام بندو بساطی که بهار برام  

 آورده به درخواستم مشکی بود.

 کردم،رخت عزا به تن داشتم همون طور که لباس تنم می

 با صدایی گرفته گفتم:

کسایی که تو اون خونه هستن، تک به تکشون تو  تمام-

گذرم آرشام. به خدا مرگ بابافرهادم نقش داشتن. نمی

گذرم ولی باید مهیارو ببینم. قسم از هیچ کدومشون نمی

دلیل نمیاد اینجا، به خصوص که مثل اون جونور موذی بی

 ترسه.سگ ازت می

 وقتی سمتش چرخیدم تو هپروت بود. تقریبًا داشت با

 کرد. نگاه داغش دیوارو سوراخ می

 بریم ...-
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 چند بار پلک زد، نگاه ناراضیش روی لباسام چرخید. 

 نشست مالیم گفت:حینی که دستش پشت کمرم می

 گرم باید برات خرید کنم. یه خرید حسابی! لباسات-

نیست، تو سرما بخوری بهارو میکشم با این لباس 

 آوردنش!

*** 

 اومد.س بیرون که سوز میانبارش گرم بود. برعک

کردم زمستون داره آخرین زور های خودش رو حس می 

میزنه و همراه باد مسافر قاچاقی میشه تا بتونه به بهار 

 برسه.

خواست این شهر دود گرفته همچنان زیر چتر انگار می

سرما و هوای لرز آورش باقی بمونه، سرما که باشه تمایل 

 به گرما زیاد تر میشه.
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ل به یک بغ》باید یکی رو پیشونی همه بنویسه اصال 

 《گرم نیازمندیم

به چشم های بی رمقش که با اشتیاق روی صورتم 

 چرخید نگاه کردم.می

 آرشام چراغ باالی سرمون رو زد و با حالت شاکی شونه

و بازوش رو به دیوار چسبوند و طلبکارانه و دست به 

 سینه ایستاد.

 یک ثانیه فروکش کرد.  از دیدن حالت نگاهش خشمم تو 

پوست پیشونیش زخم بود و بینیش خونی! حتی دستمال 

سفید دور لب هاش هم کمی خونی بود.  متعجب و گیج 

 لب زدم.

 این چرا انقدر آش و الش شده؟-

♧••• 
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ش رو کمی عقب چ شدهجلو رفتم، پاهاش طناب پی

 کشید. 

و دست های  از پشت به میله رادیاتور بسته شدش رو 

 تکون داد.

نگاهش با دیدنم کم کم آرامش گرفت و با چشم هاش  

 از آرشام گله کرد.

به اخم های درهم و عسلی های تیزی بیرون کشیدش 

 اومد انقدر خشن برخورد کرده باشه! ناباور گفتم:نمی
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 تو زدیش؟-

 رفت و چپ چپ مهیارو برانداز کرد.دمی گ

شاید از دستم در رفته یکم تصادفی زده باشم. آخه دق و -

و دلی داشتم. یکمم عقده، یکمم خودش زر زد اعصابم

 خراب کرد. وگرنه من دست بزن ندارم!

قیافه مهیار مچاله شد، ملتمس نگاهم کرد. دستم رو جلو 

 ه فوریبردم و پارچه بین لب هاش رو پایین کشیدم ک

 دمی گرفت و سمت آرشام داد زد.

و کت بسته نگه داشتی انگار دزِد جانی یک جوری من-

گرفتی. من که گفتم تسلیمم، دیدی که چیزیم با خودم 

 ندارم. چته آخه مسلمون؟

 آرشام نیشخندی زد.
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و شکر کن شمر نشدم وگرنه واسه تو کافرم. برو خدات-

 ت.سینه ذاشتم روبردیم میو میجا سرتهمین

دهن مهیار بسته شد، کمی خودش رو منقبض کرد. زیر 

 چشمی به حال ناخوشم زل زد و آروم گفت:

 خوبی؟-

جوابی ندادم، فقط تماشاش کردم. چهره کتک خوردش 

کردم میده ولی برام مهم داد. فکر میدردم رو تسکین نمی

 نبود. سمتم خم شد و آروم نجوا کرد

یم، یه چیز مهم باید بهت یاسمن ببین، باید حرف بزن-

 بگم. میشه بگی آرشام بره؟ لطفًا. 

بازم صامت موندم. کف انبار درحالی که پاهام رو زیر تنم 

 کردم نشستم. خسته بودم، دلگیر بودم.جمع می
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کردم حتی اگر تموم آدمای اون عمارتم درد حس می

 گشت.بکشن حالم خوب نمیشه. پدربزرگم برنمی

 دا حرفام مهمه.خواهش میکنم، به خ-

مردمک های آب گرفتم لرزیدن، چی در این ثانیه برام 

 مهم بود؟ راه پریزاد؟ پری کامل شدن؟ 

انتقام و تحمیل درد به گرگینه ها؟ پریزاد چرا نگفت تهش 

 چی میشه؟

رسید؟ ته تمام رنجی که طرف میکشه، چی به من می 

 گرفت؟چرا از جسم کتک خورده مهیار دلم آروم نمی

 ر باید درد کشیدن طرف رو ببینم تا غرق لذت بشم؟چقد

 خورد؟پس پری بودنم به چه درد می

 آرشام، میشه مهیارو باز کنم و باهاش تنها حرف بزنم؟-
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لحن بغض آلودم به هم ریختش، بهم هشدار داد ناراحت 

 میشم ولی جدی نگرفتم. 

 با مکث طوالنی و نگاهی طوالنی تر جلو اومد.

شدنش نامحسوس تنش رو کمی تکون  مهیار با نزدیک 

 داد و فوری سر خم کرد.

باالی سرمون ایستاد، دستی دور دهنش کشید، تو نگاهش 

 یک فحش آب دار نثار مهیار کرد.

از جیب شلوارش چاقو ضامن داری دستم داد و با  

 نارضایتی تمام غرید.

 جلوی درم! تموم شد صدام بزن.-

♧••• 
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 سری به معنی باشه براش تکون دادم.

 کرد. وقتی رفتگردنم درد گرفت و کمی لنگم گز گز می 

 نفس آسوده مهیار مثل خشاب اسلحه خالی شد.

نگاهم به تیغه تیز چاقوی ضامن دار بود که نیم رخم رو 

ون ک خسته و درتونستم تصویر این دخترشکافته و می

 آشفته رو ببینم.

دسته چرمش، با اون بند های مشکی آویزون انتهای دسته 

ای مشکی قرار داشت کف دستم سست که تو هر بند مهره

 بود.
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خوشحالم حالت خوبه، خیلی نگران حال و روزت -

 ترسیدم اتفاقی برات افتاده باشه.بودم. می

نیشخندی زدم، تصویر دخترک نصف گریه و نصف 

 کرد.تمسخر می

 و به چی میگی؟خوب؟ حال خوب-

 نگاه سرخم رو باال کشیدم.

م شبیه آدم خوب و م خوب میبینی؟ قیافهتو توی چهره-

 خوشحالیه که از بند رها شده؟

زانوش رو خم کرد روی زمین گذاشت. کمی تنش رو 

 جلو کشید و گرفته لب زد.

شی؟ ر باز بند کارن فرار کردی که اسیر و پابند سلحشو-

من در تو آزادی نمیبینم. دختری رو میبینم که قالده 

و به دندون های تیز یک شکارچی وحشی فروخته. بردگی
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شه و بو بکگرگینه جماعت همینن عزیردلم. کارن نباشه تن

و گاز بگیره، یک گرگ دیگه این کارو میکنه. تا زمانی که 

انتخابت یک گرگ نره، اسیری. شاید نوع اسارتت فرق 

 کنه.

اخم کردم، آرشام مثل کارن نیست. هیچ شباهتی بهم 

 نداشتن و همین باعث شد راحت تر بهش اعتماد کنم. 

 دمی گرفت، وقتی چهره عصبیم رو دید آروم تر گفت:

بابت مرگ پدربزرگت متاسفم. تسلیت میگم، دلم -

 خواست این طوری بشه.نمی

ظر تکرد و لحظه منحرص تو بند بند وجودم بندبازی می

 بودم، دختر بندبازم از اون باال پرت زمین شه.

 برو سر اصل مطلب...-

 کالفه طناب پیچیده شده دور پاهاش رو باز کردم.
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 واسه چی اومدی اینجا؟-

به انگشت های لرزونم خیره شد، به چشم های نمدارم به 

غروری که شکست، به دلی که شکست، به کمری که 

 خیره موند.شکست، به یک مشت استخون شکسته 

 یاسمن...-

بغض بیخ گلوم رو گرفت. با فشار تندی شونش رو 

 سمت مخالف هول دادم.
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بند طناب دور مچش رو چاقو پاره کردم و با قامتی که 

 لرزید بلند شدم.می

 گرفت.ت میاشکم داشت از تالشم سبق

و خواد ببینمت. حالمو بزن و زودتر برو. دلم نمیحرفت-

 بهم میزنی.

من تو مرگ پدربزرگت نقشی نداشتم که این طوری -

 میکنی. من هیچ کاره بودم. روز قبل عقدت رفتم دماوند! 

دربرابر لحن دلخورش پلک زدم و پشت بهش ایستادم. با 

 پشت دستم فوری نم اشکم رو گرفتم.

ت، ذاشداشت کم کم رو ضربان قلبم اثر بغرنج می خشمم

 دوست نداشتم حرف پریزاد درست باشه. 

ن خواستم به ایمن قباًل از ترس آرشام لذت بردم ولی نمی

 لذت عادت کنم. 
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و بگو یا من به درک کجا رفتی و کجا بودی، یا حرفات-

 میرم!

سکوت کرد، قدم اول رو که برداشتم بازوم رو گرفت و 

 خودش کشید.سمت 

کنترلم رو از دست دادم تمام حرص و خشمم رو تو  

دستم ریختم و چنان سیلی توی گوشش کوبیدم که 

 صداش تو کل اتاق پیچید.

صورتش سمت مخالف چرخید، انگشتت شل شد و کف 

دست من از جراحتی که مجدد، ضرب بهش وارد شده 

 خونی شد.

ردن و تمام غم تلمبار شدم تو لحنم خودشون رو جا ک 

 توی صورتش غریدم.

بهم دست نزن، دست نزن میفهمی؟ نتونستم حالیتون -

کنم از همتون متنفرم، از همتون بدم میاد. عق میزنم وقتی 
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بینمتون! از اون جهنم فرار کردم. از دست کارن، از می

دست تو! از دست آیت و اون گله مسخرتون. تمام عمرم 

 هرچی گفتید سر خم کردم و تهش چی شد؟

پلک هاش رو باز کرد. لب هاش رو بهم فشرد و دربرابر 

 غصه هام الل تماشام کرد.

پدربزرگم، تنها کسی که واسم مونده بودم کشتید. تک -

 تک شما تو مرگش مقصرید، همتون!

اومد و شالم م داشت از جاش درمیدمی گرفت، سینه

 داشت کم کم از دور گردنم شل میشد. 

بی توجه به خون جاری  نگاهش شرمنده سقوط کرد و

 شده کنار لبش آروم گفت:

 حق داری.-

 حقت بخوره تو سرت مهیار!-
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به لحنم تلخ خندید و با وجود سیلیم باز شونه هام رو 

 گرفت و مجبورم کرد نگاهش کنم.

به خدا قسم کارن تو مرگ پدربزرگت نقشی نداشت. -

تمامش زیر سر آیته. کارن داشت واسه پدبزرگت خونه 

کرد. اصال فکر میکنی چرا من رفتم دماوند؟ کارن میآماده 

کار کرده. به خدا قسم روحشم خبر نداشت آیت چی

 راست میگم.

 مخم کم کم داغ کرد.

؟ و بگیریو میگیری نه؟ بازم اومدی طرفشبازم طرفش-

خوای متقاعدم کنی آدم خوبیه که برگردم؟ تو آدمی می

 آخه؟ تو آدمی؟

♧••• 
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حس میکردم التهاب درونم داره منفجر میشه! تنم رو 

عقب کشیدم که مچ دستم رو گرفت و با جدیت تمام 

 صورتش رو نزدیک آورد و گفت:

و بگیرم. اومدم هشدار بدم که کارن نه، نیومدم طرفش-

دونن، رو جفتش میش توهنوز چشمش دنبالته و گله

 جونتون در خطره.

م رو دید جا خوردم و سرجام موندم. وقتی نگاه شوکه

 ادامه داد.

نیومدم برتگردونم، اومدم بگم با آرشام زودتر ازدواج -

کن! بزار نشانت بزنه، گرگش آلفاست. اصل آلفا اونه نه 
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کسایی مثل امثال کارن. زودتر عقد کنید، جفتش شو. تنها 

تونه تورو از دست آیت حفظ کنه فقط ن میکسی که اال

 سلحشوره!

چشم های خیس و ورم کردم گرد شد و حس کردم پایین 

 تنم رو حس نمیکنم. 

مچ دست شل شدم رو رها کرد و با لحن کنترل شده که 

 کرد، گفت:همون طور که خون کنار لبش رو پاک می

گرفت. و میتا زمانی که کارن آلفا بود جلوی آیت-

م آزارت داد. اذیت شدی، اسیر شدی ولی اگه زنده میدون

موندی به خاطر محافظت کارنه، از اینجا به بعد آیت هر 

خواد تورو بکشه! االن کارن آلفا نیست ثانیه دنبالته می

خوادتت و همین امروز شده هیچ کاره، ولی هنوز می

فرداست که قبول کنه با آیت همراه شه. فقط کافیه باباش 

 بهش بده.قول تورو 
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نفسم در این مسقف گیر افتاد، حس کردم راه تنفسیم 

 بسته شده! 

ش رو با عقب یک قدم عقب رفتم که مهیار ادامه جمله

 روندن موهاش تکمیل کرد.

یه کیف واست آوردم. رمزش چهاره و صفره. شناسنامه -

و مدارکت، پاسپورت، کارت ملی و یه چیز دیگه که 

ا برید، کجاش مهم نیست مجبور شدم بدزدمش. از اینج

 فقط برید تا اوضاع بهم ریخته تر نشده.

 صورتش از درد مچاله شد.

انگشت هاش روی پهلوی راستش مشت شد و دستش رو 

به قفسه آهنی کنار دیوار گرفت و ناله کوتاهی زیر لب 

 کرد.

به آرشام بگو ببرتت یه جای امن. اگه یه نفر بتونه -

و بگیره فقط جلوی آیت و جادوگرای متحدش ر
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سلحشوره! من جرئیات نقشه آیت رو نمیدونم. معلوم 

 ش چیه.شرف نقشهنیست بی

 بیشتر خم شد. به خودم اومدم یک قدم جلو رفتم.

 مگه چقدر کتکت زده؟-

 تلخ خندید و با حال خرابی گفت:

صورتم کاردستی آرشامه ولی بقیه جاهام تقصیر اون -

 نیست.
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 سرجام ایستادم و بی اراده لب زدم.

کی کتک زده؟ کارن؟ فقط اونه که دست به زدنش -

 محشره.

چاله نویزهاش حرص و به لحنم که تو انتهای سیاه

 حالی تحویل داد.تمسخر موج میزد لبخند بی

و م دفاع نمیکرد پدرش منکارن؟ اینبار نه، احتمااًل اگه از-

 کشت.می

 کار کردی!چرا زدتت؟ مگه چی-

با قرار دادن دستش به دیوار و تکیه گاه قرار دادنش، کمر 

 صاف کرد. 

کشید تا ش با دم های بلندی که میدرحالی که سینه

دردش رو کمی قابل تحمل تر کنه، با یک قدم فاصله 

 جلوم سینه صاف کرد. 
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بود و الزم نبود به پنجه گره  هرچند که دردش مشهود

 خوردش اهمیت بدم.

 حوصله گفت:دربرابر سوالم بی

فقط رو اعصاب سلحشور نرفتم. ملت کم اعصاب شدن. -

 یبه خصوص اون پیرمرد مشنگ. اعتراضات تو هر گله

مجازه ولی در کل آیت زیاد از من خوشش نمیاد. اینا مهم 

 نیست...

 د.دستش روی شونم گذاشت و ادامه دا

تونی به اون کله و یادت نره، من باید برگردم. میحرفام-

 و گم کنم و برم؟خر بگی اجازه بده بی سرو صدا گورم

م مثل پژواکی با فکی منقبض شده و دردی که در سینه

پیچید، براندازش کردم. ترسناک در دل کوهستان می

دستش رو به کمرش گرفت و با کمی لنگ زدن سمت در 

 رفت.
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 ه آژانسم برام بگیره چه قدر خوب میشه!اگه ی-

 به در رسید. 

حالم بد بود، خیلی بد! اون درد داشت و من خوشحال 

نبودم، اون آدم بده زندگیمه، یا دست کم یکی از همراهان 

آدم بده زندگیمه و من باید از دردش خوشحال بشم ولی 

 نبودم.

به خاطر دادن مدارکم اومده، به خاطرم از آرشام کتک 

 ورده.خ

وجدانم بیدار بود و احساساِت جریحه دارم تو سرم سرک 

 کشید.می

 لب گزیدم و بدون فکر کردن جمالت رو ردیف کردم.

و برنگرد مهیار، پیش آیت برنگرد اگه بفهمه مدارکم-

 کشتت.آوردی می
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 ش چرخید.سرجاش موند. از سرشونه

 برنگردم؟ اونوقت کجا برم؟-

با زبونی که قصد گرم شدن با گوشه مانتوم ور رفتم و 

 نداشت جواب دادم.

تونی بیای، با من! پیش ما بمون، آرشامم گله داره. می-

خودت گفتی آرشام از پس آیت برمیاد. مطمئنم قبولت 

 میکنه بهش میگم! مطمئنم قبول میکنه.

 حالت نگاهش غمگین شد و مالیم نجوا کرد.

  از داره.تونم باید برگردم. کارن تنهاست و بهم نینمی-

 حرصم گرفت.

و به خطر بندازی به خاطرش کشکه مهیار، کشه! جونت -

 که چی بشه؟ اون که دیگه آلفات نیست.
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قراری ناموزونم که مثل طوفان در یک روز گرم به بی

 تابستانی عجیب بود، لبخندی زد. 

هوا برای نفس کشیدن داشت کم میشد و توانم رو واسه 

 دادم. ایستادن داشتم از دست می

کم کم این گزگز کالفه کننده پاهام به یک درد شدید و 

غیر قابل تحمل داشت تبدیل میشد و همین توانم رو از 

 برد.بین می
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آلفام نیست ولی رفیقمه. تو از گذشتم خبر نداری. -

ش مدیونم. االن که همه بهش پشت کردن و بهجونم

تونم ولش کنم. نه به عنوان سرکرده، به عنوان کسی نمی

ها همینن و گرفت. گرگینهکه تو بدترین روز زندگیم دستم

یاسی خانم. این یه حقیقت رو اعصابه وفا دارن و سر این 

 ذارن!موضوع رگ وسط می

 نیشخندی بهش زدم.

م رو بگیرم. حال بدم خیلی سعی کردم جلوی اشک ها 

رفت و قیمت نگه داشتن آب حیاِت مثل تورم مدام باال می

 چشم هام رو برام مشکل تر میکرد.

و نداره. این همه واسش فداکاری کردی از کارن ارزشش-

خوای بری برو به درک. هنوز بلد سرشم زیاده. حاال می

نیستی هر رو از بر تشخیص بدی، نمیدونی چی خوبه 

 میفهمی کجا بری و کجا نری. برو به جهنم!چی بد. ن
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رو ازش گرفتم و سعی کردم بی تفاوت به چهره آروم و 

 کمی مهربونش قدم بردارم.

نفسم داشت قطع میشد و استخون لگنم یک جوری تیر 

 کشید انگار شکسته.می

وام خبهشون میگم برات آژانس بگیرن. زودتر برو، نمی-

 واسه آرشام دردسر شی. 

ستم باز کنم که مچ دستم رو گرفت و عقب درو خوا

جونم رو که تو دریای تضاهر داشت غرق کشیدتم. تن بی

 میشد جلوی هیکلش نگه داشت.

لبخندی روی لب های زخمیش نشست. جلو اومد، آب 

 دهن خشک شدم رو قورت دادم که زیر گوشم نجوا کرد.

 تو پری خوبی نمیشی.-
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گی کردن. کمی جلو رنگم پرید، اندام هام اعالم بازنشست

تر اومد و انگشت اشارش رو روی بینی و لبش گذاشت 

 و مثل گذشته چشمک بهم زد.

 من از راز کوچولوت خبر دارم.-

 گرفته با چشم های وقمچ پام تیر کشید، دربرابر نگاه مه

 زده لرزون لب زدم.

 ا..از کجا؟ -

 ریما!-

 با وحشت لب زدم.

 کی جز تو...م..میدونه؟-

شد. لب هام رو بهم فشردم و چشم بستم که دهنم قفل 

 صدای آرومش نزدیک گوشم پخش شد.
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ش حرف بزنم اگه نگرانی که به آرشام و دارودسته-

 خیالت راحت. دهنم قرصه!

 جوشید و حالم داشت بد میشد.الل شدم. سر معدم می

تو مهربونی یاسمن از روز اولی که دیدمت با وجود همه -

ی. دلسوزی، دل رحمی درست بد رفتاریا مهربون بود

 برعکس اهالی اون خونه.

کشید. تمام تنم فریاد لرزید. مخم سوت میپلکم می

 عطش میزد.

خوری. همین جوری بمون. تو به درد پری شدن نمی-

پریا رحم ندارن، درد طرف براشون مسکنه، لذته ولی تو 

 مهربون بودن بیشتر بهت میاد. 

پس از دیگری فرد روی صورتم خم شد، اشک هام یکی 

 ریخت. به حال بدم کج خندید.می
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 مراقب خودت باش، امیدوارم بعدًا باز ببینمت.-
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هنوز مچ دستم رو کامال رها نکرده بود، هنوز سر انگشت 

 ز شد. سوخت که در باهاش روی پوست سرم می

چشم های عسلیش از دیدن فاصله کوتاهمون و اون 

لمسی که یک ثانیه تا قطع اتصال فرصت باقی داشت، 

 سرخ شد.

 اخم هاش در هم تنید، مهیار خونسرد، عقب کشید.
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 حرفاتون تموم نشد؟-

کشید، با هر نفس، با هر پرتو درخشان خط و نشون می

 عسلیش!

 دستم بیاد!  یک جوری زیرپوستی غرید که حساب کار 

 شد جناب سلحشور، االن رفع زحمت میکنم.-

انگشت های مشت شدش روی چهارچوب در ازهم باز 

داد شد و درحالی که رگ بادکرده گردنش رو نشون می

 گفت:

رفع زحمت میکنی؟ اجازه بهت دادم از این خراب شده -

 و بزاری بیرون؟پات

 نداد. اکشنی نشون ابروهام باال پرید و مهیار هیچ ری

 شدست از سر فشار دادن لب هام برداشتم و بازو ورزیده

 رو بین انگشت هام گرفتم و مستعصل گفتم:



 

Romanzo_o 2262 

هاش که زد. ولش کن بزار بره، خطری که واسه ما حرف-

 نداره.

درحالی که مردمک های تیزی بیرون کشیدن روی 

 چرخید با جدیت گفت:صورت رنگ پریده اون می

های اخیر منم، به خصوص خطرناک و وحشی این ده -

وقتی کسی نگاهش روی مالم باشه بدجور خطرناک 

 میشم. روشنه برات؟

مهیار پوزخندی زد، به منی که رنگ به رو نداشتم نگاه 

 کوتاهی انداخت.

ی هم باشه سر همچین لعبتی خطرناک هرکسی دیگه-

 میشه. 

انگشت هاش مشت شد، به منی که خسته بودم و اشک 

 ز تبخیر نشده بود توجه کرد. م هنوروی گونه
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شاید هم لحن دوستانه مهیار که متضاد با نیشخند رو لبش 

 بود جلوی جوشش خشم آرشام رو گرفت. 

 دستش رو از درگاه در برداشت و کنار رفت.

 بزن به چاک!-

مهیار با تکون دادن سر ازم خداحافظی کرد و رفت و 

ه به ک دیدم که سعیدم زیر بازوش رو گرفت و با حرکاتی

 نظر تند نبود سمت در هدایتش کرد.

نگاه حرصی آرشام جلوی زبونم رو گرفت تا ازش  

 درخواست کنم براش آژانس بگیره.

 بریم خونه؟-

خواستم بگم من رو یک جوری گفت بریم خونه می

 نخور! 

 شد.پوست پام به سوزش افتاد، دردش داشت بیشتر می
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تی که از درد زیاد یکم این و پا و اون پا کردم و با طاق 

 کشید سری تکون دادم.استخون هام داشت ته می

*** 

پله های جلوی خونه رو بدونه توجه به نگاه خیره آرشام 

که هنوز پیاده نشده بود و تا خود اینجا فقط فرمون نازی 

 رو چلونده و حرف نزده، باال رفتم.

صدای خنده های عمه فریبا و بهار از گوشه سالن  

 اومد.می
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رو ندیده بودن بی توجه به جماعتی که هنوز حتی من

 سمت اتاق هجوم بردم.

 نفسم در سینه گیر بود. 

شیشه الزم داشتم تا گلوم رو ببرم بلکه نفسم دربیاد. تنم  

 رون پریده. سوخت. شبیه ماهی که از آب بیمی

 . سوختتنم داغ بود، اگر کسی بهم دست میزد قطعًا می

دیدم. سمت میز لنگ زنان رفتم و لرزیدم،  کمی تار میمی

 گردنبند رو چنگ زدم.

همین که کف دستم نشست حس خنکیش وجودم رو پر 

کرد. گردنبند آرشام رو درآوردم و مال مادربزرگم رو 

 انداختم.
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هینم از بین رفت. خس خس  کم کم نفسم برگشت، هین

سینم کم شد ولی از خشکی دهن و لبم و حتی بدنم 

 سوخت! چیزی کم نشد. پاهام به شدت می

درحالی که واسه بلعیدن اکسیژن عجله داشتم، پاچه 

 شلوارم رو باال زدم.

العاده خشک پاهام نگاه با وحشت به پوست قرمز و فوق

 کردم. انگار پوستم با روغن سوخته!

ه پوسته شده بود! از خشکی زیاد وقتی روش دست پوست

کشیدم یک جوری سوخت که به سختی سعی کردم جیغ 

 نکشم! 

تک به تک سلول های بدنم در تمنای قطره ای آب فریاد 

 العطش سر دادن.

رسید، پریزاد درمورد این جوری آب خوردن به دادم نمی

 شدن چیزی نگفته بود! 
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سنا، نگاه سرخم رو با باز شدن در و ورود سرزده ی

سمتش چرخوندم و پاچه شلوارم رو پایین کشیدم، 

 لبخندش با دیدن صورتم خشک شد.

 یاسمن؟ چیشده؟ چرا رنگت انقدر پریده؟ -

نگران از باال تا پایینم رو رصد کرد. مطمئن جلو اومد. دل

 بود حالم سرجاش نیست و قطعا نبود! 

 رای نفس کشیدنرسید، انگار هوا بهام نمیاکسیژن به ریه

 دادم...کمه، هنوز داشتم مثل اون ماهی بیچاره جون می

به قفسه سینم و دهنی که واسه بلعیدن هوا نیمه باز بود 

 وحشت زده اشاره کرد. 

 قلبت چیزی شده؟ درد داری؟ به رحمت بگم بیاد؟-

فهمیدم فقط فریاد ذهنم بود خواستم! هیچی نمیآب می

 کرد.که نعره میزد و طلب آب می
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با اندامی لرزون سمتش رفتم که دست های رعشه دارم 

رو گرفت، با صدایی که به خاطر خشکسالی گلوم خشدار 

 بود به سختی گفتم:

 حمو..م، حموم کجاست؟-

 کار؟خوای چیحموم می-

 تونستم وایسم، آخرین رمق هام بود!نمی

 باید..د..دوش بگیرم.-

درد میکنه  رنگ به رو نداری دختر، چه حمومی؟ قلبت-

 باید بریم بیمارستان. حموم واسه...

چشم بستم، نیرویی درونم مثل برق رد شد. جونی بهم 

بخشید که صدام رو کمی بلند کردم و تا حد ممکن 

 مهربون گفتم:
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خوبم یسنا، به خدا خوبم  قلبمم درد نمیکنه، فقط کثیفم. -

 باید دوش بگیرم حالم بیاد سرجاش، خب؟

♧••• 

۳۴۹ ♡°°° 
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به طرز عجیبی با مردمک های مشکی درشتش، بدون پلک 

 زدن نگاهم کرد. انگار که دکمه تحلیلش خاموش شد. 

 اتاق بغلی حموم داره!-

نفسم رو پر درد بیرون دمیدم. تشکری زیر لب ازش کردم 

 وانم بود از کنارش رد شدم. و با قدم های تندی که در ت



 

Romanzo_o 2270 

داشتم به پوستم پارچه شلوارم با هرقدمی که برمی

 سوزوند.خورد و بدجور میمی

لبم رو گاز گرفتم و با چشم هایی که از درد داشت پر 

 اشک میشد به اتاق بغل رفتم و درو هول دادم.

نگاه سرخم با دیدن باالتنه برهنش گرد شد، دستم روی 

 دستگیره در موند.

از حضور ناگهانیم متعجب چرخید و همزمان دگمه 

شلوارش رو دوباره بست، زیپ شلوارش رو باال کشید و 

 با اخم ریزی جدی لب زد.

 چی شده؟-

نگاه وق زدم روی عضالت باالتنش چرخید، سینه 

ستبرش و شونه های شق و رقش، گردن کشیدش و 

 کمری که هیچ وقت ندیدم قوز کنه.



 

Romanzo_o 2271 

درد رو بیخیال شدم و دلم خواست برای لحظاتی کوتاه  

 هیزانه نگاهش کنم! 

خورد. با تیر کبودی محوی روی پهلوش به چشم می

کشیدن استخون لگنم چشم گرفتم، آب گلوم رو قورت 

 دادم و درو بستم. 

 کردی؟لباس عوض می-

 خواستم برم حموم!می-

ای قدم اومد. سمت در قهوهسری تکون دادم، نفسم درنمی

 درهمون حین گفتم: برداشتم و

 اول من!-

 نوچ، نوچ! نوبت بگیر، اول من اومدم اینجا!-

دستگیره طالیی درو بین انگشت هام گرفتم و به لحن 

 تخسش زوری خندیدم.
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سر یه حموم کافه رو بهم نریز. خانما مقدم ترن، من -

و واست گرم میرم بعد تو میای. به نفعت هم میشه، حموم

 کنم.می

 ش کشید و سینه جلو داد.دستی دور لب ها

و گرم کنی. البته گرم کردن تونی حموممنم بیام بازم می-

فقط تو حموم خالصه نمیشه، تختم جزو موارد جذاب و 

 با آپشن های خاص به حساب میاد!

ای که در بیابان گم شده، دنبال یک ذهنم هنوز مثل تشنه

گشت و قصد نداشت به شیطنت آرشام که چیکه آب می

 ی دلخوری همراه بود پاسخ بده.با کم

 فکرشم نکن آقا گرگه االن وقتش نیست.-

حالم تنگ شد، صورتم رو ازش پنهان نگاهش از لحن بی

 کردم که با دست های مشت شده جلو اومد.
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 حالت خوبه؟-

 درو باز کردم ولی بازوم رو گرفت و اجازه نداد فرار کنم.

 نگاهم کن ببینم، چرا انقدر تنت داغه؟ -

گشت هاش روی پیشونیم نشست که فوری تنم رو ان

 عقب بردم.

چیزی نیست خوب میشم. یه دوش درست حسابی -

 بگیرم درست میشه، اثر خستگیه.

اخم کرد، بازوم رو محکم تر گرفت. تنی که نیم خیز 

 چربید.سمت حموم بود رو عقب کشید، زورش بهم می

♧••• 

۳۵۱ ♡°°° 
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 اش نگهم داشت و غرید.جلوی تن برهنه

خستگی چه ربطی به داغی و رنگ پریدگی صورتت -

داره؟ تب داری یاسمن! فکر کنم درجه تبت خیلی باال 

 سوزونی. باید ببرمتو از رو لباس داری میباشه که دستم

ت دکتر، اینا واسه قلبت خوب نیست. تو هنوز درس

 حسابی خوب نشدی.

 عجب گیری افتادم تو این وضعیت هیری ویری!

چرا ول کن نیستن؟ تقال کردم تا دستم رو ول کنه ولی 

 موفق نبودم. انگار انگشت هاش به بازوم قفل شدن.

خواستم صورتم رو پنهان کنم، لب کالفه درحالی که می

 زدم 
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 طوری نیست قلبم خوبه.-

هنوز شاکی بود، حتی تو اومد، عسلی نگاهش کوتاه نمی

لحن صداش مالیمت نداشت. چشم های خمارم رو باال 

 کشیدم و به لب هاش زل زدم.

حتی تصور طعم لب هاش من رو تو جهنمی بدتر از 

 برد.جهنم االن، می

خوری؟ میگم تب داری حالت بده چرا انقدر وول می-

 بگو چشم!

، دش با جدیت باال و پایین میشلب گزیدم. قفسه سینه

داد و مجبورم اصال شوخی نداشت. تو نگاهش فرمان می

 کرد بگم چشم! می

کشید. یک بار دیگه حتی گرگش برام خط و نشون می

 تالش کردم با دست آزادش طرف دیگه بازوم رو چسبید. 
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کنی؟ به خاطر خودت میگم. موش کوچولو فرارم می-

ن ترسم به خدا، خیلی داغی! همیت کنم. میبزار معاینه

هوش اومدی. اگه عالئمت برگرده باید امروز صبح به

 بدونم چه خاکی تو سرم بریزم. 

چشم های وق زدم روی صورتش و لب های تر شدش 

ش بود، تمام رگ های تنم از تشنگی چرخید. مغزم تشنه

 سوخت.می

دمی گرفتم، شهوت لفظ درستی برای حس اون لحظه 

داشتم که  نبود، بیشتر حس درمانده و بیچاره هارو

العاده در تنگنا گیر افتادن و مجبورن برای مدتی هم فوق

 که شده دروغ بگن.

هوا روی نوک انگشت هام بلند شدم. جا خورد، یک بی 

قدم عقب رفت، دو قدم جلو رفتم و لب هام رو محکم 

 روی لبش گذاشتم. 
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اوج گرما و سوزش رو وقتی لبش رو بوسیدم حس کردم. 

ای خاموش شد و ب هاش ثانیهعطش وجودم با تری ل

 فهمیدم همچین از سر بیچارگی هم نیست! 

هورمون های دخترانم برای این قدوباال انگار کمی به 

 تکاپو افتادن.

 شرمم گرفت.

چشم های عسلیش رو با لذت بست، مخم بهم هشدار داد 

 که آرشام و قلبم باهم کیش و مات شدن. 

 لدری هاش تو یکاین تیکه ماهیچه تپنده که کل جثه و ق

کف دست خالصه میشد، راضی نیست که این طور 

ببوسمش و تنش رو شل کنم تا ولم کنه، تا بازهم دروغم 

 پنهان بمونه.

همین که دستش از دور بازوهام شل شد، فاصله گرفتم و  

 رو به چهره خمارش لب زدم.
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حالم خوبه، انقدر نگران قلبم نباش. بادمجون بی آفتم -

بمیرم تو اون پنج سال میمردم. االنم فقط بزار  اگه قرار بود

 کنیم.یه دوش بگیرم سرحال میشم بعدًا صحبت می

خواست یک دل سیر هنوز نگاهش روی لبی بود که می

 کام بگیره ولی درد زیادم وادارم کرد ازش دریغ کنم.

م نفس هاش آروم شد و انگار یادش رفت واسه چی نگه

 داشته بود.

حویلش دادم و قبل اینکه حرف بزنه لبخند کمرنگی ت 

 سمت حموم رفتم و درو از داخل قفل کردم.

از درد و سوزش دیگه جلوی حلقه زدن اشک رو تو 

 چشم هام نتونستم بگیرم.

 ��پارت جدید
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الزم یاداوری کنم که دفع اولی که تک تکتون اومدید تو 

چنل با پیام یک پارت در روز و در صورت تونستن و 

 اشتن دوپارت مواجه شدید؟وقت اضافه د

 من هروقت وقت کنم دو پارت میدم

 دیگه تکرار نمیکنم.

 هیچ وقتتتتتت نگفتم هر روز دوتا پاااارت

 هیچ وقت امکان نداره گفته باشم!

 تا االنم وقتم کافی بود دوپارت یا سه پارت میدادم.

 بازم وقتم خالی شه دو پارته!

 شب خوش

🍹 

۳۵۰ ♡°°° 

 🍹 



 

Romanzo_o 2280 

┄┅┄┅┄•❥✾❥•┅┄┅┄┄ 

•••●ℳ𝒜ℋℰ𝒯 ℳℐ𝒮ℋ𝒜ℳ 

 ┄┅┄┅┄•❥✾❥•┄┅┄┅┄ 

دستم رو به کاشی های سرد کرم رنگ چسبونده بودم تا  

 سرپا بمونم.

 با نگاهی خیس به وان سفید گوشه حموم چشم دوختم. 

ام هیچ راه کاری به انقدر حالم بد بود که ذهن بیچاره

رسید. سری قبل وحشتناک اتفاق افتاد، بد نظرش نمی

 زمین و باسنم ترکید!خوردم 

ای نصب شده روی دیوار نیم نگاهی به یونیورست دایره

 انداختم.

ر تونم وقتی سرپام برم زیشاید چیز مناسبی نیست، نمی 

 آب و باز بخورم زمین.
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با جوشیدن معدم و احساس تنگی نفس، دست از بها  

دادن به ترس درونم که از مواجه با این رویداد واهمه 

 تم. داشت، برداش

 دو شیر سرد و گرم باالی وان رو تا ته باز کردم. 

کشید، یاد زمانی افتادم که تو کوچه زیر ام تیر میسینه

 آفتاب گرم چند ساعت بدو بدو کردم و گرما زده شدم.

گرما و حس سوزش و جزغاله شدن، کل سیستم بدنم  

 رو به تمسخر گرفته.

رو درآوردم و توان وا کردن دگمه هام رو نداشتم. شلوارم 

 سوختم داخل وان رفتم.درحالی که می

با برخورد نوک انگشتم به آب ولرم، حس خوبی بهم 

 دست داد. 
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ای که بعد دو روز سرگردونی به آب رسیده شبیه تشنه

 حریصانه کف وان نشستم و از انتخابم خورسند شدم.

مشت، مشت آب به سرو صورتم پاچیدم. تمام لباس های 

س شده بود و همچنان در تقالی، خوراندن باقی موندم خی

 ام بیخیالشون بودم.آب به جسم تشنه

 لرزید.دست و بالم می

ه دونستم االن بازهم اتفاق میوفتگردنبندم سنگین شد، می 

 و شاید براش آماده نیستم.

تنم رو عقب بردم و به دیواره وان تکیه زدم. نفس هام رو 

 سعی کردم عمیق تر بکشم.

 وهام که از آب بیرون بود خیره شدم.به سر زان

سوزشم، التهاب و قرمزی و دردم هر لحظه بیشتر محو  

 داد. میشد. صدای شر شر آب به گوش هام آرامش می
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هوایی تو پایین تنم با تمام وجودم چشم با حس سردی بی

 هام رو بستم و تو دلم از خدا صبر خواستم!

ه باله هام دقایقی تو سکوت، غرق در حیرت و تحلیل ب

 خیره بودم. 

ایش مثل پارچه بال هایی که پولک های سفید و نقره

اسمارتیزی اصل کل پایین تنم رو تا باالی برآمدگی باسنم 

 پوشونده و برق میزنه.

انتهای دومم، پرهای نازک سفیدم با کمی انتها و خمیدگی 

به سمت باال، بیرون آب مونده بود و مدام بهم چشمک 

 میزد.

ام زیر آرواره هام نقش صدا خفه کن رو سبابه انگشت 

 کرد.بازی می

خواست جیغ دادم دلم میهربار که دمم رو تکون می

 بکشم و سلیطه بازی دربیارم.
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 از پاهای معمولی خودم بلند تر بود.

 ای از شگفتی و حیرته، شگفتیزیبا تر بود و شاید دروازه 

 که از تو قصه ها اومده.

🍹 

۳۵۱ ♡°°° 
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از دل آسمون، از تو کتاب داستان فرشته ها، از اون افسانه 

 های فرشته دندونی، از اون معجزات قدیسه برنادت شده. 

 از همونا که کسی باور نمیکه، حتی اگر به چشم ببینه.
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سه و تن خیمانتوم و پیراهنم رو با بدبختی درآورده بودم 

بیرون مونده از آب، هر لحظه با سردی آب به لرز خفیفی 

 میفتاد.

 ست...باله-

با انگشت های لرزون به پولک های ریز و درشت یک 

دونستم چرا انقدر وحشتناک برق میزد دست که نمی

 دست کشیدم.

 لزج نبود! 

 شبیه یک ماهی صید شده بیرون افتاده از تور نیست.

 خت و نه زیادی نرم! نه زیادی زبر و س

ی تونستم پاهایوقتی انگشتم رو روی تنم تکون دادم، می

 که نبود رو حس کنم.
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تنم رو جلو تر کشیدم و سعی کردم پره نازک انتهای دمم 

 رو لمس کنم.

خبر باورم نمیشه مادرمم همچین چیزی داشت و من بی-

 بودم. 

 از لمس لطافت انتهای دمم قلقلکم اومد. عقب کشیدم و

 بازم انگشتم رو گاز گرفتم.

موهای طالییم گربه شور شده بود. دیگه درد نداشتم ولی  

 چنان محو و حیرون پایین تنم مونده بودم که خشکم زده.

همیشه اولین بار سخته، اولین بار ترسناکه، اون اولین باره 

 آدم رو زهرترک میکنه! واسه بار دوم راحت تر میشه.

دم ترسم از بین رفته بود ولی االن که باهاش مواجه بو

 عوضش کلی حس گیجی داشتم.
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داشتن باله و دم یا پری دریایی بودن مثل یک زخم بد 

 ش دارم.ریخت نیست که بتونم با تا ابد از بقیه مخفی نگه

 آرشام حق داشت، باید بدونه پریناز مادربزرگمه!

باید بدونه من همونیم که اون روز با اون همه نفرت به  

 ش گفت باید بکشیمش!رفیق

 با دست صورتم رو پوشوندم.

ترسیدم، نکنه ازم بترسه؟ نکنه فکر کنه از واکنشش می 

 مثل مادربزرگم هستم؟

ترسه؟ ازم بدش میاد؟ م چی؟ بازم میاگه بفهمه دورگه-

 نکنه ولم کنه؟ نکنه فکر کنه منم دشمنشم!

دو دستی موهام رو چنگ زدم و کالفه به باله های زیبام 

 خیره شدم و غر غر کردم.
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با تو چیکار کنم؟ چه طوری بهش بگم من، نوه اون زن -

 وحشی هستم که تورو وسط کوچه زخمی کرد! 

ام رو تو آب کوبیدم که آب به اطراف عصبی چند بار باله

 کاشی ها و صورتم پاچیده شد.

 ای خدا حاال چی کار کنم.-

 یاسمن؟-

گردن تو آب یک جوری قبضه روح شدم که از ترس تا 

فرو رفتم و باله هام رو تاجایی که میشد جمع کردم و تو 

 خودم مچاله شدم.

 هین، یا امام هشتم!-

 یاسمن اونجایی؟ دختر چرا جواب نمیدی؟ -
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آب گلوم رو قورت دادم، موهای ریخته شده رو صورتم 

رو عقب فرستادم. یسنا چند تقه دیگه به در کوبید و باز 

 صداش بلند شد.

و دارما! یاسمن اصاًل جربه حال بد تو حموممن ت -

 و میشنوی؟صدام

دستی به سینه وحشت زدم کشیدم، دستم رو کف وان 

تکیه گاه کردم و تنم رو کمی باال کشیدم دستپاچه و هول 

 زده گفتم.

 حالم خوبه یسنا! چند دقیقه دیگه میام بیر...-

ب ام با لیز خوردن کف دستم و تا خرخره تو آادامه جمله

 رفتن نصفه موند!

و گذاشتم پشت در. اگه چیزی خب شکر خوبی، لباسات-

 الزم داشتی صدا کن دختر.

🍹 
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 کرد.آب از نوک موهام چکه می

کرد و ام یک جور ریلکسی، اکسیژن رو جا به جا میریه 

علی چپ زده بود که انگار نه انگار  خودش رو به کوچه

همین چند دقیقه پیش نزدیک بود، به خاطر کشف جدیدم 

 سکته کنم. 

نه آبی تو ریه و بینیم مونده و نه حتی احساس خفگی 

 داشتم.
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لباس هایی که یسنا برام گذاشته بود رو تن کردم و همون 

طور که حوله روی موهام شل و وا رفته افتاده، بیرون 

 اومدم.

یسنا کنار تخت با با لباسش درگیر بود، از دیدنم لبخندی 

 زد و مهربون گفت:

 عافیت باشه! بهتر شدی؟-

وشم. بپدونستم چیبهترم، بابت لباس ممنون واقعًا نمی-

 کار میکنی؟چی

ریخت، موهای خرمایی لختش رو کالفگی از صورتش می

 با کش باالی سرش بست. 

 دیدم.اولین بار بود که گردنش رو می

 یک هالل ماه روی گردنش هک شده!
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قابل دار نیست عزیزم؛ یکم درگیرم این المصب به بند -

 سوتینم گیر کرده.

 لب گزید و با کمی خجالت گفت:

 میشه بیای درستش کنی؟ من دستم نمیرسه.-

به زحمت نگاهم رو از ماه گردنش گرفتم و سری تکون 

 دادم.

 اره، حتمًا. بچرخ.-

یدش رو باال زدم که یک لحظه از چرخید، تونیک سف

 دیدن جراحت های روی پهلوش ماتم برد.

 کلی زخم و کبودی کمرنگ رو تن و بدنش داشت. 

با چشم های وق زده دستم رو روی زخمش کشیدم که  

 از جاش پرید و ریز خندید.

 وایی چقدر یخی! توروخدا یواش یکم قلقلکیم.-
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ی کرد تشکرچیزی نگفتم، قفل سوتینش رو درست کردم. 

 و کیفی که مهیار برام آورده رو نشونم داد.

 خوری؟ با بهارآرشام گفت بدم بهت. راستی شام که می-

و بچشی دیگه مرغ درست کردیم. مطمئنم دست پختم

غذای بقیه واست بد میشه! تنت یخه، فکر کنم فشارت 

دونم آرشام افتاده صبحم که هیچی نخوردی، بعیدم می

 ه.بهت غذا داده باش

کمی به چشم های مشکی و درشتش زل زدم، دختر 

کرد، ولی خستگی از نمکی بود و دوستانه برخورد می

 بارید. سروشکلش می

موهای خیسم رو عقب فرستادم و با کمی مکث بی ربط 

 گفتم:
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تونم یه سوال ازت بپرسم؟ البته اگه دوست داشتی می-

ا زجواب بده، من کاًل آدم فضولی نیستم فقط خیلی چی

 برام تازگی داره.

شیرین خندید، دستم رو گرفت و روی تخت نشست، منم 

 کنارش نشوند.

و گذروندم. کنم چون منم این حالتکامال درکت می-

و بپرس راحت باش بابا، منم جای خواهرت ولی سوالت

 بعدش باید شام بخوری.

لبم رو گاز گرفتم و به ماه گردنش خیره شدم. درمورد 

 تم چون گرسنه نبودم.شام نظری نداش

 اون، جای نشان جفتت؟-

🍹 

۳۵۴ ♡°°° 

 🍹 
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 با سر انگشت هاش روی ماه گردنش دست کشید.

این؟ نه! این درواقع نشانیه که نشون میده جادوی یک -

نفر دیگه رو به ارث بردم. یعنی جادویی که بهم هدیه 

 ه شده. متعلق به خودم نیست.داد

با دست تونیکش رو باال زد و پهلوی سالمش رو نشونم 

داد. یک خالکوبی بود، یک بال، شبیه پر کالغ! سیاه و 

بزرگ با یکم طرح های ریز و درشت که زیاد 

 سردرنمیاوردم چیه.

 این جای نشان جفتمه.-
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رو سر  کنجکاو نگاهش کردم. یعنی کارن تمام مدت من

 چین طرحی شکنجه داد؟یک هم

احتمااًل منظور مهیار از اینکه جفت آرشام بشم همچین 

 طرحیه! کمی گونه هام سرخ شد. 

 کمرم رو صاف کردم و گفتم:

 و از مامانت به ارث بردی؟جادوت-

 لباسش رو پایین کشید.

من از یه خانواده معمولیم. نه مامانم جادوگره نه پدرم.  -

آشام جادو چی هست و خون دونستمتا پارسال حتی نمی

و گرگینه وجود داره. من کاماًل تصادفی وارد این 

 جریانات شدم.

 ابروهام باال پرید.
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اوه! اصاًل خانوادت میدونن که تو جادو داری؟ یا -

 درمورد همسرت...

 چشم هاش مظلوم شد.

تونم به خانوادم چیزی نه، نمیدونن. این یه رازه! نمی-

 بگم. از درکشون خارجه.

حتما برات سخت بوده که تنها و بی هوا با همچین -

رو شی. یکمم وحشتناکه! حاال کی چیزای عجیبی روبه

 و بهت داده؟ جادوش

لبخند کجی زد، نگاهش رو دزدید. انگار واسه جواب 

 دادن مردد بود. کمی حرف هارو مزه مزه کرد.

جادوی دوستمه، قبل مرگش باهم بودیم. همین قدرت -

و من باهم مالقات کنیم و درگیر یرحسینباعث شد ام

 خیلی چیزا بشیم.
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 سکوت کردم.

دونستم جایزه سوال کنم که چرا انقدر تنت کبوده یا نمی

نه! یا از زخم های ریز روی گردنش که شبیه جای نیش 

 مار بود بپرسم یا ممکنه ناراحت شه!

ترسیدم، یک بار آرشام گفت دلیلی نداره به میمن کمی 

صدمه بزنیم ولی کارن همیشه بهم صدمه میزد و جفتمون 

 االن یسنا تنش کبودی های عجیب داشت.

🍹 

۳۵۵ ♡°°° 
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کرد که چیزایی که این ذهنیت ترسناک رو برام القا می

 شاید توسط جفتش گاز گرفته شده.

خب خودش گفت داد؟ یعنی یسنا بهش خون می

 آشامم!خون

برای لحظاتی از تصور همچین چیزی مو به تنم سیخ شد 

 و ترجیح دادم وارد مسائل شخصی نشم. 

شاید یکم صمیمی تر شدیم ازش بپرسم. هرچند حس 

کردم باهام روراسته ولی من نبودم. هیچ کس هنوز می

 خرید.نمیدونه چیم! و این واسم عذاب وجدان می

و کیف رو برداشتم، حس سرما  نفس عمیقی کشیدم

کردم و کمی ته ته قلبم حس درد داشتم. یسنا با می

 کرد.نگاهش حرکت دستم رو دنبال می

 خوای برم بیرون راحت باشی؟می-
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بمون. چیزخاصی توش نیست که بخوام پنهانی نگاه -

 کنم، مدارکمه...

ام، حتی پاسپورتی که نشد تمدید کارت ملی و شناسنامه 

ارکی که فکر کنم آخرین بار همون پنج سال پیش کنم، مد

 دیدمش. 

همه چی درسته جز چند دست نوشته و چیزی شبیه سند 

ام به پاکت سفیدی جلب شد که بارها مچاله خونه! توجه

 خورد.شده و خط های ریز و درشتی روش به چشم می

اهلل اولش افتاد، دست خطش رو همین که نگاهم به بسم

 نشناختم.

یخ گلوم رو دو دستی خفت کرد. صدای بابا بغض ب 

اش، آخرین کلماتی فرهاد دوباره تو گوشم پیچید و چهره

 که به زبون آورد.



 

Romanzo_o 2301 

دیدم، نتونستم کنترل اشکم رو حفظ کنم، هر خطی که می

 داغ دلم تازه میشد. 

 .ام نشستیسنا نگران سمتم خم شد و دستش روی شونه

 حالت خوبه؟-

 با بغض گفتم:

ست، همونی که وقتی ابزرگمه. اصل وصیت نامهمال باب-

 و بهم داد.ست نوشت و همه اموالشفهمید کارن گرگینه

دردم نو نوار میشد. باز زخمم  سر باز کرد، باز خونریزی 

کرد و راه نفس کشیدنه ریه هایی کرد، باز داشت چرک می

 تونست، نفس بکشه رو ازم گرفت.که تو آبم می

و روی شونم و بازونم چرخوند یسنا دست نوازشگرش ر

 و دستمال کاغذی سمتم گرفت.

 خدا رحمتش کنه... -
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 دستی پای چشمم کشیدم و با درد گفتم:

نوشت کارن فلجش اگه این وصیت نامه رو نمی-

کرد. تقصیر منه، به خاطر من عوض کرد. به خاطر من نمی

و از کارن گرفت و داد و از ارث محروم کرد. همه چیاون

 شد.تا ازم مراقبت کنه ولی چه فایده؟ تهش چی به من

 الهی بگردم...-

ای که چشمم و هوا تیر کشید. لب گزیدم و نامهقلبم بی

 دادن از دستم افتاد.قلبم یاری مطالعه کردنش رو بهم نمی

🍹 
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 🍹 

┄┅┄┅┄•❥✾❥•┄┅┄┅┄ 

•••●ℳ𝒜ℋℰ𝒯 ℳℐ𝒮ℋ𝒜ℳ 



 

Romanzo_o 2303 

 ┄┅┄┅┄•❥✾❥•┄┅┄┅┄ 

 هرم ترسید. یسنا از مچاله شدن چ

کاش میشد با درد هامون، با غصه هامون، دلتنگی هامون 

 به تفاهم برسیم.

کاش حرف حالیشون میشد، کاش مدام با حال خوبمون  

 سر ناسازگاری نداشتن. 

کیف رو کنار کشید و دو دستی شونم رو چنگ زد و 

 نگران نجوا کرد.

هو؟ یاسی لطفًا آروم باش، قلبت االن قوت چیشدی یه-

داره، فشار و استرس برات خوب نیست. اون خدابیامرز ن

گفت حمله قلبی راضی به این حالت نبوده. رحمت می

داشتی، این خیلی خطرناکه غذای درستیم نخوردی که 

 جون بگیری. 
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اومد. تو گلو هق زدم و با کمری نفسم به سختی درمی

 شکسته گفتم:

 تونستم برم سر قبرش. کاش حداقل توکاش می ای-

تونستم شرکت کنم. نکنه براش مراسم خاکسپاریش می

درست درمون نگیرن؟ نکنه شب اول قبرش کسی واسش 

 شمع روشن نکنه؟ یسنا، نکنه کسی براش خیرات نده؟

کردم نفسم کرد و هم حس مییسنا تو سکوت تماشام می

 کمی سخت درمیاد.

 سرم رو به تاجی تخت چسبوندم.

ی نکن. خودمون واسش عزیزم انقدر فکر و خیال الک-

کنیم. واسش یه چند دیم. شمع روشن میخیرات می

رکعت نماز بخون، یکم قرآن بخون، به خدا آروم میشی. 

 بهش میرسه. تو تنها نیستی، مام تو غمت شریکیم.
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اشک های شل شده چشم هام رو پاک کردم و  با حوله

 تند تند سر تکون دادم و بغض دار گفتم:

 نی؟ من فقط بخونم کم نیست؟میشه توام بخو-

 لبخند مهربونی بهم زد.

نه کم نیست ولی منم میخونم عزیزدلم، چشم. اصاًل به -

 بهار و عمه خانمم میگم بخونه.

تنش رو جلو کشید موهای طالیی خیِسم رو بین انگشت 

 ام رو نوازش کرد.های ظریفش کشید و مهربون گونه

 رنگ به رو پاشو بریم یه چیزی بخور، پاشو قشنگم.-

و نداری تنت یخه! پاشو یکم حالت بد بشه به خدا آرشام

 داره.تونه نگههیچ کس نمی

 به صورت شیطونش زل زدم که با خباثت ادامه داد.
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قباًل فکر میکنم فقط امیرحسینه که کلش باد داره. سر  -

آوردنت و اون روزی که بیمارستان پیش پسرعموت 

! یعنی دو تا رفیق لنگه بودی فهمیدم آرشامم لنگه اونه

ای به پا میکنه! سر چند دقیقه همن! نمیدونی چه المشنگه

 دیر کردنت دهن همه مارو سرویس کرد.

کرد حواسم رو پرت کنه به لحن شوخش که سعی می

 لبخند کم جونی زدم.

 ��یه جا گذاشتم فردارو و امروز پارت��

🍹 
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سر میز دوازده نفره، هشت نفر دورهم بودیم. یسنا کنار 

 کشید.امیرحسین بود و گاهی براش خورشت می

عمه کنار من بود و استاد رحمت و همسرش کمی عقب  

 تر بودن و با آرامش و متانت باهم حرف میزدن.

گنجید که روزی استاد دانشگاهم به اصال تو مخیرم نمی

 همراه همسرش بهم کمک کنن که از اون جهنم فرار کنم.

بین تمام بدبختی هام، نگرانشون بودم، انگار باید مدتی  

 موندن تا اوضاع آروم شه. پیش ما می

ترسیدم کارن حتی به این افرادی که انسان معمولی می

 هستن آسیب بزنه.

جا آرشام کنار من کم و بیش یک چیزی تو دهنش جابه

 میشد.

 طبقه باال دوش گرفت و هنوز نم موهاش مشخصه، 
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بهارم قربونش برم انقدر گشنه بود که دومین بشقابش رو 

 کرد.یسنا براش پر می

تمام افراد حاضر در اینجا برای من اومده بودن و به خاطر 

 هاشون!تونستن برگردن خونهمن هم نمی

 کشید.ام از حجم این همه فکر و نگرانی تیر میشقیقه

 خوری مادر جون؟را نمیچ-

نگاهم رو از بشقاب دست نخوردم گرفتم. بغض مثل تیغه 

 کردم برهماهی بیخ گلوم چسبیده و هرچی التماسش می

 داد. پایین گوش نمی

رنگ و خوش بوی روی برنج ایرانی، با اون رون خوش

 کرد. حجم از زعفرون و زشک اشتهام رو تحریک نمی

رامم مشکی تن کرده بود لبخند رو به عمه فریبا که به احت

 حالی زدم.بی
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 گرسنه نیستم عمه جون. دستتون دردنکنه.-

 دوغ بدم بهتون یاسمن خانم؟ یا نوشابه؟-

دربرابر سبزی نگاهش و اون چهره جدی، خجالت زده 

 لبی کشیدم و موادبانه گفتم:

 آب خوردم مرسی!-

 و دوست نداری؟نکنه دست پخت من-

 زدم.لبخند خجولی به یسنا 

 نه به خدا عالی بود.-

استاد رحمت کمی روی صندلی بلند شد و حینی که با 

 کرد با گرمی گفت:دستمال لبش رو پاک می

و دخترم نمیشه نخوری، میخوای یکم سبک باشه سوپ-

 امتحان کن. ولی حتمًا یه چیزی بخور رنگت خیلی پریده.

 دستی به عرق شرمگینه نشسته روی پیشونیم کشیدم. 
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 ردم استاد، ممنون!خو-

 کو؟ تو که یه قاشقم نخوردی عروسک؟-

 ��یه جا گذاشتم فردارو و امروز پارت��
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لب گزیدم، از اینکه جلوی این جماعت انقدر راحت بهم 

 بگه عروسک شرم کردم.

  

 هار نیشش نامحسوس شل بود. یسنا بهم لبخند میزد و ب
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یکم رو صندلی جمع شدم. سرش رو از کنار گوشم 

هوا دستش رو روی رون پام گذاشت و فاصله داد و  بی

 یکم فشار داد.

 از گرمای دستش تنم لرز خفیفی کرد. 

معذب از انگشت های آرشام که کم کم داشت رونم رو  

 رسید پاهام رو جفتکرد و به جای حساسی میرد می

 کردم که دستش الی رون هام موند.

خنده روی لبش اومد، کسی به خاطر رویه سفید حریری 

 میز متوجه دستش نبود.

 کرد.حرارت انگشت هاش داشت حالم رو دگرگون می

با این حجم از بغض صدام خفه و گرفته به نظر  

 رسید. می
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کمی با برنجم ور رفتم و یواش کنار صورتش خم شدم 

 ای شنیدن حرفم تیز کرد.که گوشش رو بر

 و بردار زشته سر سفره!دست-

فقط تو گلو خندید و نیم نگاهی به بقیه انداخت که 

 مشغول غذاشون بودن. کنار گوشم پچ زد.

 و خر کردی و فرار کردی، حواسم هست.با بوس من-

 چشم هام گرد شد. 

با خباثت نوک انگشت اشارش رو روی رونم تکون داد، 

اومد، کمی تکون خوردم بلکه دستش داشت قلقلکم می

 عقب بره ولی بدتر شد.

با احساس گرماش تو جایی که نباید باشه، قاشق از الی 

 انگشتم شل شد و توی ظرف افتاد.
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از صدای برخورد قاشق استیل تو ظرف سرامیکی چند 

 ثانیه توجه بقیه بهم جلب شد.

آرشام خونسرد واسه خودش خورشت ریخت و حرکت 

 کرد.پیشروی می دستش داشت

آب گلوم رو قورت دادم، چشم بستم سرکوب کردن این 

حجم از هیجانات برای قلبی که یک دور داشت ایست 

 کرد کمی سخت بود.می

م کار احساس شرم و بیدار شدن احساسات قلب خفته 

 داد. دستم می

با لرز و رخوت کمی قاشق رو تو برنجم فرو بردم و سعی 

 ذیانه دست آرشام توجه نکنم.کردم به حرکت های مو

 نکنه رون دوست نداری مادر؟-
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درحالی که حواسم پرت دست آرشام بود و تو کوره ای 

 شدم، با حرص گفتم:از گرما داشتم جزغاله می

 نه، رون جای خوبی نیست!-

 ادامه پارت:

آرشام خبیث خندید. کاش یکم از اون مرکب شیطنتش 

 انم بهش برسم.اومد تا با این حال ناتوپایین می

 چرا اتفاقًا رون عالیه، خوشمزش. -

همزمان نیشگونی از پام گرفت. دردم اومد، از سستیم 

استفاده کرد، انگشت شستش شد تکیه گاه، یک سمت رو 

فشرد و با چهار انگشت دیگه سمت دیگه رو فشار داد و 

 بین پام فاصله انداخت.

 نفسم تو سینه حبس شد، قلبم تو حلقم میزد.  
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رخ شدم که عمه کالفه چنگالش رو تو بشقاب انداخت س

 و اضافه کرد.

و بده یاسمن بخوره! رون دوست آرشام، سینه هات-

 نداره.

دوغ تو گلوی امیرحسین پرید و بهار درحالی که 

 دونست جریان چیه از اون ته میز داد زد.نمی

 و بدید من بخورم!خوام. مال یاسمنرون من می-

بین پام بیرون کشید و با اخم و  آرشام دستش رو از

 جدیت سمت بهار غرید.

 خورم حرف نزنید سهم منه.و فقط خودم میمال یاسمن -

دوباره امیرحسین به سرفه افتاد، یسنا از جاش بلند شد، با 

 کوبید تا نفسش برگرده.جون و دل تو کمرش می

 ��یه جا گذاشتم فردارو و امروز پارت��
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چیزی نمونده بود تا یک جوری آب بشم که تمام ذراتم 

 تو دل زمین فرو بره.

لبم از حجم گازی که ازش گرفتم سوخت و انگشت  

 م رو روی باالی چشمم فشردم.سبابه

استاد رحمت درحالی که نگاهش روی امیرحسینی بود  

ش با مشت و مال پرحرص یسنا داشت باال که نفس

 اومد، با لحن شوخی گفت:می
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خواین قبل اینکه کار به جاهای باریک بکشه، یکی از می-

تو قابلمه چندتا سینه و رون اضافه بیاره؟ گیر دادید به 

و من رون یاسمن و سینه آرشام؟ اصال سهم جفتشون

 میخورم!

و سمت  خندید فوری بلند شدیسنا درحالی که می

 آشپزخونه رفت.

 امیرحسین با لب گزیدن سعی کرد نخنده. 

همسر رحمت با آرامش لبخندی به چهره سرخم زد، هیچ 

داد انگار به شیطنت همسرش و واکنش تندی نشون نمی

 آرشام و امیر آشناست.

 مهربون گفت:

یکم سوپ بدید یاسمن بخوره! الزم نکرده وقتی میلش -

 بدید. کشه مرغ و برنج بهش نمی
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سوخت با صدایی درحالی که تمام تنم از گرما داشت می

 تحلیل رفته گفتم:

 م...نه...گرسن..گرسنم نیست. یکم خسته-

 اخم آرشام همزمان با دستش به سمتم هجوم آوردن. 

 کنیخسته نیستی. داغی، داغی! تو چرا انقدر تب می-

 ویری. آخه؟ آنفلوآنزا نگرفته باشی تو این هیری

شد. بازوم رو چنگ زد و تن کرخت و بی جونم رو بلند 

 بلند کرد. 

جیک کسی درنیومد، خودمم با اون شرایط شرم آوری که 

 رخ داد بدم

 اومد صحنه رو ترک کنم.نمی 

پسرم ببرش یکم استراحت کنه، غذام هست هروقت -

 میلت کشید بگو گرم کنم.
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 .دکرحالی به عمه خانم زدم که نگران نگاهم میلبخند بی

سمت اتاق بردتم و درو بست، عصبی از حرکات  

 ناجورش سر میز روبه روش ایستادم و گفتم:

 سر میز کارت اصاًل درست نبود!-

 ابرو باال انداخت و با جدیت جواب داد.

 مال خودمه، دوست دارم دست بزنم به کسی چه؟-

دربرابر این حجم از تکبر و پرویی تو لحن تخسش که 

 م هام گرد شد.واسم جدید بود، چش

 ماهت میشوم:

 ادامه پارت

ای که انگشت های مهیار کردم نگاهش از ثانیهحس می

 ای از حسادت و حرص گرفته.دور مچم بود هاله
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گوشه ابروم رو خاروندم و سعی کردم تلخی دهنم رو 

 لحنم اثر نذاره.

 جلوی بقیه زشته، اگه کسی میدید چی؟-

شیطون سرمیزشه،  ش متضاد با چهرهاخم داشت و قیافه

کرد.کیف مشکی روی میز رو انگار چیزی اذیتش می

 چنگ زد و با لحن دستوری گفت:

بخواب رو تخت یاس، خودم میدونم کجا و کی به مالم -

 دست بزنم که بقیه سهمی ازش نبرن.

سکوت کردم. قلبم به خاطر لحن مردونه و خودخواهش 

زبونم  هوایی شده بود و جایی برای اعتراض به عقلم و

 داد.نمی

فهمیدم سرم کمی گیج رفت، چند قدم عقب رفتم. نمی 

 چرا همچین شدم! 
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درد نداشتم ولی بدنم به شدت داغ بود و حرف های 

آرشام که هم تلخ بود و شیرین و هم چاشنی حسادت 

ش طعم دلخوری و توش موج میزد و شایدم اون تتمه

هم اضافه نف جنبه بازی این تپنده زبونغیرتم داشت، به بی

 کرد.می

 کار کنی؟خوای چیمی-

درحالی که گوشی طبی دستش بود روی تخت نشوندتم 

و جلوم زانو زد. با اون فک منقبض و ابروهای پیوند 

 خورده لب زد.

خوام سینه حاال که از نظرت رون جای خوبی نیست می-

 و بزن باال!رو امتحان کنم. لباست

🍹 
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 چشم های خمارم چهارتا شد.

 م که شبیه آدم های تشنجی شده، خندید.شوکه به قیافه 

 هدست هارو تو گوشش گذاشت. 

 پایین پیراهنم رو گرفت. 

 داد، تنش رودرحالی که بل رو بین انگشت هاش فشار می

باسم به سمت باال جلو کشید و دستش رو از داخل ل

 حرکت داد. 

از حرکاتش سیخ شدم، خیره تو چشم های عسلی مرموز 

 و جدیش به صورت غریزی عقب کشیدم. 
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انگشت دستم طوری منقبض شد که رو تختِی آسمونی 

 زیرم مچاله شد. 

دست ازادش پشت کمرم نشست و دیافراگم رو درست 

 وسط سینه هام حرکت داد.

ست داغم،  شوک دوم رو از سرمای سر گوشی روی پو

کشید و این نفس وارد کرد کم کم کوپنم داشت ته می

 دیگه قصد بیرون آومدن نداشت. 

دونستم از سرمای اون فلز بلرزم یا از داغی انگشت نمی

هاش که نامحسوس به برجستگی سینم کشیده میشد غش 

 کنم.

هیس! هین هین، نکن. نفس عمیق بکش ببینم قلبت چرا -

 یزنه.انقدر بد م

آب دهنم مثل کویر مصر خشک شد، توانی واسه نفس 

 اومد. عمیق کشیدن نداشتم چون اصاًل نفسم درنمی
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شونه های استوارش، عضالت بیرون زده از تیشرت  

مشکیش و اون موهای بهم ریخته خیس، استایلش شبیه 

دکترای جذابی بود که دل و روده بیمار رو بیرون 

 ریختن.می

 نفس بکش!-

داد. گرگش دم دست بود و خط و نشون می دستور

 کرد. کشید و طرفداری آرشام رو میمی

صدای گرم و خشدارش وادارم کرد تو این بی نفسی، 

 نفس بکشم.

نفسی که به سرفه ختم شد، به گرفتگی سینه ختم شد. 

 خواست از سینم بپره بیرون. شتاب قلبم زیاد تر شد. می

 داد.میانگشت های آرشام کمرم رو فشار 
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راه فرار نداشتم، کمی دیافراگم رو سمت چپ روی 

 پوستم کشید و اخمش غلیظ تر شد.

 قلبت درد میکنه؟ -

 مسخ زاویه خوش تراش صورتش بودم.

مِن دکتر جذاب ندیده بدبخت، تاحاال نداشتم کسی رو  

 که دلش بخواد صدای قلبم رو بشنوه و نگران حالم باشه.

پیش مرد و حاال مردی آخرین کس زندگیمم چند روز 

جلوم زانو زده که جزو خط قرمزاست ولی از اون قرمزای 

 خونی جیگری که دوست داری به نیش بکشی!

باز  ایش از حرِص ناشناختهپره های بینی بی غلط مردونه

 و بسته میشد.

 اصال گوش میدی یاس چی میگم؟ قلب درد داری؟-

 پلک زدم.
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 یه وقتایی دارم.-

🍹 

۳۶۰ ♡°°° 

 🍹 

┄┅┄┅┄•❥✾❥•┄┅┄┅┄ 

•••●� � � � �  � � � � � � 

 ┄┅┄┅┄•❥✾❥•┄┅┄┅┄ 

قرص آسپیرین صبح گفتم دوازده ساعت بعد -

 کلوپیدوگرل بخوری، خوردی؟

 خوردم!-

ت خس خس نمیکنه؟ آبریزش گلو درد داری؟ سینه-

 بینی؟
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سری به معنی نه تکون دادم. دستش رو عقب برد و شونه 

 هام رو گرفت.

چرا تب میکنی و اشتها نداری وقتی از عالئم  نمیفهمم -

 سرماخوردگی هیچیش رو نداری.

سکوت کردم، کاسه سرم شبیه دیگ بزرگی بود که مغزم 

جوشید و دختری زنده زنده در دیگ جوشان وسطش می

 فریاد میزد.

 توانی واسه خاموش کردن هزیون های ذهنم نداشتم. 

 سوخت.چشم های ورم کردم می 

، مچ دستم رو گرفت و خیره تو چشم های دراز کشیدم

 آب گرفتم لب زد.

 چته آخه عروسک؟ چی کار کنم برات؟-
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ه رو دو دقیق خواستم بهش بگم بغلم کن و اون گرگتمی

 بهم قرض بده تا آروم شم که در بی موقع باز شد.

یسنا سرکی کشید و با دیدن گره انگشت های ما لبخند  

 زد و مالیم گفت:

 داره. برو من هستم. رحمت کارت -

*** 

 "آرشام"

اعالئم سرماخوردگی نداره چون اصاًل سرما نخورده. -

روحی مساعد نیست. از نظرم یکم بهش وقت بده کنار 

بیاد. شوک بدی بهش وارد شده. حتمًا که نباید جلوت زار 

 بزنه تا بفهمی روحی داغونه!

 کالفه چنگی به موهام زدم. امیر روبه روم، روی مبل فرو

 رفت و نگاهش به در نیمه باز اتاق موند.
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 خوام زودتر خوب بشه، سر پا شه. این واسم اولویته. می-

 عینکش رو باال و پایین کرد و لبخندی زد.

و از دست تو این مورد عجله نکن باباجان. اون عزیزش-

خواد تو عذاب داده. اگه جلوت چیزی نمیگه چون نمی

 وجدان داشته باشی.

 اومد لب زدم.نفسی که در نمی کالفه و با

ولی عجله دارم رحمت. تا شرایطش استیبل نشه، تا -

 نرمال نشه، تا درست حسابی غذا نخوره خونسرد نیستم.

اخم ریزی بین ابروهای سفیدش نشست. به امیر نگاه کرد 

 ش چسبوند.و دست هاش رو به سینه

 با لحن مرموزی گفت: 

ابزرگی که به تو چیه هی عجله داری سرپاه شه؟ باب-

 سپرده رو از دست داده!
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 هوا لحنش تند شد.دمی گرفت و بی

ه کنی؟ نکنتوام مثل امیر مشکل جانشینی داری رو نمی -

 خوای زود خوب شه!تو فکر تزریق اسپرم افتادی می

از شنیدن حرفش چشم هام گرد شد که عصبی کمی عقب 

 اد.دزدید ادامه دکشید و روبه امیرحسینی که چشم می

مگه جفتتون از سلطنت کنارگیری نکردید؟ مگه تاج و -

و ندادی به شوهر بهار؟ بازم کسی تهدید کرده تختت

 خبرم؟!بی

+++++ 

 _بخواب روی تخت #سوزن لقاح رو بهت بزنم.

دکتر به سمتم اومد که #شهیاد در حالی که کمربندش را 

 کرد گفت:بازمی
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حمل من از خواد، ، خودم #حاملش میکنم یعنی ت_نمی

 سوزن بدتره؟

 لب هایم را گاز گرفتم که باالی #سرم امد.

 _آقا شما #نمیتونید اینجا با خانومتون...

_هیس! بشین و نگاه کن، میخوام با یه راه جذاب تر از 

 #لقاح مصنوعی حاملش کنم.

 دست رو دستش گذاشتم.

 دونی که ترس از رابطه دارم؟_می

ی به #مردونگیم توهین دونی که با این #کارات دار_می

 کنی؟می

https://t.me/joinchat/06VFaVqZaEZhOWM

0 
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باده، #خدمتکار مطلقه که بهش پیشنهاد میشه با لقاح 

مصنوعی از پسر رئیسش #حامله بشه ولی با اومدن پسر 

 #رئیسش از خارج...

🍹 

۳۶۱ ♡°°° 

 🍹 
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خواستم میرحمت جان حاال یه گوهی چند ماه پیش -

بخورم، هی یادآوری کن. سلطنت کشکه چیه؟ به نظرت 

اگه کنارگیری نکرده بودیم االن اینجا، تو سوراخ قایم 

شدیم تا پسرعموی ناتنی معشوقه این جناب دکتر می

 دنبال پاره کردنمون باشه؟
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 تکیه زد. چنگی به موهای لختش زد، به پشتی مبل 

بیشتر از این حرفی تو آستین نداشت و رحمت مشکوک 

 کرد.نگاهمون می

و ول کردید؟ باور کنم باور کنم شما دوتا تاج و تختون-

 و بیخیال شدید؟شاه بودنتون

رارم قبی یک قدم جلو اومد و با انگشت سبابه به سینه

 کوبید. 

ه نچشم ریز کرد و به بهاری که دست به کمر تو آشپزخو

گشت اشاره کرد و صداش رو پایین تر دنبال لواشک می

 آورد.

و کردید شاه دو باور کنم بهار شده ملکه و شما مسعود ر-

 قلمرو؟
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لب هام رو بهم فشار دادم. امیرحسین مرض الل مونیش 

داد و با نیشخند تلخی به فرش زیرپاش خیره رو ادامه می

 بود.

فظتون کردم. آدم شناسم! مثل کف دستم، حشما دوتا می-

نیستید، یه روده راست تو شکمتون نیست. پارسال وقتی 

با یسنا پیشم اومدید مستقیم بردمش اتاق عمل! از خون 

 ریزی زیاد دختره بیچاره چند وقت تو کما بود! آرشام...

نگاه دزدیدم، شرم کردم. امیرحسین تو گوشه مبل دق کرد 

 . رو واضح ببینم تونستم بد شدن حالشو می

هنوز یادم نرفته با اون همه هارت و پورت پشت در 

 اتاقش زار میزد.

کرد و گذشته رو مثل چک برگشتی تو مخم داشت داغ می

 کوبید.صورتم می
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کرد که توان پرداختش رو طلب وصول مبلغی رو می 

 نداشتم.

یکم آروم تر بد اخالقی کن. یاسمن اصاًل درمورد این -

حس کنه اومده تو زمان  خوایموضوع مطلع نیست. می

 قاجار؟ 

 جلو تر اومد، تهدیدگر نگاهم کرد.

از خط و نشون مرد مسن روبه روم که کم از پدر برام با  

ارزش نبود خجالت کشیدم و سر گرگ سرکشم که داشت 

 گشت داد زدم.دنبال بوی تن یاس می

یاسمن یه دختر بی کسه! بهت کمک کردم بیاریش پیش -

و بهم گفتی ولی نیام شت زندگیشخودت چون ریز و در

ببینم سر تاج و تختون، سر سلطنتت اینم تنش آش و 

الش شده. نیام ببینم ضعیف گیر آوردی و سر هیچ و پوچ 
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خوای رو اصول و اخالق پا بزاری. اونوقت خداشاهده می

 دمار از روزگار جفتتون درمیارم!

لبخندی به حرف های پر از هشدارش که شبیه زنگ خطر 

 ست زدم.زلهزل

 دستی به شونه هاش کشیدم.  

گرگم برای داشتن یاس حاضر بود علف خوار بشه و 

پنجه هاش رو ببره تا یک روز روی تن سفیدش خط 

 بندازه.

🍹 

۳۶۳ ♡°°° 

 🍹 
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 ┄┅┄┅┄•❥✾❥•┄┅┄┅┄ 

من به اسمت قسم که رحمته، نقل این حرفا نیست.  -

فقط ناراحت حال و روزشم. به دیده منت همه حرفات 

رو میگم چشم. ما که بخیل نیستیم، اگر یک در هزارم دلم 

نی نی بخواد عقیم نیستم. خداروشکر انواع پوزیشن های 

 جذاب برای باردار کردن بلدم.

 موشکافانه نگاهم کرد، با اطمینان سینه صاف کردم.

و ردم بود، پدربزرگشقول دادیا آرشام! اون دختر شاگ-

شناختم. همون طور که تو و امیر برام عزیزید، دورادور می

 اونم عزیزه! 

 بی حال خندیدم.

چشم رحمت جان، چشم. به خدا هیچ گوهی -

 خورم. نمی
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 قدری آروم گرفت، عقب کشید و روی مبل نشست.  

دستی به چشمم کشیدم و همون طور که سمت در 

 رفتم گفتم:می

 زنگ بزن ببین رسید بیمارستان؟به خانمت -

زنگ زدم رسیده. میشا و لیدا و سعیدم پیشش بودن فردا -

 برمیگردن اینجا.

سری تکون دادم و سمت اتاق رفتم که امیرحسین دنبالم 

راه افتاد. قبل اینکه درو هول بدم و برگردم کنارش و یک 

 دل سیر تن و بدنش رو بغل کنم مچ دستم رو گرفت.

 دیگه چیه؟ -

ذاشت به کارم برسم ام که نمیشم هاش از لحن کالفهچ

 خندید. لب هاش کش اومد و نزدیک گوشم نجوا کرد.
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نشان زدنت ربطی به حال بدش نداره. نهایت یکم تب -

میکنه و غش و ضعفش تا بیست و چهارساعت بعد 

 تمومه!

هاش رو جمع اکشنی ازم ندید بساط خندهوقتی هیچ ری

 کرد.

و نپسندید؟ البته من معتقدم سینه آقایون نکنه سینه هات -

 ت زیاده روت حساب باز کرده.خوره! عمهبه درد نمی

زیر چشمی به یشمی هایی که هنوز بار شیطونش رو به 

دوش داشت نگاه کردم و با لحن آرومی بین حرفش 

 پریدم.

 خوام.یه هواپیما می-

جا خورد، لب هاش از خواسته عجق وجقم نیمه باز 

 موند.
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ه راه میوفت یسنا بلده با کاغذ موشک درست کنه! کارت -

 برم مقوا بخرم.

 قید و شرطی بهش زدم.لبخند بی

منم بلدم با اوریگامی قورباغه درست کنم؛ یه روز که  -

 کنیم.اوضاع خوب بود، دور هم با یاس بساط می

ای از وحشت پر شد. رنگ مالیم و آروم نگاهش با هاله

 . تونستم ازش پنهان کنمشتر از این نمیاخم کرد، دیگه بی

 چیشده؟-

 خسته کمر صاف کردم. دستی به گردنم کشیدم. 

کشید، هنوز مشکالت اولی حل هنوز استخون هام تیر می

 نشده بود دومی ظاهر شد، هنوز یاسمن خوب نشده بود.
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هنوز سرپاه نبود، هنوز هیچی سرجاش نبود. دمی از عطر  

ینی عطرش ضعف بدنم رو شیرینش کشیدم بلکه شیر

 التیام بده.

اش پوستم رو با استرس بازوم رو گرفت، داغی پنجه

 سوزوند. 

 با دست آزادش به گودی زیر چشمم دست کشید.

 پلک هام رو بهم فشردم.

 باالخره اعالم جنگ کرد؟!-

🍹 

۳۶۴ 

🍹 
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الم جنگ کارن چیز ترسناکی برای من نیست چون اع

توقع داشتم. همه چی رو از قبلش می دونستم و براش 

 آماده هستم.

 سکوت کردم، فکم از حرص قفل شده. 

دستم هنوز بی قرار روی دستگیره بود. این تیکه فلز رو 

 خواستم پودر کنم.می

شایعه های خوبی پخش نشده امیر. اوضاع خوب نیست -

م. یاسمن باید سرپا شه. سرپا شه تا افتاده تو گله اختالف

ار م، قبل اینکه یک بمنم پاشم. باید برم مازندران پیش گله

 تهمت ناموس دزدی بزنن. دیگه بهم

درو باز کردم و به دنبال بلوطی هاش رهسپار جنگل  

شدم ولی از دیدن دو جفت بال سفید بزرگ، پشت یسنا 
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، ی پاره کرده و بیرون پریدهکه با خشاشت تونیکش رو کم

 سرجام موندم.

اون سنبل زیبایی پوشیده از پر سفید باز بود و یاسمن با 

 کرد.چشم های شاد و براقش کت راستش رو نوازش می

 دونستی؟و میآرشام! یسنا بال داره! بال داره، تو این-

به زحمت نگاهم رو از اون زیبایی بهشتی که کادر دیدم 

 فتم و به حوری خودم لبخند زدم.رو پر کرده، گر

 یسنا فوری بلند شد، کنترل بالش رو هنوز بلد نبود. 

نوک پرهای بلندش رو به پارچ آب و لیوان روی میز 

 کوبید و همشون پخش زمین شدن.

ام، سرخ شد و زیر لب شرمنده لب گزید، زیر نگاه خیره

 گفت:

 خواستم حواسش پرت شه.می-
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ود که شانسی شانسی نشکسته بخم شدم، لیوان کریستالی 

 رو از زمین برداشتم و آروم گفتم:

 عیبی نداره!-

 خواستم...آخه تبش باال بود گفت سرم دردمیکنه می-

 لرزید ولیصاف ایستادم، نگاهش نکردم. با لحنی که می 

 کرد، گفتم:جدیت رو هنوز استوار حفظ می

 خواد توضیح بدی. مرسی که حواست بود.نمی-

اد و ترجیح داد سکوت کنه. یاسمن کمی منگ جوابی ند

میزد، با انگشت های داغش کف دستم رو چسبید و با 

 اون نگاه خمار و بی حالش گفت: 

بهم گفت که یه جادوگر بهش بال داده، بالش خیلی -

م داره ست. آقا امیرخوشگله. شبیه فرشته ها تو کتاب قصه

 این دوتا زوج خیلی کیوتن!
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یستاده بود و تو هپروت حرف هام به امیر که جلوی در ا

 برد با شنیدن تعریف یاسمن نیشش شل شد.سر می

 داخل اومد و کنار یسنا ایستاد.

دستی به گونه های کمی داغ و سرخ رنگش کشیدم که 

 بامزه گفت:

اتو خوام بیسنا سفیده، آقا امیر سیاهه. چقدر سته! منم می-

 ست کنم.

. تو نگاه آب گرفتش ش زدملبخندی به ذوق های بچگانه

 حجم زیاد غم و ناراحتی تلنبار بود. 

کنیم عروسک. یه سر بریم خرید کنیم تا رنگ ست می-

 کنم خوبه؟شورتمم باهات ست می

🍹 

۳۶۵ 

🍹 
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 کردن.امیر و یسنا ساکت تماشامون می

ا و همسرش خوشگله خیلی نازن. سفید و ولی بال یسن-

 مشکی دوتا رنگ متضاد. 

دست گرمش رو بین انگشت هام گرفتم. به نق زدنش و 

داد لحن کشدار صداش که کمی از حال بدش خبر می

 توجه کردم و با لحن ریلکسی گفتم:

خوای بال امیرو ببرم؟ با چسب یک دو سه برات می-

 بچسبونم دیگه کنده نشه؟
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حرفم خندید. امیر تکونی خورد و با حالی که  یاسمن از

انگار مور مورش شده، دست یسنارو گرفت و سمت 

 بیرون هدایتش کرد.

زهرمار، مو به تنم سیخ شد. تا مارو جرواجر نکرده بریم. -

 دونه چندشم میشه هی میگه!بال به دور مرتیکه روانی! می

 خنده هام رو قورت دادم.

 آرشام...-

بسته اتاق، به قهوه شیرین و خوشمزه  نگاهم رو از در

 نگاهش دوختم.

 جونم عروسک؟-

  

دمی گرفت، پاهاش رو زیر تنش جمع کرد. پیشونیش رو 

به بازوی برهنم چسبوند که گرگم زوزه بلندی کشید. اخم 

 کردم و سر سرکشی هاش غر زدم.
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 تب دارم، نه؟-

قلبم بی قرار بود و برای وجودش، بدتر از گرگم جون  

 کرد. میجون 

ی ملتهبش رو نوازش کردم. یعنی لب با دست آزادم گونه

 هاشم همین قدر داغه؟

  

ام از تصور کام گرفتن از اون دو گوشت خوشرنگ تشنه

 شد.

خم شدم و روی موهای طالیش رو با مکث طوالنی 

 بوسیدم.

 یکم. خوب میشی.-

اش رو ازم فاصله داد، مردد به نظر پیشونی عرق کرده

دستی به بینیش زد و سرش رو بلند کرد، یکمی  رسید.می
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از قصد سرش رو نوازش کردم. شال حریرش روی 

 ش سر خورد.شونه

 یه چیزی هست که باید بهت بگم.-

انگشت شستم رو با مالیمت زیر چونش بردم و تا کناره 

 لب زیرینش رو نوازش وار لمس کردم. 

ن وذاشتم نفسش به همهرسانتی که رو پوستش رد پا می

 میزان تند میشد.

و یک گاز ریزی بگیرم تا صبح اگه بزاری این لبات-

 شینم پای حرفات!می

شرم کرد، لبش رو به نیش کشید. تنم رو جلو کشیدم. 

 خواستم ببوسمش که هول زده تو صورتم گفت:

 منم یه چیز سفید دراز دارم.-

 ابروباال انداختم.



 

Romanzo_o 2350 

 و باهاش حامله نکردی؟تاحاال که کسی-

هاش گرد شد. بالشت کنارش رو برداشت و تو  چشم

 سرم کوبید، تمام موهام بهم ریخته شد.

 دارم جدی حرف میزنم!-

ش که قرمز شده بود خندیدم و شیطنت به صورت بامزه

 وار گفتم:

ای؟ البته اشکال نداره من که پی یعنی باور کنم دو جنسه-

 همه چیزو به خودم مالیدم اینم روش!

م خیز شد تا بالشت تو فرق سرم بکوبه که کفری دوباره نی

 صدای جیغ بهار جفتمون رو میخکوب کرد

🍹 

۳۶۶🍹 

🍹 
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*** 

صدای جیغ هاش رو اعصابم بود ولی با تمام وجود سعی 

 کردم چیزی بروز ندم.می

 ش مرده!سین انگار ننهرفتم، امیرحجلوی در رژه می 

لب دیوار شبیه ماتم زده ها تو سرش میزد و هر دو ثانیه 

 گفت:یک بار می

نبریمش بیمارستان؟ گاردم تهرانه، افراد توام هستن -

میریزن قرق میکنن. اون پدرسگ که کاری به بهار و 

 ش نداره.بچه
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چشم هام رو با دست فشار دادم. کاش همین طوری بود، 

 حت فکر کرد و خیالمون راحت بود.کاش میشد را

لب در نیمه بازی که عمه قدغن کرده بود داخل بریم، 

 ام رو به دیوار چسبوندم.شونه

و سرویس کردی امیر! زهرمار بگیری میگم دهن من-

خطرناکه، خطرناک. طرف به پیرمرد فلج رحم نکرده 

میخوای به خواهرم رحم کنه؟ یه درصد احتمال بده بریزن 

 خوای چه گوهی بخوری؟میاونجا! 

 بهار جیغ کشید. با مشت به در کوبیدم و داد زدم.

 تو فوت کن بهار! فوت کن درست میشه!-

امیر که مثل مرغ سرکنده داشت پر پر میزد با تنش زیاد 

 گفت:
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نکنه نتونه فارغ شه، نکنه براش سخت باشه؟ همه -

 شرایط زایمان طبیعی رو ندارن!

ک گرگ آلفا بود، شاید دورگه باشه تونه. باباش تبهار می-

ولی توانش کمتر نیست. خودم ماه پیش بردمش دکتر پره 

اکالمپسمی هم نداره. از دیابت و فشار خونم خبری 

 نیست. از پسش برمیاد!

خواست حرفی بزنه که با جیغ بهار که با درد و التماس 

 کرد چشم بستم.من رو صدا می

رو یک جوری دور  این بار عمه درو باز کرد، روسریش

 سرش گره زده بود که ترسیدم هوا بهش نرسه.

همزمان یسنا مثل فشفشه از زیر دستمون سمت آشپزخونه 

 دوید. رو به چشم های سرخم جدی گفت:

 و بگیر...بیا برو تو دستش-
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 چشم هام گرد شد.

 من بیام اون تو چه گوهی بخورم عمه؟ -

د. اون جنگل امیر بلند شد، رگ های گردنش باد کرده بو

بکر چشم هاش داشت تو یک تشت پر از خون خفه 

 میشد! با حرص گفت:

بهار فقط تورو داره. نه مادر باالسرش بود نه پدر، تو -

و داری. همیشه ورد زبونش اول تویی حتی حکم همش

 خوای من برممسعودم نیست. طبیعیه تورو صدا کنه! می

 باالسرش؟!

د عمه چنگی به اخم کردم، با داد مجددی که کشی

 صورتش زد و داخل برگشت.

خوری بری باالسرش! چرا زر میزنی تو گوه می-

شوهرش کو؟ برادر پفیوزت کو؟ اون باید باالسرش باشه 

 نه من! 
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 در باز شد، این بار یاسمن بیرون اومد. 

 :ای گفتمچنگی به صورتم زدم و با لحن تحلیل رفته

 حالش چه طوره؟-

و چسبید و کشیدتم، امیرم از جای جواب دادن بازوم 

فرصت استفاده کرد و هولم داد داخل و درو پشت سرم 

 بست.

و بگیر حاال که شوهرش نیست بشین کنارش، دستش-

 وظیفه تِو!

 ��گذاشتم باهم روزو چهار پارت��

🍹 

۳۶۷🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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ام رو از وضعیتش گرفتم. درد کشیدنش با شرم چشم ه

 تونستم تهش شیرین میشه.برام سخت بود ولی می

کرد کمک کنه، رحمت عمه بین پاش بود و سعی می

 کرد.باالسرش مدام وضعیتش رو چک می

 آرشام..د..داداشی..-

تم. ش نشسجلو رفتم، پشت به پایین تنه و پاهای برهنه

صدام رو کنترل دستش رو گرفتم و سعی کردم ارتعاش 

 کنم.

جونم ببعی، ای دردوبالت بخوره تو سر اون شوهر -

مشنگت.  انقدر لواشک و آلوچه خوردی تا این شد! 

 نگفتم کم بخور؟ باید دعا کنیم بچه لواشک نشه.
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چشم های خیس و پر آبش رو بهم دوخت، از درد زیاد 

 انقدر لبش رو گاز گرفته بود که دیگه داشت کبود میشد.

 ...خ..خیلی درد دارم..دارم میمیرم...آرشام-

دارش دستمال نمدارو برداشتم و روی صورت داغ و تب

کشیدم، از بچگی یکم هوچی بود. پیازداغ ماجرارو همیشه 

 کرد. طاقتش کم ولی ناز کش نداشت.زیاد می

تنها کسی که نازش رو میخرید از بچگی من بودم، اگر 

 کرد.س میدردم نداشت به من میرسید خودش رو لو

 لبخند بی رمقی زدم، خم شدم و  آروم کنار گوشش گفتم:

چیزی نیست ببعی، چیزی نیست. کنارتم، یه زایمان -

توپ قراره داشته باشی. به همه برو پز بده خان داداشم 

خوام یه کاری باالسرم بود دل تو دلم تکون نخورد. می

 کنی از فردا همه برای زاییدنشون بیان سراغ من!
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خواست بخنده ولی اش رو گاز گرفت، میلب ه

تونست. یسنا موهاش رو با تل باالی سرش جمع نمی

 کرده بود.

یاسمن پنکه رو سمت باالی تخت تنظیم کرد تا تهویه هوا 

 بهتر انجام شه. 

 خم شدم و روی پیشونی عرق کردش رو بوسیدم.

نفس عمیق بکش چیزی نیست، یادته بچه بودیم -

؟ یادته رو کولم سوار میشدی سیب برمت آبشار قندیمی

 بکنی؟

 از درد جیغ کشید و بلند گفت:

خواست کتکم یادمه! یادمه! همون وقتایی که بابا می-

 بزنه...همون وقتایی که...آیی..
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دست پاچه دستش رو فشار دادم. رویه تخت رو چنگ 

 میزد. 

 رحمت زنت کجا مونده؟-

 ون، ولیتو راه تصادف کردن! یه موتوری کوبیده بهش-

 حالش خوبه دربست گرفته داره میاد.

 چشم هام گرد شد، چرا همه چی پیچیده بهم؟ 

عمه خم شد سر زانوی بهار رو نوازش کرد و با نگرانی 

 تمام گفت:

 زور نزن مادر زوده، دهانه رحم هنوز وا نشده زور نزن.-

 ش رو بهم دوخت.چشم های آب گرفته

. اومده سختی در میداد و نفس هاش بدستم رو فشار می 

 پرید.ش داشت بیرون میسینه

 ��گذاشتم باهم روزو چهار پارت��
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🍹 

۳۶۸🍹 

🍹 
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یاسمن سمت دیگه اومد و دستش رو گرفت و قربون 

 تونستم ببینمش رفت. حالش هنوز خوب نبود میصدقه

 زه بهار رنگش پریده.که به اندا

کرد. از بی پناهیش، گرگم داشت از درد بهار بی قراری می

از تنهاییش، از اینکه بی مادر بزرگ شد، از اینکه پدرم سر 

هوسش با یک زن هرزه صاحب دختری شد که 

 خواست.نمی

 بهاری که همه کس و کارش من بودم! 
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 بلند شدم و با دست های مشت شده سمت عمه غریدم.

 ا دنیا نمیاد؟ مشکل چیه؟چر-

عمه که از برزخ نگاهم فهمید حالم خرابه لبخند پر 

 استرسی زد. رحمت دخالت کرد و با لحن مالیمی گفت:

روند زایمان طبیعی کشک نیست که بابا جان، تازه فاز -

فعالش رد شده فاز انتقال داره شروع میشه. تا دهانه 

 رحمش کامل باز نشه هیچ کاری نمیشه کرد.

الفه از ناله های پر دردش چنگی به موهام زدم که یسنا ک

 درو چهار طاق باز کرد و روبه من داد زد.

 دروازه داره باز میشه!-

چشم های شاکیم رو که دید، صاف ایستاد. یاسمن گیج 

 نگاهمون کرد.

 دروازه؟! دروازه کجا؟-
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پر حرص سمت بیرون رفتم، بهار با ترس و حال زاری با 

 دام زد و گفت:آخرین رمقش ص

توروخدا..نزنش، کاریش نکنیا...از..از ترس ت..تو نمی -

 اومد...

چیزی نگفتم، با دست های مشت شده و یک دنیا خشم و 

حرص تلمبار شده و گرگی که یک جوری داشت دندون 

 کرد بیرون رفتم.تیز می

همزمان با ورودم از الی دِر باز خونه، درست وسط حیاط 

یرحسین، چهار حلقه قرمز با رشته کنار المبورگینی ام

 هایی باریک براق نمایان شد.

رشته هایی که معلق بودنش به اندازه چهارسانت فاصله از 

 رفت. یک دایره کاملزمین بود و تا ارتفاع سه متر باال می

 و پنج نیم دایره داخلش برق میزد.
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تو تاریکی روشنی حیاط دروازه دنیای من باز بود و مردی 

ون اومد که اندازه سر سوزن برام ارزش نداشت ازش بیر

 ولی خواهرم عاشقش بود.

داد داره بسته میشه و وزید نشون میباد خنکی که می

 مسافر خودش رو رسونده.

با قدم های تند و محکم درو با حرص کوبیدم. از صدای 

 کوبیده شدن در نگاهش سمتم چرخید.

کشیدش، گرگم آماده بیرون پریدن بود. قامت بلند و 

صورت نگرانش با دیدن ریخت و قیافم که شبیه قاتل 

 های زنجیری شده رنگ پریده شد. 

 امیر عقب کشید.

چشم های مشکی رنگش رنگ شرم و وحشت گرفت. 

 سر خم کرد و ملتمس گفت:
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 آرشام توضیح میدم...-

تونستم یک جوری بزنمش که با دروازه هنوز باز بود، می

هنمی که من و امیر ازش گردن شکسته برگرده همون ج

 فرار کردیم!

ی وزید قدربا دو قدم بلند بهش رسیدم. باد خنکی که می 

 از گرمای سوزان وجودم رو کم کرد ولی کافی نبود.

واسه این ماه هایی که خواهرم رو تنها گذاشت و فقط  

 ترسید وجود اومدن نداشت، کافی نبود.چون ازم می

 ��گذاشتم باهم روزو چهار پارت��

🍹 

۳۶۹🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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ناموس! کنم مرتیکه بیجا چالت میبه خدا قسم همین-

و به امان این همه مدت کدوم گوری بودی؟ خواهر من

 خدا ول کردی رفتی پی گوه خوریت؟ 

امیر  ،قبل اینکه یقه پیراهن طوسیش رو با پنجه هام بگیرم

 کمرم رو گرفت و با نهایت زورش عقب کشیدتم.

و به دنیا بیاره بعد جرش بده. به خدا شبزار بهار بچه-

اگه جلوت رو گرفتم، به خدا اگه چیزی گفتم! بزار بره 

 باالسرش، بهار به وجودش نیاز داره.

نفسم گرفت، به سختی دم گرفتم. پره های بینیم باز و 

 ترکید!اشت میبسته میشد و رگ گردنم د
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و نریختم. بهار چیزیش بشه گمشو برو تو تا خونت-

 و مرده فرض کن.خودت

آب گلوش رو قورت داد، نگاه نگرانی به امیری انداخت 

که همیشه پشتش بود و شاید فقط به خاطر غیرت باد 

 کردم الل شده.

از کنارمون گذشت با عجله داخل رفت. امیر خواست 

 سرش داد زدم.حرف بزنه که با کالفگی 

 یه کلمه زر بزن تا تورم ببرم ور دست بابات!-

دهنش رو بست، با حالی در معرض انفجار داخل 

 برگشتیم.

یسنا و یاسمن جلوی در بودن و وقت خوبی نبود از  

دیدن نگاه وق زده بلوطی رنگش که روی اون دایره های 

کرد، کلماتی رو برای چرخید و سعی میداخل حیاط می

 یرتش ادا کنه، کیف کنم.توصیف ح
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الهی بمیرم برات عزیزم، دیدی رسیدم؟ دیدی قول دادم -

 و سرش موندم. تموم میشه باهم از پسش برمیایم.

جلوی در ایستادم و چپ چپ به مسعودی که پشت بهار 

 گرفت نگاه کردم.قرار  می

عمه به چهره شاکیم خندید، بهار که هم خوشحال بود هم 

بود بین پاهای مسعود نشست.  درد داشت هم ترسیده

 کمرش رو به سینه و شکمش تکیه داد.

نفس بکش، عمیق! داریم مامان و بابا میشیم. من بمیرم -

 یکم طاقت بیار. سر اولی سخته به دومی برسه راحت تره.

به مرحله آخر رسید انتقال شروع شده بود و بهار دردش 

 متشدید شده. یسنا داشت پر پر میزد و امیرحسین ک

 مونده بود جلوی در موهاش رو بکنه!

به دیوار تکیه داده و یک وقتایی سرش رو به دیوار پشت  

 کوبید.سرش می
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منم دست کمی ازش نداشتم، دوست داشتم با سر برم تو 

دیوار و تا وقتی بچه به دنیا نیومده برنگردم. استرس و 

 رعشه پاهام دست خودم نیست.

حشتناک باشه! سر بچه کردم انقدر وروزی فکرش رو نمی

 خواهرم داشتم میمردم سر بچه خودم چی میشم؟

با دراز کردن دستش از تصور یاسمن با شکم قلمبه بیرون 

اومدم. درحالی که انگشت های مسعود دور شکمش حلقه 

اش تکیه زده و با زاری نگاهم بود و سرش رو به شونه

 کرد.

 م:گفتبا پای لرزون جلو رفتم، دست آزادش رو گرفتمو 

 آخرشه بهار، خوشگلم زور بزن تهشه!-

جیغی از درد کشید. مسعود کم مونده بود بزنه زیر گریه، 

بوسید. قربون گردن و سرشونه های برهنه بهار رو می

 رفت. ش میصدقه
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دل تو دلم نبود تا تموم شه، تا دایی شم، تا پسر خواهرم 

رو ببینم. تا با افتخار بگم سر اسمش سه روز فسفر 

 سوزوندم. 

به چشم های خوشگل و بی حالش که خیس از اشک بود 

 زل زدم.

 ��گذاشتم باهم روزو چهار پارت��

🍹 

۳۷۱🍹 

🍹 
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مادر شدن قشنگه بهار، به خدا چند ساعت دیگه به این -

 خندی، تحمل کن.حالت می

 و انتخاب کردی! آی..آیی!سم بچمبگو..که ا-

تنم رو جلو کشیدم و مهربون و دلواپس موهاش رو 

 نوازش کردم.

انتخاب کردم به خدا انتخاب کردم. زور بزن با این توله -

سگت، من االن قلبم تو شورتم افتاده زور بزن تا 

 و از بیخ عقیم نکردم.شوهرت

ه از درد جیغی کشید که بی هوا تمام چراغ های خون

 خاموش شد. 

مگه کارتون کمپانی هیوالهاست که با جیغ همه چی -

ترکید! خدایا شکرت میبینی بهار؟ این دم زاییدن انرژی 

 پاک تولید کردی!
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 داد زدم.

 خفه شو مسعود!-

صدای خر خر بلندی از تو کمد بلند شد و همزمان تمام 

 چوب لباسی های خالی به دیواره کمک کوبیده شدن. 

پیچید، مسعودم از ترس درد به خودش میبهار که از 

 بازوم رو چسبید.

یا پیغمبر چیه! این بچه چرا انقدر پا قدمش تنده! برق -

 چرا تو این خر توخری رفت! موش دارید اینجا؟

رحمت نور گوشیش رو به طرفمون انداخت. امیر 

هراسون اومد داخل و تو تاریکی مطلق با اون چشم های 

 قرمزش رو به من گفت:

 فیوز پریده!-

 چشم های گردم رو بهش دوختم و غریدم.
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چرا مثل کالغ خشک شده نگاه میکنی! جعبه ابزار تو -

ست بردار، برو فیوز رو درست کن. مگه آشپزخونه

 نمیبینی دستم بنده؟

رحمت نور رو وسط پای بهار انداخت، امیر هنوز خشک 

 شده بود که داد زدم.

 نگاه میکنه! سگ تو روحت! میگم برو وایساده -

هول کرد، عقب رفت جای اینکه از در رد شه با مغز رفت 

 تو دیوار و صدای آخش بلند شد.

چنگی به صورتم زدم که بهار دستم رو چسبید و همزمان 

 مسعود بازوم رو مثل کنه گرفت! کفری غریدم.

تو این خر توخری ولم کن مسعود تو چرا داری فشارم -

 تو چته؟میدی! بهار داره زور میزنه 
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دیدم که پر تو تاریکی مطلق هاله ای از چشم هاش رو می

 آب و پر بغض گفت:

 دارم کمکش میکنم.-

زارت! بپا جای کمک اشتباهی تو زور نزنی برینی به -

 خودت!

 آرشام!-

بین جیغ و زور بزن های عمه که قشنگ با فلش گوشی 

کرد، رحمت همه چی رو با جزئیات تمام بررسی می

 میرحسین از آشپزخونه بلند شد.صدای داد ا

 زیر لب زمزمه کردم.

زهرمار...خدایا خودت رحم کن. کم مونده هیتلر از تو -

 گور دربیاد جنگ جهانی راه بندازه.

 سمت در صدام رو بلند کردم.
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 چیه؟ توام درد زایمانت گرفته؟-

یسنا  با گوشی خودش راه رو روشن کرد همراه امیر 

 ستاد و با ترس کاذبی گفت:جلوی در با رنگ پریده ای

پیچ گوشتی تو دستم غیب شد. فکر کردم از استرسه -

 ولی جعبه ابزارو برداشتم تو دستم ناپدید شد!

گذشت. کشش تحلیل دیگه ظرفیتم داشت از حد می

 حرف هاش برام داشت غیرممکن میشد.

 ��گذاشتم باهم روزو چهار پارت��

🍹 

۳۷۰🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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ی شنید ما چالحمداهلل که عمه گوشش سنگینه و اصال نمی

 کنیم.داریم زر زر می

رحمت درحالی که وسایل ساکشن رو کنار تخت رها  

 کرد نور رو سمت مخالف گرفت. می

 گیج و ناباور گفت:

پسر چی میگی؟ یعنی چی غیب شد؟ فیلم دیدی توهم -

 مگه ارواح دارید که تو خونه؟ زدی؟

 امیر مستعصل داد زد.

به خدا راست میگم! وسایل تو دستم غیب میشه، -

 گوشیمم گم شد!
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همزمان با افتادن گلدون کنار پنجره و شکستنش، جای 

بهار این بار مسعود جیغ زد. رحمت از جاش پرید و اومد 

 کنارم ایستاد.

ت. تیکه های یسنا داخل اومد و نور رو اون سمت انداخ

ش کنار شکسته گلدون سفالی و خاک بیرون ریخته

 خورد مشخص بود.ای که کمی تکون میپرده

 و ببره!روح اومده! روح اومده! آل اومده بچم-

درحالی که دستم از فشار انگشت های بهار و مسعود 

شکست، کمرم کج مونده بود، با دست آزادم داشت می

بهار و رحمت متوجه کلتم رو نامحسوس بدون اینکه 

 بشن درآوردم و سمت مسعود شاکی گفتم:

 آل اومده بابای بچه رو ببره. اگرم نبره خودم میدم ببره. -
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رو کردم سمت امیری که شاخک هاش داشت تکون 

اومد، در این دوزخ که خورد. نفسم به سختی درمیمی

 شبیه جنگل اشباح شده رد نگاهم رو گرفت.

حالت تهاجمی گرفت. تنها  بال هاش رو باز کرد و 

تونستم بین این همه استرس و تنش وجود نبودیم، می

 شوم چیزی رو تمام و کمال حس کنم.

پای خواهرم وسط بود، پای خواهر زادم و تک تک 

کسایی که برام مهم هستن و اگر سر هرچیزی کوتاه 

اومدم سر تنها عزیزانم خون جلو چشم هام رو می

 گرفت.می

ق، تصادف زن رحمت، قطعی برق و این همه اتفا

 صداهای مشکوک، فقط مرض یه جونوره!
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درحالی که نگاهم به نور کمرنگی بود که پشت پنجره  

خندید، خورد و شاید به وحشت تک تک ما میتکون می

 گفتم:

پشت کنتور یه دگمه سفید و قرمز هست. اگه همزمان -

 بزنیش برق اضطراری وصل میشه. برو اینجا با من.

ری تکون داد، با قدم های محکم رفت و یسنارو کنارم س

هول داد. به نفس های وحشت زدش توجه کردم و با 

 لحن آرومی گفتم:

 یاسمن کجاست؟ -

 نگاه نگرانش رو به بیرون انداخت و آروم گفت:

 همین االن کنارم بود!-

*** 

 "یاسمن"
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دومین عق رو که زدم دستش رو از پشت کمرم پس زدم 

 تم:و کالفه گف

 برو عقب...-

ایش یک طوری شاکی بود که اگر واقعًا بهش نگاه قهوه

اومد. سردم بود، دخترایی که شدم زبونم بند میخیره می

مپ ای شبیه الاطرافمون رو گرفته بودن، یک حباب شیشه

دستشون داشتن که تا حدی پشت خونه رو روشن 

 کرد.می

 تا سرشون با بچه گرمه، بلند شو بریم.-

 ��گذاشتم باهم روزو چهار تپار��

 

۳۷۱🍹 

🍹 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

پشت پلک هام رو ماساژ دادم، بلکه کمی از فشار تحمیلی 

چشم هام کاسته بشه و این سوزش چند دقیقه دست از 

 سرم برداره. 

 دم.شیدستی به موهای پریشون بیرون ریخته از شالم ک

 ونگاه چه بالیی سر خودت آوردی! این ناتوانی جسمت-

 باید سریع تر رفع کنم وگرنه اوضاع خیلی بد میشه.

دار اومد، پالتو خزکشید و پریناز کوتاه نمیزانوهام تیر می

 خورد. سفیدش کمی در اثر باد تکون می

تونیک تنگ مشکی زیرش به تنش چسبیده بود و یک 

و به نمایش گذاشته که از یادآوری جوری اندام زیباش ر

 سن و نسبتش با من، مو به تنم سیخ شد!
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 نمیام...-

ام که بی اخم کرد، نگاه تندش رو از چهره رنگ پریده

سوخت به دو تن از دخترهای پشت دلیل از داخل می

 سرم انداخت.

ازت نظر نخواستم، نیازیم به اجازت ندارم. بلندش کنید. -

 همین االن میریم.

بینی کیپ شده دمی گرفتم، صدای قدم هاشون تو مخم  با

 پخش میشد. 

قبل اینکه انگشت هاشون دور بازوهام بپیچه بدون توجه 

 به دردم از جام بلند شدم.

 ...من...باتو هیچ کجا نمیام...م-

رو پاشنه پا چرخید، نگاه شاکیش روی اندام های لرزونم 

 چرخ خورد و روی نگاه غمگینم ثابت شد.
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 خوایبیجا میکنی نمیای، تو غلط کردی نمیای. می تو-

و خوای خودتاینجا بمونی؟ بین این جماعت کفتار؟ می

 به کشتن بدی؟  

ثابت و استوار ایستادن در شرایطی که لرز داشتم و معدم 

جوشید و یک آبگیر پر آب، سرخود کنار دیوار مدام می

ر اومد کمی سخت و دشوار به نظجوشید و باال میمی

 رسید.می

به این جماعت این طوری صحبت نکن راجع-

تکشون واسه نجات جونم تالش کردن و اگه االن اون تک

 دختر داره طبیعی زایمان میکنه تقصیره منه!

 به لحن خشدارم پوزخندی زد.

جلو اومد، آب گلوم رو قورت دادم حالت نگاهش یک  

 .دکرطوری بود، ناخواسته ترس به وجود آدم سرایت می
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همین جماعتی که میگی کافیه بفهمن چی هستی، کافیه -

بفهمن خون چه کسی درونت جریان داره. همشون واست 

دندون تیز میکنن. همشون میشینن تو صف تا تیکه 

 ت کنن. جای تو بین این جماعت نیست. تیکه

بازوم رو گرفت، اخم کردم و یک قدم عقب رفتم. 

 انگشت هاش از دور بازوم شل شد. 

اشتباه میکنی، هیچ کدومشون بد نیستن. بهم کمک -

جا میکنی. کمکم کردن، وقتی کردن. داری قضاوت بی

الزم داشتم کمکم کردن! میفهمی؟ ولی تو چی؟ وقتی 

 بهت نیاز داشتم نبودی.

فکش منقبض بود، چشم های تند و تیزش رو ریز کرد و 

 ابروهاش درحال نبرد تن به تن بودن. با حرص غرید.

 من!یاس-
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ش دربرابر لحن هشدار مانندش بغض کرده سینه به سینه

 ایستادم.

االن اومدی که چی؟ اونم بعد این همه اتفاقات؟ تا االن -

 و از دست بدم بعد بیای؟ کجا بودی؟ گذاشتی هم کسم
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نم سر اولین اشک از گوشه چشمم چکید و تا روی گو

 خورد و خشم نگاهش رو شست.

ش انگشت های کشیده و ناخن های تمیزش رو به شقیقه 

 فشرد و سعی کرد خونسرد باشه.

بابت مردن اون پیرمرد متاسفم. درست زمانی که تو گیر -

پسرعموی ناتنیت افتادی بهم حمله شد. درکش واست 

سخته چون هنوز چیزی از دروازه و دنیای ما نمیدونی. 

افرادم و جادوگرام جاسوس وجود داشت و من بین 

موقعیت بدی داشتم. االن اگه اینجام فقط به خاطره تِو! 

همه کس و کارت منم یاسمن، اون پیرمرد به خاطر سمی 

و براش که بهش داده بودن باالخره میمرد! چرا وقتمون

 کردیم؟حروم می



 

Romanzo_o 2386 

چشم هام مدام پر و خالی میشد. دروغ هاش شاخ و دم 

 ترسوند، کسی که تک تک اهالی این خونه رو میداشتن

 چه طور گیر افتاده؟

یعنی تمام اون مدت، از زمان بستری شدن پدربزرگم تا  

 روز عقدم و فرارم گیر بود؟ 

 قبل ترش چی؟

گفت محبت چه راحت حرف میزد، مهیار راست می 

 ندارن، رحم ندارن، اهمیت نمیدن! 

ردم، وقت حروم کردن م بهم فشچشم هام رو از درد سینه

 برای کسی که دوستش داشتم برام مهم بود.

هزاریم مادربزرگم بگه میمرد! خب همه میمیریم، فقط  

مهم اون لحظه زنده بودنه که با کی و چه طوری سپری 

 میشه.
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شونه هام رو گرفت، تنم رو سعی کرد جلو بکشه ولی 

 خواست.داد رو نمیدلم آغوشش رو که بوی محبت نمی

  

ست. دختر قشنگم. ببین، االن شرایط خیلی بهم ریخته -

خوام مثل مادرت تورم از دست بدم. باهام بیا، یه نمی

کاری میکنم همه چی واست جبران بشه. تو هنوز پری 

 کامل نشدی، ضعف بدنت از بی آبیه!

دلسوزی لحنش مرحم دردام نبود، صدای گیرا و دلنشینش 

 خواستم.رو نمی

خواستم. انداخت رو نمییاد مادرم میبغلی که من رو  

 رحم نبود.مادرم بی

صورتم رو قاب کرد، انگشت هام رو بند مچ دستش  

 کردم. امیدوارانه تکرار کرد.
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خوام مراقبت باشم. تو جانشین منی. با من بیا خب؟ می-

 تو همه زندگی منی!

بینیم رو باال کشیدم، فشار انگشتم رو زیاد کردم و پسش 

 زدم. 

ریختم تا خشم و جدیتی که از قصد تو کالمم میبا 

 مطمئن بشه، شوخی ندارم گفتم:

و زدم. نمیام. خودم بلدم مراقب خودم باشم. تا حرفام-

االن نبودی از اینجا به بعدم نباش، برو! بزار به کار و 

 خوام برسم.زندگی جدیدی که می

 

۳۷۴🍹 
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ش مصداق قاصدکی که شعله ور شده اون آرامش چهره

 دود شد و به هوا رفت.

خشم برگشت، جدیت و حرص برگشت و تن بی جونم  

کمی برای این حجم از قدرتنمایی ضعیف بود ولی قصد 

 تسلیم شدن نداشت.

زندگی جدید با آرشام سلحشور؟ دلت برای عروسک، -

 عروسک کردنش رفته؟
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 جلو دادم. تخس، ولی خسته سینه

آره! دلم رفته! دلم واسه مرد بودنش رفته، واسه مهربون -

بودش، واسه حمایتش! لحظه های سخت زندگیم کنارم 

بود. حتی واسه پیرمردی که امیدی واسه زنده موندن 

نداشت جنگید چون خواستم! دلم رفته چون برام ارزش 

قائله. چون برعکس تو که فقط ادعا کردی اون برام 

 ثابت کرد چقدر براش مهمم! جنگید و

پوزخندی به حال بدم، به قلب بی قرارم، به دلتنگی نگاهم 

 زد.

و از دست دادی. از بس تنها بودی تا یه مرد تو عقلت-

بهت محبت کرده هوا برت داشته که دوست داره. اون 

پسره احمق، لنگه پدرشه. بلده رو اعصاب و روان آدم 

اور کنی حسش به تو چتر پهن کنه. خریت محض اینکه ب

 واقعیه.
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حس بود و کدر، به حدی نفرت و کینه ایش بینگاه قهوه

تو لحنش ریشه زده که مات و مبهوت مونده بودم که چه 

 طور انقدر راحت من رو احمق مرد ندیده تصور میکنه؟

 کوتاه نیومدم.

 واقعیه! آرشام دوستم داره.-

 شید.کش کوبید و با تمسخر لبی دست هاش رو به سینه

همین که بفهمه چی هستی و نوه منی دستش رو میشه. -

میشه یکی لنگه کارن که برای یه ذره از خونت تن و 

و آش و الش کنه. جر واجرت میکنه حتی بدتر از بدنت

پسرعموی روانیت. من سلحشورهارو میشناسم، من طمع 

و خودخواهیشون رو دیدم واسه یه چیکه خود الزم باشه 

 برن، این کارو میکنن.بچشون رو سر ب

 یک قدم محکم جلو اومد و رو به مِن وا رفته ادامه داد.



 

Romanzo_o 2392 

وقتی اون روز بهم گفتی عاشق نیستم فهمیدم دروغگوی -

خوبی هستی. مادرتم همین طوری دروغ گفت و رفت و 

 و سر تو نمیکنم.تهش جنازشم دستم رسید. این خریت

م حرفاش رو ترکید. قلبآرواره هام از فشار زیاد داشت می

 پس میزد، عقلم تشر میزد.

 بهش میگم کیم، بهش میگم چیم!-

 که بعدش هار بشه و تیکه پارت کنه؟ -

با کالفگی پا زمین کوبیدم که کل ماهیچه هام باهم تیر 

 کشید.

نمیکنه، به خدا نمیکنه. بزار بهش بگم، به خدا اون -

 طوری نیست، باباش آدم بدی بوده خودش...خودش...

رفت، از خشم زیاد چشم هاش سرخ شد. شونه نفسم گ

 هام چسبید و داد زد.
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خودش چی؟ فکر میکنی ریسک میکنم و اجازه میدم با -

 شرف بمونی؟اون پسره حرومزاده بی

 

۳۷۵🍹 

🍹 

ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـتؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

ؒ  ـمـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  یـؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ  ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـــشؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ

✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

از دادی که زد یک قدم عقب رفتم که بازوهام توسط دو 

 اوردن اسیریی که کالمی به زبون نمیدختر جوان و زیبا

 شد.
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همین االن میریم به دنیای من، جایی که بهش تعلق -

داری. یه بار از خاندان سلحشور و آریا زخم بدی 

خوای پیش تخم و َترکه خوردم، حاال تو روم وایسادی می

 اونا بمونی؟ عمرًا!

 بازوم رو کشیدن، وادارم کردن راه برم.

ه کینه و نفرت از کدوم زخم چرکی دونستم این همنمی 

 سرازیر شده که تا این حد اعصابش رو ریش ریش کرده. 

 به جای تقال کردن، قدرتم رو روی زبونم ریختم. 

 ترکید پر بغض گفتم:با قلبی که داشت می 

مامان پری، توروخدا بس کن. چرا زور میکنی؟ کارن -

 ت همینه؟و کوفت کرد توام نقشهپنج سال زندگیم

نقشه من مراقبت از تِو  زبون نفهمه خیره سره! چه طور -

 تونستی به این جماعت پناه بیاری!
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 پر حرص جواب دادم.

چون تو نبودی که بهش پناه ببرم. پی هر کاری که بودی -

 واحب تر از من و حال و روزم بود. 

 واکنشی نشون نداد.

جلو تر بردنم، سرجام ایستادم. چرخید به صورت خیس 

 کم نگاه متعجبی انداخت که فوری گفتم:از اش

بزار بهش بگم چیم، بزار بگم هویتم چیه! اگه ولم کرد، -

اگه و...وحشی شد. ا...ا..اگه مثل کارن شد باشه. هرکاری 

 بگی میکنم. هرجا بری میام.

زانوهام توان نداشت، برعکس زبونم، برعکس قلبم که 

 سپر آماده جنگ کرده.

های قدیمی ترک خورده، دو  روی زمین سرد، با کاشی 

 زانو افتادم.
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ه ای کتو چه مرگته؟ عاشق یه گرگینه شدی؟ گرگینه -

یکم از خونت میتونه طعم جنون بهش بده؟ میتونه تیکه 

پارت کنه؟ این مدت زیر دست کارن شکنجه شدی کافی 

نیست؟ دست گذاشتی رو یه نفر که بابای خودش و 

 شون درخشانه؟رفیقش کارنامه

و شرحه شرحه کردی تا ای که پهلوشهمون گرگینه آره!-

واسم یه زهرماری درست کنی. فکر کردی خرم و 

ت خواستی بهم بدی نمیفهمم؟ اون معجونی که تو خونه

 داد. بوی گرگ آرشام...بوی بارون می

سرم رو پایین انداختم، اولین کسی بود که دربرابرش به 

 نو خم کرد.کردم. جلوم زاحسی که داشتم اعتراف می

ای انداخت که با چونه لرزون به اشک هام نگاه کالفه 

 گفتم:
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و دوست دارم. مثل باباش و دوست دارم، خودشگرگش-

کار در حقت کردن ولی مطمئنم مثل نیست، نمیدونم چی

باباش نیست. به خدا نیست، بزار بهش بگم کیم، بهش 

 بگم چیم...اگ..اگه نخواست باهات میام.

اال آوردم، مردمک های شاکیش از پیشبینی نگاهم رو ب

 لرزید. حرف های بعدیم مدام می

دو دستی چشم هاش رو گرفت. احساس کردم بغض 

 کالمم روش تاثیر گذاشته.

توروخدا مامان پری، آرشام مرد بدی نیست. اگه هار -

 شد، هرکاری تو بگی میکنم.

 

۳۷۶🍹 

🍹 
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ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـتؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  یـؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ  ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـشــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ

✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 انگشت هاش رو کنار کشید. کالفه و پر مکث نگاهم کرد.

صبر کردم تا تجدید نظر کنه، تا مهلت بده! تا حالجی  

 کنه چقدر برام مهمه! 

مچ دست هام رو گرفت و درحالی که پنجه هاش مثل 

 خورد غرید.پیچک سفت و سخت دور دستم پیچ می

 ه خاکاگه یه تار مو از سرت کم بشه، فقط یه تار مو! ب-

مادرت قسم تک تک اعضای این خونه رو، حتی اون 
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و تیکه پاره ای که االن به دنیا اومد. یه جوری همشونبچه

و پر کنه. رحم نمیکنم میکنم که خونشون کل این حیاط

فقط یک تار مو  از سرت کم بشه گردن اون گرگ 

 حرومزاده رو خرد میکنم.

مش نشون آب گلوم رو قورت دادم، صالبت و تحکم کال

 میداد حتی یک درصد شوخی نداره.

 بازوم رو گرفت و بلندم کرد و با لحن تلخی گفت:

فقط یه ساعت وقت داری بهش بگی و بیای اینجا. -

افرادم کل این خونه رو تحت نظر دارن. فقط کافیه 

یکیشون نیت پلیدی داشته باشه، میفهمم! انقدر قدرت 

 تره کسی از اونو بخونم پس بهدارم که نیت و حس طرفم

 اهالی فکر زرنگ بازی به سرشون نزنه.

کرد با عقب کشید و درحالی که به افرادش اشاره می

 حرص گفت:
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 برو بهش بگو چی هستی! -

 نمیدونم با کدوم جون خودم رو به در خونه رسوندم. 

نفسم تو سینه گیر افتاده بود و هیچ رقمه، حتی با وجود 

 اومد. اومد که نمینمیسرفه ها و دم های عمیق باال 

صدای تیک تیک ساعتی که تایمرش رو شصت دقیقه 

 تنظیم شده تو مخم پخش میشد. برق خونه وصل بود. 

لرزید، وحشت کرده بودم و عقلم هیچ پیشنهادی تنم می

 داد.برای آرامش و رفتار صحیح نمی

حتی جمالتی که سه روز برای گفتن حقیقت بهش آماده 

 کردم یادم نبود.

درو هول دادم. با نگاهی سوزناک و گوشی که داشت  

کشید و قلبی که داشت پاره میشد، به جماعتی سوت می
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که همشون دور آرشام جمع شده بودن و قربون صدقه نو 

 رفتن، زل زدم.رسیده می

بچه دست آرشام بود، با پتوی آبی رنگی که دور جسم 

 خونیش پیچیده شده.

وچولو کل خونه رو پر صدای گریه های این موجود ک 

 کرده.

 خندید. آب دهنم رو قورت دادم، به آرشام زل زدم، می

انقدر خوشحال بود که بعد چند ثانیه فهمید یک جفت 

 ست.چشم زار و بیچاره بهش خیره

چرخید و با دیدن صورت خیس از اشکم لبخند روی  

 لبش ماسید.

ن ییاسمن بیا ببین خواهرم چه کرده! بچه داده بیرون ع-

 هلو! توله سگ چقدر خوشگله! بیا ببینش...
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به روی خودش نیاورد که نبودم، که غیبم زد، که صورتم 

 خیس اشکه ولی نگفت چرا؟ نگفت چیشده!

 

۳۷۷🍹 

🍹 

ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـتؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ـ ؒ 

ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  یـؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ  ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـشــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ

✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 زیر نگاه خیره امیرحسین و یسنا ازم استقبال کرد.

م، جلو رفتم. و با با پشت دست صورتم رو پاک کرد 

 لبخندی نمایشی گفتم:
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الهی بگردم! قدم نو رسیده مبارک. خسته نباشی -

 بهارجون. ماشااهلل چقدر نازه! 

بهار جون نداشت، داخل اتاق بهم خندید.  تو بغل 

مسعودی که جای زنش آب قند با دست لرزون میخورد، 

 وا رفته بود. 

فارغ  رنگ و روی شوهرش یک جوری پریده انگار اون

 شده!

با قدم های لرزون جلو تر رفتم. خطر بیخ گوش تک تک 

 این اعضاست. 

 کرد. مامان پری همه رو داشت تهدید به مرگ می

آرشام یک ایل آدمی که داشتن له له میزدن بچه رو بغل 

کنن ول کرد و جلوم ایستاد. کمرش رو خم کرد. بچه رو 

 کمی سمتم مایل کرد و با ذوق گفت:
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س! پدرسوخته دهن ! ببین چقدر خوشمزهنگاهش کن-

 همه مارو سرویس کرد تا به دنیا بیاد.

بینیم رو باال کشیدم، کلت کمریش در اثر باال رفتن 

 تیشرت خونیش مشخص بود.

چه طور بهش بگم مامان بزرگم خونه رو محاصره کرده؟  

 چه طوری گند بزنم تو حال خوب تک تکشون؟ 

 ر ماشاهلل.قربونش برم خیلی خوشگله هزا-

 حالل زاده به داییش میره!-

دلم برای ذوق مردونش لرزید. با عشق به بچه خواهرش 

 کرد. نگاه می

عسلی نگاهش ستاره بارون بود، نورانی بود، ریسه کشیده 

 بود و صدای هلهله و شادیش گوش فلک رو کر کرده. 
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انگار زلزله تو وجودم به جریان افتاد. من دلم برای این 

 ه! مرد رفت

واسه همه چیش رفته! درحالی که نگاهم به نیم رخ 

 ش بود مالیم پرسیدم.مردونه

 و چی گذاشتی؟ اسمش -

 الوند! الوند آریا. قشنگه؟ -

یک جوری با خوشحالی اسمش رو به زبون آورد که 

دوست داشتم جلوی چشم های وق زده این جماعت 

 صدتا ماچش کنم. لبخند زدم.

میشد. با ته مونده زورم مالیم نفسم داشت قطع و وصل  

 گفتم:  

 .ت حرف نداره عالیهقشنگه عزیزم. خیلی قشنگه، سلیقه-
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نیشش شل زد. سرش رو بلند کرد، چراغونی نگاهش 

 وجود تاریک و خاموشم رو در برگرفت.

 کنیم.و انتخاب کی بشه  اسم بچه خودمون-

لب گزیدم، چشم هام از حرفش سیاهی رفت. تو دلم 

 شستن. بازوی برهنش رو چنگ زدم. رخت می

 نگاهش قفل صورتم شد. لرزیدم و با جون کندن گفتم:

میشه حرف بزنیم؟ یه چیزی باید بهت بگم. خیلی -

 مهمه...

مکث کرد. الوند هنوز گریه میکرد. آرشام کمی تکونش 

 داد ابروهای پرپشتش باال رفت.

جای اینکه بچه رو بده دست مسعودی که جرات حرف 

داشت، انداخت بغل امیرحسینی که تو نگاهش زدن ن

 حسرت خاصی موج میزد و ساکت ایستاده بود.
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 بیا بگیرش...-

 

۳۷۸🍹♀ 

🍹 

ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـتؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  یـؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ  ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـؒ  ؒ  ـشــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـمــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ

✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

♡❉ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

حواس امیرحسین با نوزادی که هنوز طعم زندگی و ورود 

 به دنیارو درست حسابی نچشیده جمع تر شد.

 و موهای کم پشتش رو بوسید.بچه رو تو بغل گرفت  
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 بیا یاس... -

انگشت های یخ زدم رو بین انگشت های داغ و سوزانش 

 گرفت. وارد اتاقش شد و درو پشت سرش قفل کرد. 

تپید. قلبم ریتم قلبم جایی نزدیک گلوم و حلقم می

 نامنظمی رو پیش گرفت، قصدم نداشت کمی آروم باشه.

از درو دیوار سرم  م مثل مور و ملخافکار بهم ریخته 

 ریخت. می

حقیقت ترس داشت، اگر واکنشش بد باشه چی؟ اگر 

 صحت حرف های مامان پری رو تایید کنه چی؟

 نکنه بیخیال قسمم زیر بارون بشه.

نگاه نافذ و سنگینش که هنوز برق خوشحالی توش 

 هویداست از دیدن رنگ پریده صورتم جدی تر شد.

 گوشم.خب جانم عزیزم. من سرتا پا  -
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جان بودن چه سخت بود، چه دشوار بود. چه سخته جان 

 باشی و جانت برای بازگو کردن حقیقت باال بیاد.

ا ای که یک تنه بجان باشی از گفتن حقیقت به معشوقه 

 کل تهران درافتاده عاجز بمونی.

 و از گذشتم بهت نگفتم.یه...یه...چیزی -

کشید. کرد، ساکت بود و مالیم نفس مینگاهم نمی

 تیشرت کثیفش رو درآورد و گوشه ای انداخت.

و تو قراره آینده گذشتت واسم مهم نیست عزیزم من -

 بسازیم. فکر نکنم گذشته گوهی تو آینده بخواد بخوره.

 پلیور بافِت شکالتی یقه هفتش رو تن کرد.

آستین هاش رو کمی باال زد و دستی موهای شلخته وار 

 نشست و مستقیم به روی پیشونیش کشید. روی تخت

 م نگاه کرد.قامت شکسته
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لب گزیدم. از استرس درحال چلوندن بند بند انگشت 

 های یخ کردم بودم. 

زیبایی چشم هاش به اون عنبیه فروزانی بود که از 

 خاموش شدنش واهمه داشتم.

  

 چی اذیتت میکنه؟ -

گردن کشید سرش رو باال آورد. جدی بود، گارد گرفته 

 داد.رای رسوخ نمیبود و جایی ب

 تونی نگی.اگه گفتنش آزارت میده می -

فکر نکنم انقدر حیاتی و واجب باشه که بدونم چی تو  

ت ازم مخفی کردی. مگر اینکه واقعًا یک چیز گذشته

سفید دراز داشته باشی که در اون صورت خدا بهم رحم 

 کنه.
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لحن شوخش متضاد با چهره جدی و خونسردشه، اصاًل 

 داشتن.همخونی ن

کردم دونم چرا حس مینفسی از عطر تنش کشیدم، نمی

 گرگش همین وراست.

 من پریم.-

جونم! تو پری کوچولوی خودمی. از بس خوشگلی خدا -

 سر آفریدن تو حق همه رو خورده.

 چشم هام گرد شد. کالفه گفتم:

 دارم جدی حرف میزنم!-

 

۳۷۹🍹♀ 

🍹 
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ؒ  مــ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  اهؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ   ؒ

ؒ  ـ ؒ  ـتؒ  ؒ  ــؒ  ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ؒ✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 
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✿  ؒ ؒ  ـؒ  ؒ  ـؒ   ـؒ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 به گونه های خیسم دست کشید.

 از گرمای سر انگشتش بدنم منقبض شد. 

 میدونم عروسک! گفتم که! تو پری کوچولوی منی.-

عصبی شدم، دو جفت چشم خرمایی به حالم نیشخند 

 میزد.

اون شصت دقیقه کوفتی به حالم نیشخند میزد، عقلم 

 کرد. نیشخند میزد و قلبم های های گریه می
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 ن دادن حقیقت بهتر از حرف زدن بود. شاید نشو

یک وقتایی با کله باید بریم تو دل ترس! پالک گردنبند 

رو بین انگشت هام لمس کردم. بازوش رو چنگ زدم و 

 سمت حموم کشیدمش.

 چی کار میکنی؟-

بدون اینکه دستش رو ول کنم، با حالی که کم از جنون 

 نداشت دوش آب رو باز کردم.

و چشم های بی قرار و خیسم و دوش نگاه خیره آرشام ر

 آب سردی که تا خرخره باز کرده بودم، چرخید.

خوام نشونت بدم. پریم، آدم و نمیفهمی میزبون من-

 نیستم.

 مرموز و جدی پاسخ داد.

 خب منم آدم نیستم یاس...-
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کرد. دلم دو آب با شدت به کف کاشی ها برخورد می

 کوبید. دستی تو فرق سرش می

ارم داشت خیس میشد و لرز بیشتری به وجودم پاچه شلو

خواست کل آدم های اینجارو انداخت. پریزاد میمی

 گرفت.سالخی کنه و آرشام جدی نمی

بدون فکر و حساب کتاب، قدم برداشتم تا زیر دوش  

برم. باید این عذاب لعنتی با دیدن دمم از بین بره، تا 

ی جدمجبور نباشم چیزی رو براش توضیح بدم وقتی 

 گرفت! نمی

هنوز به قدم اولم تسلط نداشتم که بازوم رو چنگ زد و 

جوری سمت خودش کشیدتم که محکم تخت سینه 

 ستبرش کوبیده شدم.

تنش رو مماس با تنم نگه داشت، قفسه سینم به سینه بی 

 قرارش چسبید.
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صدای خشدارش که دیگه مالیم نبود کنار گوشم پخش 

 شد.

الن حالم خرابه، بعید میدونم با دونم یاس! من اگفتم می-

دیدن اون چیز دراز سفیدت از هوش نرم! االن نشونم نده 

 من جنبه دیدن پری دریایی ندارم.

 قلبم ایستاد، مخم ارور داد! 

تمام صداها خوابید و دریا دریا شوک بهم وارد شد. دوش 

 آب رو بست.

دست هاش رو بند گودی کمری کرد که راست نمیشد.  

 ب های نیمه بازم رو تکون دادم.ناباور ل

 از کجا میدونی؟-

پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند، پوفی کشید. کم کم 

 داد پر پر شد.خونسردی که نشونم می
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ای بهم فشرد. حینی که با یک دست پلک هاش رو ثانیه 

داد، با دست آزادش از جیب شلوارش کمرم رو فشار می

ستم تنم رو عقب چند تا پولک درآورد. وحشت زده خوا

 بکشم که سفت تر تنم رو به خودش فشرد.

 ا....اینارو..ا..از...کج...کجا...-

 میون کالمم پرید.

ت! شب قبلشم از خونت بهم دادی تا از حموم خونه-

زنده بمونم. زخمم عمیق بود امکان نداشت با لیس و 

 توف مالی امیر انقدر سریع خوب شم.

 

۳۸۰꙰🍹 

🍹 

ـٰ ؒ  ـؒ  م ؒ  ـؒ  ــٍـٰـاهـٰؒ  ـٰؒ  ؒ  ـؒ  ــٍـٰـت  ــٍـٰـؒ 

ؒ  ـؒ  مـٰ ـٰؒ  ؒ  ـؒ  ـــٍٰـی ؒ  ـؒ  ـــٍٰـشـٰؒ  ؒ  ـؒ  ـــٍٰـمـٰؒ   ــٍـٰـؒ 
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❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

ش دور شونه هام حینی که از حموم خارج میشد، دست

 پیچید و ریلکس گفت:

ده. گرفهمیدم که پریزاد دنبال افزایش نیرو میباید می-

تنها دلیلش واسه اومدن به ایران همین تجدید نیرو بود. 

من چقدر وحشت داشتم فکر کردم دنبال جانشینشه. تو 

قطعًا به خاطر فوت خانوادت و نفوذت رو کارن مورد 

خواسته از طریق طمئنم میچرب و نرمی واسش بودی! م

تو به گله کارن یه سرکی بکشه. حاال چقدر از مرحله 

 و پیش برده؟تبدیلت

و ول کنی برمیگردی به طبق اطالعاتم اگه روند تبدیل 

 ندازیمش آشغالی!حالت اولت، گردنبندم می

 سرجام مونده بودم و تک تک عضالت بدنم یخ بسته بود. 
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ن به چهره وحشت زدم آرشام چرخید، خونسرد و خندو

 نگاه کرد.

چیه عروسک؟ چرا ماتت برد؟ بد میگم مگه؟ گول -

و نخوردی که؟ پری شدن یه پروسه پریزاد و خوشگلیش

 وحشتناکه! خدا میدونه تاحاال چند نفرو تبدیل کرده.

 تیک، تیک!

زمان گذشت، مغزم مثل مواد منفجره تو کاسه سرم ترکید 

 دنم کرد.و مواد مذاب رو روانه اجزای ب

دونست! لبم رو به دندون لعنت بهش، آرشام کامل نمی

 گرفتم.

وای وای! نه، آرشام یه اشتباهی شده! پریزاد نیومده -

 تجدید نیرو کنه. اون...اون اومده که چیز کنه...م...من...
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ابرو باال انداخت، نگاهش یک ثانیه رنگ ترس گرفت ولی 

 خودش رو نباخت.

 چیز کنه؟ چی کنه؟-

مذاب به دهنم ریخت به ساعت که عقربه هاش  مواد

خوردن زل زدم و یک باره خودم هشدار مانند تکون می

 ترکیدم.

من نوه پریزادم و به خاطر من اومده تهران و االنم کل  -

خونه رو محاصره کرده. چون فکر میکنه تو با فهمیدن 

 و عقب میکشی.حقیقت خودت

گذره رنگ احساس کردم هر ثانیه که از جمالتم می

 صورتش سفید تر میشه. 

 کشید. نفس نمی



 

Romanzo_o 2420 

مردمک هاش گشاد شده بود و برای اولین بار حیرت زده 

 کرد و یک قدم عقب رفت. و بدون پلک زدن براندازم می

باز به ساعت لعنتی نگاه کردم، جلو رفتم بازوش رو لمس 

 کردم.

توروخدا یه چیزی بگو! پریزاد همین االن تو حیاط  -

 خواد همه رو بکشه!اره رژه میره و میپشتی د

 اسم مامانت و بابات چی بود یاسمن؟-

ا ش که شبیه جوجه شده بود تبا شنیدن صدای تحلیل رفته

گرگ آلفا، کالفه دستش رو ول کردم و با حال زاری 

 گفتم:

 نورین و یزدان!-

 چشم هاش گشاد تر شد و داد زد.

 نورین مامانته؟ -
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 خرابش مالیم گفتم: برخالف لحن پر تشویش و

 چرا داد میزنی؟ آره مادرمه.-

آب دهنش رو قورت داد. بی هوا همون جا رو زمین  

چهار زانو نشست و دو دستی موهاش رو چنگ زد. 

 نگران سمتش خم شدم.

یا خود خدا! یا امام زمان! نور به قبر بابات بباره! لعنتی  -

! یا ؟و گرفتیاین همه دختر زارت رفتی دختر شاه پریون

خدا...وای، وای! چه طور ممکنه! یا تمام مقدسات. دم 

 بابات گرم. چه خوش سلیقه! وای سرم!

 《یم امروز جاش گذاشتمندار پارت��فردا 》

 

۳۸۱꙰🍹 

🍹 
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ـٰ ؒ  ـؒ  م ؒ  ـؒ  ــٍـٰـاهـٰؒ  ـٰؒ  ؒ  ـؒ  ــٍـٰـت  ــٍـٰـؒ 

ؒ  ـؒ  مـٰ ـٰؒ  ؒ  ـؒ  ـــٍٰـی ؒ  ـؒ  ـٍٰـشـٰــؒ  ؒ  ـؒ  ـــٍٰـمـٰؒ   ــٍـٰـؒ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

استرسم برگشت. آرشام حرکاتش طبیعی نبود! 

 دونستم وحشت کرده یا شوکه شده.نمی

لبم رو دو مرتبه گاز گرفتم. با خودش زیر لب حرف 

 میزد.

واستم زودتر بهت بگم ولی ترسیدم که بترسونمت خمی -

 یا...

 نگاه سرخش رو باال آورد و شاکی میون حرفم غرید.

عروسک ابلفضلی االن پشم واسه خودم و گرگم نمونده! -

 گرگم االن بیاد بیرون لخته! این چه سمی بود آخه؟ 
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تو این هیری ویری لب هام کش اومد خندم گرفت. چهار 

 و شرمنده گفتم:زانو جلوش نشستم 

متاسفم عزیزم. خودمم یه ماه فهمیدم که مادربزرگم و  -

خواستم بهت بگم ولی هربار یه اتفاقی مادرم کی بودن. می

م حموم کردی با وجود افتاد. حتی همون روز که تو خونه

خواستم اینکه به امیر گفتی، جانشین پریزاد باید بمیره می

 ...بهت بگم ولی دیدی که نشد، نذاشتی

 م رنگ گرفت.گونه

زیر نگاه سرخش و رگ گردنی که باد کرده بود و  

 انگشت هایی که مشت میشد سر پایین انداختم.

لعنت به من یاسمن که نذاشتم بگی! بابا، من خر دربرابر -

ت باشه؟ نمیشه مامان لبات ضعف دارم! حاال نمیشه عمه

 بزرگت نباشه؟

 دونستم چی بهش بگم.سکوت کردم، نمی
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خودشم وا رفته به در نیمه باز کمد دیواری تکیه زد و  

 سرش رو بین دست هاش گرفت. 

 چشم هاش رو بست. 

 حس بدی درون مویرگ هام به گردش افتاد.

کشید و صدای قلبش انقدر بلند بود که تند تند نفس می 

 شنیدم.راحت می

با وجود کم بودن زمان، حاضر بودم دقایقی رو حروم 

 تا به خودش مسلط باشه. حال بدش کنم 

حرف های مامان پری مثل یک دشمن موذی و مکار از 

 الی باریکه مغزم به داخل اتاق کنترل احساساتم نفوذ کرد.

نبرد تن به تن احساساتم شروع شد و بازهم غرایز  

 دخترونم بیدار بودن.

 به دستی که باهاش صورتش رو پوشونده بود توجه کردم.
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 و ندارم آرشام.ه از تو و کمک هاتمن قصد سو استفاد-

سر پایین انداختم، گردنبندی که بهم داده بود رو 

تونستم گردن بندازم ولی پالکش رو به دستبندم نمی

 انداخته بودم.

و به خطر بندارم. قصدم ندارم جون خودت و عزیزانت-

دست و پا شکسته میدونم پریزاد چقدر دشمن خطرناکیه 

 ل درست میکنه. االنم منتظره منه. و میدونم که برات مشک

تو تاریکه نگاهم خورشیدن فروزانش همچنان برق میزد 

که از پشت حصار انگشت هاش، غم چهرم رو شکار 

 کرد.می

قلبم مثل تیری که از چله گریخته بی قرار به ماهیچه هام 

 کوبید. خودش رو می
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اومد، بغض گلوم رو مخفی کردم با جونی که داشت درمی

 زون گفتم:و لر

اگه فکر میکنی رابطه ما درست نیست، همین جا  -

تمومش کنیم. م...من همراه پریزاد میرم. توام به زندگیت 

خوام مجبورت کنم. تو و خانوادت در حقم برس. نمی

 خیلی لطف کردید.

 《یم امروز جاش گذاشتمندار پارت��فردا》

 

۳۸۳꙰🍹 

🍹 

ـٰ ؒ  ـؒ  م ؒ  ـؒ  ــٍـٰـاهـٰؒ  ـٰؒ  ؒ  ـؒ  ــٍـٰـت ـٍٰؒ   ـــ

ؒ  ـؒ  مـٰ ـٰؒ  ؒ  ـؒ  ـــٍٰـی ؒ  ـؒ  ـــٍٰـشـٰؒ  ؒ  ـؒ  ـــٍٰـمـٰؒ   ــٍـٰـؒ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 
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قطره اشکی از گوشه چشمم چکید، مردمک هام قصد 

 ره به اون چهره جذاب و گیرا رو نداشت. نگاه دوبا

شرمنده بودم و از طرفی لبخند پیروز مامان پری شبیه 

 رفت.ای بود که مدام تو قلبم فرو میدشنه

ببخشید ک...ب...بهت دروغ گفتم. بهتره برم...فقط -

دردسرم. از خواهرت معذرت بخواه. تقصیر منه که زایمان 

 سختی داشت.

اک کردم و از جام بلند شدم. با با پشت دست پلکم رو پ

قدم لرزون و دلی که چهار چنگولی به پام افتاده بود تا 

 نرم، سمت در رفتم.

کلید رو خواستم تو قفل بچرخونم که بین زمین و هوا 

 بلند شدم. 

سرم گیج رفت و تا بفهمم چی به چیه همه چیز رو 

 چپکی دیدم!



 

Romanzo_o 2428 

لکس کجا داری میری واسه خودت توله؟ دو دقیقه ری-

 دوزی؟بری و مینمیشه کرد؟ واسه خودت می

به کمرش کوبیدم. پاهام رو محکم چسبید و سمت تخت 

 رفت.

بزارتم زمین. باید برم قبل اینکه پریزاد اینجارو میدون -

 جنگ کنه.

روی تخت گذاشتتم. شونه هام رو چسبید و مطمئن شد 

 که نیم خیز نمیشم. با اخم های تندی زمزمه کرد.

خوری بری، تو به گور کارن خندیدی که میتو گوه -

 بری. دخترم انقدر سست عنصر میشه؟ 

 با نگاه وق زده گفتم:
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چه سریع آپدیت میشی! االن خودت داشتی میزدی تو -

گفتی چه کنم، بدبخت شدم! دارم میرم که سرت می

 بیچاره نشید.

نگاه چپی با اون مردمک های شاکی غوطه ور در دریای 

 ت.خون بهم انداخ

 داشت غرید.همزمان که گوشیش رو از روی میز برمی 

اول که این آپدیت سریع خاصیت آلفا بودنه بهم افتخار -

ست. دوم، آدما چند دقیقه کن. کال صفر تا صدم دو دقیقه

میزنن تو سرشون، یکم حین زدن فسفر ها تکون 

فه که شرخورن، یه راه پیدا میکنن. سوم، تقصیر منه بیمی

ت حرف از کشت و کشتار زدم ته تو خونهاون روز 

کنم حقی و خالی کردم و چهارم، مجدد یادآوری میدلت

 نداری بری مگه کشکه؟

 روی تخت کمی نیم خیز شدم، شالم کال از سرم افتاد. 
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موهام جلوی صورتم ریخته شد، نمیدونم دلم چه مرگش 

 هوا از دهنم پرید. شد که بی

 کوتاه بیا برات دردسرم.-

کرد و درهمون حرص شماره هاش رو باال پایین میبا 

 حال جواب داد.

کوتاه اومدن کال تو دایره واژگانم برام تعریف نشده. تو -

 مال منی و منم کوتاه نمیام و باید بگم...

نفسش رو فوت مانند بیرون داد و با لحن تخسی زمزمه 

 کرد.

تو بد دردسری افتادی که گیر من افتادی. خدا بهت -

 کنه.رحم 

کشید قلبم با یک لیوان آب قندی که مدام هورت می

 تپید. می
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حواسش پی گوشیش بود، عصبی و کالفه و با حالی که با 

 خودشم سر جنگ داشت بازوش رو چسبیدم.

االن داری چی کار میکنی؟ پریزاد شوخی نداره، اگه تا -

و با چهل و پنج دقیقه دیگه نرم پیشش و قانع نکنمش من

 ه. بقیه رو هم به مرگ تهدید کرده!خودش میبر

 بدون اینکه نگاهم کنه سری تکون داد.

  

چهل و پنج دقیقه خیلیم عالیه از پریزاد با اون اخالق -

ر شرف دیوث، فکگوهش بعید بود انقدر بهم وقت بده. بی

 کرده ولت میکنم.

 

۳۸۴꙰🍹 

🍹🍹 
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به زوایای صورتش نگاه کردم، هنوز دم و بازدم تندی 

 داشت.

پایین میشد و سرعت انگشت هاش برای ش باال و سینه 

 باال و پایین کردن صفحه گوشیش زیاد بود.

 لحن محکم و جدیش ته دِل آشوبم رو قرص کرد. 

شبیه میخ آهنی بود که بر دِر چوبی یک کلبه کوچک 

کوبیده شد، دری که با وزش باد های سهمگین داشت از 

 ش داشت.جاش کنده میشد و حاال میخ آهنی سرجا نگه

ب گلوم رو قورت دادم، نفسم رو با حسن ختام آه بیرون آ

 دمیدم. گوشیش رو با کالفگی روی میز گذاشت. 
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 ش چنگ زد.به موهای بهم ریخته

 خوای چی کار کنی؟ راهی به نظرت میرسه؟ می -

دستش رو به پهلوش چسبوند و انگشت های دست 

 آزادش چرخی دور لب هاش زدن. 

 اه نگرانم آروم گفت:چشم ریز کرد و خیره تو نگ

با پریزاد که نمیری؟ قید رفتن باهاش رو زدی دیگه،  -

نه؟ نگو که بهش گفتی بعد گفتن حقیقت به من قراره 

 بری! 

 فوری و قاطع جواب دادم.

نه هیچ قولی ندادم، اگه مشکلی با هویتم نداشته باشی  -

 خوام پیشت بمونم.می

 ت:تایید داشت گفابرو باال انداخت و با لحنی که نیاز به 

 پیش من باشی؟ -
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 سری تکون دادم و باز تکرار کردم.

 اگه قبولم کنی، پیش تو! -

 فقط پیش من دیگه؟ -

قرارم، نفسی که براش لحنش، صدای مردونش، قلب بی

داد. خندیدم و با حریر اشک حلقه زده تو نگاهم جون می

 سر تکون دادم.

 فقط تو. نه کس دیگه.-

ت. جلو اومد و صورتم رو قاب لبخندی رو لبش نشس

 گرفت. پیشونیم رو محکم و تب دار بوسید. 

چشم هام رو بستم، لب های داغش بهم حس آرامش 

داد، انگشت های مردونش البه الی تاروپود موهام می

 حس نوازش داشت.
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پس مطمئن باشم ظرف نیم ساعت نبود من با پریزاد -

 نمیری؟

سرم رو بلند  انگشت هام رو دور مچ دستش پیچیدم.

 کردم، نفس هاش رو صورتم پخش میشد.

 کجا میری؟ -

ام رو نوازش کرد. پشت دستم ام گونهدربرابر لحن ترسیده

 رو بوسید.

 یه جعبه دست کسی دارم. باید بگیرمش.-

کار؟ انقدر واجبه؟ االن خوای چیاالن آخه؟ جعبه می-

 ست. من دارم سکته میکنم سر...پریزاد دنبال بهونه

 لبخند زورکی زد و دوباره پیشونیم رو بوسید. 

ش جان و نیروست که به وجود پر اضطرابم انرژی بوسه

 بخشید.می
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به جان عمم واجبه. با همون جعبه مشکل پریزادو حل -

گردم. پریزادو راضی میکنم. کنیم. تو فقط باش، برمیمی

ذارم ببرتت. و درست میکنم قول میدم. نمیهمه چی

 ی حق نداره تورو ازم بگیره.بمیرمم کس
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جوشید، آخرین توانم رو داشتم دلم مثل سیر و سرکه می

کردم تا پس نیوفتم و همچنان استوار با زور ذخیره می

 باشم. 

 مگه تو جعبه چیه؟-
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 میفهمی! یکم صبور باش. بهم اعتماد کن.-

ای نداشتم! االن که فکر میکنم، کارن هم هیچ وقت چاره

 گفتست بکنه حرف نمیزد. فقط میخوااز کاری که می

 به وقتش خودت میفهمی! 

 اومد.کاری جز سکوت از دستم برنمی

انگشت هاش از گونم جدا شد، سویشرتی برداشت و با  

 نهایت سرعت رفت. 

با جدا شدن انگشتش لرز وجودم رو گرفت، جای سر 

سوخت، جای لب هاش روی پیشونیم انگشت می

 سوخت.می

دوباره انگشت های داغش اصرار وجودم برای لمس  

 کرد.می
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جه توبلند شدم و از الی پنجره به قدم های تندش که بی

 با نازی پیش گرفت، نگاه کردم.

 پریزاد و افرادش جلوی رفتنش رو نگرفتن.

نگران آرشامی بودم که اندازه چشمم بهش اعتماد داشتم  

آوردم و این ولی حتی سر سوزنی از کارهاش سردرنمی

 داد.م میآزار

خبریه، متنفر کارن کاری با زندگیم کرد که از هرچی بی

 بشم.

بعد سختی های زیاد کنار هم بودیم و از این رسیدن زمان 

 گذشت و حاال استرس جدا شدن داشتم. زیادی نمی

پشت چشم هام رو با انگشت هام فشار دادم. هنوز 

 شیرینی وصال رو نچشیدم!
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دونستم چه گرانی نمیدرحالی که از اعصاب خراب و ن

 خاکی تو سرم بریزم از اتاق بیرون اومدم. 

بهار روی مبل سه نفره دراز کشیده بود و رحمت براش 

 کرد.سرم آماده می

صدای خنده های عمه و یسنا از تو آشپزخونه بلند بودن 

 کرد.و الوند تو بغل مسعود گریه می

 لبخند رو لب همه پر رنگ بود جز امیرحسینی که از 

 پنجره با اخم تندی به ردپای نامرئی آرشام خیرست. 

 رسید.دست به سینه و طلبکار به نظر می

دونستن تو محاصره هستن و خبری که نمیجماعت بی

 مقصرش منم!

 خوری بریزم؟یاسمن چایی می-

 چرخید.نگاه خمار و قرمز امیر روی مِن زبون بسته، می
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 بشین پیشم. چرا اونجا وایسادی مادر؟ بیا اینجا-

 آرشام کجا رفت یاسمن خانم؟!-

صدای جدیش وادارم کرد، نگاه محزونم رو از عمه فریبا 

 به امیرحسین بندازم.

دونستم کجا رفت! کجاش یکم از کاراش کاش می

 سردرمیاوردم.

ای از تهدید وحشتناک دونستم کدوم جعبهکاش می 

 پریزاد مهم تره!

 کشید. ر میکرد و کمرم تیاستخون هام درد می

کودکی تشنه درونم داد میزد و سرم از فریاد هاش مدام 

 کشید.تیر می

 دونم، میاد.نمی-
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 ابروهای پرپشتش باال پرید.

