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عشق وحشی
نویسنده  :حلما

ژانر  :پلیسی
هورا
از دیشب دارم تو جام خرغلط(خر غلت،خرقلط.اصال هرچی)میزنم بلکه خوابم ببره.
خوابم نبرد که هیچ تازه خوابم هم پرید...
بیشتر داشتم روی پرونده جدیدی که بهم ملحق شده فکر میکردم.
ای بابا.نه.مثل این که نمیشه.از روی تخت اومدم پایین و یه نگاه به خودم تو آینه انداختم.
خوب....بزارید خودم رو معرفی کنم..
اسم من هوراست.هورا واتسون.دقیقا 21سالم بود که اومدم پاریس و از اونموقع تا حاال
دارم اینجا زندگی میکنم.من اصلیتم ایرانیه ولی به خاطر یسری مسال مجبور شدم بیام
پاریس و از خانواده اصلی خودم دور بشم و با خانواده واتسون زندگی کنم.خوب اینارو
وللش.بزارید از شکل و ظواهرم بگم.
من دختری با موهایه یخی(یه چیز تو مایع های طوسی نقره ای...یه رنگ فوق العاده
زیبا..حاال بعدا تو طول داستان میفهمید چرا من موهام این رنگیه )..چشم های طوسی
درشت با رگه های ابی .ابرو های خدادای تمییییزززززز و مرتب.دماغی کشیده و گونه های
برجسته.بعد از اینا میرسیم به ...
اورین...لب های غنچه ای صورتییییییییی
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که بدجور چشمک میزنن و میگن بیا منو بگیر((هههیییینننن خاک بر سرت)) .قدم
تقریبا 271که به قول هیراد(برادر خوندم االن اونا روهم معرفی میکنم) به نردبون گفتم
زکی.
هیکلم به لطف هنر های رزمی توپپپپپ.با وجود  12سال سن االن درجه سرهنگی رو
دارم.من تو بخش ستاد مبارزه با مواد مخدر کار میکنم.از سن27سالگی وارد دانشگاه
افسری شدم و به خاطر هوش باالیی که داشتم و توانایی هام تو سن  21سالگی وارد اداره
پلیس شدم.و از اونموقع تا حاال به خاطر ماموریت های پی در پی که داشتم به این درجه
رسیدم.یعنی خدا شاهده به اندازه موهای سرم ماموریت رفتم.
بعله.خوب بریم سراغ خانواده واتسون.
جان واتسون 93.ساله متولد امریکا.یکی از برترین ژنرال های ارتش.چشم های قهوه ای
روشن.با موهای قهوه ای و پوستی گچی .
مایا واتسون91.ساله متخصص اطفال متولد امریکا...
موهای طالیی با چشم های ابی تیره و پوستی گچی
و...
هیراد 11.ساله متولد ایران(اره فقط منو هیراد تو این خانواده ایرانی هستیم)سرگرد دایره
جنایی.تو بیشتر ماموریت ها باهم بودیم.
پسری با چشم های قهوه ای تیره و موهای بور و پوستی گچی
( ...در واقع هیچکدوم از ما بچه های واقعی جان و مایا نیستیم).و حاال...
باید یه حقیقت رو در مورد من بدونید.
انسان نیستم...
در واقع من نیمه انسان و....
منتظر نظر هاتون هستم......لطفا بگید اگه دوس داشتید تا ادامش رو بنویسم):):):
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خوب داشتم میگفتم من با بقیه انسان ها یه فرق خیلی بزرگ دارم ....
من یسری قدرت های ماورایی(درست نوشتم عایا؟؟؟؟) دارم که باعث شده من از انسان
ها برتر باشم....
من میتونم ذهن هر انسانی رو بخونم...
چه تصویر و چه صوتی....
خیلی راحت بدون این که بفهمه من هر چی تو ذهنش باشه رو میخونم ....بعله.
ما اینیم دیگه...
قدرت بدنی من فوق العاده باالست...میشه گفت  21برابر یه انسان عادی
.
.
.
.
.حاال ...
وقتشه بدونید من کیم.....یا بهتر بگم چیم......
من یه نیمه انسان و نیمه خون آشامم...
بعله...
من انسانم چون هنوز خون توی رگ هام جریان داره...یه خون اشام واقعی هیچ خونی توی
بدنش نداره...
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و ....
خون آشامم چون..قدرتش رو گرفتم....
ولی فقط بعضی از قدرت هاشو دارم.....
مثال من مثل هیراد یا جان جاودانه نیستم.......
وقتی جلو آفتابم ...بدنم هیچ واکنشی نشون نمیده...در حالی که هیراد وقتی میره جلو افتاب
پوستش شروع به درخشیدن میکنه......
رنگ موهام هم به خاطر همین خون اشام بودنمه..
پوست سفیدم باعث شده یکم شبیه خون اشام ها بشم
فقط یه کوشولو...
حاال اینقدر ها هم سفید نیستم هااا...بگید شبیه ماسته...
نه دیگه اونقدر...
خوب ...و اما مهمترین چیز....شاید این سوال االن داره تو سرتون وول میخوره که ایا من
خون میخورم یا نه؟؟؟خوب...سوال خوبی کردین...باید بگم که من به شدت به بوی
خون....مخصوصا بوی خون انسان حساسم....طوری که اگه خدای نکرده بوی خون رو
احساس کنم اونوقته که دیگه...
بعله.من تبدیل به یه خون اشام وحشی میشم......اونوقته دیگه هیچکس جلو دارم
نیست....تا حاال هم خون انسان نخوردم....چرا؟؟اینم سوال خوبی بود...یک...چون من
هنوزم انسانم و دیگه اونقدر ها هم پست نیستم بیام خون یه بیگناه رو
بخورم.......دو...گفتم که....من به شدت به بوی خون حساسم....ولی تا حاال چند بار از خون
حیون ها برای تقویت نیروم استفاده کردم..در اصل اگه خون حیون هم نخورم هیچ اتفاق
خاصی نمیوفته....منظورم اینکه مثل بقیه عطش نمیگیرم...
پس..فهمیدین که خانواده واتسون خون آشامن؟؟
بعله اونا هم خون آشامن ....
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من هنوز که هنوزه نفهمیدم چرا کامل تبدیل نشدم.....من تو سن  21سالگی ....وقتی سم
خون اشام ها وارد بدنم شد.....منم مثل بقیه تبدیل شدم...البته با یه فرق خیلی
بزرگ....این که سم به خوبی توی بدنم پخش نشد و به خاطر همینه که االن من نیمه انسان
و نیمه خون اشامم....
تو همین فکرا بودم که یهو هیراد بلند گفت پخخخخخخخخخخخ
از اونجایی که اصال متوجه نشده بودم این بزمیش کی اومده تو اتاقم مثل افتاب پرست
چسبیدم به سقف و یه جیغ فرا بنفششششش هم کشیدم.
جیییییییییییییییییییییییییییییییییغ.به زور گفتم
هیراد...دستم...بهت...برسه...کشتمت...در حالی که ازخنده افتاده بود رو زمین .بریده بریده گفت
هیراد-:
هه....به....هه...جون...هه...خو..دم..هه...خیلی...هه...با...حال...هه...ترسیدی....هه...
عه...کی خیلی باحال بود؟؟؟من یک حالی از تو بگیرم...افتادم دنبالش.
اونم که دید قصد جونش رو دارم پا به فرار گذاشت.
وایسا...د میگم وایسا....مگه دستم بهت نرسه...وایسا میگم.....
همینجوری میخندیدیم و عین این بچه کوشولو ها دنبال هم دیگه میکردیم
یهو
ادامه دار):):):
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تذکر:دوستان گلم سالم...من میخواستم همین االن بگم که شاید بعضی ها بیان بگن که
رمانت شبیه گرگ و میشه....ولی اینو بدونین که این رمان هیچ شباهتی با اون نداره.....تو
طول داستان متوجه میشین منظورم چیه....
خوب.....دوستون دارم......الیک و نظر فراموش نشه هاااااا
آورین):):):
پرید پایین...
منم که..میدونید چیه...
بعله..از ارتفاع میترسم....واسه همین وایسادم سرجام....
هیراد از همون جا برام یه زبون دو متری دراورد و فرار کرد...
هوففف.
یه چیز میگم ولی نگید منلگم...
من کال عاشق این نرده های خونه مونم میدونی چرا؟؟؟؟چون جون میده واسه سرسره
بازی...
با اینکه از ارتفاع میترسم ولی....
خخخخخ.سرسره بازی رو بچسب
واسه همین پریدم رو نرده ها و دبرو که رفتیم.
یهوووووووووووو.
یهو مایا جلوم سبز شد منم چون هول کردم با مخ خوردم زمین...
آییی مالجم پوکید... .
مایا-واای چی شدی هورا؟؟؟خوبی؟؟؟صدفعه مگه بهت نگفتم عین ادم بیا پایین؟؟؟چرا
گوش نمیدی؟؟؟من چی کار کنم از دست تو؟؟؟خجالت بکش سنی ازت گذشته...
8
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پریدم وسط حرفش
سالم .صبح شما هم به خیر.ممنون.تو رو خدا زحمت ندید...مایا -امان از دست تو دختر صبح تو هم به خیر گلم....
راستی...هیراد کدوم وری در رفت....مایا-نمیدونم...چند لحظه پیش که اینجا بود...
اها مرسی...بالخره از روی زمین بلند شدم...
من رفتم صبحانه بخورم..برو عززیم نوش جونت.رفتم به سمت اشپزخونه اختصاصیم..
اشپزخونه ای که تو این  21سال فقط من ازش استفاده میکردم و همیشه تنها غذا
میخوردم،گاهی اوقات هم هیراد برای اینکه تنها نباشم میومد پیشم و باهام یکی دولقمه
غذا میخورد.
یهو سر و کله اش پیدا شد...عجب حالل زاده ایه..
سالم...صبح به خیر اقای مردم ازار..سالم...صبح به خیر خانوم منگل...به من گفتی منگل؟؟؟؟؟؟؟چی؟؟؟؟؟من؟؟؟من گفتم منگل؟؟؟نه په عمه من بوده...واا.چرا به عمه خودت فحش میدی؟؟ای بابا هیراد میزاری یه لقمه بخورم یانه؟؟؟؟9
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با خنده گفت
خیلی خوب..باشه..منم االن میام کمکتاومد نشست پیشم...اول یه لقمه درست کردم و به دست هیراد دادم بعد یه لقمه هم برای
خودم.
اومممم ...چه بد مزه است....به به ....به به ...دارم کیف میکنم...یه لقمه دیگه بده...با خنده گفتم
مگه نمیگی بدمزه است؟دیگه چرا بازم میخوای؟؟؟تو کارای من دخالت نکن لقمه رو بده..وا مگه خودت دست نداری؟؟خوب خودت بگیر دیگه....قیافشو مثل گربه شرک که چه عرض کنم...خر شرک کرد و گفت
هوری جونم...خواهش-اوال من هورام نه هوری ..دوما ...بیا خودت بگیر دیگه...

دیدم هیراد خودشو شبیه خر شرک کرده و چشماشو لوچ کرده...
با تعجب گفتم:
وا تو چرا این شکلی شدی؟؟؟؟؟مثال دارم خودمو مظلوم میکنم...خیلی خوب بابا...بیا اینم بخور...آخژونننن....مقسی گلی....با خنده یه لقمه دیگه گذاشتم دهنش...
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بالخره خوردنمون تموم شد...پاشدم رفتم تو اتاقم.اول یه دوش ده دقیقه ای گرفتم (همون
گربه شور دیگه)..بعد از اون اول لباسام رو پوشیدم...
یه پیرهن چهار خونه سفید مشکی پوشیدم.با یه شلوار جین مشکی دم پا....
به خودم توی آینه خیره شدم...موهام به طرز وحشتناکی میدرخشیدن...
بعله.من وقتی موهام خیس بشه شروع میکنه به برق زدن..حاال چه تو شب باشه چه تو
روز.هی....سریع با حوله خشکشون کردم یه کاپ کاله گذاشتم سرم عینک مارک دارم رو
هم زدم به چشمم.سوییچ بوگاتی مشکیمو برداشتم و دبرو که رفتیم.....
رسیدم به محل قرار...
ماشین رو خاموش کردم و ازش پیاده شدم...همین که پامو گذاشتم بیرون یهو.....
یهو یه اکیپ  1یا 6نفره به سمتم اومدن.....
جییییییییییییییییییییییغ...اینکه خواننده معروفه.....جییییییییییییییغ.....واییییییییی اینکه الهه شرقه(اینو به درخت میگن شیش نقطه)وای خدایا باورم نمیشه..میشه یه امضا به من بدین..میشه با منم عکس بندازین...خواهش.....عجب غلطی کردما.....خیر سرم اومدم در مورد پرونده با سرهنگ صحبت کنم اینا اومدن
میگن بیا به من امضا بده....پوففففففففف.حاال خوبه 1و 6نفر بیشتر نیستن...واسه همین
با لبخند به همشون امضا دادم ولی عکس نگرفتم...چه معنی میده عکس
بندازی؟؟؟؟؟واال....
آخیشششششششش رفتن..حاال خوبه اول صبحه .سریع یه نگاه به دور ورم انداختم...
خوب...تا کسی نیومده جیم بزنم...کالهمو بیشتر دادم پایین و به سمت ستاد به راه افتادم...
دو تا تقه به در زدم و وارد شدم.اول سالم نظامی دادم
صبح به خیر قربان....11
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سالم صبح به خیر دخترم...بیا بشین اینجا.به سمت کاناپه به راه افتادم و روش نشستم...دیدم با خنده گفت
دختر مگه مجبوری با این ماشین بیای که ملت بریزن سرت((...حاال خوبه  6نفر بیشترنبودن...این به  6نفر میگه ملت وای به حاله یه ملت فکر کنم به اونا بگه مردم جهان)).
خوب چیکار کنم؟؟؟من بدون این ماشین هیجا نمیرم..جونم به این ماشین بسته است...دیدم با خنده گفت
باشه...باشه...بعد تو ذهنش اضافه کرد؛((همیش همینطوره...عاشق سرعت و هیجانه...منموندم تو اینکه چرا این پسر نشده؟؟؟)) (اینو به میز میگن این دوبار)بعدصداشو صاف کرد
و گفت
خیلی خوب...اینم از پرونده جدید...که مطمنم فقط خودت از پسش برمیایی.وقتی رسیدیخونه اون مدارک رو اتیش بزن...چون بعد از اون به دردت نمیخورن...
اطاعت قربان.بلندشدم و پرونده رو از سرهنگ گرفتم.
ادامه دارد):):
خوب دوستان گلم...اینم از عکس هلن..که عکس کاورمه...تو پست بعدی عکس هیراد رو
براتون میزارم......امیدوارم خوشتون بیاد....اگه خوشتون اومد بگید تا شب ادمشو بزارم...
الیک و نطر فراموش نشه هااااا.....

.
.
.
.
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.....
خوب...الزم به ذکر که یه موضوعی رو من برا تون روشن کنم...االن شاید با خودتون بگید
اگه من پلیسم پس چطور خوانندگی میکنم؟؟؟هااا.اورین..سوال خوبی پرسیدید...باید بگم
که من تو سن  26سالگی به جای یکی از دوستام که مریض بود مجبور شدم سرود
بخونم....اونم تنهایی.بقیه اعضای گروه فقط یه جاهای همراهی میکردن....هیچوقت یادم
نمیره که من باعث شدم تو کشور،مدرسه مون مقام اول رو بیاره به خاطر صدای محشری
که داشتم((-بسه ...بسه..نوشابه هات زیادی شد بده چند تاشون رو من بگیرم-...باز تو
اومدی؟؟باز تو اومدی؟؟شد یه بار من از خودم تعریف کنم تو نپری وسط
حرفم؟؟؟ها؟؟؟-ها و کوفت....ها و درد...اگه من نباشم پس کی با تو هی کل کل
کنه؟؟؟هوم؟؟؟-به هر حال وجی جون(وجدان درونم رو میگم) یه امروز رو بزار من برای
دوستداران عزیزم-...باشه...باشه....خوب بگو
میدونستی خیلی...هستی؟؟چرا هی میپری وسط حرفم؟؟تو-...یه لحظه.......من کی پر یدموسط حرفت؟؟؟؟؟؟؟-االن-...نعععع-.ارهههههه.
خیلی خوب بابا اصال من رفتم...ایششششش-شرت کم بفرما)) هر ماه تو مسابقات بینمدارس شرکت میکردم و همیشه هم مقام اول یا دوم رو کسب میکردم((....چقدر بیکار
بودی تو))
تو همون سن  26سالگی به پیشنهاد هیراد تست خوانندگی دادم و االن یکی از معروف
ترین خواننده های پاریسم.
هاا.سوال دوم.که چطور من با این که معروفم ماموریت میرم درسته؟؟؟
اورین..وای که شما چقدر باهوشید.من در اصل یه پلیس مخفی ام که فقط سرهنگ و
هیراد و جان از وجود من خبر دارن....تو هر ماموریتی که میرفتم تغییر چهره میدادم طوری
که حتی خودمم رو نمیشناختم.....واال ...
االنم که همچی رو براتون توضیح دادم.پس فضولی موقوف
رسیدم خونه.سریع پریدم تو اتاقم و شروع کردم به خوندن پرونده.
نام:کیارش
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نام خانوادگی:صنعتی
سن26:
سمت:ریس بزرگرتین باند قاچاق انسان و مواد مخدر همچنین ترور شخصیت های مهم
جهان به خصوص ایران و پاریس....
به عکس کیارش خیره شدم.....درست حدس زدم...اونم یه....یه....
هه...پس کیارشم یه خون اشامه...ولی چرا تا حاال کسی جلوشو نگرفته؟؟؟؟این واقعا شرم
اوره...
با اخم داشتم پرونده رو میخوندم...هرلحظه هم به عصبانیتم اضافه میشد....یعنی چی از
 91تا دختر فقط 11تاشونو از مرز رد میکنن؟؟؟پس اون پنج تای دیگه کجا میرن؟؟؟
پرونده رو توی دستم مچاله کردم..اعصابم خیلی داغون بود.....چند تا نفس عمیق کشیدم
تا به خودم مسلط بشم....بعد از خوندن پرونده سریع پریدم تو باغ و همشونو اتیش زدم...
. . .
به ساعت مچیم نگاهی انداختم...برای آخرین بار..
برای آخرین بار به برج ایفل معروف پاریس خیره شدم...هرچند شاید دوباره برگردم...ولی
معلوم نیست...به سمت ماشین هیراد به راه افتادم...سه روزه که هنوز منتظرم تا سرهنگ
بهم بگه کی باید حرکت کنم...اونم کجا؟؟؟
به زادگاه اصلیم...یعنی ...ایران....
با حرص نشستم تو ماشین
هیراد میشه بگی ماشینمو چی کار کردی؟؟؟؟ها؟؟؟با خنده گفت
وای دختر تو چرا اینقدر عجولی....خیلی خوب...وایسا...تا بهت بگم .ماشینتوفرستادم....فرستادمم...
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کجا .فرستادی؟؟؟؟ماشینتو فرستادم ایران....هپین جوری گیج و متعجب به هیراد خیره شدم...گفت کجا فرستاده؟؟؟ایران؟؟؟
کم کم چشام گرد شد و خنده مهمون لب هام...
آخ جوووووووووووووووووووووونننن.جوووووننممممممی جونننن.وای هیراد خیلی گلی....پریدم بغلش و یه ماچ گنده از لپش گرفتم..
بسه..بسه...اه...اه..ببین چقدر تف مالیم کرد..اه..اه...خیلی هم دلت بخواد...معلومه که میخواد....بیا اینوری رو هم ماچ کن.بعد اون یکی لپشو رو گرفت به سمتموگفت زود تند و سریع یه ماچ گنده ازش بکن..
منم با خنده اون یکی لپش رو هم ماچ کردم.
************
ساعت تقریبا ده شب بود و من ساعت یک و نیم شب پرواز داشتم به سمت ایران...
به خانواده م نگاه کردم....نمیدونم ولی دلم خیلی شور میزد...جان اومد بغلم کرد و در
گوشم گفت
دخترم...میدونم داری به چی فکر میکنی....ولی...اگه نمیخوای به خانواده اصلیت صدمهای بزنی به نفعته از شون دوری کنی...
اما....اما و اگر نداریم....همین که گفتم...حق نداری به خانوادت نزدیک بشی....سرم رو انداختم پایین..حق با جان بود...من هنوز خطرناک بودم...و معلوم نبود ایا امکان
داره که بهشون اسیب برسونم یا نه...
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با حالی گرفته از همشون خدافظی کردم و رفتم نشستم تو ماشین تا هیراد بیاد برسونم
فرودگاه....
هیراد هم اومد نشست تو ماشین و یه کلید گرفت سمتم...با تعجب بهش خیره شدم...
این کلید ویالیه که قراره توش زندگی کنی..واییی مرسی...خواهش میکنم...کلید رو گرفتم و گذاشتم تو کوله پشتیم.برای بار هزارم شالم رو درست
کردم...اوففففففففف.....بعد دوازده سال دوباره دارم باید حجابم رو رعایت کنم و این خیلی
بده....
رسیدیم فرودگاه...سرم رو تو یقم فرو کردم چون اصال حوصله طرفدار ها رو نداشتم...ولی
مثل این که شانس باهام یار نبود چون متوجه من شدن و به سمتم اومدن....ای بابا....من
حوصله خودمم ندارم...به هزار بدختی
ادامه دارد):):
اینم از عکس هیراد.. .امیدوارم خوشتون بیاد
نظرو الیک فراموش نشه هااااااااا
به کمک هیراد و چند تا از خدمه اونجا جمعیت و کنار زدم و رفتم سمت هواپیما
شخصیم......بعله...نکنه انتظار داشتین با هواپیما معمولی برم که مردم بریزن
سرم؟؟؟نعععع.عمرا.
برگشتم و به هیراد خیره شدم....اومد روبه روم وایساد تو چشماش یه چیزی بود یه چیزی
که تا حاال ندیده بودم.سعی کردم ذهنش رو بخونم ولی خالی بود..اومد بغلم کرد و با لحن
خاصی گفت
مراقب خودت باش ....هورا...سالم برگرد....من که داشتم از تعجب شاخ درمیوردم .گفتم
16
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باشه...داداشی...کلمه داداشی رو که گفتم خیلی ناراحت شد ولی برای چی؟؟؟تو ذهنش گفت((لعنتی..من داداش تو ...نیستم))....وا.این چی میگه؟؟؟وللش .روی پنجه
پام بلندشدم و گونشو طوالنی بوسیدم.وقتی برگشتم و به چشماش خیره شدم ماتم
برد.جفت چشماش غرق در اشک بود...خواستم بپرسم برای چی گریه میکنی که سریع
پیشونیم رو بوسید و تو ذهنش گفت((منو دیونه تر نکن هورا....خواهش میکنم))یعنی
چی؟؟هیراد چش شده؟؟خواستم سوالم رو بپرسم که دیدم نیستش...هرچی اینور اونور رو
نگاه کردم پیداش نکردم...پوفففففف.
االن پروازم میره واسه همین رفتم سوار هواپیما شخصیم شدم.
**********
بالخره بعد ساعت ها رسیدم به وطنم...جای که من توش متولد شدم....همین که پیاده
شدم هوا رو با اشتیاق فراوان فرستادم تو ریه هام،ولی عجب.....خوردم،هرچی دود و کثافط
بود رفت تو حلقم.شروع کردم به سرفه کردن....اه..اه..اینجا که اینشکلی نبود..چقدر هواش
الوده شده ...اه...اه...حالم بهم خورد.رفتم سوار یه تاکسی شدم....
راننده یه پیرمرد بود از اون بداخالقا..اینو از اون اخماش فهمیدم...
تو طول راه فقط داشتم ذهنش رو میخوندم
((ای خدااااااا.اخه رانندگی هم شد شغل؟؟؟االنم که برم خونه اقدس هی غر میزنه میگه..
زن همسایه فالنه...زن همسایه چی داره...زن همسایه چی نداره..ما اینو داریم...اونا اینو
ندارن...ای خداااا...اخه من چه کنم از دست این پیرزن غر غرو جز غر زدن هیچ کار دیگه
ای بلد نیست)).وای خدا .داشتم میپوکیدم ازخنده..دیدم یه نگاه از تواینه بهم کرد و تو
ذهنش گفت((بیا...اینم هی از اون ساعتی که نشسته تو ماشین هی داره بر و بر منو نگاه
میکنه....معلوم نیست چی تو صورت من دیده که اینجوری از خنده سرخ شده))..سرم رو
انداختم پایین .وای داشتم میمردم از خنده...دیگه طاقت نیورد و عصبی پرسید
ببخشید خانوم...چیز خنده داری دیدین؟؟؟با این که فارسی بلد بودم ولی فقط میتونسم بفهمم در واقع بگم میخواستم یکم کرم
بریزم...واسه همین به انگلیسی پرسیدم.
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بله؟ببخشید ولی متوجه نشدم.دیدم پیرمرده گفت
بیا....اینم که خارجکیه...حاال من از کجا بفهمم این اجنبی چی می خواد بگه؟؟.چشام گرد شد.این به من گفت اجنبی؟؟؟همچنان داشتم نگاش میکردم که تو ذهنش
گفت((ای بابا حاال من چجوری بهش بفهمونم؟؟))
ببین دخترم...یعنی...اخی...انا...محزون...از دست...اومممم...اها....بنته...زنم....همچنان داشتم با چشمای گشاد شده نگاش میکردم.به جون خودم در معرض انفجار
بودم...خوبه خودش میگه اجنبی بعد داره عربی صحبت میکنه..عجب!!!!وای خدا اگه یکم
دیگه میموندم حتما منفجر میشدم....رو بهش به انگلیسی گفتم
پدرجان...من متوجه حرفاتون نمیشم...((بیا...هر وقت دوتا زبون نفهم به پست هم میخورن همین میشه دیگه...نه من میفهمم
این چی میگه..نه اون میفهمه من چی میگم))(این و به میز میگن بی ادب)خالصه بعد چند
دقیقه رسیدیم به مقصد مورد نظر...دست کردم توی کیف پولم و ده دالر در اوردم و رو
بهش گفتم
شرمنده...ولی پول ایرانی همراهم نیست..پیرمرده هم پوفی کشید و گفت خدا بده برکت.
************
جلوی در ویال وایساده بودم و به نماش خیره شده بودم...
با ذوق در خونه رو باز کردم ووواووو..اینجا رو ببین ...یه جاده ینگ فرش شده سفبد که دو
طرفش درخت و گل و بلبل بود ((محله یه گل و بلبل محله ی گل و بلبل محله ی-...دههه
باز تو زدی زیر اواز؟؟؟؟؟-ایشششش....باید از خدات هم باشه من دارم برات میخونم-من
اگه نخوام تو بخونی باید کیو ببینم؟؟؟؟؟؟؟؟؟-پو ففففف اصال من رفتم ))
از همین جا یه چیزی دیدم با سرعت نور خودم رو رسوندم لهش.
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جیییییییییغ یه تاب سفید که زیر یه درخت بید مجنون بود که فکر کنم قدمتش به صد سال
میرسید...با جیغ جیغ نشستم روش وشروع کردم به تاب بازی..که یادم افتاد هنوز داخل
خونه رو ندیدم.سریع خودم رو رسوندم به در و با یه حرکت بازش
کردم..جوننننننن.جووووووونننننننننننن.همون چیزی که میخواستم..همه چی اسپورت
بود..با رنگ های سیاه و سفید..یه پیانو سفید و مشکی هم درست گوشه خونه بود که کامل
تو دید بود ...رفتم نشستم رو صندلی و دستم رو کشیدم رو پیانو..عالی بود..عاشقتم
داداشی....بلند شدم ورفتم در اولین اتاق رو باز کردم
یه اتاق ساده با یه کمد دیواری و میز توالت و یه تخت یه نفره..فقط همین؟؟؟؟ پوففففف
.نوچ این خوب نیست.رفتم سراغ اتاق بدی .واو .یه تخت دونفره.جوووونم.ایول اینجا یه
کمد دیواری بزرگ با یه کتابخونه داخلش بود..با یه در دیگه که فکر کنم حموم دسشویی
بود.عالی بود فقط یه مشکل داشت....اینم که دکوراسیونش قرمزززززززز و مشکی
بودددددد.تنها رنگی که تو این دنیا ازش متنفر بودممممممممم.چون شددددیییییییدددد
منو یاد خون مینداخت..در اتاق رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم.پوفففففففف.رفتم سراغ
اخرین در.....که از شانس . ...که داشتم حموم دسشویی بود..ای توف به این
شانس.خواستم برگردم که راه پله رو یه گوشه دیدم..با سرعت ازش رفتم باال.....
جوننننننننننننمی جونننننن یه دوتا در دیگه اینجا هم بود.....سریع در اتاق اولی رو باز
کردم.اه اینکه دکورش لیموییه...ایییییی.در دومی رو هم باز کردم.اها.حاال شد..این یکی
دکورش سفید و سورمه ای بود.رفتم پایین چمدونم رو اوردم و تو همین اتاق
گذاشتمش...لباسام رو گذاشتم داخل کمد دیواری لباس های خودم رو هم دراوردم تا برم
حموم..............
اخیشششششششششش.عجب حمومی بوداااا.از حموم که اومدم بیرون دیدم گوشیم داره
زنگ میزنه...
از همون جا شیرجه زدم روش....
 Hi-الو؟؟؟...اممممم....ببخشید همراه اقای واتسون؟؟؟؟
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از شنیدن صداش یه لحظه ترسیدم.....ولی...امکان داره که فقط صداش شبیه اون
باشه...اره همینه...
اوه بله.بفرمایینشما؟؟؟من سرهنگ واتسون هستم.ها؟؟؟مگه با سرهنگ واتسون کار نداشتید؟؟چرا...چرا..شما سرهنگ واتسونید؟؟؟بله...خودم هستم...اوه...خوب....بعد از صاف کردن صداش گفت.من سردار حیدری هستم....چی...وای نه....ینی اون..اون...پدرمه.....
با صداش به خودم اومدم
الوو....الو....هنوز گوشی دستونه؟؟اوه بله بله...خوب خودم رو که معرفی کردم.....لطفا فردا راس ساعت ده نیم اداره باشید.بیاید به اینادرسی که براتون میفرستم....
باشه...امر دیگه ای ندارید قربان؟؟؟نه...خدافظ.-خدافظ.
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همین که قطع کرد یه نفس راحت کشیدم....باورم نمیشد....من...من...داشتم...بعد
.....دوازده سال با پدرم حرف میزدم....از خوش حالی نمیدونستم چی کار کنم....ولی با
یاداوری حرف جان پکر شدم ....اه ....بیخیال شدم.
به ساعت نگاهی انداختم...دوازده ظهر بود....رفتم بانداژم رو از داخل لباسام دراوردم و
بستمش به سینه هام.یه تیشرت مشکی هم پوشیدم با شلوار مشکیه دمپا.یه سوییشرت
مشکی که روش حروف انگلیسی داشت هم پوشیدم....خوب....اها...یه کاپ کاله مشکی هم
گذاشتم سرم...به خودم تو آیینه خیره شدم...ورست شبیه پسرا شده بودم...کلت کمری مو
گذاشتم پشت کمرم و دوتا دسبند هم برای احتیاط برداشتم.بعد از برداشتن مدارکم از خونه
زدم بیرون....
******
بی هدف داشتم تو خیابونا پرسه میزدم.یهو چشمم افتاد به یه گالری موتور .اخجون.من
عاشق موتورم...رفتم داخلش .وووووااوووووو چقدر موتور.صاحب گالری اومد پیشم و با
خوشرویی باهام احوال پرسی کرد.منم جوابش رو دادم و ازش خواستم موتورهاشو بهم
معرفی کنه((خخخخخخ مگه ادمن بخواد برلت معرفیشون کنه-.نههههه منظورم-....
مدونم..مدونم...به کارت برس...فقط جمله بندید تو حلق خواننده ها)) سه چهار تا بهم
معرفی کرد ولی من از هیچکدومشون خوشم نیومد...که یهو چشمم به یه موتور خورد...یه
موتور که کامال مشکی بود با چرخ های خیلی گنده...البته خوده موتور هم گنده بود....و برای
اینکه بتونی فرمون رو بگیری باید کامال روش خم میشدی....همینجوری داشتم نگاش
میکردم
که صاحب گالری اومد و در گوشم گفت
از این موتور خوشت اومده؟؟؟از این که بهم نزدیک شده بود اخم کردم...ازش فاصله گرفتم و خیلی خشک گفتم؛
ارهولی گرونه ها...بعید میدونم بتونی پولشو پرداخت کنی...این یکی از بهترین موتور هایآلمانیه با کارایی باال....یه پوزخند زدم و گفتم
21
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هه...همینو میبرم....چشاش گرد شد...ولی بعدش با بیخیالی شونه شو انداخت باال و گفت
هرطور که خودت میدونی....رفتم پای میز برای امضای قرارداد
بعد از امضای قرارداد والبته پرداخت هزینه هنگفتی چیزی هول هوش بیست
میلیون((....چیییییی؟؟؟؟یعنی تو بیست تومن فقط دادی به خاطر این موتوره؟؟؟-اره خو
چیه مگه؟؟؟-اره و....الله اکبر-...یعنی خاک بر مخت....اخه تو که دختری این موتور برا
چیته -...من عاشق سرعتم میفهمی؟؟؟-اوووههه یه راس میگی ها په چرا من یاد نبود؟-
واس اینکه شوما فراموشکاری جانم-...اها ....فعال بیخیال شو زودتر یه کاله کاسکت هم بخر
تا بریم دور دور-.اوکی خوشم میاد همه جوره مثل خودم پایه ای-...میدونم)).یه کاله
کاسکت هم خریدم....صاحب گالریه گفت که تو باکش بنزین هست...پس فعال نیازی
نیست بنزین بزنی...منم سوویچ موتور رو گرفتم.
ساعت تقریبا چهار بعدازظهر بود.نمیدونستم....بین دوراهی بودم...دلم میخواست برم
ببینمشون ولی از یه طرف هی حرف های جان تو ذهنم اکو میشد....ولی...عیب نداره.دلمو
به دریا زدم و رفتم به سمت خونه قدیمیم....اره..من میخواستم خانوادمو حتی اگه برای یه
لحظه هم که شده ببینم...ولی اجازه نمیدم اونا منو ببینن.واسه همین با سرعت به سمت
خونمون روندم.
بعد بیست دقیقه بالخره رسیدم.رفتم اروم پشت یه وانت ابی. .اسمش چی
بود؟؟؟؟(نیسان...نیسان...بگو نیسان)اها ...اها....نیسان...و از همونجا به در خونمون خیره
شدم........
نمیدونم چند دقیقه بود که همینجوری داشتم بهش نگاه میکردم که یهو در خونمون باز شد
و یه پسر همسن سال خودم که خیلی شیک پوش بود اومد بیرون..ناباورانه زل زدم
بهش....زیر لب زمزمه کردم
هومن؟؟؟؟؟باورم نمیشد!!!اون...اون...هومنه...اون قل دوم منه....((...
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ادامه دارد):):):
اینم از عکس هومن...الیک و نظر فراموش نشه هااا....
اره من و داداشم هومن دوقلو بودیم که ازلحاظ ظاهری باهم مو نمیزدیم....انگار که منو پسر
افریده باشن تنها فرقی که باهم داشتیم رنگ چشمامون بود که اونموقع من چشمام آبی
روشن بود و هامون سبز روشن))همینجوری داشتم نگاش میکردم.یه پیرهن سفید پوشیده
بود که استیناشو تا ارنج زده بود باال که از همون جا هم عضله های ورزیدش داشت
خودنمایی میکرد...یه شلوار پارچه ای مشکی هم پوشیده بود و کتش رو انداخته بود روی
ساعد دست راستش....
الهی هورا دورت بگرده که اینقدر دختر کش شده...الهی فدات بشم من....یهو انگار سنگینی
نگاهم رو حس کرد چون با تعجب برگشت و به دنبال من گشت...سریع خودم رو پنهان
کردم...اگه االن من خون اشام نبودم مطمنن.....هوففففف.موتورم رو روشن کردم و به
سمت هومن رفتم .البته فقط میخواستم از کنارش رد بشم.وقتی که داشتم ازکنارش رد
میشدم یه لحظه چشم تو چشم شدیم...اون به من نگاه میکرد و منم به اون.....ولی زیاد
طول نکشید که نگاهم رو دزدیم و با سرعت از اونجا دور شدم.
@###########
اخیشششششش.بالخره رسیدم خونه.از صبح تا حاال چیزی نخورده بودم واسه همین خیلی
گشنم بود.رفتم در یخچال رو باز کردمم...واو اینجا رو...از شیر شتر مرغ تا جون بچه ادمیزاد
داخلش بود((....ضرب المثل رو داشتید؟؟؟؟نه جان من حال کردید؟؟؟؟خخخخ)) یکم
کالباس دراودم و با گوجه و خیار شور و یه کوشولو کاهو هم گذاشتم و شروع کردم به
خوردنش...به به....به به....اینقدر بهم چسبید که نگو((...خاک بر سر شکموت کنم))..بعد از
خوردن غذا به سمت اتاقم رفتم و بعد از مسواک کردن دندون هام به سمت تخت خوابم
رفتم و بشمار سه خوابم برد.....
صبح با صدای االرام گوشیم بیدار شدم.از روی تختم بلندشدم و پریدم تو حموم......بعد از
یه دوش مختصر و مسواک کردن دندونام رفتم سراغ کمد و یه مانتو سرمه ای که طرح های
طالیی داشت ،به همراه یه شلوار و شال سفید پوشیدم.عطرم رو برداشتم و زدم به دوتا مچ
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دستم.مدارکم رو برداشتم و به همراه پرونده ام،که کار های درخشانم توش ثبت شده بود به
سمت اون ادرسی که برام اس ام اس شده بود به راه افتادم...
ساعت یک ربع به ده رسیدم اونجا.در اداره وایسادم و یه نفس عمیق کشیدم...با تعجب
چشامو باز کردم و دوباره بو کشیدم....نه این امکان نداشت.....این...این بویه ..
اخمام رفت تو هم .این امکان نداشت که یه گرگینه اینجا باشه!!!!ای توف به این
شانس...شاید اشتباه متوجه شدم؟؟ با احتیاط بو رو خیلی نامحسوس دنبال کردم و رسیدم
به یه در قهوه ای سوخته که طرح های خیلی قشنگ روش بود.....یه نفس عمیق
کشیدم...خودش بود دستم رو بردم سمت در که در رو باز کنم که به خودم نهیب زدم....برو
هورا االن دیرت میشه.یه نگاه به ساعت مچیم انداختم..اوه اوه سریع از در فاصله گرفتم و
به سمت خانومی که پشت میز بود رفتم...
ببخشید خانوم......خانوم...خانوم.....اون که تا حاال سرش تو یسری برگه بود یهو سرس رو اورد باال....و با تعجب به من خیره
شد...اخه داشتم به انگلیسی حرف میزدم ...قبل گفتم که...میخوام یه کشولو کرمولک
ریزم؛) ؛)دوباره گفتم
خانوم؟؟؟؟؟اوه بله؟؟بفرماید در خدمتم...جالب بود بلد بود انگلیسی حرف بزنه.بایدم بتونه...عجب حرفا میزنی هااا..
من سرهنگ واتسون هستم....با سردار حیدری کار داشتم....بله...خیلی خوش اومدید..بفرمایید ته راه رو در قهوه ای رنگ...ایشون منتظرتون هستن...خیلی ممنون...بلندشد و بهم احترام گذاشت منم سرم رو تکون دادم و رفتم به همون سمتی که خانومه
گفت.
سر و وضعم رو درست کردم و در زدم....
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یه صدای خشک و سرد((احیانا اون سرد و خشک نیست؟ ؟؟؟-چه فرقی داره....مهم
مفهومه که خوانندگان گرامی متوجهش میشن...مگه نه؟؟؟؟-پوفففف از بس .....هی
خداااا)) گفت بفرمایید...وای خدا فقط خواهشا اون چیزی که فکر میکنم نباشه...یه نفس
عمیق کشیدم و در و با اعتماد به نفس باز کردم و وارد شدم......
همین که در و باز کردم از تعجب دو تا شاخ خوشگل رو سرم سبز شد .اهههه چقدر بزرگ
بود اینجاا....کلی دم و دستگاه اینجی بود که من ازش سر در نمی اوردم((اره جون عمه
نداشتت))یه میز کنفراس ده پونزده نفره هم وسط اتاق بود که چند نفر روش نشسته
بودن((روش؟؟؟؟؟ یعنی خاااااککککک با این جمله بندیت)) شروع کردم به انالیز
کردنشون ...دو تا دختر اینور میز نشسته بودن که انگار سیب رو از وسط کرده باشی دو
گالبی ...از بس شبیه هم بودن ....اونطرف میز هم یه پسر که میخورد  91سالش باشه با
سه تا مرد نشسته بودن و بر بر منو نگاه میکردن...رسیدم به سر میز ....باورم
نمیشد....انگار یه سطل اب یخ ریخته باشن سرم.....اونم داشت با بهت به من نگاه
میکرد...سریع به خودم مسلط شدم...انالیز کردنم دو ثانیه بیشتر طول نکشید.خواستم
خودم رو معرفی کنم که همون پسر اولیه گفت
ستوان جدیدی هستید؟؟؟؟ابرو هام از تعجب پرید باال...جانمم؟؟؟اقا قبول دارم که قیافه ام بچه گونه میزنه ولی ه
دیگه تا این حد...
خواستم حرفی بزنم که همون پسره دوباره پرید وسط حرفم...
میگم جناب سردار؟؟؟این اقای واتسون کی تشریف میارن؟؟؟معلومه که خیلی وقتنشناس هستن...
بعدشم یه اشاره به ساعت روی دیوار کرد...
نه دیگه .این خیلی داره پروو میشه...
پدرم....همونی که سر میز نشسته بود با بهت گفت.
االناست که برسه...دخترم...کا..ری داشتی.؟؟؟25
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صدام رو صاف کردم و به انگلیسی گفتم((مخصوصا انگلیسی حرف زدم تا این بچه ژیگول
بفهمه با من اینطوری حرف نزنه وگرنه منو چه به انگلیسی حرف زدن؟؟؟))
سرهنگ واتسون هستم.از پاریس برای منهدم کردن باند عقرب سیاه اومدم...همشون داشتن با چشای گرد شده نگاهم میکردن حتم دارن حتی یه کلمه از حرف هامو
نفهمیدن..خخخخ...
دیدم یکی از اون دخترا با تعجب یهو گفت
ها؟؟؟؟؟تو..؟؟؟؟یعنی ببخشید شما سرهنگ واتسونید؟؟؟کلمو به معنای اره تکون دادم ....دوباره همون دختره با تعجب گفت
دروغ میگی!!!!!پدرم با صدای لرزون گفت.
میت..ونم....مدارکتون...رو.ببینم؟؟اوه بله حتما...بعدم پرونده مو به اونیکی دستم دادم ....و به سمت پدرم حرکت کردم..ضربان قلبم رفته
بود باال..نه نباید بفهمه که من...که البته مطمنم منو شناخته..مگه میشه یه پدر دختر
خودشو نشناسه؟؟؟به هر حال...من ..من...من نباید خودمو لو بدم...حتی اگه پدرم منو
بشناسه واسه همین باآرامش رفتم سمت پدرم و پرونده رو گذاشتم روی میز ولی ای کاش
با این دستم نمیدادم....چون نشونه ای که روی شصت دستم بود و به شکل یه حالل ماه
بود افتاد بیرون و دست پدرم که برای برداشتن پرونده اومده بود باال خشک شد و با بهت
به نشونه روی دستم خیره شد....
منم زیاد معطل نکردم و پرونده رو گذاشتم روی میز و از پدرم فاصله گرفتم...پدرم سریع
پرونده رو برداشت و شروع به خوندنش کرد...منم که این وسط مثل برج زهرمار وایساده
بودم ....
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اون یکی دختره به انگلیسی گفت...
بفرمایبد بشینید...منم فقط سرم رو تکون دادم و کنار همون دختره جا گرفتم ...بعد ده دقیقه پدرم سرش رو
اورد باال در حالی که نم اشک تو چشماش بود گفت
بله...مدارکشون درسته...اونا هم انار تازه باور کردن که راس میگم..
پسره داشت با پوزخند نگام میکرد.اخم کردم.
خوب نمیخواید شروع کنید؟؟؟همشون با حالت سوالی نگام میکردن...
همون دختره که کنارم بود گفت.
ایشون میگن نمیخواید شروع کنید؟همون پسره با حالت مسخره ای گفت
اوه...حتما چرا که نه...دختره به انگلیسی برام ترجمه اش کرد البته محترمانه...
یه نفس عمیق کشیرم تا نزنم لهش کنم بچه ژیگول رو....دوباره بوی گرگینه به مشامم
رسید...اخمم بیشتر شد و به در خیره شدم...همون لحظه یه نفر در زد و اون گرگینه
ناشناس وارد شد.به اون شخص نگاه کردم...یه پسر  11یا 13ساله.
با پوستی برنزه ..چشم و ابرو مشکی و موهای مشکیش رو هم یه طرفه ریخته بود رو
صورتش.لبای قلوه ای با فک مکعبی قدش فکر کنم  231یا  231بود ...
هیکلش که دیگه نگوووو....هر کوری هم میدید میفهمید ورزشکاره .از بس هیکلی بود اون
لباس نظامیش داشت جر میخورد.....
نگاه کردنم سه ثانیه هم طول نکشید...
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اومد درست روبه روی من نشست...اخه بگو جا قحط بود اومدی نشستی
اینجا....پوفففففف...دیدم تو ذهنش گفت...
((جونننن...عجب جیگریه!!!این دختره تا حاال کجا بود من ندیدمش؟؟؟عجب چشمای داره
المصب))اخمم غلیظ تر شد....یعنی چی؟؟؟شیطونه میگه همینجا با جفتگ بپرم تو
صورتش هااااا....همون پسر گرگیه گفت
خوب...بهتر نیست شروع کنیم؟؟؟؟بابا-اوه..بل..ه  ...خوب..بعد به من به انگلیسی گفت
بابا-ایشون سرهنگ کیان فرد هستن کسی که قراره توی این ماموریت همکار شما باشه...
بعد روبه همون پسر گرگیه کرد و گفت
ایشون هم......سرهنگ واتسون هستن...پسر گرگیه با تعجب به من خیره شد((....دوستان ببخشید میپرم وسط داستان ولی از این
به بعد اگه هر کی تو ذهنش خواست حرفی بزنه تو *(())*این عالمت میزارمش....باتشکر))
*((این؟؟؟؟این که هنوز بچه است....هه*))..جانننم؟؟؟؟؟چیشد؟؟؟این به من گفت
بچه؟؟؟هوفففف اروم اروم نفس عمیققققق....پوففففف...فقط سرم رو تکون دادم
همون پسر اولیه .دهههههه یه نگاه به اتیکتش انداختم اها سرگرد خانی...سعی داشت
انگلیسی حرف بزنه...
خوب...اممممشی ایز..نه نه....مستر واتسون...نه نه چی بود...اکه هی....خخخخخ وای داشتم میپوکیدم ازخنده به انگلیسی رو به سرگرد خانی گفتم...
من فارسی متوجه میشم..نیازی نیست اینقدر خودتون رو جرواجر بدید تا دو کلمهانگلیسی حرف بزنید...یهو دختر بقل دستیم پوکید از خنده...خواهرش هی سعی داشت
ارومش کنه ولی خودش هم دست کمی از اون نداشت....به زور خندشو خورد و عذرخواهی
کرد...رو به سرگرد خانی گفت.
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ایشون فارسی متوجه میشن پس نیازی نیس که اینقدر خودتون رو جر...یعنی اذیتکنید....
سرگردخانی-اها...
پدرم شروع کرد به معرفی کردن گروه....
اون دوتا دختر که کنارم بودن سروان رضایی ها بودن..اون سه تا مرده هم به ترتیب سردار
مختاری سردار خاک باز و سرهنگ بنده خدا بود
ادامه دارد):):):
پانویس:پلیس خانوم وروجک...الهی من قربون اون عصبانیتت بشم..خوب دارم از سر
مینویسم تا بقیه هم بفهمن قضیه از چه قراره...باشه؟؟؟؟ زود زود مینویسم تا برسم به
همون جای که بودیم باشه؟؟؟؟؟؟؟مرسی قرفونت...بوس بوس...
راستی اگه خواستید بگید تا ادامش رو سریع بزارم....
مرسی از نظرتون........بای بای...راستی اینم امیرحسینه...سرهنگ کیان فرد.....
....خندم گرفت عجب فامیلی داره...بنده خدا....خخخخ البد همکاراش صدا میزنن بنده خدا
بیا این کار رو بکن....خخخخخ خندمو خوردم.
برای همه فقط سر تکون دادم....یکم توضیح در مورد باند بهمون داد و قرار شد اخر همین
هفته من بیام و توضیح بیشتری بهشون بدم....
پدرم بلند شد*((من...من....مطمنم تو هلنی...تو برگشتی))*وااای خاک به سرم شد پس
شناختم...نه من نباید به اونا نزدیک بشم....به همراهش بقیه هم بلند شدن منم بلند شدم
همه با هم احترام گذاشتیم و پدرم به همراه اون آقایون از اتاق خارج شدن....سرگرد خانی
رو به سروان رضایی ها گفت که اتاقم رو بهم نشون بدن اونا هم همزمان با هم احترام
گذاشتن و گفتن اطاعت میشه قربان بعد احترام گذاشت و رفت.منم بدون اینکه نگاهی به
سرهنگ کیان فرد بندازم از اتاق خارج شدم.یعنی بهش احترام نذاشتم......
خخخخخخ
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پشت سر اون دوتا دختره این جوجه راه افتادم تا رسیدیم به یه در مشکی رنگ.یکی از
دخترا در اتاق رو باز کرد و گفت
بفرمایید.با سر اشاره کردم که خودشون اول برن داخل..اونا هم با شک وارد اتاق شدن...منم رفتم تو
اتاق خوبه دکورش خوب بود..
*((یا خدااا....این که بدتر از سردار اخم میکنه...مطمنم از اون سگ اخالقاست*)).
*((خدایا...خودمو میسپرم به خودت معلومه از اون ادامیه که نمیشه با یه من عسل
خوردش...ولی عجب جیگریه...المصب باید مخشو بزنم*))...
سرم رو برگردوندم و با تعجب به اون دوتا خیره شدم..ازطرز فکرشون خندم گرفت...
ولی دوباره اخم کردم...
*(( یا خدا غلط کردم.....من عمرا اگه بتونم مخ اینو بزنم...خدایا خودت به دادم برس*))...
هر دوشون داشتن با ترس نگام میکردن..جونم جذبه...به نظر دخترای بدی نمیومدن..واسه
همین یه لبخند زدم که دوتا چال لپم نمایان شد..با خنده به فارسی گفتم...
من هورام....از اشنایی با شما خوشوقتم...میشه اسماتون رو بهم بگید؟؟اونا دوتا که تا حاال داشتن با بهت بهم نگاه میکردن یهو یکیشون گفت..
عه فارسی بلدی؟؟؟بله.عجب!!!نمیخواید معرفی کنید؟؟؟م..من...اتوساممنم اتریسام...30
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دستم رو بردم جلو و بهشون گفتم...
امیدوارم دوستای خوبی باشیم..اوناهم با دودلی بهم دست دادن...منم به گرمی دستشون رو فشردم .رفتم نشستم رو کاناپه
اوناهم اومدن روبه روم نشستن...
اتوسا-هوفففف....فکر میکردم از اون گند اخالقای..
اتریسا-اره منم همین فکر رو میکردم...باخنده گفتم...
دیدین که نیستم....اتریسا-جوووووننننن...عجب صدای داری توووو...
با تعجب به اتریسا خیره شدم که اتوسا زد پس کله اتریسا..
اتریسا-خو مگه دروغ میگم؟؟؟صداش زنگ داره خیلی قشنگه....بعد روبه من کرد و
گفت..
میگم؟؟احیانا شما خواننده ای چیزی نیستی؟؟؟؟اتوسا گفت
به دل نگیر این خواهر من خل و چله.....باخنده گفتمعیب نداره...راستش من....پرید وسط حرفم و گفتاتریسا-فهمیدم....
بعدم یه بشگن زد و گفت
تو مدلی؟؟؟؟من همینجوری با خنده و تعجب بهش نگاه میکردم که اتوسا یکی دیگه زد پس کله اش
اتریسا-اخ..چرا میزنی ضعیفه..
اتوسا-ضعیفه عمته....
31
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اتریسا-چرا به عمه خودت فحش میدی؟؟؟
اتوسا با حرص روشو کرد سمت من و گفت
هورا جان....این از همون اول هم خل و چل به دنیا اومده.....شما اگه چیزی دیدی بدونتقصیر خودش نیست..اتریسا پرید وسط حرفش
اتریسا-د یهویی بگو من روانیم دیگه...چرا مقدمه چینی میکنی؟؟؟
بعد رو به من که داشتم با ابرو های باال رفته نگاهشون میکردم کرد و گفت
هورا جونم؟؟؟به نظرت من خل و چلم؟؟؟اینقدر بامزه این جمله رو گفت که منو اتوسازدیم زیر خنده...دیدم با حالت نمایشی سرش رو خاروند و گفت
یعنی اینقدر تابلو که خل و چلم؟؟؟؟اتوسا-نه اصال هم معلوم نیست راحت باش...
دوباره زدیم زیر خنده...
یکم بعد دیدم اتریسا با دقت زل زده به موهام..بعد یهو انگار که چیز جالبی دیدیه باشه زد
به بازو اتوسا و گفت
وااااایییییی .اتی ....اتی....ببین موهاش چقدر خوشمله...اوممم...اوممممم.....موهات چیرنگیه هورا جونم؟؟؟
با خنده گفتم
یخی.....ها؟؟؟؟............واو.......چقدر خوشگله.....رنگش خدادایه یا رنگ کردی؟؟؟؟اتوسا-خوب خره مال خودشه نگا ابرو هاشم همون رنگیه فقط یکم تیره تر....
اتریسا-اخه برام عجیبه!!!! چرا موهات این رنگیه؟؟؟
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خوب((.....بگو ارثیه))این ارثیه...اتوسا و اتریسا همزمان باهم گفتن
چه جالب!!!!اتوسا-واییییی تو اگه شالت رو دربیاری خیلی جیگر میشی.......
اتریسا-اره...راستی یه سوال تو چطور بلدی فارسی حرف بزنی؟؟؟؟
خوب من اصالتم ایرانیه...اتوسا و اتریسا-نننعععععع....
ارههههه...اتریسا-اگه ما ایرانیا همچین دخترای خوشگلی داشتیم دیگه غمی نداشتیم که...
اتوسا-اهوم راس میگه....
میگم یکیتون بیاد این هندونه هارو از من بگیره زیادی سنگین شدن...هر دو شونخندیدن..
یکم دیگه موندم بعدش پاشدم از هردوشون خدافظی کردم و اومدم بیرون...همین که در و
بستم رفتم تو شکم یه نفر...در واقع تو بغل یه نفر.....همینجوری سرم رو اوردم باال تا
رسیدم به صورت اون شخص ...عه...این که سرهنگه....یه اخم غلیظ نشوندم وسط
پیشونیم بدون هیچ حرفی از کنارش رد شدم...از اداره خارج شدم و به اون ادرسی که
هیراد دیشب برام اس ام اس کرده بود رفتم تا ماشینم رو تحویل بگیرم...بعد از حدود چند
دقیقه رسیدم به همون شرکت...ماشینم رو تحویل گرفتم سریع پریدم پشتش...
اخیشششششششششش هیجا مثل ماشین خوده ادم نمیشه((اوال که اون خونه ادمه...دوما
خوبه فقط چند روزه ندیدش-ای خدااااا....شد یه بار من بیام یه حرفی بزنم تو نظر
ندی؟؟؟؟-خوب عزیزم فارسی را پاس بدار تا کاریت نداشته باشم-هیییی مردم وجدان
دارن منم وجدان دارم...حتی نمیزاره برم تو حسسس-....خیلی خوب بابا...بریم خونه؟؟؟-
اهووو...امر دیگه ای نداری؟؟؟تعارف نکنی ها!!!-خیلی خوب حاال چون اصرار داری میگم
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سر راهت یه چیز بگیر که دارم میمیرم از گشنگی-...خیلی پروویی میدونستی؟؟؟-اختیار
داری-هوفففف))دیگه به حرف های وجدانم گوش ندادم وه به طرف خونه به راه افتادم..
###############
امیر حسین.
صبح با صدای االرام گوشیم از خواب نازم دست کشیدم...
به زور دل از رخت خوابم کندم و بلندشدم...چندتا فحش هم نثار سازنده هرچی گوشی و
تلفن و اصال هرچی ...بود کردم.......رفتم تو حموم و یه دوش ده دقیقه ای گرفتم که کلی
سرحالم کرد....بعد از اون رفتم به سمت آشپزخونه و یکم شیر برای خودم گرم کردم.یه
بسته کیک شکالتی هم در اوردم...یه نگاه به ساعت کردم..یا ابولفضل....االن سردار بیچارم
میکنههه.....شیرو که خوردم تا ته سوختم...کیک رو که دیگه نمی دونم چجوری قورتش
دادم...سریع رفتم تو اتاقم و یونیفرمم رو پوشیدم..دههه...اینم که تنگ شده
((عزیزم...تو روز به روز داری گنده تر میشی...مشکل از خودته))...هوووفففف بیخیال بعدا
یکی دیگه میخرم..موهامو یه طرفه...ریختم رو صورتم...سوییچ بنز سفیدم رو برداشتم...و
سریع سوارش شدم...
#########
سردار بهم گفته بود امروز قراره اون شخصی که بهمون توی این ماموریت کمک
کنه،بیاد...من هیچی ازش نمیدونم فقط یه اسم میدونم...سرهنگ واتسون....حتی اسم
کوچیکشم نمیدونم...فکر کنم یه پیررمرد یا مرد جون باشه...همین که رسیدم سریع پارک
کردم و تا خوده اتاق سردار مثل اسب دوییدم...یه نگاه به ساعتم کردم..یا خداااااا....ده
دقیقه تاخیر داشتم..یه نفس عمیق کشیدم دوتا تقه به در زدم و بعد از اجازه ورود داخلش
شدم.فورا سالم نظامی دادم.نگاهم که به صورتش افتاد واقعا ترسیدم...همچین اخم کرده
بود که بیا و ببین...
ص..صصبح....به..خیر قربان...فقط سرش رو تکون داد و گفت که بشینم روی مبل.منم نشستم...
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خوب...امروز قراره همکار جدیدمون از پاریس بیاد....ازت میخوام راس ساعت ده نیمسالن کنفراس باشی....میتونی بری....
همین؟؟؟فقط میخواست اینو بگه؟؟؟خواستم بپرسم اسم کوچیکش چیه که گفت
 وقتی اومد میتونی ببینیش...حاال میتونی برییعنی هری برو حوصلتو ندارم...
منم بلندشدم احترام گذاشتم و اومدم بیرون...
رفتم تو اتاقم..تا ساعت ده نیم فقط داشتم مگس میپروندم..یه لحظه احساس کردم کسی
پشت دره.واسه همین بلند شدم و در و باز کردم اما کسی رو ندیدم......شونمو انداختم
باال...البد توهم زدم...اوه اوه ساعت ده و 21دقیقه شد بدبخت شدم...در اتاق رو بستم و به
سمت سالن کنفرانس به راه افتادم....
بعد از در زدن وارد شدم.....
یه نگاه سرسری به بچه های خودمون انداختم ولی یه نفر رو نشناختم...یه دختر بود...یه
نیم نگاهی به سرتاپام کرد بعد سرش رو بیخیال
برگردوند.....جانننن؟؟؟؟؟چیشد؟؟؟؟؟؟دخترا با دیدن من ذوق مرگ میشن اونوقت
این.....استغفرالله....رفتم دقیق روبه روش نشستم...
اوففففف.عجب جیگریه....این تا حاال کجا بود من ندیدمش؟؟؟؟؟؟جووونننننن چشماشو
نگاه....دیدم دختره یهو اخم کرد وقتی سردار گفت این همون سرهنگ واتسونه خیلی
تعجب کردم...با خودم گفتم این که خیلی بچه است...اینبار اخمش غلیظ تر شد...بعد از
یکم صحبت کردن...بالخره اجازه مرخصی دادن...ولی نمیدونم چرا سردار اینقدر پریشون
بود و مدام به سرهنگ واتسون نگاه میکرد...نمیدونم چرا....به من چه؟؟مگه من
فضولم....بعد از رفتن اونا سرهنگ واتسون هم به همراه سروان رضایی ها از اتاق رفتن
بیرون؟؟؟؟؟جججججججججاااااااننننممم؟؟؟؟؟؟تین چرا به من احترام
نذاشت؟؟؟؟؟؟شیطونه میگه....هوفففف....رفتم به سمت اتاقم....بعد حدود دوساعت
حوصلم سر رفت رفتم تا یکم هوا بخورم...از کنار اتاق سرهنگ واتسون رد شدم که همون
لحظه یهو در اتاق باز شد و یه دختر یا بهتره بگم سرهنگ اومد تو بغلم...اول با تعجب به
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روبه روش خیره شد بعد کم کم سرش رو اورد باال و به من نگاه کرد..بدون هیچ حرفی اخم
کرد و از کنارم رد شد...دوباره احترام نذاشت..دوباره ......ای خدااااا......
###########
ساعت اداری تموم شده بود همین که پاموگذاشتم بیرون.....
زنگ زدم به هادی.به بوق اول نرسیده درجا جواب داد.انگار رو گوشی خوابیده بود....خخخ
هادی-به به ......سالم بر پلیس مملکت....احوال شما؟؟؟
سالم.من خوبم.....نه طورو خدا زحمت نده......خانواده هم خوبن ....سالم میرسونن......باز داشت چرت و پرت میگفت...ای خداااااا......
هادی باید بچه ها رو اخر ماه جمع کنی یعنی فرداهادی-بیایم خونه تو دیگه؟؟؟
چه خبر بیایین اینجا؟؟؟مگه خونه خالتونه؟؟؟؟هادی-نه خیر ....خونه رفیقمونه...
بیخود....هنوز یادم نرفته ماه پیش چطور ...به خونه زندگیم گند زدین......هادی-بشین بینم بابا..ما میایم
بیخود کردی من میگم نه بگو چشم..خیر سرم الفام....خوب بابا تو هم هی الفا الفا میکنی برامممم..باشه بیایم همون جا همیشگی؟
اره...خوب من برم خبر بدم کاری باری؟؟؟؟نه شرت کم36
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خدافظ الفا جون.گوشی رو قطع کردم.این هادی ادم بشو نیست..
خوب بزارید بگم که من کیم و صد البته چیم.
من سرهنگ امیر حسین کیان فرد  13ساله تک پسر سردار رضا کیان فرد هستم...
و اماااا...من....یه....
گرگینه ام...قرن ها پیش گرگینه ها برای محافظت از انسان ها در برابر خطرناک ترین
موجودات جهان افریده شدیم .بدن ما اونقدر گرم هست که اگه حتی لخت هم بریم تو برف
بازم گرمه.و اما خطرناک ترین موجودات جهان..خون اشاما هستند که کار اونا خوردن خون
ادماست.خون اشاما دشمن های خونی ما هستند و ما سال هاست که با اون ها در جنگیم
اما تا حاال پای یه خون اشام به این منطقه باز نشده .و این نشون دهنده قدرت ماست((ای
شیررررررر))بعد چند دقیقه رسیدم خونه.......
#################
هورا.
صبح با صدای االرم گوشیم از خواب بیدار شدم.به روح سازنده هر چی گوشیه هم خوب
خوب فحش دادم.اخه من یه عمر ساعت  7صبح رفتم مدرسه حاال باید  1صبح برم سر
کار....ای خداا...با دیدن ساعت دست از غر زدن کشیدم و یکراست پریدم تو حموم...بعد
ده دقیقه اومدم بیرون و سریع لباس فرمم رو پوشیدم....چادرم رو سرم کردم ...واو...اینجا
رو...شکل این دختر مذهبیا شدم...به مچ دو تا دستم هم عطر زدم با دیدن ساعت سریع
به سمت ماشینم به راه افتادم...البته بماند نزدیک بود سه بار به خاطر این که چادر زیر پام
گیر کرد با کله بخورم زمین....ولی خدا رو شکر نیافتادم.سریع پریدم پشت فرمون از خونه
خارج شدم.....
ده دقیقه به هشت رسیدم ..اوووفففففف اصال جا واسه پارک نبود ...اخجون پیدا
کردم.البته جا پارکه دوبل بود.دیدم یه بنز سفید رنگ هی داره پشت سرم چراغ
میزنه...هه..البد میخاد برم کنار...عمرا حاال داشته باش...پامو تا اخر گذاشتم رو گاز و وقتی
به سه چهار متری جا پارک رسیدم همزمان هم فرمون رو چرخوندم هم ترمز دستی رو
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کشیدم.ماشین یه دور کامل دور خودش چرخید تا داخل جا پارک جا خوش
کرد......اها...حاال این کی بود که میگفت خانوما بلدنیستن پارک دوبل کنن؟؟؟؟؟ماشین رو
خاموش کردم و پیاده شدم....در ماشین رو قفل کردم نگاهم افتاد به دوتا سرباز دم در که
دهناشون اندازه اسب ابی باز شده بود چشاشون هم اندازه گاو درشت....یه لحظه خندم
گرفت
*((یا امام زاده بیژننننن!!!!!!این دیگه کیه........عجب ماشینی داره المصب*))...
*((خخخخ....سرهنگ رو کنف کرد....یعنی قشنگ سرهنگ رو با اون ماشینش گذاشت
جیب بغلش...خوبه پشت سرش هم بود *))..برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم که با
دهن باز سرهنگ و چشمای گردش مواجه شدم اخمامو کشیدم تو هم.....بدون توجه به
سرهنگ به راهم ادامه دادم و به اتاقم رفتم...........
تو اتاقم بودم که یه نفر در زد...اجازه ورود دادم.فکر کنم اتوسا یا اتریسا بود اومد داخل
سالم نظامی داد و گفت
سالم گل دختر...چطوری؟؟؟؟؟نه به احترامش نه به سالم کردنش....
با خنده گفتم
سالم.اومدم بهت بگم سرهنگ کیان فرد گفتن که برید دفترشون....اخمام رفت تو هم...خوب اگه کارم داره اون چرا نیومده اینجا...
خوب اگه کارم داره چرا من برم؟؟؟چرا خودش نیومد اینجا؟؟؟؟نمیدونم...فقط به من گفتن که بگم زودتر بیاین دفترش...اها باشه...با دستش خدافظی کرد و رفت بیرون.منم بلند شدم بینم این شازده پسر چی کارم داره .
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رسیدم در اتاقش در زدم بعد در و باز کردم و وارشدم
*((الاقل میزاشتی بگم بیا توبعد میومدی))*
این صدای ذهن سرهنگ بود.هه.رفتم داخل اتاق.اونجا سرگرد خانی با...با...دهه .....این
اتوساست یا اتریسا؟؟؟؟
فکر کنم اتوساست...بلندشدت وسالم نظامی دادن.نمیدونم چراهیچ جوره نمیتونستم بهش
ادای احترام کنم.چون درجه هامون یکی بود زورم میومد بهش ادای احترام کنم.ظاهرا اونم
همین حس رو داشت چون تک ذهنش گفت*((به وقت احترام نذاری هااا...یعنی من یه
جوری حالت رو بگیرم یه جوری حالت رو میگیرم که بیا و ببین..دختری پرو*)).بدون هیچ
حرفی رفتم نشستم روی مبل
با من کاری داشتین جناب سرهنگ؟!جناب سرهنگ رو با یه لحن مسخره گفتم...
بعله..من کارتون داشتم وگفتم بیاید...اخجون داشت حرص میخورد....بخور نوش جونت.حاال هسته شو توف کن
خوب اگه کاری داشتید میتونستید بیاید دفتر من...یعنی کارد میزدی خونش در نمیومد
امر دیگه؟؟؟میخواید بگم براتون نسکافه هم بیارن؟؟؟خیر سرش میخواست تیکه بندازه.خوب پس حاال بگیر...
جناب سرهنگ...به جای نسکافه سفارش دادن کارتون رو بگیداینارو با یه لحن حرصی میگفتم
*((اوخیییییییی....حرص نخور کوشولو شیرت خشک میشه خدای نکرده))*پشت بندش یه
لبخند دندون نمایی زد...مگه من گاوم که بخوام شیر بدم بعدش بخواد خشک
بشه؟؟؟؟؟؟؟؟با حرص گفتم
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بنده حرف نمیخورم......دیدم چشم های هر سه تاشون گرد شد.....ای خدا بازم گاف دادم......صدامو صاف کردم و
گفتم
نمیخواید شروع کنید؟؟؟اگه شما اجازه بدین چرا االن شروع میکنمخوب بفرمایید .میتونید شروع کنید...*((من اگه تو رو ادم نکنم امیر حسین نیستم))*ههههه...عمراااااا به همین خیال باش...
امیرحسین چه اسمی قشنگی داره!!!!!اهم اهم نگاهی به اتوسا و سرگرد خانی انداختم
دیدم دارن ریز ریز می خندن....
حواسم رو دادم به صحبت های سرهنگ...
خوب ...ما مقر اصلیشون رو پیدا کردیم....مقر اصلیشون کجاست؟؟؟؟تو دامنه کوه دماوندتعجب کردم چرا اونجا؟؟
فکر کنم با صدای بلند فکرم رو گفتم چون سرهنگ یه پوزخند زد و ادامه داد....
من هنوز خودمم هم نمیدونم .برای خودم هم عجیبه .......به هر حال می خواستم بگم کهما چهار نفر به عنوان نفرات اصلی وارد این باند میشیم.
یکم دیگه حرف زد منم بعضی جا ها بهش کمک میکردم...بعد از این که حرفاش تموم
شد.گفت خسته نباشید میتونید برید.منم بی هیچ حرفی بلند شدم.و براش ابرو انداختم
باال.یعنی اگه تو هم نیگفتی میرفتم بایه خسته نباشید خشک برگشتم که برم.سر گرد خانی
هم با اتوسا به ترتیب پشت سرم راه افتادن
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*((باز احترام نذاشت.....باز احترام نذاشت....ای خداااا))*یه پوزخند اومد گوشه
لبم.اخی..بچم احترام میخواد.یهو یه نفر در زد و سرهنگ هم بالفاصله گفت بفرمایید.....
و از اونجایی که من سیاه بخت.منه سیاه روز.منه بیچاره...چی بگم تا باور کنید که من ....ه
شانسم...از اونجایی که مننننننن نزدیک در بودم یهو