 چشم های سبز متناقضش نگران بود و دلواپس! 

گفتم تا یم مبا کرختی و سستی گردن کشیدم. باید به بقیه

 این نفس کوفتی دربیاد. 

م از آرشام نبود ولی توقع نداشتگفتنش به بقیه سخت تر 

 قبول این جریان براشون راحت باشه.
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ترسیدم چون پشتم به لبخند آرشام، از قضاوت بعدش نمی

به دست های گرمش، به اون نگاه پرفروغش، به اون گوه 

 نخور از ته دلش که مانع رفتنم شد، گرم بود.

دمی گرفتم، شبیه کسی که چند مزدور با چوب و چاقو 

 رش کمین کردن لب زدم.باالس

 و از همتون مخفی کردم.من یه چیزی-

نگاه کنجکاوشون بهم جلب شد. یسنا سینی چایی رو 

روی میز عسلی کنار عمه گذاشت و بهار از بین شلنگ 

 سرم بهم نگاه کرد.

فکر میکنم حقتون باشه که درجریان قرار بگیرید. تک -

تک شما، در حقم لطف کردید. کمک و محبت شما 

 زرگترین معجزه خدا واسه منه.ب

 چیزی شده عزیزم؟ -
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 پوشش دوختم. نگاهم رو به مردمک سیاه

یه چیزی شده! یه چیز مهم...شماها بهم لطف کردید و - 

و به خطر انداختم. حتی من با مخفی کاریم جون همتون

شما استاد رحمت. به خاطر کمک به من بهار جون زایمان 

سفم. احساس میکنم این حق سختی داشت و من واقعًا متا

 شماست که بدونید به کی کمک کردید.

ظر کرد و منتامیرحسین ساکت و با نگاهی تیز تماشام می

 آخر قصه بود. 

اومد رو کمی ش بند نمیمسعود الوندی که صدای گریه

تکون داد و کنار بهاری که به سختی نیم خیز میشد 

 ایستاد.

یم به کی کمک چیشده عزیزم؟ منظورت چیه که بدون-

 کردیم؟ تو که غریبه نیستی!

 استاد رحمت سری تکون داد و بین حرف بهار گفت:  
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درسته، اینکه ما کمکت کردیم به درخواست و میل -

 خودمون بوده دخترم. کسی مارو مجبور نکرده.

آب گلوم رو قورت دادم، شاید تفکرشون برای خودشون 

 درست بود. 

کردم ولی وقتی شون میقطعًا منم جای اونا بودم کمک

چاره تو سرش آرشام با فهمیدن حالم مثل انسان های بی

 کوبید...

نفس کشیدن کم کم داشت برام سخت میشد، هوای اینجا  

 انگار مسمومه!

امیدوار بودم بتونم انقدر شفاف سازی کنم تا کسی سکته  

 نکنه.

 .گفتیمکاش آرشامم کنار بود تا باهم این قضیه رو می 
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حظه از فشار تحمیلی توهماتم خسته شدم و گرفته یک ل 

 گفتم:

 ام...من یه پری دورگه-

نگاهم رو تو چشم های وق زده تک تکشون چرخوندم و 

 با فشاری که به ته حلقم وارد کردم اضافه کردم.

 نوه پریناز...یعنی پریزاد مادر بزرگ منه.-
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سکوت شد، حس کردم شیشه پنجره یک لحظه ترک 

 خورد. 

فس همه قطع شده بود و فقط صدای یک صدای ن

 جیرجیرک کمه. 

 سرم رو از نگاه خیره مسعود و امیر پایین انداختم. 

انگار داشتن پیش خودشون حرف هام رو حالجی 

گذشت مثل آرشام یا شاید گرگش کردن و ثانیه که میمی

 ریخت!همه چیزشون می

اکشنی نشون نداد رحمت و یسنا بود و تنها کسی که ری

 ای که بی هوا با ذوق گفت:مهع

عه؟ نوه پرینازی؟ همون صاحب سالنه رزماری؟ پس  -

چرا پری تو ایستاگراپ بهم نگفته بود نوه داره! چه مامان 

 بزرگت جوون مونده ماشاهلل پاشم اسپند دود کنم.
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دست به کمر و دوال سمت آشپزخونه رفت و من مات و 

ر کردم و زیمبهوت و با لبخند مضحکی رفتنش رو نگاه 

 لب گفتم:

 و حاال حاال پیدا نکنه.ای کاش سمعکش -

 یعنی تو چی هستی االن؟ -

 تونستم کلنگاه امیرحسین انقدری گرد شده بود که می

 اون سیاره سبز رو ببینم که تو سفیدی مطلق شناوره. 

اگر گرگ آرشام لخت شده احتمااًل امیرحسینم شبیه یک 

 پرنده کچل شده.

خونسرد یسنا با دندون های آسیابم زبونم در جواب لحن 

 رو گاز گرفتم و گفتم:

 پری دریایی... -
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مکث کرد، بر خالف ترسی که مثل جوهر قرمز تو   

صورت شوهرش و برادر شوهرش و حتی جاریش پخش 

 میشد، ذوق کرد و دست هاش رو بهم کوبید.

 یعنی مثل کارتون اریل؟ -

فه از سکوت گیج کمی این پا و اون پا کردم و کال

 وحشتناک بقیه گفتم:

 کارتون آریل کدومه؟ -

همون پری دریایی کوچولوعه دیگه! باله هاش سبز بود.  -

و ازش گرفت بهش پا داد یه هشت پا بیریخت صداش

 اومد تو ساحل عاشق شاهزاده شد!

کرد، مغزم تو نفهم ترین حالت ممکن قرار سرم درد می

 داشت. 
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، تو کاسه سر من داشت دود جیلیز بیلیز اسپند رو گاز

 کرد.می

 قطعًا مادربزرگم یک هشت پا بیریخت نیست! 

ای بود، صدام رو مطمئن نبودم باله هام سفید و نقره

 تونستم حرف بزنم.سرجاش باشه چون نمی

ولی آرشام احتمااًل همون شاهزاده سوار بر فراریه که من  

 گرم نجات داده.رو از دست شکنجه

 تونست آیت باشه! ، اون هشت پا مییک شباهتی بود

پس مخم الیکم کرد و زبونم رو به کار انداخت. سری 

 تکون دادم و گفتم: 

 تقریبًا شبیه همون، فقط یکم ورژنش جدید تره! -  

تا حرفم تموم شد، بهار دیگه طاقت نیاورد با چشم های 

 وق زده، دستش رو روی شکمش فشار داد و ناله زد.
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کنم کیسه آبم دوباره پاره شد..آی، آی، آی! حس می -

 رحمت...به دادم برس...
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اکشن خاصی نشون استاد رحمت که تا اون لحظه هیچ ری

کرد، سمت بهاری که نداده بود و کاماًل خونسرد نگاهم می

 دستش روی شکمش بود چرخید.

 صدای امیرحسین بلند شد.

 به آرشا...م گفتی؟ ب...بهش..گفتی کی هستی؟-
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مرتعشش طوری از خورد و صدای لب هاش تکون می

بین دیواره صوتی رد میشد که گویی کسی رو جلوش 

 سالخی کردن. 

دادم نگاهم رو از صورت یسنا و رحمتی که احتمال می

درکی از حرفم ندارن، به امیری دوختم که حس ترسش 

 د.ششبیه یک آواز خوشایند تو مغز متالطمم نواخته می

 بله، بهش گفتم. میدونه کیم و خب...-

ام رو به روی چهره های رنگ پریده و وحشت پلک ه

 زدشون گرفتم. 

خنکی دلچسبی رو تو پوست و گوشتم احساس  

 کردم.می

 جای تاسف داشت!  
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ترسش برام مسکن آشفتگی شد، نه تنها اون بلکه مسعود 

 و بهارم همچین حسی رو بهم منتقل کردن.

حالم از خودم و ماهیتم بیشتر بهم خورد، چرا باید از 

ت کسانی که کمکم کردن حس خوبی بهم دست وحش

 بده؟

 شدم.شد بیشتر ناراحت میهرچی این حس تقویت می 

این حیرت انگیزه! حاال چرا همتون وحشت کردید؟  -

 پری بودن یاسمن مگه چیز بدیه؟

 سکوت بدی شد. یسنا نگران حال همسرش جلو اومد. 

 هو چتون شد؟ امیر؟ مگه چیشده؟یه -

ط قدم میزد و صدای قدم هاش مشهود بود. پریزاد تو حیا 

 طوری که تن لرزون بهار بیشتر به مسعود چسبید.

 متاسفم....پریزاد...با شماها کاری نداره. -
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نگاه هاشون سمت پنجره چرخید، اون پالتو خزدار سفید 

 رده.گشبیه روح خبیث سرگردانیه که دنبال قربانی می

تو بهار، خوام. از همتون! به خصوص معذرت می -

 ندازم...و...و به خطر نمیم...م....من جون بچه و خودتون

 بغض راه گلوم رو بست. 

کردم آدم بدیم! نوه یک موجود ترسناک که احساس می

 حتی نامش قدرت تکلم رو از بقیه گرفت.

 با ببخشید کم قوتی سمت در رفتم. 

حیاط سرد بود، نزدیک طلوع خورشید و شاید فاصله 

مونده بود تا خورشید رخت و لباس هاش رو زمانی کمی 

 تن کنه.

 روی پله نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم.

 خواست. ست، دلم آغوش گرم یک نفرو میحالم گرفته 
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اشکی از سر دلتنگی و ناراحتی از گوشه چشمم چکید. با 

 دست پاکش کردم و بینیم رو باال کشیدم.

نه هام که ای قرمزی روی شوبا قرار گرفتن پتو ژله

تونست قدری از لرز درونم رو کم کنه، نگاهم رو به می

 سیاره سبزش که آروم تر و مالیم تر شده، انداختم.

 و بپیچ دورت مریض نشی.این -

آب گلوم رو قورت دادم. کنارم نشست و پاهاش رو دراز 

 کرد.

دونستم چرا بیرون اومده. با احساس شرمندگی نمی 

 ردم و گرفته گفتم:اشکم رو دومرتبه پاک ک
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خوام باعث ترس و وحشت ممنون ولی برید تو، نمی -

 کسی بشم.

مستقیم و بدون خمیدگی ابروهاش براندازم کرد، انگار 

 خودش رو جمع و جور کرده.

آشام هاست. یک رئیس یادمه یک بار گفت آلفای خون 

 سریع تر خودش رو جمع و جور میکنه!

 شیقه پالتوش رو کمی باال داد و به موهای بهم ریخته 

 چنگ زد.

 تصمیم شما چیه؟! -
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 گرده.ش برمیتصمیمم به آرشام و خواسته -

آهی کشیدم، نگاهم رو به آسمونی که از تاریکی کم کم 

 رفت دوختم. داشت رو به روشنی می

آرشام از برادر برام عزیزتره. رفیقمه. از بچگی باهم  -

بودیم. باهم بزرگ شدیم، باهم شکست خوردیم. روزایی 

گذروندم کنارم بود حتی با وجود نامردی  بدی که

خواد و خالی نکرد. دلم نمیخواهرم هیچ وقت پشتم

صدمه ببینه! اجازه نمیدم کسی از خودش و عشقش 

 سواستفاده کنه.

و جدیش پاسخ  با تفهمیم و خجالت دربرابر لحن مردونه

 دادم.

م! قرار نیست براش مشکل ساز باشم، قرار نیست متوجه-

 خواستم...تفاده کنم. به خدا اصال نمیازش سواس

 بین حرفم پرید و با لحن مالیم تری گفت:
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حق نداری ترکش کنی. آرشام یک بار به خاطر خواهرم  -

خوام این شکست بدی تو زندگیش خورد! دیگه نمی

 اتفاق بیوفته.

ابروهام باال رفت که لبخند دوستانه ای زد و دو دستی 

مت عقب کمرش رو کش گردنش رو چسبید و کمی به س

 داد.

روزی که از خونت بهش دادی حدس زدم پری هستی.  -

دونست و واسش مهم نبود. اگه آرشام تمام مدت می

و بخوای واسه منم هویتت مهم نبود. حال آرشام، راستش

دید باعث شد به ترسم غلبه برق نگاهش وقتی تورو می

قو چا و با زوربه تو بهش گفتیم هممونکنم. وقتی راجع

 تهدید کرد که خفه خون بگیریم.

 لرزید ادامه داد.خندید و با لحن شوخی که هنوز می
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گرفت تا خفه شم. شوکه و گل میاگه پاش میفتاد دهنم-

شدنم به خاطر نسبتت با پریزاده نه پری بودنت، اصاًل 

 توقع نداشتم.

 با لحن محکمی لب زد.

ستم! همون طور که پشت آرشام بودم، پشت شمام ه -

فقط خواهشم اینکه ولش نکنی. قلبش تحمل یک 

 شکست دیگه رو نداره.

دونستم خوشحال بشم یا همچنان به مغزم فرصت نمی

تحلیل اطالعات رو بدم. همزمان صدای یسنا از پشت 

 سرم بلند شد که پیرو حرف های همسرش گفت:

ما تورو همین طوری که هستیم قبول داریم. اصاًل کی -

 ایم دخالت کنیم! مهم عالقه تو و آرشامه.باشیم که بخو
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از جام بلند شدم، مهربون و دست به سینه به دیوار تکیه 

ام کرد. لبخند بی رمقی روی لب هام داد و چشمکی حواله

 نشست. 

دهن باز کردم از حس خوبی که بهم دادن بگم ولی با  

ناله امیرحسین و دو زانو افتادنش روی زمین، حرف تو 

 .دهنم ماسید
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 !امیر چیشد؟ -
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یسنا مثل برق از کنارم رد شد، پله هارو تقریبًا دوتا یکی 

 رد کرد. 

دست امیرحسین روی سینه و گلوش بود. سرفه های 

کرد و صدای نفس هاش با هین هین خفیفی خشک می

 ترش شده بود.

 یسنا کنارش زانو زد، کمرش رو چنگ زد.

نگاهم رو به پریزاد انداختم که با قدم های محکم و  

ای شق و رق و چشم هایی که فخر عالم و آدم شونه ه

 اومد.فروخت جلو میمی

سالم پسر آریا، احوال شما؟ خوبی خوشی؟ قلبت هنوز  -

 میزنه ارباب تاریکی؟

نگاه یسنا با وحشت باال اومد. با دیدن صورت مرموز 

 پریزاد و دختران زیبا و جوان پشت سرش مردد بلند شد.
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کردم. عصبی از یاحساس ترسش رو به وضوح حس م 

دم های نصف و نیمه امیرحسین و رنگ پریده یسنایی که 

چرخید و کم کم رعشه تنش داشت پدیدار زبونش نمی

 میشد، صدای خشدارم رو بلند کردم.

 کافیه مامان پری، اذیتش نکن! -

نگاه مغضوبش با اون لبخند ملیحش و موهایی که بلندیش 

ده، اصاًل قابل از زیر شال حریر سفیدش به رقص دراوم

 پیشبینی نبود.

کاریش نکردم عزیزم، فقط بهش سالم دادم. یه احوال  -

پرسی کوچولو بعد سال ها دوری و فرار کردن و دور از 

 چشمم جوالن دادن.

چند قدم جلوتر اومد، یسنا خشکش زده بود. انگشت 

 هاش رو زیر چونه یسنا کشید و با لحن مرموزی گفت:
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ته! چه دختر قشنگی! ببینم، وقتی میبینم امیر زن گرف -

جادوگرا داشتن تا کمر برام خم میشدن تو کجا بودی 

 دختر؟

نفس یسنا قطع شده بود و با نگاهی گرد و ترسیده 

تماشاش میکرد. انگشت های پریزاد کمی چونه یسنارو 

 نوازش کرد و صورتش رو بلند کند.

 اخم کرد و با لحن عصبی زمزمه کرد.

یزم کرد! زنش آپشن های جالبی داره. امیرحسین سورپرا-

جادوت مال خودت نیست، کدوم جادوگر خری 

 و داده به تو؟قدرتش

پله هارو پایین رفتم، مردمک هاش چرخید و روی چهره 

 جدیم نشست. 

نفس های امیر برگشت، یسنا به خودش اومد و دوباره با 

 تنی لرزون کنار همسرش زانو زد.
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الم و حال احوالت این مدلیه گفتم اذیتشون نکن. اگه س -

 بهتره اصاًل با کسی خوش و بش نکنی.

نگاهش رو باریک کرد. همزمان صدای امیر با لحنی 

 لرزون ولی جدی به گوش رسید.

گفتی به به ببین کی اومده کلبه حقیر ما! ملکه پریون. می -

 خری، گاوی، گوسفندی سر ببریم.

وم کنم دیگه و تممشرف کردم اومدم. کار نیمه تمومم -

 ذارم.و تو این جهنم نمیپام

 امیرحسین بی حال خندید و با کمک یسنا بلند شد.
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نوه عزیزم، مهلت یک ساعته تو تموم شده و حتی یک  -

 ثانیه بیشتر حاضر نیستم اینجا بمونم.

آب گلوم رو قورت دادم. دست به سینه جلوم بود، 

 خورد. ش بدجور تو چشم میبرجستگی سینه

 رستادم.آب گلوم رو پایین ف

ای کوچه رو به نمایش ای که نمای شبکهبه در بسته 

 گذاشته نیم نگاهی کردم و محزون گفتم:

 لطفًا، یکم صبر کن آرشام هنوز نیومده. -
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ایش باال رفت و سر انگشت های دست ابروی نسکافه

 راستش چند ضربه کوتاه به بازوش کوبیدن.

تورو  اومدن و رسیدن اون گرگ توله باعث نمیشه که -

 نبرم.

 یک قدم عقب رفتم و هول زده گفتم:

 و بشنو!آرشام برسه بعد، حرفاش -

 واکنش بدی نشون نداد. گفت مشکلی نداره با هویتم.  

به بقیه...به همه گفتم کیم و چیم کسی واکنش بدی نشون 

 نداد.

کرد که ادامه نگاه داغش داشت پوست بدنم رو ذوب می

 دادم.

بهش گفتم و واکنش بدی نشون مگه قرار نشد وقتی  -

 نداد پیشش بمونم؟ 
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 جلو اومد و با لحن تلخ و بدون انعطافی جواب داد.

 بگی. و بهشتونی واقعیت و هویتتفقط بهت گفتم می  -

ام ایستاد و با ابروهای باال جلو تر اومد، سینه به سینه

 پریده جام زهر رو تو حلقم ریخت.

فاق ونی! هرگز این اتتونی پیشش بمهیچ وقت نگفتم می-

 سپارم. نمیوفته. من تورو به این جماعت نمی

جونم قادر به بیان ناباور کلمات معیوبی که زبون بی

 کاملش نداشت، از دهنم جاری شد.

 و دوست دارم...و...لی ما...مان پری م...من آرشام-

 انگشت اشارش روی لبم نشست و "هیشی" زمزمه کرد.

هم واهیه، خاشاک روی آبه به دوست داشتن تو یه تو -

خودت بیای میبینی دست و بالت شکسته و با سر رفتی 
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و سر عالقه مسخرش به بابات از تو گوه! یه بار مامانت

 دست دادم.

چشم هام پر اشک شد، نگاه کالفش رو ازم گرفت و به  

 حالت تحکم گفت:

اون طوری نگاهم نکن. رو موجودی مثل من که -

، این نگاه مظلوم و پر نیاز تاثیر اولویتش حفظ جونته

 نداره. 

 پشت بهم کرد. 

 چرخید.نگاه ملتمس امیر و یسنا روم می

نگاه سبزی که داد میزد ترسیده و جسارت دخالت نداره  

 کرد من نترسم.ولی التماس می

با پشت دست اشک چشمم رو پاک کردم. آرشام دیر 

 اومد.کرده بود، بهم گفت میاد و باید می



 

Romanzo_o 2468 

 رسه فقط کمیکوتاه اومدن نداشتم، مطمئن بودم می قصد 

 وقت الزم داشت.

++++ 

_ به این فکر کردی اگه مردم بفهمن رو #باسن زنت  

 خوای چیکار کنی؟کراش داری می

 هایم گذاشت و غرید:تند و فرز دست روی لب

 _ چی میگی؟ جیغ نزن آبروم رفت!

 دستش را پس زدم و با شیطنت بیشتری گفتم:

گه طالقم ندی به همه میگم رو باسنم کراش داری و _ ا

 دم به دقیقه باهاش ور میری!

 قدمی جلو آمد و ابروهایش را باال داد:

 خوای طالقت بدم؟ _ مطمئنی می
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جوابم مسلما " نه " بود اما دوباره با شیطنت تایید کردم و 

 گفتم:

_ تو چی؟ دلت میاد کسی دست به کراش عزیزت بزنه و 

 سپنکش کنه؟مثل تو ا

 با عشوه خندیدم و لب زدم: 

 تونیم امتحانش کنیم! من انقدر هاتم که..._ البته می

نم ای به باسبالفاصله تنم را روی دوشش انداخت و ضربه

 زدو...

https://t.me/joinchat/s3rxzKJYu2c4ZTc0 

 ��فوتبالیست معروفی که از دست زنش آسایش نداره

 شقانههعا_طنزززز#

 تادامه پار
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قلبم از این مقاومت استقبال کرد و مغزم دنبال تبر و 

گشت. دمی گرفتم و با جدی ترین و قاطع شمشیر می

 ترین لحن ممکن گفتم:

من با تو هیچ کجا نمیام. به آرشام قول دادم تا وقتی -

 نرسیده جایی نرم و نمیرم.

 بهت ثابت میکنه شبیه باباش نیست! 

 ب داد.نگاهم نکرد ولی با لحن تندی جوا

تره به تخمش میره حسنی به بابا! تو غلط کردی قولی -

 بهش دادی که قرار نیست روش وایسی. 

بشکنی رو هوا زد، با نزدیک شدن افرادش عقب عقب 

رفتم، امیرحسین به سختی قدمی برداشت از دخالتش 

 ترسیدم.می
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با دست بهش اشاره کردم واکنشی نشون نده و مصمم تر 

 خودم گفتم:

خوام که پری کامل بشم نه دلم نمیام، نمیام. نه می باهات-

خواد که باهات زندگی کنم. تو احساساتم برات مهم می

نیست، جونم برات مهم نیست، به خواسته هام اهمیت 

خواد موجودی بشم که از وحشت نمیدی. دلم نمی

 دوستام لذت ببرم...مامانم بی دلیل ازت دوری نکرده!

شانه گرفتم، از این حرفم، از این انگار تیری سمت قلبش ن

گستاخی نگاهش سرخ شد چرخید و جوری داد زد که 

 وحشت این بار گریبان من رو گرفت.

 جرات داری یه بار دیگه تکرار کن! -
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ید، مثل کسی که ای از وحشت لرزبند بند وجودم ثانیه

 روپاهاش مالس ریختن، سرجام موندم.

 صدای پر حرصش توی گوشم سیلی میزد.  

 داشتراه رفته رو برگشت، هر قدمی که به سمتم برمی

کرد تا استوار سرجام بمونم و عقلم قلبم بیشتر تمنا می

 داد.بیشتر هشدار می

یه بار دیگه تکرار کن یاسمن! یه بار دیگه بگو چه زری -

 زدی؟ 

خنجری که تو قلبش فرو کردم حاال سمت چشم هام 

 نشانه رفته بود.
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تونست من رو کرد و اگر میاز زخم هاش خون چکه می 

 کرد.ای از خون خفه میتو دریاچه

کف دست های عرق کردم رو پنهان کردم، سینه جلو 

 دادن.

هارت و پورت کردن رو بلد نبودم. به جای لحن تندم،  

 ری به صدام دادم.لحن  مالیم ت

خوای از جراتم باخبر و زدم مامان پری. اگه میحرفام-

شی، انقدر جسارت دارم تا تو چشم های دشمِن 

خونخواره مردی که عاشقشم، زل بزنم و با جدیت بگم 

خوام از عذاب خوام که پری کامل شم. نمینمیام، نمی

 آدمایی که نجاتم دادن لذت ببرم.

رت و پورت کردن از من نگاهش رو تنگ کرد، ها

 اومد. برنمی
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 کردم تهش به کبود شدنهمیشه وقتی با کارن مخالفت می

 شد.جایی از بدنم ختم می

اما، االن ترس کتک نبود، فقط ترس از دست دادن مردی 

 خوردم.بود که سرش قسم می

شونه هام رو چسبید، تنم رو تکون داد، کالفه از اشکی که 

 جاری شد، داد زد. 

و سر همین حس گوه از گینه ها تشنه قدرتن، مادرتگر-

دست دادم. تنها بچه من بود! تنها چیزی بود که بهم امید 

داد واسه زنده موندن. تنها چیزی بود که به خاطرش می

خواست نفس بکشم. وقتی تو دنیا اومدی تمام دلم می

دلخوشیم دیدنت از راه دور بود ولی تهش چیشد یاسمن؟ 

رد! تورم ازم دزدیدن! یه مشت جادوگر سر عاشقیش م

احمق که چشم دیدنم رو نداشتن یه کاری کردن پیدات 

خوام تورو از دست بدم وقتی تازه پیدات کردم. نکنم. نمی
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و نمیفهمی؟ چرا عاشق مردی شدی که باباش چرا من

و سالخی کرده؟ چرا فکر میکنی آرشام یا همین امثال من

 وحشی نمیشن؟ آشام احمق مثل باباشونخون

گیج و هاج و واج نگاهش کردم. مخم توانایی تحلیل و 

 بررسی حرف هاش رو نداشت. 

 آلفا بودن چه ربطی به خانواده پری ها داشت؟

شرم خاصی تو کادر دیدم حس کردم. چهره امیرحسین 

در نظرم اومد. سر پایین انداخت و لب گزید و یسنارو 

 بیشتر به خودش چسبوند.

آوردم بهم ریخت، کلماتی که باید به زبون میدایره لغاتم 

 شد.کردم یافت نمیرو هرچی سرچ می

خواستم به مقاومتم و خرید زمانم ادامه بدم ولی زورم می

 رسید.نمی
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کم آورده بودم که انگار خدا التماس قلب بیچارم رو 

 شنید.

صدای لرزون و وحشت زده آرشام، همزمان با کوبیده 

 د.شدن در حیاط بلند ش
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هنوز پاش به حیاط نرسیده بود و هنوز نتونسته بودم 

 قامتش رو ببینم که صداش به گوشمون رسید.
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سر جدتون دو دقیقه وایسید! تو هر مرحله ای -

والد ز...نیکه فهستید...و..وایسید نفسم...ن..نفسم بند اومد! 

 و نبر بز...ار برسم. پر...یزاد هوی!زره عروسکم

اش رو عربده کشید که با یک جوری هوی آخر جمله

چشم های وق زده به جسم تازه نمایان شدش، نگاهش 

 کردم.

خیس عرق بود و تمام موهاش بهم ریخته، لباسش خاکی 

و گلی شده بود و کمرش صاف نمیشد و با کمک دیوار 

 یستاد.سرجاش ا

و نمیبینی مثل زهرمار پریزاد، پسره مشنگ...کوری من-

 کشی؟اسب شیه می

کمرش رو به دیوار چسبوند، با دهن باز چند بار نفس 

 کشید.
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نگاه براقش رو روی منی که صورتم خیس اشک بود 

 چرخوند و لبخند اطمینان بخشی زد. 

تو اون لحظه گرمای عسلی نگاهش از خورشید سپیده دم 

 ره وجود یخ بستم رو آرامش و گرما بخشید.گرم ت

 حضورش بهم قوت قلب داد. 

 مر...سی عروسک سر قو...لت موندی. -

صورتم رو سمت پریزادی که یک طور بدی به آرشام و 

کرد چرخوندم و ملتمس ش نگاه میسرو وضع آشفته

 گفتم:

 و بگه. فرصت بده. توروخدا...توروخدا بزار حرفاش -

ای براقش رو بهم شید و لب های قلوهخط نشون برام ک

 مالید.
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شبیه مادر بداخالقی که از دوست پسِر دخترشون  

خوشش نیومده، دست به سینه ایستاد و یک قدم جلو 

 رفت.

 و بزنی پسر سلحشور.سه دقیقه وقت داری حرفت-

ش رو از دیوار گرفت، با قدم های خسته و پایی که تکیه

 ومد.دونم چرا لنگ میزد جلو انمی

 سینه به سینه هم ایستادن. به نشانه احترام سر خم کرد.

ای که گفت به دست های خالیش زل زدم. کو اون جعبه

 واجبه؟ 

چرا پس دستش خالیه؟ مغزم از استرس داشت دیوارو گاز 

 گرفت و کم کم توانم واسه ایستادن داشت صفر میشد.می

چی تو چنته داری که یاسمن به خاطرت التماس -

 کرد؟می
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دربرابر لحن تمسخر آمیز مامان پری، چنگی به موهای 

ش زد و به منی که نفس کشیدنم یادم رفته بود آشفته

 چشمکی زد.

 عرضم به حضورت هیچی ندارم! فقط خودمم.-

با زانو زدنش روی زمین سردی که هنوز رنگ خورشید 

 رو ندیده، نگران جلو رفتم که پریزاد تخت سینم کوبید.

 !دخالت نکن-

سوخت، امیرو و یسنا نگران  گوشه ای سیخ گلوم می

 کرد.ایستاده بودن و فقط تماشا می

آرشام نفس عمیقی کشید، درحالی که صداش خشدار بود 

 گفت: 
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میدونم نگرانیت برای چیه ولی هیچ وقت چیزایی که  -

و بزارم فکر میکنی پیش نمیاد. واسه اثباتشم حاضر جونم

 وسط.
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خنده پریزاد از وضعیت آرشام که دو زانو جلوش فرود 

اومده و با سری که خم کرده، بلند و آزار دهنده کل 

 محوطه رو در برگرفت.

تو خیلی بامزه ای سلحشور! واقعًا دنیا، از دید تو یه چیز -

 ؟گذرمفکر میکنی، از جونت می ست ولی چراطنز و بامزه
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 جلو رفت.

کمی به سمتش خم شد و انگشت های کشیده و ظریفش  

زیر چونه آرشام نشست و سرش رو انقدر به سمت باال 

 هول داد که سیبک گلوش تو چشم اومد.

روم جواب میده؟ چرا فکر  چرا فکر میکنی نقشه هات -

 گذرم؟کشم و از خیر جونت میمیکنی تورو نمی

 چرخید.گاه خسته آرشام روی صورت جدی پریناز مین

 گشت تا رسوخ کنه.انگار دنبال درز و شکافی می 

و بکشی. جونم، برام حتی یه درصد برام مهم نیست من -

اهمیتی نداره.حاضرم بمیرم تا بهت ثابت کنم دربرابرت 

 تسلیم شدم.

صدای امیرحسین از کنار پله بلند شد که هشدار گونه 

 .صداش زد
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 دلم داشت منفجر میشد.

نیشخند مادربزرگ عزیزم شبیه لبخند جادوگر ترسناکی  

 خواست عشقم رو برای شام میل کنه!بود که می

 یعنی آماده مردنی پسر سلحشور؟ -

ت شدم و حاضرم همه کار آماده مردنم که عاشق نوه -

برات بکنم تا اجازه بدی سهمی از وجودش داشته باشم. 

د، بعد سه سال بدبختی و ادای عشق و ترسم پریزانمی

عاشقی درآوردن و حروم کردن وقتم با دختری که قدر 

و پیدا کردم که انقدر خر برام ارزش قائل نبود، دختری

و بزارم عالی و تکمیله که به خاطرش حاضرم همه چیم

ت خواستگاری خوام در حضور تو از نوهوسط. و االن می

 کنم.
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نوز چونه آرشام رو نگه داشته بود، نگاه پریزاد تیز شد، ه

با این حرفش فشاری به فکش داد که باعث مچاله شدن 

 ش شد.چهره

 وحشت زده جلو رفتم و از پهلو به جفتشون نگاه کردم.

مشت های آرشام روی رونش قرار داشت و هر لحظه  

 سر استخون انگشتش به سفیدی میزد.

 داد.به سختی آب گلوش رو قورت می 

از وحشت و چشم های عسلیت از ترس، استرس قلبت  -

لرزه و نفس کشیدن برات تبدیل به رویا شده. زیر پنج می

لرزی آرشام خان! آلفای پنج گروه انگشت من داری می

گرگینه های خاکستری زیر دست ملکه پریون داری جون 

کنی؟ و ازم خواستگاری می، تنها وارث منمیدی و یاسمن

 توانه کی انقدر جرات داری؟به کدوم جرات؟ به پش
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سینه بی تابش یکی درمیون یک خط رو به جلو و عقب  

کرد و گاهی وسط راه نصفه رها میشد و طی می

 گشت.برمی

نگران قلب و حالش بودم، نگران اون صورت محزون که 

 نگران و پر تشویش شده.

حسی فراتر از سقوط آزاد داشتم، به خاطر من زانو زده، 

 فقط من و من!

 من تنها! حاضر بود بمیره و من باشم.  

 منی که گرگش رو دوست داشتم. 

و دونستم سرنوشتم تخودش رو بیشتر دوست داشتم و می

همون روزی که تو سرویس بهداشتی با لحن جذابش 

 گفت:

 اسمت چیه؟-
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 عوض شد و شبیه یک آهن ربا سمت خودش کشید.
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 خورد.ش سر میدونه های درشت عرق روی شقیقه

 رفت.صداش لرزون بود و رنگ چهرش به سفیدی می

به پ...شتوانه هیچ کس پریناز. هر...چقدرم در...د به  -

جو...نم بندازی، ترس و وحشت به جسمم و مغزم بریزی 

 م.ت رو دوست دارتا آخرین نفس میگم نوه
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صدای تحلیل رفته و لرزونش شبیه آرشام مقتدری نبود 

که سر مهیار داد میزد. این مرد تسلیم و بی دفاع، آرشامم 

 نبود!

نفس عمیقی کشید و با لبخندی که اصال به چهره 

 اومد لب زد.داغونش نمی

تونم  چند دست بیکینی مارک برات بخرم! اهل هله می-

خوای؟ تو ک نمیهوله نیستی؟ پاستیل خرسی و لواش

اقیانوس اطلس فکر نکنم کسی ترشک بفروشه ها! 

 خوای؟نمی

 پریزاد بی واکنش بود.

کردم دیدم. حس میگرگش رو فرسنگ ها دور می

غرورش که هرثانیه خرد میشه بخشی از قلبم تیکه تیکه 

 میشه.

 بسه مامان پری، توروخدا بسه. اذیتش نکن.-
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 کنارش نشستم.بازوی عضالنی آرشام رو چنگ زدم و 

انقدر تنش یخ بود که احساس کردم یک قالب یخ  

 کنارمه!

ش رو از مردی که ناجور تو این ثانیه نگاه به خون نشسته

 مظلوم شده، به اشک های سر ریزم انداخت.

و به زبون اگه بخوای کاریش کنی به خدا دیگه اسمت -

نمیارم! ولش کن، گناه ما چیه هم دیگه رو دوست داریم؟ 

و از دست کارن نجات داد. حتی سعی کرد ین مرد منا

 دونست پریم ولی بهو برام بیاره. تمام مدت میپدربزرگم

روم نیاورد. جای آرشام باید بیوفتی به جون کارن و 

 پدرش!

با اکراه فک آرشام رو ول کرد. صاف ایستاد و با لحن 

 آروم ولی جدی لب زد.

 اونم به وقتش!-
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ی کردم آرشام رو بلند کنم که چند قدم عقب رفت. سع

 سر پایین انداخت و مظلوم گفت:

 عروسک...-

 دلم برای عروسک گفتنش ترکید! جونم به لبم رسید.

 کنیم.جونم عزیزم؟ بلند شو! باهم راضیش می-

دست تو جیبش برد و درحالی که نگاه پرفروغش 

 لرزید جعبه مخملی مشکی رنگی بیرون کشید.می

به رو سمتم گرفت و درش رو باز گیج نگاهش کردم. جع

 کرد. 

برق نگین قلبی شکل که چند نگین ریز اطرافش رو 

 احاطه کردن چشمم رو گرفت.

قلبم هین کشداری کشید و مغزم از هول زیاد دست و 

 پاش رو گم کرده و پس افتاد.
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تورا به ایشان نشان ندادم ولی بر مرّکبم و کاغذ هایم  -

ن ندادم ولی ماهم را در خواندن، تورا به هیچ کس نشا

آسمانم دیدن. رایحه عشق شبیه بوته های گل یاس 

هستن. کسی نتواند جلوی پخش شدن عطر شکوفه یاس 

 را بگیرد!

نفسم رفت، جانم رفت. دنیای تاریکم چراغونی بود، 

استرس و ناراحتی و غمم نبود. امید بود، ذوق بود، تبسم 

 بود...

 با من ازدواج میکنی؟ - 
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چشم هام از نگین پر زرق و ورق وسوسه کننده که 

نظیرش رو چند بار تو اینستاگرام و پیچ های جواهر 

 فروشی دیده بودم گرد شد.

هیجان زده انگشت هام از روی بازوش سر شدن و سقوط 

 کردن. 

روح من، تو ماهیچه تپنده سمت چپ شاید نیمه دیگه 

 ش مخفی شده.سینه

چرخید ولی نگاه خوشحال امیر و یسنا روی ما می

همچنان حضور پر رنگ و پر اخم پریزاد مانع از صحبت 

 و ابراز احساساتشون میشد.

یک جفت چشم خرمایی نگران و مسکوت گوشه کادرم  

 ترمز بریده!
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ید باال اومده لب های خشک شدم رو بهم مالیدم، خورش 

بود و اولین پرتوش روی گونه های یخ بستم چتر پهن 

 کرد.

 هنوز دست آرشام به سمتم بود و دلم داشت جیغ میزد.  

تو گوشه گوشه ذهنم همیشه تو تاریک ترین بخشی که 

 کارن برام ساخته، این تصویر شفاف و زیبا رویا بود.

خیم وقتی کارن تمام درو پنجره هارو بست، پرده های ز

رو کشید و چراغ هارو خاموش کرد، تو کنج اتاقکی نمور 

 وادارم کرد زنده بمونم.

آرشام همون باد خنکی بود که جون گرفت، از نسیم 

مالیم تبدیل به طوفان شد. پرده هارو کند و اجازه رسوخ 

 خورشید رو به داخل سیاه چاله ذهنم داد.

رگترم اون مردمک هام رو به پریزاد انداختم، االن تنها بز

 بود! 
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چراغونی نگاهم رو کور نکرد، ناراضی بود ولی هیچی 

 نگفت.

 نه حرفی از رد کردن زد و نه حرفی از قبولش!

 انگار افسار همه چی رو بهم بخشید. 

 دست لرزون چپم رو جلو بردم. 

خواستم یک بله گنده بهش بگم ولی زبونم از بی آبی می 

 به سقف دهنم چسبید.

نبودم که مثل دخترای دیگه ذوق کنم، تو موقعیتی   

جلوی دهنم رو بگیرم و با اشک جاری شده جواب بله 

 بدم.

عوضش با لبخند سری به معنی آره تکون دادم، چشم 

 های آرشام مثل خودم دیسکو گرفت.
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حلقه رو از شکاف بین مخملش درآورد. با وسواس دستم 

 رو گرفت، پشت دستم رو با اون لب های تر شده بوسید

 و انگشتر رو تو دستم انداخت.

اومد. کنترلم رو از به دستم نگاه کردم، به انگشتم می

 دست دادم. 

دو زانو جلوش نشستم. دست هام دور گردنش انداختم. 

 با تمام وجود در آغوش گرفتمش.

 جوابت همیشه یه بله گندس آقا گرگه! -

 بوی بارون اومد، گرگش اومده بود تبریک بگه! 

دور کمرم پیچید. سرش رو تو گردنم فرو  دست هاش رو

 برد و کنار گوشم زمزمه کرد.

 کردم بچه...دادی خونه خرابت میجز این جواب می - 
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ام رو قورت دادم. کمی سفت تر تنم رو به خودش خنده

 فشرد که صدای پریزاد از پشت سرم بلند شد.

حتمًا این نره خرو جلوم باید بغل کنی؟ اونم جلوی -

 چشمم؟!
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خجالت زده و شاید کمی هول، از آرشام جدا شدم و 

کرد، سیخ جلوی قامت پریزاد که چپ چپ نگاهم می

 ایستادم.
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لب گزیدم، یک لحظه احساس کردم مادرم جلوم ایستاده  

 تاییدش نکرده. و دربرابرش مردی رو بغل کردم که

 ای گفتم:گونه هام سرخ شد و با لحن خفه 

و کامل متوجه خوای بگی، حرفاتدونم چی میمی -

شدم ولی یکمم به حرف دل من گوش کن، یکمم بهم 

اعتماد کن. یعنی به جفتمون اعتماد کن. همه گرگینه ها بد 

نیستن. زمانی که پیش کارن بودم از همشون متنفر بودم 

 ولی...

فه بود، ناراضی بود، کفری و عصبی بود دهنش رو کال

 چند بار بازو بسته کرد.

 خواد فحشم بده!فهمیدم میهر بار از حالت صورتش می 

م رو مظلوم کردم و تقریبًا ولی زبون به دهن گرفت، قیافه

 جلوی آرشام ایستادم تا یک وقت سمتش یورش نبره!
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 ثل هم نیستن. آرشام تنها مردی بود که نشونم داد همه م -

زیر چشمی به چهره جدی و اخم های درهمش نگاه 

کردم میخواستم ببینم آیا حرف هام روش اثری گذاشته یا 

 نه!

 کرد.سکوتش بیشتر گیجم می 

به التماس چهرم بی واکنش مونده بود، سرش رو پایین 

 انداخت لبخند کمرنگی زد.

خیلی شبیه مادرتی. حتی حرف زدنت، خواهش و  -

س کردنت شبیه اونه. زمانی که از عشق پدرت برام التما

 خواستم مراقبش باشم.گفت و من با همه وجودم میمی

سرش رو بلند کرد و با خستگی به خورشیدی که طلوع 

 کرده بود نیم نگاهی انداخت.
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چند روز دیگه میام دیدنت. باید برای مقدمات کاری  -

ه سروکلجایی برم و فرصت ندارم بیشتر از این باهات 

 بزنم.

ابروهام باال پرید، پشت بهم کرد و با همون قدم های 

استوار مسیر پشت حیاط رو در پیش گرفت که ناباور جلو 

 رفتم و دستش رو گرفتم.

 تونم پیشش بمونم؟واقعًا؟ ا...این حرفت یعنی می-

یک تای ابروش رو باال انداخت، انگار از اینکه دستش رو 

 چسبیده بودم خوشش اومد.

تونم بگم موقت بله! ذاری، فقط میتو چاره واسم نمی-

چند روزه دیگه به دیدنت میام باید اساسی صحبت کنیم. 

 امیدوارم سر عقل بیای و با من...

حرف هاش رو نشنیده گرفتم و خودم رو تو بغلش 

 انداختم. 
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چند ثانیه مات زده موند. سرم رو روی سینش گذاشتم، 

 داد.بوی مادرم رو می بوی تنش رو استشمام کردم،

 ممنونم...-

انگشت های تو تاروپود موهام چرخید، سرم رو نوازش 

 کرد.

گفتم موقت یاسمن! هیچ وقت، اجازه نمیدم مال اون -

گرگ زبون نفهم خوش اشتها بشی. هیچ وقت! و یه چیز 

 دیگه...
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 شونه هام رو چسبید.

 بدنم رو از خودش کمی جدا کرد تا صورتم رو ببینه.

خیره تو نگاه خرمایی کدرش که شاید ناراحتی رو به  

 کرد به حرفش گوش دادم.سختی پنهان می

خواستم حاال که راضی شده، یا حداقل یکم راضی نمی 

 شده کاری کنم که خراب شه.

ند تو آب باش، طوری که تا روزی سه ساعت با گردنب -

ت زیر آب باشه. بدون گردنبند باید شیش زیر سینه

 ساعت تو آب باشی.

 چرا؟-

دستی زیر چشمم کشید. آخرین جامانده های حیات 

 چشم هام رو پاک کرد.
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تو پری هستی، از نسل منی. هرچند دورگه ولی بازم  -

ماهیتت همینه. آب مسکن درداته. درد پاهات، خستگی و 

کردنت، کسل بودنت و حتی احساس ضعفت همش  تب

و از خودت جدا نکن. تو گرده. گردنبندتبه بی آبی برمی

بلدی چه طور از خودت دفاع کنی، بلدی مراقب خودت 

 باشی، همش قبول ولی دو چیز برای زنده موندنت حیاتیه.

 مستقیم بهم خیره شد و تاکید کرد.

گردنت نیست از گردنبند و آب. زمانی که گردنبند تو  -

نیرو ذهنت استفاده نکن. به شدت ضعیف میشی. بدنت 

بدون گردنبند و بدون آب نهایت دوازده ساعت دوام 

 بیاره. میفهمی؟

با وجود دلهره و نگرانی که با حرف هاش تو دلم سرازیر 

 کرد ولی، مطیعانه سری تکون دادم.
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آرشام تمام مدت از همون جایی که نشسته حواسش پی  

 حرف هامون بود.ما و 

داد که کم مونده بود کاغذ یک جوری با دقت گوش می 

 و قلم برداره و تک به تک کلمات و جمالت رو بنویسه. 

 حواسم هست! -

 سری تکون داد و جدی جواب داد.

بهتره که حواست باشه وگرنه سری بعد برای افراد اینجا  -

 کنم.جهنم تولید می

یک بار هزار کیلویی  وقتی مامان پری رفت احساس کردم

 از روی دوشم برداشته شده. 

کردم قانع بشه، پیش خودم برنامه ریزی چند فکر نمی

 مرحله دیگه منت کشی و خواهش التماس چیده بودم.
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نفس حبس شده تو سینم رو با یک هو بلند بیرون 

 فرستادم.

آرشام همون جا روی زمین غش کرد. امیرحسین لب پله 

 ها ولو شد.

ال سر جسم شل شده امیرحسین دست به سینه یسنا با

 ایستاد.

کرد کنترل کنه و به نیش بازش رو به سختی سعی می 

 لنگای سیخ شده همسرش نخنده. 

 باال سر آرشام رفتم و خطاب به همشون شرمنده گفتم:

 حالتون خوبه؟ -

امیر فقط عالمت اوکی رو بهم نشون داد و با دست 

 میقی کشید.صورتش رو پوشوند و نفس های ع
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آرشام پاهاش رو دراز کرد و درحالی که با دست هاش  

داد، از الی لب های ترک چشم هاش رو فشار می

 خوردش گفت:

و بیامرزه! به رحمت بگو یه وای خدا! خدا مادر بروسلی-

 سرم برای من بزنه! فشارم افتاد...آخ، قلبم!
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روی پله آخر جا خوش کرده بودم، مرمر های زیرم دیگه 

 سرد نبودن.
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 جا نشسته بودمتقریبًا یک ساعت و خورده ای بود، همون 

و به نازی آرشام و جست و خیز کردن اون هاسکی سفید 

 کردم.پشمالو نگاه می

دوست داشتم کمی در این هوای سرد که بوی بهار 

 نیش شده با خودم خلوت کنم.چاش

با حساب و کتاب ناقصم مطمئن بودم چند روز دیگه 

 چهارشنبه سوریه و آخرین جشن زمستانی ما خواهد بود. 

هرچند کاسه سرم کوچه خلوتیه که چند روز پیشواز 

 چهارشنبه سوری رفته.

نورون هام ترقه و فشفشه به دست، از روی آتش حسرتم  

ن گشتم دنبال کاسه قاشق زنی میپریدن، افکار مزاحممی

و سلول های خاکستریم هیزم تری زیر آتیش هستن که 

 کنن.فقط دود می
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حرف های مامان پری برام مهمه و انقدر هشدار و  

جدیت کلماش پر رنگ تو صفحه ذهنم هک شده که 

 ای واسه نگرانی وجود نداره!کردم، جای دیگهاحساس می

 هام دست کشیدم. با به حلقه خوش نشسته بین انگشت

 سر انگشتم نگین هاش رو نوازش کردم. 

ناخواسته با لمس اون قلب خوش نقش و نگار وسط کادر 

 شد.لب هام به لبخند پر ذوقی باز می

پتویی که امیرحسین بهم داده بود رو بیشتر به خودم 

 فشردم.

یاسی چایی دارچین با کلوچه دوست داری؟ بیسکوئیت  -

 م.و دونات پیدا کرد

 سرم رو باال گرفتم، با یک سینی کنارم نشست.

 حال الوند خوبه؟ -
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استکان چای داغ رو سمتم گرفت، بوی دارچین البه الی  

 بخار غلیظش پره های بینیم رو قلقلک داد.

خوبه عزیزم. همسر رحمتم یه بررسی کامل کرد. بهار -

 ش خوبه. همه خوبن چرا انقدر نگرانی؟خوبه، بچه

درشتش زل زدم. با سر ناخونم به لبه بخار به چشم های 

 گرفته استکان چند بار کوبیدم.

خواد این جریان ِسکِرت بمونه. عمه که آرشام می -

نمیدونه. بهار و مسعودم خیالت راحت. رحمت و 

همسرش که نخودین. سعید و میشا و لیدام که کاًل تو باغ 

 نیستن.

ی که نفس عمیقی کشید، از نایلون چند کلوچه خانگ

خورد بیرون کشید و روش خرده کاکائو به چشم می

 صداش رو پایین تر آورد.
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کار میکنن! امیر فقط نمیفهمم این دو تا جونور چی- 

سم خواد بگیره ولی ادنبال هواپیماست. فکر کردم بلیط می

 بمباردیر گلوبال رو آورد! هنگ کردم یاسی!

، با ها چشمم دنبال کلوچه بوددرحالی که مثل گشنه

 نفهمی گفتم:

 اینی که گفتی چی هست اصاًل؟! -

کلوچه رو روی پام گذاشت و کالفه شال کهرباییش رو 

 کمی جلوتر کشید.

هواپیمای شخصیه، به عنوان ِجت اختصاصی استفاده  -

و زدم گوگل دیدم. کفم برید. امیر میکنن! منم عکساش

 شده و قراره کجا بریم.و بچسبم ببینم چینمیاد ِخِرش

Ⓜ️ 

۴۱۱ 

🍹 



 

Romanzo_o 2509 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

♧°� � � � �  � � � � � �°♧ 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

مغزم آب دهنش از بوی کلوچه و دارچین داخل چایی 

گرم، یک جوری راه افتاده بود که درست تشخیص 

 گفت.داد یسنا چینمی

العادش با کمی یک گاز از کلوچه زدم. طعم شیرین فوق 

 رکه بود. چای داغ دارچینی مع

 با هواپیمای شخصی نمیشه که هرجایی رفت، میشه؟ -

همه جا میشه رفت. به خصوص اگه انجمن پشتش  -

 باشه. 

آوردم نه هواپیمای شخصی از حرفاش سردرنمی

 دونستم چیه نه حالیم بود انجمن کجاست!می



 

Romanzo_o 2510 

یا خنگ شدم، یا گشنه بودم، یا هنوز تو کف انگشتر و  

 کاًل شوت میزنم!خواستگاری آرشامم، یا 

ای از کلوچه خوشمزه و تپلم سکوت کردم و گاز دیگه 

 زدم، خرده کاکائوش از کنار لبم روی پاهام ریخت.

 خواستم جلو چشمت نباشم!به خدا فقط می -

چایی تو گلوم موند، یک نفر مثل جت از روی پله ها 

 رفت داد میزد! پایین دوید و همون طور که سمت در می

ام بی توجه به من و یسنای خشک شده، از همزمان آرش

باالی پله ها روی زمین پرید! یک طوری که احساس 

کردم زمین زیر پاش به لرز درآومد. به ارتفاع پرشش با 

 دهن باز نگاه کردم.

کجا میری عزیزدلم؟ بیا اینجا! نه بیا نترس! یه بالیی  -

ای از غذاب جهنم ازت یاد سرت بیارم به عنوان نمونه

 ه.بش
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مسعود رنگ به رو نداشت، موهای مشکی بلندش شبیه 

 برادرش بود. 

عقب عقب رفت و دست هاش رو به عالمت آرامش باال 

 آورد.

خوبیت نداره. ببین بچه به داییش میره از االن داری  -

 الگو بدی براش میشی.

 نگاه وق زدم رو به انبر آهن بر تو دست آرشام دوختم.

 داره، بیا کاریت ندارم!تو گوهم بخوری فایده ن -

مسعود که وحشت کرده بود، سرجاش ایستاد و با حرص 

 انبر تو دست آرشام رو نشون داد.

 پس اون چیه دستت؟ -

جلوتر رفت. از پشت سر هیکل درشتش صاف و استوار  

 بود! مثل همیشه، خم به ابرو نیاورده. 
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 ست! میخوام وصل کنم به َدکلت!فیش ماهواره -

شتاب باز کرد، همزمان سعید و لیدا و رحمتم  امیر درو با

 بیرون پریدن و باالی پله ها نظارگر بودن.

 مسعود با دیدن امیر قیافش رو مظلوم کرد و گفت: 

 تو یه چیزی بگو، به چه زبونی بگم گوه خوردم، آخه!-

امیرحسین ریلکس از پله ها پایین اومد و به ستون کنار 

 پله تکیه زد و بلند گفت:

و با برادر زنت حل کنم. خودت مشکلتالت نمیدخ -

 کن.

آرشام چرخید، با دست الیکش کرد و خطاب به مسعودی 

 که کم مونده بود خودش رو خیس کنه نیشخند زد.

 و با داماد گوگولم حل کنم.خوام مشکلمآره گلم بیا می -
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و ش کرد. مدو طرف دسته های انبر رو گرفت، بازو بسته

 رحمت سیخ شد. به تن سعید و حتی

 کار کنی؟ خوای چیآخه المصب! با اون می -

 آرشام یک جور خبیثی خندید.

خوام از بیخ برات مدل عروسکی ببرم تا عمر داری می -

 خواهر برادری با بهار زندگی کنی.

 

۴۱۰ 

 🍹🍹 

•~⫷️͟͞❰❱͟͞꙰࿐ 

°� � � � �  � � � � � �° 

•~⫷️͟͞❰❱͟͞꙰࿐ 



 

Romanzo_o 2514 

آرشام کاماًل خندیدن و سعید و رحمت یواشکی می 

 جدی بود!

و نبر من یه بچه داداش، آرشام...داداشی صبر کن! همش-

 خوام.دیگه می

سرها همه چرخید، بهار با چهره خندون و رنگ و رویی 

سفید با کمک همسر رحمت بیرون آومد و بافت گلبهی 

 دور شونه هاش رو محکم چسبید.

 مسعود قاطی کرد و با عصبانیت سمت بهار داد زد.

در صلواتی جای اینکه دفاع کنی بگی ولش کن، میگی پ-

و نبر؟ بابا، به پیر به پیغمبر به موت قسم، به پشم همش

های گرگت قسم بهار خودش خواست این ماه های 

 آخرو با تو باشه.

 بر رو پرت کرد، جلو رفت.آرشام کفری آهن
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 آستین های لباسش رو کمی باالتر کشید و عصبی غرید. 

مدی؟ توعه نسناس واسه چی باالسر زن تو چرا نیو-

حاملت نبودی؟ ازم ترسیدی؟ اینم جوابه دیوث؟ ترست 

 از من، بیشتر از عشقت به بهاره؟!

ای مسعود لب هاش رو بهم فشرد و با لبخند مسخره

 ت:ش رو بچسبه گفدربرابر آرشامی که گارد گرفته تا یقه

م. واال از ترسترسم از امیر نمیآره. انقدری که از تو می -

اول تو برناممون با خبر کردن تو نبود. شانس نداشتم 

م با خواهرت لو چون وسط کار بهار حامله شد. رابطه

رفت. وگرنه خرم مگه انقدر آشکارا داماد تو شم؟ 

 ؟کشمسازه؟ کم از دست امیر میخداوکیلی کی با تو می

 خندیم.کم کم منم داشتم ریز ریز می

آرشام رو  های به خون نشسته تونستم چشمهرچند می

 تصور کنم.
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ش زل زدم. کل به عضالت دستش و رگ های بیرون زده 

 ام شد بوی خوش بارون!شامه

بویی که چند روزی هست دلم حوسش رو کرده، تو یک  

 ثانیه شیفت داد! پنجه هاش روی زمین کشیده شد.

 کشمت، تو آدم نمیشی... می -

دندون های درخشانش مسعود از دیدن گرگ آرشام که 

 داد کپ کرد.رو نشون می

 زهرش ترکید، یک جوری جیغ زد که جا خوردم. 

قبل اینکه آرشام سمتش خیز برداره خواستم جلوش رو  

بگیرم ولی جای کمرش، دم بزرگش رو از پشت سر 

 گرفتم و کشیدم. 

 و یتیم نکن!ولش کن، بهار گناه داره! الوند -
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داشته بود با حرکت من تنی که به سمت جلو خیز بر

کنترلش رو از دست داد، پای راستش لیز خورد پخش 

 زمین شد.

ش کل محوطه رو پر امیر تنها کسی بود که صدای قهقهه

 کرد.

 و گرفتی!عروسک چی کار میکنی؟ کجام-

از شنیدن صدای متعجبش بیشتر هول کردم. چرخید 

 گوش های بزرگش رو سیخ کرد.

، زیبایی عسلی تیله هاش اگر به گوش درخشش آفتاب 

 برسه از خودش شرم میکنه! 

 کرد.یک نگاه آفتابیش وجودم رو سرخ می

مردمک های گنگش که به دستم افتاد، فوری ولش کردم 

 و با خنده و خجالت لب زدم. 
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 ت دم دست نبود خب...جای دیگه-

یکم َچپکی نگاهم کرد که یک ثانیه از ذهنم گذشت برم 

 بچلونمش!

جاش بلند شد. ابهت گرگش قلبم رو کیش و آروم از  

 کرد.مات می

همزمان مسعود پشتم پناه گرفت. با استرس باالی لباسم  

 رو چنگ زد و گفت:

یاسمین خانم توروخدا شما یه چیزی بهش بگید. بقیه  -

 و مثل خیار فروختن.من
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رای کشیدن باالی مانتوم انقدری زیاد بود که یک قدرتش ب

 قدم عقب رفتم.

اگه یه بار دیگه، به یاسمن بگی یاسمین مثل خیار -

 و تلفظ کن.کنم. درست اسمشو میپوست

لحن دستوریش آغشته به هشدار و تهدید بود، البته اگر 

 نگاه شاکی گرگ سیاهش رو نادیده بگیریم. 

ه بود سری تکون داد که با مسعود که حسابی شیر فهم شد

کشیده شدن یقه لباسش از پشت سر، توسط امیرحسین 

 ازم فاصله گرفت.
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 گیرهبیا برو تو پدر نمونه! عمه فریبا کمرش درد می-

و راه ببره. برو تو تا آرشام ندادت دونه برف تنهایی الوند

 جای شام بخورتت.

 خنده های ریز بقیه کم و بیش تو گوشم پیچید.

به رفتن مسعود واکنشی نشون نداد و با نگاه  آرشام 

 کشید.جدیش فقط خط و نشون می

 آخر سر با حرص یک جوری که فقط بشنوم گفت:  

 و...کشمش مرتیکه دلقکیه روز می -

لبخند زدم، همه داخل برگشتن و من فرصت کردم بدون 

 خجالت در برابر بقیه به گرگش نگاه کنم.

زش گردنش بلند کردم، پر وقتی دست هام رو برای نوا 

اشتیاق تنش رو جلو کشید و یک جوری سرش رو به 

 سینم کوبید که یک لحظه قلبم درد گرفت.
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پوزه بزرگش رو به شکمم مالید، همزمان خم شدم دستم 

 رو دور گردنش حلقه کردم. 

کشت. تنم از داغی تنش رو می بوی بارونش داشت من

 حسابی سر کیف اومد.

 وهای سیاهش مثل ابریشم بود.تاروپود نرم م 

لب پله نشستم و صورتم رو به گردنش چسبوندم، یک 

نفس عمیق برای یکی شدن با بوی تنش و آرامش گرفتن، 

 کافی بود تا استرس صبح از دلم پر بکشه.

چه عمیق بو میکشی یاسی خانم! دستگاه اکسیژن واست -

 بیارم؟

 گردنش رو محکم تر چسبیدم. 

وی پله نشسته بودم، برای رسیدن پایین تر از قدش ر

 سرش به صورتم باید کمی خم میشد.
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 تئوری گرگ بودن رو کاًل نقص کرده! 

بدون اینکه ازش فاصله بگیرم گونم رو روی گردنش 

 مالیدم و به تالفی حرف های قشنگ صبحش گفتم:

تا االن هرگرگی طرف اومده نفسم رو قطع کرده. تو  -

 بهم نفس میدی. اولین و آخرین گرگی هستی که

ضربان قلبش کمی تند شد. پوزش رو به صورتم مالید و 

 م رو لیس زد که مور مورم شد.هوا باالی گونهبی

شب عروسیمون که نفست قطع شد، از حرفی که االن  -

 زدی پشیمون شی.

 با وجود انحراف کلماتش، به لحن بانمکش خندیدم.

 کار کردی؟و که فروختی چیمپول خونه-

تو فیس ایستاد. دست هام هنوز دو طرف گردنشه و فیس 

 عضالتم کمی کش اومده بود.
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قبل اینکه جواب بوده بی هوا انگشتم رو پشت نرمی  

 گوش های بزرگش کشیدم و اضافه کردم.

من برات حلقه نخریدم آقا گرگه. دوست دارم یه  -

چیزایی واست بگیرم. تو این مدت خیلی خرج تو دست 

 گذاشتم.

ردم قلقلکش اومد، وقتی دستم روی گوش احساس ک

 رفت شیفت داد. هاش رژه می

 جلوی پاهام زانو زد.

 گرفتم خب!و اندازه میچرا شیفت دادی! داشتم گوشات-
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 به نق زدنم خندید که خبیثانه گفتم:

شیفت بده. یکم کنجکاویم یه برنامه بزار چند ساعت  -

نسبت به گرگت بخوابه. خداوکیلی گرگت خیلی 

 گوگولیه...

الی انگشت هام رد کرد و انگشت های بزرگش رو از البه

حینی که پازل انگشت هامون به بهترین شکل ممکن کامل 

 شد با لحن تخسی زمزمه کرد.

و بیشتر از خودم دوست داری عروسک؟ گرگم گرگم -

ا شاهده رگ خر بودنش فعال میشه وحشیه ها! خد

 خورتت تموم میشی.اونوقت می
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به چشم های براق و خواستنیش که مثل عسل تو چایی 

 تو وجودم داشت حل میشد زل زدم. 

زبونی روی لب زیرینم کشیدم و با لحنی که کمی ناز و 

 ادا توش ریخته بودم، گفتم:

گرگت گوگولیه ولی جذاب تر از تو نیست. خودت کی  -

 و بخوری؟خوای منمی

سرم رو جلو تر بردم، چشم هاش گرد شده بود که لبم رو 

 با شیطنت روی لب های داِغ نیمه بازش چسبوندم.

بدون اینکه ببوسمش، بدون اینکه واکنشی نشون بدم فقط 

 نقطه اتصال رو یک ثانیه صفر کردم. 

سرش تکون نخورد، بدنش بی واکنش موند و فقط صدای 

داد لبش سنفونی دلچسبی بود که نشون میبلند ضربان ق

 چقدر هیجان زده شد.
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کمی لبم رو روی لب هاش کشیدم، انگشت های دست 

آزادم رو آروم زیر گلوش گذاشتم و ته ریشش رو نوازش 

 کردم.

 نگاهم رو باال آوردم و بوسه نرمی روی لبش کاشتم.

و امروز به خاطرم جلوی مادربزرگم زانو زدی و جونت -

و ثابت کردی. فقط حرف ی وسط. دوست داشتنتگذاشت

نزدی، فقط ادعا نکردی، مثل خیلیای دیگه که فقط حرف 

 و جهنم کردن.زدن و زندگیم

سرم رو روی سینه بی قرارش چسبوندم. چشم بستم و  

 آروم گفتم:

هرگز از تویی که باعث لبخند زدنم شدی دست  -

من  کشم آرشام. مامان پری هرچقدرم تهدید کنهنمی

 خوام پیش تو بمونم.می
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بازوی عضالنیش تکون خورد و دستش دور تنم حلقه 

 شد. چقدر آرامش تو این یک تیکه جا ریخته!

ناخواسته نفس عمیقی از بوی قهوه بارون خوردش 

 کشیدم که بی قرار لب زد.

 داری یه کاری میکنی گند بزنم به قولم و با امیر نرم... -

 ش رو به موهام مالید.پیشونیم رو بوسید و صورت 

 کجا میری؟ -

 دمی از موهام گرفت.

یه سفر دو نفره قرار بریم به مازندران. یه خونه پدری  -

و باید فراهم اونجا دارم. برای این سفر مقدمات زیادی

 کنم. یه وسیله نقلیه امنم الزم دارم.

کمی مکث کردم و همون طور که تو بغلش مچاله تر 

 شدم گفتم:می



 

Romanzo_o 2528 

 ران امن تره؟ مازند -

و تو کارای زیادی اونجا  م اونجاست. منقطعًا! گله -

 داریم.

 سرم رو باال آوردم که لبخندی زد.

 مثاًل چی کار داریم؟ -

چونم رو بین انگشت هاش نوازش کرد و دستی به گونه 

 ملتهبم کشید و با لحن خاصی گفت:

م و یه عقد و عروسی مثاًل مراسم معرفی جفتم به گله -

 پل!ت
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نمیدونم چرا در پس کوچه بن بست کالمش، وقتی با 

ذوق گفت "معرفی جفتم" یک لحظه قلبم هری پایین 

 ریخت.

انگار خاطرات، چاقو زیر گلوی قلبم گذاشتم و ته کوچه  

 راه نفسش رو بند آوردن.

شم کلمه عقد و عروسی بعدش رو پس تنم یخ بست، گو

 زد و زخمم گردنم سوخت.

سوزش زخمی که بارها و بارها زیر دندون های یک 

گرگ خاکستری دریده شده و بارها کارد به استخون 

 رسیده.
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چیز بدی جلوی چشمم اومد، شب و روز هایی که گرگ  

کارن تن و بدنم رو به خاطر یک نشان، یک حکم 

خالکوبی شبیه مال یسنا شکنجه مالکیت، یا شاید یک 

 داد.می

 هو؟یاسمن خوبی؟ چیشدی یه-

 به چشم های نگرانش لبخند بی حالی زدم. 

اون دردا، اون تحقیرا، وقتی زیر پنجه های گرگش گریه و 

 کردم. التماس می

داد ولی حتی تصور دوباره گرگ آرشام بهم آرامش می

 .طعم دندون های یک گرگ روی بدنم ترسناک بود

مراسم معرفی جفت چیه؟ چه طوریه یعنی؟ قرار  -

 کار...خ..خاصی بکنیم؟
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کمی مکث کرد و لب هاش رو بهم فشرد. انگار سعی 

کرد اون لفظ ترسیدم رو که زیر نقاب عادی بودن، می

 مخفی شده پیدا کنه.

م به دیدنت نه عزیزم. یه جشن کوچیکه که اعضای گله -

 م. یه جشنه! واسه اینکهمیان. کار خاصی قرار نیست بکنی

به همه نشون بدم جفت روح و جسمم کیه. اونا زمان 

 زیادیه منتظره همچین چیزی هستن.

 لبی کشیدم و مالیم سری به معنی تفهیم تکون دادم.

وان و به عنگرگینه نباشم مهم نیست؟ یعنی خب اونا من -

 جفتت قبول میکنن؟

موهام  دربرابر سوالم لبخندی زد. بی هوا دستش الی

 رفت.
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و قبول میکنن. درمورد اونا هرکسی که من انتخابش کنم -

و تو! پری بودنتم به کسی ربط نداره! این یه رازه، بین من

 نگران چی هستی؟

خواستم بگم از جفت شدن و دوباره دریده شدن و می

ترسم، از اینکه دوباره آرواره های تکرار شکنجه هام می

 کنه!یک گرگ پوست تنم رو شکار 

 ولی فقط به یک هیچ خشک و خالی بسند کردم. 

ترسیدم به زبون آوردن اسم کارن و بیان ترسم براش می

 تلخ باشه. فقط مسکوت تو فکر فرو رفتم. 

وقتی آرشام و امیرحسین برای تدارک بعضی از کارها 

رفتن، حتی شیطنت آرشام مبنی بر اینکه شب دوست داره 

 م پرت نکرد.لهرهکنارم بخوابه حواسم رو از د
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حتی اصرار و تالش بهار برای اینکه الوند رو بغل کنم و 

به معذرت خواهی زیر پوستیش اهمیت بدم، به نتیجه 

 نرسید.

 جمع رو ترک کردم. 

تنها روی صندلی چوبی با رویه مخملی آبی نشستم و به  

 جای دندون های کارن روی گردنم زل زدم.

ار تو چشم بود و جای آرواره های گرگ خاکستریش خ

 وحشتم سوزش و دردیه که نگران بودم فلج کننده بشه.

حق آرشام با این همه زحمت و جون کندن برای نجات  

جونم و اینجا آوردنم، این نیست که از خودم محرومش 

 کنم.

به حلقه بین انگشتم دست کشیدم، اتاق بوی قهوه تلخ 

 زد.داد. عطر محبوبش روی میز بود و بهم چشمک میمی
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قباًل مهیار از اهمیت نشان زدن کلی برام فلسفه چیده بود، 

کردم ولی ذهن مریضم خفه خون اهمیتش رو درک می

 گرفت.نمی

 به گوشه چشمم دست کشیدم و با آه زیر لب گفتم: 

گذره! مطمئنم گرگ کارن و آرشام یکی نیستن. اینم می -

 خود نگرانم...بی
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 "کارن"
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کشید کرد، گردنم از کش اومدن زیاد تیر میسرم درد می

هاش بلند دادم صدای نالهو هر یک سانتی که تکونش می

 شد. می

غرق در سکوت، غرق در جهنم و تاریکی و شاید غرق 

 در ناامیدی... 

شده، رد شده، در بستر مرگ بودم، بیماری که جواب 

 جذام گرفته و همه ولش کردن. 

م تو خودش مچاله بود و گرگم گه گاهی قلبم در ته سینه

کرد که واسه فرار توان داره ولی امید نداره. یادآوری می

 در زندان بازه ولی زندانیش جایی واسه رفتن نداره.

آب گلوم رو قورت دادم، رگ دستم از آخرین سرمی که 

 کرد. بهم زدن درد می

هوا تاریک بود و صدای در آهنی خونه که مدام باز و 

 خورد.بسته میشد تو گوشم پیچ می
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کردم کجای کارو اشتباه کردم که حاال با خودم فکر می

 سزاوار این سرنوشتم؟ 

ای که هوایی اومد، صدای گلولهصدای داد و فریاد می

 ششلیک شد همه رو خفه کرد جز ریمایی که مثل گرگه

 کشید.رو پنجول میهمه 

قرارمون این نبود که زندانیش کنی! قرارمون نبود  -

برکنارش کنی. لعنت بهت آیت، لعنت به همتون مگه قرار 

نشد کاری به کارش نداشته باشی؟ لعنتی هرچی 

 خواستی بهت دادم دیگه چیه؟می

نیشخندی روی لب های ترک خوردم نشست. چقدر در 

 م.این ثانیه از خودم بیزار بود

خیانت کردن و تنها موندن رو با جون و دل استشمام 

 کردم. می
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بعد اون مشاجره کوچولم با ریما، وقتی بهش گفتم برگرده 

همون جهنمی که ازش اومده، توقع دوباره شنیدن صداش 

 رو نداشتم.

دخترک دیوانه بود و مشاجره االنشون جدید بود، حداقل 

سکوت و  تو این چند روزی که تو این وضعیتم جز

 ای نداشتم.حرف های تکراری آیت چیز سرگرم کننده

صدای تق تق کفش های پاشنه بلندش روی پله ها نشون 

داد با حرص باال میاد و عجیبه که پدرم جلوش رو می

 نگرفته.

میبرمش، دیگه تمومه. تو نگفتی یاسمن نوه پریزاده.  -

هر م رو قاطی نمیکنم. با کارن میرم و تو و و گلهخودم

 خوای بکنی تنها بکن.غلطی می

ما قرار گذاشتیم نمیتونی بزنی زیرش. اگه بخوام تو -

 مازندران باهاش دربیوفتم به افرادت نیاز دارم.
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 دستگیره در رو کشید و وقتی باز نشد سر آیت جیغ زد.

خوام ببینمش...من کوفتم بهت باز کن می باز کن درو.-

ا پریزاد نسبت داره گفتی یاسمن بنمیدم. اگه اولش می

دادم. تمومه! پسرعموم آلفای حتی جواب پیامتم نمی

و قرق کرده، لب تر تا گروه دستشه. مازندرانبرتره، پنج

خوای چه غلطی کنی هان؟ فکر کنه بیچارت میکنن می

 کردی جادوگرا نسبت به ما برترن؟

 صدای آیت بلند شد که سرش داد زد.

تو دل پسرم جا کنی تا فکر و قرار ما این بود که خودت -

هامون متحد شه، و بذار کنار! قرارمون این بود گلهیاسمن

امضا کردی، سند دادی. این همه پول ندادم بهت که تهش 

بگی نه! تهش پشت سلحشور دربیای تو بخوای نخوای 

 وارد این بازی شدی و مجبوری تا تهش باشی.
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 خنده هام کش اومد. ناموزون و غمگین خندیدم. 

کرد و گردنم هام درد میسرم رو پایین انداختم، شقیقه

تونست بیشتر از این سنگینی مغزی که از حجم زیاد نمی

 فکر و خیال، درحال ترکیدنه رو تحمل کنه.

هرو صاف صدای چرخش کلید و بعد در باز شد، نور را

روی هیکلم افتاد. عطر شیرین ریما تمام اتاق رو پر کرد. 

 هاشون انداختم. نگاه خستم رو به سایه

 کارو کنی؟ تونی با پسرت اینچه طور می -
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پوزخند گوشه لبم پر رنگ تر شد. صندلی که روش بودم 

 رو دور زد و پشت سرم ایستاد.

ر که یه ش همه کار میکنه، همون طویه پدر واسه بچه -

 ذارهو میجفت واسه موفقیت و تالش جفتش همه چیش

ام دچار دو دلی وسط. نذار رو انتخابم برای عروس آینده

شم ریما سلحشور! ما قرار نیست با پریزاد جنگ کنیم. 

برنامم حساب شدس و حتی روح پریزادم با خبر نمیشه 

 که چه بالیی سر نوه عزیزش اومده.

ت هام و شونه هام رو با طناب های پیچیده دور دس

 حرص باز کرد. 

سرم رو باال آورد، نگاهم رو به لب های سرخش که برق 

 میزد دوختم، گرگ سرکشم از دیدنش سر کیف اومد.

کار درست؟ بازی که تو راه انداختی دوسرش باخته.  -

چرا نمیفهمی آیت؟ پریزاد انقدر قدرت داره که بتونه 
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م فقط آلفا نیست اون منقرضت کنه اصال اون هیچ، آرشا

 و حالیته؟شاهزادس این

و واگذار کرده. چرا از چیزی که از دست تاج تختش -

 داده انقدر وحشت داری؟

دستش روی گردنم رو لمس کرد و موهای چسبیده روی 

 پیشونیم رو عقب برد. 

دمی گرفتم و عضالت خشک شده دست و شونه هام رو 

سمت آیتی که با جمع شدن صورتم، تکون دادم. ریما 

جلوی در دست به سینه ایستاده بود چرخید و با حرص 

 ادامه داد.

واگذار نمایشی! به خاطر خواهرش نمایشی گذاشت  -

کنار. بچه خواهرش جانشین مورثی شده ولی خودش 

هنوز شاهه فکر کردی چه طور پنج تا گله زیر دستشه؟ 

و حاضر بدن وگرنه از مردمش به خاطرش جونشون
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د نمیشدن پیرمرد خرفت، فقط کافیه یه فراخوان دروازه ر

 بده. 

اطالعات عجیبی که داشت رد و بدل میشد هرلحظه بیشتر 

 کرد. گیجم می

و از دست دادی آیت. اون روزی که گفتی تو عقلت -

پسرت دلباخته یه دختر سطح پایین تر از خودش شده 

ای حاضر نیست با اسمی از پریزاد نیاوردی. هیچ گرگینه

خوای با آرشامم جنگ ریا دربیوفته. تو نگفتی میپ

و و گول مالیدی. نه هویت یاسمنکنی...توعه لعنتی سرم

 گفتی نه درمورد اعالم جنگت به پسرعموم حرفی زدی.

سطح پایین؟ چه طور میشد این خالء و این حس تلخ رو 

خفه کرد و جلوی پخش شدن طعم گسش رو تو کل 

 بدنم گرفت؟ 

 اش ایستاد.ریما سینه به سینه آیت جلو اومد،
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 ریما دستی رو هوا تکون داد و کالفه غرید.

و جادوگرارو کشیدی سمت خودت. تو پسرعموی من  -

آدم احمقی توصیف کردی که با آریا صلح کرده. اما، 

سوزه! خودت چی؟ من دلم به حال یاسمن و آرشام نمی

ن با ستم حاضر نیام! گلهنگران خودمم، نگران جفتم و گله

 شاهزادشون جنگ کنن، حتی اگه خلع شده باشه!

 نگاه آیت سرخ شد.

ریما چرخید، به حال خرابم و جونی که نداشتم اشاره 

 کرد.

 و تو فسخ شده.و کارن میریم کوهستان، قرار داد منمن -
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بهت پول دادم ریما! بحث یه قرون دوزار  من کلی -

و من دادم. من نجاتت نیست. خرج اون گندی که زدی

 دادم.

بدون توجه به غرش پدرم و اون انگشت های مشت 

 شده، بازوم رو گرفت.

و از پولت نترسون. ندار گردونم منو برمیهمش -

 نیستم...

خواستم کمال تشکر رو ازش بکنم! چقدر فروتن و می

بون شده که درست تو این لحظه که اسیر ناتوانی شدم مهر

ای که بهم خبر داد آرشام کنارگیری کرده. شاهزاده
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و به خاطر خواهرش ول کرده ولی لب تر کنه سلطنت

 مردمش براش میمیرن. چرا انقدر این بیشرف شانس داره؟

 چرا من انقدر بی کس بودم؟

 کشید؟کردم کی برام صف میمن لب تر می

ی جیغش بلند شد، به زحمت نگاهم رو به پدرم صدا 

 دوختم.

موهای ریمارو از پشت سرش چنگ زد و سیلی توی  

 گوشش زد که باعث شد تکون ریزی بخورم.  

 گرگم جدی شد، نفسم تند شد و قلبم تند کوبید.

 ولم کن حرومزاده... -

ت فکر کردی پسرم بهت پابنده؟ اونم بعد اینکه نقشه -

کردی بعد اینکه فهمید با من دست تو یه  معلوم شد؟ فکر

 س  باهات میاد؟ نگاهش کن!کاسه
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با حرص سر ریمارو سمت منی که نگاهم رو زمین بود و 

 اخم هام بدجور توهم رفته چرخوند.

حتی واسش مهم نیست چه بالیی سر جفتش آوردم. -

مهم نیست ریما، تو یه آشغالی که نتونستی یه کارو 

 .و درست کامل کنیونستی ماموریتتدرست انجام بدی. نت

ولم کن آیت...کارن...کارن پدرت دروغ میگه، هرچی  -

خوان بهت گفته دروغه من دوس...ت..دارم...اینا می

و بکشن، نقششون از اول همین بود که تو قربانی یاسمن

 شی، آدم بده بشی تو که...

حرفش تموم نشده بود که سیلی دوم رو زد و درست 

 پرتش کرد.  جلوی پاهام

مفهموم دوست داشتن برام وجود نداشت. کی من رو 

 دوست داشت؟ منی که همه چیزم رو از دست دادم؟
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دک و دهنش خونی بود و موهای کوتاهش آشفته و بهم 

 ریخته.

به سختی رو دست هاش کمی بلند شد و با بغض نگاهم 

 کرد. ته دلم براش سوخت.

ت واهی بقیه رو اونم یک بدبختی بود مثل من که توهما 

قبول کرد. خار شد و خفت رو به جون خرید تا شاید به 

 خواد برسه، ولی اون چیز چی بود؟چیزی که می

 به چشم های نمدارش که ملتمس بود نگاه کردم.

میبینی؟ حتی واسش مهم نیست زنش از دستم کتک  -

 بخوره.

 به سختی بلند شد و با گوشه شالش دهنش رو پاک کرد.

ش داشتی، جای سرم و آمپول کت بسته نگه سه روزه -

 رو دستش مشخصه. چی زدی بهش انقدر منگه؟
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آیت خندید. نفس کشیدن برام سخت بود، مغزم سالمه و 

قلبم به خاطر خودکشی ناموفقش فلج شده بود و به 

 کرد.سختی کار می

چیزی نزدم. به پسرم صدمه نمیزنم، فکر کردی چی؟  -

صالحش بود! زندانیش کردم  اگه برکنارش کردم چون به

و براش خوام. حتی بهش گفتم یاسمنو میچون خیرش

 میارم...

 ریما کفری داد زد.

دونی اون مراسم مثل سگ دروغ میگی، خودتم می -

بدون مرگ یه پری کامل نمیشه. یاسمن باید بمیره تا تو به 

 خواستت برسی. چرندیاتت معنی نمیده!

هام شتاب گرفت و چیزی درونم تکون خورد، نفس 

 عضالت گردنم کش اومد.
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کشید و مغزم با هر تیغی سعی چیزی درونم فریاد می

کرد نفس هام رو ببره. لب هام لرزید، خاطراتم، می

 احساساتم، هدفم! به سختی لب زدم.

 و میکشی...یاسمن -
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 روحم چرخید. نگاه پدرم موشکافانه روی چهره بی

به نفس های تندم و گردنی که توان نداشت سرم رو کامل 

 ای زد.بلند کنه لبخند مسخره
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نه پسر عزیزم، سر قولم باتو هستم. بهت گفتم که نگین  -

دست راست پریزاد بود. یه راه خوب برای تکمیل این 

کار ما راه میوفته مراسم میدونه. بدون کشتن اون دختر 

 خوام.ولی با کمک تورو می

 کارن گوش نده داره چرت و پرت میگه... -

موهای ریمارو کشید. طوری که صدای جیغش بلند شد. 

 به مردمک های آشفته و غمگینش نیم نگاهی انداختم.

و...سر حرفم هستم. خودت اصاًل با نگین ببر صدات -

 ن عزیزم، پسرم...حرف بزن. ببین دروغ میگم یا نه! کار

کرد، با ذره ذره نگاهش حرف میزد و ریما التماس می

گوش قلبم براش تیز بود ولی مغزم هوشیاری کامل 

 داشت.

اومد. بوی لجن! خورشیدی که غروب بوی تعفن می 

 کرده هرگز دوباره از غرب طلوع نمیکنه.
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 رهاش کرد، جلو اومد و پای صندلی زانو زد.

رفت. از گرمای انگشت هاش مچ دست مشت شدم رو گ 

 اومد.داد بدم میکه بوی خیانت می

خواستم ازت مراقبت کنم. و! تمام عمرم میببین من -

و به آب و آتیش زدم همیشه به پای دلت راه اومدم. خودم

تا برسونمت اینجا. ولی تو عشق کورت کرد. تو کمک 

 کن، اون دختر بعد مراسم مال تو...

؟ یک احمق؟ یک عاشق کور؟ کردمن رو چی فرض می

 یک انسان منزوی و بیشعور؟ یک کودک دوساله؟

و ر دونستم منمن چی بودم؟ جلوی پدرم نشستم و نمی 

 چی میبینه.

 دید بازتاب رفتار خودم تو این سال هاست.هرچی که می
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براش نقش احمق بازی کردن رو بلد بودم، نقش انسانی 

 که گول خورده؟

سته بلند شد. اخم های پدرم صدای خنده هام ناخوا

 بدجور گره خورد.

سرم رو بلند کردم و با لحن خشداری که یک پوزخند  

 کشید گفتم:رو یدک می

خوام و نمیکشه جز من. فقط منم که میکسی یاسمن -

و من باید بکشم. فهمی؟ شرطم اینه! یاسمنبکشمش می

. کنمطبق قرارمون کمکت میکنم ولی خودم َخالصش می

 من، نه هیچ کس دیگه...فقط 

سرم رو جلو کشیدم به چهره شوکه و نگاه متعجبش که  

درحال کنکاش برای کشف واقعیِت پنهان شده، پشت 

 لحنم بود زل زدم.

 لرزید غریدم.با حرص و فکی که از خشم می
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خوام خودم بکشمش. با دست های خودم سالخیش می -

 این تونم بکشمش.کنم میفهمی آیت؟ فقط منم که می

 و بهم ترجیح داده بکشم.و که دیگریو دارم کسیحق

چیزی پشت نفرتم پیدا نکرد. به یک صفحه خالی و سیاه 

 رسید که انگار پشتش دیوار بود.

 دیواری بتن!

دیواری که سرسختانه از محتوای پشتش محافظت  

 کرد.می

 با رضایت مندی سری تکون داد و با خوشحالی بلند شد.

خودمی.میدونستم باالخره سر عقل  الحق که پسر -

 میای...

 و از دست دادی؟زده به سرت کارن؟ عقلت -



 

Romanzo_o 2554 

بی واکنش موندم که آیت نگاه تندی بهش انداخت و 

 غرید.

 و میدی؟بدم خالصش کنن یا اینم خودت ترتیبش -

کرد نیشخندی به چشم های وحشت زدش که التماسم می

 زدم.

 .و میدم...به وقتشخودم...ترتیبش -
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 ابروهای نازوکش باال پرید و آب گلوش رو قورت داد.
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به سختی دسته های صندلی رو فشردم و روی پاهایی که  

قصد ایستادن نداشت، سوار شدم. درد تو سلول به سلول 

 تنم نشست کرده و ته نشین شده.

بدی داشتم، معدم از حجم زیاد خالی موندن تیر ضعف 

 رفت. کشید و سرم گیج میمی

ریما همچنان مات و مبهوت مونده بود که با دست بهش 

 اشاره کردم.

زود به خودش اومد، زیر بغلم رو گرفت و کمک کرد 

 قدری از این تِن خسته رو روی جسم اون بندازم.

 و میگم آماده کنن...اتاقت -

 یرم خونه ریما. اینجا دیگه مال توعه، نه من...نه... م -

 صاف ایستاد و دست به سینه اخم و تخم کرد.
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خواست قوت داشتم و تخته سنگی، آجری چقدر دلم می 

 کوبیدم تا تا ابد صورتش فلج شه.چیزی تو صورتش می

اینجا مال توعه پسرم. همش مال توعه! من قصد ندارم  -

و ازت شون زحمت کشیدیدارایی هات و چیزایی که واس

 بگیرم.

با کمک ریما سمت در رفتم. به سختی لحن پر تمسخرم 

 رو تو گلو خفه کردم.

آلفا تویی، اینجام تا پارسال به نام یاسمن بود. االنم مال  -

توعه، واسه پادشاهیت بهتره که نباشم. اختالف تو همه 

 گله ها پیش میاد. باهام تماس بگیر...

موندنم نداشت. هرچند کوتاه  انگار اصراری واسه

 اومدنش بعد این بگیرو ببند عجیبه.

همین که اجازه داد بعد چند روز اون حالت اسارت  

 خارج بشم خودش کلی بود.
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دستم رو به نرده ها گرفتم و با قدم هایی که به سختی، 

 داشتم پایین اومدم.حتی با کمک ریما برمی

شونه  دستش دور کمرم سفت شد و دست من رو روی

 هاش چسبید بود.

عطر خنکش رو تو ریه هام فرستادم و با لحن تلخی 

 گفتم:

 خدا بخواد خونه که داری جفت عزیزم؟ -

 دربرابر لحن بدم، غمگین جواب داد.

 دارم... -

 شد؟ حالش خوبه؟مهیار چی -

پایین پله ها ایستاد. نگاه افرادی که یک زمانی تا کمر برام 

کردن حرصم ه تحقیر براندازم میخم میشدن و االن با دید

 داد.می
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حالش خوبه، تو ماشین منتظر ماست. کارن تو که حرف  -

خوای با آرشام جنگ و باور نکردی؟ تو که نمیهای بابات

کنی؟ ببین این خودکشیه. از شر پریزادم درامان باشیم گله 

 آرشام خیلی زیادتره...

هرمار درو باز کرد. هوا تاریک و خنک بود و بوی ز 

 اومد. اون درخت کنار دیوار خشک شده بود. خاطرات می

 از وقتی یاسمن دیگه روش تاب نبست قهر کرد.

 ت...اونم با ما میاد به خونه -

 براش خونه آماده میکنم! -

 انگشتم مشت شد، چرخیدم و توی صورتش براق شدم.

 با ما میاد به خونت حالیته؟ -

 اد.چشم هاش گرد شد و پر حرص جواب د
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خوای باهات باشه؟ بهم اعتماد نداری واسه چی می -

م و ندارقبول دارم ولی قصد کشتن شوهرم و جفت گرگم

 خوام جبران کنم.کارن. من فقط می
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و جبران کنی؟ و جبران کنی زنیکه؟ کدوم گندتچی -

م و برای باباکه آخرین تیکه پازل اون مراسم کوفتیاین

و جبران کنی؟ خوای جبران کنی؟ خیانتتو میآوردی

 خوای درست کنی؟و میو؟ لعنت بهت زن، چیدروغات
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یقه لباسش رو گرفتم، به درخت خشک شده تکیه زدم تا 

 توانم واسه ایستادن حفظ بشه. 

 کشیدم، ضربانهام ریختم، تنش رو جلو زورم رو تو پنجه

قلبش تند شد و خشم من مثل اسید داشت تمام بدنم رو 

 کرد.ذوب می

دونم حتی تو هنوز نگران جون یاسمنی کارن. بعید می -

 کار میکنه. برات مهم باشه پدرت داره چی

خونی که جلوی چشم هام رو گرفته کم کم داشت از 

 شد. گوشه چشمم سرازیر می

ورتی که بدون آرایش بدون ترس و با دلخوری با ص

 ش حرف میزنه، ایستاد.جلوم از حسادت زنانه

و با حرفات بتونی گول بزنی منی که چند ماهه هرکی -

تونی گول بزنی. دیدم چه طور نگاهش و نمیزنتم
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کردی. روز عقدمون وقتی رفت، وقتی تو بغلم اشکت می

 از رفتنش درآومد فهمیدم کل قلبت مال اونه نه من! 

تک تک انگشت هام جمع بود و دوست داشت حرص تو 

گلوی سفیدش رو که نماد گرگم روش برق میزنه رو خفه 

 کنه.

 کرد.اومد و فکم از فشار دندون هام درد مینفسم در نمی

یاسمن برای من مرده، به دست منم میمیره و اون  -

و با خودش دفن میکنه. ولی چرا فکر میکنی واسه جایگاه

گیرم؟ چرا م زده جایگاهی در نظر میزنی مثل تو که گول

و به خاطر فکر میکنی خواسته های گرگم برام مهمه؟ من

 پول فروختی ریما...

 اشک تو چشماش جمع شد.

 دوست دارم...به خدا دوست دارم... -
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 از این واژه متنفرم...

تمام عمرم منتظر بودم بشنومش، از بین لب های صورتی 

 دیدم. و به چشمدختری که بزرگ شدنش

 کردم. بلند شدن موهاش رو یواشکی سانت می 

 خفه شو... -

انگشت هاش دور دستم پیچید، هق زد و تنش رو به تن 

 کرختم چسبوند. 

تونم یه جوری رفتار کنم که انگار نه انگار، نمی -

تونم وانمود کنم برام مهم نیست سهمی از قلبت نمی

 ب کردم.و خرانداشته باشم. اعتمادی که بهم داشتی

ولی گرگم زودتر فهمید برای همین همون شب تسلیمت  

 شد. دروغ نمیگم به خدا من دوست...
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کنترل حالم دست خودم نبود، افسارو داده بودم دست 

 م. قلب شکسته

 حرف هاش مسکن نیست بلکه زجری که تموم نمیشه.

 گفتم خفه شو! -

اینبار گرگم سرش غرید. چشم هاش از گریه سرخ شد و 

و بست. سر پایین انداخت و بی صدا هق ن نیمه بازشده

 زد.

 کرد ولی برام مهم نبود.پدرم از پنجره اتاقم بهم نگاه می 

دو طرف یقه مانتوش رو بیشتر کشیدم و سرم رو نزدیک 

 گوشش بردم.

مهیار میاد تا مانع کشتنت شه. بهتره یکی تو خونه باشه  -

، اصاًل مهم همسر عزیزم وگرنه همین که برسیم یه جا
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ت نیست کجا فقط سقف داشته باشه! یه جوری تیکه تیکه

 میکنم که هیچ کس نفهمه قباًل کی بودی. حالیته؟
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شبیه سگ هاری که دنبال پاچه گرفتن بود تو اتاق رژه 

 کشیدم.میرفتم و نفس های عمیق می

 کشید.ام تیر میکرد و شقیقهفکم درد می 
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چهارمین پیک رو که زدم ناله معدم بلند شد و احساس 

 کردم اسید تمام بدنم رو سوزوند.

درد داشتم، قلبم، روحم، مغزم، فکرم، سلول به سلول؛  

 جز به جز!

کرد حتی چشم هام، بطری جدیدی همه چی درد می

رص بهم کوبید و از جلوی برداشتم که مهیار درو با ح

 ریمایی که جرات حرف زدن نداشت رد شد.

 بطری رو ازم گرفت و غرید.

مرد حسابی، چند روز که گیر اون آیت پفیوز بودی،  -

و شوی مخت کاری نکرده. جز آمپول و سرم و شست

حاال افتادی به جون این کوفتی که چی بشه؟ بسه انقدر 

 نخور...

 خم کردم.خمار بودم ولی مست نه، ا
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نامتعادل خواستم بطری رو ازش بگیرم که شونه هام رو  

 چسبید و مجبورم کرد رو مبل بشینم.

 بسه کارن، انقدر نخور... -

 مست نشدم. -

 بطری رو از چنگش درآوردم و با لحن کشداری گفتم:

 خوام مست شم. ولم کن، تنهام بزار...اونم...می -

اتاق چمباتمه زده با انگشت اشارم به ریمایی که گوشه 

 بود اشاره کردم و غریدم.

 خوام ببینمش. گرگش رو اعصابمه.بگو گم شه...نمی -

خودش بغ کرده رفت. از روی صندلی بلند شدم و پای 

 پنجره روی زمین نشستم. بطری رو سر کشیدم. 

 مهیار با خستگی جلوم زانو زد.
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 به گوشه لبش که کبود بود نگاه کردم و نیشخند زدم و با

 سر پایین غر زدم.

واسه چی موندی مهیار؟ دیگه چیزی ندارم بتونم بهت  -

 بدم. نه پول...نه...گله...نه عشق...نه...کوفت...

پدرت خونه رو تحت نظر داره. چته نوکرتم؟ پاشو یه  -

چند ساعت بخواب. بزار حالت بیاد سرجاش، باید اساسی 

 حرف بزنیم.

 داد.گوه می سرم رو به دیوار چسبوندم. نفسم بوی

 چرا ول نمیکنی بری؟ چرا ول نمیکنی؟ -

به صورتش چنگ زد و از بین انگشت هایی که روی لبش 

 داد غرید.فشار می

 کجا برم؟ ولت کنم کجا برم؟ -
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کردم دیدم و احساس میکشدار خندیدم. دنیارو سیاه می

 خورشید برای روشن کردن دنیام، زیادی حقیر شده.

همه گله...زور داری...جون داری. پدر این همه جا...این  -

دیوث نداری...عشق نافرجام نداری، جفت زوری نداری. 

 برو...یه گله خوب پیدا کن برو...

به چشم های نیمه بازم و شونه های افتادم و بطری که 

 سفت و سخت بهش چسبیدم، لبخند بی رمقی زد.

 و خودت داری؟همه این آپشن های خفنی که گفتی -

 دیدم و سری تکون دادم.بلند خن
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 م رو گرفت، زیر بغلم رو چسبید و بلندم کرد.شونه

 بگیر بخواب انقدر شعر نگو.  -

 آرشام از من خوشگل تره؟ -

 دوباره مست کردی رفتی تو دور چرت گفتن. -

دگمه های اول پیراهنم رو باز کرد روی تخت خوابوندتم. 

 رو چسبیدم. که مچ دستش

 بهم بگو!  -

 کنار تخت نشست. به صورتش نگاه کردم.

 دونی.فیس واسه یاسمن مهم نبود. خودتم می -

 شاهزاده بودنش چی؟ آلفا بودنش؟ پول... -
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به موهاش چنگ زد، به در بسته اتاق نگاه کرد. حس 

راه گلوم رو مصدود  کردم سنگ تو گلوم ریختن ومی

 کردن.

 بگو مهیار...حرف بزن. -

لب هاش رو بهم فشرد، کف دستش رو به بالشت کنارم 

 چسبوند. 

دونست ریما نرفته و پشت در با حالت زاری انگار می

 نشسته. صداش رو پایین آورد و مالیم گفت:

از جنگ برگشتی رفیق، رقیبت قلدور بود ولی قبول کن  -

 داشت. یاسمن حق انتخاب 

 چرا داشت؟ مگه ازش نگرفتم؟ -

 تلخ خندید.
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و زوری نمیشه نگه داشت. دوست نداشت هیچ کس -

بذار به زندگیش برسه. بذار از این عذاب چندین ساله 

و از دست داد، درد کشید. کنار نجات پیدا کنه. پدربزرگش

 آرشام خوشحاله.

دیدمش، چند بار پلک زدم تا این حریر تاری از تار می

 بین رفت، مچاله شد و از گوشه چشمم پایین ریخت.

 پوف بلندی کشید. 

 چشم هام رو به سقف اتاق دوختم.

دونست چه نذاشتن کنارم خوشحال باشه مهیار...نمی -

خبره. این حقم نیست که نمیدونه، این حقم نیست که 

هیچ کس نمیدونه. دونستن خدا به دردم نخورد...به درد 

 نخورد.

ای م کشید و با لحن گرفته. دستی به شونهسری تکون داد

 گفت:
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 خوبی مکالماتمون اینکه فردا صبح هیچی یادت نیست. -

 بغض گلوم رو با التماس پایین فرستادم.

 قباًل باهات حرف زدم؟ -

به لبخند زهرمارش وسعت بخشید. بطری رو برداشت و 

 ای درهم گفت:یکم سر کشید. با چهره

 کنی کنارتم...که مست میآره! پنج ساله شبایی  -

 نامتعادل مچ دستش رو گرفتم و خمار و عصبی گفتم:

دونی چرا عوضی پس میدونی چرا این طوری شد؟ می -

 و الشی شدم؟ میدونی چرا حرومزاده شدم؟

 مالیمت خرج کرد.

میدونم ولی فقط امشب! فردا چیزی یادت نیست، یادم  -

 اعصابت آرومکنیم. بخواب بذار نیست. دوباره شروع می

شه. رو ریما یکم فکر کن، دختر بدی نیست. این چند 



 

Romanzo_o 2573 

و به آب آتیش زد. اگه اون میراث روز خودش

و به آیت داد به خاطر نجات تو بود. وگرنه خانوادگیش

 ذاشت بیاریمت بیرون.آیت حاال حاال نمی

چشم هام روی هم افتاد، گلوم به شدت خشک بود و 

 کوبید.قلبم نامنظم می

کشن...نمیشه! کسی حق و میا همون میراث یاسمنب -

 نداره قبل من بکشتش...حق ندارن...
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بزار به زندگیش برسه. آرشام قدرت داره، نفوذ داره.  -

گله داره و تازگیا فهمیدیم شاهزادس. یاسمن پیشش 

 درامانه.

 ت دادم و به پهلو چرخیدم.بغضم رو به سختی قور

نفسم در پس آجرای خرابه ها جا مونده. نه میاد و نه  

 میره، یک جا ثابت مونده.

خواهیم دید مهیار...اگه شاهزادس به نفعشه قبل سرپا  -

شدنم بره اونور دروازه...یه جایی که دستم بهشون نرسه 

 کشم...و میوگرنه جفتشون

*** 

 "آرشام"

 ن رمق هام رو تو پاهام ریختم.خسته و کوفته آخری 
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مسیر در ورودی تا راه پله جلوی عمارت ماه بسی  

 رسید. طوالنی به نظر می

به چراغ های خاموش طبقه اول و دوم نیم نگاهی 

 انداختم. باز دمم رو بیرون دمیدم و آروم گفتم:

 همه خوابن؟ -

به یسنا گفتم دیر میایم یا شاید مثل دیشب اصاًل نیایم.  -

 تم بخوابن و منتظر نمونن. گف

رو باز کرد، داخل شدیم، تنها چراغ آشپزخونه  در عمارت

 تو قسمت انتهایی خونه روشن بود.

کنه، مسکن چی تو بساطت داری سرم خیلی درد می -

 دکتر.
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سروکله زدن با مدیر انجمن برای هواپیما که با من بود!  -

ی گرفتیه چند دقیقه رفتی دیدن داداش دوقلوت میگرن 

 اومدی؟ 

خواست از رابطه پیچیده خودش و جوابی نداد، دلم نمی

داداش روانیش برام نسخه بپیچه، درواقع حرف مهم تری 

 براش داشتم.

به مازندران و سفرمون یه ده دقیقه دیر تر بخواب راجع -

و مشخص کنم. فردا جلوی یاسمن و تکلیف یه چیزایی

 یسنا و بهار نمیشه حرف زد. 

لوده با اون مردمک هایی که تو خماری و خواب آ

خستگی چند روزه شناور بود براندازم کرد و بینیش رو 

 باال کشید.

کاله بافتنی سرش رو درآورد. چنگی به موهای بهم  

 ش زد.ریخته
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باشه چهل و هشت ساعت و نیم نذاشتی بخوابم، این  -

 ام روش...ده دقیقه

ه سالن رفتیم ک سمت آشپزخونه تنها منبع نور موجود تو

 صدای تقه های ریزی به گوشم رسید.

امیر سرجاش ایستاد، به آشپزخونه و در نیمه بازش اشاره 

 کرد. 

سایه کسی مشخص بود که روی صندلی نشسته و با 

 فندک زیپو ور میره، نفس عمیقی کشیدم.

به یک ثانیه احساس ترس و سرما تو تنم جریان پیدا کرد، 

فت ولی سرجاش صاف ایستاد همزمان امیر سرش گیج ر

 و زیر لب گفت:

خدا خودش به خیر بگذرونه. این چرا برگشته؟ مگه  -

 نگفت دارم میرم؟
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دم. گراخمی کردم، گفت میرم ولی اینم اشاره کرد که برمی

 جلو رفتم. امیرم پشت سرم اومد.

روی صندلی نشسته بود و نگاه نافذش روی شعله  

 چرخید. کوچیک فندک می

نگشت ناخن های سفیدش روی میز چند تقه با سر ا

 کوبید و بدون اینکه نگاهمون کنه لب زد.

م سر رسیدنتون طول کشید، کم کم داشت حوصله -

 رفت.می

نیم نگاهی به امیر انداختم و بهش اشاره کردم بره باال، 

 همزمان خودم جلو رفتم و آروم گفتم:

تم و داشپریناز بانو مشرف کردید! انصافًا توقع هرکی -

جز شما! گفتم االن تو سواحل دریای مدیترانه داری کیف 

 میکنی.
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لب های برجسته و قرمزش رو بهم مالید. با جدیت به دو 

 صندلی رو به روش اشاره کرد.

 و فراری نده با جفتتون کار دارم. بشینید!رفیقت  -

 

۴۰۴ 🍹 
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خواست بهت پاستیل کار داری، اونی که میچیبا امیر  -

و لواشک بده من بودم. جهت یادآوری اونیم که عاشق 

ات شده بازم منم. فکر کنم برای آتیش زدن و شکنجه نوه

 شدن کافی باشم. 

 ای بین انگشت هاش اشاره کردم.همزمان به فندک نقره
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 بی صدا و دلبرانه خندید.  

ای که بی قید و دلهرهجلو رفتم و سعی کردم ترس و 

 شد رو بروز ندم. شرط، درونم پخش می

 انگشت های دستم یخ بسته بود.

خوای شروع کنی به سوزوندنم خودم بگو از کجا می -

 تقدیمت کنم.

واقعًا هم باید بسوزونمت سلحشور. باورم نمیشه که  -

م رو جلوی چشمم بغل انقدر سر نترس داری که نوه

 کنی.می

  

بلوطیش چرخید، حجم زیادی از خباثت و  مردمک های

 کرد.حس های بد رو با نگاهش منتقل می

 مژه های بلند و پرپشتش رو با پلک زدن مکرر تاب داد. 
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به امیر نیم نگاهی انداخت که صورت امیر مچاله شد ولی  

سرجاش با تکیه به دیوار موند. نگران، با دهنی خشک 

 گفتم: شده

نکن. اونی که به یاسمن حلقه داد  پریزاد...دوباره شروع -

تونم برات بکنم که کوتاه منم نه امیرحسین. اگه کاری می

 بیای لطفًا بگو. 

نگاهش رو به زیر کشید، کمر امیر صاف شد و تمام ناله 

شون کرده بود با یک آه بلند از بین هایی که تو گلو خفه

 لب هاش بیرون پرید.

اد ه دلم بخوجفتتون بشینید. امشب شبی نیست ک -

آتیشتون بزنم. چون متاسفانه دخترکم رو تخت تو 

خوابیده! صحبت کردن و گفتن یه سری حرف ها جلوی 

 م کمی مشکله...نوه
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لب گزیدم. امیر با تعلل جلو اومد، جفتمون جلوش 

 نشستیم. 

پدران شما ضربه سختی به خانوادم و خودم زدن. به  -

که خودشون بستن  مردمم و حتی به باورام. به قراردادی

 پایبند نبودن و عهد شکستن. 

نگاهش روی ظرف کریستالی شکالت روی میز چرخید و 

 چینی به صورتش داد.

پیش مردی بمونه که  تونم اجازه بدم یاسمنچه طور می -

 تونم آرشام؟و کشته؟ چه طور میپدرش خواهرای من

سرش رو بلند کرد. اون نگاه ترسناک وجودم رو سست 

 کرد.

هوم؟ بهم بگو! یه دلیل برام بیار که چرا االن نباید شما  -

 دوتارو رو همین میز تیکه تیکه نکنم؟ 
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 به امیر خیره شد و ادامه داد.

 چرا نباید زن و خاندان تورو به بردگی نبرم؟ -

تونستم نگرانیش رو امیر با اخم سر پایین انداخت. می

 درک کنم.

 گفت: ایبه سختی دمی گرفت و با لحن خفه

 از چی حرف میزنی؟ بردگی چرا؟ تاوان کاری که پدرم -

کرده رو من و زنم باید پس بدیم؟ تو عمرم هیچ وقت 

دنبال پری دریایی نبودم. برای اثبات قدرتم هیچ وقت 

 پریزاد، من حتی سمت قلمرو شما نیومدم.

 نیشخند پر صدایی زد و کمی سمتش خم شد.

 

۴۰۵꙰ 

 🍹 
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نکردید؟ همین که تا هفت نسل بعد پدرتون ژن برترن  -

کافی نیست؟ بچه تو! میشه یکی مثل خودت، با همون 

ات، نتیجه هات...یه سرمایه قدرت و همون توانایی! نوه

العمر داری کمه برات؟ چرا تاوان ندی؟ چون گذاری مادام

کرد؟ پس کی و پاره نکردی و پدرت تو گلوی خواهرم

 بره وداره از ژن برتر پری هایی که قربانی شدن لذت می

حکومت میکنه؟ کی ارباب تاریکی لقب گرفته؟ کی 

 شاهزاده شده؟

مشتی روی میز کوبید که احساس کردم ته نخام سوراخ 

 شد.
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پسر آریا، جواب بده! توام مثل سلحشور تا هفت نسل  -

 و دارید.بعدت این ژن

 و گفتم: فوری مداخله کردم

دونیم ما حتی درمورد اون مراسم و طلسم چیزی نمی -

پریزاد. اون مراسم تو دو دنیا ممنوع شده و برای انجامش 

خواد. چرا فکر میکنی گوهی که کلی وسیله و طلسم می

 کنیم؟ اصاًل چرا باید بکنیم!و تکرار میپدرامون خوردن

 صورتش رو سمتم چرخوند و غرید.

بهم به شدت بدهکارن. تو و این  پدران شما دوتا -

رفیقت از تاج و تختت کناره گیری کردی و پسر 

و کردی جانشینت. االن اون بچه وارث دو خواهرت

آشام هاست. چرا نباید اون قلمرو اصلی گرگینه ها و خون

 و نداشته باشه؟ هوم؟ژن
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یک جوری امیر سرش رو بلند کرد که صدای ترق 

 استخونش بلند شد. 

هی وق زده به پشتی صندلی چسبیدم و وا رفته با نگا

 گفتم:

منظورت از بدهی و بردگی خاندانمون چیه؟ نکنه تو  -

 و به خاطر الوند قراره...تصور میکنی یاسمن

الل شدم. کلمات بین لب هام خشک شد و مثل یک تیکه 

 یخ روی زبونم افتاد.

سری به طرفین تکون دادم و کف دستم رو با حرص  

 کوبیدم. روی رونم

لعنت بر شیطون، من عاشق یاسمنم پریزاد! چه طور  -

ای بهم بزنی؟ لعنتی چرا باید این تونی همچین وصلهمی

و کنم؟ به خاطر چی؟ گور بابای سلطنت و کوفت و غلط

و دوست دارم. عاشقانه زهرمارم کرده! بهت گفتم یاسمن
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و مردونه پاش ایستادم. خرم مگه بخوام بالیی سر کسی 

 ارم که جونم به جونش وصله؟ بی

موزیانه گردنش رو عقب کشید به عمق وجودم رسوخ 

 دونستم حتی درستکرد. امیر کاًل الل شده بود و بعید می

 حسابی نفس بکشه.

کنم. میدونم چشمت ترسیده هرکاری بخوای برات می -

 ولی به خدا...

 سیگار داری؟ -

که  اومد. از تصوریقفسه سینم داشت از جاش درمی

 زید! لرشد و دستم میپریزاد داشت قلبم داشت منفجر می

مقاومت دربرابر شرور ترین و وحشی ترین قاتل قرن کار 

 هرکسی نیست.
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اش نداشتم پاکت با دست هایی که کنترلی روی رعشه 

 سیگاری که زمان زیادیه بهش لب نزدم رو سمتش گرفتم.

 تنخی برداشت و جلوی چشمم روشنش کرد، کامی گرف

 و مالیم گفت:

 ثابت کن. -

 

۴۰۶☕🍹 
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نفس عمیقی از بوی سیگارش کشیدم، نگاه نگران امیر 

خورد ولی حرفی نمیزد. شاید مثل روی صورتم چرخ می

 من عقلش دیگه رد داده بود.
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 کار کنم برات؟ جونمم گفتم بهت میدم و...چی -

بین انگشت هاش فشرد و با لحن تلخی فیلتر سیگار رو 

 جواب داد.

ای برام اهمیت نداره، تنها چیزی که برام جونت ذره -

مهمه دخترمه. نه تو، نه خانوادت، نه حتی رفیقت و اون 

بچه تازه به دنیا اومده. هیچی مهم نیست و میزان مهم 

 تونم با کشتن همتون ثابت کنم.نبودنتون رو می

م دست کشیدم، تو این هیری خسته به پشت پلک ها

 ویری امیر سمتم خم شد و با حرص زمزمه کرد.

خواد پودرمون کنه یه غلطی بکن وگرنه مادرزنت می -

 کشمت.می

همون طور که زیر چشمی به مردمک های سبزش خیره 

 بودم خطاب به پریزاد گفتم:
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از جک قصاب بودنت مطلع هستم، ولی ممنون میشم  -

 ازی و بگی چی کار کنم برات!بیست سوالی راه نند

پا روی پا انداخت، به پشتی صندلیش تکیه زد. حالت 

 مرموزی به خودش گرفت.

 پدر تو و... -

 انگشت اشارش سمت امیر نشونه رفت.

پدر تو، یادگاری قشنگی از مراسم ماه خون دارن.  -

یادگاری که فقط به پسر ارشدشون رسیده. البته در مورد 

وش حتی روحشم خبر نداره باباش امیر، داداش دو قل

 کار کرده. ولی در کل...چی

 ای باال انداخت و چینی به صورتش داد.شونه

 و داری آریا...مطمئنم یادگاری های پدرت -
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منظورت دقیقا از یادگاری چیه پریزاد؟ چرا دو پهلو  -

 حرف میزنی. 

نفس عمیقی کشید، خاکستر سیگارش رو روی زمین 

ند شد و حینی که سمت سینک ریخت. از جاش بل

 رفت جواب داد.می

همون طور که گفتی آرشام، برای مراسم، طلسم و ابزار  -

زیادی الزمه. دو ابزار مهم این مراسم ارث خانوادگی تو و 

اش ای که از هم سواست. احتمااًل تیغهرفیقته. یه دشنه نقره

ش دست یکی دیگتونه. برام مهم دست یکیتون و دسته

 دوم قسمتش دست کدومتونه.نیست ک

اش به چهره متعجب ما نیشخندی چرخید و از سرشونه

 زد.

خوام. وقتی اومدی جفت تیکه اون دشنه هارو می -

 مازندران، تو چشمه آفتاب منتظرتم. 
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آبی به دست هاش زد، روبه روم ایستاد. دستش رو روی 

 میز گذاشت و روی صورتم خم شد.

رو برام نیارید همسرانتون اگه یادگاری های پدراتون  -

 گیرم. رو ازتون می

صورتش رو سمت امیری چرخوند که نفسش شتاب 

 ای از ترس تو صورتش فریاد میزد.گرفته بود و هاله

گیرم و و ازت میو نیاری یاسمنخواماگه چیزی که می -

 یسنارو به عنوان یه جادوگر فراری با خودم میبرم. 

ریان داشت به زندگی این خودی جاز جام بلند شدم بی

بیچاره کشیده میشد، درحالی که اون دشنه کوفتی کاماًل 

 سرهم شدش دست پدر من بود نه پدر امیر!

و تو این ماجرا دخالت بدی! پریزاد نباید امیر و همسرش-

م تونیو توعه. میاین موضوع به اونا ربطی نداره بین من

 دوتایی حلش کنیم...
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 خندید. به رنگ پریدگی صورتم 

 کرد.انگار که تفریح می

و راحت کنم، تسویه حسابم با نسل آریا و بهتره خیالتون -

اصیت خسلحشور ربطی به عالقه دخترم به یه گرگینه بی

نداره. فقط باعث شد یادم بیوفته که چقدر دلم میخواد 

شما دوتارو تیکه تیکه کنم. یاسمن بهونه خوبی دستم داد 

ون چیکار کردن. کاری که سال ها پیش تا یادم بیاد خاندانت

 خوام االن تموم کنم و باید بگم...کردم رو میباید می

سیبی از توی ظرف کریستالی برداشت و گازی بهش زد. 

رد ماتیکش روی سیب موند. خیره تو چهره های وحشت 

 زده من و امیر شیطانی خندید و سری تکون داد.

هتره برم. بت میخیلی از وضعیتتون و ترس نگاهتون لذ-

 حرف هام رو به شدت جدی بگیرید. شب خوش پسرا!
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گفتم از خستگی زیاد رفت، شاید اگر اون سیب نبود می

 توهم زدیم و یک کابوس زنده جلومون رژ لبی شده.

 وای خدا...لعنت، خدا لعنتتون کنه... -

 یادی روشن مونده گرمم شده بود.شبیه المپی که ز

زمزمه های آروم امیر که از بین دندون های کلید شدش  

 ام رو جلب کرد.اومد، توجهبه سختی بیرون می

 از نایلون قرص و داروها دوتا مسکن درآوردم. 
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به صورتش چنگ زد. موهای پرکالغیش رو با دست 

 عقب برد.

تو آتیش کدوم دشنه رو میگه آرشام؟ کارگاه پدرم  -

ش سوخته باشه، یا قاطی خرت سوزی سوخته! اگه دسته

 و پرتا گم شده باشه چی؟ نکنه یه...

د و کشیمسکن رو سمتش گرفتم. گرگم تو سرم زوزه می

 کرد.تمام سلول های خاکستریم درد می

 و بخور...آروم بگیر، این -

بلند شد. کف دستش رو روی میز کوبید. اخم هاش و 

 کبود گردنش رو نشونم داد.رگ های سرخ و 

و آروم باش؟ تو انگار حالیت مرد حسابی  چی چی -

فهمی چی ازمون خواسته؟ نیست پریزاد چی گفت. می

خواد ازمون بگیره؟ یسنارو؟ فهمی در قبالش چی میمی
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و میخواد! هرچند خواد. دختری که دوستش داریو میزنم

 به نوه خودش صدمه نمیزنه ولی یسنا چی؟

 اش دست کشیدم. شونه روی

رگ غیرتش باد کرده بود و حداقل من یکی خوب 

 دونستم چقدر رو اون دختر حساسه. می

سوخت انگار ام میاومد، ته سینهنفسم به سختی درمی 

 چند ساعت بی وقفه دویدم. 

گلوم خشک بود و با هربار قورت دادن آب دهنم به 

 خورم.سوخت که انگار اسید میقدری می

دونم با چی خواد و میدونم چی میفتم آروم بگیر. میگ -

 تهدید کرده.
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خوای حلش کنی؟ میگم بندوبساط خب چه طور می -

کنم؟  و پیدابابام سوخته! از کجام نصفه دیگه اون کوفتی

 حتی نمیدونم چه شکلیه و چی هست.

روی صندلی نشستم. چشم های خسته و سوزناکم رو با 

 ر دادم.سر انگشت های داغم فشا

اش جزو میراث خانوادگی منه امیر. پدرت دو تیکه -

خیلی سال پیش وقتی که هنوز نگرانی فکری من و تو 

کشتی گرفتن تو رودخونه و شنا کردن بود به پدرم دادش. 

 اون دشنه کامل شدش دست منه...

 چشم هام رو محکم فشار دادم و زیر لب غریدم.

 تقریبًا دستمه! -

 تقریبًا چیه؟ درست حرف بزن ببینم. منظورت از کلمه -
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ساکت شدم، صندلی رو جلو کشید. روبه روم نشست و 

 مچ دستم رو گرفت.

برخالف خروش پر استرس مردمک های سبزش که از  

 داد، با لحن آرومی گفت:آشفتگی درونش خبر می

بگو آرشام. درست حرف بزن بفهمم. اصاًل جریان این  -

ارم بابام داشتتش! تو دشنه چیه که من حتی خبر ند

 دونی چیه؟می
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 دم عمیقی گرفتم. سینم خس خس کرد.
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به نگاه نگران و منتظرش که زیر آویزای چوبی باالی  

 سرمون برق میزد زل زدم و با خستگی گفتم:

ش از شاخ یه یونیکورن یه خنجره دست سازه که دسته -

ش ترکیب نقره و طالست که تو خون ست شده. تیغهدر

همون یونیکورن غسل داده شده. یک چیز شیطانیه. تنها 

تونه قدرت یه پری چیزیه که تو مراسم ماه خون می

دریایی رو استخراج کنه. ازش چیزی نمیدونی چون سند 

و مدارکی که نشون میده این خنجر واقعیه رو بابام از 

 پدرت گرفته. 

 کمر صاف کرد و تشنج وار لب زد.متعجب 

 یونیکو؟ -

 تکشاخ برادر من! اسب تکشاخ به گوشت نخورده؟  -

سری به معنی نه تکون داد و با همون چهره فلج شدش 

 گفت:
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 مگه تکشاخ ها منقرض نشدن؟ این...چه طور ممکنه؟  -

کالفه سر آرنجم رو به میز تکیه زدم و انگشت هام رو 

 روی لبم فشار دادم.

نقرض نشدن فقط بعد کشتارشون از دروازه رد شدن م -

و تو جنگل مخفی شدن. هرچند همین بیخ گوشمون تو 

 انجمن یه یونیکورن دو رگه داریم.

 کرد که متاسف گفتم:همچنان منگ نگاه می

خیلی وحشتناکه که با داداش دو قلوت اختالف داری.  -

ات هاصاًل همین که سه تا برادر داری ولی فقط یکیشون با

 تنیه وحشتناکه.

 کمی خودش رو جمع و جور کرد و کالفه لب زد.

حاال این دشنه که میگی کجاست؟ با بابات که خاکش  -

 نکردی؟ باید بدیمش پریزاد.
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لیوان آبی که پر کرده بودم رو سر کشیدم. لب هام رو بهم 

 فشردم و با اخم تندی گفتم:

کن. و قاطی این جریان نبدیمش نه، بدم بهش! خودت-

فردا شب من و یاسمن تنها میریم مازندران. تو و زنت 

گردن اونور گردید خونه. بهار و مسعودم برمیبرمی

 ام باهاشون میره.دروازه، عمه

 کمر صاف کردم و جدی ادامه دادم.

 با پریزاد کنار میام. -

 از جاش بلند شد و بازوم رو گرفت.

 تنها میخوای با کارن و آیت جنگ کنی؟ -

ر میکنی از پس اون احمق حرومزاده برنمیام؟ برگرد فک -

 خواد سر هیچی تو و همسرت...ت امیر، دلم نمیخونه
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بین کالمم پرید و با جدیت و جذبه همیشگیش مصمم 

 گفت:

یسنارو برمیگردونم خونه مادرش خودم باهات میام.  -

هرجا بری میام، باهم شروع کردیم باهمم تمومش 

 کنیم...می

های پیچیده شده دور بازوم لبخندی زدم و به انگشت 

 آروم ازش جدا شدم.

تا همین االنم زیادی بهت زحمت دادم. دیگه کافیه،  -

د کن منت و لطفًا زودتر یسنارو به بچه عالقهبرگرد خونه

 و یه توله بیار.

 چشمکی به صورت عصبیش زدم.

داری پیر میشی امیرحسین. بسه جنگولک بازی، یه عمر  -

اختیم اما، االن دیگه اوضاع فرق میکنه. اون زمان که باهم ت

دوتایی میزدیم تو دل خطر زن نداشتی، متعهد نبودی. 
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خوام تاراج کنی. با من باشی جونش در جون یسنارو نمی

و عقب برونه. اون دشنه رو خواد منخطره، پریزاد فقط می

 گردونم. کارن و آیتم حل میکنم.بهش برمی
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دهن باز کرد تا نطق های تند و تیزش رو روونه کنه ولی 

 فوری صحنه رو ترک کردم.

با قدم های تند از پله ها باال رفتم، گرگی در سرم رژه 

رفت که دلتنگ بود، ترسیده بود، استرس داشت و فقط می

 تونست به وجودش آرامش بده.یک چیز می
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دادم، یک ه اگر به خواسته هاش اهمیت نمیگرگی ک 

 روزی تالفیش رو سرم درمیاورد.

در اتاق رو آروم باز کردم و به دنبال دیدنش اول به تخت 

 نگاه کردم.

روی مبل به حالت نشسته خوابش برده بود و گوشی  

 بهار تو دستش خشک شده مونده.

به فنجون قهوه و کیکی که خورده بود نگاه کردم. از 

 اتش مشخص بود تا پاسی از شب منتظر بوده.وجن

جلو رفتم به چهره غرق خوابش و موهای طالییش که 

 اش کرده خیره شدم.دوره

گرگم یک جای خوب پیدا کرد و سرجاش تمرگید، دیگه 

خبری از زوزه و پنجول کشیدن نبود چون به چیزی که 

 خواست رسیده.می
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ر دستم زی اش رو بلند کردم،با مالیمت جسم خواب رفته

 ام گرفتم.زانوهاش نشست و کمرش رو با دست دیگه

آروم روی تخت درازش کردم و پتو رو روش کشیدم که  

 الی چشمش رو باز کرد. 

 خواب آلوده اطراف رو نگاهی انداخت و خمار گفت:

 اومدی؟ -

کنار تخت نشستم و انگشت هاش رو بین انگشت هام 

 گرفتم.

رامش بهم دست داد و از گرمی بدنش حسی بهتر از آ 

 ناخواسته پرسیدم:

 منتظرم بودی برگردم؟ -

نگاه نیمه بازش مدام، بین پلک هایی که با مکث های 

 شد.طوالنی میزد گم می
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 خوبه که برگشتی...اوم بارون...بوی بارون میدی. -

 چشم هاش بسته شد. 

صدای نفس هاش بلند شد، کنترل ضربان قلبم رو با 

کیفش رو کوک کرده، از دست  همین جمله که حسابی

 دادم. 

ز ای اپشت دستش رو بوسیدم، با مالیمت و آرامش طره 

 اش رو کنار فرستادم.موهای ریخته شده روی گونه

 کردم.کردم، با کارن جنگ میاون دشنه رو پیدا می

جلو آدم و عالم حاضر بودم وایسم تا بازم همچین  

 ای رو ببینم. صحنه

روز، بیوفته رو دور تکرار و هی هرشب، هر ساعت از 

 تکرار بشه.
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گوشی بهار رو برداشتم، با باز کردن صفحه گوشی از 

دیدن توله گرگ هایی که تو قسمت گوگل سرچ کرده بود 

 چشم هام گرد شد. 

به تاریخچه سرچش خیره شدم و به زحمت صدای خنده 

 هام رو خفه کردم.

 《عکس توله گرگ سیاه گوگولی》

 《اه گندهعکس گرگینه سی》

 《چه طور با خوردن گوجه گرگینه شویم 》

 《آموزش گرگینه شدن در خانه+ درمان گاز گرفتگی》

م بلند نشه. یک بار جلوی دهنم رو گرفتم تا صدای خنده 

 دیگه به صورت معصومش خیره شدم و زیر لب گفتم:
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نوه قوی ترین و قدرتمند ترین موجود شناخته شده  -

واد گرگینه شی؟ یه گرگینه خجهانی و اونوقت دلت می

 کنارت داری بعد عکس گرگ سرچ میکنی؟

پتوش رو باال تر کشیدم، به پهلو چرخید و کمی تو 

 خودش مچاله شد. 

تونستم چیزی مثل برق از ذهنم عبور کرد، کاش می

 تبدیلش کنم. 

 کشت.رو می اونوقت پریزاد حتمًا من
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*** 

 آرشام بیدار شو، پاشو چرا اینجا خوابیدی؟  -

اولش اعتنا نکردم، خوابی تو چشم هام ریخته بودن که از 

سیریش بدتر بود. با تیر کشیدن مهره های گردنم نگاه 

خمارم رو به سختی از الی پلک هام به چهره یاسمن 

 انداختم.

 هوم؟ چی؟ -

 میگم چرا رو تخت خوابیدی؟  -

 شیدم و پتو رو روی سرم انداختم.ای کخمیازه

خوب کجا بخوابم عروسک؟ رو مبل که درجریانی  -

و به همه چی ابعادم  جا نمیشه. در ضمن کنار تو خوابیدن

 ترجیح میدم. 
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دوباره داشت چشم هام گرم میشد که پتورو از روی سرم 

 کشید و غر زد.

 پاشو امیرحسین داره با یسنا دعوا میکنه.  -

ه کمرم دادم و منگ به ساعت که نزدیک کش و قوسی ب

 هشت بود نگاهی انداختم.

فضول نبودی تو! به من چه؟ زن و شوهرن باید دعوا  -

کنن و مثل سگ هم دیگه رو بزنن. اصاًل بخش مهمی از 

 زندگی همین کتک کاریه!

بی توجه به لحن شوخم سمت پنجره رفت و ناراحت 

 گفت:

ومده اینجا چرا بیدارم دعواشون سره منه. دیشب پریزاد ا -

نکردی؟ چی کار کرده که امیر انقدر ترسیده؟ پاشو نذار 

 دعوا کنن! 
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 دوباره دراز کشیدم و دستم رو زیر سرم گذاشتم.

 و بغل کن خوابم میاد.خودشون به تفاهم میرسن. بیا من -

عصبی اومد باال سرم و بالشت رو از زیر سرم کشید. 

اد و سینه جلوم ایست کفری روی تخت نشستم که دست به

 جدی گفت:

بلندشو آرشام! امیر از پریزاد ترسیده و جریان تهدیدش  -

دونم چیه یا پامیشی جلوی داد و هوار برای یسنا نمی

 رفیقت سر یسنارو میگیری یا خودم میرم. 

 خواب آلوده به چهره مصممش نگاه کردم. 

 نگران دادوهوار کردن امیر سر یسنا نباش.  -

ای که ن انداخت و لب گزید و با لحن شرمندهسر پایی 

 بغض دار بود گفت:
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تقصیر منه، مامان پری داره زیاده روی میکنه و منم  -

ام خوو کاماًل بگیرم. نمیتونم جلوی کارا و تهدیداشنمی

باعث دعوا و کدورت بین این دو نفر باشم. اونا گردن من 

ت نسب وتونم جلوی تهدیداتشخیلی حق دارن. حتی نمی

 به تو بگیرم، این واسم آزار دهندس...

 چنگی به صورتم زدم و از جام بلند شدم.

س و بزارم ای خدا بیشتر از یه هفتهذارید کپه مرگمنمی -

 خواب ندارم! یاسمن!

سرش رو بلند کرد و با انگشت اشاره و چشم های ریز 

 شده براش خط و نشون کشیدم.

بعدش باید بغلم کنی تا میرم این دوتارو خفه میکنم و  -

بخوابم وگرنه من میدونم و تو! میرم از وانتی یه جعبه 

 گوجه فرنگی میخرم به خوردت میدم.
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دربرابر چشم های گردش، گوشیم رو برداشتم و خمار از 

 اتاق بیرون اومدم و صاف از خونه زدم بیرون. 

باد خنکی وزید که باعث شد یک لحظه استخونم یخ بزنه. 

 اومد.حث امیر و یسنا کاماًل واضح میصدای جروب

🍹 

۴۱۰ 

 🍹 
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گوشیم رو درآوردم و همون طور که از پشت به امیری که 

جلوی یسنا سینه صاف کرده بود نزدیک شدم، از بال های 

 مشکیش عکس گرفتم.
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جفتشون با صدای فلش گوشیم چرخیدن و متعجب 

 نگاهم کردن.

 ر میکنی؟چیکا -

 به دیوار تکیه زدم و ریلکس گفتم:

و دارم میزنم تو برنامه دیوار ببینم هاتعکس بال -

 مشتری دست به نقد پیدا میکنم یا نه. پول الزم شدم. 

چشم هاش گرد شد که یسنا پاش رو زمین کوبید و کمی 

 از امیر فاصله گرفت و نزدیک من با حرص گفت:

و نمیتونید بیخودی منمازندران میرید منم میام،  -

 بپیچونید!

 امیر کفری چنگی به موهاش زد و با حرص گفت:

 این همه دیشب برات حرف زدم... -

 یسنا چشم ریز کرد و رو نوک پاهاش بلند شد.
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تو بری بعد من نیام؟ عمرا! ببین دارم جلوی آرشام  -

 میگم، هرکجا بری منم باید باشم.

بیرون من میدونم  و از در بزاریتو غلط کردی! پات -

 تو...

 هوا گفتم:دمی گرفتم و بین مشاجرشون بی

جفتتون باهم غلط کردید که بخواین باهام بیاین. دیشب  -

و بگیر برگرد و مشخص کردم. دست زنتتکلیفت

و ت. نیازی به کمک شما دوتا نیست. االنم دعواتونخونه

ابم واز زیر تراس اتاق من، ببرید زیر اتاق عمه! میخوام بخ

 شب پرواز دارم.

چند ثانیه هاج و واج نگاهم کردن که سمت خونه 

 برگشتم.

 نمیذارم تنهایی بری.  -
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 کفری ایستادم، فیس تو فیسش غریدم.

کجای کلمه برگرد خونه رو نمیفهمی امیرحسین؟ بگو  -

 برات هجی کنم. دارم میرم جنگ! حالیته؟

شد و  اخم کرد. یسنام جلو تر اومد و الی در خونه باز

ام رو جلب قامت نگران یاسمن از گوشه چشمم توجه

 کرد.

خودت چرا وقتی بهت گفتم برگرد برنگشتی؟ مگه تو  -

ولم کردی که االن ولت کنم؟ اصال خودت جام بودی 

یره فرستم ممیرفتی؟ رفیق نیمه راه میشدی؟ یسنارو می

 خودم تا تهش میام.

بهم ریخته وزید و موهام رو با حرص درحالی که باد می

 کرد گفتم:تر می

و گاز گرفته بود اگه زمان اون موقع گرم بودم خر کلم  -

برگرده عقب مطمئن باش روز اولی که دانشگاه سبز شدی 
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شدم. قطعًا اگه جات بودم سه بار با ماشینم از روت رد می

ای همراه نمیشدم. با همچین آدم کله خراب و نفرین شده

و زنت دردی از من دوا  شاهزاده تاریکی، وجود تو

 نمیکنه.

چند لحظه پوکر فیس نگاهم کرد. پام رو روی پله اول 

 گذاشتم که گفت:

 و زودتر فرستادم مازندران.خودم ولی من گله -

 سرجام خشک شده چرخیدم که شیطانی لبخندی زد.

االن گله من و گله تو یه جا هستن و با توجه به  -

تو  وت بهتره زودتر مناختالف ریزی که بین دو گروه هس

 به عنوان رئیس باالسرشون باشیم. 

 ناباور و شوکه چنگی به صورتم زدم و داد زدم.

 چه غلطی کردی؟ -

🍹 
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۴۱۱ 

 🍹 

•~⫷️͟͞❰� Ⓜ️� ❱ ͟͞꙰~•࿐ 
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ای روی لب هاش نشست. صاف ایستاد و لبخند ملیحانه

 ابرو باال انداخت.

 عد این حرفش توانایی بررسیجلو رفتم، مخم به سختی ب 

 کردن معنی جمالتش رو داشت.

و فرستادی مازندران؟ بدون اینکه بهم بگی افرادت -

سرخود چه گوهی خوردی امیر! پیش خودت چه فکری 

 کردی مرتیکه!

گفتم که تا تهش باهات میام، جدی نگرفتی به من چه؟  -

 واقعًا سر قدرت درکت باید فحش بخورم؟
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لباسش رو بگیرم و  د، کم مونده بود یقهخوابم کاًل پری

 انقدر جلوی زنش بزنمش که صدای کالغ زاغی بده.

آشام بوده رو ریختی تو عقلم داری امیر؟ هرچی خون -

 م؟ور دل گله

دوتا نفس عمیق کشیدم، چشم بستم و با حرص داد 

 کشیدم.

 آخه خر! گوساله! مردک بیشعور... -

 آرشام... -

 ید چرخیدم و غریدم.خندسمت یسنا که می

 و ندادم. دو دقیقه هیچی نگو هنوز همه فحشام -

 اشیسنا لب گزید که همزمان امیر دست هاش رو به سینه

 چسبوند و ژست ریلکسی به خودش گرفت.
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بعدًا هم میتونی فحش بدی. حداقل جلوی یاسمن و  -

 یسنا زشته.

 کالفه نگاهش کردم. 

رد که به بردگی و تهدید نکدیشب پریزاد عمه من  -

 میبره!

سری تکون داد و خواست چیزی بگه که یسنا کفری 

 چادر تا شده بین دست هاش را به خودش فشرد.

میدونید چیه؟ شما آقایون اصاًل به توانایی ما خانما  -

معتقد نیستید. با وجود اینکه آرشام خان قباًل هم تو 

ترسی، یعنی جفتتون شرایط مشابه بودیم بازم می

دونید چه کارایی ازمون برمیاد. اگه آرشام رسید.  نمیتمی

میره جنگ، اگه پریزاد تهدید کرده مهم نیست منم باهاتون 

 تونید با هواپیما راه بیوفتید ما زودتر میریم.میام. شما می

 اخم کردم و عصبی گفتم:
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 ما؟  -

لبخند شیرینی زد که در خونه مجدد باز شد و مسعود با 

ن اومد و بهار حینی که الوندو تو یک دوتا چمدون بیرو

 داد با هیجانپتو گند پیچیده بود و به خودش فشار می

 گفت:

 ام داره میاد...و جمع کردم. عمهوسایلم -

خندید و من بدبخت شوکه چشم هام گرد شد، امیر می

 سرجام مونده بودم.

دستی به چشم هام کشیدم و با حالی منقلب زیر لب 

 غریدم.

 خواین سکته کنم؟ میسرصبحی  -

*** 

 آرشام... -
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آروم بهم نزدیک شد و از نیم رخ به چهره کالفه و عصبیم 

 نگاه کرد.

خوان همراهیت اینکه خانوادت نگرانت هستن و می -

 هستن. اینکه دوست کنن خیلی چیز خوبیه. اینکه پشت

دارن، ناراحت نشو بنده خداها از قیافت یه جوری 

 درنمیاد. زهرترک شدن صدا ازشون

 چینی به ابروهاش داد و با کمی فکر ادامه داد.

 البته جز امیرحسین...به این قیافه اخموت عادت داره؟ -

🍹 

۴۱۳ 

 🍹 
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عادت داره! روزی نیست که از دست کارا و حرکات  -

 عجوالنش سکته نکنم. کاًل همینه، از روز اولی که چشمم

و تو هچل به قیافه نحسش افتاد فقط با کاراش من

 انداخته. 

پره های بینیم از خشم بازو بسته میشد، از پنجره اتاق 

 فاصله گرفتم و غر غر کنان گفتم:

انگار دارم میرم پیک نیک! اون از بهار که شال و کاله  -

ام! حتی نمیدونه چه خاکی تو سرمون کرده اون از عمه

همه داره میره! وای خدا سرم داره  شده بعد جلوتر از

 ترکه یاسمن...می

روی تخت ولو شدم و با کف دستم چشم هام رو 

 پوشوندم.

م اکنارم نشست. از برخورد انگشت های یخش روی گونه

 یک لحظه شوکه شدم.
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 زیر چشمات کبوده، پلکت پوف کرده.  -

دستم رو از روی صورتم برداشتم، قلبم کمی شتاب 

 گرفت.

رو سمتش چرخوندم که انگشت هاش صاف  گردنم 

 روی گونم نشست و زیر چشمم رو نوازش کرد.

جای غر زدن بخواب. اتفاقًا از اومدن امیرو یسنا  -

تونه تو این جدال کمک خوشحالم. حمایت اونا خیلی می

 کنه. 

 اخم کردم. 

م رو زیر تنم کشیدم از مچ دستش رو گرفتم، دست دیگه

 ره تو صورت آرومش غریدم.تشک فاصله گرفتم و خی

به حمایت امیر و گروهش نیازی ندارم یاسمن! خودم  -

تونم از پس پسرعموی گوهت و مادربزرگ فوالد می



 

Romanzo_o 2625 

زرهت بربیام. اون زمان که سر خواهرش بهم تهمت زدن 

و گوش داد؟ و نفرستاد؟ چرا حرف خواهرشچرا افرادش

 چرا شک نکرد؟

، با حرص و کم کم لبخند باریکی روی لبش نشست

دونستم منبع دقیقش از کجاست بهش زل خشمی که نمی

 زده بودم که دم عمیقی گرفت و مهربون گفت:

برای کمک بهت دیر کرده، درسته. ولی خودت اون روز -

تو ماشینت گفتی تنها کسی بود که بعد تبعیدت کمکت 

کرد. مراقب خواهرت بود و از مردمت حمایت کرد. 

نگذشته؟ چرا بابت موضوعی که  بعدشم زمان زیادی مگه

 تموم شده ناراحتی؟

جای اینکه آروم بگیرم خط و نشون براش کشیدم و پر 

 حرص لب زدم.
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خواد جبران کنه. واسه من نصف گوه خورده االن می -

شبی نقشه ریختن. بهار که پرو پرو میگه میرم پیش امیر 

میمونم. با اون شوهر اسکول ِشنقلش قدر خر عرضه 

 نداره. 

 دربرابر لحن تندم سری تکون داد و باز مالیم گفت:

خب میاریمش پیش خودمون. پیش افرادت باشه، این  -

عرضه باشه همه دورت شلوغه! آقا مسعود هرچقدرم بی

 مطمئنم مرد خوبیه که بهار دوستش داره.

 چنگی به موهام زدم و با فکی منقبض شده جواب دادم.

سگ از من  مسعود اگه درست حسابی بود مثل -

 ترسه؟ترسید؟ آدم از برادر زن کسی که عاشقشه میمی

 مردمک هاش لرزید. به زوایای صورتم توجه کرد.
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چند لحظه نگاهش روی رگ های بیرون زده گردنم ثابت  

 ای گفت:شد و با لحن خفه

ترسم. خانوادت و دوستت کار کم کم منم دارم ازت می -

 بدی نکردن که انقدر عصبانی شدی...

🍹 

۴۱۴ 
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آب گلوم رو قورت دادم، کاسه سرم داغ کرده و خشمم از 

 گرفت. منطقم سبقت می
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گرگ هار شدم رو آتیِش افکارم و احساساتم نفت 

 ریخت. می

، گرگی که برای پادشاهی به گرگ آلفام، گرگ سرکرده

 کرد.ش طغیان میدنیا اومده با سرکشی اطرافیان

سر پایین انداخت و نامحسوس مچ دستش و رد انگشتم  

 ش ماساژ داد.رو با دست دیگه

چی انقدر عصبانیت کرده؟ نگران الوندی؟ یا نگران  -

 یسنایی که مامان پری تهدیدش کرده؟

ای کشیدم، مشکل جسم دومم بود که با نه پوف کالفه

میشد  وحشیشنیدن و مخالفت بقیه نسبت به تصمیماتم 

 کرد. و ناخواسته حال عقل و قلبم رو خراب می

امیرحسینم آلفای برتر بود و  این مشکل رو داشت فقط 

 شانس اون این بود که گرگ درون نداشت.
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فقط خودش بود ولی من یک گرگ وحشی داشتم که به 

 نافرمانی عادت نداره.

کمی لب هاش رو بهم فشار داد و دربرابر سکوت و اخم 

 ر رنگم گرفته گفت:های پ

 فکر کردم سر حرفت هستی. -

 نگاهم رو باال کشیدم که ادامه داد.

وقتی اون شب بعد کورس گفتی بلدی از خانوادت  -

مراقبت کنی ته دلم قرص شد. اما، االن به خاطر اومدن 

ت و حتی دوست عصبانی شدی. تهدید خواهرت، عمه

 م براتمامان پری کمترین چیزیه که با بودنت در کنار

 پیش میاد...

 بابت این عصبانی نشدم یاس... - 
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روی تخت نشستم. آرنجم  رو روی رونم فشار دادم و 

 دستی به صورتم کشیدم.

 پس مشکل چیه؟ -

ام به چهره بی آرایش ام گرفت. از سرشونهپلک زدم، خنده

 زیباش خیره شدم و با لحن کنترل شده ای گفتم:

که تو ذاتشه فرمانروایی یه گرگ رهبر دارم، یک گرگ   -

کنه و چند ساله که به خاطر خواهرم و ماریا سرکوب 

شده. از اونجایی که اون انگشتر هنوز تو انگشته و قراره 

و نشان گرگم رو گردنت نقش ببنده بهتر این راز من

 بدونی...

 با کمی مکث تنش رو جلو کشید و مظلوم پرسید:

 چه رازی؟ -
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ایش شدن روی لب های قلوهنگاهم خود به خود با زوم 

 خمار شد و ضربان قلبم آروم گرفت. 

من یه گرگ وحشی دارم، گرگی که از سرکشی و نه  -

نهایت متنفره و طاقت نه شنیدن نداره. وقتی شنیدن بی

کنه، رگ درندگیش فعال کسی با دستوراتم مخالفت می

 ذاره.میشه و خشمم چندبرابر روم اثر می

 هش استرس داد.احساس کردم گفتنش ب 

 کرد کهبا چشم های گرد تماشام می

انگشت اشارم رو روی لب های وسوسه کنندش کشیدم و 

 آروم گفتم:

ولی خوبیش اینکه این گرگ دیکتاتور متکبر وحشی، با  -

 گیره.تو آروم می

🍹 

۴۱۵ 
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 🍹 

 

 

مردمک هاش لرزید. نفسی که در سینه حبس کرده بود رو 

له کشیده درونش، پشت بیرون دمید و از گرمای شع

 رفت رو سوزوند.انگشتی که روی لب زیرینش رژه می

حس آرامش درونم کم کم نشست. دستم رو زیر چونه و 

فکش گذاشتم و همزمان با سر انگشت شست، باالی 

 گونه قرمزش رو نوازش کردم.

خیلی خوبه که تو هستی یاس، باید بابت همچین  -

 موهبتی خداروشکر کنم. 

 ند خجولی روی لبش جاگرفت.کم کم لبخ

هروقت نشانت بزنم خیالم راحت تر میشه. راحت ترم  -

 تونم رو مسائل تمرکز کنم...می



 

Romanzo_o 2633 

 نگاهش به آنی تغییر کرد و آروم گفت:

 میگم...حتمًا باید نشان بزنی؟  -

از اون پوسته نرم و خوشمزه خجالتش بیرون اومد و با  

گار لب هاش لب برچیدن سعی کرد چیزی رو بگه ولی ان

 و قدرت تکلمش برای بیان حرفش کافی نبود. 

 اگه نزنی چی میشه؟  -

خیره تو صورت نگرانش بی دلیل دستم رو روی زخم 

کهنه گردنش سر دادم، لرز خفیفی کرد و سر پایین 

 انداخت.

گرگم از دندون های یک گرگ دیگه روی پوست تنش 

 غیرتی شد.

باید راحت باشه که  همه باید بدونن تو مال منی، خیالم -

دیگه کسی سراغت نمیاد. وقتی نشانم رو بدنت باشه، 
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وقتی مهر مالکیت روت باشه دیگه هیچ کس به خودش 

 جسارت نزدیک شدن نمیده.

کالفه کمی جابه جا شد، رویه زیر پنجه هاش رو مچاله 

 کرد و مستصل گفت:

 عقدمون کافی نیست؟! -

شتم و آروم گیج شدم، دستم رو از پوست گردنش بردا

 گفتم:

 کنه. چیزی شده؟ نه نیست، بحث جفت فرق می -

دهن نیمه بازش رو بست، چند بار نفس عمیق کشید و  

 بی حالی تحویلم داد.  《هیچی، باشه》آخر 

دلیل و ناشیانه بیشتر به تصورم دامن زد که یک تایید بی

 کرد.خواست چیزی بگه ولی خودداری میمی
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 و انجام بده. شبکه پریزاد گفتبرو حموم، سه ساعتی  -

میریم تو هواپیما و تا مازندران دوتا مقصد فرعی داریم. 

فرصت استراحت نداری و نمیخوام اذیت بشی. وسایلتم 

 بردار.

از جاش بلند شد و حینی که صورتش رو ازم پنهان  

کرد سمت در اتاق رفت و با لحنی که کمی خشم می

 خفته توش خوابیده گفت:

من چمدون و وسایل خاصی ندارم، همین لباسای باشه.  -

تنمم هدیه بهاره. مدارکی که مهیار برام آورده روی میزه 

 که واسم مهمه، بزار تو چمدون خودت.

ای رفت و درو نیمه رها کرد. با اخم به الی در که باریکه

 داد خیره شدم. از نمای راه پله رو نشون می

 ش نیست...یک چیزی شده، یک چیزی که حواسم به

*** 
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صدای موتور هواپیما روی اعصابم بود و احساس 

 کردم با وجود پلیورم سردم شده. می

نگاهم رو قسمت بار قفل شده بود که با دقت چرخ های 

نازی رو قفل زدن و پشت سرش المبورگینی امیر تو صف 

 بود.

 و میاوردید؟ وزن هواپیما زیاد نشه.حتمًا باید ماشیناتون -

 🍹 

۴۱۶ 

 🍹 

 

 

 دست به سینه کنار پله های فلزی ایستادم.
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رو دست سعید بسپارم که همراه عمه و  اینکه بخوام نازی 

بهار از راه زمینی بیارتش شبیه کابوسی بود که 

 خواستم حتی بهش فکر کنم.نمی

در جواب یسنا که چادرش رو محکم چسبیده بود و به  

 است، گفتم:آبی خوشرنگ ماشین امیر خیره

طوری نمیشه برو باال ببین یاسمن در چه حاله، حالت  -

 تهو داشت.

ای سری تکون داد و رفت. امیرحسین جلوی در شیشه

فرودگاه مهرآباد با معاون انجمن هنوز درحال حرف زدن 

 کرد.بود و نقشه های هوایی رو بررسی می

 نگاهم رو به برج مخابراتی باال ساختمون دوختم.

یلی وقت بود که سوار شده بودن و خلبان و مهماندارا خ 

سیم کنار گوشم وادارم کرد نگاهم رو از صدای خرخر بی

 امیرحسین بگیرم.
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 جانم؟ -

جناب سلحشور، الگوی پرواز برامون ارسال شد. بین  -

راه سه مقصد فرعی داریم تو سه فرودگاه غیر رسمی. 

 زمان تخمینی دوساعته هستش. برای شام تدارک ببینیم؟

سیم خشک شد، باد سردی تو باند پرواز ی بیدستم رو

 پیچید.می

هوا دیگه تاریک شده بود و روشنایی چراغ های اطراف 

باند نظر یاسمن و یسنا رو برای گرفتن چند تا عکس 

 حسابی جلب کرده.

با نزدیک شدن امیرحسین و دیدن پوشه قرمز رنگ بین 

 انگشت هاش، اخم غلیظی بین ابروهام نشست.

  ببینید. -

 چشم، مجوز پرواز صادر شده. لطفًا سوار شید. -
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میله کنار پله هارو گرفتم و بی توجه به قدم های سریع تر 

 امیر داخل شدم.

فقط هشت صندلی روبه روی هم، همراه با میز کنار پنجره 

روی هم بودن خورد و یسنا و یاسمن روبهها به چشم می

 کردن.یای به باند پرواز نگاه مو از پنجره دایره

هوای داخل کابین به مراتب گرم تر بود و قدری از 

 سرمای وجودم رو گرفت. 

روی نزدیک ترین صندلی نشستم و آخرین ایمیلی که 

 ماکان از مازندران برام فرستاده بود رو خوندم.

همه چی سرجاشه نگران نباش، خونه رو آماده کردیم  》

 《فقط وقتی رسیدی خبر بده بیایم دنبالت.

 ت.سوخخوابی میی براش نفرستادم، چشم هام از بیجواب
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احتمااًل پروازمون جای چهل دقیقه قراره دوساعت طول  -

بکشه. جدول بدم حل کنی یا میری اتاق عروسکتم 

 بری؟می

روبه روم نشست و با لبخند پیروزی بهم خیره شد، لم داد 

 و پارو پا انداخت.

که یک  صدای خلبان از بلندگوی باالی سالن، جایی

کرد تلوزیون ده اینچی قرار داشت بلند شد که تقاضا می

 کمربندهامون رو ببندیم.

 خوشحالی با من داری میای و ممکنه زنت به فنا بره؟ -

دربرابر لحن تند و عصبیم دست هاش رو روی دسته 

صندلی چفت کرد، به یسنایی که چادر رو روی شونه 

چیزی رو تعریف هاش انداخته بود و با ذوق برای یاسمن 

 کرد خیره شد.می

 اونی که قراره به فنا بره منم نه اون. -
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نگاهم رو تنگ کردم، مثل خودش رو صندلی لم دادم و 

 نیشخندی روی لبم چسبوندم.

خفه شو وگرنه بدون چتر نجات پرتت میکنم پایین!  -

 اونوقت تا خود مازندران باید پر پر بزنی.

 🍹 

۴۱۷ 

 🍹 

 

های سرخم انداخت. فقط خندید و نگاهش رو به چشم 

 به پوشه روی میز اشاره کرد.

و ریختم تو یه نگاه بهش بنداز. پولی که خواستی -

دونستم پول الزم داره، بهم چیزی حساب رحمت. نمی

 نگفت...
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پوشه رو برداشتم، هواپیما کم کم داشت از روی باند بلند 

 اومد.میشد و صدای دخترا در نمی

ده ولی باید یه جورایی جبران محبت حرفی از پول نز-

 کنم. کم کمکمون نکرده. دخترش داره عروس میشه.

پوشه رو بی حوصله ورق زدم، گزارشات دقیقی که حتی 

 ثانیه وقوع حوادث رو هم ثبت کرده االن برام مهم نبود.

و ت رباید یه جشن معرفی بگیری، کله گنده های گله -

شدن شایعات یه عقد یا  حتمًا باید دعوت کنی. برای تموم

 عروسی رفته تو پاچت.

مردمک هام دو دو میزد و باالی پلکم به طرز عجیبی 

 سوخت.می

 م.گرفتم نبود بازم میگیرم، حتی اگه بحث شایعهمی -
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هواپیما تکون خفیفی خورد، از پنجره به سیاهی مطلق 

 بیرون خیره شدم.

خوردنی از مهماندار با سینی چایی و قهوه و کیک و انواع 

کرد. افکارم بین اون ابرهای یاسمن و یسنا پذیرایی می

 سیاه پرپشت درحال بخار شدنه.

جایی دور و سیاه که دست هیچ بنی بشری بهش نمیرسه. 

تو غلیظ ترین سیاهی ممکن گیر افتادم که تموم نمیشه و 

 همچنان دست و پا میزدم.

 چای یا قهوه جناب سلحشور؟ -

 شکر و بدون شیر.فعال قهوه، بدون  -

 خوام بخورم.بگو کوفت می -
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دستم رو زیر چونم کشیدم، خستگی زیاد و بهم ریختگی 

دریایی از افکار و نگرانی هام انقدر قدرتشون زیاد بود که 

 داد به چند ساعت خوابیدن فکر کنم.اجازه نمی

ینم. و نبامیر پاشو برو بزار یه چند ساعت قیافه نحست -

و بزن با و برو قسمت بار، درب عقبپاشو عزیزم، پاش

های مسخرت یسنا برید یه چرخی بزنید. از اون بال

استفاده کن. فقط یه ریسه بنداز دور زنت تو تاریکی گم 

نشه، تو زیاد مهم نیستی ولی یاسمن دلش برای یسنا تنگ 

 میشه.

دستی دور دهنش کشید و خنده هاش رو قورت داد، 

 ترجیح داد جوابی نده. 

رفت و همین باعث به طرز بدی تو سرم رژه می گرگم

 تشدید سردردم شده بود.
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ام رو برداشتم و نگاه سرخم رو به یاسمن انداختم که قهوه

 همچنان مشغول گوش دادن به حرف های یسناست.

خوردم صدام رو باال بردم و حینی که قلپی از کوفتم می

 گفتم:

لبان ابین خت سر رفت با یسنا برید کیاس، اگه حوصله -

 دوتا بوق بزنید بیاین، المصب ویو جلو خیلی قشنگه.

ام حرف تو با خنده سمتم چرخید ولی با دیدن چهره 

 دهنش ماسید.

 حالت خوبه آرشام؟ -

 🍹 

۴۱۸ 

 🍹 
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 دستم رو از روی چشم هام برداشتم و لبخندی بهش زدم.

 خوبم، چرا بد باشم؟ -

 اخم کرد و کمینگاهش هرثانیه گرد تر میشد، امیرحسین 

 سمتم خم شد و جدی گفت:

 ولی ظاهرًا خوب نیستی، گرگت... -

صورتم رو سمتش چرخوندم، حدسی برای ادامه 

اش نداشتم که یک لحظه نگاهم به تصویرم روی جمله

 مانیتور خاموش تبلتم افتاد.

چشم هام برق میزد، تو عسلی ترین و براق ترین حالت 

اومده بود و با زوزه ممکن قرار داشت. گرگم به سطح 

 کرد.های پی در پیش تو سرم بیشتر گیجم می

 و ببرن...مردشورت -
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سریع از جام بلند شدم و سمت سرویس بهداشتی پا تند 

ام کرد و کردم. نگاه نگران یاسمن از پشت سر بدرقه

 احساس کردم از جاش بلند شد و دنبالمون اومد. 

 امیرم پشت سرم راه افتاد.

از کرد و تنم رو تو سرویس انداختم و بی درو زودتر ب

 دلیل عق زدم.

 گرگت احیانًا ترس از ارتفاع نداره؟ -

بی توجه به لحن نگرانش روی به روی روشویی ایستادم 

 و مشتی آب سرد به صورت پر التهاب و داغم پاچیدم.

کف دست هام رو روی سنگ روشویی محکم فشار دادم 

ای جلوی پیشونیم و به صورتم و آبی که از نوک موه

 کرد، خیره شدم.چکه می
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مردمک هام درشت تر شده بود و طوری برق میزد انگار 

ادم. ام جا دواقعًا دو خورشید مینیاتوری کوچیک تو قرنینه

 زیر لب زمزمه وار گفتم:

 چه مرگته پسر؟ آروم بگیر... -

جهت تو سرم اما، آروم نبود. وحشی شده! بی خود و بی

 کشید. زوزه می

د، شپره های بینیم با هر دم و بازدم عمیق بازو بسته می

 کمرم رو خم کردم و بازم آب به صورتم پاچیدم.

 برو امیر االن میام، حالم...خوبه. -

دستی به شونه هام کشید و کمی ماساژ داد و دلواپس 

 گفت:

 خوای بری اتاق بخوابی؟مطمئنی؟ می -
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 . سری تکون دادماومدبینیم رو باال کشیدم، بوی دریا می

 که عقب رفت. از سرویس خارج شد.

چندتا دستمال کاغذی برداشتم و سعی کردم جوشیدن 

 معدم و خرناس های گرگم رو نادیده بگیرم. 

کرد، تمایل داشت بیرون بیاد و درک بی قراری می

کردم چش شده. تاحاال همچین موردی برام پیش نمی

 نیومده بود.

 کرد!اومدن تقال نمی معموال انقدر برای بیرون

دستم رو درگاه در سرویس تکیه دادم که صدای برخورد 

جسمی به زمین، همزمان شد با صدای نگران امیرحسین 

 که بلند و نگران گفت:

 یا خدا، یاسمن خانم چیشد؟ -

 🍹 

۴۱۹ 
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 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰͟~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰͟~•࿐ 

 ای وحشت تموموقتی اسمش رو به زبون آورد برای ثانیه

 وجودم رو گرفت.

گرفت، بلکه با جدیت به تقالهاش ادامه گرگم آروم نمی

 داد.می

حال یاسمن تو بغل امیر فوری بیرون اومدم و با جسم بی 

 مواجه شدم. 

 هو چت شد!یه -

قدم اول رو برداشتم که سرم گیج رفت و قلبم شتاب 

 گرفت و تیر خفیفی کشید.
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رو کمی از دست دیده چشم هام کمی تار شد و تعادلم  

دادم. دستم رو به دیواره کنارم گرفتم و چند تا نفس عمیق 

 کشیدم.

 گیری!زهرمار چه مرگته؟ چرا خفه خون نمی -

ای که تهدید شده خرناس گرگم مثل موجود گرسنه

 رد.ککشید و پنجه هاش رو روی تخته سنگی تیز میمی

 کرد.حالت تهاجمیش رو حتی یک لحظه درک نمی

خفیف یاسمن که از بغل امیر، تو بغل یسنا فرو با ناله 

 رفت، سر گرگم داد کشیدم که چند لحظه خفه شد.

فشارش افتاده شاید! مهماندارو صدا کن، یک چیز  -

 شیرین بدیم بخوره...

جلو رفتم، امیر خودش رو عقب کشید، کنار جسم 

 حالش زانو زدم.بی
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 چشم های نیمه بازش رو بهم دوخت. دستم زیر کمرش

 خزید و بی توجه به درد زجر آور شقیقه هام لب زدم.

 جونم عروسک چیشدی؟ تو که خوب بودی... -

 آر...شام...م..من... -

هواپیما تکون خفیفی خورد، تنش رو به سمت خودم 

کشیدم. گرمای بدنش که به تن داغ کردم چسبید، چشم 

 هاش روی هم افتاد.

بوندم و ام چسچشم هام گرد شد، صورتش رو به سینه

 چند بار روی گونه های یخ کردش کوبیدم.

یاسمن! یاسمن چیشد؟ بیدار شو دختر، امیر بگو خلبان  -

 بشینه! بگو برگرده از هوش رفته!

دربرابر وحشتی که هر لحظه به قلبم و حالم سرایت 

کرد بیرون بیاد و کرد، گرگم به همون میزان تقال میمی
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نم رو که حکم خواست تک تک استخون های تدلش می

 قفس براش داره رو بشکنه.

 من االن بهشون میگم... -

یسنا نگران و هول زده بلند شد که امیر بازوش رو گرفت 

 و مانع رفتنش شد. 

 جلوم زانو زد و با جدیت گفت:

 و ببین آرشام چشمات...یسنا صبر کن، جایی نرو؛ من -

دستش زیر فکم نشست، سرم رو بلند کرد و با خیرگی 

 ای گفت:ض به چشم هام، با لحن وا رفتهمح

یاسمن طوریش نیست ولی تو گرگت اومده رو سطح،  -

هیچ حالیت هست یاسمن تو بغلت از حال رفت و تو 

 حالت دگرگونه و گرگت وحشی شده؟

 🍹 
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۴۳۱ 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰͟~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰͟~•࿐ 

درحالی که استرس و تشویش و شاید سرکشی گرگی که 

کرد، روی افکارم تاثیر ت زورآزمایی میبد زمانی داش

 گذاشته، گیج و منگ به صورت جدی امیر خیره شدم. 

 دید.چشم هام همچنان کمی تار می

احساس ضعف جسمم یک چیز عجیب غریب بود که تو  

 زور زدن های گرگم یک شرایط قاراشمیش رو رقم زده.

 نمیفهمم! -

 :انی گفتیسنا جلو تر اومد، باالسرمون ایستاد با نگر
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این حرفت یعنی چی امیرحسین؟ یکم واضح تر حرف  -

 بزن.

 نیم نگاهی به یسنا و بعد چهره خشک شده من انداخت. 

 با دو انگشت چشم هاش رو فشار داد. 

زیر لب چیزی زمزمه کرد  و درحالی که انگشت هاش رو 

از زیر شال یاسمن، به دنبال گرفتن نبض گردنش رونه 

 :کرد با تعلل گفتمی

بدنش داره به گرگت واکنش نشون میده. دربرابر  -

 گرگت تسلیم شد.

 مخم تو همون ثانیه ترکید! سلول های خاکستریم سوخت! 

عرق سردی روی کمرم نشست و بدنم رو از این حرفش 

 شل کرد. ناباور زمزمه کردم.

 امکان نداره... -
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 ام نشست.چند لحظه مکث کرد، دستش روی شونه

و میکشه بیاد بیرون. فکر ، گرگت داره خودشاتفاقًا داره -

و از دست دادی؟ کردی چرا کنترل چشم هات و گرگت

و جای قدرت گرگت کم نیست و خیلی وقته یاسمن

 جفت انتخاب کرده.

درحالی که هنوز باورم نمیشد، یاسمن رو بیشتر به خودم 

 چسبوندم و غریدم.

رت و یاسمن گرگ درون نداره که تسلیمم بشه! چرا چ -

 پرت میگی مرتیکه خر؟

چرت نمیگم یکم جدی باش، حرفم کاماًل منطقیه! یه  -

 میگم. نگاه به خودت  و گرگت بنداز میفهمی چی

به زحمت دمی از بوی دریایی که کل وجودم رو احاطه 

 کرده کشیدم.
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 پازل و حرف هارو کنار هم گذاشتم.  

 کرد.متاسفانه ذهنم با سختی تحلیل می

فعه اولی که دیدمش نشد؟ چرا االن؟ امیر به پس چرا د -

خدا حرفت منطقی نیست. این اتفاق واسه گرگینه ها 

 میوفته نه دختری که گرگ نداره.

اخم کرد و با حرص به یسنا که خشکش زده بود و فقط 

 کرد، اشاره کرد.تماشامون می

خب یسنام نداشت، یه انسان معمولی بود ولی روزی  -

وردمش تو کلبه، دربرابر قدرتم تسلیم که از روستای تو آ

شد. همون روز به عنوان جفتم نشان زدم. درمورد تو و 

یاسمنم همین طوره، تسلیم شدن جسمش دربرابر گرگت 

 یه امر اختیاره و زمانش دست خود یاسمنه.

 🍹 

۴۳۰ 
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یه ام که شبوقتی حرف هاش تموم شد به دقت به چهره

 ای ها بود نگاه کرد، سرش رو عقب برد. سکته

 یاسمن جفت حقیقی توعه باید نشانش بزنی... -

پلک هام رو چند بار بهم کوبیدم، چیزی که عمری از زیر 

 بار پذیرفتن و باور کردنش فرار کردم جلو روم بود.

 خوای نشانش بزنم؟ آخه االن؟ وسط هواپیما می -

 و دست به کمر لب زد. به موهاش چنگی زد، بلند شد

. ستبهترین موقع برای نشان زدنته، جسمش االن آماده -

نیازیم به رابطه برای تسکین دردش نیست. بلندشو باید 

 تمومش کنی.
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به دور و اطرافمون و یسنایی که چشم هاش قدر گردو 

 گرد شده بود، نگاه چرخوندم و با بیچارگی داد زدم.

 ناموسًا؟!  -

ق یه تخت دو نفره داره. پاشو آرشام، پاشو ببرش اتا -

و جر داد. بلند شو بهت میگم تا تنور داغه گرگت خودش

بچسبون. همون طور که من چسبوندم، نهایت بعدش یه 

 تب خفیف پیدا میکنه.

 دست زیر زانو و کمرش انداختم. 

ه دادم سینه ببلندش کردم و حینی که به خودم فشارش می

 م.سینه امیر ایستادم و غرید

یسنا انسان بود، کاغذ و قیچی نبودید، کادر و پنیر  -

س نبودید، آب و آتیش نبودید! امیر یاسمن پریه، دورگه

اگه نشان زدنم به بدنش واکنش منفی نشون بده چه گلی 
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به سرم بگیرم؟ وسط زمین و هوا چه خاکی تو سرم 

 بریزم؟

اومد، بازوم رو دربرابر صدایی که از ته حلقم بیرون می

 چنگ زد. 

تشویش و نگرانی رو مثل پرده تاریک کنار زد و دلگرم 

 کننده گفت:

گرگت هیچ وقت اشتباه نمیکنه یاسمنم همین طور! به  -

تصمیمشون احترام بزار. درهرحال باید نشانش بزنی، دهن 

 ت باید بسه شه.کارن و آیت و تمام اون قوم طایفه

 نگاهم نفس هام شتاب گرفت، گرگم پر اطمینان و جدی

 کرد. می

 خواست بهم بگه تمام حرف های امیر درسته. انگار می

 فرصت واست معطل کردن نداشتم، سر تکون دادم.



 

Romanzo_o 2661 

 همزمان هواپیما کمی اوج گرفت.  

یسنا صندلی رو چسبید، درحالی که برای منظم شدن 

 ضربان قلبم دنبال اکسیژن بیشتر بودم خطاب به امیر گفتم:

دن ماریا نفسش بند سری قبل سر نشان ز -

خوام یاسمنم بی نفس بشه که نفسم به نفسش اومد...نمی

 بنده! میفهمی؟

به مردمک های ترسیده و پر استرسم لبخند اطمینان 

 بخشی زد.

خواست ولی این یکی فرق میکنه؛ گرگت ماریارو نمی -

این نشان و یکی شدن زوری نیست. یسنا برو کمک 

به خلبان میگم الگوی  و کم کن.آرشام. لباسای یاسمن

پرواز رو بیخیال شه. مستقیم میریم مقصد اصلی، اگه 

و نشان بزنی، ممکنه تو راه مشهد حالش بد بخوای یاسمن

 بشه. بهتره زیاد تو هوا نمونیم.
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 رفت بلند گفت:همون طور که سمت کابین خلبان می 

 ست...دختری که انتخاب کردی لنگه خودت عتیقه -

+++++ 

 پیراهنش رو باز کرد و گفت: هایدکمه

ای اجازه ندادم به تا حاال هیچوقت به هیچ گرگ ماده -

تختم نفوذ کنه؛ چون معتقدم که هیچکس نمیتونه منو 

 راضی کنه.

 تر شد:بهم نزدیک

 اما میخوام این فرصت رو به تو بدم. -

 نگاهم به سمت عضالت بدنش کشیده شد و زمزمه کردم:

م... حتی جفتم منو نخواست. اشدهمن یه گرگ طرد -

 ها بخواد با من بخوابه؟چطور ممکنه که خدای گرگینه



 

Romanzo_o 2663 

دستش به سمت بند لباسم کشیده شد. لبش رو به گوشم 

 های داغشو روی پوستم حس کنم:چسبوند تا نفس

جفتت احمق بود و مطمئن باش از اینکه از دستت داده،  -

 دم.پشیمون میشه؛ اما من هرگز تو رو بهش پس نمی

هام رو هاش رو بدنم پیشروی کردن و حریصانه لبدست

 �🍹�دارصحنه#  ��ایبه کام گرفت...   #گرگینه

https://t.me/joinchat/AAAAAFlKe4xjM3yTu

xehmg 

 🍹 

۴۳۱ 

 🍹 
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گفت! یک عتیقه کم یاب و گرون عتیقه بود، راست می

 قیمت.

ذاشتم سوگولی رقیبم بود، نوه دختری که دست روش گ

شاه پریون بود و صاف رو زمین و هوا جسمش رو تسلیم 

گرگم کرده و بهم ثابت کرده که جفت حقیقی فقط برای 

 جفت گرگینه ها نیست و شامل حال پریا هم میشه.

درحالی که از حجم زیاد استرس پاهام کمی شل و وارفته 

دقیقًا زیر  ای کهسرجاش مونده بود، روی تخت دو نفره

ای شکل که دورش نوار سفید بود و منظره دو پنجره دایره

ای از آسمان ابری و تاریک بیرون رو نمایش گذاشته، 

 خوابوندمش.

 ایش رو درآوردم.شال سرمه

گونه هاش سرد بود و ضربان قلبش مالیم و یک نواخت 

 کوبید.می
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 نگاهم که به سفیدی گردنش افتاد گرگم زوزه کشید.

 ام چنگ زدم.های آشفتهبه مو

د دونستم بایکار کنم ولی انگار نمیدونستم باید چیمی

کار کنم! مطمئن بودم، نیمه هوشیاره و درد خواهد چی

 داشت.

ای نچندان دلچسب برای ماریا با هزار زور، وسط رابطه

گرگ سرکشم رو بیرون فرستادم، چنان گازی از بازوش 

 گرفت که یادمه کتفش در رفت.

خواست، تمام دق و دلی و حرصش م ماریارو نمیگرگ

 رو سرش خالی کرد ولی یاسمن فرق داشت.

هرچی اون زمان با اجبار بیرون کشیدمش االن خودش له 

 له میزد بیرون بیاد. 
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روی تنش خیمه بزنه و انقدر تن و بدنش رو لیس بزنه و 

 بو بکشه تا مست شه.

 کرد. می محتی فکر کردن به عریان بودن تنش دیوونه

خواستم اذیت شه، این برام دستی به دهنم کشیدم، نمی

 اولویت بود.

دو زانو روی تخت رفتم، تشک تبیش از وزنم کمی فرو 

 رفت و رویه مخملی کرم رنگش مچاله شد. 

دگمه های مانتو مشکیش رو باز کردم. تیشرت مشکی 

 ساده تنش تو ذوقم میزد.

ای زخم کارن نگاه خمار و قرمزم رو به گردنش و ج

انداختم، اون زخم چیزی بود که گرگم و خودم ازش 

 متنفر بودم.
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برای گرگم خط و نشون کشیدم که قرار نیست تمام  

 افسارو دستش بسپارم.

چشم بستم، نفس عمیقی از بوی دریاش کشیدم و شیفت 

 دادم.

در مرحله اول رویه زیر پنجه هام پاره شد و صدای جر 

ه به خاطر وزنم به وجود خوردنش و تکون شدیدی ک

 اومدن، باعث تکون خفیف جسم یاسمن شد.

گرگ دلتنگم عجله نداشت، پنجه هام رو دو طرف بدنش 

 سفت کردم.

م رو تو گردنش فرو بردم که صدای ناله خفیفش تو پوزه

 گوشم پیچید.

 🍹 

۴۳۳ 

 🍹 
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 رونش داشتیک ثانیه بعد احساس ترس و وحشتی که د

کرد مثل خروش نازک یک رودخونه، جوالن پیدا می

تونست سیل راه بنداره و با میهوا شدتی گرفت که بی

 تمام زورش من رو عقب روند.

صدای سمفونی  ضربان قلبش به شدت باال رفت، طوری 

 که گوش هام رو پر کرد.

ابروهاش درهم جمع شد و خط بین ابروهاش چین  

 خورد.

اش شدت بهم فشرد و دم های نصف و نیمهلب هاش رو 

کرد، درحالی که گرفت. نیمه هوشیار بود ولی ناله می

 هنوز کاری نکرده بودم.
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 ک...کار..ن...نک...کن. -

نفسی که از بین لب هاش دمید حاوی اسمی بود که خشم 

رو چنان درونم بیدار کرد که گرگم فوری دست نگه 

 داشت.

انقدر برای گرگم مهم  ترسید و این ترسشیاسمن می 

بود، برای اولین بار، بی توجه به غیرتی که بد زمانی باد 

کرده، از خواسته و میل درونش صرف نظر کرد و دربرابر 

این بوی دریای دلپذیر که عطر سردش داشت، روانیمون 

 کرد، داخل برگشت.می

مجدد شیفت دادم، عرق روی پیشونیش کم کم داشت 

 ظاهر میشد.

که چرا اسم اون منحوس رو با ترس زمزمه  عصبی بودم

کرده و چرا تو این شرایط اسم من رو نیاورد. مگه گرگم 

 رو نپذیرفته؟
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 مگه کارن بیشتر از یک بار سعی کرده نشانش بزنه؟

زخم گردنش تازه نیست و شیار های کهنه اون خراش ها 

قدمت چند ساله داشت ولی مگه اون زمان چقدر بد بوده 

 تا این حد وحشت زده کرده؟ که یاسمن رو

اونم تو زمانی که قرار بود مال من بشه! تمام و کمال 

 جسمش و روحش بشه واسه خودم...

 دستم رو کنار صورتش روی تشک کوبیدم.

جلو رفتم، روی صورتش کمی خم شدم و سعی کردم با  

دم و بازدم عمیق کمی آروم باشم. آروم بودن تو این 

ابر منطقم داشت چیره میشد شرایط که احساساتم دربر

 خیلی مهمه.

با پشت دستم روی گونه هاش دست کشیدم و با خشم 

 غیرقابل کنترلی گفتم:
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 ترسی یاسمن؟ عزیزم من اینجام نه کارن...از چی می -

از خشم غیرقابل انکاری که تو مشت هام جمع شده، 

خواست االن دم دستم بود تا از شد گذشت، دلم مینمی

 کردم.یهستی محوش م

شنویی، میدونم ترس داری دونم صدا میعروسک می -

 ولی گوش کن عزیزم...

انگشتم رو روی لب های خشکش کشیدم. از نرمی و 

 لطافتش آب دهنم رو قورت دادم.

قراره مال من باشی، خانم خودم میشی. نترس کنارتم،  -

ذارم آب تو دلت تکون بخوره. قربون چشم نترس نمی

 ...منم، نه کارن، نه هیچ گرگ دیگه!های بلوطیت بشم

 روی تنش خیمه زدم.

 《��یمندار پارت فردا��》

 🍹 
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تکون خفیفی خورد، سنگینی تنم رو تا حدی روی بدنش 

انداختم تا حس کنه من اینجام، لب هاش رو با دستم 

 غنچه کردم.

نیست اتفاق بدی نلرز یاس، نترس من اینجام، قرار  -

بیوفته. قرار نیست درد بکشی. قرار نیست اذیت بشی. تو 

 دردت بیاد من میمیرم باشه؟

دیدن اون غنچه های صورتی کمی رنگ پریده، درحدی 

وسوسه کننده و خواستنی بود که لب هاش رو محکم و 

 تب دار بوسیدم.
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انگار بوسه به ساحلی گرم، با شن هایی از جنس طال زیر 

 شید صبحگاهی زدم.نور خور

وجودم، ذره ذره سلول های بدنم غرق در آرامشی شد که 

 هیچ وقت، هیچ مطلق! با ماریا نداشتم.

تونستم بگذرم، ناخواسته بوسه هام اما، از خشمم نمی

 محکم بود. 

کام های عمیق و بوسه های عمیق تر و دلی که از عمیق 

رو  یقرارکوبید و گرگی که بیترین جای ممکن بلند می

کنار گذاشته و محیط رو برای آماده کردن بدن جفتش 

 کرد.مهیا می

و منحرف کنم. مجبوری کل تنها راه اینکه کمی بدنت -

 و امشب پرداخت کنی.طلبت

کام دیگه ای از لبش گرفتم و دستم رو نوازش وار روی 

 رون پرش و قسمتی از پهلوش حرکت دادم و خمار گفتم:
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از دست ندم و جای تسویه حساب، امیدوارم کنترلم رو  -

 بهت بدهکار نشم!

هواپیما تکون تندی خورد، انگار داشت مجدد اوج 

 گرفت. می

 مطمئن بودم داره دور میزنه. 

کمی مکث کردم، دست از فشار دادن دو طرف لبش 

برداشتم، بدون انداختن وزنم روی هیکلش، زانوهام رو 

 دو طرف بدنش گذاشتم.

 و زمزمه کردم.پیشونیش رو بوسیدم 

من ازت توقع یه معاشقه کامل دارم. خیلیم خوش  -

اشتهام عروسک، االن وضعیتت شبیه یه رابطه عاشقانه دو 

 طرفه نیست. پس...

 پاهاش رو کمی فاصله دادم و بینش قرار گرفتم.
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و طول نمیکشه و زیادروی نمیکنم...شل کن خودت -

 قرار نیست دردت بیاد. قول میدم.

 میشنوه، میفهمه، اعتماد داره، آروم میشه! کردمحس می

به بوسیدن لب هاش ادامه دادم، گردنش و زیر گلوش رو 

 میک های کوتاه میزدم. 

انقدر بوسیدمش که کم کم داغ کرد، گرمای تنش و بلند 

شدن نفس هاش اولین نشونه بود. خودمم حالم داشت بد 

 میشد و از ادامه این فرایند نگران بودم.

م، بقیه کار رو به گرگم سپردم. پوزش رو تو شیفت داد

گردنش فرو برد. احساس ترسش از بین رفته بود و پلک 

 لرزید.هاش کمی می

کشید سمت دیگه گردنش رو انتخاب کنم میل خودم می

ای همون جای زخم ولی گرگم به طرز مغرورانه

 پسرعموش رو پسندید.
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کم  شبا لیس های پی درپی زبون داغ و تر گرگم، پوست

کم سر میشد. مطمئن بودم دردش به حداقل خواهد 

 رسید.

 《فردا پارت نداریم》

 🍹 

۴۳۵ 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰͟~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰͟~•࿐ 

انقدر لیس زدم تا رنگ پوستش به صورتی کمرنگ تبدیل 

شد. کمی خم شدم، نفس عمیقی کشیدم. گرگم مالیم 

رفت و وحشی بازی سری قبل رو اصاًل نداشت. پیش می

اره داشتم تا طرفم رو تیکه پش میر ماریا با بدبختی نگهس

 نکنه.
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برای چند لحظه به گرگم اعتماد کردم و افسارو سپردم 

کردم اون بیشتر از من دست خودش، چون احساس می

 نگران جسم یاسمنه!

دندون هام جای مورد نظر رو نشونه گرفت، چشم بستم 

 ردش نیاد! و برای اولین بار زیر لب خدا خدا کردم د

تو یک حرکت وزن بیشتری از تنم رو روی هیکلش 

 انداختم، چشم های گرگم برق میزد.

ام قدرت گرگم هرلحظه بیشتر میشد با سفت شدن آرواره

دور گردنش و فشار دادن دندون های تیزم، تو پوست نرم 

و ملتهبش همزمان که طعم خون تو دهنم پیچید، یاسمن 

 ناله خفیفی کرد.

ت گرگ آلفام تو سطح بود. نیش ارتجاعی گرگم تمام قدر

تو یک ثانیه کار خودش کرد. تمام وجودم غرق لذت و 

 قدرت شد.
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بوی خونش، بوی دریا، ترکیب بوی بارون و دریا و 

 ساحلی که نم پاییز رو به تصویر کشیده.

خنکی آب و جاری شدن قدرتی وصف نشدنی تو سلول 

 به سلول تنم و مویرگ هام!

ی و قدرت وجودم رو بی حد و مرز حس سرخوش 

دربرگرفت. وجودم آروم شد، یاسمن مال من بود، 

 جسمش، روحش متعلق به من شد.

منی که تو این سال ها نتونستم چیزی برای خودم داشته 

 باشم...

نتونستم طعم لذت و شکوه جفت رو داشته باشم، عشق 

 رو نفهمیدم، دیکته زندگی رو غلط نوشتم. 

سرنوشت رو به جونم انداخت و حاال خدایی که چوب 

م تو همین چنان نعمتی بهم داده که انگار، تمام گذشته

 چند ثانیه جبران شده.



 

Romanzo_o 2679 

رسید، گرگم نفس های یاسمن منظم به نظر می

چهارچشمی حواسش به واکنش بدنش و عالئم حیاتیش 

 بود. عقب کشید، جای دندون هام تغییر کرد.

بینی، دور سوراخ ی ذرهاای زرد و نقرهنور های رشته

ایجاد شده رو گرفتن. تصویر گرگ نر سیاه رنگی که رو 

کشید روی گردنش نقش به آسمون زوزه پیروزی می

 بست.

احساس غرور و سرخوشی داشتم. گرگم با اطمینان به 

کرد و از ذره ذره وجودش رضایت جسم یاسمن نگاه می

 ریخت.می

رضایت درواقع از سلول به سلول وجود جفتمون 

 ریخت، یاسمن تک بود. می
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جفت حقیقی من! تنها دختری که فقط با یک بار دیدنش 

عقل و هوشم رو به یغما برد. مثال تیری که از چله 

 درآومد و صاف خورد وسط زندگیم.

با اومدنش بهم نشون داد دنیا هنوزم قشنگه و با من عهد 

 بست، عهدی با جانان، جانانی که جان من شده. 

رو به زیر کشیدم هنوز خونریزی داشت و نشانم نگاهم 

 کامل نشده بود.

درپی و همچنین تقال برای خم شدم و با لیس های پی

نخوردن خونش، روند خوب شدن زخمش رو کمی تند 

 تر کردم.

د داد فقط بعتنها حالتی که بزاق دهنم زخمی رو التیام می

نشان زدن بود، در غیر این صورت زخم بدتر میشد. 

 می که زمان ماریا، گرگم حاضر نشد خوبش کنه...زخ

 《��یمندار پارت فردا��》
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خواست طعم خونش رو بچشم، اون شبی که دلم نمی

پریزاد سوراخم کرد با چند قطره از خونش زخمم خوب 

 ست.شد و االن مزه کردنش برام نگران کننده

ناخواسته مقداری ازش چشیدم و به ولی متاسفانه و 

هام و بدنی که تونستم قوت پیدا کردن ماهیچهوضوح می

 چند روزه حتی نخوابیده رو احساس کنم.

انقدر لیس زدم تا زخمش کاماًل التیام پیدا کرد و نشانم 

 پررنگ تر خودش رو نشون داد.
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ای کشیدم، به چهره غرق در خوابش و خونی نفس آسوده

 یر گلوش کشیده شده بود نگاه کردم.که کمی تا ز

 کردم یک بارگرگم با رضایت داخل برگشت، احساس می

 صد تنی رو از روی دوشم برداشتن. 

وا رفته کنارش روی تخت ولو شدم و سعی کردم اسم 

 م. کرد رو بفهمفرودگاه عجیب غریبی که خلبان تکرار می

 *** 

 هنوز به کسی نگفتی رسیدی؟ -

دورش رو قدری باال کشیدم، دستم رو  پتوی پیچیده شده

به گردن و گونه هاش زدم. کمی داغ بود ولی نه انقدر 

 زیاد که نگران کننده باشه.

 گوشی رو جابه جا کردم و سرعتم رو یکم باال بردم.
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قرار بود ساعت چهار صبح بعد مشهد بیایم، االن  -

ساعت دوازه و نیمه. کسی توقع نداره االن مازندران 

 تو هنوز از فرودگاه نیومدی؟ باشیم.

کمی شیشه سمت خودم رو پایین فرستادم، بوی رطوبت 

جنگل و دریا و هوای خنکی که انگار با علف و سبزه 

 قاطی شده وارد ریه هام شد.

دم عمیقی گرفتم بلکه یکم بوی دریایی که تو اتاقک نازی 

 پیچیده، کم تر بشه.

 کشت.رو می این بوی لعنتی آخر من 

کم دارم راه میوفتم، مجوز پرواز جت شخصیمون  کم -

دیر تایید شد. واسه ورود غیرقانونی نازی جونت و ماشین 

 خودمم یه جریمه تپل پرداخت کردم.
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بینیم رو باالکشیدم، انگار خوابم کاًل پریده بود. کاش 

حال نمیشد یک جشن دو یاسمن سر نشان زدن انقدر بی

 حل!بردمش لب ساگرفتیم. مینفره می

 کنیم باهم...حساب می -

اون که حتمًا ولی میمردی یکم صبر کنی باهم راه  -

بیوفتیم؟ اون دختره مال خودته، قرار نیست کسی ازت 

 بدزدتش...

 دربرابر لحن بشاش و شیطونش لبخندی زدم و گفتم:

تو عمارت ماه به اندازه کافی تو حلق هم بودیم. یه  -

نبینم. عمه و بهار و بقیه و خوام قیافه نحستچند روز می

 رو ببر خونه خودت. من و یاس قراره خلوت کنیم.

صدای قهقهه های مردونش که بلند زد، زیر لب فحشی 

 نثارش کردم.
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و آره خب! حق داری، هربار که خواستی عروسکت -

خودی کنم! بیخفت کنی یه سر خر پیدا شد. درک می

هم نزدیک خونه بزرگه رو برنداشتی، هم استخر داره، 

دریاست. هم مشرفی به پایگاه گله خودت. فقط جهت 

یادآوری میگم، دوتا خونه اونور تر ویالی منه! یه کاری 

 نکنی فساد ازش چکه کنه.

 🍹 
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صدای خنده هام رو به زحمت با فشردن لب هام سعی 

 کردم خفه کنم.
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لنت کردم و تو جیب بعد خداحافظی گوشی رو سای 

 سویشرتم فرو کردمش.

ای و شاید عجیبی حس خوبی درونم به طرز خیره کننده 

جریان داشت و حتی تمام استرس و نگرانی هام، در این 

 لحظه بی ارزش شده بود.

خواست حاال که اینجایم یاسمن رو حسابی دلم می

 بچرخونم. 

اری، سرفتم شاید اگر تو این شرایط نبودیم یک راست می

م و بردمش الجیرفتیم پل سفید و درنهایت مییک سر می

 مونیم.شب تا صبح هم تو همون روستای الجیم می

به چهره غرق در خوابش لبخندی زدم، دستم رو نوازش 

 اش کشیدم.وار روی گونه

 کمی تکون خورد، دوباره به صندلی تکیه زد و خوابید. 
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 دم.اش رو پوشونپتو رو باالتر کشیدم و تا نزدیکی چونه

 شیشه رو باال فرستادم و حواسم رو به جاده دادم.

هوای بیرون، ماه کامل، جنگلی که زمان زیادی بود دلم 

هواش رو کرده و از همه مهم تر بودن جفت حقیقیم 

 کنارم من رو به وجد میاورد.

سایه سیاه رنگ درخت ها شبه وار در اثر باد تکون 

کی، دست کمی از تونل خورد و این مسیر فرعی خامی

 وحشت نداشت.

شد از اون دور دورا، دریای تاریک رو دید که چه طور می

 کوبیدن.امواج به ساحل خودشون رو می

فرمون رو چرخوندم، ویالم جایی نزدیک جنگل قرار 

 داشت.



 

Romanzo_o 2688 

تا جنگل میشد پیاده رفت و تا دریا ماشین الزم بود. یک 

یدا ه میشد پملک شخصی تو نزدیک بکر ترین جنگلی ک

 کرد.

قرارگاه اصلی بچه ها، فقط یک روب با ویال فاصله 

 داشت.

دیدم از جاده خاکی منتهی از دور چراغ های ویال رو می

 به جنگل، سمت جاده آسفالت پیچیدم. 

با نزدیک شدنم به در آهنی تمام فرفورژه طالیی، همزمان 

ای که نم بارون گرفت، مجسمه های دو گرگ بزرگ جثه

 زیر سایبون جلوی در قرار داشتن رو دیدم.که 

در ویال بدون انتظار برام باز شد، علی با چتر سفید رنگش 

اومد و صدای کفش هاش روی پله هارو تند تند پایین می

 داد.کاشی ها شلپ شلپ صدا می
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از سراشیبی مالیم جلوی در باال رفتم و ماشین رو نگه 

لبخندی زدم  داشتم. به چشم های براق و خوشحال علی

اش تا کمر برام خم شد. چتر رو باالی که به عادت همیشه

 سرم گرفت.

 خوش اومدید ارباب، خسته نباشید.  -

 اش کشیدم و مهربون گفتم: دستی به شونه

به به، سالم ببین کی اینجاست. دماغت چاق علی  -

 کوچولو؟ ماشاهلل بزرگ شدی. بابات کو؟

 🍹 
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صبح با مامان اومدن اینجارو تمیز کردن، یخچالم پر -

کردن و رفتن خونه فردا میان دیدنتون. شما که یه ساعت 

و ر رسید دوتا از خدمهپیش ایمیل زدی گفتی زوتر می

آوردم، استخرو سروسامون دادن. آخه نوکرتم کی تو 

اتون رخواد! باز اتاق بیلیارد و گلفم بزمستون استخر می

 آماده کردن. 

دنبالم راه افتاد، ماشین رو دور زدم و جسم مچاله شده 

 یاسمن رو تو بغلم گرفتم که ساکت شد.

نگاهش روی صورت یاسمن نشست که چه طور لپ 

 ام چسبیده.های قرمزش به سینه

آب گلوش رو قورت داد، مردمک های آبیش به زحمت 

 .چشم از جسم مخفی شده زیر پتوی یاسمن گرفت

درحالی که واسه داخل رفتن و پناه بردن به یک جای دنج 

و گرم و نرم، له له میزدم یاسمن رو به خودم چسبوندم و 
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خواستم داخل برم که قامت سه گرگ نر در دل تاریکی به 

 چشم اومد.

سرجام ایستادم، اخم هام درهم گره کور خورد. علی چتر 

 .کوت کردرو باالسرم نگه داشته بود و با سر افتاده س

 تو گفتی رسیدم؟ -

صدای برخورد قطرات بارون روی پارچه ضد آب چترش 

 انداخت. آروم گفت:تو گوشم طنین می

نه آقا، آبم با بتاهای شما تو یه جوب نمیره. نیم ساعت  -

پیش همراه جفت هاشون تشریف آوردن و گفتن کار 

 واجب دارن.

و  چشم هام رو ریز کردم، حق با اون بود جفت خسرو

محمدم کاماًل باوقار کنارشون ایستاده بودن و تنها کسی که 

همچنان تمایلی به جفت نداشت ماکان بود. نگاهی به 

 چهره غرق در خواب یاس انداختم.
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 بهشون بگم فردا صبح بیان؟ -

 نه... -

*** 

زیر بارون مالیمی که هنوز بوی سرما و زمستون رو 

 داد روبه روی پنج نفرشون ایستادم.می

حداقل خیالم راحت بود یاسمن رو تخت خواب اتاقم تو 

 سرما نیست.

قد راست کردم و استوار و شق و رق ایستادم. دربرابر  

تعظیم و سر خم کردنشون فقط سر تکون دادم و دست 

هام رو تو جیب سویشرتم فرو بردم و خیره تو چهره 

 خسرو جدی گفتم:

 یفامیدوار بودم فردا صبح برای دست بوسی تشر -

 بیارید نه االن که هنوز پا قدمم خشک نشده.
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خسرو نگاه عقاب وارش رو روی هیکلم چرخوند، 

درشت تر از قبل شده بود و اون تار های سفید قاطی 

 اومد.اش میموهای مشکیش به چهره مردونه

احساس میکنم زیادی ریلکس هستید آرشام خان، برای  -

 مشخص کردن یه سری مسائل دیرم شده.

اندانا نگاهی انداختم که دست به سینه زیر آالچیق به م

اش بوی حرص کنار محمد ایستاده بود و عشوه های زنانه

 داد.می

های شاکیشون لب خونسرد دمی گرفتم و رو به چهره

 زدم.

چرا ریلکس نباشم؟ مشکل جدی وجود نداره، البته اگه  -

 شما پنج نفر مشکل درست نکنید.

 و جلوتر اومد. محمد باالخره دخالت کرد
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مشکل بزرگتر از اینکه جفت یه گرگ دیگه رو از  -

 مراسم عقدش دزدیدی و اوردی پیش خودت؟

 🍹 

۴۳۹🍹 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

برای یک لحظه، حرفش رو با زور روغن کاری پیچ و 

 مهره های مغزم بررسی کردم.

لب هام به نیشخندی کش اومد و سری از روی تاسف  

 کون دادم.ت

خاله زنک نبودی محمد، از اولین باری که دیدمت این  -

و خیلی ریز داشتی. حرف و شایعه روتون اثر خصلت

گذاشته. این چرت و پرتا چیه میگید؟ کدوم دزدی؟ کدوم 
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آدم ربایی؟ اصاًل کدوم جفت؟ هرکی هر چیزی میگه باور 

 کنید؟می

و اخم هاش درهم رفت و دست به سینه ایستاد. خسر

 دهن باز کرد و گفت:

 و باور کنیم آرشام؟باید چی -

 ای...و! آلفای شما منم نه هیچ خر دیگهحرف های من -

سوفیا از روی تخته سنگی که زیر درخت، تا حدی حکم 

سایبون رو داشت بلند شد و کنار خسرو ایستاد و مالیم 

 گفت:

تو فقط آلفا نیستی، شاهزاده مایی امیدوارم درک کنی  -

 ا ما اومدیم اینجا.چر
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عصبی دو قدم سمتش برداشتم. کتونی های سفیدش گلی 

ای رنگ ست مانتوش، روی موهای شده بود و شال نقره

 خاکستریش سوار بود.

و باید درک کنم سوفیا؟ شاهزاده و حکومتی که چی -

ازش دم میزنی همش بخشیده شده به پسر خواهرم. الوند 

 ست نه من!شاهزاده

ش با ایایش رو باال فرستاد، گرگ نقرهدایرهعینک طبیعی 

 طمانینه جلو اومد و به گرگم خوش آمد گفت.

 خیره تو مردمک های شاکیم جدی لب زد. 

کنارگیری فرمالیته تو به خاطر حفظ جون خواهرت، تا   -

زمانی برای ما قابل قبول بود که از شر دشمنمون راحت 

سرجاش! شدیم. بعد کشته شدن مولر همه چی برگشت 

اون دختر عالوه بر جفت و همسر قانونیت، ممکنه ملکه 

 بعدی ما باشه...
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کالفه چنگی به موهام زدم که خسرو با احتیاط جلو اومد 

 و پیرو حرف همسرش گفت:

حرف های پر اطمینان خاندان فرخنده و تمام مدارک و  -

ش بوده و شواهدی که نشون میده اون دختر جزو گله

 دت دادن که جفتشه و تو روز عقدش...تمام افرادش شها

دستم رو به حالت سکوت باال آوردم، گرگم یک جوری 

 کشید که فوری ساکت شد. داشت خط و نشون می

اولین غلط! یاسمن گرگینه نیست و جزو گله فرخنده  -

نبوده، کارن پسرعموی ناتنی یاسمن و پسر آیت 

ین است که فقط چتر پهن کرده بود رو اموال افرخنده

 خاندان.

 عدد دو رو بهشون نشون دادم و جدی تر ادامه دادم.
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و ندزدیدم. عقد کارن بهم خورده دومین غلط! من کسی -

به من چه! یاسمن با میل خودش با من اومده هیچ 

 اجباری درکار نبوده و نیست! و سومین غلط...

جلوتر رفتم، ماکان از زیر درختی که به تنه بزرگش تکیه 

 کرد.اهمون میزده بود نگ

 ماندانا پرحرص سرجاش مونده بود. 

کرد و تا نزدیکی گلوم رد آب از نوک موهام چکه می

گذاشته، تو این هوای سرد از خشم و حرصی که به 

 کردم داغ کرده بودم.زحمت کنترل می

 🍹 

۴۴۱🍹 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 
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گرگش  یاسمن هیچ نشانی از گرگ کارن نداره. هیچی! -

خواست جز یه زخم کهنه معمولی چیزی و نمییاسمن

 وجود نداره.

 سینه صاف کردم و به آسمون باالی سرمون زل زدم.

یاسمن جفت منه، جفت حقیقیم. جای دامن زدن به  -

 شرو ورای پخش شده باید طرف من باشید.

خنثی بینیم رو باال کشیدم و مردمک های جدیم رو به 

تو چهرهاشون دوختم که خسرو دلهره های نقش بسته 

 گفت:

 اون دخترو نشان زدی؟ گرگت قبولش کرده؟ -

دستی دور دهنم کشیدم و سری به معنی آره تکون دادم 

 که سوفیا بی مقدمه گفت:

 باهاش سکس کردی؟ -
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 ابروهام باال پرید. تلخ شدم و با لحن تندی گفتم:

و به شما ربطی نداره، دو روز دیگه جشن معرفی جفتم -

و ندازم. تا اون موقع بهتره سروصدای گله هاتونراه می

 بخوابونید وگرنه کالهمون میره توهم...

خواستم عقب برم که ماکان مهر سکوت لب هاش رو 

 شکست و با لحن نگرانی گفت:

کارن اینجاست آرشام. همراه گله ریما اومده و گله  -

 .پدرشم تو بابل مستقر شدن. گفته فعاًل قصد جنگ نداره

سرجام موندم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم. ماکان 

جلو اومد، دست به سینه ولی سر به زیر و با شرم خاصی 

 ادامه داد.

اومده دنبال دخترعموش و ادعا میکنه که تو دختر  -

خواسته ولی و اغفال کردی. گفته گرگش نمیعموش

 جسم انسانیشون باهم...
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از حرفش خوشش  رسید، گرگم اصاًلخون به رگم نمی

ای، چنان خرناسی کشید که نیومد، مثل موجود درنده

 ماکان  عقب رفت و لب گزید.

ناباور و شوکه به چهره تک به تکشون نگاه کردم و با  

 صدای خشداری گفتم:

 باور کردید؟ -

سوفیا که احساس خطر کرده بود جلو اومد و با متانت 

 گفت:

م شناسیرو دورادور می البته که نه! زمان زیادیه که آیت -

و مطمئنیم هدفشون فقط بهم ریختن جو گله ماست. تو 

رو حل کنی. چیزی که مهمه اینکه  تونی این مشکلمی

ست و ما امیدواریم به عنوان رهبر ما، یاسمن هنوز باکره

 به سنتمون احترام بزاری.
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نگاهم هر ثانیه تیز تر میشد. از دیدن تیزی بیرون کشیده 

شم گرگی که از توهین به جفتش عصبی شده، نگاهم و خ

 خفه خون گرفتن.

کردم االن هاست رگ گردنم باد کرده بود و احساس می 

 که سر یکیشون خراب شم. 

 به زحمت دم عمیقی گرفتم و با لحن تندی غریدم.

 و بگو!اش کن! لپ مطلبخالصه -

همشون نگاهی بهم انداختن و سوفیا کمی جدی تر شد و 

 .ادامه داد

ست و هیچ تماس فیزیکی با کارن اون دختر باکره -

رو  جنسی با تو بوی گرگت نداشته، قطعًا تو اولین رابطه

تنش میشینه. این اتفاق فقط یک بار میوفته و خودتم 

دونی چقدر برای ما مهمه که گله هامون درامان باشن می

 و به سنتمون عمل کنی.
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 🍹 

۴۴۰ 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

 م از بینیم با شدت خارج میشد.نفس های تند و برنده

کردم کمی خونسردیم رو حفظ کنم ولی به طرز سعی می 

 رسید.خوف آوری کار نشدنی به نظر می

زیر نگاه خیره و منتظر مردانی که حکم دست راست و 

چپم رو داشتن به سختی لب های قفل شدم رو تکون 

 لید شدم گفتم:دادم و از زیر دندون های ک

و به جا دندون رو جیگر بزارید دو روز دیگه سنتمون -

 میارم.
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 ماندانا دخالت کرد و جلوتر اومد.

به جا بیاد آرشام. امشب باید  فردا صبح باید این سنت -

ت شکل بگیره. نزدیک آخر ماهیم االن بهترین اولین رابطه

 ست برای یکی شدنتون.موقع

ام جاری بود، غیرتی که شبیه عرق شرم از کنار شقیقه

تورم، جلوی جریان خون منجمد شده داخل رگ هام رو 

 گرفته. 

م داشت خس خس دستی به باالی پلکم کشیدم، سینه

 کرد.می

 امش...ب نمیشه. -

خسرو و محمد با شنیدن این حرفم جدی جلو اومدن و 

 با لحن تندشون به سد کنترل خشمم، ضربه زدن.
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میشه. کارن ساعت یازده برای مذاکره م ندور روز دیگه -

میاد. اگه بخوای ثابت کنی اون دختر جفت توعه فقط تا 

 صبح وقت داری.

محمد سری تکون داد و بیخیال، طوری که انگار یک 

 مسئله بی ارزشه ادامه حرف خسرو رو گرفت.

یه رابطه کوتاه کافیه، فقط درحدی که بکارتش از بین  -

آمد گویی رو با حضور  بره، بعدش صبح مراسم خوش

 کارن و ریما انجام میدیم...

تیک عصبی و یک لحظه اون سد لعنتی شکست و بی 

ام کنترل روی صدام چنان دادی سرش کشیدم که هنجره

 سوخت.

من اجازه نمیدم تن و بدن زنم و بو بکشید! کی قراره  -

 مذاکره رو گذاشته؟ بدون هماهنگی من؟
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د و یک ثانیه بعد کپ کرد، چشم های مشکیش گرد ش

 وحشت زده عقب رفت.

سوفیا آب گلوش رو قورت داد و سعی کرد بحث رو 

 مالیم تر پیش ببره.

و کردیم که مطمئن بودیم درست ترین راهه. و ما کاری -

درمورد مراسم  من و ماندانا خوش آمد گویی رو انجام 

میدیم آرشام. ریما فقط به عنوان تایید کننده باید باشه بقیه 

 یتونن...م

 م رو به صورت نگرانش انداختم. نگاه به خون نشسته

لب های نیمه بازش رو بست، با خشمی که شبیه شیری 

 که از قفس رها شده و زنجیرش دستم نیست جواب دادم.

بقیه؟ بقیه وجود نداره! سنت مسخره رو به جا نمیارم.  -

بدون اجازه من وقت تایین کردید برای اومدن کارن؟ 

یاسمن امروز نشان شده، کل بدنش درد میکنه و درضمن 
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تا حد زیادی ضعف داره. اون انسانه، قوت یه گرگ ماده 

تونم بدنش ضعیفه کم گرگم سر رو نداره! امشب نمی

 نشان اذیتش نکرده...

 سوفیا مستاصل لب زد.

باید بکنی آرشام، اصاًل باید همون موقع نشان زدنت  -

 .خواد..کردی. کارن میتموم می

 بلندتر داد زدم و پر حرص گفتم:

خواد جنگ راه بندازه، اصاًل به درک که اون پفیوز می -

 سرم درد میکنه واسه جنگ کردن!

 🍹 

۴۴۱ 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 
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 ماکان جلو اومد و ملتمس لب زد.

 رئیس توروخدا، یه امشبه رو کوتاه بیا. -

  

نفهم بازیا چیه  میگم امشب نمیشه حالیتون نیست؟-

درمیارید؟ یاسمن آدمه، استخون بندی یه گرگ با انسان 

 معمولی فرق میکنه!

  

ماندانا به سختی تو این خرتوخری صداش رو بلند کرد و 

سعی کرد منطقی به نظر بیاد، ولی هیچ چیزی االن منطقی 

 نبود. 

نه تا زمانی که یاسمن از ضعف و گردن درد و کمر درد 

 طاق باز بخوابه! تونستحتی نمی
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تنها راهی که جلوی ماست اینه. آرشام تو رهبر مایی،  -

ت و به خاطر یه مشکلی که شاه مایی...مردمت و گله

میتونی همین امشب رفع کنی به خطر ننداز. کارن و آیت 

 و گله ریما شاید عددی نباشن ولی توروخدا...

دربرابر خشم نگاهم و نفس های تندم و گرگی که دندون 

داد قدری نفس کم هاش و پنجه های تیزش رو نشون می

 آورد و با اضطراب ادامه داد.

تو هرجنگی که بشه کشته میدیم، این خوب نیست! یه  -

رهبر خوب تو فکر جلوگیری از جنگه نه راه انداختن 

جنگ! اونم سر دختری که حتی گرگینه نیست. بابا یه 

ن دوتا مسکخوای انجام بدی، تهش با رابطه فکستنی می

 خوب میشه!

 نگاهم رو تنگ کردم. 
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محمد و خسرو تا سکوتم رو دیدن فوری از فرصت 

 استفاده کردن.

این مشکل راه حل ساده داره، سختش نکن. هرچقدرم  -

ما بیشتر باشیم، تلفات میدیم. اعضای گله چه گناهی 

 کردن آخه...تو که کم سن و سال نیستی! کم تجربه نیستی.

نمیکنه رو دستمال نمیبندن آرشام...امشب سری که درد  -

تونی بعد تونه راحت حل شه. فردا میاین مشکل می

 و بدون مشکل برگردونی تهران...مراسم، کارن

چند قدم عقب رفتم، از سیاست متنفر بودم. از رهبر بودن 

متنفر بودم. چهره های مصمم و جدیشون برام حال بهم 

 زن تر بود. دستی به دهنم کشیدم.

کشید و همشون متوجه عصبانیت گرگم ناجور زوزه می 

 بی حد و مرزم شدن. 
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به نظر ما بد نیست یکم احترام بزاری، ما صالح خودت  -

و به خاطر یه خوایم. سلطنتتو میو مردمت و گله هامون

دختر به خطر ننداز. ما بهت اعتماد داریم. مطمئنیم کار 

 و میکنی.درست

ن توجه کردم و با نفسی که به زحمت به چهره هاشو

 اومد گفتم:درنمی

تحت فشار قرار دادن من، عواقب بدی داره. بهتره  -

 مراقب خودتون و رفتارتون باشید.

 سوفیا لب گزید و دستی به چشم هاش کشید.

ما قصد سرپیچی نداریم فقط نگرانیم، تو هنوز خیلی  -

تونی اون دخترو مال جونی. با راه حل آسون تریم می

ودت کنی. فردا ساعت یازده همراه کارن و جفتش خ

 میایم، باشه؟ بزار مشکل بین خودمون حل شه.
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نیشخندی زدم. تحمل بیشتر موندن رو نداشتم. پشت 

بهشون کردم و درحالی که انگشت هام مشت شده بود 

 سمت ویال راه افتادم و زیر لب گفتم:

 و سرویس میکنم.دهنتون -

*** 

 🍹 

۴۴۳ 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

 قبل اینکه بیشتر دور بشم، صدای محمد بلند شد.

ه تونو به کارن میدیم، میو حل نکنی مام حقاگه مشکل -

اون دختره برگردونه. قرار نیست یه بار دیگه مارو بدبخت 
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کنی. هنوز زخمی که از ماریا خوردیم خوب نشده. اونم 

 با یه نشان آوردیش و تهش چیشد!

*** 

یک گیالس دیگه برای خودم ریختم و بدون مکث سر 

 کشیدم.

خوردم! با وجود معده دونستم چرا داشتم میاصاًل نمی 

داد تو این دردم و حال گندی که بعدش بهم دست می

 خواستم.ثانیه مخم داغ کرده بود و یک چیز یخ می

تیکه های یخ داخل گیالس رو بین لب هام گرفتم، به 

 یاد بدنم آب شد.سرعت از حرارت ز

علی چنگی به موهای کم پشتش زد، دمپایی هاش روی 

سرامیک های مرمریت پالرمو زیر پاش صدایی شبیه 

 داد.شاالپ می
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ارباب شما بتا ندارید که، یه گله گاو دارید. قدر خر  -

ای، تازه رسیدی اومدن ریدن تو نمیفهمن شما خسته

گرگه خر اعصاب شما و رفتن. ای خدا لعنت کنه هرچی 

 و گاو زبون نفهمه.

گرگم یک گوشه نشسته بود و از یادآوری تهدیدشون و 

کشید. علی جلو اومد و مستصل گذشته گندم خرناس می

 گفت:

آقا معده شما از این کوفتی بهم ریخته، از ساعت سه تا  -

خورید. خوب اون معده بدبخت االن یک بند دارید می

 کنید؟پودر میشه. صبحونه درست کنم میل 

 با گیج رفتن سرم، پایین پله نشستم.

انجام سنتی که از مد افتاده کلکیه که بتاهای عزیزم بیشتر 

 برای عقب روندن خودم استفاده کردن.
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دادم، سر ماریا خیلی چیزا بهم شاید باید بهشون حق می 

 ریخت.

متاسفانه خودشون بریده بودن و دوخته بودن و حاال  

 زوری تنم کردن.

 ی نفس کشیدم، دم های عمیق! به سخت

ساعت پنج صبح بود و ضعف جسمانی یاسمن تا ده 

ساعت دیگه بهتر نمیشد. با حرص و صورتی که درهم 

 جمع شده بود بلند شدم.

شیر، خرما، عسل، شیره انگور و پودر پسته، گردو،  -

 خوام.سنجد و هسته خرما می

 چشم هاش گرد شد.

 واسه صبحونه؟ -
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های طالیی سرد و فلزی چسبوندم و با  دستم رو به نرده

 کوبید گفتم:حال خراب و قلبی که بد می

 نه، فقط بذار آشپزخونه و خودتم برو. -

. قراری و ناراحتی میزدپتوش رو آروم کنار زدم، قلبم با بی

 زانوهام رو روی تشک گذاشتم و آروم روی تخت رفتم.

موهاش رو با سر انگشت هام عقب فرستادم و روی  

 گردنش رو بوسیدم که تکون خورد. 

از فشار عصبی تحمیلی که بهم وارد شده بود نفسم مدام 

کشید. دستم رو روی م تیر میکرد و شقیقهگیر می

شکمش گذاشتم و ماساژ دادم. با تکون خفیفی که خورد 

 اش بلند شد.همزمان صدای ناله

کردم قلبم داره مچاله میشه. مطمئن بودم کل حس می

کنه و من بیشرف فقرات و گردنش درد میستون 
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کار کنم؟ درد به جونش اضافه کنم؟ اولین خواستم چیمی

 بارش با درد باشه؟

 🍹 

۴۴۴ 

 🍹 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

•~⫷❱🍹🍹🍹❰~•࿐ 

آروم دستم رو از زیر لباسش روی شکم برهنه و داغش 

چسبوندم. انگشت هام رو حرکت دادم، از پشت بهش 

 گردنش فرو بردم. چسبیدم و سرم رو تو

داد و نشان گرگم بوی عطر تنش، بوی دریای خالص می

زیباترین چیزی بود که این حال خرابم به مزاجم 

 چسبید.می

 روی نشانم رو بوسیدم.
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آروم دستم رو سمت بند شلوارش بردم ولی قلبم ناله 

داد. انگار کرد. دلم به اضافه شدن دردش رضایت نمی

 .کردیکی داشت سالخیم می

بین قلب و عقلم و حیثیتم و ترس از دست دادنش گیر 

بودم که چشم هاش در حد یک خط باز شد. پتوش رو به 

ش فشرد و خواب آلوده سمتم چرخید. به اتاق سینه

 ناآشنای اطرافش نگاه کرد.

  

 کار میکنی؟آرشام...چی -

دونستم چی باید بهش بگم. سکوت کردم، حتی نمی

م تحت بود و احساسات مردونهانگشت هام بند شلوارش 

 .داد قرار گرفتهتاثیر گرمای بدنش و بوی خوشی که می
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نگاهش رو پایین برد، انگار فهمید قصد درآوردن لباسش 

رو دارم. با دست های داغش مچ دستم رو گرفت، سرش 

 ای گفت:رو به بالشت چسبوند و با لحن خسته

 وابم...درد دارم نکن...کمرم داره میشکنه. بزار بخ -

کشید، شاید مشروب رفت و زوزه میگرگم راه می

کرد ولی اعصابم رو خراب تر کرده خوردن مستم نمی

 بود!

ترس از دست دادنش، یک لحظه فکر کردم اگر نباشه،  

اگر کارن ببرتش، اگر مادربزرگش ببرتش، اگر دوباره تنها 

 شم، دوباره بی کس و کارشم...

ار دیگه سرم رو تو گردنش رسید، یک بخون به مغزم نمی

فرو بردم و بوی دریا رو به ریه هام ریختم. باید آروم 

 میموندم.

 کجات درد میکنه عروسک؟ -
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 خمار زیر لب جواب داد.

 همه جام...گردنم خیلی درد میکنه.  -

سکوت کردم، دستم رو روی پهلوش گذاشتم و کم کم به 

شکمش رسیدم. چشم هاش بسته بود، آروم نفس 

ید. سر انگشت هام رو کم کم از بند شلوارش رد کشمی

 کردم و به لباس زیرش رسیدم.

تکون خورد. سر بلند کرد، آب گلوم رو قورت دادم که 

دستش رو دوباره بند دستم کرد و خواست طاق باز بشه 

که صورتش از درد مچاله شد و با ناله و خنده بیحالی 

 گفت:

قتش نیست همه آی! باهام ور نرو آقا گرگه...امشب و -

 کنه به خدا.جام درد می
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با ناراحتی به صورت از درد مچاله شدش خیره شدم که 

پتو رو تو بغل گرفت و تو خودش مچاله شد. لب گزیدم 

 و زیر لب غریدم. 

 خدا لعنتم کنه...خدا لعنتم کنه. -

 چ..چی؟ چیزی گفتی؟ -

عصبی و کالفه دستم رو از داخل شلوارش بیرون کشیدم 

 وی تخت بلند شدم.و از ر

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

 🍹 

۴۴۵ 
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 🍹🍹 

▬▬▬▬█๑🌸☔🌸๑█▬▬▬▬▬ 

 گفتم خدا لعنتم کنه! -

 دربرابر لحن پر حرصم کمی سرش رو بلند کرد.

ای کشید. از داخل چشم هاش رو مالید و خمیازه 

 چمدون یه بسته قرص درآوردم.

کنار تخت نشستم و دستش رو بین انگشت هام گرفتم.  

مجبورش کردم قرصی که کف دستم نگه داشته بودم رو 

 بخوره. 

 چیه اینا؟ -

تب داری، بدن دردتم تقصیر منه. تو هواپیما نشانت  -

 و بیارم پایین.تبت زدم. بدنت ضعیف شده باید
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از بین پلک های نیمه بازش فقط نگاهم کرد، شونه اش 

رو نوازش کردم و سعی کردم طاق باز بخوابونمش ولی 

 صورتش درهم شد و لب هاش رو گاز گرفت.

کنه...قرص دادی دیگه، بزار بخوابم خوب نکن درد می -

 میشم.

رمق و صورت چند ثانیه نگاهم مجذوب مردمک های بی

 اش شد. پریده رنگ

کردم مال من بمونه. تا ابد نزدیک اگر من منم همه کار می

قلبم جاشه، حتی اگر به قیمت دست زدن به جسمش تو 

 این حال و روز باشه.

 کمی صبر کردم دارو اثر کنه. 

چندتا بالشت نرم از داخل کمد دیواری برداشتم، درحالی 

طرف سوخت، آروم دو که مردمک هام از حرص زیاد می

 پهلو هاش رو گرفتم.
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باسنش رو از تخت فاصله دادم و بالشت هارو زیر گودی 

 کمر و باسنش قرار دادم.

وقتی طاق باز خوابوندمش چشم هاش رو با سختی باز  

 کرد.

 دستی دور دهنم کشیدم و روی تنش خم شدم.

 االن جات بهتره؟ کمرت بهتر شد؟ -

ش کرده منگ بود، قرص هاییم که بهش دادم بدتر منگ

بود. خواست بچرخه که سر زانوهاش رو گرفتم و بین 

 پاهاش خودم رو کشیدم.

 و بیارم پایین...خوام تبتتب داری عروسک، می -

شنید چی میگم ولی توان جواب دادن نداشت، چاره می

ای جز بی حس کردن بدنش نداشتم، این طوری درد رو 

 کرد.کمتر حس می
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ش رو زیر گلو و چونهسرم رو تو گردنش فرو بردم و 

بوسیدم و سعی کردم خشم صدام رو با مالیمت و 

 مهربونی پنهان کنم.

تونه ضعف جفتشون رو جبران اسپرم های گرگینه می -

 دونی رابطه مارو قوی میکنه...کنه. تو که می

ش نامتعادل باال و پایین میشد. به سختی از بین لب سینه 

 های ترک خوردش گفت:

 ن...بچه نمیخوام...م...من..اال -

لبخند غمگینی بهش زدم، موهاش رو عقب فرستادم و  

 بوسه پر دردی روی پیشونیش زدم.

 کشه، قرص دادم خوردی.کار به بچه نمی -

 ��یه جا زدم، فردا پارت نداریم  رو روز دو پارت��

 🍹 
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۴۴۶ 

 🍹🍹 

▬▬▬▬█๑🌸☔🌸๑█▬▬▬▬▬ 

آب گلوش رو قورت داد، انگشت هاش کمی مشت شد. 

 داد. وز دارو ها باال بود و اجازه هوشیاری بهش نمید

کردم به قدری ناراحت از اینکه داشتم همچین کاری می

بودم که کم کم دریچه های قلبم شروع کردن به آه 

 کشیدن.

فکم قفل شده بود و با انقباض زیادش به دندون هام فشار 

 میاورد.

 شلوارش رو آروم درآوردم. پاهای سفید و خوش تراش

 رو نوازش کردم، پلک هاش با مشقت باز شد و ناله کرد.

 نکن...امشب... -
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چشم هام تو دریایی از خون، نفرت، حرص و شاید ترس 

کشید و از اعماق ور بود. قلب بی قرارم تیر میغوطه

 وجودم فریاد میزد.

 روی تنش، جوری که وزنم روش نباشه خیمه زدم. 

 ه کرد.لبش رو نرم بوسیدم که تو دهنم نال

کردم، تو اون لحظه حالم بد گفتم، کفر نعمت میکفر می 

شد و تمام محتوای ذهنم یک چک سیاه شده بود که 

 .《بیشرف》بزرگ توش نوشته بود

مجبورم یاس...به قرآن قسم مجبورم وگرنه تورو ازم  -

گیرن. اصاًل آدم و عالم نقشه کشیدن تورو ازم بگیرن. می

گذشته گندم...بتاهای احمق و  اون از مادربزرگت، این از

 ترسوم! 
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حس کردم چیزی راه گلوم رو بسته، سرم رو سمت الله 

گوشش بردم و همزمان که با دستم شکمش رو ماساژ 

 دادم لب زدم.می

خوای نیست ولی دونم اون طوری که تو میمی -

ذارن یک آب خوش از گلوم پایین بره. مجبورم. نمی

 . جبران میکنم...عروسک آرشام، دردت به جونم

اش زدم. نفس هاش از لمس بوسه ای روی استخون ترقوه

 درپی انگشت های داغم داشت بلند میشد.پی

خوام از دست بدم. آبرو خوام دوباره تنها شم. نمینمی -

خوان باز بهم تهمت و حیثیت جفتمون وسطه، می

و...ببخش یاس...به خدا بزنن...تو بد شرایطم ببخش من

 ت واسم مهمه.واستهمیل و خ

 کشید. دستم پیشرویی کرد. گرگم تو سرم زوزه می
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مطمئن بودم حاال با وجود اون نشان، عمیق تر بی تابی 

 کنه.گرگم رو احساس می

سرم تو گردنش فرو بردم، آرامشم درد داشت. منبع  

 آرامشم داشت اذیت میشد.

این خواسته وجودم نیست، خودم رو هزار بار لعنت  

 دم که چرا تو این شرایط گیر افتادم. کرمی

 آرشام... -

ش رو نداشتم. با جون کندن نگاه جرات نگاه به چهره

 ام رو به فیسش انداختم. محزون و شرمنده

 پلک هاش نیمه باز بود و نفس هاش نصفه و نیمه.

اون مردمک های بلوطی خسته، مثل ماهی که از تنگ  

 کرد.می ای خواببیرون افتاده، تمنای جرعه
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ای کرد، لب هاش خودم رو بین پاهاش فشار دادم که ناله

 تکون خورد.

گوشم رو نزدیک لب هاش بردم که صدای خمار و بی 

 رمقش تو گوشم پیچید.

بهت...اعتماد...د...دارم...آقا...گرگه...ولی خیلی...درد  -

 دارم.

 ��یه جا زدم فردا پارت نداریم رو روز دو پارت��

 🍹 

۴۴۷ 

 🍹🍹 

█▬▬▬▬๑🌸☔🌸๑█▬▬▬▬▬ 

*** 

 "یاسمن"
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داد و راه نفس درد تو سلول به سلول تنم جوالن می

 شد.کشیدنم  شبیه اتوبان چهار طرفه مدام مسدود می

صدای بغ کرده آرشام همه افکارم و هوشیاریم رو برای   

تفهیم و درک حرف هاش به کار گرفت و وقتی گفت 

 تهمت وجودم یخ بست. 

ای نگران شدم، این مرد تاحاال پیش به طرز خیره کننده

 من بغ نکرده بود، تاحاال نگفته بود چاره ندارم.

 حتی وقتی فهمید مادربزرگم کیه، گفت راه داره.  

سر نشون زدن گرگش هیچ دردی نداشتم و االن فقط  

نهایت همه چیز برام گنگ بود جز چهره به خون بی

 نشسته مردی که عاشقش بودم.

کرد امشب رو تحمل کنم، ارم میتمنای نگاهش واد

 امیدوار بودم بیخیال شه. شب خوبی واسه این کار نیست. 
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ش نگاه کردم، انگار از الی پلک هام به عضالت برجسته

 تونست مانع از پیشرویش بشه.م نمیچشم های آب گرفته

 تیشرتش رو پایین تخت انداخت. مردد براندازم کرد.  

و بالشت هایی که درد  اعترافش سخته ولی از وضعیتم

 کشیدم. کمرم رو خوابونده، بی نهایت خجالت می

خم شد، سر زانوهام رو با محبت بوسید، از حس لب 

 رفت.های ترش روی پوستم دلم قیری ویری می

 فقط امشبه رو تحمل کن قول میدم زیاد طولش ندم. -

روی بدنم خم شد و با انگشت هایی که تا ثانیه آخر 

 لباسم رو درآورد. مشت شده بودن

 بی حال سرم رو سمت مخالف و تراس چرخوندم.

 کاش...صبر میکردی...د..ردم...کمتر...بشه. -

 نگاه خمار قرمزش روی سوتینم نشست.
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م خم شد، از خجالت چشم هام رو بهم وقتی روی سینه 

 ای روی گلومفشار دادم ولی برخالف تصورم فقط بوسه

 زد.

 رو باالست دردت کمتر میشه.مسکن دادم بهت، دوز دا -

انگشت های داغش پایین رفت و پهلو هام رو نوازش 

 کرد. 

حقیقتًا جای کمتر شدن درد، بیشتر خمار و منگ شده 

 بودم و

حالم از نوازش هاش تو مرز بین طغیان قرار داشت،  

 هورمون هام بهم ریخته بود. 

 ذارم اذیت شی باشه؟ هروقت حس درد کردی بگو!نمی -

پلک زدم، سعی کردم به خودم دلداری بدم سریع  فقط

 تموم میشه.
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وقتی با مکث دستش سمت لباسم رفت برای یک لحظه  

 لرز کل وجودم رو گرفت.

از ترس! از شرم! از حیا و شاید حتی از تیر کشید ستون 

فقراتم! بی اراده پاهام رو بهم چسبوندم و بدنم رو منقبض 

 کردم.

نگاه کنم، گونه هام داشت  اشحتی روم نمیشد به چهره

شد و از تن عریانم جلوی مردی که سر داشتنم کباب می

 کشیدم.همه کار کرده، خجالت می

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

 🍹 
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▬▬▬▬█๑🌸☔🌸๑█▬▬▬▬▬ 

دست نگه داشت، شاید متوجه شد اون عرقی که از 

 پیشونیم راه افتاده از تب نیست. 

دوباره با حس گرمای لب هاش روی زانوم، لب هام رو 

 گاز گرفتم.

 و ببین...یاسمن آروم باش، قربونت برم من-

با وجود جذبه صداش و لحن دستوریش حاضر نبودم 

واستم بگم این بالش کوفتی رو از زیر خنگاهش کنم، می

 کمرم بردار! 

 با مالیمت روی تن داغ کردم خیمه زد.
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کنم باشه؟ میدونم همه بدنت درد اصاًل من نگاه نمی -

میکنه. تا یکم با لبات تسویه حساب کنم مسکنم اثر 

 میکنه.

 موهام رو نوازش کرد، مالیم. با مهربونی!

ته دلم باور  یک جوری با صالبت و محکم گفت که

 کردم. 

من ترسیده بودم. هرکسی جام بود حس ترس بهش دست 

 داد. برای یک لحظه بغض کل گلوم رو احاطه کرد.می

موهام رو با سر انگشت هاش نوازش کرد و همون طور 

 که روی باالتنم تمرکز کرده بود مهربون گفت:

 باشه عروسک؟ نگاه نمیکنم خب؟  -

ارویی که بهم داده رو تفکر و تو حال خودم نبودم، شاید د

 فهمم و حتی احساساتم اثر گذاشته.
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وقتی لباس زیرم رو درآورد حس کردم نفسم رفت. جونم 

رفت، تکون خفیفی که به بدنم داد چنان کمرم و گردنم 

تیر کشید که اومدم از عجز هق بزنم که با تمام قدرت به 

 جون لب هام افتاد.

سلول به سلول  تونستم بابا حرص و خشمی که می

 وجودم احساس کنم لب هام رو بوسید.

جونم کشید. از تن بزرگ تب دارش رو روی تن بی

حرارت و برخورد پوست ملتهبش به تن عریانم نفسم تند 

 شد.

 کرد؟ چرا دردم کم نمیشه؟چرا مسکنی که گفت اثر نمی

گفت چیشده که این طوری افتاده به کاش حداقل می

 تهمت زده، کی چی گفته؟ گفت کیجونم، کاش می
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کار کردن؟ گذشتش باز چه ربطی به االن بتاهاش مگه چی

 داره که کوتاه نمیاد؟

 چرا نمیگه؟ 

چرا این المصب نمیگه چیشده که حداقل بدونم چرا باید 

 این همه درد رو تحمل کنم؟

کم کم بوسه هاش شدت گرفت و من کنترل اشک هام 

 رو از دست دادم. 

 عروسک آرشام...امشب...طوری نمیشه  -

میون نفس نفس زدن هامون به چشم های درخشانش که 

 سوخت خیره شدم.عین خورشید می

و امشب مال من میشی...دیگه کسی گوه بخوره اسمت -

 به زبون بیاره.

*** 
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دونم ساعت چند بود که با صدای رعدو برق و تیر نمی

 کشیدن زیر دلم چشم هام رو باز کردم.

 🍹 

۴۴۹ 

 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡� � � ♡°๑█▬▬▬▬ 

نگاه خمار و سوزناکم رو به اطراف انداختم. تکونی  

خوردم که همزمان لگنم تیر کشید و پتوی روی بدنم یکم 

 کنار رفت. 

دیشب تا حد زیادی برام گنگ و غیرقابل باوره و مخم به 

 سختی به یاد میاورد.

کردم یک م رو تکون دادم، حس میبازوی خواب رفته 

 با بارش از روم چند بار رد شده که انقدر داغونم.تریلی 

 انگشت هام رو زیر تنم کشیدم و قلنج گردنم رو شکستم. 
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تمام موهام هپلی وار دورم پخش و پال بود. بدنم عریان 

بود و مالفه زیر تنم کمی خونی! چشم هام رو از حرص 

 و خشم محکم بهم فشردم.

داشتم و درد!  درمورد دیشب تا جایی که یادمه، فقط درد

 هیچی نفهمیدم، حتی مسکنی که گفت اثر نکرد.

کردم راه نفس سوتینم سرجاش بود و احساس می 

کنه یا شایدم کشیدنم رو بسه و قلبم رو داره مچاله می

 ای مچاله شده...قلبم از چیز دیگه

نگاه بی رمقم رو به تراس انداختم. با باالتنه برهنه پشت  

کشید و به منتظره روبه روش می به من، تو تراس سیگار

 خیره مونده.

 معلوم نیست افکارش تو کدوم دریا داره خفه میشه. 

ابرهای تیره جلوی خورشید رو گرفته بودن و ساعت 

 ایه...حدود نه و خورده
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ای به بوی بارون و جنگل از الی درز باریک در شیشه

 کرد.داخل رسوخ می

 ناه!حس بدی داشتم، یک حس غریب، یک حس گ

قط ای فعصبانی بودم، از عریان بودنم، از دیشب، از رابطه

خبری و از همه بدتر درد داشتم، از حرف نزدنش، از بی

 ام شکل گرفت.سکسی که برخالف میل و خواسته

به سختی پاهام رو  زیر تنم جمع کردم و خواستم از روی 

تخت بلند شم که با تیر کشیدن زیر دلم نالم رو تو گلوم 

 شد. خفه

نیم خیز موندم و صورتم از درد جمع شد و حس کردم 

 نفسم درنمیاد.

ای که حالت کشویی داشت دوال موندم، در تراس شیشه

محکم باز شد و آرشام با قدم های تند سمتم اومد و 

 فوری شونه هام رو گرفت.
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 واسه چی بلند شدی؟ بخواب هنوز زوده... -

تم با وجود اومد، عصبانیدیشب مدام جلوی چشمم می

 رسید.دردم غیرقابل کنترل به نظر می

 با اخم های درهم دستش رو پس زدم. 

 بهم دست نزن. -

مات سرجاش موند. از سر ناچاری دوباره روی تخت  

 نشستم و پتورو دور بدن عریانم پیچیدم.

موهاش بهم ریخته و آشفته بود و مردمک هاش از سرخی 

سیاه و گود  سوخت و زیر چشمش کمیزیاد داشت می

 رفته شده.

داد. بوی گرگش رو حس بوی سیگار و الکل رو باهم می 

 کردم، انگار ازم دوره، خیلی دور! نمی
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جلو پاهام زانو زد، به صورت درهم جمع شدم خیره شد 

 و مالیم و آروم گفت: 

 درد داری عروسک؟ -

 🍹 

۴۵۱ 

 🍹🍹 
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م داشت مثل مشعل لبم رو به دندون گرفتم. وجود

دوید تا سوخت و یک مسیر طوالنی رو مدام میمی

 خاموش بشه ولی نمیشد.

دستم رو روی شکمم قفل کردم و زیر لب پر حرص 

 جای جواب سوالش گفتم:
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ر کادیشب چه مرگت بود؟ اصاًل واست مهم نیست چی -

پرسی درد دارم؟ هیچ حالیت هست تا صبح کردی؟ می

 کردم؟! فقط درد کشیدم و ناله

به طرز بدی مظلومانه، دربرابر منی که رفته رفته صدام باال 

 رفت سر پایین انداخت و زیر لب گفت:می

 متاسفم... -

برعکس اون که آروم و مالیم حرف میزد، لحن من شبیه 

 ترقه های چهارشنبه سوری مدام فراز و نشیب داشت.

و تا صبح کار بگی متاسفم وقتی دهنمخوام چیمی -

 ویس کردی؟ وقتی یه ذره گوش نمیدی چی میگم!سر

 به خدا مجبور بودم عزیزم... -

 نگاهم رو تیز کردم و بدتر بل گرفتم.
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مجبور چی بودی؟ یه کلمه مثل آدم حرف نمیزنی ببینم  -

 چه خاکی تو سرمون شده...

ش زد و شبیه آدم هایی که چنگی به موهای بهم ریخته

ت از روح تا قلبشون یک مسافت پرپیچ و خم رو با مشق

 کردن تا جلوی چشم طرف فروکش نکنن، لب زد.طی می

کارن اینجاست یاس، اومده دنبالت. دیشب ترسیدم یکم  -

 کردم مسکن ها اثر میکنه.مست بودم، فکر می

 ابرو درهم کشیدم.

اینجاست که اینجاست، به درک که اینجاست. مگه  -

 پیشبینی نکردی بیاد؟ 

ه بود و داشت جزغاله میشد ولی این رگ گردنش باد کرد 

 لحن آرومش یک میلی متر تغییر نکرد.
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تو گوش بتاهام چرت و پرت پر کردن یاس، ترسیدم.  -

ترسیدم دیشب فقط ترسیدم از دست بدمت همین. می

 بری...

خودشم کالفه شد، سرش رو پایین انداخت و چندتا نفس 

 عمیق کشید. 

شمم بدتر زبانه جای اینکه از حرفش آرامش بگیرم خ

 کشید  و با لحن تندی گفتم:

کجا برم مرد حسابی؟ منه خر کجارو دارم اصاًل برم؟ از  -

عقدم فرار کردم اومدم پیش تو...نشان کوفتی گرگت رو 

 گردنمه و تو ترسیدی برم؟

فکش منقبض شد، انگشت های مشت شدش هرآن 

 تونست دیوار رو خراب کنه.می
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از دم و دم عمیق تکون باالتنه عضالنیش تو یک ب 

خورد و شونه های پهنش سر خم شدش رو تحمل می

 کرد.می

اومدن کارن برام مهم نیست ولی خودخواهی تو مهمه،  - 

اصاًل همتون خودخواهید. هرچی گرگینه دیدم خودخواه 

خوای همه بوده، حاضری واسه نگه داشتن چیزی که می

 ه.ت باشکار بکنی حتی اگه به قیمت صدمه زدن به طرف

نگاه شاکی و تیزی بیرون کشیدش رو به چشم هام 

 دوخت.

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(
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فگیم رو اعصابم تاثیر گذاشته بود که شاید درد زیاد و کال

 رحمانه ادامه دادم.این طوری بی

لنگه کارن! فرقت با اون چیه؟ اونم واسه نگه داشتنم  -

خواست خودمم تیکه پاره کنه. فقط تو تا االن رو می

 نکرده بودی که چقدر خواسته خودت مهم تر از خودمه.

گفتم گلوم از حجم جمالتی که با داد و حرص می

 سوخت. 

ش که حرف زیاد داشت و چشم آرشام برعکس چهره

 گفت.های پرفروغ و شاکیش، هیچی نمی
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کالفه درحالی که از درد زیاد کمی دوال مونده بودم بلند 

 شدم که اونم بلند شد و بازوم رو گرفت و گرفته گفت:

 بخواب یاسمن... -

 دستش رو پس زدم.

خوره. میولم کن حالم داره از خودم و جسمم بهم  -

کردیم بعد...نه این نباید این طوری میشد، باید عقد می

 مدلی، نه این شکلی! نه با این همه عذاب!

 کجا میری؟ -

دربرابر لحن محزون و آرومش صدای من پر از خشم و 

لرزید رعشه و پس لرزه بود، طوری که بی اراده صدام می

 و کمرم حتی واسه حرف زدن صاف نمیشد.

بدنم پیچیده بودم و قصدم نداشتم یک بار پتوم رو دور 

 دیگه تنم رو عریان ببینه.
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خبر مرگم میرم حموم تا بیشتر از این حالم بهم  -

 نخورده.

اینبار به جای اینکه دستم رو بگیره سینه صاف کرد و 

 روبه روم ایستاد.

اش رو با اون شلوار اسلش هیکل درشت و مردونه 

 مشکی رنگ تنش رو سد راهم کرد.

کنم و تمام حس و حالت و عصبانیتت رو درک می -

بهت حق میدم اما، اگه مجبور نبودم این کارو 

کردم...جبران میکنم به خدا، پس فردا وقت گرفتم نمی

 کنیم.میریم عقد می

مردمک هام دو دو میزد، از دستش عصبانی بودم ولی 

ش مهربون حرف میزد دلم یک وقتی برخالف چهره

 طوریش میشد.
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یک دست دو طرف پتو رو سفت تر نگه داشتم و با  با

 ام مشتی به سینه ستبرش کوبیدم.دست دیگه

پس فردا نه! همین االن میریم...االن، االن! میفهمی؟ پس  -

 فردا نه االن!

ام چشم هاش گرد شد، مچ دستم دربرابر جیغ آخر جمله

 رفت.کوبیدم گش میرو که با هر یک کلمه بیشتر به سینه

 تو گلوم مثل یک بادکنک سفت پر سروصدا ترکید.  بغض 

حجم زیادی احساسات و حس بد درونم جست و خیز 

 کردن و همشونم قلبم رو نشانه گرفتن.می

کوبیدن و حرف مهیار وقتی اون گذشتم رو تو سرم می 

تو مغزم به طرز  《آرشام بدتر از کارنه》گفتزمان می

 رفت.واری رژه میشکنجه

 ش ناله کردم.ه وا رفتهدربرابر چهر 



 

Romanzo_o 2752 

نباید این طوری میشد، نباید قبل عقدمون این کارو  -

کردی...ما محرم نبودیم...حق نداشتی بهم دست بزنی می

وقتی محرم نبودیم...برداشتی دارو به خوردم دادی که 

 صدام درنیاد که هرکاری...د..دوست داشتی بکنی...

 🍹 
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ق زندنم جلو اومد و خواست بغلم کنه که شوکه از ه

 دستم رو از دستش بیرون کشیدم. 

انگشت هاش مشت شد و با لحن لرزونی که باز بلند تر 

 از صدای من نبود گفت:

نه به خدا یاسمن، این چه حرفیه داری میزنی نوکرتم؟  -

م و باهات کامل نکنبابا الکردار تهدیدم کردن که اگه رابطم
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گردونم پیش پسر عموت... بتاهای برتمجبورم میکنن 

اعتمادن سر جفت قبلیم همه چیز من ترسوان، بهم بی

خراب شد. اون زمان وقتی ماریارو نشان زدم بابای امیر 

و کشت وسط یه قتل عام حسابی بهم حمله کرد، مردمم

خواستم جلوی جنگ دو گله رو گیر بودم...من فقط می

 بگیرم ولی...

موهاش زد و عصبی زیر لب به مکث کرد، چنگی به 

 اشک هام اشاره کرد.

 ریدم!  -

شاید هنوز تحت تاثیر بهم ریختگی وضعیتم و دردم بودم 

 کردم همه چیز افتضاحه!که انقدر حس می

برمت محضر عقدت و...به خدا همین امروز میببین من -

میکنم. فقط دو ساعت دندون رو جیگر بذار این مسخره 

 و تو جدیه برن. جریان منها بیان مطمئن شن 
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نگاه بغ کردم رو باال کشیدم و به چهره ناراحتش که تو مه 

 غلیظی از خشم شناور بود خیره موندم. 

نفس های تند و نامرتبش و مردمک هایی که از صورتم 

 رفت.یک سانت پایین تر نمی

کردم دنده هام شکسته و از اینکه نه مادر داشتم حس می 

 ی پدربزرگی که دوستم نداشت، غمگینم.و نه پدر و نه حت

گریه نکن یاسمن، من بمیرم گریه نکن! آخه چرا داری  -

گریه میکنی وقتی من بیشرف اینجام، مگه پری نیستی؟ 

مگه قدرت نداری؟ جای اون نگاه مظلومت بزن شل و 

 پلم کن.

روی زمین سقوط کردم، پتو رو بیشتر به خودم چسبوندم 

 و چشم بستم. 

الی سرم ایستاد و تا خواست چیزی بگه در اتاق کالفه با

 با تقه کوتاهی باز شد و پشت بندش بهار داخل اومد.
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از دیدن من نگاهش گرد شد و تا خواست حرف بزنه 

 آرشام غرید.

 دیر رسیدی کجا بودی؟ -

بیچاره از چهره وحشتناک آرشام کپ کرد. درحالی که 

 کرد گفت:شال طوسی دور گردنش رو باز می

تو گفتی کسی نفهمه با بدبختی امیرحسین و مسعود   -

 کردن که!رو پیچوندم. ول نمی

نگاه خشمگینش رو ازم پنهان کرد، شق و رق ایستاد و با 

 انگشت های مشت شده سینه به سینه بهار ایستاد.

حواست به یاسمن باشه، کمکش کن  لباس بپوشه فقط  -

 دقیقه طول حموم نره تا بیام. این مراسم بیشتر از پنج

 گذرونم.و از دم تیغ میبکشه همشون
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عالوه بر من بهارهم از لحن ترسناک آرشام  که شبیه یک 

 دقیقه قبلش نبود، مات موند.

به من نگاه کوتاهی انداخت و راه رو برای قدم های تند  

و اخم های درهمش وا کرد. وقتی از اتاق خارج شد زیر 

 لب گفت:

 این وحشی شد.خدا خودش رحم کنه، باز  -

 

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

و چهارده تا صلوات برای درگذشتگان از اول خلقت تا 

 االن
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*** 

 م نرم؟ یعنی چی این حرفش؟چرا حمو -

دزدید و به درحالی که نگاهش رو به سختی از گردنم می

 کرد تا معذب نشم با کالفگی جواب داد.دیوار نگاه می

آمد گویی میگه. احتمااًل سوفیا و واسه مراسم خوش -

 ماندانا به زودی میان اینجا.

بعد اخم های تندش بین ابروهاش رو چین داد، موهای 

 رو عقب برد زیر لب غرید.فرفریش 
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هرزه های پرو، رفتن آدم شدن واسه من! اون زمان که  -

و مثل خر تو گل گیر بودن یادشون رفته کی دستشون

 گرفت. 

بلندی دامن کلوش قرمزی که بهار برام آورده بود تا پایین 

م بود ولی احساس رسید. بلوز مشکیش اندازهپام می

 کردم.خفگی توش می

کلش رو از الی در چوبی کلوزت شیش صداش و هی 

 شنیدم. ست، میمتری که تمامش لباس مردونه

 بخور، االن آرشام میاد سرویس میکنه. شیرموزت -

نگاه همچنان خیسم رو به لیوان بزرگی که خرده های 

پسته توش غوطه ور بود و روی محتواش کف غلیظی از 

 خامه و شیره انگوره، دوختم. 

ه مخملی جلوی کمد دیواریش نشستم روی چهارپایه روی

 و بغ کرده اشکم رو پاک کردم.
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کشید، کمرم دردش کمتر شده بود و زیر شکمم تیر می

 سوخت.پوست گردنم کمی می

 یاسمن... -

درو باز کرد، از دیدن مالفه خونی روی تخت که زیر 

بغلش زده، از خجالت و شرم کم مونده بود خودم رو ریز 

همون معجونی که یک ساعته بهار  ریز کنم و بریزم تو

 کنه بخورم.التماس می

 لب گزیدم و با حرص گفتم: 

 .کردمو دست نزن کثیفه خودم جمعش میاین کوفتی -

گونه هاش سرخ شد انگار اونم خجالت کشید، طوری که 

 کرد ناراحت نشم گفت:سعی می

 خوانش.باید بدم به جفت بتاها...واسه مراسم می -
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ون داد و بوی بارو اتاقکی که بوی قهوه مینفس کشیدن ت

رو با هر نسیم از دریچه هوای باالی سرمون داخل 

 ریخت، سخت بود.می

ایه؟ از کجاتون درمیارید این چه طور مراسم مسخره -

 اینارو؟ 

لیوان رو به دست گرفت و جلوی پاهام زانو زد. نگاهم 

رو از چشم های غمگین و مهربونش که تو این یک 

کرد آرومم کنه، گرفتم و به تصویر خودم ت سعی میساع

 تو آینه تمام قدی زل زدم.

آمد گویی توسط همسر بتا به عنوان مراسم خوش -

آمد میگه. نماینده گله انجام میشه. گرگش بهت خوش

و نشونش میدی و به عنوان عضو جدید نشان گرگ آرشام

 و همسر آلفا قبولت میکنه. اینم...
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کرد. حتی دیدن اون لکه های خون روش  پارچه رو نگاه

 حالم رو بهم میزد..

به سختی جلوی بغض کردنم رو گرفته بودم، اعصابم 

 کرد. سرجاش نبود و حرف زدن بهار آرومم نمی

ای که زیر تیغ و اسلحه بغضم دمی گرفتم و با لحن خفه

 اومد گفتم:صداش درنمی

 ه؟و انجام میدید؟ بینتون رسمهمتون این مراسم -

🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

 🍹 

۴۵۴ 
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 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡� ♡°๑█▬▬▬▬ 

چهارزانو روی زمین نشست و با نیمچه لبخند کجی 

 جوابم رو داد.

ه. واسه صدسال پیشه. قباًل این کارو این مراسم ور افتاد  -

 ایکردن تا نشون بدن آلفاشون دختری قوی و باکرهمی

 انتخاب کرده.

دستم رو از بین انگشت های یخش پس کشیدم و روی  

ای از صبر و شکمم قفل کردم. مردمک هاش تو کاسه

 تحمل لرزید.

عصبانیتم شبیه یک دکل نفته که فقط یک کبریت و شعله  

 خواست تا کل آسمون شهر رو تیره و تار کنه.یکوچیک م

 تیز شدم و با لحن تندی گفتم:
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خوای بگی آرشام سر یه مراسمی که دیگه یعنی می -

 انجام نمیشه دیشب...

ساکت شدم، با دست چشم هام رو فشار دادم و سعی 

 کردم عمیق ترین نفس های زندگیم رو بکشم. 

م خیز شد و بهار که چشم هاش گرد شده بود فوری نی

 شونه هام رو گرفت.

 اشتباه متوجه شدی! -

 عصبی تو صورتش براق شدم.

یک لحظه احساس لذت بهم دست داد، بهار از طرز  

نگاهم ترسیده و شاید االن، وقت خوبی واسه عذاب 

 وجدان بابت ترسش نباشه.
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خودش عقب کشید، نفس خفه شده درون ریه هاش رو 

رد تن چشم هاش سعی کبه سختی بیرون فرستاد و با بس

 به خودش مسلط باشه.

خواد س و دلم نمیمیدونی این بحث واسه گذشته -

 به تباهیمون بهت بگم.راجع

و با بتاهاش مشکل اینکه آرشام رابطه خراب شدش 

درست نکرده. بعد اینکه فهمید ماریا خیانت کرده کمرش 

شکست و به خاطر کمک به آریا اعتماد افراد کله گنده  

 از دست داد.  رو

کوبید، صدای روح زخمیم ضربان قلبم تند و پر درد می

 بدجور سوهان روح و روانم شده.

اون زمان که ماریارو به عنوان جفت آورد تو گله، حتی -

کسی بهش خوش آمد نگفت، همه باهاش مخالفت کردن. 

بهش برچسب الشی بودن زدن که به ناموس رفیقش 
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ماد از دست رفته رو درازی کرده. نتونست اعتدست

برگردونه و تو همون خرتوخری بابامون کشته شد. آرشام 

شد آلفا درحالی که بقیه متحدهاش بهش پشت کردن، تو 

فکر کن خودش تنهایی بار همه چیز رو به دوش 

 کشید.می

قدری ساکت شد، نفس هاش تند شده بود و صداش از 

 ای لرزید.بغض خفته

ر اعالم جنگ کرد. زن و بچه وقتی بابام مرد، بابای امی-

خواست همه بمیرن. آرشام سعی کرد همه حالیش نبود می

و نگرفت حتی امیرم و درست کنه ولی کسی پشتشچی

کاری نکرد چون باور کرده بود که به خواهرش تجاوز 

شده. داداشم تنهایی جلو رفت و درست وقتی که دیگه 

رون اوتی بیتفلب تیغ بود امیر کم آورد، از اون نقاب بی

اومد به دادش رسید، بیشتر به خاطر خواهرش البته! از 
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آرشام خواست با پدرش صلح کنه، قلمرو و ثروت 

خاندان سلحشور رو گرفت و خودشم تبعید کرد تا 

 پدرش بیخیال کشتار شه...

 🍹 

۴۵۵ 

 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡� ♡°๑█▬▬▬▬ 

قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. از اینجا به بعد 

دونستم و به طرز وحشتناکی االن از خشمم یداستان رو م

 کرد.کم نمی

 شاید حتی بدتر تیشه به ریشه نهال ضعیف آرامشم زد.

ش با ماریا و دوستی صمیمانش با امیرحسین آریا! رابطه

 حتی تصورشم برام مهلکه.
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دستمال کاغذی از تو جیبش درآورد و کمی سریع ادامه 

 داد.

ش استفاده کرده. کارن از گذشته گندش علیه خود -

پسرعموت میدونه بتاهای آرشام هنوز به خاطر گذشته 

اعتمادن برای همین یه مشت شایع چرت بخش کرد. بی

 آبروی جفتتون در خط بود...یاسمن جونم...نفسم...

 م مچاله شد.چهر

خواست از زخم خواست دست برداره؟ نمیکارن نمی

 زدن و گند زدن تو اعصاب و روانم دست بکشه؟

برای چند لحظه پشیمون شدم که چرا تو پارکینگ 

 شکستم...رو می نکشتمش! باید گردنش

بهار جلو اومد و انگشت هاش رو قاب استخون 

 سرزانوهام کرد و با لحن پر تمنایی لب زد.



 

Romanzo_o 2768 

توروخدا ازش دلگیر نشو، به خدا تحت فشارش  -

گذاشتن. به خدا داداشم جونش به جونت وصل شده. تو 

ون قلبش وایمیسته...به خدا شرایط بحرانیه میگی آخ ا

 وگرنه از قصد نکرده.

سوخت و قاطی درد مضحک شکمم این یکی بین پام می 

 بدجور خار تو چشمه. 

نامحسوس پاهام رو بهم چسبوندم و با دست شکمم رو 

فشار دادم. حرف هاش شاید تاثیر گذار بود چون خشمم 

 خوابید و کالفه گفتم:

و درست نکرد که االن سر همچین چیز ش رچرا رابطه -

 ای حمایتش نکنن؟مسخره

با غصه دربرابر من خسته که توانی برای پرسیدن سوال  

 هام نداشتم، گفت:
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بعد سه سال بدبختی و عذاب وجدان مشخص شد از   -

اولش کلک و بازی بوده، تجاوزی در کار نبود و همش یه 

نم امیرحسی نقش کوفتی واسه خفه کردن آرشام بوده. پدر

تاوان داد، همون جادوگری که ماریارو کشت، پدر امیرم 

کشت. وقتی امیر تاجگذاری کرد تحریم قلمرو گرگینه 

هارو برداشت ولی آرشام از تنهایی جنگیدن و خیانت 

و ول کرد و رفت، دیدن خسته شد. گله و افرادش

خواست یکی گذره، دلش میدونستم تو دلش چی میمی

 ولی کسی نبود...بهش بگه نرو 

 تو چی؟ تو چرا نگفتی بمون؟ -

 بغ کرد و با چونه لرزونی لب زد.

کار؟ دلش خوش نبود خواست چیو میکافی نبودم، من -

یاسمن. اگه از آمریکا برگشت به خاطر عمه فریبا بود که 

 رفت خانه سالمندان.
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 قلبم به درد اومد و تا حدی بهش حق دادم.

کشید و تحت به دوش می تنهایی داشت همه چیز رو

 فشار بتاهاش و پسرعموم و حتی پریزاده...

 🍹 

۴۵۶ 

 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡� ♡°๑█▬▬▬▬ 

ولی کار دیشبش همچنان برام قابل قبول نیست، نباید این 

 مدلی میشد.

هتر کرد حالم بتونست توضیح بده یا صبر میحداقل می 

کرد و بشه، واقعًا تو اون لحظه قلبم باهام همکاری نمی

 ذاشت یک دلیل منطقی برای آرامشم پیدا کنم.نمی

 کرد.این حرف ها دیشب رو جبران و پاک نمی 
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صدای رعدو برق و شکافته شدن آسمون تو سرم 

م پیچید و نامحسوس سر انگشتم رو به نگین حلقهمی

 چسبوندم و دایره هایی کوچیک دور ابعادش کشیدم.

 شما چرا هنوز آماده نشدید یاسمن خانم؟ -

شنیدن ناگهانی صدای ظریف یک زن تمام افکارم رو 

 شبیه پارچه پاره کرده.

جا خورده سرم رو سمت در چرخوندم. بهار هول زده  

 بلند شد و کمی دور تر ایستاد.

موهای خاکستری کوتاهش زیر شال مشکیش بدجور تو 

 رفت.چشم می

کنارش یک دختر دیگه ایستاده بود که خیلی جوون تر 

رت و شاید حرص از اون نگاه طوسیش میزد و شرا

چکید. از جام بلند شدم و با اخم های درهم و لحن می

 تندی گفتم:
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 ببخشید شما؟ -

ای، بدون توجه به بهاری که خودش رو لبخند دوستانه

کردن انگار بهار عقب کشیده، زد. یک طوری رفتار می

 اونجا نیست! 

 دستش رو سمتم گرفت و محترمانه گفت:

 م. جفت خسرو بیگی. سوفیا -

 منم ماندانام. جفت محمد روح نواز. -

 منم که میشناسی... -

نگاه تیز شدم به پشت سرشون رسید، دیدن ریما و اون 

لبخند دلفریبش از اون دسته چیزایی که دوست داشتم 

 خاکسترش کنم.

 بهار کمی سمتم مایل شد و با لحن ناراحتی گفت:

 ضیح دادم...شوهراشون بتان، همونایی که تو -
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ش خوندم، مثل یک بقیه جمالتش رو از تو صورت کالفه

 شد.دکلمه بلند که برای شخصی که کره بیان می

 بدون توجه به دستی که به سمتم درازه، جلو رفتم.  

گرگ هایی که چشمشون از دیدنم رنگ تاسف گرفت. 

 خواست جفت آرشام انسان باشه. انگار دلشون نمی

دم، موهای طالییم دورم آزادانه چرخ گردشی به گردنم دا

میزد و نگاه سرخ ریما روی نشانم بوی تنفر و حرص 

 داد. می

خانم بیگی از آشنایی باهاتون خوشحالم ولی لطفًا وارد -

خوره شید در بزنید. به سرو وضع عالیتون نمیهرجایی می

انقدر بی شخصیت و بی مالحضه باشید! شاید من تو 

 .شرایط مناسبی نبودم

 ابروهاشون باال رفت و ریما به دیوار تکیه داد و خندید.
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ای و آرشام براتون توضیح داده ما فکر کردیم شما آماده -

 که ما قراره...

ای پریدم. کف دستم رو ادبانهبین حرف هاش به طرز بی

به نشانه سکوت باال آوردم و درحالی که درد کمرم رو 

 گرفتم لب زدم.نادیده می

به آداب معاشرت اده ولی صحبت من راجعتوضیح د -

بود و حفظ حریم خصوصی! حاال تشریف ببرید بیرون 

 آمد گویی با گرگ های درونتون نیستم.هنوز آماده خوش

 🍹 

۴۵۷ 

 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡⛺� ⛺♡°๑█▬▬▬▬ 

کمی بهم نگاه کردن، تو چهره ماندانا فحش خوابیده بود و 

 ت.داشبرعکس سوفیا اصاًل تمایلی برای هم صحبتی ن
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نظیر این جور آدم هارو زیاد دیدم، کسایی که از باال به  

 کنن و خودشون رو برتر میدونن.همه و همه چیز نگاه می

وقتی اون دو نفر بیرون رفتن، ریما دست به سینه بهم 

 خیره موند.

بهار با اخم از اتاق کلوزت بیرون اومد و از کنارمون رد 

 شد که ریما سمتش چرخید و گفت:

حوال دختر عمو؟ تحویل نمیگیری، وارث خاندانت ا -

 حالش خوبه؟ 

خورد عصبیم تمسخری که تو لحنش مثل کرم وول می

کرد، بهار قدری نگاهش کرد و با فشار دادن ناخن هاش 

 تو مالفه سکوت رو ترجیح داد.

تو چه طوری یاسی خانم؟ از قیافه رنگ پریدت و  -

 وندی.و گذرچشم های پف کردت مشخصه شب سختی
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 پوزخندی زد، جلو اومد.

کردم که مهمون پیش خودم داشتم دو دوتا، چهارتا می

 حسابش کنم یا نه!

پره های بینیم گشاد شده بود، بوی عطرش یخش رو  

 کرد.سلول به سلول مغزم اسکی می

گرگ آرشام آلفاست، درکت میکنم، سیرمونی نداره.  -

 امیدوارم دهانه رحمت زخم نشده باشه...

صورتم خم شد، واقعا چرا داشت رو اعصابم راه  روی

 میرفت؟ حرصش گرفته؟ خوشحاله؟ چه مرگشه؟ 

 بهار دخالت کرد و هشدار مانند لب زد.

 و ریما، بیا گمشو برو بیرون.ببند دهنت -
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بی توجه به بهار خیره تو نگاهم موند، منی که به سختی 

ابم صترسیدم کنترل اعخواست بهش نگاه کنم، میدلم می

 رو از دست بدم.

خوام مطمئن شم حال ملکمون من فقط نگرانشم، می -

خوابی با آرشام سلحشور فانتزی اکثر خوبه. تجربه هم

ست ولی خب به نظر نمیاد اونقدرام که بقیه دخترای گله

 میگن جذاب باشه.

ار اش ککم کم نیشخند رو لبم شکل گرفت. حسادت زنانه

 دستش داده.

شد، ناخن های کاشته شده صورتیش  انگشت هاش بلند

 رو به پوست گردنم و جای نشان آرشام نزدیک کرد.

به خصوص که دیشب فرصت معاشقه پیدا نکردید،  -

خوای یه وقت دکتر زنان برات بگیرم؟ از سالمت می

 رحمت مطمئن شیم؟
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 تو یک ثانیه خشمم به کل وجودم چیره شد.

واست دهن مچ دستش رو گرفتم، کمی جا خورد و تا خ 

باز کنه حس درد تو کل بدنش مثل اسید پخش شد، 

ش حس کرد جلوی تنفسش دردی که تو ناحیه قفسه سینه

خواست بگه رو گرفت و زبونش برای حرفی که می

 نچرخید.

خوای من یه وقت دکتر برات بگیرم عزیزم؟ واسه می -

 جا انداختن مچ دست! نظر چیه؟

شد. فشار انگشتم  از درد تمام جوار صورتش درهم جمع

رو بیشتر کردم و همزمان به پایین تنش نگاهی انداختم که 

 دست آزادش همون سمتی رفت.

 🍹 

۴۵۸ 

 🍹🍹 
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 یاسمن ولش کن... -

بهار وحشت زده کنارم اومد ولی جرات نزدیک شدن 

نداشت، ترسی که داشت مانع میشد تا جلوی حرکاتم رو 

 بگیره.

کرد و من به طرز خیلی وحشتناکی اصاًل فقط تمنا می 

 واسم تمنای نگاهش مهم نبود.

خواد از و وا کردی خواستم بدونم دلت میسر بحث -

رابطه های وحشیانه کارن با دخترای مختلف برات 

تعریف کنم؟ میدونی من شاهد خیلیاش بودم؟ دوست 

 و تعریف کنم؟داری برات دونه به دونش

 دو زانو افتاد. 
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شه، کرد جیغ نکتی با گاز گرفتن لب هاش سعی میبه سخ

احساس لذتی وصف نشدنی کل تنم رو گرفت، درد کمرم 

 نوشیدم.ای از عسل رو میاز بین رفت و دریاچه

لذتی که بدنم مثل کنه بهش چسبیده و قصد رها کردنش  

 رو نداشت. 

 و نداره.توروخدا ولش کن...ارزشش  -

ره مچاله شدش و عرق م روی چههای آب گرفتهمردمک

 کرد، دور میزد.هایی که از سرش و صورتش شره می

 شدم.چه عطش بی انتهایی بود که سیراب نمی 

پلک هام رو بهم فشردم نوشیدن عسل برام کافی بود، با 

رها کردن دستش به پهلو روی زمین افتاد و دو دستی زیر 

 شکمش رو فشرد و پاهاش رو جمع کرد.
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ت هنوز سالمه ولی اگه بازم دری نگران نباش، رحم -

 وری ببافی بهت قول میدم آرزو به دل بچه بمونی.

بهار وحشت زده آب گلوش رو قورت داد و چشم های 

 چرخید. گردش روی جسم ریما می

خونسرد دمی گرفتم و به صدای دلنواز و بارون و هوهوی 

 باد گوش جان سپردم. ضربان قلبم آروم شد.

 ن برای کارن ببر...یه پیغام از طرف م -

موهام رو با مالیمت پشت گوشم فرستادم و جلوی 

لرزید و نفسش با هین جسمش زانو خم کردم. نگاهش می

 هین خارج میشد.

با سر انگشت هام موهای روی صورتش رو کنار زدم و به 

شلوارش که لکه های خون داشت پر رنگ تر میشد 

 نیشخندی زدم. 
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خته بودم ازش گرفتم و کم کم دردی که به جونش اندا

 خونسرد گفتم:

از طرفم به کارن بگو اگه یه بار دیگه دنبالم بیاد، سعی  -

و خراب کنه...رو اعصاب آرشام بره و دردسر کنه زندگیم

 درست کنه یه جوری طومار

و و درهم بپیچم که جهنم براش حکم بهشتشطایفه 

 داشته باشه.

وی فرش نفسش آروم شد، دردش خوابید. سرش رو ر

چسبوند و با نگاهی خمار از بی رمقی نگاهم کرد که بلند 

 شدم و سمت پنجره رفتم.

اصل وصیت نامه پدربزرگم دستمه، بهش بگو تا قرون  -

و از خودش و اون پدر آخر پول و ثروت خانوادم

 عوضیش میگیرم. بهش بگو دست از سر آرشام برداره...
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که تند نفس نگاهم رو تنگ کردم و به جسم نیم خیزش 

کرد نشون نده چقدر وحشت کرده، کشید و سعی میمی

 اشاره کردم.

 ماهت میشوم:

 🍹 

۴۵۹ 

 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡⛺♣️⛺♡°๑█▬▬▬▬ 

 

و به صدتای کارن نمیدم. یه تار موی گندیده آرشام -

بهش بگو فقط یه بار دیگه بخواد تو گله شوهرم اختالف 

 نم.و سرویس میکبندازه دهن خودش و هفت جدو آبادش

کلمه شوهر رو چنان از قصد غلیظ گفتم که چهرش درهم 

 شد. 
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دستش رو زیر تنش کشید و کمر صاف کرد و به دیوار 

 تکیه زد.

 می...گم...بهش! -

ش که بسان درخت ها زیر صدای خشدار و پر از رعشه

 لرزیدن، تو گوشم پیچید.تازیانه باد می

 با اخم ادامه دادم.

ت میگی که ثل آدم به گلهنشان گردنمم که دیدی، م -

 همه چیز جدیه یا نه؟ 

کشید تا خون روی درحالی که مانتو کتانش رو پایین می

شلوارش مشخص نباشه به گرگ گردنم خیره شد و سری 

 به معنی باشه تکون داد و لنگ زنان سمت بیرون رفت.

بهار همچنان مات و مبهوت مونده بود و از صحبت کردن 

 کرد.خودداری می
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رتم رو سمت تراس و جنگلی که فاصله چندانی با صو 

 ویال نداشت چرخوندم.

بارون و رعدوبرق و بوی دریا و صدای باد! یک قهوه  

خواست و زمانی که سرجاش صبر کنه و پاهایی دلم می

 که از ایستادن خسته نشه.

 بهار ازم انقدر نترس... -

ای کشیدم و با لحن اومد. پوف کالفهصداش درنمی

 می گفتم:مالی

میدونم کارن تو قلمرو آرشامه و اگه بالیی سر ریما بیاد  -

جنگ میشه. شاید گرگینه ها درست نشناسم ولی دیگه 

 خر نیستم.

 نقش کمرنگ لبخند رو روی بوم لب هاش احساس کردم. 

 یه لطفی کن و به خانم ها بگو برای مراسم بیان باال. -
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 بمونم پیشت؟ -

م. گرگشون قراره نشان آرشام نه، خودم از پسش برمیا -

ای که نمیکنن؟ رو یه لیس بزنه و بره دیگه؟ کار دیگه

 جای دیگم لیس نزنن اعصاب ندارم!

صورت رنگ پریدش با خنده های ریزش کم کم طراوت 

 گرفت. 

 به لحن شوخم واکنش نشون داد و جلو اومد.

 و فقط گرگ داداشم لیس میزنه.جای دیگت -

هام سرخ شد. دیشب و گونهحرفش خجالت آور بود 

 کاماًل متوجه شدم داداششون چقدر خوش اشتهاست.

بهار مظلوم بود، ساده بود، درست مثل یسنا مهربون بود و 

 کرد.ترسید ناراحتم میوقتی می

 سری تکون دادم و روی تخت نشستم.
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 خوام برم حموم...و بزنن برن! میبگو بیان لیسشون -

 🍹 

۴۶۱ 

 🍹🍹 

▬▬▬█๑°♡� � � ♡°๑█▬▬▬▬ 

 گرگ طوسی سوفیا چشم های کشیده زیبایی داشت. 

یک زمانی از دیدن هرچی گرگ بود وحشت داشتم، حتی 

 دیدم.کردن رو نمیشبکه هایی که مستند پخش می

االن دو گرگینه ماده جلوی تختم با وقار و زیبا ایستاده  

بودن و من برای بار چندم از چرخش دنیام و روزگارم 

 .امحیرت زده

روی تخت، جوری که پاهام زیر تنم باشه، نشستم. درد 

ا دونم چرکمرم و گردنم از بین رفته بود ولی دلدردم نمی

 خوب نمیشد.
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نگاه براق و خاکستری سوفیا مهربون بود و گرگ ماندانا  

 کرد.مغرورانه عقب تر فقط نگاه می

تونم روی زمین بشینم و سرپام قطعًا واسه متاسفم نمی -

 خته! شما س

سوفیا پیش قدم شد، با نرمش مالیمی روی تخت پرید. به 

پنجه هاش دقت کردم که بی نهایت ظریف به نظر 

 رسید.می

اش زیر گلوم مهابا جلو اومد و با مالیدن پوزهگرگش بی 

 و بو کشیدن قفسه سینم شروع کرد.

ساکت بودم، ضربان قلبم به هیجان نشست و استرسم از 

 راب شده. ناکجاآبادی سرم خ

 چشم بستم و نامحسوس نفس عمیقی از تنش کشیدم. 
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کرد. نفس های داغش به بافت نرم باالی سینه برخورد می

 ست! نرمی موهاش روی پوستم دلچسب و بامزه

با تکون خوردن گوش هاش یک لحظه دلم خواست 

 گوش هاش رو بگیرم بکشم!

. دم مالینگاهش رو باال کشید، صورت گرگش رو به گونه

 ست!کنم گرگ آرشام یک چیز دیگهاعتراف می

 ش گرفت.انگار از طرز خیرگی چشم هام خنده

پوزش رو از زیر گلوم سمت گردنم برد، با دست موهام 

رو سمت دیگه ریختم. با حس زبون داغ و ترش روی 

 نشانم چشم هام رو بستم. 

اومد، انقدر گردنم رو لیس زد که کم کم داشت قلقلکم می

 یه کالفه شدم.یک ثان
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دستم رو تو موهای گردنش فرو بردم و با لحنی که خنده 

 حالم توش موج میزد، گفتم:های بی

 قلقلکم میاد، یکم آروم... -

سرش رو عقب کشید، صدایی شبیه خرناس از خودش 

درآورد. ماندانا باال پرید و از کنار جسم مسخ شده سوفیا 

 خودش رو جلو کشید.

دی بود، برعکس سوفیا مستقیم ایش خیلی جگرگ قهوه

 سراغ گردنم رفت و نشون داد حوصله مقدمه نداره.

لیس کوتاهی با زبونش روی نشانم زد و فوری عقب  

 کشید و پایین تخت پرید.

 به گله ما خوش اومدی! -

 شد.داد لحنش قشنگ تر میاگر فحش می



 

Romanzo_o 2791 

ابروهام از لحن نچسبش باال پریدن. شیفت داد و رفت و  

 نکرد جواب بدم.  حتی صبر

نگاهم رو از در بسته به سوفیا دوختم که همچنان خیره 

 صورتم و نشانم مونده و با کمی مکث اونم شیفت داد.

ای ست. بوی فوق العادهآرشام خیلی خوش سلیقه -

 میدی.

 🍹 

۴۶۰ 

 🍹🍹 
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 لیس زدن زنم تموم نشد؟ گفتم پنج دقیقه.  -

بی آرشام یک جوری من رو از صدای خشدار و عص

دنیای فکر و خیالم جدا کرد که نفسم تو همون دنیا، جا 

 موند.
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یک طوری غرید که حس کردم داره از طرف گرگش 

 حرف میزنه.

سوفیا لبخندی به روم زد، چرخید و درحالی که شالش رو 

کرد، رو به مردی که ازش بدجور روی سرش مرتب می

 دلگیرم گفت:

الق! خیلی خوش اومده. کی جشن تموم شد بداخ -

 گیری؟ عقد و عروسی...می

نگاه قرمز و سرخش از گوشه کادر دیدم، روی اندامم 

 کرد نگاهش کنم.چرخید و التماس میمی

 خبر میکنم. شوهرت پایین منتظرته.   -

باشه! از دیدنت خوشحال شدم یاسمن جان. امیدوارم  -

یشتر صحبت اهم ببعدًا تو فرصت بهتری ببینمت و بتونیم ب

 کنیم.
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زبونم زیر خنجر برنده نگاه آرشام قطع شده و مزه خونش 

 تونستم ته گلوم احساس کنم. رو حتی می

اومد و بادی براش سری تکون دادم، رفت. صدای باد می

 کوبه.که خودش رو مثل دیوونه ها به شیشه می

 و چرا نخوردی؟معجونت -

. آوایی خجالت صدای مالیم و خشدارش شبیه صبح بود 

زده و شرمنده، برعکس لحن تندی که با بقیه حتی 

 خواهرش داشت.

زمان های زیادی باهم تنها بودیم، تو یک اتاق، تو یک 

خیابون! تو یک ماشین، ولی تا به االن هیچ وقت انقدر 

 احساس سنگینی نداشتم. 

احساس شرم، دلگیری، عصبانیت و شاید کالفگی از حقی 

 که ازم دریغ شد.
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ش اگر همیشه و همه جا باهاش تنها شدم، اگر تو خونه

شب موندم، اگر اجازه دادم پا تو خونم بذاره همیشه 

خیالم از مردونگیش و حسن نیتش راحت بود و االن، 

حتی با وجود دلیل های خواهرش جریان برام قابل هضم 

 نیست و احتیاج به زمان داشتم. 

 ز خشم باشه.دمی گرفتم، سعی کردم لحن سردم تهی ا

 خورم. خوشم نمیاد.نمی -

بلند شدم، از بین وسایلی که برام آوردن دنبال لباسی 

 مناسب و حوله گشتم.

 یاسمن... -

ترسیدم اون کردم. میپشت بهش بودم، نگاهشم نمی

مردمک های عسلی من رو یاد درد وحشتناک دیشبم 

 خواستمبندازه که خیره تو خورشید نگاهش، ملتمس می

 ال بشه.بیخی
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خوام برم حموم. البته اگه مراسم های مسخرتون می -

 ای نمونده بخواد لیسم بزنه.تموم شده و کسی دیگه

جلو اومد، بوی بارون کل بینیم رو پر کرد، دم عمیقی از 

 م زندانیش کردم.عطرش کشیدم و ته سینه

و بخور. کلی مراسمی نیست تموم شد، ولی شیرموزت -

 ت. و...واست خو...به!چیزای مقوی توش هس

 اون معجون حکم کاچی رو نداشت؟ لب گزیدم.

حس قدم هاش، حس گرمای تنش، حس اون گرگ 

 قرارش باعث شد سریع تر وسایلم رو انتخاب کنم. بی

توجه به چهره ناراحتش سمت حموم با سر پایین و بی

 رفتم و جدی گفتم:

 خورم.گفتم نمی -

🍹🍹🍹🍹🍹 
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 ��ر پارت خوندنی بعد هربامعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

 🍹 

۴۶۱ 

 🍹🍹 
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قرار بود دوش برای جسمم کافی باشه ولی تو وان 

نشستن تمام دردای ریز و درشتی که داشتم رو تا حد 

 . زیادی تسکین داد

وان اینجا کمی بزرگتر از وان عمارت ماهه. حداقل انتهای 

 موند.پره نازوک باله هام، بیرون آب نمی
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آرنجم رو لب وان چسبوندم، باله های سفیدم زیر آب 

مثل الماس هایی که کف دریاچه پخش شدن و تحت 

 درخشید.تاثیر بازتاب نور هستن، می

، زندگیمهگفت آب مسکن و نقطه عطف پریزاد راست می

حس خوب و آرامشی که هر قطرش تو شریان هام 

فرستادن عالی بود و شاید به خاطر نزدیکیمون به می

 خواست.دریاست که دلم آب می

رسید، هرچی دیشب هنوزم برام ناراحت کننده به نظر می 

 کردم بیشتر عصبی میشدم.بیشتر بهش فکر می

تفاق تحلیل ا نیاز به تنهایی داشتم، نیاز به فکر کردن و 

 خجالت آور دیشب!

آرشام حق داشت، منم داشتم، فقط فرقمون اینکه اون 

 آلفاست و احساساتش و طرز فکرش شبیه من نیست. 
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با کامل شدن سه ساعت زمانی که مادربزرگم ازم خواسته، 

 کردم جون ندارم.حالم بهتر شد ولی حس می

با  گردنبند رو درآوردم، تن و بدن کرختم رو آب زدم و

 پوشیدن لباس هام بیرون اومدم.

از دیدنش روی تخت که فقط قسمت کمرش و باالتنش 

روی تشک قرار داشت و پاهاش آویزون بود چشم هام 

 گرد شد.

خیلی نرم سرش رو چرخوند، مردمک هاش کمی قرمز  

 بود و موهاش همچنان بهم ریخته.

 عافیت باشه... -

 ه سه گوشحسی تحویلش دادم و حولزیر لب تشکر بی

 قلبیم رو به گردنم و پشت گوشم مالیدم. 
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با دیدن قفس نرمک و قفس فسقل که جلوی میز آرایشم 

 قرار داشت، خوشحال شدم. 

لولید و نرمک فسقل بین یک خروار هویچ و کاهو می

 خورد.طبق معمول بین انگشت های آرشام وول می

 یاسمن، لطفًا معجونت بخور. یه چیزی میدونم میگم. -

ای شکل میز آرایش، بهش نگاه اخم از داخل آینه دایره

ای انداختم که قصد نداشت از این معجون کوفتی کرده

 بکشه بیرون. 

 م رو دید نیم خیز شد.وقتی صورت کالفه

 چرا؟ اینم جزو مراسم هاتونه؟ -

 دربرابر لحن تلخم نرمک رو روی تخت گذاشت.

و با لحن از روی تخت بلند شد و روبه روم ایستاد  

 عصبی که بلندتر از یک حدی نمیشد، غرید.
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به خاطر اینکه رابطه جنسی گرگینه با آدم معمولی فرق  -

میکنه. به خصوص گرگ من که آلفاست و چندبرابر یه 

گرگینه معمولی قدرت داره و به بدنت فشار آورده. پس 

 و بخور بهت قوت بده، بریم.انقدر رو اعصابم نرو و این

ال پرید، شرم کردم که معجون رو بین انگشت ابروهام با

 هام انداخت و با حرص سمت در رفت.

 کجا بریم؟ -

جلوی در ایستاد، پنجه هاش مشت شده بود و رگ 

 رسید.گردنش کمی باد کرده و متورم به نظر می

 نگاه کوتاهی بهم انداخت و گرفته گفت: 

 بریم عقدت کنم... -

 🍹 

۴۶۳ 

 🍹🍹 
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 ای ادامه داد.سرش رو پایین انداخت و با لحن کالفه

خوام این گندی که زده شده رو جمع کنم. خیال می -

 توام راحت شه.

ابروهام باال پریدن، کم کم لب هام با لبخند تمسخرآمیزی 

 جمع شد.

لیوان معجونم رو بین انگشت های نمدارم فشردم و  

 ود، لب زدم.م بدرحالی که نگاهم روی نگین براق حلقه

 تو فکر کردی مشکلم عقده آرشام؟  -

مکث کردم، لب هام رو بهم فشردم. کاسه سرم داشت داغ 

جون هست کردم تنم انقدر کرخت و بیشد و حس میمی

 که توان باالتر بردن صدام رو ندارم.
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تو واقعًا فکر کردی گندی که ازش حرف میزنی با عقد  -

 کردنم درست میشه؟

ز روی تاسف تکون دادم. خیره تو نگاه خندیدم، سری ا

 سرخ ناراحتش جدی تر ادامه دادم.

وقتی رفتم حموم یکم فکر کردم. درمورد تو و خودم و  -

 اتفاقات دیشب...

ال اش تقجلو رفتم، نفس هاش تند بود، انگار از ته نایژه

 کرد که اکسیژن بخره.می

لرزید، خیره تو اون مردمک هایی که کم کم داشت می

لپی از معجون رو خوردم. طعم شیرینش به مزه تلخ ق

 دهنم چیره شد.

تو واسه نجاتم خیلی کارا کردی. تو دردسر افتادی،  -

خرج کردی، انرژی صرف کردی. همه رو در نظر دارم 

 ولی فعاًل نظرم عوض شده.
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یک ثانیه حس کردم بدنش شل شد، چشم هاش به لرز 

 و شوکه گفت: افتاد و دستش رو از درگاه در جدا کرد

 این حرفت یعنی چی یاس؟ -

کمی بیشتر از معجون رو خوردم. مزه عسل و شیره انگور 

 داد، پسته و کنجد و گردو!می

مالیم تر شدم و با لحن آروم و شمرده ای همزمان سر  

 بلند کردم و گفتم:

خوام باهات عقد کنم. درسته صبح خیلی یعنی فعاًل نمی -

یه چیزی پروندم. االن که  عصبانی و ناراحت بودم و

 خوام بیشتر فکر کنم.شرایطم عادی تر شده می

ریخت. یک قدم عقب ناباوری و بهت از سرو شکلش می

 رفت و چنگی به موهاش زد و با لحن نگرانی زمزمه کرد.

 شوخی میکنی دیگه؟ -
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خوام بیشتر فکر کنم و یکمم نه اتفاقًا، کاماًل جدیم. می -

 خودم کنار بیام. زمان نیاز دارم با 

ش سمت تخت رفتم، نرمک رو تو دربرابر چهره وا رفته 

قفس برگردوندم. دلم واسه جسم تپل و گردش تنگ شده 

 بود.

 خوای؟و نمییعنی دیگه من -

ای از خشم دورش رو دربرابر لحن محزونش که هاله

احاطه کرده، درحالی که با سر انگشتم گوش های نرمک 

 واش گفتم:کردم یرو نوازش می

 و نگفتم.من این -

 🍹 

۴۶۴ 

 🍹🍹 
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 ولی حرفت یه همچین معنی میده.  -

دربرابر صدای بلندش یک ثانیه قلبم هری پایین ریخت 

 ولی درکمال آرامش سمتش چرخیدم.

رگ گردنش واقعًا قرمز و متورم شده بود، نفس هاش تند 

 اخت.تقرارش بد میپای قلب بیو نامنظم هم

شرمندگی و دلخوری و حرص و خشم تو مواد مذاب  

سوخت و سر استخون انگشت های دستش، نگاهش می

 از میزان فشار کم کم داشت سفید میشد.

و ببخشی؟ به کی قسم بخورم؟ مگه کار کنم منچی -

 برات توضیح ندادم تو چه شرایط گوهی بودم؟

 وقتی روبه روش ایستادم ادامه حرف هاش رو خورد.

ام و ای کل شامهبوی بارونش بیشتر از هروقت دیگه

 وجودم رو پر کرد.
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 قلبم مملو از درد شد و ذهنم خودکامگی رو تموم کرده. 

به  کردم بیشترش توجه میهرچی بیشتر به فیس مردونه

 بردم.عمق فاجعه پی می

ناخواسته اومده، مثل باد، مثل شاخ و برگ درخت های 

 برگ هاش رو ریخته کف دلم.پاییزه، اومده و خرده 

تو سر قلبم کوبید و یک گوشه دهنش رو محکم بست تا 

 خفه شه و اجازه بده چیزی که واقعیت هست رو بگم.

واسم کافی نیست. بهت حق دادم ولی واسه جسمم و  -

 روحم و قلبم کافی نیست.

کالفه باز به موهاش چنگی زد. خشم نگاهش جلوی 

رز پرپر شد و فقط  چشم هام شبیه گل برگ های گل

 قرمزیش رو جا گذاشت. 
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با اخم خواستم از کنارش رد بشم که لحن محزونش پاهام 

 رو شل کرد.

تونم. نکن این کارو با من...نکن یاس، به خدا نمی -

و ندارم. اشتباه کردم، دیشب یادم رفت انسانی، تحملش

و در نظر بگیرم. فکر کردم یادم رفت باید ُبعد انسانیت

 کنی، فکر کردم توضیح بدم برات کافیه!یدرک م

بغض بیخ گلوم رو چسبید. با هر ذکر دعا و سالم و  

 ش داشتم.صلوات پایین فرستادمش و همون جا نگه

 از سرشونه چرخیدم و روبه چهره زارش لب زدم.

بهت گفته بودم چرا از گرگینه ها بدم میاد. چرا متنفرم،  -

ی بهم تونستبری میو پیش بتو دیشب قبل اینکه کارت

ی صبر تونستتونستی عقد کنیم بعد، میتوضیح بدی. می

 تونستی حداقل اجازه بگیری من...کنی حالم بهتر شه، می

 قیافه پکرش ناراحتم کرد.
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دمی گرفتم و با لحن مرتعشی که خش دار بود و خسته 

 ادامه دادم.

و و گذروندم و االنم بحثمن شب خیلی وحشتناکی -

شتر خوام بیکشی، من فقط گفتم میآباد میناکجاداری به 

 خوابم.فکر کنم. شبم اتاق بغلی می

 

 کمی مکث کرد و با لحن بم خشدارش زمزمه کرد.

یه بار تو دانشگاه بهت گفتم فرار کردن کار خوبی  -

نیست. به گرگ سرکش پشت سرت پشت نکن عروسک، 

و کار اشتباه یه آهو فرار از گرگ زخم خوردست. درست

 که یادت نرفته؟

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی
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بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

 🍹 

۴۶۵ 

 🍹🍹 
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*** 

کوبید، تو صدای هوهوی بادی که خودش رو به پنجره می

س کرده ای احاطهکه تو سکوت کر کنندهاتاقکی 

 پیچید. می

زد نگرانی و دلتنگی بدجور تو مغز اختشاشگرم چرخ می 

و دنبال فتح گوشه به گوشه مناطق مختلف مویرگ های 

 عصبیم بود. 
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خوابم رو به عدد دو پتوم تو بغلم مچاله کردم و نگاه بی

ساعت دیجیتال کاسیو روی میز دوختم و دقیقه هارو 

 اهاش شمردم.ب

دلنگران چشم عسلی بودم که دو روزه نیست، در آهنی 

رو بهم کوبید و رو به پنجره بسته اتاقم، بغض کرد و 

 رفت تا راحت باشم.

من رو تو این خونه درندشت ول کرد. حوصله هیچ بنی 

 کردماومد احساس میبشری رو نداشتم، هرکس سمتم می

 مزاحم خلوتم شده.

ای که اون نیست سخته، بهش نفس کشیدن تو خونه

 عادت کرده بودم. 

به حضور گرم و پر رنگش، به نگاه های خواستنیش که 

داد، به اون صدای جذابش و حتی به طرز طعم عسل می

 ای هیکل درشت و شونه های پهنش!وقیحانه
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دو دستی موهام رو چنگ زدم، طاق باز روی تخت ولو 

 شدم.

 یک گلوله پشم دونرمک و فسقل چسبیده به هم شبیه  

 رنگ شده بودن. 

از بین چشم های نیمه بازشون فحشم دادن که کمتر 

 مزاحم خوابشون باشم.

 زیر لب غر زدم.

 دلم واسش تنگ شده آقا، چرا نمیاد خونه؟  -

دوباره نشان گردنم سوخت، دستی روش کشیدم و کمی 

 ماساژش دادم.

معلوم نیست گرگش گاز گرفته یا پشه نیش زده که  -

 سوزه.می
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پوفی زیر لب کشیدم و با دندون های آسیابم گوشه لپم 

رو گاز گرفتم. وقتی نیست انگار یک چیزی کمه، حتی 

 خبری از یسنا و امیرم نداشتم، موندم اونا کجان! 

 تو این دو روز خیلی فکر کردم.

 با وجود مشکالتش هنوز نتوسته بودم بهش حق بدم. 

رفت و از طرفیم حس میعقلم و غرورم زیر بار این حق ن

تونم با نبودنش کنار بیام و قلبم در این نقطه کردم نمیمی

 کوبید.شاکی پا می

این مرد، این گرگ سیاه لعنتی شبیه یک سیاه چاله عمیق  

تو منظومه شمسیه که قدرت جاذبه سیریش وارش دست 

 داشت.از سر کشیدن قلبم، به داخل وجودش برنمی

ی پیشونیم و خط پیوند ابروهام رو با سر انگشت هام باال

فشار دادم که احساس کردم صدای از تو حیاط تو گوشم 

 پیچید.
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ها مطمئن بین هوهوی باد و صدای شاخ و برگ درخت

بودم صدایی شبیه افتادن یک شی سنگین روی زمین رو 

 شنیدم.

 🍹 

۴۶۶ 

 🍹🍹 
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 ه رفتم.فوری از روی تخت بلند شدم و سمت پنجر

چراغ های انتهای حیاط روشن بود، از این طبقه کاماًل 

 مشرف تو فضا بودم.

 مطمئنم یه صدایی اومد. -

هرچی چشم چرخوندم، خبری نبود. گردنم مجدد 

سوخت، انقدر سوخت که از کالفگی دستم رو روش 

 کشیدم و زیر لب با حرص گفتم:
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ط قدزد نیومده باشه بدبخت شیم؟ اگه دزد باشه من ف -

 و جارو میکنه میبره.شورتم مال خودمه! اموال آرشام

باز یادم افتاد که من یک خرید نرفتم، لباس نداشتم، 

 گوشی نداشتم!

م رفتشوینده و کلی خرت و پرت الزم داشتم و باید می 

خرید، درست دم عیده و فردا شب جشن چهارشنبه 

خواست ترقه بخرم و برای سوری بود و من حتی دلم می

 بافرهاد خیرات بدم.با

 سر انگشت هام رو به شیشه سر پنجره چسبوندم. 

ناخنم رو روی نشانم نوازش وار تکون دادم و چند تا  

 نفس عمیق کشیدم.

صدای تقی از تو سالن بلند شد، تا گردن چرخوندم در  

اتاق یک جوری باز شد و کوبیده شد به دیوار که احساس 

 کردم لوالی در از جاش دراومد!
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حشت زده از جام پریدم، تو تاریکی اتاق و نور مالیم و

راهرو یک ثانیه گرگ سیاه و بزرگ آرشام رو با خرس 

 اشتباه گرفتم. 

نفسم از دیدن نگاه براقش و اون دندون های سفید 

 ایش گرفت.نقره

 آرشام؟ -

  

چند قدم جلو رفتم و جلوی تخت ایستادم، پوزه بلندش 

ش رو روی پارکت ها کشید، رو باال آورد. پنجه های تیز

 نگاهش روی اندامم و موهای طالیی آزادم، چرخ میزد.

قلب دلتنگم از دیدنش ذوق کرد و با خوشحالی باال و 

پایین پرید. استرس از نوک پاهام شروع شد و همون طور 

 اومد.بست باال میکه مویرگ هام رو یخ می
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صاف ایستادم، گرگش یک طوری وحشیانه برانداز  

 کردم.کرد که کم کم داشتم خودم رو خیس میمی

 چرا همچین میای زهرم ترکید.  -

کمی جلو اومد، دندون هاش تو تاریکی بدجور برق میزد، 

صدای نفس هاش بلند و پرشتاب و گوش هاش سیخ رو 

 به باال بود.

 آب گلوم رو قورت دادم.

 چیزی شده؟ -

 کجلوی در ایستاد، نگاه وحشیش روی گردنم چرخید، ی

 ثانیه سرش رو باال تر آورد و خیزی سمتم برداشت.

برای یک ثانیه مخم هنگ کرد، با اون جثه بزرگ و 

 م پرید.سنگینش روی قفسه سینه

 یا ابلفضل! -
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 با کمر روی تخت پهن شدم، نفس کم آوردم.

ال و خواستم کمرم رو باسنگین بود، بزرگ بود. تقال کردم 

م نشست و محکم بکشم که یکی از پنجه هاش روی سینه

 به تشک فشارم داد.

 خرناسی کشید و پاهاش دو طرف بدنم قرار گرفت.

پوزه بزرگش رو به گردنم و گونم مالید، از نگاهش خشم 

 بارید.و حرص می
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نرمک و فسقل ترسیدن و از تخت پایین پریدن و جایی  

 قفسشون پناه گرفتن. نزدیک پرده و

از وزن زیادش و سنگینیش روی قسمت قفسه سینم به 

 هین هین افتادم.

انگشت هام رو به موهای نرم دستش کشیدم و هول زده 

 گفتم:

 آرشام چه مرگته؟  -

به جای جواب دادن، پوزش رو تو موهام فرو برد و با 

 تکون دادن سرش تمام موهام رو بهم ریخت.

مخالف کج کرد و روی گردنم رو بو گردنم رو به سمت  

 کرد.کشید، عمیق نگاه میکشید، عمیق نفس می

ش کم کم کالفه شدم، پاهام رو تکون از زور و فشار پنجه

 دادم و زیر لب غر زدم.
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بچه گربه نیستی میپری روهیکلم و فشار میدی. حتی  -

 اندازه گرگ هم نیستی، بلند شو...آی! برو کنار چته!

یدن برداشت، تو یک چشم برهم زدن دست از بو کش

 شیفت داد.

یقه لباسش تا روی سینش باز بود و زنجیر دور گردنش  

 خورد. و پالک اول اسمم تکون می

ش زهرم از دیدن نگاه خمار قرمزش و موهای بهم ریخته

 بیشتر ترکید. انگار از قمه کشی برگشته.

لب های خشک شدم رو تکون دادم و وا رفته صداش 

 زدم.

 آرشام... -

مجال نداد، مثل این وحشیای غارت زده روی صورتم خم 

 شد محکم و تب دار لب هام رو بوسید.
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دونست فرار کنه، وایسه، نفسم رفت، قلب بدبختم نمی

بترسه، شوکه شه، قیری بیری بره، ذوق کنه! چه غلطی 

 کنه؟

 خنگ وار سیخ سرجاش مونده بود.

م باال کشید، سینهدستش رو محکم از بین پاهام به سمت 

 رو یک جوری چنگ زد که از درد تو دهنش ناله کردم.

 آیی، آر...ش...ام... -

 قبل تموم شدن کلمات، لب زیرینم رو گاز گرفت. 

 اش کوبیدم.دو دستی تخت سینه

در حدی پوست تنش داغ و پر حرارت بود که سوختم. 

وقتی فشار دست هام رو روی تنش حس کرد، یکم به 

 متمایل شد.سمت عقب 
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مچ دوتا دستم رو با یک دست گرفت و محکم باالی  

 سرم روی تشک کوبید. 

 و یکسره کنم عروسک.تقال کن تا همین االن کارت -

 چشم هام از لحن کشدار و جدیش گرد شد.

 🍹 
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ن خونیداد، اون نگاه عسلی شبیه جام بوی شدید الکل می

 خوره!دونستم مشروب میبود. نمی
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خوره که مست بشه! پر تردید دست از تقال یا انقدر می

 برداشتم و محتاط گفتم:

 مست کردی؟! -

 گفت و باجوابی نداد، زیر لب یک چیزایی با خودش می

 کرد.سر انگشت هاش شکمم رو نوازش می

دربرابر لحن لرزونم، دست هام رو محکم تر کشید، 

نم کش اومد و خودش روی شکمم نشست و با باالت

 حرارت به نوازشش ادامه داد.

به اون بیشرف حرومزاده نگفتی مال کی شدی؟ نگفتی  -

 تن و بدنت مهر مالکیت کی روش خورده؟

با نگاهی گرد باسنم رو تکون دادم که دستش رو از زیر 

لباسم روی شکمم کشید از برخورد انگشت هاش حالم 

 زم احساس گناه کردم. دگرگون شد و با
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رفت، چشم بستم و کالفه داد احساسی که از بین نمی

 زدم.

اون بیشرف حرومزاده دیگه کدوم خریه؟ نکن، دست  -

 نزن بهم...

رحمانه نگاهش وحشی بود، چاقو دست گرفته و بی

 درید.می

وقتی اخم هاش توهم رفت یک لحظه از ترس قلبم 

 ایستاد. 

د که به زحمت آب گلوم نگاهش یک جوری ترسناک بو

 رو قورت دادم.

 من دست نزنم؟ چرا نزنم؟ مال منی توله سگ! -

 از حرص کالمش، لب گزیدم که ادامه داد.
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چندتا بیشرفت حرومزاده میشناسی یاس؟ تو زندگیت  -

خواستی از دست من پیش کدومشون پناه چندتان؟ می

 ببری؟

داد. نفسم دستش و انگشت هاش پهلوم رو فشار می

 داشت قطع میشد.

 چرا پرت و پال میگی؟ چته؟ چیه؟ چیشده! -

ید. رساخمش تند تر شد، فکش سفت و سخت به نظر می

 انگشت هاش باال رفت و وسط سینه هام رو دست کشید. 

 و ول کنی بری...خوای منتو می -

ابروهام باال پرید، مغزم پوکر فیس پاهاش رو دراز کرده 

یه چیزی  》گفت:ای میبود و با حالت پروفسورانه

 《زده
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دو مرتبه شیفت داد، گرگ خرش یک جوری لباس تنم  

ش که هین بلندی از بین لب رو به دندون گرفت و پاره

 هام خارج شد. 

هنوز چند شب پیش واسم هضم نشده و االن حرکاتش 

 ست.برام نگران کننده

 خوای بری؟و کردی پیش کی میفکرات -

ام رو گرفت و محکم کنار دوباره شیفت داد، دست ه

 صورتم به تشک قفل کرد.

خم شد و الله گوشم رو با حرص بوسید. شدیدًا قلقلکم 

اومد، طوری که زانوم هام رو تو شکمم جمع کردم و 

 سعی کردم با فشار آوردن به شکمش عقب هولش بدم.

نکن مورمورم شد روانی. هنوز یادم نرفته دو روز پیش  -

 کار کردی.چی
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 فت وبا لحن ترسناکی زمزمه کرد.حرصش گر

مزت رفته زیر دندونم، دوست دارم ببندمت به تخت  -

 کنم.یاس...اونوقت تا خود صبح هرکاری دلم خواست می

ت میدارم تا بفهمی مال منی نه انقدر رو این تخت نگه

 هیچ پدرسگ دیگه ای!

❤🍹❤🍹❤🍹 

برای سالمتی و ظهور امام زمان چهارده تا صلوات 

 بفرستید

 🍹 
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م. بی نفس و خسته چشم های گشادم رو بهش دوخته

 روی شکمم نشست و بدنم رو مهار کرد.

انگشت هاش، مچ دستم رو اسیر کرد و باز با لحن  

 دلخوری ادامه داد.

دونی جونم به چرا نذاشتی عقدت کنم؟ چرا؟ مگه نمی -

له سگ؟ کور شدی؟ نبخشیدی؟ جونت وصل شده تو

اصاًل چرا نبخشیدی؟ چرا گفتی فکر کنی؟ چرا گفتی از 

 عقد پشیمون شدی؟ فکر کردی حیونم؟

ساکت شدم، یک جایی خونده بودم وقتی یکی مست 

 میکنه از درداش میگه، از اینکه این دردش بود دلم گرفت.

 چشم بستم و با لحن مالیمی گفتم: 

ر فردا صبح باهم حرف بزنیم تو اشتباه متوجه شدی، بذا -

 االن مستی داری چرت و پرت میگی.
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نگاه تندی بهم انداخت و شلوارم رو زوری درآورد، 

عصبی و کالفه صداش زدم که یک ثانیه صدای شکسته 

شدن شیشه و کوبیده شدن در رو شنیدم و بعدش کسی 

 داد زد. 

قبل اینکه بفهمم صدای باد بود یا توهم زدم روی تنم 

 مه زد و لب هام رو محکم بوسید.خی

دستش پایین رفت، رونم رو نوازش کرد و دستش صاف 

 نشست یک جایی که نباید بشینه، بدنم نبض گرفت.

با حال بد پاهام رو فوری جمع کردم، سعی کردم دستش 

رو از بین پام کنار بکشم که لبم رو گاز گرفت و با حرص 

 گفت:

گرگم طاقت نداره،  خوامت،خوامت...همین االن میمی -

خواد، خودمم ندارم...از وقتی دیدمت وجودم تورو می

 و...و، نفس هاتتنت



 

Romanzo_o 2829 

ام رو زیر گلوم رو بوسید، روی نشانم رو بوسید، چونه

 بوسید.

م خواست سوتینام جابه جا میشد و میدستش وسط سینه 

 رو دربیاره.

مچ دستش رو محکم گرفتم. سرش رو از گردنم بیرون 

سته دمی گرفتم و ناراحت نگاهش کردم. چشم کشید. خ

 های ناراضیم رو که دید شل شد.

 نکن خب؟ االن نه! -

با مردمک های لرزون آب گلوش رو قورت داد. دستش 

 رو بیرون کشید و با لحن ناراحتی گفت:

 کار کنمکار کنم ببخشی؟ چیو نبخشیدی نه؟ چیمن -

 ...اگه...کار کنم ولم نکنی؟ اگه بریمثل قبل شی؟ چی
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خون به مغزم نرسید، از حجم زیاد چرت و پرت هاش، 

 کفری شدم تو صورتش داد زدم.

من ولت نمیکنم مرتیکه خر! رفتی آب شنگولی خوردی  -

شنگول میزنی داری دری وری میگی. بگیر بکپ صبح 

 زنیم.حالت بیاد سرجاش باهم حرف می

خودش رو روی تنم انداخت، سرش رو روی سینم کشید 

 ای گفت:با لحن گرفتهو 

خوام تورو بزار عقدت کنم. بزار خیالم راحت شه. نمی -

 ازم بگیرن.

 دلم براش سوخت، از طرفیم لحنش خنده دار و بامزه بود.

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی
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بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 تی و ظهر امام زمان )عج(برای سالم

 🍹 

۴۷۰ 

 🍹🍹 
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مردد دستم رو روی موهاش کشیدم و نفس عمیقی از 

 بوی تنش به ریه هام فرستادم و با حرص گفتم:

کنیم، سرویس کردی. کچل شدم از باشه! عقد می -

 دست!
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 تمالید از برخورد ته ریشش داشصورتش رو به سینم می

اومد. سرش رو بلند کرد و چونش رو به باالی قلقلکم می

 سینم چسبوند.

قلبش، صدای کوبش اون ماهیچه لعنتی تمام حواسم رو  

 به خودش جلب کرده.

م دونه های عرق سرد رو تو گودی کمرم و سرشونه 

 کردم. حس می

 خیره تو مردمک های غمگینش موندم که خمار لب زد.

 بخشی؟اطر کاری که کردم میو به خبخشی؟ منمی -

از اینکه بار این همه فشار و استرس رو تنهایی به دوش 

 کشید بغض کردم.می

دوست نداشتم این طوری ببینمش. باید همیشه استوار و  

 بود. نه انقدر داغون!محکم جلوم می
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از تصور اینکه سر حرفم یا برداشت اشتباه از حرفم انقدر 

 ان بهم دست داد.مشروب خورده، حس عذاب وجد

لبخند بی حالی بهش زدم. خم شدم روی موهاش رو از 

 روی دلتنگی بوسیدم و آروم گفتم:

بخشیدم ولی قرار نیست دوباره تکرارش کنی. پس   -

 و لخت کن آقا گرگه.کمتر من

دونستم این نگاه خمار چیزی حالیش باشه. منگ بعید می

ه و داشت چ کرد، حاال به چی دقیقًا خیرستفقط نگاه می

 کرد رو کاًل بیخیال!فکری می

تنش رو باال کشید، دستش دور شکمم حلقه شد وبه پهلو 

 چرخوندتم. 

 از پشت بهم چسبید و سرش رو تو گردنم فرو کرد.
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حق نداری به رفتن فکر کنی...حق نداری به مرد  -

ای حتی نگاه کنی...تو مال منی، مال من بیشرفی. دیگه

ه من، جفت حقیقیم. تو عروسک مامان بچه هام، ملک

 منی...فقط من...

نفس های اون آروم شد و من نفس هام باال رفت، انقدر 

 باال رفت تا از یک سراشیبی وحشتناک سقوط کرد.

هیجانات، ذره ذره احساسات خوب و حس شیرینی که 

 برام لذت بخشه تو مویرگ هام پخش شد.

ای س هبوسید، یک بار دیگه رو نشونم فوکوس کرد. نف

 داغش، لحن بم و جذابش حالی به حالیم کرد.

دوست دارم کوچولوی من...پری کوچولو...تو مال منی.  -

 من آدم بی رحمی بودم.
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سکوت کردم. با پنجه هام رویه تخت رو بین انگشت هام 

فشردم. گرمای تن داغش حتی از روی لباسم بهم سرایت 

 کرده بود.

 گرگ وحشی دارم.رحمیم. یه رحمم یاس...آدم بیبی-

 زیر لب با حرص گفتم:

 آره دیدم گرگت چقدر خره! -

بی اهمیت به حرفم، انگشت هاش روی شکمم چرخید و 

 بیشتر تنش رو به تن منقبض شدم چسبوند.

من فقط تو دست تو رام میشم...خرابم نکن، اگه خراب  -

 شم روزگار همه سیاه شدس.

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ندنی بعد هربار پارت خومعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی
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بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(

و چهارده تا صلوات برای اموات درگذشته از اول خلقت 

 ��تا به االن

  

۴۷۱ 

 🍹 

●●••°•●● 

▬▬▬█๑°� � � °๑█▬▬▬▬ 

●●••°•●● 

 وسط سینم. انگار تیری که از کمان رها کرد صاف خورد 

تاحاال به کسی نگفتم ولی میدونی چه بالیی سر کسی   -

 خواست به عزیزم صدمه بزنه آوردم؟که می
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سوخت. انگار آب گلوم رو قورت دادم، ته حلقم می

 وسط دریایی از خشکسالی دست و پا میزدم.

دستش از روی شکمم باالتر اومد، زیر سینم رو نوازش 

 کرد و خمار گفت:

خوان یدم. با دست...های خودم...وقتی میو برسرش -

گوسفند سر ببرن دوتا رگ داره، اگه اونارو ببری حیون 

و نبریدم...گذاشتم اذیت نمیشه ولی من رگ های اصلی

ذره ذره جون بده. قدر حیون نبود یاس...کسی که به 

 عزیزم نزدیک شه قدر حیون نیست.

برای چند ثانیه از شنیدن حرف هاش وحشت کردم. 

 سرش رو به پس کلم مالید، عمیق بو کشید.

خوابش برد، تو سکوتی که باد و گوب گوب تند قلب 

 شکست.قرارم میبی

*** 
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 هوا روشن شده بود و آفتاب صاف افتاده روی صورتم. 

انگار نه انگار دیشب طوفان شدید بود. خودم رو از تو 

 بغلش بیرون کشیدم. 

ت یگه مشروب کوفکشمت یه بار دتو فقط بلند شو. می -

 کنی!

 کردم حتی تکون نخورد.هرچی غر میزدم و صداش می

 آرشام؟ آقا آرشام؟ آقا گرگه؟ جناب سلحشور!  -

 شونه های برهنش رو تکون دادم و پر حرص گفتم:

 ای! یزید پاشو.قاتل زنجیره -

هوشه! با سر انگشت هام موهام بلند نمیشد، بچه انگار بی

گشنگیم که شده لباس پوشیدم و رو عقب فرستادم. از سر 

 بیخیال آرشام، از اتاق زدم بیرون.
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باید باهاش حرف میزدم، کاماًل جدی باید بهش بفهمونم 

 از مشروب بدم میاد.

 حس کردم، چیزی کف پام رو قلقلک داد. 

ای کشیدم جلوی در روی زمین خم شدم، از دیدن خمیازه

ارم ای خمپر سیاه بزرگی که روی فرش افتاده بود چشم ه

 باز شد.

م کشیدم و نگاهم رو به اتاق روبه رویی دستی به شقیقه

 انداختم. 

چند پر سیاه و سفید بزرگ و گلدون شکسته کنار در، 

شبیه سرنخ هایی بود که شرلوک هلمز اگر بود یک 

 ساخت.توصیف و بررسی خفن ازش می

هنوز درست حسابی تحلیل نکرده بودم چی به چیه که در 

 ز شد. اتاق با
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نگاهم رو باال کشیدم و از دیدن موهای هپلی یسنا و لباس 

م رو ش و چشم های خمارش خندههای بهم ریخته

 قورت دادم.

گفت از دستی که به کمر و دلش حتی اگر چیزیم نمی 

گرفته، مشخصه دیشب صدای داد واسه کی بود! پس 

 توهم نزدم.

 زیر لب متاسف گفتم: 

بدجور حالشون بد بوده.  انگار دیشب دوتا رفیق -

 روزگار جفتشون سیاه شدس.

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهر امام زمان )عج(
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، همون طور که موهام رو باالی سرم از جام بلند شدم

 کردم، سمتش قدم برداشتم و گفتم:جمع می

 حالت خوبه؟ -

لبش رو گاز گرفت، چشم بسته لپ هاش رو پر باد کرد، 

دو طرف پهلوهاش رو چسبید و کمرش رو به درگاه در 

 تکیه داد.
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از الی در اتاق، تقریبا شیشه تراس با درش باهم از جاش 

ده هم کنده شده. نتونستم جلوی خنده دراومده بود و پر

 هام رو بگیرم.

پلک هاش رو باز کرد. با دست به خرده گلدون های کنار 

 دیوار اشاره کردم و گفتم:

و بده. عملیات انتحاری پرسم جدی جوابمیه سوال می -

آزاد سازی خرمشهر رو داشتید؟ یا بمب خنثی کردید؟ یا 

 مدل نارنجکی افتادید به جون هم؟

اه شاکیش رو از صورت خندونم به شوهرش انداخت نگ

 و زیر لب پر حرص و بلند گفت:

 آشام مریض.به خدا میکشمش، خون -

قبل اینکه سمت تختشون هجوم ببره کمرش رو چنگ 

 زدم، درو بستم و با لحن خندونی گفتم:
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خوردن. ولی  توپ درکنی پانمیشن، نمیدونم چی -

چی اون خورده شوهر و هرکاری کردم پا نشد. هرآرشام

 توام خورده.

 زیر دستم تقال کرد و با حالت بامزه ای جواب داد.

 و میکنم!من تک تک پرای این شوهری که گفتی -

*** 

 "آرشام"

م تیر سوخت. شقیقهسرگیجه داشتم و سر معدم می

کردم وسط ناکجاآباد از خواب کشید و احساس میمی

 راهرو ایستادم.بیدار شدم. درو هول دادم و صاف وسط 

 چنگی به موهام زدم، من کی برگشتم ویال؟ 
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به اتاقی که ازش بیرون اومده بودم نگاه کجی انداختم. 

اتاق من نیست، اتاق من کو؟ به باالتنم که برهنه بود گیج 

 نگاه کردم.

 دیشب چیشد؟ من چرا اینجام؟ لباسم کو؟ -

م در اتاق روبه رویی باز شد و امیرحسین با موهای به 

 ریخته و شل و وارفته تر از من بیرون اومد. 

ابروهام باال پرید، سینه به سینم ایستاد و درحالی که پلک 

 هاش باز نمیشد، خمار گفت:

 تو خونه منی؟ یا من خونه توام؟ اینجا کجاست؟ -

دستی به گردنم کشیدم و با سر انگشتم استخون های 

 دردناک گردنم رو مالیدم.

دیشب مثل یک پارچه سیاه بزرگ  نفسم سنگین بود و 

 تمام مخم رو پنهان کرده. خنگ وار گفتم:
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 فکر کنم خونه منی!  -

جلو تر اومد، بال هاش باز بود و از سنگینیشون، نوک 

 پرهاش روی زمین کشیده میشد. 

دستش رو روی شونم گذاشت و انگشت دست آزادش 

 رو باالی چشم هاش کشید.

 کار میکنم؟!خونه تو چی -

  

۴۷۴ 
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ه ست. به دیوار تکیسنگینی دستش مثل یک بار اضافه

 دادم. سعی کردم فکر کنم ولی انگار مغزم خواب رفته.

 دیشب مگه پیش تو نبودم امیر؟ -

حالش سرجاش نبود، کف زمین چهار زانو نشست و 

 چنگی به صورتش زد.

دادی. مرزهامون. بعد می و نشونمداشتی نقشه هات -

ت، گفتی یاسمن بحث کشید به عقدتون و اصرار عمه

 باهات قهره و بایدصبر کنیم. بعدش...

سرش رو بلند کرد و نفس عمیقی کشید. با شک نگاهش 

 ای گفتم:کردم و با حال مسخره

 دیشب یکی اومد؟ -

 کارن و ریما اومدن، با ماکان و محمد. -
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یشونیش رو خاروند. انگار که به نقطه کوری زل زد و پ

 یادش اومده باشه چیشده، اخم کرد و پر حرص گفت:

توف به قبر پدرت بیاد آرشام. کارن اومد دیگه  -

حرومزاده! تورو کشید کنار، وقتی رفت الل شدی و  مثل 

 سگ مشروب خوردی. 

ای یک ساله چشم چشم تو اون سیاهی مطلق مغزم بچه

ش مز رنگ کرده، رودخونهدو ابرو کشیده. ابراش رو قر

 سبزه و جنگلش آبیه!

اومد. کارن دیشب چرا اومده آشفته قدمی زدم، یادم نمی

 بود؟ چی گفته بود؟

دو دستی پس کلم رو چسبیدم، عضالتم رو به عقب هول 

 دادم.

چشم هام رو بستم، دیشب تو اتاق یاسمن بودم، نگاهم  

 رو به در اتاقش دوختم.
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ت مثل برق جهنده از کنار لباس های پاره جلوی تخ

چشمم رد شد، همزمان امیرحسین با دیدن پرای سفید 

 کنارش، محکم روی پیشونیش کوبید.

 از جاش پرید و با وجود سرگیجه با رنگ پریده گفت: 

 وای یسنا! -

 وای یاسمن! -

جفتمون به سمت پایین هجوم بردیم، سر راه پام لب پله  

 گیر کرد.

ردم و به خاطر عدم تعادل و درست رو پله آخر لیز خو

 کندی ذهنم بدجور بهش خوردم.

اونم یک چیزی بدتر از من بود، تعادلش رو از دست داد، 

پخش زمین شد و منم صاف افتادم روی کمرش و تمام 

 پرای بالش، رفت تو حلقم!
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 ای بر پدرت... -

رفت، دستم آب گلوم رو قورت دادم، هنوز سرم گیج می

 د و امیرحسین زیر هیکلم له شد.زیر تنم گیر کرده بو

همین طوری زیر لب داشت به جدوآبادم فحش رکیک 

تونستم تعادلم رو حفظ کنم داد و من از سرگیجه نمیمی

 و خودم رو کنار بکشم.

م تیر سوخت و شقیقهاومد، معدم مینفسم درنمی

دید و درد وحشتناکی تو کشید. چشم هام نمیمی

 خورد.م پیچ میجمجمه

ای مچاله شده ناله کردم که دستی دور لب با چهره زیر

 کمرم حلقه شد و من رو با سختی عقب کشید.

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی



 

Romanzo_o 2850 

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(

 ♥🍹 
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روی زمین نشستم و کمرم رو به پله تکیه دادم. کاسه سرم 

 کرد. انگار داغ شده و مغزم رو داشت کباب می

کرد، ای که بار اکسیژن رو به سختی دم و بازدم میبا سینه

 چشم هام رو باز کردم.

 خوبی؟  -



 

Romanzo_o 2851 

 پرسی خوبی؟ من اینجا پرس شدم! از اون می -

وطی نگرانش از صورتم چرخید و به امیرحسینی نگاه بل

 که کم کم داشت بلند میشد، افتاد. 

دیدم ولی همین تصور ش شدم، تار میاز نیم رخ خیره

 تارو کدر قلبم رو به وجد آورد.

یادآوری کرد که چقدر دلم براش تنگ شده، چقدر بوی  

 تنش رو هوس کردم و چقدر بی قرارش بودم.

تاریکی! چه جالب، احوال  که پرس شدی ارباب -

 شریف؟ خوب خوابیدی؟ دیشب خوش گذشت نه؟

فرستاد، امیر درحالی که موهای بهم ریختش رو عقب می

م دستش بود، چشم هاش از دیدن یسنا که یک ماهیتابه

 گرد شد.
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لبخندم رو پنهان کردم و با انگشت به امیر اشاره زدم و  

 خبیث و خسته گفتم:

و چه ریم. تقصیر اینه، وگرنه مناین گفت مشروب بخو -

دونی معده من تسمه تایم پاره به این غلطا! تو که می

 کنه. این گفت.می

نگاه یسنا تیز شد، امیر زیر لب فحشی نثارم کرد، بلند شد 

 ش ایستاد.و سینه به سینه

 توضیح میدم... -

توضیح میدی؟ مردک منحرف! مگه بهت نگفتم حقی  -

فتم حرومه نخور؟ حرف های نداری بخوری؟ مگه نگ

و به کجات گرفتی؟ هان؟ نکردی کم بخوری نفهمم. من

 یه جوری تا خر خره خوردی عالم و آدم فهمیدن!

دربرابر داد پر حرص یسنا، امیر خواست به آرامش 

 دعوتش کنه ولی اوضاع بدتر شد.
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 خواستم بخورم...بابا به خدا یه پیک می -

یه قطرشم حرومه. تو غلط کردی یه پیک بخوری!  -

روانی دیشب از خونه تا اینجا پرواز کردی! وسط راه 

رفتی تو درخت، منم کوبیدی تو درختا! تمام دست و بالم 

کار کردی؟ من اگه زخمیه. دیشب اصاًل یادت هست چی

 و نچسبیده بودم شیرجه میزدی تو حیاط!تراس

امیر یک ثانیه مثل منگوال بهش خیره شد، آب گلوش رو 

 داد و با صداقت گفت: قورت

 یادم نمیاد خدایی! -

ثل ور شد و مس شعلهیسنا شبیه باروتی که منتظره جرقه

 بمب ترکید.