ادامه دارد؛)؛)؛)
الیک و نظر فراموش نشه هاااا...
شب ادمشو واستون میزارم......
اینم عکس سرگرد خانیه...المصب ناخوناش از منی که دخترم تمیز تره.....واال
از اونجای که من نزدیک در بودم..در اومد تو صورتم..المصب فکر کنم یا زورش زیاد بود یا
عجله داشت ولی من میگم هر دو تاش ...هیچی دیگه...در اومد تو صورتم و من از پشت
افتاد زمین...بین راه دستم خورد به شکم سرگرد،منم که زورم زیاددددددددددد،اون بدتر
ازمن خورد به اتوسا و هر دو با هم پخش زمین شدن بهتر بگم اتوسا پخش زمین بود و
سرگرد هم افتاده بود روش((هیییییننننننن...خاک به سرم صحنه  21شد.خخخخ)) در کامل
باز شد و اون خری که عجله داشت با کله اومد تو...همچین پاشو گذاشت رو دلم که فکر
کنم ناقص شدم...صدای دادم در اومد
هووووویییی...مرتیکه مگه کوری منو به این گندگی نمیبینی؟؟؟؟؟؟اون خره هم که انگار تازه متوجه من باشه با تعجب بسیار بسیار بسیار بسیار فروان داشت
منو نگاه میکرد...بیشور هنوز پاشو بر نداشته بود.
مگه با تو نیستم...پاتو وردار....با صدای دادم یه متر پرید هوا و پاشو برداشت....آخخخخخخ...بلند شدم نشستم..یه دستم
به دماغم بود اون یکی رو دلم...بیشور زد ناقصم کرد....با هزار زحمت بلند شدم و نگاهی به
اتوسا و سرگرد انداختم اههههههه...این که هنوز تو همون حالتن!!!!خواستم چیزی بگم که
اتوسا بریده بریده گفت
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اخ....تو.....چر..ا...اینقدر....سنگینی؟؟؟..بدبخت..زنت...چجوری....تا...حاال..له...نشده...آیی
یی..له شدم...
چشام گرد شد...واااییی خدا...عجب سوتی داد...یهو متوجه شد که چه سوتی داده
باشه...لبشو به دندون گرفت.....من االن سه حالت داشتم
-2داشتم از درد میمردم
-1داشتم از عصبانیت منفجر میشدم
-9میخواستم بترکم از خنده....
به خاطر همین سه حالت مطمنم صورتم سرخ شده بود.سرگرد انگار نه انگار همینجوری
داشت به چشمای اتوسا نگاه میکرد...در حالی که سعی میکردم خندم نگیره با عصبانیت
گفتم...
سرگرد خانی....پاشو دیگه....دختر مردمو له کردی...با دست کوبیدم تو دهنم....وای این چی بود من گفتم...نگاهی به سرهنگ انداختم..همچین
سرخ شده بود که هر ان احتمال میدادم منفجر بشه از خنده...نیشش هم همچین باز بود
که نگو...فکر کنم به زور خودش رو نگه داشته تا حاال....دوباره یه نگاه به سرگرد خانی
انداختم دیدم هنوز رو اتوساست .اینبار بلندتر گفتم
سرگرد خانی!!!!!!یهو به خودش اومد و سریع از روی اتوسا بلند شد...اتوسا هم بالفاصله بلند شد و از اتاق زد
بیرون.....سرگرد خانی از خجالت قرمز شده بود...و کنار همون خره که با در اومد تو صورتم
وایساد....منم دیگه نموندم و خواستم از اتاق برم بیرون که....
با صدای خنده بلند یه نفر سه متر پریدم هوا...برگشتم و با تعجب به سرهنگ نگاه
کردم...اوه اوه...همچین دلشو گرفته بود که نگو...اون خره هم پشت سرش پقی زد زیر
خنده...با حرص گفتم
کوفت...به چی میخندین شما دوتا؟؟؟؟42
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اینو که گفتم خندشون بیشتر شد ...اینقدر حرصم گرفته بود که تمام حرصم رو سر دستگیره
تو دستم خالی کردم..طوری که عالوه بر این که تو دستم مچاله شد..از جاش هم کنده شد...
با این کارم خفه خون گرفتن و با بهت به دستگیره تو دستم خیره شدن...با عصبانیت
دستگیره رو
پرت کردم گوشه اتاق و از در اومدم بیرون و درو محکم کوبیدم بهم....طوری که همه افرادی
که اونجا بودن با تعجب برگشتن سمتم...
خوب چی کار کنم دست خودم نبود وقتی عصبانی میشدم دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل
کنم....قبل از این که از در اتاق سرهنگ دور بشم صدای ذهنش رو شنیدم
*((این....این....این چجوری این کارو کرد؟؟؟نکنه.....نکنه*))....
ترسیدم نکنه چی؟؟؟بی خیال....رفتم تو اتاق خودم اتوسا رو دیدم که نشسته بود رو مبل و
سرش هم پایین بود.رفتم نشستم رو به روش...هر کاری کردم نتونستم خودم رو نگه دارم و
زدم زیر خنده....دستم رو گرفته بودم جلوی دهنم و قاه قاه میخندیدم...اتوسا با با عصبانیت
به من نگاه کرد و یه زهر خر کر ماری نثارم کرد..با تعجب بهش خیره شدم ولی هنوز داشتم
میخندیدم...این چی بود دیگه زهر خر کره مار دیگه چیه؟؟؟؟اها فهمیدم...دوباره زدم زیر
خنده اینقدر خندیده بودم که نفس کم اورده بودم....در همین هین بریده بریده به اتوسا
گفتم
وای...هه...خیل.هه..ی...ناجور...سوتی دادی...اتوسا...پوکیدم....دوباره زدم زیر خنده دیدم اتوسا با خنده داره نگاه من میکنه
ها؟؟؟چیه؟؟؟خوشگل ندیدی؟؟؟؟اتوسا-اوال که خوشگل مشنگ ندیده بودم که به لطف خدا دیدم ....دوما...من اتریسام نه
اتوسا...
چند لحظه همینجوری داشتم نگاش میکردم که هر دو باهم زدیم زیر خنده....در همین
هین اتوسا پرید تو اتاق...
اتوسا-چه خبرتونه؟؟؟کل اداره رو گذاشتین رو سرتون؟؟؟؟یه وقت بهتون بدنگذره هااا....
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با خنده گفتم
من که دماغم نابود شد به من بد گذشت ولی فکر کنم به اتریسا خیلی خوش گذشتبعد برگشتم و به اتریسا یه چشمک زدم....
اتوسا-مگه چیشده؟؟؟
اتریسا-هورا یه کلمه بگی میزنم لهت میکنم....
زبونم رو براش در اوردم و رفتم پشت سر اتوسا پناه گرفتم و با خنده همچی رو برای اتوسا
تعریف کردم....اون دیگه بدتر.....مرده بود از خنده.....
به اتریسا نگاه کردم دیدم داره از کلش دود میاد بیرون......منم موندن رو جایز ندونستم
سریع در رفتم...دور تا دور اتاق رو میدویدم و اتریسا هم مدام تهدیدم میکرد...خدا رو شکر
این اتاق دوربین نداشت و گرنه ابرو برام نمیموند....
خالصه بعد چند دقیقه انگار که کم اورده باشه..نشست رو مبل منم رفتم نشستم پشت
میزم......
ساعت اداری تموم شده بود .منم سوییچ روم رو برداشتم و از اتوسا و اتریسا خداحفظی
کردم((...من اصال عادت ندارم از این کیف های زنونه بندازم رو دوشم...یا دست خالی میرم
اینور و اونور یا با کوله...واال))...سوار ماشین شدم و یکم منتظر شدم تا گرم بشه .بعد از
گرم شدن ماشین حرکت کردم .هنوز از اداره دور نشده بودم که اتوسا و اتریسا رو دیدم
تصمیم گرفتم یکم سربه سرشون بزارم...اروم اروم پشت سرشون حرکت کردم....یه بوق
زدم یکیشون برگشت و نگاهی به ماشین کرد...اخم کرد و سریع روشو برگردوند((اخه شیشه
های ماشین دودی بود و چیزی معلوم نبود))...دوباره بوق زدم...دیدم اون یکی دست اون
یکی رو گرفت((یا اتریسا دست اتوسا رو گرفت یا اتوسا دست اتریسا رو گرفت...نمیدونم
خالصه یکیشون دست اون یکی رو گرفت))اخیییی....بچم ترسید...خخخخ...دوباره بوق
زدم ...اینبار به سرعت قدم هاشون اضافه کردن...هوا تاریک بود((اخه اخر های دی ماه
بودیم و هوا زود تاریک میشد)) و تقریبا هیچکس تو خیابون پر نمیزد .....اینبار دوبار بوق
زدم.....دستای هم رو محکم گرفته بودن و تند تند راه میرفتن.....پامو تا اخر گذاشتم رو گاز
و درست جلوی پاشون ترمز کردم که جیغ یکیشون دراومد.اخه خیلی ناگهانی اینکار رو
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کردم ...همونی که جیغ زد رفت پشت اون یکی و تقریبا پنهان شد...خخخخخ....خیر سرش
پلیسه ...اونوقت از یه ماشین ترسید؟؟؟نوچ نوچ....با خنده شیشه رو دادم پایین فکر کنم
اتریسا بود.که سرش رو اورد پایین و با اخم خواست یه چیزی رو بگه که منو دید دهنش
اندازه یه غار باز موند....
اتریسا-تو...تو....تو بودی این همه مدت؟؟؟؟
بعله...من بودم...یهو اتوسا از پشت اتریسا اومد بیرون و گفتخیلی...خیلی....هوفففف سکته ام دادی خوب....شیطون ابرو انداختم باال و گفتم
حاال که فهمیدن منم....بپرید باال تا شب درخدمتون باشم...بهتون بد نمیگذره ها...اتریسا باعشوه خرکی یعنی به معنی واقعی کلمه خرکی گفت.
مزاحم نشو مرتیکه....من خودم شوور دارم...من-اها....منظورت سرگردخانیه دیه؟؟؟؟؟با عصبانیت ساختگی گفت
اتریسا-خفه شو بیشور....
خندیدم
یهو در سمت من باز شد و یه نفر یقمو گرفت و کشید بیرون و کوبید به ماشین
مرتیکه عوضی مگه خودت نامو....نا...ن.....سرگرد خانی داشت با بهت به من نگاه میکردولی من داشتم با عصبانیت و خشم نگاش میکردم.....
بالخره یقمو ول کرد....و با بهت به من خیره شد.عصبانی یقمو درست کردم و زل زدم به
سرگرد....ازش توضیح میخواستم...
سرگرد-مممم...ن....ممنن...فکر...فک...فکر کردم....شم...شما. ....مزاح...مزاحم....سروان
شدید...ب...به ....خدا....من نمیدو....نستم...
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دستم رو به عالمت سکوت اوردم باال.برگشتم و به اتوسا واتریسا که داشتن با ترس نگام
میکردن نگاه کردم .سرمو برگردوندم و روبه سرگرد که سرش رو انداخته بود پایین خیره
شدم.یه هوف زیر لبی کشیدم و گفتم.
حاال چرا سرتون رو انداختید پایین؟؟؟اتوسا و اتریسا و صد البته سرگرد خانی با تعجب بهم خیره شدن.....یه لبخند کوچولوی زدم
و گفتم
اتفاقا کار خوبی کردین....اینجوری نشون دادین هنوز تو این دور و زمونه مرد هست.....منمیخواستم برسونمشون..ولی تصمیم گرفتم یکم سر به سرشون بزارم....
سرگرد خانی با شرمندگی گفت
باور کنید من نمیدونستم که این شمایید...متاسفم..من-گفتم که مشکلی نیست......پس نیازی نیست عذر خواهی کنید.برگشتم و به اتوسا و
اتریسا گفتم.
نکنه منتظر کارت دعوتیت؟؟سوارشید دیگه!!!سرگرد خانی گفت
بزارید من برسونمشون...این به خاطر اون بی احترامی که کردم...بعد تو ذهنشگفت*((یعنی شانس اوردم کاریم نداشت...وگرنه انتظار داشتم االن توبیخم کنه..خدا
خیرش بده))*یه لبخند زدم و گفتم
هرجور راحتین....برگشتم و از اتوسا و اتریسا خدافظی کردم.سوار ماشین شدم و به سمتاولین پاساژ رفتم....
وقتی رسیدم ماشینو داخل پارکینگ پاساژ پارک کردم و پیاده شدم...چادرم رو جوری گرفته
بودم که کسی لباس فرمم رو نبینه .شروع کردم ب گشتن...ویترین مغازه هارو از نظر
گذروندم...نه...اینم.نه....نه....نه...اینم خوب نیست...اها..پیداش کردم...به بوتیک مردونه
روبه روم خیره شدم.یه کت چرم مشکی که زیپش از پهلو میومد باال و میرسید به گردن
زیپش سفید بود ولی خوده کته مشکی...در عین سادگیش خیلی شیک بود.به شلوار چرم
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ستش نگاه کردم.اونم درست مثل همون بود..چندتا زنجیر نقره ای از جیباش اویزون بود
خوبه..رفتم داخل مغازه و از اون اقاهه خواستم برام بیارش...همچین بد نگام کرد که یه
لحظه فکر کردم ارث باباشو خوردم..
ازش خواستم مبلغ رو بگه *((خوبه واال...وقتی زنای چادری این کارن دیگه چه انتظاری از
بقیه داشته باشیم؟؟؟اینم مثل بقیه یه هرزست*))....جانم؟؟؟؟؟؟؟؟چیشد؟؟؟؟این به
من گفت ؟؟؟؟چشمامو محکم روهم فشار دادم تا هرچی از دهنم درمیاد بهش نگم.
عصبانی با اخم های درهم دوباره گفتم
مبلغ رو نگفتید اقایه محترم.....اونم با یه پوزخند مبلغ رو بهم گفت..بدون هیچ حرفی مبلغ رو بهش دادم....اون که
دستش رو برای گرفتن مبلغ اوده بود باال همونجوری ثابت نگه داشت...و با تعجب به درجه
های روی دستم خیره شد...بیخیال پول رو گذاشتم روی پیشخوان و از مغازه ردم
بیرون*((یارو پلیس بود؟؟؟؟؟یا خدا!!!!!))*خندم گرفت.از پاساژ اومدم بیرون و به سمت
خونه حرکت کردم...
*******
ساعت  1شب بود..باید زنگ میزدم به جان...باید بهش میگفتم که توی ادارمون یه گرگینه
است... .واسه همین گوشی رو برداشتم و به جان زنگ زدم...بعد چند تا بوق بالخره برداشت
جان-به به....چه عجب....هورا خانوم یه یادی از ما کردن
سالمجان.-ای وای یادم رفت ....سالم........
اممم....جان باید یه موضوعی رو بهت بگمجان-چیشده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امممم...امم....بعد از کمی مکث خیلی سریع گفتم...دیروز تویاداره یه گرگینه رو دیدم...یعنی...اوممم...یعنی باهاش همکارم
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صدای دادش تو گوشی پیچید
جان-چچچچچچچچچچچی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یه گرگینه توی ادارتون هست اونوقت تو االن به
من میگی؟؟؟؟؟؟
خوب...خوب فراموش کرده بودمجان-پوفففف...تو رو که نشناخت؟؟؟؟؟؟؟؟؟چیزی که تو ذهنش نگفت؟؟؟؟؟؟
نه...نتوسنت منو بشناسه......تو ذهنش هم هر چیزی که بخوای بود اال خون اشام...باید ببینمش....اگه تونستی حتما یه عکس ازش برام بفرستچی؟؟؟؟اخه من از کجا عکسشو بیارم؟؟؟؟جان-اونش دیگه با خودت...کاری نداری؟؟؟؟؟؟؟
نه....بایبای....اوففففففففف حاال من عکس سرهنگو از کجا بیارم؟؟؟؟پوففف ولش کن...یه فکری به
حالش میکنم .رفتم یه دوش یه ربعه گرفتم و امدم بیرون.سریع خودمو خشک کردم.سینه
هامو با بانداژ بستم بعد همون لباس چرم مشکی هامو که تازه خریده بودم پوشیدم...به
خودم توی ایینه خیره شدم....اوففففف عجب جیگری شدم....یه چشمک به خودم تویه
ایینه زدم .سوییچ موتورم رو برداشتم و...
###########
امیرحسین.
به خودم توی اینه خیره شدم..یه شلوارک تا باالیه مچ پا با یه تیشرت جذب سفید که عضله
هامو به خوبی نشون میداد.به ساعت نگاه کردم.ده دقیقه به 3بود با بچه ها ساعت ده قرار
داشتم واسه همین سریع پریدم پشت بنز خوشگلم و به سمت محل قرار به راه افتادم
ای توف به این شانس.گیر کرده بودم تو ترافیک....به تایمر نگاه کردم.تو فکر اون دختره که
صبح دیده بودم..اسمش چی بود؟؟؟اها سرهنگ واتسون...داشتم به اون فکر میکردم که
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یه موتورسوار سرتاپا مشکی پوش اومد کنارم وایساد...اهوو...بابا خرپول...بابا مایه
دار....سنگینی نگاهم رو حس کرد سرش رو برگردوند وه به من نیم نگاهی انداخت.دوباره
سرش رو برگردوند که یهو با شتاب سرش رو برگردوند سمت من...طوری اینکار و کرد که
فکر کنم مهره  9و  2گردنش جابجا شد اینو از روی دست کشیدنش روی گردنش
فهمیدم...نقاب کالهشو زد باال و به من خیره شد...چشماش طوسی بود و عجیب اشنا
میزد...یه نگاه به تایمر روبه روش انداخت بعد شروع کرد به گاز دادن طوری که همه با
تعجب بهش خیره شدن...یه نگاهی به تایمر و یه نگاهی به ساعت مچیم انداختم.منم بدم
نمیومد یکم کورس بزارم تا این بچه تازه به دوران رسیده رو بنشونم سرجاش.پس منم
شروع کردم به گاز دادن...اینبار همه سرها با تعجب به سمت ما برگشته
بود....2...1...9...2...1...6..7...1...3...21....من با یه تیک اف بلند و اون با یه تک چرخ
...مسابقه رو شروع کردیم...یبار من میزدم جلو یبار اون...اینبار پیچید جلوم هرکاری
میکردم نمیتونستم ازش سبقت بگیرم....دیگه داشت حرصم درمیومد...یهو زد کنار منم
خوش حال از این که کم اورده....که با دیدن کانتینری که با سرعت به س متم میومد زدم رو
ترمز...دقیق فقط یه ذره مونده بود تا بهش بخورم...
عصبانی از ماشین پیاده شدم....دیدمش با حالت خاصی به موتورش تکیه داده بود وبه من
نگاه میکرد....رفتم جلوش و فریاد زدم
نزدیک بود به کشتنم بدی......وقتی دیدم هیچ جواب نمیده گفتم
نکنه کری؟؟؟؟هووووی با توهم....از این که مثل ماست نگام میکرد عصبانی تر شدم.خواستم کالهشو دربیارم که دستم رو
گرفت.عجب دستای ظریفی...نوچ نوچ...ابرو هرچی مرده برده...یه پوزخند زدم و دستشو
خم کردم...دیدم اونم همین کارو کرد دستم رو برگردوند سرجاش و خمش کرد..هرکاری
میکردم تا دستم رو ازاد کنه نتونستم..اینیکی دستم رو اوردم باال تا دستم رو ازاد کنم که
اونم گرفت و خم کرد.....عجب زوری داشت المصب....عصبانی شدم....مثل همیشه وقتی
عصبانی میشم بدون اینکه بدونم دارم چیکار میکنم یه لگد محکم زدم به شکمش که با
موتورش پخش زمین شد...دیدم خیلی ریلکس بلند شد و لباساشو تکوند ... .هنگ کردم
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این ضربه اگه به یه ادم معمولی میخورد دخلش میومد ولی این...رفتم جلو خواستم کالهشو
دربیارم که جفت دستاشو گذاشت رو شونم و از روم پرید پشتم...تا بیام ببینم چی به
چیه...یهو از گردن بلندم کرد و کوبیدم زمین...
اخخخخخ....خدا خفت کنه پسر....با اه و ناله بلند شدم و نشستم...پسره رو دیدم که سوار
موتورش شده ..وقتی دید دارم نگاش میکنم با دستش عالمت پیروزی رو نشون داد و
گازشو گرفت و رفت
ادامه دارد؛) ؛) ؛)
منم با هزار تا زحمت بلند شدم لباسامو تکوندم...نگاهی به ساعت مچیم انداختم...اوه اوه
دیرم شد....سریع پریدم پشت مایشن و تا خوده محل قرار فقط گاز دادم.ساعت  21نیم
رسیدم.
هادی تا منو دید بلند شد و گفت
به به....جناب الفا...چجورین شما؟؟؟خوبین؟؟؟خوشین؟؟؟سالمتین؟؟؟خانوادهخوبن؟؟؟؟به خدا االن هم زود بود که امدین...
کم اعصاب داشتم اینم داشت با چرت و پرتاش میرفت رو اعصابم....فقط گفتم
هادی خفه....هادی-باز چته که توپت پره؟؟؟؟
ماجرا رو براش تعریف کردم.اونم تعجب کرد....
هادی-دمش گرم.....یادم باشه اگه دیدمش حتما یه مدال افتخار بهش بدم ....
اخه توی که الفایی توی که زورت از همه بیشتره توی که تا حاال هیچکی شکستت نداده اخه
مگه میشه؟؟؟؟مگه داریم؟؟؟؟
هادی میبندی یا بیام ببندمش؟؟؟؟هادی-هیییننن...خاک به سرم...مرتیکه هیز میخوای چه گوهی بخوری....برو اونور برو به
من نزدیک نشو....
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اه اه صدامو برد باال و گفتم
هادی بس کن اعصاب ندارم....چچچششششممم الفا جون....بعد چند ساعت که ماه کامل شد هممون تبدیل شدیم...من یه گرگ خاکستری خیلی بزرگ
بودم که روی بازوی سمت راستم آرم آلفا رو دارم که یه شمشیر از وسطش رد شده.....به
سمت تک قله ای که اونجا بود رفتم و شروع کردم به زوزه کشیدن...بقیه هم به همراه من
شروع کردن...تا ساعت سه صبح همین کارو تکرار کردیم بعد از اون رفتیم تا یه گشتی
بزنیم که خدای نکرده خون اشامی این دور و اطراف نباشه...ساعت شیش صبح بود که
دوباره به شکل اصلی خودم برگشتم.سریع رفتم خونه...اول یه دوش گرفتم بعد ....
##########
هورا.
با صدای االرم گوشیم از خواب پاشدم.اخ....خدا خفت کنه..بیشور...همچین لگد زد تو
شکمم که هفت جداباد پس و پیشم اومد جلو چشام..ای من سنگ قبرت و بشورم...ای
الهی بری زیر تریلی  23چرخ((حتی اون چرخ زاپاس رو هم حساب کردی؟؟؟؟خخخخخ))
با هزار زحمت از جام بلند شدم و رفتم حموم...بعد از حموم اومدم بیرون سریع لباس فرمم
رو پوشیدم...سر راهم کیک و شیر ساده برداشتم تا تو راه بخورم...
*******
پوفففف...ای...تو این شانس...یه نگاهی به ساعت مچیم انداختم  7نیم بود....با این
ترافیکی که اینجاست حتما دیر میرسم...
از یه طرف این هوای خفه توی ماشین و از طرف دیگه صدای سرسام اور بوق داشت رو
اعصابم هیپ هاپ میرقصید .....پنجره رو دادم پایین تا یکم هوا عوض بشه خفه شدم...
همین که پنجره رو اوردم پایین یه پسر گفت
-هوی خانوم خوشگله.....
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با اخم برگشتم سمتش...رومو برگردوندم...
دوتا از این پسر تیتیش مامانی ها بودن که خودشونو شکل دخترا کرده بودن...ایییییی...
دوباره صدام زد
خانوم خوشگله؟؟؟چرا جواب نمیدی؟؟؟دومیه گفت
 شنیده بودم هر چی عشقیه زیر چادر مشکیه ....نه؟؟؟؟اولیه-اره...منم شنیدم....دختر خانوم؟؟؟حاال چون ماشین ما به پای ماشین شما نمیرسه
نگاهمون نمیکنی؟؟؟؟؟
با حرص برگشتم سمتش خواستم یه چیز بارش کنم پشیمون شدم و دوباره سرم رو
برگردوندم....
اوه اوه حامد معلومه از اون مذهبیاست که خیلیییییییی پایبند احکام دینیه...مگهنه؟؟؟؟همون پسر جفتیش که اسمش حامد بود گفت
حامد-واو....راس میگی ها...ولی خودمونیم ها...این مذهبی هم واسه خودشون جیگرین
هااااا......
دیگه داشتم عصبانی میشدم از اینور چراغ قرمز از اینور وز وز این دوتا پسر دختر
نما...دیگه واقعا داشتم داغ میکردم.....
دستم رو به پنجره تکیه دادم و با یه ژست خیلی خاص((که ایشالله بره تو حلقتون))مشتم
رو جلوی دهنم نگه داشتم...دیگه صدای وز وز نمیومد....همون لحظه چراغ سبز
شد...پوزخند زدم...البد درجه هامو که دیدن الل شدن...بدون توجه به دهنایه بازشون گازشو
گرفتم و رفتم ....درست یک دقیق به هشت رسیدم اداره...خوبه...خیلی خوبه...ماشینو پارک
کردم و پیاده شدم...
توی راهرو سرهنگ کیان فرد رو دیدم که یه دستش به کمرش بود و مدام تو ذهنش داست
غر میزد
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*((ای خدا لعنتت کنه پسر...اول گفتم چه دستای ظریفی داره ولی ببین حاال با همون دستا
چه بالی سرم اورده...اخ اخ اخ خدا لعنتت کنه))*هم به طرز راه رفتنش هم به غر زدناش
خندم گرفته بود.فکر کنم صدای پامو شنید که با تعجب برگشت سمت من...دید دارم نگاش
میکردم یهو کمرشو صاف کرد نو ذهنش گفت*((آخخخخخ))* اخماش از درد رفت تو هم.با
یه لبخند که میدونستم بیشتر حرصشو درمیاره رفتم سمتش و گفتم.
صبح به خیر جناب سرهنگ.....جناب سرهنگ رو بایه لحن خیلی مسخره ای گفتم.با یه لحن خشک و جدی گفت
سالمبدون این که بهش احترام بزارم به طرف اتاقم رفتم*((بازم احترام نزاشت....ادمت میکنم
دختری پروو...حاال ببین))*
پوزخند زدم...
به همین خیال باش.رفتم تو اتاقم...
میخواستم بشینم که یهو اتریسا و اتوسا مثل گاو البته بالنسبت گاو اومدن داخل...
با کنایه گفتم
سالم عرض شد...یه وقت احترام نزارین ها!؟؟؟؟اتریسا-بشین بینیم بابا...از ما کوچیکتره اونوقت توقع احترام هم داره...خوبه واال...
اتوسا-دیدی؟؟؟؟دختر هم دخترای قدیم...
با تاسف سری تکون دادم و سرم رو کردم تو پرونده...یه دوساعتی بود که سرم تو پرونده
بود که خسته شدم سرم رو اوردم باال...به اتوسا و اتریسا نگاه کردم.اتوسا سرش تو پرونده
بود و اتریسا هم روی مبل نشسته بود و به فنجون قهوه توی دستش خیره شده بود...
اصال اینا کارو زندگی ندارن هی اینجان؟؟؟؟
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سعی کردم ذهن اتریسا رو بخونم اخه خیلی عمیقققققق تو فکر بود*((وای عجب عطری
زده بود المصب.....داشتم مستش میشدم ....یعنی اینقدر حال کردم وقتی فکر کرد هورا
مزاحممون شده...چقدر عصبانی شد..همچین یقشو گرفت و کشید بیرون که یه لحظه گفتم
کار هورا ساختس...اه اه اصال من چرا دارم به سرگرد خانی فکر میکنم؟؟؟؟))*چشام گرد
شد.داشت به سرگرد خانی فکر میکرد؟؟؟؟ای کلک مچتو گرفتم....
به اتوسا نگاه کردم..اصال تو باغ نبود....
اروم بلند شدم و پاورچین پاورچین رفتم پشت سر اتریسا وایسادم...یه ساعتی میشد
فنجون قهوه دستش بود و به محتویات داخلش که سرد شده بود نگاه میکرد....یهو بی هوا
گفتم
پخخخخخخخخخ...جفتشون باهام همزمان 1متر پریدن هوا...فنجون از دست اتریسا رها شد افتاد زمین و به
هزار قسمت تبدیل شد
اتریسا-هییییعععععع مگه درد داری دختر؟؟؟؟
اتوسا-وای سکته کردم دختر....
پقی زدم زیر خنده.....همینجوری داشتم میخمدیدم که ....که..که......با وحشت برگشتم
سمت اتریسا..

اتریسا که خم شده بود تا تیکه های اون فنجون رو برداره .....یهو دستش برید
اتریسا-اخخ دستم....
همینجوری داشتم به خونی که از دستش میچکید نگاه میکردم....مطمنم به خاطر بوی خون
رنگ چشمام عوض شده بود و نیش هام هم بلند.... ..کم کم داشتم تسلیم عطشی که یهو
خیلی ناگهانی پیداش شد میشدم با دستای لرزونم اروم گلوم رو ماساژ دادم.نمی تونستم
اون عطشی رو که تو گلوم بود رو مهار کنم....همینجوری میخ اون قطره های خونی بودم که
از دست اتریسا روی سرامیک سفید میچکید...هیچ کنترلی روی حرکاتم نداشتم
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اولین قدم رو به سمتش برداشتم و.....
ادامه دارد*:):):
الیک و نظر فراموش نشه هااااا.....
اگه تعداد الیکا برسن به  111خیلی زود بقیشو میزارم.........
یو ها ها ها ها):):):
یهو به خودم اومدم و سریع از اتاق زدم بیرون...نمیدونستم دارم کجا میرم فقط میدونستم
دارم از بوی خون فرار میکردم...کارم دست خودم نبود...بعد چند دقیقه به خودم اومدم و
دیدم که پشت ساختمون ادارم.....سرم ناجور گیج میرفت....از دیوار جدا شدم میخواستم
قدم بردارم که سرم گیج رفت و به سمت زمین سقوط کردم...ولی قبل از این که کامل
بخورم زمین تو بغل یه نفر فرو رفتم و بعدش.....
سیاهی مطلق....
#############
امیر حسین.
اوففففففف...خسته شدم از بس یه جا نشستم...بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون....
سرهنگ واتسونو دیدم که داشت با عجله از اداره خارج میشد چشماش رگه رگه قرمز
بود..تعجب کردم..ولی بعدش گفتم به من چه ولی این حس فضولی ناجور قلقلکم میداد...
واسه همین به دنبالش رفتم....
رفت پشت ساختمون...معلوم بود تو حال خودش نبوده....یهو جفت دستاشو گذاشت رو
سرش که باعث شد چادرش بیافته...رفتم پشت یکی از درختا پنهان شدم من کامل ز یر
نظر داشتمش ولی اون نمیتونست منو ببینه...
یهو مشتشو کوبید به دیوار ....با تعجب و البته یکم ترس به جای مشت سرهنگ روی دیوار
نگاه کردم...یاعلی!!!!!! عجب زوری داشت...مشت دومی رو هم زد سومی چهارمی و
پنجمی همینجوری مشتشا میکوبید به دیوار....مشت اخری خیلی سنگین بود چون دیوار به
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کل ترک برداشت....نمیدونم چرا به جای اینکه نگران دیوار ترک خورده باشم نگران مشت
سرهنگ بودم...اخه خیلی بد خونریزی داشت
خیلی عجیب بود یاد دیروز افتادم که چجوری دستگیره رو تو دستش مچاله کرد...به دستش
که خونی شده بود نگاه کردم....یهو چشام گرد شد
نکنه....نکنه...
نکنه سرهنگ یه خون اشام باشه؟؟؟؟ولی نه....
اگه خون اشام بود من بوشو حس میکردم تازه اگه خون اشام بود  ،خونی تو بدنش نبود که
االن دستاش خونریزی کنه...شاید یه گرگینه باشه...نه...اگه گرگینه بود من میتونستم حتما
ذهنشو بخونم....پس اون چیه؟؟؟سوپر من؟؟؟نه باید بگم سوپر زن!!!!خخخ...اهم اهم
ببخشید دوباره به سرهنگ نگاه کردم که سرش رو به دیوار تکیه داده بود....و داشت نفس
نفس میزد...بعد چند دقیقه سرش رو بلند کرد و با گیجی به اطرافش خیره شد...از دیوار
جدا شد میخواست اولین قدم رو برداره که....یهو سرش گیج رفت ...داشت میخورد زمین
که سریع خودمو رسوندم بهش و مانع از افتادنش شدم ...عه....فکر کنم از حال رفت((من
میگم تو عقل نداری میگه نه...خوب مشنگ معلومه که از حال رفت...بعدتوتازه داری میگی
فکر کنم از حال رفت؟؟؟؟؟یعنی خاکککک-دهههه...وجدان جون اخه مگه من علم غیب
دارم که بفهمم-.خوب خنگ جان یه بچه دوساله هم میتونه بفهمه طرف از حال رفته یا
نه....اون وقت تو...با 231سانتی متر قد 11........کیلو وزن 13....سال سن....هنوز نمیتونی
تشخیص بدی که طرف چجوری از حال رفته؟؟؟؟-خوب من-....به جای بحث کردن با من
به دختر مردم برس که از دست رفت))اوه راس میگفت....دستم رو گذاشتم رو پیشونیش
....دمای بدنش خیلی پایین بود....فکر کنم فشارش افتاده...با یه حرکت بلندش
کردم...چقدر سبک بود...انگار که دارم یه پر کاه بلند میکنم...بیخیال شدم و به سمت
ماشینم دویدم...خدا رو شکر سوییچ باهام بود
سرهنگ رو با یه دستم گرفتم،سرش رو برای اینکه نیافته گذاشتم رو شونم که از شانس...م
سرش دقیق افتاد تو گودی گردنم....نفس های اروم و داغش که بهم میخورد باعث میشد
مور مورم بشه....برگشتم و به نیم رخش خیره شدم...خدیاااا چی افریدی؟؟؟؟میتونم به
جرات قسم بخورم که زیبا ترین دختری بود که تا حاال دیدم....صورت صاف مهتابیش با اون
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لبای غنچه ای صورتیش حرف نداشت.....اینقدر زیبا بود که دل و ایمون هر پسری رو می
لرزوند((.....به جای خوردن دختر مردم به دادش برس چلمنگ))
سریع نگاهمو ازش گرفتم .در ماشینو باز کردم خوابوندمش صندلی عقب...وقتی داشتم زیر
سرشو درست میکردم به خاطر این که زیادی نزدیکش بودم بوی عطر گرم و شیرینش رفت
زیر دماغم...یهو ضربان قلبم رفت باال......دوباره به چهره رنگ پریدش نگاه کردم.....
((خاک بر سرت بدبخت االن یکی میاد میبینتت ))
با شنیدن صدای پا سریع از روش بلند شدم و پریدم پشت فرمون...
سهیل رو دیدم که یه چادر که به احتمال زیاد ماله سرهنگه دستشه و داره میاد سمت
من....
ماشین رو روشن کردم و با یه تیک اف بلند ازش دور شدم...به صدا کردناش توجهی نکردم
و به راه خودم ادامه دادم...
خدا رو شکر که به ترافیک نخوردم...خدارو صد مرتبه شکر که سهیل ندید دارم سرهنگ رو
میبرم ....خدارو صدهزار مرتبه شکر که پلیس ندیدتم وگرنه حتما جریمه میشدم....
خدارو یک تیلیارد بار شکر که جلوی بیمارستان ارتش...خالی بود...سریع ازش پیاده شدم
سرهنگ رو گرفتم بغلم و دویدم سمت در وردی بیمارستان
وقتی رسیدم به در بیمارستان یه پرستار که منو دید به یه نفر گفت که بره برانکارد بیاره...
اونم سریع یه برانکارد اورد...سرهنگ رو اروم خوابوندم رو تخت...بردنش تویه اتاق منم
دنبالش رفتم.پرستاره رفت باال سرش و پرسید
پرستاره -چیشده؟؟؟
نمیتونستم بگم چیکار کرده پس فقط گفتم
یهو از حال رفت.....پرستاره-اقای دکتر ریاحی.....اقای دکتر ....
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بعد چند لحظه یه مرد جوون با روپوش سفید وارد اتاق شد...اومد کنار تخت سرهنگ
ایستاد...زمزش رو شنیدم که گفت
جووننن...عجب جیگریه!!!!اخمام رفت تو هم...یه سرفه مصلحتی کردم.با این کارم سرشرو اورد باال و به من که مثل میرغضب نگاش میکردم زل زد....
پوفی کشید و گوشیشو گذاشت رو سینه سرهنگ .....بعد چند لحظه فشارش رو اندازه
گرفت...همینجوری که داشت فشارش رو میگرفت ازم پرسید
چه نسبتی باهاش دارید؟؟؟همسرشونید؟؟؟؟چرا این اتفاق براشون افتاد؟؟؟قبال همهمچین سابقه ای داشته که از حال برن؟؟؟
گفتم
خیر.هیچ نسبتی با ایشون ندارم.فقط همکارشونم.....نمیدونم قبال همچین سابقه ایداشتن یا نه...چون نیرویه جدیده ..
با این حرفم چشم دکتره و پرستاره برق زد....اخمام بیشتر رفت تو هم....
دکتره به پرستار گفت.
فشارش  6رو  21است....سرم براش بزن....برگشت سمت من و گفت.
مربوط به فشار عصبی شونه....چیزی نیست نگران نباشید...اوفففف...خودمم که میدونستم که به خاطر فشار عصبیشه...
کالفه دستی تو موهام کشیدم...پرستاره اول دستشو گرفت بعد با یه عشوه کامالااا خرکی
گفت
الهییی....این چرا دستاش زخم شده؟؟؟؟؟-اوال اینو به میز میگن...دوما دیوار خورده به دستش....
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هه هه هه چه بامزه((زهره مار ....دختری خر....امیرحسین فقط مالههوراست...افتاد؟؟؟؟))شروع کرد به سرم زدن...به کاراش خیره شدم...هر کاری میکرد
سوزن تو دستش نمیرفت...تعجب کردم...اینبار اینقدر فشار داد تا سوزنه شکست...
با تعجب پرسید
این چرا بدنشون اینطوریه؟؟؟((اینو به میز میگن دختره سه نقطه!!!))من از کجا بدونم مگه علم غیب دارم...اقای دکتر....اقای دکتر....بعد از چند لحظه همون مرده اومد و با اخم پرسید
 باز چیشده خانوم قربانی؟؟؟؟سوزن تو دستش نمیرهچی؟؟؟مگه میشه!!!!پرستاره سوزن شکسته شده رو بهش نشون داد...خودش اومد جلو و گفت
یه سوزن دیگه بیار....خودش شروع کرد به سرم زدن...جالب بود اونم نتونست سرم رو بزنه به دستش...
خیلی عجیب بود...چرا سوزن تو دستش نمیرفت؟؟؟ این دختر خیلی مشکوکه!!!به دست
سرهنگ نگاه کردم...اخمام رفت تو هم با داد گفتم
چی کار میکنی؟؟؟ترسید و با ترس برگشت سمت من دوباره گفتم
 مگه کری؟؟؟این چه طرز سرم زدنه؟؟؟؟دست سرهنگ سوراخ نشد که هیچ...تازه کبود هم شد....
بالخره به حرف اومد و گفت
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 اقا اینجا بیمارستانه...لطفا رعایت کنین...عصبانی پسش زدم و سرهنگ رو مثل گونی زدم زیر بغلم((هه هه هه شوخی کرد
پسرم...مثل یه جنتلمن با شخصیت بلندش کرد مگه نه پسرم-امیرحیسن-ا...اره..اره))
کجا میبریش؟؟؟؟به شما مربوط نیست ...میبرمش بیمارستانی که پرسنلش بلد باشه چطوری یه سرم رووصل کنه....
بعدم خیلی شیک و مجلسی اومدم بیرون...اینبار گذاشتمش صندلی جلو....وقتی نشستم
برگشتم و بهش خیره شدم
اخه من تو رو کجا ببرم با این حالت؟؟؟؟پوفففف...مثل اینکه چاره ای نیست..با اکراه به سمت خونه خودم به راه افتادم.....
**********
بعد از اینکه ماشینو داخل پارک کردم پیاده شدم...
سرهنگ رو هم گرفتم بغلم و بردمش تو اتاق خودم و خوابوندمش رو تختم....نگا کن
توروخدا...عجب پرستاره خری بود....دستاشو پانسمان نکرده...خودم مجبور شدم دستاشو
پانسمان کنم...بعد از اتمام کارم نشستم کنار تختش..
باخودم گفتم.
اصال من چرا رفتم دنبالش؟؟(مرض داشتی)اصال من چرا بردمش بیمارستان؟؟(بازم میگم
مرض داشتی)اصال من چرا اوردمش خونه خودم؟؟(برای بار سوم عالوه بر اینکه مرض
داشتی کرم هم داشتی....خوب انیشتن ...گی لوساک...کیرشهوف..اگه تو نمیرفتی سراغش
که بدبخت تلف میشد!!!!--اوال خودتی...دوما من اینای رو که گفتی
نمیشناسم...سوما..خوب من--...دههه ...ساکت باو حوصلتو ندارم ...اه.اه اه...من رفتم
خدافظ))نگا کن تو رو خدا ....همه وجدان دارن منم وجدان دارم....بیخیال شدم و به چهره
رنگ پریده سرهنگ خیره شدم...اوممم...واقعا زیبا بود...لبایه صورتیه غنچه ای که هی
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چشمک میزنن بیا منو بگیر((هههههییینننننن....خیلی .. ............هستی.بیشور هیز
بدبخت...جییییییییییییییغ))بیخیال لباش شدم و به بقیه اعضایه صورتش خیره

شدم....گونه های برجسته با ابرو های پهن..اوممم...اومم....ابروهاش چه رنگیه؟؟؟عجیب
بود تا حاال همچین رنگی رو ندیده بودم....سرم رو بردم جلو که بفهمم ابروهاش چه
رنگیه...اینقدر نزدیکش شده بودم که نفسام میخورد به صورتش همینجوری داشتم به
ابروهاش نگاهومیکردم که یهو چشماشو باز کرد.....
میخ چشمایه طوسیش شدم....اول یکم گیج به من نگاه کرد بعد کم کم چشماش گرد
شد.....یهو بلند شد که بلند شدنش مصادف شد با خوردن دماغش به صورتم....خودمو
کشیدم عقب.....همینجوری که داشت دماغشو میمالید زیر لب زمزمه کرد
ااخخخخ ...دماغ نازنینم پوکید....این همه جا حتما باید بخوره بهدماغم؟؟؟اییی...وییی...عه!!!!!اینجا کجاست؟؟؟؟اههههه...این چقدر قیافش
اشناست.....عجب هیکلی داره...اوفففف....سیکس پکست بره تو حلق زنت....کوفتش
بشه..اصال به من چه؟؟؟؟..خوب میمیری با لباس عکس بندازی؟؟اه اه هر جا رو که نگاه
میکنم کس این خودشیفته میاد جلو چشم...فکر کنم طرف خیلی خیلییییییییی باید
خودشیفته باشه که این همه عکس از خودش انداخته....کم مونده رو سقف هم عکسشو
بزاره...ایششش....فقط نمیدونم چرا قیافه این خودشیفته اشناست؟؟؟؟؟
من به زور خودمو نگه داشتم تا نزنم زیر خنده...با خودم گفتم...نگا کن تو رو خدا....دخترایه
دیگه با دیدن عکس من غش میکنن اونوقت این میگه چقدر خودشیفته است...تازه....همه
دخترا وقتی یهو سر از ناکجا اباد درمیارن کلی جیغ جیغ میکنن که ای وای من کجام اینجا
کجاست...اونوقت ایشون داره راجب عکسم نظر میده...نوچ نوچ....
یهو برگشت سمت من چشاش گرد شد....با بهت گفت
تو ...تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟؟بزور خندمو خوردم و با صدای که خنده توش موج میزد گفتم...
نظر دادنتون تموم شد؟؟؟؟61
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زیر لب با خودش زمزمه کرد
بیا....من میگم اینجا کجاست اون این میگه نظر دادنت تموم شد؟؟؟هییی خدا یه عقلیبه این ادم بده و یه پولی هم به من....
دیگه نتوستم خودمو نگه دارم و پقی زدم زیر خنده که سه متر تو جاش پرید......
یا خدا.....این چرا مثل نامادری سیندرال میخنده؟؟؟؟من که دیگه از خنده نفسم بند اومده بود به زور گفتم.
و...ای...دختر...خدا..خیرت..ب..ده....روحمو...شاد ...کردی....خخخخخ....مگه من دلقکم؟؟؟؟دهههههه...یه دقیقه ببند بگو برای چی من اینجام....یهو ساکت شدم...و بهش خیره شدم...اول یکم نگاش کردم..صدامو صاف کردم.....بدون
هیچ ترسی همه چیز رو براش گفتم....هر لحظه چشماش گرد تر میشد....وقتی حرفم تموم
شد...با بهت به خودش یه اشاره کرد و گفت
من!!!!!با این قد و هیکل((یه اشاره به هیکلش کرد و گفت))دیوار به اون گندگی رو ...اونمچی؟؟؟یه دیوار بتونی رو زدم ترکوندم؟؟؟؟؟
کلمو تکون دادم....گفت
نوچ....نمیشه...چی نمیشه....این که من اون کارو کرده باشم...یه اشاره به دستاش کردم...تازه نگاش افتاد به دستای باندپیچی شدش....گفتم
اینم مدرک....بدون مقدمه پرسیدمتو چی هستی؟؟؟؟((خاک برسرش ....هیچ نمیدونه داره با یه خون اشام حرف میزنه....اگهقاط بزنه .....میزنه لهش میکنه.....از ما گفتن بود))...اول چشماشو گرد کرد بعد گفت...
وا!!!!!یعنی چی؟؟؟منظورت چیه؟؟؟؟نکنه انتظار داشتی یه موجود فضایی باشم؟؟؟؟62
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بیخیال گفتم.
نه...ولی وقتی رسوندمت بیمارستان ....سوزن تو دستت فرو نرفت ...به دست راستت نگاهکن...
استینشو زد باال و به کبودی روی دستش خیره شد ...اروم دستشو کشید روش اخماش رفت
تو هم..
این چرا اینطوری شده؟؟؟؟من اینو باید از تو بپرسم.....تو چی هستی؟؟؟باز گفت چی هستی....خوب ادمم دیگه مگه نمبینی!!!با شک بهش خیره شدم...مطمنبودم که اون غیر عادیه....سرم رو بردم جلوی صورتش...اول تعجب کرد بعد اونم سرش رو
برد عقب.....اینقدر رفتم جلو تا خورد به تاج تخت....
صورتم رو جلوی صورتش گرفتم و با لحن ترسناکی گفتم.
بالخره میفهمم تو چی هستی....مطمن باش...انتظار داشتم االن بترسه ولی برعکس...همچین اخم کرده بود که من به جای اون
ترسیدم.......
از روی تخت بلند شدم و روبهش گفتم
اگه فکر میکنید حالتون خوبه پس.....بفرمایید تا برسونمتون....بدون هیچ حرفی بلند شد....ولی تا خواست قدم برداره یهو سرشو با دست گرفت...داشت با
کله میرفت تو زمین که دستامو دور کمرش حلقه کردم....ضربان قلبم یهو رفت
باال.....برگشت و به من خیره شد....صورتش از خجالت قرمز شده بود.....اوخیییی....چقدر
وقتی خجالت میکشه خوشگل میشه....یهو اخماش رفت تو هم....بدون هیچ حرفی
نشوندمش رو تخت درحالی که سرم میرفت تو یقم فقط گفتم
چند دقیقه بشینین بعد بیاین پایین...منتظرتونم...##########
63