و زدی از بدن درد دارم میمیرم مرتیکه حشری! کمرم -

و کوبیدی درو دیوار! کشتی داشتی ترکوندی. صدبار من
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 و برگردونگرفتی. بی فرهنگ مشروب خور! اصاًل منمی

 و ببینم.خوام قیافتنمیتهران 

 فت.رش میدست یسنا رو با محبت گرفت، قربون صدقه 

ولی نگاه عصبی یسنا خاموش نمیشد و صدای پر لرزشش 

 داد که امیر ردش کرده.نشون از خط قرمزی می

کشید، یاسمن لب پله نشست و به جرو سر معدم تیر می

 بحثشون  زل زد.

 ♥🍹 
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چرخید که وقتی سمتش بیشتر نگاهش روی بال امیر می 

ا پیچید ولی یسنرفت یک طور قشنگی دور بدنش میمی

 زد.پسش می

 با صورتی مچاله شده، کنار گوشش زمزمه کردم. 

 خوای جیغ و داد کنی؟تو نمی -

 زیر چشمی خندید و دربرابر صدای خشدارم آروم گفت:

 بت.آسیاب به نو -

ابروهام باال پرید، قیافش که آرومه، برعکس یسنا که 

 کرد.داشت توپ در می

با چرخوندن سرش همزمان امیرحسین یسنارو گیر  

انداخت. یک جوری لب هاشون رو روی هم گذاشتن که 

 جا خوردم. 

 کرد انگار فیلمه!یاسمن یک جوری با ذوق نگاهشون می
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 ه، حرف بزنیم؟ای نکشیدتا کار اینا به چیز دیگه  -

نخودی خندید و سری تکون داد. امیرو یسنا گوشه سالن 

 رفتن تا یکم خصوصی تر صحبت کنن.

همراه یاسمن به آشپزخونه رفتم و روی اولین صندلی وا 

 رفتم.

کرد. رفت، نگاهم نمیپشت به من با چایی ساز ور می

 داد راه ننداخت. مثل یسنا داد و بی

ردم و استرس داشتم. اون کار کیادم نبود دیشب چی

لباسای پاره و جای پنجه گرگ روی رویه تخت، یادگاری 

م نیست، قطعًا مام یک کاری کردیم ولی سکوت عمه

 یاسمن وحشتناکه!

 ...کار کردم؟دیشب...چی -

 هیچی! -
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خواست یاسمن االن سرخ بشه، برم جلو یک دلم می  

 ماچ گنده از لبش بکنم و بعدش همه چیز حل شه.

من رو ببخشه، دوباره بهم بگه آقا گرگه! دوباره بخنده و  

 شوخی هام رو بی جواب نذاره.

 یعنی کاری نکردم؟ -

چرخید، لیوان چایی و عسلی که درست کرده بود رو 

جلوم گذاشت و روی صندلی نشست و با لحن آرومی 

 جواب داد.

 نکردی! -

 پس چرا لبات کبوده؟  -

قرارم که برای های بی لب گزید و نگاهش رو جای چشم

ش له له میزد، به ساعت انداخت و دیدن دوباره توجه

 خجالت زده گفت:
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 تاول زده. گاز گرفتمش. -

 چشم ریز کردم، کم کم داشت سرخ میشد.

صندلیم رو کنارش کشیدم. به تونیک بلندش چنگ زد و 

سعی کرد بی واکنش باشه ولی نبود. گرگم کاماًل 

 کرد.قراریش رو احساس میبی

 گردنتم گاز گرفتی؟ -

انگشتم رو زیر چونش بردم و روی پوستش یک اتوبان 

 یک طرفه نامرئی کشیدم.

 خود زنی کردی عروسک؟ -

انگشت شستم روی لب زیرنش نشست، تری پوست لبش 

رو دوست داشتم. دربرابر نوازشم پسم نزد. مظلوم نگاهم 

 کرد.
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خورده؟ و این خوشمزه هارو کی گاز گرفته؟ کی لبت -

 و کبود کرده؟ من یا خودت؟کی گردنت

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(

 ♥🍹 
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ب هیجان زدش، چهره برخالف استرسش و قل

 خونسردش رو حفظ کرد.

مالیم لبی کشید. دستش زیر چونش نشست و کمی  

 فاصله گرفت.

دیشب، کارای نامتعارف زیاد کردی. حرف هات،  -

 خاطراتت...

خواست ادامه بده که هول زده، دو دستم رو روی میز 

 چسبوندم و گفتم:

 آدم تو مستی دری وری میگه، هر زری زدم جدی نگیر.-

لبخند دلفریبی زد، از اون لبخندا که طعم عسل میده. بعد 

چند روز دوری دوست داشتم بخورمش تا عطش وجودم 

 کم شه.
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حرفایی که زدی همش دروغ و خزعبالت بود؟ یعنی   -

 و قبول نکنم؟ حرفای عاشقانه و عذر خواهیت

دربرابر ناز تو کالمش، مغزم اوردوز کرد. دستی به گردنم 

 کشیدم. 

 ه اینا صادقه بود، تو مستی یه سری از حرفام درسته!ن -

 چشم ریز کرد و خبیثانه ادامه داد.

و بریدی چی؟ اونم اینکه آدم کشتی و سر دشمنت -

 ست؟صادقه

چشم هام گرد شد، چی خوردم دیشب که اینارو گفتم؟ 

دو دستی صورتم رو پوشوندم و به کبودی گردنش و 

 تم.سرخی لب هاش نگاه لرزونی انداخ
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و فراموش کنی عروسک؟ میشه کاًل دیشباذیت می -

و داشته باش و منت کنی؟ فقط قسمت ماچ و بغلش

 کشی، باشه؟

صاف رو صندلی نشست، برای یک لحظه حس ترس تو 

 وجودم شعله کشید و کل بدنم یخ بست. 

کردم ولی قلبم از ترس شدت گرفت و دردی حس نمی

 نفسم تند شد.  

 انعطافی جواب داد. با لحن جدی و بدون

یه بار دیگه این طوری مشروب بخوری من میدونم تو!  -

خاطرات خوبی از مست کردن طرف مقابلم ندارم. پس 

 نخور، خوشم نمیاد.

سکوت کردم، جدیت چه بهش میاد! اگر حق با اون نبود 

 کردم. خداشاهده رو همین میز صبحونه چپش می
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رفت. از سری تکون دادم که ترس و وحشت از بین 

 ای ریخت.جاش بلند شد و چایی دیگه

 دیشب چت بود؟ اتفاقی افتاده؟ -

از یادآوری کارن اخم هام درهم شد. عضالت دستم رو 

خواستم کرد نمیسفت کردم. حاال که داشت آشتی می

 ذهنش دوباره خراب شه.

پیش امیر بودم، یکم صحبت گذشته شد و دلگیری تو  -

 دیم و تهش شد این! میگم...یادم افتاد. زیاده روی کر

ش چرخید که آب گلوم رو قورت دادم و از سرشونه

 مالیم گفتم:

و بخشیدی یا نه؟ منت کشی دیشب نتیجه حاال من -

 داده؟
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تا خواست جواب بده، امیرحسین و یسنام به ما پیوستن، 

 رسید.درحالی که یسنا هنوز قهر به نظر می

 میشه با شما صبحونه بخوریم؟ -

ابر لحن بامزه امیرحسین، یاسمن یک چایی جلوی دربر

 یسنای دمق گذاشت و مهربون جوابش رو داد.

واسه صبحونه دیره، یه ته بندی کنید. ناهار گذاشتم اگه  -

 بمونید خوشحال میشم.

 ♥🍹 
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دوش گرفتن حالم رو بهتر کرد، تونستم یکم افکار درهم 

 و خرابم رو مرتب کنم.

بعضی از برنامه هام و نقشه هام خراب شده بود، افتاده  

 تو یک دریایی از کثافط و لجن! 

شستن دوبارشون کار آسونی نیست. یک سریاشون رو 

 کردم تا درستباید گیره میزدم تو آفتاب خشکشون می

 بشه.

حوله رو دور گردنم انداختم، لباس پوشیده از حموم 

که یک چیزی صاف خورد تو فرق سرم و خارج شدم 

 همزمان صدای داد عمه بلند شد.

 کار کردی؟پسره خر، دختره مظلوم رو چی -

جا خورده دستم رو به سرم گرفتم، بخار حموم بینیم رو 

 کیپ کرده. 
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 سالم عمه! تو کی اومدی نفهمیدم؟ -

 یک بار دیگه با عصاش کوبید تو بازوم و شاکی گفت:

سره نره غول! تو مگه با یاسمن محرمی سالم کوفت، پ -

 و کبود کردی؟که گردن و لبش

ابروهام باال پرید. یاسمن دست به سینه روی تخت نشسته 

 خندید.بود و می

خورد، درحالی که نگاهم رو لپ های قرمزش چرخ می 

 لب زدم.

 من کردم؟ -

نه پس زنبور گاوی زده! مگه نگفتم تا محرم نشدید تو  -

ختره! ظریفه! پدربزرگشم نیست بزنه تو حلقش نرو؟ د

 سرت. 

 با خنده ازش فاصله گرفتم و سمت تخت رفتم.
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 تو داری میزنی دیگه! اصاًل از کجا فهمیدی؟ -

 یاسمن با نگاهش داد میزد خودشم شوکه شده. 

کمر صاف کرد، دامن گلگلی طوسیش و اون پیراهن 

داد اومده من رو نفله مشکی و چهره شاکیش نشون می

 کنه.

مگه کسی باید بگه تا بفهمم؟ اصاًل مگه قرار نشد عقد  -

 کنید؟

دربرابر لحن شکارش، یاسمن لب گزید و من سعی کردم 

 خونسرد باشم ولی نبودم.

چرا ولی فکر کردم بهتره به یاسمن فرصت بدم بیشتر  -

 و نخواست! فکر کنه. شاید من

چه گوهی خوردی که نخوادتت؟ هان؟ چی کار کردی؟  -

دیشب زنگ زدی یه مشت دری وری پای تلفن ردیف 
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خواد! اعتراف کن چه غلطی و نمیکردی که یاسمن من

 پرسم میگه هیچی!کردی. این دختره که هرچی می

خواستم سرم رو بکوبم یک جا که کشنده باشه. با می

 حرص گفتم:

عمه دیشب یه مستی جزئی داشتم! انگار ترکشم به  -

 شمام خورده.

 زونش گوشیش رو سمتم گرفت. با دست لر

 به ردیف استیکرای خاک برسری 

خوام که واسش فرستادم و پایینش نوشته بودم اینارو می

ولی نمیشه با وحشت زل زدم که یاسمن با لحن خندونی 

 زمزمه کرد.

 از مست جزئی بیشتر بوده آرشام جان. -
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داد یک چیزی درست اخم کردم، مغزم داشت هشدار می

 حرکاتم آشناست...نیست. این 

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(
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یجی و این حرکات، این به یادنیاوردن، این حجم از گ

احساس ضعف من رو یاد روزی انداخت که صبحش 

 روز عذابم بود.

صبحش شروع مشکالتم شد، زمانی که ماریا ورود  

 نحسش تو زندگیم رو شروع کرد. 

سیاهی مقترن، هرثانیه بیشتر اعتماد و آرامشم رو اسیر 

کرد. رنگی تاریک با چاشنی درد و تنفر و بوی پر می

 انزجار!

رزید، زیر نگاه سنگین عمه و سکوت گوشیم روی میز ل 

 یاسمن، پیام پژمان رو خوندم.

 《اتفاق بدی افتاده، بیا دژ مهر باباتم بیار 》

دربرابر چشم های خیره و نگران عمه، جلوی گاوصندوق 

 زانو زدم و بازش کردم.
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یک صفحه خالی جلوی چشم هام نقش بست، تصویر  

 یک دوست دیگم تیره و تار شد.

*** 

روی ساعد دستم کشیدم، سوخت ولی انقدر  چاقوم رو

 اعصابم متشنجه که حالیم نبود. 

ریخت، شبیه آخرین ای که داخل لیوان آب میقطره قطره

 بوسه فرشته مرگ روی شاهرگ گردنم بود.

 کار میکنی؟خوای حرف بزنی؟ چینمی -

لیوان رو هم زدم. با دستمال رد چاقو و خون رو پاک 

 کردم.

 دور شلوارم محکم بستم.  سگک کمربندم رو
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دگمه های اول پیراهن سفیدم باز مونده و این تنگی نفس، 

این حجم از خشم، این حجم از حرص اجازه نفس 

 داد.راحت کشیدن نمی

خوان اعالم تصدی کنن. افرادم، بتاهای حرومزادم! می -

 اول بحث تو حاالم این...  

 و باهاشون حل نکردی؟مگه مشکلت -

م. عمه تو سکوت به عصاش تکیه زده و با نیشخندی زد

 اخم به گاوصندوق زل زده بود.

مشکلشون حل نشده. از اول باهام مشکل داشتن، تا  -

 پایین نکشنم ول نمیکنن.

 زانو زدم. از ته چمدونم کلتم رو بیرون کشیدم.  

کردم دنیا سرم آواره، زندگیم شبیه درختان خزان حس می

 نه. تکوبزنه، باز باد میاد و می شده پاییزه، هرچقدرم جونه
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ساعت تگ هوِیرم رو روی مچم بستم، هر تیک تیکی 

 رفت، زمانم محدود تر میشد.کرد و جلو میمی

 میشه توضیح بدی منم فهمم؟ -

 خوان برکنارم کنن! مهر پدرمم نیست. دزدیدنش.می -

 مگه آلفا رو میشه برکنار کرد؟ -

اش پر بود، پر پر شاپرِک نگاهش روی کلتم که خشاب ه

 ش ایستادم. میزد. بلند شدم و سینه به سینه

 مقداری از موهای نمدارم روی پیشونیم ریخت.  

 از دیدن کالفگی و حرص نگاهم لب گزید.

قرار بود. وجودم به سر خم شدش نگاه کردم، قلبم بی

 کرد. اگر یاسمنم گرگینهقرار بود، گرگم دندون تیز میبی

 شد.بود کارم راحت می

 وقتی برگردم برات توضیح میدم. باشه؟ -
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 کردیم.االن باید بساط عقدمون رو به پا می 

رفتم جنگ! اونم پوشیدم ولی داشتم میلباس دامادی می 

 جنگ با یک مشت الشخور نه گرگ!

 ♥🍹 
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 آرشام؟ صدا کردی؟  -

ل سرک کشید. یسنام کنارش بود از الی در نیمه باز، داخ

 برج زهرمارم ابروهاش باال پرید.  و از دیدن قیافه
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رسید و اون جنگل سرسبز نگاهش پژمرده به نظر می

رفت و حال، دلدرد و معده درد داشت. سرش گیج میبی

 کشید.شقیقه و قلبش تیر می

لیوان رو یک بار دیگه هم زدم، با برخورد ته قاشق استیل 

 ایش نگاهش روی دستم ثابت شد.شیشه به بدنه

 و بخور.آره! بیا این-

دستش دور دستگیره شل شد. کمر صاف کرد و لیوان رو 

 جلوی صورتش گرفت. 

و بخورم؟ و از طبقه اول کشیدی باال که بگی اینمن -

 خودت شال و کاله کردی کجا بری؟

دست هام رو تو جیب شلوارم فرو بردم. نگاهم رو تنگ 

 کردم.

 من دکترم هرچی میگم باید بخوری. -
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چی توشه دکتر ؟ زهرمار نریخته باشی. از تو همه چی -

 برمیاد. تازه از منگی دیشب دراومدم. 

تلخ خندیدم، بو کشید. بینیش کیپ شده بود! بوی خونم 

 فهمید و این یعنی فاجعه! رو نمی

بخور امیر، چیزی نریختم. ویتامین و آبه، مگه نمیگی  -

 میره. سرت گیج

 پس رنگش چرا این طوریه ناکس؟ -

م فهمید، اعتماد نگاهش شرمندهکشید نمیهرچی بو می

کرد. وقتی تا این حد اعتماد داشت و اونوقت افراد می

حرومزادم مشروب هامون رو مسموم کردن. سر کشید، 

 ش مچاله شد. چهره

 مزش...آ...رشام...مزه... -
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بهم خورد و سمت  عق زد. لیوان رو ازش گرفتم، حالش

اومد. یسنا سرویس بهداشتی دوید. صدای عق زدنش می

 وحشت زده جلو اومد و گفت:

 چرا همچین شد؟ چی دادی بهش؟ -

نگاهم رو ازش دزدیدم و با حالی بد، کت دودیم رو از 

 روی تخت برداشتم و گرفته گفتم:

 ست!چیزیش نیست. احتمااًل ازم حامله  -

ه های امیرحسین، داخل چشم هاش گرد شد. با نال

 سرویس رفت.

 یاسمن کنارم ایستاد که زمزمه وار گفتم:

چیزیش نمیشه، خونم براش حکم اسیدو داره. اگه  -

ای دفع چیزی خورده باشه، مثل سم یا هرکوفت دیگه

 میشه.
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 گفتی...باید بهش می -

 کتم رو تن کردم و عصبی غریدم.

جه م نتیبهش بگم افرادم بهت سم دادن بکشنت؟ بگ -

اعتمادت به من شد، خیانت افرادم؟ امیر تو قلمرو منه، به 

خاطر من اینجاست. تو خونه خودم و تو قلمرو خودم 

خوان متحدم رو بکشن یاس! بهش میگم ولی زمانی می

 وکه آلفا بمونم. زمانی که بتونم کسایی که این گوه

 خوردن فلک کنم. اینارو که میفهمی؟

 بون جواب داد.دربرابر خشم کالم مهر

 میفهمم. -

 باهاش آروم حرف بزن پسرم! اون جفتت، باید بدونه. -
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هشدار عمه کوتاه و تاثیرگذار بود، ولی گرگمم آروم 

توجه نگرفت. کلتم رو پشت کمرم جا دادم و عصبی و بی

 به آشفتگی یاسمن از در بیرون اومدم.

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��ختیاری و دلیشرکت ا

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(
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وسط پله ها صدای قدم های تندش رو شنیدم، عاجزانه 

دوید. اخم کرده سمتش چرخیدم که سینه به دنبالم می

 سینم ایستاد.

 خوری زمین...ندو می -

 منم میام. -

ش دادم دستم رو دور کمرش حلقه کردم، از خودم فاصله

 و با جدیت گفتم:

 نه یاس، همین جا بمون. -

ابروهای پرپشتش درهم شد، دمی گرفت که ازش فاصله 

گرفتم که باز دنبالم اومد و بازوم رو با دست های ظریف 

 و یخ کردش چسبید.

 اگه میری جنگ منم میام. ذارم بری،تنها نمی -
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برمت وسط خودت داری میگی جنگ! فکر کردی می -

 یه مشت گرگ نر؟

دربرابر لحن دستوریم تخس ایستاد. رو نوک انگشت 

 هاش بلند شد تا قدش بهم برسه. 

جدیت نگاهم رو کم نکردم، قاطعیت بهش اضافه کردم. 

 باخم هام رو پر رنگ تر کردم. دربرابر نگاه تند و تیزم ل

 زد.

مگه جفتت نیستم؟ اگه تو آلفاشونی منم جفت آلفام.  -

باید منم بیام دیگه! مگه جفت گرگینه ها تو تمام شرایط 

 کنار هم نیستن؟

 متری تکون نخورد.روی صورتش خم شدم که سانتی

 کی گفته تو هر شرایطی؟  -

 نگاهش رو تنگ کرد و حق به جانب جواب داد.
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یسنا، بارها از دهن همشون خواهرت! سعید، لیدا! حتی  -

 شنیدم که گفتن...

 بین کالمش پریدم و عصبی و مشتعل گفتم:

اونا فرق دارن. یسنا جادوگره شوهرش مثل یوزپلنگ  -

 ن و جزو گله.باالسرشه. سعید و لیدا گرگینه

ت نیستم؟ اگه جفتتم باشم جزو مگه من جزو گله -

 ت به حساب نمیام؟گله

م کرد، نفس های بلندم گرما لحن ناراحتش قدری ساکت

 ریخت. رو از ریه هام بیرون می

خوردم از دماغم دود احتمااًل اگر یکم دیگه حرص می

 اومد.درمی
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ش و ساق پای قدری تحمل کردم، به پاهای برهنه

سفیدش که از زیر پاچه شلوارش مشخص بود، خیره 

 شدم و گفتم:

معنی  م بههستی یاس ولی االن شرایط بدیه، برکنار کردن -

خوان یک گرگ دیگه رو آلفا کنن. اعالم جنگ به منه. می

باید جنگ تن به تن کنم. صدساله کسی اعالم تصدی 

نکرده ولی االن کردن! این بار نقشه بدی کشیدن. من حتی 

 و میکشه و...دونم چی انتظارمنمی

 بین کالمم پرید و دلخور لب زد.

حالیم نیست؟ چرا یه جوری حرف میزنی انگار هیچی  -

یه گرگ دیگه میخواد بیاد رو کار و تو باید باهاش بجنگی 

 خوام کمکت کنم.اینارو بلدم، فقط می

ش و اون کلمه "بلدم"ش انقدر شیرین بود باعث شد چهره

 کنترل از کف بدم.
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 خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم و مالیم تر گفتم: 

 چیاالن کمکی از دست برنمیاد. کسی نباید بفهمه  -

 هستی. قدرتت خیلیارو ممکنه وسوسه کنه.

 ♥🍹 
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*** 

 "یاسمن"

خب از قدرتم که استفاده نمیکنم. همین طوری بیام  -

 گیرم؟و میچی میشه؟ جلوی دست و پات
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 دربرابر لحن ناراحتم یک باره منفجر شد و غرید.

گیری! مشکلم اینکه پسر و نمیتو جلوی دست و پام -

 عموت...

چشم هام گرد شد، ادامه نداد. چنگی به موهاش زد و با 

 حرص کف دستش رو به پیشونیش مالید.

 با زبون لب هام رو تر کردم و گفتم: 

 کارن اونجاست؟  -

پله هو یقه لباسم رو گرفت و به دیوار کنار راهیه

 چسبوندتم. 

گ های بیرون زده ش، به رشوکه به پنجه های مشت شده

 گردنش و ماهیچه منقبض شدش چشم گردوندم.

 و از کاسه دربیارم.خواد نگاهت کنه تا چشمشدلم می -
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کشید. عسلی نگاهش سرخ شده گرگش وحشیانه زوزه می

بود. انگشتم رو روی رگ های بیرون زده دستش کشیدم 

 و مالیم گفتم:

خوام و جایی نبری. مینمیشه که به خاطر حضورش من -

 کنارت باشم.

با نوازش انگشت هام روی پوست ملتهبش قدری آروم 

گرفت. دیگه روم نشد بگم چند شب ندیدمت از دلتنگی 

 شدم.داشتم خول می

 خوای کنارم باشی؟وقتی هنوز نبخشیدی چرا می -

 دربرابر فرصت طلبیش لبی کشیدم و مالیم جواب دادم.

دی . تو توهم زبخشیدمت. گفتم بزار باخودم کنار بیام -

خوام. االن مشکلت مشکل فکر کردی این رابطه رو نمی

منم هست. بذار بیام، به جهنم که کارن اونجاست. اصاًل 

 بهتر، بذار ببینه پیشتم اونجاش بسوزه!
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سعی کرد به لحن شاکیم نخنده ولی انحنای باریک لبش 

 لوش داد.

و برگردونی؟ من بابا مگه قرار نیست بری جایگاهت -

ت همی از جایگاهت ندارم؟ من سهمی از زندگی و گلهس

 ندارم؟

انگار حرف هام کمی تاثیر گذار بود. دم عمیقی گرفت و 

 با مکث و دودلی دستی دور دهنش کشید.

 خطرناکه عزیزدلم، خطر میدونی چیه بچه؟ -

خونسرد رو نوک پاهام بلند شدم و تو صورتش خبیثانه 

 لب زدم.

 رم.خطر با تو رو دوست دا -

اخم کرد، مچ جفت دست هام رو گرفت و روی سینه 

 ستبرش چسبوند. از گرمای تنش منقلب شدم.
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داری سرکشی میکنی. درسته شرعًا شوهرت نیستم ولی  -

 و گوش کنی و بگی چشم.جفتتم. آلفاتم، باید حرفم

قیافه جدی و بدون نفوذش، اون چشم های گیرای 

روی لبم معرب، اون جذبه خالص مردونه، لبخندی 

 نشست.

 داد. قلبم چقدر ناگزیر براش جون می 

تنم رو جلو کشیدم، دربرابر ضعف رفتگی دلم انگشت  

هام رو روی ته ریشش گذاشتم و با لحن جدی ولی 

 آرومی گفتم:

آلفای گوگولی توقع دائم چشم شنیدن  نداشته باش.  -

من همیشه مطیع نیستم. متاسفانه باید با این موضوع کنار 

 ی.بیا

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��
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 ��شرکت اختیاری و دلی

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(

 ♥🍹 

۴۸۳ 

 🍹 
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چشم های اخمالو و بداخالقش با این حرفم گرد شد، 

 قیافه پوکر فیس گرگش رو تصور کنم.تونستم می

رفت اومد، یک دور جلوم رژه میبه نظرم اگر بیرون می 

 تا واضحًا نشونم بده اصاًل از نظر ابعاد گوگولی نیست.
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خوای سر کلمه انتخابیت یکم تجدید نظر کنی می -

 یاس؟

لبخند عریضی روی لب هام نشست. لب هام رو غنچه 

بروهام رو به معنی نه باال و کردم و  با لحن عشوه خرکی ا

پایین کردم که آخر دربرابر لب و لوچه آویزونم تسلیم 

 شد.

حال روی لبش نشست و کمی سرش اون خنده کج و بی

 رو خم کرد. موهای ژل نخوردش خوش حالت شده.

مردمک هاش از استرس حوادث پیش رو مدام تنگ و  

 گشاد میشد ولی باز حرف هام و لطافتم جواب داد.

خواست بفهمه تنها نیست، دیشب وقتی تو مستی دلم می

کرد، تازه فهمیدم چرا اون شب جلوی از درداش گله می

 خواد.در هتل با غم گفت دلش فقط یک زن می

 یک پشتوانه، یکی که پشتش باشه ولی خنجر نزنه. 
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 ای حاضر میشی؟ده دقیقه -

از اینکه کوتاه اومد، کیفم کوک شد. کمی بیشتر صورت 

 انکادرش رو لمس کردم.

 زودترم حاضر میشم! -

*** 

خیالم از بابت لباس هام راحت بود، تیپ شکیلی که عمه 

 با وسواس و سریع ترین حالت ممکن برام تدارک دید. 

خواست باوقار به نظر بیام. مثل ملکه ها ولی حقیقتًا می

 من ملکه بودن بلد نیستم.

 د گرفتم. اینکه توصاف و استوار راه رفتن رو از آرشام یا

 هر شرایطی سینه صاف و محکم قدم بردارم. 

راست و محکم به نظر برسم حتی وقتی که تمام افراد 

 مورد اعتماد خیانتکارم جلوم صف ببندن!
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گفت وسط جنگله، یک خونه بزرگ، بیشتر دژی که می

 شبیه قلعه سنگی آغشت بود.

دژی که ده سالی هست ساخته شده و شدیدًا دلم  

خواست برم ببینم ولی هربار نمیشد. االن شکل می

 مینیاتوری ترش جلو روم بود.

دیوار های بلند طوسی که وسطش یک محوطه سرسبز 

مثل باغ قرار داشت و حجم زیاد گرگ هایی که نگاه خیره 

 و براقشون روی هیکلم چرخ میزد.

خوری! با هیچ کسم حرف کنار من میمونی، تکون نمی -

 نزن باشه؟

لوم رو قورت دادم. این همه چشم درشت وحشی آب گ

 کرد.آدم رو هول می

سری تکون دادم، سعی کردم به تغییر شکل گرگ ها، 

 اشتیاقشون و خیرگی محضشون توجه نکنم.
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با ورود ما به حیاط خیلیاشون تغییر کردن. مرد بودن،  

 بیشترشون جوان و برومند. 

و دودلی  نگاه خاصشون به آرشام احترام، همراه با شک

داشت. انگار از اینکه یک دختر معمولی با خودش آورده 

 شوکه شدن.

 ♥🍹 

۴۸۴ 

 🍹 
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رفتیم همون طور که از پله های جلوی عمارت باال می

 یک دور کوتاه همه رو دید زدم، اصاًل زن بینشون نیست! 

 ریخت.کم کم ُکرک و پرم داشت می
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ورود کمی مکث کرداون آفتاب گردون نگاهش پر برای  

 از دلواپسی و  شک بود.

انگشت های دستم رو از الی بند بند انگشت های مردونه 

 و بزرگش رد کردم و پر اطمینان لبخند زدم.

 بریم آقا گرگه؟ -

پلک زد، دستش رو مثل پیچک دور کمرم حلقه کرد، و 

 درو هول داد. 

د گرم به صورت یخ زدم با ورودمون به سالن هجوم با

 اومد. حس مطبوعی داشت. بوی کاج و بوی توت می

ای شکلی جمع شده تمام نگاه افرادی که دور میز دایره

 بودن چرخید.

ماندانا و سوفیا کنار دو مرد دیگه بودن، با لباس هایی 

 تقریبًا رسمی.
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ش ناراحت و گرفته به سوفیا از دیدنم شوکه شد، چهره 

لبخندی به عنوان خوش آمد گویی سمتم   رسید ونظر می

 رها کرد.

براش سری تکون بدم. تعداد حاضرای داخل سالن کمتر  

شون اذیتم از افراد حیاط بود ولی نگاه متعجب و خیره

 کرد.می

 سلحشور؟ -

آرشام خونسرد نگاهی به همه انداخت. جلو رفت. کنارش 

هم قدم شدم که کم کم حلقه دستش از دور کمرم شل 

 د، فاصله گرفت و چند قدم ازم سبقت گرفت.ش

صدای محکم و با صالبتش تو کل سالن پیچید و من از  

 اعماق وجودم نگران بودم.

بدون اطالع قبلی تو دژ جلسه گرفتید و کسی به  -

 و خبر کنه؟خودش زحمت نداده من
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مرد عینکی و نسبتًا جوانی که ماندانا هم کنارش طلبکار و 

 ود، از بقیه فاصله گرفت. با اخم ایستاده ب

 جلو اومد و تو چند قدمی آرشام ایستاد.

خواستیم بعد تصمیم گیری اصلی شمارو در جریان می -

 بذاریم. نیازی نبود تشریف بیارید.

گردنش رو کمی کج کرد، به منی که پشت آرشام شق و 

رق و جدی ایستاده بودم نگاهی انداخت و بدترین 

 دم رو زد.نیشخندی که تو زندگیم دی

کنم آوردن دختری که گرگینه نیست به و فکرم نمی -

 جمع خصوصی سرای قبایل کار درستی باشه. 

سرای قبایل دوساله سرویس شدن برام جفت پیدا کنن.  -

تخاب م تو اناز سلیقه تخمی تخیلی شماها بگذریم، سلیقه

 همسر مناسب رو دست نداره. 
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 خندم رو از لحن تخسش قورت دادم.

هش رو باال تر کشید، اون تیزی بیرون کشیده نگاهش نگا

درید و رخصت نفس کشیدن به بی درنگ همه رو می

 داد. احدی رو نمی

حتی منم جرات نفس کشیدن نداشتم و کف دستم عرق 

 کرده بود.

حدس میزنم زنت آلزایمر گرفته، همین چند شب پیش -

برای مراسم خوش آمد گویی مزاحم استراحت من و 

 شد. همسرم

 ♥🍹 

۴۸۵ 

 🍹 
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دربرابر لحن تندش محمد کمی جا خورد، انگار فهمید 

 برای جنگ آومده. 

د، از رسیای که مسن تر و پخته تر به نظر میشخص دیگه

 گوشه ترین جای میز صداش درآومد.

این جلسه برای اعالم تصدی و بررسی صالحیت تو  -

خواستیم اگه تایید سلطنت برگذار شده. می برای ادامه

 شد، شب خبرت کنیم.

رسید. آروم آرشام آروم بود، خونسرد و محکم به نظر می

 کشید، انگار نه انگار مشکلی هست. نفس می

چند قدم جلو رفت. مرد مسن با کمک عصاش بلند شد، 

سر خم کرد و این حرکتش و احترام نگاهش برام جالب 

 بود.
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کنید تو این جلسه مهم حداقل خودم باید فکر نمی-

 گیری که برایو دارم تو تصمیمباشم؟ دست کم حق این

 میراث خانوادگیم گرفته میشه، نظارت کنم؟

تبسم کوتاهی کرد و سری تکون داد که صدای شخصی از 

 بین جمعیت بلند شد.

میراث خانوادگی که ازش حرف میزنی سه ساله نابود  -

 آشام...ا خودکامگی تو و اون خونشده! میراث پدرت ب

صدای شلیکی که اومد زهرم رو ترکوند، زنی از بین 

جمعیت جیغ زد و افرادی که دور اون مرد بودن، وحشت 

زده فاصله گرفتن.  اصاًل نفهمیدم کی دست پشت کمرش 

 ش رو درآورد.برد و اسلحه

نویسنده: اهلل اکبر این همه شکوه، اهلل اکبر این همه 》

م اهلل، انواع دعاها برای چشم نخوردن بچه.. تبارکجالل.

 《�🍹🍹�فوت فوت
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نقص که سخت بود نسبت به این شلیک عالی و بی

درست باالی سر فردی که از ترس جرات بلند شدن 

نداشت و سرجاش با گلوله میخ کوب شده بود، بی 

 واکنش بمونم.

و  تونی بیایهروقت بزرگترا صحبتشون تموم شد می -

ت تا دفنت نکردم ملعون. د کنی. فعال بچپ تو لونهقد ق

 گفتی عزیزم.خب فدریک می

همه خفه شدن، از بین جمعیت سهراب و پژمان و لیدا و 

میشارو دیدم که کمی جلوتر اومدن و نیششون تا ناکجا 

 آباد باز بود.

 تو انگار واسه دعوا اومدی! حمل اسلحه تو دژ ممنوعه. -

ای که تو و افرادت تو هکلت من یک پنجم اسلح -

شورت و خشتکتون قایم کردید و زیرمیزی آوردید هم 

 نیست. 
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نگاه محمد کفری شد، جلو اومد و با حفظ فاصله عصبی 

 جواب داد.

کدوم اسلحه مردک توهمی؟ این قانونیه که خودت  -

 گذاشتی کسی حق حمل اسلحه نداره.

نگاه عسلیش تنگ شد، دست هاش رو تو جیب شلوارش 

 و کرد و به پایین تنه محمد زل زد.فر

پس برآمدگی پشت کمرت و خشتکت از تحریک  -

و ببر یه کافور بهش جنسیه؟ تبارک اهلل، ماندانا شوهرت

 بده وسط مجلس حشری شده!

 ی...مرتیکه -

و محمد! این جلسه رسمیه، حق اینکه به ببر صدات -

و نداری. آرشام غالف کن. جلسه رو آلفات توهین کنی

 خراب نکنید.
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خسرو این مرتیکه رو به عنوان آلفا قبول ندارم، نه من  -

م. اصاًل جلسه واسه همین بود که به همه و نه کل گله

ثابت کنیم این مردک الشی پادشاه خوبی نیست. خون 

 شرف حروم شده!پدرش تو رگ های این بی

 

🍹🍹🍹🍹🍹 

 ��ی بعد هربار پارت خوندنمعنو طرح��

 ��و دلیشرکت اختیاری 

بهای زحمت های نویسنده: فرستادن چهارده تا صلوات 

 برای سالمتی و ظهور امام زمان )عج(

 ♥🍹 

۴۸۶ 

 🍹 
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آرشام ساکت بود، بدتر با اون لبخند جذابش رو اعصاب 

 رفت.طرف می

دستی دور دهنش کشید، نگاهش رو به منی که با نگرانی  

 کردم، دوخت.  مینان کامل براندازش میولی اط

 با انحراف نگاهش به پشت سرم اخم کرد.

حس کردم چیزی درونم فرو ریخت، اون عسلی های تیز 

ای که برای هارت و پورت شناختم، اون پنجهشده رو می

های محمد مشت نشد، ولی االن از حرص مچاله شد، 

 نگرانم کرد.

شماها واسه جنگیدن من واسه جنگ نیومدم ولی انگار  -

شدید. واسه توطئه کردن، واسه زمین داشتید آماده می



 

Romanzo_o 2904 

و با مسموم کردن متحدم کردید! اونم زدنم! شروع کارتون

 درست تو قلمرو و مرزم اینکارتون از اعالم جنگ بدتره.

بین کلمات پر حرصش به سهراب نگاه معناداری انداخت، 

 داد.حتی با نگاهشم به طرفش دستور می

فهمیدن و من عجیبه که بقیه معنی نگاهش رو می 

 کردم.همچنان برخی از حالت هاش رو درک نمی

چهار گرگ طوسی از بین جمعیت سمتم اومدن و دورم  

 کردن. 

 دونستم منظورشون چیه!گیج شدم، نمی

میشا و لیدارو تشخیص دادم که خودشون رو به پاهام  

تر برم و  مالیدن و با فشار  مجبورم کردن کمی عقب

 نزدیک ستون های مرمری کنار دیوار بایستم.
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پاییدن و میشا و لیدا کنار پاهام دو گرگ نر اطراف رو می

 حالت دفاعی گرفتن.

مجدد صدای پر از خشم محمد تو کل سالن پخش شد و 

پوزخند آرشام شبیه نویز های مزاحمی بود که رو صدای 

 انداخت.این بشر خط می

کدوم اتحاد حرف میزنی آدم حسابی؟ قلمرو؟ متحد؟ از  -

آشام ها رو میگی اتحاد؟ سه سال صلح کردنت با خون

پیش یادت رفته بابای همون مردی که تو خونت تمرگیده 

 مارو سالخی کرد؟ یادت رفته چی به روز مردم آورد؟

محمد جلوتر اومد، خسرو کنارش بود و سوفیا و ماندانا 

 پرش بودن. فقط نظارگر وحشی گری محمد و توپ 

 ایخیره حواسم داشت از جروبحثشون پرت میشد، نگاه

 داد. آزارم می
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نگاهی طوسی و درنده، نگاهی که حکم مرگ قلب و 

 روحم رو چند بار امضا کرد.

  

این نگاه خودخواه و پر حرص با عداوتی سرسام آورد، 

کرد که ذهنم و حواسم رو برای یک طوری نگاه می

 لحظاتی بهم ریخت.

 اه گردوندم. گوشه سالن، عقب تر از بقیه بود. نگ

کنار ریمایی که زیبا و متین با درونی آشفته که فقط یک 

 تونه بفهمه، ایستاده بود.هم جنس می

فشرد، محتوای دست نخورده جام مشروبش رو می

 لرزید.داخلش از فشار انگشت هاش به بدنه جام می

خون بود، اون مایع سرخ و تیکه های یخ داخلش شبیه 

 خون من! 

 درید تا چند قطره بنوشه.خونی که هر بار تنم رو می
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 اومد.ش جدی و ملتهب به نظر میچهره 

 آیت با نیشخند کنارش مشغول چت کردن بود.

 برای لحظاتی حس بدی کل وجودم رو گرفت.

انگار تک تک ماهیچه هام باهم سفت شدن، احساسات 

مثل هیوالیی وحشی، از  بلعید وگذشته زمام افکارم رو می

 اومد.اعماق تاریک وجودم به سمت باال می

خواست با اون پنجه و دندون های تیزش فقط دلش می 

 تیکه پاره کنه.

مهر پدرت کجاست؟ تو حتی عرضه نداشتی مهر  -

و دادی به بچه خواهرت. و نگه داری. سلطنتتپدرت

 شناسیم!خواهری که ما حتی به رسمیت نمی

 🍹 

۴۸۷ 

 🍹 
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مهر یقین پای برگه حدسم هنوز تر بود، شک نداشتم این  

 مشکالت اخیر زیر سر خودشه.

ذارم زندگیم رو تهدیداتم رو جدی نگرفته، فکر کرده می

 خراب کنه.

اون زمان تو گفتی فرمالیتس ولی بعدش ولمون کردی  -

 گلمون نبودی...رفتی آمریکا! پنج ماه باالسر 

آرشام ازم خواست کاری نکنم، گفت قدرتم رو مخفی 

 کنم. 
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دوست نداشتم دردسر درست کنم ولی عمیقًا هیوالی 

درونم از پشت میله های فوالدی زندان درونم نعره میزد 

 که هر سه نفرشون رو بکشم.

رفت. با وحشی گری ناخنم تو پوست کف دستم فرو می

 خفته درونم درگیر بودم.

و جمع کن کثافط. از اولم هدفتون این این خزعبالت -

بود اتحاد آریا باهام خراب شه واسه همینم مسمومش 

 ای بین مردممون اختالف بندازی.کردی. فقط دنبال بهونه

 از صدای فریاد آرشام همه چی تو ذهنم پرید.

 سهراب و پژمان عصبی بودن و لیدا ماتش برده بود. 

ت درخشانه، اون از ختم؟ سابقهشاهد داری چیزی ری -

ماریا این از حاال که تهمت میزنی! تو انقدر گند باال 

 آوردی که...
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 هو ترکید و نعره کشید.آرشامی که تا االن ساکت بود یه

خفه شو بیشرف دری وری هات بی اساسه، همه  -

ها بودید حاال که آشاممیدونن شماها دنبال معادن خون

ش راحت میتونید یه المشنگه راه آریا اینجاست با کشتن

 شناسم.شرفارو میبندازید. من شما بی

م رو که به سختی ذرات نفرت رو نگاه گیج و آب گرفته

د کرریخت و به سرعت با دلواپسی جایگزین میدور می

 به جلو دوختم.

ما دنبال منابع اونا نیستیم دنبال حق خودمونیم. آریا سه  -

 !سال تو و مارو تبعید کرد

داد، هیچ کرد باباش جرتون میاحمق اگه این کارو نمی -

 میفهمی چی بلغور میکنی؟

 تازوندمهابا میآرشام رگ گردنش باد کرده بود، محمد بی

 و خسرو اینبار دخالت کرد. 
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بسه دیگه انقدر بحث گذشته رو وسط نکشید! قرار بود  -

 سر چیز دیگه صحبت شه نه گذشته.

 و با خشم آشکاری داد زد. محمد سمت فدریک چرخید

کنی، یا کاًل قلمرومون رو جدا یا اعالم تصدی می -

کنیم! این مرتیکه آبرو نذاشته، هیچ کاریش رو اصول می

 نیست.

بارید، یک سری کاغذ پیرمرد خستگی از سرو شکلش می

روی میز پخش و پالست و مدام مردمک هاش از 

 شد.دیدنشون کالفه می

ر حرف آخرشن، آرشام نگاهش به درحالی که همه منتظ

خواستم جلو برم دلیل آشفته شدنش زمین دوخته شد. می

 رو بپرسم. 

دم شبرم جلو و بگم چند ثانیه تو خشمم داشتم غرق می

 حواسم ازت پرت شد! 
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میخواستم برم پنجه مشت شدش رو بگیرم و پیشونیش 

 رو ببوسم تا جای گره ابروهاش وا بشه.

 کرد.ین رو داشت سوراخ میولی نگاه خشمگینش زم

 فرمان بده فدریک!  -

 مکث کرد، به موهای جوگندمیش چنگ زد. 

 لرزید.فکش منقبض بود و صداش می

به دلیل مشکالت و اختالف نظر سرای قبایل اعالم  -

کنه یا باید طبق تصدی میکنم. آرشام یا کنارگیری می

ابر ررسوم گذشتگانمون نماینده انتخابی مارو تو یه جنگ ب

 کنی؟شکست بده. آرشام؛ فرمان و رو قبول می

 🍹 

۴۸۸ 

 🍹 

●●••°•●● 
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ریخت. صدای هیچ کس کالفگی و حرص از وجناتش می

اومد. راه هوایی تنگ شد، سطح التهاب باال رفته درنمی

 بود.

از گونه تا گلوش سرخ شده بود و انگشت های مچاله  

شبیه مشت محکمی که آماده شده کف دستش، 

 ست.حمله

 قبول نمیکنم! درخواست رای گیری دارم. -

صدای پچ پچ ها بلند شد، نیشخند آیت از گوشه کادر 

 دیدم، منفور و رو اعصاب بود.

فدریک دستی به چشم هاش کشید و محمد دوباره ُبل 

 گرفت.
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و داری مسخره این کار وقت حروم کردنه. خودت -

ور رئیس یکی از قبایل و عدم حضور کنی. بدون حضمی

گله خودت و افراد خودت رای گیری یه عمل 

 ست.مسخره

آرشام صاف ایستاد و خیره تو نگاه دشمنش جدی ادامه 

 داد.

من مسخره میشم تورو سَننه؟ درخواست رای گیری  -

 دارم. 

محمد خندید، تو صورتش غرور و پیروزی موج میزد. 

عصبانیت از وجناتش  خسرو دخالت کرد و درحالی که

 ریخت گفت:می

نم ککنید، من بی طرفم. نه حمایت میاگه رای گیری می -

 گیریم. رو من حساب باز نکنید.و مینه پشت کسی

 ای بمیری تو کثافط گوه.  -
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ش رو زیر لب شنیدم پژمان کنارم شیفت داده بود، زمزمه

و روم نمیشد ازش بپرسم این حرف یعنی چی؟ اگر کنار 

 شه چی میشه؟بک

دور میز داشت شلوغ میشد، محمد سعی کرد خسرو رو 

ش کنه، سوفیا کم کم داشت سرخ گوشه بکشه و قانعه

کشید و لبخند میشد و ماندانا ناخن هاش رو سوهان می

 ملیح میزد.

 آرشام با قدم های تند از بینشون بیرون اومد. 

رفته رفته صدای جمعیت از گوشه کنارها داشت بلند 

 شد و هرکس یک برداشت و نظری داشت.می

 چلوندن.چند قدم جلو رفتم. انگشت هام هم دیگه رو می

 آرشام... -
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همین که کنارم رسید، دستش دور کمرم حلقه شد. از 

تونستم خشمش رو فشار تند انگشت هاش روی کمرم می

 احساس کنم. 

 کرد که ترسیدم.گرگش یک جوری داشت غرش می

 وریه؟این ماکان کدوم گ -

پژمان و سهراب کنارمون بودن، لیدا و میشا با شکل گرگ 

درونشون دنبالمون اومدن. گوشه ترین جای سالن، 

نزدیک سرویس بهداشتی، جایی که خلوت بود و دور از 

 دید بقیه ایستاد.

 کنیم. آرشام حقو پیدا نمیسعید دنبالشه، لوکیشنش -

اری. این رای چرا خواستی؟ تو این خرتوخری تو رای نمی

 خسرو احمق شرکت نکنه کاماًل دو به یک میشه!

 من رو کنج دیوار کشوند. خودشم جلوم ایستاد.
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دونم رای گیری تهش هیچی وقت خریدم. خودمم می -

نیست. گله خودم شب میرسه، از افرادم فقط شما هستید 

 که خداروشکر حق شرکت تو رای گیریم ندارید!

●●••°•●● 

دربرابر لحن عصبیش سهراب غمگین خندید و میشا 

 خودش رو به پای آرشام مالید.

 اگه برکنارت کنن چی؟  -

پژمان چنگی به موهای جوگندمیش زد و گوشیش رو 

 بیرون کشید و جواب میشارو داد.

و پیدا کنه ورق این اتفاق نمیوفته، سعید ماکان -

 ان کافیه تا این جریان تموم شه.گرده. شهادت ماکبرمی

 شهادت به چی؟ -
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نگاه همشون سمتم چرخید، جوری که انگار تازه متوجه 

حضور من شدن. لیدا شیفت داد و دست به سینه به دیوار 

 تکیه زد. نگاهش روی ماندانا چرخید.

شب پیش، آرشام و آریا تو یه جلسه مهم بودن،  -

یکی از افراد محمد نوشیدنی آریا مسموم شد. ماکان دیده 

یک چیزی شبیه باقی مونده یه دارو رو تو باغ خالی کرده. 

امروز صبح زنگ زد گفت دوربین مدار بسته ساختمون 

 هک شده. قرار بود بیاد اینجا ولی...

 سهراب بین حرفش پرید و گفت:

ولی نیست، چند ساعته جواب تلفن نمیده. بهش گفتم  -

و زنم محمد دهنشاحتیاط کن، خر گوش نداد حدس می

 بسته.

پژمان کفری کف دستش رو به پاش کوبید و دست به 

 کمر غرید.
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همش زیر سر آیته، این حرومزاده مهره مار داره. وعده  -

 و داده بهش که...کدوم کوفتی

 بسه دیگه! پژمان زنگ بزن سعید بگو اطراف جنگل -

 وبلوط بچرخن، افراد محمدن اونجان. احتمال اینکه ماکان

 یه جا خفه کردن هست. فقط فیلم هارو پیدا کنن کافیه.

  

 لیدا هینی کشید.

 آرشام بالیی سرش نیاورده باشن! -

 نمیتونه بالیی سرش بیاره.  -

حالش خراب بود، آشفتگی رو مثل کودکی دوساله با 

نگاهش فریاد میزد. دست هام رو روی سینش چسبوندم. 

روی سینه  تیزی چشم هاش با برخورد دست های ظریفم

 عضالنیش غالف شد.

 لیدا گلوش رو صاف کرد، همشون فاصله گرفتن.
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کشید، دم های عمیق، انقدر نزدیکم بود که نفس می 

خورد و از داغی زیادش کم کم بازدمش به صورتم می

 سوختم.داشتم می

 با لحن خشداری زمزمه وار گفت: 

احتمااًل باید درخواست جنگشون رو قبول کنم،  -

 ام برگردی خونه. اینجا خطرناکه.خومی

کمرم چسبید به دیوار، بین کالمش استرس و نا امیدی رو 

 دیدم. می

خواستم تنهایی به دوش بکشه، تنها بودن کافیه، دیگه نمی

اونم تو این شرایط! پس نهایت احساسات و قاطعیت 

 وجودم رو تو کالمم ریختم و گفتم:

ئنم از پسش برمیای. من بهت اعتماد دارم آقا گرگه، مطم -

ماکان پیداش میشه و همه چی درست میشه عزیزم. 

 ناراحت هیچی نباش خودم یه تنه پشتتم.
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پلکش لرزید، اخم بین ابروهاش پر رنگ بود و تا لبش 

 خواست تکون بخوره صدایی آشنا افکارمون رو پروند.

و درست کنه. بدتر فکر نکنم استفاده از قدرت چیزی -

کنید. تا راه آسون هست دسر درست میواسه خودتون در

 چرا سختش میکنی؟

نیل بود که یک شبه خشک شد، تو اون لحظه  شبیه رود

که صدای منحوسش رو ذهنم حالجی کرد، همه چی کنار 

 رفت.

یک نفرت، یک خشم ویران کننده، یک عذاب، یک درد  

 پر از مخلفات، یک عزیزی که ازم گرفت، جلو اومدن.

انگشت هام مشت شد، آرشام خودش رو جلوی هیکلم 

 کشید.

 ه گلوله تو مغزت خالی کنم.راه آسونش اینکه االن ی -
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 دربرابر غرش مردونه و هشدار مانندش، آیت نیشخند زد. 

سری از روی تاسف تکون داد و با لحن خندونی جواب 

 داد.

بین افرادت؟ تو دل این همه جمعیت؟ بهت نمیاد انقدر  -

خام و آماتور رفتار کنی. یکم آروم باش جناب سلحشور، 

بزنم. اومدم راه بزارم  من که کاری ندارم! اومدم حرف

بندن. جلوت، سری که درد نمیکنه رو دستمال نمی

 و میشه درمون کرد فقط یکم هوش زیرکانهدردت

 طلبه.می

دونستم باید مراقب خشم زبانه کشیده هیوالی درونم نمی

باشم، یا حواسم پی آرشامی باشه گرگش یک جور 

 کرد بیاد بیرون.ترسناکی داشت قیام می

 یخوای؟چی م -
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دستی دور دهنش کشید، گردنش رو کج کرد و نگاهی به 

 من انداخت.

بیا سختش نکنیم. حکومتت، تاج و تختت، اینا کشک  -

نیست که بخوای از دست بدی، حق رای خواستنت وقت 

هدر دادنه. از افرادت کی برات مونده؟ اینایی که دورت 

  تونیم باهم کنار بیایم.جزو سرای قبایل نیستن.  می

 دمی گرفت و با لحن مرموزی ادامه داد.

خوای این جمعیت دریده بفهمن یه پری تو که نمی-

 ت قایم کردی؟دریایی دورگه تو خونه

ه شد. بجلو تر اومد، آرشام هرلحظه افسارگسیخته تر می

ماهیچه منقبض شدش نگاه کردم. یک قدم جلو رفتم و 

 نزدیکش ایستادم.
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نه حریص برای جلوگیری مهار کردن یه گله گرگ گرس -

از خوردن یک گوشت خوشمزه آبدار، کار هیچ کس 

 خوای عروسکت تیکه پاره شه؟نیست. تو که نمی

کنترلش رو از دست داد، یقه لباسش رو چنگ زد و به 

 دیوار کوبیدتش، صورت آیت مچاله شد.

خوای من ازت یه استیک آماده کنم بدم الشخورا می -

چه بالیی سر دست تو کردان بخورن؟ هوم؟ یادت رفته 

 آوردم؟

صدا از بین دندون های کلید شدش، یک جوری بی

 غرید که مو به تنم سیخ شد.می

 خشم درونم نسبت به خشم آرشام سرخم کرد. 

بازوی برجسته و منقبضش رو با انگشت های لرزونم 

 گرفتم.
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 آرشام یواش... -

 اهمیتی نداد و خیره تو صورت پر حرص آیت لب زد.

خوای کنم، اگه میتو دل همین جمعیت تیکه پارت می -

امتحان کنی بلیطش رایگانه. فقط یه بار دیگه اسم 

و بیار، یه بار دیگه تهدیدم کن اونوقت جوری عروسکم

و برات گره بزنم که مردنت سه روز طول باال و پایینت

 بکشه. فقط تکرارش کن حرومزاده!

ماینده انتخابی و میکنی سلحشور! نداری گور خودت -

ت دم کلفته، یک آلفاست. مثل خودت فقط فرقش گله

 اینکه قدرت اون بیشتر از توعه!

 🍹 

۴۹۰ 

 🍹 

●●••°•●● 
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ش های آرشام داشت خفه میشد. چهرهزیر فشار پنجه

اومد. تقال کرد و قرمز شد، نفس هاش کوتاه و بلند درمی

 ه داد.با پرویی تمام ادام

و میگم؟ یه دشمن قدیمی! کاوه پاکزاد دونی کیمی -

 یادت میاد؟ آلفای کوهستان!

  

ای درنگ کرد، دودل شد. انگار مغزش نگاه آرشام ثانیه

 اومد.داد و با حرف آیت جور درنمیاطالعات غلط می

ظاهرش رو تاف زد، جدیت نگاهش و پنجه های   

 درید.رحمانه میگرگش بی

 زاد خیلی وقته کنارگیری کرده!کاوه پاک -
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صدای قهقهه آیت دربرابر لحن پر شک آرشام بلند شد و 

با دست به در ورودی سالن اشاره کرد و با سختی، بین 

 فرستاد گفت:ش میاکسیژن هایی که یواشکی به ریه

کشه. پدرت و از هرسوراخی بیرون میطمعه قدرت آدم -

انجام داده. تو بد و تنها کسی نبوده که مراسم ماه خون

 دردسری افتادی.

*** 

کردن سکوت طوالنی بود، پژمان و سهراب سعی می

ریلکس باشن. هنوز خبری از ماکان نبود و پیشنهاد رای 

 جنگید. گیری آرشام توسط بقیه رد شد. باید می

نگاه دودل و پرتردید آرشام روی اون مرد میانسال 

وسط  چرخید که چه طورپوش درشت هیکل میخوش

 کرد.حیاط دژ با فدریک و محمد بحث می

 یه قولی بده یاس... -
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کنارش، شونه به شونه پهن و استوارش ایستادم. به نیم 

 رخش خیره شدم که با صالبت همیشگیش گفت:

 تحت هیچ شرایطی از قدرتت استفاده نکن. -

با شیفت دادن اون رقیب مسن، چشم هام گرد شد، انگار 

 یکلم ریخت.یکی سطل آب یخ رو ه

برای اولین بار گرگی رو دیدم که از نظر جثه هم قد و  

لرزید. پنجه های بزرگش قواره آرشامه، زمین زیر پاش می

 زد.زمین رو شخم می

ای با عضالتی برجسته و ورزیده، نگاه یک گرگ نر قهوه

 خوارش قلبم رو لرزوند.وحشی و خون

ش رو باالی پلک راستش یک خراش عمیق بود که چهره

 کرد.خشن تر می

 از من سنگین تره، قدرتش بیشتره. باتجربه تره... -
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آب گلوم رو قورت دادم و به چشم های نگرانش خیره 

 شدم.

 که چی؟ تو از پسش برمیای! -

کرد تردید نگاهش رو بهم لبخند نرمی زد، انگار سعی می

 مخفی کنه.

 لقول بده دخالت نکنی. قول بده فقط تماشا کنی، قو  -

بده یاس! چه طور دخترونه قول دادی، مردونه پاش 

 کنی.ایستادی؟ االنم قول بده کمکم نمی

رسید، رو پاهام بلند روبه روش ایستادم، قدم بهش نمی

 شدم و با نگرانی گفتم:

 تونم نامحسوس کمکت کنم. کسی نمیفهمه به خدا.می -
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نقشه آیت و کارن مشخصه، کنارگیری من و برمال شدن -

تو یعنی مرگ جفتمون! باید ساکت بمونی یاس، هیچ راز 

 احدی نباید بفهمه.

 با بغض لب زدم.

 ولی آخه... -

انگشت اشارش رو روی لبم کشید و ساکتم کرد.  دست 

هوا لب هاش رو محکم روی هاش دور کمرم پیچید بی

لب هام گذاشت و کام عمیقی گرفت که همزمان صدای 

 شکسته شدن شیشه اومد.

م به صدا جلب شد، تکون خوردم که کام دوم رو توجه

همزمان با فشردن کمرم و چسبیدن بدن هامون بهم 

 گرفت.

پلک هام دوباره روی هم افتاد.  بوی آرامش و طعم  

 داد.ش بهار میخو
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ش نم بارون خورده. آروم لب کمی دم گرفتم، بوی قهوه

هامون رو از هم جدا کردیم. نگاه کنجکاوم رو از کنار 

 صورتش به منبع صدا سوق دادم.

لکه های قرمزی که روی فرش طوسی زیرپاهاش جا  

مونده، شیشه های خرد شده بین انگشت هاش مزین به 

 داد.ون میرنگ سرخی بود که طعم شور خ

از جامی که بین انگشت هاش ترکیده بود، هیچی جز 

 زخم و درد نمونده.

کرد و ریما دنبال با چهره عبوس و پر از خشم تماشا می

دستمال و باند رفت و کارن قمر نگاهش تو فکر شکوندن 

 خواست.استخون کمرم بود، دلش جدال می

ن  دشناختم. با چسبیاین نگاه وحشی پر از نفرت رو می

پیشونی آرشام به پیشونیم چشم گرفتم. عسلی شیطون و 

 مرموزش رو آنالیز کردم.
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 داد رسوخ کنم. غیرقابل تشخیص و نفوذ بود، اجازه نمی

  

خواست از لذت سوزوندن اونجای پسرعموت دلم نمی -

محروم بمونم عروسک. با جون دل باید بدونه تو مال 

 منی.

ای داغ و سرخم رو خجالت زده لب گزیدم. روی گونه ه

 بوسید و زمزمه کرد.

قولت یادت نره. این جنگ تموم میشه، از پسش برمیام  -

چون تو یه تنه پشتمی،  چون لبات مال منه، مشکلی 

نیست. چون نگاهت مال منه مشکلی نیست. چون تو 

 هستی مشکلی نیست.

اومد و مجرای بغض ریشه زده در گلوم به سمت باال می

 کرد. یتنفسیم رو تنگ م



 

Romanzo_o 2933 

با نزدیک شدن پژمان و سهراب، درحالی که نگاه گیرا و 

چرخید، رو به اون دو نفر جدی و بدون جذابش روم می

 انعطاف لب زد.

مراقب یاسمن باشید، نتیجه این جنگ هر چیزی که بشه  -

وظیفه شما مراقبت از یاسمنه. ازش چشم برندارید. 

 تنهاش نذارید.

 مراقبشیم. نگران نباش. -

 تو از پسش برمیای رئیس. طرف عددی نیست! -

لبخند روی لب هام بهش قوت قلب داد. ایمانم رو بلعید 

 و رو به بقیه سری تکون داد. 

جدا شد و مثل همیشه استوار و محکم قدم برداشت و 

سمت در رفت. تو دلم به خدا سپردمش، لیدا بازوم رو 

 م کشید. چسبید و دستی به شونه
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به آرشام تو جنگیدن زیاده. زمان زیادیه نگران نباش تجر -

 رهبر بوده.

 بازدمم به آه غلیظی ختم شد. 

دوست داشتم بپرسم که همیشه این طوریه؟ همیشه یک 

نفر مدعی قدرت میشه؟ همیشه توطئه میشه؟ فکرم خراب 

 و آشفته بود.

م آرزوهای بچگیم در قبرستون الشه تیکه پاره شده تما

 م مونده و بوی گند گرفته.سینه

خواست شاهد شکسته شدن غرور مردی باشم که دلم نمی

تمام وجودش رو خرج من کرده و تنها خواسته و آرزوی 

 زنده قلبم شده.

صحبت هاشون تو حیاطی که به درخواست فدریک 

خلوت شده بود، زیادی طول کشید. خیره بحث اون دو 

 و سکوت پر از خشم آرشام موندم.  مرد
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اومد، چهره محمد پیروزمندانه به نظر اوضاع خوب نمی

درخشید و کاوه مردی که با تکبر و نیشخند به عسلی می

 ست.های بی شفق آرشام خیره

 مطمئنی خودشه؟ اشتباه نمیکنی؟ -

احساساتم تو دهلیز و دریچه های کناری تلمبار شده، 

وبید و کدم پس بزنم. قلبم تند میکردلواپسی رو سعی می

لرزیدم. سر چرخوندم. بی دلیل از ترس و وحشت می

 پژمان کنار ستون های مرمری در ورودی ایستاد.

یکم درست نگاه کن. ببین چند تا ماشینه؟ اگه ماشین  -

خودش اونجاست، قطعًا درسته. تنها نرو لوکیشن بده 

 خودم میام.

 م گفتم:طاقت نیاوردم، جلو رفتم و آرو

 چیشده؟ -
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 لیدا با امیدواری و هیجان سمتم خم شد و گفت:

 و پیدا کرده ولی مطمئن نیست.سعیده، میگه محل ماکان -

گرمای نفس هاش از الی شالم تو پرده گوشم پرت 

دلیل نداخت. پاهام بیاشد و مزه گرمارو یادم میمی

 سوخت و احساس کردم گردنبندم دارم داغ میشه.

 هی به ما انداخت و خطاب به سعید گفت:پژمان نگا

همون جا باش تا بیام، باشه؟ الو؟ گوش میدی؟ الو؟  -

 صدا داری؟ سعید هوی؟ صدا رفت چرا!

 نگاهم رو تنگ کردم. 

شیفت دادن آرشام نگرانیم رو تشدید کرد، گرگ سیاهش  

روبه روی اون گرگ دریده تصویر وحشتناکی از مرگ و 

 ته.زندگی رو به نمایش گذاش

 و دارم، همین جا باشید تا خودم برم.لوکیشن -
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 قبل اینکه بره سهراب بازوش رو چنگ زد و عصبی غرید.

 تنها کجا بری؟ اگه بریزن سرت چی؟ -

تونیم بریم. نشنیدی آرشام چی همه باهم که نمی -

خواست؟ بمون مراقب دخترا باش، بعید میدونم مشکلی 

 پیش اومده باشه. آنتن رفته. 

ب کالفه به ماها نگاه کرد، چیزی درونم به تالطم سهرا

افتاده، آرشام آماده جنگ میشد و اینجا موندن برام حکم 

 مرگ تدریجی رو داشت.

 وسط بحثشون پریدم و خیلی جدی گفتم:

دونید چه کاری از کارن و کنید، متاسفانه نمیاشتباه می -

 پدرش برمیاد. اگه قراره برید، همه باهم میریم.

نگاه خاصشون حاکی از دودلی و نگرانی بود، از طرفی 

حکم شاهشون یک چیزه و از طرفی حرف من و اتفاقاتی 
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اومد، اوضاع که مثل یک سونامی مخرب داشت پیش می

 کرد.رو خراب تر می

 پژمان لبی کشید و سهراب موادبانه جواب داد.

از آیت و پسرش و حتی ریما بربیاد، بازم شما  هرکاریم -

 نباید دخالت کنید. خیلی برای شما خطرناکه. 

سری تکون دادم و با انگشت به اون دو گرگ نر که 

کشیدن اشاره وحشیانه دندون هاشون رو به رخ هم می

 کردم.

از خطر برای من نگید وقتی آرشام وسط یه میدون  -

ه افرادش قرار گرفته.  من جنگ واقعی و زیر فشار و توطئ

تمام عمرم با کارن سروکله زدم میدونم چه کارایی ازش 

 و حل کنه.برمیاد. ماکان و شهادتش میتونه مشکل

 واسه شما خطرناکه آخه شما... -
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 کالفه و با حالی بد لب زدم.

 میدونم گرگینه نیستم و تواناییم مثل شما نیست! -

 ش کشید و گفت:سهراب با شرمندگی  دستی به چشم ها

 جسارت نکردم، منظورم اینکه اگه درگیری بشه... -

 لیدا دخالت کرد و مصمم گفت:

یاسمن درست میگه، نمیشه دو دسته بشیم، باید باهم  -

بریم. وقت کمه سهراب انقدر فیس فیس نکن. لوکیشن از 

اینجا دور نیست تقریبًا پشت دژه، نزدیک رودخونه! سریع 

 میریم و میایم.

ای نداشتیم، آرشام و کاوه موافق نبودن ولی چاره پسرا

گرفتن و هر لحظه جنگ تن به تنشون داشتن گارد می

 ممکن بود آغاز بشه.

*** 
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هیجان قلبم باالست، انقدر که هر گلبول قرمز یک کیلو 

 مواد مخدر با خودش جابه جا میکرد. 

بوی کاج و دریا، شبنم هایی که روی خزه ها نشسته بود. 

کرد و هم پای چهارتا گرگینه د داشت غروب میخورشی

 دویدن سخته.

ام به درخت تکیه زدم و نفس های عمیقی کشیدم، سینه

 کرد که اول و آخر نداشت.خس خسی می

نگاه نگرانم رو به بقیه انداختم. پژمان گوشی شکسته 

سعید رو روی زمین پیدا کرد. ردپای پنجه های چندین 

 مونده. گرگ روی خاک مرطوب باقی 

کشید. میشا و لیدا کنار من ثابت سهراب شیفت داد، بو می

 مونده بودن و حالت تهاجمیشون حفظ بود.

 از اینور... -
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 ای براقدنبال پژمان راه افتادیم، احساس کردم یک تیله

من رو تماشا میکنه. انقدر گیرایی اون چشم ها زیاد بود 

 ای درنگ کردم.که ثانیه

ت هایی که سربه فلک کشیدن، بین شاخ و برگ درخ

ریشه هایی که از خاک مرطوب بیرون مونده، مه غلیظی 

که درخت های عقب تر رو پوشونده بود، یک جفت 

 دیدم.چشم زیبا و آشنا رو می

یخ بستم، وجودم رو جال داد، میشا و لیدا متوجه عقب 

 موندم نشدن و با صدای پژمان جلو رفتن.

 یده یک گرگ رو تشخیصبین بوته های تمشک، پوزه کش

دادم. گرگی عین اولین برف زمستون سفید و زیبا به نظر 

 رسید.می

احساس کردم چیزی گردنشه، یک زنجیر، یک قالده، یک 

 گردنبند! فاصله زیادی با من داشت.
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دونم چرا انقدر مجذوبش شدم. یک حس خاص نمی

 وس بهم دست داد، حسی عجیب که مطبوعه.نامان

قدمی سمتش برداشتم، بی حرکت و با وقار به نظر  

 رسید. می

خواست خورد دلم مییک کشش موزیانه درونم تکون می

دقیق تر نگاهش کنم که جیغ لیدا مثل شالقی وسط 

 سکوت محض، به مغزم کوبیدن.

 سعید! وای سعید خوبی؟ -

ذهنم پر پر زدن. همه چی تمام شاپرک های احساسم تو 

پرید، تا سرچرخوندم اون سفیدی عین برف ناپدید شد. 

یک جوری که انگار زمین دهن باز کرده و بلعیدتش، شبیه 

 ارواح سرگردان در دل بکری جنگل غیب شد.

رفتم. این جنگل شونه هام رو عقب فرستادم، باید می 

 و ای که توش شاه پریون و گرگینهشبیه قصه هاست. قصه
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آشام داره، شاید اگر خوش شانس بودم یک اسب خون

 کردم.تکشاخ یا اژدها هم پیدا می

کمی دور از جاده باریکی که ازش عبور کردیم، انبار 

چوبی قدیمی به چشمم خورد. دیوار هوای چوبیش سیاه 

 شده، انگار یک بار سوخته.

تعدادی بشکه نفت کنار درخت ها بود و چند ماشین 

 زدیک جاده اصلی! شاسی بلند ن

پژمان رو تو ثانیه آخر وقتی داخل شد دیدم. به قدم هام 

سرعت دادم، جلوی در که رسیدم جسم دربه داغون سعید 

 زهرم رو ترکوند.

کمی دور تر پژمان جسم خاکی و کتک خورده مرد 

داد که آشناست. جلوی در ایستادم، ای رو تکون میدیگه

ود و خاموش و المپ باالی سرمون سیمش فرسوده ب

 روشن میشد.
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تونستم تصاویری که پشت سر هم ردیف میشد رو نمی

 دقیق آنالیز کنم. 

 این ته و اوج بدبختی و مشکله! 

ریتم نامنظم قلب بی تابم و همچنین نفس هام فرصتی  

 برای آرامش پیدا نکردن.

ماکان؟ ماکان بیدار شو. توف به شرفش بیاد نگاه  -

 ماکان...کار کرده. و چیصورتش

 سهراب به کمکش اومد.

زندست ولی نبضش خیلی بد میزنه. باید کمک بیاریم،  -

زنگ بزن آمبوالنس، سعید چاقو خورده. خون ریزی 

 داره...
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رسید، بوی خون و صدای ناله های ضعیفش به گوش می

اومد و حس لذتی که تو این خرتوخری بدجور درد می

 کرد.رو مخم لی لی می

 که. باید مهرو پیدا کنیم آرشام گیره!اینجا خطرنا -

سعید دست خونیش روی پهلوش مشت شد، رمقی توی 

دیدم. سرش روی سینه لیدایی بود که اشک ش نمیچهره

 ریخت. می

از بین لب های خونیش صداش رو شنیدم که با لحن 

 داغون و پر دردی زمزمه کرد.

 تو...ما...شینه...م...محم...ده... -

میشا سمتش متمایل شد سر زانو شلوار لی و مانتوش گلی 

و خاکی شده بود.  اشکش رو با پشت دست پاک کرد و 

 با بغض تو گلوش بلند گفت: 
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 ه.میگه مهر آرشام تو ماشین محمد -

انگشت های دستم مشت شدن، چرخیدم و به ماشین 

هایی که به خاطر دور بودن، هدف کوچیکی به نظر میان، 

 نگاه کردم.

 پیداش میکنم. شما زنگ بزنید آمبوالنس... -

 یاسمن خانم وایسید. -

ستم، فکر نیصبر نکردم. جایی واسه صبر کردن نبود. بی

نظم خاصی تمام حواس پنج گانم سرجاشه و به خوبی و 

 کردن.فعالیت می

 ت.سنباید تنها برید بزارید بیام. این شبیه یه تله -

کرد مسبب این دوست داشتم تله باشه! چون سرم درد می

 همه خراب کاری رو نامحسوس زجر کش کنم. 

 درجواب لحن سهراب با جدیت و قاطیت تمام غریدم.
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 به زخمیا برس مهر با من!  -

طوسی رنگی از دل جنگلی  تا خواست حرف بزنه گرگ

که به خاطر گرگ و میشی هوا داشت خاموش میشد، 

روی هیکلش پرید. همزمان ده گرگ نر دیگه بیرون 

 اومدن. 

 به طرز عجیبی بدون ترس فقط نگاه کردم. 

سهراب شیفت داد. به سرو صورت گرگی که روش پریده 

کرد دندون های تیزش رو تو گردنش فرو بود و سعی می

 نگ میزد.کنه، چ

احساس خطر و احساس ضعف اطرافیانم رو اعصابم خط 

 کشید.های مورب و قرمز می

خشم مقربی درونم جریان داشت، ضعف و ترس افرادی  

 کردن.که داشتن دست دست می
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ای رو کمرش پرید و سومی سعی کرد پاهاش گرگ دیگه

 رو گاز بگیره.

ه ر دپژمان بیرون دوید و شیفت داد، دو گرگ نر دربراب

 گرگ دیگه شانس درست حسابی نداشتن.

صدای خرناس هاشون، نفس های بلندشون، وحشی گری 

 که جلوی چشمم داشت اتفاق میفتاد.

حرصم گرفت، هیوالی درونم داشت جلوی در زندانش  

 داد.جوالن می

با پیچ گوشتی اون پیچ زواردرفته و بدردنخور رو باز 

آهن زنگ زده رو تونستم صدای سابیده شده کرد، میمی

 بشنومم.

عضالتم مشت شد، خم شدم و تیکه سنگی که پر از خزِه 

 دار بود رو بین انگشت هام گرفتم.نم
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تونستم هدفم زمان برام کند شد، انگار معنی نداشت. می

رو انتخاب کنم. قدرتش رو داشتم، دل و جراتش رو 

 داشتم. 

 م کرده بود.پنج سال یک گرگ نر طوسی شکنجه

ور ست که واسه شعلهخشم، کوچیک ترین جرقههمین 

 شدن درندگی درونم کافیه.

نگاه تیزم رو روی گردن گرگی که رو کمر سهراب بود 

قفل کردم. تو یک ثانیه عضالت دستم کش اومد، سنگ 

 رو سمتش پرتاب کردم.

ز ناحیه بدی صاف خورد تو صورتش ولی گردنش ا

 شکست. 

ای که دور پژمان و سهراب با افتادنش روی زمین حلقه

 بسته شده، بهم خورد. 
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انگار تازه متوجه حضورم شدن. سنگ بعدی رو سریع تر 

برداشتم و رو دومین گرگی که نزدیک پژمان بود، نشانه 

 رفتم.

قلبم تند میزد، اینبار پاش رو زدم که زانوش شکست. از 

 ت داد و روی زمین به پهلو افتاد. درد زیاد شیف

خون از کشککش جاری بود و فریاد های پر دردش حس 

 ریخت.خوبی رو درونم می

کردم و ناخودآگاه دلم احساس ترس بقیه رو درک می

 کرد.تمنای زجر دادن می

استوار ایستادم. برام مهم نبود اگر کسی بهم حمله  

 بازم لذت کرد، برعکس دوست داشتم سراغم بیان تامی

 وجودم رو پر کنه.

 مکث بقیه فرصت خرید تا پژمان و سهراب حمله کنن.  
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دوباره درگیری اوج گرفت. لیدا، سعید و ماکان رو به 

 میشا سپرد و خودش بیرون اومد.

از دیدن وضعیت و میدون جنگی که راه افتاده رنگش 

پرید.  کنار درخت با نگاهی جدی و وحشی دنبال هدف 

 گشتم.می

گرگی که گردن سهراب رو گاز گرفت، دستش در رفت  

 و زمین خورد.

سهراب فرصت پیدا کرد گردنش رو از دهن خونیش 

 بیرون بکشه و خودش حمله کنه.

 اون جفت آرشامه... -

نگاهم رو چرخوندم، مردی که از خونریزی پهلوش به 

سختی روی زمین نیم خیز مونده، با حرص و نفرت 

 کرد.نگاهم می
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نشناس، تو کسی بودی که آرشام از تو اشغال نمک  -

دونی پیدات کرد. تو هیچی نداشتی، حتی لباس های تنتم 

 کنی!از آلفات داری و حاال داری بهش خیانت می

دربرابر فریاد های لیدا، چند ثانیه جنگ و جدال متوقف 

 شد. 

سهراب پنجه هاش خونی بود، پژمان پای چپش لنگ 

 ن.کشیدو خرناس های بلندی می میزد. کنار لیدا ایستادن

شرف باشید. ما تونید انقدر حرومزاده و بیچه طور می -

یه خانواده بودیم، تو یه گله مشترک داشتیم زندگی 

کردیم. طمع چی کردید؟ از آرشام چی خواستید که می

 بهتون نداده که االن شبیه سگ هار شدید؟

ون رحمی که پنجه هاشبغض کرد و رو به گرگ های بی

 غریدن، داد زد.کوبیدن و میرو روی زمین می
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چه طور تونستید به ُامگاش چاقو بزنید؟ ممکنه از خون  -

ریزی بمیره. اگه آلفا نمونه، پاکزاد تک تک شماهارو 

کنه. تمام اموالی که آرشام بهتون بخشیده رو بدبخت می

 کنید!ازتون میگیره. دارید به پادشاهتون خیانت می

انگار حرف های پر احساس لیدا تاثیری روی جماعتی که 

هار شدن نداشت، وقتی چشم و گوش کور و کر بشه، 

وقتی پای پول و طمع انسان وسط باشه، خدارم بنده 

 نیستن.

 تاریخ بشر این مورد رو خیلی زیبا ثابت کرده.

جون هم افتادن و صدای ناله به کسری از ثانیه دوباره به  

و خرناس و کشیده شدن پنجه هاشون تو فضا پیچید و 

 بدنم رو مور مور کرد.

ه درنگ نگاکمی عقب تر ایستادم، لیدا شیفت داد و بی

 ش رو بهم دوخت.کدر و آب گرفته
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سمتم اومد و صاف روی گرگی که تازه خیز برداشته بود  

 حمله کنه، پرید و همزمان داد زد.

 برو مهرو بردار! اینا با ما. -

برخالف میل هیوالی درونم که مایل به شکنجه کردنه، به 

 حرف لیدا گوش دادم و سمت ماشین ها دویدم. 

دای خانمان ها گصدایی تو سرم فریاد میزد، قلبم شبیه بی

آرامش شده، پول خرد های ذهنم برای تسلط رو شرایط 

 وخیم پیش اومده کافی نیست.

های میل و خواسته درونم کل گوشم رو پر صدای نعره 

خواست صداش رو خفه کنم ولی موفق کرده. دلم می

 نبودم.

  

نفس هام تند و نامنظم شد، ماهیچه های پام یاری دویدن 

 کرد.نمی
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رفتم، خالف انگار خالف جهت درخواستی وجودم می

خواست، بدنی که مالکش منم و جهتی میل درونم می

 شد.ش از دست مغزم داشت جدا میاحساساتی که افسار

یک مزدا تیری نوک مدادی با شیشه شکسته بیشتر نبود، 

آجری که باهاش شیشه رو شکستن هنوز جلوی در 

 ماشین مونده.

درو باز کردم و به پارچه ابریشمی سفید چنگ زدم. خرده 

 های شیشه شکسته روی صندلی جلو ریخته شده بود.

شد خفی شده میاز برجستگی بزرگی که داخلش م 

 چوبی بودن وسیله رو حس کرد.

پارچه رو کنار زدم، هول کرده بودم. قلبم سریع تر از 

 کوبید.حالت طبیعی می

کرد عجله کنم. بین استرس و منطق و مغزم تمنا می

 . جنگیدن گیر بودمنگرانی برای افرادی که پشت سرم می
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 ونپارچه رو کنار زدم، وقتی مطمئن شدم شبیه مهره، بد

توجه به نقش و نگارش عقب گرد کردم و با نهایت 

سرعت خواستم سمت جاده برم که سوزش وحشتناکی تو 

 کمرم پیچید.

سرم گیج رفت، صدای شلیک اومد، صدای خش خش 

 بوته های کنار جاده تو سرم پیچید.

ستون فقراتم از درد زیاد خم شد. مهر رو به شکمم 

 دا کنم.چسبوندم، سعی کردم منبع سوزش رو پی

دستم رو پشت کمرم بردم، با برخورد سر انگشت هام به  

 جسم خارجی و تیزی شبیه دارت رنگ از رخم پرید.

مردمک هام داشت دو دو میزد، ریتم قلبم بهم خورد. سرم 

رو بلند کردم از پشت تزلزل مردمک هایی که کدر شده، 

از سوزش وحشتناک دندون های تیزی که در عضالت 

 تن جیغی از درد کشیدم.دستم فرو رف
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گرگ کرم رنگی که بی درنگ و از ته دل آرواره هاش 

دور بازوم فشرده میشد، پوستم رو سوراخ کرد و خرناس 

 کشید.می

به سینم محکم کوبید، از درد زیاد ضعف  با پنجه هاش 

کل وجودم گرفت، انگار زلزله اومد و همه چی رو بهم 

 ریخت. پام پیچ خورد روی زمین خاکی افتادم.

رفت، سوزش وحشتناک کمرم و گرگی که سرم گیج می

خواست دستم رو قطع کنه، تمام محاسباتم رو انگار می

 مختل کرد. 

کنم، مهر آرشام سنگین  یک ثانیه طول کشید تا طغیان

 ای بود که دم دست داشتم. ترین و تنها وسیله

چشم هام به طرز بدی و تو بدترین زمان ممکن از کار 

 دیدم.افتاد، نمی
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تونستم تشخیص بدم، فقط هاله یک گرگ وحشی رو می 

 تاریکی جنگل هم به این دید کمم دامن میزد.

یدم که با تمام زورم مهر سنگین رو توی صورتش کوب

 مایع گرمی روی صورتم پاشیده شد.

 داد. ش روی لبم نشست، طعم خون میچند قطره 

صدای ناله بلند و پر دردش آخرین صوتی شد که ازش 

 شنیدم. 

دندون هاش رو از پوستم بیرون کشید، شل شد وکنارم 

دونم مرده بود یا با ضربه من افتاد. نفس نفس میزدم، نمی

 هوش شد.بی

جراحت نسبتًا عمیق بازوم که توسط آرواره خون گرم، 

هاش ایجاد شده، از درد زیادی که تو ماهیچه هام پیچ 

 خورد لب هام رو گاز گرفتم.می
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 پاهام رو زیر تنم کشیدم، به ماشین تکیه زدم.

کف دستم از خونم تر شد، کل لباس طوسیم خیس عرق  

د نشده بود. کورمال مهر رو از روی خاک برداشتم. باید بل

 رفتم!شدم، باید میمی

جای سوزن روی کمرم، زخم عمیق بازوم و بدنی که هر 

م ثانیه کرخت تر میشد و نفس هایی که به سختی از ریه

 اومد.درمی

ای که انگار زخم شده و دمی که شبیه سوهان ریه 

 خراشید تا بیرون بیاد.سینوس هام رو می

کم بودن. شنیدم، صدای قدم هایی که نزدیصدای قدم می

 فقط هاله ای ازشون قابل تشخیص بود. 

 دارو هنوز اثر نکرده مراقب باشید.  -
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ست. اگر دارویی که میگه باعث شنیدم، صدای غریبهمی

 اختالل بیناییم شده باشه، پس حالم طبیعیه! 

حدسم از اولم درست بود، از اولم تله بود. حالیم بود و  

همیت داشت که با سر دونستم ولی آرشام انقدر برام امی

 تو منجالب فرو رفتم.

ه خوام دوبارهعی تو! برو جلو ببین اثر کرده یا نه. نمی -

 و از دست بدم.کسی

سعی کردم تمرکز کنم. مردی با مکث نزدیکم شد و به 

 بازوی دست سالمم چنگ زد. چشم هام رو بهش دوختم.

 سعی کردم حواسم رو از درد خفناکم پرت کنم.

استفاده کردم، همزمان که  از درد زیاد سینه از قدرتم  

خیز ازم فاصله گرفت، قلبم به بدترین حالت ممکن تیر 

 کشید و حس کردم ستون فقراتم شکست!



 

Romanzo_o 2961 

 هنوز اثر نکرده که! نکنه کم زدیم بهش؟ -

نگین گفت اول بیناییش و بعدش قدرتش! میبینی که  -

 و گرفته، پس داره اثر میکنه.قلبش

 شده بودم، مهر آرشام رو به سینم فشردم. تو خودم مچاله

تحلیل حرف هاشون کار مغزم نبود. مغزی که تو هر نیم 

ثانیه هزاران پیام عصبی و پر درد از ناحیه های مختلف 

کرد. اگر کامپیوترم بود، با این حجم از بدنم دریافت می

 داد.ور میکد صفر و یک ار

 برید عقب، خودم حواسم بهش هست. -

بین تمام این پیام های عصبی یک صدای آشنا رو 

شناختم. صدای دیو دو سر کابوس هام، صدای شکنجه 

گر روح و جسمم! کسی که مسبب تمام بدبختی های 

 ست.گذشته
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شناختم. صدای بم و خشدار شناختم، این یکی رو میمی 

 خودش بود.

داشت واسه فرار کردن و قدمی که برمی جلو اومد، هر

 شدم. بلند شدن مصمم تر می

درست جلوی جسم به خاک افتادم زانو زد، مردمک های 

 تونستم تصور کنم.طوسیش رو می

اون نگاه وحشی، اون حالت طلبکار و شاکی، اون نفرت  

 زیادی که همیشه داشت. 

م تکون خوردم حاضر با حس انگشت هاش روی گونه

م کنن فقط دوباره دست هاش همین االن تیکه تیکه بودم

 رو روی پوستم احساس نکنم. 

 زیر لب با وجود درد وحشتناکم غریدم. 

 و بکش کثافط...دست -
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مکث کرد، انگشتش لرزید و روی کبودی لبم دست 

 کشید.

 باهاش خوابیدی نه؟  -

نفس نفس میزدم، وجودم گر گرفت و درد سلول به 

 کرد.سلولم رو احاطه 

یه عمر نذاشتی با دل خوش ببوسمت، نذاشتی لمست  -

 و بهشو کبود کنه. چی داشت که منکنم. ولی دادی لبت

 فروختی؟ 

ن تونستم، بدنم به بدتریکردم بلند شم ولی نمیسعی می

ید کوبشکل ممکن سر شده بود و قلبم انقدر سنگین می

 شکنه.کردم االن استخون هام رو میکه حس می

شرف...تو...زندگی برام نذاشتی. صدتای مزاده بیحرو -

 تورو...به یه تارموی آرشام نمیدم.
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 کفری شد و غرید.

بد به حالت یاسمن، بد به حالت بهت گفتم تا زمانی  -

م حق زندگی داری که من بهت بگم. بهت گفتم زیر سایه

خوای بکن فقط زیر زندگی کن. بهت گفتم هرکاری می

ر کردی تخم سگ؟ نشان کی جای م بمون. چی کاسایه

 من رو گردنته؟

به یقه لباسم چنگ زد، سیلی توی گوشم خوابوند. نسبت 

 به سوزش بازوم و دردم سیلیش شبیه نوازشه!

و در اختیار کی گذاشتی؟ به خاطر کی روز عقدت تنت -

و بکش وگرنه میام سراغت. چرا رفتی؟ مگه نگفتم من

 اره جلوم به خاکنکشتی تخم سگ؟ چرا نکشتی که دوب

 دونستی میام سراغت!نیوفتی؟ تو که می

به جای حرف های پر حرص و غمگینش تمرکزم رو 

روی نفس کشیدن گذاشتم. صورتم منقبض شد، فکم تیر 



 

Romanzo_o 2965 

م از سیلی که زد داغ و ملتهب شده بود و کشید. گونه

 سوخت.می

 دو...ست...نداشتم! -

ای هبی هوا توی صورتم یک جوری داد زد که ثانی

 م درونم ریشه دواند.وحشت گذشته

و نکشتی! مگه نوه پریزاد نیستی؟ مگه پرسیدم چرا من -

و پنج سال سرویس نکردم؟ چرا نکشتی که االن دهنت

 راحت زندگی کنی؟

 🍹 

چشم بستم، قطره اشکی از گوشه چشم هام چکید. راستی 

 ش؟چرا نکشتم

با وجود تمام زجر و عذابی که بهم داد. لیست گناهاش و  

ظلم هایی که در حقم کرد، کوچیک ترینش فلج 

 پدربزرگمه، زندانیم کرد، اموالی گرفت.
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حتی مرگ پدربزرگم قانعم نکرد بکشمش. آدم کشی بلد  

تپید و احساس عذاب وجدان درونم نبودم، قلبم هنوز می

 ست.زنده

رسید. آب گلوم تمرغ در سیاهی میکم کم چشم هام به 

 رو قورت دادم و خمار گفتم:

 نتو...نست...م. -

سکوت کرد، ماهیچه های صورتش منقبض بود و دندون 

 سابید.هاش رو روی هم می

 داره دیر میشه رئیس، باید بریم. -

 میریم. طناب و یه تیکه پارچه تمیز و چسب بهم بده! -

 وباره اسیر شدن، ترسوحشتم دوباره زبانه کشید، ترس د

 دوباره شکنجه و دوری از مردی که جونم شده.
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ذهنم داشت خاموش میشد و شاید تنها چیزی که کمی  

هوشیارم نگه داشته همین ترس و وحشت و نگرانی بابت 

خواستم تقال کنم ولی حتی انگشتم تکون آرشامه. می

 خورد.نمی

 .با قرار گرفتن دستش روی پهلوم، به خودم لرزیدم

از خونی که از بازوم جاری بود یک شیشه کوچیک پر  

کرد. لب هام رو گاز گرفتم، هنوز برجستگی مهر آرشام 

کردم و ته دلم از خدا کمک رو نزدیک شکمم حس می

 خواستم.می

 تکون نخور دو دقیقه طول میکشه اثر کنه. -

متوجه نبودم منظورش از اثر کردن چیه! شاید منتظره 

 هوش بشم.بی

ا فرو رفتن چیزی شبیه سوزن تو رون پام زیر لب ناله ب 

 خفیفی کردم. یک چیزی بهم تزریق کرد.
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 کنید؟چی کار می -

دربرابر لحن جدی اون مرد غریبه، کارن جوابی بهش 

نداد. هنوز جای اون سوزن لعنتی رو درست هضم نکرده 

بودم که صدای شلیک اسلحه تو گوشم پیچید. پنج شلیک 

 !منظم و پیاپی

اومد، بوی کاج سوخته و خاک بارون بوی باروت می

خورده. احساس سرمای درونم با گرمای عجیبی داشت 

 رفت.ازبین می

بند بند انگشتم رو تکون دادم، انگار ذهنم از اون حالت  

 قفلی دراومد. 

پلک هام رو تکون دادم، تصاویر تار کمی واضح و قابل 

بودن و خون تشخیص شدن. پنج مرد روی خاک افتاده 

 گرم از جای گلوله خارج میشد. 
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کرد، انگار سرم رو تکون دادم، عضالتم ذوق ذوق می

خواب رفته و خون درون بدنم لخته شده. نفسی که گیر 

 کرده بود دراومد.

 م اومدی بیرون بره کوچولو...از زیر سایه -

م، شبیه یک فیلم ترسناک که هیوالی وحشت زده بود

خواست زنده زنده به نیش بکشه و داستان قربانیش رو می

 بخوره.

چرخید و دوباره روبه روم زانو خم کرد. دستم رو روی 

جراحت بازوم فشردم، خون ریزیم زیاد بود و تازه 

 تونستم چهره مافوق عصبی و پرحرص کارن رو ببینم.می

 پام افتادی و التماس کردی ولتپنج سال پیش وقتی به  -

 کنم، برات شرط گذاشتم.
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کشید و از درد فکم کرد، بازوم تیر میسینم خس خس می

قفل شده بود. اسلحش رو روی لب هام کشید و 

 نیشخندی زد.

ی م اومدم باش. از سایهگفتم زندگی کن ولی زیر سایه -

بیرون. سرکش شدی، رامم نموندی رفتی با یکی دیگه. 

که به گفته خودت یه تار موش رو به صدتای من کسی 

 نمیدی. منی که برات یه آکواریوم کوچولو آماده کردم!

خواستم ته ماجرارو ببینم. به فقط تماشاش کردم، می

مهری که به خودم چسبونده بودم زل زد و با لحن تلخی 

 گفت:

امیدوارم زیر سایه آرشام سلحشور امن تر از سایه من  -

 چنگ و دندونم واسه دریدن تنت تیزه. باشه. وگرنه

  

 قدرت و نیروی ضعیفی تو پاهام و بدنم به جریان افتاد. 
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از جیب کت چرمش یک عروسک سمتم پرت کرد که 

صاف خورد توی صورتم، چشم هام رو روی عروسک 

گردوندم. قلبم هوری پایین افتاد. ناباور عروسک رو با 

 دست خونی و لرزونم برداشتم.

 و بردار و گمشو. یتیادگار -

ریشه کلفتی دور گلوم رو چسبید و چیزی تا خفه کردنم 

 نمونده. 

لرزید. پنج تا جسد رو کرد، پنجه هاش مینگاهم نمی

دستش مونده بود و فریاد میزد گم شم. با سختی و 

 کرختی بلند شدم ولی دوباره زمین خوردم. 

م رو زانوم به سنگ خورد و از درد شدیدی که دوباره بدن

 احاطه کرد ناله زدم که چرخید.

 تو نگاه طوسیش فقط غم بود و غم و غم...
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گفتم پاشو و از جلوی چشمم گم شو! وگرنه تیر  -

 و به تو میزنم.بعدی

تونست وزنم رو تحمل کنه، کف دستم عضالت پاهام نمی

رو روی خاک فشردم. الی ناخنم دونه های ریز و درشت 

ی کشیدم که جلوی پام رفت. نفس عمیقخاک فرو می

 شلیک کرد و داد زد.

پاشو تخم سگ! آرشام بلد نیست ازت یه گرگ بسازه؟   -

 پاشو اگه نری آرشام تو جنگ با کاوه میبازه.

دونم چی بهم قوت داد که بلند شدم، خونی، زخمی نمی

 و پر از درد و ترس! 

لباسم از خونم خیس بود، عروسک بچگیم، مهر آرشام، 

داد و جسِم وحشی کارن که طعم خاکستر میآخرین نگاه 

 من مزه آهن!
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به سختی قدم برداشتم و یک جفت چشم طوسی پشت 

 سرم جاموند که تو آخرین لحظه با بغض داد زد.

زنده بمون و بدون هیچ وقت برات آرزوی خوشبختی  -

 کنم.با کسی که تورو ازم گرفت نمی

 

و من درتمنای بدست آوردن خوشبختی و حتی زندگی با 

مردی که برای داشتنم همه کار کرد، نیاز به دعای شخصی 

 نداشتم.

حتی اگر اون شخص سق سیاه باشه، حتی اگر کل دنیا  

 اومدم.هم برای جدایی و بدبختی ما دعا کنن، کوتاه نمی

 قدم هام نامتعارف و ناموزون بود.

از درد زیاد و تاری که گاهی  تو دل تاریکی جنگل

گرفت و حواسم رو مختل کرده کالفه گریبانم رو می

 شدم.
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مسیر رو گم کرده بودم و ذهنم مدام بهم تشر میزد که  

 اشتباه رفتم. 

 دونستم دژ کدوم سمتیه! نمی 

دارویی که کارن به رونم زد هرچیزی که بود، پادزهر، 

الزم واسه فکر ای قوت مکمل، محرک یا هر زهرمار دیگه

 کردن بهم نداد.

سردم بود، هنوز عبور قطرات خون رو از الی انگشت هام 

 کردم.احساس می

 ای برخورد کرد. پام به لبه ریشه

 رفت.زانوهام قوت نداشت، سرم گیج می

نفسم بوی سرخس گرفته، بوی کاج و خزه های مرطوب  

 تو کل بینیم پیچید.
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ای که تو پرنده شنیدم، صدایصدای رودخونه رو می

تاریکی جیغ میزد. هوای تاریک و مهتابی که اطراف رو 

 کمی روشن کرده.

وسط ناکجا آباد بودم، با یک دست زخمی و بدنی که از 

 شد. خون ریزی و درد زیاد کم کم داشت تسلیم سرما می

 رطوبت هوا درد بیشتری رو به جون پاهام انداخت

دم. شالم روی شونه دیمهر آرشام رو نگاه کردم، تار می

 هام سنگینه.

 به تنه درختی تکیه زدم و سعی کردم آروم نفس بکشم.  

 یکم...ی...کم طاقت بیارم...فقط...یکم... -

 لب هام خشک شده بود و از بی آبی ترک خورده. 

سعی کردم با وجود ناواضح دیدنم، مسیر رو شناسایی 

 کنم. شاید پیچ اول رو اشتباه اومده باشم. 
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ی خش خش برگ و تکون خوردن بوته ها وجودم صدا 

 رو سست کرد.

چرخیدم، آب گلوم رو به سختی قورت دادم. هیبت 

بزرگ گرگ سفیدی که یک ساعت پیش دیدم رو 

 تشخیص دادم.

 حاال نزدیکم بود، روی پشتش یک لکه سیاه رنگ داشت.

گردنش یک گردنبند بود که برق میزد. از راه دهن نفس  

ش داشتم و بعد بیرون م نگهمی تو ریهعمیقی کشیدم، ک

 فرستادمش.

 جلو اومد، تنم رو بیشتر به تنه درخت چسبوندم. 

مردمک های درشتش روی بازوی زخمیم چرخید. گوش 

 های سفیدش رو تکون داد، کمی تنم رو بوکشید.
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انقدر ضعف تو وجودم هست که حتی نترسیدم، بلکه 

 زبون باز کردم و مستاصل گفتم:

 ز گله...آر...شامی؟ا...ا -

 

کرد، پنجه های بزرگ و تنومندش رو روی فقط نگاه می

 خاک کوبید.

 ک...کمک میکنی؟ این... -

مهر رو سمتش گرفتم، به دست و بال خونی و لرزونم نیم 

 نگاهی انداخت و مجدد خیره چشم های کدرم شد.

 بری براش؟ شی...فت...میدی؟می -

کم کم وجودم تهی شد، حس کردم بدنم داره سبک میشه 

به پهلو خم شدم که تن پشمالو و گرمش رو زیر سینم 

 کشید و مانع افتادنم شد.
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 آی...م...من... -

خودش رو به تنم مالید، پاهاش رو خم کرد و عقب عقب 

 اومد. 

لباسم رو  گردنش رو چرخوند، با دندون هاش باالی یقه

 کار میکنه.گاز گرفت. انقدر منگ بودم که نفهمیدم چی

 سوار شو! -

ش وحشت کردم. خواستم یک ثانیه از صدای بم و مردونه

عقب برم که بدون فرو بردن دندون هاش تو کتفم، بدنم 

 رو باال کشید.

 تنش رو عقب تر اورد و من رو روی کولش انداخت. 

تو کی هستی؟ بذارتم زمین نه...نه...صبر...کن! اصاًل  -

 آقا...
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تکون بدی خورد که نزدیک بود پخش زمین شم ولی  

 فوری پوزش رو به پهلوم کوبید.

 با شکم روی پشتش افتادم. 

 کمرم درد گرفت. کمی از خونم روی کمرش ریخته شد.

پاهام رو باال آوردم. دوباره تعادلم رو حفظ کرد و جدی   

 غرید.

 سب.برمت دژ! محکم بچمی -

داد. موهای نرم گردنش رو چنگ زدم. بوی نیلوفر می

 زنجیر گردنبندش دور گردنش برق میزد.

 وحشت زده گفتم: 

 کی هستی آخه؟ تو کیی؟! -

جواب نداد. مهر و عروسکم رو به دندون گرفت خالف 

 جهتی که می رفتم دوید.
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*** 

 "آرشام"

زیر نگاه پر حرص محمد و اطرافیانش و به کوری 

 هنوز سرپا بودم.چشمشون 

کاوه بازوش خونی بود و من از جراحت پهلوم درد  

 کردم.شدیدی رو تحمل می

هاش واقعًا داد، پنجهنگاه خیره کاوه بوی مرگ و خون می

 بدجور تیز و محکمه.

 ای دورم چرخ میزد. دمی گرفتم، عین حیون گرسنه

دندون های تیزش آغشته به خون پسر پادشاهه و من 

 قدرتم داره تحلیل میره و عضالتم خسته شده.دونستم می

ایستاد، حرکت پاهاش رو دنبال کردم. صبر کردم، گردنم 

 رو مثل یک گرگ آماتور نشونش دادم. 
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خیز برداشت، قبل اینکه دوباره جایی از تنم رو گاز بگیره  

سرم رو عقب کشیدم و شکمش رو با نهایت قدرت بین 

 آرواره هام فشردم.

خرناس بلندش تو کل محوطه پخش شد، پنجش رو باال 

آورد سرم رو عقب کشیدم ولی ضربه بدی به پیشونیم 

 کوبید.

م پیچید چشم هام تار شد، از درد بدی که تو جمجمه 

 کردم. عبور قطرات داغ خون رو از پیشونیم حس می

 لوم ادامه داشت.و گ ردپای خیس و داغش تا روی گونه

جنگیدی. زورت بیشتر داری کم میاری، قباًل بهتر می -

 بود االن میبینم به توف بندی.

جوشید و حس حالت مردمک هام دو دو زد، معدم می

تهو شدید داشتم. محمد و چند تن از افرادش باالی پله 

 کردن.ها با نیشخند نگاه می



 

Romanzo_o 2982 

وی خورد پیروزی و آرزوی شکستم، آرزوی مردنم، آرز  

 شدنم رو با سکوتشون فریاد میزدن.

خواد دستم به خون یه پسر جون آلوده شه. دلم نمی -

 تونی با کنارگیری کمتر واسه خودت خفت بگیری.می

کمی تلو تلو خوردم، قطره خونی از روی پلکم رد شد و 

 روی خاک افتاد. 

 گنجید. دمی گرفتم، کم آوردن تو ذاتم نمی

. گرگم و جسمم هر دو در جدال بودن دوباره گارد گرفتم

 تا نهایت قدرت و انرژیم رو حفظ کنن.

وقتی دوباره موضع گیریم رو دید، ردیف دندون های تیز 

 و بزرگش رو نشونم داد.
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کردم، پرژکتورای باالی دژ باید حواسم رو جمع می

کرد، گردوخاک بلند شده مدام پره چشمم رو اذیت می

 د.داهای بینیم رو آزار می

 گردشی به گردنم و بدنم دادم.

خواستم حمله بعدی رو خودم پیش قدم بشم که در می 

 اصلی دژ با صدای بلندی باز شد.

رو صاف کرد. دونه های درشت عرق از  کاوه کمی بدنش

 کرد.هیکلش چکه می

 و متوقف کنید.جنگ -

م رو باال کشیدم. چشم های سبزش یک جوری نگاه خسته

ساس کردم از وسط جهنم اینجا اومده تا شاکی بود که اح

 فقط من رو بکشه.
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و متوقف کنی. حتی حق نداری تو حقی نداری جنگ -

 وارد دژ بشی! اونم بدون اجازه!

نگاه امیرحسین از منی که واقعًا از خوب بودنش و 

 حضورش حس خوبی داشتم، روی محمد افتاد.

 .دستی به کت مشکیش کشید. محکم و استوار جلو اومد 

موهای مجعدش کمی روی پیشونی بلندش پیشروی کرده 

 بود.

  

نگاهم رو به پشت سرش انداختم، گاردش همراهشه، به 

اضافه مسعود و بهاری که نگران از بین جمعیت دنبالم 

 گشتن.می

ش و وجناتش مشخصه که انقدر شاکی بودن از چهره

 رو فقط واسه دکور نیاورده. مطمئن بودم گاردش

 فرشته مرگ منه! اون لعنتی
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 سینه جلو داد، اون جذبه درخور رو به رخ همه کشید. 

حق؟ اتفاقًا اومد از حق و حقوقم حرف بزنم. از  -

و تونی منقراردادی که با آلفاتون بستم و تو مردک نمی

 بیرون کنی. چی کاره ای اصاًل یابو علفی؟

رد. چند پله پایین اومد محمد سرخ شد. فدریک دخالت ک

 خطاب به امیرحسین که شمشیر رو از رو بسته گفت:

آریا کسی قصد اهانت به تورو نداره ولی االن وسط یه  -

 بحث خیلی مهم هستیم. بهتره صبر کنید که...

 دستش رو به نشانه سکوت باال آورد و بی هوا داد زد.

ما ش تو یکی ساکت! مرتیکه از روی اعتماد پا تو قلمرو -

تونی بگی گذاشتم و افراد شما بهم سم دادن. چه طور می

صبر کنم وقتی این حرکت تهاجمی شمارو شاهدم؟ شما 

 ها انگار یادتون رفته من کیم!
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اون آلفایی که تو ازش حرف میزنی رد صالحیت شده.  -

ای و اگه سر ناسازگاری بزنی به خود تو اینجا االن اضافه

 خدا قسم...

 ف بزنه امیر جلو اومد.قبل اینکه حر

سینه به سینه محمدی که گارد گرفته بود ایستاد و خیره تو 

 نگاهش غرید.

 خوری سگ توله بی همه چیز؟بنال ببینم چه گوهی می -

 کشم.امیرحسین من هنوز دارم اینجا نفس می -

نگاه وحشی و طغیانگرش رو چرخوند و یک طوری چپ 

 م گرفت.چپ نگاهم کرد که خنده

دش آماده باش بودن و فدریک و بقیه سرای قبایل گار 

دونستن به امیر تعظیم کنن یا به مسعودی که کاًل نمی

 کنه.سکوت کرده و با اخم و تخم فقط نگاه می
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و بندازی تکلیف جنگ چی میشه؟ نمیشه که  سرت -

 پایین و بیای تو مجلس ما.

چه طور تو عین خر میای تو جلسه خصوصی ما و  -

رو مسموم میکنی. چیه؟ طویلت کم آب و  مشروبمون

ندازی؟ دنبال جای بیشتر علف بهت دادن جفتک می

 گردی ببرمت مزرعه جای سگ واق واق کنی.می

محمد افسارگسیخته بود، هم خودش و هم اطرافیانش، با 

 حالت تهاجمی که گرفت، شیفت دادم و داد زدم.

دو دقیقه غالف کن امیر. بیا عقب محمد، من رد  -

صالحیت شدم ولی هنوز خلع نشدم. اونی که جلوته رو 

یکم دقیق نگاه کن. کمربند پدرش رو کور که نیستی؟ 

 میبینی دور کمرشه. این یعنی علنًا مسعود پشمه! 

فدریک محمد رو عقب کشید و امیرحسین با حرص  

 سمتم اومد.
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لرزید و این دور از خسته بودم، عضالت پاهام کمی می

وقتی رو به روم ایستاد نگاه دقیقی به  چشم کاوه نبود.

 سرو وضع داغونم انداخت.

نفس عمیقی کشید. چشم های بی رمقم، خون جاری از 

تاب و نفس نامنظمم، اینا چیزایی روی پیشونیم،  قلب بی

 م بخواد ببینه. نبود که دل

 دستی دور دهنش کشید و کنار صورتم زمزمه کرد.

 میدونی خونت مزه زهرمار میده کثافت؟ -

و شست و شو داد. حیف شد به یسنا...گفتم معدت -

 ای. سرپا شدی؟از...م حامله

 یقه خونی پیراهنم رو چنگ زد و غرید.

 ولی تو نشدی! -
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گشتم سمن میاخم کردم و درحالی که با نگاهم دنبال یا

 جواب دادم.

معده من خودش دفع میکنه، نیازی نیست خون  -

و بخورم. اونم خون مسخره تورو! میدونی مزخرف کسی

 که ورژنم از تو باالتره.

نگاه سرگردونم رو دنبال کرد. فهمید حواسم نیست، 

 دیدم.یاسمن رو بین جمعیت نمی

 مردمک هام تیز شد، کارن نبود! ریما از استرس پای

داد. این تیکه عصبی رو از بچگی راستش رو تکون می

 داشت.

 و عوض کنه. حضور آریا نمیتونه نتیجه این جنگ -

آرشام باید این مبارزه تموم شه، هرچند بعید بدونم پادشاه 

 جدید دلش بخواد با آریا صلح کنه.
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امیر یقه پیراهنم رو ول کرد و مثل همیشه با اون جذبه و 

 تو کلمات داشت، جواب طرف رو داد. نفوذ پر قدرتی که

ای جای آرشام آلفا شه من اعالم جنگ هر گرگ دیگه -

 کنم. آشام ها رو به قلمرو اصلی گرگینه ها صادر میخون

طرف بودن بلند شد و صدای پچ پچ مردمی که شاید بی

 نگاه نگران خسرو و سوفیایی که فقط نظارگر هستن.

شونه های محمد،  بی اهمیت به جروبحثشون و شاخ و

 هنوز دنبال گمشدم بودم.

داد که حضورش رو حس نمیکنه. از گرگم هشدار می 

دیدن پژمانی که با پای لنگون و سرو صورت زخمی 

 سمتم اومد ترس تو دلم نشست. 

چند قدم جلو رفتم که بازوهام رو چسبید. گوشیش رو 

 لرزید لب زد.سمتم گرفت و با صدایی که می
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 و پیداش کردیم.است...م...درک ماکانفیلم دوربین -

توان ایستادن نداشت، به سختی نفسش، از تحرک زیاد 

 اومد. گوشی رو ازش گرفتم و زیر لب گفتم:درمی

 بقیه؟ -

 با دهن خشک شده لب زد.

لیدا، ماکان و سعید رو برد بیمارستان...ج...جفتشون  -

 داغونن.

ی نگاهم نگاه دلواپسم رو چرخوندم، انگار از سرگردون

 شرمنده شد لب گزید و سر پایین انداخت.

 یاسمن پیش کدومتونه؟ کجا بردیدش؟ -
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چنگی به موهاش زد، بین جواب دادن و ندادن موند. 

انگار کلمات به اندازه کافی تو دهنش خیس نخورده که 

 نرم و راحت خارج بشه.

حس بدی درونم نشست. نگرانی وحشت مثل زنبور های 

 قرمز قلبم رو نیش زدن. بدنم منقبض شد.

 یاسمن کجاست؟  -

دربرابر دادی که زدم جرو بحث بقیه خاتمه یافت. پژمان 

 یک قدم عقب رفت و نگران گفت:

گمش کردیم ولی سهراب و میشا دنبالشن...ت...تو  -

ژ جنگل...بهمون حمله شد...جلوی گارا

 غافل...گیر...شدیم...

ابروهام باال پرید، مردمک هام از اون کدری دراومد. خونم 

کردم کسی شاهرگم داشت به گردش میفتاد و احساس می

 ای نشونه گرفته.رو با شیشه شکسته
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کرد بیرون بیاد تا جماعتی رو تیکه گرگم داشت تقال می

 پاره کنه.

د، بوی دریا کشیبی قرار از بین هیاهوی اطرافش بو می

اومد، امکان نداشت بوی تنش رو نشناسم اونم انقدر می

 غلیظ!

حال بود که جلو رفتم، مردمک های بلوطیش انقدر بی 

 قوت نداشت دنبالم بگرده. 

 به در چسبید، تو تاریکی عمیقه دِر جنگلی دژ ایستاد.

دیدمش ولی خودشه. تکیه از دیوار برداشت. درست نمی

اومد. یک چیزی یزد، بوی خون میگرگم داشت له له م

ایسته! اون چشم شده! یاسمن صاف راه نمیره، صاف نمی

 های ستاره بارونش چرا انقدر خاموش و بی حاله؟

 عروسک؟ -
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وقتی جلو تر رسیدم از دیدن خونی که نصف هیکلش رو 

 دربرگرفته نفسم رفت. 

 یاسمن!  -

 از دادی که زدم تقریبًا توجه همه بهمون جلب شد.

خودش رو تو بغلم انداخت، سینه ترکش خوردم رو 

اومد و جای پنجه چسبید. از محل پارگی لباسش خون می

 های یک گرگه.

امیرحسین و بهار و مسعود اولین کسایی بودن که بهمون 

 رسیدن.

ناباور و وحشت زده دستم رو پای چشم هاش کشیدم، نم 

 اشک رو پاک کردم. 



 

Romanzo_o 2995 

طع و وصل میشد. با لرزید.  نفسش قبدن یخ زدش می

دست خونی و مجروحش بخچه حریری رو به سینم 

 چسبوند.

 پیداش...کردم. مهرت...پیداش کردم... -

قلبم تیر کشید، فکم قفل کرده بود، حرف زدن و پرسیدن  

حالش انگار از توانم خارج شده. شبیه یک عمر محال، 

 شبیه درد مزمن کشنده! 

 موش کردم. انقدر دردناکه که بقیه چیزارو فرا

م، هر دردی که بود جای زخم های بدنم، پیشونی شکسته

االن محوه، فقط درد روحمه، درد قلبمه که با دیدن 

 وضعیتش داره پاره پاره میشه.

م رو چسبید، بهار شالش رو درآورد و دور امیر شونه

 بازوی زخمی یاسمن پیچید.
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شنیدم. نگاهم خیره لب های ترک صدای بقیه رو نمی 

ردشه، خیره اون چشم های مظلوم و نگران که توان خو

 پلک زدن نداشت.

میر کنارم زانو زد، مهر خونی رو از زیر دست هاش ا

 بیرون کشید.

داد. گره انباشته شده ته گلوم حال خرابش عذابم می 

 آغشته به بوی دریاست. 

ازدم رو نشون ش که به سختی دم و بنگاهم رو از سینه

داد گرفتم، بلوطی های کدرش تیر خالصی بود به تمام می

 آرامشم، انگار تمام آب و قطرات تنم رو تبخیر کرد.

مگه قول ندادی کاری نکنی؟ مگه نگفتم همین جا  -

بمون؟ چرا حرف گوش نمیکنی آخه؟ واسه چی پاشدی 

 ورفتی بیرون وقتی میدونی این جماعت قصد جونت

 کردن؟
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 اش پر آب شد و محزون گفت:چشم ه

 خواستم...ک...کمکت...کنم.م...می -

 سنگینی حرفش انقدر زیاده که استخون کمرم شکست. 

چشم بستم، لب های لرزونم رو روی پیشونیش چسبوندم 

 و بوسیدمش.

صدای مردم رفته رفته داشت از حالت پچ زدن، به جرو  

 کرد.بحث تغییر می

و تموم میکنی سلحشور؟ یباالخره کی این مسخره باز -

 ما االف نیستیم.

 جنگ نصفه رها شده، تکلیف ما چیه؟ -

در کمال تعجب سوفیا و خسرو با رنگ پریده و پشیمون  

باالی سرمون اومدن. سوفیا که از دیدن وضع یاسمن 

 زهرترک شده بود فوری جلو اومد و کنار بهار زانو زد.
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ا کرد و باز حتی باز جام بلند شدم، نگاه یاسمن دنبالم می

 وجود بی حالیش با قاطعیت لب زد.

 بهت اعتماد دارم...ا...ز پسش...ب...برمیای. -

 امیر کنارم ایستاد و جدی گفت: 

 و باید بکنی. پاشو تمومش کن، این دندون لق -

اون قدم های لرزون حاال به لطف یک خشم وحشتناک 

 کاماًل ناپدید شده.

زخمیه و دلم  جیگرگوشم جلوی چشمم خونی و 

 خواست تک تک آدمای اینجا رو با دندونام پاره کنم.می

واسه من پاپوش درست کردی مرتیکه عوضی؟ بیشرف  -

 پیفوز هار شدی واسه من؟ 

گرگم از خشم زیاد قیام کرد و بیرون پرید، هیچ کس  

 فرصت نکرد تکون بخوره.
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قبل اینکه افرادش جلوم رو بگیرن رو سینش پریدم، انقدر 

 رکتم غیر منتظره بود که بعد چند ثانیه به خودش اومد.ح

 شیفت داد و توی صورتم کوبید.  

از نفرت و خشم زیاد تمام افسارم رو دست گرگم سپردم، 

فقط زخم یاسمن جلوی چشمم بود و همین چنان قدرتی 

 بهم داد که قابلیت شکستن گردن محمد رو داشتم. 

ده کتک خور زیر دستم شبیه سگی که با سنگ زدنش و

 کشید.زوزه می

شنیدم، بی اهمیت به صدای ترق ترق استخونش رو می 

کردن کوتاه بیام دندون های گرگم افرادی که التماس می

 پوست گردنش رو پاره کرد.

 کاوه از پشت پرید روی کمرم و سعی کرد جدام کنه. 
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فشاری که به کمرم آورد بیخیال جسم پاره شده محمد  از

 شدم. 

چرخیدم، گوش های گرگم تیز شده بود. نفسش بوی 

 داد. مرگ می

درنگ کاوه با دیدن مردمک های گرگم که تو درخشان 

 ترین حالت ممکنش قرار داره برام جذابه.

ی گفت ترسدوست داشتم االن یاسمن سرپا بود و بهم می

 وه میبینم واقعیه! که تو نگاه کا

ولی عروسکم زخمیه و هیچ چیزی بیشتر از این آزارم 

تونست تحریکم کنه داد، تمام دلیل های منطقی که مینمی

کسی رو بکشم کنار رفته و فقط یاسمن و حال بدش جلو 

 چشممه و انگار همین کافیه.

پنجه هاش رو روی زمین کوبید، گوش ها رو به عقب،  

 ن معطلی خیزی سمتش برداشتم.خرناس کشید که بدو
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 ست، اون کم قوته! جا خورد، حاال اون خسته 

وبید کنیرویی درونم به جنبش دراومده. قلبم دیوانه وار می

 و گرگ وحشیم رحم کردن رو از یاد برده.

 و بیار پایین!تمومش کن! یاال داداش بزن دک و پوزش -

ت عیصدای خوشحال بهار تنها صدایی بود که از بین جم

 خفه خون گرفته، بلند شد. 

داد، نگاهی که روی یاسمن هوشیاریش رو بهم هدیه می

 داد. هیکلم چرخ میزد بوی افتخار می

کاوه تعادش رو از دست داد، جای گردنش گوشش رو 

گاز گرفتم، اون بافت مخملی زیر دندونام دریده شد و 

 طعم شور خون تو دهنم پیچید.

 کرد. ش خس خس میش بلند شد، سینهصدای ضجه

 تونست تو سرو صورتم بکوبه.پنجه هایی که نمی
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تمام وزنم رو روی گردنش و کتفش انداختم. گرگش از  

من بزرگ تر بود، سنگین تر بود، وقتی چپه شد نتونست 

 بلند شه.

در تقالی نجات از درد طاقت فرسایی که تو کل سرش 

 کشید.پیچیده، زوزه می

فقط یک چیز جلوی چشمم نفس همه حبس شد و من  

 چرخ میزد.

  《عروسکم زخمیه》

زبونم طعم آهن گرفت، رگ هایی که جدا شدن، پوستی 

 که پاره شد.

خونی که از گوش قطع شدش کل صورتش رو نقاشی  

 کرد.
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تو فرق سرش کوبیدم. سرش به سنگ ریزه های زیر 

پامون خورد، خون از طرف دیگه پیشونیش جاری شد. 

گلوش بیرون جهید، چشم هاش روی هم ناله ریزی از تو 

 افتاد و تقال نکرد.

از روی هیکلش کنار رفتم. گوش بریده شدش جلوی 

 پاهام بود.

اومد. امیرحسین تنها کسیه که با صدا از هیچ کس درنمی

 خندید.کرد و بهم میغرور نگاهم می

 شیفت دادم.

اومد. محمدی که درمقابل جمعیتی که صداشون درنمی

ای که از حال رفته، منی که هنوز ه شده، کاوهگردنش پار

 ایستادم.

 با وجود دردم، با وجود خستگی! 
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خون کنار لب هام رو پاک کردم. دستم مشت شد، اخم 

 کردم و رو به جمعیت محکم و قاطع داد زدم.

 تعظیم کنید! -

❤🍹❤🍹❤🍹❤🍹❤🍹 

ید. جوشمایی که درونش نشسته میم از حجم زیاد گرسینه

 این حجم از گرما وجودم رو آتیش میزد.

 به اطراف نگاه کردم. نگاه مردد مردم یک رنگ شده بود.  

اومدن. یک خشم فدریک و افراد محمد از ترس جلو نمی

ش بوی دریا ناگهانی به سرم نازل شده بود که سرچشمه

 داد.می

یدا شد این جماعت رو ش که پتا االن نبود، ولی سروکله 

 کن فیکون کرد.
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خم شدن، طولی نکشید که تک به تک آدم هایی که جلوم 

سینه سپر کرده بودن زانو زدن. قامت خم کردن، سر 

 تعظیم فرود آوردن.

 سوخت. یک قدم عقب رفتم، احشاء و سینم می

بازم کسی هست بخواد ادعای حکومت کنه؟ کسی  -

 و بگیره؟هست بخواد جای من

اومد. دستی به خون لخته شده کنار ا از کسی درنمیصد

 پیشونیم کشیدم و غریدم.

و از برید دعا کنید بالیی سر جفتم نیاد وگرنه خیلیاتون -

 گذرونم.دم تیغ می

نگاهم رو به امیرحسین انداختم. حواسش به یاسمنی بود 

 خورد.که آخرین باریکه نگاهش روی هیکلم چرخ می

*** 
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یک قالب یخ رو روی پیشونیم فشار  توی سالن اصلی

 کوبیدم.ای میدادم. با سر انگشت هام روی میز شیشهمی

 اومد. صدای هیچ احدی درنمی

تک تک ما بابت این اتفاق و درگیری که شد و  -

جراحت همسرت واقعًا متاسفیم. محمد از نظر ما رد 

صالحیت شده و شما به مقام خودت برمیگردی و همون 

 حترام رو برای ما داری.جایگاه و ا

نیشخندی کنج لب هام نشست. بهار زخم دستم رو 

پانسمان کرد و امیرحسین از بین جماعتی که حتی دیگه 

جسارت نگاه به اون روهم نداشتن رد شد و صاف جلوی 

 میزم ایستاد.

یاسمن حالش خوبه، خوشبختانه خون ریزیش زیاد  -

د و گاردم نبوده. یسنا و عمه خانمم باالسرشن. مسعو

 اونجا مستقرن. نگران نباش.
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ای از سینم کمپرس یخ رو کنار گذاشتم. نفس آسوده

 بیرون فرستادم. 

متاسفانه تا کارم با این جماعت هار تموم نمیشد، 

تونستم برم و باالی سر عشقم باشم و چقدر خوب نمی

 بود که امیر هست.

چقدر خوبه که خیالم راحته ناموسم پیششه.  مالیم  

 واب دادم.ج

 و راحت کردی. ممنون.خیالم -

 فقط سرتکون داد، خواست بره که فوری گفتم:

بشین امیر. یه کاری هست که باید انجام بدیم. بعد باهم  -

 بریم اگه اینجا بمونم خون به پا میکنم.
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ابروهاش باال پرید، سرای قبایل موشکافانه براندازمون 

کار کشید، کاغذ کردن. روی مبل نشست. بهار دست از می

 و قلمم رو بهم داد.

❤🍹❤🍹❤🍹❤🍹 

 طرح دلی و اختیاری:

برای سالمتی و ظهور امام زمان چهارده تا صلوات 

 �🍹�بفرستید

و چهارده تا صلوات برای سالمتی همه پدر و مادرامون، 

چه اونایی که در قید حیات هستن چه اون عزیزای از 

 دست رفته.

 و مادر مریض نشه. ای پدرشاهلل که تو هیچ خونهان

فدریک کنجکاو سرش رو بلند کرد و خسرو از سر میز 

 بلند شد.



 

Romanzo_o 3009 

 خوای حکم رسمی بدی؟با این حالت می -

وقت خوبیه، همه کله گنده ها هستن. دیگه شکیم تو  -

 بی کفایتیم نیست. هست؟

لب گزید. پر حرص با یک دست کمپرس رو نگه داشتم، 

 یخ زده بود.  سوخت و از بیرونمغزم از داخل می

تصمیمت یکم جای بحث داره سلحشور. تو االن  -

ای، داغونی، جفتت تو تخت بیمارستانه یکم صبر خسته

کن پسرم. میدونم خیلی وقته میخوای این اتحادو رسمًا 

آشام ها نسلی اعالم کنی ولی اینم در نظر بگیر خون

 هستن که هزار سال باما در جنگ بودن.

، خون خشک شده روش جیگرم رو مهر پدرم رو برداشتم

 کرد. شرحه شرحه می
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نوشتم و به خواهش فدریک اهمیت ندادم، نوشتم و به 

تک تک آدم هایی که پشتم رو خالی کردن یک تو دهنی 

 محکم زدم، با اطمینان کامل پاش رو مهر کردم.

بلند شدم، حکم رو سمت امیر گرفتم و بی توجه به قیافه 

ای ذکر شده، سمت بقیه متعجبش نسبت به تبصره ه

 غریدم.

تا زمانی که نسل من شاه قلمرو گرگینه هاست، تا   -

آشام هاست، این دو قوم زمانی که نسل امیر شاه خون

باهم در صلح کامل هستن. امیرحسین آریا تو توی 

قلمروی من اختیار تام داری و خانوادت، خانواده من 

 هستن. تنها متحد رسمی من تویی.

. به قدمت قطره قطره خون عروسکم بوی شاکی بودم 

 دادم و دوست داشتم فقط بکشم. جنون می
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ازدحام شد، بقیه متعجب و گیج از فرمانی که حکم پاش  

خورده از جاشون بلند شدن. رو به جمعیت شوکه لب 

 زدم.

دیگه با هیچ احدی شوخی ندارم. خیلی باهاتون راه  -

روز ثابت کردید اومدم، هرچی گفتید نه نیاوردم. ولی ام

خوره، یکی که شما یه شاه دیکتاتور به دردتون می

 سرویستون کنه.

 خسرو اخم کرد و محتاط لب زد.

میدونم بابت امروز عصبی هستی و حقم داری ولی فکر  -

 نمیکنی که...

نگاه بدی بهش انداختم که خفه شد، سوفیا بازوش رو 

 چنگ زد و عقب کشیدتش. 

دردم رو نادیده گرفتم و سینه  خندید.بهار ریز ریز می

 صاف کردم.
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خسرو تو کاًل رد صالحیت میشی تا در مواقع ضروری   -

خفه خون نگیری! گله ماکان تا زمانی که حال 

 شون خوب بشه تو دژ مهمون هستن.سردسته

کمی سرم تیر کشید، با گرفتن باالی صندلی تعادلم رو 

 حفظ کردم و ادامه دادم.

ش کرده کاًل از نظر من محمد تو گله تمام رده بندی که -

رد شدس. فردا برای سردسته جدید تصمیم گیری میشه. 

 بقیه سرخرا...چیز ببخشید، بقیه مهمونا!

نگاهم رو سمت ریما، کارن و جای خالی آیت انداختم و 

 با حرص مشهودی گفتم:

و تو فیلم سینمایی دیدن دیگه کافیه، فردا قیافه نحستون -

 . قلمروم نبینم

صدای نفس کشیدن تنها چیزی بود که تو سالن بخش 

 میشد، شایدم صدای نفس های خودم بود.
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ساعت دو نصفه شب بود و این شب طوالنی انگار 

 خواست تموم بشه!نمی

خورد، از تو اندک قرنیه چشم هام درد مهلکی پیچ می

 گوشه باریک چشمم قطره اشکی بیرون جهید.

ی جیرجیرک و صدای بادی که باالی پله ها ایستادم. صدا 

 پیچید.می

م نشسته که تمام آب اومد، گرمایی تو سینهسوز بدی می

 کرد.بدنم رو داشت تبخیر می

  

مردم پایین پله ها منتظرم ایستاده بودن. دمی گرفتم و  

سعی کردم تو آخرین لحظات تحمل این شب نحس 

 خوش برخورد تر به نظر برسم.

سرم قرار گرفت و دست هاش امیرحسین با فاصله پشت 

 رو تو جیب شلوارش فرو برد.
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 واسه چی نرفتید خونه؟ برید دیگه! تموم شد. -

 پژمان کسی بود که زودتر جلو اومد و شرمنده لبی کشید.

 بابت امروز متاسفیم. هممون مقصریم. دیر رسیدیم. -

ما رو ببخش آرشام، باید زودتر از قرارگاه راه میفتادیم.  -

دید و توام مجبور ینجا بودیم جفتت صدمه نمیاگه ما ا

 نمیشدی بدون حامی تن به این جنگ بدی.

دستی به چشم هام کشیدم، استوار ایستادن در مقابل نگاه 

 اشکی مردمی که جزو گله خودم بودن سخت بود.

مردمی که امیرحسین سه سال تو تبعید با چنگ و دندون  

 ازشون حمایت کرد.

بودن، اکثرشون زن های بیوه بودن با زیاد نبودن، قوی ن 

بچه های کوچیک! گله من، میراثی که بعد قتل عام پدر 
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امیر باقی موند، مردمی که حاضر نشدن ترکم کنن و جزو 

 گله ماکان باشن.

دم کرکوچیک ولی با ارزش! اگر از حکومتم کنارگیری می

 اومد.معلوم نبود چه بالیی سر این بیچاره ها می

ت دیدید که رفع شد. نگران چیزی نباشید. مشکلی نیس -

 همه چیز سرجاشه. 

لرزید. خسته بودم و پاهام توان یاری کردن صدام می

 نداشت. 

خواستم از پله ها پایین بیام که چند تا از خانم ها با بچه 

 هایی خردسالشون جلو اومدن و با بغض گفتن:

 حال جفتت خوبه؟ میشه بیایم ببینیمش؟ -

 م و مالیم گفتم:سری تکون داد

 خوبه! بزارید یکم سرحال شه میارمش قرارگاه. -
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 م نشست و مستاصل لب زدم.دست یکیشون روی سینه

 خودتم میای دیگه؟ دوباره میای پیشمون؟ -

ابرو درهم کشیدم و فقط سری تکون دادم که بغض 

چندتاشون باهم ترکید. بهار کتم رو روی دوشم انداخت، 

 که صدای جیغ و داد بلند شد. لب پله های آخری بودم

ای بند بند احساس سرما، احساس ناامیدی، برای ثانیه

 وجودم منجمد شد.

مردم وحشت زده سمت صدا چرخیدن. نگاه حیرت زدم 

به خون روی لب هاش افتاد. انگار سیب سرخی با طعم 

 خون گاز زده.

ای که الی انگشت با خنجری که سرخ سرخ بود. ماهیچه 

رو فشار  میشد شبیه قلبه، انگار قلب منهاش فشرده 

 داد.می
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 یا امام زمان...اون...ا...ون... -

مردمی که از وحشت زیاد عقل و درایتشون رو به تاراج 

 بردن سرجاشون میخ کوب شدن.

در اصلی باز شد. سرای قبایل حیرون بیرون دویدن از  

 دیدن منظره رو به رو تقریبًا خودشون رو خیس کردن.

رفت که تا چند ماه پیش داشت جلوی ما راه میکسی  

کردیم تو قصه ها ترسناکه، حتی به زبون آوردن فکر می

 کرد.نامش مو به تن راست می

 کسی از بین جمعیت فریاد میزد. 

 اون پریزاده! اون پریزاده! اون...خ...خودشه! -

 لرزیدن چرخید. نگاه دلرباش روی مردمی که مثل بید می

 ل گرمی، چه منظره زیبایی برام درست کردید.چه استقبا -

 آب گلوم رو قورت دادم و بی هوا داد زدم.
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 بیاید عقب! همه بیان عقب، فاصله بگیرید. -

از دیدن دخترانی که همراهش بودن کم مونده بود قبض 

 روح شم. خودش کمه، افرادش رو هم آورده. 

 مجدد از ته گلوم داد زدم.

و دژ! کسی بیرون نمونه. برید بیاید عقب، همه برید ت -

 تو!

پژمان اولین کسی بود که چشم از اون منظره وحشتناک 

 گرفت. همه ترسیده به داخل ساختمون پناه بردن. 

خوردن ولی بی درنگ بلند بین راه خیلیاشون زمین می

 دادن. شدن و باز به فرارشون ادامه میمی

نی که ت سرای قبایل، بزرگان پنج ایالت متحد و برتر با

اصرار به لرزش داشت، با چشم های آشفته متناقض و زیر 

 لب یا خدا گویان ماتشون برد.
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ه ای که دریدوقتی جسد تیکه تیکه شده کاوه با سینه 

خورد کسی شده، جلوی چشم هاشون تو خون خیس می

 انرژی برای واکنش نشون دادن نداشت. 

شیدش هنوز ماهیچه و رگ های بریده شده قلب بیرون ک 

گرم بود و بخار نرمی از الی انگشت های سفید و زیبای 

 رفت.پریزاد به باال می

یک کابوس بود، یک کابوس تلخ! وخامت ماجرا انقدر بد 

 بود که سوفیا و چند خانم دیگه از حال رفتن.

نگاه تیزش من رو هدف قرار گرفت. توان نداشتم، به  

 قرآن خدا قسم توانی برای این یکی نداشتم.

جسد پاره پاره شده کاوه دلم رو بهم میزد، بوی آهن 

 رقصید. داغی که توهوا می

کردم باید باال بیارم ولی معدم خالی بود. روی حس می

 همون پله آخر نشستم و کمرم خم شد. 
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امیر نگران باالی سرم ایستاد و سعی کرد بلندم کنه که 

 پریزاد نیشخندی بهش زد. دستم رو جلوی دهنم گرفتم،

. شنیدمقلبم داشت کند میشد، صدای کند شدنش رو می

خارج از تصورم داشت اتفاقات ردیف میشد. انقدر سریع 

 تونستم هضم کنم.که نمی

 ش کردی؟ اون زنده بود پریزاد...تیکه تیکه -

نگاه خونسرد و زیباش برام عشوه اومد. پاهای برهنه و 

 سفیدش از زیر لباس حریر بلندش مشخصه.

 خوایش!وسط حیاط افتاده، فکردم نمیگوشش  -

🍹🍹🍹🍹 

قلِب بین انگشت هاش رو مچاله کرد، انقدر فشار داد که 

تمام خونه لخته شده داخل رگ هاش بیرون ریخت و با 

 حرص و نفرت غرید.
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هاش پاره پاره کرد، چیزی که عوض و بین پنجهعزیزم -

 کشتیش نکه بسپاریش دستداره گله نداره. تو باید می

چند تا دختر بچه تا دوا و درمونش کنن. این طوری با 

 دشمن سر میکنی؟

 حالم بد بود و هر لحظه بدترم میشد.

رسید و حتی درک کلمات ناقص به پرده گوشم می 

کردم که چی میگه و چرا اینجاست، چرا خودش رو نمی

 نشون داده؟

خسرو با لحن لرزونی که هیچ کنترلی روش نداشت یک  

 ومد و گفت:قدم جلو ا

شاه پریون، ش...شما به چه دلیلی وارد قلمرو ما شدی؟  -

 ست و خیلی...ع...عجیبه. این یکم بی سابقه
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نگاه تیز پریزاد از چهره خواب رفته من به خسرو افتاد، 

د پرسید، باید خفه میشنفسش رفت. شاید نباید سوال می

 تا شاهد دق کردنم باشه.

قلمرو من دنبال شکار اینکه شما حرومزاده ها تو  -

ست! اومدم ببینم چی باعث شده یه سابقهگردید بینمی

مدت همتون مثل سگ ولگرد کثیف تو سوراخ هاتون 

 پنهان بشید.

ناباور نگاهش کردم که خنده زیبایی روی لب هاش 

نشست، قلب مچاله شده رو جلوی پله ها انداخت و چند 

 قدم به عقب رفت.

ور پنج قلمرو رو مالک شده و بهم گفتن از وقتی سلحش -

فرمانروایی خودش رو شروع کرده یه قانون طالیی 

درمورد هوس های چندش آورتون نسبت به خون پریا 

 وضع کرده. 
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به ناخن های براقش که خونی بود نگاه کرد، موهای 

 طالیی رنگش در اثر وزش باد بی رحمانه شالق میزد.

رو من بیاین، قانونی که میگه شما حق ندارید به قلم -

و بکشید، حق ندارید از خونش حق ندارید یه پری

 استفاده کنید. 

 بلند خندید، انگار مخاطب و گوینده فقط خودش بود. 

 نرمشی به گردنش داد و رو به من و امیرحسین گفت:

این قانون برام جالبه! معمواًل در عطش سیری ناپذیر  -

 گرگینه ها هیچ قانونی وجود نداره. 

 قصد تعارض به قلمرو شمارو نداره بانو پریزاد. کسی -

دربرابر لحن آروم و کمی لرزون امیر که انگشت های 

 داغش روی شونم چفت شده، پریزاد تبسمی کرد.
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اینبار من قصد تعرض دارم. سال هاس مردم حشری  -

شما دنبال نون و آبی هستن که آغشته به خون عزیزانم 

 بوده.

 ه و درمونده لب زدم.سرم رو باال گرفتم و خست

 خوای انتقام بگیری؟می -

 نیشخندی زد.

ست به کشتن شما موش های کثیف کار یک دقیقه -

خصوص که همین االن بوی ادرار خیلیاتون داره فضارو 

پر میکنه. اومدم خبر بدم مدتی تو قلمرو شما قراره چرخ 

بزنم و اگه کسی مزاحم استراحتم بشه بالیی که سر کاوه 

 رو تکرار خواهم کرد. آوردم

ای به تک تک ما انداخت، رو به روی من خم نگاه موذیانه

 شد.
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شکست. انگشت گردنم داشت از درد و سستی زیاد می 

های آغشته به خونش رو زیر چونم کشید و با لحن 

 ترسناکی زمزمه کرد.

ای. وگرنه االن جای به خاطر عالقه دخترمه که زنده -

و جمع کن که کردم. حواستمیکاوه تورو تیکه تیکه 

اتفاق امروز تکرار نشه، هیچ کس نباید بفهمه یاسمن پریه. 

اگه دوباره زخمی بشه روزگار خودت و تمام گله های 

 و سیاه میکنم!متحدت

ساالر جنگ رفت. منی که سپهچشم هام داشت سیاهی می

امروز بودم دربرابر قدرت و جذبه این زن چیزی تا قبض 

 مونده بود.روح شدنم ن

روی پام شیشه کوچیکی گذاشت. به مایع سرخ داخل 

 شیشه نظر کردم.
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فقط به خاطر اینکه کاوه رو برام زنده گذاشتی تا با  -

دست های خودم پاره پارش کنم بهت هدیه کوچیکی 

 میدم. بخور و سرپا شو! 

بی هوا چنگی به یقه لباسم زد و آروم تر از لحن قبلی 

 نجوا کرد.

ینه ها، باید سرپا شه تا مراقب دخترکم باشه شاه گرگ -

وگرنه مجبورم رو عالقه دلبندم پا بذارم و جلوی چشم 

هاش تورو شرحه شرحه کنم و بهتره بدونی این آرزوی 

ت کنم سلحشور! هم تورو و هم منه که تیکه تیکه

و! در ضمن منتظر امانتی که قرار بود واسم بیاری رفیقت

 هستم.

*** 

 داد تا سرپا شی؟ ناموسًا؟ و بهتخونش -
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تونستم قورت بدم، تو سالن شبیه این آب دهنم رو نمی

 تشنجی هایی که فلج شدن ماتم برده بود. 

ویال غرق سکوت بود. امیر دوری تو سالن زد و با لحن 

 مشکوکی لب زد.

 خواد ازت حمایت کنه.شاید می -

 مستاصل و گیج به چشم های درشت سبزش خیره شدم.

 کر قیمه قیمه کردن منه، اونوقت تو میگی حمایت؟!تو ف -

 به خاطر یاسمن... -

شیشه رو بین انگشت هام فشردم، ستون فقراتم داشت 

شکست. از حس خیسی پهلو و لگنم حدس زدم می

 کنه.پانسمان پهلوم داره خونریزی می

ترسه بخوام بهم اعتماد نداره. دنبال خنجره امیر، می -

 . بالیی سر یاس بیارم
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 با دادن خنجر اعتمادش جلب میشه. -

نیشخندی به حال و روز بدمون زدم. پر استرس جلوم 

 ایستاد و سر انگشت هاش رو به پیشونی داغم کشید.

م دونی گکنیم، نگران نباش. خودتم میخنجرو پیدا می -

شدنش فقط یه معنی میده. جز بابای من و بابای تو فقط 

دونست. تو فقط یه متهم عموت بود که جریان خنجرو می

 داری. 

دستی به گردنم کشیدم و با سر انگشت هایی که گز گز 

 سوخت رو لمس کردم.ای که میکرد، اون نقطهمی

کرد و قامتم توان صاف از درد عرق از پس کلم چکه می

دادم خیسی پشتم از خونریزی شدن نداشت و احتمال می

 زخم پهلوم باشه.

میر؟ چرا هی بدبختی باال میاد؟ خوره اچرا هی پیچ می -

و میخواد چی صاحاباین متهمی که تو میگی خنجر بی
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کار؟ دست زدن به اون خنجر کراهت داره به خدا، یک 

 چیز ترسناکه.

 مالیم شد. نگاه سبزش

از خاندان مسخره تو بعید نیست که دنبال چیزای  -

ترسناک باشن. پیچ واسه زندگیه، اگه پیچ نباشه که میشه 

 اتوبان. رانندگی توش مزه نمیده که! 

انقدر دلداری دادنت تخیلیه یسنا پریود میشه باهاش   -

 حرف نزن فاصله بگیر. بدتر میرینی تو اعصاب طرف!

بی اهمیت به مصیبت جدیدمون و حتی لحن تندم خندید. 

 شیشه رو سمتم گرفت.

بخور بزار سرپات کنه. یاسمنم طبقه باالست. از  -

وردیمش،  برو باال بخواب تا یه فکری به حال بیمارستان آ

 خنجر کنیم.
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اخم هام درهم رفت. حس خوبی نسبت به این ماجرا 

 نداشتم. 

نهایت یک جای کار همیشه لنگ میزد، پریزاد موجود بی

دلیل خون خاص خودش باهوشی بود و امکان نداره بی

 رو به یکی مثل من بده، انگار آدم فضاییه با هوش برتره!

گدار به آب بزنم. دمی گرفتم و دستش خواستم بیمین 

 رو پس زدم و خسته گفتم:

ش دار. شاید یه روزی به درد بخوره. من زخمم نه، نگه -

تا صبح بهتر میشه، نیازی به خوردن خون اون عفریته 

 نیست.

  

قدری تماشام کرد و دستش رو پس کشید، خوشحالم تو 

 کرد.ار نمیوضعیتی که کمرم داشت نصف میشد اصر
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سمت اتاق خواب رفتم و درهمون حین با صدایی که 

 شبیه ناله بود گفتم:

 شکنه!یه آمپول میدم...بزن بهم...کمرم داره می -

دنبالم راه افتاد، یک کیسه دارو از تو چمدون سمتش 

گرفتم و خودم مثل وا رفته ها روی تخت دمر دراز 

 کشیدم.

 من آمپول بزنم؟  -

م و زیر سینم کشیدم، موهای یاسمن پتورو مچاله کرد

پخش و پال روی بالشت ریخت بود و انقدر درد داشتم و 

اومد تا پتورو کنار بزنم و جنازه بودم که دستم باال نمی

 چهرش رو ببینم.

 همین که بهم گفتن حالش خوبه برام قوت قلبه. 

 آره فکر کن باسن خودته، فقط بزن دارم میمیرم. -
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 رفته آرشام. بگم علی بیاد بزنه؟آمپول زدن یادم  -

 کمربند شلوارم رو وا کردم و غر غرکنان گفتم: 

پر  وبزن المصب یه آمپوله! کار خاصی نیست! سورنگ -

کن بعد هرجا نرم بود فرو کن. ور نداری یه سوراخ دیگه 

به سوراخ های دیگم اضافه کنی! به باسن بزن، به بقیه 

 زاویه ها کار نداشته باش.

خندید، از درد و گرفتگی ماهیچه هام، لبم رل میبی کنت

 رو گاز گرفتم و زیر لب غریدم.

 زهرمار... -

*** 

 نشست، شبیهکرد حس خوبی درونم میوقتی نوازشم می

ست. مثل قطرات زالل آب روی پوستم ردپا معجزه

 ذاشت.می
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ام رو دست کشید. چشم باز با پشت دست گونه 

ه که دوست نداشتم تموم کردم، شبیه خواب شیرینینمی

 بشه.

 بیداری؟ -

باز تکون نخوردم که سر انگشت هاش از حرکت ایستاد  

و آروم الله گوشم رو نوازش کرد. از حس قلقلکی که 

ال حبهم دست داد چشم باز کردم که نیشش شل شد و بی

 گفت:

 پس بیداری! حالت خوبه؟  -

سوخت. اخم ریزی کردم، گلوم خشک شده بود و می

 اره چشم بستم و دلخور گفتم:دوب

جز جای سوزنی که امیرحسین با ناشیانه ترین حالت  -

 ممکن زده تو باسن مبارکم، خوبم!
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لرزید، قلبم تند میزد. روی تخت تکون خورد و پلکم می

 موهای چسبیده شده روی پیشونیم رو کنار زد.

 آرشام؟ -

کرد خواست و وادارم میش رو میعجیب گرگم توجه

 ی محلی کنم.کمی ب

 انگشت هاش لرزید و کنار گردنم رو نوازش کرد. 

 ازم دلخوری؟ دلخوری آره؟ -

مثل بچه ها اومده بود تو صورتم و مظلوم حرف میزد. 

 کشید.پهلوم کمی تیر می

آرشام؟ آقا گرگه؟ ببین دستم اوف شده. دلت میاد  -

 محلم ندی؟ ببین گناه دارم.

بودنش یک چیزه  همین زخمش رو اعصابم بود، خودسر

 خیلی بده. نباید دوباره تکرار بشه، هیچ وقت! 
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 رفت.جلوتر اومد، بازوم رو چسبید و با موهام ور 

م کرد کم کم داشتنفسم تند شد، از اینکه داشت لمسم می 

 شدم. زیر لب غریدم.داغ می

 برو کنار، تا اطالع ثانویی ازت شکارم. -

  

باز خوابیدم تا ازم  بی توجه به درد وحشتناک کمرم طاق

فاصله بگیره. زیر چشمی به لب و لوچه آویزونش نگاه 

 کردم.

ای بانمکش و چیزی نمونده بود از دیدن لب های قلوه

م بگیره. به سختی جلوی قیافه دمق و پکر شدش خنده

 شل شدن ماهیچه های صورتم رو گرفتم.

 کارت کردم مگه؟چرا شکاری؟! چی -

مه مقاومت برای نخندیدن درد فکم داشت از حجم این ه

ش یک تجربه جدید و بانمک بود گرفت. لحن بچگونهمی
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خواست به این که برام خیلی جدیده. انقدر که دلم می

 روال ادامه بدم و بازم این طوری صحبت کنه.

 با لحن بداخالقی گفتم:

ازم سرپیچی کردی. بهت گفتم از سرکشی و سرخود  -

و زارت خالف دستور و کار کردن بدم میاد. ولی ت

 م پیش رفتی.خواسته

 با لحن مظلومی بازوم رو چسبید و گفت:

خواستم کمکت کنم. تو کمک الزم داشتی و کسی می -

 نبود.

یک ثانیه حرص وجودم رو گرفت، گرگم خرناس کشید. 

چشم های کاسه خونم رو به صورت رنگ پریدش 

 دوختم و غریدم.



 

Romanzo_o 3037 

س! این یکی نه! کمک نه به قیمت صدمه دیدنت، نه یا -

و تا جایی که صدمه نبینی، جونت تو خطر نباشه، خودت

آش و الش نکنی. این جور کمک ها از نظر تو کمکه، 

 برای من درده.

دربرابر لحن تندم نگاهش رو پایین کشید، با سر انگشت 

 هاش گوشه رویه مثلثی بالشت رو گرفت و گرفته گفت:

برای نجاتم، برای تو صدمه دیدی آرشام. برای من،  -

کمک هایی که کردی همیشه جونت تو خطر بوده. بارها 

 خوای بی تفاوت باشم؟!صدمه دیدی. چه طور می

نیم خیز شدم. دردم رو نادیده گرفتم، دربرابر چهره جدی 

و تخسش بازوی دست سالمش رو چنگ زدم و توی 

 صورتش عصبی گفتم:

قایسه و با من مفرق میکنم، من فرق میکنم! خودت -

میکنی؟  من مردم، من اگه برات نجنگم که مرد نیستم، من 
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اگه برات نمیرم که مرد نیستم. من باید مراقبت باشم. 

وظیفمه، من گفتم باهام بیا، من آوردمت اینجا، من، من! 

 میفهمی؟ اینجا فقط منم که حق دارم تصمیم بگیرم.

 اخم کرد و خیره تو نگاه ترش کردم لب زد.

انقدر من، من نکن خوشم نمیاد. مرد بودن  آرشام خان -

به نر بودن نیست. منم اگه برات نجنگم، اگه کمکت نکنم، 

 اگه پشتت نباشم، اگه برات نمیرم که...

خواستم داد بکشم و بگم تو مکث کرد، با تمام وجود می

 چی؟

 چشم بست و با خجالت ادامه داد.

ت بهت که...ع...عاشق نیستم. ن...نمیتونم...ن...نسب -

 بی...تفاوت باشم.



 

Romanzo_o 3039 

آتش و التهاب درونم یک جوری خاموش شد که انگار از 

 اول نبوده.

آتش جهنم بودم که ابراهیم داخلش پا گذاشت. به چشم  

 هاش زل زدم.

❤🍹🍹❤🍹🍹❤🍹 

ای از اشک رو مثل قرنیه نگاهش لرزش گرفته بود و هاله

 پتو دور خودش پیچیده.

ودم االن بند دلم با چهار منی که از عالم و آدم طلبکار ب 

 ش پاره میشد.لفظ دخترانه

نفس عمیقی از رایحه تنش کشیدم، دریای وجودش فقط 

خواست که با کله بپری توش و تا ناکجا یک قایق می

 آبادش شنا کنی غرق شی.

دستم رو جلو بردم و چفت تنش کردم. نه گرگم طاقت 

 داشت و نه خودم، محکم به سینم فشردمش. 
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اش رو بوسیدم. چقدر شیرین بود وقتی گفت روی موه

 اصاًل همین کلمه جون میده واسه مردن. 《عاشق》

معلوم نیست این عشق چیه! نه خوردنیه، نه پوشیدنیه، نه 

لمس کردنیه، نه ترشه، نه شیرینه فقط این طوریه که با 

 شنیدن اسم یک نفر قند تو دلت آب میشه!

 دیگه این کارو نکن یاس. هیچ وقت... -

صورتش رو به سینم مالید، پاهاش رو زیر تنش کشید و 

 تخس گفت:

 پشیمون نیستم، اگه الزم باشه بازم تکرارش میکنم. -

از خودم جداش کردم و خیره تو چهره شیطون و درعین 

 حال بی رمقش اخم کرده گفتم:

نباید االن طلب بخشش کنی بچه پرو؟ تخس میگی  -

 تکرارش میکنم؟ ادب نداری تو؟
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وباال انداخت و بی هوا روی لب هام خم شد، با چشم ابر

های گرد منتظره بوسه شیرینش بودم که تغییر مسیر داد و 

 نوک دماغم رو بوسید.

*** 

 "یاسمن"

با این حرکتم انگار جری شد، شونم رو چسبید و رو 

 تخت چپم کرد.

 اگه تنت میخاره بگو برات بخارونمش! -

ن بازوم صورتم مچاله زبون براش درآوردم. از تیر کشید

شد که فوری شونم رو ول کرد و کنارم دراز کشید. قلب 

 تپید. هامون تند و بدون کنترل بلند و پرهیجان می
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یه برنامه برای ادب کردنت چیدم که شب شروع میکنم  -

تا سپیده دم. بالیی به سرت میارم صدای جیغ هات کل 

 ویالرو پر کنه.

 خ شد.از شیطنت کالمش مو به تنم سی

  

االن داری تهدید میکنی آقای محترم؟ همین طوریم من  -

 خواد از دست جیغ بکشم.روزی سه بار دلم می

دست داغ و پر حرارتش از روی شکمم پایین تر رفت و 

 خبیث چشمکی زد.

این طوری خوشم نمیاد جیغ باید طبیعی و با قصد و  -

 مرض و نیت های شوم و پلید باشه. یه بار ببندمت به

گیری هرچی تخت و تا صبح باهات اختالط کنم یاد می

 میگم بگی چشم.
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یاد وقتی افتادم که تو عالم مستی هم یه همچین چیزی  

 خواست. انگار این نقشه های پلیدش واقعیه!رو می

روی گردنم خم شد و جای نشانش رو بوسید و خیلی 

 جدی ادامه داد.

ال نیومده از زمین و زمان واسمون باریده تا گودزی -

سراغمون همین امروز عقدت میکنم که شبم فرصت شه 

 به تنبیه جذابمون برسیم.

 چشم هام از لحن جدیش چند ثانیه گرد شد.

گردن سوزناکم رو سمتش چرخوندم و با درشت ترین 

 حالت ممکن نگاهش کردم.

خوای کارای ولی تو زخمی، من زخمی! چه طور می -

یم که همه کارا رو امروز کنعقدو بکنی؟ اصاًل فرصت نمی

 بکنیم!
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 دستی دور لب هاش کشید و با کالفگی گفت:

و کردی. سرپیچیتم که کردی، تخس مهم اینکه فکرات -

بازیاتم که رو رواله، ماچ منم که کشیدی باال. دستم که 

زخمیه مطمئنم راه فرار نداری. اگه باز میخوای فرار کنی 

 پاشم دنبال طناب بگردم.

چهره متعجبم که شبیه عالمت سوالی بود که بی توجه به 

کش اومده، بدون مقدمه و بی هوا سمت در اتاق نعره 

 کشید.

 امیرحسین! -

ش پاره شد. ذهن خستم و پرده گوشم از فریاد مردونه

کشید مانع این میشد که دقیق فکر کنم و زخمی که تیر می

 بفهمم داره جدی میگه یا شوخی میکنه!

ه ایشون زد، به دقیقه نکشید در اتاق با اون نعره ای ک 

 چهار طاق باز شد.
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امیرحسین اولین نفر بود که زهرترک شده با نفس های 

تند و با نگرانی زیاد پرید تو و پشت سرش یسنا و بهار با 

 الوند تو بغل، داخل اومدن.

 ای سرتاپامون رو تماشا کردن.با حالت ترسیده و هول زده

  

 حالتون خوبه؟  -

 شده؟ کی اومده؟ کی حمله کرده؟ هان؟چی  -

از دیدن نگاه هاشون شرم کردم، آرشام کالفه و عصبی به 

 دیوار باالی تخت تکیه زد و با اخم و جدیت گفت: 

 من عاقد میخوام.  -

 خزیدم. من از خجالت کم کم داشتم زیر پتو می

نگاه لرزون امیرحسین از روی هیکل جفتمون چرخید و با 

 آرشام صاف ایستاد. شنیدن درخواست
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یسنا که مطمئن شده بود کسی حمله نکرده مثل این وا  

رفته ها دستش رو روی قلبش گذاشت و لبه تخت 

 نشست و چشم هاش رو مالید.

 داد.بهار هنوز شوکه مونده بود و الوند رو تکون می

کشمت آرشام! مریض، مرتیکه الدنگ واسه به خدا می -

 چی نعره میکشی؟

ن عصبی امیرحسین که هنوزم رگه هایی از دربرابر لح

ترس و استرس داخلش موج مکزیکی میزد، آرشام با لحن 

 عصبی تری جواب داد.

شنیدی! من عاقد و نمیچون طبقه پایین بودید صدام -

 خوام.میخوام، همین االنم می

بهار گیج از چهارچوب در رد شد و خیره تو نگاه تیزی 

 بیرون کشیده برادرش گفت:
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 عاقد واسه چی؟  -

خوام صیغه بین خودم و امیرو باطل کنم و بعد با می -

 یاسمن عقد دائم کنم.

 ابروهاشون باال پرید.

چرا انقدر عجله میکنی؟ نه مهمون دعوت کردی نه  -

 لباس...

 بین کالمش پرید و کفری گفت:

و مثل بدون سرخر، این جماعتی که دیروز داشتن من -

عتماد نیستن. آیت گم و گوره، فروختن قابل اخیار می

ش، ننه بزرگ اینم با کارن خبرمرگش برنمیگرده طویله

 بینید همهساطور دنبال قیمه قیمه کردن منه! کورید نمی

 و ازم بگیرن؟میخوان یاسمن
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هر ثانیه خشم کالمش تاثیر پررنگ تری روی جمالت 

  قراری عجیبگذاشت. نگران بود، دلواپس بود، یک بیمی

 خورد.م میبه چش

یسنا ساکت شد و امیر جلو اومد و با مالیمت دستی به  

 شونه آرشام کشید.

خوای تو زخمی شدی، حال جفتتون زاره. چه طور می -

 بدون برنامه ریزی عقد کنی؟

خوام اسم این برام مهم نیست چه طوری! من فقط می -

دختر قبل یه بدبختی دیگه، قبل یه بالی دیگه بره تو 

م، جشن و تو بوق کرنا کردن باشه واسه بعد شناسنامه

ثبت رسمی. االن فقط ثبت شه وگرنه من تا هفته دیگه 

 سکته میکنم.

تونستم ترسش رو شاید من تنها کسی نیستم که می

 ترسیدم.دادم، حتی خودمم میاحساس کنم. بهش حق می
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 شاید یاسمن دلش جشن بخواد. -

 :سرش رو سمت یسنا چرخوند و با اخم گفت

گیریم ولی وقتی حالمون خوب شد. اگه جشن می -

بخوام صبر کنم حالمون خوب شه بعد عقد کنیم کمه 

و تحمل کنم که یه ش دو هفته باید استرس و وحشتکمه

 و...خر جدید پیدا نشه که بخواد یاسمن

انگشت هام مشت شد، این همه ترس و استرسش تقصیر 

 م:من بود. بین کالمش اومدم و مالیم گفت

اشه ب حق باتوعه، باید زودتر عقد کنیم. جشن گرفتن -

واسه بعد خوب شدنمون. به گفته تو اگه بخوایم صبر 

کنیم جراحتمون بهتر شه خیلی زمان میبره و این فقط 

 ندازه تو جونمون.استرس می
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قدری اون عسلی های شعله کشیدش آروم گرفت. رگ 

نفس  های کنار گردنش برجسته شده بود و یک جوری

 کشید انگار قهرمان دو میدانی شده.می

باشه ولی امروز تعطیل رسمیه، حداقل باید تا فردا یا  -

 پس فردا صبر کنید.

 خوام، فردا نه! امروز!امروز عاقد می -

 امیرحسین به یک باره منفجر شد و داد زد.

مرتیکه سرظهری روز تعطیل از کجام عاقد دربیارم  -

 منحوس؟

ریخت و  انداخت، از درد زیاد عرق میآرشام شونه باال

 ماهیچه های صورتش مدام منقبض میشد.

از همونجایی که آمپول فرو کردی بهم. به من ربطی  -

و نداره! برید پیدا کنید، تو آشنا داری، تو داداشت انجمن
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چرخونه. وقتی یه هواپیما واسمون جور رو انگشت می

 اره!و جیبش دربیکرد، فکر نکنم سخت باشه یه آخوند از ت

به سختی سعی کرد، اون صورت عبوس و اخم کرده رو 

 موقع مصون نگه داره.از خنده های بی

آرشام جدی بود، تاحاال انقدر جدی و مصمم ندیده  

بودمش. چشم های خسته و پلک های کمی ورم کردش 

 رو بست و خشدار ادامه داد. 

 روزمیه بار درست کمک کن امیر، ببین چی به حال و  -

اومده. وقتی انقدر راحت تهمت میزنن، وقتی انقدر راحت 

با دشمنم دست به یکی میکنن، وقتی تورو مسموم میکنن 

فکر میکنی سخته تا دوباره خوب شدنم یه دسیسه دیگه 

و از دست بدم. نمیتونم تونم یاسمنبچینن؟ من نمی

 بفهمید!
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بهار و یسنا تو سکوت فقط نظاره گر بودن و آرشام 

منطق و درعین حال تو منطقی ترین حالت ممکن بی

 گفت.حرف میزد و بدون پنهانکاری از ترسش می

روی تخت به سختی به پهلو دراز کشید، نفس هاش تند 

اومد. دونه های درشت عرق روی منطق درمیو بی

 خورد.ش به چشم میشقیقه

 دونستامیرحسین مثل این درمونده ها، مثل پدری که نمی

کار کنه باالی سر جسم بی پسر بچه تخسش چیاز دست 

 جون آرشام ایستاد.

دستی دور دهنش کشید. گوشیش رو از تو جیبش درآورد 

 و با قدم های محکم بیرون رفت. 

 براتون چیزی بیارم بخورید؟ -

تونی یه چیزی بکن تو دهن یاسمن. من نه، اگه می -

 م هرجا هست بگید بیاد کارش دارم.عمه
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ری تکون داد، زیر لب ازش تشکر کردم که یسنا فقط س

 چشمک و خنده دلنشینی حواله حال منقلبم کرد و رفت.

سکوت فقط با دم و بازدم ناشیانه آرشام شکسته میشد، به 

 ایش نگاه کردم که با لحن دلجویانهحالت گرفته چهره

 گفت:

م ه فکر نکنی برات جشن نمیگیرما. درضمن تنبیه -

 و سرویس میکنم.م شب دهنتسرجاشه.  یکم بخواب

خندم رو قورت دادم، خودم رو کنارش کشیدم. دستم از 

 شکست.درد داشت می

اش رو نوازش کردم. با همون چشم با سر انگشت گونه

 حال، زیر لب حرف میزد.های بسته بی

خوام ببرمت کل شهرو بگردونمت. یه لباس می -

رویس یه س خوشگل برات بگیرم، یه آرایشگاه توپ، آتلیه!

طال برات دیدم خیلی خوشگله. دوست دارم شب اول 
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عروسی بریم هتل الماس، بغل دریاست. یه ویو خفن داره 

 خوام کل دنیارو باهات...ب...بچرخم.شرف. میبی

 اشکی از گوشه چشمم چکید. 

لبخند مالیمی کنج لبم نشست که کمی از غم و ناراحتیم 

 ی داد، شیرینی کهرو خنثی کرد و جاش رو به حس شیرین

 کرد. من رو از هرچیزی اغنا می

 خم شدم و روی شقیقه نبض دارش رو بوسیدم.

باشه عزیزم، باشه. هرچی تو بگی بخواب یکم.  -

 استراحت کن.

مچ دستم رو بین پنجه محکمش گرفت، فشاری به  

 استخون دستم وارد کرد. 

 تو جنگل چیشد؟ -
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لک ی با پفکش و عضالت صورتش سفت شده بود و حت

 داد.های بسته و حال ناتوان بهم هشدار می

 آب گلوم رو قورت دادم و آروم گفتم: 

 هیچی! -

 واقعًا هیچی یا داری دروغ میگی؟ -

ش توجه کردم که چه طور رگ هایی از به صدای خسته

 کرد.غیرت، حرص، کنجکاوی و خشم رو کنترل می

 این همهگفتم؟ از کارنی که بعد سکوت کردم. از چی می 

 سال رهام کرد و گفت برو؟ 

 از آرزوی خوشبختی نکردنش؟ 

دمی از عطر خاکستر موهاش کشیدم، این مرد زخمی بوی 

داد و قصد نداشتم االن که حالش مساعد نیست جنون می

 تحریکش کنم.
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 تو جنگل یه گرگ سفید دیدم. -

پلکش لرزید، کمی سرش رو عقب کشید، صورتش رو 

 ببینم.تونستم راحت تر می

 اخم ریزی ابروهاش رو پیوند داد و جدی لب زد.

 گرگ سفید؟ مرد یا زن؟ -

تم تونسپیش خودم فکر کردم اگر حرف نمیزد حتمًا نمی

 تشخیص بدم مرده یا زن!

یه آقا بود. فکر کردم از گله توعه ولی بعید میدونم از  -

 افرادت باشه.

 و گاز گرفته؟اذیتت کرد؟ اون دست -

سوخت و خبر نه تکون دادم. پاهام کمی می سری به معنی

 داد.از تشنگی بدنم برای آب می
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و پیدا کردم تو جنگل گم شدم. اومد نه وقتی مهرت -

و آورد دژ. ولی هرچی پرسیدم کیه، یا سراغم و من

و اسمش چیه چیزی نگفت. حتی شیفت نداد. فقط من

 رسوند رفت. بدون هیچ حرفی! 

ره خورد. با سرانگشت موهام اخم هاش غلیظ تر توهم گ

 رو پشت گوشم انداختم.

کمی کلمات رو مزه مزه کردم و وقتی از درست بودن  

 طعمش مطمئن شدم گفتم:

ت گرگ سفید نداری؟ رو کمرش یه خال سیاه تو گله -

رسید. بوی بزرگ داشت که تا نزدیکی رون راستش می

 داد.نیلوفر می

 ای گفت:شوکهچشم هاش گرد شد و با لحن آروم ولی 

 بوی تن یه گرگ نرو حس کردی یاس؟ -
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 گیج سری تکون دادم.

آره خب! قباًل میشا و لیدا یا سوفیا سمتم اومدن بویی  -

حس نکردم ولی این یکی یه عطر خاصی داشت. مثل تو 

وقتی کنارمی یا شیفت میدی گرگت بوی بارون میده. 

 داد.اونم تنش بوی نیلوفر می

 کل صورتش رو گرفت.کم کم تعجب و حیرت 

 اشتباه نمیکنی؟ مطمئنی؟ -

انقدر جدی پرسید یک ثانیه به خودم و حرف هام شک 

کردم. یکم بیشتر فکر کردم و عقلم اون لحظه رو برام 

 تصویرسازی کرد. 

داد و من شکی تو اون گرگ نر واقعًا بوی نیلوفر می

 تشخیص این بو نداشتم.
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 ه بوی گرگش اینت داری کمطمئنم! تو شخصی تو گله -

 باشه؟

کمی مردد تماشام کرد، انگار تو بخش منطق و خیال، بین 

 قفسه های آرشیو شده پشت ذهنش چیزی درست نبود. 

یک برگه نیست، شایدم یک کتاب، یک سوال، یا شاید 

 یک جواب!

 پیداش میکنم.  -

 سرش رو باال آورد و جدی تر ادامه داد.

 بازم چیزی هست بخوای بگی؟ -

خواد باهات صحبت کنم ولی شب. االن م میدل -

 استراحت کن. 

 خمار سرش رو به بالشت چسبوند و شیطون گفت:
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برنامه شب فیکس پره. فکر نکنم جا واسه صحبت پیدا  -

 کنی عروسک. االن بگو بیدار میمونم.

 پوست بلند شده گوشه لبم رو از استرس با دندون کندم.

د. از دیدن قامت بهار و در اتاق با چند تقه کوتاه باز ش 

خورد دلم ضعف ش تند تند شیر میالوندی که از سینه

 رفت.

قدری به خودم زمان دادم تا بررسی کنم کی درمورد  

 کارن بگم؟ 

 اصاًل بگم یا خفه خون بگیرم؟

و پیدا کرده برای عقدتون. ولی تا برن امیر میگه یکی -

 بیارنش چند ساعت طول میکشه.

ون نداشت با دستش عالمت اوکی رو آرشام که جون تک

 ش انداخت. نشونش داد و پتورو روی کله
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ش رو خداروشکر به یه دردی خورد، بهش بگو مهریه -

 کامل میدم غمش نباشه! عاقد اومد صدام کنید.

بهار سر تکون داد رفت. من رو روی تخت کنار خودش 

 خوابوند و دستم رو بین انگشت هاش گرفت.

 حتی نای حرف زدن نداشت گفت:درحالی که دیگه 

همون شب حرف میزنیم عروسک. واقعًا دیگه رو به  -

 موتم. بمون بزار بخوابم.

 سوختدرحالی که پاهام کم کم داشت از بی آبی کمی می

 زیر لب مهربون گفتم:

 میمونم آقا گرگه بخواب. -

 

۵۱۶ 
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*** 

 ببخشید یسنا موهام یکم کثیفه. -

م رو نه خیلی سفت و نه همون طور که پیچش موها 

 بافت، مهربون گفت:خیلی شل می

قربونت برم هیچم کثیف نیست، یکم خاکی شدی. این  -

یارو بیاد بره شمارو عقد کنه، کمکت میکنم یه دوش 

پیچم که آب بهش و نایلون میبگیری. پانسمان دستت

 نخوره.

 برمش شما فقط نایلون تمیز برام بیار.خودم می -

ت هام تا گونه هام سرخ شد، یسنا شیطنت از نوک انگش

خندید و عمه فریبا از شانس تخیلی من سمعکش وار می

 شنید پسر عزیزش چی میگه.رو زده و کاماًل می

 کرد. لب پنجره ایستاده بود و بیرون رو تماشا می 
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چند ساعت خواب کسلیش رو جبران کرد ولی درد کمر 

و نهایت با  پیچیدو زخم پهلوش مدام تو کل تنش می

داد سفت شدن فکش و عرق ریختن های زیاد، بروز می

 که درد داره. وقتی دو بار باال آورد، به خودش سرم زد.

با وجود تمام کرختی و خستگی که با چند ساعت 

 شد، قد راست کرده. خوابیدن رفع نمی

از پشت بهش نگاه کردم، از اینکه قرار بود رسمًا باهام 

شستن. ه بودم. مدام تو دلم رخت میمحرم بشه هیجان زد

 کرد.یکیم اون ته داشت گل لقد می

 این چیه مسعود انداخته رو کولش داره میاد؟ -

یسنا با یک کش کوچیک پایین موهام رو محکم بست. 

دونستم به یک شالم رو صاف کردم و درحالی که نمی

میانه دلخواه بین سوزش بازوم و سوزش پاهام برسم، 

 ادم.کنارش ایست
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 پتو رو کولشه؟ یعنی یه عالمه پتو؟  -

ابروهای آرشام باال پرید، عمه فریبا با یک ذوق خاصی 

چادر سفیدی روی سرم انداخت. حس قشنگی ته دلم 

خواست مادرم زنده بود و برام چادر نشست، دلم می

 دوخت ولی نبود، حتی مامان پریم نبود!می

 گونم رو بوسید و مهربون گفت: 

 ین عزیزم، پسرم توام بشین احتمااًل عاقد آوردن.بیا بش -

با دلی که تکلیفش با خودش مشخص نیست، نه 

 خوشحالیش معلومه نه ناراحتیش روی تخت نشستم.

نگه داشتن چادری که کمی جنس لیزی داشت روی  

ستم تونشالم سخته، به خصوص که فقط از یک دستم می

 استفاده کنم.

 گفته یاس یه عالمه پتو! عمه این پتو رو کولشه. به -



 

Romanzo_o 3065 

 یسنا ریز ریز خندید.

الی پتو عاقده. متاسفانه طرف خیلی سرماییه، سنشم  -

زیاده امیر گفت از زیر شیش تا پتو و کرسی کشیدنش 

 بیرون.

چشم های آرشام گرد شد، سرمش رو باالی چوب لباسی 

کنار تخت آویزون کرد و کنارم نشست. حال عجیبی 

 تونم به میانه برسم.میداشتم انگار امروز ن

 

 

به افراد تو اتاق نظر کردم. هیچ کس با من نسبت نداشت. 

 کس شدم؟ کی انقدر بی

 چند سالم بود که همه چیم خاکستر شد؟ 

کی به اینجا رسیدم که تو حساس ترین و زیباترین لحظه 

 زندگیم کسی کنارم نباشه؟
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 داد. آرشام زیرکم کم چهرم بغض خفته گلوم رو لو می

چشمی حواسش بهم بود. سعی کردم رو ازش بگیرم تا 

 م نشه. متوجه گرفتگی چهره

 چیشده عروسک؟ خوبی؟ -

چادرم رو جلوتر کشیدم و با حس و حالی که طعم عسل 

 داد لب زدم.و لیمو می

 خوبم عزیزم فقط یکم استرس دارم. -

لبخندی زد و بیشتر سمتم متمایل شد. گرمی نفس هاش 

 وازش کرد.الله گوشم رو ن

استرس تازه عروسه. طوری نیست تو به شب و برنامه  -

 و جایی پیدا کنی.ریزی جذابم فکر کن. عمرًا لنگش

ای حالی زدم. چشم هبه خوشحالی زیر پوستیش لبخند بی

 رفت. عسلیش برق میزد، لبخند رو لبش کنار نمی
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 کرد، کاش بابافرهادماومد شر به پا میپریزاد حتمًا اگر می

 تحرک! ینجا بود، حتی با اون بدن سرد و بیا

نگاهم رو از آرشام به ماسک اکسیژنش که بین انگشت 

 هام داغ کرده دوختم و زیر لب با حسرت گفتم:

 کاش بودی... -

 اومد.صدای نفس نفس زدن مسعود زودتر از خودش می 

ش شبیه آلوچه شده بود. وقتی اون یک عالمه پتورو قیافه 

اشت همون جا کنار صندلی روی زمین روی صندلی گذ

 وا رفت. 

امیرحسین پشت سرش داخل اومد با کلی دفترو بند و 

 بساط زیر بغلش و البته با اخم های وحشتناک!

آرشامم که انگار دنبال امیر بود، از لحظه ورودش بیشتر  

 شارژ شد.



 

Romanzo_o 3068 

 کو عاقد؟ یکی این پتوهارو بزنه کنار ببینم توش چیه! -

م بلند نشه. امیرحسین کمک دای خندهلب گزیدم تا ص

کرد طرف از زیر اون همه پتو بیرون بیاد و سر راه تمام 

 وسایل رو انداخت رو سر مسعود بدبخت. 

استکانیش روی بینی ای که عینک تهپیرمرد ریزجثه

ی مارو استخونیش استوپ کرده خسته و خمار همه

 برانداز کرد.

ش گرفت و روی ش زیر بغل مسعود بود که ازامامه 

 سرش گذاشت. 

کرد و با لحن جدی بغل گوش آرشام خبیث نگاهشون می

 امیر گفت:

س. انداختی رو کول مسعود بزرگوار چه خسته -

بیارتش؟ خودت کول نکردی دوتا عکس ازت بگیرم 

 بفرستم واسه افرادت بخندن؟
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۵۱۸ 

 

 

 

امیر کنارش قرار گرفت دستش رو باالی تاجی تخت 

 صورتش خم شد. چسبوند و روی

و درمیارم به خدا اگه خفه نشی جلوی بقیه خشتکت  -

دونی به کشم سرت! روز و شب نذاشتی واسه ما. نمیمی

 کیا زنگ زدم واسه یه عاقد که رسمی عقدتون کنه.

آرشام درحالی که خیلی با دقت به حلق اون بنده خدا و 

کرد که داشت خمیازه دندون های یکی درمیونش نگاه می

 توجه به لحن شکار امیرحسین گفت:کشید، آروم و بییم
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فکر کنم ویندوزش داره میاد باال. یه بزن پشتش قشنگ  -

چرخ دنده هاش کار کنه. یه وقت خاموش نشه وسط کار! 

اگه یه وقت موتورش خوابید باتری به باتریش کنیم 

 درست میشه؟

کرد بین عصبانیتش نخنده. تضاد اخم های امیر سعی می

 موقع با نمک بود.عبوسش با اون خنده بیهم و چهرهدر

 خفه شو زشته گرگ توله! -

جدی میگم این گوشش سنگین که نیست؟ سر جدت  -

و کشیدی بیرون. نمیره وسط راه! به نگو از تو قبر طرف

خدا دیگه پول ندارم خرج کفن و دفن بدما، پرای تورو 

 پیچم دورش! می

ل کنم. تقریبًا زیر چادر تونستم خنده هام رو کنترنمی

ترکیدم. دستی دور لب هاش کشید و با دلواپسی داشتم می

 ادامه داد.
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یه وقت نصفه خطبه نخونه بدبخت شیم؟ نصفه محرم  -

 تونم دست بزنم.نکنه؟ اونوقت من به نصف یاسمن می

امیرحسین با ابروهای باال پریده و متعجب از دری وری  

 ت:های رفیقش، ناباور آهسته گف

 سر صبحی چی زدی؟ -

با یک خود کنترلی عظیمی، یقه تیشرت آرشام رو گرفتم 

 و با لحن آروم و خندونی گفتم:

 بسه کم شلوغ کن.  -

 کاماًل جدی و تخس سمتم مایل شد غر غر کنان گفت:

خوبه نصفه محرم کنه وسطش موتورش بخوابه؟  -

شیم. این همه زحمت اونوقت نصفه و نیمه محرم می

ر ساطور پریزاد برو تهش نصف دختره رو بهت بکش زی
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میدن! آخه با ابعاد من و جثه ریز تو نصف به کار میاد؟ 

 اصال بین باالتنه و پایین تنه میشه انتخاب کرد؟

روی لب هام زبون کشیدم. چشم هاش یک شرارت 

خاص داشت. ته مردمک هاش داشت جریان رو لو 

داد و از نگاه داد، همون طور که بغض گلوم من رو لو می

 عقابی اون دور نموند. 

لبخندی به تالشش زدم هیچ کس تا االن سعی نکرده 

خوشحالم کنه جز این مرد وقیح که جلو همه میگه خودم 

 برمش حموم! می

 عروس و داماد کدومن؟ -

درحالی که نگاه آرشام روی لب هام چرخ و فلک سواری 

 کرد گفت:می

 م که رفته زیر چادر عروسه!به نام خدا من دامادم. ایشون -
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۵۱۹ 

 

 

 

 حاجی سری تکون داد و با لحن پر شکی پرسید.

 عروس و داماد تصادف کردن؟ -

آره! تصادف کردن حاجی. واسه همین شمارو به  -

زحمت انداختیم و آوردیم اینجا. یکم عجله دارن و تا 

ی که گفتیم رو کشید. شما مواردخوب شدنشون طول می

 بنویس.

امیرحسین تموم شد، آرشام صاف نشست. سینه تا حرف 

 جلو داد.

حاجی جان فقط یه زحمت بکش روندش کن. عروس -

هاش رو چیده، گالبشم درست کرده پاچیده رو گل
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سروکله ما خالصه که یه بله بگیر جمعش کنیم دیره! من 

 کلی کار دارم با ایشون!

 کرد نخنده، یسناداد و سعی میمسعود الوند رو تکون می

و بهارم چیزی تا مرز ترکیدن نداشتن و یک جوری قرمز 

 شده بودن که نگران بودم یکی منفجر شه.

 سوخت.انقدر روی لبم دندون کشیدم که می

 یکم حیا کن آرشام زشته جلوی بقیه... -

 یکم اخم ریزی کرد و تخس کنار گوشم جواب داد.

خب دروغ میگم مگه؟ این همین طوریشم موتورش  -

ه. خاموش بشه بدبخت میشیم. بنزین خورم دور آخرش

نیست سوخت بزنیم درست کار کنه. سریع عقد کنه دیگه! 

 من باید تورو ببرم حموم!
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دستم رو جلوی دهنم گرفتم و چادرم رو پایین کشیدم و 

 فقط خندیدم.

لرزید و زیر نگاه خیره حاجی داشتم آب شونه هام می

 میشدم.

 پدر عروس خانم کیه؟  -

دن. َولی ایشون پدربزرگشونه که اونم فوت فوت کر -

کرده. یه وکالت کتبی و قانونی هم برای ازدواج دارن. االن 

 میدم خدمتتون.

خداروشکر امیرحسین بود، تمام مدارک رو خودش به 

 داد.حاجی داد و سوال هارو جواب می

من که کاًل زبونم قفل کرده. توانایی صحبت نداشتم و تو  

م خیره شدم. شاید هنوز باورم سکوت به حلقه دست

 نمیشد که از یک سرنوشت شوم  رها شدم. 
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شنیدم چهارستون بدنم به رعشه منی که اسم عقد می

 میفتاد.

منی که فکر میکنم آخرین طبقه جهنم میشه عقدم و  

ازدواج اجباریم، منی که تمام تشریفات و پول و زرق و 

دم فرار کردم برق کارن رو به بادهوا دادم، منی که روز عق

 تا کنار منجیم باشم.

چقدر قشنگ خدا برام عوضش کرد. چقدر قشنگ مردی  

 رو سر راهم قرار داد که فرشته نجاتم بشه.

یسنا قرآنی بین دست هام قرار داد، آرشام بیشتر سمتم 

 مایل شد.

 عروس خانم وکیلم؟ -

 

 کرد.به درخواست آرشام کسی تقاضای گل آوردن نمی
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د زندگیم از جلوی چشم هام گذشت. این کل سال های ب 

داشت که وقتی اومد خود دروغینم گم و گور شد مرد چی

 و خود واقعیم جوانه زد؟

 خوای گل بچینی عروسک؟می -

چرخیدم، با دیدن اشک هایی که تا االن سعی کردم ازش 

 مخفی کنم لبخند رو لبش ماسید. 

 و بهکاش همیشه بهم بگه عروسک، کاش اصاًل اسمم

 زبون نیاره. 

کردن و عمه فریبا زیر لب یسنا و بهار مهربون نگاهم می 

 رفت. م میقربون صدقه

امیرحسین شبیه برادری بود که نداشتم و یاد حرفش افتادم 

مهم نیست چی هستید همون قدر که پشت  》که گفت

 《آرشامم پشت شما هم هستم
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 بغضم باالخره ترکید. این افراد حاضر خانواده جدیدم

 هستن. 

در تضاد ناموزون لبخندی که پر رنگ و پر معنی لبم رو  

 کرد، لب زدم.نقاشی می

 با اجازه بزرگترا بله! -

 با کل کشیدن بهار و یسنا دوباره سر پایین انداختم.

سمتم خم شد، سرم رو از روی چادر بوسید. وقتی  

دستش هنوز روی شونم بود، همزمان در جواب حاجی 

 اصله کنار گوشم با شیطنت گفت:بله داد و بالف

به زندگیم به صورت رسمی خوش اومدی خانم  -

 کوچولو. باید همین اول کاری بگم خدا بهت صبر بده!

لبخند ملیحی بهش زدم. با گوشه شالم اشکم رو پاک 

 کردم. عمه اولین نفر سمتمون اومد.



 

Romanzo_o 3079 

الهی خوشبخت شی مادر، قربون شکل ماهت بشم.  -

 زنده باشم این روز رو ببینم. خواستچقدر دلم می

 تون از سرما کم نشه.مرسی عمه جون، خدا نکنه. سایه -

یسنا و بهارم جلو اومد، امیر تو حلق آرشام بود و با نیش 

 داد.شل داشت فشارش می

تنها کسی که از دور تبریک گفت و جرات نداشت جلو 

 بیاد مسعود بود.

ه حدی سوزش بعد زدن امضاهایی که یکی دوتاهم نبود، ب

 پاهام شدت گرفت که توان ایستادنم رو از دست دادم.

دور از چشم عاقد که پایین پله ها با امیر و آرشام صحبت 

کرد، درحالی که دوال مونده بودم کنار دیوار روی زمین می

 نشستم.
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نفسم در نطفه داشت بین خفه شدن یا خالص شدن 

 کرد.تالش می

بدون هیچ رنگ و احساس گرما و خشکی پوستی که  

 سوخت.لعابی می

از زیر پاچه شلوارم مچ قرمزم نظرم رو جلب کرد. با 

حساب اینکه دیروز هم سراغ آب نرفتم، حدود بیست و 

 شیش ساعتی میشد که از توصیه پریزاد عقب افتادم.

 یاسمن؟ چیشدی دختر؟ فشارت افتاده؟ -

 م انگار مثل لب هام از خشکی زیادپلک های بهم چسبیده

 چسبناک شده.

لب هام رو مثل یک ماهی تشنه بهم زدم. بهار که صدای 

یسنارو شنیده بود بیرون اومد و از دیدنم ترسید. الوند رو 

 با یک دست گرفت و کنارم زانو زد.
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 این چرا انقدر رنگ و روش پریده؟ -

 آ...ب! -

با شنیدن آوایی که از بین لب های ترک خوردم شل و بی 

 نا با احتیاط بازوی زخمیم رو گرفت. جون خارج شد، یس

ش دور کمرم پیچید و تنم رو با کمک بهار دست دیگه

 بلند کرد.

 کمک کن بهار باید ببریمش حموم. بدنش کم آب شده. -

این یکی رو کاًل یادم رفته بود. ما یادمون نیست تو چرا  -

 حرف نمیزنی عزیزم؟

ارد وقتی روی پاهام بند شدم، با کمک هر دوتاشون و

 حموم شدیم.

 گرفت.ش میالوند نق میزد، کم کم داشت گریه 
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یسنا چند لحظه رهام کرد، شیر گرم و یخ حموم رو باهم 

باز کرد و وقتی از ولرمیش مطمئن شد اجازه داد وان پر 

 شه.

 کمک کن لباسش رو دربیاریم. -

بیابون زده بودم، بی طاقت از بین حصار دست هاشون که 

 م رو دربیارن، خودم رو بیرون کشیدم.خواستن لباسامی

 جسمم بی طاقت تر از اونی بود که بتونم صبر کنم.

 بذار کمکت کنم یاسمن صبر کن. -

 نمیخواد... -

فقط شلوار و لباس و زیرم رو درآوردم. و تونیک آبی  

 رنگم رو پایین تر کشیدم و بدون درآوردنش تو وان رفتم.

پر نبود و تا باالی  جفتشون ساکت و مردد ایستادن. وان

 رسید تغییری ایجاد نمیشد.باسنم نمی
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گریه های الوند با هیش هیش های بهار خاموش نمیشد،  

 بلکه شدت گرفت.

 تونم.ممنون برید خودم می -

کبودی و سرخی پاهام هر ثانیه با برخورد آب کم و کمتر  

 ای حس لذت بخشی درونم نشست.میشد. برای ثانیه

رخیدم، پاهام رو صاف کردم و اجازه دادم کمی به پهلو چ 

 آب مسکن تمام درد هام شه.

دستم رو لب وان تکیه گاه نرمی برای صورتم قرار دادم  

 و چشم بستم.

 

شد، نفِس من بی نفس راحت تر در هرچی آب بیشتر می

 اومد. خشک و بریده بریده گفتم:می

 دید بپیچم دور زخمم؟یه نایلون بهم می -
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النی شد، صدای نفس های بلندشون وادارم سکوتشون طو

 کرد پلک هام رو باز کنم.

 خوردن. انگار روشون مالس ریختم که تکون نمی 

چرخید. چشم های براق یسنا روی باله های سفیدم می

 کرد.چند قدم جلو اومد و با حیرت تمام فقط نگاه می

 چه قدر خوشگله! -

ی کوچولو الوند گریه هاش قطع شد، اون چشم های مشک

خیره پولک های براقم بود. بهار دهنش نصفه باز موند و 

 کشید.نفس نمی

وقتی صدای قهقهه الوند بلند شد، لبخند روی لبم نشست 

 و خمار گفتم:

 انگار الوند بدجور با باله های زن داییش حال کرده.  -
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بهار تازه یادش اومد یک هین بلند بکشه و به خودش 

 بیاد.

د درحال کنکاش بود که صدای آرشام یسنا ندید پدی 

 باعث شد نگاهم رو سمت در بندازم.

مگه قرارمون حموم دو نفره نبود؟ چرا سه تایی رفتید  -

اون تو! چه خبره؟! امیر، مسعود خر بیاید زناتون رو جمع 

 کنید من هنوز عسل نریختم دهن...

جلو اومد، از دیدن پره های سفید انتهای باله هام که کمی 

وان بیرون مونده و قطرات آب ازش چکه میکرد، از 

 ماتش برد و زیر لب دیدم یا خدایی زمزمه کرد.

کنید؟ دسته جمعی رفتید تو حموم چیشده؟ چی کار می -

 چرا؟ 
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بنده خدا امیرحسین تا دم حموم رسید، آرشام درو به 

روش بست و رو به یسنا و بهار و الوندی که هنوز از ته 

 خندید گفت:دل می

ب...برید بیرون عمه دنبال سبزی و ماهی و گوشت  -

 گرده. برید ک...کمکش!می

یسنا بازوی بهاری که شبیه خمیر وا رفته بود رو کشید و 

 رفت.

آرشام موند و پاهایی که جلوی در قفل شده و حاضرم  

 نیست یکم جلوتر بیاد.

کمرش رو به در سفید حموم چسبونده بود، انگار 

 که غش نمیکنه. خواست مطمئن شهمی

تو نگاه عسلیش حیرت و شوک زیاد موج میزد. انقدر این 

حس زیاد و غیرقابل انکاره که ساحل عسلی چشم هاش 

 رو شهاب بارون کرده.
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آب گلوش رو قورت داد. دست هاش رو پشت کمرش  

 برد و چند ثانیه چشم هاش رو بست.

ش احتمااًل با جون دل دوست داشتم نگاهش کنم، چهره

 رو واسه اولین بار دیدم. ه خود منه، زمانی که گرگششبی

 با لبخند و شیطنت گفتم: 

خسته نباشی آقا گرگه، عاقدو دوباره پیچیدی تو پتو  -

 فرستادی رفت؟

قامت رشیق و استوارش لنِگ یکم درک و صبر بود، لنِگ 

یکم خودباوری و کنار گذاشتن این حجم از شیفتگی و 

لحظه بیشتر زیر اشعه زرد رنگش نگاه نافذ و گیرا که هر 

 ذوب میشدم.

 وقتی جوابی نداد لبخندی به روش پاچیدم و مالیم گفتم:

 پیچی دور زخمم؟نایلون می -
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شد. چرا این نگاهش از باله هام سانتی متری جدا نمی

کشید رو ست و نفس عمیق و کشدار میطوری خیره

 سعی داشتم بفهمم.

 آرشام؟ -

مردمک هاش با اکراه روی بدون تکون دادن سرش، 

 صورتم چرخید.

به زخمم آب میخوره بدتر میشه ها، یه نایلون از یسنا  -

 میگیری؟ 

به جای اینکه تکونی به هیکلش بده، فقط صداش رو بلند 

 کرد.

 یکی یه نایلون بده! -

صدای بلندش تو اکوی پیچ درپیچ حموم، بین کاشی های 

 سفیدش و صدای قطرات آب پیچید.
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خواست رو بهش ای که به در زد، چیزی که میا تقهبهار ب

 داد و رفت.

دزدید با قدم هایی سست و نگاهی که از پایین تنم می

 کنار وان روی چهارپایه پالستیکی گلبهی نشست.

چرخید چیزی بگه بدون حرف، با زبونی که انگار نمی

دور باند سفید رنگ بازوم نایلون رو پیچید. به حرکاتش 

ریخت، نفسش بدجور تند داشت عرق می دقت کردم،

 شده بود.

توی وان چرخی زدم و روی شکم باال اومدم، کف دوتا 

 دستم رو بند لبه وان کردم. مبهوت دست از کارش کشید.

 مشکلی با باله هام داری آقا گرگه؟ -

ش گرفت. قیافهم میحرف نمیزد، کم کم داشت خنده

مم رو باال آوردم، با بامزه شده بود. ابرو باال انداختم، د
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ابروهای باال پریده و چشم های حیرت زده گرد مسیر 

 بیرون اومدنش از آب رو دنبال کرد.

م رو توی آب کوبیدم که آب رو سروصورتش هوا بالهبی

 ریخت و باعث شد سرش رو عقب بکشه.

 نکن یاس... -

چرا هیچی نمیگی؟ یه طوری نگاه میکنی انگار یه چیز  -

 قه دیدی!عجیب و الخل

آب گلوش رو قورت داد، آرنجش رو روی رونش 

 چسبوند و انگشت هاش روی لبش نشست.

 س.عجیب الخلقه -

 خندیدم و با عشوه گفتم:

 یه طوری میگی انگار دفع اولته پری دریایی میبینی. -

 ای گفت:با لحن تحلیل رفته
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شاید اولین موجود زنده کره زمین باشم که باله های یه  -

 بینم.یایی رو میپری در

 ای پدر و مادر مریض نشه.شاهلل که تو هیچ خونهان

 

متعجب تماشاش کردم. کمی حرفش عجیب بود. روی 

 لبم زبون کشیدم و خبیث گفتم:

 ولی اولیش نیستی، بهار و یسنا... -

داد تا بین کالمم اومد و درحالی که گردنش رو کش می

 داخل وان رو عمیق تر نگاه کنه گفت:

اونا مهم نیستن، خودم اولین و آخرین کسیم که رو   -

دمت کراش میزنه. از شما حتی تصویر و نقاشی درست 

حسابیم نداریم. هرکی پری دریایی دیده زنده برنگشته، 

اگرم زنده مونده تصویری از دم و باله هاتون نگفته چون 
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ندیده! وای لعنتی از تو تصویرای خزعبل اینترنتم خوشگل 

 تره!

رو جلوتر کشید و با یک نیش بازی داشت نگاه  صندلی

 کرد.می

 اومد. لبخند به لب های برجسته متقارنش می

بعد اخم و ناله هاش و قهر کردنی که چند دقیقه بیشتر 

طول نکشید و شیطنت های سر عقدش این لبخند سرشار 

 از حیرت و شیفتگیش رو دوست داشتم.

عقدت کردم و تو ش ننه بزرگت اگه بفهمه بدون اجازه  -

 ش زل زدم حتمًا جرم میده. وان حموم به باله های نوه

 اخم کردم و با حرص لب زدم.
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کرد نیومد م میاون زمان که کارن داشت تیکه پاره -

نجاتم بده! االنم حقی نداره تو چیزی دخالت کنه که 

 براش وکالت قانونی و شرعی دارم. 

ا ترش رویی به صورت درهمم نیم نگاهی انداخت که ب

 ادامه دادم.

این همه بدبختی نکشیدم که مادربزرگ دافم از  -

ناکجاآبادی بیاد و مانع خوشبختیم بشه. انتخابم به خودم 

 مربوطه. 

با بلند شدنش سرم رو سمتش چرخوندم. صاف ایستاد و 

 کرد، تیشرتش رو درآورد و گفت:از باال نگاهم می

 و تو چی میبینی؟خوشبختی -

ش که پهلوی راستش بانداژ شده بود زل نه برهنهبه باالت

 زدم. با مکث جواب دادم.



 

Romanzo_o 3094 

 تو خیلی چیزا! -

دستش سمت دگمه شلوارش رفت. کمربندش رو باز 

 کرد، یک ثانیه قلبم هوری پایین ریخت. 

 اون خیلی چیزا چیه؟ -

وقتی شلوارش رو درآورد روبه روم ایستاد از خجالت رو 

 ازش گرفتم و لب گزیدم.

پرسی خوشبختی چه شکلیه؟ جلو من لخت شدی می -

 االن این شمایلت و نگاه شیطونت جزو چیزای شومه.

دستی دور دهنش کشید، به لباس زیرش نگاهی انداخت. 

 انگار دودل بود دربیاره یا نه! جلو اومد.

 و اشغال کردی.یکم جاباز کن عروسک. کل وان -

 رم سرازیرتوی وان سعی کرد بشینه تازه اوج شرم رو س

 شد.
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از امروز کارت تمومه. یه بله دادی دیگه حق پس زدنم  -

 رو نداری.

 با سر افتاده گفتم: 

 پس نمیزنم... -

رو جلو کشیدم و مچ  چشم های عسلیش برق زد. خودم

 دستش رو گرفتم.

 نیا تو وان آرشام، پانسمانت آب میخوره. -

 گفتی پس نمیزنی! -

هم رفت و جدی دربرابر بدتر از خودش سگرمه هام در

 لحن تلخش گفتم:
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اگه این طوری بچه بازی دربیاری پس میزنم، زخمت  -

 خون میاد. 

نگاه خیرش از روی لب هام روی سینه هام که به خاطر 

 خیسی تونیکم کامال برجستگیش معلوم بود، چرخید. 

 کالفه موهای خیسم رو عقب  فرستادم که کوتاه اومد.

 چهارپایه نشست و تخس گفت:کنار وان دوباره رو  

 پس اینارو من درمیارم. -

زودتر از درک حرفش، تونیک خیسم رو درآورد و به 

 سوتینم چنگ زد.

یک لحظه از برخورد دست های داغش روی پوست 

 مرطوبم به خودم لرزیدم.

خب عروسک آرشام، بگو ببینم خوشبختی که تو  -

 و داری چه شکلیه؟انتظارش
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دوست داشتم بهش بگم خوشبختی چشم هام رو بستم. 

یعنی کسی بهم تعرض نکنه، یعنی کتکم نزنه، یعنی آزارم 

نده. خوشبختی یعنی زور نگه، کاری که دوست ندارم رو 

نکنه! خوشبختی یعنی همه کارایی که تو باهام تا االن 

 نکردی.

کرد قفل سوتینم کمرش رو سمتم متمایل کرد، سعی می

وم و با کمی لرزش روی سینه رو باز کنه، دست هام رو آر

 کوبید.موش گذاشتم. قلبش تند و بی منطق میبرجسته بی

 شکل توعه. خود تو شکل و شمایل خوشبختی هستی. -

 خالف ذوق نگاهش، اخم ظاهری کرد.

 فکر نمیکردم انتظارت انقدر تخمی تخیلی باشه. -

م رو قورت دادم که با یک دست کمر برهنم رو خنده

 چسبید.
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ره بازش کرد، برعکس من با حس راحتی بند های باالخ

سوتینم رو از روی بازوم سر داد و با سر انگشت هاش 

 نوازش وار پایین کشیدتش.

با خماری نگاهم کرد. اون زخم کوچیک کنار پیشونیش 

 تخس ترش کرده بود.

دفع اول خوب نبود، نگاه نکردم. دست نزدم، اصاًل  -

دل سیر وجب به وجب نفهمیدم چه گوهی خوردم. تا یه 

 و بو نکشم و نگاه نکنم ول کن نیستم...تنت

سوتینم رو کف حموم پرت کرد. قلبم تو حلقم میزد و 

 لرزم.کردم خیلی خفیف دارم میحس 

به صورت ارادی دستم رو روی سینه هام گذاشتم که  

 فوری مچ دستم رو گرفت و جدی گفت:

د زدنه، و دوست دارم ولی االن فاز فقط دیخجالت -

 خوام نگاه کنم. و بردار میبحث شبم سرجاشه. دست
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دستم رو آروم کنار زد، هر ثانیه نگاهش خمار تر میشد و 

سوختم و مدام ذهنم بهم تلنگر ای میمن از شرم ناشناخته

میزد، کسی که این طوری داره سفیدی بدن عریانت رو 

 میبینه، شوهر قانونیه توعه!

○●○●○● 

 ز بدنم فاصله داد و کمی جلوتر اومد.مچ دست هام رو ا

نفس های داغش بلند و کشدار شده بود. عرق سردی رو  

 کردم. کمرم حس می

آب داغ بود و من یخ بودم، کمی بیشتر دست هام رو از 

بدنم فاصله داد و مستقیم به چشم های گریزون و لرزونم 

 که مثل شمع داشت آب میشد خیره موند.

 و. ازم خجالت میکشی؟نگاهم کن موش کوچول -
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انقدر محکم و جدی گفت که ازش حساب ببرم. اون یک 

آلفاست، حتی تو محبت و عشق ورزیدنش هم یک 

 جدیت داشت.

نفس عمیقی کشیدم و بدون باال بردن سرم جواب نگاه 

 منتظرش رو دادم.

 میکشم... -

 لبخندی زد، سرش رو جلو آورد و پیشونیم رو بوسید.

 رم!دلم میخواد دربیا -

ش یک سوال وقیح تر بی اراده درجواب حرف وقیحانه

 پرسیدم.

 و دربیاری؟چی -

هاش رو کنترل کرد و روی نشانش رو بو کشید.  خنده

 آروم گفت:
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و! االن باله های خوشگلت واسه یه چیزایی گردنبندت -

مزاحمه. حیف که سالمتیت خیلی برام اولویت داره وگرنه 

نداختم بعد تخت میشد اه میهمین جا یه راند خونین را

 راند دوم! شانس آوردی!

 م رو بوسید.دربرابر چشم های گردم، اینبار گونه

بلند شد همون طور که جلوی آینه نیم دایره نزدیک در  

د کشیکرد و به ریش بلندش دست میخودش رو نگاه می

 ادامه داد.

از این شانس ها زیاد نصیبت نمیشه عروسک. حاال  -

سه ساعت وقت داریم. بگو ببینم صبح چی  بگذریم.

 خواستی بهم بگی؟می

وقتی کمی فاصله گرفت تونستم به خودم بیام، نامحسوس 

توی وان کمی مچاله شدم. موهای خیسم رو جلو فرستادم 

 و تا حد ممکن روی باالتنم ریختم.
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 خب زیاد، چیز...خ...خاصی نبود. -

م اشت، نیتیغ و ژیلت تمیزی از داخل بسته بندی برد

 نگاهی بهم انداخت و مرموز گفت:

 مطمئنی چیز خاصی نبود؟  -

  

دونستم خوبه یا نه! قطعًا بود! شایدم نبود، درهرحال نمی

 کمی مکث کردم و به نیم رخش خیره موندم.

وقتی کارش تموم شد، افتر شیو رو به صورتش زد. 

موهاش کمی خیس شده بود. با حوله خشک کرد و سمتم 

کث کردم و با گوشه ناخن روی وان چندتا چرخید. م

 خط فرضی کشیدم و با احتیاط گفتم:

و دیدم. وقتی دنبال مهری بودم که تو تو جنگل کارن -

 ماشین محمد بود.
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نگاهش جدی شد، اخم هاش پررنگ شد و اون رگ کنار 

 گردنش یه نمه سفت شد.

با فکی منقبض شده و حالت عصبی که به یک باره تو 

ست یک قدم جلو اومد و دست به سینه ش نشچهره

 ایستاد.

خوام بشنوم. پس بگو حرومزاده گوه و نگو. نمیشبقیه -

 وسط جنگ کدوم گوری رفت. صاف اومده سراغ تو!

 مالیم گفتم:

چیزی نشد بیشتر شبیه خداحافظی بود. باهاش کنار  -

 اومده و این خوبه.

نیشخندش تضاد بارزی با نگاه وحشیش داشت، اون 

 اومد.ش بدجور عصبی به نظر میرگ کالفهگ
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کرد، با ش رو مردونه تر میاومد. چهرهسه تیغ بهش می

لب های بهم دوخته شده سر پایین انداختم که سمت در 

 حموم رفت.

 کارت تموم شد زود بیا. -

با دلخوری رفت. چنگی به موهام زدم و به این فکر کردم 

 رسناکه!که چقدر حسادت کردنش با عصبی شدنش ت

*** 

بند گلبهی حوله روبدوشامبر رو دور کمرم محکم گره 

کردم اتاق زدم، موهای خیسم پخش پال بود و حس می

 سرده. 

جلوی تراس باالتنه برهنه و تو تاریکی که فقط با نور 

 کشید و بیرون رومالیم آواژور شکسته میشد، سیگار می

 کرد.نگاه می
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داده بود و کمی روی صندلی راک مثل یک پادشاه لم 

 خورد.تکون می

 عافیت باشه عروسک.  -

 ش نفس عمیقی کشیدم.از شنیدن صدای خشدار و گرفته

 جلو رفتم و دستم رو روی بازوی برهنه داغش گذاشتم.

 ممنون، تو خوبی؟ چرا اینجا نشستی؟  -

 منتظرت بودم. -

 به ساعت نگاهی انداختم و گفتم:

اومدم. ساعت نزدیک متاسفم که طول کشید، حاال که  -

 یکه! دراز بکش برای زخمت خوب نیست.

نگاه سرخ و خمارش رو روی صورتم چرخوند و سرتاپام 

رو عمیق برانداز کرد. ابروهای هاللی پرپشتش که 

 رسید بدجور توهم بود.امتدادش به چشم هاش می
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 حوله به تنت زار میزنه، درش بیار. -

ه بهار برام نگاهی به خودم انداختم و سمت کمدی ک

چیده بود رفتم. در کشوییش رو سمت مخالف هول دادم. 

 صدای حرکت ریلش تو فضا پیچید.

 یکم بگذره درمیارم، تنم خشک شه.  -

 االن دربیار. -

ش م به چشم های گیرا و حالت عصبی چهرهاز سرشونه

توجه کردم. اون عسلی های براق بدجور خبیث به نظر 

 رسید.می

پریده دستم رو از بین لباس هایی که  با ابروهای باال

اومد، بیرون آویزون بود و مارک نو بودنشون تو چشم می

 کشیدم.

 لباسم نپوش... -
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تو یک حرکت بلند شد، صندلی راک از لحن جدیش به 

 خودش لرزید. جلو اومد و روبه روم ایستاد.

وشی خوای بپبپوشی تو تنت پارش میکنم، پس اگه می -

کن که زیاد خوشت نیاد و از جرواجر  یه چیزی انتخاب

 شدنش دلخور نشی.

آب گلوم رو قورت دادم، اون افکار شیطانی و خبیثی که 

 گفت جلو چشمم اومد.می

شبیه رئیس باند مافیا شده، با اون سیگاری که خیلی نرم 

کرد و نوک نارنجی رنگش تو بین انگشت هاش دود می

 تاریکی برق میزد.

و دوست دارم، چیزی م خریدیهمه چیزایی که واس -

 نیست که خوشم نیاد.



 

Romanzo_o 3108 

لبخند کجی روی لب هاش جا خوش کرد. دستش روی 

گونه نرمم نشست. با پشت انگشت سبابه از روی گونه تا 

 زیر چونم رو خط کشید و آخر سر فکم رو نوازش کرد.

 پس نپوش عروسک! -

سکوت کردم، تنش رو جلو کشید و همون طور که چونم 

داشته بود، صورتم رو باال آورد و کام شار نگهرو بدون ف

 عمیقی از لب هام گرفت.

چشم هام رو بستم، درعین مالیمت یک خشم ریزی 

 قاطی بوسه هاش بود. 

خشمی که با گاز ریزی، هنگام کام گرفتن روی لبم بهم 

 داد و شبیه یک جریان برق ضعیف بود.هشدار می

ه دریا و دستش دور کمرم حلقه شد، نفس هامون شبی

 کردن.عسل بودن که برای یکی شدن جدال می
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وسط بوسه های شیرینش یک ثانیه فاصله گرفت، سرش 

 رو کنار گوشم برد و زمزمه کرد.

شرف حرومزاه نگفتی تنت مال منه؟ نگفتی به اون بی -

 مال منی؟ 

صدای خشدار و جدیش برای یک لحظه زهرم رو 

 ترکوند.

و بین دیوار و تن سیگارش رو سمت سطل پرت کرد  

 بزرِگ قوی خودش اسیرم کرد.

 تو جنگل که بهت دست نزد؟ به اینجاهات دست زده؟ -

م گذاشت. گیج و متحیر دست داغش رو روی سینه

 نگاهش کردم.

اومده بود خداحافظی کنه، نیومده بود دنبال من! نیومده  -

 بود...
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 م کرد و یکبا بوسه پر حرصی که روی لبم کاشت خفه

م غرید که واقعًا زهرم ترکید و حس کردم مثانه جوری

 داره پر میشه!

هیس عروسک، اینکه به چه قصدی اومده به درک.  -

و و سواالت این ذهن مریض و قلب حساسم تکلیف من

و گرگ زخم خوردم رو  مشخص کن و واضح جواب 

 بده! 

در بطن کالم پرنفوذ و سرشار از خشم و حرصش، 

 د.نگرانی و ترس موج میز

قرار زندانی شده بود و سخت ای بینفس هاش در سینه 

 اومد.بیرون می

با وجود فشاری که داشت به تنم میاورد، جایی برای 

حرکت نداشتم. کمرم به دیوار چسبیده و دست بزرگ و 

 م بود.داغش هنوز روی سینه
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 نزده، دست نزده! -

انگشت هاش لرزید و پایین تر رفت، از الی حوله رد شد 

 با حرص مشهودی به پایین تنم چنگ زد.  و

روی دستش شل شدم و لب هام رو از شرم گاز گرفتم که 

 غرید.

به اینجات چی؟ دست زده؟ سخته بعد خداحافظی از  -

عشق بچگیت، دست آخر یه انگولکی نکنی. به خصوص 

 که حالتم خوب نبوده.

 ن...نزده. -

د وار دقیق روی صورتم چرخ زد، نفسم از فشاری که بهم

 کرد داشت کند میشد. می

کرد. روی داغی کف دستش کم کم داشت حالم رو بد می

 لبم خم شد و به لب هام اشاره کرد.
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 بوسه خداحافظی که بهش ندادی؟ -

تکون خوردم، مچ دستش رو گرفتم و آروم از خودم 

 جداش کردم.

نه آرشام، نه! به خدا دست نزد، کاری نکرد. زخمی  -

و ببرن نذاشت. کمک کرد خواستن منمیشدم افراد آیت 

پرسی وقتی میدونی فرار کنم، فقط همین. چرا اینارو می

 بهت دروغ نمیگم؟ مگه اعتماد نداری؟

دربرابر لحن لرزون و بدنی که کمی لرز گرفته و شل شده 

 کوتاه اومد.

اون خشم غیرقابل انکار کمی مهار شد، کمی مالیم شد 

 رو عقب برد. کمی اون چاقوی بیرون کشیده

 دستش دور کمرم پیچید و سمت تخت رفت.
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شناسم. تو فکر کن جواب تو آب و میهم جنس خودم -

دونم ولی رو آتیشه. تو فکر کن جواب همه سواالرو می

بند جواب توام. تو بگی االن روزه میگم روزه. جواب تو 

و آروم میکنه وگرنه یاس! جواب تو تنها چیزیه که من

 خیال میکنم که جدوآبادم بیاد جلو چشمم.انقدر فکر و 

دستش دور شکمم پیچید، تنم رو مماس با تنش قرار داد 

 م رو بوسید.و روی شقیقه

انقدر بهت اعتماد دارم که جواب هیچ احدی رو قبول  -

نمیکنم. اگه چشمم یه چیزی رو ببینه و تو بگی غلطه، 

نم نه مو کور میکنم. اگه عالم آدم بگن آره، تو بگی چشمم

میگم نه! تو چشم منی، روح منی، قلب منی! تو پری 

 کوچولوی منی.

زبونم بند اومده بود، تو بمب باران احساسات گیر افتاده 

 بودم. عقب عقب بردتم و روی تخت خوابوندتم.
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بالشت رو از زیر سرم کشید. نفسم در نطفه خفه شد. با 

ه نگاهی گرد و هیجان زده به چشم های خمار جدیش نگا

 کردم.می

تو اگه زیر دست من شل نشی که من همه خاندان  -

و به آتیش میکشم. تو اگه بکر نباشی که زیر پسرعموت

 سفت و سختی بدن من نفست گیر نمیکنه.

ش دستش سمت بند حوله رفت، وقتی گره شل و وارفته

 رو آروم باز کرد کمی به خودم لرزیدم که مکث کرد.

شت. آماده نبودم، من آماده پاهاش رو دو طرف بدنم گذا

 همچین چیزی نبودم!

جهت ترسیدم، به خاطر گذشته، به خاطر حال اون من بی

شبش، به خاطر نگاه ترسناکش، این مرد آدم نبود یک 

 گرگینه بالغ بود. یک آلفای مقتدر!

 م...من...آرشام...م...میترسم. -
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 هیسی زیر لب زمزمه کرد و مالیم گفت:

وچولو. نترس من جلوتم نه یه وحشی ت میکنم کآماده -

 از جنگ برگشته.

روی بدنم خیمه زد، بدون انداختن وزنش روی تنم، خم 

شد. انگشت هاش رو از البه الی انگشت های یخ کردم 

 رد کرد.

بوسید. سرش رو تو گردنم فرو برد، محکم و پر اشتها می

 جای نشانش رو میک میزد.

پاهام فشار داد. کم کم و نامحسوس سر زانوش رو به  

 مجبورم کرد کمی پاهام رو از همه فاصله بدم. 

 بین پاهام نشست و به بوسیدنش ادامه داد. 

حالم بد بود، داشتم تو تب و تاب داغی عضالت پیچ 

 سوختم.درپیچی که اسیرم کرده می
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یک دستم رو ول کرد فقط حوله رو انقدری کنار زد که 

 رم خندید.باالتنم رو ببینه، به چشم های خما

هام رو بوسید. بافت نرم باالش از زیر گلوم تا خط سینه

رو میک زد و یواشکی گاز گرفت که بی طاقت جیغ 

 خفیفی کشیدم.

 زوده واسه جیغ زدن... -

 دربرابر لحن شیطون و خمارش با عجز گفتم:

 گاز نگیر...ج...جاش میمونه! -

دستش رو نوازش وار روی باالتنم چرخوند، باز گازی 

 گرفت که تو گلو ناله کردم.

 جونم عروسک، قربونت برم. آرشام دورت بگرده. -

خواستم جلوش رو بگیرم که با یک دست جفت دست 

 هام رو گرفت و روی سینم قفلش کرد.
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 و بخورم خانم کوچولو!قراریتبی -

گرفت، کمرم و روی نافم رو زبون کشید، آروم گاز می

رفت قدر پایین میلگنم رو بی طاقت تکون دادم. هرچ

 حوله رو یواش یواش کنار میزد.

 داد، وقتی کاًل حوله رو کناردیگه بینی کفاف تنفس نمی

ش ذوب شدم و عرق شرم زد فقط دربرابر نگاه خیره

 ریختم.

تو بدنت تسلیم منه یاس! به گرگم واکنش شدید تری  -

و راحت تر میشه با نشون میدی. این ترسی که داری

 د.گرگم محوش کر

تونستم بفهمم یعنی از پشت پلک بسته چشم هام نمی

چی؟ ولی وقتی دستش از بند انگشت هام کنار رفت و 

 تخت تکون بدی خورد، پلک هام رو باز کردم.
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کرد. طوری که ش تیز تماشا میگرگ سیاه و بزرگ جثه

 ریخت.کرک و پر آدم می

 گرگت؟ -

شک دربرابر لحن نگرانم جلو اومد. پنجه هاش روی ت

 گذاشت. سنگین بود و پر ابهت!فقط پارگی به جا می

تو تاریکی اتاق اون تیله های عسلی شبیه خورشید 

همیشگی بود. گرم و پر مهر و شاید غروری که فریاد 

 میزد تو مال منی!

رو توی گردنم فرو کرد و با جای نشانش دیداری  پوزش

 تازه کرد.

ردنم شود حس مورمور شدن پوست گوقتی نزدیک می

 م رو جلب کرد.توجه
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سوخت. حق داشت بگه واکنش نشون نشانش کمی می 

میدم، گرگش منبع آرامشه! بوی بارونش داشت مستم 

 کرد.می

کار کنی؟ گرگت چی میگه این وسط خوای چیمی -

 آخه!

چند ثانیه به نگاهم خیره شد، آب گلوم رو قورت دادم که 

پر قدرت هوا روی سینم خم شد و چنان محکم و بی

 ای کردم.شروع کرد به لیس زدن که ناله

دستم رو روی سرش کشیدم، گردن نرم و داغش رو 

 چنگ زدم.

هرچی بیشتر لیس میزد بدنم شل تر میشد، خمار تر 

 گرفت.شدم، نبض بدنم شدت میمی
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انگار بهم صدتا مسکن زدن. زیاد روی باالتنم مکث نکرد 

بوندم ولی صاف رفت سراغ رونم. پاهام رو بهم چس

 پوزش رو سرتقانه به رونم کوبید.

 با زور و فشار پاهام رو باز کرد و خودش رو جلو کشید.

زبون داغ و گرمش شبیه یک ماده مخدر بود، شاید  

ن همی《بدنت تسلیم منه》گفت منظورش از اینکه می

 کرختی باشه، همین احساس نیاز!

همین نبض شدید بدنم و بهم خوردن هورمون های  

 م!نهزنا

رفتم و صدای هر ثانیه تو خاموشی لذت بخشی فرو می

 ناله هام ریز و درشت بلند میشد.

داغی زبونش روی پوست بدنم بدترین و درعین حال 

 بهترین حسی بود که داشتم.
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چشم هام روی هم افتاد که لب هام رو بوسید. دوباره 

شیفت داده بود و اینبار سنگینی هیکل بزرگش رو حس 

 می کردم.

 ای عروسک آرشام؟االن آماده -

توان حرف زدن نداشتم، هیچ استرسی وجود نداشت جز 

 خواست تو بغلش غرق بشم. تمنای یکی شدن! دلم می

داشت کمی فاصله گرفت، درحالی که چشم ازم برنمی

 شلوارش رو درآورد.

 دو طرف رون هام رو گرفت و کمی بدنم رو پایین کشید.

دد خیمه زد و با گرفتن دست چشم بستم که روی تنم مج

 هام، همزمان پیشونیم رو بوسید و گفت:

 بریم سراغ راند اول که تا صبح وقت زیاده! -

*** 
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 "آرشام"

 م کبود شده! نگاه کن توروخدا، پهلوم! هین، سینه -

ش که مالفه سفید دورش از زیر پتو به تن نیمه برهنه

ل هام کرده و جلوی آینه میز آرایش به خودش و دست گ

 کرد، زل زدم.نگاه می

مالفه قدری پایین اومد، روی شونه راستش جای میک  

 های عمیقم حالت خون مردگی گرفته.

 تن سفید و براقش مزین به رد بوسه ها شاهکار منه. 

 هین، اینجامم کبوده! -

 کردم تا متوجه نشه بیدارم. زیر پتو خنده هام رو کنترل می

دید یک هین کشدار هر سانت از بدنش رو که می

کشید و زیر لب غر میزد. هنوزم حس داغی دیشب رو می
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داشتم. انگار جون گرفتم، گرگم انقدر راضی بود که اصاًل 

 اومد.صداش درنمی

 طاق باز خوابیدم، پتورو کنار زدم.

و داری سر صبحی چیه عروسک؟ یه جوری خودت -

 و ندیدی.بررسی میکنی انگار تاحاال خودت

و باال کشید و کنار تخت ایستاد. با نگاه ریز مالفه ر

 ای براندازم کرد.شده

 و گاز گرفتی!باسنم -

 شدم.دربرابر لحن شاکیش داشتم منفجر می

 و گاز گرفتی؟واسه چی باسنم -

 با لحن خندونی گفتم: 

لذت خانم تو  یه جا خونده بودم گاز گرفتن باعث -

 رابطه میشه.
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 عصبی جیغ جیغ کرد.چشم های بلوطیش گرد شد و 

اون گردنه که گاز میگیرن نه باسن! کجا دیدی با گاز  -

 گرفتن همچین جایی طرف لذت ببره.

هومی زیر لب گفتم، دست هام رو دور کمرش پیچیدم و 

توجه به تقالهاش، روی تنم کشیدمش و موهای بی

 بلندش رو پشت گوشش فرستادم.

 خابیه!ر کردم انتاونجا ننوشته بود کجارو گاز بگیریم. فک -

گونه هاش سرخ شد، تنش رو روی خودم صاف کردم و 

 کمرش رو محکم چسبیدم که فرار نکنه.

و بلدم. اصاًل ولی من همه اون پوزیشن های تو اینترنت -

 مزت رفته زیر دندونم، سر صبحی یه راند دیگه بریم؟

دربرابر لحن شیطونم که ناخواسته آتیشش هی تند تر 

 د.شد، لب گزیمی



 

Romanzo_o 3125 

 دست هاش رو روی سینم فشار داد و سعی کرد بلند شه. 

و حیا تا صبح سه بار بسه دیگه، تتربیت بیولم کن بی -

 چرا سیر نمیشی؟

 نگاهم رو تنگ کردم و وقیحانه پرسیدم:

 کی از زنش سیر میشه که من بشم؟ -

دست از تقال برداشت و سرش رو روی سینم گذاشت و  

 بود گفت:با خجالتی که برام جذاب 

 سوزه!ولم کن برم حموم. باسنم می -

 ت نمیسوزه؟جای دیگه -

 صورتش رو ازم پنهان کرد.

میزد و نوک قله، قلبم رو ای از خجالت دست و پارو قله 

کرد تا ازش سوال های خراشید و بیشتر ترغیبم میمی

 بدتری بپرسم.
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سواالتی که این قله رو بزرگ تر کنه، گونه هاش رو داغ 

 ، ضربان قلبش رو تند تر!تر

سوال پرسیدم. سوزشی چیزی نداری؟ درد چی؟ دلت  -

 درد نمیکنه؟ 

 خفه جواب داد.

 نه! -

 ای کشیدم. موهاش رو نوازش کردم. نفس آسوده

ش روی سینم بود، آروم چرخید و مستقیم نگاهم گونه

 کرد. به گوشه لبش که کمرنگ کبود بود دست کشیدم.

و درک طوریم کرد؟ گرگت چرا گرگت دیشب اون -

شد، چرا گفتی فهمم دیشب چینمیکنم...من واقعًا نمی

 تسلیم گرگتم این حرفت یعنی چی؟
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این قسمت از ماجرا به طرز حیرت انگیزی براش گنگ 

 بود.

 ش ادامه دادم و گفتم:به نوازش موهاش و گونه 

جفت منی، جفت گرگم. تو توی هواپیما از حال رفتی  -

ه داد. این اتفاق خیلی نایابم واکنش نشون میبدنت به گرگ

که بدن کسی تسلیم گرگ طرف بشه. نشانم رو گردنت 

ثابت میکنه که گرگم باهات خیلی جوره! بهت گفتم تو 

 تونی آرومش کنی.فقط می

 قدری تماشام کرد، چهره گنگش کم کم قانع شد. 

تکون خورد، دستش رو باال آورد. انگشت اشارش روی 

 رخید.م چسینه

 تونم نشانت بزنم نه؟ باید حتمًا گرگینه باشم؟من نمی -
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درحالی که بازیگوشی خفیفش با وجود خجالتش داشت 

 کرد، قاطع گفتم:حواسم رو پرت می

تونن جفت انتخاب آشام ها میفقط گرگینه ها و خون -

و نشون بزنی عروسک ولی خب، تونی منکنن. تو نمی

 تصورشم قشنگه!

می خودش رو باال کشید، وقتی لب هاش لبخندی زد ک

دور نوک سینم پیچید و میک زد ناخواسته آهی از بین لب 

 هام خارج شد.

ارزه. من پری دریاییم. شاید بتونم ولی به امتحانش می -

 نشونت بزنم.

خمار پلک هام رو باز کردم که با فرو رفتن دندون هاش 

راس تو ت ای کشیدم که هرچی پرندهم چنان عربدهتو سینه

 نشسته بود پا به فرار گذاشتن.
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جوری گاز گرفت که ضعف رفتم. خبیث از روم بلند  

 شد.

تمام حس و حالم پرید! با اخم و نگاه وق زده صاف  

 نشستم و کف دستم رو روی سینم فشار دادم.

توله سگ سینه آقایون به چه دردی میخوره، واسه چی  -

ورو نداره! نگاه کن های مال تگاز میگیری؟ سینه من آپشن

 قطع کردی! وسرخ شد! کبود شد، زدی رگش

خندید، سریع سمت حموم رفت و از همون طور که می

 الی در زبون درازی کرد.

 خواستم تست کنم ببینم نشون میشی یا نه.می -

●●● 

*** 

خورم! همش گرمیه. خودت بخور مگه و نمیمن این -

 رگت قطع نشده بود؟
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اشاره کرد. دست به کمر جلوی در  مهمزمان به سینه

آشپزخونه ایستادم و روبه چهره بشاش و شیطونش طوری 

 که صدا بیرون نره و کسی نشنوه گفتم:

خوری. نخوری میریزم تو دهنت! خوری، خوبم میمی -

گرمی خوبه. توش شیره داره، برای قوت جسمت الزم 

 داری.

 نگاهش رو تنگ کرد و به سینک ظرفشویی تکیه داد.

کرد، ماهیچه های شکمش رو یواشکی ماساژ دلش درد می

داد. دور از چشمم مسکن خورد و بدجور داشت می

 کرد.نگرانم می

قوت جسم با شیره و عسل و خرما باال نمیره! بابا  -

 خوام ولم کن جوش میزنم انقدر بهم گرمی نده.نمی
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جوش نمیزنی بخور. واسه کمرت و رحمت میگم، این  -

دیکته کردم گفتم رابطه باهام شبیه یه انسان همه واست 

 معمولی نیست باز نمیخوری؟

لب گزید. دوتا چایی خوشرنگ برای یسنا و بهاری که 

تونست الوند رو ساکت کنه ریخت و برای عمه چایی نمی

 نبات و دارچین آماده کرد. 

 تو سینی چید و رو ازم گرفت.

مه برات کاچی و حلوا چی؟ از اینام خوشت نمیاد؟ ع -

 کاچی آورده. بگم حلوا درست کنه؟

کاًل زیاد شیرینی دوست ندارم. از بچگی خوشم  -

 خوردم. اومد. چاییم با شکالت تلخ مینمی

 چنگی به موهام زدم و کالفه گفتم:

 م البد دوست نداری؟جیگر و ماهیچه -
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خندید، سینی به دست سری به معنی نه تکون داد و 

 سمت در آشپزخونه رفت.

 با این بدقلقی که تو خوردن داری قراره سرویسم کنی؟ -

انداخت. لبخندش رو خندید و خبیث ابرو باال میمی

دوست داشتم. حتی وقتی سر چیزای کوچیک سرپیچی 

 کرد.می

 پیش بقیه رفت.

دست هام رو لبه هایگالس چسبوندم و بهش زل زدم. 

رفت. ش میعمه از ظهر که اومده یک کله قربون صدقه

تونست ساکت کنه. یسنام بهار بونه های الوند رو نمی

قفلی زده روی موهای یاسمن و دنبال خشک کردن و 

 بافتنش بود.

باالخره بهار کالفه شد و تو سالن شروع کرد به راه رفتن 

 و تکون دادن الوند. 
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 نگاهم رو سمتش چرخوندم.

 شوهرت و برادر شوهرت کجان؟ -

رو عقب فرستاد و خسته کمی جلو اومد. موهای فرفریش 

 گفت:

امیر کار داشت رفته شهر. مسعودم رفت باالسر گارد  -

باشه. شب میان اینجا. یاسمن غذا چی دوست داره براش 

 درست کنم؟

درحالی که نگاهم روی چشم های کوچولو الوند بود که 

 مدام خیس میشد مالیم گفتم:

 برو خودت ازش بپرس. -

تو بغلش با ذوق بیرون گیج نگاهم کرد که بچه رو از 

 ش رو بوسیدم. به خودم چسبوندمش.کشیدم. شقیقه
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جونم قربونت برم. چیه چرا گریه میکنی؟ دایی قربونت  -

 بشه. جانم، جانم عزیزم بخورمت تموم شی؟

 بهار لبخندی زد و دستش رو به کمرش چسبوند.

 سرپا بغلش نکن داداش. زخمت هنوز خوب نشده. -

روی صورتم چرخید، سرم رو  چشم های معصوم گردش

 تو گردنش فرو بردم. 

داد. نفس عمیقی از عطر تنش نرم بود، بوی قشنگی می

 کشیدم و احساس کردم آرامش داشتن طعم قشنگیه!

 لپش و محکم بوس کردم که متعجب نگاهم کرد. 

ش متوقف شد و همینم جای شکرش دست کم گریه

 باقیه.

ت دیگه اشک با یک دست تو بغلم گرفتمش و با دس

 هاش رو پاک کردم.روی گونه



 

Romanzo_o 3135 

 و عوض کردی؟طوری نمیشه. شیر دادی بخوره؟ جاش -

سری تکون داد. سمت هال رفتم تا روی مبل بشینم که 

 صدای آیفن بلند شد.

مسعود وارد حیاط شد، از پنجره متوجه  bmwامیر با  

 کردن.شدم تو ماشین داشتن بحث می

 کی اومد ننه؟ -

 یسنا! امیره عمه؛ -

نگاهش سمتم چرخید، دست از سر موهای یاسمن 

برداشت. درحالی که نگاه مشکی کنجکاوش روی موهای 

 چرخید، منتظر موند تا حرف بزنم.نم دارم می

خم شدم و الوند رو بدون مقدمه تو بغلش گذاشتم که 

 چشم هاش گرد شد و با گیجی بچه رو ازم گرفت.

 و فشار بده.یکم بچه جاریت -
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کث و دودلی دستش زیر کمرش پیچید و روی پاش با م

دونستم بعد زایمان بهار اصاًل خوابوندتش. بعید می

 سمتش رفته باشه. 

کرد و دستش رو تکون الوند با کنجکاوی نگاهش می

 داد.می

 من بغلش کنم؟ -

 رفتم گفتم:سری تکون دادم و همون طور که سمت در می

و داشته باش یتآره! لولو نیست که! یکم هوای جار -

کمرش شکست چه زن داداشی هستی آخه؟ شامم 

 خواد درست کنید، شام امشب با ما آقایونه.نمی

 یاسمن خندید و بهار با شیطنت گفت:

قراره بریم بیمارستان دیگه؟ رحمتم در دسترس نیست  -

 بیاد نجاتمون بده. 



 

Romanzo_o 3137 

اگه امیرحسین آتیشمون نزنه و شوهر تو خودسوزی  -

نم به بیمارستان برسیم. حداقل من از جوجه نکنه، فکر نک

هایی که عمه درست کرده و گوشت چرخ کرده هایی که 

 یاسمن آماده کرده مطمئنم!

کاپشنم رو روی دوشم انداختم، اوایل بهاری که هیچی از 

 اومد.سال تحویلش نفهمیدیم کمی سرد بود و سوز می

 هباالی پله ها، دست تو جیب سرجام ایستادم و با نگا

تنگ شده بهشون زل زدم که همچنان سر سختانه باهم 

 اومد.کردن و هیچ کدوم کوتاه نمیبحث می

 حداقل امیرحسین با اون اخم های غلیظش ول کن نبود.

تونستم به استقبالش نرم، خسته راه بود. خستگی از نمی

 ریخت.تمام شمایلش می
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از اختالفات ریز و درشت گروهش باخبر بودم.  

که یک مدت به خاطر من رهاشون کرد و مثل  مشکالتی

 همیشه مطمئن بودم حلش میکنه.

باالخره امیر پیاده شد، زیپ ژاکت زشکی رنگش تا وسط 

ش باال بود و سیاهی زیرپوشش به چشم های سینه

 اومد. دستی برام تکون داد.می

 علی درو پشت سرشون بست و به کمک مسعود رفت. 

ر وسایل و خرت و پرته انقدر صندلی عقب و صندوق پ

 که باید کارگر صدا میزدم.

با قدم های محکم و استوارش جلو اومد. سوئیچ ماشین 

 رو دور انگشتت چرخوند. شق و رق رو پله آخر ایستاد.

 نگاهی به سرتاپام انداخت و با خنده گفت:
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پریزاد نیومد جرت بده؟ صبح منتظر بودم یکی زنگ  -

 االثر شدی.بزنه بگه مفقود

کردن گاهم رو سمت باری که هنوز داشتن خالی مین

 انداختم.

هنوز خبری ازش نشده ولی مطمئنم میاد. دست کم  -

بابت عقدی که بدون اجازش کردیم باید یه بار جر بده! 

 این همه وسایل برای چیه؟ 

خرت و پرت، هله و هوله، خوردنی و شوینده.  -

هوا وسطشم یکم ویارونه! شاید خدا خواست زنت بی

 ویار کرد.

 خندیدم و رو صورتش یکم خم شدم.

 خریدم. تو چرا با این حالت؟خودم می -

 دستی دور دهنش کشید و به پهلوم اشاره کرد.
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دیدم سوراخی گفتم یه کمکی کرده باشم. درهرحال تو  -

که گشنه نمیمونی. با این هیکل یه سالم غذا ندن بهت 

 ه.ذخیره چربی داری. یاسمن خانم گناه دار

ابرو باال انداختم، علی و مسعود با کیسه های پر باال 

اومدن. مسعود سر به زیر سالمی کرد و یک جوری 

 سوسکی از کنارم رد شد که پرش به پرم نخوره.

 جروبحثتون سر چی بود. -

موهای لخت روی پیشونیش رو عقب فرستاد. باال اومد و 

 آهسته گفت:

 نصیحت برادرانه! -

 دم.چینی به صورتم دا

 چه چندش! حالم بد شد.  -
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خندید و چند ثانیه تماشام کرد. اون نگاه یشمی خجالت 

 زده و شرمنده با حریری از غرور و تعصب درحال جداله.

و روشن کن. اگه یه لطفی کن، تکلیف مسعود -

خوای تو خانوادت قبولش کنی حق داری. سرزنشت نمی

یشه نمیکنم ولی به خاطر خواهرت، خواهرزادت که م

دی تونم گنبرادر زادم یکم فرصت بده جبران کنه. من نمی

که جا گذاشته رو درست کنم ولی از تو به عنوان رفیق 

تونم بخوام فرصت بدی. حداقل بذاری باهات حرف می

 بزنه.

داد، دستش وزید موهام رو تکون میباد سردی که می

روی دستگیره مشت شده بود. اون ناراحتی و کالفگی 

 ده تو کالمش بدجور هویداست.ریشه ز
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نگاهم رو از الی در به بهاری دوختم که با نیش باز 

بندوبساطی که مسعود جلوش گذاشته بود رو بررسی 

 کرد.می

گذشته شبیه یک تبر شده که استخونم رو خرد میکنه و 

ریزه تا راه نفسم رو ببنده. یک تیکه هاش رو تو گلوم می

 اومد. وقت هایی واقعًا نفسم بند می

دربرابر چشم های سبز گیراش سکوت کردم، حرمت نگه 

 داشتم. انقدری برام عزیز بود که کمی کوتاه بیام. 

 ای جزفقط سر تکون دادم، چون زبون المصب چیز دیگه

 خواست بگه. موافقت و کوتاه اومدن، می

 نفس عمیقی کشید و داخل رفت.

وند پشت سرش قدم برداشتم. از دیدن یسنا که با ال 

سروکله میزد چشم هاش گرد شد. سوئیچ روتو جیب 

 شلوارش فرو کرد و چند ثانیه محو، تماشاش کرد.
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ش ایستادم و آروم کنار گوشش درو بستم، شونه به شونه

 گفتم:

 چیزی که خواستم مسیرت خورد بخری؟ -

ای بود، منم یک بار یاسمن رو حواسش پرت دنیای دیگه

 دلم قنج رفت!با شکم برآمده تصور کردم و 

 ش درآوردم. آره خریدم برات فقط از تو جعبه -

دست تو جیب ژاکتش برد و گوشی که مد نظرم بود رو 

 بدون اینکه نگاهم کنه سمتم گرفت.

سیم کارت توشه، جعبه و گارانتی تو داشبرد ماشینه.  -

 یادم رفت بردارم، االن میارم...

با  خواست بره که یقه لباسش رو از پشت گرفتم و

 کردم سمت هال کشیدمش.ای که با سختی کنترل میخنده
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نمیخواد، برو بشین ور دل زنت. یکم بچه داری کنید  -

 خواهرم استراحت کنه.

*** 

 کی آهنگ و بازی داره بفرسته واسم!  -

کردم که با سیخ هارو برگردوندم. زیر چشمی نگاهش می

 رفت.ذوق با گوشیش ور می

گه ِشیر کن واسه خودت. ولی بیا آهنگ های من قشن -

 بازی ندارم.

 سرم رو باال آوردم و خطاب به چهره شادش گفتم:

برنامه های اجتماعی اعم از اینستاگرام و فیسبوک و  -

 تلگرام رو از گوشی عمه فریبا بریز.

امیرحسین یک سیخ گوجه اضافه کنار سیخ کباب و 

 جوجه ها گذاشت.
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م که اوضاعش برو بشین کمرت درست نشده. پهلوت -

زیاد خوب نیست. الکی سرپا نمون خدایی اعصاب ندارم 

 یکی قیام کنه.

سری به معنی نه تکون دادم و بینیم رو باال کشیدم. کل 

 هیکلم بوی دود گرفته بود.

مختاره مگه قیام کنه؟ حاال یه خریتی ملتم کردن مام -

 خوب سواری گرفتیم. برای توام بد نشد.

ه طرز مشکوکی هیچ کس جیک کنارم ایستاد. امشب ب

 کرد.نمیزد. حتی امیرحسین باهام کلکل نمی

ای که روی کباب ها واسه نرمیشون مالیده کره اضافه

ریخت و تیس صدا بودم، آب میشد و روی زغال داغ می

 داد.می

ه دونستم بتونم چیزی بیک طوری بویی شدم که بعید می

 عنوان شام بخورم.
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آالچیق رو کنار زد. نگاهم رو یاسمن نایلون های جلوی 

کردن و باال انداختم. عمه و بهار زیر کرسی پچ پچ می

 چلوند.یسنا الوند رو زیر دوتا پتو می

 خواین؟ کمک نمی -

 سرده، زیر کرسی بشین نیا بیرون. -

بافت شنلی طوسیش رو دور شونه هاش باال کشید. شالش 

 کمی عقب رفت و موهای طالییش روی صورتش اومد.

زیادم سر نیست. کنار باربیکیو آدم سردش نمیشه. بده  -

 کمکت کنم.

زیر چشمی نگاهش کردم که امیرحسین بی هیچ حرفی 

 رفت.

 بیا باد بزن. این سیخ آخرم درست کنم تمومه. -

 بادبزن رو با دست سالمش ازم گرفت و کنارم ایستاد.
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از تو قابله آخرین تیکه های سینه مرغ رو برداشتم. نسیم 

وزید و صدای جیرجیرک های کنار باغچه مالیمی می

 انقدر بلند بود که انگار ارکست راه انداختن.

 خبریه یاس؟ -

 نگاهش چرخید و لبخندی رو لبش نشست.

 چه خبری مثاًل؟ -

آب راه افتاده دماغم رو باال کشیدم. رو صندلی چوبی 

کنارش نشستم. مشرف به آالچیق بودم، به چشم های 

 کردن.یواشکی مارو برانداز می کنجکاوی که

این همه عمه در گوشت حرف زد و بهار پر پر زد،  -

 خبری برام نداری؟

 رفت. ش کنار نمیلبخند از روی لب های برجسته

 خبری نیست آقا گرگه. -
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بیچاره عمم! یه ساعت تورو پخته که بیای خراب شی  -

سرم. آخرشم به کاهدون زدن؟ تازه عروس و این همه 

 لد؟ یعنی نمیشه تورو پخت؟ خوش به حالم پس!ناب

 دستش رو جلوی دهنش گرفت و سعی کرد بلند نخنده.

 خانوادت و رفیقت فکر میکنن رگ خوابت دستمه. -

اش گردن کشید و خیره نگاه کرد. با بلند شدم، از سرشونه

 اخم و چشم های جدی کنار گوشش زمزمه کردم.

 مگه دست نیست عروسک؟ -

کرد. از بعد کشید و اعالم وجود میوزه میگرگم داشت ز

کرد، به دیشب بدجور هر ثانیه هوس تن یاس رو می

 خصوص که روی لب های براقش زبون کشید.

نمیدونم! تاحاال هرچی خواستم انجام دادی. نه، ازت  -

نشنیدم. حتی وقتی مخالف بودی ولی بازم به تصمیمم 
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ی و این واسه مناحترام گذاشتی. برای حرفم احترام قائلی 

 که تو این زمینه ندید پدیدم خیلی شیرینه.

سیخ رو کنار بقیه گذاشتم و بادبزن رو از الی انگشت 

های باریک و سفیدش که کمی سیاه و زغالی شده بود 

 گرفتم.

 این یعنی رگ خوابم دسته... -

سرش رو پایین انداخت، از نوک پالستیکی دسته سیخ ها 

 د.گرفت و گوجه هارو چرخون

و نخوای، یا نمیدونم اگه مخالف چیزی باشی، یا چیزی  -

 تونم تبدیل به یه آره گنده کنم!جوابه نه رو چه طور می

حس سنگینی داشتم، دونه برف ته حیاط با مسعود 

اومد و زیر مشغول بود. مسعودی که حتی تو جمع نمی

 نگاه سنگینم جسارت سربلند کردن نداشت.
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ر کردنم باشه، شاید چون هیچ فکر نکنم نیازی به خ -

 وقت بهت نه نگم یاس.

ولی تو یه گرگ آلفا داری که از سرپیچی بدش میاد، از  -

اینکه خالف میلش عمل شه بدش میاد. خودت گفتی 

 کنترلش سخته!

سمتش چرخیدم. روی صورتش خم شدم و گونه یخ 

 کردش رو بوسیدم.

 نگم چینه برای تو! چیشده عزیزم؟ خانواده و رفیق الد -

ازت طلب کردن که انقدر از حرف زدنت با شوهرت 

 ترسی و دودلی؟می

ای از تردید رو کنار زد. شعله چشم های بلوطیش پرده

های نارنجی چندین ستاره درخشان تو نگاهش ساخته 

بود. بوی دریای وجودش رو با هیچ چیزی عوض 

 کردم. با صبر و حوصله بهش وقت دادم.نمی
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 زه مزه کرد و گفت:کمی حرف هاش رو م

جریان بهار و مسعود چیه؟ چرا انقدر از مسعود بدت  -

میاد با وجود اینکه خواهرت عاشقشه؟ چرا امیر به یسنا 

 خوای مسعود رو تو خانوادت قبول کنی؟گفت تو نمیمی

اخم هام درهم گره کور خورد و نگاهم تند شد، بین 

 حرف هاش وقفه انداخت.

غال به پرواز دراومد زل زدم و به جرقه هایی که کنار ز

 نفس عمیق کشیدم. 

حواسم رفت پی چند سال پیش و حس کردم گرگم یک 

 جوری عصبانی شده که ممکنه بیاد بیرون!

مسعود به نظر پسر خوبی میاد. پدر الونده! الوندی که  -

خودت به دنیا آوردیش. چی کار کرده که هیچ کدوم از 

 دفاع کنن؟اطرافیانت جرات ندارن بیان ازش 
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سکوت کردم، انگار یکی از همین سیخ های داغ رو روی 

لب هام چسبوند که خفه شدم و درحال جر دادن خودم 

 از داخل بودم.

ترسم با آرشام حرف بزنم. ت میگه میاولین باره عمه -

 تونم حرف بزنم. اولین بارهاولین باره امیرحسین میگه نمی

فهمم ترسم. اصاًل نمیبهار بغض میکنه میگه از داداشم می

ترسن. مگه چقدر چرا خانوادت از صحبت باهات می

 تخسی؟

لحن بانمک آخر جمالت آغشته به نگرانی و مهربونیش 

 جونی بهش بزنم.وادارم کرد لبخند بی

دست از باد زدن برداشتم، به آسمون تیره و تار باال 

سرمون خیره شدم و آب گلوم رو قورت دادم. قلبم 

اومد. به سرخی عسلی کوبید و نفسم درنمییداشت بد م
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نگاهم، سوگند بلوطی رنگی چسبوند. مچ دستم رو 

 گرفت.

 کار کرده؟ میشه حلش کرد؟چی -

کمی مکث کردم و با یک حجم زیادی از خشم و نفرت 

 غریدم.

و به بردگی گرفت. به عنوان برده جنسی از خواهرم -

 شون کرد.پدرم خرید و خدمتکار خونه

ای نفسش قطع شد، حتی صدای جیرجیرک ثانیه برای

 های کنار باغچه خفه شدن. 

به چشم های گردش و صورت رنگ پریدش لبخند کجی 

 زدم. 

 ای غلیظ از خاکستر تلخی تو گلوم انباشته شد.توده

 رفت.گرگم رژه می
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کشید که وقتی یاسمن دستش رو انقدر بلند زوزه می 

 وصله. روی نشانش گذاشت، مطمئن شدم بهم

فهمید، خشم و نفرتم رو با تمام وجودش حالم رو می 

 کرد.حس می

 نگران و ناباور گفت:

ا...اونا که واقعًا...ا...این کارو نکردن نه؟ مسعود و  -

 خانوادش که...به خواهرت تجاوز نکردن درسته؟

 داد. اخم پر رنگم هر ثانیه بیشتر خودش رو نشون می

درست بود االن امیر و  اگه یک صدم اینی که گفتی -

 مسعود سر سفره من ننشسته بودن عروسک.

گیج شد، حالت نگاهش رو گنگی احاطه کرد. نفس 

عمیقی از بوی گل یاس های رازقی تازه شکوفه زده 

 کشیدم. 
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 شبنم های روی برگ هاشون برق میزد.

 روی صندلی نشستم، کنارم نشست.

 کردم کمرم برای این یکی صاف نمیشه.حس می 

 میشه توضیح بدی بفهمم؟ حرفات بیش از حد گنگه. -

فهمید پدرشوهرش چه برد اگر میبلوطی هاش رنج می

فهمید شوهرش زاده یک برد اگر میگوهی بوده، رنج می

 ست. دنیای دیگه

یک جهنم که با پوشش مخملی سبز شبیه سراب بهشت 

 شده.

 سوخت. دستی به گردنم کشیدم، زخم پهلوم می

هار و مسعود مفصله. بهار حاصل رابطه جریان ب -

ست. زنی که بهارو نصف نامشروع پدرم با یه زن هرزه

شب گذاشت دم خونمون و رفت. یه شب با صدای گریه 
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هاش بیدار شدم. مادر خودم سر زایمان مرد و پدرم همون 

د که دونم چیششب دنبال سربه نیست کردن بچه بود. نمی

ه صورتش شدم. من بچه نذاشتم. همون ثانیه اول شیفت

 تنهایی بودم و خواهر داشتن شاید آرزوم بود.

هوا سرد بود، داغ بودم. از هجوم ناجوان مردانه خاطرات 

 گوهم در عذابم.

 موهای روی پیشونیم اومده رو کنار زدم.

یاسمن کمی بیشتر سمتم مایل شد. دست هام رو روی  

 ه دادم.زانوهام گذاشتم و خیره تو نقطه صفر مطلقی ادام

شجرنامه خانوادگی برای هر خاندان آلفایی از واجباته.  -

دهنم سر وارد کردن اسم بهار تو اون شجرنامه سرویس 

خواست، درهرحال همه شد. پدرم بهارو هیچ رقمه نمی

جا پیچیده  که پدرم با یه زن خراب خوابیده. پسر 

ارشدش بودم، قرار بود بعدش شاه بشم، یه دختر براش 
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و بردم تو شجرنامه خیالم راحت بود. وقتی اسمشاضافه 

 شد که بالیی سرش نمیاره.

 باز دمی گرفتم و تلخ تر ادامه دادم.

مسعود همیشه در نظرم یه پسر مهربون و شوخ بود که   -

و بگیره. نه آلفا شدن تونست جای پدرشهیچ وقت نمی

تونست مثل برادرش باشه. وقتی بهارو ازم بلد بود و نه می

 واستگاری کرد قبول نکردم. خ

 چرا نکردی؟ -

س که گردنم رو باال کشیدم و به چهره صداش انقدر خفه

 دمق و چشم های کدرش زل زدم.

تونست یک دخترو از گله چون ممنوعه. مسعود نمی -

گرگینه ها انتخاب کنه. جدا از اون بحث، گذشته بهارو با 

ودم خواست پیش خبدبختی پاک کرده بودم و دلم می

شدم بهترین م! وقتی شاه میباشه. پیش مردمش، گله
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خواستم تمام کمبود کردم. میفرصت هارو براش جور می

و جبران کنم، مسعود مثل امیر عرضه نداشت. هاش

و بسپارم دست کسی که خواستم خواهر زخم خوردمنمی

 حتی نصف داداشش قدرت نداره.

دوید و یحرص و خشم به سرعت برق و باد تو کالمم م

 توانی واسه کنترلش نداشتم.

ه ضرری کیه سال باالسرش نبودم، مسعود مهربون و بی -

و سر یه معامله زد. بهارو بدون اطالع شناختم مخ باباممی

کسی ازش خرید. پدرم از خداش بود بهار حذف شه! یه 

کار خودسرانه کردن که نه من تونستم جمعش کنم و نه 

د رسمی رو باطل کنه. اسم بهار امیرحسین تونست اون سن

 از شجرنامه کاًل خط خورد.

بلند شدم. دیگه نفس کشیدن برام مشکل شده. یاسمن 

 نگران سمتم اومد.
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 آرشام... -

عصبی و کالفه سمت آالچیق و بهاری که با بغض نگاهم 

 کرد داد زدم.می

یه کاری کردی همه به چشم یه زن خراب نگاهت   -

 کنن.

یخت رو گرفتم و توی رز ریز اشک مییقه بهاری که ری

 صورتش داد زدم.

تو خرابی؟ خواهر تنها آلفایی که رگ اصیل بودنش خار  -

س؟ تو شبیه مادرت خرابی که ست، هرزهچشم همه

ت بردی؟ یه و سر عشق بچگانهآبروی خودم و خودت

م جایی نداری. یه کاری کردی کاری کردی حتی تو گله

 خاندان آریا نگاهت کنن! همه به چشم برده جنسی

نفسش قطع شد، سرش رو پایین انداخت و با بغض لب 

 زد.
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 و جلویت...تو همیشه پسر محبوبش بودی همیشه من -

کرد تا تورو باال بکشه، کجا بودی ببینی در همه خار می

 غیاب تو چه بالهایی سرم آورد؟

قلبم از خشم و حرص چیزی تا ترکیدنش نمونده، راهی 

 م آوردن نمونده. تا نفس ک

یقه پیراهنش رو باالتر کشیدم، رگ متورم شده کنار گردنم 

 کردم زخم پهلوم خیس شده.سوخت و حس میمی

من مسعودو دوست داشتم ولی تو همش سازمخالف  -

زدی. چاره نداشتم. وقتی نبودی بابا برام جهنم درست 

 تونستم تا آلفا شدنت صبر کنم.کرد. نمیمی

  

 روی سینم کوبید و هق زد. جونیمشت بی

شرایطم بد بود، بد بود! جام نبودی بفهمی به کجا  -

رسیده بودم که تن به این خواسته دادم. حاضر شدم مهر 
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بردگی روی پیشونیم بیوفته، خدمتکار خونه اینا باشم ولی 

فهمی آرشام...ت...و یه ثانیه پیش بابات نمونم! تو نمی

 فهمی چاره نداشتم.نمی

دم، شهاب سنگی با بزرگترین قطر و ابعاد ممکن خسته ش

م هر لحظه از فشار توی سرم کوبیده شده بود که جمجمه

 کشید. زیادش تیر می

رسید. واسه من از یک وقتایی کارد به استخون می

 مکید.استخون رد شده و داشت آخرین ذره جونم رو می

یقه لباسش رو ول کردم. به جسم لرزونش که جلوی  

ریخت چشم دوختم و نیشخندی بهش اشک می پاهام

 زدم.

یاسمن کنارم بود، حرفی نمیزد. امیر کالفه به گردنش 

 ش بود.کشید و مسعود سرش تو یقهدست می
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سری از روی تاسف تکون دادم، از حرص زیاد دستم  

 گرفت.لرزید و خیسی پهلوم داشت شدت میمی

 و یادته؟یاس یادته بهت گفتم خانواده ندارم؟ حرفام -

گیج کمی جلو اومد. نگاه بلوطی لرزونش روی پهلوم 

چرخید. یادش بود، از ته اعماق وجودم ایمان داشتم که 

 تک به تک حرفام رو یادشه.

گفتم مادر سر زایدنم خسته شد. خواهرم پشت سرم  -

خسته شد و طاقت نیاورد حاال در تملک یه خاندان 

ه و بم منمهست که سند بردگیش تو دستشونه! عدیگه

چپش گرفت، اونم خسته شد صبر نکرد برگردم، رفت 

 خانه سالمندان...

 آرشام پسرم من... -

دستم رو به حالت سکوت روی بینیم گذاشتم و با فکی 

 که منقبض شده بود غرید.
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عمه، بهار گله میکنه بذار منم بکنم. چرا بین ما فرق  -

 ذاری؟ همه گله کنن من نکنم؟ چرا نکنم؟ می

عمه اشک روی گونه هاش رو با دست لرزونش پاک 

 کرد. 

 زخمت داره خون میاد... -

بی توجه به لحن مالیم و نگران امیر با دریایی که طغیان 

کرده، رو کردم سمتش و مستقیم به یسنایی که الوند تو 

 بغلش بود اشاره کردم.

میدونی چرا مثل تو حق طالق رو ازش نگرفتم؟ اصاًل  -

 و تو چیه امیر؟بین منمیدونی فرق 

سرجاش ایستاد، گونه هاش سرخ شد. دست مشت 

 شدش رو به چشم هاش کشید.
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تو یسنارو با زور مال خودت کردی، من برای یاسمن  -

جنگیدم. تو حق طالق از یسنا گرفتی تا مبادا بره، من حق 

و دادم بهش که اگه ازم خسته شد، اگه طاقتش تموم طالق

ای که حکم مادرو بهار، نشه عمهشد، نشه ماریا! نشه 

واسم داشت. اگه خسته شد راحت بره ولی پشت سرم از 

 اعتمادم سواستفاده نکنه.

 و...باشه لباست داره خونی میشه بذار زخمت -

 دلواپس جلو اومد، دستش رو پس زدم و با حرص گفتم:

و خواستم ازم خسته شده، صبر نکرده تو این دنیا هرکی -

ر حروم نکرده. خسته شد! اینبار منم که برسم. برام صب

خسته شدم. اینکه جلو روم چی هستید مهم نیست، پشت 

 سرم چی بودید؟ 

عقب عقب رفتم، دستم رو به پهلوم گرفتم و از پله ها با 

 سختی و رخوت باال رفتم.
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 داداش صبر کن...توروخدا این طوری نکن. -

ارش نگاه م به چهره زباالی پله ها ایستادم، از سرشونه

 کردم و تلخ گفتم:

میخوای مسعود رو به رسمیت بشناسم باشه. ولی نه به  -

 کنم به خاطر الوند!خاطر تو، قبولش می

 یاسمن به طرز مشکوکی ساکت شده بود.  

این طوری؟ تو دیگه دلت باهام صاف نشده. چی کار  -

کار کردی نگاه کنی؟ چیکنم  با محبتی که قباًل نگاهم می

کار کنم بازم مثل و ببخشی؟ چیه خوری گذشتمکنم گو

 وکار کنم خوِد خار شده جلوی چشماتگذشته شی؟ چی

 م؟کار کنم از چشمت نیوفتهمثل قبل کنم؟ چی

دربرابر عجز و ناله هاش فقط تماشاش کردم. مسعود 

 کنارش اومد و شونه هاش رو چسبید. 
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 روی سینه مسعود هق میزد.

تاده، خواهرم. پاره تنم، از حقیقت اینکه از چشمم اف

چشمم افتاده. خودش یک کاری کرده بیوفته. گرگم از 

 اومد.و موقعیتش کوتاه نمی موضع

*** 

 "یاسمن"

گاز استریل و باند تمیز رو کنارش گذاشتم و زیر لب 

 گفتم:

 ای باشی.کردم کینهفکر نمی -

عسلی های کم فروغ و گله مندش روی صورتم چرخید، 

 شت کمرش گذاشتم تا بتونه تکیه بده. بالشت رو پ

سرش رو به تاجی تخت چسبوند و خیره تو صورتم 

 خشدار گفت:
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هرکسی ایرادی داره، هیچ کس خوب مطلق نیست. اینم  -

جزو آپشن های گوه منه که تازه بعد بله دادنت که رفت 

 تو پاچت رو کردم.

هوا یقه لباسم رو با انگشت های پر قدرتش چنگ زد و بی

 م رو جلو کشید. تن

 با اخم های درهم و صورتی سرخ و ملتهب غرید.

 گیری؟اگه ازم خسته شی طالق می -

ابروهام باال پرید، یقه لباسم از پشت داشت پوست گردنم 

 داد. رو فشار می

 دستم رو روی سینه برهنش گذاشتم و کنارش نشستم.

ما دیروز عقد کردیم و فکر نکنم این حرفت مناسب  -

 ز بعد زندگی زناشویی باشه.یک رو



 

Romanzo_o 3168 

آب گلوش رو قورت داد و حصار دستش تنگ تر شد. 

 سوزوند. نفس های داغش پوستم رو می

اگه قراره خسته شی باید بدونم بعدش چی میشه. ولم  -

 میکنی میری؟ 

قلبم یک آه کشدار تقدیمش کرد، لب هاش برای لب هام 

ی بدجور کمین کرده بود. با این گرگ وحشی که گاه

 کردم؟کار میشد باید چیشبیه بچه چهارساله می

 ایم به حالت نصف و نیمهبازدم حبس شده درون سینه

 خارج شد.

دونستم دردش زیاده یا از ش زیاد بود. نمیشتاب سینه 

 خشم و ناراحتی چمباتمه زده توی وجودشه. 

بگو یاس، خجالت نکش. هرچی تو دلته بریز بیرون.  -

ت وجود نداره پس خجالت نکش، دلم محرم تر از شوهر

 شکنه بگو! نمی
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ماهیچه های لبم به تحریک لحن تخسش که کمی تردید 

توش خوابیده کش اومد. دست هام رو دو طرف بدنش به 

 بالشت تکیه دادم.

م رو جلو کشیدم و لب هاش رو با مکث طوالنی تنه

بوسیدم.  یقه پیراهنم رو دو دستی چسبید و زیر لب 

 غرید.

با حرکات خز و چندش تازه عروس دومادا خرم نکن،  -

جواب بده. سوال کردم مردونه بگو خسته شی چی کار 

 میکنی؟

م رو کنترل شده رها کردم. با سر انگشت سبابه زیر خنده

 گودی چشمش رو نوازش کردم و آروم تر لب زدم.

و تو شبیه تازه عروس و دومادا هستیم. چقدرم که من -

رایز جدید واسم داری. بعید میدونم با هر روز یه سورپ

این آپشن های جدیدی که گفتی کردی تو پاچم، ازت 
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خسته شم. حتی اگرم بشم فکر کنم تو به عنوان شوهر 

 بتونی گولم بزنی!

دربرابر لحن شوخم قدری آروم گرفت، روی لب هاش 

 زبون کشید و خفه گفت:

با چی گولت بزنم؟ شیرینی که خوشت نمیاد واست  -

. خوریاستیل و جعبه جعبه شکالت بگیرم گول نمیپ

 اصاًل میشه گولت زد؟ 

دست هام رو بند مچ دستش کردم، انگار دزد گرفته که 

 ول کن نبود.

 خورم.آقای محترم من که نباید لو بدم با چی گول می  -

خودت کشف کن. مردا مگه عاشق کشف کردن نیستن؟ 

 اگه بهت بگم که دیگه لذت بخش نیست.

اهش رو تنگ کرد، یقه لباسم رو ول کرد. تونستم کمر نگ

 کج شدم رو صاف کنم.
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با حرکات لذت بخشه تازه عروس و دومادا گول  -

خوری؟ شاید یکم چندش باشه ولی من در مرحله اول می

میتونم یه شب تا صبح چهار تا راند خفن برات تدارک 

 ببینم!

 چشم هام گشاد شد. به بازوی عضالنیش کوبیدم.

مال مفت پیدا کردی؟ به نفع خودت حرف نزن. سر  -

و با من شدم! خودتراند دومت داشتم خاموش می

 مقایسه نکن.

 اخم هاش پر رنگ شد و زیر لب غر غر کرد.

خوره. خوب هی میگم شیره و عسل و خرما بخور، نمی -

جون نداری دیگه! اگه جون نداشته باشی من چه طوری 

 گولت بزنم؟

ید و شرط بلند شد، از جام بلند شدم که خنده هام بی ق

 مچ دستم رو گرفت و خیره تو نگاهم جدی لب زد.
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 و نمیدی؟جوابم -

عزیزم تو انتخاب منی، آدم از انتخابش خسته نمیشه.  -

انقدر فکرای بیخود نکن. نه من رفیق نیمه راهم، نه تو آدم 

ای هستی. یک در هزارم این اتفاق بیوفته با خسته کننده

 کنیم.ف زدن حلش میحر

به نگاه لرزونش که ترس رو یواشکی تو برهوت خفت 

کرده بود زل زدم. تنم رو سمت خودش کشید و روی 

 تخت برام جا باز کرد. 

دستش رو زیر سرم گذاشت و کمی موهام رو عقب 

کشید. یک وقتایی گرگش انقدر نزدیک بود که حس 

 کردم جفتشون باهم کنارم هستن. می

جسته و رگ های بیرون زدش زیاد مناسب بازوی بر 

 خوابیدن نیست.
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سرش رو سینم گذاشت و دستش مالیم روی شکمم 

 چرخید.

 صبح درد داشتی خوب شدی؟ -

آب گلوم رو قورت دادم. خیره به سقفی که یک بخش 

ای از نور چراغ خواب روش افتاده بود، هکوچیک نیم دایر

 گفتم:

 خوب شدم. نگرانم نباش. -

ی لختش کمی ور رفتم که نفس عمیقی از تنم با موها

 کشید و یواش و سوسکی دستش رو پایین برد.

 لب هام رو بهم فشردم و خفه گفتم:

فکرای شیطانی نکن. اون مسیری که داری میری فعاًل  -

 مسدوده.
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و تست کنم ببینم جواب خوام خزبازی اول ازدواجمی -

 میده یا نه.

مگه این درد نداشت؟ فهمم دستش پایین تر رفت، نمی

این حجم از بازیگوشی و خباثت خفته با وجود دردش 

 ترسناکه.

از شلوارم که عبور کرد، یواش یواش خیسی نامتعارفی رو 

 قرار گفتم:احساس میکردم. تکونی خوردم و بی

 نکن. زخمت روش بازه بذار پانسمان کنم. -

م داشت و دستش پیش روی کرد. حس تقال کردم که نگه

م مایع گرمی داره ازم خارج میشه، خیلی سریع تاریخ کرد

 رو با خودم چک کردم.

با برخورد سر انگشت هاش به پایین تنم فوری مثل فنر از 

 زیر دستش فرار کردم.
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چشم هاش گشاد شد. سمت سرویس دویدم و بی توجه  

 به لحن گیج و نگرانش که صدام زد درو بستم.

م برای ثانیه مبهوت وقتی به لباس زیر خونیم نگاه کرد

 موندم.

 عروسک چی شد؟ حالت خوبه؟ -

توی توالت فرنگی نشستم. با تصور اینکه ممکن بود 

دستش خونی بشه لبم رو گاز گرفتم و خون تو گونه هام 

 دوید.

 ای گفتم:با لحن خفه

 آرشام م...من پریود شدم.  -

چند ثانیه سکوت شد، بی هوا درو باز کرد. با نگاهی 

 پاهام رو بهم چسبوندم جیغ زدم. گشاد شده

 واسه چی میای تو! -
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 سر وقتت شدی؟ عقب ننداختی؟ -

  

ریخت. از اینکه لباس زیر عرق از پیشونیم داشت می

خونیم در معرض دیدش بود حس بدی داشتم و با جون 

کندن، سر انگشت هام رو قاب استخون زانوم کردم. سر 

 تکون دادم که خونسرد گفت:

و در بدون عالئم پریود میشی؟ یه تاریخشهمیشه انق -

 گفتی من کلی برنامه ریزی نکنم.بهم می

 با سختی گفتم:

 برنامه ریزی واسه چ...چی؟ -

 با نیش باز گفت:

حاملگی زودهنگام. گفتم شاید پریودت عقب افتاده  -

داریم نی نی دار میشیم. نگو حسگر قبل عادتت خرابه. 

 ماه بعد آماده باشم. نویسم، برایو میتاریخ امروز
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۵۵۶ 

 

♡ 

°♧♧° 

♡ 

انگشت هام رو جلو کشیدم تا جایی که روی لب های 

 خشکم قرار گرفت. 

سرمای کاسه فرنگی کم کم داشت یادم میاورد که باید 

 درد داشته باشم.

 نگاهی به عسلی هاش انداختم و کفری گفتم:

 یه روزه بچه تولید نمیشه. یه روز از زمان رابطه گذشته. -
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به در تکیه زد. جراحتش، اون شیار های دریده شده روی 

پوستش که آثار کبودی و قرمزیش پر رنگ بود، دلم رو 

 کرد.ریش می

جانورای تک سلولیم انقدر سریع تولید مثل نمیکنن  -

 عروسک. منظورم عقب تره.

 خنگ وار نگاهش کردم که خودش ادامه داد.

 در رفت.  همون شبی که نفهمیدم چه کردم از دستم -

ابروهام باال پرید. مخم داغ کرد. این وضعیت جزو معدود 

خواست با این ژست بیخیال به در شرایطیه که دلم نمی

سرویس تکیه بزنه و برو بر تماشام کنه و از شبی که زیاد 

 یادم نیست با تاسف حرف بزنه!

اون شبم حساب کردی؟ مگه قرص ندادی بهم؟  -

 میدم. خودت کنار گوشم گفتی قرص 
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ای زد، گردنش رو خم کرد و مثل پسر بچه لبخند مسخره

 های تخس مالیم گفت:

یکم بیشتر از یه ذره مست بودم. حواسم نبود آسپرین  -

 دادم بهت.

خون تو بدنم منجمد شد، مغزم یک نگاه به بقیه انداخت 

 و تو یک ثانیه چاقو کشید.

ی چترسناک نگاه نکن، گفتم که مست بودم. نفهمیدم   -

دادم خوردی. صبحش فهمیدم و گفتم بعدًا اگه حامله 

 شدی بهت بگم! 

ای کنارم رو چنگ زدم و با حرص دستمال توالت لوله

سمتش پرت کردم که درو بست و فرار کرد. پشت سرش 

 داد زدم.
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آرشام قرص ضدبارداری اصاًل شبیه آسپرین نیست! برو  -

 ریزت و شکر کن تیرت به سنگ خورده وگرنه ریزخدات

 کردم!می

 ای به در زد و خندون جواب داد.تقه

خوره. این یه بارو از دستم تیرم هیچ وقت به سنگ نمی -

م خدا بزرگه! تاریخ عادتم تو گوشیم در رفته. تا ماه دیگه

 نوشتم یادم نره.

با حجم زیادی از حرص نسبت به شیطنت کالمش 

 غریدم.

رنه میام جای این چرت و پرتا بهم نوار بده! وگ -

 میکشمت.

 تا پیدا کنم اونجا ریلکس کن.  -
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به صورتم چنگ زدم. با وقیح ترین حالت ممکن در حالی 

 که انگار بلندگو قورت داده کنار دستشویی ادامه داد.

راستی از این لباس زیرا که مشبا توش داره هم برات  -

گرفتم. اسمش یادم رفته! فقط میدونم توش پالستیک 

م جز مشکی و قرمز نداشت کثافط. هداره. رنگ دیگ

 و بدم؟ خواستم برات تنوع بدم نداشت. حاال کدومشمی

 م گرفت و زیر لب گفتم:وسط حرص خوردنم خنده

 و کرده تو پاچم.راست گفت خودش -

●●●● 

 

۵۵۷ 

 

♡ 

°♧♧° 
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♡ 

دمی از بوی عطر تلخش گرفتم، یک جورایی معتاد این بو 

 ه من حالم بد میشه.شدم. انگار اگر یک عطر دیگه بزن

 این بو شده تنها خواسته ریه هام. 

ماهیتابه های روغنی رو حسابی مایع زدم که چایی نبات  

 و دارچین به دست پشت سرم ایستاد و گفت:

و با رحمت هماهنگ کردم، گفت زیرسیبیلی غیبتت -

 ومرخصی برات رد کرده. ازش خواستم کارای انتقالیت

 اوکی کنه.

 م فشردم و دلواپس گفتم:لب هام رو به

به زحمت نیوفته بنده خدا؟ کم براش دردسر درست  -

 نکردم.
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فرند ساراخانمم عروسک حواسم بهش هست. با بوی -

صحبت کردم، گفت تو هفته های آتی میارتش اینجا 

ببینیش. فقط مونده اون سگایی که کنار پارکینگ بهشون 

 و پیدا کنم!دادیغذا می

 گذاشت و خودشم رو صندلی نشست.لیوان رو روی میز 

خواست از چیزایی که چقدر خوشحال بودم که دلش نمی 

 داشتم محروم بمونم، قلبم رو پر از شعف کرده بود.

به طرز وحشتناکی گوشیش از صبح یک کله زنگ  

 خورد. می

پاسخش وقتی رفت سرویس، گذری به اعالن های بی

 نگاه کردم.

 ا شماره متفاوت!همش از امیرحسین بود با سه ت
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انگار کسی جز اون بعد جروبحث دیشب جسارت زنگ 

 زدن نداشت.

لبم رو زبون کشیدم و حینی که حواسم به لکه روغنی بود 

 شد، مالیم گفتم:که پاک نمی

 به امیرحسین زنگ نمیزنی؟ -

جوابی بهم نداد. سرش تو گوشیم بود و بازی هایی که 

 کرد.مسعود برام ریخته رو تست می

 آرشام؟ گوش دادی چی گفتم؟ -

 بدون اینکه نگاهم کنه سری تکون داد و خونسرد گفت:

 نمیزنم.  -

 چرا؟ -

 جهت شادروانی روح و روان ذهن مریضم. -
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م رو قورت دادم. اسکاچ پر کف رو توی لیوان های خنده

کریستالی پایه دار چرخوندم. کمی برای بیان کلمات دچار 

 حس خجالت و سرزنشم. 

تونم کمی نصیحت نوز عادت نکردم شوهرمه و میشاید ه

 وار یک چیزایی رو بهش بگم.

 شیر آب رو باز کردم و با مالیم ترین لحن ممکن گفتم:

امیرحسین یه دوست خیلی خوبه. مثل برادر پشتته.  -

 حواسش بهت هست، به خاطرت همه کار کرده. 

 برمنکرش لعنت!  -

ستم و به سینک لحن عادیش بهم قدرت داد. شیر آب رو ب

 تکیه دادم.

 ش بود و آرنجش رو روی میز تکیه زد.دستش زیر چونه

 توام به عنوان برادر بزرگترشی. -
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باالخره از صفحه گوشیم و اون جوجه اردک هایی که 

 دونم واسه کدوم بازی بود دل کند.نمی

●●●● 

تا صلوات  ۰۴برای سالمتی و ظهور امام زمان 

 ��❤بفرستید

 

۵۵۸ 

 

♡ 

°♧♧° 

♡ 

خواستم بگیرمش بعد دیدم البته یه بار خر شدم می -

ست بیخیال شدم. خداوکیلی هرچقدرم تمایالتم بهم چیره

خوره! بعد نگاه به رو فرم باشه سینه هاش بدرد نمی
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هیکلش نکن سریع جونش درمیره. یه بار برادرش زد تو 

 خشتکش از درد داشت سقط میشد.

 خبیث ادامه داد. لب هاش به لبخند دلچسبی مزین شد و

 حیف دست و بالم بسته بود نتونستم ازش فیلم بگیرم! -

چشم هام دربرابر لحن جدیش که هیچ بویی از تمسخر 

داد گرد شد. لبم رو گاز گرفتم، دست هام رو به نمی

 م چسبوندم.سینه

 آرشام اگه امیرحسین برات مثل برادر عزیزه... -

 بین کالمم پرید و با اخم گفت:

تر از برادر عزیزه یاس! یه وقتایی برای هم پدری بیش -

 کردیم. 
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کنارش نشستم و بیخیال بقیه ظرف هایی که قرار بود به 

خاطر کف های باقی مونده لک بشن، دستش رو گرفتم و 

 خیرها تو صورتش گفتم:

پس کمتر بهش متلک بنداز. کمتر جلوی همسرش،  -

  ننداز!جلوی من، جلوی خانوادت بهش تیکه بنداز. اصاًل

گناه داره. تاحاال ندیدم چیزی بهت بگه، ندیدم جلوی من 

ت خرابت کنه. هرچقدرم تو گذشته بهت کم لطفی یا عمه

کرده، االن جبران کرده. برای منی که نمیشناسه سنگ 

و میدونم داری ولی زبونی کرم نریز. تموم گذاشته. هواش

ه. ی ندارو تو ربطاینکه حق طالق رو به یسنا نداده به من

 دیشب به خاطر حالت خیلی ناراحت و پکر شد.

بدون تغییر تو میزان غلظت اخم های روی پیشونیش به 

داد. نفسم از کلمات و جمالتی که حرف هام گوش می

 پشت هم ردیف کردم گرفت.
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وقتی سکوتش رو دیدم، کمی فرصت طلبی کردم و  

 گرفته گفتم:

سی که همه زخم زبون و متلک دردناکه. به خصوص ک -

کار برات میکنه. اون محتاجت نیست ولی ولتم نکرده 

 و کم رنگتوام نکردی. قشنگ تر میشه اگه روابطتتون

 نکنیم.

پایید تو سکوت یک طوری خیره خیره چشم هام رو می

 که هول کردم. 

 اوکی عروسک. -

چند ثانیه از شنیدن جوابش گذشت و من تو موضعم 

قبول کنه! چنگی به  کردم سریعخشک شدم، فکر نمی

 موهاش زد و کالفه ادامه داد.

 کوفته بلدی درست کنی؟ -
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چهره توهم و کمی عصبیش باعث شد آب گلوم رو 

 سخت قورت بدم.

اگه منظورت کوفته تبریزی آره. از مادربزرگم یاد  -

 گرفتم.

 ذاری یا گردو؟بعد توش آلو می -

 لینک ناشناس

https://t.me/BChatBot?start=sc-125726-
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ای ابعاد شونه های صافش که به صندلی تکیه زده بود ثانیه

 حواسم رو پرت کرد.

هرچی تو دوست داشته باشی. مادربزرگم مجلسی که  -

ذاشت. خیلی کرد توش تخم مرغ یا جوجه میدرست می

 خوشمزه میشد. تو چی دوست داری الش بذارم؟

ان چای و دارچین رو گرفت با سر انگشت هاش دسته لیو

 ای کشید و جلوم گذاشت.و روی میز شیشه

 تخم مرغ دوست ندارم. آلو و گردو بذار.  -

سری تکون دادم، با قاشق محتوای ته نشین شده رو هم 

 زدم.

ش روشن رفت و صفحهگوشیش دیگه ویبره نمی 

 شد. انگار یک نفر از جواب گرفتن ناامید شده.نمی
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شب بهم کوفته تبریزی بدی؟ از االن به  پس قراره فردا -

 شکمم صابون بزنم یا نه؟

لبخندی به روش پاچیدم. اگر یکم زودتر، مثاًل صبح که 

کردم گفت موادش رو آماده میخوام، میگیر داد املت می

 دادم.و همین امشب بهش کوفته می

میدم عزیزم. فردا شام کوفته تبریزی داریم با آلو و  -

 غذایی دیگه ندارید؟گردو! دستور 

 لیوان رو به لب هام چسبوندم و از محتواش مزمزه کردم.

 دوست دارم خودتم بخورم. -

تیزی و تندی زنجبیل روی زبونم نشست، حرفش تندی 

 طعمش رو زیاد تر کرد. 

در برابر چشم های براقش سرفه کوتاهی کردم و از جام 

 بلند شدم.
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د. وسط و آخر دو دقیقه نمیشه با تو حرف معمولی ز -

 همه حرفات منتهی میشه به یه چیزی!

برتت جهنم اگه و دوست دارم. خدا میچیزی که گفتی -

 و ازم بگیری.چیزمیزایی که دوست دارم

لپ چپم رو زبون کشیدم که در حیاط بدون زدن دگمه 

 آیفون باز شد. 

آرشام خونسرد به صندلی تکیه زد و با لبخند محوی 

 داشت.گوشیم رو دوباره بر

 در حیاط باز شد؟! -

 شد... -

 ابروهام باال پرید. علی خونه نبود، در چه طور باز شد؟ 

مگه کسی ریموت درو داشت؟ صدای غرش های پر 

ابهت موتور المبورگینی آبی رنگی که حتی از الی پرده 
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های حریر سفید، پنجره تو چشم آدم برق میزد، هوش و 

 حواسم رو برد.

کوبید، صدای مشت های پر در خونه رو با حرص 

 قدرتش پشت در باعث شد ضربان قلبم تند بشه.

واکنش بود، از آشپزخونه آرشام همچنان ساکت و بی

خواستم بشورم رو بیرون اومدم و شال چروکی که می

 روی سرم انداختم.

وا کن ببینم. گفتم زن بگیری آدم میشی نگو خر تر  -

ای خونه رو شدی. کثافط عوضی وا کن به خدا شیشه ه

میارم پایین، تک تک گلدونای تو حیاطم تو سرت 

شکنم. وا کن، انقدر بزنمت جای گرگ صدا سگ می

و نمیدی؟ وا کن ببینم مردی برم بدی. که جواب من

 جشن بگیرم تخم س*گ.

 ماهت میشوم:



 

Romanzo_o 3195 

 

۵۶۱ 

 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

°♧♧° 

❉♡ᔢ°࿐࿐✾࿐✾࿐࿐ᔢ°♡❉ 

 دستگیره درو کشیدم. 

رخی نگاهش دستپاچه سالم کردم که چنگی به از دیدن س

 موهاش زد.

نفس عمیقی کشید و با صدایی که به خاطر نعره هاش  

 خشدار شده گفت:

سالم. دنبال یه گرگ سیاهم. اندازه هیکلش قدر دوتا  -

 گاوهه.
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 خودم رو کنار کشیدم با حرص داخل اومد و داد زد. 

و بیا ببینم نسناس کدوم گوری داری کپه مرگت -

 ذاری؟ می

آرشام دربرابر داد و هوار امیر کف دستش رو تکیه گاه  

 کرد و از روی اپن پرید.

چشم هام گرد شد، سینه به سینه امیرحسینی که گارد 

 گرفته با کله بره تو صورت چشم عسلی ایستاد. 

 رخ تو رخ هم شبیه دوتا گاو عصبانی بهم زل زدن.

 اگه اومدی دهن جر بدی، بیا بده! -

حن آروم آرشام، امیر رو حرصی کرد. یقه تیشرتش رو ل

 چسبید.

فکر میکنی جر نمیدم؟ کثافط گوشی واسه سر قبرت  -

خریدی که جواب نمیدی؟ واسه چی میای میرینی و 



 

Romanzo_o 3197 

میری؟ چرا میای گوه میزنی و میری؟ کاًل چرا شبیه 

م و گتراکتور میری تو شکم یارو و بعد ریلکس گورت

 میکنی؟

 داد.د به گالیه و حرصش گوش میآرشام خونسر 

یک ثانیه دست هاش رو باال آورد، با ترس یک قدم جلو 

رفتم و خواستم چیزی بگم، دست هاش قاب صورت امیر 

 شد. سرش رو جلو کشید و پیشونیش رو بوسید.

  

 ببخشید حالم خوب نبود نتونستم جواب بدم. -

 نیسنا که با عجله تازه به جلوی در رسیده بود از دید

 صحنه چشم هاش گرد شد.

چشم های امیرحسین قدر گردو شده بود و هاج و واج 

 کرد.نگاهش می

 فوری عقب کشید و چندشی نثارش کرد.
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 آرشام خندید، رو کرد سمت یسنا و مودب گفت:

 بیا تو یسنا، بیاید چایی تازه دمه. شامم دورهم باشیم.  -

 امیر با شک گفت: 

ت هات نه به ماچ و تو چته؟! نه به هارت و پور -

شرمندگی و محبتت! دارم شک میکنم به عقلت، چیزی 

و بدونم. یاسمن خانم مواد میزنه زدی بگو تکلیف خودم

 خبریم؟ما بی

دونستم چی بگم که خودش جواب به من نگاه کرد، نمی

 داد.

تو مود زدن نبودم، بمون باهم بزنیم نهایت یسنا با  -

 ته میزنه تو سرمون.ماهیتابه هایی که یاس تازه شس
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کرد. چهره آرشام به قدری امیر چپ چپ نگاهش می

جدی و درعین حال نگاه آرومی داشت که حرف هایی 

 ای موکول کرد.خواست بگه رو به وقت دیگهکه می

بمونم؟ چی میگی؟ ترسناک شدی. نبریمون پشت ویال  -

 کار دستمون بدی. 

ت آرشام لبخند محوی زد و از تو جیبش یک شکال

 درآورد و بین انگشت های امیر گذاشت.

 و بخور فشارت افتاد انقدر نعره زدی.این -

●●●● 

تا صلوات بفرستید. طرح  ۰۴سالمتی و ظهور امام زمان 

 ��دلی و اختیاریه

 ناشناس نویسنده
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امیرحسین با اخم پر رنگی به شکالت بین انگشت هاش 

کرد. چهره جدی و چشم های براق و غیرقابل نگاه می

 داد.نفوذ آرشام چیزی رو نشون نمی

فقط کلمات بود که با لحن مالیم که یک رگ ریزی از 

جدیت چاشنیشه، موقعیت رو سفید مایل به قرمز معرفی 

 کرد.می
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گ زدی. حتمًا کارت مهمه! بشین زنگ زدی، زیادم زن -

 یه چایی بریزم حرف بزنیم.

خواست سمت آشپزخونه بره که دست یسنارو گرفتم و 

داخل کشیدمش، جلوی در ایستاد و با لبخند جمع و 

 جوری گفتم:

اید پاشید بریم لب ساحل. از وقتی اومدیم اینجا اگه پایه -

ا ماصاًل فرصت نشد بریم دریا. بساط چاییم ببریم. ش

دوتام حرف بزنید! حوصلمون سر رفت خب. این دفعه 

 چندمه آقا امیر با لگد میاد دم خونه ها!

پشت بند حرفم که شوخی بود، امیرحسین لبخندی زد. 

یاد اون روزی که درو شکست و منم تو کمد قایم شده 

 بودم تازه شد.
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آرشام قدری مکث کردی ولی سر تکون داد. دست هاش 

کرد. کش و قوسی به کمر خشک  رو پشت گردنش قالب

 شدش داد.

 میریم یاس، دریا خوبه. -

بنده خدا امیرحسین هنوز حیرون مونده بود. اخم هاش با 

 چشم های گنگش هم خونی نداشت. 

ای شد که دیگه جلوی یسنا موافقت کرد و همین بهونه

ای که از صبح دامن گیرم شده بود تا عطش دیوانه کننده

 یرم.لب ساحل برم رو نگ

*** 

به ماشین هاشون تکیه داده بودن، یک فراری مشکی و 

 کرد.یک المبورگینی آبی دلبر، دل هرکسی رو آب می
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کنار یسنا ایستادم. درحالی که کمی سختش بود به خاطر 

داره، ظرف وزش باد کنار ساحل، چادرش رو درست نگه

یک بار مصرف باقالی گلپر خورده رو سمتش گرفتم و 

 ه لبو برداشتم.یک ظرف دیگ

و نگاه میکنی؟ اینارو نگاه کنی بخور دیگه دختر، چی -

خورده نمیشن. باید تو این سوز بذاری دهنت جیگرت 

 حال بیاد.

از کنار تافی ها سمت آب رفتم. دریای خروشان و 

خزید. آب تا امواجی که از دل آبی بیکرانش بیرون می

 اومد.نزدیکی کتونی های سفیدم می

زد، کی کولی به دامن ساحل چنگ میمثل دختر 

تاخت. با خودش نقل و صدف رقصید و عقب میمی

 کرد.میاورد و دامن طالیی ساحل رو نگینی می

 اگه سردتونه بیاید تو ماشین بشینید. -



 

Romanzo_o 3204 

ای از سرشونه به امیرحسین نگاه کردم، هنوز پاکت تخمه

 کرد رو نگه داشته بود و لیوان مقواییکه آرشام ولش نمی

 شد.چاییش بخار کمرنگی ازش خارج می

نگاه سبزش دیگه کدر نبود، شده هم رنگ درخت هایی  

که کمی دور از خط ساحلی رویدن و به پرپشتی جنگل 

 رسند.می
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 نه هوا خوبه. سوز میاد ولی خوبه!  -
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، گلوت خس خس و بکش باال یخ میکنیامیر زیپت -

 کرد.می

آرشام ته چاییشم هورت کشید و به ظرف باقالی یسنا 

 ناخنک زد.

این صداش از نعره کشی و عربده هایی که زده خشدار  -

شده. ولش کن یکم صدای خروس بده چشه؟ تهش عمه 

 بهش دمنوش میده کاًل دیگه صداش درنمیاد.

 ش.مامیر خندید، بازوی یسنارو گرفتم و کنار خودم کشید

ولشون کن بذار دو دقیقه بزنن تو سر هم. حس میکنم  -

 بینن ویتامینشون کم میشه.هم دیگه رو نمی

انتهایی دریا نگاه کردم. جایی نخودی خندید. کمی به بی

که خورشید نور نارنجی رنگش رو به صورت یک پارچه 

 کرد.پخش می
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نفس های عمیقی کشیدم، ریه هام از سرمستی مدام 

 کرد.زدم و دم های طوالنی تری میتقاضای با

 خواد بری تو دریا شنا کنی؟دلت می -

باز دم آخری رو انقدر طوالنی بیرون فرستادم تا کمی 

 شتاب قلبم کم شد. چرخیدم.

 دریا؟ -

سری تکون داد و کمی قاشقش رو تو ظرف باقالی ها 

 چرخوند.

یه افسانه هست که میگه پری هایی دریایی زادگاهشون  -

ترین جای دریاست. وقتی یه پری دریایی عاشق  عمیق

میشه و میاد رو سطح زمین، بعد یه مدت پاهاش خشک 

میشه. باید برگرده تو دریا، تا دریا دوباره بهش قوت بده. 

میگن پریایی که میان تو خشکی دلتنگ دریا میشن. توام 

 دلتنگی؟
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کمی فکر کردم. ساحل، صدای امواج، آخرین گشت و 

ی ماهیخوار و دلبری صدف های ریزی که گذار مرغ ها

 ریخت...آب با سخاوت تمام جلوی پاهام می

پاهایی که باید روزی سه ساعت تو آب میموند. شاید اون 

د قرار بودم! شایافسانه درست باشه، منی که از صبح بی

 ناخواسته دلتنگم.

نمیدونم. م...من هیچ وقت تو دریا نبودم یسنا. فکرم  -

تو دریا برم. این حرف خیلی برام فانتزی  نمیکنم بتونم

 میاد. 

قباًل اون اوایل که تازه پریزاد اومده بود ایران، امیر  -

گفت از سمت اقیانوس اطلس اومده. قطعًا با کشتی می

نیومدن. شنا کردن، گروهی! اگه زادگاهش اونجاست، اگه 

تو دریا زندگی میکنه، خب توام باید یه ارثی ازش برده 

 نه؟باشی، 
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کرد ولی قلبی حس رحمانه تایید میگیج شدم، مغزم بی

کردم اونقدارم شبیه پریای دریایی نیستم. انسان بودن می

بهتره، ترس و وحشت به جون اطرافیان و ایجاد سستی و 

 شکستگی استخون بدنشون جزء عالیقم نیست!

نمیدونمی زیر لب زمزمه کردم که یک ثانیه احساس کردم 

 بین صخره خیره خیره نگاه میکنه.کسی من رو از 

 

●●●● 

تا صلوات بفرستید. طرح  ۰۴سالمتی و ظهور امام زمان 
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رای ساکنین از بین هیاهوی دریا که با تمام توانش ب

 کرد، نگاهم رو دور بردم.خشکی دلبری می

بین صخره های سنگی، نزدیک خط ساحلی و مسیری که  

 رسیدیم. دادیم به جنگل میاگر ادامه می

امواج دریا بعد برخورد به دیواره های بلند چند متر به هوا 

 پریدن.می

عمیقی در  چندین سنگ متوسط که جلوی ورودی حفره

 ، نظرم رو جلب کرد.انددل صخره
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سفیدی بی حد و مرزش آشنا بود. سر چرخوندم، امیر و 

آرشام به دنبال رزرو آالچیق ساحلی و سفارش شام بودن 

و یسنا با یک تلفن ناگهانی از برادرش از دریا فاصله 

 گرفت و غرق خوش و بش شد.

پنجه هام رو مشت کردم، کنجکاوی من رو همون سمتی 

 کشوند.

رسید ایستادم. ی که آب تا نیمه هاش مینزدیک حفره ا

 پیچید،صدای برخورد امواج به دیواره ها تو کل فضا می

 اومد.صدای هوهوی باد و سوزی که از سمت ساحل می

دستم رو به دیواره مرطوب چسبوندم و داخل سرکی 

 کشیدم.

 شاید توهم زدم، شایدم اشتباه دیدم.  -
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تمه بدم. ولی یک خواستم برگردم و به این توهم پوچ خا

ثانیه برق سفیدی از جسمش رو بین درخت های نزدیک 

 جنگل دیدم. 

قبل اینکه سایه محوی در دل جنگل بشه، پا تند کردم و 

 داد زدم.

 آقا صبر کن. نرو لطفًا وایسید. -

 برعکس تصورم شنید، قدم های آرومش از حرکت ایستاد. 

 گردن سفید عین برفش رو سمتم چرخوند.

شیدش، چشم های براق زاغش، لکه سیاه روی پوزه ک 

 کمرش، خودش بود.

خودم رو لب جنگل رسوندم، دستم رو به درخت 

ای چسبوندم که بیشتر حکم هیزوم مرطوب رو خشکیده

 داشت.
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 نفسی چاق کردم و یک قدم سمتش برداشتم.

 یه لحظه صبر کن. ممکنه صحبت کنیم؟ -

  

نفس زدن هام و  م که با وجود نفسدربرابر لحن دوستانه

 خس خس سینم پابرجاست، سمتم چرخید. 

عضالت رو فرم یک گرگ نر بالغ رو داشت. تو ابعاد 

 معمولی!

ای لرزش جوری خیره نگاه گیراش چرخید، بدون ذره

 کرد که هول کردم.برانداز می

 لبخندی زدم، کمی فاصله رو کمتر کردم و گفتم:

 د تشکر کنم آقا؟!دید؟ یا اجازه میدیافتخار آشنایی می -

 کرد. انگار کاری جز نگاه خیره بلد نیست. مردد تماشام می
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بوی نیلوفرش یک جوری بینیم رو کیپ کرد که احساس 

 کردم این بو تا آخر عمرم تو سینوس هام ته نشین میشه.
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 از نگاه مجذوبش خجالت کشیدم.

ه دوست ندارید شیفت بدید اشکال نداره. فقط اگ -

 خواستم بابت اون روز تشکر کنم.

باز سکوت و خیرگی که تا مغز استخونم رو سوراخ 

 کرد. آب گلوم رو قورت دادم.می
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پنجه هاش رو روی زمین کشید و تو یک ثانیه شیفت  

 داد.

 نگاه گرد شدم رو با چشم های جدیش غافلگیر کرد.

 شده؟زخم دست بهتر  -

هیکل درشت رو فرم و شونه های پهنش رو از نظر 

 گذروندم. 

ش درهم گره موهای مجعد جوگندمی و ابروهای تیره

 خورده. 

 ش شبیه فکش منقبض شده بود.لب های برجسته

 بله ممنونم.  -

سری تکون داد، دست هاش رو تو جیبش فرو کرد و 

 صاف ایستاد.

 با شاه گرگینه ها نسبتی داری؟ -
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گاهش رو تا ساحل و آرشامی که انگار داشت دنبالم رد ن

 گشت، دنبال کردم.می

ای که خیلی طول کشید تا هضمش لفظ شاه لغت بیگانه 

 کنم. 

 اگه منظورتون آرشامه، بله! -

 نشون شدشی؟!-

دربرابر لحن جدیش فقط سری تکون دادم که نگاهش 

خیره گردنی شد که با شال صورتیم پنهان شده. احساس 

 م انگشت های دستش سفت شده.کرد

 ش نیستید؟شما جزء گله -

 گردن کج کرد. موهاش روی پیشونیش ریخت.

ته مردمک هاش لرز خفیفی موج میزد ولی با تبحر زیاد  

 خودش رو از احساسات واقعیش مصون نگه داشته. 
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 با همون لحن محکمش جواب داد.

 گله و آلفا ندارم. -

 پایین انداختم.  آهانی زیر لب زمزمه کردم و سر

گرگش به طرز دیوانه واری قابل حس بود. یک گرگ 

قراره، صدای ضربان قلبش رو قوی داشت که بدجور بی

 ش رو حسشنیدم. شبیه شکارچی که بوی طعمهانگار می

 کنه.می

 کنید؟و معرفی نمیخودتون -

 ای زدم.وقتی جواب نداد لبخند مسخره

 حداقل اسمتون رو بگید!  -

دور لب هاش کشید، جلو اومد. پاهام میخ زمین دستی 

 شد. 
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انگار ریشه های خشک شده این درخت اسیرم کردن. 

 کرد، تو یک قدمیم ایستاد.قراری میگرگش داشت بی

ش رو جلو کشید و رو صورت رنگ پریدم هیکل فربه

 خم شد.

 کوروش. -

 دمی گرفت و ادامه داد.

 تم. دقیقًاقصد ندارم با یکی مثل سلحشور دربیوف -

گردم و هیچ گرگ آلفایی، از اجازه تو قلمروش دارم میبی

یه غریبه که دست برقضا جفتشم نجات داده، خوشش 

 نمیاد. ولی...

خواست لمسم کنه، انگشت هاش جلو اومد، انگار می

 سرم رو عقب کشیدم که انگشتش رو هوا موند.
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تو خیلی خوشگلی. خوشگل ترین دختری که تو  -

 یدم.زندگیم د
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آب دهنم رو قورت دادم، یکی داشت گلوم رو فشار 

 میداد، تصویر رنگی پیش روم داشت کدر میشد. 

یک تصویر، شبیه اولین توهمی که تو رودخونه کلر زدم. 

 یک چیزی شبیه اون ولی نه مثل اون ترسناک!

 بات، مثل قندی که آب میشد.شیرین و گرم بود، مثل ن
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 یاسمن؟ عروسک کجایی؟ -

نگاهش از کنار صورتم به ساحل رفت، چشم های زاغش 

 یکم ترسناک بود.

خورم که چرا باید انقدر دیر پیدات به حالم تاسف می -

کنم؟ آرشام بد نیست، درواقع باید بگم قابل قبوله. یکم 

احتمااًل بگیر نگیر داره، هم بگیره، هم نگیر. واسه تو 

زیادی بگیرش سفت و سخته وگرنه نشون کردنت کار 

 راحتی نیست.

حس خوبی از حرف های جدیش، از نگاه خیرش و 

 خواست لمس کنه اصاًل نداشتم.دستی که دلش می

خواستم فرار کنم ولی پاهای سرتقم لجبازی بیشتر می 

 کردن.می

 اومد. فقط همین!به نظرم آشنا می
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علوم نبود از کجا خفت احساسات یک حس آشنایی که م 

خواست خودش رو جا منطقی قلبم رو گرفته و زوری می

 کنه.

باال  م ایستاد و ازدستش رو عقب برد، صاف سینه به سینه

 با نگاه تیزی براندازم کرد.

از مزایای گله نداشتن و بدون آلفا بودن اینکه راحت  -

 تونی همه جا سرک بکشی. از گوشه کنارای جنگلمی

بوهای خوبی به مشام نمیرسه. امیدوارم سلحشور این بار 

آشامش یه امتیاز اشتباه نکنه. اتحادش با اون رفیق خون

عالیه ولی خب جون اون و زنشم بدجور تو خطره. میشه 

 و گرفت، البته اگه پریزاد بذاره.جلوی حوادث

 عقب رفت.

منگ بودم، سر شده بودم. انگار چهار متر برف روم  

 ای صاف شدم و غریدم.! با لحن گزندهنشسته
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 شناسید؟و میاز کجا میدونید؟ اصاًل مگه من -

 لبخند تلخی زد. 

پریناز فقط به خاطر آب و هوا بیرون ریختن لنگ و  -

ش این همه راه از اون بهشتش بیرون نمیاد تا پا تو پاچه

این جهنم زمهریر بذاره. قطعًا دلیل موجهی داره. چیزی که 

دنبالشه. همون طوری که منم دنبالشم و هستم و  سال ها

تا بدستش نیارم یه جا بند نمیشم. اجازه نمیدم چیزی که 

ای صاحب مال منه رو سلحشور یا پریزاد یا هر خره دیگه

 بشه. 

کردم، شیفت داد و سمت جنگل هاج و واج نگاهش می

 رفت. 

 با آخرین قوا داد زدم.

 کی هستی؟ تو از کجا میدونی؟ -



 

Romanzo_o 3222 

و ش رکث کرد ولی واینستاد. فقط صدای جدی و کالفهم

 قبل دور شدنش شنیدم.

 حیف دیر پیدات کردم، حیف! -

با نهایت سرعت تو جنگل گم شد، مثل این وا رفته ها  

 سعی کردم جمالتی که به کار برد رو تحلیل کنم.
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شنیدم. وقتی کنارم رسید رشام رو میصدای قدم های آ

 نفس نفس میزد.
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موهای روی پیشونیش رو عقب فرستاد، ساعد دستش رو 

به درخت باالی سرم تکیه زد و درحالی که نفس هاش 

کشدار و بلند بود، روی صورتم خم شد و با صدای 

 خشداری زمزمه کرد.

 بوی نیلوفرش جا مونده!  -

کردم، شونه هام رو  دست هام رو پشت بدنم درهم قالب

 به درخت چسبوندم و پس کلم رو عقب کشیدم. 

خیره تو عسلی های شکارش و اون گرگی که چپ چپ 

 کرد، لب زدم.نگاهم می

و باید امیرو یسنارو بفرستیم تهران. اینکه بوی گرگش -

 میفهمم طبیعیه؟

دستی دور لب هاش کشید، از دریای گنگی نگاهش کاماًل 

 ست. میشد فهمید که نی
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 سر پایین انداختم که مطمئن لب زد.

فهمیم، طبیعیه یا یه فقره قتل پیداش میکنم. بعدش می -

 به حساب میاد.

*** 

بعد شام مفصلی که نصفش رو با زور نگاه های ترسناک 

 آرشام خوردم، به ویال برگشتیم.

 هوا گفت:آرشام نسکافه رو جلوی امیر کشید و بی

وقته اینجایی. خانواده گردی تهران؟ خیلی برنمی -

 خانمت دلتنگ دخترشون و دامادشون نشن.

 یسنا سر بلند کرد.

 عه، نه! قراره تا عروسیتون اینجا باشیم. -

آرشام سری تکون داد. نامحسوس حواسش به امیرحسینی 

 بود که انگار کشتی هاش غرق شده.
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عروسی معلوم نیست کی باشه. به خصوص که یکمم  -

سعید هنوز بیمارستانن و سردسته جدید  کار دارم. ماکان و

 برای گله محمد انتخاب نکردیم.

یسنا خودش رو کنار امیر کشید و چاییش رو بین دست 

 هاش گرفت.

ایه! جامون که بد نیست. اوضاعم که میریم، چه عجله -

 خوبه.

فضا به طرز بدی یخ شده، چاییم رو برداشتم تا کمی از 

ی از محتوای ماگش رو سرمای وجودم کم بشه. آرشام کم

 مزه مزه کرد و جدی لب زد.

به لطف کمک شمادوتا بله. همه چی روبه راهه واسه  -

همین میگم برگردید تهران، سر زندگیتون. جفتتون از همه 

 چی افتادید.

 امیر اخم ریزی کرد و به مبل تکیه داد.
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پیمان صلح باهام بستی، مهر باباتم پاش زدی! کارای  -

کردن قلمروهامون خودش یه ماه طول  کمسیون و یکی

میکشه. بعد گاردم و افرادم تو راه اینجان. مسعودم که با 

احاب صبهار تکلیفش معلوم نیست، علنًا سرزمینمون بی

 شده. کجا برم تو این هیری ویری؟

لبم رو گاز گرفتم و خواستم دخالت کنم که صدای 

 ظریف پریزاد رشته کالم همه رو پاره کرد.

ای خونخواره ر داماد عزیزم اینکه شاید توسط عدهمنظو -

مورد حمله قرار بگیری! چون جادوی زن کوچولوت 

 خیلی وسوسه کنندس.
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رنگ از رخسار همه پرید، آرشام سریع بلند شد، 

امیرحسین جا خورده نیم خیز موند. باعث شرمساریه که 

 ساس لذت تو تنم پیچید. اح

 نفس عمیقی کشیدم. هیکلم رو چرخوندم.

دست به سینه با ناخن هایی که انگار فرنچ صورتی 

ان، جلوی دری که صدای باز شدنش رو نشنیدیم، خورده

 ایستاده بود.

 موهای طالیی براقش حالت فرق وسط داشت. 

زیر پالتو خزدار طوسی رنگش یک تاپ شیری کوتاه تنگ 

بود که عالوه بر سینه های درشتش کمی نافش و  پوشیده

شکم سفیدشم مشخصه و جوری نیشخند، به فک باز 
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ک باز ف》مونده مغزم میزد که فقط قلبم بود که تشر میزد

 .《رو جمع کن مونده

 مامان پری؟ -

لبخند دلفریبش روی صورِت وحشت زده بقیه چرخید و 

 آخر خیره من و نگاه گردم شد.

ه عزیزدلم؟ واسه عقدت دعوتم نکردی. حالت بهتر شد -

صدا عقد کردی. گفتم االن یه خبر و بیدلخور شدم. بی

و از کاسه درمیارید. از گیرید چش و چال ملتجشن می

 آرشام بعیده!

هوا  تند شد و روی آرشام چرخید. جلو لحن مالیمش بی

اومد که بلند شدم و مبل سه نفره رو دور زدم و مصمم و 

 گرفتن تیری که بازوم کشید، جلوش ایستادم.با نادیده 

 اومدی تبریک بگی یا جنجال الکی به پا کنی؟  -
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ای رسید. خندهمژه های تاب دارش کمی خیس به نظر می

کرد و با اون کفش های پاشنه بلند صورتیش چند قدم 

 فاصله گرفت و نگاهی به سالن انداخت.

ضیح به تو اومدم ببینمت. فکر نکنم واسه دیدنت نیازی -

 به کسی باشه. حتی به خودت! 

چرا گفتی جادوی همسرم برای یه عده خونخوار  -

 ست؟! منظورت از خونخوار چیه؟ وسوسه کننده

به شیرینی های روی هایگالس ناخنکی زد و با لحن 

 پرحرصی گفت:

قبل اینکه جواب سوال تورو بدم باید یه سوال واجب  -

 نارت بپرسم.تر از دخترم و اون مردک احمق ک

رحم شد، لب های براقش رو بهم مالید نگاهش تیز و بی

 و با تندخویی گفت:
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عقد کردی باهاش؟ به همین راحتی؟ یه عقد زیرمیزی  -

 تو خونه کردید و اسمتون رفت تو شناسنامه هم؟

آرشام آب گلوش رو قورت داد، خواست حرف بزنه که 

 .با فریاد پر از خشم پریزاد، بیچاره ساکت شد

از توعه ملعون فرصت طلب سوال نکردم. خفه شو!  -

بهتره واقعًا خفه خون بگیری وگرنه کاری میکنم تا عمر 

 داری زبونت نچرخه که...

بسه پریزاد، باهاش درست حرف بزن و داد نزن. اون  -

 ت نیست باهاش این طوری حرف میزنی.خدمتکار خونه

 

۵۶۸ 
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نگاه سرخش شبیه یک باتالق پر آب بود، انگار یک 

 هیوالی ترسناک زیر اون نگاهش کمین کرده. 

روی چهره عصبیم زوم شد. جلو اومد، آرشام و امیر عقب 

 رفتن، سرجام موندم. چپ چپ نگاهش کردم.

 با کی درست حرف بزنم؟ با اون مرتیکه حرومزاده که... -

دم و با حس نفرت و خشم ویران دوباره بین کالمش پری

 کننده غریدم

اون مرتیکه که ازش حرف میزنی شوهر قانونیه منه.  -

کسی که واسه ازدواج باهاش وکالت قانونی و شرعی 

خوای دارم. نیازیم به اجازه کسی نیست. پس اگه می

م باهاش بد صحبت کنی و توهین کنی همین االن از خونه

 برو بیرون!
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حرص و عصبیم چشم هاش گرد شد.  دربرابر صدای پر

کوبید و حس قدرت و برتری قلبم تند و نامنظم می

 عجیبی داشتم.

تو تمام مویرگ هام برق جریان داشت و پیش خودم فکر 

 سوزه.کردم اگر به چیزی اشاره کنم حتمًا می

سوخت و حس م نبض میزد. پاهام میاخم کرد، شقیقه

 .کردم گردنبندم داره درخشان میشهمی

پریزاد با مکث عقب کشید، برعکس چشم های شاکی و 

طلبکارش که یک رگ نگرانی و شاید ترس توش 

ای زد و دست هاش رو به حالت مشخصه، لبخند مسخره

 تسلیم باال آورد و کنترل شده جواب داد.

نیومدم باهات دعوا کنم یاسمن، دلم برات تنگ شده  -

رو عقد کردی و بفهم. هدفم فقط دیدنته. اینکه با این یا
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و جزو بهم نگفتی باعث شد دلخور شم. فکر کردم من

 خانوادت بدونی و بهم بگی.

 گفتم که جلوی عقدمون رو بگیری؟بهت می -

خواست چیزی بگه ولی پشیمون شد. دهنش رو بست و 

یک لیوان آب از داخل پارچ برای خودش ریخت و با 

 حرص همش رو خورد.

و . شاید خیلی بدتر! باز نورینعین مادرتی. از اونم بدتر -

میشد قانع کرد، حرف حالیش کرد، تو حرف تو سرت 

 نمیره.

جوابش گذاشتم. سرم کمی گیج میرفت. روی مبل تک بی

 نفره لحظه ای وا رفتم.

آرشام نگران سمتم اومد، نگاه قدردانش و لبخند باریکش 

 باعث شد لبخندی بهش بزنم.



 

Romanzo_o 3234 

اد پرسید و اینبار پریزتاب سوالش رو مجدد امیرحسین بی

 با مکث جواب داد.

زنت جادوش از خودش نیست. جادوگر متولد نشده،  -

میشه راحت تخلیه قدرتش کرد. چون عضو هیچ گروه 

جادوگریم نشده لقمه چرب و نرمیه. قدرتشم کم نیست، 

 دست کم بال های سفیدش مناسب هزاریکی طلسمه. 

م خودشم بعد یک جوری یسنارو نگاه کرد که حس کرد

بدش نمیاد چند تا طلسم جهت جزغاله کردن ملت 

 درست کنه.

 حتمًا میدونی اگه تخلیه قدرت شه میمیره؟ -

●●●● 

 تا صلوات بفرستید.۰۴زمان برای سالمتی و ظهور امام

 ناخن دستهایم کمی بلند شده بود

 مرتبش کردم و  
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 به لبه های ناخنم  الک فیروزه ای زدم.

 شده بود،   به نظرم خیلی باحال 

 صبح فردا راهی مدرسه شدم. 

 توی دفتر در حال دست دادن با همکاران بودم،

 که خانم  معاون  گفت: 

 خانم معلم چشمم روشن!

لبخند تلخی زدم و دفتر کالس را برداشته و راهی کالس 

 شدم.

 دختر ها کلی ذوق کردند.

 و هورا کشیدند وهی گفتند مبارکه خانم، چه رنگ

 قشنگی.

 با لبخند تشکر کردم و  منم

 رفتیم تو دِل درس و گفتگوی روزانه.
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وقتی زنگ خورد هنوزم بچه ها با فریاد و لبخند تغییر 

 ناخنهایم را با عالمت دست و اشاره،

 الیک می کردند.

 وارد دفتر شدم.

مدیر که تازه مرا دیده بود سریع مرا به کالس خالی جهت 

 مشاوره راهنمایی کرد و 

 گفت:

نداشتم معلم با تجربه ای چون شما با ناخن الک توقع 

 زده به مدرسه بیایید!

 گفتم:

اتفاقا تجربه به من آموخته که هر چه معلم آراسته تر و 

زیباتر به مدرسه برود بچه ها بیشتر از آن درس و معلم 

 خوششان می آید.
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 مدیر بدون توجه به حرف من،

ا جیک جفت  دستکش نخی مشکی که معلوم نبود از ک

 گیر آورده به دستم داد و گفت:

لطفا امروز را با دستکش به کالس بروید و از فردا الک 

 ناخنتان را پاک کنید و به مدرسه بیایید.

دستکش را روی میز داخل کالس مشاوره گذاشتم و با 

 ناراحتی از کالس خارج شده و به کالس بعدی رفتم.

گاهی بچه ها بلند شدند و با کلی ذوق و خوشحالی و 

 تیک های خنده دار سعی کردند یه چیزی گفته باشند.

 در حالی که از حرف و بر خورد مدیر عصبی بودم،

 بازهم سعی کردم لبخند بزنم و با بچه ها شوخی کنم.

فردای آن روز ناخنهایم را کوتاه کردم و اثری از الک هم 

 رویش نبود.
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 وقتی وارد کالس شدم 

 بچه ها با ناراحتی پرسیدند:

 انم چی شد، چرا پاک کردید؟!خ

 سکوت کردم و چیزی نگفتم.  

اما بچه ها خوب می دانستند در چه مدرسه ای تحصیل 

 می کنند.

 چگونه به بچه ها می گفتم که؛

 هنوز هیچ مسئول آموزش و پرورشی

 نفهمیده است که الک ناخن یک معلم

 ذهن هیچ دانش اموزی را خراب نخواهد نکرد.

 هایم می گفتم که؛ چگونه باید به بچه

 هنوزم هیچ مسئولی نفهمیده است

 معلمی که اختیار لباس و کالسش را ندارد، 
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چگونه می تواند به بچه های کالسش آزاد اندیشی را 

 بیاموزد؟!

 چگونه میتوانستم به بچه ها بگویم که؛

 معلمی که به حقش نرسیده

 چگونه میتواند به شاگردانش بفهماند،

 معنی عدالت را

 ن حق را گرفت

 و چگونه می توانستم به بچه ها بگویم که؛

 هنوز هیچ کس  نفهمیده

تا وقتی معلم و مدرسه حالشان خوب نشود ، جامعه 

 حالش خوب نمیشود.

 همان معلمی بودم  کهمن

 برای مفهوم درس آب و خاک،  
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 چکمه پالستیکی به پا کردم و 

با بچه هایم به دل جنگل و  رودخانه زدیم و گفتگو 

 کردیم.

 من همان معلمی بودم که

برای آموزش درس تولید و خودکفایی یک روز را با بچه 

هایم  با احترام به لباس کارگری در باغ پرتغال چینی 

 کردیم.

 آن روز ها 

 هیچ مدیر و مسئولی ما را ندید، دلگرمی نداد.

 اما

آن روز که فقط لبه های ناخنم را الک زده بودم  همه 

 ل گرفتند!دیدند همه اشکا

 معلم های این سرزمین
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 آزادی درس نمیدهند،

 های خواسته شده تُئوری

 درس میدهند.

 معلمان کشته گاِن اندوهند.

 

۵۶۹🍹 
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 رفت.هاش بیشتر توهم میامیرحسین هرثانیه سگرمه

ه کانگشت های دستش مشت شد و با نگرانی به یسنایی  

 ساکت مونده، نگاه کرد.
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 چرا اگه تخلیه شه میمیره؟ اصاًل چرا باید بشه؟!  -

صورتش رو سمتم چرخوند و با لحن مالیم تری جوابم 

 رو داد.

عزیزدلم جادوگرا خیلی طماع هستن، عاشق معامله و  -

بدست آوردن مال مفت. هرچیزی که اونارو برتر کنه 

ولیه که جادوی یه براشون با ارزشه. یسنا یه انسان معم

جادوگر دیگه رو تو بدنش داره. بدنش میزبان قدرته، 

مالکش نیست. تخلیه قدرتش خیلی راحت تر از یه 

جادوگر اصیله. حتی بال هاییم که داره نشان جادوشه و 

 باهاش خیلی طلسم ها میشه ساخت. 

بعد دم عمیقی گرفت مثل استاد دانشگاهی که بعد بیان یه 

سنگین، به چهره خنگ و نگران العاده بحث فوق

 دانشجوهای سال اولیش نیشخند میزنه، ادامه داد.
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بیشتر مراقب خانمت باش. جادوگرا از تملکم خارج  -

و کنی ای که فکرششدن. ممکنه هر کار دیوانه کننده

 انجام بدن. 

رو روی میز عسلی کنارش گذاشت و روبه روم  لیوانش

به روم زانو زد و دست ایستاد. سرم رو بلند کردم که رو

 هام رو بین انگشت های داغش گرفت.

 عزیزدلم دلم خیلی واست تنگ شده بود.  -

 انگشت هاش باال اومد و گونه هام رو نوازش کرد.

تونستم منکر این بشم که دست هاش، نوازشش نمی 

تونستم جلوی فوران احساسات چقدر آرامش بخشه، نمی

 قلب دلتنگم رو بگیرم.

 نشست.سنگین بود، روی کل هیکلم می خاکسترش 
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خواستم قراره یه مدت تو قلمرو گرگینه ها بمونم. می  -

 خواد چند روزو با من بگذرونی؟!بدونم که تو دلت می

مردمک هام لرزید، صدای بلند شدن ضربان قلب آرشام 

 شنیدم.رو می

لبخند نرمی زد، چنان آهی از ته دلش کشید و با حسرت 

کرد که دلم سوخت و حس ناراحتی و بغض نگاهم 

 وجودم رو گرفت.

خواد باهم وقت بگذرونیم. فقط چند روز، دلم می -

 . خونه خودم!خوام ببرمت خونهمی

 زیر آب؟ -

 خنده بلندی کرد، پشت دستم رو بوسید.
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نه دقیقًا. قرار نیست ببرمت کف اقیانوس باهم شنا کنیم.  -

. نجا شهر امنی نیستتونم بکنم ولی ایالبته این کارم می

 خوام ببرمت چشمه آفتاب.ماهیگیر و توریست زیاده. می

 بعد نگاه مهربونش خبیث و منظوردار رو آرشام چرخید.

آرشام اونجارو بلده. میدونه کجارو میگم. حتی  -

 امیرحسینم بلده!

●○●○●○ 

 تا صلوات بفرستید. ۰۴سالمتی و ظهور امام زمان عج 

 باری نیست.طرح دلی و اختیاریه، اج

 

۵۷۱❤🍹 
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 سرم رو بلند کردم.

 آرشام یک طور نگران و عصبی چنگی به موهاش زد. 

میای دختر قشنگم؟ فقط چند روز! اگه بخوای یسنام  -

میتونه بیاد. این طوری تنها نیستی. زیر آب قرار نیست 

م و فکر کنم حتی واسه دوستتم باشیم، قراره بریم تو خونه

 جا باشه!

آرشام یک طوریش شد، امیر بهم ریخت. یسنا گیج 

 کرد.نگاهشون می

 من بیام؟ -

 دربرابر صدای گرفته یسنا، پریزاد بلند شد. 
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و بدم که ازت محافظ بشه. دیگه تونم ترتیب اینمی  -

همسرت نگرانی برای سالمتت نخواهد داشت. یه مدت 

سمنم هست فکر نکنم حوصلتون سر بره! پیشم بمونی، یا

 مگه نه امیرحسین؟

جای امیری که انگار فک قفل شدش مانع از حرف زدن 

 میشد، آرشام دخالت کرد.