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

هورا.
به محض اینکه رفت نفسم رو دادم بیرون...هوفففف...خیلی شانس اوردم که فقط شک
کرده...حاال چی کار کنم؟؟یاد حرف جان افتادم که گفت یه عکس ازش براش
بفرستم....سریع گردنبندمو که به شکل یه دلفین بود در اوردم...در واقع به جای چشم
دلفین یه دوربین فوق پیشرفته کار گذاشتن.....که هرکی میدید فکر میکرد الماسه ...بیخیال
شدم و سریع از بزرگرتین عکس ،عکس انداختم سرم رو بلند کردم چشام گرد شد با دست
کوبیدم رو سر خودم...اخه من چرا یه لحظه به عکسه نگاه نکردم؟؟؟؟؟ سرهنگ تو این
عکس با شلوارک که چه عرض کنم...با شرتک....عکس انداخته بود...کاریش نمیشه کرد
عکسه تا حاال واسه جان فرستاده شده.....کارام دو دقیقه هم طول نکشید. .بلند شدم برم
که چشمم افتاد به یه قاب عکس که روی پاتختی بود.برشداشتم وبه عکس سرهنگ نگاهی
انداختم.اوخییی...جیگرتو بخورم من....چه قدر خوشمله.....اهم اهم.....بلند شدم
..نمیتونستم از عکس دل بکنم.....واسه همین سریع از داخل قاب درش اوردم و زیر لباسم
قایمش کردم...قاب عکس رو هم انداختم زیر تخت...
رفتم بیرون ....واو...اینجارو ببین...عجب خونه ایه.....از پله های مارپیچیش رفتم
پایین....پایین پله ها داشتم سرک میکشیدم اینور و اونور ,تا سرهنگ رو پیدا کنم که یهو یه
صدای از پشت سرم گفت
دنبال کسی میگردین،؟؟؟؟از ترس سه متر پریدم هوا...برگشتم و به سرهنگ که داشت با نیشخند نگام میکرد،خیره
شدم...اخمامو کشیدم تو هم و گفتم
نخیر...دنبال کسی نمیگشتم...آهان.این اهانش از صدتا خر خودتی بدتر بود...
تو ذهنش گفت *((خر خودتی...من که میدونستم داشتی دنبال من میگشتی))*یهو از
دهنم در رفت
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خودتی..با تعجب گفت
چی خودمم؟؟هیچی..هیجی...ام..میشه بریم؟؟؟باشه...بیا این کلوچه رو بخور تا ضعف نکنی...تازه نگام افتاد به تیپش...عه....این کی لباساشو عوض کرد...یه سویشرت سفید با شلوار
کتان مشکی پاره پاره...اهو...کی میره این همه راهو...به کلوچه های تویه دستش خیره
شدم...چشام گرد شد...با تعجب یکی از کلوچه ها رو از دستش گرفتم....به سرهنگ نگاهی
انداختم و گفتم
تو چجوری اینارو میخوری؟؟؟اخه کلوچه ها چیزی تو مایه های یه بشقاب میوه خوری بودخیلی شیک گفت
این ادم...ببین اینجوری...بعد یهو همشو چپوند تو دهنش...اول یکم جوییدش بعد در مقابل چشمای گرد شده من
قورتش داد.....به خدا من نمیتونم این همه رو بخورم...فوق فوق فوقش شاید بتونم یک
چهارمش رو بخورم...شروع کردم به خوردنش...به زوررررررررر نصف یک چهارمش رو
خوردم ...سرهنگ که دید نمیتونم همش رو بخورم بدون هیچ حرفی ازم گرفتش و خودش
خورد...دیگه چشمام از این گرد تر نمیشد با انزجار گفتم
اییییی...چجوری دهنی یکی دیگه رو میخوری؟؟؟بیخیال با دهن پر گفتبرام مهم نیست دهنی کیه....مهم خوده غذا هسن که من میخورمش...با تاسف سری براش تکون دادم...
بعد چند دقیقه به راه افتاد...منم پشت سرش از خونه خارج شدم....
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واااووو.....ایول...عجب خونه ای داره المصب....یه باغ خیلی بزرگ که یه استخر مستطیلی
هم وسطش بود...معلومه خونش قدیمیه ...چون دیواره های استخره کامال بتونی و سیاه بود
طوری که تهش معلوم نبود....به درختای بلند و سرسبزش هم نگاهی انداختم...خوبه
.....ولی به پایه خونه من نمیرسه ....برای اینکه بخوای به ماشینش برسی باید از کنار
استخرش رد میشدی...منم به دنبالش داشتم از کنار استخر رد میشدم که یهو وایسادمنم
پشت سرش وایسادم .دستشو گذاشت روی سرش و مدام تکرار میکرد...نه نه االن نه
احمق....بعد از این حرفش یهو برگشت سمت من و منو ییهوییی انداخت تویه استخر....
شوک زده بهش خیره شدم...با سرمای اب به خودم اومدم و سریع به سمت سطح اب شنا
کردم...همین که سرم رو اوردم بیرون دهنمو باز کردم که هر انچه از دهنم درمیاد بارش کنم
...پسره بیشور...
سرهنگ....-سرهنگ تو رو خدا شرمنده...دوستم داره میاد اینجا ...اگه شما رو با من ببینه
هم برای من بد میشه هم برای شما....یه نفس عمیق کشیدم که باعث شد بوی یه گرگینه
دیگه رو حس کنم....
یهو پشتش رو کرد به من خیلی اروم گفت.
برو یه گوشه قایم شو...منم رفتم تاریک ترین گوشه استخر...از اینجا کامل به سرهنگ دیدداشتم....ولی اون نمیتونست منو ببینه ...از بس اینجا تاریک بود....خوب احمق..میمیری
برای باغت چراغ بزاری؟؟؟نه میمیری؟؟؟؟
چمد لحظه بعد قامت یه خروس بی محل(همون دوست سرهنگ)از جلوی سرهنگ نمایان
شد(جمله بندیت بره تو حلقم)
خروس بی محله-به به....سالم بر سرهنگ مملکت.....چطوری شما؟؟؟خوبی؟؟؟
سرهنگ-سالم و زهرمار...سالم و...الله اکبر..بچه تو خجالت نمیکشی همینجوری بی اجازه
میایی خونه مردم؟؟؟اومدیم و من لخت بودم...اونوقت میخواستی چی کار کنی هاا؟؟؟؟ا ا
ا ا....بازم که از روی در پریدی!!!!
خروسه-دههه...یه دقیقه در اون تالر اندیشه رو ببند...اوال که...خجالت؟؟؟نه...برای چی
بکشم؟؟؟؟دوما....من که لخت دیدمت پس هیچ مشکلی نیست.....سوما....خوب در باز
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نکردی منم از روی در پریدم....و ...چهارما...من اومدم روی ماهتو ببینم
ععععزززززززیییزززمممم
همچین این عززیم رو کشدار گفت که من عقم گرفت...ایییی...خاک بر سرت با این
انتخابت..بیشور.
سرهنگ -من اگه نخوام ریخت نحس تو رو ببینم باید کیو ببینم؟؟؟
خروسه-خوب معلومه....رویه عشقت،عزیزت،نفست،همه عمرت ...که من همشون من
میشم...
سرهنگ-هادی...االن میام لهت میکنم هاااا...دیدی؟؟؟تموم شد؟؟؟برو سر کار و زندگیت
دیگه...عجب گیری افتادیم هاااا..
عه...پس اسمش هادیه...
خروسه یه لبخند ژکوند تحویلش داد و یهو سرهنگ رو کشید تو بغلش و محکم میزد
پشتت....یه لحظه وایساد و با دقت پیرهن سرهنگ رو بو کشید
خروسه-میگم...امیر...تو پیرهنت چرا بوی عطر زنونه میده؟؟؟ای کلک؟؟؟نکنه شما هم
بعله؟؟؟؟
یهو سرهنگ گفت((خیلی ببخشید ...خیلی پوزش میخواهم...واقعا شرمندم ولی از گفتن این
فحش معذورم...شرمنده اخالق عرفانی همتون))
سرهنگ-میبندی یا بیام.....دهنتو...
چشام گرد شد...سرهنگ هم بلده از این حرفا بزنه؟؟؟خخخ...به زور جلوی خندمو گرفته
بودم...
خروسه-خیلی خوب بابا....چرا میزنی.....من دیگه برم...کاری نداری؟؟؟
سرهنگ-نخیر...شرت کم....
خروسه میخواست بره که یهو دستم رو که برای حفظ تعادل به دیواره استخر نگه داشته
بودم...با صدای شالللللالاااپپپپ افتاد تو اب و سر هر دوشون برگشت سمت من....
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با ترس بهشون خیره شدم....
سرهنگ با وحشت ولی هادی با دقت به اون سمتی که من بودم خیره شده بود.هادی
خواست بیاد سمتم که سرهنگ بازشو گرفت و گفت
سرهنگ-کجا؟؟؟
هادی-یه صدای شنیدم...فکر کنم یه چیزی اونجا باشه....
سرهنگ-چی؟؟ولی من چیزی نشنیدم....
هادی بازشو از دست سرهنگ دراورد و به سمت من اومد....
ادامه دارد ):):):کلکام (انگشتام) درد گرفت از بس نوشتم......اینم پست جدید واس شوما
دوستان گل...الیک و نظر یادتون نره هاااا ....قربون همتون
با ترس بهشون خیره شدم....
سرهنگ با وحشت ولی خروسه با دقت به اون سمتی که من بودم خیره شده بود.هادی
خواست بیاد سمتم که سرهنگ بازشو گرفت و گفت
سرهنگ-کجا؟؟؟
خروسه-یه صدای شنیدم...فکر کنم یه چیزی اونجا باشه....
سرهنگ-چی؟؟ولی من چیزی نشنیدم....
هادی بازشو از دست سرهنگ دراورد و به سمت من اومد....
ترسیده بودم...نمیدونستم چیکار کنم ...به چند قدمیم رسیده بود که یهو بازوش از پشت
کشیده شد....منم از فرصت استفاده کردم و اروم یه نفس عمیق کشیدم و رفتم زیر
اب...خودمو کشوندم ته استخر و نشستم کف استخر...صداشونو میتونستم بشنوم...اما نه
خیلی واضح...
سرهنگ-اخه مگه فضولی بیا...دیدی؟؟؟هیچی نیست...حاال بیا برو....
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خروسه اصال به حرف سرهنگ گوش نکرد و نشست رو زمین .با دقت به همون سمتی که
من بودم نگاه کرد.....چند دقیقه گذشت((نکته_یه خوبی که خون اشاما دارن این که میتونن
ساعت ها زیر اب بمونن...ولی من چون هنوز یه انسان محسوب میشم فقط چند دقیقه
میتونم این کارو بکنم))...بر پدرت برو دیگه...دارم خفه میشم....دیگه داشتم نفس کم
میوردم...خروسه بلند شد و گفت
خروسه-خوب....چیزی نبود...من برم دیگه..خدافظ
بری دیگه بر نگردی....
سرهنگ هم به همراهش رفت بعد چند لحظه که دیگه واقعا نفس کم اوردم سرهنگ با
ترس اومد و روی استخر خم شد...بدنم کرخت شده بود..
سرهنگ....سرهنگ......یا خدا.....دختر بیا باال دیگه......بدبخت شدم....سرهنگگگگگگ...تا کمر روی استخر خم شده بود و داشت منو صدا میکرد...سریع به سمت باال شنا
کردم...همین که سرم رو از اب اوردم بیرون شروع کردم به سرفه کردن و با ولع هوا رو به
داخل ریه هام فرستادن...به سمت لبه استخر رفتم...خواستم بیام بیرون که دست سرهنگ
به سمتم دراز شد ...دستشو پس زدم و خودم رو کشیدم باال...یهو پام لیز خورد داشتم با
کله میرفتم تو استخر که سرهنگ دستاشو دور کمرم حلقه کرد به چشمای مثل شبش خیره
شدم..به خودم اومدم و خودم رو ازش جدا کردم و نشستم روی چمنا...بدون این که
مالحظه سرهنگ رو بکنم بریده بریده شروع کردم به فحش دادن:
ای...تو...روحت...خروس..بی محل...ای....ایشالله....برین....زیر تریل21..چرخ...ایمن...بیام...باال..سر ..قبر جفتتون....بندری برقصم...ای...من...خودم..سنگ
...قبر..جفتتون..رو ..بشورم...ای ..
تازه نگام افتاد به سرهنگ که داشت با چشمای گشاد شده نگام میکرد....پروو گفتم
ها؟؟چیه؟؟؟به چی زل زدی گاو میش!!!یهو دستم رو کوبیدم رو دهنم...ای خاک بر مخم...با شلیک خنده سرهنگ سرم رو گرفتم
باال...گفتم
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بخند...بخند...بایدم بخندی....بدبختی من بایدم خنده داشته باشه....اخ الهی من خودم بیامحلواتو پخش کنم...اخ الهی خودم با همین دستام سنگ قبرت رو بشورم....یهو دهنم رو
بستم و به سرهنگ که از خنده مثل کرم به خودش میپیچید خیره شدم....روی زمین دراز
کشیده بود و از خنده ریسه میرفت...بعد از چند دقیقه خندیدن بلند شد اشکشو پاک کرد
وگفت
اخ...خدا..خیرت بده..دختر...امشب حسابی روحم رو شاد کردی....گفتم
میشه لطفا تا یه خر...یعنی یکی دیگه از دوستاتون نیومده من رو برسونیدخونمون؟؟؟؟؟
دیدم هیچ حرفی نمیزنه و زل زده به سرم
*((وای...چه موهای عجیب و غریبی....تا حاال رنگ موی به این زیبای ندیده بودم....چقدر
موهاش درخشنده است*))..یه دستی به سرم کشیدم و دیدم که مقنعه ام افتاده..سریع
کشیدمش رو سرم و گفتم
جناب سرهنگ....جنابسرهنگ...سرهنگ...الووو...یهوووو.....ههههههوووووووووووویییییی...
سرهنگ که انگار از یه باغ دیگه اومده باشه اینجا با گیجی گفت
هان؟؟؟لبامو بهم فشار دادم که یوقت خندم نگیره..
بدون هیچ حرفی بلند شد و اومد سمت من...سوییشرت رو در اورد و گرفت سمت من
هوا سرده لطفا اینو بپوشینسردم نیست...بلند شدم...یه نگاهی بهم انداخت بعد یهو سرش رو انداخت پایین...صورتش از خجالت سرخ شده بود
بزور گفت
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بهتره اینو بپوشین...با تعجب یه نگاهی به خودم انداختم...با اون چیزی که دیدم فکر از خجالت شکل لبو
شدم....سریع دستامو دور خودم حلقه کردم .اخه فقط یه تاب نازک گردنی تنم بود و االن به
خاطر اینکه لباسام خیس شده بودن ،مانتوم کامل چسبیده بود به تنم.به عبارت دیگر کل
دار و ندارم افتاده بود بیرون ....سرهنگ خندش گرفت((*...بیا....حاال همچین خودش رو
قایم کرده انگار من بهش نظر دارم*))...بیشتر از قبل سرخ شدم برای اینکه اذیتش کنم
گفتم
سرهنگ...میشه یکم ارومتر فکر کنید؟؟؟چشماش گرد شد با تته پتته گفت
مگ..ه...بلند..فکر کردم؟؟؟سرم رو تکون دادم...با دست زد رو پیشونیش*((واییی....االن این دختره فکر میکنه من
خیلی هیزم))*
خیر من همچین فکری نمیکنم....با بهت گفت.نگو..که..اینبارم بلند گفتم...ب..له...سریع لباس رو از دستش گرفتم و پوشیدمش .اینبار بدون هیچ حرفی به سمت ماشینش
رفتیم....
سوار شدیم.....
تو کل راه نه من حرفی میزدم نه اون...ازم ادرس رو پرسید منم اروم جوابش رو دادم....
حوصلم سر رفته بود به سرهنگ نگاه کردم با یه ژست خیلی خیلی خاص ((که ایشالله
ژستش بره تو حلق خواننده ها نه این که من حلقم کوچیکه..واسه همین حلق شما خواننده
ها رو انتخاب کردم...یه وقت ناراحت نشین هاااا..به خدا اگه ناراحت بشین منم ناراحت
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میشم))...یه دستش رو گذاشته بود روی فرمون و اون یکی رو دهنش گذاشته بود...یه اخم
خیلی خشکی هم گذاشته بود رو صورتش و این چهرشو جذاب تر میکرد....
یه لبخند خبیث زدم....رفتم تو ذهنش
*((حاال جیگلی جیگلی جیگلی جیگلی حیگلی جیگلی...اخماتو وا کن....حاال جیگلی جیگلی
جیگلی یه نگاه به ما کن...اهه...این که قدیمی شده...بزار......بزار.....چی
بخونمم؟؟؟؟اها...حاال. ...دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم...هر دفعه
پرت میکرد ...پرت میکرد....دههه ...بقیش یادم نیست...اها این خوبه....شیشصد و شصت
و شیش سه تا شیش داره...شیشصد و شصت و شیش سه تا شیش داره....بقالی سر کوچه
کیشمیش داره....پشه رو نگو پشه رو نگو نیش داره....بچه که از خواب پا میشه جیش
داره...حاجی که از مکه میاد ریش داره....شیشصد و شصت و شیش سه تا شیش
داره*))...دیگه به بقیش گوش ندادم....واییی...داشتم میپوکیدم از خنده.....مدام دستم رو
میکشیدم روی لبم که یه وقت قهقه نزنم....به جان شما....بعله...همین شمای که داری
میخونی...همچین ژست گرفته بود که یه لحظه حس کردم میخواد اتم بشکافه... .......من
چه میدونستم هنوز توی دوران طفولیتش مونده....اخییی...دلم میخواست خودم رو از
خنده بکوبم به در و دیوار((االن در که هست...ولی دیوار نیست.....دیوار رو از کجات
دراوردی؟؟؟؟)) بالخره رسیدیم....یعنی داشتم از خنده منفجر میشدم.....وقتی پیاده شدیم
تو ذهنش گفت
*((اووووو...بابا مایه دار....بابا خر پول...اههههه....عجب خونه قشنگی داره!!!!))*
گفتم:
خونه ام قشنگه...نه؟؟؟ای....بدک نیست....با حرص برگشتم سمتش....خوبه تا همین چند لحظه پیش داشت ازش تعریف میکرد ....با
حرص گفتم
بهتر از اون خونه فکستنی تو که....خیلی خوب بابا...چرا میزنی؟؟؟من دیگه برم...خدافظ72
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با لحن مسخره ای صداش کردم
جناب سرهنگ؟؟؟با تعجب برگشت سمت من....
واقعا خنگید یا خودتون رو زدید به اون راه؟؟؟؟چی؟؟؟؟متوجه منظورتون نمیشم....نه مثل اینکه...واقعا خنگه....
گفتم
خوب شما مگه نگفتید من با اون حالم از اداره زدم بیرون.....خوب پس مسلما هیچیباهام نیست....نکنه انتظار دارید از در برم باال؟؟؟؟؟یکم فکر کرد*((راس میگه....عجب
خنگیم...االن فکر میکنه من خیلی خنگم*))....
فکر نمیکنم مطمنم...
خوب میگید من چی کار کنم؟؟؟نه مثل این که...واقعا مخش تعطیله((*.....اه....مشنگ...منظورش اینه که از در برو باال در
رو براش باز کن*))...
یهو اخم کرد...نه مثل این که...از ایشون هیچ ابی گرم نمیشه....خودم با یه جهش بلند از
در رفتم باال ..پریدم تو حیاط....بعد چند لحظه در رو باز کردم....به در تکیه دادم و گفتم
فهمیدید منظورم چیه؟؟؟*((این چرا مثل مارمولک از دیوار رفت باال؟؟؟))*چشام گرد شد...به من گفت
مارمولک؟؟؟این به من گفت مارمولکککک؟؟؟
-من دیگه میرم...شما هم بهتره برید داخل....خدافظ...
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بدون اینکه اجازه بده منم حرفی بزنم گازشو گرفت و رفت....وا؟؟؟حداقل میزاشتی
سویشرتت رو پس بدم...اگه بهت برشگردوندم درست....یالغوز.چلغوز.بیغوز((این اخریه
چی بود؟؟؟؟-من چه میدونم؟؟))
پوفی کشیدم و رفتم خونه...به محض این که در و باز کردم تلفن شروع کرد به زنگ
خوردن...شیرجه زدم روش
 الو؟؟؟صدای داد جان تو گوشی پیچیدتا حاالااااا کدوم گوری بودییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یکم گوشی رو از خودم فاصله دادم گفتم
سالم...سالم و.....دختر من میگم کجا بودی تو میگی سالم؟؟؟چرا گوشیتو جواب نمیدی؟؟؟خوب تو اداره جا مونده بود...پس چرا گوشی خونه رو جواب نمیدی؟ ؟؟؟؟نمیدونستم بهش موضوع امروز رو بگم یانه.....بهتره نگم.
ببخشید........اصال حواسم نبود....اومممم....جان......اون....عکسه.....بعد چند لحظه صدای جان که خنده توش موج میزد اومد و گفت
بببببله......واسم اومد......یه سوال بپرسم جواب میدی؟؟؟؟ جان من عکس از این قشنگتر نبود.....
عه....جان... .خوب من چی کار کنم...یهویی از بزرگترینشون انداختم دیگه.....اهان بعله...........میدونی اون کیه؟؟؟؟؟کیه؟؟؟؟اون الفاست.....چی؟؟؟؟؟؟ این امکان نداره.....74
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فعال که شده بهتره ازش دوری کنی...باشه........خوب دیگه کاری نداری؟؟؟؟؟ن........ن.........ها.....ها.......هااااااااچچچچچچچچچچچچچههچین عطسه کردم که فکر کنم جان پشت گوشی سکته کرد....
یا خدااا....چیشد؟؟؟؟هورا خوبی؟؟؟؟الو؟؟؟؟الو؟؟؟؟سالمی؟؟؟خوبم...چرا شلوغش میکنی؟؟؟؟فقط...فقط ......هههااااااااچچچههههههه....بعد از این که دماغم رو باال کشیدم گفتم
عطسه کردم...خوب الاقل میخوای عطسه کنی یکم این گوشی رو اونور تر بگیر....کر شدم....فکر کنمهمسایه هات سنگ کوب کردن....
خندیدم گفتم
باشه....به نفعته زیاد بهش نزدیک نشی ...نزدیک کی؟؟؟؟؟عجبا ......همین پسر خوشگله رو میگمااا...جان!!!!خیلی خوب بابا شوخی کردم....کاری نداری؟؟؟نخیر....خدافظ-خدافظ
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به محض اینکه گوشی رو گذاشتم دوباره عطسه زدم....ای خدا خفت کنه سرهنگ....به جان
خودم اگه مریض بشم بالی به سرت میارم که مرغای اسمون به حالت هر هر
بخندن..نگاهی به ساعت اندختم...چشام گرد شد 21...شب؟؟؟؟عجب!!!!
به سخت بلند شدم و لباس های خیسم رو عوض کردم....عکس سرهنگ که یکم خیس
شده بود رو گذاشتم روی میز ارایشم.پریدم تو حموم.....بعد از یه دوش اب گرم اومدم
بیرون....لباسام رو پوشیدم.عکس سرهنگ رو برداشتم و شیرجه زدم رو تخت...
به عکسش نگاه کردم....خوب بیشور میمری یکی از همین لبخندات رو هم به ما بزنی؟؟؟؟
پدر سوخته وقتی میخنده اینقدر خوشگل میشه که نگو....ولی وقتی تو ادارست مثل برج
زهرمار میمونه....او او...بابا ژستت تو حلقم...خوب حداقل لباس میپوشیدی...توهمه
عکساش لخت بود......تو این عکس یه دستش رو کرده بود الی موهاش و اون یکی رو هم
روی سینه عضالنیش گذاشته بود...پاهاش رو به حالت ضبدری گذاشته بود و به یه صخره
که همش خزه بود تکیه داده بود وبه دوربین لبخند میزد.....وقتی میخندید گوشه چشماش
چین میافتاد....تا حاال پسر به این جذابی ندیده بودم....هم خوشگل بود هم خوش
هیکل...هی هی....عکس رو گذاشتم روی میز عسلی و به ساعت نگاه کردم...فکر کنم از
تعجب شاخ دراوردم....ساعت شیش صبح بود....یعنی من  6ساعت به عکس سرهنگ زل
زده بودم،؟؟؟
پاک خل شدم رفت((شما خل بودی))بلند شدم...دیشب دستامو بانداژ نکرده بودم...ولی
حاال مجبور بودم این کار و بکنم....بعد از بستنشون به نشونی که روی شست دستم بود
خیره شدم....این همون نشونی هست که از پدرم به ارث بردم...هییییی...دلم براشون یه
ذره شده ......خیلی دلم میخواست برگردم پیششون ....ولی...من...هنوز هم خطرناک
بودم...پس امکان اینکه بهشون صدمه بزنم خیلی زیاد بود......اهی کشیدم و به سمت
لباسام رفت...دههه...به خشکی شانس....هنوز نم داشتن....داشتم فکر میکردم که چیکار
کنم که یادم افتاد یه دست لباس فرم دیگه هم دارم....به سمت کمدم رفتم و شروع کردم
به گشتن....اهان...پیدا شد....سریع پوشیدمشون ...عطرم رو برداشتم میخواستم به مچام
بزنم که یادم افتاد نمیشه....
پووووفففف....اخه بگو دختری خر.....مگه مرض داشتی دستت رو کوبوندی به دیوار؟؟؟خ
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خودم جواب خودم رو دادم...خوب اگه این کارو نمیکردم حتما یه بالیی به سرش
میاوردم.....میدونین چیه؟؟؟؟من تا حاال خون یه انسان رو نخوردم....ولی گهگاهی(درست
نوشتم عایا؟؟؟؟)برای تقویت نیروم مجبور میشدم از خون حیونا استفاده کنم....مثال
خرگوش...اومممم...گوزن...ولی خوب چون اینجا اصالاااا گوزن پیدا نمیشه مجبورم به همون
خرگوشه بسنده بشم(اگه جمله بندیم ایراد داشت به بزرگی خودتون ببخشید.....با
تشکر)...هوففف....داشتم دنبال اتیکتم میگشتم...هر جای رو که بشه گذاشته باشم رو
گشتم ولی نبود....اهههههه پس کجاست؟؟؟؟؟؟...نگاهی به ساعت انداختم...ساعت
هفت بود....از اونجایی که ماشینم در اداره پارک شده بود مجبور بودم با B. R. Tبرم....پس
بیخیال گشتن شدم...اگه اتیکت هم نزنم هیچ مشکلی نیست
سریع دوتا دسبند گذاشتم توی جیبم....اسلحه نقره ای خوش دستم که همیشه همراهم بود
رو هم،گذاشتم پشت کمرم...کارتم رو برداشتم و به سمت ایستگاه اتبوس به راه افتادم.....
بعد چند دقیقه رسیدم....هوففففف خدا رو شکر خلوت بود.....سریع سوار شدم...چند تا
صندلی خالی اونجا بود نشستم رو یکشون....تا اداره باید حداقل 7یا 1تا ایستگاه رو رد
میکردیم...پس سرم رو پنجره تکیه دادم و به این فکر کردم که چرا جان بهم اجازه نمیده
خانوادم رو ببینم؟؟؟خیلی دلم براشون تنگ شده 21....سال ازشون دور بودم..بس
نبود؟؟؟؟اشکی که لجوجانه داشت سر میخورد رو پس زدم و با خودم فکر کردم...خوب که
چی؟؟بالخره یه روزی که باید برگردم پیششون؟؟؟؟با این که شاید یه یروز برگدم
پیششون یه لبخند اومد گوشه لبم....
به مسافرا که سوار میشدن نگاهی انداختم...یه پیرزن که چهره مهربونی داشت سوار
شد...متاسفانه چون جا نبود وایساد سر پا....سرم رو از روی تاسف تکون دادم و بلند
شدم...همون لحظه اتوبوس یه تکون شدید خورد و به راه افتاد...همون پیرزنه چون به موقع
نتونست میله رو بگیره داشت با مخ میخورد زمین که با سرعت خودم رو رسوندم بهش و
نزاشتم بیافته....اینقدر سریع این کارو کردم که همه با تعجب داشتن براندازم
میکردن...اهمیت ندادم و به پیرزنه کمک کردم بشینه رو صندلی....
پیرزنه-خیر از جونیت ببینی ننه....
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خواهش میکنم...کاری نکردم...خودم سر پا وایسادم و میله رو گرفتم....پیرزنه خیلی ارومگفت
تو پلیسی ننه؟؟؟بله چطور مگه؟؟؟هیچی...فقط میخواستم بگم مراقب خودت باش...این شغل خیلی خطرناکه مادر جان....با خنده گفتم
چشم مادر جان....مراقب هستم....من این شغل رو با تمام خطراش قبول کردم...پیرزنه هم یه لبخند زد و دیگه هیچی نگفت......چند دقیقه گذشت که یهو راننده خیلی
ناگهانی زد رو ترمز......
اینقدر بد و ناگهانی زد رو ترمز که همه به سمت جلو پرتاب شدن....ولی من مثل تیر چراغ
برق همونجوری موندم....واال....اینا خودشونو شل میگیرن با کله میرن....یکی اومد با کله
بخوره زمین که من دستمو دور کمرش حلقه کردم و نزاشتم پخش زمین بشه.....
((جدیدا سوپر من شدی....پیرزن نجات میدی.....االنم که این دختره رو نجات دادی....
بیا و خوبی کن....اصال دلم میخواد به تو چه؟؟؟؟؟اه اه...اینقدر بدم میاد...اینقدر بدم میادهر کاری میکنم این وجی جون(وجدان) هی دخالت میکنه...اه اه اه-...اصال من دیگه میرم
تو بمون با این دختر چش وزغیه که داره درسته قورتت میده))یه نگاه به چهره دختره
کردم...حق با وجی بود داشت درسته قورتم میداد...رفتم تو ذهنش*((یا پیغمبر....این دختره
فرشته است یا دختر؟؟؟وای چشماشو!!!حاال این چرا اخم کرده؟؟؟؟به خدا ارث بابات با
من نیست*))...خندم گرفت....بلندش کردم بعد چند لحظه همه به خودشون اومدن و
شروع کردن به فحش دادن...البته بیشتر از سمت اقایون میومد
مرتیکه بوفالو...کی به تو گواهینامه داده؟؟؟؟-اخ سرم....ای خدا ازت نگذره روانی...مخم نابود شد....
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حاال این خوباش بود...با قدم های محکم به سمت راننده رفتم ،تا بفهمم دلیل این ترمز
ناگهانیش چیه؟؟؟؟؟
به راننده رسیدم...از شیشه جلوی ماشین دیدم دونفر از ماشیناشون پیاده شدن و دست به
یقه شدن.....ظاهرا تصادف کردن....به راننده با لحن سرد و خشکی گفتم:
در و باز کن...برگشت یه نگاه به سرتا پام کرد....بدون اینکه برگردم اینبار عصبی گفتم
مگه با تو نیستم؟؟؟میگم در و باز کن....انگار ترسید که سریع در و باز کرد..
ادامه دارد):):):
نرجس خاتونیییییی جونممممم...اینم پست 21؛)؛)؛) البته با یکم تغییر....اخه قبلیه خیلی
خیلی خیلی چرت از اب دراومد....ولی این یکی بهتره
خوب مخلص شما.. .ما بریم تا بعد از ظهر هم مزاحمتون بشیم

همه مردم جمع شده بودن و داشتن این معرکه رو تماشا میکردن....با اخم رفتم
سمتشون....هنوز داشتن دعوا میکردن.البته بگم اولیه یقه دومیه رو گرفته بود و داشت داد
و بیداد میکرد
اولیه-مرتیکه کور....مگه نمیبینی چراغ قرمزه؟؟؟؟؟؟کجا میایی؟؟؟هاااا؟؟؟؟؟؟؟
دومیه-اقا بخدا من شرمندم.....اصال حواسم به چراغ قرمز نبو....
هنوز حرفش تموم نشده بود که مشت اولیه خورد تو دهنش
اولیه-تو که حواست نیست غلط میکنی میشینی پشت فرمون....مرتیک....
دیگه واقعا عصبی شدم با همون صدای سرد و خشکم فریاد زدم.
تمومش کنید....79

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

سر همه برگشت سمت من....بالخره اولیه یقه دومیه رو ول کرد درجه ها مو که دید اومد
جلو و گفت
جناب سروان.....این مرتیکه اومده زده به من...بعد میگه حواسم نیست....اخه بگو کدومادم احمقی به تو گواهینامه داده؟؟؟
از این که بهم گفت سروان،خیلی بدم اومد...با لحن نچندان دوستانه ای گفتم
اوال بنده سرهنگ دومم نه سروان....دوما...پرید وسط حرفم و گفت
چی؟؟؟تویه جغله سرهنگی؟؟؟؟نخندون من جوجه....بعد از این حرفش زد زیرخنده...چند نفر هم با شنیدن این حرف زدن زیر خنده....بعضی هاشون هم با تاسف نگام
میکردن......نه من میخوام بدونم...نه واقعا من میخوام بدونم کجای این حرف خنده
داشت؟؟؟خیلی بهم برخورد با همون لحنم گفتم
اقایه به ظاهر محترم.....لطفا احترامتون دست خودت باشه....به احترام این که بزرگتریدهیچی نمیگم.....دوباره پرید وسط حرفم
خوب حرفتو بزن بینم؟؟؟؟بینم میخوای چه غلطی کنی؟؟؟سعی کردم از لرزش بدنم بهخاطر خشمم جلوگیری کنم اینبار تهیدید وار گفتم
بهتره احترامتون دست خودتون باشه....شما حق ندارید به مامور دولت توهین کنید...گفت
خفه شو دختری ......من یه فرد ازادام هر کاری دلم میخواد انجام میدم....وقتی بهم گفت (( ))دیگه واقعا آمپر چسبوندم.....با یه حرکت خیلی سریع دستشو پیچوندم
و پشتش نگه داشتم فریاد زد
اخ اخ...چی کار میکنی دختری....بلندتر از اون فریاد زدم..-دهنتو ببند مرتیکه آشغال.....
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با صدای دادم خفه شد...سریع دسبندم رو دراوردم و زدم و دستاش....با پوزخند گفتم
هه....بینم وقتی رفتی پیش قاضی هم میتونی اینجوری بلبل زبونی کنی؟؟؟با بیسیمم بهمرکز گفتم یه ماشین پلیس با دوتا نیرو بفرستن.......مرده افتاده بود به ...ه خوردن....مدام
التماس میکرد...دیگه داشت رو اعصابم تکنو میرفت......ماشین پلیس بعد چند دقیقه
تاخیر باالخره رسید....یه مرد جوان که سروان بود سریع از ماشین پیاده شد و اومد به من
احترام گذاشت...میخواست حرفی بزنه که خشمگین گفتم
این چه وضعشه؟؟؟؟من چند دقیقه پیش درخواست نیرو کردم...چرا اینقدر تاخیرداشتید؟؟؟؟؟هاااااا؟؟؟؟؟
نمیدونم چی تو صورت من دید که یهو رنگش پرید و وحشت کرد با تته پته گفت
ق...قربان....م..ما...ما....ت..تو...ترافی...ترافیک...مو..موندیم...ب...به..به خدا...ع..عمدی....نب..نبود...قق...قر..قربان....
عصبی نفسم رو دادم بیرون..و گفتم همراه این اقا ((دومیه))بیا کالنتری....من خودم به
حساب این مردک اشغال میرسم....
اون مرده رو سوار کردم و خودمم کنارش نشستم...راننده که یه سرباز بود چشمش افتاد به
من اونم وحشت کرد...عصبی رومو کردم اونور...لعنتی....بازم چشمام قرمز شده بود....حاال
باز خدا رو شکر نیش هام بلند نشده بود.......هوفففف...چند تا نفس عمیق کشیدم تا به
خودم مسلط شدم.....وقتی رسیدیم یه دست مرده رو باز کردم و به دست خودم دسبند
زدم....اون هی داشت التماس میکرد و ازم عذرخواهی میکرد.....وارد راهرو اداره شدیم....از
دور سرهنگ کیان فرد رو دیدم که با یه اخم غلیظ داشت یه پرونده رو میخوند..فکر کنم
صدامون رو شنید که سرش رو گرفت باال....اول یه نگاه به من کرد بعد نگاش روی
دستامون قفل شد...اخمش غلیظ تر شد.......اومد نزدیک و خیلی خشک گفت
اتفاقی افتاده؟؟؟؟؟اگر هم افتاده باشه به خودم مربوطه.....فقط یه خواهشی داشتم.....کمی مکث کردم وادامه دادم....
اگه میشه لطفا درمورد دیروز به کسی چیزی نگین.....81
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خیلی خوب....باشه....دوباره سرش رو کرد تو پرونده و خواست از کنارم رد بشه که یهو...ههههااااااااچهههههههه......سرم رو اوردم باال و دوباره
هههههههههههاااااااااچههههههههههه..میخواستم نفس بگیرم که دوباره
هههههههههههههاااااااچهههههههههههه...برای بار سوم خواستم سرم رو باال بگیرم که
دوباره هههههههههههااااااااااچههههههههههه.....المصب از بس صداش هم زیاد بود که
فکر کنم تو اداره زلزله 1ریشتری اومد...همینجوری سر پایین داشتم هفت جد و اباد پس و
پیش سرهنگ رو فحش کش میکردم که یه ان چشمام تو چشاش قفل شد که داشت با
قیافه هنگیده به من و حرکاتم و چیزای که بارش میکردم نگاه میکرد....چند لحظه بهم خیره
شدیم که یهو جفتمون پوکیدم از خنده....سریع خودم رو جمع و جور کردم و به سمت
بازداشتگاه رفتم....اون مردک و تحویل دادم و به سربازی که دم در بود گفتم
فعال ببرینش بازداشتگاه تا خودم تکلیفشو مشخص کنم.....سربازه احترام گذاشت و گفتاطاعت قربان.امری دیگه؟؟؟؟؟فعلت که امری نیست....ازادی....تو ذهنش گفت*((نه بابا....تعارف نکنی ها!!!!همینممونده این جغله بیاد به من دستور بده*)).چشام گرد شد به من گفت جغله؟؟؟؟خواستم
یه چیزی بارش کنم که یه نفر صدام کرد....با تعجب برگشتم و اتریسا رو دیدم که مثل یه
اسب رم کرده داره به سمتم میاد.....همین که بهم رسید یهو از گردنم اویزون شد.از ترس
اینکه جفتمون باهام پخش زمین نشیم دستامو دور کمرش حلقه کردم و به زور تعادلم رو
حفظ کردم..از من جدا شد یهو مثل رگبار شروع کرد به حرف زدن
اتریسا-کجا رفتی خل دیونه؟؟؟؟؟هیچ نمیگی من دلم هزار راه میره؟؟؟اصال چرا یهویی
رفتی؟؟؟کجا رفتی؟؟؟؟اصال برای چی رفتی؟ ؟؟؟؟؟ چرا و به چه علت؟؟؟؟...پریدم
وسط حرفش و گفتم
واااایی...نفس بگیر دختر....من به جای تو نفس کم اوردم....از دور اتوسا رو دیدم کهدرست مثل یه دختر خوب به سمت ما میومد...وقتی رسید گفت
سالم...اتفاقی افتاده بود هورا؟؟؟؟چرا اینقدر یهویی رفتی؟؟؟؟اتوسا اروم حرف میزدبرخالف اتریسا که انگار بلند گو قورت داده گفتم
82
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عه...چیزه...من...من((...بگو به بوی خون الرژی دارم))اهان...من به بوی خون الرژیدارم.....
اتوسا-اهان....پس واسه همین رفتی؟؟؟
اره....با ترس اب دهنم رو قورت دادم و رو به اتریسا گفتم.امم...حاال دستت چطوره؟؟؟؟یهو((خیلی ببخشید خیلی عذر میخوام واقعا شرمندم از تمامیه کسای که دارن این متنو
میخونن واقعا عذر میخوام))...انگشت وسطش رو فقط یه چسب زخم زده بود اورد باال.
....حاال این به کنار....میدونین جالبش کجا بود؟؟؟انگشتش رو به حالت فاک یو به سمت
من گرفته بود و هی داشت میگفت نه اصال درد نداشت...نیگا...ببین خوبه....هر چی چشم و
ابرو بهش میومدم انگار نه انگار...به زور جلوی خودم رو گرفته بود که یه وقت قهقه
نزنم...برگشتم و به اتوسا هم نگاه کردم...اونم مثل من صورتش از خنده سرخ شده
بود.....یه لحظه حواسم رفت پشت سر اتریسا.سرگرد خانی رو دیدم که با تعجب به دست
اتریسا نگاه میکرد*((وا؟؟؟این چرا انگشتش زخم شده؟؟؟؟))*بیشتر از حرف سرگرد
خندم گرفت....پسره خله ها....حالت انگشت و ول کرده چسبیده به این که چرا چسب زخم
زده...پسره دیوونه....بالخره اتریسا خانوم رضایت دادن و انگشتشون رو اوردن پایین...حاال
صورت های منو اتوسا رو تصور کنید...سررخخخخخ سرخخخ.....سرگرد خانی به سمتمون
اومد...بعد از این که بهم احترام گذاشت رو به اتریسا گفت
 سروان رضایی....تا دو ساعت دیگه دفتر من باشید کارتون دارم....اتریسا اول احترامگذاشت بعد با لحن خشکی که منو اتوسا و صد البته سرگرد خانی،از تعجب دهنامون باز
موند گفت
اطاعت قربان.سرگرد خانی سرش رو تکون داد و رفت....
به محض این که رفت رو به اتریسا و اتوسا با همون لحن سرد و خشکم گفتم.
خوب...برید سرکارتون....83
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بعد خودم به سمت اتاقم به راه افتادم.همین که در و باز کردم با تعجب به اتاق خیره شدم..
.
.
.....
.
.

.
..
دو طرف اتاق میز کاری گذاشته بودن و با اون دوتا میز دکوراسیون اتاق کامل تغییر کرده
بود...همچنان داشتم با تعجب به میز ها نگاه میکردم که اتریسا شیطون در گوشم گفت
خوب خانوم خانوما....از امروز ما زیر دستاتیتم......و اینجا کارمون رو انجام میدیم...بهعبارتی دیگر....دیروز برای همیشه به این اتاق نقل مکان کردیم....و...امده ایم ور
دلت((خاک تو مخت با این جمله بندیت))
با عجز به اتاق نگاه کردم و گفتم
 ای خداا....من هی میام از دست این دو تا بزمیش فرار کنم اونوقت عهد اومدن ور دلمن...هی خدا.....اتریسا با خنده رفت پشت میزش نشست و گفت
 بایدم از خدات باشه که همچین دختر گلی اومده ور دلت.....پوفی کشیدم و به سمت میز خودم به راه افتادم.......وقتی نشستم اول گوشیم رو از کمدم
اوردم بیرون....خدا رو شکر کسی بهش دست نزده بود....
اوه اوه....نگا کن تو رو خدا....حداقل بیستا میس کال از جان و سی تا از هیراد
داشتم.....گوشیمو گذاشتم کنار تا بعدا بهشون زنگ بزنم.
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...سرم رو با پرونده گرم کردم ...از بس خسته بودم((واس خاطر اینکه دیشب اصال
نخوابیدم))سرم رو گذاشتم رو میز و نفهمیدم کی خوابم برد...
########
امیر حسین.
اوففففف...اصال یه لحظه هم نمیتونستم فکر سرهنگ واتسونو از ذهنم بندازم
بیرون...مدام رنگ عجیب غریب موهاش میومد جلو چشم...تو همین فکرا بودم که یهو یه
نفر در زد...با لحن سردی گفتم بفرمایید...
در باز شد و سرکار قاسمی اومد داخل((دقت کردین این اسم قاسمی چقدر کاربرد
داره؟؟؟چه تو فیلم و چه تو داستان!!!))....اه اه باز این آژیر اومد....با اون قدی دارزی که
داشت بی شباهت شبیه نردبون دزدا بود......االن همچین پاشو میکوبه به زمین که تو کل
اداره زلزله میاد...بیا ...نگفتم.
صبح به خیر قربان....ای تو روحت با اون صدای نکرت....کر شدم....باز چیشده قاسمی؟؟؟؟؟قربان سردار حیدری بهم گفتن بیام بهتون بگم برید سالن اجتماعات...درضمن..سرهنگواتسون رو هم سر راهتون بیارید((همچین میگه سرهنگ واتسون رو بیارید انگار من راننده
ام اونم مسافر))عصبی شدم...به من چه؟؟؟؟میخواستم اعتراض کنم که با اون صدای
نکرش گفت
قربان دستور سردارهخیلی خوب میتونی بری...اطاعت قربان((ای درد....خو کر شدم آژیر)) بعد از این که رفت بیرون با حرص بلندشدم...میخواستم برم که یاد اتیکت سرهنگ افتادم....دیشب رو تختم جا مونده بود....خوب
حاال که دارم میرم،اینو هم براش میبرم...برگشتم و اتیکتش رو برداشتم.
رسیدم در اتاق سرهنگ...بدون اینکه در بزنم وارد شدم...با تعجب به سروان رضایی ها که
دو طرف اتاق بودن خیره شدم...اونا که منو دیدن به احترامم بلند شد و سالم نظامی
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دادن....فقط سرم رو تکون دادم...به روبه روم خیره شدم...از اون چیزی که دیدم چشام
گرد شد.....اوخییییییی.....چقدر ناناس خوابیده....اهم اهم....اخمامو کشیدم تو هم....چرا سر
کار خوابش برده؟؟؟؟؟؟با همون اخمای در هم رفتم سمت میزش....میتونستم نگاه های
خیره سروان رضایی ها رو حس کنم....همینجوری داشتم نگاش میکردم...باال سرش
وایساده بودم و به چهره غرق در خوابش خیره شدم...چه عجب....تو خواب هم اخم
میکرد...یهو خیلی بی هوا دستم رو بردم باال و کوبیدم رو میز...طوری که دست خودم هم
درد گرفت...چه برسه به اون بدبخت که از ترس شیش متر پرید هوا و یهو صندلیش چپ
شد و با کمر خورد زمین....صدای خنده های ریز سروان رضایی ها رو شنیدم....با اخم
برگشتم سمتشون...خود به خود ساکت شدن...خودمم خندم گرفته بود....برگشتم سمتش
دیدم صندلیشو صاف کرده...جفت دستاشو به میز تکیه داده....یکم به جلو خم شده بود
داشت با خشم و نفرت نگام میکرد......عصبی پرسید
میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟؟؟؟بفرمایید...شما به روح اعتقاد دارین؟؟؟؟از سوالش جا خوردم یهو از دهنم در رفتبله...چطور مگه؟؟؟!!!!!خیلی شیک و مجلسی گفتپس ای نقطه چین تو روحت!!!!چشام گرد شد...اینبار سروان رضایی ها بلند تر از قبلمیخندیدن....با خشم برگشت سمتشون......دوباره خود به خود خفه خون گرفتن.برگشت
سمت من و پرسید
حاال امرتون چیه؟؟؟؟؟؟اول میخواستم جواب اون بی ادبیشو بدم که پشیمون شدم...یاداتیکتش افتادم.....از توی جیبم در اوردمش و گذاشتمش روی میز گفتم
این دیشب روی تخ.....با لگدی که به پام زد ادامه حرفم تو دهنم ماسید.صورتم از دردجمع شد.....نامرد عجب زوریم داشت...پام داغون شد....من که پامو ار درد تو هوا گرفته
بودم گذاشتم رو زمین و خشمگین بهش خیره شدم...اون بدتر از من همچین با صورتی
سرخ از عصبانیت به من زل زده بود که یه لحظه فکر کردم من زدم به پاش...خیلی اروم
گفت
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مگه نگفتم قضیه دیروز بین خودمون بمونه؟؟؟؟؟؟برگشتم و به سروان رضایی ها که باکنجکاوی به ما دوتا خیره شده بودن زل زدم،تا دیدن دارم نگاشون میکنم خودشونو مثال
سرگرم کردن....حق با اون بود...منم داشتم ناجور سوتی میدادم....پوفی کشید و گفت
حاال فقط برای دادن این اتیکت اومده بودید اینجا؟؟؟خیر...سردار حیدری دستور دادن همه تو سالن اجتماعات جمع بشن.اهان.....بعد یهو با تعجب گفت...شما چرا اومدید به من میگید؟؟؟؟دستور سرداره.....من تو سالن منتظرتونم....عقب گرد کردم و به سمت در رفتم....ای توروحت به قول خودت...همچین با لگد زد به پام که فکر کنم فلج شدم....
######################
هورا.
به محض اینکه سرهنگ از در رفت بیرون اتوسا و اتریسا پوکیدن از خنده....همچین قهقه
میزدن که هر ان احتمال میدادم بیان و با اردنگی پرتمون کنن بیرون...عصبی گفتم
زهر مار....به چی میخندین شما دوتا؟؟؟؟ای حناق  12ساعته....اتریسا-وای...پوکیدم...زدی ناقصش کردی...خخخخ
اتوسا-کمرت خوبه هورا؟؟؟؟گوشت چی؟؟؟کر که نشدی خدای نکرده؟؟؟؟بعد از این
حرفشون دوتاشون همزمان باهم زدن زیر خنده....با حرص نشستم رو صندلی...بیشور
اینقدر محکم زد رو میز که فکر کنم کر شدم...در حالی که داشتم گوشم رو ماساژ میدادم
گفتم
نمیرین شما دوتا.......یهو اتریسا گفت-اتیکت تو دست سرهنگ چی کار میکنه؟؟؟ای کلک نکنه خبر هایه؟؟؟؟
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من چه میدونم بابا البد تو راهرو افتاده ایشون هم لطف کردن برای مناوردنشون.....اتریسا مثل این بچه کوچولو ها گیر سه پیچ داده بود و هی میگفت نه بگو
دیگه یه خبر های ای بابا...عجب گیری افتادیم ها
اتریسا-نه بگو دیگه...بگو دیگه...بگو دیگه....
ای حناق...ای کوفت...اصال مگه سرگرد خانی با تو کار نداشت؟؟؟خبر مرگت پاشو برو بینمچی کارت داره
اتریاسا-ای وای داشت یادم میرفت خوب شد گفتی...من رفتم بای بای...
بعدم در مقابل چشم های گرد شده منو اتوسا از اتاق زد بیرون...سرم رو تکون دادم و بلند
شدم و به سمت سالن اجتماعات به راه افتادم....
تو راه همش به سرهنگ فحش میدادم و میگفتم اخ کمرم...بیشور زد ناقصم کرد....ای بری
زیر ماشین اشغالی من بیام با کاردک جمعت کنم....اخ اخ.تا در سالن اجتماعات فقط
سرهنگ رو فحش میدادم.....اون از دیشب که باعث شد سرما بخورم اینم از االن که زد
کمرم رو نصف کرد...اوه اوه....چه خبره....فکر کنم فقط کسای که درجه سرهنگی و باالتر از
درجه سرهنگی داشتن اینجا بودن...تنها مشکلی که داشت میدونین چی بود؟؟؟؟این که
من تنها زنی بودم که بین اون همه مرد که داشتن با پوزخند نگام میکردن،بودم....اخمامو
کشیدم تو هم اومدم برم که یکی از همون درجه باال ها صدام کرد
خانوم محترم؟؟؟اینقدر صداش یخ بود که از سرماش یخ میبستی...من بد تر از اون اولاحترام گذاشتم بعد گفتم
بله...در خدمتم قربان....درجت چیه؟؟؟سرهنگ دوم هستم قربان....هه...میبنی احمد؟؟؟من موندم تو این که کی میاد به زن جماعت درجه میده اونمچی؟؟؟سرهنگ دوم...واقعا شرم اوره....اخمام بیشتر رفت تو هم...بازم بحث برتری مردها
نسبت به زن ها....فقط از روی خشم دندون هامو بهم ساییدم...یکی از پشت صدام کرد
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سرهنگ واتسون؟؟؟؟برگشتم و سرهنگ کیان فرد رو دیدم
بله؟؟؟سردار حیدری خصوصی با شما کار دارن...با شنیدن اسم پدرم ضربان قلبم رفت باال..حاال چی کار کنم؟؟؟؟ اروم باش...اروم
باش....گفتم
باشه...کجا باید ببینمشون؟؟؟تو راهرو دست راست هستن...فقط سرم رو تکون دادم....برگشتم و به اون مردی که باتعجب بهم خیره شده بود نگاه کردم گفتم
امری ندارید؟؟؟شما سرهنگ واتسونید؟؟؟؟بله...حاال اگه امری نیست بنده مرخص شم...با اجازه...احترام گذاشتم و به سمت همونسمتی که سرهنگ گفت رفتم.....
دیدمش...انتهای راهرو بود...نمیدونم چرا هی استرس داشتم....از همون دور به پدرم خیره
شدم...مردی قد بلند و چهارشونه...با موهای بلوطی رنگ که حاال دسته ای از اونا سفید
شده بود....چشمای پدرم ابی بود..درست مثل ابی اسمون....روشن روشن....رنگ پوستش
سفید بود...درست مثل برف....حاال که دقت میکنم میبینم که نسبت به قدیم ها خیلی
شکننده تر شده.....انگار که صدای پامو شنیده باشه به سمتم برگشت......از دیدن چشماش
کپ کردم...جفت چشماش غرق در اشک بود..
رسیدم بهش....در حالی که سعی میکردم صدام نلرزه گفتم
با..بامن کاری .....داشتین قربان؟؟؟؟بالخره برگشتی دخترم؟؟؟؟؟انگار که یه سطل اب یخ خالی کرده باشن رو با بهت به پدرمخیره شدم....پس هنوز منو یادشه ....هه...عجب خری هستی...باید هم یادش باشه.....مثال
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اون پدرته.....حرف های جان تو گوشم زنگ خورد((*.....حق نداری به خانوادت نزدیک
بشی....تو هنوز هم برای اونا خطرناکی))*به پدرم نگاه کردم که داشت با چشمای بارونیش
به من نگاه میکرد...بالخره زبون باز کردم و گفتم
ب..بله؟؟؟خودتی هلن...من میدونم....تو برگشتی......بالخره برگشتی...ش..شما اشتباه...میکنید...من دخترتون نیستم...دستای باند پیچی شدم رو تو دستش گرفت و نشونه روی دستم رو نوازش کرد و گفت
پس این نشونی چی؟؟؟؟؟دخترم تنها کسی بود که این نشونی رو داشت...نمیدونستم چی بگم....فقط با بهت بهش خیره شدم....دستم رو از دستش اوردم بیرون و
گفتم
شما دارید اشتباه میکنید...من...من...نمیتونستم بگم که من دختر شما نیستم...چون دروغ بود....میخواستم عقب گرد کنم که
دوباره دستم رو گرفت...با اون یکی دستش جای خط روی ابروم رو نوازش کرد و با بغض
گفت
پس این زخم رو میخوای چی کار کنی؟؟؟؟همون زخمی که خودم باعثش شدم.....یادقدیما افتادم....همون روزی که پدرم داشت بهم دوچرخه سواری یاد میداد...یه لحظه
صندلی دوچرخه رو ول کرد و باعث شد با سر بخورم زمین....البته چیزیم نشد فقط ابروی
راستم شکست و از اون موقع تا حاال جاش مثل یه زخم روی تیغه ابروم مونده.....خوب
یادم میاد که پدرم چقدر به خاطر این حواس پرتیش گریه کرد...حتی از خود منم بیشتر
گریه کرد....پدرم خیلی به من وابسته بود...حتی منو بیشتر از هومن و مامان دوست
داشت.....برگشتم به زمون حال ..با اون چیزی که دیدم هنگ کردم......پدرم....کسی که به
کوه غرور معروف بود....خیلی راحت داشت جلوی یه دختر  12ساله ......گریه میکرد....به
چشمای ابیش که حاال با اشک درخشان تر شده بود خیره شدم...طاقت نداشتم اشک های
پدرم رو ببینم...خیلی سریع ازش جدا شدم و عقب گرد کردم.....خواستم از راهرو برم بیرون
که با شنیدن اسمم اونم از طرف پدرم سرجام میخکوب شدم...
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هلن......فقط...فقط همین یه کلمه باعث شد اشکام جاری بشن...خیلی وقت بود که دیگه هیچکس
منو به اسم خودم صدام نکرده بود.....اره...هورا اسم انتخابی جان بود....اسم اصلی من هلن
بود نه هورا.....خیلی وقت بود که دلم میخواست حتی اگه یه بارم که شده به اسم اصلی
خودم صدا بشم......هیچ کاری نکردم و همونجوری سرجای خودم موندم...جرات نداشتم
برگردم....ولی خوب که چی؟؟؟بالخره باید برگردم یانه؟؟؟؟ببین هلن...این همون لحظه
ای بود که تو این  21سال منتظرش بودی.....همون لحظه ای که میتونستی دوباره خانوادت
رو ببینی!!!!پس...پس...پس حرف های جان چی؟؟؟نه...نه...من دیگه به حرف های اون
گوش نمیدم....خیلی اروم برگشتم سمت پدرم....اونم مثل من داشت گریه میکرد....وقتی
دید دارم نگاش میکنم دستاشو باز کرد و من درست مثل یه بچه بی پناه که به مادرش پناه
میبرد،دویدم سمت پدرم....
ادامه دارد(: (: (:
پریدم بغل بابام.....
وای که چقدر دلم برای آغوشش تنگ شده بود...هیچی نمیگفتم...فقط اروم بی صدا اشک
میریختم.....سرم رو روی سینش گذاشتم با تموم وجودم عطرش رو به ریه هام
کشیدم.....سرم رو باال گرفتم و به پدرم خیره شدم .. ...لبشو گاز گرفته بود تا صدای گریش
باال نره.....بالخره ولم کرد....با دستاش صورتم رو قاب گرفت...پیشونیم رو عمیق بوسید...با
صدای که میلرزید گفت
کجا بودی این همه مدت؟؟؟؟میدونی چی کشیدم؟؟؟؟میدونی تو این  21سال چیکشیدم؟؟میدونی مادرت به خاطر اینکه یهو ناپدید شدی چه بالیی سرش اومد؟؟؟با
چشمای اشکی زل زدم بهش....ترسیدم گفتم
چ..چی شده؟؟؟؟؟یه نفس عمیق کشید و گفت.هیچی...خودت میفهمی...فعال بیا بریم خونه....مطمنم سهیال (مادرم)خیلی خوشحالمیشه.اصال از خوش حالی بال در میاره......بدو بریم...بدو...گفتم
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ام...ام..چیزه...چیز.....با خودم گفتم باهاش برم؟؟؟نرم؟؟؟بالخره که چی،؟؟؟؟باید برمدیگه....پس
نگاهم کرد و گفت
نگران چی هستی؟؟؟؟امم...ام...نگران نیستم....ام...استرس...دارم...هوفففف...
پدرم خندید...دوباره اشکاش جاری شد...با انگشتم اشکشو پاک کردم و گفتم
دیگه برای چی گریه میکنی؟؟؟حتی فکرشو هم نمیکردم که یه روز برگردی....به خدا دارم بال درمیارم....بعد دستم رو گرفت و کشید بیرون اداره..
عه...کجا میبریم؟؟؟؟ عه...بابا....جان بابا....اخ که چقدر دلم برای بابا گفتنات تنگ شده بود....داریم میریم خونه...وایسادم و گفتم
چی؟؟؟وا...کر هم شدی؟؟؟؟میگم بریم خونه دیگه....فکر این که تا پایان ساعت اداری صبر کنمرو از سرت بیرون کن....بیا بریم.....
چشام گرد شد....عاشق همین شیطونیاش و شوخی هاش بودم....شیطونی هاش به من
رفته((احیانا تو به اون نرفتی؟؟؟؟معموال میگن دختر به پدرش رفته نه پدر به
دختر...واال))خخخخ...سرم رو تکون دادم میخواستم بگم که نمیشه همینجوری بزنم بیرون
حتی نزاشت حرفم رو بزنم که گفت
مرخصی ساعتی رد میکنم...بیا بریم دیگه اینقدر ناز نکن.....از اداره اومدیم بیرون رفتکنار خیابون و دستش رو بلند کرد با تعجب گفتم
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چی کار میکنی؟؟؟میخوام بدونم جهت باد کدوم وریه....سوال میپرسی ها...خوب میخوام ماشین بگیرمدیگه....با خنده گفتم
خوب من خودم ماشین دارم....برگشت سمت من و با اخم ساختگی گفتخوب میمردی زود تر بگی؟؟؟تا من الکی این همه انرژی مصرف نکنم؟؟؟خوبه حاال فقط دستت رو باال گرفتی...کاری نکردی که....دختره ورپریده....همین که من دستم رو باال گرفتم میدونی چقدرررر...کالرییییی...مصرفکردم؟؟؟؟؟؟
شما رو اگه ول کنن تا فردا صبح هی کل میندازین...بزار بریم سوار ماشین شیم دیگه...خوب...خوب....ماشینت کدومه؟؟؟به بوگاتی مشکیم اشاره کردم....یه نیسان ابی رنگپشتش بود..پدرم با تعجب گفت
ماشینت اون نیسانست؟؟؟؟؟با خنده به پدرم نگاه کردم و گفتم نه...اون بوگاتی است....هه..هه...شوخی با نمکی بود....جدی میگم....اصال اینم سویچش....سوویچ رو از جیب مانتوم در اوردم و درشو باز کردم....قیافه پدرم دیدنی بود.....با چشمای
گرد شده داشت نگاه ماشینه میکرد گفت
گفتی اسمش بو چی چی بود؟؟؟؟؟؟لبخند زدم دستش رو گرفتم و با هم سوار ماشینشدیم....پدرم با ذوق هی اینور اونر رو نگاه میکرد..
میگما....رفتی ناپدید شدی چقدر...خر پول شدی...اههه...اینجا رو....فیلم هم پخشمیکنه؟؟؟عجببب...یهو ماشین اخطار داد در ماشین باز است...بابام در ماشینو باز کرد و
دوباره بست و با لحن شیطونی گفت
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بستم جیگر....حاال تو بیا بیرون....کجا قایم شدی؟؟؟ پدرم با دقت داشت ماشین روبازرسی میکرد گفت
جججییگررر خانومممم....کجایی پس؟؟؟؟؟کجا قایم شدی موش موشک؟؟؟؟در حالی کهاز خنده اشکم در اومده بود گفتم
وای...اگه مامان بفهمه...پوستت رو قلفتی(غلفتی/قلفطی/غلفطی...اصال هرچی)میکنه.....خخخ
بابام یه بشین بینیم بابای حوالم کرد و به کار خودش ادامه داد.....سرم رو تکون
دادم.....سعی کردم تمرکز کنم...چون وقتی تمرکز نداشتم نمیتونستم ذهن دیگران رو
بخونم....نمیتونستم تمرکز کنم....استرس داشتم....مدام پوست لبمو میجویدم.....
نکن....پوست لبت خراب میشه بچه.....من بچه نیستم.....برا من همون تتغاری بابای هستی...پس بچه ای ...با لجبازی گفتمنخیرم نیستم....هستینیستم...واسه من هنوز همون هلن کوچولویی.......همون هلن کوچولویی که جونم به جونشوابستس....همون هلن کوچکلویی که اگه یه روز لپاشو نمیبوسیدم دیونه میشدم....خمون
هلن کوچولویی که حاال بعد  21سال برگشته ...همون...بغض بهش امون داد و زد زیر
گریه.....قلبم فشرده شد...ماشینو یه گوشی پارک کردم...قبل از این که کاری کنم منو کشید
تو بغلش.....دستامو دور کمرش حلقه کردم و گذاشتم خودشو خالی کنه......خودمم دست
کمی از اون نداشتم.....اروم و بی صدا گریه میکردم و به قربون صدقه های بابام گوش
میدادم....
الهی بابای قربون اون اشکات بره.....گریه نکن...داری کمر باباتو میشکنی...دستامو ازدورکمرش باز کردم...با لبخند اشکامو پاک کردم....گفتم .
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عه..بابا!!!حاال من اشکام تموم شده نوبت شماست؟؟؟واقعا که...بعدم سرم رد به حالت قهر کردم اونور...
خیلی خوب بابا...بیا دیگه قهر نکن...بابای دلش میشکنه ها!!!برگشتم سمتش و یه لبخندگشاد زدم که دوباره چال رو گونم رو به نمایش گذاشت....
بابام با ذوق گونه مو بوسید .....
بعد چند لحظه رسیدیم در خونه...نمیدونم ولی خیلی استرس داشتم ...یه دستم رو فرمون
بود و اون یکی روی دنده اتوماتیک....پدرم دستم رو گرفت و با اخم پرسید..
دستات رو چرا بستی؟؟؟هیچی....باز چی کار کردی که اینجوری شدی؟؟؟ تو رفتی اونور اب هم ادم نشدی....اونجا هم البدهی به خودت صدمه میزدی...اه اه اه.
خندیدم...از ماشین پیاده شدیم...هنوز هم استرس داشتم...با پدرم رفتیم در خونه...
پدرم زنگ در خونه رو زد...خونه پدرم برخالف خونه من که خیلی مدرن و از اینجور
حرفاست ،خیلی ساده و نقلیه....پدرم این خونه رو قبال با پولی که خودش جمع کرده بود
خریده بود و قول داده بود هیچ وقت اونو نفروشه....
پدرم زنگ در و زد..صدای یه پسر جوون که به احتمال زیاد هومنه،اومد که گفت:
کیه؟؟پدرم-منم((...اقا بابام اینو گفت ،یاد یه جوکی افتادم .میگن که برو در خونه یه ایرانی رو که
ایفون تصویری ندارن رو بزن اگه جواب داد کیه؟ بگو منم33....درصد مردم درجا درو برات
باز میکنن...اون یک درصد هم میگن منم کیه؟؟ بگو منم دیگه..اونا هم سریع درو برات باز
میکنن واال.......من امتحان کردم شد))....O____O
-منم کیه؟؟
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پدرم-منم دیگه
عه...شماین بفرما قربان ((بیا نگفتم...خخخخ))پدرم درو باز کرد...با تردید به داخل خونه نگاه کردم.....پدرم دستشو گذاشت توی گودی
کمرم و گفت
برو تو......توکلت به خدا باشه....به حرف پدرم گوش دادم و با بسم الله وارد خونه شدم...همیکن که پامو گذاشتم تو خونه
یهو اراماش عجیبی به وجودم تزریق شد...به حیاط کوچیک خونه پدرم نگاه کردم....دور تا
دورش گل های محمدی و بنفشه کاشته بودن...پدرم عاشق گل های بنفشه و مادرم عاشق
گل های محمدی بود....این گل هارو پدرم با دستای خودش کاشت...درست وقتی تازه 3
سالم شده بود....پدرم داشت جلو جلو میرفت و من پشت سرش....یهو صدای یه پسر
جوون اومد..هومن؟؟؟؟
سالم بر((..بعد ازکمی مکث گفت)) سردار مملکت....ایشون کی باشن؟؟؟من سرم رو انداخته بودم پایین تا صورتم رو نبینه...میخواستم غافلگیرشون کنم....پدرم
گفت
ایشون معاون جدید بنده هستن...امروز به همراه من اومدن تا یسری پرونده بهشونبدم....
هومن-اهان.....بعد از کی تا حاال سرهنگ دوم میشه معاون سردار؟؟؟ پدرم با تحکم و البته
چاشنی خوشنت گفت
فضولی موقوف...تو کار من دخالت نکن بچه...اروم طوری که فقط پدرم بشنوه گفتم
جذبت از پهنا بره تو کبدم....خندش گرفت ولی سعی داشت نخنده هومن دوباره گفتاهوم...منم عر عر دیگه...اروم گفتم
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اون که صد البته...پدرم اینبار خندید و گفت
هومن برو به مادرت بگو مهمون داریم...هومن یه چشم کشیده گفت و رفت...همین که رفت یه نفس عمیق کشیدم گفتم
هوووففف ..اخه ادم اینقدر فضول؟؟ اه اه پدرم با خنده دستم گرفت و برد داخلخونه...دستمو ول کرد و رفت به طرف آشپزخونه...به هرجا که نگاه میکردم خاطرات بچگیم
یادم میومد....روی یکی از مبل های کرم شکالتی نشستم...بهد چند دقیقه هومن اومد
داخل و صاف نشست روبه روی من و با دقت به من خیره شد...سرم پایین بود با خودم
گفتم
نه شرمی...نه حیایی...خیر سرم پلیسم همینجوری عین بز زل زده به من...نمیگه االن قاط
بزنه میاد لهش میکنه...نوچ نوچ....تو ذهنش گفت*((هه...این خانوم چقدر شبیه
هلنه....یعنی اگه هلن اینجا بود مطمنم همسن همین خانوم بود....ولی..صبر کن بینم...این
که....این که...نه...نه...این امکان نداره*))...با بهت زیر لب گفت
ه...هلن؟؟؟؟سرم رو باال گرفتم و به چشمای اشکیش خیره شدم.....در حالی که سعی میکردم گریه نکنم
گفتم
جان هلن.....از روی مبل پایین اومد و جلوی پام زانو زد.....جفت دستامو توی دستش گرفت.در حالی که
اشک میریخت با بهت زیر لب زمزمه کرد
ه..هلن خودتی؟؟؟؟؟ بالخره برگشتی؟؟؟؟؟ باور کنم که خواهر کوچولوم ....برگشته؟؟؟دستشو کشید روی گونم...میخواست باور کنه که خودمم....اشکام روی صورتم جاری
شدن...یهو تو یه حرکت منو کشید تو بغلش.اینقدر محکم گرفته بودم که هورا استخونا بلند
شد.....مدام میگفت هلن برگشته....هلن کوچولوم برگشته....
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هومن...-بالخره برگشتی؟؟؟ ...کجا بودی؟؟؟؟کجا بودی این همه مدت؟؟؟؟ چرا یهو اب
شدی رفتی تو زمین؟؟؟ میدونی چقدر دنبالت گشتم؟؟؟ میدونی هر شب فقط....دیگه
گریه امونش نداد و بغضش ترکید...موهاشو نوازش کردم...از خودم جداش کردم و به
چشمای سبزش خیره شدم...اشکاشو با نوک انگشتام پاک کردم...با خنده گفتم
خجالت بکش مرده گنده.....واسه چی گریه میکنی؟؟؟؟؟؟؟اونم خندید...یه خندهتلخ....بعد چند دقیقه صدای شاد و شنگول پدرم و صدای چرخ یه وسیله اومد...
با تعجب برگشتم عقب از اون چیزی که دیدم هنگ کردم...
هم خوش حال شدم هم ناراحت و هم متعجب.....
مادرم...مادرم از کی....از کی ....از کی تا حاال ویلچر نشین شده؟؟؟؟ هیچ حرکتی نمیکردم
و فقط به مادرم نگاه میکردم.مادرم هنوز متوجه من نشده بود
مامان-ووواااااااایییی سلیمان سرم رفت....باز چی شده که اینقدر شنگولی؟؟؟؟ ها؟؟؟
اصال بگو بینم این شخص کیه که اینقدر ازش تعریف میکنی؟؟؟؟
بابا-برات هوو ((درست نوشتم عایا؟؟؟)) اوردم باقلوا...جیگر....اینقدر خوشگله که
نگو...حتی از خودت هم خوشگلتره.....مامانم با خننده گفت
حاال کارت به جای رسیده که سر من هوو میاری پسر بد؟؟؟؟بعد یهو گوش پدرم رو کشیدکه صدای دادش در اومد
ایییی..ضعیفه دستت رو بردار گوشم کنده شد....همینجوری داشتم به مادرم نگاهمیکردم...من دقیقا کپ مادرم بودم با این تفاوت که اون چشماش سبز بود و موهاش قهوه
ای روشن....فکر کنم سنگینی نگاهم رو حس کرد و برگشت سمت من...کم کم خنده از روی
لباش محو شد و با بهت به من خیره شد به ثانیه نکشید که جفت چشمای خوشگلش غرق
در اشک شد....اشکاش با سرعت روی گونش راه پیدا میکردن .بابام با هومن یه گوشه
وایساده بودن و مارو نگاه میکردن...اونا هم چشماشون خیس بود....با قدم های لرزون
رفتم سمتش ...روی دو زانوم نشستم.دامنشو گرفتم و با بغض گفتم
الهی قربونت برم مامانی......چی کار کردی با خودت؟؟؟؟ چرا...چرا رو این صندلینشستی؟؟؟؟چرا....
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قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم یهو خودشو پرت کرد تو بغلم....منم سریع قبل از اینکه
صدمه ای ببینه دستامو دور کمرش حلقه کردم و به سمت خودم کشیدمش....با بغض
اشکاری گفت
کجا بودی این همه مدت دخترم؟؟؟ میدونی چقدر دلتنگت بودم؟؟؟؟ میدونی وقتی بهمگفتن دزدینت چی به سرم اومد؟؟؟؟؟؟ میدونی چقدر در به در دنبالت گشتم؟؟؟
میدونی؟؟؟
یهو بغضش ترکید..شروع کرد با صدای بلند گریه کردن من برخالف مادرم که با صدای بلند
گریه میکرد بی صدا اشک میریختم.... .سرشو رو گذاشتم روی شونم و گذاشتم تا خودشو
خالی کنه....درکش میکردم...هیچی نمیگفتم....فقط اروم کمر مادرم رو نوازش میکردم و با
ولع عطرشو به ریه هام میکشیدم .....چند دقیقه تو بغلم بود و داشت زار زار گریه میکرد
که صدای پدرم دراومد
دهههه..جمع کنین این فیلم هندی رو...نگا کن تو رو خدا...صدای بابام بغضداشت....مادرم بعد چند لحظه ازم جدا شد چشماش به خاطر گریه زیاد پف کرده
بود....چشماشو پاک کردم...با نگرانی دستم رو گرفت گفت
باز چی کار کردی با خودت؟؟؟ چرا دستا تو بستی؟؟؟؟؟؟ اخه تو چرا مراقب خودتنیستی؟؟؟ خندیدم...یه خنده از ته دل....کمکش کردم بشینه رو صندلی...دستشو کشید
روی گونم و گفت
چقدر بزرگ شدی.چقدر خانوم شدی...الهی دورت بگردمخدا نکنه مامان جون...پدرم دستم رو گرفت و نشوند روی مبل و گفتباید از اول تا اخرش بگی چیشد و تا حاال کجا بودی...از اول تا اخرش رو براشون تعریف کردم البته به جز قضیه خون اشام شدنم و صد البته
خواننده شدنم....پدرم بعد از اینکه حرفان تموم شد گفت
باید با اون کسی که تو رو برده پاریس صحبت کنم...اینقدر با تحکم اینو گفت که جراتنداشتم بگم نه
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چشم بابا جان...هنوز لباس فرمام تنم بود مادرم گفتعه ..عه...تو هم رفتی مثل بابات پلیس شدی؟؟؟؟ هیچ نمیگی خطرناکه؟؟؟ اخر سر مندق میکنم از دست شما دو نفر....
ویلچرش رو به سمتی هل داد و به من گفت برم دنبالش..رفت توی اتاقی منم به دنبالش
وارد اتاق شدم....یه اتاق با دیوارای سفید و یه تخت دو نفره که رو تختی کرم و شکالتی
داشت...
فکر کنم اتاق مشترک مامان و بابا بود....اهم اهم...
رفت سمت کمد و بعد از چند دقیقه گشتن یه دست لباس در اورد و داد دست من....با
تعجب گفتم
اینا دیگه برای چیه؟؟؟وا...لباس راحتی دیگه ..واسه چی میپوشن لباس راحتی ها رو؟؟؟امم خوب من باید برگردم خونه خودم مامانی...اخم کرد و با غرغر گفتبیخود....تازه بعد  21سال پیداش کردم حاال میخواد بره خونه خودش...الزم نکرده..دیگهحق نداری از اینجا بری..
خواستم اعتراض کنم که گفت
حرف نباشه..همین که گفتم...لبامو از حرص جمع کردم..لباس ها رو انداخت تو بغلم وگفت
اینا رو بپوشبا خنده به مادرم گفتم
اخه مادرم من..من که تو این لباسا جا نمیشم....یه شلوار راحتی بود که اندازش به زور تاروی ساق پام میرسید با یه تیشرت بنفش که اصال تو تنم نمیرفت...اخه من هم از مادرم
بلند تر بودم هم هیکلی تر....گفت
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اوا راس میگی ها..حاال چی کار کنیم؟؟؟ یه بشگن زد و گفت فهمیدم دنبالم بیا...بهدنبالش وارد یه اتاق دیگه شدیم...که به احتمال زیاد اتاق هومن بود...رفت از داخل کمد یه
دست لباس راحتی اورد بیرون یه پیرهن قرمز و مشکی با یه شلوار ورزشی ادیداس
مشکی...
با دیدن رنگ قرمز
حالم بد شد...ولی به روی خودم نیوردم....با خوشروی لباسا رو داد دستم....منم گرفتمشون
و خیلی سریع عوضشون کردم...استین های پیرهنه رو از بس بلند بود با چند تا تای بزرگ
بالخره رسیدن روی مچ دستام شلوارش که دیگه نگو...از بس گشاد بود مجبور بودم با
دستم بگیرمش که یوقت نیافته....مادرم با خنده اومد سمتم و شلوارم رو برام درست کرد...
کنارش رو زمین نشستم....سرم رو گذاشتم رو پاهاش...گفت
چرا..چرا این شکلی شدی؟؟؟ چرا موهات این رنگی شده؟؟؟ چرا چشات رنگشون عوضشده؟؟؟ سرم رو بلند کردم و به مادرم خیره شدم.گفتم
امم..دقتی رفتم اونور اب......مجبور شدم تغییر قیافه بدم...واو...موهاشو... .نازی......ولی خودمونیم ها...رفتی اونور اب جیگر تر شدی...با خنده کلموتکون دادم...دستم رو گرفت و گفت.
یاالله دختر پاشو....پاشو بریم پیش بابا اینا تا اونا هم ببینن چقدر خوشگل شدی....بلندشدم و باهم از اتاق اومدیم بیرون......وقتی پدرم و هامون منو دیدن زدن زیر خنده...اخه
من یه دستم به کمر شلوارم بود اون یک به دسته ویلچر...
با غرغر گفتم
هومن...تو چرا اینقدر چاقی؟؟؟ اه اه....هومن خندشو خورد و گفت
من چاق نیستم...اتفاقا خیلی هم خوش هیکلم...ای تویی که اینقدر الغری...به هومن نگاهکردم.اونم هیکل ورزشکاری داشت...که میتونست ارزویه هر دختری باشه....ولی به نظر
من هیکل سرهنگ یه چیز
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دیگس.....جااااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چیشد؟؟؟؟هیکل
کی؟؟؟؟سرههههنگ؟؟؟؟؟هیکل اون خودشیفته کجاش خوبه؟؟؟؟؟اصال من چرا دارم
داداشم رو با اون خودشیفته مقایسه میکنم؟؟؟؟؟؟خودمم از حرفی که زدم هنگ
کردم....سرمو تکون دادم .....من چم شده؟؟؟؟ ((هیچی عززیززززززززم... .عاشق شدی
رفت))......واسه اینکه حواسم رو پرت کنم گفتم
خوبه خوبه....کمتر از خودت تعریف کن...دوتا از اون نوشابه هاتو بده من برات بگیرم....خندیدم و رفتم کنار باباجونننمممم ((اهو...هنوز هیچی نشده شد بابا جونت-ببین االن میام
جرواجرت میدم حلما هااااا اینقدر نپر وسط داستان-.....اوه اوه باشه باشه...قیگبل از اینکه
منو جرواجر بدی اول خودت جر میخوری....بعله -حلماااااااااااااااااا -اه تو روحت با این صدای
نکرت....خیلی خوب بابا...من رفتم-.....بری دیگه برنگردی ایشالله)) نشستم....هومن یهو
گفت
عهههههههههه...تو چرا شکل این پیرزنا شدی؟؟؟؟من کجام شبیه پیرزناست؟؟؟؟؟؟موهات...ابرو هات ...بعد شیطون ادامه داد..صدات هم خیلی شبیه پیرزناست...جیغیکشیدم و گفتم
خفت میکنم هومن.....اونم که دید قصد جونشو دارم پا به فرار گذاشت....مامان و بابام کهدیگه مرده بودن از خنده....چون من دستم به شلوارم بود که یه وقت خدای نکرده
نیافته...از اونور هم دور تا دور خونه رو دنبال همدیگه میکردیم....یادش به خیر بچه که
بودیم همش دنبال همدیگه میکردی...هیییییی...یهو با سر خوردم تو دیوار....پخش زمین
شدم..
درحالی که داشتم دماغم رو ماساژ میدادم زیر لب گفتم
اااییی.......دوبار دماغم ناقص شد.....این دیوار دیگه از کجا سبز شد؟؟؟؟؟؟؟ به هموندیواره یا به اصطالح براد گرامم نگهای انداختم دیدم داره با پوزخند نگام میکنه...ای حرص
خوردم ای حرص خوردم...مامان اینا هنوز داشتن میخندیدن...یهو یه فکر شیطانی خورد تو
سرم ((همون رسید به ذهنت دیگه...نه؟؟؟-بعله همون....چه فرقی داره؟؟؟-هیچی گلم..تو
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خودتو زیاد درگیر نکن)) یه لبخند گشاد زدم ..چشای هومن گرد شد...جفت دستامو گذاشتم
رو زمین و پاهامو بردم باال .روی دستام وایسادم و با پاهام گردن هومن رو قفل کردم.و در
یک حرکت شتاب زده و انتحاری ((انتهاری/انطحاری/انطهاری دهههه اصال هر چی)) هومن
رو با مخ کوبوندمش زمین...یه لحظه خونه تو سکوت مطلق فرو رفت...با لبخند پیروزمندانه
ای بلند شدم...هنوز دستم به شلوارم بود ((برو خدا رو شکر کن که شلوارت از پات
نیافتاده-...ههینننن...راس میگی ها)) یهو کل خونه منفجر شد....به پدرم نگاه کردم از بس
خندیده بود که اشکاش دراومده بود....مادرم که دیگه نگو....از خنده کبود شده بود
((میگم...دقت کردین این خانوادش هی زااااارت و زووووورت میزنن زیر خنده؟؟؟)) هومن
گیج و متعجب نشست رو زمین در حالی که گردنش رو ماساژ میداد تو ذهنش گفت ((یا
اکثر امام زاده ها به جز بیژن.....عجب زوری داره این دختر.....بروسلی و جکی چان و ارنولد
باید بیان جلوش لنگ بندازن)) رفتم نشستم رو مبل دو نفره...هومن هم بعد از اینکه کمی
گردنشو ماساژ داد اومد نشست کنار من....گفت
عجب زوری داری دختر...گردنم شسکت...گفتمما اینیم دیگه.....خون حیدری ها تو رگامه....یه پوزخند زد و گفتعه....جدی؟؟؟ خوب با یه مچ انداختن چطوری؟؟؟ که ببینیم کی خون حیدری ها تورگاشه....
نیشخند زدمو گفتم
باشه قبوله...ولی به یه شرطچه شرطی؟؟هرکی باخت باید  1ساعت هر کاری که برنده بگه انجام بده...ولی این پنج ساعت میتونه ازاالن شروع شه یا از فردا قبوله؟؟؟؟
قبوله... .نشستم رو زمین کنار یه میز عسلی هومن هم اومد روبه روی من نشست.((*...یه بالیی به سرت بیارم که از این شرطی که گذاشتی پشیمون شی))*با خودم گفتم به
همین خیال باش...سرم رو گرفتم باال
پدرم و مادرم داشتن به دیونه بازی ها ما میخندیدن...رو به پدرم گفتم
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بابای میشه شما داور باشین؟؟؟؟ پدرم با خنده اومد نشست بین ما دوتا. .دستامونو بهمگره زد....گفت
آماده .... .شروع......به محض اینکه گفت شروع ما هم شروع کردیم به زور زدن.....البته هومن بیشتر زور میزد
ولی من خیلی ریلکس اون یکی دستم روگذاشته بودم زیر چونم و به هومن نگاه
میکردم....من اگه بخوام میتونم با یه زور خیلی کوچولو مچ دستشو بشکنم...یکم شل گرفتم
که هومن دستم رو خم کرد پوزخند زد و تو ذهنش گفت*((میبینم که کم اوردی خانوم
کوچولو))*وقتی بهم گفت خانوم کوچولو حرصم گرفت...دستشو سرجای اولش
برگردوندم....با تعجب بهم خیره شد..دستش رو به همون اندازه که خم کرده بود خم
کردم....بعد با یه زور خیلی کوچولو دستشو در مقابل چشمای گرد شدش خوابوندم....اول
متعجب به دستامون خیره شد بعد گفت
چطوری این کارو کردی؟؟؟؟ عجب خر زوری هستی تو!!!! ایوال داری دختر.....حاال دیدی خون حیدری ها تو رگامه؟؟؟بعله...مالحظه کردم....خوب...حاال بگو بینم ما باید چی کار کنیم،؟؟؟؟یه لبخند خبیث زدم و یه چشمک هم حوالش کردم و گفتم
االن نمیگم...با چشای ریز شده نگام کرد و گفتچه آش شعله قلم کاری برام پختی،؟؟؟؟؟یه لبخند مرموز زدم و شیطون ابرمو انداختم باال....بلند شدم و رفتم کمک مادرم تا سفره رو
پهن کنیم.شام رو با شوخی های پدرم و مزه پرونی های هومن گذورندیم....خیلی شبی
خوبی بود...شام بعد مدت ها بهم مزه داد خیلی وقت بود که دور هم با پدرم و مادرم غذا
نخورده بودم 21...سال...هه..تو این  21سال همیشه تنها وعده های غذایمو
میخوردم...البته اگه حضور هیراد رو فاکتور بگیریم....ولی االن خیلی خوش حال
بودم....چون کنار پدرم و مادرم و هومن بودم...بعد از شام دور هم نشسته بودیم و داشتیم
چایی میخوردیم..البته بگم هاا اونا میخوردن...من از چایی زیاد خوشم نمیاد هاااا...پدرم بهم
گفت
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هلن..دخترم اگه میشه شماره پدر خوندتو بهم بده تا باهاش تماس بگیرم...چشم گفتم ازجام بلند شدم رفتم به سمت لباسام که از تو جیبش گوشیم و در بیارم اما وقتی جیب هامو
گشتم گوشیمو پیدا نکردم..ای وای خداجون...انقدر ذوق داشتم که خانوادمو ببینم که
فراموش کردم گوشیمو تو ماشین جا گذاشتم...ای واااااااااااای...حتما تا حاال هیراد و جان از
نگرانی مردن....بدو بدو چادر مشکیمو رو سرم انداختم و با سرعت جت رفتم بیرون در
ماشینو باز کردم و دیدم ببببببببلللللللله...حدسم درست بود91....تا میسکال از طرف جان
داشتم و  11تا هم از طرف هیراد...داشتم با ترس نگا گوشیم میکردم که یهو پوکیدم از
خنده....حاال چرا 11تا؟؟؟ این همه عدد چرا 11؟؟؟؟ ای هیراد شیطون چه عددی هم
انتخاب کرده احتماال پیش دوست دخترش بوده.....خخخخخ
سریع رفتم داخل که دوباره گوشیم زنگ خورد...سریع جواب دادم
الو؟؟؟؟معلومممم هست تو کجایییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟گوشی رو از گوشم فاصله دادم و گفتم
سالم.یه نفس عمیق کشید و گفتدختر خوب من با این همه عصبانیت دارم ازت میپرسم کجایی بعد تو میگی سالم؟؟؟خندیدمو گفتم
خو چی بگم؟؟؟؟جان-صد بار ازت پرسیدم بگو کجایی؟؟؟
اممم..خونه یه....خونه یه....خونه کی؟؟؟خیلی سریع و تند گفتم
-خونه پدرم پیش خانوادم...یهو منفجرشد و با داد گفت
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کجججججججججججججججججججججا؟؟؟؟؟؟؟؟؟خیلی خونسرد گفتمخونه عمو ترسو (همون شجاع رو میگه)وای وای...تو برای چی رفتی اونجا؟ برای چی؟تو خیال کردی من برای چی تو رو این همهسال از خانوادت دور نگه داشتم؟؟؟؟ تو از هیچی خبر نداری....با این حرفش عصبی شدم
و گفتم
اتفاقا خودم هم میخواستم بپرسم واسه چی این همه سال منو از خانوادم دور نگهداشتی؟؟ ها؟؟؟
باشه باشه...تو نباید عصبانی بشی..اروم باش من برات میگم باشه؟؟ یکم اروم شدم....منتظر شدم تا برام توضیح بده.....گفتم
خیلی خوب...توضیح بدین.یکم دست دست کرد و گفت
هوفففف....دشمنای پدرت وقتی خیلی بچه بودی...یعنی وقتی  21سالت بود..بار ها و بارها پدرت رو تهدید کردن که بیخیال این پرونده بشه....درغیر این صورت به خانوادت اسیب
میرسونیم...پدرت توجهی به حرف اونا نکرد و همچنان به کارش ادامه داد....تا این که تو
ااون روز تصادف کردی...البته این تصادف عمدی بود....اونا تو رو بیرون از شهر ول
کردن....تو تقریبا مرده بودی...ولی مایا تو رو پیدات کرد وجونت رو نجاتت داد...ولی...ولی
نمیدونم چرا سم روی بدن تو اثر نکرد...ما اول فکر میکردیم قدرت بیش از اندازت به خاطر
اینکه تازه متولد شده ای...ولی با گذشت چند ماه نه تنها قدرت تو کم نشد...بلکه روز به
روز به قدرتت اضافه میشد...و این ما رو خیلی میترسوند....تو تونستی بالخره خودت رو
کنترل کنی...اما حساسیت تو به خون طوری بود که تو رو دیوونه میکرد....هورا...تو میتونی
جلوی یه لشکر خون اشام بایستی بدون اینکه حتی کوچکترین اسیبی ببینی قدرت توغیر
قابل کنترله...ما به خاطد همین نزاشتیم به خانوادت نزدیک بشی....تو ممکنه که...که(.بعد
از کمی مکث با صدای ارومی گفت)..تو ممکنه که جونشونو به خطر بندازی...هرچند االن
هم که پیش شون هستی جونشون درخطره....هورا...از خانوادت دور شو...تو نباید اونجا
باشی....ممکنه که یه اتفاقی بیافته....خواهش میکنم از اونجا دور شو...
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با حرف های پدرم کمی ترسیدم...نکنه واقعا من برای خانوادم خطرناک باشم؟؟؟ نکنه من
واقعا به اونا اسیب بزنم؟؟؟ نه...نه...این امکان نداره .من دیگه برای انسان ها خطری
ندارم.....من میتونم خودمو کنترل کنم....مثل همون یه بار که دست اتریسا بریده بود و من
سریع از اونجا دور شدم....من دیگه میتونم خودمو کنترل کنم...این امکان نداده که من
پدرم ،مادرم ،همون....که از همه یه دنیا برام عزیزتر هستن اسیب بزنم...خدایا چیکار
کنم؟؟؟؟؟ با شنیدن این حرفا از طرف جان ناخودآگاه اشکام روی گونم جاری شد...گوشی
رو قطع کردم دیگه دوست نداشتم ادامه حرفاشو بشنوم....من اونقدر ها هم وحشی نیستم
که بخوام به پدر و مادرم اسیب بزنم با همین فکر با اعتماد به نفس کامل رفتم داخل
خونه....
پدرم-دخترم...چیشد یهویی بلند شدی رفتی بیرون؟؟؟؟؟
هیچی شما گفتین شماره جان رو بهتون بدم...یاد این افتادم که گوشیم داخل ماشین جامونده ...رفتم گوشیم رو بیارم.
پدرم سری تکون داد و گفت
اهان....حاال بیا بشین اینجا بینم....دستشو باز کرده بود و کنار خودش برام جا باز کردهبود...با لبخند پریدم تو بغلش...با خنده پیشونیم رو بوسید...
اگه بدونی چقدر تو این چند سالی که نبودی عذاب کشیدیم دیگه هیچ وقت تنهاموننمیزاری...
با شنیدن این حرفش انگار یه تیر به قلبم زدن.عقلم میگفت باید ازشون دور بمونی ممکنه
بهشون اسیب برسونی ولی دلم میگفت این همه سال از خانوادت دور بودی.دوریشون رو
تحمل کردی فقط به خاطر همین تونستی خودتو کنترل کنی.....اما نمیدونم چرا به جای
اینکه به حرف عقلم گوش بدم به حرف دلم گوش میدادم....اره...درسته...من واقعا به
خانوادم نیاز دارم...سرم رو روی سینش گذاشتم و اروم زمزمه کردم
قول میدم دیگه هیچوقت تنهاتون نمیزارم....بابام بیشتر منو به خودش فشرد و در گوشم گفت
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حتی اگه خودت هم بخوای من دیگه نمیزارم...به اندازه کافی تو این  21سال زجرکشیدم...دیگه طاقت دوریتو ندارم...دوباره داشت گریه میکرد...سرم رو بلند کردم...جفت
چشم های ابیش غرق در اشک بود....چشاشو بوسیدم که همون لحظه سر و کله هومن
پیدا شد و گفت
هوووووووووووووی......نکن اینکارها رو...منم دل دارم هوس میکنم هااااا....به هومن نگاه کردم...اونم چشاش خیس بود با سرتقی گفتم
من بوس مفت به کسی نمیدم...خوب خانوم خانوما باید چیکار کنیم تا بهم بوس بدی؟؟؟؟؟سرم رو با ناز کج کردم و گفتم
حاال همین یه بار و بوس میدم ها...از دفعه بعدی دیگه خرج داره هااا....هومن خندید اومد گونه های منو بوسید و با بغض گفت
عاشقتم ابجی خوشگلم(( ااههه....زیادی فضا عاشقونه شد...حالم بهم خورد...اییییییی...
بریم تو فاز طنز و هیجان)) بعد از چند دقیقه خودمو از بغل هومن و بابام در اوردم و گفتم
هومن خان یاال باید بریم خونمپدرم-خونت برای چی؟؟؟
بابا جونم...باید برم یه سری از وسایلم رو بردارم.بعدم یه اشاره به شلوارم کردم و گفتممن تا صبح چه جوری با این سر کنم؟؟؟ بابام خندیدهومن بلند شد که بره لباس هاشو بپوشه...سریع پشت سرش رفتم تو اتاق..
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میخوای چی بپوشی؟؟؟یه چیزی میپوشم دیگه.چه فرقی داره....نه دیگه....یه ست مشکی بزنچرا؟؟؟تو بپوش کاریت نباشه...تو ماشین منتظرتم.ای خداااا.باز این دختره برگشت...خندیدم و اومدم بیرون سریع لباسام رو پوشیدم و رفتم بیرون
تو ماشین منتظر هومن بودم تا بیاد...که درباز شد و هومن اومد بیرون...به لباساش نگاه
کردم...یه کت چرم مشکی پوشیده بود با شلوار کتان مشکی.موهاشم داده بود باال.....براش
چراغ زدم....یه نیم نگاه بهم انداخت....اخماشو کشید تو هم تو ذهنش گفت*((بیا...حتی تو
شب هم مزاحم مردم میشن....حاال خوبه پسرم که مزاحم شدن...اگه دختر بودم چی کار
میکردن؟؟))*خندم گرفت...یه بار دیگه واسش چراغ زدم...اینبار روشو کرد اونور...اروم
ماشین و روشن کردم و رفتم جلوی پاش ترمز کردم با اخم گفت
مزاحم نشید لطفاداداش خودمه...دوست دارم مزاحمش بشم به تو چه؟؟؟؟؟ هومن داشت با قیافه هنگیدهای نگام میکرد...بعد چند لحظه بالخره سوار شد...با تعجب دستی روی داشبورد کشید و
گفت
واو....پسر عجب هلویه.....خندیدم و پامو تا ته گذاشتم رو گاز..یهو هومن چسبید بهصندلی و گفت
....ه خوردم...اصال هم هلو نیست....بزن کنار من پیاده میشم....اصال به حرفاش گوش ندادم...هومن برعکس من خیلی از سرعت میترسید...کال از هرچیزی
که توش سرعت باشه وحشت داره....کال تو بچگیش هم همینطوری بود....و یه نکته قابل
توجه....من و هومن تو دوران بچگیمون کامال برعکس هم بودیم...یعنی مثال من با پسرای
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محلمون فوتبال میکردم و اون تو کار های خونه به مادرم کمکم میکرد....من بیشتر با بابام
کشتی میگرفتم...و اون بیشتر با مامان گل یا پوچ یا نون بیار کباب ببر بازی میکرد
من کلی اسباب بازی های پسرونه داشتم برعکس خیلی دختر های دیگه که اتاقشون رو پر
از عروسک میکردن...من اتاقم رو پر از تفنگ اسباب بازیو ماشین کنترلی
و.....اوفففف....اصال حتی یه دونه عروسک هم نداشتم....واال چه معنی میده دختر همش
عروسک بازی کنه؟؟خالصه مادرم همیشه میگفت
که باید جا شما هارو عوض کنیم...چون جابه جا به دنیا اومدید...
بعد بیست دقیقه رسیدیم جلوی در خونم...زدم رو ترمز که هومن اگه کمربندشو وسطای
راه نمیبست ،حتما با کله میرفت تو شیشه.....در و با ریموت باز کردم....رو به هومن گفتم
پیاده شو رسیدیم...هومن درحالی که هنوز به خاطر اون سرعت باالی که داشتم نفسنفس میزد گفت
خو....خونت...کجاست؟؟؟؟وا...خوب اینه دیگه...بعدم با دست به ویال روبه روم اشاره کردم...با قیافه هنگیده داشتبه خونه نگاه میکرد...گفت
عهههه...ایول عجب خونه ای داری توبسه بسه...واسه من قیافه هنگیده ها رو نگیرواه واه....خوبه خوبه....خیر سرم من ازتبزرگتم.....
ایششش....حاال خوبه فقط  1دقیقه از من بزرگتره...هرکی ندونه فکر میکنه  1ساله...هردو باهم پیاده شدیم....رفتم داخل....چراغا رو روشن کردم....هومن داشت انگشت به
دهن همه جا رو نگاه میکرد با لبخند رفتم تو اتاق...
بعد از پوشیدن لباس چرمم...چند دست لباس راحتی با یسری خرت و پرت دیگه گذاشتم تو
کوله مشکیم.....کاله کاسکت ها رو از روی تخت برداشتم و رفتم بیرون....دیدم هومن
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همینجوری داره به همه جا سرک میکشه....با خنده رفتم طرفش...کوله رو دادم بهش یکی
از کاله کاسکت ها رو هم دادم بهش...با تعجب کاله و گرفت و گفت
این دیگه واسه چیه؟؟؟بیا خودت میفهمیرفتم تو حیاط سوار موتورم شدم...هومن همینجوری مات و مبهوت داشت منو نگاه میکرد....
ن..نگو که...میخوای...منو..سوار این..موتره کنی؟؟؟؟بپر باال حرف نزن...من نمیامباید بیای....نکنه شرطمونو یادت رفته یا شایدم نه نکنه ترسیدی؟؟؟؟*((ای ...تو اینشانس...اخه من واسه چی با این شرطبندی کردم....پوفففف...نباید بزارم بفهمه که
ترسیدم...اره خودشه))*با ترس و لرز اومد نشست رو ترک موتور...کالهم رو گذاشتم رو
سرم...درو با ریموت باز کردم...با یه تک چرخ بلند شروع کردم به حرکت...یهو هومن کمرم
رو محکم گرفت و یه داد از روی ترس کشید که خیلی شبیه جیغ بود.....حدود یه ساعتی بود
که همونجوری داشتم تو خیابونا میروندم واز ماشینا الیی میکشیدم....میخواستم یکم سر به
سر هومن بزارم واسه همین شروع کردم به تک چرخ زدن....من داشتم عشق میکردم ولی
هومن از ترس اینکه خدایی نکرده بالیی سرش نیاد سفت چسبیده بود به من و محکم کمرم
رو گرفته بود...بعد یک ساعت گشت و گزار رسیدیم به چراغ قرمز....محکم ترمز کردم
طوری که موتور روی چرخ جلویشش برای چند لحظه بلند شد بعد دوباره روی چرخ عقبی
فرود اومد...خیلی بیخیال پامو برای حفظ تعادل گذاشتم رو زمین و منتظر شدم تا چراغ
سبز بشه....صدای نفس های عمیق و پی در پی هومن رو پشت سرم
میشنیدم....خخخخ...بچم ترسید((* ....وای خدا...عجب ...ه خوردم....چرا اصال من چرا به
حرف این بچه گوش دادم؟؟؟ چرا فرار نمیکنم اصال؟؟؟))*گفتم
هوی هوی...فکر فرار به سرت نزنه ها وگرنه با من طرفیبا بهت گفت
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تو...تو از کجا فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟همون لحظه به ماشین اومد کنارمون....برگشتم سمتش عه..این که سرهنگه...صبر کن
بینم...اون دختره کیه کنارش؟؟؟ اخمام رفت تو هم....
نقاب جلوی کالهم رو زدم باال...سرهنگ هم متوجه من شد...چون اونم برگشت و به هومن
نگاهی انداخت*((هی خداااا...این پسره کم بود حاال رفیقشم اضافه شد....صبر کن ...االن
همچین حالتو میگیرم که حظ کنی))*بالفاصله شروع کرد به گاز دادن....یه پوزخند
زدم..هه...به همین خیال باش...منم شروع کردم به گاز دادن...هومن که از کار های ما دوتا
تعجب کرده بود گفت
داری چیکار میکنی؟؟؟؟؟ یهو با ترس شکمم رو چنگ زد و گفتنگو...که میخواین.....میخواین....بعله....میخوام کورس بزارم....باید حال این جناب سرهنگ و بگیرم.....عه؟؟؟؟ تو از کجا میدونی سرهنگه؟؟؟خوب انیشتن.....این ((اینو به میز میگن...این  71بار)) همونیه که من باهاش همکارم...اهان....هلن...تورو خدا....من...من...تو چی؟؟؟هیچی...هیچی....بعد از این حرف سریع کلشو فرو کرد تو گردنم...اخی...داداشم ترسید...یهنگاه به تایمر انداختم...اخجون 2...1...9....و...
اون با یه تیک اف بلند و من با یه تک چرخ بلند مسابقه رو آغاز کردیم.....یه بار من جلو
میزدم یه بار اون.....تو ذهنش گفت*((هرطور شده تالفی اون روز رو سرت
درمیارم))*میخواست بیچونه جلوم که با یه گاز کوچولو ازش جلو افتادم....
بالخره بعد کلی تالش اومد کنارم وایساد.....نقابم رو دادم باال و به چشمای قیر گونش نگاه
کردم...اونم به چشمای من خیره شد((* .....این چشما.....این چشمای وحشی منو یاد کی
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میندازه؟؟؟))* همینجوری داشتم خیره نگاش میکردم که با جییییغ اون دختره به خودمون
اومدیم و به جلو خیره شدیم دوباره نقابم رو دادم پایین...
یه کامیون...با سرعت....داشت میومد طرفمون و مدام بوق و چراغ میزد.....من پیچیدم تو
فرعی سمت چپ سرهنگ هم پیچید تو فرعی سمت راست...هنوز تو شوک کامیونه بودم که
با سر رفتم تو گل و سیمان های که برای ساختمون سازی گذاشته بودن....اخخخخ...اگه این
کالهه نبود االن صورتم داغون شده بود....بلند شدم...ایییییی تمام لباسام گلی شده
بودن...داشتم دنبال هومن می گشتم که دیدم نشسته رو زمین و هنگ کرده رفتم نشستم
جلوش....نقابشو دادم باال و به چشمای سبزش خیره شدم شونشو تکون دادم
هومن...هومن؟؟؟؟؟ گیج به من نگاه کرد اینبار محکم تر تکونش دادمهومن با توم...هومن!!!!!! یهو به خودش اومد و با وحشت گفتموتور...کامیون....تصادف..من..من مردم..نه نمردی ..به خودت بیا...بلندش کردم...سریع پریدم پشت موتور وقتی به جلوم نگاهکردم دیدم سرهنگ از ماشین پیاده شده و به ماشینش تکیه داده....منم موتورو زدم رو
جک و ازش پیاده شدم...رفتم دقیق روبه روش وایسادم....
سرهنگ-تو کی هستی....چی از جون من میخوای؟؟؟؟
یه پوزخند زدم...با پام محکم به ساق پاش ضربه زدم...اخیش دلم خنک شد...اینم تالفی
امروز صبح تو اداره......یهو وحشی شد و به من حمله کرد....یه دونه میزد دوتا
میخورد...دوتا میخورد....یه دونه میزد یهو تو یه حرکت غافلگیرانه کاله رو از سرم
کشید...منم با سرعتی که حتی چشم انسان ها و گرگینه ها نمیدین رفتم پشتش ...سریع
کاله کت چرمم رو انداختم رو سرم...هومن رو انداختم رو دوشم و با تمام سرعتم از اونجا
دور شدم. .وقتی به اندازه کافی از اونجا دور شدیم هومن رو گذاشتم زمین که دیدم داره
سقوط میکنه....سریع زیر بازوشو گرفتم...مرد گنده غش کرده یعنی خااااااااااااااک.وای حتما
سرعتم رو دیده که غش کرده..شایدم قبل از اون...نمیدونم...سرمو تکون دادم و دوباره
انداختمش رو دوشم و بردمش خونه خودم..رفتم داخل یکی از اتاق های
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پایینی...انداختمش رو تخت....خوب طوری که این بیهوشه مطمنم تا فردا هم بیدار
نمیشه....زنگ زدم به پدرم
الو سالم باباییسالم دختر گلم....کجایین شما؟؟؟یادت هست که من و هومن یه شرط گذاشتیم؟؟؟ بعد من بردم االنم اومدیم اینجا تاشرطمو اجرا کنم....خواستم بهتون خبر بدم که یه وقت نگران نشید
پدرم خندید و گفت
باشه....یه وقت بالیی سرش نیاری ها...چشم قربان...خدافظخدافظ.لعد از اینکه گوشیو رو گذاشتم رو میز عسلی منم رفتم تا بخوابم.
####################
امیرحسین.
این دیگه چی بود؟؟چرا اینقدر سریع بود؟؟؟ نکنه....نکنه خون اشام باشه؟؟تا به خودم
بیام برم دنبالش فرسنگ ها از اینجا دور شده بود.....ولی اگه خون اشام باشه...پس چرا من
بوشو حس نکردم؟؟؟؟؟ اگه خون اشام بود من بوشو از کیلومتر هاهم میتونستم تشخیص
بدم....تو همین فکرا بودم که با دیدن قیافه هنگیده کیانا دنیا هوار شد رو سرم.....قبل کیانا
یه شک های به من پیدا کرده بود که االن به لطف این پسره تبدیل به یقین شده....اه خدا
ازت نگذره پسره.....رفتم سمت کیانا سوییج رو بهش دادم و گفتم
بشین پشت رول و دنبالم بیا.....اونم بدون هیچ حرفی نشست پشت رول ...رفتم سراغ موتوره...باید فردا ببرمش اداره تا رد
پالکشو بزنن.. .بینم صاحب این موتور کیه؟؟؟
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################
هلن.
صبح با صدای االرم گوشیم از خواب پاشدم......یه کش و قوسی به بدنم دادم...رفتم سر
وقت هومن...
دددد بیااا....این که هنوز بیهوشه...ولش کن...امروز رودتر میام تا تکلیفشو روشن
کنم....اول رفتم حموم...بعد از اینکه از حموم در اومدمسریع لباس فرمام رو پوشیدم.و به
سمت اداره حرکت کردم(( ...تعجب نکنید.. .من زیاد اهل صبحانه خوردن
نیستم...واال))...هوفففف خوب خدا رو شکر مثل اینکه دلشون به حال ما سوخت که در
پارکینگشون رو باز کردن....سریع رفتم داخل و ماشین رو پارک کردم....وقتیکه پیاده شدم
موتور خودمو تو پارکینگ دیدم....چشام اندازه نعلبکی گشاد شد....زمزمه کردم
این اینجا چیکار میکنه؟؟؟؟؟؟##################
امیر حسین
صبح بعد از این که یه دلسیر مفصل صبحانه خوردم ((اه اه اصال تفاهم ندارن...اونصبحانه نمیخوره...این یکی اندازه بشکه میخوره...ایششش)) سوار موتوره شدم و رفتم
اداره....خداروشکر مثل اینکه سقف پارکینگ رو تعمیر کردن...موتور رو بردم داخل
پارکینگ....
بعد از اینکه خاموشش کردم زدمش رو جک...باید به یکی از بچه ها بگم بیاد تا پالکش رو
شناسایی کنن...داشتم از پله ها میرفتم باال که ماشین سرهنگ واتسونو دیدم.....نمیدونم
چرا...ولی یهو رفتم سمتش از ماشین پیاده شد ....وقتی که موتوره رو دید چشاش اندازه
نعلبکی گشاد شد....زیر لب زمزمه کرد
این اینجا چی کار می کنه؟ ؟؟؟؟ تعجب کردم یعنی سرهنگ این موتوره رو میشناسه؟؟؟خوب اگه بشناسه پس حتما صاحبش رو هم میشناسه.نمیدونم باید سر از کارش
دربیارم.....رفتم پشت سرش و گفتم
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برگشت و به من نگاهی انداخت...پوزخند زد و خیلی سرد گفت سالم...بعدم بدون هیچ
حرفی از کنارم رد شد...
باز احترام نزاشت...باز احترام نزاشت...ای خدااااا...من یه عمر جون کندم تا خودم رو
برسونم اینجا اونوقت این جوجه هی زاارت و زرررت بدون اینکه به من احترام بزاره از کنارم
رد میشه؟؟؟؟(( خوبه هم درجته....شاید دلش نخواد به تو احترام بزاره مگه زوره؟؟؟؟-
نخیر...هر چی باشه من ازش بزرگترم باید به من احترام بزاره.......این همه هیکل گنده
نکردم که این جوجه فسقلی بیاد همشو به باد بده)) صدای پر از تمسخرش رو شنیدم که
گفت
اخی.....اینقدر حرص نخورین جناب سرهنگ...خدای نکرده یه وقت پوستتون خرابمیشه.....
یعنی...نگا...شمشیر سامورایی هم بهم میزدی خونم درنمیومد......اخ اگه من تو رو ادمت
نکنم امیرحسین نیستم.....داشتم با خودم فکر میکردم که چی کار کنم چی کار نکنم...
یه دوساعتی تو اتاقم بودم که یهو یه فکری به ذهنم رسید....خوش حال ازجام پاشدم و از
اتاقم اومدم بیرون...دیدمش ...داشت میومد اینطرف.....میخواستم برم از عمد بهش تنه
بزنم ،بعد اون یهو بخواد پخش زمین بشه ،بعد من نزارم بیافته دستامو دور کمرش حلقه
میکنم تا پخش زمین نشه....بعد که نجاتش دادم اون برمیگرده که از من تشکر کنه بعد.....
((ای بعد و زهر مار..ای بعد و کوفت...ای بعد و حناق....ای بعد یرقان...ای تو روحت...اصل
مطلبو بگو بیشور)) همین که برگشت یهو ولش میکنم تا با مخ بخوره زمین...تا هار هار
بهش بخندم...هه هه ...چه فانتزی خوبی...ولی هدف من یه چیز دیگه بود.....همین که
رسیدم بهش خواستم بهش تنه بزنم که جا خالی داد و برام یه زیر پایی نامحسوس
گرفت.....ای داد و بیداد...نصف نقشم دود شد رفت هوا.....هر لحظه اماده بودم وه با زمین
یکی بشم که یهو.....
یهو دستای یه نفر دور کمرم حلقه شد......از بس هیککککللللل داشتم طرف کامل از
پشت چسبیده بود بهم....طوری که نفس های نامنظمش میخورد به گردنم....خیلی اروم
الی یکی از چشمام رو باز کردم ....دیدم بین زمین و هوا معلقم....اون یکی چشمام رو هم
باز کردم...یه نفس اسوده کشیدم و به دست های ناجیم نگاه کردم...اخی.....چه دستای
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ظریفی .....بزار بینم درجش چیه؟؟؟ عه....اینم که سرهنگ دومه....صبر کن بینم!!!!!
اینکه اینکه...با تعجب برگشتم و به عقبم نگاه کردم...همین که برگشتم چشام تو یه جفت
چشم طوسی وحشی خیره شد.....اونم به چشمای من خیره شد....صورتامون خیلی نزدیک
هم بود......یهو نگام سر خورد رو لباش...واو.....نمیدونم چرا ولی یوهویی سرم رفت جلو
دیدم که سر سرهنگ واتسونم اومد
جلو((هههههههههههههههههههههههههههههییییییییییییننننننننننننننن....وسط اداره
میخواد از دختر مردم نقطه چین بگیره....وای وای وای من رفتم)) هیچ فاصله ای نداشتیم
که یهوووو.....
یه نفر سرفه کرد....سرهنگ سریع به خودش اومد و منو بلند کرد ..عجب......با این هیکل
کوچولویی که داشت ،ولی زورش خیلی زیاد بود....نمیدونم چرا ولی صورتش سرخ سرخ
شده بود....فکر کنم از خجالت سرخ شده بود....در حالی که سرش میرفت تو یقش با
صدای ارومی گفت
ج..جناب سرهنگ....ب..بهتر..بیشتر مراقب باشین....بعد از زدن این حرف سریع عقب گرد کرد و رفت تو اتاق خودش....به اون کسی که سرفه
کرده بود نگاه کردم...عه....این که سهیله...
سهیل-خوش میگذره جناب سرهنگ؟؟؟؟؟؟ با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم
منظورت چیه؟؟؟؟با سر یه اشاره به در بسته اتاق سرهنگ کرد خوب که چی؟؟؟؟
تازه یادم افتاد چه....هی خوردم....وای ....من داشتم به لبایه سرهنگ نگاه
میکردم((......خوب تقصیر من چیه؟؟؟؟لباش -...ههههههههییینننننننننن...تو
خیلی......هستی بیشور...هیز...عوضی..اه...اصال من میرم...ایشششش-...نگا کن تورو خدا
خیر سرش نویسندست...اه اه)) با دست کوبیدم رو پیشونیم...وای ابروم رفت....په بگو چرا
سرخ شده بود.....
-وای سهیل آبروم رفت... .
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وا؟؟؟ باید از خداش هم باشه همچین خر خوشگلی بهش نظر داره.....با خشم به سمتشیورش بردم...که سریعتر از من در رفت...گفتم
وایسا...د میگم وایسا...اگه مردی وایسا تا بگم خر خوشگل کیه....وایسا میگم....وایسادم و به سهیل که داشت از در میرفت بیرون نگاه کردم قبل از اینکه بره بیرون گفت
انشالله دفعه بعد نمیپرم وسط الو ترکوندنتون.....میزارم با خیال راحت کارتون رو انجامبدین .بای بای...
بعدم سریع جیم زد...
تو که االن میایی من یه پدری از تو دربیارم اونورش ناپیدا.....پوففففف...اصال یادم رفت
میخواستم چیکار کنم....دستمو کردم تو جیب شلوارم.. .عه...پس سوویچ کو؟؟؟؟ البد تو
اتاقه....اره البد تو اتاقمه....رفتم پارکینگ....سر پله اخر بودم که یهو چشام گرد شد...با
خودم گفتم این اینجا چیکار میکنه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اصال اون از کجا فهمید موتورش
اینجاست.... .اینبار یه سویشرت سفید پوشیده بود با یه کاپ کاله مشکی و ماسک
مشکی....تا منو دید گازشو گرفت و از پارکینگ خارج شد...چی؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عمرا اگه
بزارم اینبار از دستم در بری شازده پسر........واسه همین منم سریع پریدم پشت یکی از
ماشین های اداره و افتادم دنبالش آژیر ماشین رو روشن کردم.....ولی اون با خیاله راحت
بین ماشینا الیی میکشید...به سختی خودمو رسوندم کنارش.. .شیشه رو دادم پایین و گفتم
بزن کنار...بزن کنار...با توم؟؟؟؟بزن کنار لعنتی....برگشت و به من نگاه کرد...بازم این چشمای طوسی.....بازم این چشمای وحشی....این
صاحب چشما کین؟؟؟؟ اونم به چشای من خیره شد .از حواس پرتیش استفاده کردم و
میخواستم بزنم بهش که فهمید....ولی به موقع ترمز نکرد و من با سپر ماشین زدم به ساق
پاش....
آخخخخخخ.....تعجب کردم...عجب صدای ظریفی داشت....به سختی تعادل موتور رو حفظ کرد........ .یهو
بی هوا زد رو ترمز...... .من چند متر جلو تر از اون زدم رو ترمز ...لعنتی.....از آینه دیدم که
پیچید تو یه کوچه ...سریع دنده عقب گرفتم.
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وقتی کوچهه رو دیدم عصبی مشتمو کوبیدم رو فرمون.. .
لعنتی .......لعنتی...کوچه هه خیلی باریک بود و فقط موتور و دوچرخه ازش رد می شد... .با اعصابی داغون برگشتم اداره.....اههههههه

هلن....
سریع پریدم تو اتاق.......قلبم عین گنجیشک میزد...یعنی خاااااااااک بر سر من.....خوب بگو
خر نفهم ،اهمق(یا شایدم احمق) چلمنگ ،مشنگ ،االغ ،اگه سرهنگ داره به تو نزدیک
میشه.. .تو دیگه چرا بهش نزدیک میشی؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دوباره با یاداوری چند دقیقه
پیش داغ کردم:
همین که میخواست بهم تنه بزنه جاخالی دادم و براش زیر پای گرفتم  .من فقط صرفا
جهت کش رفتن سوویچ موتورم نذاشتم پخش زمین بشه...ولی ای کاش این کارو
نمیکردم.به خاطر هیکللللللی که داشت کامل از پشت چسبیده بودم بهش...یهو ضربان
قلبم رفت رو هزار...به خاطر اینکه بیش از اندازه بهش نزدیک بودم ،بوی عطر سرد و
تلخش داشت دیونم میکرد...وقتی سرش رو برگردوند ،میخ اون چشماش شدم.
....نمیدونم.....نمیدونم....ولی چشماش یه جاذبه خاصی داره ،وقتی به چشماش خیره
میشم ،دیگه نمیتونم دست از نگاه کردنشون بردارم.همینجوری داشت خیره خیره نگام
میکرد.......نگاش اروم سر خورد رو لبام....یهووووییییی سرش رو اروم اورد جلو ((ای خدااا
خفت کنه)) منم که انگار هیپنوتیزم شده باشم سرم رو بردم جلو ((ای خاااااک بر کرمینه
مخت سرهنگ اهههههه)) ولی من هنوز نگام به چشمای مثل شبش بود.با سرفه یه نفر به
خودم اومدم بلندش کردم.داشتم از خجالت اب میشدم......آخه بگو چرا ،نه جان من ،فقط
بگو چرا ،تو دیگه چرا سرت رو بردی جلو؟؟؟؟؟؟؟؟ عه...عه...عه...پرو پرو سرم رو بردم
جلو .حاال این به کنار.. .سرت رو بردی جلو مثال میخواستی چه غلطی کنی؟؟؟ ها؟؟؟ نکنه
میخواستی صحنه مثبت  21درست کنی؟؟؟؟؟ با این فکر بیشتر از قبل سرخ شدم....لبمو
به دندون گرفتم ........اتریسا داشت صدام میکرد
هورا....هورا...کجایی دختر؟؟؟؟ با گیجی نگاش کردم و گفتم119
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هان؟؟؟!!!!هان و کوفت...یه ساعت دارم صدات میکنم معلوم هست کجایی؟؟؟؟؟؟؟من؟؟؟ هیجا...همین جاماره جان عمت...چرا قرمز شدی؟؟؟؟دستمو به صورت ملتهبم کشیدم و گفتم
ه..هیچی...هیچی...مشکوک نگام کرد و گفتمطمنی؟؟؟؟؟گفتما...اره......ارهچشماشو ریز کرد ...یکم نگام کرد بعد بدون هیچ حرفی رفت نشست....به سویچ تو یه
دستم نگاه کردم...ببین به خاطر موتورم چقدر مکافات کشیدم.......هوففففف منم رفتم
نشستم پشت میزم....بعد چند دقیقه اتریسا بلند شد و گفت
من میرم بیرون و زود میام....فقط سرمو تکون دادم....به محض اینکه رفت بیرون سریع بلند شدم.....رفتم سمت چوب
لباسی.....
کیسه مشکی رنگ که داخلش لباس مبدالم بودن ،رو برداشتم.....با سرعت نور لباسام رو
عوض کردم...یه سوویشرت سفید با کاپ کاله و ماسک مشکی...کاپ کاله بیشتر برای این
بود که اگه سرهنگ منو دید نشناسه..اخه قبال موهامو دیده بود....و این یعنی
فاجعه......لباس نظامی هامو گذاشتم تو همون پالستیک و از چوب لباسی اویزونش
کردم.....پنجره رو باز کردم...خداروشکر این قسمت هم دوربین نداشت....
ای وای...خاال من چی کار کنم؟؟؟؟؟ هیچی...اروم اروم نفس عمیق...اصال به پایین نگاه
نکن.....سریع بدون اینکه به پایین نگاه کنم از پنجره پریدم پایین.....هوفففف به خیر
گذشت..... .
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به سمت پارکینگ رفتم...هه...خیر سرش سربازه.... .اونوقت داره با یه دختر دل و قلوه
میده.....سرمو از روی تاسف تکون دادم.....بدون هیچ توجهی به اون دو تا وارد پارکینگ
شدم ...سریع پریدم رو موتور....روشنش کردم...یه لحظه حواسم رفت پشت سرم.اه...به
خشکی شانس.....با تمام سرعتم از پارکینگ خارج شدم...تو خیابونا داشتم از ماشینا سبقت
میگرفتم که دیدم سرهنگ با ماشین پلیس افتادا دنبالم.....اهوو...کی میره این همه
راهو....با کلی زحمت بالخره رسید کنارم....
بزن کنار.....بزن کنار...با توم.....بزن کنار لعنتیبرگشتم و به چشماش خیره شدم...
*(( این چشما...بازم این چشمای وحشی....این صاحب چشما کین؟؟؟؟؟))* با این که تا
حدودی از نقشش با خبر شدم ولی منم نتوستم به موقع ترمز کنم...واسه همین با سپر
ماشین زد به پام که اخم در اومد....
به سختی تعادل موتور رو حفظ کردم...یهویی زدم رو ترمز و سریع پیچیدم تو اون کوچه
باریک....خوب خدا رو شکر گمم کرد...اخ پام...خیلی درد داشت...رسیدم خونه...با هزار
زحمت خودمو رسوندم به اتاق هومن....وای که پام چقدر درد میکرد....رفتم باال سر هومن
به چهرش خیره شدم....نشستم رو تخت کنارش...دستمو اروم کشیدم رو گونش و گفتم
داداشی....داداش جونم....پاشو دیگه....چقدرمیخوابی....داداشی.....داداش...هومن...هومن............هوییی ........گندبک.....پاشو
دیگه...اه....
نه مثل اینکه...باید از یه راه دیگه وارد بشم....دستمو بردم باال و کوبیدم تو صورتش که با
هول و وال از جاش پا شد.
چیشده؟؟؟؟ من کجام؟؟؟؟ تو کجایی؟؟؟؟ اینجا کجاست ؟؟؟؟ تو کی؟؟؟؟؟دههه...چقدر ور میزنی...اه اه...سرم رفت....بابا منم هلن....اینجام خونمه....همینجوری داشت نگاهم میکرد...با عجز نالید
هلن...121

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

جان هلن....تو موتوری؟؟؟؟؟ جا خوردم اساسی....با تعجب گفتمنهماشینی.؟؟نههههواپیمایی؟؟؟؟؟نه....چی میگی تو؟؟؟؟پس تو چی؟؟؟؟ اون سرعت باال واسه چی بود؟؟؟؟؟ای ددم وای....پس سرعتمو دیده... .یه لبخند زدم و اروم دوباره خوابوندمش رو
تخت...گفتم
نترس ...خوب میشی.. .یکم استراحت کن تا حالت جا بیاد...فکر کنم به خاطر تصادفدیشبه
چی؟؟؟ تصادف....اره...چون دیشب به سرت ضربه خورده االن داری چرت و پرت میگی....یعنی ....همش....خواب بود؟؟؟؟اره گلم...نه...نه...من مطمنم...همش واقعیت بود ....دههه...میگم خواب دیدییه نگاه نامطمن بهم انداخت و گفت
راس میگی؟؟؟؟؟ سرشو اروم نوازش کردم و گفتماره داداشی...راس میگم....حاال هم پاشو باهم بریم اداره....122
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اداره واسه چی؟؟؟؟؟وا...خوب از اونور بریم خونه دیگه....اهان...باشه....بلند شدم....پام درد میکرد....وقتی راه میرفتم پام لنگ میزد...
پات چیشده؟؟؟؟؟هیچی...االن که از پله ها داشتم میومدم باال پیچ خورد....سریع از تخت پرید پایین و منو نشوند رو صندلی...با تعجب بهش خیره شدم
پاچه تو بده باال....ها؟؟؟؟میگم پاچه شلوارتو بده باال....وقتی دید دارم با گیجی نگاش میکنم تو یه حرکت پاجه شلوارم رو کشید باال که جیغم در
اومد
اخ...چیکار میکنی ؟؟؟؟؟؟ اون بدون توجه به من اروم دستشو کشید روی کبودیه پام....این جای پیچ خوردگی نیست....پات ضربه دیده....یه چیز سفت خورده بهش....تعجب کردم....هومن از کجا فهمید؟؟؟؟ فکر کنم بلند گفتم چون یه لبخند زد و گفت
خیر سرم دکترم...اگه بلد نبودم که به درد الی جرز میخورم....با تعجب گفتم
دکتر؟؟؟؟؟ یعنی...تو...االن دکتری؟؟؟حاال...تخصصت چیه؟؟؟؟مغز اعصاب....با دهنی باز نگاش کردم گفت

123

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

دهنتو ببند...... .مسواک گرون شد.....دهنمو بستم....بعله....بایدم متخصص مغز و اعصاب بشه.... .وقتی ایکیوت  211باشه....همیشه تو مدرسه
شاگرد اول باشی....
کمتر از بیست نگیری....چه انتظاری داری؟؟؟؟؟ هومن از بچگی هم ارزو داشت که
متخصص مغز و اعصاب بشه...... .حاال هم که شد....
معلومه مال یک ساعت پیسه....زود باش بگو بینم چه بالیی سرت اومده؟؟؟؟ای باال میگم هیچی...اومدم بلند شم که دوبارع نشوندم رو صندلی... .
تا نگی پات چیشده نمیزلرم ازجات جم بخوری...عه...هومی....من اداره رو پیچوندم که بیام تو رو ببرم اونوقت تو میگی نمیزارم بری؟؟؟هومن با تعجب نگام کرد و گفت
چی؟؟؟؟ یعنی تو...االن....اداره رو پیچوندی؟؟؟؟؟؟نیشمو باز کردمو گفتماره...با تاسف سرشو تکون داد وگفت....پاشو...پاشو بریم.....به کمک هومن بلند شدم....رفتم سر کمدم یه دست از لباس های هیراد رو اوردم بیرون و
دادم به هومن
اینا رو از کجا اوردی؟؟؟؟مال هیراده.....هیراد؟؟؟؟؟ هیراد کیه،؟؟؟؟؟؟برادر خوندمه دیگه....اهان...باشه.....124
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خودمم اون یکی لباس نظامی هامو اوردم و رفتم تو حال و پوشیدمشون.....
داشتم کش چادرمو درست میکردم که هومن از اتاق اومد بیرون....
واو.....تو اون لباس های اسپرت معرکه شده بود....یه تیشرت ابی اسمونی با شلوار جین پاره
پاره....استین های تیشرته کوتاه بکد و این باعث شده بود که عضله هاشو به خوبی به
نمایش بزاره....اوففف عجب جیگری شده....به خواهرش رفته خخخخخخ...
ولی به نظرم امیرحسین یه چیز دیگس....
جااااااااااااااااااااااااان؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امیرحسین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اون خودشیفته از کی تا حاال شده
امیرحسین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چی؟؟؟؟؟بازم گفت امیرحسین.. .. .اصال من چرا دارم هومنو با امیرحسین مقایسه
میکنم؟؟؟؟
بازم گفت......یعنی چه؟؟؟؟ مگه میشه؟؟؟
هنگ کرده بودم...من چم شده بود؟؟؟؟ سرمو تکون دادم تا از شر این افکار مزخرف راحت
شم...
واسه اینکه حواسم رو پرت کنم سوتی بلند زدم و گفتم
اهووووووو....داداش شماره بدم؟؟؟؟ قول میدم بهت بد نگذره هااااا..هومنم صداشو نازک کرد و زد تو صورت خودش و گفت
اوا خاک عالم....چشاتو درویش کن مردک هیز....من خودم شوور دارم باقلوا ....هلو....از توکچلم بهتره.....
با خنده رفتم سمتش لپشو بوسیدم گفتم.
حق نداری از کنار من جم بخوری افتاد؟؟؟؟،؟اونم با ترس ساختگی اب دهنشو قورت دادو گفت
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چ...چشم...شما فقط منو نخور...قول میدم پسر خوبی باشم....اهان...حاال شد...بریم؟؟؟بریم...اوم هلن...پس ماشینت کو؟؟؟؟؟ با دست کوبیدم رو پیشونیم..... .واااایی...ماشین تو پارکینگ ادارس...پس تو چجوری اومدی خونه؟؟؟؟؟؟؟؟وای....حاال چی بگم بهش؟؟؟؟
اوممم...با تاکسی اومدم ...اگه ماشینو میوردم که میفهمیدن....اهان...اخیش...به خیر گذشت...
با هم تا سر کوچه رفتیم.....
هومن دستشو واسه یه ماشین بلند کرد....بعد چند دقیقه یه تاکسی وایساد.....
رانندش یه پسر جوون بود....
کجا میرید؟؟؟هومن-خیابون....
-اهان...باشه. .