مراقبت از امیر و یسنا به عهده منه. اونا تو قلمروم  -

مهمون هستن و اجازه نمیدم مشکلی پیش بیاد. درمورد 

 یاسمنم...

ک لبخند کج تحویلم داد و نگاه عسلی و نگرانش رو با ی

 مهربون ادامه داد.

اگه دوست داری با مادربزرگت بری برو عزیزم. فقط  -

 سر یک روز یا دو روز برمیگردی دیگه نه؟
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ریخت. بین ترس از واو به واو حروف و کلماتش می

 دودلی گیر بودم.

از یک طرف دلواپس یسنا و امیرحسین، از یک طرف  

جهت دیگه پریزاد مصمم و ش و از یک آرشام و گله

 اومد.جدی کوتاه نمی

از همه بدتر قلبی دوست داشتم باهاش برم تا کمی حس  

 دلتنگیم رفع شه.

 میای یاسمن؟ -

زیر چشمی به چهره زار امیر و آرشام نگاهی انداختم و 

 آروم گفتم:

میام ولی تنها، فکر نکنم نیازی باشه یسنارو باخودمون  -

 سین مراقبش هستن.ببریم. آرشام و امیرح
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از خوشحالی صورتش جون گرفت. برق شادی درونش  

 نشست و با ذوق سمت در رفت.

اوکی پس بیا عزیزم. هیچیم با خودت نیار. من همه چی  -

خوام دارم! بدو که کلی کار داریم، کلی چیز میز می

 نشونت بدم.

*** 

روبه روی در باز خونه ویالیی که انگار سه طبقه بود   

تونم تا چسبوندم تا بدم. باید پس کلم رو به پشتم میایستا

 طبقه آخر خونه رو نگاه کنم.

 ست!خونه -

 خندید و کنارم ایستاد.

 برمت؟ست! پس فکر کردی کجا میالبته که خونه -
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نگاه رو از ستون سفیدی که تراس طبقه اول رو به پایین 

 کرد گرفتم.وصل می

 کردم!یکم فانتزی تر فکر می -

 ندی زد و بازوم رو چسبید.لبخ

 کردی االن یه قصر زیر آب میبرمت؟تصور می -

تقریبًا یک همچین تصور فضایی داشتم. در جوابش فقط 

سکوت کردم. دیوار های خونه بیش از حد بلند بود. یک 

 ثانیه یاد زندان افتادم!

 

۵۷۰🍹 
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 نمیاد؟کسی اینورا  -

به نظرم کسی از جونش سیر نشده که بخواد تو ملک  -

 شخصیم رفت و آمد کنه. 

در آهنی رو بست. خودش پیش قدم شد، صدای تق تق 

کفش های میخیش روی کاشی های خاک گرفته تو 

 پیچید.گوشم می

 و اینجا بزرگ کردی؟مامانم -

یک ثانیه سرجاش موند. کنار استخری که توقع نداشتم 

 باشه، ایستاد.خالی 

یه مدت اینجا آوردمش ولی نه! من خونه های زیادی  -

تو ایران ندارم. یکیش اینجاست و یکیش تو همون شهریه 

 که پدرت توش ماموریت بود. 
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داد. انگشت های دستش مشت شد، چیزی آزارش می

 انگار ایکس و ایگرگش قرار نبود از مجهولی دربیان. 

خوام یه چیز خفن بگذریم. خسته که نیستی؟ می -

 نشونت بدم.

دنبالش با فاصله راه افتادم، شاید محیط متروکه این خونه 

کرد که چرا و سکوت وحشتناکش کمی پشیمونم می

 باهاش اومدم. 

خواست خون آرشام رو به خوردم بده! سری قبل می

 امیدوارم االن چیزی تو حلقم نکنه.

د و سنگ از کناره باغچه هایی که فقط خاک نامرغوب بو

های ریز و درشت و شاخ و برگ هایی که باد آورده، 

 گذشت. 

 اونجارو نگاه کن عزیزم. -
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 دیدم. دیواری بلند کهکنارش ایستادم، فقط دیوار خالی می

جای درخت، سربه فلک کشیده، روی چند بخشش چراغ 

 هایی شبیه مشعل نصب شده بود.

 کجارو؟ من که چیزی نمیبینم! -

بخش جالب جریان رسیدیم. دست هاش  خندید، انگار به

 ام گذاشت و کنار گوشم زمزمه کرد.رو روی شونه

خوام یه چیز فانتزی نشونت و ببند دلبندم. میچشمات -

 بدم.

آب گلوم رو قورت دادم، نگاه مشتاق و ذوق زدش وادارم 

 کرد یکم باهاش راه بیام. 

ش شکوفه کرده! چشم بستم، دستش شاید طبع مادرانه

 کمرم پیچید آروم جلو رفت. دور
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بهش اعتماد کردم که حس جریان خنک و دلپذیری  

وجودم رو تو بغل گرفت. بوی خوش نعنا و چمنی که 

 تازه کوتاه شده.

یک گرمای زیر پوستی و رایحه شیرینی از عطر نسترن و 

 گل یاس! 

 به اندازه کافی فانتزی و قشنگ هست؟ -

م و مغزی که قراری قلبپلک هام رو با تحریک بی

خواست سریع از همه چیز سردربیاره باز کردم. نور می

 آفتاب چشم هارو سوزوند. 

خوند. هاج و صدای شرشر آب و بلبلی که از ته دل می

 واج سرجام میخ موندم. پریزاد با لبخند کنارم ایستاد.

کردن از دیدن ما دخترانی که تو آب ورجه ورجه می 

دادن و باله هاشون رو به یذوق زده برامون دست تکون م

 حرکت درآوردن.
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♡♡♡♡ 

 ��❤تا صلوات بفرستید۰۴زمان عج سالمتی و ظهور امام
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چند دختر با موهای لخت مشکی لب دریاچه رو تیکه 

سنگی لم داده بودن. بدن های سفیدشون زیر نور مستقیم 

 .خورشید برق میزد
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ای که وجود نداشت. دخترانی که باله هاشون، پایین تنه

فقط باالتنشون از آب بیرون بود و سایه محوی از باله 

 هاشون زیر آب!

پری های دریایی، زیباتر و باشکوه تر از چیزی بودن که  

 کردم.تصور می

 اینجا چقدر قشنگه... -

 خندید، دست هاش روی شونم نشست و خمار گفت:

 و دربیار. اینجا هواش گرمه.پالتوت ر -

و پیش چشم های وق زده من، با متانت جلو رفت، از 

روی چمن هایی که انگار کسی تاحاال روشون راه نرفته 

 بود گذشت.
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پالتوش رو درآورد. شالش رو کناری انداخت. شلوار و 

تاپش رو دست همون دخترک مو مشکی که بدجور 

 د.خوابش گرفته، داد و عریان داخل آب پری

باله های طالییش در انعکاس نور خورشید برق میزد. 

 کردم فشارم افتاده! حس می

به اطراف نگاه کردم، انگار تو عمیق ترین جای جنگل 

بودیم. جایی که آسمونش ابری نیست و خورشید تابنده و 

 گرم تر از همیشه خودنمایی میکرد.

به خونه پشت سرم و دیواری که هیچ دری نداشت نگاه 

 م و زیر لب با حیرت گفتم:کرد

 اینجا دقیقًا کجاست؟ -

رو چمن ها نشسته بودم، شربتی که بهم داده بودن رو تا 

 ته سرکشیدم. ذهنم کمی دیر لود شد.
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نهایت زیبای دخترایی که بهم زل زده بدن بی نقص و بی 

بودن و با اشتیاق باهام حرف میزدن، حواسم رو پرت 

 کرد.می

تخته سنگی که وسط دریاچه رویده پریزاد با غرور روی 

 نشسته بود. تاج مرواریدی روی سرش گذاشتن.

اش روی انتهای دم طالیی زیباش داخل آب و باالتنه  

سنگ بود و واقعًا لطف کرد که سوتین صدفی مانندش رو 

 درنیاورده وگرنه عمرًا روم میشد نگاهش کنم. 

ری بافت و دیگیکی از دخترا با احتیاط موهاش رو می

ش سمت من بود، دست درحالی که قوس کمر برهنه

هاش رو روی تخت سنگ گذاشت و چیزی رو براش 

 کرد.تعریف می

 کوبید.گاهی باله های سبز رنگش رو روی سطح آب می 
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و واست خوای موهاتچقدر چشمات شبیه نورینه. می -

 ببافم؟

از حجم این همه شگفتی زبون صاحاب مردم کار 

ای از تر بوری که چشم های دریاییش ثانیهکرد. به دخنمی

 کرد توجه کردم.چهرم دوری نمی

 و دیدی؟مامانم - 

ش رو روی سطح خشکی باال کشید، باله های باالتنه

ش سبزش رو باال آورد. نگاهم رو از سینه های برجسته

 که تو پوششی از حریر آبی پوشیده شده، گرفتم.

ون بود، هر روز جلو البته که دیدم. تا وقتی که پیشم -

کشید. وقتی رفت خشکی دیگه چشممون قد می

 ندیدمش.

 

۵۷۳ 
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نگاهم معطوف چشم های غمگینش شد، کمی بیشتر 

خودش رو روی زمین کشید و دستش روی رونم قرار 

 گرفت.

 و؟ببافم موهات -

میشه، واسه نزدیک  احساس کردم داره روی زمین اذیت

 تونستش سخت میکرد و با وجود بالهشدنش تقال می

 تنش رو جلو بیاره. 

 ش رو گرفتم.سمتش متمایل شدم و شونه های برهنه
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نه بافته شدش دوستم برام بافته! برگرد تو آب، تن و  -

 و روی زمین نکش زخمی میشی.بدنت

 کمی کنجکاو نگاهم کرد که صدای پریزاد بلند شد.

بیا تو آب یاسمن، اونجا کنار نیال خشکت زده که چی!  -

 بیا کنارم عزیزم. نیال کمکش کن بیاد تو آب.

  

با دست به تخته سنگی که روش نشسته اشاره کرد. آب 

 گلوم رو قورت دادم.

 دخترک چشم آبی با اشتیاق ازم دعوت کرد جلو برم. 

از جام بلند شدم و دست های خیس عرقم رو به پشتم 

 یدم.کش

فکر نکنم ایده خوبی باشه. ترجیح میدم همین جا  -

 وایسم و نگاهتون کنم.
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 و ندیدیم!ما دوست داریم باهامون شنا کنی، باله هات -

پریزاد تو آب پرید، مسافت کوتاهی رو به سمتم شنا کرد 

 و تا دم خشکی اومد.

 دستش رو سمتم دراز کرد و مهربون گفت:

نترس عزیزم، این مدت تو  و بگیر بیا تو آب.دست من -

 آب مگه نرفتی؟ ترست باید ریخته باشه.

 بحث ترس نیست من فقط چیزم یکم... -

خودش رو باال کشید، کمی سمتش خم شدم که مچ دستم 

 رو گرفت.

و هاتبیا دخترکم، بیا عزیزدلم. به خدا دلم لک زده باله -

یاد ز دقیق ببینم. تو اصاًل تاحاال شنا کردی؟ تاحاال تو عمق

خوام باهام تجربه کنی. همون طور که مامانت رفتی؟ می

 تجربه کرد!
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چند لحظه سکوت کردم که با زور غیرمعمولی دستم رو 

 کشید.

توی آب افتادم ولی فوری رو پاهام بلند شدم، تمام لباس  

 های تنم خیس شد، تیشرت عروسکیم به تنم چسبید.

ن ون، به چمبدون توجه به نگاه خیره و سکوت ناگهانیش 

ها چنگ زدم و روی خشکی چهار دست و پا خودم رو 

 باال کشیدم.

 چرا تبدیل نشدی؟ -

 روی زمین نشستم. موهای خیسم رو عقب فرستادم. 

 پریزاد نگاهش تند شد، مچ پام رو گرفت و با شک گفت:

 گردنبندت؟ گردنت نیست؟ -

به یقه بازم و زنجیر گردنبند نگاهی انداخت و با وحشت 

 مه کرد.زمز
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 کارت کرده؟ هان؟چرا تبدیل نشدی؟ اون مرتیکه چی -

دربرابر خشم و وحشتی که تو تک تک نگاه هاشون 

 میدیدم، از جام بلند شدم.

غر غرکنان همون طور که تیشرت خیسم رو با دو بند  

فه و بی توجه به حرفش دادم کالانگشت از تنم فاصله می

 گفتم:
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بابا چرا شوتم میکنی تو آب! تازه عادت شدم. االن  -

 لباس زیر و بندوبساطم خیس شد! 

 مگه تو عادت میشی؟ -

دربرابر دادی که کشید از جام پریدم و با چشم های وق 

 زده تماشاش کردم.

 شید؟مگه شما نمی -

دست  کردن، انگار سر یاای نگاه مییک طور وحشت زده

 ندارم!

پریزاد شوکه سرجاش مونده بود و زیر لب زمزمه وار  

 گفت:

و بدید! این ته و بده! لباساموای خدا...یکی گردنبندم -

 شانسه. لعنت به این شانس!

*** 
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 ت کنم.درار باید معاینه -

دست به سینه روی تخت دو نفره نشستم. روبه روم 

 ایستاد و با چشم به شلوارم اشاره کرد.

 وزودباش، من مادر بزرگتم! پس مهم نیست اگه بدنت-

 ببینم زود باش یاسمن، باید ببینم چه خاکی توسرم شده.

و چک کنی؟! مادرمم بود خوای خون ریزی منمی -

دادم! چی شده آخه؟ عادت شدن مگه چیز نشونش نمی

 ترسناکیه؟

تو اتاق بیست متری که وسایلش از نو بودن زیاد برق 

 و با حرص غرید. میزد قدم زد

تو نباید عادت شی! رگ انسانیت قوی تر از پری  -

بودنت نیست. پری های دریایی عادت نمیشن تو چرا 

 میشی!
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چهارزانو رو تخت نشستم که دوری زد و واسه خودش 

 ادامه داد.

بعد با آرشام عقد کردی؟! با اون آلفای یاغی؟ گرگینه  -

 حامله شی چی؟! ها سیرمونی ندارن که!  وا مصیبتا! اگه

یک هو سمتم هجوم آورد و دست هام رو بین دست 

 هاش گرفت.

 باهاش که رابطه نداشتی؟ داشتی؟ -

  

ابروهام باال پرید. گونه هام رنگ گرفت که با حال زاری 

 ادامه داد.

نگو با اون گرگینه پرو رابطه داشتی یاسمن! بهم نگو!  -

 نگو! نگو!

شت اشارم رو روی لبم یک ثانیه خندم گرفت. با شرم انگ

 کشیدم و با لحن شوخی با ریتم گفتم:
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نگو نگو نمیام، نگو نگو نمیام. امیدو پر دادن، دیگه  -

 سخته برام!

 چپ چپ نگاهم کرد و جیغ کشید.

 باهاش خوابیدی؟ -
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 ای گفتم:با خنده و صدای گرفته

خب. شوهرمه! جفتشم، عقد کردشم. خالف محرمیم  -

 شرع نکردیم که...
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 دستم رو به گردنم کشیدم و موهام رو عقب فرستادم. 

و راحت یکم بهش اعتماد کن، یه فرصت بده خیالت -

 کنه. آرشام آدم بدی نیست. بهم صدمه نمیزنه دوستم داره.

صورت گرد زیباش، موهای لختی که دورش کردن. تاپ 

با اون شلوارکی که تا روی زانوش بود و  دو بند صورتی

 مچ سفیدش که یک پابند مرواریدی بهش وصله.

توجه به چهره انقدر شبیه تصویر مادرم بود که بی 

برزخیش خودم رو تو بغلش انداختم و سرم رو به 

 ش چسبوندم.سینه

 و میدی.بوی مامانم -

چشم بستم، آه عمیقی کشید. انگار داشت خودش رو 

 کرد سرم هوار نکشه.یکنترل م
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انگشت هاش باال اومد، روی موهام رو بوسید. شونه هام 

 رو گرفت و بیشتر بهم چسبید.

 کار کنم؟از دست تو چی -

کمی هولش دادم، گیج شد. روی تخت دراز کشید، شبیه 

بچه چهارساله تو بغلش مچاله شدم. انگار سال هاس 

 کسی رو بغل نکرده. 

 خوام! میکمی طول کشید بفهمه چی 

دستش رو از زیر گردنم رد کرد و محکم بغلم کرد. 

 گفت: ایپیشونیم رو بوسید. لبخندی زدم. با لحن گرفته

اینکه این مدت نبودم و االن دیر شده رو قبول دارم.  -

ای که کنارت نبودم ناراحت نمیشم اگه به خاطر گذشته

خوام مشکلی ازم دلخور باشی. ولی االن هستم، نمی

پیش بیاد. عادت شدنت یعنی رحم داری و وقتی  واست

 تونی حامله شی. رحم داری یعنی می
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 مگه خودت حامله نشدی؟!  -

سرم رو بلند کردم، درحالی که گونه هام رو نوازش 

 کرد ادامه دادم.می

 مگه تو رحم نداری؟! -

 چشم ازم دزدید و با اخم ریزی جواب داد.

 و تو. وقتی مادرتاین واسه قبل اینکه پری کامل شم -

رحمه که هر جنگل به دنیا آوردم فهمیدم دنیا انقدر بی

م بجنگم تا داشته باشمش. جاش رو روز باید واسه بچه

و کامل خشکی امن نبود، منم قدرتم کامل نبود. مراسم

م باشم! ولی تهش کردم و پری کامل شدم تا مراقب بچه

 ازم گرفتنش، پدر تو ازم گرفتش...

ای از بغض شبیه حباب آب، لب دم تودهاحساس کر

ای جاری از خشم غوطه ور شده. به گردنبند رودخونه

 درخشانش زل زدم و آروم گفتم:
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 شوهر نداری؟ -

نگاهی که به افق دوخته بود گرد شد و سمتم چرخید. 

 لبخند شیطونی زدم و گفتم:

یه جیگر خوشگل شبیه خودت؟ اصاًل پری دریایی مرد  -

 هم هست؟

♡♡♡ 

 سالمتی و ظهور امام زمان چهارده تا صلوات بفرستید
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 ترش کرد و کالفه جواب داد.

خر نیستم یه نره خرو تبدیل کنم که هر روز آب   -

 کنترلدهنش واسه یکی از دخترا راه بیوفته. مردای بی

 جنبه!بی

که نوک دماغش قرمز یک جوری پر حرص حرف زد 

شد. طاق باز دراز کشید، دستم رو روی شکم تخت و 

 نرمش گذاشتم و خیره تو چشمای عصبیش خبیث گفتم:

 بگو ببینم بابابزرگ ندارم؟ بابای مامانم کیه؟   -

 دربرابر شیطنتم خنثی گفت:

 قبل به دنیا اومدن نورین کشته شد!  -

 چشم هام گرد شد.

اسمش چیه؟ آدم معمولی  چرا کشته شد؟ کی کشتش؟ -

 بود؟ کجا باهم آشنا شدید؟
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دربرابر ردیف سواالم فقط تماشام کرد و یک ثانیه بعد 

 شونه هام رو چسبید. با لحن تندی لب زد.

یه آدم معمولی بود که به خاطر گوهی که خورد و  -

نتونست جمعش کنه، به جهنم رفت. ازش سوال نکن، 

 و نمیدم.چون جوابت

 بلند شد که شوکه گفتم:عصبی از جاش 

 کار کرده؟م...مگه چی -

جلوی در موند، سفیدی چشم هاش سرخ شد و با حرص 

 و نفرت غرید.

 مادرت حاصل تجاوز یه مرتیکه مسته.  -

ای ناخواسته، یاد توهم تو غار با چشم های وق زده

 رودخونه کلر افتادم و وحشت زده گفتم:
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و تو...غار و کشتی؟ پ...پدربزرگمت...تو شوهرت -

 کشتی نه؟ اون توهمی که دیدم...توهم نبود؟

ترسناک ترین لبخند که تو زندگیم دیدم رو زد. بدون 

 حرف درو بهم کوبید و رفت و من شبیه آش وا رفتم.

*** 

 "کارن"

به خاک و خون کشیده بودم. دستش شکست، از 

اومد. روی زمین افتاد، افرادش وحشت پیشونیش خون می

ن. خون جاری شده کنار لب هام رو پاک زده عقب بود

 جونش ایستادم.کردم و باالسر جسم بی

 من...بکش...زو...د...باش. -

نیشخندی زدم، لبم سوخت. پشت بهش کردم، که دوباره 

 فریاد زد.
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 اگه نکشیم...ا...اون...د...خترو...میکشم. -

از سرشونه به بدن آش و الشش هشدار مانند نگاه کردم. 

تم، به موهاش چنگ زدم. سرش رو باال مسیرو برگش

 آوردم و کنار گوشش زمزمه وار غریدم.

 آیت فرخنده، هر گوهی دوست داری بخوری، بخور! -

 م رو تو صورتش کوبیدم.شناسنامه

 من کارن سروندیم، نه فرخنده.  -

رو به افرادش و نگینی که پای چشمش کبود بود و از 

 م.اومد، پر تحکم داد زدپهلوش خون می

اینم آلفای دروغینتون برید به درک. اگه بازم اینورا  -

 آفتابی شید مثل اون دو نفر...

به دو مردی که زیر دندون های گرگم پاره پاره شده 

 بودن، اشاره کردم.
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 تون میکنم.تیکه تیکه -
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از ضرباتی که گرگ م نفس در سینه حبس بود. شقیقه

 کشید.جنگجوش کوبیده، تیر می

پشت بهش کردم و با انگشت های مشت شده سمت پله  

های مرمری جلوی ورودی رفتم و خطاب به افرادم 

 غریدم.
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همراه  تونهاز این به بعد مهیار بتاست. کسیم مخالفه، می -

آیت و لشکر جادوگراش بره. فقط تا شب فرصت دارید 

ور کنید. از مخالفام اگه کسی صبح و جمع و جخودت

 کشمش.اینجا باشه، می

 پله هارو باال رفتم، مهیار دست تو جیب منتظرم بود. 

نگاهش برق خاصی داشت ولی نگرانی رو وجب به 

 ش خوند.وجب میشد از چهره

 زخمی شدی آلفام؟ -

اومد و کنارش ایستادم، حتی از کنار بینیم هم خون می

 کشید.گردنم تیر می

 گرگم خسته بود و الزم داشتم یک پارچ آب بخورم! 

دستمالی سمتم گرفت، ازش گرفتم و خون راه افتاده رو  

 پاک کردم.
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 میشه مطمئن شد اینا گم و گور میشن؟! -

 دلواپس به زخم پیشونیم زل زد و مالیم گفت:

 و میدم. نگران نباش. استراحت کن، اینا با ما.ترتیبش -

انگار وزنم رو به سختی تحمل با قدم های خسته که 

 کرد، به آشپزخونه شبیخون زدم. می

چند لیوان آب خوردم. روی صندلی نیلپر طوسی رنگ 

 نشستم. 

مخزن کوچیکی که االن فقط یک قطره خون توش مونده 

 رو به بینیم کشیدم.

 داد.هنوز بوی عطرش رو می

 کارن... -

 پیداش کردی؟! -
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ی که خالی بود و ترک روبه روم ایستاد، به شیشه خون

 خورده نیم نگاهی انداخت.

و پیدا نکردن. حاال بازم ماشین و بچه ها چیزی که گفتی -

 هتل و وسایل شخصی آیت رو گفتم بگردن. 

 سری تکون دادم. کف دستم رو روی پیشونیم چسبوندم.

 کار کنیم؟ با ریما چی -

د. یه کربگم بکشش میکشی؟ دیشب تا صبح ناله می -

 دکتر زنان بگیر. پریود شدنش خیلی وحشیه.وقت 

آب گلوش رو قورت داد. کلت کمریم رو جلوش 

 گذاشتم.

یکم کوتاه بیا. دختره به خاطرت همه کار کرد تا  -

 ببخشیش. غروری واسش نمونده. 
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سکوت کردم، از جیب پشتش آیفن صورتی رنگش رو 

 جلوم گذاشت و صفحه قفلش رو جلوم گرفت.

سخش از صبح سی بار شده. میدونی تماس های بی پا -

 طرف کیه؟

 از جام بلند شدم و با حرص گفتم:

لیست آدمایی که تا االن باهاشون خوابیده رو ندارم واال!  -

هرکی هست بگو اگه ایدز گرفته مشکل از خودشه. ریما 

 سالمه! رحمش هم یاسمن سالم گذاشته.

 در اتاق رو باز کردم که صدای کالفه مهیار بلند شد.

سلحشوره، کارن. سی بار از صبح به گوشی و تمام  -

برنامه های پیام رسانی زنگ زده و پیغام فرستاده که باید 

 ببینتش. چرا باید بخواد ریمارو ببینه؟!

 

۵۷۸꙰ 
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اخم غلیظی بین ابروهام نشست. چه دلیلی برای دیدار با 

 ؟ ریما داشت

مغزم  پیچیددر این ثانیه که درد، تو نقطه به نقطه بدنم می

کرد. انگشت های دستم در حال جدال درست کار نمی

 بودن.

از الی در اتاق، به جسم مچاله شدش و موهایی که به  

 خاطر عرق به صورتش چسبیده بودن، نگاهی انداختم.

 و بده.گوشی -
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سرتقانه جلو اومد و گوشی سمتم گرفت. انگشت هام 

رسانش رفت. با فکی منقبض شده جای تماس، سمت پیام

 به تمام پیام هاش زل زدم. 

کار واجب 》ام هایی که مفهومی جز و باالتر از تمام پی

پی ام های ملتمس ریما بود که هیچ 《دارم جواب بده

 کدومش جوابی دریافت نکرده.

به ثانیه نکشید سین خوردن پیام هاش رو دید. شروع کرد 

 ه تایپ کردن. روی مبل وا رفتم.ب

 مهیار کنارم ایستاد. 

زیر کی داری جون میدی که جواب گوشی و  》

 《و نمیدی؟تماسام

 و نده. بذار خود ریما...جوابش -
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قبل اینکه کلمات از دهان مهیار خارج بشه، براش ویس 

گرفتم و با تخیلی ترین و خشدار ترین صدای ممکن 

 گفتم:

م قادر به موم شد. تا اطالع ثانویهزیر من جون داد ت -

 پاسخگویی نیست. 

ویس که ارسال شد، پس کلم رو به پشتی مبل تکیه دادم. 

 اومد.سوخت و زخم کنار لبم هنوز خون میچشم هام می

چند دقیقه طول کشید، نه تایپ کرد، نه ویس داد انگار 

 فقط آنالین، تو صفحه چت مونده.

یخ آورد، ازش گرفتم و  نیشخندی زدم، سیاوش برام یکم

 روی لبم گذاشتم.

با لرزیدن گوشی زیر دستم، نگاه خمار شده از دردم رو به 

 صفحه دوختم.
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و سرویس و نده کارن. نده توروخدا. دهنمونجوابش -

میکنه. قرار بود چند روز پیش برگردیم االن شکار میشه، 

 بذار برگردیم تهران خود ریما زنگ بزنه.

شد، سر نترس پیدا کرده غال کباب میمغزم داشت روی ز

بودم. از وقتی که همه چیم رو گرفت، همه چیم شد، 

 هیچی! تهش رو دیده بودم. 

خواست چی بشه؟ بمیرم؟ من یک بار مردم. وقتی بوی می

تنش رو هیکلش نشسته بود، مردم. وقتی عروسک یکی 

 دیگه شد مردم.

یار توجه به نگاه وحشت زده سیاوش و مهتماس رو بی

وصل کردم. صدای نفس های تند و پر حرصش بوی 

 داد.طوفان می

 ریمارو کجا خاک کردی؟ -
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انگار اشتباه تصور کردم، صدای خشدار و عصبیش شبیه 

 سونامی بود جای طوفان! 

اللی؟ تخم کفتر ندارم بشکونم دهنت. کجاست اون زن  -

 ت؟هرزه

○●○●○ 

عج  تا صلوات برای سالمتی و ظهور امام زمان ۰۴

 ��بفرستید
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 از خشم و حرصش لذت بردم. 

تونستم نگاه کرد. میبه شدت خودش رو کنترل می

وحشیش، نفرت، غیرت، حرص و تمام چیزایی که یک 

 تونست داشته باشه رو حس کنم. مرد می

ودش برام تمام حس های عظیم و خونه خراب کنی که خ

ای روی لبم نشست و با مکث نازل کرد. لبخند مسخره

 جواب دادم.

 تونه حرف بزنه.مریضه. نمی -

 چشه؟ -

 به تو چه؟ -

نفس هاش بلند تر شد و گوشی رو قطع کرد. دلش واسه  

همین صدای مغرور و عصبی لرزیده بود؟ واسه این لحن 

 محکم و کوبنده؟
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وار خندیدم. شونه صدای خنده هام بلند شد، هیستریک 

 هام لرزید.

 کرد و گرگمم میکشید، بغض داشت خفهقلبم تیر می 

 برای دختری غیرتی شده که دوستش نداشتم.

حیاط و جمع و جور کنید به بچه ها بگو اگه اومد  -

 باهاش درست رفتار کنن. 

ا کرد و سیاوش باز جام بلند شدم، مهیار مستاصل نگاه می

 دودلی و ترس گفت:

و دک نکردیم این هار نیاد شر درست کنه؟ هنوز آیت -

گشتی تهران. اصاًل شما برگرد نشه؟ رئیس کاش برمی

 کنیم.خودمون با ریما حلش می

دستی به گردنم کشیدم، آستین هام رو به سمت باال تا زدم 

و بی اهمیت به نگرانیشون داخل اتاق برگشتم. کاش کمی 

 تر باشم.داشتم تا سرحال بیشتر خونش برمی
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ساعت نزدیک ده شب بود که چرخ های فراریش جلوی 

 سراشیبی مالیم خونه توقف کرد. 

تب ریما هنوز پایین نیومده بود و قرص و آمپول جواب 

داد. در ماشین رو باز کرد، افرادم بهش خوش آمد نمی

 گفتن که حتی نگاهشون هم نکرد.

سینه صاف کرده، دگمه های پیراهن آبی رنگش تا 

 مد.اوش باز بود، پله هارو با حرص باال مییکی سینهنزد

جلوی در اتاق، درحالی که دست هام رو تو جیب شلوارم 

 فرو کرده بودم ایستادم.

بهم انداخت.  ش رو اول بسم اهللنگاه وحشی و درنده

مهیار با سر افتاده بهش خوش آمد گفت، عجیبه که برای 

 اون حداقل سر تکون داد.
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شم رو فریاد میزد و رگه های بیرون زده مردمک هاش خ 

بازوی دستش، از آستین تا زده شده پیراهنش مشخص 

 بود.

 ریما کو؟ -

مم کرد. نفرت و خشزبونم بین فکی که قفل شده کار نمی

 چیزی تا مرز انفجار فاصله نداشتن. 

ظاهر نگه داشتم، با سر به اتاق اشاره زدم که با قدم های 

و عصبی سر چشم های نیمه باز محکم از کنارم رد شد 

 ریما غرید.

باز تو عادت شدی مردی؟ بلند شو کارم واجب تر از  -

و بده، بعدش خودم خرج کفن و مردنته. جواب سوالم

 و میدم.دفن خودت و شوهرت

 

۵۸۱🍹 
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دونستن به چهارچوب در تکیه زدم، مهیار و سیاوش نمی

 کردن.کار کنن، وسط خونه حیرون به هم نگاه میچی

دست و دلبازی تو زبانزده مردمت و قوم های متحدته.  -

انداز ولی انقدر ولخرجی برات خوب نیست یکمم پس

 کن. همیشه ارث بابات به دادت نمیرسه.

نگاهش چرخید، گرگش انقدر رو سطح بود که حس 

 خواد. دنش زمان میکردم نیم ثانیه واسه شیفت دامی
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چشم های سرخش شبیه بومرنگ برگشت، فکش منقبض 

کرد که انگار بهش شده بود و طوری پر نفرت تماشا می

 تجاوز کردم.

 ارث بابای پفیوز تو چیه؟ حرومزادگی ذاتی؟! -

نگاهم رو باریک کردم، ریما زیر لب ناله ریزی کرد و 

 هوا پنجه آرشام رو گرفت.بی

اینجا پسر عمو؟ باز آدم کم آوردی  واسه چی اومدی -

 هات اومدی سراغم؟واسه خالی کردن عقده

سمتش چرخید، با اخم تندی دستی به پیشونی عرق کرده 

 ریما کشید که فوری خودش رو عقب برد و تشر زد.

 نکن! -

 تب داری حیوون.  -



 

Romanzo_o 3293 

به زخم عمیق کنار پیشونی ریما زل زد. نیم نگاهی هم به 

و گردن کبود من انداخت و با طعنه  بازوی پانسمان شده

 گفت:

کنید اشکال نداره، هرچند معاشقه دارید خودزنی می -

شما دوتا از خودزنی و مرگ به دست جان ویک هم 

و ببرید یه جای دیگه. اگه جواب بدتره. فقط مرگتون

دادی الزم نبود تا اینجا بیام و وقتم حروم و میگوشیت

 کنم.

اف کرد، به پشتی تخت تکیه ریما به سختی تنش رو ص

 ش باال کشید. داد و پتور رو تا نزدیکی سینه

 رمقش رو بهش دوخت و با قاطعیت گفت:چشم های بی

یه چیزی از مال و اموالم گم شده. یه میراث خانوادگی  -

 که به شکل تحقیر آمیزی بابام از برادرش محروم کرده. 
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ی ارقرریخت، بیکالفگی و تشویش از سروشکلش می

زیاد گرگش و خشم و نفرت و حرصی که با غل و زنجیر 

نگه داشته باعث شد قدری کنجکاو بشم و تیز ریمارو 

 نگاه کنم.

دست هاش رو تو جیب شلوارش فرو کرد و خیره تو 

 مردک های لرزون ریما غرید.

 کجاست؟  -

م م به بیرون کشیدن اسلحهقدری به میل درونم و عالقه 

 دم.فرمان صبر کردن دا

 ریما نگاه دزدید و سرش رو پایین انداخت.

 آرشام نیشخندی به جفتمون زد. 

الل نمیری دختر عمو. آلفای جوان گروه نقره. موش  -

و با این نره خر کردی الل بازیات و خورده؟ حالتزبونت
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و به کار بان نیستما. زبونتواسه منه؟ من اینجا باغچه

 ون میره توهم!بنداز. به کار نندازی بدجور کالهم
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تو یک ثانیه دستش دور یقه ریما سفت شد و رو به چهره 

 ش غرید.وحشت زده

و پوست کنده تحویل یه هو دیدی زد به سرم جنازت -

شوهرت دادم. کجاست دختره خراب؟ اون دشنه کوفتی 

 کجاست؟
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دش مچاله شد، نگاه ملتمسش رو ریما وحشت زده تو خو

 بهم انداخت. منی که واکنشی جز نیشخند زدن نداشتم. 

و میگم. همونی که بابای الندگم باهاش میدونی کدوم -

رفت کشتارگاه! همونی که بابای تو به خاطر تک خوری 

برادرش با ما قطع رابطه کرد. همونی که برادر بیشرفت 

اگه االن زبون باز  ای کهخواست بدزده! همون دشنهمی

 کنم!ش پارت مینکنی با مشابه

 ریما انگار یادش بود، بدجور هم تو ذهنش هک شده.

 دست من نیست، گذاشتم سرجاش. -

یک ثانیه نگاهش گرد شد ولی فورًا حالل ماه نگاهش از 

 وسط شکست و داد زد.

 تبر پدرت لعنت ریما، دست زدی بهش؟ مگه ارث ننه -

هش؟ هیچ میدونی اون کوفتی چیه؟ بود که دست زدی ب

 هیچ میدونی چقدر خطرناکه؟
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فریاد هاش هر ثانیه بلند تر میشد. سیاوش و مهیار 

 وحشت زده جلوی در بودن.

بهشون اشاره زدم بیرون رفتن، وقتی اتاق خالی شد ریما 

 کمی جرات به خرج داد. 

مردمک های مشکیش مدام روی من چرخ میزد و با اشعه 

 کرد دخالت کنم.س مینگاهش التما

 میدونم م...من مجبور شدم...به خدا گذاشتم سرجاش. -

اگه گذاشتی االن چرا نیست؟ اگه گذاشتی االن چرا سر  -

 جاش نیست؟

لرزوند. سیگاری فریاد های بلندش ستون خونه رو می

روشن کردم و کام عمیقی ازش گرفتم. صدای هق هق 

 ریما بلند شد.
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ین شدس، به آیت و جادوگراش اون دشنه یه چیز نفر -

 دادیش؟

 پس گرفتم. -

نگاه سرخش چرخید و به نوک نارنجی رنگ سیگارم 

 کرد. خیره شد. ریما اشک هاش رو به سختی پاک می

 م ایستاد.جلو اومد، سینه به سینه

 واسه چی دادید بهش؟  -

 برای نجات جونم داد. -

 فکش منقبض شد، انگشت های دستش سفت شد. 

ارو از ته حلقم بیرون فرستادم که ریما به حرف دود سیگ

 اومد.

خواست. ما دنبال اون مراسم نیستیم به خدا، آیت می -

 بهش دادم ولی کارن پس گرفت و گذاشتیمش سرجاش.
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 نذاشتم سرجاش. -

نگاه عسلیش تیز ترشد، نیشخندی روی لب هام نشست. 

 ریما حیرون شد و لب گزید.

 چی کارش کردی؟ -

 ه. امن تر از جایی که بابات مخفی کرده.جاش امن -

 پسش بده الزمش دارم! -

ترکید. با لحن ای گرفتم، قلبم داشت میکام دیگه

 خونسردی گفتم:

 الزمش نداری. -

 ��تا صلوات برای سالمتی و ظهور امام زمان بفرستید۰۴

 

۵۸۱🍹 
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داشت، خروش و جوشش خشم و یک گام دیگه بر

حرصی که آغشته به ترس بود تو رگه های عسلی رنگ 

 نگاهش که کمی ناخالصی سرخ داشت، جریان پیدا کرد.

تو کی هستی که اظهار نظر میکنی؟ تو کی هستی که  -

به ارث و میراث خانوادگیم تصمیم میگیری؟ راجع

 کاره ای تو؟ چی

توتون کل  پک بعدی رو عمیق تر زدم، حجم دود و

 خواستماهیچه های سینم رو مثل مه گرفته بود، انگار می

 جلوی مسیر خروجی خشمم رو پنهان کنه.
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خوای بکشی؟  و باهاش میخوره؟ کیبه چه دردت می -

تو آلفایی. بابات قبل تو این کارو کرده. تا هفت نسل 

بعدت تامین شدن تو چته؟ چرا انقدر تک خوری؟ چرا 

 مخوای؟ شاید یه نفر دیگهخودت می و فقط واسهقدرت

 دلش بخواد تا هفت نسل بعدش آلفا شه. 

کشید، افسارش رو شل نکرده بود که اگر گرگش زوزه می

 کرد.کرده بود االن آرواره هاش داشت گردنم رو خرد می

 پنجه هاش دور یقه لباسم سفت شد. 

 و بریزم ترسی ندارم.میدونی از اینکه خونت -

سایید، گارد ریک کردم، فک روی فک مینگاهم رو با

گرفته بود یک طوری رگ گردنش متورم و قرمز شده که 

مطمئن شدم به اون آزار و بهم ریختگی که دلم 

 خواست رسیده.می

 سر زندگی جفتم باهام یکی بدو نکن! -



 

Romanzo_o 3302 

 دربرابر غرش تندش، اخم تندی کردم.

ه، نجفتی که حرف میزنی قبل اینکه زیر هیکل تو ناله ک -

زیر من بود. فقط فرقمون اینکه واسه تو اوپن بود به من 

رسید کاًل مسدود شد. اون دخترو از بچگی من انتخاب 

س. دونستم پری دریایی دورگهکردم، از بچگی می

ترسی میدونستم مادربزرگش و مادرش کیه. حاال می

و قربونی کنم؟ بخوام بره ای که خودم پروارش کردم

ترسی راز کوچولوت برمال شاید می ترست از اینه؟ یا

 بشه؟ 

مشت گره خوردش باال اومد. فکم سوخت، دندونم تیر 

 کردم.کشید. طعم خون رو تو دهنم احساس می

 نیشخندی روی لب های پاره شدم، نشست.

 خواست باهاش دست و پنجه نرم کنم!چقدر دلم می

*** 
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ندازی؟ واسه چی باهاش واسه چی باهاش کل می -

یقه میشی؟ اصاًل چرا خنجرو نذاشتی سرجاش  دست به

 کارن؟ بهت اعتماد کردم دادم بهت! 

اینبار قالب یخ رو روی پیشونی ورم کردم گذاشتم و 

 د.کشیخندیدم. ته گلوم سوخت و دندونم بدجور تیر می

منم بهت اعتماد کردم گذاشتم بیای تو زندگیم، تهش  -

م نکردیم! یکم چی شد؟ االن تازه مساوی شدیم. واال کاری

ن خود نیست کاوه به هینرمش کردیم. دستش سنگینه، بی

 هین افتاده بود.

ناراحت از بین خرده شیشه ها و صندلی که شکسته رد 

 شد.

کنارم روی تخت نشست. هنوزم یاد پهلوی خونی آرشام  

 میوفتم نیشم ناخواسته شل میشه.

●□●□● 
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 ستیدتا صلوات بفر ۰۴سالمتی و ظهور امام زمان عج 
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 از بین پلک ورم کردم نگاهش کردم که خسته گفت:

خواد تاج گذاری کنه. دشمنی با پادشاه واسه ما می -

گرون تموم میشه. چرا انقدر دری وری بهش گفتی؟ وقتی 

 هنوز اون دختر واست مهمه؟

 اخم کردم.

 مهم نیست! -
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 ندید، پیشونیم رو نوازش کرد.تلخ خ

 من که میدونم هست، میدونم هنوزم بهش حس داری! -

 آب گلوم رو قورت دادم و گرفته گفتم:

ندارم. حس ندارم، انقدر تکرارش نکن. نرین تو  -

 اعصابم!

 لب گزید.

دی. اگه کرنباید بهش دروغ میگفتی. نباید تحریکش می -

وز زخماش بعد تونستی بزنیش به خاطر این بود که هن

درگیری با کاوه خوب نشده وگرنه میکشتت! اگه به 

 ش دستور حمله به مارو بده...گله

پنجه ظریفش رو گرفتم و یخ رو از روی پیشونیم 

 برداشتم.
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و جدی نگیره. رازی که درمورد احمق نیست تهدیداتم -

زنش هست براش مهمه، ریسک نمیکنه که برمال شه. 

یره. امروزم فقط یک گفت و زندگی خودش به قهقرا م

گوی کوچولو کردیم که تهش به بحث کشیده شد. مادامی 

 و جمع میکنه.که فکر میکنه خنجر دست منه حواسش

نگاه ریما گرد شد، از تیر کشیدن کمرم به پهلو چرخیدم 

 که صدای وحشت زدش تو گوشم پیچید.

 خنجرو به کی دادی کارن؟ خنجر دست کیه؟ -

 شست.لبخندی روی لبم ن

 به تو ربطی نداره عزیزم. بیا اینجا... -

تنش رو کنار خودم خوابوندم. تاپش رو یکم باال دادم و 

سوخت آروم درحالی چشم هام از درد و خستگی می

دستم رو از شلوارش و لباس زیرش رد کردم و بین 

 پاهاش بردم.
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کسی نباید بفهمه پریودت عقب افتاده، فردا تنها برو  -

بده. هرکیم پرسید چرا حالت بده میگی  دکتر آزمایش

 و نشون بدی.پریودی. نبینم زخمات

 تو بغلم تکون خورد، دست هاش رو روی سینم چسبوند.

نوازش وار دستم رو حرکت دادم که لب هاش رو گاز  

 گرفت.

چرا وقتی دوستم نداری این طوری میکنی؟ من که  -

 میدونم اگه حامله باشم میگی بندازش.

افتاد، حرکت انگشت هام اشت روی هم میچشم هاش د

رو بیشتر کردم و الله گوشش رو بوسیدم که بغ کرده 

 زمزمه کرد.

حاال اگه یاسمن ازت حامله بود داشتی از خوشحالی  -

 میمردی.
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 حال شد.زیر دستم لرزید و بی

تو بغلم گرفتمش و درحالی که از تمام درد و غصه های  

 کوبید تنش رو به تنمتلنبار شده وجودم قلبم سخت می

 چسبوندم و زیر لب گفتم:

خواد دوباره بزنمت. به اندازه بخواب ریما، دلم نمی -

کافی سر خنجری که دادی به بابام ازم خوردی. االنم 

ساکت شو. بزار به دوست داشتنی بودن یا نبودنت، فکر 

 کنم!
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*** 

 "آرشام"

خوای بری چشمات خیلی سرخه، عرق کردی. می -

 خونه استراحت کنی؟

خواست از اومد، وقتی مینفسم تا یک جاهایی باال می 

 خورد. بینیم بیرون بره وسط راه با مغز زمین می

دستم رو روی خاک مرطوبی که تصویر محوی از جای 

 پای یک گرگ نر رو تو خودش حفظ کرده کشیدم.

 دست دست کرد و مالیم ادامه داد. لیدا یکم

گردن. مطمئنم یه و بچه ها میست. اطرافرده پاش تازه -

 کنیم.چیزی پیدا می

 سهراب خودش رو کنارم کشید، عمیق بو کشید. 
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گوش هاش رو به سمت باال سیخ کرد. با سختی به 

 درخت تکیه دادم.

کرد و از تیر کشیدن ماهیچه های گردنم کمرم درد می 

 هام درهم بود. اخم

پژمان از بین درخت ها سمتمون اومد. صدای خش خش 

برگ های زیر پاش، چند ثانیه جیرجیرک های زیر درخت 

 رو خفه کرد.

رد پاها تا یه جایی مشخصه، بعدش تموم میشه. طرف  -

 خیلی زرنگه معلوم نیست با چی سروکار داریم.

شیفت داد، خودش رو جلو کشید. سهراب دست به سینه 

 به درخت تکیه داد و پر حرص گفت:

سروپا سروکار داریم! چیه این با یه گرگ بدون گله بی -

مهمه آخه! جای اینکه استراحت کنی افتادیم رو دور 

 ردیابی. شاید تا االن از قلمرو رفته بیرون.
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م پژمان نگاهش رو ازش گرفت. دستش روی شونه

از نشست، تو مردمک های قرمزم دنبال انعکاسی سرخ 

 خودش بود.

میری خونه؟ اینجارو بسپار دست ما. چند شبه نمیری  -

روبه  و که دیدیخونه. گفتی بیمارستان گفتم باشه. ماکان

راهه. سعیدم مرخص شده فردا میاد اینجا رو سرمون 

 خراب میشه ولی تو باید استراحت کنی.

نگاهش رو با نگرانی به زیر کشید، به پیراهنی که هنوز 

ای رنگم مشخصه، اشاره ون از زیر پالتو قهوهلکه های خ

 زد.

 زخمت آلفام. تو هنوز خوب نشدی. -

سرم رو باال گرفتم، تاریکی بدون انتهای جنگل چشم آدم 

 رو میزد. 
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درخت هایی که دست هاشون رو توهم گره زدن و چتری 

 ها تا اثری از آسمون نبینیم. شدن واسه ما زمینی

ا کنید. اینکه کیه و زرنگه و این گرگ سفیدو برام پید -

کدوم سوراخ قایم شده واسم مهم نیست فقط پیداش 

 کنید.

به سختی صاف شدم، قدم های محکمم تحت تاثیر درد 

تند و تیزی که تو کمرم و پهلوم مثل ماری خبیث جوالن 

 داد، قدم هام رو ناهماهنگ کرده بود.می

 یبه سختی دم عمیقی گرفتم که واسه بازدمش باید کل

 کردم.سرفه ریز و درشت می

 

۵۸۵ 
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از بخش عمیق و بیش از حد تاریک جنگل سمت دژ 

 برگشتیم. 

تم دونسبا ویالی خودم نیم ساعت فاصله بود و بعید می

 م من رو تا اونجا برسونه.حتی گرگ عصبی و کالفه

در مصرف برق اتالف دژ مستحکم روبه روم به حدی 

کرد که تمام محوطه اطراف از روشنایی چراغ انرژی می

 ها قابل دیدنه.

 اومدن.م میپژمان و سهراب شونه به شونه

شیش دنگ حواسشون به اطراف بود. میشا و لیدا گاهی  

 کردن.سریع تر از ما ورجه ورجه می
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با ورود ما و باز کردن در حیاط، صدای خنده مردا از ته 

غ به گوشم رسید. خسته و شاید کسل تر از اونی بودم با

 که بخوام به بحث هاشون توجه کنم. 

میشا و لیدا پیش پسرا رفتن و من تن خسته و آش و 

 الشم رو روی مبل سه نفره کنار دیوار انداختم.

 یه چیزی بیارم بخوری؟ -

نه، فقط یکیتون بره به فدریک پیغام بده جلسه فردارو  -

 بندازه شب.

چنگی به موهام زدم. با رفتنشون تو یک سالن دویست و 

 سی متری با یک میز دایره و کلی صندلی تنها موندم.

کشید، مغزم از هجوم افکار مزاحم و فاسد م تیر میشقیقه

 سوخت. پهلومم که انگار آتیش گرفته. می

 با وجود گرمی سالن و روشن بودن رادیاتور سردم بود.
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م نم جمع کردم و چشم های خستهدست هام رو زیر سی 

 رو چند لحظه بستم.

 سرم رو عقب بردم و به پشتی مبل تکیه زدم. 

 شنیدم.صدای قدم های آرومش رو می

 و بذارم؟چرا ده دقیقه دیر تر نیومدی یکم کپه مرگم -

سکوت کرد، کمی جلوتر اومد. از الی پلک های نیمه 

تم رو کنار بازم رد انگشت هاش رو دنبال کردم. آروم ک

 زد و به خون پهلوم نگاه نگرانی انداخت.

 چیکار کردی؟ باز که خونی شدی؟ -

 چشم های سرخم دربرابر سرخی نگاهش سه هیچ باخت. 

تیله های یشمیش تو تشتی از خون خیس خورده بودن. 

 خندیدم و خشدار گفتم:

 تو که از خون بدت نمیاد! -
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بکشم. به  اخم کرد، کتش رو درآورد. کمکم کرد دراز

 سرو گردنم دست کشید و خسته گفت:

زخمت دوباره باز شده. انقدر انگولک میکنی فکر   -

میکنی خوبم میشی؟ رحمت اگه بفهمه از دست سکته 

 میکنه.

دستم رو زیر سرم بردم و خمار نگاهش کردم، پیراهنم رو 

 باال زد، کل پانسمان سفیدم خونی شده بود.

حال میده! یه بار امتحان  از انگولک کردن خوشم میاد -

 کن انقدر خوبه...
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نگاه کالفه و عصبیش رو رونه چهره رنگ پریده و بدن 

 سردم کرد.

گرفتم خیلی راحت تر و قابل تحمل تر اگر سرطان می 

 بود تا توی این موقعیت باشم.

زخمم رو تمیز و ضد  خودش پانسمانم رو عوض کرد،

 عفونی کرد. کارش که تموم شد آروم پرسید:

 حالت خوبه؟ -

 زنت کجاست؟   -

دست هام رو پشت گردنم بردم. دست های خونیش رو 

شست و با حوله سفیدی پاکش کرد. صندلی جلو کشید و 

 روبه روم نشست.

 فرستادمش تهران.  -
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 سری تکون دادم.

ادی. اصاًل خودتم باید فرستخوب کردی، باید زودتر می -

و رفتی. قاراشمیش شده. خر تو خره، سگ صاحبشمی

 نمیشناسه. به افرادت بگو برگردن. برو تهران نمون.

به پشتی صندلی تکیه زد، دستی به ته ریشش کشید و 

 م گفت:دربرابر لحن کالفه

 پرسیدم حالت خوبه؟! -

 پیراهنم رو آروم پایین کشیدم و نشستم.

ی نگاهش به تحریک بوی خون تندی که خیره تو سرخ 

 دادم، قرمز تر و درخشان تر شده لب زدم.می

و برنگردونده. مطمئنم سه روز گذشته و پریزاد یاسمن -

ذاره برگرده. از اون طرف کارن تا خنجرو نبرم براش نمی

کار کرده. ریمام که پدرسگ خنجرو معلوم نیست چی
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رو به فنا داده. دلش واسه این مرتیکه جا*کش رفته خنج

آیت از پسرش شکست خورده با جادوگرا غیب شدن. 

پریزاد تو قلمروم داره قدم میزنه و مردمم از ترس جرات 

بیرون اومدن ندارن! این گرگ سفیده هم شده قوزباالقوز! 

 معنی خر تو خرو فهمیدی یا بیشتر توضیح بدم؟!

فقط تماشام کرد، حرص قفل شده در کالمم انقدر آتیشش 

 کرد.ند و گزنده بود که هر تیزی رو مالیم میت

نفس بلند و خستم رو بیرون فرستادم. کمی خم شد، 

آرنجش رو روی رونش تکیه زد و انگشت هاش رو 

 جلوی پاهاش درهم تنید.

تو جست و جوی اون گرگ غریبه افرادم تو سرعت  -

تونن دنبالش باشن. جنگل های اینجا به بیشتری می

ر و کوهستان خیلی وسیعه. در مورد خصوص نزدیک آبشا
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و زدیم. دارن میرن اصفهان. به آیت و جادوگرام ردشون

 انجمن خبر دادم اونام حواسشون هست!

 کردم که خندید.خمار، با چشم های نیمه باز نگاهش می
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خنجر که دست دوتا از بدبختی هات کم شد. میمونه  -

بوسه. کارن یه زمانی عاشق زنت بود. قطعًا و میخودت

 کرد پسخواست بکشتش تو جنگل این کارو میاگه می

و الکی راه انداخته که گند بزنه تو حالت. این جنگ روانی

عًا شه. قطریمارو کاًل خط بزن میمونه پریزاد که یاسمن نوه
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خوای تا بالیی سرش نمیاره! بهتره بری ازش زمان ب

 خنجرو پیدا کنیم.

لب های خشک شدم رو با زبون تر کردم که لیوان آبی 

دستم داد و با همون صدای محکم و پر صالبتش که 

 همیشه ذرات امید توش برق میزد، ادامه داد.

یاسمن تو روی پریزاد ایستاد، نمیمونه پیشش. دختره  -

دلش پیشت گیره و شانس بزرگت دربرابر پریزاد همین 

 قه یاسمن به توعه. پس...عال

حالی دست هاش رو قاب شونه هام کرد و خیره تو بی

 نگاهم گفت:

استراحت کن، حالت خوب شه. گاردم تو قرارگاهت  -

 کنیم. پای منم گیره، پریزاد وقتیمستقر شدن. درستش می

و ببره اشاره کرد که یسنام جزو اهدافشه. خواست یاسمن

و رو دوشت بذارم. مسئولیت پس ازم نخواه برم و بار این
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کارارو تقسیم کنیم. مثل گذشته! خنجر با تو، پیدا کردن 

 گرگ سفید و زیر نظر گرفتن آیت و کارن با من اوکی؟

آب گلوم رو قورت دادم و پس کلم رو به مبل تکیه زدم 

 و خمار خندیدم.

جون بخورمت! چه سکسی شدی. تو نمیگی این طوری  -

هات میشی، دلم برات ریز ریز حرف میزنی جذاب میشی، 

 میشه کوچولو میشه؟ 

 لب هاش رو به خنده ریزی مزین کرد.

فحشی نثارم کرد و ازم فاصله گرفت. آب جامونده ته  

لیوانم رو سر کشیدم و با نگاه قدردانی نگاهش کردم، یک 

 وقت هایی احساسات در کلمه جا نمیشدن.

داخت و کالفه پالتوش رو روی دسته مبل روبه روم ان 

حینی که با خم کردن کمرش، تو جیب بغل دنبال چیزی 

 گشت، گفت:می
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و بکش و استراحت کن، سیفون ترشحات ذهن مریضت -

نگرانم زخمت وخیم شه. متاسفانه برای زخم گرگینه ها 

 نمی تونم  کاری کنم.

با خنده سری تکون دادم که از تو جیب کتش چند تا 

ر قدیمی که شبیه جیگ پاکت و نامه سوخته و یک کتابچه

 زلیخاست، بیرون کشید.

اینا تنها چیزایی که از کارگاه سوخته بابام مونده. هرچی  -

 و واست آوردم.  که بود

کاغذ هارو ازش گرفتم و رو پام گذاشتم که کلید زنگ 

 زده ای سمتم گرفت.

اینم تو صندوقش پیدا کردم. نمیدونم کلید کجاست.  -

لی نداشتیم که با همچین چیزی تاجایی که یادمه هیچ قف

 باز شه.
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به دندون های مدل آج فیل کلید دست کشیدم. ذهنم بین 

 تمام دردا داشت فلش بک میزد. 

 این طرح روش چقدر آشناست! -
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حکاکی های ریزی که روی دسته کلید به شکل ستاره 

شناختم. نگاهم رو تنگ تر کردم، رو می بود. این ستارها

 هفت ستاره نزدیک هم شبیه دب اکبر بودن.
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دستم رو باالی مبل تکیه زدم، با اون یکی دستم زخمم رو 

 فشار دادم و سرپا شدم.

خیلی آشناست. شبیه یکی از چیزایی که آرزو به دل  -

 موندم بشکنمش!

د رزیر بغلم رو گرفت، دستش دور کمرم پیچید و کمک ک

قدم بردارم. دست چپ سالن یک در بود. دری که مربوط 

 اومد.به جلسات خصوصی سران قبایل به حساب می

 اتاق کار پدرم! 

بچه بودم یک بار فرشش رو سوزوندم. کلیداش رو 

داشتم، وقتی درو باز کردم امیر از دیدن حجم  اشغال 

 هایی که روی هم تلنبار شده چشم هاش گرد شد.

دیوار کشیدم و روی کارتون پوسیده ای که  خودم رو کنار

 نم داشت نشستم.
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 چه بالیی سر اینجا آوردید؟ -

آب گلوم رو قورت دادم. کاغذ دیواری اتاق کنده شده 

بود، لوستر، وسط اتاق شکسته افتاده بود. شیشه ها 

قبایل، میز کاری همشون پودر شده بودن. صندلی سرای 

 شده!که سوخته و پرده های شرحه شرحه 

روکش مبل سلطنتی قلوه شده بود و هنوز بوی بنزین 

 داد. لبخند عریضی زدم و گفتم:می

خیلی وقت پیش، مخالفت عمیق خودم رو به تصمیم  -

 پدرم  ابراز کردم. 

 این شکلی ابراز کردی؟ -

سرفه کردم. کمرم رو به دیوار چسبوندم، نور گوشیم رو 

 روشن کردم و گفتم:
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داد! زیر قفسه ها یه صندوق نمیای گوش جور دیگه -

 چوبی هست که جای تبرم روش مونده. 

نگاهش رو سمت قفسه های فلزی کنار پنجره انداخت. 

صندوق رو پیدا کرد. ابعادش بزرگ و سنگین بود، جای 

بلند کردنش، سمتم هولش داد و خودش هم جلوم زانو 

 زد. 

دستی روی خاک تلمبار شده روش کشیدم. نور گوشی 

 وی صندوق انداختم.رو ر

ستاره قطبی درست روی در گنبدی شکلش برق میزد. 

 خورد.دب اکبر کامل بود و کلید به قفل می

حس بدی بهم دست داد، امیر مشتاق بود داخلش رو 

 ببینه.

چرا صندوقی پیش پدرت بوده که کلیدش دست بابای  -

 منه؟
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نیم نگاهی بهش انداختم. تردیدم رو که دید خودش رو 

م کشید و کمی صندوق رو چرخوند و به حکاکی کنار

 هاش نگاه کرد.

 چرا بازش نمیکنی؟  -

دونم چرا نگران بودم بعد ده سال بخوام بازش کنم. نمی

 این صندوق جزو راز های بابام بود. 

از بچگیم تو اتاقش جایگاه خاصی داشت، مثل جواهری 

 کرد.با ارزش ازش نگه داری می

فل انداختم و در صندوق رو باز کلید آج دار رو داخل ق

 کردم. چند لحظه طول کشید تا درک کنم به چی زل زدم، 

 ته.ایسرنگم پرید و حس کردم ضربان قلبم داره کم کم می

 با وحشت زمزمه کردم.

 یا خود خدا! -
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 و کنکاشون چیآرشام نشستی باالسر یه مشت استخ -

میکنی؟ پریزاد بفهمه به خدا قسم خانواده که هیچ 

 مردممون هم آتیش میزنه.

د لرزیچهار زانو نشسته بودم، خیس عرق بودم. دستم می

و حتی توان فکر کردن نداشتم. عکسا دلم رو بهم میزد. 

 خواستم باالی قبر پدرم باال بیارم.می
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اد ها که میفت امیرحسین کالفه قدم میزد، چشمش به عکس

کرد و فحش رفت و زیر لب لعنت میاخم هاش توهم می

 داد.می

 طمع انسان تا کجا پیش میره؟ -

دست از قدم زدن برداشت. عکس هارو بین انگشت هام 

 گرفتم.

استخون های شکسته، جمجمه شکسته دوتا دختر، دنده  

 هاشون از چند ناحیه شکسته شده بود.

ن آش و الش دختری که خندید و تپدرم تو عکس می

 داد.زیر دستش بود رو نشون می

طمع تا کجا امیر؟ یه حیوون اینکارو با دشمنش نمیکنه.  -

به خدا قسم نمیکنه. اینا چی کار کردن؟ چه طوری 

و کنن و بعدش عکس بگیرن؟ چه تونستن همچین کاری
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طوری از سر بریدن یه دختر عکس گرفتن؟ بابت چی 

 ون خوشه؟ خوشحالن؟ بابت چی دلش

کالفه موهای روی پیشونیش رو عقب فرستاد. خم شد و 

 عکس ها رو از بین مشتم بیرون کشید.

 نگاه نکن، بسه.  -

نگاه سرخم رو باال آوردم، فکم از انقباض زیاد سفت شده 

ش قرمز بود، بود. رگ های گردن امیر و کنار شقیقه

اد دخورد ولی خونسرد نشون میش سریع تکون میسینه

 درحالی که نبود. 

 درد کمرم و درد پهلوم بی طاقت ترم کرده.

پریزاد حق داره از ما بدش بیاد، اگه این عکسارو دیده  -

 باشه، اگه فهمیده باشه!

 روی پام چند بار کوبیدم ناله زدم.
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وا مصیبتا! وا مصیبتا! لعنت بهتون، لعنت بهتون! ای خدا  -

ن. ای توف به نیامرزه شمارو! ای توف تو روح و قبرتو

 جدو آبادتون! ای بر همه چیزتون لعنت...

 امیر کالفه لب زد.

 پاشو تا کسی اینارو ندیده باید دفنشون کنیم. -

حس کردم واقعًا سرطان گرفتم. یک غده سفت و سخت 

 داد. ملتهب گلوم رو فشار می

فکر اینکه کسی بخواد این بال رو سر یاسمن بیاره داشت 

 سیر جذاب درمیاورد.جونم رو از ده تا م

قلبم داشت تیکه تیکه میشد. امیر پرده نیمه سوخته رو 

 پایین کشید. 
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برعکس حرکات تند دستش تمام استخون هارو آروم الی 

پرده پیچید. دو طرفش رو گره زد و شبیه بخچه جمعش 

 کرد.
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م! مخم رد داده بود، رسمًا اعالم داشتم دق میکرد

ای از غم زوزه بازنشستگی کرد. حتی گرگم زیر سایه

 کشید.می

تو چشم هام نگاه کرد و با صدای خشدار و گرفته ای 

 گفت:
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سر به نیست کردنشون با من. پاشو اگه کسی یدونه از  -

این عکسا و استخون هارو ببینه بین تمام ایالت هامون 

اداشم. پریزاد بفهمه اینا پیش توعه به جنگ میشه. پاشو د

و ازت میگیره، جنگ راه میندازه. خدا قسم یاسمن

دونی جنگ بین پریای دریایی و ما یعنی چی؟! تا می

 بدبخت عالم نشدیم پاشو!

 سرم رو بلند کردم و خسته گفتم:

بدبخت تر از این؟ ما اشرف مخلوقاتیم؟ خدا مارو  -

ون بدتر باشیم؟ چوب و اشرف مخلوقات کرده که از شیط

و بزنه تو فرق سرمون آدم میشیم؟ اصاًل آدمیمم ترکه جهنم

امیر؟ تو دلت میاد این کارو با دشمن خونیت کنی؟ 

 تونی؟می

بخچه رو زیر بغل زد. رو پاهام که ایستادم تو ایرپاد 

 گوشش زمزمه کرد.
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 و بیار دم جاده. بیل و کلنگم بیار.ماشینم -

لبته بیشترش رو امیر کند تا من! تو یک گودال کندیم، ا

عمیق ترین جای جنگل، دم دم های طلوع خورشید بود 

 که استخون  هارو دفن کردیم.

عکسارو سوزوندیم. پای درخت نشستم، سرم سنگین، 

 قلبم از اون سنگین تر!

امیر خسته بیل و کلنگ رو کناری انداخت. اومد کنارم 

ه برگه بین نشست. یکی از پاهاش رو دراز کرد و ب

 انگشت هام زل زد.

 این چیه؟ -

آب گلوم رو سخت قورت دادم. زمین سرد بود و حس 

رطوبت از پشت بهم وارد میشد و دردم رو تشدید 

گناه رو بعد سی و کرد. از این که جسد دوتا دختر بیمی
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ای سال بدون هیچ تشریفاتی انقدر غریبانه دفن خورده

 کردیم ناراحت بودم.

 متش گرفتم و گفتم:برگه رو س 

امضای بابای تو و بابای من پاشه. تعهد یا قراریه که بین  -

و انجام بدن. توش خودشون گذاشتن که مراسم ماه خون

نوشته برای سرکوب شاه پریون جسد و استخون قربانی 

 ها رو نگه دارن.

 برگه رو با انگشت های خاکی ازم گرفت.

ه نفر بودن. ولی ما سه تا امضا پاش خورده. یعنی اینا س -

 استخون دو جسدو پیدا کردیم. سوال اصلی اینکه...

 بین کالمم پرید و با لحن عصبی زمزمه کرد.

نفر سوم کیه؟ تو اون تاریخ جز پدر های ما کی اون  -

 مراسم رو انجام داده؟ کاوه؟
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 سری به معنی نه تکون دادم و گفتم:

جدش این  و انجام دادن. پدرپنج نسل قبل کاوه مراسم -

کارو کرده. زمانش خیلی عقب تر از کار پدران ماست. تو 

عکسا فقط بدن تیکه تیکه شده دوتا پری بود. نفر سوم 

 چی؟

 امیر کمی مکث کرد و خیره تو نگاهم جواب داد.

و تنها انجام دادن. از باباهامون بعید نیست شاید مراسم -

 که نفر سوم رو سر طمعشون کشته باشن!

 اومد! درمی با عقل جور

 و برگردونم.باید برم دیدن پریزاد. باید یاسمن -
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ای کت مشکی با پیراهن سفید، کروات فستیوال سرمه

 ای رو تست کردم.رنگ، عطر مدیترانه

 موهام رو ژل زدم و کمی سمت باال شونه زدم.

وباره ش شده! دشبیه کسیه که عروسیه ننه متیپ و قیافه 

 به در خونه نگاهی انداختم.

 ساعت نزدیک هشت شب بود.

با وجود سه تا مسکن سرپا بودم، وجودم و افکارم در 

 ستیز کامل بودن.
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یک جنگ تموم نشدنی! احساساتم، تصاویری که هنوز  

 کرد و قلبم رو به درد میاورد.هم دلم رو ریش می

کردم ندیدم، نشنیدم، کشف نکردم، دفن می باید وانمود 

 نکردم! انگار صبح خودمم دفن کردم.

 از نازی پیاده شدم.

 در فلزی رو هول دادم و داخل شدم.

دونستم دروازه کجاست فقط از ورود به حریم می 

 شخصی پریا نگران و دلواپسم. 

جلوی ورودی ایستادم، به نمای قدیمی خونه که مطمئن 

 م نگاهی انداختم. بودم خالیه نی

اگه سر ورود بی اجازه به قلمرو پریزاد پاره بشم خیلی  -

 جذاب میشه.
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دمی گرفتم و آروم جلو رفتم، عبور جریان خنکی از 

تاروپود وجودم وادارم کرد یک ثانیه چشم ببندم و از این 

 حس لذت ببرم.

 کرد. دوباره دیدن این بهشت هر کسی رو درگیر می

آفتاب نگاه کردم. خورشید وسط به اطراف دریاچه 

درخشید و هوا مثل اواسط تیر و مرداد گرم و آسمون می

 مطبوع بود.

دستی دور لب هام کشیدم. از این حجم از سکوت و 

 خالی بودن محوطه کالفه شدم.

خوای؟ مهمون ناخونده؟ مهمون پریزاد؟ مهمون نمی -

خوای به خونده؟ گرگینه مهربون و جذاب چی؟! نمی

 دت سالم کنی؟داما

صدایی نبود. واکنشی نبود، پری نبود، حتی حس وحشت 

 و ترس هم نبود! 
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 پوفی کشیدم. 

نگاهم قفل آب زالل دریاچه و تخته سنگ وسطش شد. 

 جلو رفتم. بدون دراوردن کفش و لباسام تو آب رفتم.

 درست لب دریاچه کم عمق بود تا روی سینم آب اومد. 

ک جورایی لم دادم و دست هام رو پشت سرم بردم. ی

 خیره به آسمونی که صاف و آفتابی بود دم عمیقی گرفتم.

 تو دریاچه من چی کار میکنی؟! -

 لبخندی روی لب های ترک خوردم نشست.

م ورژن های خونه اومدم افتاب بگیرم. انصافًا خونه -

 تورو نداره. تو حتی خورشیدت از سرزمین من گرم تره!
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روی تخته سنگ نشسته بود. مچ پاهای سفیدش رو تو 

 داد.آب تکون می

با دیدن بدن عریان سفیدش چشم هام چهارتا شد برای 

 ای لرز وجودم رو گرفت.ثانیه

 نیشخندی به چشم های وق زدم پاشید، توی آب پرید.

وتمندانه باله های طالیی رنگش تو آب برق میزد. سخا 

تمام زیبایی های تنش رو بیرون ریخته بود. کراواتم رو 

 بین انگشت هاش گرفت.

 منتظر بودم بیای ولی خیلی طولش دادی. -

 با اخم نگاهم رو به چشم هاش انداختم.
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 فکر نمیکنی نباید جلوم این طوری ظاهر بشی؟! -

خندید. قهقهه بلندش لرز به جونم انداخت، خودش رو 

 باله طالییش رو به تنم مالید.جلو کشید و 

چرا نباید ظاهر بشم؟ من ملکه آبم، شاه پریونم. وقتی  -

م باید ازت پذیرایی کنم! کار پروا میای تو دریاچهانقدر بی

 و نادیده میگیری داماد گلم؟من دلبری کردنه، زیبایی من

حالم بد شد، من آدم این بازیا نبودم. مخم بعد این همه 

قت تحمل این یکی رو نداشت. با عذاب جهنمی طا

 حرص لب زدم.

 نظیری!بر منکرش لعنت پریزاد! تو بی -

خواستم بچرخم و از آب بیرون بیام که یقه کتم رو چنگ 

 زد و خیره تو مردمک های لرزونم گفت:
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با دخترم خوابیدی طعم یه رابطه دلچسب رو چشیدی.  -

ت رو صدبرابر یکی شدنت با یه پری عطش مردونه

 کنه.می

 کرد. لب هاش رو غنچه کرد، مغزم هیچ پشتیبانی نمی

کوبید. گرگم هنگ کرده بود. کم کم قلبم داشت تند می

 چند دختر جوان از داخل آب بیرون اومدن. 

کرد. کالفه رو گردوندم عریان بودنشون داشت عصبیم می

 و گفتم:

 و ندارم که بخوام...اومدم دنبال زنم پریزاد! وقت این -

برخورد انگشت اشارش روی لب هام فوری عقب با 

 کشیدم.

نگاهش رو تنگ کرد، به پایین تنم دست کشید. با نگاهی 

سرخ و صد هزار حس وحشتناکی که مثل نیروی شورشی 



 

Romanzo_o 3345 

بهم هجوم آوردن، خودم رو باال کشیدم و از آب بیرون 

 اومدم. 

مچ پام رو چنگ زد و با لبخند ترسناکی سمت خودش 

 کشید.

رو از دست دادم و با کمر روی چمن افتادم. درد تعادلم 

 تو سلول به سلولم نشست. 

صورتم مچاله شد. هنوز مچ پام رو نگه داشته بود که سه 

 دختر نیمه عریان سمتم اومدن. 

 اید؟دارید چی کار میکنید؟ دیوانه -

حس ترس و سستی تو جونم نشست و توان تقالرو ازم 

 گرفتن.
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ویی رو سینم گذاشتن. سعی کردم انگار یک وزنه صد کیل 

به پهلو بچرخم که دوتا از دخترا دست هام رو مهار کردن 

 و سنگینی پریزاد روی تنم وحشتم رو صدبرابر کرد.
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نفسم هام از بینیم خارج نمیشد، تقال کردن با بازدم 

کشید سخته، وقتی حس ترس و ماهیچه هایی که تیر می

بارید و وحشت مثل ابری پربار و وحشی درونم می

 کرد سخت ترهم میشد.جویباری از سستی جاری می
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انگشت های دستم رو مشت کردم، مچ دستم رو  فشار  

دادن و باالی سرم بردن احساس کردم ناتوان ترین موجود 

 روی زمینم.

 پریزاد...پریزاد گوش کن. نکن!  -

 و.ار لباسشدر -

سعی کردم گردنم رو بلند کنم. دختری که بیکار بود 

دست هاش روی دگمه های پیراهنم نشست. خودم رو 

 تکون دادم و سعی کردم تمرکز کنم. 

گوش کن میدونم ازم بدت میاد، میدونم خالف میلت  -

 عمل کردم...گوش کن یاسمن زنمه! یاسمن...

 روی لب ریبانهروی شکمم قدری پایین اومد، لبخند دلف

های سرخش عدیل یک روباه مکار بود که دم زیباش رو 

 داد.تکون می
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اینجا حداقل سی تا دختر دارم که سال هاست رنگ یه  -

خوای از دخترای بکر و دست نر رو ندیدن. واقعا نمی

 نخورده سرزمینم تست کنی؟

انگشت اشارش رو دور لب هام کشید، سرم رو چرخوندم 

 و ناله کردم.

چرا دری وری میگی؟ محض رضای خدا گوش بگیر  -

 چی میگم! من که دنباله...

دستش روی کمربندم نشست، همزمان یکی از دخترا لب  

هام رو با لذت و سرخوشی بوسید و خندید. حرف تو 

 دهنم خشک شد.

دگمه پیراهن خیسم باز بود و نور خورشید روی بدن نم  

 تابید.دارم می

رک با چشم های آبی براق روی انگشت های ظریف دخت 

 سینم چرخید و تک تک عضالتم رو لمس کرد.
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دست هام رو باالتر بردن تا مزاحم کارش نباشم. به 

 کشیدم. سختی نفس می

ن. ت فکر کولم کنید. پریزاد به یاسمن فکر کن، به نوه -

ه ت بفهمطالب رابطه با پریای دریایی نیستم. اگه نوه

 میکنه! یاسمن زنمه...پریناز!کار کردی چی فکر چی

دونستم اگر بخواد سوخت میداد میزدم، حنجرم داشت می

 کل لباسام رو دربیاره این کارو بدون مشکل میکنه!

 وقتی دستش سمت پایین تنم رفت، چشم بستم.

تقال  کشید و درپیشونیم از شدت اخم و عصبانیت تیر می 

ده بود بودم از صورت دخترک که از لب هام خوشش اوم

 فاصله بگیرم.

خوای ثابت کنی؟ خاندانم در و میبسه...بسه نکن. چی -

حقت بد کردن به شرفم قسم حق داری کینه به دل 
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ای بهم بزنی قبوله ولی خیانت نه. بگیری. هر وصله

 و دوست دارم. نکن...یاسمن
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گرش از حرکت ایستاد، با سوزش تندی دست های اغوا

 که تو پهلوم حس کردم زیر لب ناله کردم.

پانسمان ضد آبی که امیر برام آورده بود رو بدون  

 مالحضه کند.
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تا بخوام به این درد و سوزش وحشتناک چیره بشم با  

حس برخورد یک چیز لزج به زخمم بی اختیاری دادی از 

رو به زمین  درد کشیدم و بی رمق شدم. پس کلم

 چسبوندم.

 عضالتم شل شد و چشم هام روی هم افتاد. 

 و کمی درک کنم!تونستم اصرار یاسمنکاش می -

کرختی عجیبی کل وجودم رو گرفت، دیگه کسی برای 

مهار هیکلم زور نمیزد، ولی هنوز مچ دست هام رو گرفته 

 بودن.

یک چیز لزج خنک روی زخمم پرسه میزد، سوزش  

 کم تبدیل به حس ِسری شد.وحشتناکش کم 

 بیدار بمون داماد عزیزم! هنوز صحبت نکردیم. -
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به زحمت الی پلک هام رو باز کردم، آب جمع شده 

چشم هام گلوله شد و روی گونم سر خورد و روی چمن 

 چکید.

با بی حالی به پانسمان جدید نگاه کردم. وقتی کار دختر 

 دن.چشم آبی تموم شد، همزمان دست هام رو ول کر

پریزاد با ساتن بلند سفیدی طلبکار و دست به سینه  

منتظر بود. موهاش آزادانه دورش کرده بود و گردنبند 

 خورد.درخشانش روی خط سینش تاب می

به سختی کمرم رو بلند کردم، دستم رو به پانسمانم 

 کرد لب زدم.ای که خس خس میکشیدم و با سینه

 کار کردید؟چی -

ر سلحشور. واقعًا فکر کردی ارزش حال بهم زنی پس -

و داری که بخوای بامن همبستر بشی؟ تو حشره این

و داری از صدقه چندش مفلوک! اگه این جایگاه و مقام
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سری خاندان قدرتمند پری های دریاییه! شماها 

موجودات حقیر اگه به معامله جادوگرا تن نداده بودید 

گشتید برگ می بعد هربار شیفت دادنتون باید دنبال شاخ و

 که هیکل بد شکلتون رو بپوشونید!

به سختی تنم رو صاف نگه داشتم، موهام رو عقب 

فرستادم انگار مدت زیادی سرم رو تو آب همین چشمه 

تونستم نفس بکشم. با نگه داشته بودن و االن تازه می

 نگاهی تنگ شده لب زدم.

 کنی؟ تو که انقدر ازم متنفری چرا هی امتحانم می -

 نگاهش تیز شد و با حرص گفت:

ه و بریزم بدون اینکم که بی درنگ خونتدنبال یه بهونه -

 دخترکم ناراحت بشه!

 به زخمم... -
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 قبل اینکه جمالت رو کامل ادا کنم گفت:

از خونم نخوردی اینم جای پاداش در نظر بگیر. تا فردا  -

 خوب میشه.

بش رو رو ازم گرفت، از سینی که براش آوردن جام مشرو

پر کرد، روی تخته سنگ کنار دریاچه که به موازات 

دیواری بود که ازش عبور کردم، لم داد. هنوز نفسم 

اومد، همون دخترک چشم آبی لیوان آبی دستم داد درنمی

 و چشمکی به رنگ پریدم زد و رفت.

 اید.و بده برم. شما همتون دیونهیکی زنم -
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ای خندید، جام رو به لب های سرخش چسبوند و جرعه

 نوشید.

هنوز حرف نزدیم. کجا با این عجله؟! بخور. توش قند  -

 ت رو برگردونه.ریختن. فکر کنم فشار از دست رفته

بلند زد زیر خنده و به تمسخر ترین حالت ممکن نگاهم  

 کرد.

ری قند تهش ته نشین شده به محتوای داخل لیوان که مقدا

 نیم نگاهی انداختم و با بی اعتمادی کنارم گذاشتم.

و بعد دو روز برگردونی. چرا اجازه قرار شد یاسمن -

 ندادی بیاد؟ 

م رو پیش خودم نگه دارم به اینکه چقدر دلم بخواد نوه -

تو ربطی نداره. چی پیش خودت فکر کردی؟ فکر کردی 
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ش زدی، چون عقدش زرنگی؟ فکر کردی چون نشان

و ندارم که ازت کردی، چون باهاش خوابیدی قدرت این

بگیرمش؟ تو و گرگ کوچولو درونت فکر کردید توان 

 و دارید؟ اعتماد به نفس تا کجا سلحشور؟مقابله با من

دم عمیقی گرفتم، دستم جون نداشت باال بیاد و دگمه 

 های باز پیراهنم رو ببنده.

قادری هر زمان که بخوای  همچین چیزی نگفتم. تو -

خواستم مطمئن شم حالش و ازم بگیری! فقط مییاسمن

 خوبه.

دربرابر لحن آرومم نگاهش رو تیز کرد و با زیرکی تمام 

زوایای صورتم رو بررسی کرد. جامش رو سر کشید و با 

 گردن کج لب زد.

 و میدونی! خوبه که موضع خودت -
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ان شاه زیبای پریای برات احترام قائلم پریزاد. به عنو -

دریایی و کسی که در حقم لطف کرد بی نهایت برات 

 احترام قائلم. 

 نیشخندی زد. ساق پای سفیدش در معرض دیدم بود.

و جلب کنی باید تالش کنی زبونت اگه قراره اعتماد من -

زیاد تاثیر گذار نیست. بهت گفتم اگه خنجرو نیاری 

 یاسمن و یسنارو از جفتتون میگیرم. 

 سر پایین انداختم و با اخم های تندی گفتم:

 از یسنا و امیر بکش بیرون. اونا کاری نکردن. -

جفت شما یه جور گناهکارید. من سر زندگیم بودم.  -

و میبردم دنیای خودم. تو پریدی وسط، تو و داشتم یاسمن

اون رفیق عزیزت. شماها یادم انداختید که چقدر از 

 خاندانتون کینه دارم. 
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خوردم و به وت کردم، شاید باید اون آب قند رو میسک

دادم. با لحن مالیمی این تلخی زهرماری زبونم خاتمه می

 دوباره پرسیدم:

 یاسمن کجاست پریزاد؟ -

بلند شد، پشت بهم، از دست یکی از دخترا چیزی رو  

 گرفت و درهمون حین بی ربط و خونسرد گفت:

ارید. عشق تنها تو و امیر  نقطه ضعف های مشترکی د -

چیزی که ارباب تاریکی رو از اون جهنم خود ساخته 

بیرون کشید و تورو از اون منجالب افسردگی و کثافط 

 نجات داد. اگه بخوام آزارتون بدم زن هاتون بهترین گزینه

 انتخابیه.

 

۵۹۶🍹 
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گشت هاش چشم هام گرد از دیدن قالده مشکی بین ان

درخشید مو به شد. الماس آبی رنگی که روی چرمش می

 تنم سیخ کرد.

داد. این زن وحشی تر و گرگم زوزه کشید و هشدار می

 کردم. بی رحم تر چیزی بود که تصور می

خنجر کجاست سلحشور؟ امیدوار بودم امروز آورده  -

 باشیش!

پایین و زیر م به سمت درحالی که عرق از کنار شقیقه

رسید نگاهم رو از اون قالده به چشم هاش گلوم می

 ای گفتم:دوختم و با لحن تحلیل رفته
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 فرصت بده پیداش کنم. دستم نیست...دست کارنه. -

 نوچی زیر لب کرد و قفل پشت قالده رو آروم باز کرد.

کردم و دست کارن نیست. اگه بود تاحاال پیداش می -

 اشتم!نیازی به توعه احمق ند

نگاهش رو باال آورد، لکه های سیاه نگرانی چشم هام رو 

هدف قرار داد، لبخند ترسناکش شبیه ببری بود که موقع 

بلعه و فرصت مردن گرسنگی شکارش رو زنده زنده می

 نمیده. 

 جلو اومد، جلوی هیکلم زانو زد.

انگشت های ظریفش رو به زیر چونم کشید، حس 

 کردم خشک شدم.می

و زنجیر کشیدن تو و امیرحسین خیلی جذابه.  به غل  -

ولی از صمیم قلبم امیدوارم به حرف و قولت پایبند باشی. 
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م رو نادیده بگیرم تا تو میدونی اگه بخوام احساسات نوه

 کجا پیش میرم؟ 

سری از رو تاسف تکون داد و با لحن تمسخر آمیزی لب 

 هاش رو آویزون کرد.

رو تو قفس ببینه، درحالی خواد یاسمن توهیچ دلم نمی -

 و ازکه قالده به گردنت زدم و حتی قدرت شیفت دادنت

 دست دادی و بی خاصیت تر از یه گرگ معمولی شدی! 

نگاه سرخ و وحشیش رو باال آورد، از خشم نگاهش کپ 

 کردم. حس ترس اندام هام رو فلج کرده بود.

یاسمن اصرار زیادی داره که مهلت بدم. منم میدم!  -

و وا کن سلحشور. اگه خنجرو نیاری، اگه ب گوشاتخو

بالیی سر یاسمن بیاد، اگه یک تار مو از سرش کم بشه تو 

و امیرحسین رو به حیونای دست آموزم مبدل میکنم. 
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هم ای میسنارو میدم اعدام کنن و باور کن برام حتی ثانیه

 خواد! نیست که یاسمن چی می

می تمام، با فکی م پیچید، با بی رححس درد تو سینه

منقبض شده درحالی که رنگ چشم هاش ارغوانی شده 

 داد غرید.بود و اوج خشم یک پری رو نشونم می

و میکنی یک هزارم اون وحشی گری که تصورش -

 ای که گمشواقعیت نیست. تا االن به پای احساسات نوه

کرده بودم، راه اومدم ولی اگه یه روز خطایی دربرابرش 

و آتیش میزنم! به آریا بگو پدرش در حقم نکنید، جفتتو

ظلمی کرده که هرگز مورد بخششم قرار نمیگیره. بهش 

 بگو با پنهان کردن زنش از آتش انتقامم درامان نیست!

 

۵۹۷🍹 
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 رنگ چشم های همگونش مات زدم کرد.

صب رو جلوی من به انگار خدای فینیقی اون صدف الم 

 دندون گرفته و همین االن این رنگ رو اختراع کرده.

رنگی بین سرخی و آبی، تیرگی جهان در ته مردمک 

 هاش تو پوششی از غرور و خشم و نفرت اسیر شده. 

این چشم های وحشی رحم نداشت، مالیمت نداشت، 

 سال هاست گلبرگ های محبت توش خشکیده. 

فکم رو انگشت کشید و به کمی جلو تر اومد، زاویه 

 سیبک گلوم رسید.
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فرصت داری خنجرو بیاری. به میزانی که معطل کنی  -

و دور بزنی چون مونم و سعی نکن منمن تو قلمروت می

میفهمم. تو و امیرحسین تو دردسر بدی افتادید سلحشور، 

 امیدوارم سنجیده عمل کنید.

 اومد.بلند شد. نفسم درنمی

خونه. قبل رسیدن تو فرستادمش. توام و فرستادم یاسمن -

 پاشو برو کارم باهات تمومه!

*** 

اومد، خیس خالی شده بودم. آب از سرو کولم بارون می

 کرد.چکه می

با بدنی کوفته و مغزی که انگار زیر پای پریزاد له شده  

 در ویالرو باز کردم.

 نگاه خستم رو باال آوردم و صداش زدم.  
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 عروسک؟ -

عدی کل خونه رو لرزوند. برق ها قطع و رعدو برق ب

 وصل شد. 

دم آشپزخونه دیدمش. انقدر دلم تشنه صورتش بود که 

 داد ازش رو بگیرم.چشم هام رضایت نمی

 سالم! کجا بودی؟ صدبار بهت زنگ زدم!  -

از دیدن هیکل آش و الش و دگمه های باز پیراهنم  

 چشم هاش گرد شد، وحشت زده جلو اومد و تا خواست

 حرفی بزنه تو بغلم گرفتمش.

 سرش رو به سینم چسبوندم.

 دلم برات تنگ شده. -

 سکوت کرد، تن ظریف و داغش رو به خودم چسبوندم.
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پیشونیش، روی چشم هاش، روی گونه هاش، جای  

 .ستجای صورتش رو بوسیدم. هر بوسه یک جون اضافه

اش بلند مچ دست هام رو گرفت، رو نوک پاهای برهنه

ا لبخند گونه خیسم رو با لب های داغش تر کرد و شد و ب

 شرمنده لب زد.

متاسفم که زودتر نیومدم، مامان پری اجازه نداد یعنی  -

 حریفش نشدم ببخشید!

سرم رو تو گردنش فرو بردم و با چشم هایی که دلش 

خواست تو همین آغوش به خواب ابدی بره، جای می

 نشانم رو بو کردم و زمزمه وار گفتم:

 عیبی نداره! -

برات کوفته پختم. واسه دوساعت دیگه آمادست.  -

ساالدم نصفش مونده، برو یه دوش بگیر، لباس های 
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و عوض کن. کجا بودی اصاًل؟ چرا انقدر خیس خیست

 شدی؟
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به ناچار ازش فاصله گرفتم، موهای بازش رو پشت 

بردم. تو چشم های بلوطی شیرینش دنبال ردی از گوشش 

 ارغوانی گشتم. 

 م بودم عروسک، گوشیم تو ماشین جا موند.پیش گله -
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 ام لبخندی زد.از نگاه خیره

 چرا همچین نگاه میکنی؟ -

طاقت اینکه یک روز این چشم های مهربون پر از خشم 

ای و نفرت شه رو نداشتم، ارغوانی دوست ندارم قهوه

 به. خو

 هیچی. لباس درارم میام. -

 چایی میخوری؟ تا شام وقت هست. -

کردم سری درحالی که کمرم رو با آه غلیظی صاف می

تکون دادم و با قدم هایی نچندان محکم، هیکل خسته و 

 داغونم رو سمت پله ها کشیدم.

پایین پله ها موند، از پشت با نگاه نگرانش براندازم کرد و 

 م کرد.تا دم اتاق بدرقه
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وارد اتاق که شدم گوشیم رو با انگشت های یخ زدم 

برداشتم. دستم روی شمارش لغزید، بوق اول صدای 

نگرانش تو گوشم پیچید که با دلواپسی صدام زد. لبه 

 تخت فرود اومدم و با صدای آرومی گفتم:

 م. البته فعاًل پریزاد شمشیرو از رو بسته.زنده -

؟ چیزی نگفت؟ بالیی و برگردونیتونستی یاسمن -

 سرت نیاورد؟

به انعکاس تصویر خودم تو آینه تمام قدی روی کمد 

خیره شدم. اگر یک دهم از حرف های پریزاد رو بهش 

 کرد.گفتم احتماال پشت گوشی سکته میمی

 امیر... -

لب گزیدم، واسه حرف زدن دو دل بودم. امیدوار بودم 

نکار حدسم درست نباشه، حسم یک حشره موذی خیا

 ای که باید از شرش خالص شم. باشه، حشره
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یک توهم و یک برداشت اشتباه، من کی بودم که بخوام 

ترس تو جونش بندازم؟ ترس از دست دادن عشقش؟ این 

 یک کذب محض بود!

 باید بریم اشکلورات. فردا صبح برو اونجا.  -

 اونجا چرا؟! -

صدای متعجبش وادارم کرد کمی مکث کنم. لحنم رو 

 روم تر کردم و گفتم:آ

 به چیز مهمیتو برو فردا منم با یاسمن میام. باید راجع -

باهات مشورت کنم. اینجا نمیشه، حس میکنم هیچ کجا 

 امن نیست. دارم خفه میشم.

چیشده آخه؟ رفتی پیش پریزاد چیشد؟ دو کلمه حرف  -

 بزن.
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وند، لرزتو اتاق رژه رفتم، صدای رعدو برق ته قلبم رو می

هوای طوفانی بیرون که با درونم سنخیت داشت زل به 

 زدم و با حالی آشفته لب زدم.

 چی میشه اگه پریزاد خالف تصورما اومده باشه ایران؟ -

تا صلوات برای سالمتی و ظهور امام زمان عج  ۰۴

 ��بفرستید. شرکت در این طرح اختیاریه
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 چی دیدی؟ -
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 دستم رو لبه پنجره چسبوندم.

ارغوانی ترین سیاه چاله جهنم رو دیدم با عذاب و  -

تنفری که بوی انتقام میده. امیر من بعید میدونم دلیل به 

ایران اومدن پریزاد فقط یاسمن و جانشین پیدا کردنش 

 ست.باشه. اون دنبال یه چیز دیگه

نفس های بلندش تحلیل رفته بود، بدتر از من، از 

 مشخص بود.

 انتقام از ما؟  -

 دستی به بینیم کشیدم، انگار اونم بو برده. 

 نمیدونم. -

 تو چی میدونی پدرسگ؟ -
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لبخند تلخی زدم. همون قدر که اون وحشت زده شده منم 

شدم. تا زمانی که از مکنونات قلبی پریزاد با خبر 

 شدیم این وحشت مهمان ما بود.نمی

کنیم. به یسنام زنگ ات. فردا صحبت میبرو اشکلور -

 بزن بگو هرجا که هست همونجا بمونه.

*** 

 " یاسمن" 

پاشو یاس، پاشو داری قشنگ ترین حس دنیارو از  -

 دست میدی!

چشم های خمارم رو به زحمت وا کردم. چرخیدم و 

 خیره تو صورت کاماًل بیدار و هوشیارش گفتم:

 ساعت چنده؟ -
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ان مشکی رنگش کنار تخت دست تو جیب شلوار کت

ایستاد، پالتو مشکیش و تیشرت طوسی زیرش کم کم 

کرد که چقدر این رنگ بهش م رو جلب میداشت توجه

 میاد.

 ساعت پنج دقیقه به پنجه!  -

 ولم کن سر جدت تا دو که نذاشتی بخوابم.   -

 پتو رو از روم کنار زد.

نکه خیلیم تونستم ازت فیض ببرم! جاده مسدوده،  -

نهایت تونستم یکم به اون پشت مشتا دسترسی داشته 

 باشم.

کرد! دست نگاه چپی بهش انداختم هنوز سینه هام درد می

 هاش رو به زانوش گرفت و رو صورتم خم شد.
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پاشو بپوش بریم، اون طوریم نگاه نکن وگرنه  -

 خورمت.می

خمار و خواب آلوده مجبورم کرد لباس بپوشم. یه کوله  

اخت رو کولم و دنبال خودش، تنم رو کشید. ام اندپشتی

 خسته گفتم:

 حداقل بگو صبح به این زودی کجا میریم؟ -

 م!م. قبیلهپیش مردمم. گله -

 غر زدم.

ساعت یازده نمیشه رفت؟ حتمًا باید صبح به این زودی  -

 بری؟

حیاط سوز داشت، سمت نازی رفتم که صدای محکمش  

 تو گوشم پیچید.

 ماشین بریم.قرار نیست با  -
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سرچرخوندم تا بپرسم پس با چی میریم که از دیدن گرگ 

 سیاهش خواب از سرم پرید.
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تیله های عسلیش تو تاریکی هوایی که هنوز به ورود 

 خورشید چشم انتظار دوخته، برق میزد.

 الید. گامی برداشت و پوزش رو به سینم م 

دستم رو روی گردنش کشیدم که روی گونم رو لیس 

 کوتاهی زد.
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ش یک لحظه چشم هام گرد با درک موقعیت و خواسته 

 شد و فوری گفتم:

 نه اصاًل حرفشم نزن. -

شیفت داد و خیره تو نگاهی که از اون خلسه و شیرینی 

 خواب دلکنده بود، دست به سینه ایستاد و جدی لب زد.

 .گذرهخوش می -

تونم ازم نخواه! نه من سوارت نمیشم آرشام. نمی -

 بعدشم تو صدمه دیدی و وزن منم زیاده. 

دستی دور لب هاش کشید، لبخندی زد که فیس 

 کرد.ش رو  کله سحری جذاب تر میمردونه

خوام سوار خرت کنم که این طوری میگی نه! مگه می -

 تو اصاًل وزن نداری، زخمم خوب شده خودت که دیشب

 دیدی چقدر بهتر شده. بهونه بعدیت چیه؟
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 م رو قورت دادم و جدی گفتم:خنده

 ای.زیادی گنده -

 اخم ظاهری کرد و زیر لب غر زد.

زن حسابی باز گیر دادی به سایزم؟ دست از این مقایسه  -

ر و تغییو وجب کردنم برنداشتی تو؟ اگه اون سینه هات

ه میگه گنده! ب سایز ندادم، اگه تالفی نکردم! کی به کی

 ابعاد گرگم گیر میده.

تونست سکوت کل حیاط رو بشکنه پشت ای که میخنده

 یک نیش شل و بامزه مخفی شده بود.

وقتی قیافه خندونم رو دید، اخمش مثاًل پر رنگ تر شد  

و نوک انگشتش رو جلوی صورتم تکون داد و چندتا 

 ضربه آروم به نوک دماغ یخ زدم کوبید.
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و! ذوقم میکنی؟ خوشت اومد؟ از امشب جون قیافش -

 برمت.ندازمت رو کولم میماساژ درمانی داریم. االنم می

کشید ادامه بازوم رو گرفت و حینی که سمت خودش می

 داد.

و بخوریم. سر راهم یه جا وایسیم بقیه کوفته هات -

ش که مونده بود رو لقمه گرفتم گذاشتم رو کوله بقیه

 هم برداشتم.پشتی!نوشابه و چایی 

 چشم هام گرد شد. 

 مگه داریم میریم پیک نیک؟ -

لبخند خبیثی زد و سری تکون داد. وقتی دوباره شیفت داد 

 قدری مردد نگاهش کردم. 
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دستی به موهای گرم و پرپشت زغالی رنگش کشیدم. بدم 

اومد باهاش همچین چیزی رو تجربه کنم ولی کمی نمی

 ترسیدم. می

من رو روی پشتش انداخت، اون روزی که کوروش 

تجربه جالبی نبود. به خاطر جراحتم و سرعت زیادش 

 خیلی اذیت شدم. 

 کشید.قطعًا آرشام فرق داشت، ترسم رو بو می

 

۶۱۰🍹 
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دونستم یکی از لذت بخش ترین تفریح های گرگینه می

و جنگله، ولی زمانی که ها گشت و گذار با جفتشون ت

 جفتشون باهم بتونن شیفت بدن.

منی که آدمیت بر این خواسته و میل درونی جفت آلفام 

تونستم مشابه حس لذت یکی ست، چه طور میچیره

 شدن رو بهش هدیه بدم؟

دونست چقدر بزرگ تر از یک گرگ معمولیه، خودش می

 اش بشم.روی زمین خوابید تا بتونم هم قد و قواره

 رفتیم. میترسم اذیتت کنم.کاش با نازی می -

سرش رو چرخوند، نگاهم که به عسلی های مشتاق و 

 خوشحالش گره خورد، کوتاه اومدم.

 گردنش رو گرفتم و آروم روی پشتش سوار شدم. 
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آروم بلند شد و با قدم های آروم و با احتیاط سمت پشت 

 ویال رفت.

 محکم بچسب... -

زیاد شد، قلبم هری پایین  وقتی سرعت و شتاب بدنش

ریخت. به موهای گردنش چنگ زدم، پاهام رو به 

 پهلوهاش چسبوندم. 

 سرم رو روی گردنش خم کردم و چشم بستم.

 خورد و گرمای تنشنفسم تند شده بود، باد به صورتم می

 کرد.وجودم رو گرم می

وقتی از روی دیوار پرید، تقریبًا سکته کردم. شبیه 

گولی بهش چسبیده بودم و جرات بلند مارمولک چهارچن

 کردن سرم رو نداشتم.
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رفت، به سمت تاریک ترین و پرپشت به سمت جنگل می

ای تیره تر از شب ترین درخت هایی که روی زمین سایه

 انداختن.

به جای شنیدن صدای باد و درهم شکستن شاخ و برگ 

های زیر پاهاش و عضالت و ماهیچه های برجسته و 

ه زیر تنم کاماًل مشهود بود، به صدای ضربان نیرومندش ک

 قلبش و نفس های منظمش گوش دادم.

موهای گرمش صورتم رو بغل گرفته. بوی بارونش بوی  

 داد. مینعنا 

 کرد.گرگش آرامش رو بهم تزریق می

جسارت به خرج دادم، اون ترس کاذب به حس هیجان و 

 مسیر کنجکاوی مبدل شد، سرم رو آروم بلند کردم و به

 پیش رومون نگاه کردم. 
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بدنم رو از اون منقبضی درآوردم و سعی کردم از آرامش  

 گرگش برای پایین آوردن ضربان قلبم استفاده کنم.

 سرعتمون باال نیست؟ -

 گوشش تکون خورد، سرعت رو پایین آورد. 

بوی کاج و رطوبت و بوی بارونی که از دیشب ریشه در 

 رو پر کرد.م دل هوای اینجا زده شامه

 حس لذت سرتاسر وجودم رو گرفت، خوشم اومده بود!

با چشم بسته نفسی از سر حس آزادی کشیدم که صدای  

زوزه چندتا گرگ بلند شد و همزمان آرشام بین انبوهی از 

 درخت ها ایستاد.

 

۶۱۱🍹 
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رش رو باال گرفت و پنجه هاش روی زمین محکم شد، س

 با نگاهی تیز به روبه رو خیره شد. 

کمرم رو صاف کردم، صدای زوزه گرگ ها و صدای 

 ای مو به تنم صاف کرد.خرناس کشیدنشون ثانیه

از بین سیاهی و سایه های تاریکی که شبیه ارواحی 

مسکوت مارو محاصره کردن، جثه چهار گرگ طوسی 

 نمایان شد. 

تم تونسبعد این همه مدت به سختی میابروهام باال پرید، 

 تشخیص بدم کی کیه!



 

Romanzo_o 3386 

میشا و لیدا گرگ ظریف تری داشتن، کشیدگی چشم های 

براق لیدا اون رو لو میداد و کوچیک تر بودن میشا قابل 

 شناسایی بود.

همین که مطمئن شدم خودی هستن خیالم راحت شد. 

 خواستم از پشتش بیام پایین که حرکت کرد.

خوش و بش کنه یا حرف بزنه به راهش ادامه  جای اینکه 

 داد. روی کمرش خم شدم و کنار گوشش گفتم:

 صبر نمیکنی بهمون برسن؟ -

 بدون اینکه بچرخه صدای خشدارش تو گوشم پیچید.

 خودشون دنبالمون میان. -

 باالی دره ای که تهش شبیه دروازه جهنم بود ایستاد. 

 درخت های این اطراف کم تر بود. 
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پشت کوه هایی که یک الیه مخملی سفید رو نوک قله  از 

رو پوشونده بود و حریری از مه کمرنگ روش گلدوزی 

 داد.کرده، یک نگین براق طالیی داشت شکوفه می

 نگاه کن یاس، تاحاال طلوع خورشید رو دیدی؟ -

پایین پریدم، کمی باسن و کمرم درد گرفته بود. درحالی  

 لبه دره ایستادم. کردم که شالم رو مرتب می

خورشید، ستاره با عظمتی که جایگاه ویژه ای تو منظومه 

اومد. شمسی برای ما داشت، کم کم داشت بیرون می

 صدای پرنده ها داشت بلند میشد.

 انگار زندگی داشت دوباره به جریان میفتاد. 

 نه. ندیده بودم. -
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وقتی دست هاش دور کمرم و پهلوهام پیچید سرم رو  

 م رو بوسید وم که از پشت بهم چسبید، شقیقهچرخوند

 چسبوند گفت:درحالی که صورتش رو به سرم می

یه زمانی زندگیم شبیه همین دره تاریک بود. وقتی  -

کردم هیچ وقت به انتها نمیرسم. توش افتادم، فکر می

همیشه درحال سقوط بودم. هر روز، هرشب، هرماه، هر 

 سال! 

هاش روی شکمم قفل  دست هاش جلو اومد، انگشت

 شد. 

تپید، بینیم پر بود از قلبم داشت از حس خوشی می

عطرش، از گرمای تنش لبریز بودم. لبخندی نرم و دلپذیر 

 روی لب هام نشست.

کرد، حس حس آزادی درونم داشت جریان پیدا می

 آرامش، حس امن بودن، خوشبخت بودن. 
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ندگیم زتکیه گاه بودنش یعنی اوج خوشبختی، منی که کل 

 تنهایی جنگیدم االن یک پناهگاه امن داشتم.

 

۶۱۳🍹 
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نگاه جفتمون خیره خورشیدی بود که کم کم داشت باال 

 اومد و میشد نور گرمش رو احساس کرد.می

ولی یه روز همه چی عوض شد، خدا یه نور امید تو   -

ای یه نفر برام گرفت. بعد مدت ها، دلم کاشت. شاید دع

 منم نور و گرمارو احساس کردم.
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با سر انگشت هاش، پوست یخ بستم رو لمس کرد، اشعه 

گرم خورشید روی پوست صورتم نشست. حس خوبی 

 داشتم، لبخند زدم.

چهره جذابش روبه روم بود، دست هاش دور کمرم پیچ 

 خورده. 

 درخشید. می اومد، قلبم داشتخورشید داشت باال می

انگار خوشبختی تمام موجودات کره زمین تو دست های 

 من جمع شده.

خیره تو اون عسلی هایی که به خاطر نور خورشید 

 رسید لب زدم.درخشان تر و روشن تر به نظر می

شاید دعای اون یه نفر واسه جفتتمون گرفته. خورشید  -

م. دزندگی منم قصد طلوع کردن نداشت. تا اینکه تورو دی

 تو همون مهمونی، وقتی بهم گفتی اسمت چیه!
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خندید. موهاش روی پیشونیش ریخت، پشت دستم رو 

 بوسید و وادارم کرد دستم رو دور گردنش حلقه کنم.

بدن هامون چفت هم بود، رو پاهام کمی بلند شدم، قلبم 

داشت خودش رو برای این حجم از دلتنگی و خواستن 

 کشت.می

دش رو از همین دره پایین پرت چیزی نمونده بود خو 

 کنه.

نگران حرکات و واکنش پریزادم. مادربزرگت هیچ وقت  -

 بهم اعتماد نمیکنه.

اش سری به معنی نه تکون دادم و سرم رو روی سینه

 گذاشتم.

 اهمیتی نمیدم که چی میخواد. -

  

 خوای چی؟اگه اونم اهمیت نده که تو چی می -
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 سرم رو بلند کردم و گیج گفتم:

 چرا نده؟! اگه من نخوام که نمیتونه کاری کنه.   -

تو عمق نگاهش شک و دودلی بود، طوری که یک ثانیه 

 فکر کردم نکنه واقعًا بتونه؟!

  

کرد درحالی که همین یک ثانیه وجودم رو پر از ترس می

هوا روی لب هام خم شد، محکم و تب دار لب هام رو بی

 بوسید.

ش برای بوسیدن بیشتر بوسید عطشهرچه بیشتر می 

 میشد. 

 دستش رو پشت گردنم برد و تنم رو به تنش فشار داد.

 لباش چه طعمیه؟ خوشمزس؟ -
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از شنیدن صدایی که به نظرم کمی آشنا بود از آرشام جدا 

 شدم. نگاه متعجبم رو بهش دوختم.

با یک نیشخند پر رنگ به درخت تکیه داده بود و دست 

 کرد.تو جیب مارو تماشا می

 کوروش؟ -

و آوردی طلوع احوال شاه جوان چه طوره؟ ملکه زیبات -

خورشید رو ببینید؟ چقدر خوب فقط مواظب باش یه 

وقت باهم از دره پرت نشید پایین درهرحال سخته باال 

 اومدن.

 

۶۱۴🍹 
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چشم هام گرد شده بود، بدون اخم و با نیشخند غلیظی 

حس طوری این حرف و جمالت رو ردیف کرد که 

 خورد.متلک توش کاماًل آشکارا تکون می

آرشام خیلی مالیم دست هاش رو از دور کمرم باز کرد، 

 انگشت های مشت شدش رو تو جیب شلوارش فرو برد.

بدون هیچ حس مضمری هیکل درشتش رو جلوی من  

 کشید.

سینه جلو داد و درحالی که مستقیم و تیز تماشاش 

 کرد، با جدیت و صالبت لب زد.می

تو همون گرگ بی صاحابی نیستی که داری تو قلمرو و  -

 گردی؟زمین هام ول می

کوروش نگاهش رو به سختی از منی که دست به سینه و 

خنثی ایستاده بودم گرفت و درجواب آرشام سری تکون 

 داد.



 

Romanzo_o 3395 

 تو قلمروم چیکار میکنی؟ -

گردم. یه جفت زیبا داشتم که چند سالی دنبال جفتم می -

 . بهم خبر دادن اینجاست...هست گم شده

چشم های آرشام تیز تر شد. قرنیه تنگ کوروش روی 

 چرخید.صورت و هیکل من می

کم کم صدای غرش عصبی گرگ آرشام رو داشتم  

 شنیدم.می

تونی اگه جفتت باشه با حس نشان گرگ هاتون می -

 پیداش کنی!

 نیشخندی زد.

خته! سگرگینه نیست جناب سلحشور. پیدا کردنش یکم  -

ولی میشه پیداش کرد. تو چیزای حیرت انگیزی تو 

 قلمروت داری. 
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حیرت انگیز ترم میشه وقتی از قاتل بودنم خبردارشی،  -

نی تا و ترک ککاًل دست به قتلم خوبه! بهتره زودتر قلمروم

 یه فقره قتل به لیست هنرمندی هام اضافه نکردم.

 ش رو از درخت برداشت. تکیه

قلبم ثانیه ای لرزید، یک حسی درونم وقتی جلو اومد 

شکل گرفت. انگار کسی در اعماق وجودم فریاد 

 کشید.می

دنبال دردسر نیستم، میرم. فقط اجازه بده با جفتت چند  -

 کلمه خصوصی صحبت کنم.

خواستم ازش بخوام یکم اخم های آرشام درهم شد، می

آروم باشه و حداقل جلوی غرش گرگ وحشیش رو 

 ا لحن تندی جواب داد.بگیره ولی ب

دنبال دردسر نیستی نباید سمت جفتم بیای. اگه بیای  -

یعنی دردسر، مفهموم و معنی کلمه دردسر یعنی من و 
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تمام چیزایی که بهم مربوط میشه. پس اگه واقعًا 

 خوای دستم به خونت آلوده شه از قلمروم برو بیرون!نمی

 س نگاهشابروهام باال پرید، کوروش خونسرد بود، برعک

 داد. که تیزی خنجرش رو نشون می

اگه نذاری باهاش صحبت کنم اونی که دستش به خون  -

 آلوده میشه منم!

آرشام چرخید، نگاهی به قدوقواره درشت مرد روبه روش 

 انداخت.

 حس بدی درونم نشست. 

 خوای واسم گوه بخوری؟تورو کی ریده که می -

 

۶۱۵🍹 

🍹 
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ه نگاه مشکوکش رو من و گردن کج کرد، یک بار دیگ

هیکلم چرخید و دربرابر لحن تند آرشام با خنده جواب 

 داد.

اون خنجری که دربه در دنبالشی دستمه. مراسم ماه  -

خون، هرچیزی که واسه انجام اون مراسم الزم باشه رو 

 دارم. فقط یه قلم جنسم کمه...

 با نیشخند بهم اشاره کرد و ادامه داد.

 نذار جورش کنم. -

درحالی که از جمالت و حرف هایی که میزد 

سردرنمیاوردم و کمی گیج شده بودم، با خیزی که آرشام 

ای رنگی بیرون کشید سمتش برداشت، همزمان کلت نقره

و جلوی پای آرشام شلیک کرد، صدای اسلحه من رو به 

 خودم اومدم.
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 نمیخوام به شاه گرگینه ها شلیک کنم. -

اینکه اسلحش آرشام رو نشونه  قلبم تند میزد، ترسیده از

 گرفته بازوش رو چسبیدم.

آرشام سرجاش موند، با دست هیکلم رو پشت خودش 

 هول داد و با عصبانیتی که کنترلی روش نداشت غرید.

تن کورورش کبیرو با این کارت لرزوندی. مرد  -

و بدم سخاوتمند! یه بار دیگه نگاهش کن تا چشمات

 گلدوزی کنن!

لی پشت خنده هاش غمی خفته بود که کوروش خندید و

 لرزوند. به طرز وحشتناکی دلم رو می

نگاهش، التماس صداش و حتی دست لرزونی که با 

 کرد کنترل کنه.انقباض ماهیچه هاش سعی می

 و میخوام...من فقط زنم -
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 آرشام داد زد.

 و پیدا کنم؟به من چه مرتیکه از کجا زنت -

 به من نگاه کرد و گفت:

خنجرو دارم فقط اون دختر مونده که کلید حل من  -

 مشکل منه.

 آرشام افسار پاره کرد و نعره کشید.

چه زری میزنی واسه خودت کفتار؟ به خدا قسم زنده  -

 سوزونمت حتی بهش فکر کنی.زنده می

زبونم کار نمیکرد. هنوز کسی درونم فریاد میزد. انگشت  

سم در های دستم دور کمرم آرشام پیچیده بود، نف

 اومد.نمی

 شکافت.یک چیزی داشت پوست بدنم رو می

 کشید و بی هوا عق زدم.م تیر میشقیقه 
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سوخت، آرشام نگران سمتم چرخید، کوروش معدم می

 اسلحه رو پایین آورد و فقط با حالت خاصی نگاهم کرد.

 خواستم معدم رو باال بیارم.بی دلیل عق میزدم و می

سفید سمت جنگل  از گوشه چشم دیدم یک گرگ

گریخت و آرشام درحالی که با دست کمرم رو گرفته می

 بود پشت ایرپاد با خشم غیرقابل توصیفی غرید.

 یکی اون حرومزاده رو بگیرتش! -

 

۶۱۶🍹 

🍹 

 

 

*** 
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چند مشت آب به صورتم پاچیدم و نفس عمیقی کشیدم. 

آب رودخونه خنک بود و هوا برعکس صبح خیلی گرم 

 تر شده.

خفگی داشتم، ته حلقم به خاطر عق زدن های احساس 

 کرد. سوخت و درد میالکی می

کشید و انگار کسی توش مثل معده خالیم که تیر می

 کوبه.نشسته و با چماق به اطراف می

بینیم رو باال کشیدم، پاهام رو کمی زیرتنم جمع کردم و 

 چرخیدم.

خونه هایی که یکم شبیه سوئیت های هتل بین درخت ها 

 کرد.اخته شده، نظرم رو جلب میس

آدم هایی که بیشترشون زن بودن با نگاه کنجکاو و لب 

 و دید میزدن. های خندون از دور من
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هنوز آرشام اجازه نداده بود کسی طرفم بیاد. حتی میشا و 

 لیدا جرئت نزدیکی نداشتن.

خودشم باالخره دست از صحبت با امیر برداشت و 

بود، نگران از دور تماشام  چرخید. موهاش بهم ریخته

 کرد. حتی نگاه امیرحسینم نگران و دلواپس بود. می

کردم اونم اینجا باشه فقط حالم گرفته شد فکرشم نمی

 وقتی گفت یسنا رفته تهران!

جفتشون با کمی فاصله سمتم اومدن، آرشام جلوم زانو 

 زد.

امیرحسین به درخت تکیه زد و دست هاش رو تو جیب 

 برد. شلوارش فرو

دست های یخم رو بین انگشت هاش گرفت مالیم  

 گفت:
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 بهتری عزیزم؟ -

 طاقت گفتم:سری تکون دادم و مثل بچه های بی

 و ندادی؟ مراسم ماه خون دقیقًا چیه؟ چرا جواب سوالم -

 لب هاش رو بهم فشرد، فقط نگاهم کرد که کالفه گفتم:

دونی یاز پریزاد پرسیدم گفت نیازی نیست بدونم. تو م -

جزئیاتش چیه؟ منظور کوروش از اون یه قلم جنس چی 

بود؟ چرا یکیتون بهم توضیح نمیده که درست بفهمم مگه 

 پدراتون چی کار کردن؟

 نگاهش رو به زیر کشید، اخم هاش پر رنگ تر شد.

 فکر میکنم حق با پریزاده نیازی نیست که بدونی.  -

چند بار  اتفاقًا حس میکنم باید بدونم چیه! کارن هم-

گفت بابای تو و امیرحسینم اسمش رو آورد. پریزاد می
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انجامش داد. اگه انجام دادن خب تو باید بدونی چیه یا 

 بعدش چی میشه، با اصاًل چی کار میکنن! 

 عصبی از جاش بلند شد.

حق با آرشامه یاسمن خانم، چیز خاصی نیست که  -

 بدونید.

 ی گفت:آرشام پی حرف امیرو گرفت و با لحن تند

 اگه چیزی باشه که الزم بدونم بدونی بهت میگم. -

ناراحت شدم. بدون انعطاف دست زیر کمر و پاهام 

 انداخت و بلندم کرد، لج کردم و گفتم:

 بذارتم زمین جلوی این همه آدم زشته. -

انقدر عصبی و کالفه بود که اهمیتی نداد، بلکه با نگاهش  

 م کرد.خفه
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۶۱۷🍹 

🍹 

 

 

ی محکمش سرعت بخشید، سرم نزدیک به قدم ها

تونستم صدای کوبش قلب قدرتمند و ش بود و میسینه

 عصبیش رو بشنوم.

وارد یکی از سوئیت ها شد، قبل اینکه کسی درو باز کنه 

 با لگد رفت تو!

با چشم های گرد به در باز شده خونه نگاه کردم، روی 

 م.روشن نشوندت مبل سه نفره راحتی، درست کنار شومینه

تا خواستم خیز بردارم و بلند شم، شونه هام رو چسبید و  

 روی مبل خوابوندتم.
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دست های داغش رو روی شکمم گذاشت و حینی که 

کرد با همون اخم و خشم خفته تو رو باز می دگمه هام

 صداش لب زد.

صبحونه چی بیارم بخوری؟ نون هست. حلوا و مربا و  -

 داریم. کره بچه ها دارن. تخم مرغ محلیم

یک ثانیه از تصور بوی تخم مرغ دلم بهم خورد و 

 دونم چرا عق زدم که چشم هاش گرد شد.نمی

 یاسمن خوبی؟ چرا عق میزنی؟ -

 دستم رو جلوی دهنم گرفتم، نگاهش یکم مالیم شد.

 ببرمت بیمارستان؟ بریم دکتر آزمایش بدی؟  -

 سری به معنی نه تکون دادم و خواستم بلند شم که اجازه

 نداد.

 خواد بلند شی.بخواب نمی -
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 بخوابم که چی شه بداخالق؟! -

 از شنیدن لحن عصبی و دلخورم قدری ساکت شد. 

 از جام بلند شدم و گفتم: 

 خود واسم چیزی نیار!خورم بیچیزی نمی -

 یاسمن تو... -

نذاشتم حرف بزنه مستقیم رفتم تو اتاقی که از الی در 

 شتیه!بازش متوجه شدم سرویس بهدا

گفتن، هی جونمون تو عصبی بودم، از اینکه هیچی نمی

گرفت، هی گنگ میشد. انگار کلید همه چی خطر قرار می

دونستم کدوم قفل رو باید باز کنم و منم درحالی که نمی

 کشه.رو می دونم چی پشت قفل انتظارمحتی نمی

دست و روم رو شستم، خون ریزیم قطع شده بود و 

 برم.  تونستم حموممی
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 یاسمن؟ -

از روشویی فاصله گرفتم، درو باز کردم و از دیدن قامتش 

 تو چهارچوب در یک قدم عقب کشیدم.

 باز باال آوردی؟ -

نگرانی بین کالمش وادارم کرد از اون مرکب حرصی که 

خودش باعثش شده بود بیام پایین، شاید من اعصابم 

دادم ولی ضعیف شده، شاید باید بهش حق می

 ونستم. حداقل توقع داشتم بهم بگه چه خبره!تنمی

سری به معنی نه تکون دادم که از تو جیبش یک بیبی  

 چک سمتم گرفت.

 

۶۱۸🍹 

🍹 
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 و امتحان کن بیا بیرون.این -

 با چشم های گرد نگاهش کردم.

 پریود شدم یادت رفته؟ -

 بیبی چک رو بین انگشت هام گذاشت و آروم جواب داد.

وقتایی ربطی به حاملگی نداره. یکم  پریود شدن یه -

نادره ولی به خاطر محل جفت امکان داره. تست کن بیا 

 بیرون.

درو بست، هاج و واج به در بسته نگاه کردم. بوی چوب 

کرد. یک ام رو شماتت میرطوبت گرفته کل شامه

تارعنکبوت کنج دیوار بود و انگار یه عنکبوت سیاه برام 

 خورد.تاسف می

 بهش خیره شدم و زیر لب گفتم: یک ثانیه
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 خواد ازم بچه بکشه.به جون تو زوری می -

*** 

دونستم به چی زل زده. تلوزیون خاموش بود نمی 

لباسایی که یکم خاکی شده بود رو روی مبل کنار راهرو 

گذاشتم. بعد اینکه بهش گفتم جواب بیبی چک منفیه یک 

 نفس عمیق کشید و کاًل خاموش شد!

بندوبساطی که تو حموم بود، یک دوش  با توجه به

حسابی گرفتم، حس سبکی بهم دست داد و احساس 

 م رو آروم کرد.کردم آب قدری وجود آشفته

خورد، انقدر غرق افکارش بود که چاییش رو بی صدا می

احساس کردم متوجه نشد حموم رفتم. شونه های پهنش 

 تونستم دید بزنم.و عضالت گردنش رو از پشت می

فتگی و ناراحتیش، باعث میشد ته دلم خالی بشه. گر 

 برای عوض کردن جو گفتم:
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 چرا وقتی شیفت میدی لخت نیستی؟ -

صدام رو شنید، چایی تو گلوش پرید. درحالی که با 

کرد با نگاهی وق زده سمتم دستمال دهنش رو پاک می

 چرخید.

 چی میگی یاس؟-

جورایی  جلو رفتم، پاهاش رو از هم فاصله داده بود. یک

 لش وار نشسته. لبخندی زدم و روی رونش نشستم.

چشم هاش از دیدن لباسام بیشتر گرد شد و یکم خودش  

رو جمع و جور کرد. به طرز مرض داری دستم رو روی 

ش  برهنش که از الی سه دگمه بازپیراهنش پیدا بود، سینه

 چسبوندم و با بقیه دگمه های لباسش ور رفتم.

ی شیفت میدی و گرگت میاد بیرون پرسیدم چرا وقت -

لباست سرجاشه؟ مگه شکلت عوض نمیشه؟ باید لخت 

 شی دیگه! شبیه فیلم گرگ و میش چرا نیستی؟ 
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نگاهش رو به یقه باز لباسم که خط سینم رو بدجور 

 داد انداخت.نشون می

 گرگ و میش دیگه کدوم خریه؟-

 

۶۱۹🍹 

🍹 

 

 

 از قصد لباسم رو یکم پایین تر کشیدم.

اومد بحث به خوبی آب گلوش رو قورت داد، به نظر می 

 عوض شد، چیزی نمونده بود که بلند بخندم.

گرگ و میش دیگه! یه فیلمه، توش گرگینه داره.  -

گرگش وقتی تغییر میکنه یارو لخت میشه. لباساش تو 

 تنش پاره میشه تو چرا این طوری نیستی؟
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جدی اخم کرد. دستش دور کمرم حلقه شد و با لحن 

 گفت:

 نشستی فیلم بدون سانسور دیدی؟ اونم تنها؟-

 لبخندی بهش زدم و زبونی براش درآوردم.

ولی  و درک کنمبدون سانسور گرفتم یکم بیشتر دنیات-

آشام هاش شبیه رفیقته، نه بیشتر گیج شدم. نه خون

 هاش شباهتی به تو دارن. گرگینه

 دستی دور لب هاش کشید و خمار گفت:

ت و پرت توش زیاده، خیلی هاش توهمه فیلم چر -

 کارگردانه! بحثش یکم پیچیدس!

 میخوام بدونم... -

 چنگی به موهاش زد و تازه متوجه موهای خیسم شد.
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برق شیطنت تو نگاهش جا خوش کرد و نشست. با  

 لبخند جذابی پرسید.

 عادتت تموم شد عروسک؟ -

ل قبل اینکه با ناز و عشوه هام جوابش رو بدم روی مب

 شدم.  چپه

طوری که سرم به دسته مبل برخورد کرد و دردم گرفت. 

 مالیدم و زیر لب غر زدم.سرم رو با سر انگشتم 

 یواش چته! -

م تموم نشده بود که بی طاقت شلوارکم رو از پام جمله

درآورد و بین پام جا گرفت از اینکه انقدر عجله داشت 

 خندیدم و گفتم:

ده عزیزم! مثال سوال کردم، کی آرشام یواش! یه مهلت ب -

 گفتم جاده بازه؟! پرسیدم چرا شیفت میدی...
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با درآوردن تاپ از تنم و همزمان شیفت دادنش هینی زیر 

 لب کشیدم.

 انقدر گنده بود که به سختی روی مبل جا میشد.

پوزش رو بین سینه هام کشید و لیسی به گردنم زد. تو 

 تم.تم سفت گرفیک ثانیه پوزش رو بین انگشت های دس

 آرواره هاش بهم چسبید و هنگ کرد. 

گوش هاش رو باال برد و صدای ریزی از خودش درآورد 

 م گرفت.که خنده

 با لحنی آمیخته به خنده و جدیت گفتم: 

و بده. بعدش بهت تخفیف میدم که اول جواب سوالم -

 جاده رو باز میکنم یا نه!
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قدرت انگشت چشم های عسلیش ناز بود، با وجود اینکه 

ش رو نگه داره ولی تقال هام انقدری نبود که بتونه پوزه

 نکرد.

 زیر دستم شیفت داد. 

 با حس سنگینی وزنش روی تنم، یکم تکون خوردم.

 

۶۰۱🍹 

🍹 

 

 

پاهام رو باز کرد، تنش رو از وسط پاهام به سمت باال 

 کشید. دستم رو گرفت و پشت دستم رو بوسید و گفت:

ا گرگینه ها صدسال پیش به تمدن بزرگی جریان اینکه م -

 رسیدیم...
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 چه تمدنی؟ -

ش رو نوازش سرش رو بلند کند، دست جلو بردم و گونه

 کردم.

جادوگرا موهبتی به ما دادن که از خارو خفت نجات   -

پیدا کنیم. اونا جسم گرگ و انسانیمون رو جدا کردن. 

. تسوقتی گرگم بیرونه، جسم انسانیم داخله. یه چرخه

دیگه جفتشون یه جا نیستن و با شیفت دادم جسم انسانیم 

. گرده و گرگم بیرون میادتغییر نمیکنه، بلکه داخل برمی

 دو جسم و یک روح یکسان.

گیج نگاهش کردم، نکنه جریان اون قرارداد بردگی که 

 مامان پری بهم گفت مربوط به این باشه! 

 یراهنشروی پایین تنم نشست و حینی که دگمه های پ 

کرد با اون نگاه گیراش جز به جز تنم رو رصد رو باز می

 کرد.
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 چه تعهدی آرشام؟ در عوضش چی دادید؟ -

تکون خوردم که ابرو باال انداخت. مچ دست هام رو با 

 یک دست گرفت و باالی سرم به دسته مبل کوبید.

روی تنم خیمه زد و دستی به لب زیرینم کشید و خشدار 

 گفت:

 ت یاس. چیز خاصی نیست.مهم نیس -

با گازی که از لبم گرفت ناله ای تو گلو کردم. داغ کرده 

 اومد.بود و قلبش داشت از جاش درمی

  

و بده وگرنه در عوضش چی به جادوگرا دادید؟ جوابم -

 بندما! اونوقت باید سماق مک بزنی.جاده رو می

کمی به چشم هامی جدیم نگاه کرد. گیر افتاده بود، اینم 

 یک ترفند جذاب واسه حرف کشیدن از آقای بداخالق!
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و تبدیل به گرگینه تونیم کسیدر عوض دیگه نمی  -

 کنیم. قدرت تبدیل کردنمون رو ازمون گرفت.

هاج و واج موندم که نشان گرگش رو تب دار بوسید و 

 کم کم دستش سمت باالتنم رفت.

ش حاال جاده رو میدی بیاد یا خودم به روش خودم باز -

 کنم؟

قبل اینکه بیشتر به افکارم پروبال بدم بلکه یکم گره این 

 معماها باز بشه، سرش رو تو گردنم فرو برد.

 دستش از لبه مبل جدا شد، چنگی به سوتینم زد.

بوسید کالفه شدم. افسارم رو از اینکه نشانم رو هی می 

دست قلبم و میلم سپردم. دو دستی صورتش رو قاب 

 کردم.
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ی خمار نگاهم کرد، مچ دستم رو نرم گرفت، با چشم ها

زبونم رو روی لبم کشیدم و پیش قدم شدم واسه بوسیدن 

 ش...لب های داغ و مردونه

 

۶۰۰ 

🍹 

 

 

*** 

نم موهام رو با حوله گرفتم. با گوشیش سرگرم بود، 

گذری که نگاهم به پیام هاش افتاد متوجه شدم همش از 

 امیرحسین و پژمانه!
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شده خواست بپرسم چیبود. دلم می سگرمه هاش توهم

کرد که ولی انقدر اوقات تلخی از وجناتش چکه می

 بیخیال شدم.

 و خشک کن، لباس گرم بپوش بریم.موهات -

از سرشونه چرخیدم، هوا تاریک شده بود و کم کم صدای 

 اومد.جیرجیرک ها داشت درمی

 کجا؟ -

دام م کالفه بود، به موهایی که تازه با سشوار خشک کرده

ش رو تخس چنگ میزد و بهم ریختگی موهاش چهره

 کرده.

بچه ها آتیش درست کردن. میریم قاطی اونا، خوردنی  -

 ست. انقدر باید بخوریم تا بترکیم!هاشون انصافًا خوشمزه

 ابرو باال انداختم. 
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با زنگ خوردن گوشیش رفت، طبق درخواستش لباس 

 گرم پوشیدم. 

 ن بدنم مور مور میشد.مومدام از یادآوری رابطه

از سوئیت که خارج شدیم از دیدن مردمی که چندین 

جای جنگل آتیش های نزدیک بهم درست کرده بودن و 

 خندیدن متعجب سرجام موندم.بلند بلند می

پژمان برامون دست تکون داد، دست آرشام دور کمرم 

 پیچید و صاف همون وری رفت.

 ن نبود.نگاهم رو چرخوندم، خبری از امیرحسی 

گرفتن و سهراب گوشت سیخ میشا و لیدا سلفی می

 کرد.می

بوی دود و چوب سوخته و رطوبت و جنگل هارمونی  

 قشنگی در بینیم شکل داد.
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به به احوال سلطان! چه خبرا؟ افتخار دادی از اون  -

 آلونک کندی اومدی بیرون.

 خسته بودیم. بقیه کوشن؟ -

 فت:پژمان به اطراف نگاهی انداخت و گ

 خوری؟همین ورا! چایی می -

من رو سمت تخته سنگ صافی که زیر درخت بود کشید 

 و وادارم کرد روی فرشی که روش انداخته بودن، بشینم.

 یک چاییم داد دستم و کنار گوشم گفت: 

رو جای سرد نشین واست خوب نیست. دلدرد  -

 گیری.می

 رف وبه میز چوبی که مرکز قرار داشت اشاره زد. انقدر ظ

ظروف های رنگ و وارنگ همراه میوه و شیرینی توش 

 بود که آب گلوم رو قورت دادم.
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 تا صلوات بفرستید ۰۴برای سالمتی و ظهور امام زمان 

 

۶۰۱꙰ 

🍹 

 

 

 االن اینجا جشنه؟ دورهمیه؟  -

 کنارم صاف ایستاد و آروم گفت:

جشنه، برای اومدنم! قرار بود صبح بگیرن ولی تو حال  -

 انداختیم شب! نداشتی.

فقط سری تکون دادم که هشت تا گرگ طوسی از بین 

 جمعیت سمت ما راه کج کردن.

درحالی که نگاه کنجکاوم روشون چرخ میزد، آرشام کنار 

 دستم شیفت داد.
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زیر چشمی نگاهش کردم که سرش رو باال گرفت و جلو 

 رفت. 

 خوری بیارم؟چیزی می  -

به اون هشت گرگی  نگاهم رو ازشون نگرفتم، درحالی که

فهمیدم خیره بودم که چه طور که جنسیتشون رو نمی

کنن و خودشون رو به گردن و جلوی آرشام سر خم می

مالن، سری به معنی نه تکون دادم. رد نگاه صورتش می

 مشتاقم رو گرفت.

و نگاه میکنی؟ جالل و جبروت تو نخی، چی -

 و؟شوهرت

یز برخورد یک چ خواستم بگم دقیقا تو کفشم که با حس

پشمالو به دستم تکونی تو جام خوردم. میشارو تشخیص 

 دادم.می
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دست هاش رو روی تخته سنگ گذاشت و روی صورتم 

م لیس زد. قلقلکم خم شد. تنم رو بو کشید و به گونه

اومد، دستم رو دور گردنش حلقه کردم و به خودم 

 فشارش دادم.

 پوزش رو بهم مالید و با ذوق گفت:

برات تنگ بود یاسمن جون. اون روز تو جنگل  دلم -

خیلی خفن همه رو پاره کردی. خیلی عشق کردم دمت 

 جیز! 

 به سرش دست کشیدم و با خنده گفتم:

خودم بیشتر حال کردم، بدخواه داشتی بگو با کله بریم  -

 تو صورتش!

با صدای ریزی که از پشت سرم شنیدم، درحالی که میشا  

مالید، آروم چرخیدم. از دیدن خودش رو به گردنم می
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چهارتا توله گرگ کوچولو چنان ذوقی کردم که هیجان 

 زده جیغ زدم.

 وای بچه گرگ! -

چشم های میشا و لیدا گرد شد. حتی اون چهارتا توله 

گرگ هم سیخ سرجاشون موندن. انگار که از جیغم شوکه 

 کرد.شده باشن، متعجب نگاهم می

فید مشکی و یکی هم دوتاش طوسی بودن، یکیشون س 

 ای!قهوه

مثل بتمن پریدم روشون و هر چهارتاشون رو تو بغلم  

گرفتم و با هیجان و ذوقی که از درون داشت منفجر میشد 

 گفتم:

وای خدا نانازیا! چقدر شما گوگولید! جان من وایسید  -

 خوام بخورمتون!می
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به خودم فشارشون دادم، صورتم رو به بدن های نرمشون 

 . مالیدم

روی زمین نشستم، سه تاشون رو پام نشستن و اونی که 

 هام رو لیس میزد.دادم گونهتو بغلم داشتم فشار می

 

۶۰۳꙰ 

🍹 

 

 

با نزدیک شدن یک سیاه پر ابهت که چشم های براق و 

 ای که رویکرد، سه تولهای رو سیخ میجدیش هر تنابنده

هام  تپاهام بودن، پشتم پناه گرفتن و اونیم که بین دس

 بود سرش رو تو سینم پنهان کرد.
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م چسبوند و صدای ریز و پنجه های کوچیکش رو به سینه

 نمکی از خودش درآورد.

 با عجز سمت آرشام چرخیدم و گفتم:

ا و بگیره! اینا مامان، بابخدایا، اینارو ببین. یکی جلو من -

و خورمشون. خیلی نازن وای چشماشندارن؟ به خدا می

 ببین!

هام رو قفل پهلو هاش کردم، از خودم جداش  انگشت

 کردم و  جلوی صورت آرشام گرفتم و ادامه دادم.

و سیاه رنگ کنیم توام انقدر گوگولی بودی؟ اگه این -

 شبیه بچگی تو میشه. وای مامان اینا خیلی کیوتن!

کرد، توله گرگ سیاه سفیدی که آرشام فقط نگاه می

 ثانیه جو گیر شد وجلوی صورتش نگه داشته بودم، یک 

 پوزه آرشام رو لیس کرد.
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و و کنترل کن بچه مردمیاسمن خانم یکم خودت -

 ورنداری رنگ کنی!

سرم رو باال آوردم، از دیدن سعید که با آرامش و لبخند 

 کرد خوشحال شدم.گرمی نگاهمون می

سالم آقا سعید، از بیمارستان برگشتید؟ حالتون شکر  -

 خدا بهتر شده؟

تکون داد. میشا و لیدا و پژمان با نیش های شل فقط سر

 کردن. نگاهمون می

 توله گرگ هنوز تو بغلم بود، ول کنم نبودم! 

سه تا کوچولویی که پشتم پناه گرفته بودن یک طوری 

 کردن.آرشام رو نگاه می

 ترسیدن جلو بیان!انگار می
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شیفت نمیدی کوچولو؟ شیفت بده بهت شکالت بدم.  -

 و ببینم شرط میبندم ازتبده باید قیافه جان من شیفت

 شکل گرگت گوگولی تری.

ولش کن بره یاس، بچه ها سرکش تر از اونی هستن که  -

 و...حرفت

 قبل اینکه جمله آرشام تموم شه تو بغلم شیفت داد.

 یک پسربچه پنج ساله بود.

  

انقدر از دیدنش هیجان زده شدم که پیشونیش رو یک 

رچی شکالت و پاستیل داشتم ریختم ماچ گنده کردم و ه

 کف دستش!

 مامانت کو فرزاد؟ -
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دربرابر لحن پر حرص آرشامی که کنارمون شیفت داده 

کرد، پسرک خندید با دست به بود و چپ چپ نگاهم می

 جمعیت اشاره کرد.

برو به مامانت بگو بیاد اینجا، از اون دمنوش هاشم  -

 بیاره.

توله گرگم دنبالش پسرک شکالت به دهن رفت. سه تا 

 راه افتادن.

 

۶۰۴꙰ 

🍹 

 

 

ه کردم کهمین طوری با ذوق داشتم رفتنشون رو نگاه می

 صدای کلفت و حرصی آرشام کنار گوشم پخش شد.
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مگه نگفتم زمین سرده واست خوب نیست؟ پاشو بشین  -

رو فرش! دختر که نباید رو زمین و جاهای سرد بشینه. 

 ببین یخ کردی!

 د و بلندم کرد.بازوم رو چنگ ز

دست هام رو روی سینه ستبرش گذاشتم. بقیه انگار با 

 تخمه و هیجان نظارگر ما بودن.

توله گرگ ها خیلی گوگولین. مثال فکر کن تورو  -

مینیاتوری کنیم. سیاه باشه، چشم هاش عسلی باشه. قلدر 

وار راه بره بخواد ادای تورو دربیاره بعد وسط راه زارت 

 بخوره زمین.

لحظه این حرفم رو تجسم کردم که فشارم افتاد، با یک 

 سروصدا ذوق کردم و ادامه دادم.

 وای، وای چقدر خوردنی بشه. -
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چشم هاش گرد شد. خیلی خودش رو نگه داشت به 

قیافم نخنده ولی آخرش تسلیم شد و با فشردن لب هاش 

 خندید.

به خاطر گرم بودن بدنش بهش چسبیدم، سرش رو کنار  

 و یواش گفت:گوشم برد 

کنیم نگران نباش. اینارو باید تولید کنی به خدا تولید می -

 لک لکا نمیارن. 

چند ثانیه به مخم زمان دادم تا بفهمم چی میگه و باید چه 

 ری اکشنی نشون بدم.

برام ابرو باال انداخت و خبیث خندید، روی سنگ دوباره 

 نشوندتم و یک پتو رو دوشم انداخت.

ست و بهم چسبید. لیدا چایی جدیدی خودشم کنارم نش

دستم داد. سعید هنوز بخیه های کنار پیشونیش تازه بود، 

 روبه روی ما نشست.
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یکم از چاییم رو مزه مزه کردم، غیر از اون چهارتا توله، 

خورد. از سر کنجکاوی سمتش ای به چشم نمیتوله دیگه

 خم شدم و گفتم:

 نه؟ توام بچه بودی همین قدر گوگولی بودی -

نیم نگاهی بهم انداخت، کف دستش رو پشت سرم روی 

 سنگ به حالت تکیه گاه قرار داد و کنار گوشم پچ زد.

عزیزم برای شیفت دادن گرگینه ها، باید سن نوجوانی  -

رو رد کنی هجده سالگی به بعد گرگ درونشون کاماًل 

فرمانبردار میشه. اگه این چهارتا توله رو دیدی جریانشون 

 ره اونا...فرق دا

کمی گیج شده بودم. این مکث بین کالمش باعث شد 

 ش رو آنالیز کنم.صورت کالفه

میدونی گرگ درون یه گرگینه، برای دفاع از جسم  -

اصلیش وظایفی داره. بعضی از بچه ها خاص هستن و 
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تونن شیفت بدن ولی نه تو پنج سالگی! مثال زودتر می

 یازده یا پانزده مناسبه.

 

۶۰۵🍹 

🍹 

 

 

 چاییم رو هورت کشیدم و با هیجان گفتم:

 ن؟نکنه این چهارتا توله نخبه -

لب گزید، اخم هاش پر رنگ تر شد، حس کردم گرگش 

 ناراحته! دمی گرفت و گرفته جواب داد.

تونن شیفت بدن چون تو خطر مرگ قرار نه، اونا می -

گرفتن و گرگ درونشون بیرون اومده تا از جسم انسانی 

 نه.محافظت ک
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چایی گلوم رو سوزوند، مات و متحیر شدم. کمرم رو 

ش و گرگی که صاف کردم و به صورت عصبی و کالفه

شنیدم، خیره صدای زوزه های ناراحتش رو با قلبم می

 شدم.

 چنگی به موهاش زد. 

 بریم جنگل بدوئیم؟ رئیس پایه ای؟! -

با زنگ خوردن گوشیش، بدون حرف بلند شد و سمت  

 رسید.ایی که نور آتیش بهش نمیجنگل رفت. ج

رفت مشخص نبود، فقط تنه سیاه درخت جاده ای که می 

 ها بود که ستون جنگل شدن.

*** 

 "آرشام"،
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شرف خنجر پیداش نکردی؟ ردی، چیزی؟ امیر این بی -

دستشه. مراسم ماه خونم حالیشه، حتی میدونه یاسمن 

 پریه!

 آروم باش، یکم مهلت بده. -

وی تنه درخت عمود کردم و پیشونیم رو ساعد دستم رو ر

 سوختبه دستم چسبوندم. تمام سیم های مغزم داشت می

 اومد.و از جلز ولزشون دود درمی

تو بگو بمیر میگم چشم، تو بگو تا آخر جهنم برو میرم  -

و به موال، ولی نگو مهلت، نگو آروم، امیر این داره من

اد بفهمه خنجر تهدید میکنه. خودم به جهنم، یاسمن! پریز

 دست یه گرگ نر افتاده که خشتک همه رو درمیاره.

یک هو پشت گوشی کشید که ساکتم کرد و با لحن 

 غضب آلودی جواب داد.
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پیداش میکنم یکم دندون رو جیگر بذار! جای این همه  -

استرس و دلواپسی یکم با زنت خلوت کن. کم حرص 

 کنیم، باشه؟بخور فردا میام ویال صحبت می

فه بودم، مشت گره خوردم رو به تنه درخت چند بار کال

 کوبیدم.

 چرا امروز نیومدی تو جشن؟ -

ار ککار؟ بیام داغ دلشون تازه میشه بابام چیبیام چی -

 کرده. شبتون زهرمار میشد.

روی زمین نشستم، زانوهام رو باال آوردم. دست آزادم رو 

 روی صورتم کشیدم و کمرم رو به تنه تکیه زدم.

. فقط بلدی سر مسائل حساس بیای؟ از تو کمد زید  -

 و بکشی بیرون؟ بزنمت صدا سگ بدی؟من

 خندید.
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آرشام، نگران نباش با یاسمن برو استراحت کن. تو  -

قلمرو خودت بچرخ، چیزی نمیشه. حواسم بهت هست، 

 اوکی؟

 

۶۰۶♣🍹 

🍹 

 

 

اوکی دادن تو این شرایط بغرنج که مغزم آتیش گرفته، 

چرخه و چرخه حرکت ه دور خودش میقلبم آشفت

گردش خون رو فراموش کرده و کم مونده قیمه هارو 

 رسید.بریزه تو ماست ها، کار سختی به نظر می

شد. اما، چاره چیه؟ چیزی جز حرص خوردن عایدم نمی

 کالفه گوشی رو قطع کردم. 
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کردن و نگاه یاسمن دنبال من بود، بچه ها بگو بخند می

ن جمعیت، بین درخت ها، درتمام حالت بین تاریکی، بی

 نگاهش در جست وجوی من بود.

 گرفت. نیمه های شب بود که جشن اوج می

خواست. دستش بین انگشت دلم هیاهو و سروصدا نمی

های داغم قفل شده بود. با وجود تاریکی و سرما بهم 

 رفت. چسبیده راه می

 کجا میریم؟ -

 سورپرایزو خراب نکن یاس.  -

 پوکم. بگو دیگه!گی از فضولی میخب ن -

ای که از خندیدم، یکم جلوتر که رفتیم از دیدن چشمه

ریخت  الی صخره دل شکسته داخل دریاچه کوچیکی می

 زاللی نگاهش برق زد.
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درخت بیدمجنون کنار دریاچه جلوس کرده و شاخه و   

برگ های آویزونش تا سطحی از آب شناور بودن و انگار 

اش بوسیدن، سرجصویر خودشون رو میبا خودشیفتگی ت

 موند.

نگاه کنجکاوی به اطراف انداخت.  جنگل اینجا کمی 

اومد، فضا باز و اطراف پر از بوته های پرپشت کوتاه می

 تمشک بود.

 اینجا کجاست؟ -

 یه جای بدون سرخر، بیا اینجا... -

جلو رفتیم. از دیدن آب زالل دریاچه کوچیکی که وسعت 

 ذوق زده از بید مجنون عکس گرفت.چندانی نداشت 

کمی حرکاتش رو برانداز کردم، ازش چند تا عکس 

 گرفتم. 
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خواد باله دونستم چه طور باید بهش بگم دلم مینمی

 هاش رو ببینم.

چه طور بهش بگم نفسم داره به عقلم و درایتم چیره 

میشه و گرگم برای دیدن اون باله های سفید و براق له له 

 میزنه.

 جا خیلی خوشگله، عجیبه که کسی نیست. بکره!این -

جزو تفریحات و حیاط خلوت منه یاس. کسی اینورا  -

 نمیاد.

ش شیرینی و نگاهش برق شیطنت گرفت، از تو کوله

کیک و اجیل و چایی رو بیرون کشید و با نیش شل 

 گفت:

 بیا پیک نیک بزنیم تو این حیاط خلوت دنج!  -
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ن طوری از کوله بیرون از دیدن خوردنی هایی که همی

 کشید گیج نگاهش کردم.می

 میزو خالی کردی تو کیفت؟ -

 

۶۰۷♣🍹 

🍹 

 

 

ای رو دولپی تو دهنش فرو برد. با چشم شیرینی خامه

 های گرد لب زدم.

 اومد!تو که از شیرینی خوشت نمی -

با دهن پر خندید، از ظرف های پالستیکی در دار کیک و 

 میوه بیرون کشید.
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ست خب، یکم نظرم عوض شد. لیدا گفت خوشمزه -

خونگیه خوردم دیدم مزش واقعًا فرق داره برای همین 

 کش رفتم.

ابرو باال انداختم، رو چمن ها نشست، پاهاش رو دراز 

ای سرخش نیم کرد. کنارش نشستم، به لب های خامه

 نگاهی انداختم.

قلبم به وجد اومد. گرگم خونسرد و راضی به نظر  

 رسید.می

 رفتم و لب هام رو روی لب هاش گذاشتم. جلو

طعم شیرین لب هاش که مزین به مایع سفید و 

نگ درای بود، طوری به مزاج تلخم چسبید که بیخوشمزه

 دستم رو پشت گردنش بردم.

روی چمن خوابوندمش و لب هاش رو با ولع بیشتری  

 بوسیدم.



 

Romanzo_o 3447 

 کرد.چشم بست، همراهی می

ه شتنی من، یاد گرفته بود چیاد گرفته بود، نابلد دوست دا

 و ببوسه.طور من

 دستم رو روی گونه داغش کشیدم،

 خندید.لب هاش می

 جای شیرینی تورو بخورم؟ -

انگشت اشارش رو روی لب هام کشید و با لحن نازی 

 گفت:

و بخوری کی برات کوفته درست کنه؟ آقا گرگه من -

 دلت میاد خدایی.

 ش گرفتم.از روش بلند شدم و شیرینی رو از 

 ایش رو با آب دریاچه شست.دست های خامه
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چرخید تا خواست چیزی بگه با دیدن بطری مشروبی که 

 از کنار کیفش بیرون کشیدم، مکث کرد.

 خوای مشروب بخوری؟می -

خندیدم، در بطری رو باز کردم و یکم سر کشیدم. از طعم 

 تلخش صورتم مچاله شد.

 .نه انقدر که مست شم یاس. بگذریم -

روی چمن لم دادم. پاهام رو دراز کردم و دستم رو تکیه 

 گاه باالتنم کردم و گفتم:

و. دیدن بدنت تو طبیعت و زیر نور ماه درار لباسات -

 یکی از فانتزیامه!

ابرو هاش باال پرید. مردد تماشام کرد. مردمک های 

 زد.کشیدم چرخ میبلوطیش بین مشروبی که نم نم سر می
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جا نمیاد، وجود ندارن بیان. خون میریزم نترس کسی این -

و. وان حموم مناسب باله های خوشگلت بیان. درار لباست

 نیست. خم میشه.

 

۶۰۸♣🍹 
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قدری مردد نگاهم کرد. انگشت های ظریفش روی دگمه 

 هاش مونده بود.

دربرابر خواسته و میلی که با نگاهم فریاد میزدم سعی  

 کرد کنار بیاد.می

 یست یاس، دست زدی بهش دیدی گرمه. آبش یخ ن -

 چرا گرمه؟! -
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لبخندی روی لب هام نشست. پری کوچولوی من شبیه 

 یک ماهی قرمز دنبال راه فرار بود.

رگ آتشفشانی رد شده، زمین بستر تجمع انرژیه. اون  -

ریزه گرمه. کوتاه بیا، من آبی که از سنگ ها داره می

 !خوامو میخوام ببینمت. باله هاتمی

 اش گرفت و فقط سری تکون داد.ابرو باال انداخت. خنده

پیش چشم های من مانتو و شلوارش رو درآورد. نگاه 

 خمارم روی پاهای سفیدش چرخ میزد. 

 و درنیار بقیه رو دربیار!تاپت -

از قصد با چشم و ابرو به لباس زیرش اشاره کردم، سرخ 

 شد. 

، صف شبیاز خرشیطون بیا پایین جناب سلحشور، ن -

 وسط جنگل خوبیت نداره نوه پریزاد رو دید بزنی.
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رفت، به بطری که اگر یک قلوپ دیگه کمی سرم گیج می

خوردم، یک سومش خالی میشد نیم نگاهی انداختم و می

 غر زدم.

شیطون خودمم. نوه پریزاد زنمه، جنگلم ماله منه  -

خریدمش. سندشم نشون نمیدم زورم زیاده حرفی داری 

 بچه؟

ی صدا به لحن تخسم که کمی خشدار شده بود خندید، ب

 پشت به من کم کم وارد آب شد که باز غر زدم.

و بعد برو تو آب. به خدا میام درار اون بی صاحاب -

 پارش میکنم. من باید از پشت دید داشته باشم!

با نافرمانی تمام، زبونی برام درآورد و بی هوا خودش رو 

ای چشم هام ناپدید شد ثانیه تو آب فرو برد. وقتی پیش

 وحشت کل وجودم رو گرفت.

 حال نیمه مستم پرید، نگران تنم رو لب آب کشیدم.
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 یاسمن؟ یاسمن عروسک؟ -

ایش رو تو قعر سیاهی آب برق پولک های سفید و نقره

 دیدم، قدری آروم گرفتم.

مغزم بهم تشر زد که با یک رویداد طبیعی سروکار ندارم. 

 لرزید.ای روی سطح آب مینقره انعکاس نور ماه

دیدم، سرم رو عقب بردم. هاله محوی از باله هاش رو می

 کمرم رو صاف کردم. بطریم هنوز بین انگشت هام بود.

 سرش رو از آب بیرون آورد.

 

۶۰۹♣🍹 
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نگاهم رو به موهای باز طالیی خیس شدش دوختم. لباس 

 زیر خیسش رو روی لباس هاش انداخت.

گردنش برق میزد. نفس عمیقی کشید، دست  نشانم روی

 هاش رو تو آب کمی تکون داد، جلو تر اومد.

هاج و واج مونده بودم. عقل و درایتم رو فرستاده بودم 

 زیر درخت آلبالو دنبال دستمال بگردن.

انتهای پره های نازک باله هاش پشت سرش بیرون اومده 

 بود و به خاطر اشعه نور ماه برق میزد.

 آب گلوم رو پر سروصدا قورت دادم، بلند خندید.وقتی  

 میخندی پدرسوخته؟ -

 ست.بامزه نگاه میکنی، قیافت خیلی بامزه -

دستی به گردنم کشیدم. با مهارت تنش رو تکون داد. 

 بدون اینکه سرش رو کامل داخل آب ببره دوری زد.
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 تونستم نگاهش کنم و مشروب بخورم.فقط می 

نه دیدنش تو این وضعیته که شبیه مغزم و قلبم انقدر تش

 بچه های خوب یک جا نشسته.

 یاسمن بیا اینجا. -

کرد. بلکه مثل یک ماهی شیطون که از حرف گوش نمی

 دست تور ماهی گیری فرار میکنه چرخ میزد.

 خوام. باید بوسم کنی.و میباتوام بیا اینجا! لبات -

. دوری زد، تو دور ترین حالت ممکن از حرکت ایستاد

 موهای طالییش رو عقب فرستاد و گفت:

 خودت بیا. -

چشم هام گرد شد، نیمی از بطری خالی شده، چشم هام 

 سنگین شده بود و احتمااًل کمی مست شدم. 

 داد، با رخوت بلند شدم.حرف گوش نمی
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جلوی چشم های شیطون و خبیثش با ناچاری لباسم رو  

 درآوردم. 

ت و از اینکه وادارم کرده نگاهش رو به باالتنه لختم انداخ

به حرفش عمل کنم ذوق زده قدری نزدیک تر اومد. 

 کفش هام رو درآوردم و با حرص گفتم:

و به چه کارایی وادار میکنه. یه نگاه کن یه الف بچه من -

 بوس خواستیم.

خیلی چیزای بیشتری جز بوس خواستی. مثال دید زدنم  -

 از نمای پشت!

 

۶۱۱♣🍹 
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Romanzo_o 3456 

رد آب شدم. به خاطر الکلی که خورده بودم با شلوار وا

گرمم بود و آب برام چند ثانیه یخ به نظر اومد. گلوم کمی 

کردم اسید معدم تو یک دیگ سوخت و حس میمی

 جوشه.بزرگ داره می

قدری مکث کردم. بوی چمن و بوی رطوبت، بوی 

 دریایی که کل شامم رو پر کرده. 

داد وم جوالن میهوشیار تر شدم. یاسمن چموش وار جل

 کوبید وو از قصد دم زیبا و براقش رو روی سطح آب می

 کرد.سروصدا می

ی رسید. مشتجلو تر رفتم. آب تا نزدیکی گودی کمرم می

آب به صورتم پاچیدم تا سرحال تر بشم و اون حس 

 سرگیجه خفیف ازبین بره.

 بیا اینجا یاسمن! -

 خندید، اینبار از لحن دستوریم اطاعت کرد.



 

Romanzo_o 3457 

 همین که یکم نزدیک شد بی هوا دوال شدم. 

کمرش رو چنگ زدم و دستم رو زیر باله های سفیدش 

 بردم و تو بغلم گرفتمش.

ش زیر دستم لیز خورد ولی ثابت موند، آب از کمی باله

 کرد.سروکولش چکه می

چشم های درشت و زیباش رو بهم دوخت. موهای 

 یدم.خیسش آویزون شد، خیره تو صورت خندونش غر

و ازم دریغ نکن. و میکنم خودتوقتی طلب لب هات -

 دونی رو باله هات کراش زدم پری کوچولو؟ تو نمی

 خندید، دستش رو دور گردنم حلقه کرد.

رسید، گردن کشید، توی آب کمی سنگین تر به نظر می

اتحاد قلمرو تن هامون رو با لب های داغش مهر زد. رو 
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ش رو محکم و پر بوسهآروم و نرم بوسید ولی جواب 

 اشتها دادم.

سرم رو تو گردنش فرو کردم، گردنش رو با لب هام تر 

 کردم، آه خفیفی کشید.

تنش رو باالتر کشید، دستش رو روی شونم گذاشت و 

 آروم کنار گوشم زمزمه کرد.

 ولم کن آرشام... -

 خبیثانه گفتم:

 تازه گیرت اوردم کجا ولت کنم؟! -

من گذاشتم، طوری که انتهای چرخیدم، تنش رو روی چ

 باله هاش کمی تو آب قرار گرفت.

کرد و سعی داشت نقشه و مسخ و پر هیجان نگاه می

 برنامه هام رو از تو چشم هام بخونه.
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تن خیسم رو باال کشیدم، روی مانتو و شلوارش 

خوابوندمش، روی تنش خیمه زدم و با ولع و داغی که 

 هاش رو بوسیدم. وجودم رو بدجور روشن کرده بود لب

 

۶۱۰♣🍹 
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کرد، تو سکوت زیبای شب، صدای جغد و همراهی می

صدای آب و جیرجیرک های کنار بوته ها، صدای قور 

قور قورباغه ای تنها، وسط جنگلی که احدی توش پا 

 ذاشت.نمی

بوسیدم، تو زمان و مکان گم شده بودم. گرگم مسخ می

 کرد.داشت بی قراری می
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له گرفتم، دستی دور دهنم کشیدم و نگاهم چند ثانیه فاص

 رو به پیچ و تاب باله های سفید و براقش دوختم.

کرد و قلم فرمان برداری! انگشت های مغزم حکم رانی می

داغم رو با کمی مکث روی پولک های نرمش کشیدم. 

فلس هایی که از باالی برجستگی باسنش شروع میشد و 

 اومد.پایین می

ن باله های زیباش بودم که وقتی صدام انقدر مسخ و حیرو

 زد به خودم اومدم.

 س، شبیه رویا یا خوابه مگه نه؟باله ها شبیه یه افسانه -

سری تکون دادم، به تاپ خیسی که به تنش چسبیده بود 

 زل زدم و گفتم:

خواب و رویا انقدر زیبا و شیرین نمیشن عروسک. تو  -

و ا به خاطر وجود تزیباتر از رویا و یک افسانه هستی. دنی

 به خودش میباله، شک نکن.
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کشید. دوباره رو لبخند دلنشینی زد، گرگم زوزه می

 صورتش خم شدم و آروم به گردنبندش اشاره زدم.

 درش بیار... -

 لب گزید، به پایین تنش نیم نگاهی انداخت و آروم گفت:

 وسط جنگل آخه؟ -

اعتماد درش بیار کسی نمیاد چرا انقدر نگرانی؟ بهم  -

 نداری؟

نگران به اطراف و سیاهی مطلق جنگلی که به زحمت 

 درخت هارو میشد با نور ماه دید اشاره کرد.

 اعتماد دارم ولی تو محیط باز... -

 انگشتم رو روی لب هاش کشیدم و با اطمینان گفتم:
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من گرگم، اگه کسی به صد فرسخی اینجا نزدیک شه  -

ذره. یه تجربه گکنم. درش بیار خوش میاحساس می

 خواد؟هیجان انگیز دلت نمی

مردد چند ثانیه به چهره منتظرم نگاه کرد. باالخره کوتاه 

 اومد. دستش سمت گردنبندش رفت. 

همین که بازش کرد، روی صورتش خم شدم. پیشونی 

 خیسش رو بوسیدم و با لحن آرومی گفتم:

 دختر خوب، حرف گوش کن شدن چه بهت میاد! -

د. دستم رو به مچ پاهاش کشیدم و سر خجول لبخندی ز

 زانوش رو بوسیدم.

 

۶۱۱🍹 

🍹 
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ای. فقط سقف اتاقت ریلکس باش، فکر کن تو خونه -

ست. آسمونه و پتوی زیرت جنگله. این دنیای یک گرگینه

جفت یه آلفا بودن یعنی باید تو طبیعت طوری باشی که 

انگار وسط خونه خودتی. خونه که فقط چهارتا آجر 

 ت!نیس

برای جفت آلفا بودن این مراحل الزمه؟ حتمًا باید تو یه  -

 محیط باز...

کرد و حق سکوت کرد، نا آروم بود، احساس امنیت نمی

 داشت. تو عسرت قرار گرفته.

خواست اعتماد کنه.هیچ چیزی بیشتر از اعتمادش دلم می 

 واسم مهم نبود.

 انقدری که اطمینانش بهم موجب آسودگی خاطرم میشد،

 درک جفت آلفا بودنش اهمیت نداشت.
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دو طرف زانوهاش رو گرفتم، با فشار ریزی پاهاش رو 

 فاصله دادم. 

مهم تر از اینکه بدونی چی برای جفت یه آلفا الزمه،  -

 اعتمادت برام مهمه.

تنم رو بین پاهاش جا دادم. کاش این نیمه شرم نگاهش  

 خجالتهیچ وقت ازبین نره. کاش همیشه برام لب بگزه، 

 بکشه، کاش همیشه گونه هاش سرخ بشه. 

لب هاش رو بوسیدم. موهای طالیی نم دارش رو عقب 

 هول دادم و مالیم تر گفتم:

م با رسم های هیچ وقت دوست ندارم اذیتت کنم، گله -

یه شب خوب رو برات خراب کردن. مجبور شدم  مسخره

شب بدی رو برات ایجاد کنم. از اون شب به بعد متوجه 

ترس خفیف تو نگاهت شدم. دوست دارم اون ترست 

 بریزه.
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 لبخندی زد.

فکر کردم بحث اون شب تموم شد. گفتم مهم نیست.  -

درسته یکم استرس میگیرم اولش برام سخت بود، یکمم 

ست. ولی خودتم میدونی هیجان دوست عجیبه و تازه

 دارم!

ش رو بوسیدم. کمربند شلوارم رو باز کردم و ابرو شقیقه

 باال انداختم.

 و دوست داری یا نه!بریم ببینم هیجان امشب -

*** 

گوشه مبل شبیه جوجه خودش رو الی پتو پیچیده بود و 

خوابش برده. ریلکس چاییم رو برداشتم و رو مبل روبه 

 رویش نشستم. 
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انقدر خسته بود که به محض رسیدن رو مبل خوابید. 

رضایت امشب شب خاطره سازی براش شد، لبخند نازک 

هنوز روی لب هاش کماکان مشخصه و همین دلم رو 

 کرد که از این تنوع بدش نیومده.قرص می

قدری از چاییم رو مزه مزه کردم، تو سکوتی که با صدای 

شکستن قولنج وسایل و شومینه شکسته میشد به آینده 

 فکر کردم.

م به صورت کامل یاسمن رو پذیرفته و هیچ مشکلی با گله

دنش، نداشتن ولی بیشتر نگران خودش بودم گرگینه نبو

 که چه طور باید نم نم عادت کنه.

 .استبا توجه به هویت اصلیش یکم شرایط پیچیده 

 

با بازشدن در خونه به مبل تکیه زدم. از دیدن امیرحسین 

 چاییم رو از لب هام فاصله دادم و لبخندی بهش زدم.
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 سحر بخیر! -

یس، به همراه کوله چشم هاش با دیدن تمام لباسای خ

پشتی و کفش هامون که شبیه یک تپه جلوی در ورودی 

 جمع شده، گرد شد.

 با دیدن یاسمن که خوابش برده بی صدا درو بست. 

 بیا بشین. چایی میخوری؟ -

ثل کرد. مخستگی از سروکولش شبیه قطرات آب چکه می

این فرمانده هایی که از صبح باالسر یک گردان بوده، 

 ک نفره کنارم ولو شد. روی مبل ت

همون طور که گوشی و دسته کلید هاش رو روی میز   

 ذاشت گفت:می

 ست. یاسمن چه خسته -
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لبخندی از یادآوری رابطه دلچسبمون رو لب هام نشست. 

 یک شیرینی سمتش تعارف کردم.

 خبری نشد؟ -

و زدن. تا فردا شب آدرس دقیق برات بچه ها ردش -

 میارم.

 دردان نگاهش کردم و گفتم:آروم گرفتم. ق

از برادر دوقلوت خبر نداری؟ گفتی میری دیدنش  -

 چیشد؟

ت خواسسگرمه هاش توهم رفت، شیرینی که با اشتها می

گاز بزنه تلخ شد. دستش رو پایین آورد و خیره به صفحه 

 سیاه تلوزیون آروم لب زد.

ش شرف. از صدکیلومتری خونهدم کلفت شده بی -

تکلیف پریزاد مشخص بشه. تو عروسی نمیشه رد شد. 
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کنی، یسنا خیالش راحت شه میرم سراغش. از دلش 

 درمیارم! 

 به پشتی تکیه زدم و با نفس عمیقی گفتم:

چه طور از دلش درمیاری؟ بابات از ارث محرومش  -

کرد. از خونه و کاشانه پرتش کرد بیرون. مادرتون سکته 

تونی بری یکرد و اون تورو مقصر میدونه. تنهایی نم

 ست.سراغش به خونت تشنه

 تونم که ولش کنم!برادرمه، تنها برادر تنیمه. نمی -

 لبخندی زدم و خبیث گفتم:

کی گفت ولش کنی؟ برنامه ریزی کنیم بعد بریم تو  -

 کارش.

 چشم ریز کرد.
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گوه نخور سر جدت تو کمک نکن، یه بار کمک کردی  -

 نزدیک بود عقیم شم.

ع کردم که گوشیم روی میز لرزید. لبخندم رو زوری جم

 از دیدن لوکیشنی که برام ارسال شد، ابروهام باال پرید.

 گفتی یسنا تهرانه؟  -

 اره، خونه مادرشه. چیشده مگه؟ -

 دستی به گردنم کشیدم و نگاهی به ساعت انداختم. 

برگشته که! داره میره ویالم. بهت زنگ نزده که داره  -

 میاد؟

꙰ 

۶۱۴ 
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 یه به چشم هام و بعد به صفحه گوشیم خیره موند.چند ثان

ای سبز رنگ عالمت قرمز رنگ کوچیکی روی نقشه 

خورد و اعداد التین باالی دایره، مسافت و تکون می

 داد.موقعیت رو دقیق نشون می

 به زنم ردیاب زدی؟! -

 آره! به توام زدم. -

همزمان موقعیت مکانی امیرحسین رو نشونش دادم که 

 اش گرد شد.چشم ه

 به کجامون ردیاب زدی پدرسگ که نفهمیدیم؟ -

گوشی رو تو جیبم فرو بردم، بندوبساط ضروری رو تو 

بغلش ریختم و آروم یاسمن رو روی دست بلند کردم و 

 خسته گفتم:
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 خواد یه بار دیگه کسایی که برام مهمنمهمه؟ دلم نمی -

رو از دست بدم. برگردیم ویال. ماشین سعید پشت 

 نجاست، میشینی پشت فرمون یا خودم بشینم؟ای

کالفه بلند شد، هنوز حرص و کالفگی و جاخوردگی 

 نگاهش فروکش نکرده. درو برام باز کرد و آروم غرید.

 شینم. خودم می -

یاسمن صندلی عقب خواب بود، طره ای از موهای 

 ایش بیرون ریخته.طالییش از زیر شال سرمه

 دی؟چه طوری به یسنا ردیاب ز -

 دربرابر لحن آرومش، مالیم تر جواب دادم.

بهار زد. گوشواره هاش. گردنبندش. گردنبند تو!  -

کنید. احتیاطی به ماشینت چیزایی که از خودتون جدا نمی
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و گوشیتم ردیاب زدم، مشکلی داری بزن بغل بریم اون 

 پشت مشتا صحبت کنیم!

دستش دور فرمون سفت تر شد، صورت قرمزش نشون 

د دوست داره عربده بکشه ولی مدام با دیدن یاسمن دامی

 زیر لب با خودش حرف میزد.

 چ...چیشده؟ ساعت چنده؟ -

با دست اندازی که رد کردیم، صدای خمار یاسمن بلند 

شد. چرخیدم و لبخندی به صورت خواب آلودش زدم. 

 کرد.امیر از تو آینه نگاهش می

، یسنا گردیم ویال عروسکچیزی نیست داریم برمی -

 برگشته. ساعتم چهاره.

پتویی که دورش پیچیده بودم رو با ذوق شنیدن اسم یسنا 

 کنار زد.
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صاف نشست، چشم هاش رو مالید و با دیدن امیر خسته 

 لبی کشید.

سالم داداش امیر، صبح خیلی زودت بخیر. یسنا اومده؟  -

 کجاست؟

امیر کالفه جوابش رو داد، لوکیشن رو روی صفحه باال 

م و همون طور که به بی حرکتی اون دایره قرمز خیره آورد

 بودم با اخم ریزی گفتم:

 یکم سریع تر برو امیر. چرا حرکت نمیکنه؟ -

 ��تا صلوات بفرستید ۰۴برای سالمتی و ظهور امام زمان 

꙰ 

۶۱۵ 
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اش کرد، پاش رو چنان روی گاز فشار این کالمم آشفته

 داد که یاسمن به صندلی کوبیده شد.

زدیکی ویال یک ماشین از جاده اصلی خارج شده بود. ن

 مه غلیظی اطراف رو گرفته. 

وقتی از کنار ماشین رد شدیم یک لحظه نگاهم به چیز 

 سیاه رنگ پاشیده شده روی شیشه افتاد.

 امیر نگه دار! برگرد عقب! اون ماشینه... -

از باالی آینه به ماشینی که چراغ هاش خاموش بود و 

 خورد زل زد.تکون میبرف پاکنش 

ترمز کرد، دنده عقب گرفت، یاسمن چرخید و با ریز 

 کردن چشم هاش سعی کرد ببینه.

 چیشده؟ ماشین مگه چیه؟ -
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عقب رفت، درست کنار ماشین ترمز کرد، یک پراید سفید 

بود با پالک تهران و تابلوی زرد رنگی که باالش نشون 

 داد آژانسه.می

 اون چیه؟  -

 یاس! بشین سرجات -

 با دادی که کشیدم زهره ترک شد، دستش رو عقب کشید. 

یک جنازه رو صندلی جلو افتاده. یک مرد مسن با یک 

 اش! تیکه شیشه سه سانتی وسط جناق سینه

 رنگم پرید، امیرحسین ماتش برده بود.

 یا تمام مقدسات!  -

ی اومد. بوی شیرینشیشه رو پایین کشیدم. بوی خون می 

ش بوی ماسیدگی و پر کرد، شیرینی که تهام رکل شامه

 داد. بوی جادو! بوی طلسم!می
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 جادوگرا اینجا بودن. -

رفت کرد، داشت میلوکیشن یسنا داشت حرکت می

 سمت جنگل! 

وحشت ذره ذره وجودم رو با استمرار آمیخته کرد. قلبم 

 کوبید.تند می

 ای که کل جاده رو گرفته بود نگاه کردم و چنگی بهبه مه

موهام زدم. سکوت مطلقی که فقط با صدای نفس های 

 شد.تند و شتاب زده ما شکسته می

کرد. امیر گوشیم رو از بین گرگم احساس خطر می

انگشت هام بیرون کشید و از ماشین پیاده شد و سمت 

 جنگل پا تند کرد.

 یاسمن همین جا بمون! -

 پیاده شدم که اونم پیاده شد و با استرس گفت:
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 میام!منم  -

و ندارم باهات خطر داره نمیبینی جنازه رو؟ وقت این -

 یکی بدو کنم. بشین تو ماشین زنگ بزن بچه ها.

 ولی... -

شیفت دادم. با دیدن نگاه تیز و چشم های جدی گرگم 

 ساکت شد. 

با نهایت قدرت دنبال امیرحسین پا تند کردم و امیدوار 

 بودم تمام تصورم اشتباه باشه.

꙰ 

۶۱۶ 

 

 

 

*** 



 

Romanzo_o 3479 

 "یاسمن"

برای بار چندم شماره سعید، لیدا و حتی پژمان رو گرفتم  

 و فقط در دسترس نبودن شامل حالم شد.

 تونی با کسی تماس بگیری. آنتن نمیده.نمی -

با صدایی که از پشت سرم شنیدم چرخیدم. تو ظلمات  

جاده ای که انگار صدساله روشنی روز رو به خودش 

 پراید تکیه زده.ندیده، دست به سینه به 

 و امتحان کن.خوای گوشی منمی -

یک قدم سمتم برداشت که اخم کرده فاصله گرفتم و 

 غریدم.

 نزدیکم نیا. -

 سرجاش موند، چشم هاش تو تاریکی برق میزد.
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 خوام بهت صدمه بزنم.نمی -

 ترش کردم، هنوز یادم نرفته که آرشام رو تهدید کرد.

زنم! نزدیکم نیا. وگرنه شاید من بخوام بهت صدمه ب -

 گیرم.و نمیمطمئن باش جلوی شکستن استخون هات

لبخندی زد، لبخندی که با تاریکی بیش از حد این جاده 

 ست بود.

نمیری کمک دوستات؟ اونا به کمکت نیاز دارن. اگه  -

 نری...

جلو اومد. ثابت سرجام موندم. گوشیم زیر انگشت های 

ز ترسیدم. من اید، نمیترکپر استرس یخ کردم داشت می

م این گرگ لعنتی سفید که بوی نیلوفرش داشت دیوونه

 ترسیدم فقط خشمگین بودم.کرد نمیمی

 انقدر که دوست داشتم مثل چی بزنمش.
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کشه! بعدًا فرصت میشه باهم صحبت پریزاد یسنارو می -

 کنیم.

ای از ربط کلمه پریزاد، کشتن و یسنا عاجز برای ثانیه

 موندم.

دادم، با شت هاش باال آومد. با نگاهم بهش هشدار میانگ

 زبونی که قفل کرده به سختی لب زدم.

 بهم دست نزن! از جونت سیر شدی؟ -

لبخندش باریک تر شد، انگشت هاش روی گونم لرزید. 

کمرم به بدنه سرد ماشین چسبید. نگاه طغیان گرم رو به 

یزش ت اش دوختم. تمام نفرتم شبیه چاقویی که لبهسینه

 کرد.خورد و تاثیری نمیکند شده به سطح می

شوکه شدم که انگشتش رو زیر چشمم کشید و مالیم 

 گفت:
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قدرت پری های دریایی روم تاثیری نداره. ایمنم. به  -

 خودت فشار نیار.

سر پایین انداخت، اخم شدیدی رو ابروهاش نشست. 

یکی رهنوز متحیر مونده بودم که به انتهای بی پایان اون تا

 اشاره کرد و گفت:

 برو کمکشون. یه شب دیگه میام سراغت! -

انگشت هاش کنار صورتم مشت شد، رد انگشتش رو 

گرفت. فاصله سوخت. وجودم داشت گر میپوستم می

 گرفت، تو سیاهی جاده، سفیدی گرگش زود محو شد.

 《پارت فردارو امروز زدم. فردا پارت ندارید》

꙰ 

۶۱۷ 

 

 



 

Romanzo_o 3483 

 

لرزید، جمالتش و بی دم. پاهام میبه سختی نفس کشی

تاثیری قدرتم نگرانم کرد! چه طور روش اثر نداشت؟! 

 مگه گرگینه نیست؟

بی معطلی ماشین رو رها کردم، تو فرصت بهتری باید این 

مسئله حل میشد. سمت مسیری که امیر و آرشام رفتن، پا 

 تند کردم.

 .اهمیتی نداشت که کوروش در برابر قدرتم مصون میمونه

 مهم یسنا بود. یسنایی که گفت جونش تو خطره!

با وجود بلد نبودن مسیر، نیرویی من رو به سمت جنگل 

کشوند. منی که ردیابیم افتضاحه سر از معرکه ای درآوردم 

 کردم به موقع پیداش کنم. که حتی فکرشم نمی

 به خاطر گز گز زانوهام قدری تعلل کردم.
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دری تمرکز هضم پشت سر هم تصاویر و حوادث ق

 خواست. می

صدای فریاد و جیغ زنی که آرشام سعی در پاره کردن 

خراشید. چهار نفر با پهلوش داشت گوش آدم رو می

کردن گرگ آرشام رو از اون زن چوب و ترکه سعی می

 فاصله بدن ولی موفق نبودن.

کرد و میدان جنگ روبه روم رو خورشید داشت طلوع می

به جونم افتاده. با دهنی که کرد. لرز کم کم روشن می

 خشک شده نگاهم رو چرخوندم.

امیرحسین تقریبًا بین هشت نفر گیر بود. هشت مرد 

تنومند رو با کمک بال های بزرگش میزد ولی بال چپش 

 اومد.خونی بود و از بازوش خون می

نگاه چرخوندم، زیر درخت یسنا بی هوش بود، درحالی 

 که دوبال سفیدش برق میزد.
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 شرف های...ش کنید، یسنا! یسنا ولش کنید بیول -

از دیدن دو زنی که با وجود زخم عمیق دست و پاهاشون 

باال سر جسم مچاله شده یسنا قد راست کردن، خون 

 درون رگ هام دوید.

 و زود باش.ببر بالش -

 یسنا! -

عربده های امیرحسین تمومی نداشت.  بال راستش رو 

روی کت بالش  بلند کردن و دیگری خنجرش رو

گذاشت. روح از تنم پرید. امیر از دیدن این وضعیت تقال 

 شد.کرد ولی بیشتر تو حصار تنگ اون افراد اسیر میمی

آرشام سرش خونی بود و زور گرگش به چهار نفری که 

 رسید.روی هیکلش افتاده بودن نمی

 نفهمیدم با چه زور و قدرتی خودم رو رسوندم و داد زدم.
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 خورید!گوهی می دارید چه -

با فریادی که از ته حنجرم کشیدم جفتشون ماتشون برد. 

اونی که بال یسنارو گرفته بود وحشت زده عقب رفت. 

 خنجر از دست اون یکی افتاد.

 شرف.ازش فاصله بگیرید حرومزاده های بی -

جوشید. رنگشون داد، کاسه سرم مینگاهم بوی خون می

به  شد حمله کنه که نفرتمپرید. جلو رفتم، یکیشون بلند 

جسم و عقلم چیره شد. پیش چشم های پر از خشمم 

 کشید.جلوم زانو زد. از درد زیاد جیغ 

꙰ 

۶۱۸ 
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اش با فکی که منقبض شده تمام تمرکزم روی جمجمه

 متمرکز شد، خون از چشم هاش و بینیش جاری شد.

پیچید. انقدر فریاد های گوش خراشش تو کل جنگل می

 ه زد که صورت خونیش به خاک افتاد.جلوم ضج

اش رو نشانه گرفتم، دومین نفر از ترس جفت کرد، سینه

با خونی که باال آورد. با نفرت و خشم غیرقابل کنترلی 

تونستم بیشتر عذاب بدم، بیشتر کردم. مینگاهش می

 شکنجه کنم. 

 اومدم.انگار این لذت به دهنم مزه کرده، کوتاه نمی 

خواستم از زجر زیاد فریاد بکشه! مش میجای اینکه بکش

بقیه با شنیدن صداهای بلند و دلخراش این زن سست 

 شده بودن.

امیرحسین با پهلوی خونی روی زمین افتاد، آرشام هنوز 

کرد. سعی گیر بود ولی وحشت زده و نگران نگاهم می
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داشت خودش رو بهم برسونه ولی زنجیر کلفتی که دور 

 شدن.مانع از خیز برداشتنش می گردنش انداخته بودن،

 و ببری کثافط عوضی؟خواستی بالشمی -

کوبید بلکه از درد و سوزش زیاد سرش رو به سنگ می

دونست تا من نخواهم حتی حق مردن تموم شه. انگار نمی

 نداره. جلو رفتم و لگدی تو صورتش زدم.

 دندونش تو دهنش شکست. فریاد کشیدم.

وه خوردی بخوای به افرادی تو و هفت جدو آبادت گ -

که برام عزیزن صدمه بزنی بیشرف! از کی دستور گرفتی؟ 

 میکنم! اتو قطع میکنم، تیکه تیکهو ببری؟ زبونتبالش

طاقت نیاورد، روی زمین قل خورد، یک تیکه سنگ با 

 انگشت های خونی برداشت و تو شقیقه خودش کوبید.
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مم کرد! دردی که تا آخرین لحظه زندگیش چشید آرو 

کشید. با خورد ولی نفس میچرخیدم. یسنا تکون نمی

 نگرانی کنارش زانو زدم.

پر های بزرگ بال های سفیدش بهم ریخته و کمی خونی 

کشیدمش نگاه طغیانگرم رو به بود. درحالی که تو بغلم می

دو نفری که سعی داشتن چیزی شبیه قالده به گردن گرگ 

 آرشام بندازن انداختم.

شید که بوی خون کل جنگل رو گرفت، شک طولی نک

نداشتم کرکس ها و الشخورا بوی الشه هارو حس کردن 

 رسن.و سر می

صدای زوزه و خرناس های گرگ آرشام بلند شد. حس  

. انگار تا االن اینجا کردم تازه جسمم به خودش اومدهمی

 کرد.ای بر من حکم رانی مینبودم و کس دیگه
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ه کردم که به شکل بدی مرده با بهت به اجسادی نگا

 بودن، نه کشته شده بودن. من کشتمشون!

به درخت پشت سرم تکیه زدم، هنوز خشمگین بودم و 

 ام هستم.حاال وحشت زده

امیرحسین با نگرانی خودش رو کنارمون رسوند. یسنارو  

از تو بغلم بیرون کشید. جراحت پهلوش عمیق بود. عرق 

فسش انگار در گرو نفس کرد و ناز سر و کولش چکه می

 های آروم فرشته تو بغلش اسیره. 

 یسنا؟ یسنا! -

꙰ 

۶۱۹ 
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آرشام شیفت داد، با لباسای خونی و پاره خودش رو 

باالی سر امیر و یسنا رسوند. نبض یسنارو چک کرد و با 

 لحن خشداری گفت:

 س...زنده -

ام نبض میزد، سرم از تونستم نفس بکشم. شقیقهنمی 

بشش پر شده بود. بوی خون و صورت مچاله صدای کو

 شده زنی که نزدیکم پخش زمین شده دلم رو بهم میزد. 

*** 

زنیکه خراب، زیر سر خود پفیوزشه. بی همه چیز سگ  -

 صفت، گوه خورده! به قرآن زیر سر خودشه!

اومد. دستمال صدای نعره های امیرحسین تا طبقه باال می

 دم. رو روی گونه های سرد یسنا کشی



 

Romanzo_o 3492 

پلک های بی حالش به زحمت باز بود، درد شدیدی تو 

 شکمش و کمرش داشت.

کشید. نگران از بالش خونی بود و نامنظم نفس می

م خواستوضعیتش از اتاق بیرون اومدم. باید از آرشام می

دونستم بال هاش رو چه ببریمش بیمارستان، فقط نمی

 طوری مخفی کنیم.

زور مسعود هم دراز  امیرحسین رو مبل سه نفره با 

 کشید. نمی

آرشام کالفه مچ دست هاش رو گرفت. وزنش رو روی 

 هیکل خونی امیر انداخت و وادارش کرد بخوابه.

و بذار ببندم وحشی. فاز و نولت  بهم گره زخمت -

 ندازی؟ بتمرگ تا نبستمت.خورد داری مثل خر جفت می

یر مدوباره خیز برداشت که مسعود دستش رو روی سینه ا

 گذاشت و با اخم و تندی سرش داد کشید.
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و نگاه کن؟ چاقو خورده تو آروم بگیر امیر! زخمت -

 کمرت! 

 آرشام دخالت کرد.

تا خون ریزی تورو بند نیارم نمیتونم بفهمم چه خاکی  -

 تو سرم شده!

و بریدن. تو گفتی پریزاد دنبال انتقامه، تو میداشتن بالش-

هدید نیست، تو گفتی یسنا رو تگفتی اصاًل دنبال جانشین 

 کرده تو گفتی!

 نعره میزد. لب پله نشستم، سرم رو بین دست هام گرفتم.

 کار آخه داداش من؟خواد چیپریزاد بال یسنارو می -

امیر به یک باره منفجر شد. آرشام رو کنار زد. با وجود رد 

اش که تا شلوارش ادامه خیسی خون روی کمر برهنه
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کرد، سینه به سینه مسعود ن چکه میداشت و روی زمی

 بیچاره ایستاد.

شرفش گفت بالش به درد هزار یکی چون خود بی -

خوره! پریزاد اومده انتقام بگیره، اومده مارو طلسم می

عذاب بده. فقط به خاطر گوهی که باباهای کثافطمون 

 خوردن!

 امیر بشین! -

 به خدا قسم جرش میدم زنیکه مادر ج* -

ام با حرص بستم، حرف هاش تیشه به ریشه چشم هام رو

 میزد.

꙰ 

۶۳۱ 
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حرف هاش حق بود، حالش حق بود، احساساتش حق 

بود. چی کاره بودم بهش بگم حق نداری انقدر عصبی 

 باشی؟ وقتی پریزاد جلوی من اون حرف رو زد.

وقتی اون زمان که آرشام ازم خواستگاری کرد با جون 

 د.یسنا، امیرحسین رو تهدید کر

ست. اکسیژن کردم هوا خفهکرد، حس میسرم درد می

کافی وجود نداشت. بی نهایت برای خشم درونم نگران 

 بودم.

حرف های کوروش شبیه وز وز مگس، درست وسط  

فریاد های قلبم و نعره های پر از خشم وجودم مزاحمت 

 کرد.ایجاد می

دونست که پریزاد دنبال یسناست؟ کوروش از کجا می

 ن رو به اون مسیر هول داد؟چرا م
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داد دست رو دست بذارم، حال بد عصبانیتم اجازه نمی

امیر و آشفتگی آرشام برام موقعیتی رو فراهم کرد که 

 بدون توجه اون جمع افسارگسیخته از خونه بیرون بیام.

کرد. با وزید التهاب درونم رو کم نمیباد خنکی که می

 .حال بد سر از عمارت آفتاب درآوردم

چشمه آفتاب، پشت افسون این دیوارها مخفیانه 

 جوشید.می

شاکی وسط سالنش بودم، با حالی بد و اعصابی در حد 

 زلزله رودبار خراب و داغون!

 صبح به این زودی اینجا چیکار میکنی دخترم؟  -

مردمک های شناور در خونم رو به مردمک های متعجبش 

 دوختم. 
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داری؟ چرا ولم برنمی چرا دست از این بازیای مسخره -

 نمیکنی؟!

از روی مبل سلطنتیش بلند شد، دختری که شونه هاش  

 مالید کنار رفت.رو می

 تو چرا انقدر عصبانی هستی؟ چیشده عزیزم؟ -

جلو اومد، قبل اینکه دستم رو بگیره، انگشت هاش رو 

 پس زدم و داد زدم.

 . مبه من نگو عزیزم، به من نگو، نگو، نگو! عزیزت نیست -

جا خورد. دخترای پشت سرش ماتشون برده بود. چهره 

 مهربونی به خودش گرفت. 

میگی چیشده یا نه؟! چرا انقدر شاکیی! آرشام کاری  -

 کرده؟ زری زده؟
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شاکی نباشم؟ خسته نباشم؟ دیوونه نباشم؟ اومدی  -

 و ولوسط زندگیم گوه زدی به خوشبختیم! مادر و پدرم

ومدی پدربزرگمم از دست کردی گذاشتی بمیرن، دیر ا

و ازم بگیری نتونستی. حاالم چشم دادم. خواستی آرشام

 نی؟و ببیو ببینی؟ چشم نداری خوشحالیمنداری دوستام

꙰ 

۶۳۰ 

 

 

 

 گیج سرجاش ایستاد. 

 عصبی و با حال بد و نفسی که کم آورده ادامه دادم.

 چرا ولم نمیکنی برگردی همون جایی که بودی؟ -
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ی زده به سرت این دری وریا چیه یاسمن سر صبح -

 میگی چته؟

اش کوبیدم که گیج تر شد. تو جلو اومد، تخت سینه

 دریایی از ابهام ایستاد و با نگاهی وق زده بهم زل زد.

چرا ادای کسایی رو درمیاری که انگار من واسش   -

 مهمم؟ چرا وانمود میکنی که بهم اهمیت میدی؟

 اهمیت میدم! -

وم ترکید، داشتم از ناراحتی تشنج بغض خفته درون گل

 کردم. جیغ کشیدم.می

نه نمیدی، نگو میدی. نگو، نگو! لعنت به من که تورو  -

و تو زندگیم راه دادم، لعنت بهم که فکر کردم خدامادرم

برگردونه. واسه چی آدم فرستادی یسنارو بکشن؟ چه 

پدرکشتگی با اون دختر بیچاره داری؟ چرا چیزایی که 
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تونی واسه و ازم میگیری. چرا فکر کردی میرمدوست دا

 زندگیم تصمیم بگیری!

کاسه صبرش انگار زیر سرد و گرم حرف های پر از 

خشمم مچاله شد، همه چی ریخت. چهره جدی به 

 خودش گرفت، بازوهام رو چنگ زد.

یک طوری نگاهم کرد که انگار سر مرگ و زندگی عزیز 

 ترین آدم روی زمین حرف میزنم.

 زرگترت منم، منم که واست تصمیم میگیرم!ب -

 زیر دستش کوبیدم و با هق هق داد زدم.

 ام نداریوقتی تو شرایط سخت زندگیم نبودی، حقی -

بگی بزرگترم. تو هیچی نیستی. تو خودخواهی، تو فقط به 

 فکر خودتی!
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کالفه شد، موهای بلندش رو عقب فرستاد و با لحن 

 کنترل شده ای غرید.

اون آدم های منفور پست با من این طوری  به خاطر -

 صحبت میکنی؟

ش نشانه گرفتم و با خشم انگشت اشارم رو سمت سینه

 غریدم.

اون آدم های منفور دوستای منن! آرشام شوهرمنه. یسنا  -

جای خواهرمه، امیر جای برادرمه. وقتی تو شرایط گوه 

 و نجات دادن! حق نداشتیو نگرفتی اونا منزندگیم دستم

 جادوگر بفرستی بکشنش!

از رفتارم، از تهدیدم ترش کرد. انگشت های دستش 

 مشت شد و برق خنجر تیز حسادت تو نگاهش درخشید.
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خواستم و نفرستادم اونارو بکشن. اگه میمن کسی -

کارو کنم خیلی وقت پیش این کارو میکردم. قبل اینکه این

 تو هار شی این طوری باهام حرف بزنی.

🍹 

۶۳۱ 

 

 

 

داری دروغ میگی، خودت اون روز گفتی با بال های  -

یسنا میشه هزارجور طلسم درست کرد، خودت اون روز 

 جلوم تهدیدشون کردی. چرا دروغ میگی!

 با سگرمه های توهم جلو اومد.

تو چشم هاش خشم موج میزد ولی دربرابر لحن ناراحتم 

 کمی خودش رو کنترل کرد.
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ونا نفرستادم که بالیی سر او تکرار نمیکنم یاسمن، کسی -

خوره ولی به بیاره. بله، بال هاش به درد خیلی چیزا می

خوره. کسی سراغ بال هاش میره که بخواد دردم نمی

 طلسم درست کنه. 

تونستم حتی ذره ای حرف هاش رو باور کنم. نگاهم نمی

 رو آنالیز کرد.

ای کشید. بازوم رو با مهربونی چشم بست، پوف کالفه

 و مالیم تر گفت: گرفت

 عزیزم ببین من که بهت گفتم... -

قبل اینکه جمالتش تموم بشه، در اتاق باز شد. دختری 

سراسیمه داخل دوید و بدون مقدمه با لحن وحشت زده 

 ای گفت:

بانو پریزاد! نگین، نگین با افرادش تو جنگل دیده شده.  -

 بچه ها گفتن داره میره خونه دخترتون!
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 ، پریزاد اخم تندی کرد.چشم هام گرد شد

یسنا و امیرحسین حالشون خوب نیست! باید بهشون  -

 خبر بدم. اونا تنهان!

وحشت زده سمت در رفتم که از پشت کمرم رو گرفت و 

 تو یک حرکت عقب کشیدتم.

تنها هیچ گوری نمیری، نگین دنبال توئه. احتمااًل بال  -

 خواد.اون دخترو واسه طلسم جدیدش می

! ذارما نمیمونم که بره سراغشون. تنهاشون نمیمن اینج -

 اگه کار نگین باشه  آیتم همراهش اومده.

 کالفه نگاهم کرد.

تقال کردم، سعی کردم دستش رو از دور کمر و شکمم 

 رها کنم.
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دخترای تو اتاق تو سکوت نظار گر تقالهام بودن. اشک  

 کرد.کل صورتم رو پر کرده بود و وجودم بی قراری می

تونه روم باش، باهم میریم. اون نگین عوضی نمیآ -

 و خراب کنه!برنامه های من

*** 

در خونه رو باز کردم و داخل رفتم، هنوز نفسم باال 

 نیومده بود. 

رفت و مدام به موهاش چنگ آرشام تو سالن رژه می 

میزد. با ورودم نگاه طوفانیش آروم شد و عوضش اخم 

داروشکر کردم که تندی ابروهاش رو آرایش کرد. خ

سرپاست. جلو اومد، مچ دستم رو گرفت و با لحن عصبی 

 و دلواپسی غرید.
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ذاری کجا بودی آخه؟ واسه چی تو این خرتوخری می -

و میری؟ نمیگی سکته میکنم؟ نمیگی چه طور پیدات 

 کنم؟

🍹 

۶۳۳ 

 

 

 

کنار شوفاز و روبه روی مبل تشک سفیدی انداخته بودن. 

 آوردن. یسنارو به طبقه اول 

کشید. امیرحسین روی بال هاش پتو بود و آروم نفس می

با یک سرم تو دستش کنارش رو زمین نشسته بود و 

 کرد.سرش رو نوازش می

 از دیدنم یک نفس راحت کشید. 
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مسعود کلت نقره ایش تو دستش بود. دقت که کردم، 

کلت آرشامم دور کمرشه. نگران به سرتاپاشون نگاه کردم 

 و گفتم:

التون خوبه؟ به اینجا حمله نشده؟ جادوگرا اینجا ح-

 نیومدن؟

 ابروهاش باال پرید.

م، با یه مشت احمق مرلین س گارد امیر با گلهده دقیقه -

خواستم اگه درگیری به اینجا جنگن! میپرست دارن می

کشید امیرو یسنارو ببرم یه جای دیگه! تو کجا رفتی واسه 

 نمیگی افراد پریزاد ببرنت... خودت؟ ردیابت از کار افتاده،

با ورود پریزاد تو سالن و دری که با حرص پشت سرش 

کوبید، نگاهش رو ازم گرفت و بحث رو ادامه نداد. جا 

 خورد.
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مسعود از جا پرید و امیرحسین با درد و عرق شدیدی  

 که کرده بود سعی کرد بلند شه. 

آرشام بازوم رو چسبید، عقب کشیدتم، پریزاد عصبی 

 ستکش هاش رو درآورد و خطاب به همه غرید.د

و نفرستادم که بال های اون تکرار میکنم! من کسی -

دخترو واسم بیاره. صرفًا اینجام چون شماها، متاسفانه، 

متاسفانه و بازم متاسفانه برای دخترم مهمید! حاال از سر 

 راهم برو کنار باید اون دخترو ببینم!

ش وصل نبود اسلحه امیرحسین با دستی که سرم به 

 کشید.

ه داد کباند سفید کمرش نشون از پانسمان تر شده ای می

 به تازگی به خاطر تحرکش خونی شده.

 نزدیکش بشی به خدا قسم میزنم لهت میکنم.-
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کرد. پریزاد ش چکه میماتم برد، عرق از کنار شقیقه

 ریلکس و خنثی نگاهش کرد. 

ید خوشحال چه با دل و جرئت شدی. احسنت! زنت با-

 کشی.باشه که این طوری به خاطرش روم اسلحه می

بلند شد، کمرش راست نمیشد ولی ایستاد. آرشام نگران 

 سمتش رفت که سرش نعره کشید.

ل شرف عوضی که مثو با این بیدخالت نکن تا تکلیفم -

کشه، مشخص کنم. و بیرون میزالو داره ذره ذره خونمون

کارست! بخواد سمت چییه درصد واسم مهم نیست که 

 یسنا بره اول از رو جنازم باید رد شه.

 

۶۳۴ 
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لرزید و چشم های ای که میپریزاد نگاهی به لوله اسلحه

 خونی امیر انداخت.

و از ما اومدی انتقام پری هایی که بابامون کشتن -

بگیری؟ بی انصاف، مگه ما کشتیم؟ مگه من کردم؟ مگه 

ال انتقام از مایی؟ چی از من پری هارو کشتم؟ چرا دنب

 وجدان!خوای؟ ِد دردت چیه بیجون ما می

 پریزاد سرخ شد، بازدمش سرعت گرفت. 

یک قدم جلو رفت و چنان دادی سر امیر کشید که مو به 

 تنم سیخ شد.

خوام تو و هر کسی که تو این خونه دردم اینکه می -

و وقتی و زنده زنده بسوزونم و صدای دردمندتونهست

دید بشنوم ولی از شانس گوهم دخترم تو رید جون میدا

تیم شماست! اگه اینجام به خاطر یاسمنه وگرنه تو 
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پدرسگ حرومزاده ثانیه ای برام اهمیت نداری. نه خودت 

 و نه زنت! و نه حتی تو اشغال!

 به آرشام اشاره کرد. 

 سکوت بدی شد، حرص و خشم تو نگاهش موج میزد.

همه خشم و نفرت و حس انتقام دونستم چشمه این نمی 

 از کجاست که هی ُقل میزنه و تموم نمیشه! 

با حس خوشایندی که تو این هیری ویری دامنگیرم شد 

کالفه خواستم دخالت کنم که پریزاد دستی رو هوا تکون 

 داد و گفت:

جادوگرا دنبال یاسمن اومدن. اگه بال یسنارو  -

و من خوان طلسم درست کنن وخواستن چون میمی

ای که اندازه خوای زنت بچهعقب برونن. حاالم اگه می

لوبیام نشده از دست بده همین طوری به زر زر کردنت 

 ادامه بده.
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یک ثانیه خشک شدم، امیر ناباور لب زد ولی صدایی 

 ازش درنیومد.

 مردمک هاش وحشت زده رو یسنا چرخید.

 آرشام حیرت زده نالید.

 ست؟!یسنا حامله -

لبته اگه به خاطر گرد خواب آوری که بهش هست، ا -

خوای لوبیای تو دادن تاحاال سقط نشده باشه! اگه نمی

 شکمش به فنا بره خفه شو و برو کنار!

ر ش گرفت و زیامیر تو جاش لرزید، دستش رو به شقیقه

 لب زمزمه کرد.

 وای... -

*** 

 از کجا بفهمیم بچه سالمه؟ -



 

Romanzo_o 3513 

 ش زد.آرشام چنگی به موهای بهم ریخته

به امیرحسینی که سرش بین دست هاش بود و زیر لب با  

 خودش حرف میزد نیم نگاهی انداخت.

 

۶۳۵ 

 

 

 

درحالی که حواسش پی پریزادی بود که لب پنجره به 

 ست، کنار گوشم گفت:بیرون خیره

خون پریزاد هر موجود ماورایی رو درمان میکنه. یسنام  -

ه، رو افراد حامله جادوگره. گرد خواب آور جادوگرا سمی

 یا ضعیف تاثیر بدی داره.
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ابروهام باال پرید، دست یسنارو بین انگشت هام گرفتم. 

 کشید.آروم نفس می

گوشه لبش یکم خونیه، خون سرخ مادربزرگم که با 

ن تونست تضمیمیلی تمام بهش داده شد. خونی که میبی

 کنه اون بچه سالم میمونه.

امیر رفت و من کنار قامت  از جام بلند شدم، آرشام سراغ

راست شده مادربزرگم ایستادم که با غم به بیرون 

 ست.خیره

دم عمیقی گرفتم، لب هام رو با زبون تر کردم و با لحن 

 آرومی گفتم:

 ممنون کمکش کردی.  -

جوابی نداد. به خاطر رفتار صبح شرمنده بودم، شاید زود 

 کشقضاوت کردم، شاید ترسیدم. هرچند کینه وحشتنا

 ترسوند. هنوزم من رو می
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 کمی دست دست کردم و مالیم تر پرسیدم.

و انجام دادن پدرای امیر و آرشام مراسم ماه خون -

 درسته؟ برای همین گرگ آرشام انقدر بزرگ و قدرتمنده؟

 به نیم رخش و اخم های پر رنگش خیره شدم. 

سه پری کشته شدن. دوتاشون خواهرام بودن. خاله های  -

. کشته شدن، سالخی شدن، شکنجه شدن. به مادرت

بدترین شکل ممکن تا آخرین لحظه که بمیرن درد 

 کشیدن فقط چون...

بغض داشت، حباب نازک اشک دور چشماش داشت 

 ترکید.می

اونا مردن تا دوقلوهای آریا و تک فرزند سلحشور نسل  -

برتر بشن. اونا مردن تا ازشون یک اکسیر اندازه سی، سی 

 ست بیاد. سی به د
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سکوت کردم، عمق درد و عذابی که کشیده، تو طول و 

 عرض کالمش حتی جا نمیشد.

 لب های سرخش رو بهم مالید، انگشت هاش مشت شد.

و برنگردوندن. نگه داشتن پدراشون حتی جسد خواهرام -

تا باهاش طلسم محافظت بسازن. چشم هام تا ابد ترسیده. 

 حاالم تو!اول خواهرام، بعد مادرت و پدرت. 

چرخید، به صورت خیس از اشکش نگاه کردم که بازوهام 

 رو گرفت و با اشک و ناراحتی گفت:

خوام از دست بدم، تو همه کس منی. یادگار نمی -

نورینی. نور چشم منی. به خاطرت همه کار میکنم. مهم 

نیست چقدر ازم گله داری. اون روز ازم خواستی اعتماد 

طر تو و عشقی که انتخاب کردی کنم و منم میکنم. به خا

ارزش قائلم. ولی فقط یک بار فرصت میدم. اگه آرشام رو 

 کشمش!سفیدم نکنه، به خدا قسم جلو چشمت می
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 به پیام باالی پارت توجه کنید لطفًا

 

۶۳۶ 

 

 

 

با درک هر کلمه از حرف هاش بیشتر نگرانی به وجودم 

 ریخت.می

 یرحسین بود، شونهنگاهی به آرشام انداختم که باالسر ام 

مالید و احتمااًل با اون جنبه طنزگونه هاش رو می

کرد، همیشگیش که موقعیت های سخت رو کمی نرم می

 داد.دلداریش می

 نمیشه نکشی؟ نمیشه شرط نذاری؟  -

 نگاهش رو تنگ کرد.
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 خوای بگی رو سفیدم نمیکنه؟یعنی می -

د آهی کشیدم، پشتم رو به دیوار چسبوندم، پاهام در

 کرد. آفتاب روی نیم رخ صورتش افتاده بود.می

و برای راضی کردنت میکنه میدونم آرشام همه تالشش -

ترسم انتظاراتت خارج ولی نگرانم برات کافی نباشه. می

از توانش باشه. دوستش دارم مامان پری، به خدا قسم از 

اینکه فهمیدم پدرشون چه بالیی سر خاله های مادرم 

رم تا فردا گریه کنم ولی تقصیر اون دوتا آوردن دوست دا

 ترسم ازم بگیریش!ترسم ازت، مینیست. می

 سوخت. فقط نگاهم کرد، مردمک هاش از آتش انتقام می

دو گوی جادویی چشم هاش نرمش خاصی نسبت به 

 ست.داد، این نگران کنندهنمیلحنم نشون

 انتظارم از شوهرت چیزی خارج از توانش نیست! -
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 هام زبون کشیدم، امیدوارم همین طوری باشه!  روی لب

با ورود تعدادی خانم تو حیاط همزمان پریزاد سمت بقیه 

 چرخید و با جدیت غرید.

 پاشید بریم. -

 جانم؟! -

بی توجه به مسعودی که تا االن الل شده بود، سمت 

چهره های متعجب آرشام و امیری که شبیه پسربچه های 

 رید.تخس رو مبل نشسته بودن غ

یسنا مراقبت نیاز داره و امیرحسینم زخمش عمیقه.  -

جادوگرا تا زمانی که اینجایید بهتون حمله میکنن. حقیقتًا 

به یه ورمم نیست که اوضاع شما چقدر ممکنه خراب بشه 

 برم.ولی چون یاسمن باهام نمیاد شمارم با خودم می

 آرشام بلند شد و مالیم گفت:
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 کجا میبری؟ -

 ب.چشمه آفتا -

با ورود خانم ها به اتاق حجم زیادی از حس لذت درونم 

 به جریان افتاد. 

 امیر از جاش بلند شد. 

از چهره اخم کردش معلوم بود مخالفه ولی تا دومین قدم 

 چشم هاش رو هم افتاد.رو برداشت 

آرشام با چشم های گرد هیکلش رو نگه داشت و روی  

 زمین خوابوندش، ولی از هوش رفت.

 

۶۳۷ 
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 امیر! چیشد؟  -

پریزاد دستکش هاش رو مجدد دستش کرد و خونسرد 

 جواب داد.

 ست.چیزیش نیست. نگران نباش هنوز زنده -

همزمان مسعودم جلوی در آشپزخونه روی زمین افتاد. 

 آشفته شدم، دوباره معادالتم بهم ریخت.

نگران جلو رفتم و سمت پریزادی که دست به سینه  

 م:کرد گفتنگاهم می

 تونی بهتر رفتار کنی؟چی کار میکنی؟! نمی -

و باز کنه. حوصله نداشتم مخالفت کنه و دهن گشادش -

به اندازه کافی امروز معطل شدم و سرم دردگرفته. ما 

 همین االنم خیلی دیر کردیم.
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بشگنی رو هوا زد، دخترا سمت یسنا رفتن و با احتیاط 

 تنش رو بلند کردن.

کرد. اکی به پریزاد نگاه میآرشام با اخم وحشتن 

 دونستم میشه بهش اعتماد کرد یا نه! نمی

 کرد بهتر بود.شاید اگر یکم مالیم تر رفتار می

 داری گرو کشی میکنی؟ -

پوزخند صدا داری زد. کنار آرشام و امیرحسینی که تو 

 هوش شده بود زانو زدم.بغلش بی

و تو کردی. اگه یاسمن دوستون نداشت گرو کشی -

ببرن  وذاشتم بمیرید. حاالم بلند شو! کمک کن رفیقتمی

تو ماشین. برادرشم همین جا میمونه. یه یادداشت براش 

بذارید. گوشی و لب تاپ و هر چیزی که الزم داریدو 

 بگید میگم بچه ها بیارن.
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 و اگه نخوایم باتو بیایم به خونه و قلمروت چی؟ -

 اش رووزش چهرهنگاه تنگ شده پریزاد با اون لبخند مرم

شبیه زن های ترسناکی که تو جنگل با یک شیرینی دنبال 

 کرد.گیرانداختن بچه های کوچیک هستن، می

آب گلوم رو قورت دادم، انگشت هام دور بازوی سنگی 

 آرشام پیچید. 

بهت گفتم حق انتخاب داری سلحشور؟! یادم نمیاد  -

ت چون برمبهت همچین اجازه ای داده باشم. اگه نیای می

دخترم بدون تو نمیاد. مهم نیست یاسمن چقدر از مهمان 

برمت و الزم باشه از م ناراحت بشه! مینوازی صمیمانه

هدیه های کوچولوم که سری آخر نشونت دادم استفاده 

 کنم. می
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کرد، خانم ها یسنارو آرشام همچنان برو بر تماشاش می

نتظر بردن و حاال نزدیک ما با اخم و طلبکاری بدی م

 دستور پریزاد بودن.

 کردم. حس خوبی نداشتم، حس امنیت نمی

 خواست ازم محافظت کنه ولی به چه قیمتی؟ پریزاد می

خواست با آرشام کنار بیاد؟ پس چرا گفت بهش نمی

 فرصت میدم؟

 

۶۳۸ 

🍹 

 

 

و ملتفت کن که به خاطر یاسمن، بلند شو شوهرت -

بمونید آیت و خوام ببرمتون. اینجا سالمت خودتون می



 

Romanzo_o 3525 

هاتون بویی از خواد گلهنگین ول نمیکنن. هیچ دلم نمی

هویت یاسمن ببرن که اگه ببرن مشکل رو مشکل میشه 

 کوه! قبل اینکه خراب تر بشه باید بریم.

 و ول کنم پریناز!م و افرادمتونم گلهنمی -

دربرابر لحن عصبیش سری تکون داد و برعکس تصورم 

 مالیم تر گفت:

تونی چهارتا تماس بگیری. به عنوان و خونه منم میاز ت -

آلفا رهبری کردن از راه مکالمات مجازی نباید سخت 

باشه! هرچند اگه با من بیاید نگین میکشه عقب و اوضاع 

 مرتب میشه.

نگاه کفری آرشام روی صورت پریزاد و افرادش چرخید، 

 با سفت شدن عضالتم دور دستش نفس عمیقی کشید. 

رو چند دقیقه بست و زیر لب زمزمه وار پلک هاش 

 گفت:
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خود و میخوره. بیاین ننه بزرگت آخرش سر هممون -

 نیست میگن خدا گلچینه نه علف چین!

*** 

 "آرشام"

خونه درندشتش بیشتر از تصورم تجهیز بود، زیبا بود و 

 پرت! 

نگاه خستم رو از پنجره که به ضلع جنوبی ساختمون نما 

 داشت گرفتم.

 سین هنوز خواب بود،امیرح

 االن تو این شرایط خواب خیلی چیز خوبیه! 

 ست،االن که همه چیز پیچیده توهم، یسنا بی هوا حامله 

 پریزاد علنًا مارو آورده تو قفس شیر نگه داشته.
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پلکن و من به خاطر تهدید جادوگرا تو مرز قلمروم می  

 یم از علت حضور جادوگرا چیزتونم به گلهپریزاد نمی

 بگم.

 لو رفتن ماهیت یاسمن یک ریسک خطرناک بود.

  

 آی! -

گشت تو لولید و برنمینرمک بین انگشت هام می 

 قفسش، ناچار با همین پشمک بین انگشت هام چرخیدم.

کشید. به پهلو چرخید و صورتش مچاله زخمش تیر می 

 شد. باال سرش رفتم و کنار تختش نشستم.

 هنوز درد میکنه؟ -

 و؟یسنا ک -

 به موهام چنگ زدم و آروم گفتم:
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 تو اتاق بغلی، نترس یاسمن باالسرشه. -

اش رو به اطراف انداخت. آروم روی نگاه خمار و خسته

تخت نشست، پانسمان تمیز پهلوش رو دست کشید و 

 خشدار گفت:

 و کرد؟کار خودش -

 کالفه و با صورت اخمویی نگاهم کرد.

داد، روی دستش کف دستش رو تکیه گاه بدنش قرار  

 سوار شد و با لحن تندی زمزمه وار گفت:

از اینجا باید بریم. کینه پریزاد کار دستمون میده. این بی  -

 دلیل مارو نمیاره اینجا. خودتم میدونی یه دردش هست.

 

تا صلوات و  ۰۴)برای سالمتی و ظهور امام زمان عج 

 (��تا صلوات بفرستید ۰۴برای سالمتی همه پدرمادرا 
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 _میشمت

۶۳۹ 

 

 

 

نرمک صدای ریزی از خودش درمیاورد، کف دستم دور 

 چرخید و انگشتم رو لیس میزد.خودش می

 اینجا جامون امن تره. -

با این حرفم چشم هاش گرد شد، از حالت صورتش 

حدس زدم خواست نعره بکشه که با تیر کشیدن زخمش 

لب هاش رو بهم فشرد. روی زخمش یکم خم شد و زیر 

 .لب غرید

امن؟! پدرسگ معنی امن یعنی پریزاد؟ پریزادی که تو  -

 رومون نگاه میکنه میگه میخوام بسوزونمتون؟
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 اش منقبض شده بود،نگاهم رو باال کشیدم، عضالت سینه

 کشید.تند نفس می

دونستی امن ترین جا برای یه شکار، رفتن به خونه می -

 شکارچیه؟!

 پر حرص جواب داد.

کم زر بزن، کم گوه بخور. بیا کم دری وری بگو،  -

و بخور اصاًل! پریزاد منطقه امنه؟! بزنمت بمیری با فالنم

 این نطق کردنت؟!

م بیشتر ام رو به زحمت جمع کردم، از دیدن قیافهخنده

 حرصش گرفت.

باید بریم آرشام، اگه پریزاد به یسنا صدمه بزنه چی؟  -

 م...اگه به بچه

 له زد.یک هو یادش افتاد بلند تر نا
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 م! وای بچه!وای بچه -

بیا صادق باشیم، فعاًل به خاطر یاسمن، پریزاد کاری  -

باهامون نمیکنه. خودتم شاهدی، حتی اگه به خاطر انتقام 

 اومده باشه یاسمن تنها دیوار محافظتی ماست.

اگه پای کینه قدیمیش بیاد وسط از رو حس دخترش  -

تخون هارو رد میشه فقط کافیه جریان اون عکس و اس

 بفهمه. 

بلند شدم، همزمان که نرمک رو بین انگشت هام فشار 

 دادم با لحن مالیمی جواب دادم.می

و توئه! باید با پریزاد صحبت کنم. اگه اون رازه من -

تونیم بریم سراغ کوروش و خنجرو ازش کمک کنه، می

 بگیریم. اونوقت نصف مشکالت حل میشه. 

نگاهم رو به انتهای راهرو و با بیرون اومدنم از اتاق، 

 اتاقی که نیمه باز بود انداختم.
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اومد، از الی در باز اتاق دیدمش. دم صدای پریزاد می

 عمیقی گرفتم و با یک تقه کوتاه درو باز کردم.

از داخل آینه تمام قدی چپ چپ نگاهم کرد. با اخم 

 ریزی گفتم:

 صحبت کنیم؟! -

 بره پیشش!  یسنا به هوش اومده به رفیقت بگو  -

 داخل رفتم و با استیصال لب زدم.

 ش سالمه؟بچه -

 سمتم چرخید. 

 سالمه... -

تا صلوات  ۰۴برای سالمتی و ظهور امام زمان عج 》

 《��بفرستید. شرکت در این طرح اختیاری و دلیه
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نفس عمیقی کشیدم، انگار آب خنکی درون گداخته های 

 وجودم ریختن.

 ت و لبخندی زدم و زیر لب گفتم:قدری دلم آروم گرف 

 خداروشکر، خیالم راحت شد. -

به درک که راحت شد. اومدی از احساساتت برام  -

 حرف بزنی؟! 

سرم رو باال آوردم، از تو چشم هاش خشم و غضب چکه 

 میکرد. 

 جلو رفتم، نگاهش به همستر بین انگشت هام افتاد.

 نه، اومدم بپرسم کوروش میشناسی؟ -
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ایش باال پرید، صورتش کدر شد. انگار سکافهابروهای ن

 یک مه غلیظ  بیرون خزید و کل صورتش رو گرفت.

 به آنی رنگ چشم هاش عوض شد. 

 و میدونی؟کوروش؟ از کجا این اسم -

خشم تو گوشه گوشه وجودش نشست. سر انگشتم رو 

 روی کله نرمک کشیدم و آروم تر ادامه دادم.

 و به فنا دادی؟ انششناسی! یکی از خاندپس می  -

م ایستاد و با لحن تندی زمزمه وار جلو اومد، سینه به سینه

 گفت:

و تکرار نمیکنم پسر سلحشور. این مرتیکه سوالم -

 و از کجا میشناسی؟بیشرف

زیر چشمی به قرنیه سرخش نگاهی انداختم. گرگم داشت 

 داد، بوی نگرانی!کشید. بوی ترس میبو می
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تر از جفت کوروش باشه! پریزاد شاید موضوع عمیق  

اش و لحن صدای کالفه یک کاری کرده. از حالت چهره

 و جدیش مشخص بود.

 پلکه. چند وقتی هست اطراف یاسمن می -

اخم هاش شدید تر شد، نگاهش رو تنگ کرد و بی هوا 

 یقه تیشرتم رو گرفت.

 نرمک وحشت زده روی زمین پرید و زیر تخت پناه برد. 

و ستون فقراتم زانوهام لرزید. جلوش زانو با حس درد ت

 م رو به سمت باال کشید. زدم که یقه

با چهره ای از درد جمع شده، سرم رو باال گرفتم که تو 

 صورتم غرید.

چرا االن داری میگی؟! کوروش با یاسمن مالقات  -

 داشته؟ باهاش حرف زده؟ بهش دست زده؟
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م و حتی گیج شدم، درد شدیدی تو ناحیه کمرم و گردن

 کردم. خودم رو نگه داشتم و با اخم گفتم:پاهام حس می

یواش زنیکه! چرا هر چند دقیقه اعصابت شخمی میشه!  -

 نرمال نمیشی تو؟!

 و بده!جوابم -

 با دادی که زد، چشم هام رو بستم. 

یک بار لب ساحل! یک بارم جلوی من! ولم کن  -

 و شکستی!توضیح بدم، کمرم
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راندازم کرد، جلوی پاهام نشست.  یقه لباسم رو با دقت ب

ول کرد ولی باهمون خشم نفس گیرش که نفسم رو 

 برید بهم زل زد. می

م کشیدم، پاهام رو صاف کردم و از دستم رو به قفسه سینه

داد به پایین تخت تکیه درد مزمنی که داشت آزارم می

 زدم.

 دشلب ساحل کنار یاسمن نبودم، ولی طبق گفته خو -

بهش هشدار داده از تو دوری کنه. چند وقت پیشم لب 

 دره اومد.

انگشت های دستش مشت شد. نگاه منتظرش وادارم کرد  

 بیخیال خشکی گلو و درد ناشی از گرفتگی کمرم بشم.

گفت دنبال خواست تنها با یاسمن حرف بزنه. میمی -

گرده. جفتش گرگینه نیست...زیرو بم مراسم جفتش می
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دونست. عقلم قد نمیده برات تئوری رو می ماه خون

 بچینم که خنجرو چه طور گیر آورده ولی دستشه. 

 خواست؟!از یاسمن چی می -

اومد. چشم کمرم رو صاف کردم، نرمک آروم سمتم می

های براقش رو زیر تاریکی و فضای تنگ زیر تخت 

 دیدم.می

خواست خصوصی صحبت کنه. گفت کلید حل می -

ه. دنبال زنشه. معلوم نیست کدوم هرزه ای مشکلش یاسمن

زنه این اوزگله و چی تو یاسمن دیده که فکر کرده 

 تونه به زنش برسه.می

 نرمک دوباره کف دستم جا گرفت.

نیشخند پریزاد با اون اخم و خشم ته نشین شده تو  

 مردمک هاش ترسناک بود. 



 

Romanzo_o 3539 

 و به فنا دادی؟!زنش -

تم خواسن و تجربه هام میبی توجه به منی که با تمام توا

 ازش یک کلمه حرف بکشم، جواب داد.

پاشو برو پیش یاسمن. طبقه پایین فرستادمش استخر.  -

 کرد.پاش درد می

بلند شد، پشت بهم کرد. نگاهم رو تنگ کردم. یک 

 مرگش بود.  

خوای بگی چه گندی درباره کوروش و زنش زدی نمی -

با مراسم ماه خون  راه افتاده و اتکه طرف دنبال نوه

 تهدید میکنه؟!

 و بسپر به من و خودت گمشو برو بیرون!کوروش -

دم عمیقی گرفتم، نرمک یک جوری به انگشتم چسبیده 

 کرد زودتر بریم بیرون.بود که انگار التماس می
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 آروم بلند شدم و گفتم:

 خوام بگم. م مییه چیز دیگه -

 دامه دادم.ای اکمی مکث کردم و با لحن صلح جویانه

یسنا که حالش بهتر شد اجازه بده با شوهرش از اینجا  -

شون داری. درمورد امنیتم افرادم برن. نیازی نداری نگه

 هستن. گارد خودش و برادرشم هست. 

ایش از قسمت ریشه اش چرخید. موهای قهوهاز سرشونه

طالیی شده. با اون نگاه وحشیش نگاهی به سرتاپام 

 تندی گفت:انداخت و با لحن 

 تا هروقت که بخوام اونا اینجا میمونن. -

 

۶۴۱ 
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 جلو رفتم.

گذره احساس میکنم امنیت یاسمن چرا هرچی بیشتر می -

است؟ بهونه برای پنهان برات مهم نیست و فقط بهونه

 کردن قصد و نیت اصلیت. پریزاد...

برید. با اون سیاه چاله عمیق نگاهش نفس آدم رو می

یچ تمثیلی سر جنگ داشت و حاال با نگاهش بدون ه

 داد.صحبت از کوروش بوی خون می

تمام فرموالسیونم رو بهم ریخت، سرم رو کمی خم کردم 

 و با لبخند بی جونی گفتم:

 ست؟دنبال انتقامی نه؟! یاسمن و جانشینیش بهونه -

 و و امیرو سربه نیست کنی؟اومدی تهران که فقط من

رد. یک قدم جلو تر رفتم و ایش رو بهم فشلب های قلوه

 ادامه دادم.
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گردونه. دخترت دوست و برنمیانتقام از ما خواهرات -

داره، فکر میکنه به خاطر اون اومدی. اگه بفهمه دردت 

 فقط شکنجه من و امیرحسینه ناراحت میشه.

 با زرنگی و با همون لحن صدا نرم تر گفتم:

 ای انتقامخوناراحتی یاسمن واست مهم نیست؟! اگه می -

ین است. نمیدونی ابگیری بگیر. بذار امیر بره، زنش حامله

نکبت بعد چقدر شبیخون زدن به نتیجه رسیده. وا نمیده 

زنش که! بذار بابا بشه، به خدا اون بچه ای که باباش این 

بشه نیازی به دشمن نداره. بیا رحم کن بذار یکم آرامش 

 بگیریم.

ای باشم. اصاًل قبل هر من قول شرف میدم داماد نمونه 

 فرستم تو تایید کن.و براتون میاقدامی قبلش جزئیات

لب هاش به زحمت به طرح لبخند باریکی باز شد. رو ازم 

 گرفت. امیدوار منتظر بودم تاثیر کالمم رو ببینم.
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 برو پیش یاسمن... -

لحن مالیمش نور امید رو جرقه زد. بدون هیچ حرفی از 

ای امیر که قربون صدقه یسنا اتاق بیرون رفتم. صد

 رفت خیلی خفیف به پرده گوشم رسید.می

دخترایی که طبقه پایین درحال بگو بخند بودن با دیدنم 

 ساکت شدن. 

با یادآوری اون روز لب چشمه اخم هام تو هم رفت. 

همون دختر چشم آبی با خنده سمتم اومد. با حرص 

 گفتم:

 یاسمن کجاست؟  -

 پیش از استخر اومد رفت حیاط.همین یه ده دقیقه  -
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توجه به نگاه خیره چیزی نگفتم، از بغلش رد شدم و بی

همشون که انگار به یک غذای خوشمزه متحرک نگاه 

 میکنن به حیاط رفتم.

برعکس تصورم تو حیاط نبود، خورشید کم کم داشت 

 داد.کرد و رطوبت هوا ازادم میغروب می

 عروسک؟ یاسمن بانو؟! کجایی؟ -

د، هرچی اطراف رو نگاه کردم نبود، با اخم های درهم نبو

 ام رو پر کرد.سمت در رفتم که بوی نیلوفر کل شامه

 

۶۴۳ 
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سرجام میخکوب شدم، انگار انگشت های نامرئی مردگان 

از زیر زمین بیرون اومدن و پاهام گرفتن و به سمت دنیای 

 مردها کشیدن.

 کشید. گلوم خشک شد، چرخیدم. گرگم زوزه بلندی 

کردم. کی جز کوروش بوی بوی نیلوفر رو اشتباه نمی

 داد؟! انگار یک ثانیه شیشه عمرم ترک خورد. نیلوفر می

*** 

 "یاسمن"

 خوبی؟! -

کردم تمام روده هام بهم گره رفت. حس میسرم گیج می 

خورده. پس کلم رو به پالتویی که زیر سرم لوله کرده بود 

 فشار دادم و با حرص لب زدم.

 بهت اعتماد...کرد...م. -



 

Romanzo_o 3546 

کنار تخت خم شد، زانوش رو روی تخت کشید، تو لیوان 

 آب یک مشت قند ریخت و با قاشق همش زد.

گفتم باید خصوصی صحبت کنیم نه وسط اگه بهت می -

خواستم اذیتت کنم. بیا دادی؟! نمیخونه پریزاد گوش می

 و بخور فشارت باال بره.این

 ری به طرفین تکون دادم. چند سرفه خشک کردم و س

رفت. نگاهم رو گردنبندش بود که زنجیر سرم گیج می

زد و گه گاهی که دوال ایش دور گردنش برق مینقره

 دیدم.میشد، پالکش و نگین وسطش رو می

 خوام...د...دست از سرم بردار...برو عقب.نمی -

کارم زیاد طول نمیکشه. اگه کمکم کنی، سریع ترم  -

 تموم میشه.
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خودم رو روی تخت کشیدم، به دیواره چوبی کلبه تکیه 

 زدم.

نیشخند مرموزی روی لب هاش بود. تارهای سفیدی البه  

 کرد.الی موهاش به تخمین سنش کمک درستی نمی

ای بود، لیوان رو روی تو دست چپش یک حلقه ساده نقره

 پاتختی گذاشت.

 چی میخوای؟! چرا مثل سایه دنبالم راه افتادی؟  -

 سرش رو باال آورد، گرگش همین وراست.

بستم و انگشت هام خیلی نزدیک، انقدر که اگر چشم می 

تونستم پوست دادم، میرو تو تاریکی محض حرکت می

 سفیدش رو لمس کنم.

دونستی کارن خیلی دوست داره؟ یا بهتره بگم جنون می -

دوست داشتنت رو داشت! البته االنم داره فقط دفنش 
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عشق زنده به گور شدس که هرشب صدای ناله کرده. یه 

 شنوه.های ظریف و پر از عجزش رو تو قبر می

خنجری با دسته ای عجیب که مثل برف سفید بود و شیار 

 های ریزی روش داشت، بین انگشت هاش چرخ میزد.

دونم چرا دلهره بدی از دیدن اون شی بهم دست داد، نمی

 یرم.ش بگزی تیغهطوری که نتونستم نگاهم رو از برق تی

 

۶۴۴ 

 

 

 

برام اهمیتی نداشت که بدونم کارن و کوروش چه ربطی 

 ای بود. بهم دارن. نگرانیم بابت چیز دیگه
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گردنبندم رو بدون اینکه بالیی سر دستش بیاد ازم گرفت. 

 قدرتم روش اثری نداشت. 

کردم بالیی سرش بیارم فقط خودم هر لحظه که تالش می

 شدم.ضعیف می

سوخت و حس کرد، چشم هام کمی میگز گز می زانوم

 کردم تو گلوم خلط جمع شده.می

و واسه این و اجرا کنی؟! منخوای مراسم ماه خونمی -

 آوردی اینجا؟

اش باال اومد، تیغه تیز خنجرش هنوز نگاه سرخ و کالفه

 بین سر انگشت سبابه و شستش لمس میشد.

 از این مراسم چیزی میدونی؟ -

 کردم و آروم گفتم:کمی مکث 
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در حد اینکه یه پری میمیره تا ازش یه اکسیر درست  -

کنن. تا هفت نسل بدش کسی که مصرف کنه ژن برتر 

 خوایش؟داره. توام می

 نه! -

 خوای؟پس چی از جونم می -

 دم عمیقی گرفت و با اخم تندی گفت:

م خواگردم. پریزاد ازم گرفتش. میم میدنبال زن و بچه -

 بده. بهم پس

 آب گلوم رو قورت دادم و با گیجی گفتم:

گروگان گرفتنم فکر نکنم وادارش کنه کمکت کنه. بهم  -

 فهمم.و میفرصت بده. مزه زبونش

 نیشخندی زد.

 و نمیدونه.هیچ کس مزه زبون اون بیشرف -
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 بلند شد. روی تخت اومد.

برای ثانیه ای نگران خودم رو عقب تر کشیدم که حالت 

 بون شد.نگاهش مهر

 خوام بهت صدمه بزنم. تورو گروگان نگرفتم، اصاًل نمی -

خنجرو جلوی چشمم سوی دیگه ای از کلبه پرت کرد و 

 روبه روم نشست.

خوام. نه سرجنگ با شوهرت م رو میفقط زن و بچه -

 خوام ژن برتر بشم.دارم نه می

 مهلت بده ازش حرف میکشم. قول شرف میدم. -

 لبخند تلخی زد.

و بدبخت رف؟! اگه حرف حالیش بود که منح -

 شرفه. زنیکه گوهکرد. پریناز بی رحمه، رحم نداره. بینمی

 حرف حالیش نیست. توله سگ وحشی خوشمزه! 
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یک ثانیه چشم هام چهارتا شد. تنش رو جلو تر کشید و 

م میاورد با لحن آرومی همزمان که دستش رو سمت سینه

 گفت:

 ل میکشه!کارم فقط چهل ثانیه طو -

 

با نزدیک شدنش یک ثانیه وحشت زده دستش رو پس 

 زدم و داد زدم.

 داری چی کار میکنی مرتیکه! بهم دست نزن! -

اهمیتی نداد، لب گزید ولی با جدیت مچ دستم رو گرفت، 

بدنم رو عقب کشیدم ولی تو یک ثانیه کف دستش روی 

 قلبم قرار گرفت.

 یاهی رفت. دونم چه اتفاقی افتاد، چشم هام سنمی

صدای جیغ یک دختر گوش هام رو پر کرد. صدای زوزه 

 کشید.گرگی که انگار داشت نفس های آخرش رو می
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 آخرین تمناهاش برای نفس کشیدن از بین رفت. 

م. دیدیک گرگ ظریف سفید رو تو یک تخته سنگ می

 ای بود، آخرین انرژیش حروم دیدنم شد. چشم هاش قهوه

 د.اومل زده بودم. نفسم انگار درنمیناباور و شوکه بهش ز

هیچ اکسیژنی تولید نمیشد. انگار همه جهان سوخته،  

جهان این گرگ سفید زیبا سوخته، صدای ناله های 

 آخرش رو شنیدم. 

 پلک هاش رو بست.

 قلبش از تپش ایستاد، احساسات آریتمی قلبم از کار افتاد.

اشت دم تیر کشید. جسم بی جون اون گرگ سفید شقیقه 

 محو میشد.

م رو داره فشار میده. حس کردم کسی دو دستی سینه

 مجرای تنفسیم به مشکل بر خورده. 
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دهنم رو با یک هین بلند باز کردم، اکسیژن بلعیدم. به پهلو 

 افتاده بودم و سرفه های بلندم تمومی نداشت.

یاسمن؟ یاسمن عزیزم نفس بکش. نفس بکش طوری  -

 نیست.

حلقه کردم و به سینم کوبیدم.  دستم رو دور گلوم

 کوروش با رنگ و رویی پریده پشت سرم بود.

 مالید. بین کتف و شونه هام رو می 

 طول کشید تا اطراف رو درست حسابی بتونم ببینم. 

کمی که بهتر شدم پس کلم رو به تشک چسبوندم و چند 

 ثانیه پلک هام رو بستم.

 یکم از این بخور بهتر میشی. -
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درک کنم چی به چیه، با ریخته شدن آب  نا نداشتم

شیرینی که ذره های ریز قند توش شناور بود قدری مزه 

 تلخ دهنم از بین رفت.

و ببین. خوبی هان؟ نفست درمیاد؟ خوبی؟ یاسمن؟ من -

 تونی نفس بکشی؟می

 خواست ازش دور بشم!فقط سری تکون دادم، دلم می

 

زد. نفس  مردد کنارم روی تخت نشست، به موهاش چنگ

دونستم چرا صورتش از هاش بلند و کشدار شده بود. نمی

 خشم و حرص قرمز میشه!

پلک های خمارم رو چند ثانیه بستم و سعی کردم آروم 

 کرد.شم. مخم درد می

اون گرگ سفید که جلوی چشمم مرد! چرا؟ کی بود  

 ای بود؟اصال؟! چرا رنگ چشماش قهوه
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شرفت، توف به گوه بهت زن، توف بهت، توف به  -

 وجودت. چرا آخه؟ چرا؟ دردت چی بود آخه بی شرف!

ام رو پر کرده بود. نیلوفر خوش بوی گرگش کل شامه

بوش مثل یک ماده مخدر تمام سلول هام رو درگیر 

 آرامش کرد.

 انگار تنم به این بو حساس شده. 

آب جمع شده تو دهنم رو قورت دادم، کوروش کالفه و 

 کرد.عصبی نگاهم می

برای لحظاتی متوجه حریر اشک حلقه زده دور مردمک  

 چشم هاش شدم.

 کی...هستی؟ تو...کی هستی؟! -
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سکوت کرد، انگشت های دستش رو باال آورد و درحالی 

لرزید روی گونه ام کشید که صدای داد که خفیف می

 آرشام از بیرون بلند شد.

کوروش! مرتیکه دست به زنم بخوره شهیدت میکنم. بیا  -

 بیرون ببینم! 

از شنیدن صداش نامحسوس لبخندی روی لبم نشست. 

بلند شد، خنجرو از روی زمین برداشت. با نگاهی تنگ 

 کردم.شده و بی حال براندازش می

 تونی رو پاهات وایسی؟می -

دست هاش دور کمرم حلقه شد. بلندم کرد و تمام وزنم  

 رو روی خودش انداخت

. 

 ه!و بدتو کی هستی؟ جوابم -
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 اخم کرد، نگاهش رو پایین انداخت.

پریزاد باید بگه کیم. اون حرومزاده وحشی باید بگه من  -

 کیم!

گیج سرجام ایستادم که از پشت بهم چسبید و کنار گوشم 

 زمزمه کرد.

 بهت صدمه نمیزنم خب؟ بهم اعتماد کن. -

جوابی بهش ندادم، به جای اینکه از موقعیتم بترسم آروم 

و باز کرد قامت آرشام چیز شیرینی بود که بودم. وقتی در

 دلم رو قرص کرد و پشتم رو گرم!

اولین قدم رو که با اون اخم های وحشتناکش برداشت، 

 سردی تیغه خنجر روی گلوم نشست.

 و پشت بندش صدای عصبی و کالفه کوروش بلند شد. 

 و پاره میکنم، جلو نیا!گلوش -
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ار داشت آرشام با دیدن خنجری که روی گلوم قر

 سرجاش موند.

کنار خشم و حرص نگاهش نگرانی و دلواپسی نشست.  

 دست هاش رو به حالت تسلیم باال آورد و گفت:

خوای؟ و نمیبذارش کنار صحبت کنیم. مگه زنت -

کمکت میکنم پیداش کنی ولی بذار یاسمن بره. اون 

 خنجرو نزن به تن و بدنش!

شام، قدمی دربرابر لحن جدی و درعین حال نگران آر

 برداشت.

م داشت و به تنم رو به جلو هول داد ولی سفت نگه 

 اطراف اشاره کرد.

 کو پریزاد؟ کدوم گوریه؟ کدوم سوراخیه؟ -

 صداش رو بلند کرد و داد زد.
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از کدوم سوراخ داری نگاهم میکنی خراب خانم؟  -

 و ببرم؟و یا گلوشوحشی کجایی؟! نشون میدی خودت

 نیم، یاسمن...کوروش بذار حلش ک -

بی توجه به لحن نگران و عصبی آرشام خنجر رو از 

 قسمت کندش بیشتر به گلوم فشار داد.

و بده. جواب پریزاد! هوش کجایی؟ بیا بیرون جواب من -

و بده. جواب اون ساالیی که تبعیدم کردی انگلستان

 و مشخص کن!و بده. تکلیف زنمای که ازم گرفتیبچه

له نمیدید که طرف تیزش روی گلوم آرشام از این فاص 

 نیست. وحشت کرده بود.

نفس عمیقی کشیدم، با وجود سرگیجه سرجام موندم. 

 نعره های کوروش کار خودش رو کرد.



 

Romanzo_o 3561 

پریزاد از بین درخت ها بیرون اومد. رنگش پریده بود 

 کرد. ولی جدیت نگاهش هر کسی رو الل می

 ات مردن!زن و بچه -

ای ماتش برد. آب گلوش رو ثانیه کوروش از دیدن پریزاد

 قورت داد. پریزاد جلو اومد و با حرص گفت: 

و از تن و بدنش بکش کنار. اون خنجرو ازش دست -

 دور کن کوروش به خدا قسم...

به خدا قسم چی هان؟ چه گوهی میخوری؟ گردنبندی  -

که انداختی گردنم رو نمیبینی؟ کورم شدی؟ کهولت سن 

 روت تاثیر گذاشته؟

چشم های پریزاد از داد های پر از خشم و لرزش 

 کوروش گرد شد. 

 چرخید.آرشام دلواپس فقط نگاهش رو من می
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 تهش چیه؟ هان؟ تهش چیه؟ توله سگ دریده؟! -

رد کپریزاد ساکت شد، با انگشت های مشت شده نگاه می

که یک ثانیه خنجرو چرخوند و لبه تیزش رو روی گلوم 

 د زد.گذاشت و سمت پریزاد دا

 بگو آره یا نه! -

 

پریزاد لب هاش رو از حرص روی هم فشرد. آرشام 

وحشت زده خواست جلو بیاد که کوروش کمی خنجرو 

روی پوستم کشید، اندازه ای که باریکه نازکی از خون راه 

 افتاد.

از سوزشش چشم بستم، مخم داغ کرده بود کوروش داد 

 زد.

چشمت  کشمش. جلوبگو آره یا نه! به خدا می -

 و ازت میگیرم!و ازم گرفتی، جانشینتکشمش. بچممی
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 یه کاری کن!  -

پریزاد نیم نگاهی به آرشام انداخت و خطاب به کوروش 

 گفت:

 ولش کن صحبت کنیم. -

 گفتم بگو آره یا نه! -

بر پدرت لعنت، بر مادرت لعنت. بر عشقت لعنت بر  -

 خودت لعنت کوروش!

 زد. کوروش بلند تر از پریزاد داد

 آره یا نه! -

پریزاد کفری با دیده هایی که از اشک داشت خیس میشد 

 جلو اومد و جیغ کشید.

و ول کن. بچه آره، آره لعنت بهت ولش کن. دخترم -

 نورینه ولش کن. کثافط گلوش رو بریدی ولش کن!
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کوروش وا رفت. صدای نفسش رو نشنیدم، دستی که دور 

 کمرم پیچیده بود شل شد.

کرد و پریزاد از خشم و گریه نگ به ماها نگاه میآرشام گ 

 سرخ شده بود.

 دختر نو...ن...نورین؟ -

 آره! لعنت بهت، بمیری کوروش آره! ولش کن عوضی. -

خنجر از دستش شل شد و روی چمن افتاد. آرشام سریع 

جلو اومد، قبل اینکه بفهمم چی به چیه من تو بغلش 

 بودم.

ش روی سر اسلحه اش رو باز کرد وغالف اسلحه 

 صورت خیس کوروش نشانه رفت.

و یکی بگه اینجا چه خبره! پریزاد، این مرتیکه مفلوک -

 کشی یا بکشمش؟می
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کرد. زیر پاهام خالی شد. آرشام لرزیدم، زانوم درد میمی

رو زمین زانو زد و جسمم رو وحشت زده تو بغلش 

 گرفت.

، پریزاد کوروش هنوز روبه روم بود، با وجودی وا رفته 

 کرد.فین فین می

 و من...من گنگ بودم.

تو یک تاریکی معلق موندم. نگاهم رو به چشم های  

 پریزاد دوختم که کوروش با یک دریایی از غم ناله کرد.

امم داشتی و ازم گرفتی. نوهو گرفتی، خودتدخترم -

 گرفتی؟می

یک ثانیه زمان ایستاد، مخم ارور داد. آرشام جا خورد. 

اد کفری از جاش بلند شد و چنان با سنگ کوبید تو پریز

 سر کوروش که غش کرد و افتاد.
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 درحالی که خشکم زده بود، زمزمه آروم آرشام بیشتر من

 رو شوکه کرد.

 بوی فرند پریزاده! پدربزرگته! خدایی؟ -

 

*** 

تو گفتی پدربزرگم مرده! گفتی کشتیش. گفتی بهت  -

 تجاوز کرده.

با اخم های تند و درهم، آخرین چسب  داد.جوابم رو نمی

سفید ضد آب رو روی پانسمان زیر گلوم چسبوند و زیر 

 لب غرید.

 انقدر تکون نخور! -

 مچ دستش رو گرفتم، کالفه و عصبی نگاهم کرد.
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و بده! چرا بهم دروغ گفتی؟ پدربزرگم زنده بود جوابم -

و فرستادیش انگلستان؟! که چی بشه؟ اصاًل چرا 

مامانم مرده؟ چرا این همه مدت ازمون دور  دونستنمی

 بوده!

 دستش رو از زیر فشار انگشت هام جدا کرد.

بلند شد، موهای بلندش رو پشت گوشش فرستاد و  

خطاب به آرشامی که به دیوار دست به سینه تکیه زده بود 

 گفت:

میبریش استخر قشنگ دو ساعت تو آب استراحت کنه.  -

فتم گردنبندت از واجباته؟ از پاهاش داره قرمز میشه. نگ

خودت دورش کنی ضعیف میشی؟ وقتی گردنت نیست، 

 استفاده از قدرت مثل پخش کردن سم تو بدنته! 

 و بده وگرنه هیچ کاری نمیکنم.پریناز جواب -
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جلوی در ایستاد و نگاه جدی به صورت خسته و رنگ 

 پریدم انداخت.

! ی ندارهبه تو ربطی نداره یاسمن. کوروش به تو ربط -

حالیته؟ میشینی سرجات و به بهتر شدن جسمت کمک 

 میکنی.

 خوای بکشیش؟خوای باهاش چی کار کنی هان؟ میمی -

انگشت های دستش مشت شد. بی اهمیت به استیصال 

 لحن صدام بیرون رفت و درو بست.

با حالی خراب سرم رو بین دست هام گرفتم. آرشام کمی 

 گرفت. نزدیک اومد و لیوان آبی سمتم

یکم آروم باش عروسک. االن پریزاد شبیه دینامیت  -

شده. هی جرقه به فیتیلش نزن. این منفجر بشه بدبخت 

 شیم.می
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 رو به روم زانو زد.  

انگشت های مشت شده روی رونم رو گرفت و مالیم تر 

 گفت:

 بذار یکم آروم شه بعد واست توضیح میده. -

م مدت با عجز من فرهادو از دست دادم. کوروش تما -

ش شبیه مرد متجاوز کرد، با یه دنیا درد. قیافهنگاهم می

نیست. دنبال مامانم بود، جا خورد فهمید کیم. اشک یه 

 مرد دروغ نمیگه میگه؟

نگاهم رو به صورتش انداختم که لبخند مالیمی رو لب 

 ش اومد و با لحن بانمکی گفت:های مردونه

امی. یه بپرس ببین یارو شوگر َددیه، خودشم شوگر م -

 بچه مچه نمیخوان نقش بیبی رو بازی کنه؟!

 

 اش رو به سختی قورت داد.با دیدن صورت جدیم خنده
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پشت دستم رو نوازش کرد و مالیم و بدون شوخی لب  

 زد.

 بریم استخر یکم ریلکس کنی؟ لبات خشک شده. -

ریلکس کنم؟ تو این شرایط وحشتناک که فقط دهن باز 

نده تا کلکسیون اتفاقات تکمیل بشه جایی کردن زمین مو

 برای ریلکسی داشتیم؟ 

نفس بلند و کشداری از راه بینی کشیدم. پس کلم رو به 

 پشتی صندلی چسبوندم و فکر کردم.

ای جلوی چشم هام یه گرگ سفید با چشم های قهوه -

 مرد.

چشم های آرشام گرد شد. بی طاقت بلند شدم و سمت 

 در رفتم.
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و ببینم. باید ازش سوال کنم اون گرگ شباید کورو -

 سفیده چی بود، باید بپرسم تو گذشته چه اتفاقی افتاده!

 وایسا ببینم! -

همین که درو باز کردم سینه به سینه یسنا شدم. از دیدنم 

تو چند سانتی متری صورتش جا خورد. یک قدم عقب 

 رفت. امیر کنارش ایستاد.

 کجایید شما دوتا؟!  -

 ؟چیزی شده -

نیم نگاهی به جفتشون انداختم. خیالم راحت شد که یسنا 

 انقدر حالش خوب هست که سر پا شده.

چند لحظه نگاهم خیره شکمش شد که آرشام پشتم قرار  

 گرفت.

 یه کشف تازه کردیم... -
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 بی حوصله بین کالمش پریدم و لب زدم. 

کوروش شوهر، دوست پسر، شوگر ددیه پریزاده   -

 که آرشام بهش نسبت میده پدربزرگمه! درواقعه هرچیزی

 عروسک آدم خبرو این شکلی نمیده! -

کردن رد کالفه از کنارشون که بانگاه وق زد تماشام می

 شدم.

و ببینم، قبل اینکه پریزاد حوصله ندارم. باید کوروش -

 بفرستش یه جهنمی که نتونم پیداش کنم.

؟ یندونستم دنبال چی بگردم. زیر زمطبقه پایین نمی

حیاط؟ چشمه آفتاب؟ در عرض پنج دقیقه کجا 

 تونست ببرتش؟می

نگاهم رو به آشپزخونه انداختم، هیچ کس تو عمارت  

 نبود. حتی خود پریزادم رفت بیرون.
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چرخیدم و که یسنا پایین اومد و مالیم دور خودم می

 گفت:

 گردی؟!دنبال چی می -

زندان؟  دیوار! نمیدونم، شایدم یه در. یه چیزی شبیه -

رو  شمامان بزرگت اگه پریزاد باشه، فکر میکنی معشوقه

 بره؟کجا می

 قبرستون! -

 

به امیرحسین و آرشام که مثل بچه های تخس لب پله 

 نشسته بودن نگاهی انداختم که امیر کالفه گفت:

آشام ها، گرگینه پریناز همیشه از ما متنفر بود. از خون -

 ها، جادوگرا! 

 با لحن شوخی گفت:آرشام خندید و 
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شونده ها حال میکنه چون فکر کنم فقط با تبدیل -

 شد ازشون کمک گرفت.زورش نمیرسه. کاش می

 چی هستن اینایی که میگی؟  -

درمقابل سوال یسنا، روی لب هاش زبون کشید و آروم 

 گفت:

مردانی که قدرت درونی دارن، بخوام عامیانه بگم مثل  -

تر. موجود درونشون سوپرمن فقط واقعی و ظریف 

ست. انقدر خاص و باوقارن که نمیشه اصاًل افسانه

توصیف کرد. برعکس گرگینه ها که ممکنه گرگشون 

سرکشی کنه اونا خیلی مطیع ترن. جادو ندارن نیروی 

درونی ناتموم دارن! اونا تو صدر جدول موجودات 

ماورایی هستن. اگه اونا نبودن مردم به حضور ماها تو 

 رفتیم.بردن و به فاک میمی جامعه پی
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یک جوری با حسرت ازشون حرف میزد که با ابروهای 

باال پریده نگاهش میکردم. یسنا که کنجکاو شده بود لبی 

 تر کرد و پرسید:

 فقط مردا؟ -

تونه ادامه ژنشون یه مدلیه که فقط یه جنس مذکر می -

 نسل باشه ولی خب جدیدا یه مورد استثنام داشتن. 

 گی به موهاش زد و بهم خیره شد.امیر چن

اینارو ول کن همین مونده پای اونارم به بدبختی هامون  -

گفت از ما بدترین زخم هارو وا کنیم. پریزاد همیشه می

خورده. اگه کوروش بابابزرگت باشه پس همونیه که با 

 پدر من و آرشام تو مراسم ماه خون شرکت کرده.

 آرشام دخالت کرد. 
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تر نداره. گرگش معمولی بود! چه طور کوروش ژن بر -

شرکت کرده و نژادش معمولی مونده؟ تنها چیز خاصش 

 گردنبندشه که گفت پریزاد بهش داده.

دم عمیقی گرفتم، طوری که شونه هام باال و پایین شد. 

فهمیدم کی چی یک جوری قفل کرده بودم که اصاًل نمی

 میگه!

 دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم:  

و نبینم هیچی مشخص نمیشه. پریزاد رفت وروشتا ک -

 ست.بیرون، مطمئنم کوروش تو همین خونه

یسنا سمت دیوار مجاور روبه روی آشپزخونه رفت. سالن 

 رو دوری زد و با لحن آرومی گفت:

 یه نیروی خاصی این ور هست. شاید باید... -
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کف دستش رو که به سفیدی گچ بری های دیوار کشید 

 سیاهی پدیدار شد. یک ثانیه بعد

آرشام و امیر فوری سیخ شدن، روبه روی راه پله ای 

اومد و به سمت تاریک که هیچ نوری ازش بیرون نمی

 رفت ایستادیم.پایین می

باید یه دونه خونه این شکلی واسه خودم بخرم تو هر  -

 سوراخش یه سوراخ دیگه داره. دم معمارای ایرانی گرم!

 

۶۵۱ 

ش رو روی راه پله انداخت، مسیری امیرحسین نور گوشی

ه رفت و بباریک و پیچ خورده به سمت پایین پیش می

رسید که فقط نور خیلی کمی تا دم یک سالن تاریک می

 رسید. دم های پله ها می

 کرد.بوی نم بینیم رو اذیت می
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ش آرشام دستش رو لبه ورودی چسبوند، دستی به چونه

 کشید.

 از خودش خوف آوره! یعنی زندان مخفی پریزاد -

نفس عمیقی کشیدم، پله اول رو خواستم پایین برم که 

 دستم رو گرفت.

 

 صبر کن یاسمن، ممکنه خطرناک باشه.  -

 باهم میریم. مام میایم. -

نگاهش رو از یسنا به امیر انداخت. خودش جلو رفت، 

 اومد.من و یسنا وسط و امیر پشت سرمون پیش می

 هیچ نیرو و جادویی نیست. حس بدی ندارم بچه ها. -

 انگشت های ظریف یسنارو گرفتم و مالیم گفتم:

 موندید.بهتر بود باال می -
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 آرشام با خنده گفت:

 این دوتا باال بمونن کی فضولی کنه؟ -

تو سالن نسبتًا بزرگ پیش رومون که کمی مرطوب بود و 

 خورد.خاکی، چهار ستون به چشم می

راهروی باریک دیگه که به انتهای سالن، درست کنار یک 

رفت یک در آهنی بزرگ بود که سمت چپ پیش می

 روش قفل داشت. 

 

 بقیه در ها باز بود.

 چقدر بزرگه!  -

امیر سمت راهرو کناری رفت و با ابروهای باال پریده 

 گفت:
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خود نیست چند طبقه زیر زمین زندان و تونل داره. بی -

 میگن عمارتش شبیه قصره. 

پریزاد، کوروش رو طبقه پایین برده باشه. فکر نکنم  -

 و اینجا حس میکنم.وجودش

قدم های آرومم رو سمت آخرین اتاق پیش بردم. 

 کشه.دونستم چرا قلبم تیر مینمی

پاهام توان ایستادن نداشتن، نگران بودم. از آنچه که  

ممکن بود بشنوم، از حقیقت، از برمالشدن گذشته واهمه 

 داشتم.

ر کنار هم ایستاده بودن، یسنا کنارم ایستاد. به آرشام و امی

چشم های بغض کردم لبخندی زد. صدای چک چکه 

کردن قطرات آب و برخوردشون به زمین تو فضا پخش 

 میشد.

 و برات باز کنم.تونم قفلشمی -
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نگاهم به قفل طالیی که رد یک اژدهای درشت روش 

 کنه.کردم کمرم داره میشهک شده بود دوختم. حس می

قبل اینکه درو باز کنه مشتی به در کوبیدم و با صدای  

 خشداری گفتم:

 ک...کوروش؟ اون جایی؟! -

 

۶۵۳ 

تو یک سکوت خوف آور که فقط با چکه آب و نفس 

های پرشتاب و خسته من شکسته میشد، در انتظار موندم 

 و به نتیجه نرسیدم.

 م. رفت یک ثانیه زانوهام تیر کشید. همونجا کنار دیوار وا 

 آرشام جلو اومد و رو به یسنا گفت:
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بازش میکنی؟! فکر نکنم توش اژدها یا شیر دو سر نگه  -

 است.داشته باشه. نهایت همین کوروش ذلیل شده

سوخت، چشم هام رو بهم فشار دادم. وقتی پلک هام می

قفل با لمس انگشت های یسنا باز شد، آرشام درو باز کرد 

 ت و آروم گفت:و نگاهی به داخل انداخ

پاشو یاس، پاشو عزیزم حالش خوبه! تا پریزاد نیومده  -

 باهاش حرف بزن.

وار اش کنار دییسنا زیر بغلم رو گرفت. به جسم وا رفته 

 زل زدم. 

روی زمین نشسته بود، زانوش رو خم کرده بود و انگشت 

 های دستش روی پیشونیش قرار داشت. 

ه باریکه زنجیر دور نگاه قرمز و خیسش رو باال آورد. ب

 مچ دستش که متصل به دیوار بود، نگاهی انداختم.
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حس کردم نفسم تو این اتاقک نمور و تاریک درنمیاد. رو 

 پاهام سوار شدم، یسنا ولم کرد و آرشام عقب ایستاد. 

 دور از چشمش اومدی خوشش نمیاد! -

  

آب گلوم رو قورت دادم، یقه لباسش پاره شده بود، انگار 

 ر از باال جرش داده.یک نف

پیشونیش یکم خونی بود و نفس هاش کشدار و نامنظم  

 رسید.به نظر می

خواستم باهات خصوصی صحبت کنم. پریزاد می -

پرسم میگه بهم مربوط نیست جواب نمیده. هرچی می

و از دست دادم. ولی هست. من همین امسال پدربزرگم

 و از دست بدم.خوام بازم یکینمی

 تری؟! بابایی -
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درمقابل لحن بغض آلودش جلو رفتم، از الی در نور 

 مالیمی روی تن خسته و بی رمقش افتاد.

روبه روی جسمش زانو زدم. به صورت خونیش نگاه  

 کردم.

دونم چرا از دیدن رد اشک روی صورتش بغض نمی

کردم، بینیش شبیه مادرم بود. تنها عضوی که به پریزاد 

 نرفته!

اولین قطره اشک از چشم هام چکید،  با پلک های بسته، 

 م رو پر کرد.بوی نیلوفرش کل شامه

 انگشت یخ کردش زیر چشمش نشست.

دونستم نورین یه دختر قشنگ مثل تو داره. نمی -

چشمات کپیه مادرته! مهربونی و دل رحمیت کپی مادرته. 

 خداروشکر وحشی گری پرینازو به ارث نبردی!
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 به سختی لبخند زدم.

دور گردنم وا شد، نیمی از موهام روی صورتم  شالم از

ریخت. با نگاهی خیره و پر از اشک و دلتنگی نگاهم کرد 

 و گفت: 

 نورین...چ....چرا مرده؟ -

 

 

 لب گزیدم، جای جای صورتش رو نگاه کردم.

کرد بیرون بیاد و یک یک گرگ سفید داشت تقال می 

 بگرگ سیاه پشت سرم حالت دفاعی گرفته بود و مراق

 بود کسی مزاحم نشه.

سر پایین انداختم، انگار همه چی تکرار شده، انگار دوباره 

 رخت عزا پوشیدم.

 اشک هام بیشتر از چشمه بغضم جوشید. 
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با پدرم باهم تو ماشین بودن. تصادف کردن. مادرم تو   -

ماشین تموم کرد و پدرم تو بیمارستان. خیلی کوچیک 

 بودم. 

های یخ زدش موهام رو  به سمت جلو خم شد، انگشت

لرزید، درست مثل صدای مردونه نوازش کرد. دستش می

 و پر غمش!

 پیش کی بزرگ شدی؟ پریزاد یا... -

ش پیش بابا فرهادم بزرگ شدم. پریزاد اخیرًا سروکله -

پیدا شده. انگار جادوگرایی که باهاش دشمنن اجازه 

 و پیدا کنه. دادن مننمی

 دیر رسیدم.چقدر دیر رسیدم، چقدر  -
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چشم بست، لب هاش رو بهم فشرد، بینیش رو باال کشید. 

کف دستش از روی گونه ام سر خورد و افتاد و با لحن 

 داغداری گفت:

برو عزیزم، پاشو برو پریزاد خیلی شکاره. نباید بدون  -

 خوام اذیتت کنه.هماهنگی باهاش بیای اینجا. نمی

 زنم.خوام باهات حرف باذیتم نمیکنه. می -

 دستی به صورت خیسش کشید.

حرفای من پیرمرد غصه از دست دادن اوالدی که سال  -

ها ازش دور بودم، تلخ تر از اونیه که بخوام بگم. پاشو 

 عزیزم.

لبخندی زدم، جلو رفتم. با گوشه شالم پیشونی خونیش 

 رو پاک کردم.

 بهت نمیاد پیرمرد باشی. به قول آرشام شوگر ددی! -
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د، با دست های زنجیر شدش گردنبندش رو تلخ لبخند ز

 نشونم داد و با غم گفت:

پنجاه و خورده ای سالمه. اگه کم به نظر میاد به خاطر  -

اینه. تا وقتی گردنمه جسمی پیر نمیشم. ولی روحم 

داغونه، انگار هزارسالمه. غم از دست دادن اوالد یعنی 

هزارسال پیر شدن، یعنی مرگ. به امید دیدنش اومدم 

 ایران. کارن نگفت مادرت مرده، نگفت نوه منی.

اومد. یک جفت چشم کرد، اشک هاش بند نمیناله می

 کرد.عسلی نگران از پشت سر براندازمون می

زانوهام رو زیر تنم جمع کردم، تمام استخون هام تیر 

 کشید.می

اخمی از درد پیچیده شده تو زانوهام بین ابروهام  

 نشست.
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 و چیه؟ربط کارن با ت -

کمک کرد از انگلستان جایی که اسیر بودم فرار کنم.  -

دوسال طول کشید از مرز ردم کنه. خودش اومد سراغم. 

 و بهم داد.و میشناسه. عکسشبهم گفت دخترم

با انگشت های خیس عکس تا خورده ای رو از جیب 

 شلوارش بیرون کشید و با بغض ادامه داد.

ر بدی نبود، عشقت خیلی از عشق تو برام گفت، پس -

خواد و کورش کرده بود. بهم گفت گرگش تورو نمی

حتی گفت جانشین احتمالی پریزادی. گفت آیت دنبال 

 خواست مراقبت باشه.کشتن توئه. می

سکوت کردم، تمایلی برای شنیدن این حرف ها که شبیه 

سوزوند و قاب نقره داغ اعصابم و سلول های سرم رو می

 گرفت، نداشتم.می
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تنم رو جلو کشیدم. دستم رو روی انگشت های  

حالش که هنوز عکس قدیمی مادرم رو نگه داشته، بی

 گذاشتم.

نگاه سرخ و قرمزش رو باال کشید، کمی سرم رو جلو 

 کردم آروم گفتم:بردم و درحالی که خودم رو کنترل می

و گذاشتی رو قلبم یه گرگ سفید جلو وقتی دست -

 گرگ چی بود؟! چشمم مرد. میشه بگی اون

آب گلوش رو قورت داد، با عجز چشم هاش رو بست. 

دست هام رو گرفت و نگاهی به آرشامی که داخل اومده 

 بود و منتظر جوابش بود، انداخت.

خواستم از طریق گرگ درونش مادرت گرگ داشت. می -

پیداش کنم، فکر کردم چون جانشینشی و قدرت پریزادو 

ی گرگ مادرت خیلی سال تونم پیداش کنم ولداری می

 قبل اینکه خودش فوت کنه، کشته شده.
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 ابروهام باال پرید، زمزمه وار گفتم:

 یعنی چی کشته شده؟ -

 آرشام یک قدم نزدیک تر شد.

 کوروش نگاه سنگینی بهش انداخت و با ناراحتی گفت:

کردی. کاش رفتی، کاش فرار میکاش با آرشام می -

 اد بهت نرسه.رفتی یه جایی که دست پریزمی

یاسمن گرگ درون نداره کوروش، داره؟ من درونش  -

 گرگ ندیدم!

 کوروش تلخ خندید و جواب داد.

و کشته تا ژن پری نداره. پریزاد گرگ درون مادرش -

بودنش قوی تر بمونه. اگه نکشته بود احتمااًل االن یاسمنم 

 یه گرگ درون داشت ولی نداره. 
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کردن حرف هاش خارج چشم هام گرد شد، کمی تحلیل 

 از توان و درکم بود.

نگاهم رو سمت آرشام انداختم. انگار تمام کاخ  

آرزوهاش جلوی چشم هاش پایین ریخت و گردوخاک 

 برخواسته جلوی درخشش عسلی های براقش رو گرفته. 

چنگی به موهاش زد، زیر لب لعنتی زمزمه کرد و با 

 حرص بیرون رفت.

 مالیم پرسیدم: دوباره سمت کوروش چرخیدم و

و کشته؟ یعنی اگه نکشته بود منم گرگ گرگ مامانم -

 درون داشتم؟ مثل گرگ تو یا گرگ آرشام؟

آشام ها متنفره. پدر پریزاد از گرگینه ها و خون  -

شوهرت و پدر اون خون آشامی که همراهتونه درحقش 

 بدی کردن. چنان بالیی سرش آوردن که...
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ت پلک هاش رو فشار چشم هاش رو با عجز بست، پش

 داد و زیر لب ناله کرد.

و قربانی رگ پری بودنش انقدر متنفره که گرگ مامانت -

 کرده. بهش بد کردیم...منم بد کردم من...

 بهش تجاوز کردی؟ -

صدای آرومم رو به زحمت شنید، به آنی چشم های 

 سرخش از الی پلک های ورم کرده بهم خیره شدن. 

لب گزیدم و با لحن خجالت  آب گلوش رو قورت داد،

 زده ای گفتم:

 خودش گفت. -

 خودش چی گفت؟ -

 نفسی کشیدم و ادامه دادم.



 

Romanzo_o 3594 

و گفت یه آدم معمولی بهش تجاوز کرده و بعدم طرف -

 کشته. بهم گفت تورو کشته! 

نیشخندی زد. زانوش رو باال آورد و تکیه گاه دستش کرد 

 و با لحن تلخی لب زد.

و بردن نورین و رفتن خودش من کشت، راست میگه. با -

 کشت.

نگاهم رو به زحمت باال آوردم، سرم داشت آتیش 

گرفت، سواالت و درک و فهمیدن حقیقت داشت می

 خورد.وجودم رو از داخل می

 جون کندم تا دوباره لب باز کردم. 

 بهش تجاوز کردی؟ برای همین ازت متنفره؟ -



 

Romanzo_o 3595 

ه ، قبل اینکاینبار لب هاش به باریکه لبخندی کش اومد

حرف بزنه آرشام نگران داخل اومد و با عجله بازوم رو 

 گرفت و بلندم کرد.

 پریزاد برگشته. پاشو بریم! -

روی پاهام به سختی سوار شدم که کوروش نگاه سنگینی 

 به جفتمون انداخت و با سری کج گفت:

 و ببینی.پشت دیوار قایم شو. باید یه چیزی -

 

چشم های آروم و جدیش رو با ابروهای باال پریده 

 بررسی کردم. 

نمیدونم چرا هری قلبم پایین افتاد. از شنیدن و دیدن 

 ترسیدم.کرد به صالحمه میچیزی که فکر می

 آرشام بازوم رو کشید.  
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از اتاق که بیرون اومدیم، سمت راه پله کشیدتم که 

 سرجام موندم.

 چرخید، متعجب نگاهم کرد و زمزمه وار گفت: 

 خوای...ه واقعًا نمیتو ک -

قبل ادا کردن تمنای کلماتی که شک و دودلی و استرس 

اش رو چنگ کرد، یقه پیراهن مردونهرو با گونی حمل می

 زدم.

پشت ستون سنگی انتهای سالن که نزدیک راهرو زیرین   

 بود، پناه گرفتم.

رسید و تو تاریکی مطلق جایی که کمترین نور بهش می 

 قرار داشت.

 د ببینم. مارو نمیبینه!بای -
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سکوت کرد، برای منصرف کردنم دیر شده بود. جامون 

ش رو عوض کرد. هیکلم رو جلو کشید و تنم رو به سینه

 چسبوند.

پهنای ستون سنگی انقدری بود که هیکلمون رو مخفی  

 نگه داره.

پریزاد ثانیه ای جلوی در باز اتاقک ایستاد، چشم هاش 

ز بود و انگار ساعت ها و ورم کرده بود. بینیش قرم

 روزهاست گریه کرده.

 آرشام لب هاش رو به گوشم چسبوند و آروم گفت: 

 امیر و یسنا رو فرستادم طبقه باال! -

 خوب کردی! -

وقتی پریزاد درو با حرص هول داد و داخل رفت از زیر 

 سایه تاریکی قدمی بیرون گذاشتم. 
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 کمی نزدیک تر شدم و روی زمین زانو زدم. 

 با یاسمن حرف زدی؟  -

 حق نداشتم با نوه و دامادم حرف بزنم؟! -

نوه و داماد؟ چه توهم مزخرفی زدی. سنگی که بهت  -

 زدم باعث شده مخت جابه جا بشه!

از الی باریکه در نگاهش کردم. بلوز سرخ تنش با اون 

 کرد.یقه حلزونی بدجور دلبری می

 یشلوار تنگ مشکی رنگش یک جوری پستی و بلند 

هاش رو به نمایش گذاشته بود که چند ثانیه احساس 

 کردم مدتی جلوی آینه برای همچین تیپی برنامه ریخته.

مخم جا به جا شده؟! جدی میگی؟ یعنی نوه من  -

م نبود؟ اگه نورین از من نیست پس با نیست؟ نورین بچه

 کی خوابیدی زنیکه؟!
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و یکم سرم رو جلو بردم که با بلند شدن ناگهانیش 

کوبیدن پریزاد به دیوار گرخیدم. صدای زنجیرش بلند 

 شد. 

مامان بزرگ دافم مقاومت خاصی نکرد و اجازه داد پنجه 

 های کوروش دور تنش حلقه بزنه.

 

 مگه پات واینستادم؟ مگه عقدت نکردم؟  -

اش شتاب زده باال و پایین میشد. درحالی که خشم سینه

کرد، تو صورت نگاهش من رو از این زاویه نگران می

 کوروشی که خیره لب هاش بود داد زد.

و دزدیدی. مست کردی، گوه نخور کوروش، من -

مجبورم کردی عقد کردت بشم. تو قول دادی نجاتشون 

 و کشتن و تو هیچ گوهی نخوردی!بدی، خواهرام

 کوروش نعره کشید.
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و نکردم؟ مگه نرفتم دنبالشون؟ مگه نگفتم مگه تالشم -

 پشیمونم؟

 اش کوبید و جیغ زد.یزاد با بغض تخت سینهپر

 خواستی منم بکشی. تو می -

من عاشقت بودم! دوست داشتم بعد تو زدی گرگ  -

تونست با آرشام و کشتی؟ آخه چرا؟ االن یاسمن مینورین

 راحت و بدون استرس زندگی کنه.

پریزاد سیلی توی گوش کوروش کوبید. کوروش سانتی 

 سرجاش موند.متری تکون نخورد. سیخ 

نفس نفس میزد و با انگشت های مشت شده نگاهش 

 کرد.می

و گوه زدید. توئه تو و اون دوتا دوستت زندگیم -

دادم نورین یا یاسمن بشن حرومزاده فکر کردی اجازه می
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تونستی جلوی مرگ اونارو یکی مثل تو؟  تویی که می

 و اسیر کردی! بگیری نگرفتی. تو من

ت بدم! تورو از وسط مراسم ماه خون خواستم نجاتمی -

 بیرون کشیدم. 

پریزاد جری تر شد و باز تخت سینه کوروش کوبید و 

 غرید.

دادن به قیمت چی؟ وقتی خواهرام داشتن جون می -

م ات نگهنجاتم دادی. با زندانی کردنم کمک کردی؟ کلبه

 داشتی، بهم آب ندادی تا ضعیف بشم!

برابر خشم و حرص کوروش بغ کرده نگاهش کرد. در

 بیش از حد زن روبه روش سر خم کرد و گرفته گفت:

خواستم داشته باشمت. عاشقت خواستم نری. میمی -

 رسید. به خدا نرسید، نتونستمبودم. زورم به دوتا آلفا نمی
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جلوی سلحشور و آریارو بگیرم، فقط تونستم سهم 

 و نجات بدم.خودم

اد زل زدم. حس به چهره کدر و چشم های پر بغض پریز

 کردم قلبم داره مچاله میشه.

قطرات اشک از کنار جاده فرعی صورتم به پایین 

ریخت. حق داشت، داشتم تمام حق های عالم رو می

 دادم. بهش می

 بدنم در واکنش شنیدن این حرف ها سر شده بود. 

 داد.نفسم بوی مرگ می

بر پدرت لعنت کوروش، از زیر کدوم بوته به عمل  -

ذاشتی بمیرم! بهم تجاوز کردی. صفت. میدی بیاوم

م کردی که اسیرت شم. توئه گرگینه مست کردی، حامله

 عوضی!
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کوروش عصبی شونه های پریزاد رو چسبید، تنش رو به 

 دیوار کوبید و غرید.

خواستی بری. االن چرا زر میزنی؟ تو چاره نداشتم، می -

ات حامله عاشقم بودی! آره، مست کردم باهات خوابیدم.

کردم ولی تو بهم بی میل نبودی اگه بودی هیچ وقت از 

وجودت نمیزدی تا این گردنبندو برام بسازی. از وجودت 

نمیزدی تا منم مثل خودت جاودانه کنی. انتقام کورت 

کرده فکر کردی نمیدونم همین که فهمیدی آریا 

دوقلوهاش رو ژن برتر کرده و سلحشور صاحب وارث 

و انتقام بگیری؟ وصیت خواهراتشده حریص شدی 

یادت رفت. اونا خودشون انتخاب کردن بمیرن ولی تورو 

 تونستم بیرون بیارم.و مینجات بدم. من فقط یکیتون

پریزاد با صورتی ملتهب و اشک هایی که انگار خون 

 ریخت، ناله زد.شست و بیرون میجیگر شدش رو می
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نارو نجات گذاشتی اونا بمیرن! لعنت بهت، باید او -

 دادی...می

کوروش کفری شد، جلو رفت. سرم رو باال آوردم که با 

 قفل شدن لب هاشون چشم های اشکیم گرد شد.

دست هاش دور کمر پریزاد پیچید، درحالی که کل  

صورتش از اشک خیس شده بود با بوسه کوروش بی 

 صدا هق میزد.

یک ثانیه فاصله گرفت، تنش رو چفت تنش کرد، بینی 

 شدش رو باال کشید. کیپ

 به بغض آشکار و دلتنگی چشم های کوروش خیره شد. 

نفسش آروم گرفت و باز هق زد که این بار محکم تر 

 بوسید.
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همیشه دربرابرم شل میشی. تو جفت منی دریده.  -

ال و سهرچقدرم نشون ندی دربرابرم شل میشی. تو بدنت

 ها پیش تسلیمم کردی.

 ادامه پارت

اد رو گرفت، سرش رو تو گردنش فرو چونه ظریف پریز

 برد و خمار گفت:

و تو تو اولین دیدارت بامن از حال رفتی. شاید نشونم -

 تونی کتمان کنی!و نمیقایم کرده باشی ولی حقیقت

 ازت متنفرم! -

لب های خشک و خونی کوروش به لبخند باز شد. 

دستش بین پاهای پریزاد رفت و روی زمین خوابوندتش. 

کردم که از کجا هی وق زده داشتم نگاهشون میبا نگا

رسید که  صدای گرفته و ناراحت آرشام داشت به کجا می

 کنار گوشم پخش شد.
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جون! پس ننه بزرگت جفت حقیقی کوروشه. خوش به  -

سعادتش. میگم پس فقط منه خاک برسر خار دارم 

 خواست جرم بده!می

 ابتدونست من اونجام، ولی سکوتش بهم ثکوروش می

خواد همه چیز رو بدونم. ولی قطعًا دلم کرد که می

خواست شاهد همچین صحنات زیادی احساسی نمی

 باشم.

وقتی دست کوروش بند شلوار پریزاد شد، فوری بلند 

 اومد.شدم. نفسم درنمی

کرد، وجودم داشت منفجر میشد. سینم خس خس می

 آرشام همون جا روی زمین نشسته بود و با گنگی تماشام

 کرد.می

 ترکید.با بی قراری رو ازش گرفتم، بغضم داشت می



 

Romanzo_o 3607 

از اون فضای خفه بیرون دویدم و با آخرین سرعت 

 ممکن سمت استخر رفتم.

 اومد با بغض گفتم:خطاب به آرشامی که نگران دنبالم می

 تنهام بذار! -

 

*** 

 یاسمن؟ اینجایی؟! -

 ایستاده سرم رو از داخل آب بیرون آوردم. یسنا دم راه پله

بود، درحالی که گره روسریش شل زیر گلوش قرار 

رسید دنبالم داشت و کمی رنگ پریده به نظر می

 گشت. بینیم رو باال کشیدم.می

بیشتر از سه ساعت بود که تو استخر بغ کرده ول 

 گرفت.گشتم ذهن و قلبم آروم نمیمی
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 قلبم بین دو دیوار پر از میخ داشت مچاله میشد. 

 رو لبه لیز استخر گذاشتم، سرم رو باال آوردم.دست هام 

با دیدنم لبخندی زد. جلو اومد و لبه استخر روی کاشی  

 های سفیدی که از تمیزی برق میزد نشست.

 خوبی؟  -

 نه. خوب نیستم. نیستم یسنا! -

کالفه دستم رو جدا کردم و دوباره خودم رو تو آب پرت 

 کردم. 

خوردن بوی غذا به عبور جریان آب روی پوستم شبیه 

 یک فرد گرسنه بود.

کرد، فقط انگار بیشتر حریصم حال بدم رو خوب نمی 

 کرد تو آب بمونم.می
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خواست کسی رو ببینم، تا وقتی زیر آب شنا دلم نمی

کردم نیازی نبود اشک هام رو پنهان کنم. راحت تر می

 کردم تا قلبم سبک بشه.گریه می

اومد، کفش هاش رو  یسنا لب هاش رو بهم فشرد. جلو

 درآورد و پاهاش رو تو آب استخر تکون داد.

 چرخید.نگاه مشکی رنگش روی باله هام می

 خواست بیاد پیشت امیر نذاشت. آرشامم ناراحته. می -

چرخی کف استخر زدم، سمتش برگشتم، قطرات آب از 

 لرزید.سرم به سمت پایین می

ره پلک دست هام رو دو طرف بدنش گذاشتم. نگاهش خی

 های پف کردم شد.

 باید با امیرحسین برگردی. -
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چیزی نگفت، سرم رو جلو بردم و سرم رو روی شکمش 

 گذاشتم.

 ذاری؟و چی مینینی دار شدی اگه دختر شد اسمش -

دستش رو پس کلم کشید، موهام رو نوازش کرد و آروم  

 گفت:

پریزاد هیچ وقت دنبال تو نیومده بود. از اولش دنبال  -

تقام اومد. وگرنه خیلی وقته میدونست تو اون خونه ان

 اذیت میشی براش مهم نبود!

سرم رو باال آوردم که با دیدن نگین، جای یسنا قالب  

تهی کردم. خودم رو به سمت عقب کشیدم که مچ دست 

 هام رو گرفت و با لبخند مرموزی گفت:

هیچ وقت دنبال تو نیومد، تنها دلیل ایران اومدنش  -

 امیرحسین و برادر دوقلوش و آرشام بود!کشتن 
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گیجیم از بین رفت، خودم رو از حصار انگشت هاش 

 بیرون کشیدم و با حرص نگاهش کردم.

 تو دیگه از کدوم گوری پیدات شد؟ -

 سرت به تنت اضافی کرده که اومدی اینجا؟!  

خندید، پاهاش رو تو آب تکون داد. دست هاش رو دو 

 بوند و با مرموزی زمزمه کرد.طرف بدنش لبه استخر چس

پریزاد اونقدارم که ادعا میکنه قدرتمند نیست. ببین  -

چقدر ضعیف شده و فکرش درگیر عشق ثابقشه که امنیت 

ش پایین اومده. ببین من چقدر بی دردسر اومدم خونه

 اینجا! 

 اخمم رو حفظ کردم و چپ چپ نگاهش کردم.

و و آدمات نیازی به مراقبت ندارم، خودم از پس ت -

 برمیام. 
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 با خنده ادامه داد. 

برمیای ولی تا وقتی که معجون قشنگم روت اثر نکرده  -

باشه. االن نیومدم درمورد تستش باهات صحبت کنم. 

 اومدم بهت خبر بدم اوضاع قراره خیلی بد بشه.

پاهاش رو از آب بیرون آورد و سرپا ایستاد، نگاهی به باله 

 م دست داد.هام انداخت که حس بدی به

تو حتی اگه از شر ما خالص شی پریزاد تورو تبدیل  -

 میکنه و باخودش میبره. 

 کی گفته من زیر بار تبدیل شدن میرم زنیکه؟ -

بلند خندید، روسریش رو گوشه ای انداخت و خونسرد 

 گفت:

وقتی خدمتکارش بودم خیلی حرف ها ازش شنیدم. از  -

خواست آرشام رو برنامه هاش، از نقشه هاش! اولش می
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بکشه ولی دید اهرم فشارته. رفته رفته فهمید امیرحسین و 

تونن اهرم یسنام دوستای خوبی برات هستن و اونام می

ت تونه مجبورفشارت باشن. تا وقتی این افراد هستن می

 کنه اون طلسم رو کامل کنی. اون تورو پری کامل میکنه...

کردم و  عصبی آب رو کنار زدم، سمت میله ها شنا

 غریدم.

 ربطی نداره! -

 چشم هاش رو گرد کرد.

نداره؟ یعنی اگه آرشام رو جلوی چشمت تهدید به  -

مرگ کنه یا یسنا و امیرو بکشه تو تسلیمش نمیشی؟ 

دونی مادربزرگت سه تا قالده آماده تو اتاقش داره که می

اگه به گردن آرشام یا امیر بزنه مثل یک انسان بی خاصیت 

 میشن؟ 

 م هام رو با حرص بستم.چش
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 اون این کارو نمیکنه، خفه شو! -

از کجا میدونی نمیکنه؟! تو حتی اگه پری کامل نشی  -

تونی با آرشام زندگی کنی. این دنیا قانون داره. قانون نمی

آشام و گرگینه ها منع ازدواج پری های دریایی با خون

. هانقدر تیترش پر رنگه که واسه آواره شدن آرشام کافی

 آرشامم میشه یکی مثل کوروش!

 

فهمیدم، تمثیلی در کار نبود. یک دایره سرگردان نمی

تونستم یک گوشه رو بگیرم و چرخید و من نمیمی

 اطالعاتش روی میز جلوی مغزم پخشش کنم.

فهمیدم؟! نگین نیشخند پررنگ تری اصاًل چرا باید می 

 بهم زد و گفت:

ه نیست. پسره. البته اگ و درضمن، بچه امیر و یسنا دختر -

 زنده بمونه!
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 پیش چشم هام وقتی بلند قهقهه میزد ناپدید شد.  

استخر تو سکوت فرو رفت، نیم نگاهی به گردنبندم و باله 

 های سفیدم انداختم.

عصبی و کالفه، از حجم زیاد فکر و استرس و حس بد  

 به گردنبندم چنگ زدم. تن خیسم رو باال کشیدم.

م سوار شدم و به این فکر کردم، اگر نهروی پاهای بره

یک درصد تمام چرندیات نگین صحت داشته باشه، 

عالوه بر جون آرشام و امیرحسین، یسنا و بچه هنوز 

 تشکیل نشدش خودمم تو گردابی از خطر گیر افتادم.

لباس پوشیدم، بیخیال موهای خیسم و پاهایی که تازه 

بقه باال گرفت، به سمت طداشت برای حرکت جون می

 رفتم.

آرشام طاق باز روی تخت ولو شده بود، از جلوی دِر باز  

 اتاق که رد شدم، سیخ شد.
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 عروسک؟ -

 دنبالم اومد. بی توجه بهش به اتاق پریناز رفتم.

تمام کشو و کمدش رو بیرون ریختم و تو یک صندوق  

چوبی متوسط سه تا قالده پیدا کردم که یک نگین یا شاید 

 یستال وسطش متصل بود.چیزی شبیه کر

 چیشده یاس؟ چی کار داری میکنی؟ -

پشت بهش بودم، انگشت هام روی چرم عجیب قالده ها 

 چرخید. 

 حس بدی بهم دست داد، بغض کردم و آروم گفتم:

 امیرحسین برادر دو قلو داره؟!  -

 داره! چیشده؟ -

 کرد.جلو اومد، سمتش چرخیدم. با نگرانی تماشام می

 ی شوهر بهار؟ داداشش یعن -
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نگاهش روی اون سه قالده بین انگشت هام افتاد، آب 

 گلوش رو قورت داد و به موهاش چنگ زد.

نه. امیر و مسعود ناتنین. پدرم اکسیرو به مادر باردارم  -

داد تا من ژن برتر نسل اول شم. پدر امیرم همین کارو 

کرد ولی همسر اولش دوقلو حامله بود. امیر یه داداش 

 ش باهاش شکرابه.داره به اسم رضا که رابطه دوقلو

تلخ خندیدم روی تخت نشستم و سرم رو بین دست هام 

 گرفتم. بدبخت شدیم رفت.

جلوم زانو زد، خیره تو چشم های پر اشکم موند که با غم 

 گفتم:

 و نمیخواست! انگار کسی از اولم من -

پشت دستم رو نوازش کرد و خیره تو مردمک های آب 

 م مالیم گفت:گرفته
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 چی انقدر ناراحتت میکنه؟ -

تونستم تونستم یه گرگ داشته باشم. میمنم می -

ت زندگی تونستم راحت تو گلهو کم کنم. میدردسرم

 کنم.

 ای گفتم:فقط نگاهم کرد که با نفس گرفته

هدف پریزاد فقط انتقام از وارث های ماه خونه، باید  -

یگه طاقت ندارم. تو بریم. کجاش مهم نیست فقط بریم د

که پول داری! ببرتم یه جای دیگه. یه جا که پریزاد نباشه. 

 امیر و یسنام بیان، اصاًل همه باهم بریم میشه؟

 چرا آروم نیستی یاسمن؟ -

 دربرابر لحن آرومش بغضم از فشار خشم ترکید.

چه طور به همچین نقطه کوری رسیدم که فهمیدم تمام  

 تفکرم پوچ بوده؟
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 ی که بعد ساعت ها دویدن ببینه سرجای اولشه. مثل کس 

این همه سر تنها و بی کسیم غصه خوردم، فکر کردم 

پریزاد نقطه روشنی تو زندگیم میشه، فکر کردم میشه 

مادرم، فکر کردم کنار آرشام صاحب یک مامان جدید 

 میشم ولی همش خام بود.

پوچ بود، بیهوده بود! قالده هارو جلوی صورتش تکون 

 م و گفتم:داد

نمیبینی واستون قالده آورده؟! واسه تو، امیر و داداشش!  -

و نمیخواد. اومده دنبال انتقام. ممکنه به پریزاد اصاًل من

خوام و پری کامل کنه. آرشام نمییسنا صدمه بزنه. من

خواد بشم یکی مثل مامان بزرگم که پری باشم. دلم نمی

ام خواینجا باشم. میخوام دنبال کشتار و انتقامه. من نمی

 برم.
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اینارو از کجا میدونی؟ کی جریان قالده هارو بهت  -

 گفته؟

 به موهام چنگ زدم و آشفته حال گفتم:

چه اهمیتی داره کی گفته؟ چی بدتر از کشف واقعیت؟  -

 به کررات داره ثابت میشه پریزاد پلید تر از تصورمه! 

 خواست گرگینه شی؟!دلت می -

 ب و دو دلش غمگین جواب دادم.دربرابر لحن معذ

دادم گرگینه شم ولی پری نباشم. دلم آره! ترجیح می -

خواد با تو زندگی کنم، بدون دردسر، بدون ترس و می

بدون تهدید مادربزرگی که مادرم رو سر هیچ و پوچ از 

دست داد. االن میفهمم چرا مامانم ازش بدش اومد، چرا 

 ود داره!ترکش کرد. چرا بهم نگفت اصاًل وج
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فقط نگاهم کرد، کالفگی و خستگی از چشم هاش 

 ریخت. انگار جوابی نداشت برام رو کنه.می

صورتم رو قاب گرفتم که بلند شد. مچ دستم رو گرفت و 

 بلندم کرد.

پاشو بریم یه چیزی بخور یکم بخواب. امروز به اندازه  -

کافی بهمون شوک وارد شده. یکم استراحت کن فردا 

کنیم. قرار نیست اتفاقی بیوفته. با پریزاد صحبت می

صحبت نکردی، هرچی باشه به هر قصد و نیتی هم اومده 

باشه مادربزرگته. دوست داره، شاید پلید باشه اونم جزو 

تونست خیلی وقت خصلت هاشه ولی براش مهمی. می

 و به خاطر انتقام بکشه.پیش من

گشت دنبالش کشیده شدم، انگشت هام رو به گرمای ان

 های داغش چسبوندم و زیرلب غریدم.
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و نکشته تا اهرم فشارم بشید، تا مجبورشم حرفاش -

 گوش کنم. تا کوتاه بیام!

اخم ریزی کرد، سمت اتاق خواب کشوندتم و آروم و 

 شمرده شمرده گفت:

 یه طرفه به قاضی نرو. -

تو جای منی؟! تو میفهمی چه حسی دارم؟ میفهمی؟!  -

رگینه تونه با گانونه میگه که یه پری نمیاصاًل جریان این ق

خواد بکنه علم که منه و میازدواج کنه رو میدونی؟ همین

 دونست زیرش آب نمیره. خر تسلیم شم. از اولم می

 درو بست، دستی به چشم هاش کشید و مالیم تر گفت:

تونن آشام و گرگینه ها نمیمیدونم! همون طور که خون -

آشام ازدواج کرد! از با یه خون وصلت کنن ولی خواهرم

این مدل قوانین کوفتی تو دنیامون زیاده ولی کسی به یه 

 ورشم نیست.
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روی تخت نشستم که از پشت بغلم کرد و به پهلو 

 خوابوندتم.

 بخواب یاس... -

 غصه دار و با حال خرابی گفتم:

و خوام پری دریایی کامل شم. من گرگ مامانمنمی -

ش کرد؟! نمیشه منم داشته باشمش هخوام نمیشه زندمی

 تونه درستش کنه؟هان؟ یسنا جادوگره، می

دربرابر بی قراریم ساکت بود. موهام رو نوازش کرد. پتو 

 روم کشید و مالیم و با لحن دستوری گفت:

 کنیم.بخواب عروسک، بخواب یه کاریش می -

  

دونستم منشا این همه اشک از گوشه چشمم چکید، نمی

 و گرفتگی کجاست.ناراحتی 
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انگار تمام کشتی هام غرق شده و فقط من موندم رو یک  

 تیکه چوب شناور وسط دریایی که ته نداره. 

کم کم چشم های خیسم با نوازش های آرشام گرم شد و 

 خوابم رفت.

🍹 

۶۶۴ 

*** 

 "آرشام"

نور طالیی چراغ خواب کنار تخت روی نیم رخش افتاده 

صورتش رو شبیه یک بود و رد اشک خشک شده روی 

 داد.جاده فرعی به ناکجا آباد نشونم می

تپید و هر لحظه نفس هام با قلبم تو سینه با حرص می

 شد. فشار زیادی از خشم و نگرانی دم و بازدم می
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به ساعت که نزدیک دو نصف شب بود نیم نگاهی 

 انداختم و آروم از اتاق بیرون اومدم.

 پریزاد بود ایستادم. وسط راهرویی که انتهاش در اتاق

یک ساعتی هست برگشته بود به اتاقش و صداش  

 اومد.درنمی

 با دست های مشت شده، پایین رفتم.

گوشیم تو جیب شلوارم لرزید، بی توجه به پیام هام وارد 

سالن تاریک و خاموش شدم که یسنا تکیه از دیوار 

 برداشت و نگران سمتم اومد.

 یاسمن بهتر نشد؟ -

 کشید بیادم، انقدری که گرگم داشت زوزه میکالفه بود

 بیرون و یک نفس تا خود قله قاف بدوئه!
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شوک بدی بهش وارد شده. نفهمیدی نگین دربه در چه  -

طوری اومده تو این خراب شده؟ مگه اینجا امنیتش فول 

 آپشن نیست؟

امیر از تو آشپزخونه بیرون اومد و حینی که لب تاپش رو 

 م گفت:کرد با اخخاموش می

همه رو فرستاده دریاچه آفتاب، کسی حواسش به  -

 گردن.امنیت نیست ولی احتمااًل فردا همه برمی

سکوت کردم، یسنا در مخفی سالن رو برام باز کرد. چراغ 

 گوشیم رو روشن کردم.

 بیام باهات؟ -

نه، باید تنها با کوروش صحبت کنم. شما دوتا آماده  -

 اید؟ یسنا تو مشکلی نداری؟
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جونی زد، دستش رو روی زیر نگاه قرمزم لبخند بی

 شکمش گذاشت و به امیر تکیه زد و مهربون گفت:

 نه، طوری نمیشه. فقط خبر بده ما آماده ایم. -

سری تکون دادم، امیر دستی دور لب هاش کشید، رو 

 ازشون گرفتم و از پله ها پایین رفتم.

 تو سلولش بود، با قفلی که هنوز بازه!

ر زدن و معطلی داخل رفتم. بیدار بود و جوری بدون د 

 بهم نگاه کرد که انگار چند ساعتی هست منتظرمه.

 طوری شده نصف شبی اومدی؟ -

جلو رفتم، پیش پاهاش زانو زدم. گردنش کمی کبود، با 

اخم و جدیت و چشم هایی که مشخصه مثل من رنگ 

 خواب ندیده بهم زل زد.
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 م بگو. نقشه پریزاد جزو بهپرسم واقعیتشیه سوال می -

کشتن  و انتقام از سه آلفایی که از مراسم ماه خون به 

 و با خودش ببره؟خواد یاسمنوجود اومدن چیه؟ می

آب گلوش رو قورت داد، انگشت های دستش مشت شد 

و نفس عمیقی کشید، خیره تو مردمک های کالفه و 

 سرگردونش مجدد پرسیدم:

ه، ولی در درجه اول زنمه. و بده. یاسمن نوه توئجوابم -

 اگه پریزاد بخواد...

ش همینه. حداقل تا جایی که خبر دادم این بود! نقشه  -

 خواد پیاده کنه.دونم االن چه برنامه جدیدی مینمی

 روی زمین نشستم.

م دستم دور زانوهام حلقه شد و سر انگشت های سبابه

م رو بهم گره خوردن و فضای دایره ای مانند دور زانوها

 سفت نگه داشتن.
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با اخم به زمین و اون قطره خون خشک شده، کنار 

کفشش زل زدم که صدای محتاط و مالیم کوروش بلند 

 شد.

اگه یاسمن باهات ازدواج کنه و لو بره که کیه و چیه،  -

 آواره میشی. بهم نگاه کن پسر سلحشور.

نگاه خون بارم رو باال آوردم که با طعم تلخی لبخند زد و 

 فت:گ

تونی با راز یاسمن زندگی راحتی داشته تا ابد نمی -

باشی. تو شاه گرگینه هایی، همه چشم ها دنبالته. منی که 

هیچ چشمی دنبالم نبود بعد کاری که کردم از همه جا 

رونده شدم و هیچ گله ای قبولم نکرد. پدرت و پدر 

امیرحسین دنبالم بودن. همه فهمیدن با یه پری وصلت 

 رد شدم. تهش شدم آواره. کردم و ط
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ش رو به دیوار چسبوند و با دم عمیقی گرفت، پس کله

 پلک های بسته ادامه داد.

سخته دور از عشقت زندگی کنی، سال ها به امید  -

دیدنش نفس کشیدم، فرار کردم، من جایگاهی تو هیچ 

کس و کارم که خونه و کاشانه گله ای ندارم. یه گرگ بی

طوری زندگی کنی؟ تو فک و فامیل  تونی ایننداره. می

 نداری؟ 

 کسی نمیفهمه یاسمن چیه...-

م لبخند کجی زد و پلک هاش رو باز دربرابر صدای گرفته

 کرد.

تونی تا ابد با ترس و دلهره فاش شدن این راز و از می -

تونی با این ترس و دست دادن یاسمن زندگی کنی؟ می

یکی میاد  وحشت روحی و ذهنی که هر آن فکر میکنی

ت، خانوادت زندگی کنی؟ مگه ازدواج سراغ زنت، بچه
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خوای تحمل و تا کجا مینباید آرامش بیاره؟! این عذاب

 کنی؟

 نگاهم رو باال کشیدم و بدون هیچ مکث و شکی لب زدم.

 تا ابد! حتی اگه یه آواره مثل تو بشم. -

پریزاد اجازه نمیده جریان نورین تکرارشه. اجازه نمیده  -

 اسمن دورگه باقی بمونه اگه ببرتش دریا...ی

اینبار من لبخند تلخی زدم. سمتش رفتم، زنجیرهاش رو 

 باز کردم و گفتم:

 به سال به سال دیدنشم راضیم. -

🍹 

 نگاه سنگینی بهم انداخت.

داد ولی پختگی شاید قیافه و هیکلش چیزی بروز نمی

نگاهش، صالبت گرگ متین درونش و اون صورت آروم 
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صدای محکم باعث میشد به عنوان بزرگتر احترام قائل و 

 شم.

و از اینجا ببر! قبل برگشتن بقیه پریا، تا شبه، تا یاسمن -

حواسش نیست تا غرق خاطراتمون و حس کشنده 

 عشقش شده برید.

 م ایستاد.کمکش کردم بلند شه، سینه به سینه

 خوام.و میم همینه! ولی کمکتبرنامه -

امیر و یسنا باالی راه پله منتظر ما بودن. با  بیرون اومدیم،

 دیدنمون امیر نفس راحتی کشید.

کوروش نگاهی به سالن نیمه تاریک انداخت و با دیدن  

 امیر و یسنا با ابروهای باال پریده لب زد.

 پسر آریا؟ ُقل اولی یا دومی؟ -
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امیر نیم نگاهی به من انداخت، باهاش دست داد و آروم 

 گفت:

 دومی! -

 و نیاورده؟اولی کجاست؟ پریزاد اون -

کردم زیر یسنا درو بست، درحالی که گوشیم رو چک می

 لب گفتم:

فعاًل نیاورده، البته شایدم بیاره. تو اتاقش سه تا قالده  -

و سر داره که اگه بهمون وصل کنه باید ریق رحمت

 بکشیم.

 برنامه چیه؟! -

 . گفتیگوشیم رو تو جیبم چپوندم. کوروش چیزی نم

سوئیچ ماشین رو از جیبم درآوردم و سمت امیرحسین 

 گرفتم.
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من و یاسمن میریم ونیز. بلیطشم اوکی کردم ساعت  -

هشت شب پروازه، احتمااًل دریای آدریاتیک جای خوبی 

برای ریلکسی باشه. برای تو و یسنام بلیط گرفتم میرید 

ه ی مونید و بعدش برید پاریس.کانادا. یه هفته اونجا می

 تور خفن چیدم جای کادوی عروسی که نشد بیام!

گونه های یسنا سرخ شد، امیر سوئیچ رو ازم گرفت و 

 کوروش دخالت کرد.

 کنید پریزاد هرجا برید میادکنید؟ فکر نمیدارید فرار می -

 سراغتون؟

 ابرو باال انداختم و گفتم:

و کی از مادر زن فوالدیش فرار میکنه؟ قراره یاسمن -

 ماه عسل! امیر و یسنام میرن خوش گذرونی. ببرم

 با چشم ریز و دست به سینه نگاهمون کرد.
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نکنه بلیط مکه و کربال گرفتی با حاج خانم برم  -

 زیارت؟!

 دستی دور لب هام کشیدم و خبیث گفتم: 

واال شوگرددی و شوگرمامی رو چه به مکه! شما باید  -

به آیت و نگین گورمونید و برید ایتالیا! فعاًل همین جا می

 فرمایید.گوری نفله می

چشم هاش گرد شد، روی مبل تک نفره کنارش نشست و 

کرد گیج نگاهم کرد که درحالی که زانوش رو لمس می

 امیر گفت:

ش تونید راضیپریزاد جفت حقیقی شماست و قطعًا می -

کنید دست از انتقامش برداره. کشتن من و برادر دوقلوم و 

تونیم ش دردی ازش دوا نمیکنه. میحتی کشتن داماد

 صلح کنیم. 

 انتقام کورش کرده! -
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دست هام رو لبه دسته های چوبی مبل چسبوندم، ساعت 

 نزدیک سه شب بود و داشت دیر میشد.

و وا کن. عشقته، زنته، اگه دوست نداشت این چشماش -

کرد. آمار جایی که فرستادتت رو همه سال قایمت نمی

فکر میکردی زندانبانت بودن در واقع دارم. آدمایی که 

همشون بادیگاردت بودن. بارها نزدیک بود پدرم قبل 

مرگش پیدات کنه و بکشتت. پریزاد تمام مدت از دور 

اتم که شده مراقبت بوده. اون عاشقته. به خاطر نوه

تونیم کنار هم زندگی کنیم. راضیش کن کوتاه بیاد. ما می

ه تونه تو چشمپریزاد می تونی بیای تو گله من وتو می

 . خرمآفتاب بمونه. براتون بزرگترین ملک اینجارو می

ردم ککوبید و احساس مینیشخندی زد، قلبم با هیجان می

هر لحظه ممکنه همه چیز منفجر بشه و از نور زیاد چشم 

 هام کور شه!
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خیلی همه چیزو ساده میگیری. بابات این مدلی نبود.  -

است. تو استخون و جسد پوسیده هقصه، قصه سال ها کین

دونید خواهرای پریزاد رو ندیدی نه؟ پدراتون نمی

کار کردن. پریزاد کل وجودش پر از خشم و باهاشون چی

نفرته، شاید عاشقم باشه ولی من انقدر قدرت ندارم که 

 دربرابر خشم وجودش کاری کنم.

سری تکون دادم و صاف ایستادم. یسنا و امیر نگران 

 گفتن.بودن و چیزی نمی نظارگر

کمی مکث کردم و کلمات رو تو بهترین لحن ممکن  

 کنار هم چیدم.

و داشته که با کی تا االن جرئت و جسارت و شانس این -

ه اتون کشاه پریون هم نشین بشه؟ کوروش ما داریم از نوه

و داره حرف میزنیم. خودت میگی آواره حکم دخترت

و خوای هم یاسمن! نمیخوای کمک کنی؟میشی ولی نمی
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داشته باشی هم پریزادو؟ اگه پریزاد بره و یاسمنم ببره، 

 دست به کجا بنده؟

 صراحتًا با نیشخند جواب داد.

 هیچ کجا!  -

 بشگنی رو هوا زدم و گفتم:

و. اگه پریزاد تو ایران پس راضی کن این زنیکه فوالدی -

ه تو یاش رو منقرض کنه و من بمونه و نگین و دارو دسته

و جفت خودم معرفی کنم همه چیز جشن حسابی یاسمن

م کنار تونیحل میشه. پریزاد با گرگینه ها صلح میکنه و می

هم بمونیم کجاش سخته؟ پریزاد میشه همون رد گم کنی 

ما و یاسمن دقیقًا میشه همون نقطه کوری که هیچ کس 

 بهش توجه نمیکنه تا زمانی که پریزاد تو قلمروی منه!
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ک های کدرش روی صورت هرسه نفرمون چرخید، مردم

به موهام چنگ زدم و صدای دورگه و خشدارم رو کمی 

 صاف کردم و گفتم:

هممون خسته شدیم، از گریزای الکی، از تهدیدهای  -

تازونن که منه پریزاد. یه مشت آدم احمق دارن می

سلحشور از ترس بچپم تو خونه پریناز؟! پرینازی که 

 وطف همه چیز باشه؟ تا کی دشمنی؟ منتونه نقطه عمی

بخشه فدا سرت. از امیر و برادرش کینه داره باشه! به نمی

 یاسمنم رحم نمیکنه؟ به تو چی؟

 جلو رفتم.

چشم هام رو تیز کردم و خیره تو لرزش مردمک های  

داد اش که خودش رو لو مینگران و شاید هیجان زده

حاضر جون بده، واسه بودن با اون هیوالی طبقه باال 

 غریدم.
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به تویی که تمام عمر مخفیانه مراقبت بوده رحم  -

خواد شده واسه یه روز، با یاسمن به نمیکنه؟ دلت نمی

عنوان دخترتون تو یک خونه واقعی بدون ترس از هجوم 

گرگینه و خون آشام ها زندگی کنید؟! نورین رنگ پدر 

اده. و از دست دندید، یاسمنم تو بچگی پدر و مادرش

فرهاد به عنوان پدربزرگ هیچ وقت دوستش نداشته. اون 

 دختر به شما دوتا احتیاج داره.

 چشم بست، سکوت طوالنی شد. 

 کمر صاف کردم و با لحن یخ زده ای گفتم:

تونم فرمان جنگ دادن واسم کاری نداره. همین االنم می -

کل خونه پریزاد رو با چشمه آفتاب تصرف کنم. سه 

گرگینه ها زیر دستمه. دست برقضا  قلمرو اصلی

آشام هاست و ام جانشین مورثی قبیله خونخواهرزاده

 آلفاشون رفیق جیکم! پس تا االن دو به یکیم! 
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سر بلند کرد، مردد تماشام کرد که با اخم و خباثت ادامه 

 دادم.

برادر دوقلوی امیرحسین با یه جنس آس وصلت کرده.  -

تبدیلشونده ها رو وسط اگه الزم باشه پای انجمن و 

بکشم، دستم بازه. نوه پریزادم طرف منه، پس میشه چهار 

 کنیم.به یک. یا طوری که من میگم بازی می

باالی سرش سینه صاف کردم و روی صورت خم شدم و 

 غریدم.

و از بازی حذف میکنم. اگه ساکت موندم یا همتون -

و زنم خواستم مزه دهن پرینازو بفهمم. اگه بخوادچون می

النم شینم. تا اسر یه کینه چندین ساله ازم بگیره آروم نمی

و مادر بیش از حد کوتاه اومدم فقط چون یاسمن اون

خودش میبینه. یا توام میشی پدرش و کمک میکنی شرایط 

 بهتر شه یا حکم جنگ میدم.
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 چند ثانیه خیره خیره براندازم کرد و بعد بلند خندید.

م بودن و منتظر جواب آخری که امیرحسین و یسنا کنار 

 خواست بده.کوروش می

و تحسین میکنم. قبوله! با پریناز صحبت میکنم. تالشت -

ولی هیچ قولی نمیدم که زیر بار بره. حکم جنگ دادنت 

خواد ولی بدون تو این جنگی که به خیلی جسارت می

 گفته خودت چهار به یکه...

و برد و بلند شد. دست هاش رو تو جیب شلوارش فر

 سمت هر سه تای ما، ریلکس ادامه داد.

 بازم شاه پریون برنده میشه! -

*** 

 تا ساعت هشت کجا میرید؟ -

 در صندوق مازراتی قرضی پیمان رو بستم. 
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یاسمن خودش رو تو پتو پیچیده بود و همراه بغض با 

کردن دلداریش بدن حرف کوروش و یسنا که سعی می

 میزد. 

ی گره خوردشون گرفتم و رو به نگاهم رو از آغوش ها

 امیرحسین گفتم:

نزدیک اینجا، مکان های بکر و خوشگل زیاده یکم  -

گردیم و بعدش میریم تهران. تو و یسنام االن راه می

 بیوفتید بهتره. 

ش کوبیدم و آروم دست به کمر ایستاد، مشتی به سینه

 گفتم:

ت داری بابا چته سگرمه هات توهمه؟ ارواح عمه -

و حداقل درست و نمیشه کاری کرد، اخماتی. قیافتمیش

 کن!
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و چی بدم؟ اگه بفهمه تبه بقیه چی بگم؟ جواب عمه -

 بدون خداحافظی رفتی ناراحت میشه. 

 به صندوق تکیه زدم و گفتم:

چاره دارم امیر؟! تو خودت چاره داری؟ اگه با این عزم  -

. زنت راسخ پریزاد بمونیم پای داداشتم اینجا وا میشه

ست، یه مدت خودمون رو گم و گور کنیم تا حامله

 کوروش پریزادو نرم کنه.

به سنگ ریزه های زیر پاش زل زد، چیزی تا طلوع 

خورشید نمونده بود و حال نیلگون آسمون و هوای خنک 

و صدای تکون خوردن شاخ و برگ ها بدجور گرگم رو 

 سر حال میاورد.

سنا طلسم خواب واکنش پریزاد وقتی صبح بفهمه ی -

 روش زده و شما رفتی دیدنیه!
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نگاهم رو به چراغ های خاموش طبقات عمارت روبه رو 

 انداختم و گفتم:

شکر که صبح نه من هستم نه تو! خدا به کوروش رحم  -

خواد مادری ست. دلش میکنه؛  پریزاد تشنه حس مادرانه

کنه و شاید وجود کوروش اون رو بیشتر تحریک کنه. 

 تنها نقطه عاطفی پریزاد فقط کوروشه. درهرحال

سری تکون داد. جلو اومد و بغلم کرد. دمی از عطر روی 

 شونه هاش کشیدم و کنار گوشش گفتم:

وقتی این شرایط خر تو خر بهتر شد، میریم تهران دنبال   -

و درست کنید! من داداشت. کمکت میکنم رابطه گوهتون

 که میدونم دلت چقدر واسش پر کشیده. 

 دستی به کمرم کشید و آروم و تلخ گفت:

و دید گفت انقدر زنده بمونم تا آخرین باری که من -

 و بگیره.خودش بیاد جونم
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ابرو باال انداختم، به یاسمن اشاره زدم باالخره از کوروش 

و یسنا دل کند سوار شد. نگاهم رو به چشم های قرمزش 

 دوختم و گفتم:

 آریا! پس زنده بمون جناب امیرحسین  -

زیر چشمی نگاهم کرد که بلند خندیدم، در ماشین رو وا 

 کردم رو به چهره نیمه ابری و آفتابی یاسمن گفتم:

 به تولیدبریم ماه عسل که اگه خدا خواست نظرت راجع -

 بچه مثبت باشه!

چشم های بلوطی تر شدش رو بهم دوخت دو سر پتو رو 

ره و خیش بهم چسبوند با سر انگشت هاش نزدیک سینه

 نگاهم کردم.

کوروش سمت پنجره خم شد و نگاهی به جفتمون 

 انداخت و آروم گفت:
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اینکه کجا میرید و چی کار میکنید زیاد مهم نیست.  -

صبح اینجا قیامت میشه. هرجا میرید از دریا و ساحل دور 

 باشید. پریزاد و افرادش به خشکی یکم آلرژی دارن. 

 سری تکون دادم و گفتم:

کار تا قبل پروازه، بعدش ردیف میشه. نه گوشی سختی  -

 و توکنیم. اینمن خاموشه نه گوشی یاسمن. ما فرار نمی

و بردم ماه گوش پریناز فرو کن. بفهمون بهش یاسمن

گردونم! تا برگردیم باهاش عسل و سر یک ماه برش می

 حرف بزن.

نگاه نگران و درعین حال جدیش که طعم قهوه های 

داد از صورتم کنده شد و به یاسمن و میزهرماری صبح ر

 چسبید. سر خم کرد، دم عمیقی گرفت و آروم گفت:
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تالش میکنم، مراقب خودتون باشید. بی خبر نذارمون.  -

هرچند به تو اعتمادی نیست، چشم و دلم به یاسمنه که 

 ولمون نکنه!

 یاسمن اشک کنار چشمش رو پاک کرد و خسته گفت:

و کنم. نه تورشه، ولی ولتون نمی خواستم این مدلینمی -

خوام. یه زندگی با و نه حتی پریناز رو! فقط رخصت می

خواد مردی که دوستش دارم. لطفًا راضیش کن دلم می

 همه چیز خوب بشه. 

کرد. تو سکوت، با وجودی شکسته کوروش فقط نگاه می

تونست دست و بالم و ترک خورده. با ترک هایی که می

 رو زخمی کنه.

 یر لب مالیم و گرفته گفت:ز

سعی میکنم دخترم. سعی میکنم! برید. داره دیر میشه.  -

 امیر و یسنام راهی میکنم. 
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کمرش رو صاف کرد، یسنا و امیر برامون دست تکون 

دادن. ماشین روشن کردم و تو فضای خفه اتاقک، صدای 

 فین فین یاسمن دلم رو ریش کرد. 

 دم.زیر چشمی نگاهش کردم و جدی لب ز

 پشیمونی؟! -

نه آرشام، نه! خودم گفتم بریم. پشیمون نیستم ناراحتم  -

 که این جوری شد. توقع یه چیز بهتر داشتم.

اومد. لبخندی به روش زدم، خورشید داشت باال می

درحالی که نگاهم رو افق پیش رو بود و جاده ای که به 

 رفت، با امیدواری لب زدم.سمت تهران می

ه رقصوسک. دنیا همیشه به ساز ما نمیدرست میشه عر -

سازم تا باالخره با ولی منم کم نمیارم. انقدر ساز می

 یکیش برام برقصه!
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*** 

 "کارن"

تونید برای تایین فکر میکنم حدود یک ماه دیگه می -

جنسیت اقدام کنید. حاال دوست دارید بچتون دختر باشه 

 یا پسر؟

چرخید، باالی نگاه سرخ و مه گرفته ریما روی من می

 گزید.لباسش رو تو مشتش نگه داشته بود و لب می

خون بار نگاهم روی صفحه سیاه و سفید چرخ میزد، 

کسی دربرابر لحن مهربون و سرشار از انرژی خانم دکتر 

 حرفی نزد.

طوری که نگاه متعجبش رو به جفتمون انداخت و با 

دیدن سگرمه های توهمم ترجیح داد ذوق و شوقش رو 

 خوابه خرج کنه.ی خانم بعدی که روی تخت میبرا
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 بچه کاماًل سالمه؟ مشکلی نداره؟ -

وضعیت خوبی داره. فقط خانمتون ضعیفه، واسه  -

 نویسم و یه رژیم غذایی. تقویتشون دارو می

فقط سر تکون دادم، پیش چشم های خیره و ملتمسش 

 فتم:رفتم گتکیه از دیوار برداشتم و حینی که بیرون می

 تموم شد بیا بیرون. تو ماشین منتظرم. -

هوا دیگه شور و حال سرمارو نداشت، آفتاب تازه لباس 

 جدید بهاری پوشیده بود.

 به ماشین تکیه دادم و به خیابون زل زدم.

یک خیابون شلوغ، پر از آدم، پر از رهگذر، پر از زندگی  

 و حیات و احساسات و تقال برای بقا و زیستن.

کی و چی؟ هرکسی چیزی برای زیستن زیستن به امید 

 داشت.
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 خواد!خواد، امید میخواد، انگیزه میآدمی دلیل می 

چقدر بد بود که تو یک نقطه مشترک، درست وسط این 

رفت و آمد و جنگیدن ها، همه چیز به یک باره برام 

 خاموش شد.

 کارن... -

 م رو برداشتم.نگاهش نکردم، بی حوصله تکیه

 سوارشو بریم. -

 خوای بندازیمش؟!می -

انگشت های دستم مشت شد، دستم رو باالی سقف 

 ماشین چسبوندم.

 گفتم سوار شو! تکرار نمیکنم. -

با سری افتاده سوار شد. پشت فرمون که نشستم، عضالتم 

از یک حرص مفرط و ویران کننده منقبض شده بود. 
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مغزم بیخیال میزد و قلبم جامعه ای رو از اعضای بدنم رو 

 درید.می

 سوار که شد راه افتادم.

نگاهم به جاده بود و حواسم پی ریمایی که گوشه صندلی 

 کز کرده. نفسم کمی دچار اختالل و تنش شده. 

بازدم هام طوالنی تر از حد معمول بود. انگار داشتم برای 

 کردم.نفس نکشیدن تمرین می

 خوای بندازیمش یه جا سراغ دارم.اگه می -

 

داد، با سر ناخن روی تی قورت میبغضش رو به سخ

کشید. به ناخن هاش نگاه کیف مشکی رنگش دایره می

 کردم، چند وقته الک نمیزنه؟!
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به موهای بیرون ریخته از شالش نگاهی انداختم، باید 

کرد. سیاهی ریشه موهاش و رنگ انتهایی مجدد مش می

 باهم همگون نبود.

کو اون ماده کرد، لباساش دیگه رنگی نبود. آرایش نمی

 گرگی که تو حیاط عمارتم باهام گالویز شد؟

هنوز رد کبودی سیلی پدرم روی گونه هاش کمرنگ بود. 

 دمی گرفتم و آروم گفتم:

 خوای بندازیش؟می -

 ش دارم که چی؟خوایش نگهوقتی تو نمی -

اشکش چکید، به سختی خودم رو کنترل کردم. ماهیچه 

افسار امور رو به دست ترکید و مغزم های قلبم داشت می

 گرفت.

 خوامش.می -
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انگشت های دستم سفت تر شدن، قلبم داد میزد نه!  

خوایش، تو یه زندگی جدید با یک دختر جدید نمی

 خوای ولی مغزم و گرگم حریفش بودن.نمی

ریما جا خورده چرخید و نگاهم کرد، رگ های نور امید 

 درونش شعله ور شد. 

 خوای؟بچه رو می -

کرد. آب دهنش رو سرتکون دادم، زبونم کار نمیفقط 

خشک خشک قورت داد و پر تردید و با یک دنیا وحشت 

 نگاهم کرد.

 و چی؟ ط...طالقم میدی؟!من -

دلم سوخت، نگاه ترسیده اش کمی نرمم کرد. فرمون رو 

 چرخوندم و جلوی آرایشگاه نگه داشتم.

 خوام.بچه رو بدون مادر نمی -
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آلودش به سمند پارک شده کنار به جای صورت اشک 

 لرزید. کوچه زل زدم. هق میزد، شونه هاش می

 

و جمع و جور کن. یه برات وقت گرفتم، برو خودت -

ساعت دیگه میام دنبالت بریم خرید. شب باید بریم 

 رشت.