باهم سوار شدیم... .هومن هم اومد عقب کنار من نشست....
پسره پرو پرو از داخل اینه جلو ماشیم زوم کرده بود رو من(((*....جوووننن....عجب
جیگریه.....باید هر طور شده مخشو بزنم*))....
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تو غلط میکنی...اخمام بیشتر رفت تو هم....هومن دستم رو که تو دستش بود رو بیشتر
فشار داد*((شیطونه میگه همچین با جفت پا برم تو صورتش که دکوراسیون صورتش بیاد
پایین...عه عه...تو روز روشن زوم کرده رو خواهر من))*هومن با اخم زل زد به پسره...
پسره بازم از رو نرفت و زل زد به من....
شیطونه میگه به قول هومن جفت پا برم تو صورتش هااااا...
بالخره رسیدیم...هومن با اخم زل زده بود به پسره با صدای خشنی گفت
کرایتون چقدر میشه؟؟؟؟؟ پسره یه لبخند مزخرف زد که اگه نمیزد سنگین تر بود((اخهشبیه قورباقه شده بود))
قابل نداره....با عصبانیت 11تومن از کیفم دراوردم و پرت کردم رو صندلی جلو....اون که درجه هامو دید
هنگ کرد...سریع پیاده شدم....یکم سرمو خم کردم و با لحن ترسناکی که مختص چهره
خون اشامیم بود گفتم
به نفعته اینطوری به هر کسی مثل بز زل نزنی.....اگه یه بار دیگه ببینم اینطوری به کسیزل میزنی بالی به سرت میارم که خودت به حالت زار زار گریه کنی....حاال هم زود باش از
اینجا گمشو.....
پسره مات داشت منو نگاه میکرد صدامو بردم باالتر و گفتم
د مگهدبا تو نیستم؟؟؟ برو گمشو دیگهبا هم دیگه به سمت اداره رفتیم....
هنوز یکم می لنگیدم...هومن اومد زیر بازومو گرفت وبا نگرانی گفت
اگه پات درد میکنه برگردیم خونه...با این که پام درد میکرد ولی یه لبخند کوشولو زدم و گفتم
نه بابا.....درد ندارم...بریم دیگه...127
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بالخره راضی شد تا بریم.وقتی رسیدیم در اداره دستشو ول کردم...درسته داداشمه
ولی اینجا محل کارمه نمیشه که دست تو دست هم راه بریم وال.اونم انگار فهمید واس چی
این کارو کردم بدون هیچ حرفی پشت سرم اومد...
هر کی میریش با تعجب اول به من بعد به اون خیره میشد...از دور امیر حسین رو دیدم
جااااااااااااااااااااااااان؟ ؟؟؟؟؟؟؟کی؟؟؟؟؟
امیرحسین؟؟؟؟؟ از کی تا حاال شده امیر حسین؟؟؟اهم اهم...اشتب شد...از دور امیر.. .نه
نه...سرهنگ کیان فرد رو دیدم که داشت با اخم غلیظی به سمتم میومد...
دوست نداشتم جلوش ضعف نشون بدم
پس واسه همین قدم هامو محکم کردم و به سمتش رفتم....وقتی رسیدیم بهم سرهنگ با
اخم خیلی وحشتناکی زل زده بود به هومن*((این بچه ژیگول کیه؟؟؟؟؟؟همراه سرهنگ
چیکار میکنه؟؟؟؟))*
هومن بدتر از اون اخم کرده بود*((ما دیشب به خاطر تو عوضی تصادف کردیم.....حالتو
اساسی میگیرم))*
سرهنگ-جناب سرهنگ؟؟؟؟ میشه بگین کجا بودین؟؟؟؟
خواستم بگم به تو چه که هومن با همون اخمش گفت
دلیلی نمیبینم بگن کجا بودن.....ایا به شما مربوطه کجا بودن؟؟؟سرهنگ-عه؟؟؟؟؟ نکنه شما زبونشید؟؟؟ من از خودشون پرسیدم نه از شما....
عجب رویی داره این بشر.....خواستم حرفی بزنم که یهو سرهنگ با تعجب اول به من بعد به
هومن نگاه کرد...
دوباره اینکارو تکرار کرد
رو صورت من دقیق شد بعد زل زد به هومن*((این چرا اینقدر شبیه سرهنگه؟؟؟؟ای
خدا....این دختره کم بود حاال شدن دو تا...اه))*اخم کردم و گفتم
128
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حاال که اینجام...اتفاقی افتاده؟؟؟؟؟جنازه یه دختر  12ساله رو پیدا کردیم گفتم شما هم بیاین معاینش کنین....خیلی خوب.....االن میام....برگشتم سمت هومن و گفتم
اگه چند دقیقه منتظر بمونی مشکلی نیست؟؟؟نهسرمو نزدیک گوشش کردم و گفتم
دخترا مردمو تور نکنی هااااااونم شیطون خندید و گفت
باشه....سعی خودمو میکنم...مشتمو کوبیدم به بازوش که دردش گرفتاخ تو چقدر زور داری هلن...اییییی*(( عه....اسمش هلنه...چه اسم قشنگی داره....هم خودش خوشگله هم اسمش*))...من
که داشتم راه میرفتم یهو سرجام خشکم زد..
جاااااننننن من خوشگلم؟؟؟؟؟ نع بابا!!!دوباره ضربان قلبم رفت باال!!!!! با تعجب برگشتم
سمتش....اگه بگم چشام اندازه سینی گرد شده بود دروغ نگفتم....
درسته تا حاال ذهن خیلی ها رو خوندم که اینجوری ازم تعریف کردن...ولی نمیدونم...چرا...
وقتی سرهنگ این حرفو زد....یهو تنم گر گرفت...ضربان قلبم رفت باال...اهم اهم....سریع
سرمو انداختم پایین تا قبل از اینکه .....هوففففف.....رفتم سمت سرد خونه اداره....
در اتاقو باز کردم و رفتم تو اتاق....

یه تخت وسط اتاق بود.....مسلما زیر اون پارچه هه باید جنازه دختره باشه...
129

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

رفتم نزدیکش....پام میلنگید ولی خیلی نامحسوس...ولی فکر کنم سرهنگ خیلی تیز لود
چون گفت
خدا بد نده جناب سرهنگ.....چرا پاتون میلنگه؟؟؟؟؟ جوابشو ندادم...خود بیشورشباعث شد این بال سرم بیاد.....
یکم از روی پارچه رو زدم کنار...
یکمش رو .....هه .....اینجا رو.......صورتش درست مثل گچ سفید شده بود....اره
...خودشه....خونشو کامل خوردن....به صورتش نگاه کردم...زیبایی انچنانی نداشت....اصال
حتی یه ذره هم دلم به حالش نسوخت...نمیدونم چرا وقتی به این موارد می رسیدم دلم از
سنگ میشد. .سخت میشد.. .سرشو کج کردم و به گردنش نگاه کردم.. .
درست حدس زدم ...دستمو کشیدم روی جای نیش ها....جای نیش ها برای زمانیه که
بخوان تبدیلش کنن....احتماال تبدیل نشده بعد خونشو خوردن....به اونور گردنش هم نگاه
کردم...
درسته...خونشو از اونور گردنش خوردن...
*(( سرهنگ از کجا فهمید باید به اون دو تا جای نیش نگاه کنه؟؟؟؟))*گفت
فکر کنم جای نیش ها مال یه حیوون وحشیه....دیتمو کشبدم رو جای دو تا نیش و گفتم
نه.....این جای نیش مال یه یه حیوون وحشی نیست تعجب کرده بود در حدمرگ.....اهمیت ندادم....
گفتم
پرونده این دختره کجاست؟؟؟؟اینجاست ..دست منه(( ....نکته-قابل توجه باشه که تنها کسانی که گروه خونی منفی دارنمیتونن تبدیل بشن....اگر گروه خونی شخص مثبت باشه.اون شخص نمیتونه تبدیل بشه
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...این دختر هم فکر کنم گروه خونیش مثبت بوده....من خودم گروه خونیم منفی بوده...ولی
هنوز نمیدونم چرا کامل تبدیل نشدم))برگشتم و پرونده رو از دستش گرفتم....
سرمو کردم تو پرونده....داشتم دنبالRHخونش میگشتم....همونطوری که سرم پایین بود
گفتم
ار هاش خونش چی بوده؟؟؟؟ مثبت بوده یا منفی؟؟؟گفتمگه داخل پرونده نیست؟؟؟؟نه ....منم دارم دنبالش میگردم....دستاش توی جیبش بود....با همون ژستش اومد پشت سرم وایساد و سرشو فرو کرد تو
پرونده....
با تعجب بهش به نیم رخش خیره شدم....
دوباره ضربان قلبم رفت باال.......عجب نیم رخی داره پدر صلواتی!!!!! همینجوری داشتم
نگاش میکردم که یهو گفت
دید زدنت تموم شد؟؟؟؟ منم پرو پرو گفتماگه تو نمیپریدی وسطش االن تموم شده بودسرشو بلند کرد و به من خیره شد...
منم خودمو نباختم و زل زدم بهش....فاصله صورتامون یک وجب بود....همینجوری داشتم
نگاش میکردم که یاد چند ساعت پیش افتادم...
به خودم تشر زدم...اهمق...نکنه بازم میخوای سوتی بدی؟؟؟؟؟؟ سرتو بنداز پایین دختره
چش سفید سرخ شدم و سریع سرمو انداختم پایین و سرم رو با پرونده گرم
کردم....هوففف با حالت دستپاچه ای پرونده رو دادم بهش....رفتم باال سر جنازه*((اوخییی.
...برخالف اخالق سگی که داره ولی خیلی خجالتیه ...تازه وقتی سرخ میشه خوردنی تر هم
میشه*))..با تعجب سرمو اوردم باال....چیشد؟؟؟
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این به من گفت سگ؟؟؟نه .....االن این پسره به من گفت سگ؟؟؟؟ این به من
سگگگگگگ؟؟؟؟؟
چشام گرد شد....من خوردنیم؟؟؟؟؟؟خیلی....الله اکبر .....این دیگه کیه.....
میخواستم یه چی بارش کنم ولی بیخیال شدم
#####
کالفه از اتاقه اومدم بیرون...نمی دونم چه مرگم شده بود....از دور هومنو دیدم که داشت با
اتوسا بحث.میکرد.....رفتم پیششون.
اتوسا-اقای به ظاهر محترم...شما اومدید خوردید به من....اونوقت انتظار دادرید من ازتون
معذرت خواهی کنم؟؟؟؟؟
هومن-اوال اسم منه هومنه....دوما...
اتوسا-یه لحظه.....ولی من اسمتون رو نپرسیدم که خودتون رو معرفی کردید.....
هومن میخواست جواب بده که عصبی گفتم
اینجا چه خبره؟؟؟؟ با صدام سه متر پریدن هوا...اتوسا-س...سالم...جناب سرهنگ.
هومن-معلوم هست تو کجایی؟ ؟؟؟ خوبه گفتی فقط چند دقیقه...تو که یک ساعت منو
عالف کردی....
با خشم به هومن که شیطون نگام میکرد....نگاه کردم....برگشتم سمت اتوسا دیدم با
تعجب به منو هومن نگاه میکنه
......یهو با ذوق پرید بغلم و گفت.
وااااااای....هورا جونم تو هم قل دوم داری؟؟؟؟؟؟ بعد صداشو اورد پایین وگفت.بهت برنخوره ها...ولی این داداشت خیلی پروه....خندیدم و گفتمچه کنیم دیگه.....خل دومم اینه...132
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هومن -من خلم؟؟؟
جز تو کی اینجاست؟؟؟ هومن با چشم و ابرو یه اشاره به اتوسا کرد...اتوسا با صورتی سرخاز عصبانیت گفت
یعنی میگی من خلممم؟؟؟؟؟؟به خودت شک داشتی؟؟؟؟اتوسا خواست حرفی بزنه که گفتم
دههههه....بسه دیگه....عین این بچا کوچولو ها دارین دعوا میکنین...اتوسا پوفی کشید واومد کنار من وایساد...هومن هم دستی تو موهاش کشید و نشست رو صندلی...
برگشتم سمت اتوسا و پرسیدم
پس اتریسا کجاست.؟؟؟ از صبح تا حاال فقط یه بار دیدمش....بیخیال گفتپیش سرگرد خانیهآههاننن.....با تعجب برگشت سمت من..... .اخه این اهان رو خیلی مسخره گفتم.کم کم نیشش باز شد و گفت
نه بابااره باباپس چرا من متوجه نشدماز بس خنگی دیگهچی؟؟؟؟هیچی به جان تو.....میگم از بس کار ریخته رو سرت متوجه نشدی قلت از دست رفت...-منم که خوب عر عر دیگه...نه؟؟؟؟
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خر کجا ؟شما کجا؟ خر اون همه با حجب و حیا (شعرو حال کردین؟؟؟؟ نه جان من حالکردین؟؟؟)
هورا...میکشمتزپرشک.....به همین خیال باش....به هومن گفتم-تو برو پیش بابا منم یه دوساعت دیگه میام پیشتون تا باهم بریم خونه
باشه....دست اتوسا رو گرفتم و بردم داخل اتاق...گفتم
پایه ای یکم سربه سر قلت بزاریم؟؟؟؟اوففف...چهارپایتم ناجور...برو که دارمت...با تنده رفتم نشستم پشت میزم...بعد  91دقیقه اتریسا با نیش باز اومد تو...
یواشکی به اتوسا اشاره کردم....
خودمو مثال سرگرم کردم..ولی در اصل تمام حرکاتش رو زیر نظر داشتم.
چقدر خوشحاله...معلوم نیست پسره چی بهش گفته که اینجوری خروسش کبک میخونه
((اون کبکه که خروس میخونه بی سواد  -حاال هرچی))اتوسا بی مقدمه پرسید
راستی هورا....از عشقت چه خبر؟؟؟اسمش کی بود؟؟ اومم؟؟ اها...امیر...با لحن تهدید امیزی گفتم
منظورت سرگردخانیه دیگه؟؟!اونم مثال با ترس گفتا..هره ببخشی...چه خبر از اون؟؟بالخره چیکار کردین؟؟؟؟؟ اتریسا با تعجب برگشتسمت من لبخند از روق لفش ماسید و با بهت به من خیره شد.
هیچی باب...قبول کردم...دروغ میگی؟؟؟134
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به جان تو....قراره همین فردا جشن نامزدیمونو برگزار کنیم.اتریسا بالخره به حرف اومد وگفت
نا...نا..نامزدی؟؟؟؟ارهاتوسا-راستی چیشد که عاشقش شدی؟؟؟؟ تو که اهل این حرفا نبودی....
یادت هست روز اول که اومدم چی بهم گفت؟؟؟از همون موقع عاشقش شدم...دیروزهم ازم خواستگاری کرد منم قبول کردم.....اتریسا با صدای تحلیل رفته ای گفت
مبارک ...باشه....فکر کگم خیلی زور زد تا اینو گفت((*.. .حتی فکرشو هم نمیکردم کسی امیر و دوس داشته
الشه....من هیچ شانسی در مقابل هورا ندارم.....هم خوشگله...هم جذاب....هم
پولدار...پس...پس..بهتره که عقب بکشم))*وای داشتم میپوکیدم ازخنده.. .
عجب خریه....نمی گه من دیروز همش پیشش بودم چطوری اومده از من خواستگارق
کرده؟؟؟؟ واقعا خنگه....فکر کنم خیلی دوسش اره که هنوز نفهمیده سرکا ه.....با صدای
که میلرزید گفت...
ک...کی ......عروسی میکنید؟؟؟؟در حالی که خنده تو صدام موج میزد گفتماخر همین ماه.....یه پوزخند زد و تو ذنش گفت*((هه...چقدر هم خوشحاله......ایشاللهخوشبخت بشن....حاال من چجوری فراموشش کنم؟؟؟))* کم مونده لود اشکش
دراد....نگاهی به اتوسا انداختم...دیدم بعله....اونم در معرض انفجاره....
دیگه طاقت نیاوردم و زدم زیر خنده....
اتوسا هم همزمان قهقه اش رفت هوا....
اتریسا عصبی سرشو بلند کرد و گفت
-زهرمار....به چی میخندین شما دوتا؟
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در حالی که از خنده اشکم در اومده بود به زور گفتم
هه....وای...خیلی..هه...باحال بود...هه....اتریسا...هه...خیلی ...منگلی ..هه...دوباره زدمزیر خنده...
اتوسا بریده بریده گفت
هه...حال کردم....خیلی...هه...خنگی اتریسا...هه....اتریسا که از رفتار های ما تعجب کرده بود یهو چشاش گرد شد و گفت
نگین که....با خنده گفتمبله عزیزم.....سرکار بودی....یه نفس اسوده کشید...ولی بالفاصله بعدش بلند شد و افتاددنبال من...
هورا....فقط دعا کن....دعا کن دستم بهت نرسه...اگه دستم بهت برسه مرگت حتمیه...وای وای نگو زهرم ترکید.....منم بلند شدم و پا گذاشتم به فرار....دور تا دور اتاقو می دویدم((میگم این پاش درد نمیکرد؟؟؟؟-اخ گفتی ای پام اخخ-...اها...منم عر عر دیگه نه؟؟؟؟-
خیلی خوب بابا...خوب شدم ))....و اتریسا مدام تهدیدم میکرد اگه دستش بهم برسه چه
بالیی سرم میاره..اتوسا هم که این وسط نشسته بود و به دنبال بازی ها ما هرهر میخندید
((میگم عجب اداره بی در و پیکریه....نه؟؟؟؟)) یهو دستمو گذاشتم رو میز و با یه حرکت
نمایشی پریدم اونور...دیدم اتریسا هم همینکارو کرد...وای بدبخت شدم...کنج اتاق گیر
افتاده بودم....
اها...گیر افتادی...حاال سر به سر من میزاری...نشونت میدم..یهو به سمتم خیز ورداشت...هه هه عمرا اگاه بزارم دستت بهم برسه...با سرعت باورنردنی از
زیر دستش در رفتم .و نشستم رو کاناپه....
اتریسا که جا خورده بود با بهت برگشت سمت من...
تو...تو...چجوری این کارو کردی؟ ؟؟؟؟؟اتوسا هم تعجب کرده بود
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شیطون ابرومو انداختم باال و گفتم
دیگه دیگه....اومد نشست کنارم...
از پارچ روی میز یه لیوان اب برای خودش ریخت...و شروع کرد به خوردنش....
بی مقدمه پرسیدم
دوسش داری؟؟؟؟؟یهو اب پرید تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن... .اروم کمرشو رو ماساژ دادم
اروم بابا.....چه خبرته....چرا هول کردی....فقط یه سوال پرسیدم...وقتی حالش جا اومد با تته پته گفت
ها..چی ...من...نه بابا...اصال هم اینطور نیس....بعله....کامال از رفتارات مشخصه .....نگفتی دوسش داری یا نه؟؟؟؟اومم.چیزه...من...من...خیلی سریع گفتاره من دوسش دارم...بعد از این حرف یه نفس راحت کشید....گفتمخوب...به نظرت حس اون به تو چیه؟؟؟؟؟نمیدونم.....تو....چجوری فهمیدی؟؟؟ با لبخند گفتماخه رفتارات خیلی تابلوعه ....ببین....تا زمانی که نفهمیدی حس اون به تو چیه احساساترو بروز نده....
اتوسا-راس میگه خواهری....اتریسا گفت
اومم...باشه....یاد حماقت خودم افتادم....هه....من عاشقش نبودم....دوسش همنداشتم...ولی به عنوان یه دوست خیلی روش حساب میکردم....یادم اومد چقدر راحت
اومد بخم گفت
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ما دیگه نمیتونیم...این رابطه رو...ادامه بدیم...متاسفم...منتظر نگام کرد...یه پوزخند زدم و خیلی سرد گفتم
چه بهتر....کم کم داشت تاریخ انقضات تموم میشد...اصال از دوستی باهات هیچ لذتینبردم...بای بای...
دستمو به عنوان بای بای براش تکون دادم...ولی اون همینجوری داشت با چشای گشاد
شده نگام میکرد....هه...البد انتظار داشته بهش التماس کنم منو تنها نزار ((منو تنها نزار رو
قلبم پا نزار....اوممممم...بقیش یادم نیست-پارازیت))بلند شدم و از کافی شاپ زدم
بیرون....
هه خوب بایدم هنگ کنه....وقتی یه مدل خیلی خیلی معروف بیاد و بهت پیشنهاد دوستی
بده بعد خودش بیاد بهت بگه دیگه نمیتونم باهات ادامه بدم....و اونم خیلی راحت جوابشو
بده و بگه به جهنم....چه بهتر...
چی انتظار دارین؟؟؟؟ شرط میبندن تمام دخترای پاریس ارزو داشتن حتی اگه یه بار هم
شده با جین کلرک...دوست بشن و همصحبت بشن.....
از همون موقع تا حاال با خودم عهد بستم که دبگه با هیچ پسری گرم نگیرم و موفق هم
شدم...ولی این هیراد شیطون بدجور با شیرین زبونیاش خودشو تو دلم جا کرده
بود.....برگشتم به زمان حال....اتوسا در حال خوندن یه پرونده بود...به اتریسا نگاه کردم.
....هنوز کنار من نشیته بود و داشت با دقت یه چیزی رو میخوند....از طرز گرفتن گوشیش
فهمیدم داره یه مطلبی رو میخونه....گفتم چی میخونی؟؟؟؟
سرشو بلند کرد و با خوش حالی گفت
خون اشامی که عاشق میشود....چشام گرد شد و با بهت گفتم
چی؟؟؟؟-وا.....خون اشامی که عاشق میشود دیگه....
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من موندم تو این که شما ها از چی این خون اشاما خوشتون میاد....خیلی هم دلت بخواد....من که خیلی دوست دارم از نزدیک یه خون اشام رو ببینم...بعددستشو زد زیر چونش و به افق خیره شد و گفت
هووومممم....به نظرت خون اشاما چه شکلین؟؟؟؟ به نظر من که باید خیلی خوشگلباشن....درست مثل تو....
من که تاحاال داشتم با خنده نگاش میکردم با حرف اخرش چشام گرد شد....یعنی.
..اون....نه نه...فقط یه نظر داد...اره..همینه..میخواستم یکم سربه سرش بزارم.... .شیطون
خندیدم و گفتم
میخوای یه خون اشام از نزدیک ببینی؟؟؟؟؟؟؟ایشش....برو بینیم بابا...خالی نبند...جدی میگم....با ذوق دستاشو کوبید بهم و گفت ((هرچند اینا رو به حالت مسخره ایمیگفت))خوب...اگه راس میگی کجان؟؟؟؟
االن میبینیش....بعدم یه لبخند دندون نمایی زدم که جفت نیشامو به نمایشگذاشت.....اتریسا که داشت با مسخره اینور اونورو نگاه میکرد یه لحظه چشاش رو من
ثابت موند....چند لحظه همینجوری داشت مبهوت من نگاه میکرد...چشاشو بست و دوباره
باز کرد.و با دقت به من خیره شد....اینبار چشامو قرمز کردم و بهش خیره شدم.
...اینبارچشاشو مالید و دوباره به من نگاه کرد ....قبل از اینکه چشماشو باز کنه نیش هامو
بلند تر کردم لبخندمو خوردم و با اخم زل زدم به اتریسا....ایندفعه با چشای گشاد شده
داشت نگام میکرد....چشاشو بست و چند لحظه تو همون حالت موند....
تغییر قافه دادم و به همون هورا اولی تبدیل شدم....چند تا نفس عمیق کشید و چشمشو
باز کرد و به من خیره شد....ولی من داشتپ با لبخند بسته ای نگاش میکردم ..یه هین بلند
کشید و پرید بغلمو گفت
وای هورا جونم... .یه دقیقه فکر کردم تو خون اشامی.....ولی از حق نگذریم خیلی جیگرشده بودی ها .....با تعجب گفتم
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چی میگی تو؟؟؟؟فکر کنم از بس از این چرت و پرت ها خوندی توهم زدیولی..نه...عین واقعیت بود...من مطمنم...درست...مثل حقیقت بود....میگم...هورا نکنه توخون اشامی؟؟؟؟بعد با ترس از من جدا شد...گفتم
چی میگی تو....؟؟؟میگم توهم بود (( ...عجب غلطی کردم ها....کاش قیافه اصلی خودمونشون نمیدادم ))....با تردید گفت
مطمنی؟؟؟؟؟بله مطمنم.....خوب...باشه(( ...اخیش....به خیر گذشت -احمق نمیگی االن لو میری هاا؟؟؟؟؟-ایبابا...بسه دیگه تو رو خدا....اههه))چند دقیقه بعد گوشیم شروع کرددبه زنگ خوردن...حاال
این به کنار...بگو زنگ گوشی چی بود
پیرهن صورتی دل منو بردی
پیرهن صورتی غممو نبردی
رنگم پرید....با دو رفتم سمت گوشیم.....اتوسا و اتریسا با شنیدن صدای گوشیم زدن زیر
خنده
المصب صداش هم تا اخر زیاد بود...
پیرهن صورتی غممو نخوردی....
مطمنم کار هومنه....من یه حالی از تو بگیرم اونورش ناپیدا....اتوسا و اتریسا مرده بودن از
خنده ......
بالخره پیداش کردم سریع جواب دادم...
بله؟؟؟صدای شاد و شنگول هیراد پیچید تو گوشی....
به ...به....سالم بر خواهر خل و چلم...اه ..اه...سالم بر براد منگلم...چطوری تو؟؟؟140
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دست شما درد نکنه دیگه....من منگلم؟؟؟نکنه به خودت شک داشتی؟؟؟هی خدا مردم خواهر دارن منم خواهر دارم....ای خداااا....من به این گلی.خوشگلی.مهربونی.من به این معروفی.خوبه خوبه.....دوتا از اون نوشابه ها تو بده من باز کنم خسته نشی....من-اقا من تسلیم....تسلیم
اها...حاال شد.خوب چه خفرامن-خبرا پیش شماست جناب....زود تند سریع بگو بینم خبر چی داری؟؟؟؟
د نه د....نشد...اول شما...خانوما مقدم ترن....خوب عزیزم من االن تنهام...اها.....یعنی االن یکی پیشینهاره.اخجون.....االن هر چی میخوام میتونم بهت بگم...خیلی خرمگسی....تو هم همینطورخیلی االغی.....تووهم همینطور عزیزم..مقال میخواست یه دستی بزنه گفتخیلی خوشگلیمیدونم عزیزم...نظر لطفته.....بعد اروم اضافه کردم این در به اون درکوفت.....من بازم زنگ میزنم فعال بای...بای بای....141
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همین که گوشیو قطع کردم دیدم اتوسا و اتریسا با تعجب بسیار بسیار بسیار بسیار فروان
زل زدن به من((......اخی...بچه هام نفهمیدن چی گفتم...اخه داشتم به فرانسوی سخن
میگفتم-سخن؟؟؟؟؟؟خخخخ...خاک بر مخت الحق که خلی-...خوب چیه؟؟؟؟یه بار
اومدیم ادبی بحرفیم دیدی نمیزاری؟؟؟؟-اییشششششششش-هیشششششششش-فعال
بیا برو اینارو از هنگ در لیار من بازم میام-اوکی))
-ها؟؟؟چیه؟؟؟چرا اینطوری نگام میکنید؟؟؟؟

اتریسا-این کی بود که داشتی باهاش خارجکی می حرفیدی؟؟؟؟؟
اتوسا-عه....مگه فضولی دختر...به تو چه؟؟؟؟
اتریسا-نه...بگو دیگه...بگو دیگه...بگو دیگه....
من که میدونم تا نفهمه هی میگه بگو ..دیگه بگو دیگه......یه نگا به ساعت مچیم کردم
...نیشم باز سد...اخجون .بدون توجه به اصرار های مکرر اتریسا بلند شدم و سوییچم رو
برداشتم...یه بوس واس اتریسا فرستادم و گفتم
من رفتم بای بای......اتریسا-جیییییییییییییغ....تا نگی حق نداری پاتو از این در بزاری بیرون.. .
اتوسا-هورا در رو ....من میگیرمش
یه بوس هم واس اتوسا فرستادم و سریع از اتاق زدم بیرون...رفتم سمت اتاق کار پدرم...در
زدم و وارد شدم......عه...این که هیچکی اینجا نیست...وا؟؟؟؟؟یعنی کجاست؟؟؟ در و
بستم و اومدم برم که پسر گرگیه رو دیدم((.یه الر میگی امیرحسین....یه بار میگی
سرهنگ.....یه بار میگی خودشیفته....یه بار میگی پسر گرگی؟؟؟؟؟من نفهمیدم اخرش
این کیه؟؟؟-اومممم باشه......همون سرهنگ خودشیفته گرگی-...اهان......خخخخخ باشه-
خخخ))اومد رو به روم وایساد...با اینکه نسبت به بقیه دخترا بلند تر بودم ولی تا روی سینه
سرهنگ قدم بیشتر نمی رسید.....پس برای اینکه صورتشو ببینم مجبور بودم سرمو بگیرم
باال...سرمو
142
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بلند کردم و به چشمای مشکیش خیره شدم....ولی خیلی زود اخم کردم و سرم رو انداختم
پایین...گفتم
امری داشتید؟؟؟؟؟اوه....بله....میخواستم بدونم ار کجا فهمیدین که اون دوتا جای نیش مال یه حیوون وحشینیست؟؟؟؟؟
پوزخند زدم.. .خوب االن چی میگفتم؟ میگفتم منم خون اشامم بهیدم جای نیش هم نوع
های خودمو بشناسم؟ اخمم غلیظ تر شد صدای ذهن سرهنگو شنیدم*((یا خداا.......این
چرا(اینو به میز میگن چلمنگ...این  213بار) وقتی اخم میکه شبیه سردار حیدری
میشه؟؟؟اصال از اون هم بدتر اخم میکنه...هر لحظه احتمال میدم بیاد و خر خرمو
بجوعه*))......خندم گرفته بود شدید....به زور خندمو خوردم به چشماش خیره شدم و یه
تای ابرومو انداختم باال گفتم
خوب من قبال همچین موردی رو تو پاریس هم دیدم....این بیشتر جای نیش انسانهتا....یهو ساکت شدم ..لبمو گاز گرفتم.خاک بر سر من با این سوتی دادنم((من شرط میبندم
همین روزاست که سرهنگ میفهمه تو چی هستی-خفه بابا))سرهنگ با تعجب پرسید گفت
گفتید جای چی؟؟؟؟؟وااای حاال بیا و درستش کن...اروم دختر...اروم...خونسردی خودتوحفظ کن....به خودت مسلط باش صدای ذهن سرهنگ دو شنیدم*((اون از کجا فهمید این
جای نیش انسانه؟؟؟!!!!!!نکنه....نکنه*))....
خواستم یه چیزی بگم که دستای یه نفر دور کمرم حلقه شد....سریع واکنش نسون
دادم....میخواستم با ارنج بزنم تو صورت اون شخص که بابام گفت
نزن جیگر بابا......منم ....سرمو برگردوندم و گفتمعه شمایین؟؟؟؟ببخشید فکر کردم مزاحمین-حاال که دیدی مزاحم نیست و یه حوریه بهشتیه.....
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اهو.....اعتماد به مریخت از پهنا بره تو طهالم...صدای ذهن سرهنگ*((عجب!!!!!!سردارهم بلده از ابن حرفا بزنه؟؟؟؟؟اصال صبر کن بینم؟؟؟اینا چی دارن میگن؟؟؟سرهنگ چرا
اینقدر راحت با سردار گرم گرفته؟؟؟))*بالخره به حرف اومد و با تعجب بسیار بسیار بسیار
زیاد پرسید
ببخشید........میپرم وسط حرفتون....ولی....شما ...ااممممم..با هم نسبتی دارین؟؟؟؟؟منو بابام همزمان با هم اخم کردی بابام دستاشو از دور کمرم باز کرد یه سرفه مصلحتی کرد
و اومد کنارم وایساد....صدای ذهن سرهنگ*((ای خدااااااا.......این سردار کم بود...این
دختره هم بهش اضافه شد...حاال همچین اخم میکنن که آدم میافته به....ه خوردن....حاال
اینا چرا اخم میکنن شبیه هم میشن؟؟؟؟))*پدرم گفت
ایشون دخترم هستن....هااااا؟؟؟!!!!!!!!همچین گفت ها که ترسیدم و تو جام پریدم بهش نگاه کردم چشاشاندازه سینی گرد شده بود*((اگه این دخترشه پس چرا فامیلیاشون یکی نیست؟؟؟؟؟این
واتسونه این یکی حیدری؟؟؟؟(اینو به چوب میگن بیشعور)))*
اگه ایشون دخترتون هستن پس.......پدرم پرید وسط حرفش و گفتبه خاطر یسری مسائل امنیتی مجبور شدن فامیلیشون رو عوض کنن......حاال بعد چندسال برگشتن ایران......حاال اگه سوال پرسیدنتون تموم شد اجازه میدین بریم؟؟؟؟؟؟
دیدم سرهنگ سرسو انداخت پایین و گفت
شرمنده... .منظور بدی نداشتم....احترام گذاشت و رفت......پدرم جلو تر از من حرکت کردمنم پشت سرش
ولی سهیل مات و مبهوت داشت به جای خالی ماشین نگاه میکرد
سهیل-دیدی چطور قهوه ایم کرد؟؟؟؟
با خنده زدم رو شونش و گفتم
تو از همون بدر تولد قهوه ای بودی برادر من144
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هییی....ولی خودمونیم هاا......عجب چشای داره المصب.....چشاش ناجور سگ داشت..نمیدونم چرا...ولی یهو اخمام رفت تو هم....خوب به تو چه که سرهنگ چشاش سگ دارا یا
نه؟؟؟؟
اوه اوه...اخماشو...حاال تو چرا اخم میکنی؟؟؟ خوش به حالت عجب همکار جیگری گیرتاومده....
خفه شو....از لحنم جا خورد...خودمم جا خوردم...با تعجب گفت
چرا اینجوری میکنی؟؟؟؟گفتمبسه...بیا بریم...دیدم مشکوک زل زد به من...کم کم خنده مهمون لب هاش شد ..تازه چند بار هم ابروشو
انداخت باال...واا...این چشه؟؟؟
چرا همچین میکنی؟؟؟هیچی...تو خودتو درگیر نکن...بیا بریم...شونمو با بیخالی انداختم باال...
 $###خسته و کفته رسیدم خونه....دد و که باز کردم بوی مطبوع و خوشمزه قورمه سبزب
رو حس کردم...اخجونننن....قرمه سبزی....با ذوق پاورچین پاورچین رفتم تو
اشپزخونه....دیدم کیانا پشت به من نشسته و داره ساالد درست میکنه ((نکته...کیانا خواهر
کوچیک منه 11...سالشه...تازه از امریکا برگشته....تو این مدت فریتادمش اونجا تا درس
بخونه...حدود  1سال...یعنز از سن  21سالگی فرستادمش...االنم که برگشته))...اروم رفتم
پشت سرش و بلند گفتم
پخخخخخخخخخخخخ.....چنان جیغی زد که کر شدمجییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ.....وای......پسر...مگه...مرض داری...دستشوگذاشت رو قلبش و یه نفس عمیق کشید...
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واقعا که ترسوندیم....هیچ نمیگی سکته میکنم؟؟؟؟شما اجازه ندارین بی اجازه من سکته کنییعنی محبت تو این جملت باالنس میزنه....خندیدم و گفتممیدونم...میدونم..و این هم میدونستی خیلی پروویی؟؟؟؟؟متاسفانه یا خوشبختانه بله...میدونم...سری از روی تاسف واسم تکون داد و گفتتا تو بری لباسات رو عوض کن و یه دوش بگیری منم برات شام رو حاضر میکنم...اخجوووووووووووون...مرسی....بعد با ذوق گونشو بوس کرد و دویدم سمت اتاقم....
صدای خندشو شنیدم که گفت
شکمو....رفتم تو اتاقم و بعد از یه دوش ده دقیقه ای ((همون گربه شور رو میگه)) لباس راحتیام که
شمال یه شلوارک باب اسفنجی و سفید میشد با یه تاب سفید که عکس یه قلب روش بود
رو پوشیدم ((ترکیب لباسات بره تو حلق حلما-وا...چرا من؟؟؟ بره تو حلق خودت)) رفتم تو
اشپزخونه...واو...ببین خواهر ما چه کرده ...با ذوق پریدم پشت میز.....اونم نشست روبه
روم....تا قیافمه دید پقی زد زیر خنده .....
هر هر هر....به چی میخندی تو؟؟؟وای خدا قیافشو.....شبیه این پسر بچه ها شدی که انگار واسش تیتاب میخرن....ذوقمرگ شدی....
خوب چی کار کنم...گشنمه...-الهی کیانا برات بمیره...بخور..بخور تا جون بگیری...
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خالصه کنم...اون شب حسابی بهم خوش گذشت...بالخره بعد  1سال دوباره طمع غذای
خونگی رو چشیدم....
#####
تو حال نشسته بودم و کیاناهم رو به روم....میدونستم چی میخواد....بدون مقدمه چینی
رفتم سر اصل مطلب...همچی رو واسش تعریف کردم...از ایین که ماوچی هستیم و
دشمنامون کیان....بعد از تموم شدن حرفام یه لبخند زد و گفت
میدونستم....پدرمون قبل از اینکه...ترکمون کنه...بهم گفتمن که چشام چهارتا شده بود گفتم
اخه...پرید وسط حرفم و گفتمنم...به...زودی تبدیل میشم....بعد سرشو انداخت پایین....
من که هنوز تو شوک بودم به خودم اومدم و رفتم سمتش...استینشو زدم باال....راس
میگفت....نشونش داشت کامل میشد...یعنی فردا کامل میشد....ولی....
با مهربونی دستمو گرفت و گفت
عیب نداره...فقط یه امشبه...خیلی خوش حال بودم...به خاطر اینکه خواهرم هم مثل خودم میشه...ولی از یه طرف هم
نگران بودم...چون قرلر بود خیلی زجر بکشه...با نگرانی بهش خیره شدم...پیشونیش رو
بوسیدم و...
$######
بالخره دم دم های صبح خوابم برد...اوممم چقدر خوبه خواب...به به...به به...یه لحظه
چشامو باز کردم و به ساعت نگاهی انداختم 21....صبح بود...دوباره چشامو بستم....عجب
ارامشی...به به..ب....یهو چشامو باز کردم و با وحشت به ساعت خیره شدم...یا خوده
خداا....بدبخت شدم....امروز سردار قرار بود زوجین رو معرفی کنه...و همچنین قرار بود روز
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رفتنمون رو مشخص کنه....با سرعت از جام پاشدم و لباس نظامی هامو پوشیدم...رفتم باال
سر کیانا...بمیرم برات..دیشب خیلی زجر کشید خواهرم....ولی حاال اونم یه گرگینه است
((نکته-گرگینه ها وقتی میخوان تبدیل بشن و نشانه گذاریسون کامل بشه یک شب کامل
از وقتی که ماه درمیاد تا سپیده فردا بدترین دردی که تو تمام عمرشون کشیدن سراغشون
میاد...وی به محض اینکه سپیده سر بزنه تبدیل به گرگینه میشن)) سریع پیشونی عرق
کردسو بوسیدم یه نگاه به ساعت کرم....یا پیغمبر...سردار دارم میزنه....سریع پریدم پشت
ماشین....و به سمت اداره روندم....با هزار مکافات  1دقیقه به یازده رسیدم به اداره...خدایا
به دادم برس ....
با دو خودمو رسوندم به اتاق سردار. ...نمیدونم چرا هرکی از کنارم رد میشد اول با چشای
گرد شده نگام میکرد بعد ریز ریز میخندید....یه نفس عمیق کشیدم و در زدم...وقتی اجازه
ورود گرفتم وارد شدم....سریع احترام گذاشتم و گفتم
صبح به خیر قربان ((یعنی من تو کف پرووی این بشر موندم ))....سرهنگ واتسون یااحیانا دخترشون با یکی از سروان رضایی ها و سرگرد خانی هم اینجا بودن...سروان رضایی
احیانا داشت اب میخورد که با دیدن من همشو ریخت بیرون و شروع کرد به سرفه
کردن...بعد از اینکه حالش جا اومد پقی زد زیر خنده....وا...بسم الله؟؟؟ این چشه
دیگه؟؟؟ سرهنگ که تا اون لحظه داشت کمر سروان رو میمالید با خشم سرش رو بلند
کرد و به من خیره شد...دهنسو باز کرد که یه چیزی بگه که یهو هنگ کرد....همینجوری چند
لحظه با تعجب نگام کرد و بعد یهو سرخ شد و سرشو انداخت پایین...مدام دستشو
میکشید رو لبش که فکر کنم خندش نگیره...وا .....واسه چی؟؟؟؟؟ نگاهی به سردار
انداختم..دیدم اونم سرخ شده و با لبخندی که تاحاال ازش ندیده بودم زل زده به
من....سرگرد خانی رو که دیگه نگو...سرخ سرخ شده بود
سرادر با صدای که خنده توش موج میزد گفت
راحتی پسرم؟؟؟؟یوقت بهت بدنگذره؟؟؟؟وا....برای چی؟؟؟ اتفاقا من خیلیم راحتم...واس همین گفتم
خیر قربان...راحتم....با این حرفم چشای هر چهارتاشون گرد شد....واااااااا....سبحانالله....اینا چشونه؟؟؟؟؟ به سرهنگ نگاه کردم...دیدم شونه هاش از زور خنده بی صدا
148

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

میلرزه البته بقیه هم دست کمی از اون نداشتن....سرهنگ دستشو گرفته بود جلوی دهنش
و بی صدا میخندید...دیگه داشتم عصبانی میشدم....اینا چرا اینجوری میکنن؟؟؟ سردار با
خنده غلیظی گفت
خوب حاال کهواینقدر راحتی...میشه بگی این شلوارک رو از کجا گرفتی تا منم برم یکیبخرم؟؟؟؟
سرهنگ دیگه از خنده بی صدا روبه موت بود....
صبر کن بینم...گفت...گفت....با وحشت یه نگاه به پاهام کردم.....ای خاککککککککنن
یعنی من برم بمیرم با این شلوارم یا بهتر بگم شلوارکم....حاال این هیچ...اگهوساده بود
میگفتم خوب شرمنده...حواسم نبود عوضش نکردم....ولی حاال...اخه من عکس باب
اسفنجی و پاتریک رو چیکارش کنم؟؟؟؟؟ اونم چی؟؟؟؟ سفیددددد!!!!!!!!!
تازه...اندازش تا زیر زانوم بود و پاهای بدون مو و خوش تراشم((اهو...اعتماد به نفست بره
تو حلقم)) داشتن خودنمایی میکردن.....همچین با شرم دستمو جلوی پاهام گرفتم که هر
چهارتاشون پوکیدن از خنده....حاال نخند کی بخند ..
سرگرد ازخنده ولو شده بود رو زمین و هار هار میخندید...تازه پاهاشو هم تو هوا تکون
میداد...درست مثل یه سوسک که چپه شده باشه......سرهنگ هم از خنده روی مبل ولو
شده بود و دلشو از خنده گرفته بود
سردار هم از خنده خیلی خیلی زیاد رفته بود رو سایلنت و سرشو گذاشته بود رو میز و با
مشت میزد به میز...دیگه نموندم بینم سروان چطوری میخنده....سریع از اتاق پریدم
بیرون و با دو رفتم تو اتاق خودم....
وای خدا....حاال چیکار کنم ؟؟؟((هیجی...برو بمیر بدبخت....در عرض چند دقیقه ابروت
رفت))....پشت در وایساده بودم و نفس نفس میزدم....خدای من....حاال شلوار از کجا
بیارم؟؟؟؟حاال میدونین جالبش کجا بود؟؟؟؟؟؟ اینکه لباسم رو هم زده بودم زیر
شلوارکم .......اهههه......چیکار کنم چیکار کنم؟؟؟؟؟ اها ...فهمیدم...باید به کیانا بگم برام
بیاره...ولی..نه....اون زیاد حالش خوب نیست....اه...همینجوری داشتم فکر میکردم که گلی
برسرم بگیرم که یکی در زد...وای خدا.....حاال کجا قایم شم؟؟؟؟؟ قبل از اینکه کاری کنم
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یهو در باز شد و کیانا به همراه هادی پریدن تو اتاق....تا منو دیدن زدن زیر خنده...حاال
نخند کی بخند...
کیانا-وایی..خدا...پوکیدم...امیر چه قدر خوشگل شدی....خخخخ
هادی-هه....داداش مطمن باش با این تیپی که زدی کل دخترای ادارتون واست غش
میکنن...البته از خنده....
زهر مار....حاا من چه گلی بگیرم تو سرم؟؟؟؟ دیدم کیانا یه پالستیک گذاشت رویمیزم...با تعجب درشو باز کردم..عه...این که شلوارمه...با خوش حالی گفتم
دستت طال کیا حونمکیانا-چند بار بهت بگم....من کیانام نه کیا...
اهمیت ندادم .میخواستم شلوارمو بپوشم که دیدم این دوتا عین بز زل زدن به من...صبر
کن بینم...اصال این دوتا با هم چیکار میکنن؟؟؟ مگه کیانا حالش بد نبود ؟؟؟؟؟
کیانا-واال...قبل از اینکه از خونه بزنی بیرون بیدار شدم و دیدم چطوربا همون شلوارکت
رفتی....اخ که چقدر خندیدم بهت....منم گفتم داداسم گناه داره...بزار کمکمش کنم...واس
همین شلوارتو برداشتم تا واست بیارمش ...تا یوقت بیشتر از این ابروت نره...اقای فتحی
(هادی رو میگه) سر راه منو دیدن و لطف کردن منو رسوندن...خوب..سوال بعدی؟؟؟؟؟
تعجب کردم....چقدر زود خوب شد..ولی هنوز آثار خستگی تو صورتش موج میزد....رو
بهشون گفتم
نکنه میخواین جلوی شما شلوارم رو عوض کنم؟؟؟ فعال برید بیرون تا تکلیفتون رومشخص کنم...
کیانا-باشه
هادی-چشم قررربان....خواستن برن بیرون که به هادی گفتم
تو کجا؟؟؟وا....نکنه میخوای بمونم پیشت؟؟؟؟150
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اره معلومه...دیدم کیانا ابروشو بال انداخت و تو ذهنش گفت*(( بعله...جونم غیرت*)).یه لبخند بهش زدم...از اتاق رفت بیرون و در و بست....برگشتم
سمت هادی و یه اخم بهش کردم و گفتم
فعال برگرد تا شلوارم رو عوض کنم بعدا به خدمتت میرسم....هادی با خندهبرگشت...سریع عوضش کردم و گفتم
خوب؟؟؟خوب به جمالتدرد.تو طرف خونه من چه غلطی میکردی؟؟ که وسط راه کیانا رو هم سوار کنی؟هادی-طرفای خونت کار داشتم که صدای ذهن یه گرگینه رو شنیدن...اول فکر کردم تویی
ولی صدای ذهن تو رو میشناختم.دقت که کردم دیدم طرف ناشیه و نمیتونه صدای ذهنشو
کنترل کنه....یکم نزدیک تر که رقتم فهمیدم صدا مال دختریه که اون طرفه خیابونه.براش
بوق زدم اونم انگار عجله داشت و میدوید.ولی با صدای بوق من اصال توجهی بهم نکرد و
بهراه خودش ادامه داد...با صدای ذهم بهش گفتم
منم یه گرگینه ام...اگه دوست داشته باشی میتونم کمکمت کنم اون کهصدای ذهنمو شنیدتشکر کرد و سریع سوار شدتو راه خودمو بهش معرفی کردم...اونم گفت.شما امیرحسین رو
میشناسید؟؟ خندیدمو گفتم:البته.کی که آلفای گروه رو نشناسه و نکته این که ما باهم
دوستیماونم خندید و گفت که خکاهر توعه و اسمش کیاناست....تعجب کردم ولی یتدم
افتاد که تازه تبدیل شده...توی راه ماجرای شلوارت رو برام تعریف کرد ه حسابی بهت
خندیدم...حاال ام که در خدمت شمام..
مشکوک نگاش کردمو گفتم
خوب هادی خان میدونی که اگه دروغ بگی من میفهممکه جرات داره به شما دروغ بگه....خندیدمو گفتم-اومدیم و از این جرات ها پیدا کردی..
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با حالت بامزه ای گفت
هیننن...استغفرالله.. .این حرفا از ما بعیدهاروم زدم روی شونش و با هم از در خارج شدیم.
##############
هلن.
با اعصابی داغون نشسته بودم تو دفتر کار پدرم و منتظر پسر گرگیه از خودشیفته بودیم که
تشریف بیارن تا جلسه رو شروع کنیم.ای خدا یعنی نشد  2بار این آقای خودشیفته یه ذره
زود تشریف بیارن تا اینقدر معطل نشیم اه اه اه کالفه بودم...یاد قرارم با هومن
افتادم....قرار بود تا نیم ساعت دیگه بیاد دنبالم اداره رو بپیچونیم باهم بریم بیرون
بگردیم...سرم رو با پرونده روبه رو گرم کردم که یه نفر در زد..اومد تو..از صدای سالمش
فهمیدم سرهنگه...اینقدر از دستش شاکی بودم که سرم رو باال نیاوردم..اتریسا کنارم
نشسته بود و داشت آب میخورد یهو سرفه کرد و اب پرید تو گلوش....آروم کمرشو مالیدم تا
کمی که بهترشه.....یهویی بی هوا زد زیر خنده...خیلی اعصاب درستی داشتم اینم داشت
میخندید....حرصم از دستشون در اومده بود....سرم رو بلند کردم که بتوپم به سرهنگ که
چرا اینقدر دیر اومده که با اون چیزیکه دیدم فکر کنم دو تا شاخ خوشگل رو سرم سبز
شد...سرهنگ با اون هیکل گندش ،با اون لباس نظامی ،شلوارک بابا اسفنجی.....یعنی
نابود شدم...از همه بدتر این بود که پیرهنشو هم کرده بود تو شلوارکش.کامال مشخص بود
صبح خواب مونده و هول هولکی حاضر شده...قشنگ متوجه شدم که از خنده سرخ
شدم....سرم رو انداختم پایین تا اگر خندیدم مشخص نباشه .با صدای پدرم به سمتش
نگاه کردم
راحتی پسرم؟؟؟ یوقت بهت بدنگذره؟ ؟؟ حاال بدبختی من میدونی چی بود؟؟؟ همه صداهای اطراف رو میشنیدن ...ولی من صدای ذهن سرهنگ رو هم میشنیدم...وای ترکیده
بودم از خنده*((وا....بسم الله. .اینا چرا اینجوری میکنن؟؟؟ اتفاقا من خیلی هم راحتم))*با
پروویی تمام گفت...خیر قربان...راحتم.وقتی این حرفو زد دیگه از تعجب در حال سکته
کردن بودیم.....بعد از چند ثانیه سکوت پدرم با صدای که معلوم بود از زور خنده میلرزه
گفت
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خوب...حاال که اینقدر راحتی.....میشه بگی این شلوارکت رو از کجا گرفتی تا منم برم یکیبخرم؟؟؟؟ دیگه داشتم از خنده میمردم منتظر یه تلنگر بودم تا بترکم که با اون کاری که
سرهنگ کرد اون بهانه دست هممون اومدیه نگاه به پاهاش کرد و یه نگاه به ما که دیگه
همه با صدای بلند داشتیم میخندیدم کرد و در رفت....وای داشتیم میمردیم از خنده.. .حدود
ده دقیقه هر کی از خنده یه جا ولو بود که...که ..که....بوی تند گرگینه ها رو حس
کردم.سریع فهمیدم و شناساییشون کردم9.نفر بودن...بهجز سرهنگ دوتای دیگه هم
بودن...ناآشنا بودن...بدون هیچ توضیحی از اتاق اومدم بیرون و به سمت جایی که بو تند
بود رفتم...پشت یه دیوار وایسادم.نگاهش کردم....یه دختر23یا 11ساله بود.وایساده بود
جلویی در دفتر سرهنگ...چند دقیقه وایسادم...بعد از چند دقیقه سرهنگ و یه پسره
اومدن بیرون...پسره رو سریع شناختم...همون خروس بی محله بود که اونشب تو خونه
سرهنگ بودم و یهویی پیداش شد اسمش چی بود؟؟؟ آهان هادی.یه نگاه به دختره
کردم.عه عه عه...صبر کن بینم.....اینکه..اینکه....همون دخترس که اونشب با هومن بودم
تو ماشین سرهنگ بود.یعنی کیشه؟ زنشه؟نه بابا اگه زنش بود تو دستش حلقه
مینداخت.پس کیشه دوست دخترشه؟؟؟ برو بابا تو هم...یعنی چی دوست دخترشه...اکه
دوست دخترشه تو اداره چیکار میکرد؟؟؟ اه اصال تو چرا گیر دادی به این که این کیشه؟؟؟
به تو چه؟؟ نه من باید بدونم این دختره کیه بعد از یکم حرف زدن با سرهنگ از اداره خارج
شد....سریع راه افتادم دنبال دختره...باید میفهمیدم این کیه .بوی این دختره از اون دوتایه
دیگه خیلی تند تر بود.کامال مشخص بود تازه تبدیل شده.میتونست خطرناک باشه...داشتم
تعقیبش میکردم که از ته خیابون هومن رو با کمری سفید رنگش دیدم که مثل الک پشت
می اومد سمت اداره.
############
هومن.
بعد از اینکه هلن بهم زنگ زدیه دوش گرفتم یه تیپ دختر کش هم زدم.تیپ و مدل موهام
حرف نداشت.تیکه ای شده بودم برای خودم یه پیراهن قهوه ای تنگ پوشیده بودم با شلوار
سفید و کفش و ساعت قهوه ای چرم اصل...موهامو داده بودم باال..یه دست بند خوشگل
سفید هم به مچ دستای پهنم بستم...اوففف...عجب تیکه ای شده بودم....سه تا دکمه باالی
پیراهنم رو باز گذاشته بودم و گردنبند الله هم روی سینه شفاف و براقم برق خاصی
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داشت.یه چشمک به خودم توی اینه زدم و رفتم ((اگه تو از خودت تعریف نکنی پس کی
بکنه؟؟؟؟؟ اه اه اه...اوففف عجب تیکه ای شدم...زهر مار و عجب تیکه ای
شدم...خودشیفته...ایشششش....مرده شور همتون رو ببرن که اینقدر خودشیفته
این.....چیششششششش))سوار ماشینم شدم و به سمت اداره بابا اینا حرکت کردم.خیلی
اروم و با مقرارت رانندگی میکردم دیگه کم مونده بود که برسم که هلن رو از دور دیدم اونم
داشت منو نگاه میکرد.براش دست تکون دادم حواسم پرت شد و یهو گومببببببب.با صدای
که اومد و شدت ضربه اول فکر کردم خوردم به درخت...ولی اخه یکی نبود که بگه اخه کیر
شهوف....درخت وسط خیابون چیکار میکنه؟؟؟ ((چرا من هستم...اخه گیر شهوف...درخت
وسط خیابون چیکار میکنه؟؟؟خخخخ))(نکته-جناب اقای کیر شهوف یکی از دانشمندان
هستن که تو کتاب فیزیک سال سوم هستن.....کسایکه رشتشون تجربیه میفهمن چی
میگم...به جان خودم اسمش کیر شهوفه....خخخخ ...خاک بر سر اون کسی که این اسمو
واس بچش انتخاب کرده...خخخ)سرمو که برگردوندم دیدم یه دختره افتاده جلوی
ماشین.سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت دختره رفتم
خانوم...خانوم..حالتون خوبه؟؟؟؟ خانوم؟؟؟ خیلی شیک و مجلسی از سرجاش بلند شد ومانتوشو تکون....خیلی ریلکس برگشت سمت من و گفت
این چه وضع رانندگیه آقا؟؟؟؟حواستون کجاست؟؟؟؟من که چشام اندازه سینی گرد شده بود و دهنم اندازه یه اسب ابی باز با تعجب بسیار
بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار بسیار ((زهر مار و بسیار.......درد و بسیار....مرض و
بسیار.......قرص بسیار بسیار خورده پسری بسیار...ببخشید...پسری بسیار...اههههه.....تو
روحت بسیار....منم بسیار بسیار گرفتم....پسری خر بسیار....بسیااااااررر ادامه مطلبو بگو
پسری بسیار بسیار شده ...مردم معطلن بسیار)) فراوان اول یه نگاه به دختره کردم بعد یه
نگاه به ماشینم که جلوش به اندازه جثه دختره کامل فرو رفته بود....دوباره به نگاه به دختره
کردم و بعد یه نگاه به ماشینم..با تعجب گفتم
شما....حالتون خوبه؟؟؟؟بله من خوبم....شما...مطمنین حالتون خوبه؟؟؟؟با لحن کالفه ای گفت154
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ای بابا....میبینین که...خوبم...پس اگه خوبه...چرا ماشیم داغون شده؟؟؟؟؟ یه نگاه به تیپ دختره انداختم....یه مانتو
مشکی با طرح های طالیی شال سفید و شلوار سفید....یکم از موهای مشکیش هم ریخته
بود رو صورتش....همین که اومدم رو صورتش.میخ اون چشمای مشکیش شدم..... .با
خودم گفتم اوفففف عجب چشای داره المصب....همینجوری داشتم با چشام چشای دختره
رو میخوردم...اونم داشت منو نگاه میکرد .با سرفه یه نفر به خودمون اومدیم و دست از
نگاه کردن همدیگه برداشتیم....به اون کسی که سرفه کرده بود نگاه کردم...هلن بود که
داشت با اخم غلیظی به من و دختره نگاه میکرد....اومد وایساد کنار من و خیلی ارم در
گوشم گفت
حداقل میخای یکی رو دید بزنی خیلی نامحسوس اینکارو بکن....خوردیش دختر مردمو...باگیجی گفتم
هان؟؟؟کوفت.رو کرد به دختره و گفت
شما مطمنین حالتون خوبه؟؟؟؟؟بله...خوبم...هلن-خوب...اگه خسارتی چیزی میخواین من پرداخت میکنم....
نه....ممنون...چیزی نشده که.....هلن کالفه پوفی کشید و برگشت سمت من و گفت
هومن برو خونه....باشه واسه یه روز دیگه....لب و لوچم اویزون شد...این همه من تیپزدم خوشتیپ کردم و اونوقت هلن خانوم میگه امروز نه....یه نگاه به قیافم کرد...خندش
گرفت..اومد لپمو بوس کرد و گفت
تو که نمیخوای با این ماشین جایی بری؟؟؟؟؟155
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راس میگفت....با این که ماشینم خراب شده بود ولی خداروشکر دختره سالم موند.....ولی
..اخه چجوری؟؟؟؟؟ هر کی دیگه حتما االن چند جای بدنش میشکست...خواستم به
دختره نگاه کنم که دیدم نیست.....اینور و اونر نگاه کردم دیدم نیست
هلن-نگرد نیست....رفته....
برگشتم سمت هلن....اونم انگار پکر شده باشه با لحن بچه گونه ای گفت
داداشی....داداش جونم....باز چی میخوای کلک؟؟!!دااااااااادااااااش جووووووووووووونممممممممم.......*(( ای کوفت....ای حناق .....میدونه وقتی اینجوری صدام میکنه خر میشم ها باز اینجوری
صدام کرد...حاال هرچی بگه مجبورم قبول کنم...اه))*یه لبخند پسر کش زد و گفت
هرچی؟؟؟؟ تعجب کردم گفتمچی هرچی؟؟هیچی ....هیچی...داداشی.....خواهش....خیلی خوب...بگو بینم چی میخوایمی گمااااااااااا میشه امشب بریم بیرون....خوب من که اومده بودم اینجا باهم بریم بیرون حاال شب میریم چه فرقی داره ..این همهالتماس و خواهش نداشت دیگه...خندید و گفت
نه دیگه...با ماشین نریم بیرونبا ذوق گفتم
خوب بهتره مثل این زوج های خوشبخت لباس ست بپوشیم میریم قدم میزنیمچطوره؟؟؟؟؟ ابرو هاشو با شیطنت داد باال و گفت
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حاال اگر مثال لباسامونو ست کنیم و مثل زوج های خوشبخت بریم بیرون ولی با موتورچی؟؟ (موتور رو اروم تر از بقیه حرفاش گفت)
با این حرفش بلند گفتم
چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچی؟؟همون لحظه صدای بوق های گوش خراشی که از پشت می اومد رو شنیدم تازه فهمیدم یه
ساعته اینجا داریم با هم بحث میکنیم...هلن تنو تند ازم خدافظی کرد و با دو رفت سمت
اداره....
ولی من هنگ!!!! هنوز این وسط مونده بودم...موتور؟؟؟!!! چی؟؟؟!! ها؟؟؟!!! با بوق
ماشینا به خودم اومدم و سریع نشستم پشت رول( ....خدا لعنتت کنه هلن....اه)
############
امیرحسین.
یه ساعت داشتم با هادی بحث میکردم که بمونه تو اتاقم تا بیام...بالخره راضی شد...رفتم
سمت اتاق سردار....در زدم و وارد شدم یه اخم نشوندم وسط پیشونیم...اون یکی سروان
رضایی هم اومده بود...سرگرد و سروان رضایی ها با اومدنم بلند شدن و احترام نظامی
گذاشتن....ولی سرهنگ واتسون همونجوری نشسته بود رو مبل و اخم کرده بود....باز
احترام نزاشت...بازم احترام نزاشت...ای خدا....من کی حال اینو میگیرم خدا عالمه....راه
افتادم سمت میز...به خاطر وقفه ای که به وجود اوردم عذر خواهی کردم.سردار گفت
خوب بهتره جلسه رو شروع کنیم....یه اخم رو پیشونیش بود و سعی داشت لبخند رو ازروی لبش پاک کنه....رفتم نشستم روبه روی سرهنگ...روی پیشونیش اخم داشت....انگار
نه انگار تا چند دقیقه پیش از خنده رو به موت بود...ولی حاال اخم کرده بود و با اون خطی
که روی ابروش افتاده بود صورتشو خشن تر و صد البته جذاب تر میکرد....یاد چند دقیقه
پیش افتادم...وقتی میخندید دو تا چال خوشگل میافتاد رو گونه هاش که حسابی جذاب و
خوشگلش میکرد....اوخی...چقدر گوگولی میخندید....اخمش غلیظ تر شد.. .یه پوزخند به
من زد و روشو کرد سمت سردار...هه...اصال این کجاش جذابه؟؟؟؟کی گفته جذابه؟؟؟
(تو) کی میگه این خوشگله؟؟ (تو درضمن اینو به چوب میگن...این  2921بار )....اصال کی
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گفته این وقتی میخنده گوگولی میشه؟؟؟ (برای بار سوم...تو ...تو...تو...تو میگی) نمیدونم
چرا ولی سرهنگ خندش گرفته بود و سعی داشت خندشو بخوره....اخی...بازم چال روی
گونش نمایان شد....چرا تا حاال دقت نکردم که روی گونش چال داره...وییییی...دلم میخواد
برم انگشتمو تو لپش فرو کنم....ویییی اصال دلم میخواد بپرم اون لپای خوشگلشو گاز بگیرم
((اهم...اهم....برادر....گشت ارشاد همین بقله....لطفا مراعات کن....وگرنه حلما میاد
دستگیرت میکنه هااااا)) یهو چشاش گرد شد و به من خیره شد...ولی خیلی زود خودشو
جمع و جور کرد و حرف های سردار گوش داد
سردار-خوب......اول زوجین رو ماموریت رو معرفی میکنم...زوجین اول سرهنگ کیان فرد و
سرهنگ واتسون.....
#############
هلن.
نوچ نوچ نوچ خاک بر سرت سرهنگ....اخه ادم اینقدر هیز؟؟؟؟ ولی نمیدونم چرا وقتی این
حرفا رو میزد تو دلم ابنبات اب میکردن ((اون قنده عزززززیییززمم )) .اهم اهم...بیخیال
شدم و به حرف های پدرم گوش دادم...زوجین اول منو سرهنگ بودیم.....
پدرم-زوجین دوم سروان اتوسا رضایی و سرگرد خانی....
دیدم اخمای سرگرد رفت تو هم*((اهه....حاال نمیشد اتریسا باشه؟ ؟؟؟))*اتوسا با لبخند
گفت
ببخشید قربان...ولی میشه خواهرم به جای من شرکت کنه؟؟؟پدرم  -فرقی نداره....هرکدومتون که میتونه از پس این ماموریت بر میاد شرکت کنه....اتوسا
سرشو تکون داد و خیلی نامحسوس به اتریسا که نیشش تا بناگوش باز بود چشمک
زد....سرگرد خانی رو که دیگه نگو....همچین نیششو باز کرده بود که هر آن احتمال میدادم
جر بخوره((*...اخ من قربون خواهر زن گلم بشم*)).....
جانم؟؟ زنم؟؟ اهو!! رو به پدرم کردم و گفتم پس زوجین سوم کیان؟؟؟پدرم یه لبخند زد
و گفت
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زوج سوم به عنوان داوطلب میخوان وارد باند بشن...و از پلیسا نیستن...یعنی کی میتونه باشه؟؟؟یعنی کیا میتونن باشن؟؟؟؟
پدرم*((بزار بینم اگه هلن بفهمه میخوام هومن رو وارد باند کنم چی کار میکنه...نمیدونم
عکس العملش چیه؟؟؟))*چشام تا اخرین حد گرد شد.....میخواستم بگم میواخین هومنو
بیارین ولی جلوی خودمو گرفتم با بهت گفتم
نگین که....میخواین هومنو....پدرم یه لبخند جذاب زد و گفت
ارهمن  -ننننننههههههههه...اون مثل من با لجبازی گفت
ارههههه...باحرص گفتمعه...بابا!!!! اونم تو دلش گفت *((ای کوفت و بابا))*ولی به جاش با تحکم گفتهمین که گفتم...حرف هم نباشه....حاال هم باید یه زوج براش پیدا کنیم....یکم فکر کنینبینم دختر مناسبی واسه این ماموریت سراغ دارین یا نه؟؟؟؟با حرص تکیمو دادم به مبل
اتوسا و اتریسا و سرگرد خانی با تعجب به من خیره شدن...ولی بعدش همشون به فکر فرو
رفتن...من که اصال هیچی به ذهنم نمیرسید .....یه لبخند خبیث زدم و رفتم تو
ذهناشون...اول از همه پدرم ..دستاشو بهم قالب کرده بود وبا ارنج به میز تیکه داده بود....
*((االن یک هفته اس دارم فکر میکنم کیو بیارم...ولی هیچی به ذهنم نمیرسه))*اخی....یه
هفتس داره فکر میکنه...اخ من بمیرم برات....گذاشتم به حال خودش باشه و بیشتر فکر
کنه....رفتم تو ذهن اتوسا و اتریسا.....در کمال تعجب دیدم فکراشون
مشترکه*((اوممم..فکر کنم غزاله کیس مناسبی باشه( ....یهو صورتشون رو به حالت
چندش جمع کردن و بهم دیگه نگاهی انداختن)اییییی....اصال هم خوب نیست خیلی
لوسه...ایشششش))*تعجب کرده بودم....عجب...بیخیال شدم و رفتم سراغ سرگرد
خانی*((الکل اینجا ممنوعه انرژیه از من بوده...کاری کردیم بره باال کل این
محدوده...الکل*))..چشام گرد شد.بابام گفت بشینین فکر کنین بینم کیس مناسبی هست
یا نه اونوقت این اقا داره واسه من شعر میخونه...نوچ نوچ...با تاسف سرمو تکون دادم.
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رسیدم به سرهنگ...اهو....ژستت بره تو حلق خواننده ها (بله ..با شمام...همین شمای که
داری این متنو میخونه و خوب از خجالت یه دونه عمه نازنیم در میایی..بعله....ایشالله
ژستش بره تو حلقت) ) :یه پاشو انداخته بود روی اونیکی پاش و دستشو به حالت متفکری
گرفتا بود زیر چونش...از همین جا هم میتونستم هیکل ورزیدشو ببینم...از بس این لباسه
تنگ بود کل هیکلش مشخص بود (نه جانم...شما جدیدا هیز شدی....تو که پسرای خوشگل
تر از اینم دیدی چرا اونرا دید نمیزدی ولی حاال داری سرهنگگگگگگ مملکتو دید
میزنی؟؟؟؟؟؟نوچ نوچ نوچ یعنی خااااککک خیلی مستقیم)
عمیقا تو فکر بود*((شب باید بچه هارو جمع کنم تا کیانا رو بهشون معرفی کنم....
یهو نیششو باز کرد*((چرا کیانا رو معرفی نکنم(یهو نیششو بست و اخم کرد) نه ...اون خوب
نیست.....چرا یه فرصت بهش نمیدم.؟؟؟مطمنم از پسش برمیاد))*صداشو صاف کرد و
گفت
جناب سردار....من یه نفر رو سراغ دارم...خواهرم...تازه از امریکا برگشتهپدرم-خوب...خوبه...میشه بگید چند وقته که امریکا بودن؟؟؟؟؟چند سالشونه؟؟؟
حدود 1سال امریکا بودن.سنشون هم11...هستش....خوبه......سرهنگ .....خودت باهاش صحبت کن و اگر تمایل داشت فردا بیاین اداره تا بقیهکارا رو راست و رسیت کنی(...یهو دهنشو بست و به ما  1نفر که با چشای گشاد شده
نگاش میکردیم خیره شد..البته من با لبای خندون و چشای شیطونم داشتم نگاش
میکردم...ایول...ایول...میبینم که کمال همنشینی با من روی پدرم هم اثر کرده..خخخ) یه
چشمک ریز بهش زدم که خودش هم خندش گرفت....صداشو صاف کرد و ادامه داد
تا فردا بفیه کار هارو درست کنیم...فردا صیغه بین زوجین خونده میشه تا توی ماموریتراحت تر باشن.....قراره روز چهارشنبه و....
بعد از کلی توضیحی راجب ماموریت بالخره گفت میتونید برید.قرار بود روز چهارشنبه بریم
هتل و چند روزی رو اونجا اقامت کنیم....بعد از اون وارد پارتی میشم که به مناسبت ورود
ما میگیرن...و از اونجاست که ماموریت ما شروع میشه ....هممون باهم بلند شدیم و به
پدرم احترام گذاشتیم....خواستم از در برم بیرون که پدرم صدام کرد
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هلن دخترم...تو بمون...کارت دارم....همه به جز سرهنگ داشتن با چشای اندازه سینی گرد شده نگام میکردن.ولی بعد بیخیال
شدن و رفتن بیرون....با حرص برگشتم سمت پدرم و گفتم
اخه...چرا هومن؟؟؟ این همه ادم....چرا هومن؟؟؟؟ با خنده اومد بغلم کرد و در گوشمگفت
من خودم دارم دوتا دست گالمو میفرستم تو دهن شیر .....من خودمم نگرانم...ولی بیشتربه خاطر تو نگرانم....من تو رو تازه پیدات کردم....نمیتونم دوباره دوریتو تحمل کنم....هومن
میتونه از خودش مراقبت کنه...ولی تو...
با دلخوری ازش جدا شدم و گفتم
عه...بابا .یه اشاره به خودم کردم و ادامه دادم...اینی که جلوتون وایساده یکی از برترینسران پاریسه که تا حاال هیچکی رو دستش بلند نشده....پدرم با خنده گفت
میگم یکم از این هندونه هاتو بده من واست نگه دارم ...یوقت خداااااییی نکرده دستاتخسته میشن.....
خندیدم....با اینکه سنی ازش گذشته بود ولی شیطونی میکرد اساسی......یهو با ذوق اومد و
انگشتشو فرو کرد تو لپم و گفت
اخجون چال....من عاشق چال گونم ولی نمیدونم چرا ندارم؟؟؟ فکر کنم من این نداشتنچال گونه رو از پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر مادربزرگ پدریم به ارث
بردم....هی...تو کل خاندان ما همه از دم چال گونه دارن ولی من ندارم.....اونوقت این
جغله چال گونه داره هلو....باقلوا....هی هی....من که از خنده اشکم در اومده بود ((اخه این
پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر مادربزرگ پدریش رو اینقدر
بامزه گفت که خندم گرفت))به زور گفتم
وای...بسه...پوکیدم...دوباره انگشتشو فرو کرد تو لپم که صدای اعتراضم بلند شد...-عه...چیکار میکنی..لپم سوراخ شد..اخ....
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با ناراحتی ازم جدا شد (الکی) و قیافشو شکل گربه شرک کرد....اخ دلم ضعف رفت...با
خنده از گردنش اویزون شدم دو تا ماچ گنده از لپاش گرفتم.....نیششو باز کرد و گفت
اها...حاال شد....خیلی خوب برو رد کارت که کلی کار ریخته رو سرم....احترام گذاشتم وگفتم
اطاعت قرباننن...برو ....پدرسوخته....برو..با خنده رفتم سمت در و بازش کردم....اتوسا و اتریسا رو دیدم کهیه گوشه داشتن با هم حرف میزدن تا منو دیدن دست ار حرف کشیدن و به سمتم اومدن.
....هنوز درو کامل نبسته بودم که یهووو.....
#######
امیرحسین.
وقتی از اتاق سردار اومدم بیرون هادی رو دیدم که داشت با یه لبخند شیطانی نگام
میکرد....هر کاری کردم نفهمیدم چی تو ذهنش میگذره...پس بیخیال شدم و اومدم برم که
یهو گفت حالتو میگیرم...و سریع از کنارم رد شد...وا...اومدم بینم میخواد چه غلطی کنه که
تویه لحظه اخر که کارشو کرد فهمیدم چی تو سرشه....یه زیرپایی برام انداخت که چون
برگشته بودم ببینم میخواد چیکار کنه داشتم با سر میرفتم توی اتاق سردار که همون لحظه
در اتاق باز شد و سرهنگ که داشت میومد بیرون.که من شیرجه رفتم توش ((اهم
اهم....ببخشید؟؟؟ دقیقا توی چی شیرجه رفتی؟؟؟ کجا،؟؟؟ توش؟؟؟؟ دقیقا کدوم
توش؟؟؟))باز دوباره دو تایی با هم رفتیم توی اتاق سردار ولی با این تفاوت که اينبار هلن
((جااااااانم.....هلن؟؟؟ از کی تاحاال شده هلن؟؟؟))خوابیده بود و منم روش خوابیده
بودم.یه دستم پشت کمرش و به دستم زیر سرش و محکم گرفته بودمش...طوری که کامل
بهش چسبیده بودم.... .بدترین قسمتش اینکه سرم دقیق کنار گوش هلن بود و سر هلن
توی گردنم و داغی لباش دقیقااااااا روی گردنم حس میکردم.اول شکه شدم ولی بعد از چند
لحظه حالم عوض شد...سرم رو اوردم باال و زل زدم توی چشمای هلن...عاشق طوسی
چشاش بودم....نگاهم تو کل اجزای صورتش چرخید تا رسیدم به لبای خوش حالت و
وسوسه کنندش...دست خودم نبود .دباره سرم رو بردم جلو....فقط یه سانت مونده بود که
برای بار اول لباشو لمس کنم که....
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ادامه دارد):):):
با صدای سردار گرخیدم
سرهنگ؟؟؟؟ پسرم؟؟؟؟ احیانا دوس دارین از روی دختر من بلند شین؟؟؟ یا تمایلدارین هینجا بمونین؟؟؟؟
سریع تعجبمو جمع کردم همون جوری که زل زده بودم به چشمای خندون و خجالت زده
هلن ،اروم طوری که فقط هلن بشنوه گفتم
فعال که دختر شما منو ول نمیکنههلن که سرخ شده بود سریع دستاشو که دور کمرم برای اینکه نیافته حلقه کرده بود و
برداشت و شیطون گفت
منم ولت کنم تو عین کنه چسبیدی به من و ولم نمیکنی.یه نگاه خشمگین بهش انداختم سریع از روش بلند شدمو یه ببخشید زیرلبی گفتم که
خودمم صدامو نشنیدم....با دو به سمت اتاق خودم حرکت کردم در اتاق و بستمو قفل
کردم...پشت در سر خوردمو نشستم رو زمین...این چه حسیه؟چرا قلبم تند میزنه؟؟؟ چرا
دستام یخ کرده؟ چرا عرق کردم؟ چرا بدنم گر گرفته؟ ((وااااااای ....عزیزم تبریک میگم
حامله شدی...مبارک باشه): ):خخخخخخ...خوب خره عاشق شدی رفت...تمام ))چرا هر
وقت بهش نزدیک میشم این حالت بهم دست میده؟؟ چرا ایتقدر نسبت بهش کشش
دارم؟؟ یعنی...ممکنه...ممکنه که عاشقش شده باشم؟؟ عاشق اون چشای وحشی.عاشق
اون چال خوشگل روی گونش که از بس کم میخندید سالی یه بار روی گونش می
دیدم.عاشق اون لبای....وای لباش یاد لباش که افتادم بلند شدم و رفتم جلوی ایینه اتاقم به
خودم نگاه کردم دستمو کشیدم جای لباش روی گردنم چه حس قشنگی بهم دست داد
وقتی این اتفاق افتاد یعنی اگر سردار تو اتاق نبود االن بچه ام تو شکمش بود و منم بابا
شده بودم وای ((فائزه -ای زهر مار بیشعور....بی ادب...پسری خر...کثافت...مرض..خجالتم
نمیکشه...عوضی هیز..صبر کن اگه به هلن نگفتم...حلما کجایی که یزره اینجا رو ارشاد
کنی....خیر سرت پلیسی.......وضع خرابه...ای واااااااااااای.. .من رفتم تا این پسره بیشور منو
هم حامله نکرده...اروم باش...سمت من نیا برو اونور وای وای من رفتم....حلما-
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))O_Oنشستم پشت میزم...از فکر خودم یه لبخند اومد روی لبم.دوباره رفتم توی فکر.اصال
از کی برام شد هلن؟ اصال چرا اینقدر مرموزه؟ اصال اسم واقعیش بالخره چیه؟ هلن؟
هورا؟اصال فامیلیش چیه؟ واتسون؟ حیدری؟ ((حلما-اه اه اه بسه دیگه هی اصال
اصال...اصال زهر مار اصال کوفت اصال حناق  21روزه ببخشید حتما االن میپرسی چرا دوباره
برگشته؟...امیرحسین-سوال خوبیه این حرف تو دهنم مونده بود.اخیششششش راحت
شدم.....حلما-من رفتم به این پسره اعتباری نیست خدافظ)).
سعی کردم از فکرش بیرون بیام.به این فکر می کردم که باید به هادی بگم بگم بچه ها رو
جمع کنه.آهان (حلما-ای کوفت و اهان...میدونه من به این کلمه الرژی دارم هی میگه...اه)
راستی هادی من یه حالی از تو بگیرم بچه پرو ولی نه گناه داره دستشم درد نکنه حداقل با
این کارش فهمیدم چه مرگمه...فهمیدم عاشقش شدم ..ای وای حاال ببین هی من میخوام از
فکرت بیام بیرونااا خودت نمیزاری.اخ الهی بابای قربون اون نی نی توی شیکمت بشه
((حلما_ها؟؟؟؟ چی؟؟؟اینا کی....الله اکبر ....تو گوه خوردی بی اجازه من...ولم کن...ولم
کن تا حالیش کنم پسره بیشور...یه ذره شرم هم نداره این بشر...فائزه-اروم باش..ارام باش
....اراااممم (مگه داری اسب اروم میکنی؟؟؟)..ولش کن...یه ....هی خورد...غلط کرد...ولش
کن...گناه داره....اگه االن بکشیش بچش یتیم میشه .....حلما-چچچچچچی؟؟؟؟؟ تو چه
گفتی؟؟؟؟ فائزه-ه..هیچی....اشتباه شد )).شروع کردم به خندیدن و خیال بافی
کردن...داشتم اسم نوه هامو انتخاب میکردم ((حلما O_O-ببخشید من هی پارازیت میندازم
وسط داستان....ولی قبول دارید این بشر خیلی پروعه؟؟؟؟ لطفا بگید.....منتظر کامنت
هاتون هستم....راستی هندونه و نوشابه یادتون نره...با تشکر )).....):):یکی محکم کوبید به
در .در باز کردم دیدم سهیل و هادی پریدن تو اتاق و شروع کردن به خندیدن....دیگه
خندرو رد کرده بودن و داشتن ریسه میرفتن.با صدای خشن گفتم
ای درررررررررررزرد تو جونتون خفه شین.به محض اینکه ساکت شدن رومو کردن سمت هادی و گفتم
االغ(( ...ببخشید...شرمنده از گفتن فحشاش معذورم)) خیلی نفهمی...این چه کاری بود کهکردی؟؟؟؟
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هادی -اها...تو هم که از خدات بود راستی این دختره کی بود؟؟؟؟ عجب تیکه ایه
المصب !!!...بینم میتونی تورش کنی؟؟ یا اینکه خودم دست به کارشم؟؟؟
با اینکه حرفشو به شوخی زد...ولی هادی از اون دسته ادمای بود که کارش فقط مخ زنی
بود....خیلی عصبانی شدم...با فریاد گفتم
دهنتو ببند....از عصبانیت میلرزیدم هردوشون با تعجب و البته ترس داشتن نگام میکردنرو به هادی با تهدید گفتم
فکر اون دختر رو از سرت بیرون کنهادی-چرا اینجوری میکنی؟؟؟ اصال به تو چه؟؟؟ من هر کاری که دلم بخواد انجام میدم...
با خشم به سمتش یورش بردم که سهیل نصفه راه مانعم شد....در حالی که سعی میکردم
از لرزش بدنم جلوگیری کنم با صدای که از عصبانیت میلرزید بهش گفتم
 اگه جرات داری....فقط یه قدم...فقط یه قدم به هلن نزدیک شو.....اونوقت ببین چه بالییبه سرت میارم....
هادی با پوزخند گفت
عه؟؟؟؟ اسمش هلنه؟چه اسم قشنگی . ...از کی تا حاال اینقدر با هم صمیمیشدین؟؟؟؟با خشم یهو سهیل رو کنار زدم و یقه هادی رو تو مشتم گرفتم و کوبیدمش به
دیوار...و توی صورتش با صدای اروم غریدم...
 خفه شو عوضی.....حق نداری حتی به اسمش هم فکر کنی....فهمیدی؟ ؟؟ وای بهحالت...وای به حالت اگه بفهمم بهش نزدیک شده باشی....بالیی به سرت میارم که تمام
موجودات جهان به حالت های های گریه کنن...فهمیدی؟؟؟؟؟ هادی با ترس سرشو تکون
داد و گفت
 خیلی خوب بابا....شوخی کردم...اصال من غلط کنم بهش نزدیکشم...تو فعال ارومباش...اروم باش....با خشم یقشو ول کردم...سعی کردم از لرزش بدنم جلوگیری کنم....این
خیلی بد بود...هر لحظه ممکن بود تبدیل بشم....چند تا نفس عمیق کشیدم...دیدم یه
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لیوان اب اومد جلوم...به هادی نگاه کردم ابو ازش گرفتم و یه نفس خوردمش...سهیل رفت
در گوش هادی یه چیزی گفت....
کم کم خنده مهمون لب های هادی شد...یه نگاه به من کرد و اروم گفت
 دروغ میگی؟؟؟ به جان تو...اصال تابلوعه...نگاه...بعد یه اشاره به من کرد وااا....به قول غزاله سبحان الله((چچچچچچچچی؟؟؟؟؟غزاله؟؟؟غزاله دیگه کیه؟؟؟وای وای هنوز هیچی نشده داری به
هلن خیانت میکنی؟...خاکککک.-...اه بابا رفیقتون رو میگم...همون که انگار آرنولده....
اهو...فائزه بیا ببین این امیر حسین چقدر هیز شده.. .تو از کی تا حاال اینقدر هیزشدی؟؟)) اینا چرا اینطوری میکنن؟؟ هوووف...باید سر از کارشون دربیارم...
#######
هلن.
وقتی اون حرفو بهش زدم با خشم نگاهی بهم انداخت و سریع از روم بلند شد و از اتاق زد
بیرون....منم سریعتر از جت بلندشدم و رفتم تو اتاقم ..در و بستم و به در تکیه
دادم.......دستمو گذاشتم رو قلبم....یعنی خااااااک بر سر من که اون حرفو زدم....قلبم عین
قلب گنجشک تند تند میزد...تمام تنم گر گرفته بود...واای...با یادآوری چند دقیقه پیش
احساس کردم دارم تو تب می سوزم((همین که همون خروس بی محله رفت کنار یهو
سرهنگ با صورت اومد تو صورتم
اینقدر یهویی اینکارو کرد که تعادلمو از دست دادم و داشتم با پشت میافتادم که سرهنگ
یه دستشو دور کمرم و اون یکی رو گذاشت زیر سرم و منو محکم به خودش
چسبوند......حاال ناگفته نماند منم برای اینکه نیافتم دستامو دور کمرش حلقه کردم....حاال
این به کنار..سرم کامال توی گردنش بود و از شانس خوبم لبام روی پوست گردنش بود))...
احساس خفگی میکردم...سریع پنجره اتاق رو باز کردم ((بوی عطر تنش داشت دیونم
میکرد...گرمای بدنش داشت اتیشم میزد...قلبم اونقدر تند میزد که هر لحظه احتمال
میدادم از سینه ام بپره بیرون.یهو سرش رو بلند کرد و به چشمام خیره شد...تک تک اجزای
صورتمو از نظر گذروند تا رسید به لبام.....منم دوباره مسخ اون چشای مشکشی شدم و
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نمیتونستم هیچ عکس العملی نشون بدم )).دستامو به لبه پایینی پنجره تکیه دادم..سرم
رو انداختم پایین و چند تا نفس عمیق کشیدم ((بعد چند لحظه مکث یهو سرش رو
همونجوری که نگاش به لبام بود .اورد جلو...من نمیدونم این پسره چی از جون این لبای من
میخواد...هربار که نگاش میافته به لبام....هووووووف)) چرا همچین شدم؟؟؟ چند وقته که
الکی ضربان قلبم میره باال....تنم الکی گر میگره..باید حتما از هومن بپرسم....اره همینه...یه
نفر در زد بعد درو باز کرد و وارد شد.....دستمو گذاشتم رو قلبم...ضربانش به حدی ز یاد
بود که صداشو واضح میشنیدم...پنجره رو بستم و برگشتم سمت اون شخص...دیدم اتوسا
و اتریسا با نیشای گشاد یعنی گشاد هااا...دارن نگاهم میکنن..
اتوسا-به به...به به...خواهر از شما بعیده...خوبواز پسر مردم....ادامه حرفشو خورد و ابرشو
انداخت باال....
اتریسا -اتفاقا بایدم از خداش باشه...همچین پسره جیگری...اینم ادامه حرفشو خورد و مثل
خواهرش ابرشو انداخت باال....
کالفه بودم....اگه حال درست حسابی داشتم حتما جوابشونو میدادم...نمیدونم چرا هوا
اینقدر گرمه....پرونده قرمزی که روی میز بود رو برداشتم و شروع کردم به باد زدن
خودم....بعد چند دقیقه یه لیوان اب جلوم گرفته شد...بدون اینکه به اون کسی که اون
لیوانو جلوم گرفته نگاه کنم لیوانو از دستش گرفتم و یه نفس همشو سر کشیدم....خکب یا
اتوسا بود یا اتریسا دیگه....کمی از التهاب درونم کم شد...سرمو بلند کردم و به اتوسا و
اتریسا نگاه کردم هردوشون باهم سرشونو تکون دادن*((نوچ نوچ نوچ...دل تو هم پر
پر؟؟؟))*تعجب کردم..اینا چرا فکراشون مشترکه؟؟؟ یعنی چی دل تو هم پر پر؟؟؟با
گیجی گفتم
شما دوتا چرا فکراتون مشترکه؟؟؟؟هردوشون تعجب کردناتوسا-چی؟!!! فکرامون؟!! وای بازم گاف دادم...
اتریسا-تو...تو میتونی ذهن اداما رو بخونی؟؟؟؟ با من من گفتم
-چ..چی؟ من؟؟ من ...نه ...نه اصال مگه میشه؟؟؟؟
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هردوشون مشکوک بهم خیره شدن.....دوباره دو تاشون باهم*((پس اگه نمیتونه بخونه از
کجا فهمید که ما فکرامون مشترکه؟؟؟))*خواستم جوابشونو بدم که گوشیم شروع کرد به
زنگ خوردن...هیراد بود....سریع جواب دادم
 بله؟هیراد-به به...سالم برتو ای مادر فوالد زره....
 سالمو....هوففف....هیراد نزار یه چیزی بارت کنم هااا. باشه ...باشه...من غلط نکردم...یه خبر خوب دارم.... خوب بنال....میشنوم.... بی ادب...این چه طرز حرف زدن با یه اقای متشخصه؟؟؟؟کالفه با دوتا انگشتام چشامومالیدمو گفتم
 خیلی خوب جناب اقای متشخص...لصفا بنالید بینم کارتان چیست؟؟ نه مثل این که...تو ادم بشو نیستی...خوب...من دارم میام ایران.... آهان (درد و اهان....احمق) یهو مغزم شروع به پردازش کرد ..هیراد میخواد بیادایران؟؟؟؟ چشام گرد شد و تقریبا با جیغ گفتم
چچچچچچچی؟؟؟؟؟؟ ای کوفت...ای درد...ای حناق.. .کر شدم...ساعت  3شب میرسم فرودگاه.... دروغ میگی؟؟؟؟ یه نگاه به ساعت مچیم انداختم 11....دقیقه به زنگ...نه نهببخشید...شرمنده اشتب شد11....دقیقه به پایان ساعت کاری بود....
یعنی...تو ....چهار ساعت دیگه ایرانی؟؟؟؟ نوچ....اون موقعه تهرانم... اخجون....جونمی جون...خیلی خوش حال بودم...
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 وااای...نمیدونستم اینقدر دوستم داری...اگه میدونستم زودتر میومدم... خوبه خوبه ..کمتر واس خودت پپسی باز کرد میترسن یوقت رو دل کنی... هی خدااا...آخه این خل و چل چی بود انداختیش بهم؟؟؟ کوفت...باید ممنون هم باشی....من به این خوشگلیگلی،عنی ،بی ریختی... هیراااادد....باشه بابا...چرا میزنی...من دیگه باید برم...االن پروازم میپره...کاری نداری؟؟؟ نخیر...شرت کم....خیلی پرویی...بایبای....گوشی رو قطع کردم..بلند شدم سریع از اون دوتا گالبی که مثل این هنگیده ها نگاهم
میکردن خدافظی کردم و اومدم بیرون....هر قدمی که بر میداشتمش پشت پاش صدای پا
کوبیدن ها بلند میشد....رسیدم در اتاق پدرم...در زدم و وارد شدم....احترام گذاشتم و گفتم
عصر بخیر قربان....سرمو بلند کردم دیدم پدرم داره با چشمای شیطونش نگام میکنه....دوباره سرمو انداختم
پایین....گفت
 بهت خوش گذشت؟؟؟من که از شرم سرخ شده بودم با صدای ارومی گفتمپدر...من...من....پدرم با خنده اومد کنارم وایساد و گفت
میدونم بابا جان ...شوخی کردم...ولی خودمونیما....سرهنگم تیکه اییه هااا نه؟؟!!!..عه بابا....اینبار با صدای بلند خندید و گفت169
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الحق که به خودم رفتی...سلیقن بیست بیسته...من که داشتم از حرص میپوکیدم خواستمحرفی بزنم که بابام دستمو گرفت و کشید بیرون... .
هیسسس...سوژه گیر اوردم تپل ....باقلوا...عمرا اگه این سوژه رو از دست بدم...با تاسف و خنده سری تکون دادم و به همراه پدرم از اداره خارج شدم.....
رسیدیم خونه....ترمز دستی رو کشیدم ماشینو خاموش کردم و به همراه پدرم از ماشین
پیاده شدیم و وارد خونه شدیم....
بابام از همون در ورودی حال شروع کرد به داد زد
سهیال....سهیال...کجایی؟؟؟ ((رفیقم کجایی دقیقاااااااا کجاییییی؟؟؟؟؟؟ کجایی تو بامن.....من بی تو کجاییییی؟؟!-...یعنی ....ببین...برو بمیر با این شعر خوندنت.....خاککککک
هوی هوی هوووی....با نویسنده درست صحبت کن هااا -...عه.....مثال اگه-...دهههه ایبابا...بیخیال بزار ادامه رمانو بگم یه گله ادم منتظر بقیه داستانن ): ): ):مدیونین اگه فکر
کنین با شمام...بعله...با شماییم که داری این متنو میخونی و خوب از خجالت یه دونه عمه
نازنینممممم در میایی....خخخخ ))وقتی رفتم داخل پذیرایی اول چادرمو در اوردم و انداختم
رو دسته مبل ...همین که برگشتم ماتم برد.....یهو بی هوا زدم زیر خنده...حاال نخند کی
بخند...واااای پوکیدم...
هومن روی مبل نشسته بود و داشت بافتنی میبافت....اینقدر هم با دقت میله ها رو گرفته
بود که هر کی میدید فکر میکرد داره جراحی میکنه ...خخخخخ....وای...فکرشو بکن...هومن
با اون هیکل...بافتنی...پوکیدم
هومن  -ای درد....ای حناق  11ساعته....ای یرقان....زهرم ترکید....به چی میخندی تو؟؟!!!
نمیری!!!! در حالی که از خنده دلمو گرفته بودم گفتم
یعنی فقط کم مونده یه بچه به دنیا بیاری و به اونم شیر بدی....وای...فکرشو بکن...تو بااین قد و هیکلت...به یه بچه شیر بدی....دوباره زدم زیر خنده....یهو هومن مثل یه پلنگ
زخمی به سمتم یورش اورد ((احیانا اون شیر نیست؟؟؟-حاال چه فرقی داره؟؟؟ شیر و
پلنگ یکین دیگه!!!!-خدایا...اینو دیگه شفا نده بزار بهش بخندیم))...
بفرما نرجس خاتون جونی.......
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اینم پست جدید..امشب قراره مهمترین اتفاق بیافته...پس اگه میشه یکم منتظر بمونید تا
بنویسمش...........دوستون دارم......بوس بوس
منم دیدم هوا پسه اومدم در برم که از شانس ....هم هومن زودتر کمرمو گرفت و انداختم
روی مبل و شروع کرد با قلقلک دادانم....منم که رو شکمم و پهلو هام
حسااااسسسسسسسس...شروع کردم به خندیدن و جیغ زدن...
هومن -که منو مسخره میکنی؟؟؟؟؟ اره؟؟؟ حاال نشونت میدم...بریده بریده گفتم
و...وای.. .بسه...ب..سه...دلم...درد...گ..گرفت...م...ردم....غلط ...کردم....بب..خشید ...هومن -اها...حاال شد...دیگه نبینم از این غلطات بکنی ها
 دوست دارم ....داداش خودمه به توچه؟؟؟هومن-که داداش خودته؟؟ اره؟؟
نه....من چیز خوردم...قبل از اینکه دستش بهم برسه سریع از روی مبل پریدم پایین ورفتم تو اتاق هومن....رفتم حموم و یه دوش ده دقیقه ای گرفتمو اومدم بیرون....بعد از اینکا
لباسامو پوشیدم و موهامو خشک کردم رفتم تو حال...دیدم مامان و بابام و هومن نشستن
رو مبل و مادرم در حالی که داره میوه پوست میکنه با خنده به حرف های پدرم گوش
میده....
رفتم سمتشون...اول یه ماچ گنده از لپ های مامانم گرفتم و بعد رفتم کنار پدرم نشستم....
بابا -خالصه... .این دختره ورپریده هم کا انگار از خداش باشه...همچین کمر اون بدبخت رو
گرفته بود که انگار میخوان ازش بدزدنش....
من که داشتم با دهن باز به پدرم نگاه میکردم یهو مامانم یه دونه سیب قاچ شده تپوند تو
دهنم...به ناچار شروع کردم به جویدنش...
بابام-هیچی دیگه...افتادن رو هم...عه عه عه...پسره پروو میخواست جلو من از دخترم لب
بگیره ((با این حرفش سیب پرید تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن)) بهش
میگم...سرهنگ...پسرم..احیانا دوست دارین از روی دختر من بلند شین...یا تمایل دارین
همینجا بمونین....
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پرو پرو برگشته میگه...فعال که دختر شما منو ول نمیکنه...ولی خوشم اومد...هلن هم
جوابشو داد و گفت..اگه من ولت کنم تو عین کنه چسبیدی به من و ولم نمیکنی ((وای
خاک به سرم...فراموش کردم که پدرم خیلی گوشاش تیزه)) با شرم یه نگاه به هومن و
مامانم انداختم که داشتن با صدای بلند میخندیدن....یهو هومن خیلی جدی برگشت سمت
من و گفت
من موندم تو این .....که اون با اون هیکلییییی که داشت تو چجوری پرس نشدی؟؟؟؟دوباره بابا و مامانم زدن زیر خنده...با خشم یه نگاه به هومن انداختم و گفتم
بیچارت میکنم...حاال ببین....بعد از زدن این حرف شروع کردم به دنبال کردنش....مدامتهدیدش میکردم که اگه دستم بهش برسه چه بالیی به سرش میارم...
مامان-دهههه...بسه دیگه...مثل این موش و گربه دنبال هم میکنن....نگاشون کن تو رو
خدا...خیر سرشون  12سالشونه....با خنده رفتم نشستم رو مبل دو نفره هومن هم اومد
نشست کنار من....یهو با ذوق پرسیدم
راستی هومن هنوز اون پیانوهه رو داری؟؟؟اره چطور مگه؟؟؟کجاست؟؟؟خوب معلومه....زیر زمین...بلند شدم دستشو کشیدم و بردم تو حیاط....رفتیم سمت زیززمین...هومن با خنده درشو باز کرد پریدم داخلش....جز یه پیانو که روش پر از گرد و خاک
بود و یه صندلی برای نشستن دیگه هیچی نبود...
البته اگه عکس های من و هومن رو روی دیوارا فاکتور بگیریم....همه جای اتاق عکس من
بود...تو بعضی عکس ها هم منو هومن دو تایی با هم عکس انداخته بودیم...رفتم سمت
اون عکسی که از همه بزرگتر بود....من با یه تاب و شلوارک صورتی که عکس یه خرگوش
تپل و خوشمل داشت و موهامو هم خرگوشی بسته بودم و روی دوش هومن داشتم شکلک
در میوردم...به موهای بلوطی توی عکس خیره شدم.دستمو کشیدم روی دو تا گوی ابی
روشن...قبال چشام ابی روشن بود...ولی بعد از اون حادثه..کال قیافم عوض شد.هومن توی
عکس پاهامو محکم گرفته بود و زبونشو تا ته بیرون اورده بود و چشاشو لوچ کرده بود...این
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عکسو خوب یادمه...وقتی  3سالمون بود انداختیمش...بی اختیار خندیدم که باعث شد یه
قطره اشک از چشمم بیافته...هومن منو برگردوند..توی چشام خیره شد....گفت
تو چرا اینقدر تغییر کردی؟؟؟ تو که...اینشکلی نبودی؟؟؟ چرا...موهات..این رنگیشده؟؟؟؟چرا...چشات دیگه....ابی نیست؟؟؟با بغض گفتم
وقتی رفتم پاریس....مجبور شدم تغییر قیافه بدم....هومن سرمو گرفت و گذاشت رویسینش....میتونستم ضربان قلبشو به خوبی حس کنم....دوبار همون عطش بی جا سراغم
اومد....نه نه...نه نه....نمیزارم...سریع از هومن جدا شدم....عطش داشت دیونم میکرد....با
اینکه دیشب یکم خون خورده بودم ولی بازم عطش داشتم...سر در نمیوردم واسه چی باید
عطش بگیرم؟؟؟((توجه.من به خاطر اینکه بتونم نیرومو تقویت کنم مجبورم هر چند وقت
یه بار خون بخورم...اونم نه هر خونی ...من به خون حیونا هیچ حساسیتی ندارم....پس
میتونم از خون حیونا استفاده کنم....دیشب هم یواشکی رفتم تو جنگل و دو تا خرگوش
شکار کردم...خون یکیشونو خوردم و خون اون یکی رو ریختم تو شیشه....ولی االن بازم
عطش دارم....نمیدونم چرا؟؟)) قلبم تند تند میزد.....نفسام به شماره افتاده بود.....به
هومن نگاه کردم....سرش پایین بود و دستشو میکشد پشت گردنش....نگام قفل شد روی
شاهرگ گردنش....نمیدونم چم شده بود....عطش داشت د
یونم میکرد...انگار که یکی تیزی خنجرش رو بکشه رو گلوم ..و مدام اونو میکشیدن روی
گلوم...........گلوم میسوخت...و من نمیدونستم باید چیکار کنم....به گردن هومن نگاه
کردم...میتونستم جریان خون رو توی رگاش احساس کنم .میتونستم بوی خون تازه رو از
داخل رگ گردنش...حس کنم......بی اخیار یه قدم رفتم جلو و....
ادامه دارد):):):
اخ اخ.........عمه واقعا شرمندتم
به چشماش خیره شدم....با اشاره دستم گردنشو کج کردم...اونم که مسخ شده بود اطاعت
کرد و گردنشو کج کرد(( ...یه خوبی که خون اشاما دارن...میتونن طمعه خودشون رو کنترل
کن...مثل االن که من دارم هومنو کنترل میکنم..بار اولمه که دارم از این قدرتم استفاده
میکنم....این قدرت...به ما خون اشاما کمک میکنه که طمعه خودمونو بدکن اینکه درد
بکشه...راحت کنیم...و حاال....من دارم برای بار اول از این قدرتم اسافاده میکنم))سرم رو
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بردم جلو ....نیش هام دوباره بلند شده بودن....پس چشمام هم حتما قرمز شده
باشن...یقشو گرفتم و کشیدم سمت خودم...کمی به سمتم خم شد...ولی هنوز مسخ
بود...سرمو فرو کردم تو گردنش...کارام دست خودم نبود ....انگار که یه چیزی منو وادار به
این کار میکرد...
گردنشو بو کشیدم...اومممم..بوی خوبی میداد...نه نه....من نباید اینکارو کنم....نه نه ...من
نباید ..نباید....
ولی هر کاری میکردم نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم .....نیش هامو آماده کردم....دندون
های سردم پوست گرم هومنو حس کردن و...
ادامه دارد):):):
ببخشید کم گذاشتم...ولی قول میدم امروز بعد از ظهر جبران کنم......
دوستون دارم البته به جز اون جنس نرا...وگرنه رفیق رفقا های خودم که روی جفت تخم
چشاشم جا دارن((...پاچه خواری تا چه حد اخه؟؟؟-باز این اومد.....باز این
اومد....دههه....برو گمشو اونر بینم-....اصال تو الیقت منو نداری...ایششش-شرت
کم))بفرما....همه وجدان دارن منم وجدان دارم...شرمنده همتونم ولی فردا حتما حتما حتما
زیاد مینویسم
بوس بوس
قبل از اینکه کاری کنم سریع به خودم مسلط شدم و از هومن جدا شدم.....وای....باورم
نمیشه....باورم نمیشه....با چشمای اشکی به هومنی که گردنشو کج کرده بود و به یه نقطه
نامعلوم خیره شده بود نگاه کردم....باورم نمیشه....این امکان نداره....من...من..داشتم..به
عزیز ترین کسم...صدمه میزدم؟؟؟ نه....نه....حق با جان بود...من هنوزم خطرناکم...من
برای سالمتی خانوادم یه خطر خیلی بزرگ بودم.....اشکام بی مهابا روی صورتم جاری
شدن...
باورم نمیشد که من....میخواستم......خون هومن رو....تنها برادر خونیم رو ....بخورم....اه
لعنتی.....به حدی ناراحت و عصبی بودم که مشتمو کوبیدم به دیوار.....طوری که برای چند
لحظه همه دیوارای زیرزمین لرزید.....خیلی ناراحت بودم...این امکان نداشت که
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من.....منی که هی میگفتم میتونم خودمو کنترل کنم......میخواستم به ....به..هومن...اسیب
بزنم....به دیوار تکیه دادم و سر خوردم روی زمین.....همینجوری اشک میریختم و نفس
نفس میزدم....سرمو گذاشتم روی دو زانوم.. .و از ته دل گریه کردم....بی صدا...خاموش
...از اینکه با صدای بلند گریه کنم بیزارم.....اشکام بدون هیچ وقفه ای میریختن....نمیدونم
چند دقیقه همونجوری داشتم گریه میکردم که دستی نشست روی شونم....اروم سرمو بلند
کردم....به هومن نگاه کردم......اونم داشت گریه میکرد....اروم منو کشید توی
بغلش....دوباره اون عطش لعنتی .....اه...لعنت به تو.....نفس های عمیق و پی در پی
میکشیدم....برای اینکه هم حواس خودمو پرت کنم و هم هومنو از خودم جدا کنم گفتم
عه..عه...مرد گنده خجالتم نمیکشه...نگا کن تورو خدا...نوچ نوچ....پاشو بینم بابا....دارهمثل این دختر بچه  9ساله ها گریه میکنه...اه اه...اخه مردم هم اینقدر ناز نازو؟؟؟
ایشششش.....
با خنده ازم جدا شد....خندید...یه خنده خیلی تلخ....با بغض گفت
از وقتی برگشتی....این بار اوله که مامان و بابا از ته دل خوش حالن و میخندن...با این حرف هومن دوبلره اشکام جاری شدن....لعنت به من....از اینور خیلی ناراحت بودم
که چرا ...چرا برنگشتم.....از اونورم همش نگران بودم....اگه...اگه من..االن خودمو کنترل
نمیکردم...ممکن بود...به هومن اسیب بزنم...اره...درست بود ..حق با جانه...من حتی از
بقیه خون اشام های عادی وحشی ترم....
نمیتونم خودمو کنترل کنم....اهههه....
بلند شدم اشکامو پاک کردم...نه...من وحشی نیستم...من میتونم خودمو کنترل کنم...اره
همینه..من میتونم.....رو به هومن گفتم
خوب هومن خان.....پاشو...پاشو که باید بریم سراغ هیراد....هیراد؟؟؟؟ هیراد دیگه کیه؟؟؟ به هومن نگاه کردم...اخماش رفته بود تو هم ارکم گفتمبرادر خوندمو میگم دیگه...قراره بیاد ایران....ساعت  3میرسه....
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اهان (هااااااچهههه....تو روحت بیشور...میگم نگو اهان باز میگه...اه)....خوب...اول بریمشام بخوریم بعد.....
باشه###############
به ساعت مچیم نگاه کردم....ساعت ده دقیقه به  3بود....در فرودگاه منتظر هیراد
بودیم.....به هومن نگاه کردم....همون تیپ ظهر رو زده بود...ولی من برعکس....شده بودیم
مثل این زوج های خوشبخت.....فقط حلقه کم داشتیم...خخخخخ....باید سوالمو از هومن
میپرسیدم...گفتم
هومن،؟؟؟؟ تو میدونی این ماموریت چقدر خطرناکه؟؟؟؟؟ چرا تو داوطلب شدی؟؟؟هومن خندید و لپمو کشید و گفت
فضولی موقوف خانوم کوچولو....خواستم بگم کوچولو خودتی که هیرادو دیدم از در فرودگاه اومد بیرون......ماشینو روشن
کردم و حرکت کردم...درست جلوی پاش ترمز کردم....از ماشین پیاده شدیم.....
به هیراد نگاه کردم....یه تیشرت سبزابی پوشیده بود با یه شلوار جین سفید...موهاشو هم
داده بود باال هنذفری مشکیشو هم تو گوشش بود....
###########
هومن.
به هیراد نگاه کردم..پسری  11یا  13ساله با پوستی گچی.....تنها چیزی که جذابش کرده بود
اون چشمای ابیش بود که هر دختری رو به خودش نزدیک میکرد.....هیراد خیلی ریلکس
اومد جلو.....هلن هم یه قدم رفت جلو و رو در روش وایساد.....همینجوری داشتن همدیگر
رو نگاه میکردن که یهو نیش هیراد باز شد دسته چمدونو ول کرد کمر هلنو گرفت در حالی
که میخندید هلنو تو هوا میچرخوند..... .هلن هم در حالی که میخندید گفت
-عه...نکن بچه زشته...اینجا که دیگه پاریس نیست...نکن بچه....
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هیراد چشمش افتاد به من....اروم هلن و گذاشت زمین و اومد سمت من....توی چشمام
خیره شد...بعد یهو اخم کردم و با لهجه خیلی بامزه ای به هلن گفت
این دیگه کیه؟؟؟؟؟ چرا اینقدر شبیه توعه؟؟؟هلن اومد و بازومو گرفت و گفت
اوال که اینو به درخت میگن...دوما.......این ((بیا....میگه اینو به درخت میگن بعد خودشمیگه این...هیییی....یعنی خاااااک)) اقا پسر گلی که میبینی برادر دوقلوی منه.....
اقا هومن....
بعد برگشت سمت من و گفت..
ایشونم هیراد هستن...
هیراد نیشش باز شد دستشو جلو اورد و گفت
خوشبختم.دستشو به گرمی فشردم...ولی از سرمای بدنش یخ کردم.....چقدر بدنش سرد بود....فقط
مرده ها دمای بدنشون اینقدر پایینه....با تعجب به هیراد نگاه کردم.....هیراد خیلی سریع
دستشو در اورد و گفت
خوب...هورا جان...نمیخ ای منو ببری خونت؟؟؟ با تعجب گفتمهورا؟؟؟هلن -اره...اونجا که بودم بهم میگفتن هورا...ولی حاال که برگشتم....پیش خانوادم....دوباره
شدم هلن....
هیراد یدونه زد پس کله هلن که صدای هلن در اومد
اخخخخخخ.........هوووووووووووووی ........بوفالو چه خبرته؟؟؟؟مگه مرض داری؟ ؟؟؟؟هیراد -تو برای من هنوز همون هورا کوچولوی...
هلن -من کوچولو نیستم
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هیراد-هستی
هلن -نیستم
هیراد-هستی
هلن-نیستم
هیراد  -هستی....هلن میخواست که عصبانی پریدم وسط حرفشون و گفتم
دههههه....میخواین تا فردا صبح کل بندازین؟؟؟؟؟ هلن حرصی یه لگد محکم زد به پایهیراد که من جا اون دردم گرفت
هیراد -آیییییی.....مگه مرض...
هلن -خفه لطفا.....حقت بود....بالخره بعد کلی شوخی و خنده سوار ماشین شدیم .چون
ماشین صندلی عقب نداشت مجبور شدیم بشینیم جلو...البته جامون هم شد...هلن ماشین
رو روشن کرد و به سمت خونه خودش به راه افتاد...
########
هلن
داشتم توی اتوبان با سرعت خیلی باالیی میرفتم.هیراد عشق میکرد ولی هومن با ترس و لرز
چسبیده بود به در و محکم خودشو به صندلی تکیه داده بود و هر  1دقیقه یبار میگفت
یواش--ارومتر--ای وای االن میخوریم به این ماشینه--وای خدا...دیگه داشت رو اعصابم اسکی میرفت...
اعصابم به شدت داغون بود که صدای ذهن هیراو توجهمو جلب کرد*((چرا برگشتی پیش
خانوادت،؟؟؟ مگه جان بهت نگفت این کار خطرناکه و این امکان داره که ت خودتو کنترل
نکنی؟؟))*
دوستان گلم....شرمنده اگه دیر گذاشتم...اخه تا ساعت دو مدرسه بودم.....ولی شب خوب
خوب از خجالتتون درمیام.....
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امیدوارم تا شب صبر کنین.....چون امشبه که یه راز خیلی خیلی بزرگ بر مال
میشه.....بعله.......همتونو دوس دارم به جز اون جنس نرا..... .خخخخخ):):):
عصبانی نگاش کردم و بلند گفتم(توجه.به خاطر این بلند حرف زده چون اون میتونه صدای
ذهن بقیه رو بشنوه ولی هیراد نمیتونه این کارو کنه)
من میتونم خودمو کنترل کنممیتونستم از همین جا تعجب هومنو حس کنم.دوباره هیراد گفت
*((نه نمیتونی.وقتی تبدیل بشی دیگه روی خودت تسلط نداری))*
اتفاقا خیلی خوب روی خودم تسلط دارم(.ولی خودمم میدونستم که اینجوری نیستاخرین باری که بوی خون رو احساس کردم اون اتفاق افتاد کم مونده بود سرهنگ بفهمه.
..اینم از امروز عصر...اههههه)
*(( تو باید برگردی.من اومدم تا برت گردونم))*
تو بیخود کردی....من دیگه برنمیگردم.*(( باید برگردی))*داد زدم
خفه شویهو هومن بت صدای کالفه گفت
این چه طرز حرف زدنه هلن؟ این بدبخت که چیزی نمیگه تو هی هر 1دقیقه یه بار میپریبهش.
عصبی برگشتم سمتش نمیدونم چی دید که با وحشت و چشای گشاد شده خیره شد
بهم.دوباره برگشتم و مشغول رانندگی شدم..چشم که به اینه افتاد خودم هم با دیدن
چشمام که به خاطر عصبی شدنم قرمز شده بود خیلی تعجب کردم....پس هومن به خاطر
همین ترسیده بود.....رسیدیم جلوی در خونه....با ریموت در و باز کردم و با سرعن ماسینو
بردم داخل...ماشینو خاموش کردم و پیاده شدم با عصبانیت به سمت خونه به راه
افتادم...در و باز کردم و رفتم داخل خونه...تمام لباس هامو کندم رفتم زیر دوش.اب سرد
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رو باز کردم تا از عصبانیتم کم بشه....وقتی کمی بهتر شدم تن پوشمو رو پوشیدم و اومدم
بیرون به سمت اتاقم حرکت کردم یه تاپ سفید دو بندی با یه شلوارک لی تا باالی زانو هام
پوشیدم و رفتم پیششون.....داشتن نگاه تلوویزیون میکردن...با صدای شاد و شنگول گفتم
خوب....چیزی میخورید براتون بیارم؟؟؟؟ با سواالم هر دوشون به سمتم برگشتن...با اینتفاوت که هیراد با لبخند و هومن با تعجب نگام میکرد....برگشتم سمت هومن و گفتم
چته؟؟؟تو چرا موهات اینجوریه؟؟ چرا داره برق میزنه؟؟؟ دستی به موهام کشیدم و بردمشونعقب که دوباره ریختن رو صورتم....گفتم
رنگشون اینجوریه که وقتی اب بهشون میخوره برق میزنه...سرشو تکون داد و تو ذهنش گفت *((به حق چیزای ندیده و نشنیده تازه دیده شده و هرگز
ندیده شده))*خندم گرفت...برای اینکه از این فکر منحرفش کنم گفتم
نگفتین چی میخورین؟؟هومن که بحث شکم پیش میومد همه چی یادش میرفت گفت
هر چی دادی بیار بحوریم خیلی گشنمه.با این حرفش زدم زیر خنده و گفتم
ای کارد بخوره به اون شکمت...خوبه همین یکساعت پیش شام خوردی اوال یک ساعت و  11دقیقه پیش شام خوردم دکما خوب چی کار کنم گشنمه...با خنده سری تکون دادم و روبه هیراد با یه چشمک گفتم
تو پی میخوری؟؟؟من تو هواپیما یه چیزی خوردم ولی خیلی تشنمه از همون نوشیدنی همیشگی اگه داری...همونو میخوام...
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یه لبخند زدم د رفتم تو اشپزخونه برای خودم و هومن دوتا ساندویچ سرد درست کردم با دو
تا پپسی.رفتم سمت یخچال...همون شیشه ای رو که خون خرگوش رو ریخته بودم توش رو
بیرون اوردم...رنگ شیشه کامال سیاه بود و نمیتونستی بفهمی داخلش چیه...ریختمش توی
یه لیوانی کا رنگش مشخص نباشه.در لیوان رو هم گذاشتمهمه غذا ها رو با لیوان خون
گذاشتم توی سینی و به سمت حال حرکت کردم...سینب رو گذاشتم روی میز ساندویچ
هومنو دادم و لیوان رو به سمت هیراد گرفتم...هیراد لیوانو گرفت درشو برداشت و شروع
کرد به خوردنش...خودمم ساندویچمو برداشتم و شروع کردم به خوردنش هیراد اول یکم
مزه مزش کرد بعد یهو همشو سر کشید...توی ذهنش*((اوممممم....خیلی وقت بود که
نخورده بودم این عطش داشت دیونم میکرد))*بعد از خوردن خون به وضوح دیدم رنگ ابی
چشماش تیره تر شد یه لبخند محو نشست گوشه لبش((* ..دستت طال...دیگه داشتم
دیونه میشدم))*
بعد از خوردن ساندویچم رو کردم به بچه ها و گفتم
پایه وسطی هستین؟؟؟هیراد-اوففف...خیلی وقته بازی نکردم
هومن-برو که دارمت...
با ذوق رفتم تو اتاقم و توپ والیبالمو برداشتم و رفتم تو حیاط...بعله..از شانس خوبم من
افتادم وسط ....اون بین دو تا نره غول...نامردا هم اینقدر محکم میزدن که بیا و ببین...ولی
خوب منم فرزززز...نمیزاشتم توپ بهم بخوره....همینجوری اونا میزدن و منم جاخالی
میدادام که یهو پام سر خورد و تعادلمو از دست دادم...میخواستم بخورم زمین که هومن
سریع منو با توپ زد....حرصی رفتم سر جاس وایسادم...توپو برام فرستاد منم تو هوا
گرفتمش.....یه چشمک به هیراد زدم و سروع کردم به محکم توپو زدن....هیراد بدتر از من
با قدرت میزد ..دهههههه هر کاری میکردم نمیتونستم بزنمش....اها فهمیدم...یه لبخند
خبیث زدم و گفتم
هوووووومنییییییی جووونممممممم...دیدم هردوشون با تعجب بهم خیره شدن... .منم ازاین فرصت استفاده کردم و توپو محکم زدم به شکم هومن....صدای تبل داد...خخخخخ
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هومن با خشم و صورتی سرخ سرشو باال اورد و گفت
آخخخخ...شکمم موکید کثافط....منو گول میزنی؟؟؟ حاال نشونت میدم...یهو سروع کرد بهدنبال کردنم....منم بین درختا میدویم و میخندیدم..یهو دیدم هیرا
د نشسته رو زمین و به دیونه بازی های ما دوتا میخنده....اب حرصم گرفت.. .ای حرصم
گرفت....تو یه حرکت جانانه خیلی شیک دمپایمو در اوردم و مستقیم زدم تو
سرس...اخیشششش....دلم خنک شد...با عصبانیت گفت
آخخ...مگه مرض داری دختر!!! منم گفتممی خواستی الکی نخندی تا این بال سرت نیاد...یهو هومن کمرمو گرفت و با لحن تهدیدامیزی گفت
که منو گول میزنی؟؟؟؟ آرا؟؟؟؟ من یه حالی از تو بگیرم....هیراد هم با دو اومد سمت ما و
گفت
آها....حاال گیر افتادی...اوه اوه....دخلم اومده ...میخواستم حرفی بزنم که یهو جفتشونشروع کردن به قلقلک دادنم...نامردا دو نفری هم ریخته بودن روم((هییییییییییین.....خاک
به سرم.....ریختن روت؟؟؟ امیر حسین بیت نبود اینا هم افتادن روت؟؟؟؟ نوچ توچ
نوچ-...ای بابا عجب منحرفی هستی حلما جان...منظورم اینکه افتادن روم و-...دیگه
چی.....خاااااک بر سرت ))......و قلقلکم میدادن...منم مدام جیغ میزدم و میخندیدم
هه...بسه....هه....خف..ه...شدم..هه....جان من ....هه..بس...ه....هه..بالخره با خنده ولمکردن....هومن گفت
اخه جوجه....تو که میدونی این بال سرت میاد چرا اینکارو میکنی؟؟؟؟ لبامو غنچه کردم وخیلی مظلوم گفتم
این قبول نیست.....شما از اینکه من قلقلکیم به عنوان یه سالح استفاده میکنید...یهو هیراد گفت
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جمع کن اون لباتو االن میام میخو.....یهو دهنشو بست و به ما دواا که عین بز (جونمتشبیه) بهش زل زده بودیم خیره شد....بحث و عوض کرد و خیلی جدی به من گفت
*(( هورا....من اومدم تورو برگردوندم......یا خودت میایی یا به زور میبرمت))*عصبانیشدم در حالی که از خشممیلرزیدم گفتم
هیراد یه بار گفتم....من....دیگه برنمیگردم...نمیدونم چرا بغض کردم و ادامه دادممن تازه بعد  21سال برگشتم پیش خانوادم..چرا نمیزارید پیششون بمونم؟*(( هورا....برای خودت میگم.....من صالحتو میخوام...تو..اگه..یهو تبدیل بشی دیگه
هیچکس جلودارت نیست..خواهش میکنم))*عصبانی از جام بلند شدم قبل از اینکه
اشکام بریزه پشتمو کردم بهشون و خطاب به هیراد گفتم
برای بار آخر میگم....من...من....میخوام پیش خانوادم بمونم....بعد از زدن این حرفم شکامجاری شد...سریع دیویدم سمت خونه......رفتم تو اتاقم...سر همون لباسا لباس چرم هامو
پوشیدم.....سوییچ موتور رو برداشتم و کاله کاسکتم رو هم برداشتم و از اتاق زدم
بیرون....میخواستم از هال رد بشم که یهو هومن عصبی اومد جلو و بازمو گرفت و گفت
معلوم هست تو چت شده؟؟؟ چرا همچین میکنی؟؟؟؟کجا میخوای بری نصفشبی؟؟؟؟هااا؟؟؟؟با خشم برگشتم سمتش.....نمیدونم چی دید کا با وحشت دستمو ول
کرد و چند قدم عقب رفت....کم کم داشتم تبدیل میشدم....بدون توجه به اون رفتم تو
حیاط سوار موتورم شدم و سریع از خونه زدم بیرون... .نمیدونستم کجا میرفتم....فقط اینو
میدونستم که با سرعت خیلی زیادی رانندگی میکردم...یهو متوجه شدم یه نفر داره تعقیبم
میکنه......برگشتم و ماشین خودمو دیدم که داشت دنبالم میومد.
########
هومن
نمیدونم هلن چش شده بود....الکی به هیراد میپرید .....االنم که لباس چرم هاشو پوشیده
بود میخواست بره بیرون...عصبی بازشو گرفتم و گفتم
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معلوم هست تو چت شده؟؟؟؟ چرا همچین میکنی؟؟؟؟ کجا میخوای بری نصف شبی؟؟؟ هااا؟؟؟برگشت سمت من....با اون چیزی که دیدم با وحشت دستشو ول
کردم....چشماش به طرز وحشتناکی قرمز شده بودن.....هیراد با ترس اومد سمتم و گفت
بدو....باید بریم دنبالش....االن یا یه بالیی به سر خودش میاره یا سر یکی دیگه....خیلی گیج بودم...بدون هیچ حرفی دنبالش رفتم....واقعا هنگ بودم....چرا چشماش قرمز
شده بود؟؟؟ چرا الکی به هیراد میپرید؟؟؟ هلن داشت با سرعت تو اتوبان میروند...هیراد
هم با سرعن پشتت سرش حرکت میکرد....منم که از این همه سرعت باال ترسیده بودم
چسبیده بودم به صندلی .....یهو هلن برگشت سمت ما دوباره برگشت یه تک چرخ زد و به
سرعتش اضافه کرد.....یهو پیچید تو یه فرعی ....
هیراد -لعنتی.....ما حدود  211متر جلوتر از اون فرعی ترمز کردیم...هیراد دنده عقب گرفت
ووارد فرعی شد...
########
هلن.
وقتی رسیدم به ناکجا اباد سریع از موتورم پیاده شدم....به سمت درختی که اونجا بود رفتم
ووبا مشت کوبیدم بهش طوری که چوب درخت کامال خورد شد....دوباره زدم که اینبار از
ریشه در اومد.....به سمت تخته سنگ بزرگی که اونجا بود رفتم و محکم مشتمو کبیدم
بهش...فقط از وسط کامال ترک برداشت و دونصف شد....زیاد قدرتمند نبود...دوباره مشتمو
بردم عقب که بزنم به تخته سنگ که....
###########
هومن...
هلن سریع از موتور پیاده شد...و عصبانی به سمت درختی که روبه روش بود رفت و
مشتشو رو کوبید به درخت....با اون چیزی که دیدم هنگ کردم...مشتش به حدی قدرت
داشت که چوب درخت خورد شد....دوباره کوبید به درخت که اینبار کامل از ریشه در
اومد...دیگه داشتم به چشمام شک میکردم...به سمت تخته سنگی که اونجا بود رفت و با
مشت کوبید به وسط سنگ...سنگ از وسط نصف شد...دوباره میخواست بکوبه که هیراد با
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سرعتی که تا حاال ندیده بودم به سمتش رفت و دستای هلن رو از پشت گرفته بود و با هم
دعوا میکردن...ضرباتی که هلن به هیراد میزد اگر به من میخورد درجا کشته شده بودم.اینا
چرا اینقدر زور دارن؟؟؟ با دهن باز و چشم های بازتر داشتم به این صحنه ها نگاه میکردم
که با دیدن اون گرگ های که جسشون تقریبا  1برابر یه گرگ معمولی بود دیگه واقعا
گرخیدم
امیر حسین
با گروه جمع شده بودیم و دور اتیش نشسته بودیم....همه بچه ها جمع بودن و به کیانا
عضو جدید تبریک میگفتن....کیانا ها هم با خوشرویی تشکر میکرد...همه خوش حال بودن
و خوش میگذروندن که یهویی خنده از روی لب های کیانا محو شد...بعد از کیانا یکی یکی
اعضای گروه همین حالت رو پیدا کردن....بو کشیدم.. .یه خون اشام بود....بوشو راحت
میتونستم حس کنم....همه از جامون بلند شدیم و طبق غریزه ای که داشتیم خود به خود
تبدیل شدیم و به اون سمت رفتیم...سه نفر بودن....دو تا ادم و یه خون اشام...یکی از
همون ادما داشت با حالت هنگیده ای به اون دوتای دیگه نگاه میکرد و یکی شون که تویه
نگاه شناختمش همون موتور سواره بود و این قدرتی که داشت از یه انسان خیلی بعید
بود...حتم داشتم اونم یه تون اشام بود...ولی چرا من بوشو حس نمی کردم؟؟؟ با صدای
ذهنم از کیانا و هادی پرسیدم اونا هم گفتن هیچ بویی حس نمیکنن...پس نباید با اون
کاری داشته باشیم...به سمت پسره رفتیم و دورش کردیم...موتوریه تو حال خودش
نبود...هی داشت با مشت میکوبید به اینور و اونور...هادی یه مشت محکم کوبید به صورت
پسره که با این کار اون موتوریه لرزید و کت چرمشو در اورد...با دیدن ارم روی بازوش
ترسیدم.....اون...اون...یکی از..یکی از...
ادامه دارد):):):
خخخخ......بیچاره من....... ...چقدر فحش میخورم.....مخصوصا عمه ام.....نظر فراموش
نشه هاااا
اها قربون همتون منهای جنس نر):):):
وای نه....باید هرچه زودتر بچه ها رو از اینجا دور کنم....من خودمم از پسشون بر نمیام.
..چه برسه به بچه های گروه....اون یکی از اعضای گارد سلطنتیه...گروهی که به تموم خون
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اشام های جهان برتری دارن....در اصل اونا پنج نفر بودن.....اولین نفرشون هزاران هزار
سال پیش پیدا شده بود....بعد از اون حدود سی سال بعد پیدا شد....دو نفر دیگه هم
همین دو قرن پیش پیدا شدن.....و حاال هم....عضو پنجم بعد از سال ها پیدا شده....کسی
که حتی به اون چهار نفر دیگه هم برتری داره....یه جورایی اون ملکه شون بود....پس این
موتور سوار دختر بوده ......نه پسر....اون چهار نفر یه ارم خیلی خاص روی بازشون
دارن....یه عالمت بی نهایت که یه مار از بینش گذشته.....ولی آرم آرنیا....با اون چهار نفر
دیگه فرق داره...اون به جای مار روی بازوش یه اژدهای خیلی بزرگ داره که کل عالمت بی
نهایت رو در بر گرفته....
وقتی که اون تبدیل میشه شعله های ابی رنگی از داخل عالمت شروع به درخشیدن
میکنن.....درست مثل االن که شعله های ابی در حال درخشیدنه....سریع به بچه دستور
عقب گرد دادم.....
شرمنده اگه کم بود.....ولی زود بقیشو میزارم....
هادی*((چی؟؟؟؟ برای چی؟؟؟ ما باید اون عوضی رو نابود کنیم
گفتم برگرد عقب))*هنوز حرفم تموم نشده بود که یهو آرنیا هادی رو پرت کرد و اونور وشروع کرد به غرش کردن...درست مثل یه شیر زخمی....همه بچه بهش حمله
کردن.....دوباره داد زدم
*(( گفتم برگردین عقب این یه دستوره*))....همشون بی توجه به من به آرنیا حمله کردن...کیانا پنجه هاشو برد باال و کوبید تو سر آرنیا.
....شدت ضربش خیلی زیاد چون کاله کاسکت دختره از سرش افتاد و به حالت نشسته
افتاد روی زمین....میخواستم بدونم کی پشت این نقابه....
بلندشد...ولی پشتش به ما بود....موهاش به رنگ یخ...یخ؟؟؟ چشام گرد شد...وقتی
برگشت تعجبم صد برابر شد.....باورم نمیشد....باورم نمیشد...اون...اون...هلن؟؟؟؟؟ اون
آرنیاست؟؟؟؟ نه..نه...این امکان نداره....لن با چشمای سرخ و نیش های بلند تک تک
بچه های رو که داشتن دورش میچرخیدن رو از نظر گذروند....بچه ها داشتن دورش
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میچرخیدن و دوندوناشونو به حالت حمله نشون میدادن....هادی با دیدن هلن جا خورد ولی
خیلی زود عصبانی شد و به سمتش یورش برد....از اونور هم کیانا بهش حمله کرد
هادی پنجه هاشو کوبید به صورت هلن و کیانا هم پنجه هاشو کشید به کمر
هلن...غریدم*((تمومش کنید همین حاال....
هادی-چیه؟؟؟؟ نکنه میترسی به عشقت...
خفه شو آشغال....اون آرنیاست...هادی -هر خری میخواد باشه...بشین و تماشا کن چه بالیی به سرش میارم*))...هلن یه
غرش دیگه کرد و شروع کرد به کتک کاری...
یه مشت خیلی محکم به هادی زد که پخش زمین شد...برگشت عقب و کمر کیانا رو گرفت
برد باال و کوبید به هادی که میخواست از روی زمین بلندشه....دوباره هر دو با هم پخش
زمین شدن...هرکی که به هلن نزدیک میشد بی شک داغون میشد....اگه جلوشو نمیگرفتم
حتما بچه هارو میکشت....یهو
همون پسر خون اشامیه اومد و کمر هلن رو محکم گرفت و روبه من با فریاد گفت
چرا اونجا وایسادی؟؟؟ بیا...باید....ارومش..کنیم...زود باش ....هلن دستای پسره رو بازکردو پرتش کرد به سمت دو تا از بچه ها که میخواستن بهش حمله کنن....همشون با شدت به
عقب پرتاب شدن...سریع بخ سمتش رفتم و رو در روش وایسادم و غریدم....ولی اون
بدون هیچ عکس العملی فقط به چشمام خیره شد.....با خودم گفتم
*(( لعنت به این چشما که وقتی هم قرمزن خواستنین))* به حالت حمله اماده شدم و
دندون هامو نشون دادم.....ولی بازم هیچ عکس العملی نشون نداد...فقط نفس نفس میزد
و به چشمام خیره شد...چرا به من حمله نمیکنه؟؟؟؟ چرا وقتی منو میبینه اروم میشه؟؟؟
یعنی ممکنه....ممکنه ...که اون..اون...نه ...نه...من باید این عشقو فراموش
کنم....ولی...اخه چطوری؟؟؟ اون دشمنه منه....من باید اونو فراموش
کنم....نه..نمیتونم...نمیتونم...لعنتی....
یهو هادی بلند شد و پنجه هاشو کشید به شکم هلن...هلن یه فریاد دردناک دیگه ای کشید
و به سمت هادی حمله کرد
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اونو با یه حرکت کوبوند به تخته سنگی که اونجا بود و شروع کرد به زدنش...بچه خواستن
دوباره حمله کنن که بلندترین فریادمو زدم و گفتم
*(( گفتم عقب گرد کنین...اگه بهش نزدیک بشین حکم مرگ خودتونو صادر کردین...
آرین  -مگه نمیبینی؟؟؟ داره هادی رو میکشه..
اون آرنیاست... .قویترین خون اشام روی زمینه))*همشون با هم شروع کردن به زوزهکشیدن...حق با ارین بود....داشت هادی رو تا سر حد مرگ میزد ..رفتم سمتش...وقتی منو
دید مشتش رو هوا موند...و به چشمای من خیره شد...هادی افتاد روی زمین و شروع کرد
به نفس نفس زدن و ناله کردن ...اروم اروم به سمت هلن رفتم....اون همینجوری داشت
خیره خیره نگام میکرد....بهش نزدیکتر شدم....چون خیلی ازش بزرگتر بودم یهو تعادلشو از
دست داد و پخش زمین شد....باالسرش وایسادم و پنجه هامو گذاشتم روی شونه
هاش...یکم که کمه....به کل لباساش پاره پوره شده بودن....و بدتر از همه این بود که
قسمتی از لباس روی سینش پاره شده بود و من ...اممم...چیز...اممم...چیز...دهههه خودت
بفهم دیگه منظورم چیه...بیخیال اون قسمت شدم و زل زدم به چشمای هلن.....اونم زل
زد
به چشمای من...کم کم رنگ چشماش عوض شد و دباره به حالت عادی برگشت...با تعجب
زل زد به من...یهو ترسید و میخواست بلند شه...منم پنجه هامو برداشتم تا راحت تر بلند
شه...با ترس یکم عقب رفت که صدای اخش بلند شد...دستشو گذاشت روی دلش و یکم
خم شد...بعد چند لحظه دستشو برداشت..با تعجب به خون روی دستش نگاه کردم...اگه
اون آرنیاست پس چرا بدنش داره خونریزی میکنه؟؟؟ از جاش بلند شد معلوم بود حالش
زیاد خوب نیست...چون تعادل نداشت....دستشو گذاشت روی سرش و با تعجب به اطراف
خیره شد...از زخماش بدجوری خون میرفت...به صورت خونیش نگاه کردم...الهی امیر فدات
بشه...ببین چه بالیی به سر خودت اوردی....نگا کن هادی چیکارش کرده...تمام صورتش پر
خون شده بود ...میخواست قدم برداره که یهو بدنش سسش شد و از حال رفت...سریع
واکنش نشون دادم و نزاشتم بخوره زمین..سرمو جلوش گرفتم و اون روی سر من فرود
اومد...اروم گذاشتمش زمین
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سریع به شکل اصلی خودم تبدیل شدم...خوبی شلوارکم این بود که کشششششش میومد
و پاره نمیشد....ولی لباسام...حیف...تازه خریده بودمشون...بیخیال...فعال باید به داد هلن
برسم...سریع یه دستمو زیر سرش و اون یکی رو زیر زانوهاش گذاشتم و با یه حرکت سریع
بلندش کردم...چقدر سبک بود...یاد اون ادمه افتادم....سرمو برگردوندم...با دیدنش چشام
گرد شد...عه عه عه...اینکه داداش هلنه...اسمش چی بود؟؟؟ اها....هومن...داشت با
چشای گرد شده نگام میکرد....با وحشت گفت
ش...شما...ک..کی ...ه..هست..هستین؟؟؟ای بابا...حاال بیا و درستش کن...اینو کجای دلم بزارم؟؟؟؟؟ هیراد زد رو پیشونیش و گفت
اه...به کل هومنو فراموش کردم......##########
هومن.
نمیدونم هلن چش شده بود.....انگار که جنون بهش دست داده باشه...خیلی قدرتش زیاد
بود یکی از اون گرگا که خیلی بزرگتر از بقیه گرگا بود رفت باالسر هلن....بعد از چند دقیقه
یهو هلن بلند شد...ولی هنوز هیچی نشده یهو از حال رفت...
یهو با اون چیزی که دیدم دیگه واقعا به سالمت بودن چشام شک کردم....همون گرگه یهو
تبدیل به ادم شد...اونم کی؟؟؟ سرهنگ.... .بالخره زبون باز کردم و گفتم
ش..شما...ک..کی.ه..هست..هستین؟؟؟هیراد با دستش زد به پیشونیش و گفت
اه...به کل هومنو فراموش کردم .... .به هلن که خونین و مالین تو بغل سرهنگ افتاده بود....به خودم اومدم و سریع بلند شدم و به سمتشون رفتم...هلنو از بغل سرهنگ کشیدم
بیرون...وای خدای من...ببین چه بالیی به سرش اومده...با ترس و لرز گفتم
باید....باید برسونیمش بیمارستان....ممکنه زخماش عفونت کنه....باید برم...سریع عقب گرد کردم....میخواستم برم که سرهنگ جلومو گرفت و گفت
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نه...تو نمیتونی این کارو بکنی...نباید ببریش بیمارستان...وگرنه خیلی بد میشه...عصبی فریا زدم
میدونی اگه نبریمش بیمارستان ممکنه زخماش عفونت کنه؟؟؟ ههااا؟؟؟؟ اونوقت منچه گلی به سرم بگیرم؟؟؟؟ اونم مثل من داد زد
ده نمیدونی....د نمیدونی...تو از هیچی خبر نداری.....اگه ببریش برای هلن هم بدمیشه...بفهم...ما االن هیچکدوممون نمیتونیم بریم بیمارستان....
یکم با خودم فکر کردم..برای چی اگه ببریمش بیمارستان براش بد میشد...اههه با عجز
گفتم
پس میخوای چیکار کنی ها؟؟؟؟اومد جلو و هلنو از بغلم کشید بیرون و گفت
فعال بیایین بریم خونه من.....اونجا زخماشو خودم زخماشو میبندم....بعد همه چیو براتتعریف میکنم....