و کنی؟ بچه و منو میخوای؟ ردم نمییعنی من -

 خوای؟می

از خشم و  مچ دستش رو گرفتم، با نگاهی سرخ و پر

 عقده توی صورت خیسش غریدم.

دارم به یه فرصت دوباره فکر میکنم. به خاطر اون بچه  -

 …تو

 

۶۷۳ 
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نگاهش بین در نیمه باز آرایشگاه و چشم های جدیم 

 چرخید.

  

 و چه رنگی کنم برات؟!موهام -

دستم رو از دور مچش شل کردم و دم عمیقی از هوای 

 خفه اتاقک کشیدم.

ن بارداری رنگ کردن مو خوب نیست. هر تو دورا -

کاری دوست داری بکن جز رنگ کردن. خطرناکه، دلم 

 خواد بچه طوریش بشه.نمی
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اشک چشم هاش داشت خشک میشد و جاش مروارید 

وار دور مردمک های خوشحالش حلقه میزد و 

 درخشید.می

 بینیش رو باال کشید و با صدای تو دماغی گفت:

 یالسیون دارن؟شب برنامه کنیم؟ اپ -

 تو ماشینیم ریما، باید بریم رشت. -

 دستش رو روی رونم گذاشت و با نیش شل گفت:

 تو جاده حال میده! -

 د.کرکرد، قلبم همکاری نمیکالفه بودم، قلبم یاری نمی

بی صاحاب ننه مرده داشت زار میزد و مغز و گرگم مثل  

 رحم فقط گریه هاش رو شاهد بودن وپدر و مادری بی

 خواستن.رو می صالح آینده

 هرکاری دوست داری بکن! -
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دربرابر صدایی که به زور از بین فک قفل شده بیرون 

 جهید خوشحال شد.

اشک هاش رو تند تند پاک کرد و سمت در آرایشگاه  

 رفت.

رو نگاه کردم، چرخید و  خشک شده بودم و فقط رفتنش

 برام با ذوق دست تکون داد.

و زرشکی جلوی در رو کنار زد از وقتی پرده ضخیم  

گوشه کادر دیدم که بغضش ترکید و پشت در به گریه 

 افتاد.

انگشت های دستم سفت بودن و تو حصار تنگ بین 

 .شدانگشت هام فرمون داشت خرد می

گاز ماشین رو گرفتم و از اون محله کوفتی خارج شدم. 

درست سر کوچه نزدیک مغازه خاروبار فروشی ترمز 

 کردم.
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فروخت. یک دست دختر بچه ای سر چهار راه گل می

 گله خشک و پر پر شده وسط جاده چرخ میزد.

 به گوشیم که خودش رو هالک کرده نگاهی انداختم. 

با برقراری تماس صدای عصبی و ناراحتش تو گوشم  

 پخش شد.

کجا برم کثافط؟ این بود رسم رفاقت؟ یه عمر باهات سر -

و از گله برو گمشو؟ من کنم و تهش بگی هری؟ بگی

انداختی بیرون انقدر راحت خودت داری میری سی 

 بدبختیات؟ پس رفاقتمون چی میشه؟

 دستی به چشم هام کشیدم و  مالیم و خشدار گفتم:

 مهیار تو دیگه به درد گله من نمیخوری. -

 منفجر شد و داد زد.
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و دک میکنی برم بدرد گله سلحشور میخورم؟ داری من -

 ؟!پیش اون

و خوندید؟ پسرم پارت های برگ ریزون سیاه سرکش

خواست ین ریخت میبنز حامدو خشتک ��چقدر جاذابه

یاااا یه کار بدتر  ��بسوزونه. به نظرتون سوزوند؟

 �🍹🍹�کرد

و سیاه سرکش از اولش کرک و پر و برگ و استخون

 و با آب قند بخونید.میریزونه. تاکید میکنم پارت هاش

 

۶۷۴ 

 

 

 

 حته که میخوام بری.صال -
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 صدای نیشخند پررنگش تو گوشم پخش شد.

و حالیت شده؟ از صالح؟ از کی تاحاال تو معنی صالح -

کی تاحاال تو فکر صالح منی؟ اون زمان که به خاطرت 

میرفتم تو دل شیر صالح مالح کشک بود نه؟ داری چه 

خوای ریمارو گفتی میخوری هان؟ تو که میگوهی می

یه شبه اون دختر شد معشوقه جدید؟ یه شبه  طالق بدی.

ز اول و اتصمیم گرفتی بری رشت و زندگی نکبت بارت

 سروسامون بدی؟!

 نگاهم به چهار راه انتهای خیابون خیره شد.

قوطی فلزی ودکارو از داخل داشبرد برداشتم و به تلخی 

 طعمش، لب زدم.

و از این جهنم بیرون بکشم؟ با خوام خودمبده می -

اطرات این عاشق کش پدرسگ نمیشه زندگی کرد. تو خ

خواستم یه و بوسید! من ازش بچه میذهن نمیشه طرف
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ست. یه توله میده بهم توله شبیه خودش، حاال ریما حامله

 عین خودم نه شبیه خودش!

درب کوچیک فلزیش رو باز کردم و مقداری از محتواش 

 رو سر کشیدم.

و ترکه رو کنار  کمی پشت گوشی مکث کرد، اون چوب

 انداخت و مالیم تر شد.

زندگی جدید ساختنت از خدامه ولی چرا داری َدکم  -

کنی؟ نوکرتم من جام تو گله آرشامه؟ بین اون همه می

 وخوای منگله زیر دستش شتر با بارش گم میشه می

 اونجا حواله کنی؟ انقدر برات بد بودم؟ 

م و بازدم سوخت، تمام مجرای بینیم با هر دگلوم می

 سوخت، انگار وسط کویر دست و پا میزدم.می

و سپردم دست سلحشور مگه بد بود؟ مراقبشه! یاسمن -

خوام آیت بالیی سرت بیاره. دارم مراقب توام میشه. نمی
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سپارم بهش چون جون ندارم. دیگه و میآدم های زندگیم

خوام برم جون ندارم مهیار، نفس ندارم. بریدم خستم. می

 مرگ بذارم میفهمی؟!کپه 

 ساکت مونده بود، قدری دیگه نوشیدم.

معدم کمی سوخت ولی اهمیتی ندادم. ساعد دستم رو  

تکیه گاه پیشونی داغم کردم و با چشم های بسته زمزمه 

 وار گفتم:

و گرفته یکی دیگه یه زندگی تخمی داشتم، خدا اولی -

کرده تو پاچم که سر دوست داشتنم رگ گذاشته وسط. 

د نیستم دوستش داشته باشم مهیار. بلد نیستم کسی جز بل

خوام برم رشت بلکه یادم و دوست داشته باشم. مییاسمن

بره. بلکه ریما یه گوهی بخوره. بلکه خدا یه کاری کنه، 

 و بشوره ببره. میفهمی؟ یکی این جهنم من

 اونوقت مشکلت با منه ننه مرده چیه؟ -
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۶۷۵ 

 

 

 

 با تلخ کامی گفتم: دربرابر لحن بغض آلودش

ندازی. برو اونجا، نزدیکش باش. یه و یادش میتو من -

وقتایی ازش خبر بهم بده! در درجه بعدی حفظ جونت 

 برام مهمه. گله ریما رفته رشت، خودمونم میریم اونجا.

 پشت گوشی خندید و با غم جواب داد.

 مگه نگفتی میری تا کنار بیای؟ -

وش دادی؟ کنار میام ولی و گاز کل زرام فقط همون -

نمیتونم از ذهنم پاکش کنم. تمام خاطرات بچگیم با اون 
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خوای فراموش کنم؟ قرص آلزایمر سراغ پدرسگه. می

 نداری؟

شنیدم. سکوت شد، صدای نفس های بلندش رو می

 مجدد چشم هام رو فشار دادم که گفت:

و از این لجنزار کارن، یه قول مردونه بده. زندگیت -

 یرون.بکش ب

 دونست به خاطر خودش بود!کاش می -

مهم نیست بفهمه یا نه. همون قدر که اون حق داشت  -

توام داری. برو سر زندگیت. ریما خیلی عاشقته، ده برابر 

تویی که عاشق یاسمن بودی اون عاشق تو شده. به قرآن 

 کنه. بهش فرصت بدی خوشبختت می

ه چشم خیره بخسته سرم رو به پشتی صندلی تکیه زدم و 

 های خونیم آروم گفتم:
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 امیدوارم راست بگی مهیار!  -

بی خبرم نذار، کاری داشتی بگو. گم و گور که نمیکنی  -

 و؟خودت

 لب های خشکم رو بهم مالیدم و خیره به آسمون گفتم:

 یه عمره گم و گورم تو خودم... -

*** 

 "امیرحسین آریا"

 ندازی؟ می انصافًا داری سر همچین چیزی با من کل -

دست هاش رو به کمرش زد، از نیم رخ به هیکلی که 

داد خشکش کنم و تو یک حوله قدی خودش اجازه نمی

 رو مچاله کرده، خیره شدم.

و خشک میکنم. دست به من زدی نزدیا! خودم خودم -

 برو کنار!
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خواست از کنارم رد بشه که از پشت جسم سردش رو تو 

رو بوسیدم که نفس عمیقی بغل گرفتم. هالل ماه گردنش 

 کشید.

و خشک کنم. قهر نکن یه چیزی گفتم چرا بذار موهات -

 ناراحت میشی؟

با قهر رو ازم گرفت روی مبل کنار پنجره نشوندمش، 

صدای هیزم و جلیز بلیز شومینه تو کل سکوت خونه 

 چرخید.می

امیر تو اصاًل درک درستی از موقعیت هامون نداری.  -

خوشم نمیاد واسه چیزی که بهم نگفتی هنوز  نمیدونی 

برنامه ریزی کنی؟ بدم میاد بدون هماهنگی باهام مجبورم 

کنی؟ چرا بلیط ها رو کنسل کردی؟ آرشام و یاسمن می

 ناراحت میشن!
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م رو از دیدن قیافه نمکی و پف کردش به سختی خنده

 جمع کردم و مالیم گفتم:

 چون داداش پفیوزم ممنوع الخروجم کرده. -

🍹🍹🍹🍹🍹🍹 

 لینک ناشناس

https://telegram.me/BChatBot?start=sc-

125726-1IX59iA 

و آنالین مینویسم قبال گفتم عزیزان بازم میگم، من رمان

دونم کال چندتا پارت بشه. االن دیگه تو قسمت های نمی

پایانی هستیم ولی اینکه چند هفته طول بکشه رو 

 نمیدونم.

یشه و میره تو باغ استور واسه رمان بعد اتمام فایل م

 فروش. پس پارت هارو از دست ندید. 
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پارت  ۶سیاه سرکش بعد اتمام ساعتش عوض میشه، 

گذاری میشه. از هیجان و قشنگی سیاه سرکش نگم 

 براتون. یکم سرم خلوت شه یه پارت از اینده میدم.

 

۶۷۶ 

 

 

 

چرخید و با اون نگاه مشکی و گردش بهم نگاه کرد. 

 گردنم کشیدم. دستی به

از سردی انگشت های دستم یک ثانیه گردنم مور مور  

 شد.

 کارش کردی امیر؟!چرا ممنوع الخروج شدی؟ باز چی -
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دم عمیقی از بوی کاجی که داخل خونه پیچیده گرفتم و 

با خستگی و یک دنیا ناراحتی و حس تلخ و زهرمار 

 گفتم:

 ه. ام نکنخواد بکشتتم. نگرانه بذارم برم خارج پیدمی -

اون برادرته. تنها برادر تنیه که داری! چرا فکر میکنی  -

 دنبال کشتنته؟ چرا نمیری باهاش آشتی کنی آخه؟ 

 زیر چشمی نگاهش کردم و آروم گفتم:

و نداره اگه سر کار کنم؟! چشم دیدنممیگی چی -

و جور کرد به مازندران اومدنمون جت شخصی انجمن

 ب تلفن منم نمیده.خاطر آرشام بود وگرنه جوا

ت رو ببر. همونی که مادرت برات گرفته، شناسنامه -

خوای خوای جبران کنی. بهش بگو میبهش بگو می

ل خوای برگردی به اصفامیلیت با اون یکی باشه. بگو می
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و به مسعود بخشیدی که پیش خودت. حتی بگو ریاست

 اون برگردی. 

ه پشتی مبل چنگی به موهام زدم. سرم رو عقب بردم و ب

 تکیه زدم. 

کاش انقدر که گفتی آسون بود، این حرفا براش کافی  -

 نیست...

لبخند نازکی روی لب های براقش نشست. جلو اومد، 

دستم رو توی دستش گرفت و هیکلش رو تو بغلم جا 

 کرد و گونم رو بوسید.

یکم بهش فرصت بده، حق داره. ولی مطمئنم دلیل  -

 خواد راهنت نیست. شاید میممنوع الخروج کردنت کشت

 هارو ببنده که بری سراغش. 
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موهاش رو نوازش کردم و ناخواسته نگاهم روی شکمش 

نشست. شکمی که چند ماه دیگه گرد میشد و من میمردم 

 واسه این گردی!

االن شرایطش نیست برم. بذار آرشام برگرده خیالم   -

 راحت شه بعدش میریم تهران. 

ه با اون اخم و جدیتی که چند نگاهش تنگ شد، دوبار

دقیقه پیش گریبانم رو گرفته بود نگاهم کرد. دست به 

 سینه و با ترش رویی لب زد.

اگه انقدری که واسه آرشام برادری کردی، واسه رضا  -

 کردی االن دنبال کله پا کردنت نبود. می

تلخ خندیدم، سری تکون دادم. پیشونی گرمش رو 

 فتم:بوسیدم و با نفس عمیقی گ

و بذار کنار یسنا. به یاسمن زنگ نزدی بحث برادرم -

 ببینی از هواپیما پیاده شدن یا نه؟
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از اینکه بحث رو عوض کردم بیشتر اخم کرد، به ساعت 

 لوزی چوبی باالی شومینه نگاهی انداخت و گفت:

 احتمااًل نیم ساعت پیش رسیدن. -

ر زیبه گوشیم و حجم پیام های بی جوابم، نگاه کردم و 

 لب گفتم:

 و نمیده؟پس چرا آرشام جوابم -

 

۶۷۷ 

 

 

 

مجدد به ساعت نگاه کرد، لبخندی به روم زد و درحالی 

 کرد گفت:که موهای نمدارش رو با حوله خشک می
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و روشن کنه. خودشون بهمون شاید یادش رفته گوشیش -

خبر میدن نگران نباش. یه چیزی بخوریم؟ تو کلبه غذا 

 هست؟

شد و به یخچال گوشه آشپزخونه سرکی  از جاش بلند

 کشید. 

درحالی که صدای زوزه گله آرشام تو دل جنگل بدجور 

کرد به ایمیل مسعود پیچید و بهم استرس وارد میمی

 چشم دوختم.

گارد تو محل مناسبی مستقر شده، نگران نباش و  》

استراحت کن. بهار و بقیه رو فرستادم کرج یه جای امن. 

و حل کنم با مشکل ممنوع الخروج شدنت دنبال اینم که

 《وکیلمم تماس گرفتم. یکم صبوری کن

درجواب این پیام و خالصه گزارش هاش فقط باشه ای 

 اش کردم و از پشت به یسنا خیره شدم.حواله
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لباس های تنش کمی تنگ بود و باسن خوش فرمش 

 رسید.بدجور وسوسه کننده به نظر می

غذای ظهر نصفش مونده  حوصله آشپزی ندارم امیر، -

 گرم کنم؟

 گیرم.و نمک میزنم گاز میو سیر نکنه خودتاگه من -

  

در یخچال بدبخت رو بست. بینیش رو باال کشید و سه تا 

 تخم مرغ برداشت.

 نخواستم آقای گشنه. تخم مرغ محلی بیا بخوریم.  -

بلند شدم و از پشت دستی به باسنش کشیدم که چپ 

 چپ نگاهم کرد.

قدر خوبه گرده. شکمتم همین قدر گرد بشه چه چ -

 والیبالی بزنیم ما!
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ابرو باال انداخت، با شیطنت جلو رفتم تا باز به کارم ادامه 

بدم که ماهیتابه رو با چشم و ابرو نشونم داد که صدای 

 م بلند شد.قهقهه

آره بخند! تو نخندی کی بخنده؟ هنوز این رشد نکرده  -

 بعید نیست! کاری. ازتیکی دیگه می

دستی دور دهنم کشیدم. صدایی تو ایرپادم پیچید که 

 نادیده گرفتم.

با خیال راحت به خاطر وجود  بیست بادیگاردی که 

چرخید، فارق از دنیا دستم رو روی شکم اطراف کلبه می

 تختش گذاشتم و گفتم:

دونستی هیچ وقت به اندازه االن احساس خوشبختی می -

 االن، نفسم با آرامش درنیومده؟نکردم؟ هیچ وقت مثل 

 

۶۷۸ 
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لبخندی زد، انگشت هاش رو روی دستم گذاشت و با 

 نگاهی براق گفت:

 حتی االن که ممکنه پریزاد خفمون کنه؟ -

جلو رفتم، دست هام رو دو طرف سرش گذاشتم و با 

 لحن مطمئنی گفتم:

حتی اگه االنم بمیرم بازم میگم بهترین لحظات عمرمه.  -

تو و بچه ای که قراره بهم بگه بابا. هیچی قشنگ  بودن با

 تر از این نیست.

پیشونیش رو بوسیدم، سرش رو روی سینم گذاشت که 

 یک لحظه سرم گیج رفت.

 انگار تمام صحنه ها آهسته شد.  
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بدنم شل شد، قلبم یک ثانیه نزد و بعد با یک تاخیر چند 

 صدم ثانیه ای به کوبیدن ادامه داد.

 ی ولی سرجام موندم.با وجود سست 

نگاه تارم رو به اطراف انداختم و پشت پلک هام رو 

 دست کشیدم.

 امیر خوبی؟! -

نگاه نگران یسنا وادارم کرد لبخند زورکی بزنم. دستم رو 

 به دیوار گرفتم و سعی کردم ثابت وایسم.

صدای شلیک و کوبیده شدن در همزمان شد با صدای  

 ای صوتیم رو نابود کرد!جیغ کر کننده ای که تمام تار ه

نفهمیدم چی شد، قبل اینکه بفهمم چی به چیه روی زمین 

 افتادم...

*** 
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تونستم نفس بکشم. قلبم نمیزد، احساس تشنگی نمی

 سوخت.کشت. وجودم تو تب میداشت من رو می

انگار سال هاست خون نخوردم. جون نداشتم چشم هام  

 کوبید.رو باز کنم ولی انگار یکی به صورتم می

آب نداشته گلوم رو قورت دادم که ته حلقم به شدت به 

کرد. یک چیز سفت و تنگ سوزش افتاد. کمرم درد می

 دور گردنم بود.

 و وا کن. پسر آریا بلند شو.بلند شو! چشم هات -

صدای سوتی پخش شد. به یک باره چشم هام رو باز 

 کردم.

ه ی کاز شوک موقعیتم با تمام ترس و نگرانی و وحشت 

دونستم از کجا سرازیر شده، بدنم رو عقب کشیدم که نمی

 به یک چیز سفت کوبیده شدم.
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 چه خبره! چیشده؟ من کجام؟  -

نفس نفس میزدم. دست هام رو تکون دادم که صدای 

 زنجیر های متصل به مچ دست هام بلند شد. 

گیج و منگ و با یک سردرد اعصاب خورد کن نگاهم رو 

 به جلو دوختم.

 آروم باش پسر... -

با دیدن کوروش رنگم پرید. گوشه لبش پاره شده بود. 

 لرزید.هنوز تمام تنم از انقباض و انبساط ماهیچه هام می

 

۶۷۹ 
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دیدم. نگاه گیج و سعی کردم آروم باشم، کمی تار می

منگم رو از سر شونه ام به زنجیر هایی که دست هام رو 

 داختم.محکم از پشت به ستون بسته بودن ان

 کوروش؟ چ...چی شده؟ این...این چیه گردنم؟! -

جلو اومد. پاش لنگ میزد، دستش آتل بسته بود انگار 

شکسته! روبه روم نشست و حینی که با دست سالمش 

 کرد، آروم گفت:پیشونیش رو لمس می

 کردیم.اوضاع بدتر از چیزیه که فکر می -

 بردم.یم گذشت بیشتر به اوج بدبختی پیهر ثانیه که می

یک باره دیگه به سلول تاریکی که توش بودم و  

 تونستم از قدرت بیناییم استفاده کنم، نگاه کردم. نمی
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کردم وجود نداره، به بال هایی به قدرت بدنی که حس می

تونم بازشون کنم، به اون چیز تنگی که که انگار دیگه نمی

 دور گلوم پیچیده بود توجه کردم.

 لحن تحلیل رفته ای گفتم:چشم بستم و با  

 قالده زده بهم؟!  -

لب های خشکش رو بهم فشرد، سری تکون داد که با 

 ترس گفتم:

کوروش یسنا کو؟! زنم کو؟ بالیی سرش نیاره؟ اون  -

 است، کوروش!حامله

ش رو بهم با دادی که زدم چشم های خونی و خسته

 دوخت و جدی لب زد.

ین نمیکنم زنده است ولی فعال! ولی تضمزنت زنده -

 بمونه!
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 با نگرانی نگاهش کردم و آروم تر گفتم:

چیشده؟ مگه قرار نبود با پریزاد صحبت کنی؟ مگه قرار  -

 نشد راضیش کنی آخه؟

از جاش بلند شد و با اخم های بدی نگاهم کرد و با لحن 

 تندی لب زد.

کردم شرف داری، دروغگوی بدی هستی امیر. فکر می -

ردم آدمی، حداقل توقع داشتم یکم، غیرت داری. فکر ک

فقط یکم با اون بابای حرومزاده ات متفاوت باشی. نقشه 

و فراری دادی و خودتم ات گرفت نه؟ آرشام و یاسمن

فکر کردی بری وسط قلمروش دیگه دستمون بهت 

 رسه؟نمی

من نمیفهمم چی میگی! فراری چیه؟ جلو روی خودت  -

 یز...صحبت کردیم آرشام و یاسمن برن ون

 با گذاشتن اسلحه رو پیشونیم ساکت شدم که داد زد.
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یاسمن و آرشام کجان؟! تو کدوم فرودگاه رفتن واسه  -

پرواز؟ کدوم کشور؟ کدوم بلیط؟ فکر کردی بچه 

 زرنگید؟ اسم این دو نفر تو هیچ پروازی ثبت نشده!

 با چشم های گرد نگاهش کردم که نعره کشید.

 ثافطا!و چی کار کردید کبچه من -

 

۶۸۱ 

 

 

 

جلو تر اومد، از نگاه کالفه و پر بغضش نگرانی و 

 فهمید چی میگه! کرد. نمیوحشت چکه می

آرشام قرار بود بره ونیز، خودش گفت. خود دیوثش 

 گفت، حتی گفت سوار هواپیما شدن.
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 پس کجا رفته این پدرسگ؟!

 چرا یک روده راست تو شکم این بشر نیست؟  

پر رنگ کوروش خیره بودم، واقعًا  تو سکوت به اخم های

 دونستم چی باید بهش بگم! نمی

چرا حرف نمیزنی؟ یه چیزی بگو! یه جواب، یه آدرس،  -

م طوریش شده باشه یه نشونی! به خدا قسم اگه بچه

 کشمت.خودم می

سعی کردم فکرم رو به کار بندازم، چرم سفت دور گردنم 

 داد.داشت آزارم می

یک انسان معمولی باشم رو  تاحاال طعم اینکه 

فهمیدم. این که احساس درد کنم، اینکه بویایی نمی

 معمولی داشته باشم، اینکه قدرت چشم هام معمولی شه!

 چرا انقدر معمولی بودن برام گرون و سخت بود.
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کوروش، جلوی خودت آرشام گفت میرن ونیز. جلو  -

 ردارو بو زنم بلیط گرفته. گوشیمخودت گفت برای من

و بخون. گفت داره سوار هواپیما میشه پیام های آخرمون

 گوشیش خاموشه. 

 نگاهش رو تنگ کرد، جلوم زانو زد.

 پس تو چرا نرفتی هان؟ کجا قرار گذاشتید همو ببینید؟! -

هیچ کجا، برو چک کن ممنوع الخروجم. داداشم ممنوع  -

و تونم از طریق وکیلم مشکلالخروجم کرده. فکر کردم می

کنم واسه همین وسط قلمرو آرشام بودم تا منم برم. حل 

پریزاد کجاست؟ بگو بیاد براش توضیح میدم حتمًا یه 

 اشتباهی شده!

نگاهش تلخ شد، انگشت های دستش مشت شد. با فکی 

 منقبض شده غرید.
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تو اصاًل خبر نداری بعد رفتن شماها چیشد؟ پریزاد  -

 ه شد.زخمیه! درست بعد رفتن شماها به اینجا حمل

 با چشم های گرد نگاهش کردم که داد زد.

به زنم، به جفتم حمله کردن. یه مشت جادوگر در به در  -

به اکسیری رسیدن که با خون تبدیلشونده ها قاطی شده. 

به پریزاد تونستن صدمه بزنن! پریزاد زخمیه، یاسمن و 

 آرشام گم شدن. میفهمی یعنی چی؟

 ودم رو گرفت.هنگ کردم، برای لحظاتی ترس کل وج

 با لحن تحلیل رفته ای گفتم:

 پریزاد زخمیه؟ چقدر صدمه دیده؟ -

 

 میگم امیر... -
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نفس عمیقم رو روی پیشونیش دمیدم و به چشم های 

 ناراحت و غمگینش نگاه کردم.

 با سر انگشت به چرم دور گردنم دست کشید. 

 کردم که آه غلیظی زیر لب گفت. خیره فقط نگاهش می

 ی زمزمه وار لب زد.با ناراحت

و از گردنت باز ذاشتی جادو یادبگیرم االن ایناگه می -

تونستم آرشام و یاسمنم پیدا کنم. یا کردم. حتی میمی

حتی پریزادو خوب کنم تا دیگه انقدر ازمون عصبانی 

 نباشه.

 تلخ لبخند زدم.

خواستم جادو یادبگیره چون تو زندگیم هیچ وقت نمی

همیشه انقدر توان دارم که ازش کردم خودم فکر می

 مراقب کنم.
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 موهای خرمایی کوتاهش رو نوازش کردم و آروم گفتم: 

 به این چیزا فکر نکن. همش درست میشه.  -

دونستم، تاثیرگذاری هرچند انقدر نگران بودم که نمی

کلماتم روی یسنا به حدی هست که باور کنه درست 

 میشه؟ 

و گرگینه سینه صاف آشام اگر دربرابر یک لشکر خون

کردم، دربرابر موجودی مثل پریزاد و با توجه به شرایط می

 بدم، شانس زیادی نداشتم. 

دونستم هیچ به خصوص که پای یسنا وسط بود و می

 کس جرئت نداره وارد قلمرو پریزاد بشه.

 حل میشه، ناراحت نباش. من مطمئنم که... -
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هره ای سرخ با باز شدن در و ورود سر زده کوروش با چ

شده حرف هام رو خوردم. پشت سرش مسعود با رنگ 

 پرید داخل اومد.

یسنا با دیدن قیافه هاشون نگران ازم فاصله گرفت و آروم 

 گفت:

 چیشد پیداشون کردید؟ -

نگاه سرخش رو به جفتمون انداخت، مسعود یک جوری  

نفس نفس میزد که انگار از کوه تا اینجارو یک نفس 

 دویده.

 ون حرف بزنه، چیشده!یکیت -

 آرشام بیمارستانه. -

یسنا چشم هاش گرد شد، یک ثانیه حس کردم تو تشتی 

 از یخ فرو رفتم.
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 بیمارستان چرا؟ -

کوروش نگاهی به یسنا انداخت که مسعود دخالت کرد و 

 با حال زاری گفت:

ماشینش تو راه بندر عباس چپ کرده. از طریق رحمت  -

 مارستانه.تونستم پیداش کنم کدوم بی

کوبید و مثل یک پژواک ترسناک مدام جمله قلبم کند می

 اش تو ذهنم پخش میشد.

یسنا سرش رو با دست هاش گرفت و یا خدایی زمزمه  

 کرد.

کوروش پیش اومد، زنجیرام و باز کرد و درحالی که از  

 دونست درست نفس بکشه گفت:آشفتگی حتی نمی

خوب نیست. باید  یسنا اینجا میمونه چون حال پریزاد -

 بریم بیمارستان.
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*** 

 تونستم وایسم، ولی ایستاده بودم. رو پاهام نمی 

نفسم در پیچ و خم جاده تنگ و تاریک سرنوشت جا 

 مونده بود.

انگشت های دستم مشت شد، نگاه وحشت زده ام از  

 رفت. روی دیوار سفید روبه روم کنار نمی

 ترسیدم. من از بیمارستان می

یسنا به خاطر طبع خونم به مرز باریک مرگ و وقتی 

زندگی رسید، وقتی زیر دستم بدنش جراحت برداشت، 

وقتی از پهلوش انقدر خون خوردم که از حال رفت، 

وقتی طبع خون شدید گرفتم و از خود بی خود شدم 

 آرشام به دادم رسید.
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کرد، کوروش مثل من وا رفته عرق روی پیشونیم شره می

 جزئیات تصادف بود.  تو پذیرش گیر

دونست جواب بهار و عمه و چی بده و سه مسعود نمی

بتای کله گنده گله آرشام تو راه اینجا بودن و خبری از 

 عروسک آرشام نبود.

رحمت با چشم های خون بار کاری از دستش 

 اومد، همچنان مات دیوار بودم.برنمی

 قطع نخاع شده بود اونم از ناحیه گردن، این یعنی یا

 فلجی یا مرگ! 

سوخت، چشم هام دوست داشت تمام سینوس هام می

بباره ولی از آتش حرص و خشم مدام درونم شعله 

 کشید.می

 چرا انقدر زود دیر میشد؟ 
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به صورتم دست کشیدم، از جام بلند شدم و بی قرار طول 

و عرض سالن رو قدم زدم. از جدال ناعادالنه ای درونم، 

 بدل میشد، نزدیک انفجار بودم.به بمب هسته ای داشت م

 مسعود ناامید کنارم اومد.

 یاسمن چیشد؟ نبردنش یه بیمارستان دیگه؟! -

رفتن، دوربین نداشته. تلفنم آنتن جاده ای که داشتن می -

داده. با اورژانس هوایی آوردنش اینجا ولی درستی نمی

 فقط خودش تو ماشین بوده. بدون هیچ سرنشین دیگه ای!

 تکیه زدم.  به دیوار

 با کدوم ماشینش بوده؟ -

 لب گزید، دستی به گردنش کشید و آروم تر گفت:

 نازی، ماشین کاًل مچاله شده امیر.  -
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چشم بستم و زیر لب فقط خدارو صدا زدم. کوروش با 

قدم های سست و نامیزون پیش اومد و رو صندلی های 

 روبه رویی نشست.

ردم. زیر با بغض به چهره داغون و حال و خرابش نگاه ک

 لب گفت:

رید، ذاشتم بذاشتم برن. نباید میتقصیر منه، نباید می -

 نباید این طوری میشد. نباید...

اشکش بی اراده چکید، غرق در سکوت وحشتناکی همون 

 جا پای دیوار نشستم.

 

 دربرابر لحن بغض آلودش با تلخ کامی گفتم:

ش باش. یه ندازی. برو اونجا، نزدیکو یادش میتو من -

وقتایی ازش خبر بهم بده! در درجه بعدی حفظ جونت 

 برام مهمه. گله ریما رفته رشت، خودمونم میریم اونجا.
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 پشت گوشی خندید و با غم جواب داد.

 مگه نگفتی میری تا کنار بیای؟ -

و گوش دادی؟ کنار میام ولی از کل زرام فقط همون -

بچگیم با اون  نمیتونم از ذهنم پاکش کنم. تمام خاطرات

خوای فراموش کنم؟ قرص آلزایمر سراغ پدرسگه. می

 نداری؟

شنیدم. سکوت شد، صدای نفس های بلندش رو می

 مجدد چشم هام رو فشار دادم که گفت:

و از این لجنزار کارن، یه قول مردونه بده. زندگیت -

 بکش بیرون.

 دونست به خاطر خودش بود!کاش می -

ه. همون قدر که اون حق داشت مهم نیست بفهمه یا ن -

توام داری. برو سر زندگیت. ریما خیلی عاشقته، ده برابر 
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تویی که عاشق یاسمن بودی اون عاشق تو شده. به قرآن 

 کنه. بهش فرصت بدی خوشبختت می

خسته سرم رو به پشتی صندلی تکیه زدم و خیره به چشم 

 های خونیم آروم گفتم:

 امیدوارم راست بگی مهیار!  -

بی خبرم نذار، کاری داشتی بگو. گم و گور که نمیکنی  -

 و؟خودت

 لب های خشکم رو بهم مالیدم و خیره به آسمون گفتم:

 یه عمره گم و گورم تو خودم... -

*** 

 "امیرحسین آریا"

 ندازی؟ انصافًا داری سر همچین چیزی با من کل می -
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دست هاش رو به کمرش زد، از نیم رخ به هیکلی که 

داد خشکش کنم و تو یک حوله قدی خودش زه نمیاجا

 رو مچاله کرده، خیره شدم.

و خشک میکنم. دست به من زدی نزدیا! خودم خودم -

 برو کنار!

خواست از کنارم رد بشه که از پشت جسم سردش رو تو 

بغل گرفتم. هالل ماه گردنش رو بوسیدم که نفس عمیقی 

 کشید.

یه چیزی گفتم چرا  و خشک کنم. قهر نکنبذار موهات -

 ناراحت میشی؟

با قهر رو ازم گرفت روی مبل کنار پنجره نشوندمش، 

صدای هیزم و جلیز بلیز شومینه تو کل سکوت خونه 

 چرخید.می
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امیر تو اصاًل درک درستی از موقعیت هامون نداری.  -

هنوز  نمیدونی خوشم نمیاد واسه چیزی که بهم نگفتی 

بدون هماهنگی باهام مجبورم برنامه ریزی کنی؟ بدم میاد 

کنی؟ چرا بلیط ها رو کنسل کردی؟ آرشام و یاسمن می

 ناراحت میشن!

م رو از دیدن قیافه نمکی و پف کردش به سختی خنده

 جمع کردم و مالیم گفتم:

 چون داداش پفیوزم ممنوع الخروجم کرده. -

 

از سردی انگشت های دستم یک ثانیه گردنم مور مور  

 شد.

 کارش کردی امیر؟!نوع الخروج شدی؟ باز چیچرا مم -
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دم عمیقی از بوی کاجی که داخل خونه پیچیده گرفتم و 

با خستگی و یک دنیا ناراحتی و حس تلخ و زهرمار 

 گفتم:

 خواد بکشتتم. نگرانه بذارم برم خارج پیدام نکنه. می -

اون برادرته. تنها برادر تنیه که داری! چرا فکر میکنی  -

 نته؟ چرا نمیری باهاش آشتی کنی آخه؟ دنبال کشت

 زیر چشمی نگاهش کردم و آروم گفتم:

و نداره اگه سر کار کنم؟! چشم دیدنممیگی چی -

و جور کرد به مازندران اومدنمون جت شخصی انجمن

 خاطر آرشام بود وگرنه جواب تلفن منم نمیده.

ت رو ببر. همونی که مادرت برات گرفته، شناسنامه -

خوای خوای جبران کنی. بهش بگو میمی بهش بگو

ل خوای برگردی به اصفامیلیت با اون یکی باشه. بگو می
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و به مسعود بخشیدی که پیش خودت. حتی بگو ریاست

 اون برگردی. 

چنگی به موهام زدم. سرم رو عقب بردم و به پشتی مبل 

 تکیه زدم. 

کاش انقدر که گفتی آسون بود، این حرفا براش کافی  -

 ست...نی

لبخند نازکی روی لب های براقش نشست. جلو اومد، 

دستم رو توی دستش گرفت و هیکلش رو تو بغلم جا 

 کرد و گونم رو بوسید.

یکم بهش فرصت بده، حق داره. ولی مطمئنم دلیل  -

 خواد راهممنوع الخروج کردنت کشتنت نیست. شاید می

 هارو ببنده که بری سراغش. 
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ناخواسته نگاهم روی شکمش  موهاش رو نوازش کردم و

نشست. شکمی که چند ماه دیگه گرد میشد و من میمردم 

 واسه این گردی!

االن شرایطش نیست برم. بذار آرشام برگرده خیالم   -

 راحت شه بعدش میریم تهران. 

نگاهش تنگ شد، دوباره با اون اخم و جدیتی که چند 

ه ب دقیقه پیش گریبانم رو گرفته بود نگاهم کرد. دست

 سینه و با ترش رویی لب زد.

اگه انقدری که واسه آرشام برادری کردی، واسه رضا  -

 کردی االن دنبال کله پا کردنت نبود. می

تلخ خندیدم، سری تکون دادم. پیشونی گرمش رو 

 بوسیدم و با نفس عمیقی گفتم:

و بذار کنار یسنا. به یاسمن زنگ نزدی بحث برادرم -

 اده شدن یا نه؟ببینی از هواپیما پی
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از اینکه بحث رو عوض کردم بیشتر اخم کرد، به ساعت 

 لوزی چوبی باالی شومینه نگاهی انداخت و گفت:

 احتمااًل نیم ساعت پیش رسیدن. -

به گوشیم و حجم پیام های بی جوابم، نگاه کردم و زیر 

 لب گفتم:

 و نمیده؟پس چرا آرشام جوابم -

 

به روم زد و درحالی  مجدد به ساعت نگاه کرد، لبخندی

 کرد گفت:که موهای نمدارش رو با حوله خشک می

و روشن کنه. خودشون بهمون شاید یادش رفته گوشیش -

خبر میدن نگران نباش. یه چیزی بخوریم؟ تو کلبه غذا 

 هست؟

از جاش بلند شد و به یخچال گوشه آشپزخونه سرکی 

 کشید. 



 

Romanzo_o 3705 

ل بدجور درحالی که صدای زوزه گله آرشام تو دل جنگ

کرد به ایمیل مسعود پیچید و بهم استرس وارد میمی

 چشم دوختم.

گارد تو محل مناسبی مستقر شده، نگران نباش و  》

استراحت کن. بهار و بقیه رو فرستادم کرج یه جای امن. 

و حل کنم با دنبال اینم که مشکل ممنوع الخروج شدنت

 《وکیلمم تماس گرفتم. یکم صبوری کن

پیام و خالصه گزارش هاش فقط باشه ای درجواب این 

 اش کردم و از پشت به یسنا خیره شدم.حواله

لباس های تنش کمی تنگ بود و باسن خوش فرمش 

 رسید.بدجور وسوسه کننده به نظر می

حوصله آشپزی ندارم امیر، غذای ظهر نصفش مونده  -

 گرم کنم؟

 گیرم.و نمک میزنم گاز میو سیر نکنه خودتاگه من -
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در یخچال بدبخت رو بست. بینیش رو باال کشید و سه تا 

 تخم مرغ برداشت.

 نخواستم آقای گشنه. تخم مرغ محلی بیا بخوریم.  -

بلند شدم و از پشت دستی به باسنش کشیدم که چپ 

 چپ نگاهم کرد.

چقدر خوبه گرده. شکمتم همین قدر گرد بشه چه  -

 والیبالی بزنیم ما!

شیطنت جلو رفتم تا باز به کارم ادامه  ابرو باال انداخت، با

بدم که ماهیتابه رو با چشم و ابرو نشونم داد که صدای 

 م بلند شد.قهقهه

آره بخند! تو نخندی کی بخنده؟ هنوز این رشد نکرده  -

 کاری. ازت بعید نیست!یکی دیگه می
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دستی دور دهنم کشیدم. صدایی تو ایرپادم پیچید که 

 نادیده گرفتم.

راحت به خاطر وجود  بیست بادیگاردی که  با خیال

چرخید، فارق از دنیا دستم رو روی شکم اطراف کلبه می

 تختش گذاشتم و گفتم:

دونستی هیچ وقت به اندازه االن احساس خوشبختی می -

 نکردم؟ هیچ وقت مثل االن، نفسم با آرامش درنیومده؟

 

لبخندی زد، انگشت هاش رو روی دستم گذاشت و با 

 براق گفت: نگاهی

 حتی االن که ممکنه پریزاد خفمون کنه؟ -

جلو رفتم، دست هام رو دو طرف سرش گذاشتم و با 

 لحن مطمئنی گفتم:
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حتی اگه االنم بمیرم بازم میگم بهترین لحظات عمرمه.  -

بودن با تو و بچه ای که قراره بهم بگه بابا. هیچی قشنگ 

 تر از این نیست.

روی سینم گذاشت که  پیشونیش رو بوسیدم، سرش رو

 یک لحظه سرم گیج رفت.

 انگار تمام صحنه ها آهسته شد.  

بدنم شل شد، قلبم یک ثانیه نزد و بعد با یک تاخیر چند 

 صدم ثانیه ای به کوبیدن ادامه داد.

 با وجود سستی ولی سرجام موندم. 

نگاه تارم رو به اطراف انداختم و پشت پلک هام رو 

 دست کشیدم.

 ی؟!امیر خوب -
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نگاه نگران یسنا وادارم کرد لبخند زورکی بزنم. دستم رو 

 به دیوار گرفتم و سعی کردم ثابت وایسم.

صدای شلیک و کوبیده شدن در همزمان شد با صدای  

 جیغ کر کننده ای که تمام تار های صوتیم رو نابود کرد!

نفهمیدم چی شد، قبل اینکه بفهمم چی به چیه روی زمین 

 افتادم...

*** 

تونستم نفس بکشم. قلبم نمیزد، احساس تشنگی نمی

 سوخت.کشت. وجودم تو تب میداشت من رو می

انگار سال هاست خون نخوردم. جون نداشتم چشم هام  

 کوبید.رو باز کنم ولی انگار یکی به صورتم می
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آب نداشته گلوم رو قورت دادم که ته حلقم به شدت به 

چیز سفت و تنگ  کرد. یکسوزش افتاد. کمرم درد می

 دور گردنم بود.

 و وا کن. پسر آریا بلند شو.بلند شو! چشم هات -

صدای سوتی پخش شد. به یک باره چشم هام رو باز 

 کردم.

از شوک موقعیتم با تمام ترس و نگرانی و وحشتی که  

دونستم از کجا سرازیر شده، بدنم رو عقب کشیدم که نمی

 به یک چیز سفت کوبیده شدم.

 خبره! چیشده؟ من کجام؟ چه  -

نفس نفس میزدم. دست هام رو تکون دادم که صدای 

 زنجیر های متصل به مچ دست هام بلند شد. 
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گیج و منگ و با یک سردرد اعصاب خورد کن نگاهم رو 

 به جلو دوختم.

 آروم باش پسر... -

با دیدن کوروش رنگم پرید. گوشه لبش پاره شده بود. 

 لرزید.و انبساط ماهیچه هام می هنوز تمام تنم از انقباض

دیدم. نگاه گیج و سعی کردم آروم باشم، کمی تار می

منگم رو از سر شونه ام به زنجیر هایی که دست هام رو 

 محکم از پشت به ستون بسته بودن انداختم.

 کوروش؟ چ...چی شده؟ این...این چیه گردنم؟! -

ر اجلو اومد. پاش لنگ میزد، دستش آتل بسته بود انگ

شکسته! روبه روم نشست و حینی که با دست سالمش 

 کرد، آروم گفت:پیشونیش رو لمس می

 کردیم.اوضاع بدتر از چیزیه که فکر می -
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 بردم.گذشت بیشتر به اوج بدبختی پی میهر ثانیه که می

یک باره دیگه به سلول تاریکی که توش بودم و  

 ردم. اه کتونستم از قدرت بیناییم استفاده کنم، نگنمی

کردم وجود نداره، به بال هایی به قدرت بدنی که حس می

تونم بازشون کنم، به اون چیز تنگی که که انگار دیگه نمی

 دور گلوم پیچیده بود توجه کردم.

 چشم بستم و با لحن تحلیل رفته ای گفتم: 

 قالده زده بهم؟!  -

لب های خشکش رو بهم فشرد، سری تکون داد که با 

 :ترس گفتم

کوروش یسنا کو؟! زنم کو؟ بالیی سرش نیاره؟ اون  -

 است، کوروش!حامله
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ش رو بهم با دادی که زدم چشم های خونی و خسته

 دوخت و جدی لب زد.

است ولی فعال! ولی تضمین نمیکنم زنده زنت زنده -

 بمونه!

 با نگرانی نگاهش کردم و آروم تر گفتم:

رار ت کنی؟ مگه قچیشده؟ مگه قرار نبود با پریزاد صحب -

 نشد راضیش کنی آخه؟

از جاش بلند شد و با اخم های بدی نگاهم کرد و با لحن 

 تندی لب زد.

کردم شرف داری، دروغگوی بدی هستی امیر. فکر می -

غیرت داری. فکر کردم آدمی، حداقل توقع داشتم یکم، 

فقط یکم با اون بابای حرومزاده ات متفاوت باشی. نقشه 

و فراری دادی و خودتم آرشام و یاسمنات گرفت نه؟ 
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فکر کردی بری وسط قلمروش دیگه دستمون بهت 

 رسه؟نمی

من نمیفهمم چی میگی! فراری چیه؟ جلو روی خودت  -

 صحبت کردیم آرشام و یاسمن برن ونیز...

 با گذاشتن اسلحه رو پیشونیم ساکت شدم که داد زد.

ن واسه یاسمن و آرشام کجان؟! تو کدوم فرودگاه رفت -

پرواز؟ کدوم کشور؟ کدوم بلیط؟ فکر کردی بچه 

 زرنگید؟ اسم این دو نفر تو هیچ پروازی ثبت نشده!

 با چشم های گرد نگاهش کردم که نعره کشید.

 و چی کار کردید کثافطا!بچه من -

 

جلو تر اومد، از نگاه کالفه و پر بغضش نگرانی و 

 فهمید چی میگه! کرد. نمیوحشت چکه می
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م قرار بود بره ونیز، خودش گفت. خود دیوثش آرشا

 گفت، حتی گفت سوار هواپیما شدن.

 پس کجا رفته این پدرسگ؟!

 چرا یک روده راست تو شکم این بشر نیست؟  

تو سکوت به اخم های پر رنگ کوروش خیره بودم، واقعًا 

 دونستم چی باید بهش بگم! نمی

ه آدرس، چرا حرف نمیزنی؟ یه چیزی بگو! یه جواب، ی -

م طوریش شده باشه یه نشونی! به خدا قسم اگه بچه

 کشمت.خودم می

سعی کردم فکرم رو به کار بندازم، چرم سفت دور گردنم 

 داد.داشت آزارم می
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تاحاال طعم اینکه یک انسان معمولی باشم رو  

فهمیدم. این که احساس درد کنم، اینکه بویایی نمی

 چشم هام معمولی شه!معمولی داشته باشم، اینکه قدرت 

 چرا انقدر معمولی بودن برام گرون و سخت بود.

کوروش، جلوی خودت آرشام گفت میرن ونیز. جلو  -

ردار و بو زنم بلیط گرفته. گوشیمخودت گفت برای من

و بخون. گفت داره سوار هواپیما میشه پیام های آخرمون

 گوشیش خاموشه. 

 نگاهش رو تنگ کرد، جلوم زانو زد.

 س تو چرا نرفتی هان؟ کجا قرار گذاشتید همو ببینید؟!پ -

هیچ کجا، برو چک کن ممنوع الخروجم. داداشم ممنوع  -

و تونم از طریق وکیلم مشکلالخروجم کرده. فکر کردم می

حل کنم واسه همین وسط قلمرو آرشام بودم تا منم برم. 
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پریزاد کجاست؟ بگو بیاد براش توضیح میدم حتمًا یه 

 شده! اشتباهی

نگاهش تلخ شد، انگشت های دستش مشت شد. با فکی 

 منقبض شده غرید.

تو اصاًل خبر نداری بعد رفتن شماها چیشد؟ پریزاد  -

 زخمیه! درست بعد رفتن شماها به اینجا حمله شد.

 با چشم های گرد نگاهش کردم که داد زد.

به زنم، به جفتم حمله کردن. یه مشت جادوگر در به در  -

ری رسیدن که با خون تبدیلشونده ها قاطی شده. به اکسی

به پریزاد تونستن صدمه بزنن! پریزاد زخمیه، یاسمن و 

 آرشام گم شدن. میفهمی یعنی چی؟

 هنگ کردم، برای لحظاتی ترس کل وجودم رو گرفت.

 با لحن تحلیل رفته ای گفتم:
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 پریزاد زخمیه؟ چقدر صدمه دیده؟ -

 دوری زد و غرید. کالفه به موهاش چنگ زد. تو سلول

زخمش جدیه! هیچ جادوگری بهش خدمت نمیکنه که  -

سریع تر حالش رو خوب کنیم. یسنا تازه کاره ولی گفت 

در حد توانش حاضر کمک کنه ولی زیاد امیدی بهش 

ندارم! افراد پریزاد وحشت زده هستن. جانشینش گم 

 شده، نوه من! آرشام دورمون زده...

زمان خواست تا اطالعات  مخم سوت کشید و چند لحظه

رو بررسی کنه و از طرفی کوروش هم کمی زمان الزم 

داشت تا اون درجه از خشم و نفرتی که تو وجودش زبانه 

 کشیده رو کنترل کنه.

ًا کرد، حتمسرم رو به ستون چسبوندم. آرشام نامردی نمی

 دلیلی داشته که رفته چه دلیلی؟
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نگ میکرد بعد معمواًل وقتی یک چیزی رو باهام هماه 

 زیرش نمیزد. ولی االن چی شده؟

مگه چقدر نسبت به این اتحاد ناامید بوده که پیچونده و 

 رفته؟!

االن با خشم پریزاد چی کار کنم؟ آب گلوم رو قورت 

 دادم. تمام درایت و توانمندی هام رو جمع کردم. 

مغزم به کار افتاد و با صدایی که کنترل واضحی روی 

 گفتم: ارتعاشش نداشتم

 کوروش بیا بازم کن. بذار کمکتون کنم.  -

وسط سلول ایستاد و با حالت بدی نگاهم کرد که با اخم 

 کردم تاثیرگذار باشه گفتم:و جدیتی که سعی می

مگه نمیگی پریزاد زخمیه؟ مگه نمیگی یه طلسم ترکیبی  -

با خون تبدیلشونده ها درست کردن؟ این بده کوروش. 
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است. باید با هم کار همه ساختهاین مدل طلسم یعنی 

و برای محافظت از خونه پریزاد تونم گاردمباشیم. من می

 اینجا مستقر کنم.

نیشخندی زد و باز بهم خیره موند که بدون معطلی و با 

استرس از آینده و تصور اتفاقی که ممکنه واسه یاسمن و 

 آرشام بیوفته، ادامه دادم.

تمًا مشکلی پیش اومده. به خدا قسم نقشه ای نبوده. ح -

آرشام بالیی سر یاسمن نمیاره ولی اگه حمله به پریزاد 

زیر سر آیت و نگین باشه یعنی حدس ما برای انجام 

مراسم خون و دزدیدن یاسمن درسته. جون اون دوتا تو 

 خطره. 

چرا فکر کردی با این حرف ها خام میشم و بهت  -

 اعتماد میکنم؟

 ده داد زدم.کفری، با انگشت های مشت ش
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م تو دست های شما گروگانه فکر کردی زن حامله -

کاری میکنم که پریزاد یا تو تحریک بشید بالیی سرش 

 .و پیدا کنه فقط منمتونه آرشامبیارید؟ تنها کسی که می

 اتی.بهت اعتماد ندارم پسر آریا. لنگه پدر حروم لقمه -

ای  اون زمان خیلی حرفای قشنگی میزد و درست ثانیه

و میدیدی یه جوری چاقو تو قلبت میزد که رنگین کمون

 فیض ببری.

 نفسم رو به سختی بیرون فرستادم و با حرص گفتم:

و پیش نمیرم. مجبوری بهم اعتماد کنی. تنها من راه اون -

رابط ما با انجمن و الهه های قدرت انجمن فقط منم. 

 خوام.برادرم با یکیشون وصلت کرده. ازشون کمک می

 کنم. قول میدم پیداش کنم.و ردیابی میآرشام

چند بار سنگین و خسته پلک زد. امیدوار بودم باورم کنه، 

 بفهمه، درک کنه که ما واقعًا قصد دور زدنش رو نداشتیم.
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بیا بازم کن کوروش. فقط بذار چندتا تلفن کنم. مسعود  -

تونه با انجمن تماس بگیره. از تبدیلشونده ها کمک می

 یریم. گمی

درحالی که اسلحه کف دستش و بین انگشت هاش قرار  

 داشت، پشت دستش رو به لب هاش کشید و آروم گفت:

 تو هیچ کجا نمیری پسر آریا! -

جلوم زانو زد. زنجیرام رو شل کرد. طوری که دست هام 

 رو بتونم تکون بدم.

 گوشیم رو روی پام انداخت و ادامه داد.

دی ازش پیدا کنی. وگرنه سه ساعت فرصت داری یه ر -

 کشم!یسنارو خودم می

*** 
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کمی پاهام رو از هم فاصله دادم و جسم ظریفش رو تو 

بغلم گرفتم. سرش رو روی سینم گذاشت و دست های 

 غل و زنجیر شده ام رو دور کمرش پیچیدم.

حال و روز پریزاد خوب نیست امیر. زیاد طلسم بلد  -

سته نمیشد ولی نبودم ولی رفع طلسم کردم. زخمش ب

 و بند بیارم. همه پریا ترسیدن.تونستم خون ریزیش

ساکت بودم، نگران از اینکه االن هیچ قدرتی ندارم تا از 

دادم و خدا خدا یسنا دفاع کنم، فقط تو بغلم فشارش می

 کردم، مسعود بتونه با کمک انجمن به یک جایی برسه.می

 یعنی آرشام و یاسمن چیشدن؟ -

سمشون، حرصم گرفت و زیر لب غر غر با یادآوری ا

 کنان گفتم:
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این گوربه گوری آخرش سرمارو به باد داد. مرتیکه  -

پیچونه میره قبرستون. پفیوز به من میگه ونیز بعد می

 پیداش که کنم به خدا انقدر میزنمش صدای خر بده.

دستش رو روی سینم گذاشت و بیشتر تو بغلم مچاله شد. 

رو آوردن این سلول و درو به دو ساعتی بود که یسنا

 رومون قفل کردن.

 اصاًل توقع نداشتم تمام پری ها ازش فرمان ببرن. 

انگار به عنوان جفت پریزاد براشون قابل احترام بود که 

 داد.انقدر راحت دستور می

 

 میگم امیر... -

نفس عمیقم رو روی پیشونیش دمیدم و به چشم های 

 ناراحت و غمگینش نگاه کردم.

 ا سر انگشت به چرم دور گردنم دست کشید.ب 
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 کردم که آه غلیظی زیر لب گفت. خیره فقط نگاهش می

 با ناراحتی زمزمه وار لب زد.

و از گردنت باز ذاشتی جادو یادبگیرم االن ایناگه می -

تونستم آرشام و یاسمنم پیدا کنم. یا کردم. حتی میمی

ن عصبانی حتی پریزادو خوب کنم تا دیگه انقدر ازمو

 نباشه.

 تلخ لبخند زدم.

خواستم جادو یادبگیره چون تو زندگیم هیچ وقت نمی

کردم خودم همیشه انقدر توان دارم که ازش فکر می

 مراقب کنم.

 موهای خرمایی کوتاهش رو نوازش کردم و آروم گفتم: 

 به این چیزا فکر نکن. همش درست میشه.  -
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تم، تاثیرگذاری دونسهرچند انقدر نگران بودم که نمی

کلماتم روی یسنا به حدی هست که باور کنه درست 

 میشه؟ 

آشام و گرگینه سینه صاف اگر دربرابر یک لشکر خون

کردم، دربرابر موجودی مثل پریزاد و با توجه به شرایط می

 بدم، شانس زیادی نداشتم. 

دونستم هیچ به خصوص که پای یسنا وسط بود و می

 لمرو پریزاد بشه.کس جرئت نداره وارد ق

 حل میشه، ناراحت نباش. من مطمئنم که... -

با باز شدن در و ورود سر زده کوروش با چهره ای سرخ 

شده حرف هام رو خوردم. پشت سرش مسعود با رنگ 

 پرید داخل اومد.

یسنا با دیدن قیافه هاشون نگران ازم فاصله گرفت و آروم 

 گفت:
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 چیشد پیداشون کردید؟ -

رو به جفتمون انداخت، مسعود یک جوری نگاه سرخش  

نفس نفس میزد که انگار از کوه تا اینجارو یک نفس 

 دویده.

 یکیتون حرف بزنه، چیشده! -

 آرشام بیمارستانه. -

یسنا چشم هاش گرد شد، یک ثانیه حس کردم تو تشتی 

 از یخ فرو رفتم.

 بیمارستان چرا؟ -

کرد و کوروش نگاهی به یسنا انداخت که مسعود دخالت 

 با حال زاری گفت:

ماشینش تو راه بندر عباس چپ کرده. از طریق رحمت  -

 تونستم پیداش کنم کدوم بیمارستانه.
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کوبید و مثل یک پژواک ترسناک مدام جمله قلبم کند می

 اش تو ذهنم پخش میشد.

یسنا سرش رو با دست هاش گرفت و یا خدایی زمزمه  

 کرد.

ز کرد و درحالی که از کوروش پیش اومد، زنجیرام و با 

 دونست درست نفس بکشه گفت:آشفتگی حتی نمی

یسنا اینجا میمونه چون حال پریزاد خوب نیست. باید  -

 بریم بیمارستان.

 

 

*** 

 تونستم وایسم، ولی ایستاده بودم. رو پاهام نمی 

نفسم در پیچ و خم جاده تنگ و تاریک سرنوشت جا 

 مونده بود.
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د، نگاه وحشت زده ام از انگشت های دستم مشت ش 

 رفت. روی دیوار سفید روبه روم کنار نمی

 ترسیدم. من از بیمارستان می

وقتی یسنا به خاطر طبع خونم به مرز باریک مرگ و 

زندگی رسید، وقتی زیر دستم بدنش جراحت برداشت، 

وقتی از پهلوش انقدر خون خوردم که از حال رفت، 

ود بی خود شدم وقتی طبع خون شدید گرفتم و از خ

 آرشام به دادم رسید.

کرد، کوروش مثل من وا رفته عرق روی پیشونیم شره می

 تو پذیرش گیر جزئیات تصادف بود. 

دونست جواب بهار و عمه و چی بده و سه مسعود نمی

بتای کله گنده گله آرشام تو راه اینجا بودن و خبری از 

 عروسک آرشام نبود.
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اری از دستش رحمت با چشم های خون بار ک

 اومد، همچنان مات دیوار بودم.برنمی

قطع نخاع شده بود اونم از ناحیه گردن، این یعنی یا 

 فلجی یا مرگ! 

سوخت، چشم هام دوست داشت تمام سینوس هام می

بباره ولی از آتش حرص و خشم مدام درونم شعله 

 کشید.می

 چرا انقدر زود دیر میشد؟ 

بلند شدم و بی قرار طول به صورتم دست کشیدم، از جام 

و عرض سالن رو قدم زدم. از جدال ناعادالنه ای درونم، 

 به بمب هسته ای داشت مبدل میشد، نزدیک انفجار بودم.

 مسعود ناامید کنارم اومد.

 یاسمن چیشد؟ نبردنش یه بیمارستان دیگه؟! -
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رفتن، دوربین نداشته. تلفنم آنتن جاده ای که داشتن می -

ده. با اورژانس هوایی آوردنش اینجا ولی دادرستی نمی

 فقط خودش تو ماشین بوده. بدون هیچ سرنشین دیگه ای!

 به دیوار تکیه زدم. 

 با کدوم ماشینش بوده؟ -

 لب گزید، دستی به گردنش کشید و آروم تر گفت:

 نازی، ماشین کاًل مچاله شده امیر.  -

چشم بستم و زیر لب فقط خدارو صدا زدم. کوروش با 

دم های سست و نامیزون پیش اومد و رو صندلی های ق

 روبه رویی نشست.

به چهره داغون و حال و خرابش نگاه کردم. زیر با بغض 

 لب گفت:
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رید، ذاشتم بذاشتم برن. نباید میتقصیر منه، نباید می -

 نباید این طوری میشد. نباید...

اشکش بی اراده چکید، غرق در سکوت وحشتناکی همون 

 دیوار نشستم.جا پای 

 

سنگینی بغض های عالم رو تو گلوم، رو شونه هام، رو 

 کردم.قلبم احساس می

غم و استرسی که مثل چشمه درونم جاری شده، دنیا دار  

 مکافاته؟

خواستم، زندگی این مکافات تا به کجا؟ پایان تلخ نمی

 خواستم.طوری برای رفیقم، عزیزم، برای برادرم نمی

م گرفتم، کوروش مثل مرغ سرکنده سرم رو بین دست ها

 بی قرار و آتیشی دوری تو سالن زد. 

 موهاش رو از ریشه چند بار چنگ زد.
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درحالی که نگاهم به کاشی های سفید زیر پاهام بود، 

 رحمتم از راه رسید. با حال زاری روی صندلی نشست.

به چهره ناامید و ناراحتش نیم نگاهی انداختم و خطاب  

 :به مسعود گفتم

تمام گارد، هرکسی که دم دسته رو نصف کن. یه سری  -

میرن چشمه آفتاب مراقب پریزاد باشن، بقیه  دنبال یاسمن 

و بگردن. با سعید و ماکان هماهنگ شید. کل افرادش

 بسیج کنید.

 دستم رو به سر زانوهام گرفتم.

سر انگشتم رو به کپسول شیشه ای پالک گردنبندم  

 های سرخ رحمت، گفتم: چسبوندم و خیره تو چشم

 و ببینم؟یه دو دقیقه آرشام -

 ممنوع المالقاته! -
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 گرفت.جلو رفتم، نفسم داشت می

تمام بطن و دهلیزم داشت تنگ میشد، کم کم داشتم  

 یواشکی میمردم اما، خودم خبر نداشتم.

 دو دقیقه درستش کن رحمت. -

 به خدا وضعیتش خیلی وخیم تر از چیزیه که...  -

لم رو از دست دادم، افراد آرشام رسیدن و من با یک کنتر 

 خروش و خشم زیاد سر استادم داد زدم.

یه دقیقه ردیف کن برم باالسرش! پیشرف پدرسگ حق  -

 نداره بمیره. نه تا وقتی که طعم خوشبختی رو نچشیده.

فقط نگاهم کرد، کوروش گوشیش رو بین انگشت هاش 

 فشرد.می

بهم انداخت و شماره ای رو یک ثانیه نگاه معناداری 

 گرفت.
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حالت نگاهش انقدر حرف و حس داشت که سایه 

ریخت بلند کردم و سنگینم رو از سر رحمتی که اشک می

 با لحن خشداری گفتم:

 به کی زنگ میزنی؟ -

خون بار گوشیش رو تو دستش فشرد، به صفحه و شماره 

 روندی که جلو چشمم بود زل زدم.

ل اینکه گوشی رو دم گوشش دگمه سبز رو فشرد و قب

 بذاره، جدی لب زد.

و پیدا کنه. قبل اینکه دیر تونه یاسمنفقط یه نفر می -

 بشه.

 "یاسمن"
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آخرین لیس رو که زد احساس کردم جونم داره درمیاد، از 

درد زیاد ناله خفه ای کردم و چشم هام سیاهی رفت. 

 چشم های طوسیش از قدرت زیاد برق میزد.

ش رو گلگون کرده بود و حتی از یک خونم پوزه گرگ

 قطره باقی مونده روی ساق پام نمیگذشت.

وقتی زخمم رو لیس میزد تا مرز مردن میرفتم و 

برمیگشتم. بزاق دهنشون زخمم رو بدتر میکرد و انرژیم 

 رو ازم میگرفت.

 بسه دیگه آیت، ما که نمیخوایم قبل انجام مراسم بمیره. -

ختی باز نگه داشتم. از درد و چشم های نیمه بازم رو به س

 سوزش و تشنگی داشتم دار فانی رو وداع میکردم.

به طوسی های حریص آیت نمیاومد که دلش بخواد 

 دست برداره.
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همچنان نگاهش به رد چاقو و خراشی بود که با خونم تر 

شده و انگار مثل یک غذای چرب و خوشمزه بهش 

 چشمک میزد.

 دل کندن ازش کار سختیه... -

گین که به نظر میاومد اعصابش حسابی خرابه با پنجه ن

 های قفل شده جلو اومد. 

 درست باالسرمون ایستاد و سر آیت غرید.

گفتم بسه. اگه همین طوری ازش خون بخوری زودتر  -

از انجام مراسم میمیره. یکم نفستو کنترل کن. به سن و 

 سالت نمیاد که نتونی خودتو کنترل کنی.

، گرگش دندون های خونیش رو نشونم آیت نیشخندی زد

 میداد. 
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درهرحال اون قراره بمیره، انقدری نخوردم که نتونه  -

 دوام بیاره!

شیفت داد، به سختی میتونستم نگاهش کنم. تک به تک 

سلول های بدنم تیر میکشید و سرم مدام گیج میرفت. 

 شقیقه ام رو به زمین سرد چسبوندم.

ی هم افتاد که با چشم هام از فرط ضعف و درد رو

 احساس چیز شیرینی روی پاهام، لرز خفیفی کردم.

 واکن دهنتو! -

 منگ بودم، دستش زیر گردنم نشست و سرم رو بلند کرد.

چیزی شبیه در بطری رو بین لب هام قرار داد. با برخورد 

 آب به دهن خشک شدم، چشم هام باز شد.

 احریصانه تمام محتوارو نوشیدم. نگین تو سکوت و ب

 اخم های بدی فقط نگاهم میکرد.
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بطری دوم رو روی پاهای مجروحم خالی کرد و با لحن 

 بیتفاوتی گفت:

سال های زیادی برای پریزاد کار کردم. تو سری  -

خورش بودم. بردهاش بودم. خوب میدونم چقدر آب 

 برات الزمه که فقط زنده نگهت داره.

 قاطی طعم آب میتونستم شوری خون رو حس کنم.

۶۸۷ 

اولش فکر کردم لب پاره خودمه ولی طعم خونش یک 

جوری بود. سعی کردم پاهام رو تکون بدم ولی نشد، 

استخونم تیر میکشید. با نفسی که درنمیاومد به چهره بی 

 تفاوت نگین زل زدم و گفتم:

 مزه خون میده...خون کیه؟ -
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بطری خالی رو گوشه ای انداخت و با لحن گزنده ای 

 گفت:

تبدیلشوندهست. همون خونی که باهاش به  خون یه -

پریزاد صدمه زدم. با همون نوهاش رو ضعیف نگه میدارم 

 تا از قدرت ذهنیش نتونه استفاده کنه.

 آب گلوم رو قورت دادم و با صدای گرفته ای گفتم:

میدونی...ا...اگه پریزاد بفهمه چی...کار کردید  -

 همتونو...ق...قتل عام میکنه؟!

ش شکل پوزخند گرفت، باالسرم ایستاده بود لبخند رو لب

و بی اهمیت به کسی که جلوش داره جون میده تماشا 

 میکرد.

فکر میکنی پریزاد به دادت میرسه یاسمن؟ یا کوروش  -

 به موقع پیدات میکنه؟! امیدت اینه؟
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جلوم زانو زد. با چشم های اشکی بهش خیره بودم که 

با حرص گردنبندم رو جلوی صورتم تکون داد و 

 سرشاری غرید.

 یا شاید امیدت اینه؟ گردنبندت؟ قدرتت؟ -

گردنبند رو جلوی پاش انداخت، نگاهم رو نگین براقش 

 بود، میتونستم انعکاس کوچیکی از خودم رو ببینم.

پاشنه کفشش رو باال آورد و روی پالک و نگینش کوبید. 

چشم به تصویر خرد شدم بستم. دنیام داشت به سوی 

 یش میرفت.نابودی پ

با شکسته شدن نگین گردنبند، قلبم تیر کشید، بدنم سر 

شد و حس کردم شیشه عمرم رو برعکس کردن. ذره ذره 

 داشت خالی میشد، چیزی تا مرگ نمونده.

 با پلک های بسته زیر لب ناله زدم.
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 آ... آرشام... -

صدای خنده نگین بلند شد، باز جلوم زانو زد. موهای بهم 

 زش کرد و گفت:ریختهم رو نوا

بیمارستانه، تو یه بخش بد. تو بخش مریضی های  -

خاص! تو بخشی که اگه بری توش تهش میری 

 سردخونه...

قلب بیچارم هری پایین ریخت، وجودم به لرز و وحشتی 

 فراتر از حالتی که توش بودم گرفتار شد.

چی...کارش کردید! منو از ماشین کشیدید بیرون  -

 کردید! بعدش...بعدش چی کار

موزیانه خندید، انگشتش روی نشان گردنم چرخ خورد و 

 پست خشکم رو نوازش کرد.
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آرشام نباید پریزادو دور میزد. نباید! تا وقتی زیر چترش  -

بودید دستم کوتاه بود ولی حاال ببین کجایی؟ پریزاد از 

زخم عمیقی که بدون کمک یه جادوگر خوب نمیشه در 

 ک قدمی مرگه و تو کجایی؟ بستر بیماریه، شوهرت تو ی

سخت نفس میکشیدم. بغضم هی داشت بزرگ میشد و به 

 گلوم فشار میاورد. از درون داشتم متالشی میشدم. 

نگین از دیدن حال زارم لذت میبرد، بلند شد و با قدم 

 های شمرده سمت در رفت.

۶۸۸ 

درحالی که تنها باقی مونده آب تو بدنم داشت اشک 

کبودم رو تر میکرد، سمت نگین داد میشود و گونه های 

 زدم.

 آرشامو چ...چیکار...کردید؟ -
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جلوی در ایستاد، به بدن بی جونم، به پاهای پر از زخم و 

 کبودیم نگاهی انداخت و با مکث لب زد.

 تو اون تصادف کوچولو قطع نخاع شده. -

گفت و جونم رو با همین جمله اش گرفت، گفت و 

ت و قلبم رو با خنجری تیز جسمم رو به خاک مالید، گف

 پاره کرد.

گفت و بی رحمانه رفت، در آهنی پشت سرش رو قفل 

 کرد و من روحم داشت از تنم پر میکشید.

نمیدونستم از درد جسمم ناله کنم یا از بالیی که سر 

 آرشام اومده؟

 ته خط بود نه؟ اینجا ته خطه؟

 به موهای پریشونم چنگ زدم و زیر لب ناله کردم.
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چرا؟ چرا خدا؟ یعنی... گرگ سیاهشو دیگه ندارم؟  خدا -

 دیگه چشم های عسلیش رو نمیدیدم؟ 

به پهلو چرخیدم. ناتوان از بی حس شدن پاهای نیمه 

برهنم و لباسی که پاره شده، جای پنجه های گرگ آیت 

 تیر میکشید، چیزی بدتر از کابوس تو واقعیت!

قهم ربون صدآرشامی نبود که بغلم کنه، آرشامی نبود که ق

 《عروسک》بره، آرشامی نیست که بگه 

ناله هام بلند بود، هق میزدم، شونه هام میلرزید. طاقتش 

 رو نداشتم.

خودم رو مقصر میدونستم، به خاطر ماهیتم این طوری 

 شد، به خاطر منه لعنتی این طوری شد.

 حلقه ای که برام خریده بود رو بوسیدم.
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ی جونی کوبیدم. گوشه دیوار، به ستون بتنی مشت ب

 صدای عروسک گفتنش تو مغزم پلی میشد.

میخواستم بمیرم، من از مرگ میترسیدم ولی نمیخواستم 

 این طوری زنده بمونم.

با تیر کشیدن تک به تک استخون های پایین تنم، چشم 

هام سیاهی رفت. به سختی نفس میکشیدم و تو سیاهی 

 چشم هام دنبال گرگش میگشتم.

واسه دفعه اول شیفت داد. وقتی  گرگ بزرگش، وقتی

گونم رو لیس میزد، وقتی گوشش رو نوازش میکردم، 

 وقتی سوارم کرد.

 لعنت به من...لعنت به من خدا...آ...آرشام... عزیز...م. -

شاید خواب بودم، شایدم مردم ولی هنوز حس دارم و این 

 حس بد شبیه عذابیه که خدا برام نظر گرفته.
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۶۸۹ 

رو قورت میدادم، نباید میذاشتم این  به سختی آب گلوم

طوری شه. نباید اجازه میدادم انقدر عدم اعتماد بین پریزاد 

 و آرشام پیش بیاد.

اشتباه از من بود که باور کردم همه چی درست میشه، 

پریزاد قانع میشه، آرشام باهاش صلح میکنه و تو قلمروش 

 میمونه.

د طبق حماقت کردم جلوی آرشام رو نگرفتم، ما بای

 قرارمون پیش میرفتیم!

سرم مدام گیج میرفت، تقال کردن و تالش برای بلند شدن 

نتیجه ای جز از بین رفتن همین ذره ای از توانم رو در پی 

 نداشت.

نمیدونم چقدر اشک ریختم و زیر لب آرشام رو صدا زدم 

 که بیحال تر از همیشه خوابم برد و شاید از حال رفتم.
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*** 

 سی نیست که میخواستم.این دختر، ک -

صدای غریبه ای توی گوشم پخش میشد، ذهنم دست از 

رویا پراکنی برنمیداشت. هنوز صدای شیهه اون مادیان 

سفید رو میشنیدم. یک اسب بود، یک اسب سفید و زیبا با 

 یال های سفید و براق!

انگشتی روی گردنم حرکت میکرد، قسمتی از پوست 

ون مرد غریبه باز تو سرم بی دلیل میسوخت. صدای ا

 گوشمم طنین انداخت.

 متاسفم نگین، ولی این دختر نشون خاصی نداره. -

 زن اون خونآشامه چی؟  -

 زن خونآشام؟ یسنا رو میگفت؟ 
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سرم حتی تو رویا هم گیج میرفت. اون ماده اسب سفید 

طبیعی نبود، ازش دور بودم. یک چیزی وسط پیشونیش 

با بال های بزرگ، یک  برق میزد و یک چیز سیاه بزرگ

 چیزی شبیه پلنگ سیاه!

اگه منظورت یسناست باید بگم، اون نشانو مالکش  -

نیست. از زمان تولد همراهش نبوده.  دنبال دختری 

میگردم که از زمان تولد نشون حالل ماه رو با خودش 

داره. پیشگویی که کردن دروغ بود. تو پیشگویی جدید 

 همه چیز مشخصه!

بدنم تیر میکشید. این مرد کی بود؟ چی تمام عضالت 

میگفت؟ نشان ماه دیگه چه کوفتیه؟ دلم میخواست پلک 

 هام رو نوازش کنم ولی توان نداشتم.

اون مادیان سفید رو تار میدیدم، به نظر میاومد رو کتفش 

 دو چیز سفید و براق پر از پر قرار داشت.
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ست د تو گلو ناله کردم، مطمئن بودم توجه بقیه جلب شد.

سردی زیر گلوم نشست و کم کم تصویر اون اسب بالدار 

 سفید پیش چشم هام محو شد.

 یک مرد باالسرم بود و با نگاهی عقابی نگاهم میکرد.

این دختر پریه کامل نیست، دورگهست. برای طلسمم  -

خون یک پری کاملو نیاز داشتم ولی در کل تالشتو 

 ست.تحسین میکنم! ولی خودتم میدونی کافی نی

نگین دستپاچه به نظر میاومد، آیت تو اتاق نبود و انگار 

 دور از چشم اون یک مرد غریبه رو باالی سرم آورده.

 یعنی... یعنی نمیخوایش؟ -

اون مرد لبخند عجیبی زد، به بدن بی حالم و پاهای کبود 

 و خونیم نیم نگاهی انداخت و گفت:
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م ماه این دختر به دردم نمیخوره بهتره همون مراس -

خونو باهاش انجام بدید و یادت نره، تو خیلی بهم 

 بدهکاری!

مرد خواست بره که نگین گوشه شنلش رو گرفت و 

 جلوی پاهاش زانو زد.

خواهش میکنم مایکل، لطفًا این دخترو قبول کن.  -

حداقل نیمی از بدهیم بهت صاف بشه، خواهش میکنم! 

نم ده. مطمئکلی زحمت کشیدم تا اینجا بیارمش، نوه پریزا

 خونش میتونه کمکت کنه.

شاید انقدر بی حال و داغون بودم که نمیفهمیدم چی 

 میگن!

گوش کن نگین، تو جادوگر خوبی بودی، درساتو  -

خوب یادگرفتی ولی برای اون طلسم به چیزی با ارزش 

تر از یه پری دورگه آش و الش نیاز دارم. اون دختر حتی 
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های یسنارو برام بیاری ولی نشون نداره. تو قرار بود بال 

 نتونستی، این دختر...

چرخید، نگاه پر انزجاری بهم انداخت و صورتش رو با 

 کاله شنش پوشوند و گفت:

 به درد نمیخوره! بهتره یه فکر دیگه برای بدهیت کنی!  -

خواست بره که نگین اینبار به پاهاش چنگ زد، درصد 

 هوشیاریم پایین بود.

ت رو با از حال رفتنم از دست بدم. نمیتونستم این صحنا

 پس نگین بدهکار بود!

خواهش میکنم مایکل بهم یه فرصت دیگه بده. اگه این  -

دخترو میخوای قبل برگشتن آیت میتونی به عنوان هدیه 

اصاًل ببری. حداقل به عنوان جبران ببرش اینجا بمونه فقط 

 یه مراسم ماه خون باهاش انجام میدن. تو جادوگر قهاری

 هستی. خوب میدونم میتونی ازش استفاده زیادی کنی.
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مرد نگاه متاسفی براش فرستاد و مچ پاش رو از بین 

 انگشت هاش رها کرد.

 اگه بدهیتو صاف نکنی جونت و قدرتتو ازت میگیرم. -

نگین که از صورت رنگ پریدهاش مشخص بود وحشت 

 کرده به التماس افتاد.

 اری بخوای میکنم.توروخدا نه...ببین... ه...هرک -

 مایکل خونسرد جواب داد.

کافی نیست زن! تو قدرت جادوت رو از ارباب داری و  -

 االن زمان تسویه حسابه!

کالمشون رو کم و بیش میشنیدم. مخم زیاد یاری نمیکرد  

بفهمم چی به چیه! ثانیه ای چشم هام سیاهی رفت و 

 جمالت پرت و پالی نگین رو شنیدم.
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دو قلو داره، شنیدم ازدواج کرده. شاید  آریا یه داداش -

 دختره همونی باشه که تو میخوای.

ثانیه ای طول کشید تا بفهمم چی گفت، چشم های خسته 

 ام رو به زحمت باز کردم.

 به نظر میاومد این مرد غریبه توجهاش جلب شده.

 یعنی میخوای بگی امیرحسین آریا، یه برادر همزاد داره؟ -

صورت اشک میریخت، جلوی پاهای نگین که به پهنای 

 مرد به عز و جزش ادامه داد.

گوشم صوت میکشید، دلم میخواست بفهمم چی میگن، 

 ولی درست نمیفهمیدم!

۶۹۱ 

۶۹۰ 

۶۹۱ 
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وقتی مجدد چشم باز کردم کسی باالسرم نبود، انگار 

خیلی وقته اون داستان ترسناک تموم شده و تیتراژ 

 پایانیش رو پخش کردن.

وجود داشت، نگین دنبال مراسم ماه خون یک چیز مهم 

نیست و میخواست من رو جای بدهی به یک جادوگر 

 قدرتمند پیشکش کنه که ابزاری باشم برای طلسمش؟

دنبال دختری میگشت که از زمان تولد یه نشون رو بدنش 

 داشته.

یسنا یک بار گفت نشان ماه گردنش به خاطر جادو کسیه 

 نبود. که بهش قدرت داده، پس مالکش

پس این مرد کی بود؟ چرا دنبال برادر امیرحسین 

 میگشت؟ کدوم پیشگویی؟

این عجیب بود. بیشتر از هرچیزی غیرقابل باور و لمس 

کردن، حتی فکر کردم شاید از فشار غم و ناراحتی توهم 
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زدم و این حرف ها همش خواب و رویاست. مثل همون 

ور د و ازم داسب بالدار سفید که زیر نور آفتاب میدرخشی

 میشد.

تو این شرایط بغرنج بیشتر دوست داشتم بمیرم تا فکر 

 کنم و معماهارو حل کنم. بمیرم بلکه همه چیز تموم شه.

بلکه این کابوس تموم شه، مگه نمیخواستن ماه خون رو 

 انجام بدن؟ خب بیان بدن!

 بیان بکشن، بیان تیکه تیکهام کنن! 

برزخی آیت نمایان با باز شدن در، اشکم چکید، صورت 

شد. دلم آرشامم رو میخواست. اگر قرار بود بمیرم، 

 میخواستم بعد اون بمیرم.

 تا برم پیشش و فراموش کنم چی دیدم و چی شنیدم.
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زنیکه عوضی میخواستی بهم کلک بزنی نه؟ فکر کردی  -

 خرم؟

میبینی که یاسمن سرجاشه آیت! من دورت نزدم فقط  -

مون بدم. اگه این همون چیزی میخواستم یه شانس به جفت

بود که مایکل میخواست چیزی بهت میداد فراتر از آلفای 

 برتر شدنت!

 جلو اومد، تن رنجو و دردمندم رو رو خواست بلند کنه.

با حس نفرت و ناراحتی به سینهاش کوبیدم و با وجود 

 درد خودم رو عقب کشیدم، گفتم:

ت م...د...دسدست کثیفتو بهم نزن! اشغا...ل کثافط. به -

 نزن.

با اون چشم های طوسی وحشی نگاهی به صورت رنگ 

و رو رفتهام انداخت. سیلی توی صورتم کوبوند که تمام 

 فکم تیر کشید. به پهلو زمین خوردم.



 

Romanzo_o 3758 

سر زانوهام زخم بود و با روی زمین پرت شدنم تمام 

 زخم هام باهم به سوزش افتاد.

استخونتو دهنتو گل میگیرم، هرزه. چنان گوشت و  -

وقتی زنده ای به نیش بکشم که تا آخرین لحظه مردنتم 

 عذاب بکشی!

نگین جلو اومد، قبل اینکه آیت مجدد سمتم یورش بیاره 

 مچ دست هام رو گرفت. روی شکم خوابوندتم.

تقالیی در توانم نداشتم، نه انرژی، نه امید، نه حتی ذره 

 ای تالش!

ام روی خاک  دست هام رو از پشت با طناب بست. گونه

بود و زبری زمین پوستم رو میخراشید. قلبم در ساحلی 

متالطم به مرگ فکر میکرد و هر لحظه به سمت جلو 

 پیش میرفت.



 

Romanzo_o 3759 

یک قدم مونده تا به دریا برسه، تا زیر انبوهی از غم و 

 ناراحتی از دست دادن جفتش خفه بشه.

 تو دریایی تاریک غرق بشه و برای همیشه نفس نکشه.

االن مراسمو انجام میدم. دیگه طاقت ندارم بشینم  همین -

اینجا و از دور تن و بدنشو نگاه کنم وقتی میتونم درسته 

 به نیش بکشمش!

 چقدر برای قدرت حریصی مرد... -

نگین دستش رو از روی شونه هام برداشت، به پهلو 

چرخوندتم، طوری که بتونم تو این تاریکی اتاقک نمور، 

 تشخیص بدم. حریصی چهره آیت رو

برای مراسم باید مست کنی آیت. تیکه پاره کردن یه  -

انسان چیزی نیست که تو شرایط طبیعی دلت بخواد انجام 

 بدی.
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آیت خندید، سر آستین لباسش رو به سمت باال تا زد. 

 نفس نفس میزدم، تمام عضالتم تیر میکشید.

 ...نه اتفاقا تیکه پاره کردنش یکی از آرزوهامه! برو کنار -

نگین نگاه ازم دزدید، برای لحظاتی حس کردم پشیمون 

شده. نمیدونستم باید التماس کنم زودتر خالصم کنن یا 

 اجازه بدن از یک درد فجیح جون بدم.

ترس تمام اندام هام رو فلج کرده بود، بیشتر از هروقت 

 دیگهای دلم آرشام رو میخواست.

راده وقتی آیت خنجر ماه خون رو بیرون کشید بی ا

 لرزیدم.

تمام مغزم قفل کرده بود، تالشی برای بقا و تالشی برای 

 زنده موندن در من وجود نداشت!
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تمام حسگرام از کار افتاد، انگار عزرائیل برای صرف شام 

 خدمت رسیده بود.

 آیت شاید باید... -

وقتی کنارم زانو زد، سمت نگینی که دودلی و ترحم تو 

 چشم هاش موج میزد چرخید.

برو بیرون اگه دل نداری! تمام عمرمو صرف کردم تا  -

همچین لحظه ای برسه. از بچگی، حواسم بهش بود. 

بیست و خورده ای سال صبر کردم تا این جنده بزرگ 

بشه. تا بتونم مراسمو انجام بدم. تا بشم یکی از اون کله 

 گنده ها!

نگین کالفه به موهاش چنگ زد، خواست بیرون بره که 

ک بلندی به گوش رسید و باعث شد سرجاش صدای شلی

 خشک بشه.

۶۹۳ 
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۶۹۴ 

۶۹۵ 

 مگه نگفتی اینجا امنه؟ مگه افرادت مراقب اینجا نیستن؟ -

صدای شلیک دوم مثل مته تو مغزم فرو رفت. احساس 

کردم شناوییم کمی مختل شده که هر صدای ریز و 

 درشتی تو مخم میپیچید.

نگاه چپی به آیت انگشت هاش دور بازوم سفت تر شد، 

 نگینی که به نظر میاومد ترسیده انداخت.

 برو یه گوهی بخور زنیکه احمق! برو ببین چه خبره! -

نگین آب گلوش رو قورت داد، صدای زوزه گرگ 

 میاومد. کسی فریاد میزد و انگار جایی آتیش گرفته.

بوی دود و چوبی که نمدار میسوخت کل شامهام رو پر 

 کرد.
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حراسون بیرون دوید و آیت تو یک  نگین از فریاد زنی

 حرکت تن زخمیم رو بلند کرد.

نور امیدی تو دلم روشن شده بود، شاید افراد آرشام 

بودن، شاید اصاًل خود آرشام بود! شاید نگین دروغ گفته 

 بود که آرشام بیمارستانه!

با همین امید کم نور که مثل شمعی در حال اتمام تو دل 

تم. تقال کردم. میخواستم وقت تاریکی میلرزید جون گرف

 بخرم.

صدای شلیک ها داشت بیشتر میشد، آیت هراسون و 

کالفه از تقالهایی که سرعتش رو داشت کم میکرد سیلی 

 دوم رو تو گوشم خوابوند.

 به خاطر بسته بودن دست هام با صورت زمین خوردم.
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باریکه خون از کنار بینیم جاری شد، کتفم تیر کشید. تمام 

م سیاهی رفت، زیر لب ناله کردم که باالی سرم چشم ها

 اومد.

تخم سگ، سگ جون. نقشه های منو با این سلیطه  -

 بازیات نمیتونی خراب کنی. 

دستش دور کمرم پیچید، جونی در تنم نبود. چشم هام 

نمیدید و قفسه سینم ماللت بار میکوبید و با نفسی که در 

 نمیاومد وداع میکرد.

قه لباسم رو چنگ زد و تنم رو باال بدنم رو چرخوند، ی

کشید، از بین حریر شکننده آخرین رمقم، چشم های 

 خون بارش رو دیدم که توی صورتم غرید.

تورو میکشم، تمام عمرم واسه این سگ دو زدم. جون  -

کندم! واسه کشتن تو و رسیدن به قدرت، از خون خیلیا 

 گذشتم تو باید بمیری تا من به هدفم برسم!
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تیزش تو دستش بهم دهن کجی میکرد، وقتی زیر خنجر 

 گلوم یک خط باریک کشید از درد زیادش ضعف رفتم.

تنم رو صاف کرد، گلوم رو نشونه گرفت و لیسی به خون 

 جاری شده زیر گلوم زد.

از تکون شدیدی که به تنم داد، سینوس هام از کار افتاده 

 بود.

نیست، ولی اگه نتونم مراسم ماه خونو انجام بدم مهم  -

 تو یکیو جر واجر شده تحویل میدم.

با نوک تیز خنجر روی بازوم رو خراشید، از درد زیاد 

جیغ کشیدم. بدنم میلرزید و سرما داشت وجودم رو 

 میبلعید.

جای زخمم رو حریصانه میک میزد و به دنبال جای دیگه 

 ای برای دریدن بود.
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م قلبم ک تمام وجودم برای بقا دست و پا میزد ولی انگار

آورده بود، مغزم نمیدونست با این حجم از درد و ضعف 

 چه طور مقابله کنه.

 بهت گفتم کسی جز من حق کشتن یاسمنو نداره. -

 صدایی تو گوشم پیچید.

انگشت های دست آیت از دور یقه پاره لباسم باز شد، از 

 پاهام خون میرفت.

 تو هنوزم درگیر این عشق جنون واری؟ نمیخوای دست -

بکشی از این توهم مسخرت؟ چه طوری به اینجا 

رسیدی؟ چه طوری پیدام کردی؟ مگه با ریما نرفتی؟ خبر 

 مرگت مگه زنت حامله نیست؟ باز چشمت دنبال اینه؟!

مغزم یاری نمیکرد صدارو تشخیص بده، وجودم برای 

 جرعه ای آب حاضر بود به هر دینی کافر بشه.
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 میکنم. گفتم بهش دست نزن آیت! تکرار ن -

تو روم اسلحه نمیکشی، من پدرتم! تنها هم خونتم. تو  -

دلت قدرت نمیخواد؟ تو دلت ثروت نمیخواد؟ نمیخوای 

انتقام بگیری؟ پسره جعلق کل زندگیتو گوه برداشته به 

 خاطر این!

به پهلو افتاده بودم، زبونم به سقف دهنم چسبیده بود. اگر 

بیرون افتاده از  آب نبود میمردم. مثل ماهی، همون ماهی

 تنگ بلوری که داشت جون میداد.

زندگی منو تو گوه کردی. تو با خودخواهیات وادارم  -

کردی وارد بازی بشم که دلم نمیخواد، اون خنجرو بذار 

 کنار.

گیرم گذاشتم کنار، میخوای با این تن لش کجا بری؟  -

این دختر بیشتر از دو روزه که تو آب نبوده، گردنبندش 

چه بخوای چه نخوای میمیره. بیشتر از هشتاد تا  شکسته
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گرگ نر اطراف اینجان و تو تنها از پس چندتاشون 

 برمیای؟

دوباره باالسرم زانو زد. سردی خنجر رو روی گونم حس 

کردم. تو خودم مچاله بودم و به سختی سعی میکردم 

 نفس بکشم.

از خونش تاحاال چشیدی؟ بیا یه قطره بخور! مهمون  -

 ش!من با

درحال مرگ بودم، روی گونم برای بار هزارم سوخت. 

 صدای شلیک بلند شد. یک بار، دو بار، سه بار!

سه شلیک متوالی و بوی خون و باروت و جسم غرق در 

 خون آیت که کنارم افتاد.

 یاسمن؟ هی منو ببین چشماتو وا کن. -
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دست های گرمی روی صورتم بود. چه شیرین بود این 

 گرما! 

ای خشک شده، با زبونی که به سقف دهنم با لب ه

 چسبیده، با قلبی که دیگه آخرای کارش بود لب زدم.

 آ...آرشا...م؟ -

 حجم بیش از حد درد تمام اعصابم رو از کار انداخته. 

با حس چیز خنکی روی پاهام اول تمام وجودم یک دور 

 کامل لرزید.

۶۹۶ 

۶۹۷ 

 چشماش میلرزه، اینو بگیر بازم آب بیارم. -
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سرم روی سینه یک نفر بود، یک نفری که بوی بارون 

نمیداد. یک نفری که بوی خاک و خون میداد. صدای 

 قلبش رو میشنیدم.

تمام بدنم تیر میکشید، از درد زیاد اشک میریختم. با 

ریخته شدن آب روی پاهای برهنه و پر از جراحتم ناله 

 ای کردم. 

 دهنتو وا کن یاسمن. -

 ا...آرشامم... -

الفه با انگشت هاش دور دهنم کمی فشار آورد، لب هام ک

رو از هم فاصله داد. با ورود مایع حیات به وجودم حس 

کردم ریه های بیابون زدم توان زندگی پیدا کردن. با وجود 

 درد و کرختی، تمام محتوای اون شیشه رو بلعیدم.

 آروم بخور! -
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به سختی مردمک های خیس و تارم رو به چهره کارن 

دوختم. دستش دور کمرم بود و بدنم رو تو بغلش نگه 

 داشته بود.

 آرشام...ک...ک...ج...جا...س...ت؟ -

برای نوشیدن آب انقدر حریص بودم که نمیتونستم به 

چیزی جز نوشیدنش فکر کنم ولی آرشام از آب هم برام 

حریص تر بود. کارن نگاه عصبی و خون بارش رو بهم 

 دوخت و آروم گفت:

ونم حال و روزش تو چه وضعیتیه فقط میدونم نمید -

 زندهست. 

 زنده بود، همین قوت قلب بود، همین امید بود!

روی پایین تنم بازم آب ریخته شد، مهیار وقتی دید چشم 

 هام باز شده کنارم زانو زد.
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به موهای پریشونم با ناراحتی و بغض آشکاری دست 

 کشید.

 ش کرده!آیت دیوونهست، دیوونه! نگاه چی کار -

 مهیار تو باید همین االن یاسمنو ببری یه جای امن. -

چشم هام باز سنگین شد، بدنم شبیه گل خام تمام آب 

 هارو به خودش جذب کرده بود و باز تقاضای آب میکرد.

تا رسیدن نیروهای کوروش چیزی نمونده، فقط باید  -

 یکم همین جا طاقت بیاریم.

زم متوجه محوطه باز به سختی از الی پلک های نیمه با

 بیرون شدم.

جنگل، بوی جنگل و کاج و چمن و خاک رو احساس 

میکردم و بوی دود! از گوشه کادر دیدم، خونه متروکه ای 
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تو آتش میسوخت و حتی حرارت شراره هاش رو میشد 

 احساس کرد.

افراد آیت دارن مثل سگ بو میکشن، دیر میشه. یاسمن  -

 باید ببریش.بدون آب دوام نمیاره مهیار. 

اینجا ولت نمیکنم، تو پدرتو زدی کشتی. رئیسشونو  -

کشتی، تا نکشنت دست برنمیدارن! توام باید بیای االن 

 وقت خر بازی نیست. 

درحالی که سرم روی پاهای کارن بود بی هوا سر مهیار 

 داد زد.

به تخمم مرتیکه، جون اینو نجات بده. بردار ببرش  -

 ا سگ هار بربیام.خودم میتونم از پس چندت

قلبم داشت مچاله میشد، کارن پدرش رو کشته بود به 

خاطر من؟ این چه عشق ناجوانمردانه ای که تهش باید 

 این طوری بشه.
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به چشم هاش نگاه کردم، به صورت اصالح شدش، به 

کابوسم خیره شدم که داشت برای نجاتم، جونش رو کف 

ب ها دستش میگذاشت. به مردی که از ترسش هنوز ش

 کابوس میدیدم زل زدم.

به اینکه با غم نگاهم میکرد، با بغض و مکث دست روی 

زخم گونه و لب پاره شدنم کشید. به اشکی که حتی 

ندیدم تو بچگی بریزه، حکم اومده. یک حکم 

 ناجوانمردانه. شرمندگی نگاهش، باعث شد بغضم بترکه. 

غل ببغلم کرد، یک بار دیگه تنم رو بو کشید و آروم تو 

 مهیار گذاشتتم.

برو بره کوچولو. دیگه رنگمم نمیبینی! افراد پدربزرگت  -

 تو جنگل دنبالتن، به زودی بهت میرسن. یکم طاقت بیار.
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نفس در این زمانه گم شده، جدال نابرابر عشق و نفرت، 

زندگی که تن عزا پوشیده. ماهی که تو تشتی از خون فرو 

 رفته. 

اال آوردم، یقه پیراهن پاره انگشت های سر و زخمیم رو ب

و لکه دارش رو چنگ زدم. نگاهم کرد، مهیار با استرس و 

 وحشت جسمم رو نگه داشته بود.

به سختی نیروم رو به کار بردم و کلماتو کنار هم ردیف 

 کردم.

 نمی...خوام بمیری... نه به خاطر من! -

مکث کرد، قدم رفته رو برگشت، پشت دستم رو بوسید و 

 خندید.

به خاطر هرکسی که بخوام میمیرم اما، االن زمان مردن  -

نیست. چون زنم حامله است و یه جادوگر گفته بچمون 
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دختره. قراره اسمشو خودم انتخاب کنم. پس نمیمیرم. نه 

 به خاطر تو، به خاطر دخترم! 

به سختی با لب های خشک و ترک خورده لبخند زدم و 

 گفتم:

 قو...ل؟ -

دای شلیک از قسمت انتهای محوطه فقط سرتکون داد، ص

بلند شد. مهیار شیفت داد و کارن کمکم کرد روی گرگ 

 مهیار خودم رو نگه دارم.

حواسشونو پرت میکنم. مستقیم بری وسط جنگل  -

 کوروش و افرادش زودتر پیداتون میکنن. برو مهیار!

مهیار برای بار آخر پر از تشویش نگاهش کرد، آخرین 

 تا از روی گرگش پرت نشم. رمقم رو نگه داشتم
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وقتی سمت جنگل پا تند کرد، یک ثانیه چرخیدم و به 

شکنجه گرم نگاه کردم که چه طور با چهار مرد قوی 

 هیکل تنهایی دست به یقه شد.

وجودم گر گرفت، سرعت مهیار زیاد بود به سختی لب 

 باز کردم.

 منو ...ول کن...ب...برو کمک کارن... -

وابی نداد، عوضش سرعتش رو صدام رو شنید ولی ج

بیشتر کرد و سمت تاریک ترین بخش جنگل رفت. باد به 

 صورتم میخورد. انگشت هام داشت شل میشد.

کم آورده بودم، دیگه نمیتونستم دوام بیارم. بدنم آب الزم 

 داشت!

قلبم کند میزد، نفسم در نمیاومد. قبل اینکه سقوط کنم 

ی ایستاد. تنم رو به مهیار متوجه شد، زیر درخت کهنه سال

 درخت تکیه زد.
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۶۹۸ 

۶۹۹ 

۷۱۱ 

یاسمن باید تحمل کنی، هنوز راه مونده. دختر بلند شو  -

طاقت بیار. تو قوی هستی، تو از پسش برمیای. یاسمن؟ 

 گوش میدی چی میگم؟

هیستریک وار لرزیدم. چشمم نمیدید. تو سیاهی جنگل 

ود، بداشتم هضم میشدم. قلبم شرمنده بود، مغزم خسته 

 صداهارو گنگ میشنیدم.

 برو...ک...کمک ک...ک...کارن... -

گرگ مهیار گونه هام رو نوازش میکرد، صدای زوزه چند 

گرگ رو شنیدم. کسانی بهمون نزدیک میشدن. دشمن 

 نبودن، چون مهیار هراسون سمتشون دوید.
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سرم رو عقب بردم و به ریشه درخت تکیه زدم. آسمون 

 گر قرار بود بمیرم مهم نیست. شب ستاره بارون بود، ا

صدای زوزه گرگ ها تنها چیزی بود که دلم میخواست 

بشنوم. به یاد میاوردم که تو گله آرشام بودن چقدر خوب 

بود. منم طعم خوشبختی رو چشیدم، پس اگر بمیرم 

 شرمنده قلبم نیستم!

چند بار پلک زدم، سینم بدجور میسوخت قبل اینکه 

ین درخت ها، یک گرگ بزرگ آخرین نفسم رو بکشم، ب

 جثه سیاه رنگ با چشم های عسلی نگاهم میکرد.

*** 

 "کارن"

کنار دیوار روی زمین خاکی روی زمین دراز کشیده بودم 

و به آسمون تیره و تاره باال سرم نگاه میکردم. انگشت 

های دستم رو روی جای زخم عمیق روی پهلوم فشار 
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نگشت هام احساس دادم. خروج مایع ای گرم رو از الی ا

 میکردم.

زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و از خستگی زیاد تمام 

 بدنم تیر میکشید.

به جسد چهار گرگ نری که اطراف افتاده بودن نیم 

نگاهی انداختم. کمرم شق نمیشد، انگار قمرم شکسته. 

نفس نفس میزدم و به آیکن آبی رنگی که تا رسیدن بهم 

 ه کردم.یک ربع زمان میخواستن نگا

کوشی پدرسگ؟ فکر کردی تموم شد؟ فکر کردی از  -

 خونت میگذرم؟ کجایی بیا بیرون!

روی پهلو چرخیدم، سرم رو یکم باال تر بردم. پشت به 

من حیرون دنبال جسدم میگشت. خسته و کالفه خشاب 

اسلحهم رو چک کردم. صدای قدم هاشون رو میشنیدم. 
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 رو زیر تنم کشیدم. باید بلند میشدم با درد، آرنج زخمیم

 به سینم فشار آوردم و آروم بلند شدم.

 اونجاست! -

نگاه خمار و خستم با لبخند بی حالی نمایان گر مردی 

شد که کم آورده، قبل اینکه اسلحهم رو باال بگیرم یک 

 چیزی مثل برق از کنارم رد شد.

دو مرد با صدای شلیک روی زمین افتادن، به اسلحه ای 

 له داشت نگاه کردم.که فقط یک گلو

بینیم رو باال کشیدم، بوی خون تمام شامهام پر کرد. بوی 

دریا رو از قسمت شمال استشمام میکردم. شقیقهم نبض 

میزد. از کنار پیشونیم خون جاری بود و تا نزدیکی چونه 

 و گردنم ادامه داشت. کمرم خم بود. دیگه صاف نمیشه.

ز پشت بهم صدای قدم های سنگینش رو میشنیدم که ا

 نزدیک میشد.
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 پلک هام رو بهم فشردم و زیر لب گفتم:

هنوز یه گلوله دارم واسه کشتنت و به دیار باقی  -

 فرستادنت کافیه.

پشت سرم ایستاد. دست از حرکت های آرومش برداشت، 

نیشخندی زدم. به خون تازه کنار لب هام دست کشیدم. 

جا آتیش خاموش شده بود و یک کوه از خاکستر به 

 مونده که با هر نسیم به اینور و اونور میرفتن.

البته تو تازه از دیار باقی جستی، فکر کنم خدا دیگه  -

 نمیخواد ریخت نحستو ببینه.

 خوبی؟ -

خندیدم، میخواستم پاشم و بازم جلوش سینه صاف کنم 

 ولی نمیشد. 

 تو بردی سلحشور. -
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روبه اسلحه رو روی زمین انداختم. با مکث جلو اومد و 

روم زانو زد. دستش و کتفش شکسته بود، پاش لنگ میزد 

 ولی عسلی نگاهش همون بود.

خون پریزاد بدجور بهت ساخت، مرده رو زنده کرده  -

دست خوش. خوبه، تیم تکمیلی هستید یه رفیق خونآشام 

 و یه جادوگر کوچولو.

 پر درد خندیدم و تلخ ادامه دادم.

 خوبه زنده ای! خوش به حالت! -

گاه عسلیش پر از خشم و نفرت و حرص بود که با یک ن

الیه نازک از قدردانی و تشکر پوشونده شده بود. نگاهش 

بدون هیچ رافت و مهربونی با یک اخم گره خورده روی 

 جراحت پهلوم و لباسای خونیم چرخید و آروم گفت:

 زخمت عمیقه، بچه ها میبرنت بیمارستان. -
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دستش رو پس زدم و  دست سالمش رو جلو آورد که مچ

 غریدم.

 قرار نیست با یه گلوله بمیرم سلحشور! -

 سرفه ای کردم و با سینه ای خشک و خشدار گفتم:

 یاسمنو بردید یه جای امن؟ -

اخمش پر رنگ تر شد، لب های ترک خوردش رو بهم 

فشرد. انقدر چهرهاش سفید بود که انگار از تو قبر بیرون 

 کشیدنش.

 پیش کوروشه.  -

دلم خیالم راحت شد. نفس عمیقی کشیدم که بلند شد. ته 

به افرادش اشاره کرد و درحالی که خودش بیشتر از من 

 نیاز به کمک داشت گفت:

 سریع ببریدش بیمارستان! -
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قدم دوم رو که برداشت به دیوار کنارم تکیه زدم و بلند 

 گفتم:

 تو خیلی خوش شانسی. -

 مکثی کردم و با تلخی ادامه دادم.

 هیچ کس قدر من عاشقش نبود، حتی تو! -

سرجاش موند، از سرشونهاش چرخید و بدون جنگ و 

جدال فقط نگاهم کرد. پوزخندی زدم و با دست های 

 خونی پاکت سیگارم رو بیرون کشیدم و گفتم:

تو بابات دنبال کشتن معشوقهت نبود. تو مجبور نبودی  -

ا برای نجات جون معشوقهت از خونش استفاده کنی ت

انقدر قدرت داشته باشی در مقابل حرص بابات سینه 

صاف کنی. تو نمیفهمی چقدر سخته زور نداشته باشی 

مراقبش باشی. تو نمیفهمی چقدر سخته برای مراقبت 

 ازش پا رو تمام خط قرمزاش بذاری.
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با انگشت های لرزون فندکم رو جلوی سیگار بین لب 

قی کام عمی هام گرفتم. تا گر گرفتنش صبر کردم و بعد

 گرفتم و خسته ادامه دادم.

تو پولدار بودی، زور داشتی، کسیم تهدیدت نمیکرد. تو  -

 فقط شانس آوردی برعکس من که نداشتم. 

نیشخند پر رنگی زدم و روبه چهره مسکوتش که بروبر 

 تماشام میکرد گفتم:

هر ماه پدرم بهم حمله میکرد، اگه میباختم میشد آلفا و  -

. مجبور بودم ازش خون بخورم تا جلوی یاسمنو میکشت

دشمنم وایسم. اگه یکم دوستم داشت و کمکم میکرد هیچ 

وقت به اجبار ازش خون نمیگرفتم. اگه فقط یکم باهام 

راه میاومد همه چی درست میشد. ولی بدمصب نکرد 

 دیگه! نخواست.

۷۱۰ 
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۷۱۱ 

 چشم بستم. فکم منقبض شد، ناعادالنهست. نامردیه!

ش شانس بودی. آلفای برتر بودی، شاهزاده تو فقط خو -

بودی، آدم داشتی، رفیق داشتی، زور داشتی ولی من فقط 

من بودم. یه من خالی بدون هیچ چیزی. تو لیاقتشو نداری 

سلحشور، تو هنوز به جایگاهی نرسیدی که بفهمی مفهوم 

برای داشتنت الزم باشه به خودت صدمه بزنم، 》جمله

 چیه.《میزنم

 ه به آسمون توجه کردم و گرفته تکرار کردم. یک بار دیگ

 فقط میخواستم مراقبش باشم ولی زورم نمیرسید.  -

برای همین کوروش و برگردوندی؟! تا کمکت کنه  -

 مراقب یاسمن باشید؟
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فیلتر سیگارو بین انگشت هام چرخوندم و به شعله 

 نارنجی رنگش زل زدم. چه فایده داشت؟

یکن آبی به نقطه ای که مثل این سیگار بی خاصیت! آ

 بودیم رسید. از دور ماشین هارو میدیدم.

یه لطف در حقم انجام بده، مهیارو به عنوان عضو  -

 گلهت قبول کن.

به سختی بلند شدم، بدون کمک افرادش ایستادم. 

 میتونستم انقدری وایسم که افراد ریما بهم برسن.

 خودت کجا میری؟ -

 تلخ گفتم:سیگارم رو روی زمین انداختم و 

 به تو چه! -
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لب گزید، ون سفید رنگی جلوی پام ترمز کرد. افراد 

آرشام همه کنار کشیدن و افراد ریما مثل پروانه دورم 

 میچرخیدن. به زحمت روی صندلی نشستم.

آرشام جلو اومد، قبل اینکه درو ببنده یک بار دیگه به 

 صورتش نگاه کردم. من به این مرد زندگیم رو باخته بودم

ولی این آخرین نقطه روی زمین میشد که هم دیگه رو 

 میدیدیم.

دستمال سفیدی که بهم دادن رو روی زخمم فشار دادم و 

 گفتم:

نگین فرار کرد، پدرسگ اصال دنبال مراسم ماه خون  -

نبود. وقتی اومدم اینجا هیچ کمکی به پدرم نکرد فقط با 

 فرادش رفت. تو این مدت که پیش پدرم بود فهمیدم

محفل مخفی جادوگرا دارن نیرو جمع میکنن تا یه کار 

بزرگ انجام بدن. نگین اولش فکر میکرد یاسمن خاصه. 
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دنبال یه نشون خاص رو تن و بدنش بود ولی تا جایی که 

 میدونستم یاسمن هیچ نشون مادرزادی نداشت. 

چندتا سرفه کردم، سینه ام سوخت. آرشام چند قدم جلو 

 تر اومد.

 ریا بگو به برادر دو قلوش هشدار بده. ب...به آ -

 گیج نگاهم کرد و مردد پرسید:

 درمورد چی هشدار بدم؟! -

لبخند خبیثی زدم، صندلی رو برام کمی خوابوندن و تو 

 همون حین لب زدم.

درمورد پیشگویی جدیدی که شده! نگین اصاًل دنبال  -

انجام مراسم خون و کمک به پدرم نبود. جادوگرا علیه 

اد قیام کردن و از زیر سلطهش بیرون بیان و یک جا پریز

جمع بشن. نمیدونم چه خبر شده ولی تا االن همه ما 
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اشتباه متوجه شدیم. محفل جادوگرا داره سعی میکنه 

جادویی رو زنده کنه که میتونه کل تاریخ تمدن موجودات 

 ماورایی رو دگرگون کنه. بهش هشدار بده!

ت و ماسک اکسیژن رو درو بستن، یک نفر کنارم نشس

 روی بینیم گذاشت. 

میریم بیمارستان آقا یکم تحمل کنید، ریما خانمم تو راه  -

 هستن.

فقط پلک زدم. به ماهی که جاش تو آسمون خالی بود 

فکر کردم. زندگیم داشت فصل جدیدی رو برای نوشتن 

شروع میکرد. شاید باید همراهیش میکردم. شاید زیر 

نهفته باشه. اینجا آخرین جایی که  آوارهای زندگیم گنجی

 اسم سلحشور و یاسمن رو آوردم.

همه خاطراتم بین همون کوه خاکستر که با باد همسفر 

 میشن، دفن خواهد شد.
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 شماره ریمارو گرفتم، ماسک رو کنار زدم.

 جانم کارن؟ خوبی قربونت برم؟ -

 لبخندی زدم. پلک هام رو بستم و خسته گفتم:

 م.شب میبینمت عزیز -

۷۱۳ 

۷۱۴ 

*** 

 "یاسمن"

از دردی که تو نقطه به نقطه وجودم خاموش نمیشد و 

مثل شعله های کوچکی که مساحت طول و عرض 

 جنگلی رو به آتیش میکشن، عاجزانه ناله میکردم.

چشم هام سیاهی میرفت، بوی گل نیلوفر زیر بینیم نشسته 

بود. سرم روی سینه کوروش بود، میدونستم خودشه. 
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منیتی که گرگش بهم تزریق میکرد آشناست. احساس ا

صدای ضربان نامنظم قلبش رو میشنیدم. پلک های 

سوزناک و خمارم رو باال آوردم. دست هاش دور کمرم 

حلقه بود. خودش ایستاده بود و جسم بی جونم رو تو 

 آب زالل برکه نگه داشته بود.

 مامان...پ...پری. -

 قربونت برم خوبی؟بیدار شد. بیدار شد! یاسمن عزیزم  -

 پریزاد کنارمون بود، بغل کوروش ایستاد.

گردنبندش گردنش بود، بدون باله شده بود ستون دوم و 

 نیمی از وزنم رو نگه داشت تا توی آب باشم.

نگاهم کرد، آب گلوش رو قورت داد. با وجود اینکه از 

محل قرار گرفتن آب میشد حدس زد عمق برکه زیاد 

ن ایستادن نداشتن. اگه جفتشون نگهم نیست ولی پاهام توا

 نداشته بودن حتمًا تو آب فرو میرفتم. 
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 ب...بابا... -

موهام دورم پخش شده بود. کوروش با بغض آشکاری 

یک دستی کمرم رو گرفت، موهام رو نوازش کرد و 

 گفت:

جونم دخترم؟ جونم عزیزم بهتری؟ هان؟ خوبی  -

 باباجونم؟

 درد دارم...خیلی درد دارم! -

چشم بست، بارها و بارها پیشونیم رو بوسید. پریزاد با 

 بغض گونه هام رو دست میکشید.

نمیفهمیدم چرا این طوری شدم. آب مرهم نبود، اینبار 

ساکتم نمیکرد. تشنگیم رو برطرف نمیکرد، حالم رو 

 خوب نمیکرد.
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قلبم انقدر کند میزد که احساس میکردم داره میخوابه.  

 یک خواب عمیق!

ختی گردنم رو باال کشیدم، کلبه چوبی که سری قبل به س

کوروش من رو آورده میشناختم. سرم گیج میرفت، نگاه 

 نگرانم رو به اطراف انداختم.

 ک...وش آ...رش...ام؟ -

پریزاد بینیش رو باال کشید، بازوهای عریانم رو نوازش 

 کرد و با ناله گفت:

ه وبنترس عزیزم، نترس قربونت برم خوبه. حالش خ -

 االن میاد. 

به تیشرت سفیدش که خیس شده بود نگاهی انداختم، 

زیر چشم هاش کبود شده بود و ریز ریز گریه میکرد. با 

تیر کشیدن به یک باره کل بدنم ناله بلندی کردم که پریزاد 
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وحشت زده تنش رو جلو کشید. کوروش محکم تر نگهم 

 داشت.

 ...ن درد دارم.درد دارم! د....درد میکنه. پ...پاهام م -

 پریزاد هیچ چیزی نداری دردشو کمتر کنیم؟ -

دربرابر لحن تحلیل رفته کوروش، مامان پری با بغض 

 ترکیده ای سرم رو بوسید و با اشک گفت:

نه کوروش، نه. ندارم، هیچی ندارم. بچهمو ببین چیکار  -

کردید. تقصیر شماهاست، بالیی که میترسیدم رو سرم 

ین چی کار کردید...هی گفتم نکن، با آوردید. دخترمو بب

 من بیا...ببین چیشد!

تنم رو جلو کشید، انقدر بی حس بودم که هیچ واکنشی 

نمیتونستم نشون بدم. درحالی که سرم روی سینه اش بود 

 هق میزد و گریه میکرد.
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گونهام رو روی قفسه سینهش گذاشتم و به صدای قلبش 

 گوش سپردم.

 عروسک؟ -

وری قلبم به تپش افتاد، تیر کشیدن با شنیدن صداش ف

تمام اعضای بدنم رو نادیده گرفتم. برای اون مردمک های 

 عسلی جون میدادم.

 آرشام...آ...آرشام! -

به دنبالش سر از روی سینه پریزاد برداشتم، کوروش کمرم 

رو نگه داشت، پریزاد بازوم رو گرفت. با قدم های تند و 

 و زد.لنگ سمتم دوید و جلوی برکه زان

دست هام رو باال آوردم، سعی کردم بندازم دور گردنش 

 ولی نمیتونستم.



 

Romanzo_o 3798 

آرشام، بی توجه به دست آتل شدش یک دستی کمرم رو 

از حصار دست کوروش و پریزاد بیرون کشید و با بغض 

 جواب داد.

 جونم قربونت برم؟ جونم فدات بشم؟ -

 هتنم رو از داخل آب بیرون کشید، پریزاد بهش تشر زد ک

باید تو آب باشم ولی برام مهم نبود. با قدرت هرچه تمام 

تر تنش رو بو کشیدم. شوق نگاهم برگشت. دو زانو 

نشست، دستش زیر کمرم قرار گرفت، تنم رو تو روی 

 پاهاش تو بغل گرفت.

 زنده ای؟ خ...خواب نیستی...ز...زنده ای؟ -

بوسید، گردنم رو، جای نشونم رو، روی شقیقهم رو، به 

نای صورت اشک میریخت و شونه های مردونهش په

 میلرزید.
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بمیرم الهی عروسک، آرشام بمیره که به این حال و روز  -

 افتادی. بمیرم و نبینم این طوری شدی. 

صدای بم مردونهاش از غم عظیمی میلرزید، وجودم رو 

شکوفه میزد ولی هر شکوفه بعد چند ثانیه خشک میشد و 

 میمرد.

خونیم که چشمش افتاد، چنان ناله ای به پاهای کبود و 

 کرد که قلبم تیر کشید.

 هی آقا گرگه یواش! -

تقصیر منه، تقصیره منه. ببخش نبودم کنارت، ببخش  -

دور شدم ازت، ببخش مراقبت نبودم، ببخش کم گذاشتم. 

 ببخش اعتماد نکردم، ببخش...ببخش!

۷۱۵ 

۷۱۶ 
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۷۱۷ 

د، بوی اشک های داغش روی گونه های یخ بستم میافتا

بارونش باعث شده بود یک لبخند دائمی روی لب هام 

بشینه. با قرار گرفتن یک چیز نرم روی پاهام به پتویی که 

یسنا با صورت خیس روم انداخت نگاه خماری انداختم. 

 از دیدنش خوشحال شدم.

 مچ دست های لرزونش رو گرفتم و لب زدم.

 ش...شمام نرفتید؟! -

عقب برد، به بغض به جلو اومد، آرشام سرش رو 

امیرحسینی که تازه کنارمون با فاصله جا گرفته زل زد. 

میخواست حرف بزنه ولی واژه ای پیدا نمیکرد، میخواستم 

از ته دلم بگم خوشحالم نرفتن ولی با تیر کشیدن قلبم ناله 

 ای ناخواسته از دهنم خارج شد.

 پریزاد چی کار کنیم؟ چی کار کنیم خوب بشه؟  -



 

Romanzo_o 3801 

به سینه ستبر آرشام چسبوندم و منتظر موندم. سرم رو 

ولی وقتی جوابی نیومد، حس بدی درونم نشست. نگاهم 

رو گردوندم و بهش توجه کردم که چه طوری با صورت 

 خیس و عاجز بهمون نگاه میکرد.

آرشام تنم رو سفت تر نگه داشت، جدی تر پرسید و 

 اینبار کوروش به حرف اومد و با لحن تلخی لب زد.

گردنبندش شکسته، آب فقط یه بخشی از ترمیم رو به  -

 عهده داره و اگه اون گردنبند نباشه...

سکوت شد، ذهنم یک صفحه خالی رو بهم نشون داد. 

یک خط سیاه پر رنگ زندگی و نفس کشیدن خط زده 

 بود، جمله کوروش ناقص موند.

رنگ از رخسار یسنا پرید، امیرحسین چشم بست و آرشام 

 ید.نفس نمیکش

 قراره بمیرم؟ -
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*** 

 "آرشام"

قلب تپنده من داشت رسمًا از وسط به دو تیکه نامساوی 

تقسیم میشد. صدای تحلیل رفته کوروش و جمله ای که 

 یاسمن به زبون آورد باعث شد وجودم گر بگیره.

به صورت رنگ پریده اش نگاه کردم، به کبودی و پارگی 

ود پاهایی که کبلبش،  به موهای آشفته و بازوی زخمیش، 

و خونی بودن و دیگه نمیتونستن وزن کسی رو تحمل 

 کنن.

 نه! این نمیتونست پایان باشه!

زندگیم تو دستم بود، نفسم به تاره مویی بند بود. ملتمس 

به پریزاد نگاه کردم تا جمله یاسمن رو رد کنه و وقتی 

 سکوت پر از اشکی نصیبم شد از درون شکستم.
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 اریم؟!یعنی هیچ راهی ند -

لحن شکنندهام باعث شد یاسمن بهم نگاه کنه، با اون 

 چشم هایی که خورشیدش داشت غروب میکرد.

بدون گردنبند یاسمن روزانه شیش ساعت آب نیاز داره  -

و االن نزدیک دو روز نیمه که آب بهش نرسیده. انقدر 

قوت نداره که تو یه پروسه طوالنی خوب بشه. به 

 ده.خصوص که خون از دست دا

 ناباور نگاهش کردم و بدون کنترل رو خودم داد زدم.

 نه این درست نیست! داری میگی یاسمن ممکنه بمیره؟  -

نگاه خون بار پریزاد رو منه بدبخت عاجز چرخید، بی 

 رحم شد، دوباره سنگ شد و بدتر از من داد زد.

آره! اونم چون تو مارو دور زدی! تو دروغ گفتی و  -

یر توئه که یاسمن این طوری شد! اگه تهش شد این! تقص
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طبق قرارت با کوروش میرفتی ونیز...اگه اجازه میدادی 

 یاسمن پیشم بمونه این طوری نمیشد!

 پریزاد بسه، تمومش کن! -

بی توجه به کوروش، از آب بیرون اومد. تمام شلوار و 

لباساش خیس بود و وجودش میلرزید. یسنا دست یاسمن 

با اشک به منظره ویرانی دنیام خیره  رو رها نمیکرد و فقط

 بود.

چیو بس کنم هان؟ چیه؟ فکر کردی همه چی خود به  -

خود درست میشه؟ نگاه کن چی به روزش اومده. دلت 

خنک شد مرتیکه بی همه چیز؟ دخترمو ببین چی کار 

 کردی! تقصیر توئه!

گفتم بسه! چه فایده داره این حرفات؟ دنبال چاره باش  -

 زن!
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اره ای مرد حسابی؟ شماها اومدید تو زندگی من! چه چ -

تو لعنتی بعد این همه سال اومدی گفتی دخترمو میخوام! 

 تو...

به امیر و یسنا اشاره کرد و خشمگین تر از همیشه فریاد 

 زد.

اگه اون شب منو خواب نمیکردید به عمارتم حمله  -

نمیشد. خنجرو نمیدزدیدن! دخترمو تیکه پاره نمیکردن! 

ها مقصرید. شماهایی که منه خر فکر کردم شبیه شما

 پدراتون نیستید.

اشک میریخت و داد میزد، انگشت اشارهاش با ارتعاش 

 بدون کنترلی سمتم نشونه رفت و با عجز ضجه زد.

سلحشور این بود قرارمون؟ این طوری مراقبش بودی؟  -

این طوری جلوی من خواستگاریش کردی؟ این طوری 
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ش کنی؟ لعنت بهت کثافط...لعنت میخواستی خوشبخت

 بهت...

جلوی جسم یاسمن که تو بغلم بی جون مچاله شده بود 

 زانو زد، صدای هق هقش گوش آسمون رو کر کرد.

امیر الل شده بود، کوروش عصبی و کالفه با چشم های 

 سرخ از برکه بیرون اومد.

سر پریزاد رو تو بغلش گرفت، شونه هاش بی اراده 

 میلرزید.

 شه یه گردنبند دیگه درست کرد؟نمی -

دربرابر لحن تحلیل رفته یسنا، پریزاد گریه هاش شدید تر 

شد. کوروش کالفه نگاهش کرد و اینبار امیرحسین در 

 جواب یسنا گفت:
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گردنبندش خاصه، نمیشه نگینش رو گیر آورد و دوباره  -

 درستش کرد.

 .ولی آخه این طوری که نمیشه. باید یه راهی پیدا کنیم -

به چشم های بلوطیش نگاه کردم که به سختی باز نگهش 

داشته بود. دست یسنارو آروم فشرد و با لب های ترک 

 خورده و کبودش آهسته نجوا کرد.

 یه راهی پیدا میکنیم. -

۷۱۸ 

۷۱۹ 

۷۰۱ 

سکوت کردم، گرگم داشت بی قراری میکرد. مغزم یک 

جواب داشت. جوابی که پریزاد با نگاهش بهم فهموند. 
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ولی این راه به معنی از دست دادنش بود، دیگه نمیتونستم 

 داشته باشمش!

به موهای کنار شقیقهش دست کشیدم، به سال به سال 

 دیدنش راضی بودم.

یه راه هست، اگه یاسمن پری کامل شه دیگه نیازی به  -

 گردنبند نداره. درسته؟

نگاه خیس پریزاد رو چهره کیش و ماتم چرخید، یاسمن 

 ناله کرد.زیر لب 

 نه! نه...نه...من...من...ن...نمیخوام...م...م... -

بی قراری کرد، جلو رفتم و پیشونیش رو بوسیدم. با بغض 

 خندیدم و گفتم:

هیش! چیزی نیست عروسک آرشام. چیزی نیست!  -

 مشکلی باهاش ندارم!
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انگشت هاش مشت شد و به سینم کوبید، قدری فاصله 

 گفت: گرفتم که با لحن جدی و عصبی

تو نداری...ت...تو نداری من دارم! نمیخوام ازت دور  -

بشم. نمیخوام قصه کوروش و پریزاد تکرار بشه. من 

 نمیتونم بدون تو زندگی کنم!

دربرابر تمام بی قراری هاش، ناله هاش، ضجه هاش، 

پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم. با قلبی که داشت 

 شرحه شرحه میشد گفتم:

و تو زنده باشی میارزه به نبودنت. یاسمن، دور باشیم  -

 عروسک قشنگم گوش کن به من...

 پسم زد، اخم کردم.

خودش رو از تو بغلم بیرون کشید. گریه اش گرفت و رو 

 به جماعتی که فقط تماشاش میکردن جدی و زار گفت:
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نمیتونید این کارو باهام کنید! من نمیخوام پری شم.  -

رشد کنه. من نمیخوام این حس نفرت توم 

نمیتونم...حاضرم بمیرم ولی با آرشام مثل یه آدم معمولی 

 زندگی کنم.

 عصبی از جام بلند شدم و داد زدم.

سر مردنت داری باهام کلکل میکنی؟ تو گوه میخوری  -

نمیخوای! میخوای عذابم بدی؟ با رفتنت؟ با آب شدنت؟ 

 میخوای شکنجه ام کنی؟ 

 د.بدتر از من فریاد ز بغضش با صدای بلند تری ترکید و

میمیرم! از دوریت میمیرم! من اگه پری شم حتی مادر  -

بودنم نمیتونم تجربه کنم! میخوام مامان شم، مامان بچه 

های تو! با تو زندگی کنم! با تو، پیش تو! توروخدا ولم 

 کنید یه راه دیگه پیدا میکنیم!
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بچه ها آروم بگیرید! آرشام آروم باش بذار درموردش  -

 فکر کنیم.

 سمت امیر چرخیدم و با درونی آشفته جواب دادم.

چیو فکر کنیم؟ جلو چشمم آب شدنشو ببینم؟! تو  -

 خودت میتونی جای من باشی؟ میتونی؟

دهن نیمه بازش رو بست. سمت یاسمن چرخیدم و با 

 تحکم و لرزش گفتم:

تو باید پری شی یاسمن! باید کامل شی. همین که من  -

 میگم!

 فت گوش نمیدم!به حر -

 میخوای تو دستای من بمیری بی شرف؟ -

 دستش رو مشت کرد و به زمین کوبید با جیغ گفت:
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تو دستای تو بمیرم بهتر از اینکه هر روز و هر ساعت  -

تو نبودنت و از دور دیدنت بمیرم! من پریزاد نیستم که با 

دوریت بسازم! کوروش نیستم که با فکر بهت دوام بیارم. 

رم، هر روز میمیرم. یه بار تو دست های تو من میمی

 بمیرم...کنار تو بمیرم. با تو بمیرم.

زانوهام خشک شد، کمرم شکست. قلبم پاره شد، نفسم 

 رفت، امیدم رفت. جلوش زانو زدم. 

با دست سالمم یقه مانتو پارهاش رو چنگ زدم. تمام بدنم 

 از ناراحتی میلرزید.

 بی رحمی؟ چرا انقدر بی رحمی؟ چرا انقدر -

 نگاهم کرد، با یک دنیا درد گفت:

 چون عاشقتم... -
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پلک هام سنگین شد، گرگم داشت زوزه میکشید از حجم 

زیاد غصه تو فکر خودکشی بود. خودش رو تو بغلم 

انداخت، بلند بلند هق میزد و من با اشک هایی که بند 

نمیاومد داشتم فکر میکردم بین بدتر و بدترین چی کار 

 کنم؟

موهاش رو بوسیدم، سعی کردم فکر کنم که چه  روی

 طور راضیش کنم.

نگاهم رو به پریزادی که اشک هاش بند اومده بود 

 انداختم و نیشخند تلخی زدم.

باالخره چیزی که میخواستی داره اتفاق میوفته. مگه  -

 نمیخواستی یاسمن پری شه؟

۷۰۰ 

۷۰۱ 
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 بینیم رو باال کشیدم، یاسمن تو بغلم ضجه میزد. 

پریش کن! هر چی بخوای بهت میدم. خون الزم داری،  -

 خونمو بگیر. فقط خوبش کن. زنمو نذار بمیره!

بدون ری اکشن کنار کوروش تماشام میکرد، بیشتر 

 سمتش خم شدم و التماسش کردم.

خوبش کن پریزاد. غلط کردم دورت زدم. گوه خوردم  -

 مکافیه برات؟ با خوب کردن و پری کامل کردنش مجازات

کن. فقط خوب شه، ازم بگیرش ولی نذار بمیره. خواهش 

 میکنم!

لب هاش رو بهم فشرد، کوروش یک جوری نگاهم 

میکرد، نفس های یاسمن کمتر شده بود. متوجه شدم تو 

 بغلم از حال رفت. 

 قدری تنش رو جلوتر بردم، ملتمس به پریزاد زل زدم. 



 

Romanzo_o 3815 

 تمگه همینو نمیخواستی لعنتی؟ دیگه چرا دست دس -

میکنی؟! چرا ساکت شدی؟ مگه نگفتی ازم میگیریش؟ 

 خب بیا بگیر، خودم دارم میگم!

به اشک هایی که از گوشه چشم هام با بیان هر کلمه به 

سرعت پایین میفتاد نگاه کرد. کوروش نیم نگاهی به 

 پریزاد انداخت و کنار گوشش آروم گفت:

 ریکم گذشت کن، یکم اون نفرتتو بذار کنار. به خاط -

 من نه، به خاطر یاسمن کوتاه بیا.

پر بغض صورتش رو سمتش چرخوند. کوروش غمگین 

 لبخند زد. گونه پریزادو بوسید و مهربون گفت:

 بذار کنار هم بمونن! -

 تو چرا آتیش بیار معرکه شدی؟! هان؟ -

 کوروش خندید، شونه پریزادو گرفت و گفت:
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با  نم.چون یه فرصت بیشتر ندارم تا باهات زندگی ک -

دخترمون. تو یه خونه نزدیک جنگل، نزدیک دریا، کنار 

آتیش. مثل یه خانواده واقعی. بودن با تو و یاسمن شده 

 آرزوم. براوردش کن. شاه پریون آرزومو برآورده کن!

پریزاد لب هاش رو بهم فشرد، مردد به منی که گیج بودم 

 و یاسمنی که تو بغلم از حال رفته توجه کرد.

م کن. ببین نفرت و حس انتقام از این پسرا یکم رح -

چی به روزگارمون آورد؟ با انتقام نمیتونی زندگی خوشی 

داشته باشی. بگذر پریزاد. بگذر بذار خوشبختیو بچشیم. 

اگه دوباره بری، به خدا قسم گردنبندتو میشکنم. اونوقت 

 چند سال دیگه باید سر قبرم گل بیاری.

د. یسنا و امیر باالسرمون نگاه خیسش به گردن کوروش بو

 بودن. 
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انگار پریزاد بین دوراهی مونده، دوراهی که یک سرش 

 انتقام بود و یک سر بخشش! 

 به خاطر یاسمن!  -

 توقع داری چی کار کنم! -

دربرابر داد پریزاد، کوروش مالیم دستی به گونه پر التهاب 

 و خیسش کشید.

 خودت خوب میدونی توقع چی دارم. -

، پلکش لرزید. انگار با اون چشم های سکوت کرد

قشنگش داشت به کوروش بله میداد. کوروش خندید 

 چشم های پریزاد رو بوسید.

اگه این کارو بکنی همه چی درست میشه، بهت قول  -

میدم. از اولم اشتباه کردیم. تو به خاطر انتقام اومدی 

تهران، اومدی تنها بازمانده نسلتو با خودت ببری. االن 
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ه درستش کرد. میدونم ته دلت خسته شدی، تو یه میش

 زندگی با من نمیخوای؟

در برابر لحن سرتاسر عجز کوروش پریزاد ثانیه ای شل 

شد. سر پایین انداخت و نگاه تیزش رو روانه من کرد. 

منی که نفسم داشت تموم میشد و بیش از حدش از کپن 

 هاش خرج کرده.

 میشه یکی بگه جریان چیه؟! -

جلو اومد، حینی که یاسمن رو از بغلم بیرون کوروش 

 میکشید گفت:

یاسمن از یه رگ خیلی ضعیف گرگینهست. برای  -

خوب شدنش راهی جز تبدیلش نیست. میتونه پری کامل 

 بشه یا...

 گرگینه دورگه بشه.  -
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چشم هام گرد شد، پریزاد نفرت نگاهش رو شست. 

 مدستی به صورت خیس و بی حال یاسمن کشید و آرو

 گفت:

یاسمن گرگ درون نداره. اگه گرگینه شه، میشه یکی  -

مثل خواهرت. بدون گرگ درون، بدون قدرت های 

خاص. تمام بدنش االن در تالطمه. وجودش میخواد به 

 یک سمت بره.

به پاهای کبود و قرمز یاسمن با بغض اشاره کرد و ادامه 

 داد.

 یشه. مهفتاد درصد یاسمن پریه. فقط سی درصد گرگینه  -

یسنا و امیر که نور امیدشون جرقه زده بود نزدیک تر 

 اومدن و یسنا گفت:

 اگه گرگینه شه خوب میشه؟! -
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میشه! ولی از یه گرگینه معمولی پایین تر میاد. درست  -

 مثل بهار.

۷۰۳ 

۷۰۴ 

رو کرد سمتم، قلبم داشت جون میکند، مغزم داشت فسفر 

ا شیده بود تمیسوزوند. هرچی دم دستش بود به آتیش ک

 بفهمه!

میتونی جایگاهشو به عنوان یه گرگینه بدون گرگ تو  -

گلهت حفظ کنی؟! من تو گلهت شاهد بودم که با بهار 

چه رفتاری شد. نمیتونم تحمل کنم با یاسمنم این رفتار 

بشه، پس به عنوان مادرش میپرسم.  عرضه داری مراقبش 

 باشی؟
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و  یخ بسته بودمگرگم زوزه بلندی کشید، وجودم سر شد. 

حس میکردم بدن منجمد شدم داره از گرمای یک شمع 

 کوچیک ته قلبم کم کم آب میشه.

شوخی نمیکردن، پریزاد برای اولین بار با نفرت نگاه 

نمیکرد. خنثی تر از هر لحظه دیگه منتظر بود. مگه میشد 

 براش کم بذارم؟

رگ میذارم وسط! به خدا رگ میذارم فقط بگو چه  -

مگه میشه این کارو کرد؟ میشه یاسمن گرگینه طوری؟ 

 باشه؟

 کوروش خندید، پریزاد فقط سر تکون داد. 

 شدنشو که بله میشه ولی این چیزی نبود که میخواستم. -

به چهره بی حال یاسمن لبخند نرمی تحویل داد و خنجر 

 کوروش رو برداشت.
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یاسمن صدامو میشنوی؟ میخوام برات یه قصه تعریف  -

 کنم.

شونیش رو بوسید، گردنبندش رو لمس کرد. پیش چشم پی

 های بارونی من، با نوک خنجر سر انگشتش رو خراشید.

درحالی که قطره ای سرخ و غلیظ سر انگشتش جمع 

 میشد، بدون اینکه نگاهمون کنه گفت:

همون طور که خون من تورو از یک قدمی مرگ  -

رو برگردوند، یاسمنم میتونه برگردونده. اگه خون تو

بخوره رگ پری بودنش قوی میشه ولی خون من، اون 

 رگو از بین میبره و فقط یک ناخالصی میمونه...

 نگاهش رو به کوروش دوخت و غمگین گفت:

خودخواهی که سر نورین کردم رو سر یاسمن نمیکنم.  -

این کینه و این نفرت از خاندان آریا و سلحشور زندگیمو 

 خراب کرد.
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از یه چیزایی گذشت تا بشه زندگی حق با کوروشه، باید 

 کرد.

۷۰۵ 

*** 

 "دو ماه بعد"

با حس فرو رفتن دندون هاش توی سینهم قبل اینکه 

چشم های خواب آلودم رو باز کنم، چنان نعره ای کشیدم 

 که هفتا کوچه اون ور تر صدام رو شنیدن.

 ای بابا نشد که! دوباره رگش قطع شد؟! -

ه شبیه شیشه ترک روی تخت نشستم، با چشم هایی ک

خورده، کف دستم رو روی سینهم چسبوندم و به چهره 

 شیطنت آمیزش نگاه کردم.
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چه پدر کشتگی با سینه هام داری؟ چشم نداری  -

ببینیشون؟ همش یه چوسه! این همه جا! چرا اونجارو گاز 

 میگیری!

عصاش رو زیر بغلش زد و بهش تکیه داد، موهای بلندش 

 دورش رو گرفته بود.

 کجارو گاز بگیرم مناسب نشون زدن باشه؟ -

چنگی به صورتم زدم، تمام خواب و آرامشم رو با همون 

 دندوناش جر داده بود!

 با گردنی کج نگاه لوسی بهم انداخت.

یاسمن تو نمیتونی منو نشون کنی. چون گرگ نداری!  -

 این هزار بار! 
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لب و لوچهش آویزون شد، میدونستم کرم داره وگرنه 

هر روز یک جام رو گاز بگیره، هیچ دلیل منطقی اینکه 

 جز مرض داشتن نداشت.

ولی من میخوام امتحان کنم. گرگینه استثنا نداریم؟  -

 بدون گرگ نمیشه نشون زد؟

کفری پتو رو از روم کنار زدم که با دیدن پایین تنهم چشم 

 هاش گرد شد و جیغ زد.

 تو چرا باز لختی! -

وچولویی زیادی باهام ور دیشب گرمم بود، یه موش ک -

 رفت. میخواستم یه حال و احوالی باهاش بکنم.

آب گلوش رو قورت داد، با دیدن چهره جدی و شیطونم 

با اون عصاش لنگ لنگون خواست بره که کمرش رو 

 گرفتم و روی تخت خوابوندمش.
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 کجا؟ هنوز درس نشونه گذاری رو بهت یاد ندادم! -

ورد، به رد نگاهش و لب گزید خنده اش رو به زحمت خ

 جای گازش روی شکمم نگاه کردم. 

حرصم گرفت، نیشگنی از پهلوش گرفتم که با آخ بلندی، 

 خنده هاش شدت گرفت.

آره بخند. عین سنجاب هر روز یه جامو گاز میگیری  -

حقم داری بخندی. منم بودم میخندم. فقط مونده اینو گاز 

زندگی  بزنی از ریشه ناقص شم. خواهر برادری باهم

 کنیم!

خنده هاش کم نشد، بلکه بلند تر قهقهه زد، لبخند رو لبم 

نشست. موهام رو عقب فرستادم و مالیم شکمش رو 

 قلقلک دادم و گفتم:

آره بخند عروسک، نوبت گریه هاتم میرسه. امشب که  -

 تو یک کشتی عادالنه کمرتو به خاک مالیدم میفهمی!
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 !نه توروخدا هنوز پاهام درد میکنه -

 میون خنده هاش، خبیث ابرو باال انداختم و گفتم:

من چیکار پاهات دارم؟ کار من با اون تا هلوت شروع  -

 میشه بعد میریم پایین!

باز خندید، صدای خنده هاش روح نواز بود، جون میداد. 

 نفس میداد. حیات میداد.

دیگه اول قصه یکی بود یکی نبود، نیست. دیگه وقتشه 

ون یکیم بود، اصال اگر نباشه هیچی بگیم یکی بود، ا

 قشنگ نمیشه.

کنارم دراز کشیده، نفس میکشه. دستم زیر سرش جای  

 بالشت قرار داشت.

زیر گنبد کبود هم، شاه پریون کنار حوض نشسته بود.  

یک گرگ سفید کنارش قدم میزد و از آینده ای حرف 
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میزد که میتونست قشنگ ترین چیزی باشه که هرکس 

 د تجربه کنه. دلش میخوا

اتاق بغلی یک دختر و پسر جوون بودن که احتمااًل با داد 

 صبحگاهی من خوابشون کوفت شده بود.

لباس پوشیدم، دست و صورتم رو آب زدم و از گوشه 

چشم به یاسمن نگاه کردم که سعی میکرد بدون 

 عصاهاش راه بره.

متاسفانه هنوز پاهاش قوت کافی رو نداشت ولی خیلی 

 ه بود.بهتر شد

خوب میشد، فقط زمان الزم داشت. چیزی که االن زیاد 

داشتیم. یک زمان، یک زندگی، یک آرامش، یک عشق و 

 شاید یک امید!

 الغر شدی یاس... -
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چرخید، گونه هاش برجستگی قبل رو نداشت، با وجود 

 رژیم سخت پریزاد باز بدنش کمبود داشت.

از این چاق و چله کردنم دست خودتو میبوسه. فقط  -

عصاها متنفرم. نمیتونم درست راه برم. همش میکوبم درو 

 دیوار!

کمکش کردم روی تخت بشینه، روبه روش نشستم و 

 دستم رو زیر چشم هاش کشیدم.

 اشکال نداره درست میشه، مهم اینکه استراحت کنی.  -

پوف کالفه ای کشید، موهای مشکیش رو بین دست 

 هاش گرفت و گفت:

نبود؟! با میشا برم رنگ کنم؟ اون روز  طالیی قشنگ تر -

 میگفت میخواد مو رنگ کنه.
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لبخندی زدم. میشا تحت تاثیر مخ زنی های مهیار جدیدًا 

 خیلی به خودش میرسید.

 مشکی بیشتر بهت میاد عروسک.  -

سکوت کرد، سری تکون داد. به چهرش نگاه کردم. تقریبًا 

تو هر روز بهش عمیق نگاه میکردم و فکرم میرفت 

 گذشته، به اینکه تو دو قدمی از دست دادنش بودم.

اگر پریزاد، آتش انتقامش خاموش نمیشد، هرگز این چشم 

 هارو دوباره نمیدیدم. 

یاسمن االن پیشم بود، به عنوان بخشی از وجودم. گرگ 

نداشت، هیچ کدوم از توانایی های اصلی یک گرگینه رو 

ی ه بود ولنداشت. به تازگی بویاییش کمی قوی تر شد

 ژنش فقط سی درصد رشد کرده. توقعی نداشتم.

با وجود اینکه خودش دوست داشت بیشتر باشه، راضی 

 بود. چند ماه پیش فکر میکردم تموم شده ولی نشد.
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هنوز کنارم بود، با هویت جدیدش سریع کنار اومد. گرگم 

آرامش بیشتری کنارش داشت و خودش برای بهتر شدن 

 تالش میکرد.

و کوروش هر روز اینجا بودن، طبق قول و قرارمون  پریزاد

بزرگترین خونه ای که میتونستم رو براشون خریدم. پریزاد 

زن موندن نیست، ولی عجیب بود که کنار کوروش یک 

 زندگی رو شروع کرد که زیاد توش وارد نیست.

۷۰۶ 

۷۰۷ 

۷۰۸ 

بیشتر اوقات بیرون بودن، دور از چشم مردم و گلهم، 

ق این پیمان نیستن و ما نتونستیم پیمان صلح افرادش مواف

ببندیم ولی قرار شد مدتی اینجا بمونن تا یاسمن سر پا 

 بشه و کوروش مخش رو بزنه!
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به چشم های بلوطی و براقش نگاه کردم، چیزی نمونده 

 بود که تا ابد حسرت این نگاه رو به جون بخرم.

 صاحب خونه؟ کسی نیست؟ -

خورد، یاسمن صاف نشست. از  با صدای تقه ای که به در

 دیدن امیرحسین لبخندی زدم.

 بیا تو! -

از دیدن جفتمون نیشش کمی باز شد، جلو اومد و رو 

 صندلی کنارم نشست.

صبح دلنگیزی رو رقم زدید به خصوص با نعره اول  -

 صبحی شما، قشنگ روزگارمون به کام شد!

 نگاه چپی به یاسمن که میخندید انداختم و گفتم:

 یگه باید بهش عادت کنی امیر جان! د -

 خندید، دستی به شونم کشید و مالیم گفت:
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خوشبختانه قرار نیست روش حساب باز کنی الزمم  -

نیست عادت کنم چون داریم میریم تهران. به اندازه کافی 

 با شاه پریون درگیر بودیم. 

سکوت کردم که به مبل تکیه داد، یقه تیشرت مشکی 

 لمس کرد و آروم گفت: رنگش رو با انگشت

باید برم دنبال رضا. حق با تو بود. جادوگرا دارن نیرو  -

جمع میکنن. اصاًل هم معلوم نیست قصد و نیتشون چیه. 

میخوام برم سراغش، باهاش آشتی کنم و اگه شد کمکش 

 کنم. 

 چه کمکی؟ -

خسته نگاهم کرد، انگار خودشم نمیدونست باید چیکار 

 زی خاصی نداشت.کنه. فکر و برنامه ری

نمیدونم آرشام، االن هیچی نمیدونم. برم ببینم چی  -

میشه. اول باید بفهمم این محفل مخفی دنبال چیه و 
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ربطش به حرفی که کارن زد و هشداری که داد چیه، 

بعدش تصمیم میگیرم. یه سفر کاری میرم، باید با چند تا 

؟ هدوست مشورت کنم، تا برگردم یسنا میتونه اینجا بمون

االن رفته خونه عمهت بلکه بتونه مخ فریبا خانمو بزنه 

 شام بیاد اینجا.

 یاسمن لبخندی زد و با روی باز گفت:

 قدمش سر چشم! -

 خودت کی میری تهران؟ -

 سمتم چرخید، نگاهش رو ریز کرد و آروم گفت:

 بدون تو! اون افکار مریضیت رو بریز بیرون. -

 چیزی بگم منفجر دستی دور دهنم کشیدم و خواستم یک

 بشه که یاسمن بدون مقدمه گفت:

 یه چیزی برام عجیبه.  -
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یکم مکث کرد، وقتی چهره های منتظر مارو دید، لبخندی 

 زد و با تردید گفت:

زمانی که پیش نگین و آیت بودم یه اتفاقی افتاد. نگین -

یه مرد غریبه باالسرم آورد که اصرار داشت منو جای 

ه. فکر کنم اسمش مایکل بود اگر بدهی سنگینش قبول کن

 درست یادم باشه. 

 نیم نگاهی به امیر انداختم و گفتم:

این یعنی بهونه مراسم ماه خون کشک بود! از اولم  -

 میدونستم نگین یه نقشه دیگه داره و آیت بازیچهاست.

با گوشه ناخن موهاش رو مرتب کرد و نگاه آرومش رو 

 به امیر دوخت و گفت:

و کم و بیش یادمه. به نظر میاومد نگین حرفاشون ر -

بهش بدهکاره، چون اون مرد گفت قرار بود بال های 

 یسنارو برام بیاری. 
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پس یعنی نگین بال هارو برای انجام طلسمم  -

 نمیخواست؟

 امیر سرخ شد. به فکر فرو رفتم.

مایکل دنبال یه دختر میگشت. دختری که من یا یسنا  -

 شان مادرزادی رو بدنش.نیستیم. یه دختر با یه ن

حرف هاش آشنا بود، عین جمله رو کارن موقع رفتن بهم 

 گفت. 

 اینا چه ربطی به ما داره؟ -

درحالی که نگاهم خیره گوشه اتاق بود که نرمک و فسقل 

دوتایی داشتن پایه مبل رو میجوییدن خطاب به امیرحسین 

 گفتم:

 سئلهداریم از یه تحول حرف میزنیم. یه تحول شوم، م -

اینکه یاسمن بخشی از پیشگوییو دیده. تصویر محوی از 



 

Romanzo_o 3837 

پگاسوس سفید که تو چنگال یه جگوار سیاه اسیره. اینکه 

چقدر درسته به کنار. کارن وقتی داشت میرفت گفت بهت 

بگم به  برادرت هشدار بدی. به نظر میاد این پیشگویی در 

 مورد اونه. مثل تو که چند سال پیش درمورد یسنا برات

 پیشگویی شد!

رنگ امیرحسین کم کم پریده تر شد. نگاهش بین من و 

 یاسمن چرخید.

 باید زودتر رضا رو پیدا کنم. شاید اون بدونه چی شده! -

بهتر نیست مام همراتون بیایم؟ شاید بتونم درمورد  -

 چیزی که دیدم بهشون بگم.

امیر بلند شد، نگاه نگرانش رو عطر قدردانی و محبت 

طاب به یاسمن که موشکافانه نگاهش میکرد پاچید و خ

 گفت:
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به اندازه کافی شما دردسر کشیدید. هنوز سرپا نشدید.  -

 رضا ازم کینه بدی به دل داره. به این سادگیا نیست.

من نمیدونم اون پگاسوس سفید کیه یا کجاست یا  -

ربطش به برادر شما چیه. اما، آرشام یه قول بهتون داد. 

 پایبندم و البته مادربزرگم. قولی که منم بهش

 با ابروهای باال پریده گفتم:

 پریزاد؟! -

 به جعبه چوبی روی میز اشاره کرد و گفت:

دیشب جریان اون پیشگویی رو به پریزاد گفتم. اون یه  -

چیزایی میدونست. اون جعبه رو داد. ازم خواست اگه راز 

 اون پگاسوس رو فهمیدیم و اون دخترو پیدا کردیم جعبه

 رو بهش برسونیم. 
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درحالی که از تعجب چشم هامون گرد شده بود، یاسمن 

 جعبه رو بین انگشت هاش گرفت و با اخم ریزی گفت:

شبی که منو آرشام رفتیم بندرعباس، تو ماشین بودم.  -

ماشین وسط جاده بی دلیل خاموش شد. یکی بهمون 

کوبید. منو کشیدن بیرون و هر بالیی خواستن سر آرشام 

ردن. اگه خون پریزادو اون زمان شما نگه نمیداشتی، آو

 آرشام االن زنده نبود. آقای آریا...

 چشم های محزونش رو باال آورد و به امیر زل زد.

۷۰۹_۷۱۱_۷۱۰ 

 جونشو مدیون شما و کمک هاتون هستم ممنونم. -

امیرحسین لبخند گرمی بهش زد، محترمانه سر خم کرد و 

 گفت:

 م که آرشام برای من کرده بود!من همون کاریو کرد -
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 طمانینه لبخندی زد و مهربون تر ادامه داد.

کینه پریزاد عمیق ترین چیزی بود که به چشم دیدم.  -

وقتی اون تونست کینه و نفرتشو کنار بذاره قطعًا 

برادرتونم میتونه این کارو کنه. اگه پریزاد کوتاه نمیاومد 

 من االن اینجا نبودم. 

 زش بی دلیل خیره شدم.به چشم های سب

 با شنیدن حرف های یاسمن انگار داشت امیدوار میشد.

تو تاریک ترین و مخوف ترین جای ذهنم یک چیزی  

برق میزد. زندگیم رو مدیون کسی بودم که یدونه بهم 

 بدهکار بود. حاال مساوی شده بودیم.

یاسمن رو به بهبودی بود و من یک قول داده بودم. قولی 

م بهش عمل کنم. دستم رو روی پشتی که میخواست

صندلی امیر تکیه زدم. معنی نگاهم رو نمیفهمید. با 

 ابروهای باال پریده تماشام میکرد.
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 یه حسی بهم میگه فکرت شومه. -

فکر شوم، باعث یک لبخند شوم رو لبم شد. به یاسمن 

 نیم نگاهی انداختم اگر پریزاد هیچ وقت از نفرت و کینه

نمیفهمیدم دیدن چهره شاد یاسمن ش نمیگذشت هرگز 

 وقتی میخواد به زور یک جام رو نشون بزنه چه شکلیه!

نظرت چیه بعد اینکه از سفرت اومدی و یاسمنم پاش  -

خوب شد، دست جمعی بریم تهران و  تو یکی از هتل 

 های تهران برام یه جشن بگیری به خرج خودت؟!

م ند رو لبابروهای امیر باال پرید، با شلیک خندهاش لبخ

غلیظ تر شد. دست هام رو پشت سرم تو هم قالب کردم 

 و گفتم:

نظرت چیه عروسک؟ ماه عسلو که گوه زدیم بهش  -

بریم تهران یه جشن خوشگل امیر برامون بگیره بعدش 

شب، وقتی همه دنبال نخود سیاه هستن منو تو یه کورس 
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خوشگل ترتیب بدیم. وقتشه از نازی جدیدم رو نمایی 

خدارو چه دیدی شاید این فلسفه بچه هارو لک لک کنم. 

 ها میارن تغییر کرد و مام به یه نون و نوایی برسیم.

امیر گیج نگاه میکرد، ولی یاسمن فهمید. لبخندش عمیق 

شد. چشم هاش برق میزد. نامحسوس دیدم که حلقه تو 

 انگشتش رو نوازش میکرد.

 موافقم آقا گرگه! -

 پایان.

 

 

 

 انی. پاادیخود ن یخوبه که کش ب یستانخودم معتقدم دا

جا داشت واسه کش دادن خودمم  یلیخ شمیماهت م
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نگه  یزور یبرا خودیکاًل از کش دادن ب ،یول دونمیم

 .ادیداشتن مخاطب خوشم نم

 و نفرت نهیکه ک میدرس گرفت هی شمیماهت م انیپا با

 ببره. شیپ تونهیآدمارو تا کجا م

 .کنهیادم هارو زشت م یندگز انیپا ه،یضد خوشبخت نفرت

چرا کارکتر مورد عالقم  دیدیفهم شمیماهت م انیپا با

 کارن بود.

 بایاول کارن، عاشق بودنش ز گفتمیتو مصاحبه هام م چرا

وند نم خواستیکه م یکس شیپ دیشا د،ینرس دیبود شا

 عاشق بود. یول

 دایگرفت اعتماد کنه، کمتر زخم زبون بزنه،  ادی آرشام

 بهتر عمل کنه. هتونیگرفت م
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الش ت دی. فهمستین یاهیتهش س دیشد، فهم یقو اسمنی

 .ستین جهینت یکردن ب

 نیکارکترام ا نیا انیپا هیجور هی یهرکس یزندگ انیپا

واسه  شهیشروع م ییفصل نو شهیشد اما، هم یطور

 .یواسه عاشق ستن،ینوشتن، واسه ز

 ��یپر از خوشبخت تونیزندگ فصل
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که جادوگرا جزو موجودات خاص ماورایی به روزگاری 

حساب نمیاومدن، تو محول جادوگران یک پیشگویی 

 جدید شد.

مردی به نام طوفان با سه نشان خاص میتونست 

 جادوگرای طماع رو به خواسته اصلیشون برسونه.

طمع جادوگرا همیشه مشکل ساز بود تا زمانی که این 

ی ار قلمرو اصلطمع باعث شد به فکر این بیوفتن که چه

موجودات ماورایی رو تصرف کنن ولی مشکل این بود که 
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طوفان، مخوف ترین جادوگر تو سراسر قلمروها ده سال 

 پیش تو آتش سوزی کشته شد.

مرد با استعدادی که با نیروی شیطانی سه موجود خطرناک 

 مطیع داشت که مردم فقط جگوار سیاهش رو دیده بودن.

جهان جمع شدن و دست به  تمام جادوگرا از سراسر 

دست هم دادن تا مسیر تاریخ رو دگرگون کنن. قرار شد 

 اون رو به زندگی برگردونن تا به خواسته هاشون برسن.

تصرف چهار قلمرو اصلی موجودات ماورایی شامل 

قلمرو خونآشام ها، گرگینه ها، پری های دریایی و تبدیل 

 شونده ها بود.

باب طوفان از دنیای مردگان تاریخ دوباره تکرار میشد ار

برمیگشت و بعد کشتن شاه پریون، شاه گرگینه ها، شاه 

خونآشام ها و تصرف قلمروهاشون ماموریتش رو به پایان 

 میرسوند.
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اما، تو این پیشگویی هشداری داده شد. موفقیت این 

جادوگر تضمینی بود فقط یک مانع وجود داشت. یک 

 عشق، یک حس، یک دوست داشتن!

ختر لطیف که با طنازی تمام دودمان همه رو به باد یک د

میداد. ارباب طوفان به دنیای زنده ها برمیگشت ولی به 

یک جفت نیاز داشت. جفتی که تو پیشگویی گفته بودن 

 اگر کشته نشه، همه چیز خراب میکنه.

 ارباب نباید عاشق بشه ولی...

 شروعی برای صفحه جدیدی از زندگی با سیاه سرکش

جه ماهت میشم  یکی از رمان های مجموعه ای تو***

من هست، رمان بعدی سیاه سرکش ادامه این رمان به 

حساب میاد ولی جلد دومش نیست مستقله و شخصیت 

 ***مشترک داره.
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 ۰۴۱۱بهمن ماه سال ۰۰

 یاسمن فرحزاد

 

 

 

 