هیراد هم اومد جلو...نمیدونم ولی انگار زیاد حالش خوب نبود...چون مدام نفس عمیق
میکشید....یه نگاه به هلن کرد....اونم یهو چشماش قرمز شد...سرهنگ هلن رو بیشتر به
خودش فشرد چند قدم عقب رفت و با خشم غرید...
آرین؟؟؟؟؟؟؟یهو همزمان هیراد بخ سمت امیر خیز گرفت واز اونور هم یکی از همون گرگ ها بهمون
حمله کرد....خیلی ترسیدم......دستمو گرفتم جلوم ....ولی هیچ اتفاقی نیافتاد....اروم دستمو
اوردم پایین و به اطرافم نگاه کردم...هیراد بین چندتا گرگ بزرگ گیر افتاده بود...واقعا
قیافش وحشتناک شده بود...چرا همچین میکرد،؟؟؟؟ چرا دوندون های نیشش اینقدر بلند
شده؟؟؟
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هیراد مدام نعره میکشید و می خواست خودشو از بین اون گرگا بیرون بکشه.....بعد چند
دقیقه اروم شد....اروم و شمرده گفت
خیلی خوب....خیلی خوب...من تسلیمم....قول میدم کاری باهاش نداشته باشم..میتونمخودمو کنترل کنم.........بگو افرادت از اینجا برن....
سرهنگ یه نگاه نامطمن به هیراد کرد و برگشت سمت اون گله گرگ....بعد چند لحظه همه
محوطه از گرگ ها خالی شد و فقط من و هیراد و هلن و سرهنگ اونجا بودیم...هیراد یه
نفس عمیق کشید و اومد جلو.....گفت
خوب....منو هومن با موتور میریم...شما ها هم با ماشین برید...فقط عجله کن....ممکنه ازدست بره(( ....ببخشید بنده پارازیت میندازم وسط داستان...ولی چرا این موتوره بنز ینش
تموم نمیشه؟؟؟؟ O_Oواقعا برام جا سواله شما هگه فهمیدین به منم بگین)) تا اسم موتور
اومد رنگم پرید...نه...با من من گفتم
اممم...چیزه....من...من....اممم...من...هیراد کالفه گفت
چته؟؟؟ قرص من من خوردی؟؟؟؟ د بگو چه مرگته؟؟؟؟چشامو بستم و خیلی تند وسریع گفتم
من از موتور میترسم......بعد چند لحظه چشامو باز کردم و دیدم که دارن با تعجب و خنده نگام میکنن....یهو
جفتشون پوکیدن از خنده
سرهنگ-هه....مرد گنده خجالت بکش... .خخخخخ
هیراد-از هورا شنیده بودم که از موتور میترسی.....ولی دیگه نه تا این حد....
دوبلره زدن زیر خنده خوب میگی چیکار کنم؟؟ همون یه باری که سوار شدم برلی هفت
جد و اباد پس و پیشم و در راهم بسه....واال.....
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همینجوری داشتن میخندیدن که یهو هلن شروع کرد به ناله کردن....همه مون با ترس
بهش خیره شدیم....صورتش از درد مچاله شده بود و اخماش هم رفته بود تو
هم.....سرهنگ اروم اوت گونه اش رو که سالم مونده بود رو نوازش کرد و خیلی اروم زمزه
کرد
ای جان........فکر کنم چشای منو هیراد شد اندازه توپ بسکتبال...اصال حواسش به ما نبودو اروم داشت حرف میزد
....اروم باش گلم....اروم بگیر عشقم..,.الهی امیر حسین دورت بگرده....زود خوبمیشی....نمیزارم بیشتر از این درد بکشی....
صداش بغض دار بود و بدجوری میلرزید...به هیراد نگاه کردم... .اخماش بدرمقه رفته بود
تو هم....نکنه....نکنه..نکنه سرهنگ عاشق هلن شده؟ ؟؟؟؟؟یه سرفه مصلحتی کردم که
سرشو بلند کرد...از اون چیزی که دیدم هنگ کردم....داشت گریه میکرد...یعنی اینقدر هلنو
دوس داره؟؟؟؟
#########
امیرحسین
وقتی هلن شروع کرد به ناله کردن دلم ریش ریش شد....الهی....ای جان....ای جان....الهی
امیر حسین دورت بگرده....اروم گونه سالمشو نوازش کردم....صورتش از درد مچاله شده
بود....وقتی اون حرفارو براش زدم یکم اروم شد...ولی هنوز اخماش تو هم بود...با صدای
سرفه یه نفر سرمو باال گرفتم...اهههه...اصال حضور این دوتا رو فراموش کرده بودم...سویچ
رو از هیراد گرفتم و سریع پریدم پشت ماشین هلن روهم گذاشتم صندلی جلو و کمربندشو
بستم....از زخماش بدحوری خون میرفت.. .دیگه معطل نکردم به سمت خونه هودم رفتم
.########
با سرعت وارد حیاط شدم...زدم رو ترمز....سریع پیاده شدم و هلن رو از ماشین اوردم
بیرون....سرمای بدنش حتی یکذره از گرمای بدنم کم نکرد....بیشتر به خودم فشردمش...با
دو رفتم تو خونه....کیانا را رو صدا زدم...اون زودتر از من رسیده بود خونه.
کیانا....کیانا ....کیانا کجایی؟؟؟؟192
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کیانا سراسیمه ا پله ها اومد پایین...تا هلن رو تو بغلم دید ترسید و اومد جلو و گفت
این چرا تیکه پاره شده؟ ؟؟؟؟ ((اینو به میز میگن بی عقل)) بدون توجه به حرف کیانابردمش تو اتاق مهمان....همونجوری که میخ ابوندمش رو تخت به کیانا گفتم بره جعبه
کمک های اولیه با چند تا دستمال تمیز بیاره.....
اونم رفت و سریع چیزایی رو که خواستم اورد....بهش گفتم
برو یکم اب داغ بیار...باید زخماشو بشورم...میخواست از در برع بیرون که رفت تو بغلهومن....ولی زود به خودش اومد و سرشو انداخت پایین و از کنارش رد شد ((میگم فائزه؟
؟؟ اینا چرا هی زارررت و زرتتتت میرن تو بغل هم؟؟؟ فائزه -چمدونم...وقتی ما نویسنده
میشم همین میشه دیگه ))....هومن اومد کنار تخت زانو زد و به من گفت برو بیرون
مثل این خنگا گفتم
ها؟؟؟میگم برو بیرون... .پس کی زخماشو ببنده؟؟؟؟من اینجا بوقم؟؟؟؟ برو بیرون دیگه... .در حالی که داشت استینای دستشو میزد باال گفت
لطفا به اون خانومه هم بگو بیاد کمکم....دست تنهایی نمیتونم زخماشو ببندم...گفتممگه تو بلدی؟؟؟؟برگشت و چپ چپ نگام کرد و گفتبله....حاال هم برو بیرون که میخوام کارمو شروع کنم.....اه....خوب حاال چی میشداگه من میموندم پیشش؟؟؟؟ ((خیلی پرویی))
برو گمشو بیرون دیگه....اه...با لبای پرچیده اومدم بیرون...به کیانا گفتم
برو کمک هومنهومن؟؟؟ هومن دیگه کیه،؟؟؟193
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برادر هلنه...همونی که زخمی شده؟؟؟هلن؟؟؟ مگه اون دختره؟؟؟ وااای...اینجا چه خبره؟؟؟فعال برو کمکش...بعدا توضیح میدم...بدون هیچ حرفی رفت تو اتاق...به خودم نگاه کردم...هم دستام و هم باال تنه ام یکم خونی شده بود....رفتم حموم و یه
دوش 7دقیقه ای...دقیق  7دقیقه ....گرفتم و اومدم بیرون...بعد از اینکه لباسامو پوشیدم
رفتم تو هال...همون پسر خون اشامیه نشسته بود رو مبل...رفتم نشستم رو به روش..با
اخم زل زده بود به یه گوشه....بعد چند لحظه خیلی جدی گفت
فکر هورا رو از سرت بیرون کن....اون مال منه....عصبی شدم...اخمام رفت تو هم.....تو گوه خوردی میگی هلن مال توعه...خیلی ریلکس و با
پوزخند گفتم
اوال اسمش هلنه نه هورا...دوما....تو کی هستی که داری براش تصمیم میگیری؟؟؟؟ یکممکث کردم و خیلی سرد گفتم...اگه واقعا هلنو میخوای باید رقابت کنی...ولی اینو بدون تو
بازنده این مبارزه ای....
دندوناشو از خشم بهم سایید و دیگه هیچی نگفت...اخجون...بخور نوش جونت....
##########
هومن.
بعد از یک ساعت که زخماشو شستم بستمشون..خداروشکر زیاد عمیف نبودن...فقز
سطحی بودن. .پس نیاز به بخیه نداشت.....رو کردم سمت همون خانومه...عه...این که
همون دختریه که باهاش تصادف کردم...گفتم
ببخشید خانوم؟؟کیانا هستم-اوه..بله..اومم...کیانا خانوم اگه میشه میتونید لباساشونو عوض کنید؟؟؟
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بعد یه اشاره به هلن که با نیم تنه لخت روی تخت بود و لباساشم پاره پوره بود
کردم...لبخند خیلی شیرین زد و گفت
چشم....حتما....ازش تشکر کردمو اومدم بیرون...وقتی از اتاق اومدم بیرون...سرهنگاولین کسی بود که به سمتم اومد...بعد از اون هم هیراد.....
سرهنگ-حالش چطوره؟؟؟ خوبه؟؟؟ زخماشو بستی؟؟؟
ارام برادر من...ارام...یکی یکی...اره...حالش خوبه زخماشم بستم...االنم خوابیده...یهنفس از سر اسودگی کشید میخواست بره داخل اتاق که جلوشو گرفتم...
کجا؟؟؟؟؟برم ببینمش دیگه....یهک دهنشو بست بی توجه به حرفش گفتمباید اول به من توضیح بدین که شما کی هستین؟؟؟ چرا اونشکلی شدین؟؟؟؟ اون گرگاکی بودن؟؟؟ نکنه اونا هم مثل تو ادمن؟؟ هیراد گفت
بیا...همینو کم داشتیم...هوففف...یه تفس عمیق کشید و زل زد به چشمام و اروم باصدای عجیب و غریبی گفت
تو هیچی یادت نمیاد...تو هیچی یادت نمیادیعنی چی؟؟؟ من همچی...هم...چی.همچ..یی ########امیرحسین.وقتی هیراا این حرفو زد یهو هومن گیج شد میخواست بخوره زمین که زیر بازوشو
گرفتم..روبه هیراد گفتم
چیکارش کردی؟؟؟؟هیراد-هیچ....فقط حافظشو تا دو ساعت پیش پاک کردم...هنگ.کردم...مگه میتونه؟؟؟
عجب...جل الخالق.. .هومن با چشای گرد شده زل زد به من..یهو از من جدا شد شد و گفت
اینجا کجاست؟؟؟ من کجام؟؟؟ تو چرا اینجایی؟؟ پس هلن کو؟؟؟من-وااااااای....سرم رفت...بسه چقدر حرف میزنی تو...
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هومن-هیراد هلن کو؟؟؟ با اون حالی که داشت کجا رفت؟؟؟ االن کجاست؟؟؟؟
هیراد-چرا داد و هورا میکنی؟؟؟ هیچی بابا خوابیده...
هومن -خوابیده؟؟؟ اونم اینجا که نمیدونم کجاست؟؟؟ چرا؟؟ و به چه علت؟چرا ماباید
االن اینجا باشیم؟ میشه یکی به من توضیح بده؟؟؟ با دست کوبیدم رو پیشونیم و گفتم
اه اه اه اه....بس کن دیگه...سرم رفت..هیراد این چرا این شکلی شده؟؟؟هیراد -من چه میدونم.....حاال...
یهو در اتاق باز شد و کیانا اومد بیرون
هومن تا کیانا رو دید میخ چشای کیانا شد....
کیانا سرشو انداخت پایین و یکم سرخ شد....دستمو جلوی هومن تکون دادم به خودش
اومد و گفت
من این خانومو قبل یه جایی دیدم...*(( کیانا-وا....خدا شفات بده...خوبه همین االن یه ساعت ور دلت بودم...تازه حاال میگی یه
جایی دیدمش؟؟؟ یعنی خاک
هیراد حافظشو پاک کردهها؟؟؟؟ببدا توضیح میدم))*کیانا دیگه هیچی نگفت....هیراد -هومن..بیا تا برات توضیح بدم.. .
هومن -چیرو؟؟؟
هیراد -دههههتو چرا اینقدر شیش میزنی؟؟؟ بیا تا بگم...بعد دست هومنو گرفت و کشید
سمت مبال...برگشتم سمت کیانا و گفتم
حالش خوبه؟؟؟196
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کی؟؟؟ این دختره؟؟؟ ((اینو به درخت میگن ابله)) اره...حالش خوبه...چرا میپرسی؟؟؟رفتم تو اتاق و سوال کیانا رو بی جواب گذاشتم...با دیدنش خندم گرفت
کیانا -خوشگل شده...نه؟؟؟
ای وروجک کار توعه؟؟؟ نوچ نوچ...به هلن نگاه کردم...ابنبار دیگه نتوستم مانع ازبازشدن نیشم بشم...کیانا لباس خرسی هاشو کرده بود تو تن هلن..یه لباس سفید خوشگل
که کلی عکس کارتونی روش بود .....اینقدر بامزه شده بود که اتفاق های چند ساعت پیشو
فراموش کردم و بی اختیار خندیدم...به سمتش رفتم و روی صورتش خم شدم...موهای
یخیش روی صورتش ریخته بود و این بامزه ترش میکرد...وقتی میخوابید خیلی مظلوم و
بانمک میشد....درست مثل این نی نی کوشولو های ریزه میزه میشد...گوگولی......برخالف
وقتی که بیداره و درست مثل اژدهاست و نمیشه با ده کیلو عسل هم خوردس ولی االن
اینقده شیرین شده بود که دلم مبیخواست همینجا کارشو بسازم((اهم اهم....اهو اهووو
..اهممم اهممم...خاک به سرم...تو چرا اینقدر وقیح شدی؟؟؟ فائزه؟؟ این از کی تا حاال
اینقدر وقیح شده؟؟؟-بنده ترجیح میدم سکوت کنم-...ای کوفت...ای حناق..ای درد بی
درمون...ای-...زهرمار )).......):):...حیف...حیف ....حیف کیلنا اینجاست وگرنه...
وگرنه چی؟؟؟ با چشمای گرد شده زل زدم به کیانا که از خنده سرخ شده بود...چی؟؟؟ هچی به خدا....اهان....منم عرعر دیگه....اگه نبودم حتما یه لقمش میکردی نه؟؟؟ با حرص به سمتشنیم خیز شدم که پقی زد زیر خنده...
ای کوفت..نیشتو ببند...دختری خر...خندشو خورد و گفتخوب حقم داری....دختر به این خوشگلی.خوش هیکلی.خوب منم با اینکه دخترم دیدمشدهن اب افتاد...چه برسه به تو...تازه....مثل خودت پلیسه....
تو از کجا میدونی که اون پلیسه؟؟؟؟نوچ نوچ نوچ...منو دست کم گرفتی؟؟؟ امروز تو خیابون دیدمش...تازه داداششمدیدم...همین پسره..اسمش کی بود...اهان..هومن.....همونی که زخماشو بست....
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سرمو تکون دادم...به نیمرخش نگاه کردم..روی صورتش چند تا جای خراش بود که از
گونش تا زیر چونش ادامه پیدا کرده بود...اخمام رفت تو هم...ببین چیکارش کرده
هادی...الهی دستت از زانو بشکنه ((از زانو؟؟؟؟ ها!!!!O_Oخخخخخ...یعنی خاککککک)) نگا
کن تورو خدا...ببین چیکارش کرده بیشور....صبر کن...من میتونم زخماشو خوب کنم...
ایییییی.....نگو که میخوای....آره دقیقا....اصال صبر کن بینم...تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟چرا هی میپری وسط حرفایذهن من؟؟؟؟
دوست دارم.....به توچه؟؟؟؟میخواستم خیز بگیرم سمتش که سریع دررفت....پوففففف.....نشستم رو تخت کنار هلن((هییینننننننننن.....خاک به سرم.....من
رفتم طاقت دیدن صحنه مثبت  21ندارم..وییییی خدافظ)) اتفاقا من از خدام بود شروع
کردم به....
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سرمو نزدیک صورتش بردم...اروم موهاشو کنار زدم....چقدر صورتش مهتابی بود...چونشو
گرفتم و به سمت مخالفم کج کردم...حاال جای خراش ها مشخص تر بود...دوباره اخمام
رفت تو هم....خفت میکنم هادی...ببین چه بالیی به سر صورت زن خوشگلم اورده
((جاااااااااانم؟؟؟؟؟؟ زنت؟؟؟؟؟این...ببخشید هلن کی شد زنت من
نفهمیدم؟؟؟؟؟))بیخیال شدم...شروع کردم به بوسیدن زخمای روی صورتش....چند
دقیقه کارم طول کشید وقتی سرم رو بلند کردم ،دیدم که اثر اون خراش ها رفته و فقط
چند تا خط محو روی صورتش بود که اونم به زودی از بین میرفت...به چهرش نگاه
کردم...دیگه هیچ جای خراشی روش نبود...فقط کنار لبش یکم پاره شده بود....اروم اون
قسمت هم بوسیدم...سرمو بلند کردم...زخم اروم اروم بسته شد و از بین رفت....نگام افتاد
رو لباش...سرم رو بردم جلو...چی میشه فقط یه گاز کوچولو از لبش بگیرم؟؟؟ فقط یه گاز
کوچولو...یه کوچولو....لبام با لباش فقط یک میلی مترفاصله داشت...نفس های گرم و
ارومش که بهم میخورد باعث میشد داغ کنم....اومدم این فاصله رو هم کم کنم که...
ادامه دارد):):):
هر کی بگه چی میشه زودتر بقیشو میزارم...
یو ها ها ها ها
یهو در باز شد و کیانا سرشو اورد داخل ((خخخخخخخخخ...یعنی حال کردم..حااااااااال
کردمممم.....فائزه ...-ای.....بیشور بوقققققق...بوقققققققققققق-....ها چیه؟؟؟ نکنه
انتظار داشتی بزارم الکی ازش نقطه چین بگیره؟؟؟؟زهی خیال باطل...به این میگن
چی؟؟؟ آورین...ضدحال...خخخخ))و با خنده گفت
کیانا -هووی ...هووی...داداشی فقط قرار بود خوبس کنی...قرار نبود که ازش لب بگیری
که!!!!با حرص چشامو محکم روی هم فشار دادم...تازه االن معنی پارازیت  .خروس بی
محل مزاحم.و معرکه خرمگس((اون خرمگس معرکه است....بعد درضمن چه ربطی
داشت؟؟؟)) و مزاحم ((مزاحم رو دو باره گفتی)) رو همه با هم فهمیدم...
 الهیییییی...داداش ناراحت نباش....ایشالله وقتی که وارد ماموریت شدی تا میتونی ازشنقطه چین بگیر...خوبه؟؟؟؟ من که تا اون لحظه روی صورت هلن خم شده بودم بلند
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شدم و با حرص بالشت کنار هلن رو برداشتم و به سمتش پرتاب کردم.ولی اون زودتر در
رفت و در و باز کرد...دوباره سرسو اورد داخل و خیلی شیطون گفت
یهم پسر تنها....یه دختر تنها...اونم زیر یه سقف....نفر سوم شیطونه هاااا...از ما گفتنبود...اینبار لنگه دمپاییمو در اوردم و به سمتش پرتاب کردم که بازم جاخالی
داد...هووووفففف کالفه دستی تو موهام کشیدم و نفسم رو پر حرص دادم بیرون....دیدی
تو رو خدا؟؟؟؟ نمیزارن که به کارمون برسیم!!! ((جاااااااااااااااااااااانم؟؟؟؟؟؟؟ به کارت
برسی؟؟؟؟؟ میخوای از دختر مردم لب بگیری اونوقت میگی....الله اکبر...فائزه بیا یه چی
به این امیر حسین بگو االن میرم براش هاااااااا))
دوباره یه نگاه بهش کردم...اینبار بی اختیار سرمو گذاشتم روی سینش و به ضربان قلبش
که یکم تند تر از حد معمول میزد گوش دادم...با خودم گفتم حتی اگه دشمنم باشی بازم
دوست دارم...عاشقتم(( ...میگم....فائزه.. .این چرا هی زااااارت و زرررررررت میچسبه به
هلن!!!! ها!!!! واسم جا سواله؟؟؟؟!-من چه میدونم .....منم تو کف این بشر موندم...اخه
ادم اینقدر پرووو...عه عه عه....خوب اگه اینجوری پیش بریم که اداره بوووووووووووووق
هم بهمون مجوز چاپ نمیده )) (`: - (`: -....تو همین فکرا بودم که یهو شروع کرد به
تکون خوردن...اروم سرمو بلند کردم ..چشماش باز بودن...پس بالخره بهوش اومد...زل
زدم توی چشمای طوسیش....دوباره سرم رو بردم جلو و.......
سرمو بردم جلو و ....
#######
هلن.
با احساس اینکه چیزی روی قفسه سینم سنگینی میکنه چشامو باز کردم....خیلی گیج
میزدم...کم کم حواسم اومد سرجاش....صورت سرهنگ چند سانتی صورتم بود....با چشای
گرد شدا داشتم نگاش میکردم....هیپوتاالموسم شروع کرد به پردازش کردن...من....دراز
کشیده...صورت سرهنگ کامل تو صورتم ...هیییییییییین...با هول و وال بلند شدم که باعث
شد دماغم بخوره به صورت سرهنگ.. .
آخخخخخخ.. .دماغم...ای خداااااا.....تو با دماغ من لجی؟؟؟؟ نمیدونم چم شده بود ..دلمبه شدت میسوخت.....البته کمرم هم همینطور به شدت میسوخت...همینجوری که یه
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دستم به دماغم بود خم شده بودم و دلم رو گرفته بودم...اخ کمرم.اخ دماغم.اخ دلم...من
چرا اینجوری شدم؟؟؟ اصال اینجا کجاست؟؟؟ من کجام؟؟؟ سرهنگ تو صورت من چیکار
میکرد؟؟؟ چی؟؟؟ تو صورت من؟؟؟ برگشتم سمتش و با بهت گفتم
 داشتی چیکار میکردی؟؟؟؟؟ خندید و شنگول گفت ((اصطالحت از پهنا رفت ت جزایرالنگرهاسم)) گفت
 میخوای بدونی؟؟؟ آرو سرشو اورد جلو....من که دوباره مسخ اون چشمای مشکیش شدهبودم اروم اروم رفتم عقب...دستمو برداشتم و به اون که هی داشت میومد جلو خیره
شدم...خوردم به یه چیزی...سرمو کب برگردوندم بالشتو دیدم...واااای....دوباره برگشتم
....با چشای شیطون و لبای خندون زل زد به من.....اینقدر اومده بود نزدیک که داشتم
حالی به حولی میشدم....مچ دستامو گرفت و گذاشت کنار سرم...زل زد به
لبام....وااای.....دیگه از بس بهم نزدیک شده بود که نفس های گرمش میخورد به
لبم....هیچ فاصله ای با هم نداشتیم((....میگم.....فائزه؟ ؟؟؟ اینا تا از اون کارا نکن ول کن
نیستن نه؟؟؟ -دقیقا...بزار بگیرن دیگه...چیکارشوت داری؟؟؟؟...-زپرشککک ))...میدونین
بدبختی من چی بود؟؟؟ اینکه هد وقت چشاشو میدیم جادو میشدم...طوری که نمیتونستم
هیچ کاری کنم....درست مثل االن....اومد این فاصله رو هم کم کنه که یهو در به شدت باز
شد و یه نفر اومد تو......سر منو سرهنگ همزمان با هم چرخید سمت در...چقدر قیافه
دختره اشناست......گفت
امیر...امیر..به هو....یهو سرشو باال گرفت وقتی ما رو دید پقی زد زیر خنده و گفتای وای شرمنده بد موقع مزاحمتون شدم....بعد پشتشو به ما کرد و ریز خندید و رفتبیرون...تازه به خودم اومدم...این چرا اینقدر نزدیک منه؟؟؟؟ اخمام رفت تو هم....با
دستام یکم هولش دادم تا بره عقب نرفت که هیچ اومد جلوتر....اینبار بیستر از قبل هولش
دادم.....
ارد سلطنتی هستیم...برای برگرداندنتان شما را به اینجا آورده ایم....
وا!!! این چرا کتابی حرف میزنه؟؟ چیشد؟؟؟ اعضای گارد سلطنتی؟؟؟منو برگردونن؟؟؟
کجا؟؟؟ با بهت گفتم
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 برگردم!؟؟؟ برای چی؟؟ اینبار یکی دیگشون بلند شد و گفت شما فرمانده گروه ما هستید...شما آمده اید تا ما را رهبرب کنید؟؟من  -چی؟؟؟ همون پسر درازه بلند شد و گفت
 ما شما را از دنیای انسان آوزده ایم به اینجا تا ما را هدایت و رهبری کنید... من باید شما رو رهبری کنم؟؟؟ اصال...شما چجوری منو به اینجا آوردین؟؟؟پسره -ما تنها روح شما را آورده ایم ولی جسمتان هنوز بین آدم هاست.. .تا چند دقیقه
دیگه کامال به ما ملحق می شوید...
دروغ چرا...خیلی ترسیدم و با بهت گفتم
 یعنی...جسم من...تا چند دقیقه دیگه...می..میره؟؟پسره -بله بانوی من....عنگ کردم با وحشت رو به همون پسره گفتم
 منو برگردون...پسره با تعجب سرشو باال اورد و گفت بله؟!! اینبار فریاد زدم بهت میگم منو برگردون...من متعلق به اینجا نیستم...پسره -بانو...این سرنوشت شماست که به ما ملحق شوید..شما چاره ی دیگری ندارید...
 من کاری به سرنوشت و اینجور چیزا ندارم...همین االن منو برگردون...پسره -متاسفم....ولی چنین چیزی ممکن نیست...چنان دادی زدم که  9متر تو جاش پرید...
 د میگم منو برگردون...من هنوز برای اینکه به شما ملحق بشم اماده نیستم....از عصبانیتمیلرزیدم....اینبار به التماس افتادم.
خواهش میکنم منو برگردون....چند وقت بهم مهلت بدین...اون وقت بهتون ملحق میشم..پسره تو فکر فرو رفت و بعد چند دقیقه گفت
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 بسیار خوب.... .ما به شما 2سال وقت میدهیم....اگر در این مدت ان کس از شما نخواهدکه در کنارش بمانید در آن صورت است که برای همیشه به ما ملحق می شوید
..و اگر چنین نشد...شما در بین همان آدم ها ما را رهبری میکنید.
کسی که بخواد پیشش بمونم؟؟؟ منظورش کیه؟؟؟یعنی کی؟؟؟ اومدم ازش بپرسم که
دیدم نیست....یعنی هیچکدموشون نبود...دوبلره همه جا تاریک شد...کم کم تنگی نفس
گرفتم... .اکسیژن نبود....دو زانو افتادم زمین و...
#$##$####
امیر حسین.
داشتم لباس نظامی ها مو میپوشیدم که صدای وحشت زده ی کیانا به گوشم رسید
 امیر...امیر...ترسیدم...نکنه اتفاقی افتاده؟؟؟ با همون باال تنه لخت دویدم تو حال..دیدمکیانا با رنگ پریده زل زده به صورت هلن...با دو رفتم کنار کیانا..با اون چیزی که دیدم
وحشت کردم...
نده بودم چی بگم.هیراد بلند شد رفت سمت هلن...دستشو گرفت و استینشو زد باال و گفت.
 این ارم از کی روی بازوت تشکیل شده؟؟؟گیج نگاهش کرد و گفت
هلن  -همین االن اینو دیدم.تازه تشکیل شده مگه این چیه؟؟؟؟
هیراد  -قصه ای که مایا هر شب برات تعریف میکرد و یادته؟؟؟
هلن چند دقیقه رفت توی فکر و بعد گفت
هلن -اره یادمه مایا همیشه افسانه آرنیا رو برام تعریف میکرد که اون پنجمین عضو گارد
سلطنتیه و جفتش از دشمناست....یعنی یکی از گرگینه ها....و اینکه اون از همه قدرتمند و
زیبا تر و....همیشه دلم میخواست جای اون باشم...خوب حاال که چی؟؟؟
هیراد  -اگر یه چیزی بگم کپ نمیکنی؟؟؟
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هلن -نه بگو...
هیراد  -تو....تو...ا...تو همون...همون...
 تو همون آرنیا هستی .باتعجب برگشت سمت من که این حرفو زدم..با بهت گفتچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچی؟خرفو دوباره تکرار کردم
 تو آرنیا هستی...ملکه خون اشام ها...دیگه واقعا شوکه شده بود و داشت فکر میکرد..کیانا از در اومد داخل و گفت
 خودش رفت.من دیگه برگشتم. باشه#############
هلن.
با اون چیزی که شنیدم دیگه واقعا هنگ کردم...یعنی....من...آرنیام؟؟؟؟ این خیلی عجیب
بود...داشتم به آرنیا بودن فکر میکردم که یه چیز تیز رفت تو پهلوم...
 آخ ...مگه مرض داری دختر؟؟؟کیانا -خوب یک ساعته دارم صدات میکنم..انگار نه انگار...
 خوب...بفرما میگوشم.... پاشو باید بریم اداره.... اهان(( ...حلما-کوفت و اهان..ابله))بلند شدم و به دنبالش رفتم...یهو سرجام وایسادم...اگه اون خواهر سرهنگه پس یعنی اون
میشه زن داداش من؟؟؟ اون که دید دنبالش نمیرم برگشت سمت من...گفتم
تو...تو..تو قراره بشی زن داداش من؟؟؟؟؟ چشاش گرد شد و گفت205
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 تو هم قراره بشی زن دادش من؟؟؟ یهو نیش هردمون باز شد کیانا با ذوق پرید بغلم کهصدای اخم در اومد...
کیانا  -ای وای ببخشید زن داداش جونم...گفتم
 هی خدااااا...همه خواهر شوهر دارن منم خواهر شوهر دارم....عنق گفت مگه من چمه؟؟؟ هیچی به خدا....شما راحت باش... پشت گوش من و نگاه کن....مخملیه؟؟؟ با دقت یه پشت گوشش البته زیر روسری نگاهکردم و گفتم
 من کع چیزی نمیبینم....ولی به احتمال زیاد پنبه ایه تا مخملی...بعدم نیشمو وا کردم... منو دست می ندازی؟؟؟؟ مسخره ام کردی؟؟؟ شما خدادای مسخره بودی ولی خودت خبر نداشتی می کشمت...زندت نمیزارم...میخواستم بگم به همین خیال باش که یهو همه جا تاریک شد...هر جای رو که نگاه میکردم
هیچی نمیدیدم...زمزمه کردم
 یا خدا...اینجا چرا این شکلی شد؟؟ کیانا؟؟ کیانا؟؟ هیچ صدای نمی اومد...ترسیدم... کیانا؟ ؟ هیراد؟؟ کجاین شما؟ ؟؟ ترسم دو برابر شد.. .یگه داشتم سکته میکردم که یهوهمه جا روشن شد....
چشامو بستم و دوباره باز کردم..از اون چیزی که دیدم فکر کنم چشام افتاد کف پام..دوباره
چشمامو بستم و باز کردم...نه مثل اینکه واقعی بود .....خواب نبود...ولی من اینجا چیکار
میکردم؟؟؟ مگه من خونه سرهنگ نبودم؟؟؟ پس اینجا کجاست؟؟ منکاینجا چیکار
میکنم؟؟ به اطرافم خکب نگاه کردم...خیلی ترسیدم...اینجا شبیه به یه جنگل متروکه
بود...جنگلی که همه یه درختاش به رنگ سیاه بود با برگ های سیاه.. .نه نه...اینجا یه
جنگل متروکه نبود...اینجا خیلی عجیب و غریب بود...بعضی از درخت ها باریکه از خون
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ازشون جاری بود که این حالمو بد میکرد...به اسمون نگاه کردم..رنگ خیلی عجیبی
داشت...زمین هم خاکش قهوه ای خیلی تیره بود که خشک شده بود و ترک برداشته بود
...اینجا دیگه کدوم قبرستونه ایه؟؟؟؟با صدای که از باال سرم اومد  6متر پریدم هوا
 بانو آرنیا؟؟؟با وحشت برگشتم عقب...یا امام هشتم...این دیگه چی بود؟؟ سرم پایین بودیه چیز مشکی دیدم که خط های ابی داشت...با تعجب همینجوری رفتم باال...اون خط های
ابی حاال شکل های عجیب و غریب گرفتن..بازم رفتم باالتر...عه..اینکه یه لباسه....ولی چرا
یه استین داره اون یکی نداره...عه..اینکه ادامه!!! روی اون دستی که استین نداشت یه ارم
شبیه ارم من روی بازوش بود..ولی با این تفاوت که اون یه مار بود...دوباره رفتم باالتر
رسیدم به یه پسر جوون که با چشمای نافذش به من خیره شده بود....اگه بگم کمتر از
دومتر نبود دروغ گفتم...اون یه خون اشام بود نه ادم...از بس بلند بود باید سرتو میبردب
عقب تا بتونی قیافشو ببینی...داشت همینجوری با اون چشمای نافذش برندازم میکرد...به
خودم اومدم و یه قدم رفتم عقب...این دیگه کیه؟؟؟ با من چیکار داره؟؟؟ یهو از پشت
سرش سه نفر دیگه اومدن بیرون و به ترتیب تو یه خط وایسادن...یه قدم دیگه رفتم
عقب..اینا دیگه کین؟؟؟ با من چیکار دارن؟؟ اینجا چه خبره؟؟ دوباره همون پسر درازه
گفت
 خوش آمدین بانو آرنیا....به دنبال این حرفش به نشانه احترام جلوم زانو زد و سرشو خمکرد...بقیه هم به تبعیت از اون زانو زدن...بالخره زبون وا کردم و گفتم
 اینجا چه خبره؟؟؟ شما کی هستین؟؟ من کجام؟؟ یکی از اون  2نفر بلند شد و با احترامگف -بانو آرنیا...ما اعضای گ ارد سلطنتی هستیم...برای برگرداندنتان شما را به اینجا آورده
ایم....
وا!!! این چرا کتابی حرف میزنه؟؟ چیشد؟؟؟ اعضای گارد سلطنتی؟؟؟منو برگردونن؟؟؟
کجا؟؟؟ با بهت گفتم
 برگردم!؟؟؟ برای چی؟؟ اینبار یکی دیگشون بلند شد و گفت شما فرمانده گروه ما هستید...شما آمده اید تا ما را رهبرب کنید؟؟من  -چی؟؟؟ همون پسر درازه بلند شد و گفت
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 ما شما را از دنیای انسان آوزده ایم به اینجا تا ما را هدایت و رهبری کنید... من باید شما رو رهبری کنم؟؟؟ اصال...شما چجوری منو به اینجا آوردین؟؟؟پسره -ما تنها روح شما را آورده ایم ولی جسمتان هنوز بین آدم هاست.. .تا چند دقیقه
دیگه کامال به ما ملحق می شوید...
دروغ چرا...خیلی ترسیدم و با بهت گفتم
 یعنی...جسم من...تا چند دقیقه دیگه...می..میره؟؟پسره -بله بانوی من....عنگ کردم با وحشت رو به همون پسره گفتم
 منو برگردون...پسره با تعجب سرشو باال اورد و گفت بله؟!! اینبار فریاد زدم بهت میگم منو برگردون...من متعلق به اینجا نیستم...پسره -بانو...این سرنوشت شماست که به ما ملحق شوید..شما چاره ی دیگری ندارید...
 من کاری به سرنوشت و اینجور چیزا ندارم...همین االن منو برگردون...پسره -متاسفم....ولی چنین چیزی ممکن نیست...چنان دادی زدم که  9متر تو جاش پرید...
 د میگم منو برگردون...من هنوز برای اینکه به شما ملحق بشم اماده نیستم....از عصبانیتمیلرزیدم....اینبار به التماس افتادم.
خواهش میکنم منو برگردون....چند وقت بهم مهلت بدین...اون وقت بهتون ملحق میشم..پسره تو فکر فرو رفت و بعد چند دقیقه گفت
 بسیار خوب.... .ما به شما 2سال وقت میدهیم....اگر در این مدت ان کس از شما نخواهدکه در کنارش بمانید در آن صورت است که برای همیشه به ما ملحق می شوید
..و اگر چنین نشد...شما در بین همان آدم ها ما را رهبری میکنید.
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کسی که بخواد پیشش بمونم؟؟؟ منظورش کیه؟؟؟یعنی کی؟؟؟ اومدم ازش بپرسم که
دیدم نیست....یعنی هیچکدموشون نبود...دوبلره همه جا تاریک شد...کم کم تنگی نفس
گرفتم... .اکسیژن نبود....دو زانو افتادم زمین و...
#$##$####
امیر حسین.
داشتم لباس نظامی ها مو میپوشیدم که صدای وحشت زده ی کیانا به گوشم رسید
 امیر...امیر...ترسیدم...نکنه اتفاقی افتاده؟؟؟ با همون باال تنه لخت دویدم تو حال..دیدمکیانا با رنگ پریده زل زده به صورت هلن...با دو رفتم کنار کیانا..با اون چیزی که دیدم
وحشت کردم...
ببخشید....نصفه اولشو یادم رفت بزارم این چرا اینشکلی شده؟؟؟ چشماش کامال سیاه
شده بود...حتی سفییدیه چشماش هم سیاه شده بود...بدون هیچ عکس العملی فقط به
جلو یعنی به من زل زده بود....کم کم چهرش رو به سرخی زد...یا خدا...شونه هاشو گرفتم و
تکون دادم
 هلن...هلن...صدامو میشنوی؟؟؟ هلنننن؟؟؟تو چت شده دختر؟؟چهرش هر لحظخ داشت سرختر میشد....یا امام زمان...نمیتونست نفس بکشه....اینبار
بلند تر فریاد زدم.
هلنن....هلن..نفس بکش دختر ...هیراد؟؟؟ هیراد کجایی؟؟؟؟ هیراااااد؟؟؟هیراد که تا اون لحظه تو حیاط بود با وحشت اومد تو خونه...وقتی هلنو دید زد تو سر
خودش و گفت
 واای..بدبخت شدیم... هلن چش شده؟؟ چرا نفس نمیکشه؟؟؟؟ صدام میلرزید...بدجوری هم میلرزید...هیراد -اونا روحشو تسخیر کردن...می خوان اونو ببرن...ترسیدم...فکر اینکه هلن نباشه
دیونم میکرد...نشستم رو زمین و هلنو تو بغلم گرفتم....اخماش رفته بود تو هم...چشاش
هنوز هم سیاه سیاه بود..حاال چی کار کنم؟؟؟ با لحن بغض داری گفتم
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 هلن...تو رو خدا نفس بکش دختر...هلن برگرد...خواهش میکنم برگرد......نمیدونستم چیکار کنم...چهرش هر لحظه کبود تر میشد...نمیدونم چم شده بود...سرشو به
سینه ام فشردم...قلبم داشت منفجر میشد....هادی با صدای لرزون گفت
 هیچ کاری نمیتونیم بکنیم...اونا به زودی میبرنش...بغضم شکست....اشکام دونه دونه میربختن رو صورتم...من همش از روی مسخره بازی
گفتم عاشق شدم...ولی حاال...دیگه واقعا مطمن شدم عاشقش شدم...اونم عاشق
دشمنم...دشمن خونیم...عاشق دشمن خوشگلم شدم...اصال به اطرافم توجه نمیکردم...فقط
سرشو به سینه ام میفشردم و گریه میکردم و زیر لب زمزمه میکردم...
 اون برمیگرده....اون باید برگرده...بر میگرده ..بر میگردهکیانا -داره نفس میکشه....امیر داره نفس میکشه.... .سریع از سرشو از خودم جدا
کردم..ولی هنوز تو بغلم بود ...به چشمامش که دوباره طوسی شده بود خیره شدم...داشت
تند تند و پشت سر هم نفس عمیق میکشید....خیلی خوش حال شدم....خیلی...نگاش
افتاد به من....با تعجب بهم خیره شد..خیلی زود خودشو از من جدا کرد...
خوبه خوشم اومد لوس نیست...
هلن -چی..شده؟؟؟ چر.ا..دار..ین..گریه...میکنین؟؟؟؟
کیانا با این که هنوز چند ساعتی نیست باهاش دوس شده پرید بغلش و با گریه گفت
 واااای...جون به لبمون کردی دختر...فکر کردیم دیگه به دیار باقی شتافتی....هلن -ها؟؟ کجا؟؟؟
کیانا -ها و کوفت....میگم داشتی به دیار باقی میشتافتی اونوقت تو میگی ها؟؟؟؟یعنی
خااااک.
سریع از جام بلند شدم و فتم تواتاق خودم...کالفه اشکامو پاک کردم و پنجه هامو تو موهام
فرو کردم....قلبم به شدت میتپید....لعنتی...باورم نمیشد....من..سرهنگ امیرحسین کیان
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فرد....برای بدگشتن یه دختر....اونم دشمن خونیم...داشتم گریه میکردم؟؟؟ رفتم تو
دسشویی و چند مشت اب زدم به صورتم......هووووووف...
*(( کیانا -دوسش داری نه؟؟؟
 به تو مربوط نیست....درضمن همچین نیست.. اره..کامال مشخصه دوسش نداری....وگرنه تو...توی که حتی وقتی پدرت مرد گریه نکردیاونوقت داری واسه یه دختر گریه میکنی؟؟؟؟))*با خشم برگشتم سمتش...داشت با یه
پوزخند و اخم داشت نگام میکرد....
کیانا  -اوه اوه...حاال چرا جوش میاری....باید اینو بدونی...گروه خونی تو اون بهم
نمیخوره....پط فکرشو از سرت بنداز بیرون
 خفه شو....به تو هیچ مربوط نیست...فهمیدی؟؟؟یهو زد زیر خنده....من همینجوری داشتم با تعجب نگاش میکردم...یهو با ذوق پرید بغلم و
گفت
شوخی کردم داداشی ....عاشق شدن که جرم نیست ....مهم نیست اون کیه...مهم اینکه تودوسش داری....الهیییییییی ....باید از خداش هم باشه که همچین خر خوشگلی دوسش
داره...اونم که خودش جیگر....اوووووف....بچتون چی بشه....وااااای..داداششو ندیدی....اونم
واس خودش یه پا جیگریه هاااا....
با چشمای گرد شده داشتم نگاش میکردم...فهمید چه سوتی خفنی داده و گفت
 منظورم همون خره تو کاله قرمزیه... اها....اونوقت منم عرعر نه؟؟؟؟ اون که صد البته....با خشم به سمتش یورش بردم که سریع در رفت...
هووووفف...این دختر ادم بشو نیست....
###########
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هلن.
برگشتم سمت هیراد و گفتم
 لباس های چرمم کجاست؟؟؟ با تعجب برگشت سمت من*((چی؟؟))* گفتم لباسام کجاست؟؟؟ پاشید بریم دیگه..مطمنم بابام تا حاال سکته کرده...چون هیچخبری بهش نداده بودیم...
اون که میدکنست اینقدر میگم تا کم بیاره پوفی کشید و لباسام رو از روی دسته مبل داد
بهم...خدارو شکر سالم بودن فقط کتم کمی خاکی شده بود..شروع کردم به
تکوندنش*((خیلی احمقی .من میگم تو باید برگردی اونوقت تو نگران پدرتی؟؟؟))*
 کسی مجبورت نکرده که بیایی دنبال من...یه حرف رو صد بار نمی گن...میتونیبرگردی..من برنمیگردم تمام
بعدم بدون توجه به چشم های سرخش رفتم تو اتاق و لباسام رو پوشیدم....اومدم
بیرون...رهنگ رو دیدم که داشت با کیانا حرف میزد...تا منو دید اخماش رفت تو هم...کاله
کتم رو انداختم رو سرم...رفتم رو به روشون و گفتم
 از اینکخ زخمامو پانسمان کردین ممنونم...بهتره هرچی زودتر بریم اداره...به هیراد گفتم هومن کو؟؟؟هیراد -فرستادمش خونه*((تازه...اون زخماتو بست...حافظشم پاک کردم))*سرمو تکون
دادم و گفتم
 سوییچو بده...بدون هیچ حرفی سوییچ رو بهم داد...دستمو دراز کردم و سوییچ روگرفتم...اومدم برم که با صدای عصبانی سرهنگ سرجام میخکوب شدم
سرهنگ  -میخوای با موتور بری؟؟؟
حق به جانب گفتم
 -اره...نکنه انتظار دارین پیاده برم؟؟؟؟
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ببخشید کم گذاشتم..ولی بازم میزارم....دوستون دارم بوس بوس....قربون همتون.....
سرهنگ  -من خودم ماشین دارم....نیازی نیست با موتور بری...اونم با این حالت ...
جانم؟؟ از کی تا حاال من اینقدر مهم شدم؟؟ خیلی محکم گفتم
 منو هیراد با موتور میریم...همین و بس...اخماش بیشتر رفت تو هم *((همینم مونده بزارم تو با این بچه ژیگول بری...یا خودم به زور
میبرمت...یا خودم باهات میام*))..یه تای ابرمو دادم باال...من موندم تو این که سرهنگ با
این هادی چه پدر گشتگی داره؟؟؟از وقتی اومدم تو حال مدام به هیراد چشم غره میره...با
این حال بیخیال گفتم
 من با موتور میرم...شما هم نمیتونی جلومو بگیری...اومدم برم که بازومو گرفت و در حالیسعی میکرد صداش باال نره گفت
 اینقدر لجبازی نکن هلن..جااااااااااااااااااااااااانم؟؟؟؟؟؟هلن؟؟؟؟با اینکه داشتن ته دلمکارخونه قند اب میکردن ولی اخم کردم و خیلی محکم گفتم
 خانوم واتسون....با تعجب گفت چی؟؟؟ گفتم خانوم واتسون.....بنده به شما اجازه ندادم که به اسم کوچیک صدام کنین....باچشمای گشاد شده زل زد به من و تو ذهنش*(( زخم هتی رو صورتشو بوس کردم تا خوب
بشه...بعد حاال برای من میگه هلن نه خانوم واتسون*))...چشام اندازه نعلبکی گشاد
شد...چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ زخم های روی صورتمو بوسیده؟؟؟؟؟وای یعنی هیچکس نبوده
جلوشو بگیره که این غلط رو نکنه؟؟؟ ولی با این حال خیلی خوش حال
شدم....خیلی....سرهنگ منو بوسیده بود...اروم دستمو کشیدم روی گونم و یه لبخند کوچولو
زدم که بازم چال گونم رو نشون داد.اونم یه لبخند زد و تو ذهنش گفت *((د اخه عاشق
همین خنده های سالی یه بارتم دیگه خانوم خوشگل من))*دیگه واقعا قرمز شدم..یهویی
اخم کرد و گفت
 حاال هر چی...همین که گفتم..با ماشین من میایی....213
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سرمو با ناز کج کردمو گفتم
 خواهش میکنم..دوست دارم با موتور خودم بیام...چشاش گرد شد و تو ذهنش*((تو روخدا از این کارا نکن یهویی دیدی همین جا جلو جمع خوردمت دیگه هیچی ازت نمونه
ها..من بیجنبم از این کارا نکن))*سرخ شدم و سرمو انداختم پایین...تو چرا یذره شرم هم
نداری پسر...بعد از چند لحظه گفت
 خیلی خوب ولی خودم موتورو میرونم شما هم میشنی پشت سرم باشه؟ خوب با هیراد میام دیگهتو ذهنش*((همینم مونده بزارم با اون عوضی بشینی رو موتور.عوضی نشونش میدم فکر
تو رو کامال از سرش بیرون میکنم))* اصال تعجب نکردم..چون تازگی ها فهمیدم هیراد
دوسم داره و به خاطر اینه که تا حاال هیچ جفتی انتخاب نکرده....و تنها مونده
اینم ایدی کانالم @tahahosi n
هر کی خواست عضو بشه...قدمش رو چشم
یه اخم کرد و گفت
 نخیرم خودم میبرمت...تازه ما باید بریم اداره..اون که نباید بیاد؟؟من  -کیانا که باید بیاد مجبوریم ماشین رو بیاریم...
امیر -خیلی خوب...ولی ما دو تا با هم میریم..
 پس هیراد چی؟؟؟کیانا  -رفت...
برگشتم و به کیانا نگاه کردم
 کی رفت؟؟؟کیانا  -همون موقع که شما ها داستین بحث میکردین...
هوففففف....یکم مکث کردم و به امیر گفتم
214
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 باشهنشست پشت موتور و من هم نشستم پشت سرش .هی سعی داشتم فاصله مو باهاش
حفظ کنم ولی نمیشد...هی لیز میخوردم میرفتم پایین...ای بابااا...تو همین فکرا بودم که با
سرعتی که یهویی گرفت و گاز داد کامال از پشت چسبیدم بهش و دستام دورش حلقه
شد..از بس گنده بود به زور دستامو بهم رسوندم.فکرشو بکن؟؟ من در برابرش مثل یه
موشه کوچولو موچولو بودم...وااااای چقدر داغ بود...هه..بایدم داغ باشه..هرچی نباشه اون
یه گرگینه است...احساس ارامش میکردم...که یهو سرعتشو بیشتر کرد یه جیغ خفیف از
هیجان کشیدم و بیشتر چسبیدم بهش.هرچی سرعتش بیشتر میشد فشار دستای من دور
کمرش بیشتر میشد.تو ذهنش گفت*((اگر قراره هر چقدر منم سرعتم بیشتر بشه فشار
دستای تو هم بیشتر بشه...باشه...خودت خواستی پش بزن بریم))*و بعد سرعتشو بیشتر
کرد هرچی سرعتش بیشتر میشد منم فشار دستامو بیشتر میکردم.دیگه دید بیشتر از این
نمیتونه یرعتشو ببره باال یهویی تک چرخ زد...وای ..منو میگی؟ یه جیغی ویغی راه انداخته
بودم که بیا و ببین.حاال این عوضی هم فهمیده بود که سرعتشو بیشتر کنه خودمو بیشتر
میچسبونم بهش دیگه کارش از سرعت گذشته بود داشت حرکات آکروباتیک از خودش در
می اورد.خدایا خودمو به خودت سپردم تو لحظه اخر که کم مونده بود پشتم بخروره زمین
که از ترسم سرمو تو گردنش فرو کردم که اونم با این کار دیگه نتوست کنترلشو حفظ کنه
سریع برگشت به حالت اولیه...ولی از سرعت کم نکرد منم نامردی نکردمو سرمو همون جا
تو گردنش نگه داشتم.هی تو ذهنش گفت*((نکن دختر بال گرفته داری حالی به حولیم
میکنی اگر همین جا زدم کنار خوردمت نگی چرا ها))*بعد کم کم سرعتشو کم کرد.چشام
اندازه دو تا توپ تنیس شده بود اروم کشید کنار اتوبان و توی پارکینگ های مخصوص
اتوبان وایساد و از موتور پیاده شد و موتورو زد رو جک.خیلی جدی اومده بود وایساده بود
روبه روم و زل زده بود تو چشام.کم کم پاهام داشت سست میشد من همینجوری داشتم
نگاش میکردم که یهو کمرم رو گرفت و کشیدم تو بغلش منو میگی!!! چشام داشت از
کاسه میزد بیرون.گفتم

چی کار میکنی سرهنگ؟؟ تو ذهنش * ((تقصیر خودته...هی شیطونی میکنی..حاال نوبتمنه..منم میخوام شیطونی کنم))*برای اینکه فاصله مو باهاش رعایت کنم جفت دستامو
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گذاشته بودم روی سینش جانم؟؟چیشد؟؟ شیطونی؟؟؟میخواد شیطونی کنه؟؟؟ جان
من؟؟؟ بیخود کرده!!! اخمامو کشیدم تو هم ولی اون داشت لبخند ژکوند تحویلم میداد تو
چشام زل زده بودو اروم اروم داشت سرشو می اورد جلو به  1سانتی صورتم رسید چشاش
مدام بین لب هام و چشام میچرخید حاال بدبختی من میدونی چی بود؟؟؟ دوباره مسخ اون
چشای مشکیش شدم...انگار که فلج شده باشم نمیتونستم هیچ کاری انجام بدم...صورتش
هی داشت می اومد نزدیک تر...دیگه واقعا داشت اتفاق میافتاد
وای خدایا داشتم به ارزوم میرسیدم فقط  1سانت مونده بود بازم اومد نزدیک تر.دیگه
داشتم دم و از بازدم اون میگرفتم که.....
ادامه دارد):):):
صدای بوق یه ماشین جفتمونو پروند هوا...هر دو تامون با هم به سمت صدا برگشتیم که
دیدم هومن و کیانا توی ماشین امیر حسین نشستن و هر دو تاشون دارن شیطون ابرو
هاشونو مندازن باال
#########
امیر حسین.
یعنی...یعنی...اگه من دستم به این کیانا بوزینه خر برسه...میدونم چیکارش
کنم...احمق....نمیزاره بوسش کنم...اههههه
*(( بالخره که من دستم به تو میرسه...بالخره که تنها میشیم...من پدرتو در میارم...حاال
ببین کی گفتم
.خخخخخ دستم طال ...همیشه به موقع میرسم ...نمیزارم به آرزوت برسی....خخخخ...ها هاها...
 درد....ابله...حاال بگو بینم هومنو از کجا اوردی کلک؟؟؟ وقتی شما با عشششششقتتتتتتتتتتت میری صفا سیتی....منم میرم عشقمو میارم دیگه... -کیانا....
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 خیلی توب بابا..صبح که شما رفتین کاشف به عمل اومد که ایشون نرفتن و همون جا کناردر منتظر مونده بودن...بعله...االنم که در خدمت شمایم))*
نگاهی به هلن انداختم دیدم سرشو اتداخته پایین و داره ریز ریز میخنده*((به چی میخندی
خوشگل من؟؟؟ الهی من فدای اون خنده های خوشگلت بشم.الهی من قربون اون لبای....
کیانا -هوی هوی هووووووی.....آقا خوشگله استپ کن کجا با این عجله؟؟ قرزون اون لبای
و زهر عقرب...خجالتم نمیکشه پسره بی حیا*)).
چشمای عصبانیم رو دوختم روی چشماش و گفتم*(( کیانا...یا همین االن میری یا میام
جوری چکت میزنم....جورییی چکت میزنم کیانا....که بری بچسبی به تاریخ و فرهنگ*))... .
بلند زد زیر خنده *(( باشه...میرم...ولی به شرط اینکه وسط اتوبان کار ندی دست دختر
مردم))*بعدش گازشو گرفت ک رفت.نفسمو عصبی دادم بیرون.برگشتم سمتش دیدم
سرشو انداخته پایین و سرخ شده*((اخه بچه پرو تو چی داری که من وقتی میبینمت حالی
به حولی میشم؟چرا داری با دل منه بدبخت االکلنگ بازی میکنی؟ چرا داری منو دق مرگ
میکنی؟))*من هی داشتم تو ذهمم حرف میزدم ولی جوری که این سرخ و سفید میشد
((اینو به درخت میگن بزغاله بدون پشم)) حس میکردم انگار داره حرفامو میشنوه...تو
همین فکرا بودم که یهویی گفت
هلن -سرهنگ بهتره حرکت کنیم اگر دیر برسیم سردار ناراحت میشن.
با این حرفش سریع سوار موتور شدمو اونم نشست پشتم.برای اینکه حداقل حال خودم
خراب نشه دیگه سرعتمو زیاد نکردم و مثل ادم رفتم تا اداره.به اداره که رسیدیم سریع کاله
چرمشو انداخت رو سرش و پیاده شد...با هم وارد اداره شدیم....هلن سرشو انداخته بود
پایین و داشت همراه من میومد..هر کی میدیش با تعجب نگاش میکرد...یهو سهیلو دیدم
که داشت با دو میومد سمت من حواسش نبود که به هلن تنه زد هلن مثل تیر چراغ برق
وایساده بود ولی سهیل داشت سقوط میکرد کا هلن سریع دستاشو دور کمر سهیل حلقه
کرد و نزاشت پخش زمین بشه...اخمام رفت تو هم....سهیل یه نفس اسوده کشید برگشت
که از هلن تشکر کنه که وقتی هلنو دید چشاش گرد شد و زیر لب گفت
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 سرهنگ واتسون؟؟؟؟؟ همینجوری داشت با تعجب نگاش میکرد که یهو نگاش سرخوردرو لباش ....هلن هم داشت نگاه چشمای سهیل میکرد.....واااای دیگه داشتم اتیش
میگرفتم...بدجور عصبانی بودم ...که با اون کاری که هلن کرد هم اتیشم خاموش شد هم
خندم گرفت....یهو دستاشو باز کرد و سهیل با کله خورد زمین .هلن خیلی خشک گفت
 بار اخرت باشه که اینجوری زل میزنی به من شیرفهم شد؟؟؟؟ اوه اوه...من که با صداشخودمو خیس کردم چه برسه به سهیل که سنگ کوب کرد بیچاره...بدون توجه به من و
سهیل رفت تو اتاقش...وایساده بودم ببینم تو اتاقش چی کار داره که بعد از  9دقیقه با
لباس های نظامیش اومد بیرون....یه لبخند زدم ولی اون اخم کرده بود...خوبه ..خوشم
اومد....مثل این دخترای اویزون نیست....باهم به سمت اتاق سردار رفتیم....
###########
هلن.
در زدمو با اجازه بابا وارد شدیم .دیدم کیانا و هومن با لبخند های گشادشون دارن ما رو نگاه
می کنن و هی ابرو باال میندازن....یه اخم بهشون کردمو و اونورو نگاه کردم...اتریسا و
سرگرد خانی هم یکم اونور تر کنار هم نشسته بودن....تنها مبل باقی مونده یه مبل 1نفره
بود که منو سرهنگ هم مجبور شدیم بشینیم روی اون...یهو ضربان قلبم رفت باال....به
حدی ضربانش زیاد بود که صداشو واضح میشنیدم...من چه مرگم شده؟؟؟؟ یکم سینمو
ماساژ دادم تا بلکه یکم اروم بشه....هوووف...اروم باش....اروم....برای اینکه حواسمو پرت
کنم به صحبت های پدرم گوش دادم
 خوب همتون میدونید که چرا این جا جمعتون کردم.االن حاج اقا میاد و بین شما ها صیغه 2ساله میخونه که بتونید توی ماموریت راحت باشید هنوز دو دقیقه از حرفش نگذشته بود
که صدای در اومد و بعد هم یه پیر مرد مهربون و خوش چهره ای اوند داخل و نشست رو
صندلی دفترشو باز کرد و گفت
 خوب....این عروس دوماد کجان؟؟؟خندم گرفته بود...به قول فائزه__> zartبابام خندید گفت
 اینا هاش دیگه این  6تا هستن.218
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حاج آقا خنده کوتاهی کرد و گفت
 خیلی خوب...انشالله که خوشبخت بشن..عروس دومادا یکی یکی بشینن کنار هم روی این مبل (با دستش به مبلی که ما روش
نشیته
بودیم اشاره کرد)
اصال دوست نداشتم اول صیغه بین ما خونده بشه بنابراین از روی مبل بلند شدم دست
هومنو کیانا رو گرفتم و نشوندم رو مبل و با امیر حسین جاشون نشستیم (چی؟ چرا؟
چگونع؟ به چه دلیل؟ اخه چرا  1دقیقه سرهنگه و  1دقیقه دیگه امیرحسین؟ تکلیف منو
مشخص کن بالخره کدوم؟ امیر حسین؟ یا سرهنگ؟ -خیلی خوب بابا...از این به بعد
میگم امیر حسین خوبه؟؟؟ -اره^_^) حاج اقا شروع کرد به جاری کردن صیغه منم با چشم
های خبیثم زل زده بودم بهشونو هی ابرو مینداختم باال و ذهناشونو میخوندم
ذهن کیانا*((وای خدایا...خدایا...خدایا..ببین چه هلویی گیرم اومده...اخ من قربون اون قد و
باالت
امیرحسین -خاک بر سر هلو ندیدت))*
برگشتم به امیر حسین نگاه کردم دیدم یه خنده خیلی محو رو لبشه و هی داره برای کیانا
ابرو میندازه باال...برگشتم و رفتم تو ذهن
هومن*((ال..الال..الال..الال...الال...الال...ال..الال..الال.الال.....که امشب شبه عشقه همین امشبو
داریم واسه *))...خاک بر سرت برادر من این چه کاریه اخه؟ این چه فکریه تو این
موقعیت؟ دوباره رفتم تو ذهنش کیانا*((وااااااااااااااااای واااااااااااای......خدایا دارم عروس
میشم...دارم عروس میشم...
امیر -خااااک شرمو خوردی یه ابم روش))*
وااا...شما هم مثل من قبول دارین این دختره کم داره؟؟؟
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هومن*((می بوسم اون لباتو....دینگ دینگ دینگ دینگ دره درینگ))*خاک به سرم هومنو
این کارا...واا...خدایا توبه توبه ..این چه کاریه؟؟؟؟ اینا کال ذهنشناشون مسمومه...بی خیال
با صدای حاج اقا به خودم اومدم
عروس خانوم ایا وکیلم؟؟؟کیانا جوری که انگار دنبالش کردن گفت
 بله..بله..بله...گفتم
 خیلی خوب بابا....مال خودته اینقدر حول نباش...انگار همه منتظر همین حرف من بودنکه یهویی ترکیدن از خنده.هومن ریز ریز داشت میخندید و زی چشمی به قیافه عبوس و
عصبانی کیانا نگاه میکرد.. .کیانا تو دلش داشت واسه من نقشه میکشید*((من یه رویی از
تو بگیرم..یه حالی از تو بگیرم...صبرکن...حاال دیگه حال منو میگیری؟؟))*منم تو دلم گفتم
به همین خیال باش...تازه شروع شده...بعد تز اونا اتریسا و سرگرد خانی خجسته نشستن
تا خطبه خونده بشه...دوباره رفتم تو ذهناشون
اتریسا*((وای خدایا یعنی االن اتوسا االن رسیده کرج یا نه نوچ نوچ ای بابا دلم برای قلم
تنگولیده))*بعد از این حرفش نفسشو ناراحت داد بیرون و لباشو برچید.نه من مطمنم اینا
حالشون خوب نیست.
سرگرد خانی*((تکون بده.....او او....تکون بده...او او..بدنو تکون بده...او او*))...داشت
همزمان با اهنگی که میخوند سر و دستشو خیلی نامحسوس تکون میداد و ضرب گرفته
بود...وای یعنی پوکیده بودم از خنده...این پسرا چرا اینشکلین؟؟؟ چرا اهنگ؟؟؟ حاال
اهنگ قحط بود؟؟؟
 آیا وکیلم؟ ؟؟اتریسا -با استعانت از خداوند متعال و پیامبر بزرگ اسالم و ولی خداوند و با اجازه پدر و
مادر و خواهر دو قلوم که االن کرجه و با اجازه سردار و تمام بزرگتر های جمع...بعدشیه ذره
سرخ و سفید شد و دل سرگرد خانی رو خون کرد تا گفت اری.
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دیگه واقعا تو گلوم گیر کرده بود به محض اینکه اینو گفت.گفتم
زااااااااااااااارررررررررررت ت ت ت ت ت.بازم دوباره صدای شلیک خنده جمع رفت هوا...حاال نوبتی هم باشه نوبت....باهم رفتیم
نشستیم روی مبل.نه یرمو انداختم پایین نه سرخ و سفید شدم و نه هیچ چیز دیگه
ای..خیلی جدی اخم کرده بودم ولی از درون داشتم میخندیدم و به حرف های امیر گوش
میدادم..وای خدایا ترکیده بودم از خنده*((عزیز دلم فدات بشم نه نگی یهویی منو نابود
کنی هاااا..تو رو خدا بگو بله قشنگ بلند بگو صداتو بشنوم.وای خدایا دارم از استرس می
میرم خدا کنه سردار نفهمه چه کلوی زدم...ای وای اگه می فهمید بدبخت میشدم..اگر
میفهمید رفتم به حاج اقا گفتم به جای صیغه یک ساله صیغه مادام العمر بخونه بیچارم
میکرد...وای حاال چی کار کنم؟؟؟ اروم باش...اروم باش...هوففف...بهتر شد))*چشام از
این گشاد تر نمیشد...برگشتم و با تعجب بهش خیره شدم....سرش پایین بود و داشت با
انگستاش بازی میکرد...ای بابا...خدا بگم چی کارت نکنه پسر...برگشتم و به حرف های حاج
اقا گوش دادم....حاج اقا خطبه رو خوند و رو به من همون جمله یه تکراری رو پرسید
ایا وکیلم؟؟؟؟؟یه نگاه جدی به پدرم کردم.وقتی سرشو تکون داد محکم و با جدیت گفتم
 با اجازه پدرم بله.به وضوح صدای نفس عمیقامیرحسین رو کنار گوشم شنیدم...بعد از امضا کردن صیغه
نامه ها که پدرومونو در اوردن همگه با هم احترام گذاشتیم و از اتاق پدرم اومدیم بیرون
امیر حسین.
به محض اینکه از اتاق خارج شدیم سرگرد خانی رو به سروان رضایی گفت
 ببخشید سروات ولی اگه امکان داره برای مرور عملیات چند لحظه بیاید دفتر من کارتوندارم (از اون حرفا بود هااااااا......خوب بگو از اون کارا دارم دیگه..خخخخ))هممون داشتیم
زی لب میخندیدم...هلن مدام برای سروان ابرو باال مینداخت....که هومن گفت
 خوب منم دیگه برم خدافظ.بعد خیلی سریع رفت.221
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کیانا که مسیر رفتنشو با چشم دنبال کرد و بعد از بیرون رفتنش از در اداره گفت
 خوب داداش جونم ،زن داداش جونم .منم دیگه برم که خیلی خستم خدافظ (اره جونخودت...ما هم عر عر دیگه..نه؟؟؟) بعدم بدون اینکه اجازه بده کسی حرف بزنه سریع جیم
زد و رفت بدون اینکه به کیانا نگاه کنم برگشتم و به هلن زل زدم.برگشت سمتم وقتی دید
زل زدم بهش هول شد و سریع گفت
 ام....ام...منم برم دیگه....ببخشید...و بعد هم راه افتاد و خیلی سریع بره تو اتاقش کهپاش گیر کرد به پایه صندله های که برای انتظار گذاشته بودن و شکمش خورد به لبشون و
صدای آخش در اومد.. .دلم ریش شد...آخ الهی بمیرم برات.بلند شو دستشو کشید به
شکمش و صورتش از درد جمع شد...وای تازه یاد زخم روی شکمش افتادم.با کمری خمیده
داشت به سمت اتاقش می رفت که خیلی سریع خودمو به بهش رسوندمو دستمو انداختم
زیر پاش و بلندش کردم و ((وااااا.....خاک به سرم....قبول دارین که این اداره خیلی بی در و
پیکره؟؟؟؟واال....هیچکی نیست بیاد به اینا گیر بده یا دوربینی چیزی......نوچ نوچ نوچ)) به
اتاق خودم بردمش با پام درو بستم و رفتم خوابوندمش روی کاناپه به سمت در رفتم و
قفلش کردم.خدا رو شکر کسی تو راهرو نبود.هر لحظه هر کاری میکردم چشاش گشاد تر
میشد...نشست رو کاناپه و با چشای گشاد شده زل زد به من ولی خیلی طود اخماش رفت
تو هم و دلشو گرفت...از این حالتش خندم گرفت.این موش کوچولوی ترسوی من چه فکر
پیش خودش کرده که اینجوری داره منو نگاه میکنه؟؟؟ یه قدم بهش نزدیک شدم که
خودشو تو کاناپه جمع کرد و با چشای ملظومش...نه نه...ببخشید...مظلومش زل زد به
من...بقیه قدم هامو تند تر برداشتم و جلوی کاناپه زانو زدم.شونه هاشو گرفتم و
خوابوندمش روی کاناپه.هیچ کاری نمیکرد.هیچ تکونی نمیخورد...فقط از درد اخماشو
کشیده بود تو هم....گوشه چادرسو گرفتم و از روش کنار زدم.دستم رفت سمت دکمه های
مانتوش که دستش نشست رو دستم و سرسو به طرفین تکون داد....با چشمام بهش
اطمینان دادم که کاری قرار نیست بکنم...دستاش از روی دستام شل شد و افتاد.سه تا
دکما پایینی مانتوشو باز کردم و تاب سفیدسو زدم باال...وای خدایا ببین پانسمانی که هومن
دیشب کرد به چه روزی افتاده.تمام پانسمان پر خون شده بود.از جام بلند شدم از توی
جعبه کمک های اولیه دو تا گاز استریل برواشتم و برگشتم سمتش....اروم پانسمان رو از
روی شکمش برداشتم که زیرلب گفت
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آیی...اروم زیر لب گفتم ای جان...بمیرم برات ببین چی کار کردی با خودت...من همینجوری
داشتم اروم اروم قربون صدقش میرفتم و اونم داشت با چشمای گشاد شده و دهنی باز منو
نگاه میکرد... .خوب چیکار کنم؟؟؟؟ نمیتونم ببینم درد میکشه...داغون میشم وقتی
اینجوری اخ میگه ((گفت ای نه اخ^__^))اروم داشتم خون روی زخمش پاک میکردم که
یهویی نشست...سرمو بلند کردم که ببینم برای چی نشسته که چشام توی چشای سرخش
قفل شد.ای وای این چه کاری بود که من کردم؟ تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم.اون یه
خون اشام بود و به بوی خون حساس.من باید قبل از اینکه زخمشو باز میکردم جلوی
بینیش رو میگرفتم.اون آرنیا بود و اگر تشنه خون میشد و وحشی میشد دیگه هیچ کس
جلو دارش نبود.مگر 2نفر و اون هم..اون هم...عشقش بود...کسی که آرنیا دوسش داشته
باشه.. .ولی اون شخص کیه؟ بهتره امتحان کنم.اون رو نمیدونم ولی من که دوسش
دارم.خیره شد به زخمش که همینجوری داشت ازش خون میرفت.انگشت اشارشو کشید
روی خونی که از شکمش می اومد .انگشتشو جلوی صورتش نگه داشن و زل زد به
انگشتش ...انگشتشو جلوی بینیش گرفت و بو کشید.داشت انگشتشو میبرد تو دهنش که
مچ دستشو محکم گرفتم و زل زدم تو چشای قرمزش.....داشت با خشم نفس میکشید
دستشو از زیر دستم در آورد خواست بزاره توی دهنش که محکم دستشو پس زدم و...
ادامه دارد):):):
وای که نمیدونین این جمله ادامه دارد چقدر حرص در میاره...خخخخخ...
لباشو با لبام قفل کردم.هنگ کرد.یهو به خودش اودم میخواست ازم جدا بشه دستشو
گذاشت روی سینم و سعی کرد ازم فاصله بگیره ولی من یه دستمو گذاشتم پشت گردنش و
اون یکی رو دور کمرش حلقه کردم و محکم به خودم فشردمش.کم کم اونم باهام همراه
شد...اولش با قدرت...طوری که حس کردم لبام داره کنده میشه...اخ عجب زوری داره
المصب....کم کم اروم شد و بعد از چند دقیقه لباشو از لبام جدا کرد...چشامو باز کردمو به
چشای متعجب و خجالت زدش که دوباره رنگش برگشته بود خیره شدم.تو دلم عروسی بود.
پس اونم منو دوس داره...دوسم داره که با این کارم اروم شد....خدایا عاشقتم....نوکرتم....با
چشمای شیطون و یه لبخند گشاد زل زدم به چشمای خجالت زدش...قبل از اینکه دوباره
حالش بد بشه خوابوندمش و جلوی بینیشو گرفتم.. .سرمو خم کردم و روی شکمش خم
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شدمو زخمشو بوسیدم((....ای فائزه بیشور نفهم بوووووووووق.....اخرش کار خودتو
کردی؟؟؟؟اخرش کاری کردی اینا دو تا چیز کنن؟؟؟؟؟ واقعا که....خجالت بکش بی
شرم...بی حیا...ایششششش-......جوش نخور حلما جونم....این چیزا طبیعیه^__^ -ای درد
و طبیعیه....دختری خر)) زخم رفته رفته خوب شد و دیگه کماال روش بسته شد و محو
شد.دستمو برداشتم و زل زدم به چشمای متعجب و خوشگلش*((آخ الهی من فدای اون
چشای اندازه توپ شدت بشم آخ فدای اون دماغ کوشولو موشولوت))*چشام پایین اومد و
روی لبای خوش رنگ و خوش حالتش قفل شد*((آخ من فدای اون لبای خوش رنگ و
خوشمزت بشم))*با اینکه فقط برای اروم کردن هلن اون کارو کردم ((اره ارواح عمت
بیشور....من که میدونستم تو اخرش کار خودتو میکنی...ای توف به این شانس....من چرا
همون لحظه یه سرباز چروکو از وسط اتاق نیاوردم بیرون؟؟؟؟ ها،؟؟؟ نه چرا واقعا یهو
نشد بابای هلن از پشت میز بیاد بیرون و بگه داشتی چه غلطی میکردی؟؟؟ چرا؟؟چرا من
اون موقع نبودم که بیام پارازیت بندازم؟؟؟؟؟))ولی خیلی چسبید....خوشمزه ترین طمع
دنیا بود.....حتی از عسلم شیرین تر بود.به هلن نگاه کردن خجالت زده سرشو انداخته بود
پایین و نگاهم نمیکرد.دستمو بردم زیر چونشو سرشو بلند کردم.سرش باال بود ولی بازم بهم
نگاه نمیکرد.
بهم نگاه کن.چشماش اروم باال اورد و به چشمام خیره شد.بازم محو اون چشاش شدم و نفهمیدم چی
شد و دوباره سر هامون داشت رفته رفته بهم نزدیک میشد که با صدای دستگیره در که باال
و پایین میشد و بعد صدای سهیل که گفت.
 امیر امیر کجایی؟ رفتی؟به خودمون اومدیم و هردو از جا پریدیم(( .یعنی من کیف میکنم وقتی بین اجرای دیگران
پارازیت میندازم...اخ حال میکنم...چه حالی میده...بدبخت عمم))
حرکت کردم...به پدرم گفتم برن دم اداره وایسن تا منم بیام....
رفتم سمت پارکینگ..از پله های پارکینگ که اومدم پایین سرهنگ رو دیدم که داشت با یه
پسره حرف میزد....بدترین قسمتش میدونین چی بود؟؟؟ اینکه اون پسره نشسته بود رو
کاپوت ماشین مننننن.....تو دنیا بعد از خانوادم....ماشینم عزیزززززززززترین چیزم بود
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.....اونوقت این پسره به قول فائزه زاااااارت...اومده لم داده روش.....با اخم رفتم
سمتشون.....
رو کردم سمت سرهنگ و گفتم
عصر به خیر جناب سرهنگ...با صدام پسره برگشت و مثل بز زل زد به من....دهنش اندازه گاراژ باز موند....تو ذهنش
گفت*((یا خوده خدااا.....عجب جیگیریه.....جونننن....چشاشو....چشاش عجب سگی داره
المصب....باید هر طور شده مخشو بزنم))*هه....زپرشک....به همین خیال باش..یه سرفه
کردم تا بلکه دست از نگاه کردنم برداره...ولی دریغ از یه واکنش..دوباره سرفه کردم....ولی
اون همونجوری داشت مثل بز نگام میکرد....اینبار اینقدر سرفه کردم تا واقعا سرفم گرفت...
عصبی شدم....این چرا مثل بز زل زدا به من؟؟؟؟؟ بابا تموم شدم رفت....ولم کن
دیگه...یهو سرهنگ یه پسگردنی بهش زد که دلم میخواست همونجا بگم ایی دستت طال
سرهنگ جونننن.....ولی جلوی خودم رو گرفتم....به سرهنگ نگاه کردم. .دیدم با اخم زل
زده به همون پسره....صبر کن بینم...این قیافش چقدر اشناست؟؟؟؟؟ وایسا بینم....این
که...این که......با بهت گفتم
تو...تو...تو همونی نیستی که زدی دماغ منو ترکوندی؟؟؟؟؟با یه لبخند مثال مکش مرگماگفت
عه....اون شخص شما بودی؟؟؟ واقعا شرمنده اخالق عرفانیتونم.....زدم دیگه...حاال هم کهچیزی نشده...فقط ترکیده .....من که داشتم با چشای گرد شده نگاش میکردم با صدای
خنده ریز سرهنگ به خودم اومدم ...اخمامو بیشتر کشیدم تو هم...عه عه..عجب رویی داره
این بشر.....گفتم
 یه وقت خجالت نکشین ها....همون پسره گفت کشیدم پاره شد......اخ یعنی کارد میزدی خونم در نمیومد....سرهنگ هی سعی داشتخندشو کنترل کنه ولی نمیتونست....اینو از روی ارزش شونه هاش فهمیدم......داشتم از
حرص می پوکیدم.....عه عه......این پسره که هنوز رو ماشینم نشسته....گفتم
یوقت کاپوت ماشینتون خراب نشه ها....با طعنه گفت225
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نترس....خراب هم شد مالی نی....یکی دیگه میخرم....عجب رویی داره این بشر.....به سرهنگ نگاه کردم داشت ریز ریز میخندید...دوباره به
پسره خیره شدم....گفتم
برای خودتون گفتم....همچین ماشینی باید خیلی گرون باشه....گفتم که....مالی نیست.....یکی دیگه میخرم...شما غصه ماشینه ما رو نخورید....اوممممایل هستید تا یه مسیری با هم باشیم؟؟؟ ایی حرص میخوردم...ایی حرص میخوردم....در
حالی که داشتم از حرص میپوکیدم یه لبخند حرصی زدم و گفتم
نه ممنون...نیازی نیست....خودم ماشین دارم.... ..با پوزخند یه اشاره به پراید درب داغونروبه روی ماشینم کرد و گفت
البد اینه...نه؟؟؟؟ ای خدااا....صبر عیوب بده نزنم لهش کنم....یه لبخند عصبی زدم....سوویچم رو در اوردم....دزدگیرشو زدم و سوار شدم  .سرهنگ با خنده و اون پسره با
چشمای گشاد شده و دهنی باز همچون اسب ابی نگام میکرد...ماشینو روشن کردم و با یه
تیک اف بلند رفتم اخر پارکینگ و یه دور پلیسی زدم برگشتم برم بیرون که جلوی پای
همون پسره زدم رو ترمز و با طعنه گفتم
میخوایید تا یه مسیری برسونمتون؟؟؟ خندیدم و پامو تا ته گذاشتم رو گاز و از پارکینگخارج شدم...آخ حال کردم...آخ حال کردممممم هار هار هار ((ببخشید...ولی دقیقا کیو
کردی؟؟؟؟-هینننن خاک بر سر منحرف ناراستت کنم بیشور-خخخ))
$$$$$$#####
امید حسین.
همین که سرهنگ از پارکینگ رفتوبیرون زدم زیر خنده ...
دوستان گلم شرمنده....تو قسمت  12یادم رفت اینو بزارم
اهههههههههه...به حدی عصبانی شدم که از حسابم خارج شدم ای توف به این
شانس....حاال چی کار کنم؟؟؟؟
رفتم سمت در و گفتم
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 ها؟؟ چیه مزاحم؟؟ خوابیده بودم.کلید گم کردم صبر کن یه دقیقه.خندید و گفت
عه؟؟؟ مزاحم شدم؟ جدی؟ که خوابیده بودی؟ که کلید گم کردی؟ منم که عرعر..اونمعمم بود دو دقیقه پیش سرهنگ تو بغلش بود.
دود از کلم بلند شد.برگشتم بینم هلن کجاست که دیدم نشسته لبه پنجره.یه چشمک برام
زد و از پنجره پرید پایین.ترسیدمو بلند گفتم
نننننننننننهههههههههههسهیل-زهرمار و نه خودم دیدم چی چی رو نه حرف مفت نزن در و باز کن بینم چی کارش
کردی دختر مردمو؟ بعدشم شروع کرد با مشت کوبیدن به در و اسم سرهنگ رو صدا
زدن....قبل از اینکه همه جمع بشن سریع در و باز کردم و سهیل که میخواست با مشت
دوباره به در بکوبه دستش تو هوا خشک شد و من از خنده روده بر شدم.چون هلن دقیقا
پشت سرش به دیوار تکیه داده بود و دست به سینه و با یه لبخند گوگولی به من نگاه
میکرد.سهیل منو که دید گفت
 کجا گذاشتیش؟ تا من اومدم کجا چپوندیش؟هر لحظه چشمام داشت گرد تر میشدطورب حرف میزد انگار داره درباره یه لباس حرف میزنه....با تعجب گفت
چیو کجا گذاشتم؟؟؟سهیل -سرهنگ....سرهنگ واتسونو کجا گذاشتی؟؟؟
هلن -من اینجام...
با صداش  211درجه به عقب برگشت و دهنش اندازه یه پلیکان باز شد...
سهیل -تو....تو...تو...مگه...مگه...تو اتاق این نبودی؟؟؟ و با دستش به من اشاره کرد.
هلن با لحن سرد و خشکی که مو به تن ادم سیخ میکرد گفت
هلن -اوال تو نه و شما یادم نمیاد بین پسرخاله هام شخصی به نام سهیل بوده باشه .ثانیا
من چرا باید تو اتاق به قول شما این باشم؟ احتماال خواب زده شدید....
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با قدر دانی به هلن نگاه کردم و یه چشمک ریز براش زدم.خیلی جدی اخم کرد و به من
گفت
 سرهنگ اگه میشه لطف کنین و پرونده رو بدین ..باید یه مطالعه مجدد روی پروندهداشته باشم...تو دلم گفتم ای به چشم خانوم کوشولوی خوشگل من که چشاش گرد شد و
زودی سرشو انداخت پایین و سرخ شد....کم کم داشتم یقین پیدا میکردم که شاید اون
میتونه صدامو بشنوه....دوباره هلن گفت
 جناب سرهنگ؟ اوه...بله...االن میارم...رفتم داخل و پرونده رو اوردم.به سمتش گرفتمش...دستشو اوردباال و پرونده رو گرفت...یه لحظه سرشو باال گرفت و چشاش تو چشام قفل شد....عاشق نی
نی چشاش بودم.....همینجوری داشتیم خیره خیره همدیگه رو نگاه میکردیم که با سرفه یه
نفر به خودمون اومدیم و دست از نگاه کردن همدیگه برداشتیم...هلن با یه تشکر خشک و
خالی پرونده رو ازم گرفت و به سهیل اخم کرد و رفت...همینجورب داشتم به رفتنش نگاه
میکردم که سهیل زد تو پهلوم گفت
 خوردیش دختر مردمو...راستی..من خودم با چشای خودم دیدم که تو سرهنگو گرفتی توبغلت و رفتی تو اتاقت....
زدم رو شونش و گفتم
 داداش یادت باشه حتما یه وقت واست بگیرم وقت چی؟؟؟وقت چشم پزشکی...نمره چشات زیادی رفته باال...دندوناشو از خشم بهم سایید و دیگه هیچی نگفت
هلن رفتم تو اتاق خودم..درو بستم و به در تکیه دادم.....قلبم عین گنجیشک میزد.....یه
حس ناشناخته تو وجودم بود...یه لبخند بی اراده اومد گوشه لبم...با پشت دست اروم روی
لبمو لمس کردم .لبخندم عمیق تر شد...دست خودم نبود که باهاش همراه شدم...میتونم
به جرات قسم بخورم که طمع لباش چیزی فراتر از عسل بود(( ....نوچ نوچ....تو خجالت
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نمیکشی؟؟؟ حداقل این پسره...کیه اسمش؟؟؟ اها امیر...اون مالحظه نمیکنه حداقل تو
مالحظه کن -...اه اه اههههه.....اینقدر بدم میاد میری تو حس یهو این حلما بوزینه میاد
میپره وسط حست.ایشششششش...-.....اه اه....دختره...الله اکبر...برو ...برو هی برو تو
حس اصال -...زت زیاد))
با یاد اوری چند دقیقه پیش تپش های قلبم بیشتر شد...اروم دستمو روی سینم
گذاشتم....هووووووف......من چه مرگم شده؟؟؟؟ چرا دوباره ضربان قلبم رفت رو هزار؟؟؟
چرا تموم تنم گر گرفته؟؟؟ نفس عمیق ...نفس عمیق.... .اروم به سمت میزم رفتم و
پشتش نشستم....دوباره یه لبخند زدم...واقعا چه حس قشنگی بود وقتی اون
داشت((....اهم..اهم....خجالت هم خوب چیزیه خواهر-...دههههه وقتی این حلما نیست
این وجدان خرم میاد پارازیت میندازه-....اووووی...با وجدانت درست حرف بزن-...میزنم
لهت میکنم هااا -وااا...میخوای خودتو بزنی؟؟مگه خود درگیری داری؟؟ -ای خداااا..اینا کی
بودن کردی رفیقم؟؟؟هووووف))
چند تا نفس عمیق کشیدم تا حواسم بیاد سرجاش...حواسم اومد ولی قلبم هنوز بی قراری
میکرد...اهمیت ندادم...سرمو با پرونده گرم کردم...یه نفر در زد و تندی پرید تو اتاق.سرمو
که بلند کردم اتریسا رو دیدم که صورتش سرخ سرخ شده بود...کامال معلوم بود از خجالت
سرخ شده....یه لبخند خیلی محوی هم روی لبش بود....دستمو زدم زیر چونم و با ذوق
بهش خیره شدم....رفتم تو ذهنش ولی زودی اومدم بیرون...خاک به سرم...اینا چرا یذره
شرم و حیا ندارن؟؟؟ههههیییییین.....نوچ نوچ.نوچ ((خوبه خوبه!!!! .خودت تا نیم ساعت
پیش داشتی لبای پسر مردمو میکندی اونوقت این بدبخت اومده بغلش کرده یه خورده
قربون صدقش رفته تو داری بهش گیر میدی؟اصال تو چرا داری تو ذهن دیگران فضولی
میکنی؟؟؟-اوال که من حق دارم تو ذهن همه دخالت کنم...دوما...شوهر خودمه به تو
چه؟؟؟-شوهر خودمه به تو چه...بشین بینم بابا..عه عه عه ....هنوز پنج دقیقه هم از صیغه
تون نگذشته که اینجوری درجا ازش نقطه چین گرفتی..اونوقت داری میگی شوهر خودمه به
تو چه؟؟؟ -اون از من گرفت....نه من از اون-...چه ربطی داره؟؟ مهم اینکه شما هم
باهاش همراهی کردی -...بازم میگم به تو چه اخه...مگه فضولی؟ ؟؟؟ -رو که رو
نیست....سنگ پا قزوینه)) دیگه به حرف های وجدان خرم گوش ندادم.......اتریسا
همونجوری به در تکیه داده بود و چشاشوهم بسته بود....از همه بدتر اون نیش بازش
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بود.....نوچ نوچ نوچ....معلوم نیست پسره چی کرده کی اینجوری سرخ شده...بزار دوباره
برم تو ذهنش
نه...دوباره اومدم بیرون....اروم از جام بلند شدم و رفتم رو به روش وایسادم...یهو خیلی
بلند گفتم
سروان رضایی معلوم هست کجایی؟؟؟ دو ساعته دارم صدات میکنم...با وحشت چشاشو وا کرد
فوری احترام گذاشت و گفت
اتریسا-ب..بله قربان.....من..من...
با قیافه برزخی نگاش کردم رنگش مثل گچ سفید شده بود .یهو زدم زیر خنده... .حاال نخند
کی بخند... .وااای قیافش دیدنی بود....داشت مثل این سکته ای ها نگام میکرد... .بین خنده
هام گفتم
هه...وای قیافت دیدنی بود اتریسا...خخخ....سرمو که اوردم باال دیدم داره دود از کلشبلند میشه
اتریسا -من تا تورو خفه نکنم اروم نمیشم...اوم اوه...
وای وای نگو تورو خدا ...ترسیدم....به سمتم خیز گرفت که فوری در رفتم...اونم بعد ازاندکی حرص خوردن رفت نشست پشت میزش...شیطون ابرو باال انداختم و گفتم
 سرگرد چیکارت داشت ناقال؟ ؟؟؟اتریسا -داشتیم درباره پرونده حرف میدیم.با لحن مسخره ای گفتم
 آهان بعله...منم عرعر دیگه؟؟؟کوفت....اصال به توچه؟؟؟ تو چیکاره ای؟؟؟هیچ به خدا جانم...ارام باش....فقط میخواستم بگم اینقدر تابلو بازی در نیار...طوری که تورفتار میکنی همه میفهمن شما داشتین تو اتاق چیکار میکردین...
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سرخ شد و سرشو انداخت پایین*((خاک به سرم...راس میگه هااا...چرا به فکر خودم
نرسید؟؟؟ یعنی اینقدر تابلو بودم؟؟؟ وااای))*ریز خندیدم و سرمو تکون دادم.
###########
هوفففففففف....بالخره رسیدم خونه...فوری پریدم تو حموم...اخیششش....جیگرم حال
اومد.. .شما که نمیدونین این اب سرد چقدر انرژی میده....البته فقط واس من ها...نرین
زیر آب یخ سکته کنین خونتون بیافته گردنم؟؟ آفرين....از حموم کا اومدم بیرون هومنو
دیدم که با عجله رفت تو اتاقش...یه لبخند خبیث زدم...رفتم و یه دست تاب و شلوارک
سفید هز کوله ام در اوردم و پوشیدم...موهامو خشک کردم و شروع کردم به شونه
زدنشون...هووووف بازم بلند شدن باید کوتاهشون کنم ((نکته -یه خوبی دیگه ای که خون
اشاما دارن اینه که رشد موهاشون سریعه....ولی مال من خیلی سریع تره...طوری که
موهای پسرونه ام حاال تبدیل به موهای گیسو کمند شده بود از بس که بلند شده
بودن...واال....االن بلندیشون تا روی باسنم میرسن....پووووفففف))با کش دم اسبی
بستمشون....پاورچین پاورچین رفتم در اتاق هومن....اروم بدون اینکه صدای ایجاد کنم
درشو بلز کردم...به داخل سرک کشیدم...بعله...اقا پشت به در روی تخت نشسته بودن و
داشتن با یه چیزی ور میرفتن...اروم اروم رفتم سمتش...بدون اینکه متوجه بشه نشستم رو
تخت و از روی شونش به دستش نگاه کردم...اهاان...بعله...مچتو گرفتم...اقا هومن داشتن
با کیانا خانوم چت میفرماییدند ((خاک بر مخت با این جمله بندیت)) اوه اوه....چه دل و
قلوه ای هم بهم میدن....هومن غرق چت کردن بود و متوجه نشده بود کا االن  11دقیقه
است باال سرشم و دارم چت کردنشو میبینم.....داشتم به صفحه گوشی نگاه میکردم...یهو
هومن یه چز نوشت که بلند گفتم
 نهههه....اینو ننویس...آقا....هومنو میگی؟؟؟از ترسش گوشیشو پرت کرد هوا خکدشم از پشت پرت شد پایین
کمرش نابود شد بچم..
هومن -اخخخ..اییی کمرم....
دیگه نتونستم طاقت بیارم پوکیدم از خنده...صورتش از درد قرمز شده بود
هومن -تو...تو...تو از کی اینجایی؟؟؟ اصال برای چی بی اجازه اومدی تو اتاق من؟؟؟
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از وقتی که داشتی با کیانا خانومممم چت میکردی...چی؟؟؟؟ تو خجالت نمیکشی؟؟؟ االن حسابتو میرسم...بعد یهو بلند شد منو گرفت وشروع کرد به زدن من با مشت...البته نمایشی...در حالی که از خنده اشکم در اومده بود به
زور گفتم
هه چقدر حال میده...وای که چقدر حال میده بپری وسط حال یکیعه؟؟؟ که حال میده؟؟؟ خیلی خوب باشه...االن نشونت میدم...منم آیی حال میکنموقتی تو رو قلقلک میدم..
شردع کرد به قلقک دادنم....حاال من هی جیغ میزدم و میگفتم بسه ولی اون با خیال راحت
قلقلکم میداد...
هومن -که میای فضولی دیگه؟؟ اره؟؟؟ باشه..باشه...اخ که چقدر حال میده...
ب..بسه...تو..رو..خدا...بسه..خفه..شدم...بالخره ولم کردم از خنده به نفس نفس افتادهبودم
هومن -خوب فضول خانوم...بگو بینم چی دیدی؟ ؟
اوممم...چیز که زیاد دیدم...عزیزم..گلم..عاشقتم...دوست دارم...اون یکی ها رو همبگم؟؟؟با خشم میخواست دوباره قلقلکم بده که با خنده گفتم
 نه دبگه تو رو خدا..االن از خنده میپوکم..با خنده اومد کنارم نشست....دستشو کشید روبموهام و گفت
مگه تو موهات کوتاه نبود؟؟؟ پس حاال چرا اینقدر بلند شدن؟؟؟اممم...همینجوری...هومن*((جل الخالق... .خدایا این دیگه چجور موهایه؟؟؟ این از رنگشون اینم از
رشدشون...عجب*))O_o
 -هومن میشه یه سوال ازت بپرسم؟؟؟
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چه سوالی؟؟؟خودمو باال کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم پاهامو جمع کردم و مظلوم گفتم
این روزا همش یجوریم.... خواهر گلم چجوریه؟؟؟؟ شروع کردم به تعریف کردن براش....از اینکه الکی تنم گر میگرفت....یا اینکه یهو تپش قلبم یهو زیاد میشد...تو طول حرف زدنم
هومن فقط با نیش باز و چشمای شیطون داشت نگام میکرد....وقتی حرفام تموم شد با
لحن شیطونی گفت
 خوب...دقیقا کی همچین میشی؟؟؟ گفتموقتی تو ادارم.... دقیقا کجای اداره؟؟؟ یهو از دهنم پرید وقتز نزدیگ نزدیک سرهنگم...خودمم از حرفی که زدم تعجب کردم....هن؟؟ هومن خندید و لپمو کشید و گفت
 یعنی تو نمیدونی اینا یعنی چی؟؟؟ با تعجب سرمو به معنی نه تکون دادم*(( اخی....از دست رفتی خواهرم....حداقل یه شرمی یه حیایی یه چیزی....نوچ
نوچ*))...وا...یعنی چی؟؟؟؟
هومن -از دست رفتی خواهر گلم...
سوالی نگاش کردم که شیطون گفت
اووووف....تو چرا اینقدر دیر میگیری؟؟؟؟بابا...عاشق شدی رفت...تمام...کم کم چشام گرد شد...با بهت نگاش کردم که زد زیر خنده...بعد از اینکه خندید با لحن
مهربونی گفت
 یعنی خودت نفهمیدی؟؟؟233
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همینجوری داشتم نگاش میکردمزیر لب گفتم
نه..نه..این امکان نداره...این امکان نداره...هومن با سرخوشی گفت
 چرا..داره...عاشق شدی رفت....یهوووو افتادیم تو یه عروسی....نزدیک بود گریم بگیره...گوشی هومن شروع کرد به زنگ خوردن...رفت پایین تخت تا
پیداش کنه و جواب بده....منم نموندمو فورز ار تت پایین پریدمو با دو رفتم تو
حیاط....نه...نه...این امکان نداشت...لعنتی....اههه....اخه مگه ادم قحط بود که من عاشق
این شدم؟؟؟ اگه یه ادم معمولی بود عیبی نداشت.....ولی حاال...اون یه گرگینا بود و
من...یه خون اشام...به دیوار تکیه دادم سر خوردم پایین....لعنتی لعنتی...اخه چرا؟؟؟
اشکام دونه دونه روی صورتم میریختن...از این که عاشقش شدم ناراحت نیستم...از اینکه
ما دوا دشمن خونی همیم ناراحتم...اگه جان بفهمه حتمی یه بالیی به سرش
میاره....نه..ته...من نمیزارم...نمیزارم...بلند شدم و اشکامو پاک کردم...رفتم داخل...همون
لحظه گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن...فوری جواب دادم...
بله؟؟؟جان -هورا؟انگار که یه سطل اب یخ ریخته باشن روم..اب دهنمو قورت دادم و اروم گفتم
 سالم.جان -سالم؟ هه....ببین هورا بدون اینکه مقدمه چینی کنم میرم سر اصل مطلب...یا همین
االن از خانوادت دور میشی یا یه کاری میکنم که از اینکه برگردونی پیششون پشیمون
بشی...
از خشم میلرزیدم گفتم
 حق نداری به خانوادم نزدیک بشی جان...به اندازه کافی منو از خانوادم دور کردی...دیگابسه...من نمیخوام دیگه از...
 -ساکت شو.
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با دادی که زد حرف تو دهنم ماسید...بار اولی بود که جان سرم داد میزد...ولی...اخه...اون
چرا نمیخواد من پیش خانوادم باشم؟؟؟ با خشم گفت
 با بد کسی در افتادی....نباید این کارو میکردی هورا...کاری میکنم که از کردت پشیمونبشی....درضمن...بعد یه پوزخند صدا دار زد و گفت
 گفته بودم از اون پسر گرگیه دوری کن...نگفتم؟ ؟؟ حاال عاشقش شدی؟؟؟ هه....منتظرباش...منتظر یه اتفاق غیر منتظره باش هورا...قبال زیادی بهت فرصت دادم ....زیادی بهت
اخطار دادم ولی تو به هیچکدومشون توجهی نکردی....بد کردی هورا...خیلی بد
کردی.....متاسفم که اینو میگم ولی اینو بدون ....من...ژنرال جان واتسون......به زودی
خانوادتو نابود میکنم....بووووق بوووق بوووق...
با چشای اشکی زل زدم به صفحه گوشی که دیگه خاموش شده بود...بدنم از خشم
میلرزید...فریادی از روی خشم کشیدمو گوشیو کوبندم به دیوار...گوشی کامل داغون
شد.....دستمو گذاشتم روی سرم تا از عصبانیتم و سردردم کم بشه ولی نشد...روی دو زانو
افتادم....اشکام همونجوری روی گونه اام سرازیر میشدن...حرف های جان تو گوشم اکو
شد....خانوادتو نابود میکنم...خانوادتو نابود میکنم....
اخه....چرا؟؟ مگه خانواده من چیکار کردن که تو میخوای نابدشون کنی؟؟ نمیزارم...اگه
شده خودم بمیرم نمیزارم صدمه ای به خانوادم بزنی...از صدای دادم هومن تندی از اتاق
اومد بیرون..دید که من اینجوری روی زمین نشستم و سرمو بین دستام گرفتم با دو اومد
سمتم و سرمو تو آغوشش گرفت...
هومن -هلن چیشده؟؟؟ چرا یهو داد زدی؟؟؟ وا...چرا گوشیتو خورد کردی؟؟؟ هلن؟؟؟
نیاز به ارامش داشتم...دستامو دور کمرش حلقه کردم و سرمو به سینش فشردم....اشکام
دونه دونه روی گونم جاری میشدن....هومن که از کارای من شوکه شده بود اروم سرمو
نوازش کرد...گفت
 چی خواهر گلمو ناراحت کرده؟؟؟ الهی دورت بگردم چرا گریه میکنی؟؟؟ اتفاقیافتاده؟؟؟
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نه...نباید بزارم اونا بفهمن...نمیزارم...نمیزارم حتی یه مو از سرشون کم بشه...سرمو از روی
سینش جدا کردم اشکما تند تند پاک کردم...بغضمو خوردم و گفتم
 هیچ..هیچی...هیچی نشده...فقط....یکم ناراحت بودم...هومن -و چی باعث ناراحتیت شده؟؟؟
هیچی هومن...بیخیال شو.. .هومن -نوچ تا نگی ولت نمیکنم...بعد یهو جفت دستامو محکم گرفت.
هر چقدر تقال میکردم ولم نمیکرد....دهههه
 عههه....هومن ولم کن دیگه..ولم نکنی جیغ میزنم هااا خوب بزن...کسی که خونه نیست...مامانو بابا رفتن بیرون فقط منو تو اینجایم پس اگر همجیغ بزنی کسی نمیفهمه...تا نگی چرا گوشیتو اینجوری درب داغون کردی ولت نمیکنم...
دههه...حاال باقالی بیار خر بار کن ((اون خره که میارن باقالی رو بار کن عزززززیییززمم.
...ضرب المثلت از پهنا رفت تو کبدم)) پوووففف....چشامو مظلوم کردمو لبامو غنچه کردم
با لحن بچه گونه ای گفتم
داداسی...داداس ژونم...ولم تون دیده....تولوخدا...خواهس موتونم...با خنده ولم کرد و دماغمو کشید و گفت
 هی خدااا....اخه خجالت نمیکشی؟؟؟ خیر سرت سنی ازت گذشته...دیگه وقته شوهرکردنته اونوقت اینجوری این بچه کوشولو ها حرف میزنی؟؟ نوچ نوچ...
با خنده یه مشت زدم به بازوش
#########
خوابم نمیبرد.....همش نگران حرفای جان بودم...با این 21سالی که پیشش بودم سناخت
کاملی ازش داستم...اگه یه حرفی رو بزنه حتما پاش وایمیسه...تا اون کارو عملی نکنه
دست بردار نیست....خیلی میترسیدم که بالیی به سر خانوادم بیاره....نفسمو دادم
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بیرون...بی اختیار بلند شدم و رفتم سمت کوله پشتیم...زیپشو باز کردم و عکس امیر رو از
داخلش در اوردم بیرون...
با دیدن لبخندش دوباره تپش قلبم رفت باال...نه...نه...من نمیزارم از این بیشتر عاشق
بشم..باید جلویی خودمو بگیرم....منو اون بهم نمیخوریم.....ولی...پس دلم چی؟؟؟ عقلم
میگفت اون دشمنته...نمیتونی دوسش داشته باشی....ولی دلم میگفت مهم نیست اون
کیه...مهم اینکه تو دوسش داری...مهم تویی فقط تو...نمیدونستم به حرف کدومشون گوش
بدم...دلم و عقلم داشتن سر دوست داشتن یا نداشتن امیر جدال میکردن....دوباره به
چشمای مثل شبش خیره شدم....عاشق چشمای مشکیس شدم...اره...عاشق
شدم....بدجوری هم عاشق شدم...هرکاری کنم نمیتونم منکرش بشم....ولی ...میتونم که
بروز ندم؟؟ اره خودشه...نباید بروز بدم...باید کاری کنم که فراموشش کنم...ولی خودمم
میدونم که نمیتونم...اومدیمو اونم دوسم داشت....اونوقت چی؟؟؟ از اینکه این عشق دو
طرفه باشه یه لبخند بی اراده اومد گوشه لبم ولی با یاد اوری حرف های جان لبخندم محو
شد....اگه...اگه به اونم اسیب بزنه چی؟؟؟ هر چی بگی از جان برمیاد.....حاال چیکار
کنم؟؟؟وای خدایا....اخه این چه مخمصه ای که من افتادم توش.....هه....خیر سرم ارنیام
اونوقت...
هه...خیر سرم ارنیام...ملکه خون اشام ها ...اونوقت...
دارم از تهدید جان میترسم؟؟اره میترسم...چون اگه من نباشم مطمنا یه بالیی به سرشون
میاره...نه...نمیزارم..من خانوادمو به سختی بدست اوردم...نمیزارم خیلی راحت خانوادمو ازم
بگیره....
باید هر طور شده ازشون محافظت کنم.....
عکس امیرو نگاه کردم...بی اختیار بوسیدمش....خودمم هنگ کردم از اینکارم.....بی
خیال....
####$#######
صبح با صدای بع بعی که میومد بیدار شدم..تعجب کردم..مگه ما تو خونمون گوسفند
داشتیم؟؟؟O_oوا...گوسفندمون کجا بود؟؟؟ با تعجب چشامو وا کردم که یهو با اب یخی که
ریخته شد روم.. .با وحشت نشستم سرجام.....یه نگا به اطراف کردم دیدم بعله....اقا هومن
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منو خیس کردن.....تو یکی از دستاش که لیوان بود...تو اون یکی هم گوشی خودش بود و
صدا بع بع از اونجا میومد...انگشتمو اوردم باال و گفتم
هومن....خفت میکنم...دارت میزنم...بعد از این حرفم مقل یوزپلنگ افتادم دنبالش....حاالمن بدو اون بدو...من بدو اون بدو...
من -مگه مرض داری بزغاله؟؟؟ این چه طرزه بیدار کردنه؟؟؟ تو مگه نمیدونی من از اینکه
لباسام خیس بشن بدم میاد ها؟؟؟ ((حاال لباس تنم نبود هااا...لخت هم نبودم هاااا فقط
یه کوشولو لباسام منکراتی بود))^__^....
هومن -خو چیکار کنم؟؟؟؟ هر کاری کردم بیدار نشدی...
من-چرا دروغ میگی؟؟؟ تو که خودت میدونی من خوابم خیلی سبکه....
هومن -عه؟؟؟ پس کرم داشتم....
با تعجب سرجام وایسادم...داشتم معنی حرفشو هالجی میکردم؟؟؟ کرم داشته؟ ؟؟
چچچچچیییی؟؟؟؟؟ بیچارت میکنم ....جیغ زدم
 هومن دخلت اومده... .یهو هومن درست مثل این زنا کوبید تو صورت خودش صداشو نازک کرد و گفت
ای وای خاک عالم به سرم شد...دختری چشم سفید....اینجوری میخوای دخل منوبیاری؟؟؟ با این لباسا،؟؟ تو خجالت نمیکشی؟؟؟ شرم نمیکنی؟؟؟؟ بی حیا ..چشم
سفید....
بعد درست مثل جواد رضویان دستاشو برد باال اورد پایین مثال صورت خودشو چنگ
مینداخت...از اونور هم یک قری میومد که بیا و ببین....مدام پشت سرم هم میگفت
 ای وای خاک به سرم شد....مرده بودم از خنده...صبر کن بینم..وا؟؟؟ مگه من چمه؟؟؟ با تعجب یه نگاه به خودم انداختم...دهنم باز موند....یا خوده
خدا....من چرا این ریختیم...هبیییییینننن....چشاتونو درویش کنیین بی حیا
ها....بله...شمای که داری این متنو میخونی.. .روتو کن اونور تا بگم لباس چی تو تنم
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بود....یه نیم تنه سفید با یه شورتک سفید....کال دارو ندارم افتاده بود بیرون(( ....خوب
چیکار کنم؟؟؟ عادت کردم با اینجور لباسا بخوابم خوووو -.....بدبخت امیرحسین...چجوری
میخواد تو ماموریت طاقت بیاره؟؟؟-زهر رتیل...بی ادب)) هومن یه چشمک بهم زد و گفت
 میگم اگه کیانا رو طالق بدم زنم میشی؟؟؟؟ اینبار کنترل تلویزیونی که روی دسته مبلبود برداشتم به سمتش پرتاب کردم و در عرض یه چشم بهم زدن رفتم تو اتاقم...یه دوش
گرفتم و وومدم بیرون...اینبار یه دست لباس ادمیزادی پوشیدم...یه شلوار ورزشیه ابی
اسمونی با تیشرت ابی اسمونی....موهامو هم خشک کردم و ازادانه دورم ریختم..واو...ببین
تا کجا رسیدن...وللش...به چشمام نگاه کردم...االن ابی شده بودن....درست مقل
قدیما...چون لباسام ابی بود حاال رگه های ابی که تو چشام بود بیشتر شدن...ووویییییی
بخورم خودمو...عجب چشای دارم من((من اگه پارازیت نندازم شبم صبح نمیشه...ده اخه
چلمنگ... .اگه تو از خودت تعریف نکنی کی تعریف کنه اخه؟؟؟؟؟ اه اه اه)) بدو بدو از
اتاق اومدم بیرون و رفتم تو اشپزخونه.....ما مثل بقیه میز ناهارخوری نداشتیم...واین کیفش
بیشتر بود....با صدای پر انرژی گفتم
 به به...سالم بر اهالی خانه...بابام با خنده گفت
 سالم دختر گلم....چطوری باباجون؟؟؟ عالی... بیا بشین پیش من.....رفتم بغل بابام نشستم.... .امروز و بابام مرخصی گرفته بود...هم برای من..هم برای خودش.
...بعد از اینکه صبحانمونو خوردیم...بابام گفت
 پایه هستین بریم دور دور؟؟؟؟مامان-اوممم خوبه....بدک نیست..خستگیمونم در میره..
هومن -اخجوننن...منم پایه ام
 من که کال چهارپایه ام....239
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خندیدن...بلند شدم ..اول به مادرم کمکم کردم تا بشینه رو ویلچر بعد خودم سفره رو جمع
کردم....
#####
اهههه....ماشین هومن که تعمیر گاه بود...ماشین خودمم که بیستر از دونفر جا
نمیگرفت....حاال مجبور بودیم خودمون پیاده بریم تا همین پارک سر کوچه....ولی این پارکه
هم پارک بود هااا....سر سبز((نکنه انتظار داشتی قرمز باشن؟؟؟؟)) یه جایش بود همش
دار و درخت بود...اصوال کسی هم اونجا نمیرفت..نیست که یه نمه تاریک بود وای
همین...خالصه رفتیم تو پارک زیر یه درخت بزرگ زیر انداز و پهن کردیم و نشستیم...به
دستام تکیه داده بودم و داشتم از هوای ازاد لذت میبردم که یهو..
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ادامه دارد):):):
یه چیز خورد تو دلم....اخ...این دیگه چی بود...اییی....سرمو بلند کردم دیدم یه توپ والیبال
افتاده کنار پام...با خشم توپو برداشتم...سرم پایین بود که دو جفت کفش ورزشی پسرونه
روبه روم دیدم...اومدم باال رسیدم به یه شلوار لی پر رنگ....ابروهام پرید باال...دوباره رفتم
باالترتر رسیدم به...سریع اونم رد کردم....یا خدا...عجب هیکلی داره....لباساش داشت جر
میخورد از بس هیکلی بود....یه تیشرت ابی نفتی با راه راه های سفید....رفتم باالتر تر
تر...عه...اینکه امیره...اونم داشت با تعجب به من نگاه میکرد...بلند شدم...
########
امیرحسین.
داشتیم با بچه ها تو پارک والیبال بلزی میکردیم که هادی یهو یه ضربه خیلی محکم زد که
توپ منحرف شد و رفت یه جایی دیگه...با چشم توپو دنبال کردم ...صاف خورد تو شکم
دختره....خخخخ...اخی....فکر کنم شکمش پوکید...رفتم تا توپو ازش بگیرم...وقتی رسیدم
اول یه نگاه متعجب به کفشام انداخت بعد کم کم سرشو اورد باال تا رسید به
چهرم..هلن؟؟؟ هلن اینجا چیکار میکنه؟؟؟ ((اخه به تو چه...شاید اونم مثل تو اومده هوا
خوری...واال)) بلند شد ....با اخم گفت
 این توپ مال شماست؟؟؟ گفتم241
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 اره....هلن -عه؟؟؟ شما توپو انداختین اینور؟؟؟؟؟ میخواستم یکم سر به سرش بزارم واس
همین دست به سینه جلوش وایسادم یه ابرومو انداختم باال و گفتم
 اره....چشاش گرد شد....یه پوزخند زد و مثل من یه تای ابروشو انداخت باال و گفت
 عه؟؟؟ پس کار تو بود...لبخند زدمو سرمو باال پایین کردم....چشام گرددشد...اخ دلم....نشستم رو زمین و دلمو
گرفتم...اییی خدا خفت نکنه دختر...به توپ که حاال افتاده بود جلو پام نگاه کردم....سرمو
بلند کردم و به چهره شیطونش خیره شدم...اونم مثل من کنارم نشست در گوشم گفت
 این به اون در....نفساش که میخورد به گوشم باعش میشد مور مورم بشه....خیلی زود بلند شد....منم بلند
شدم...توپو برداشتم...ولی دلم هنوز درد میکرد...پدرسوخته عجب زوریم داشت...یهو دستی
نشست رو شونم...برگشتم دیدم اواااا...اینکه سراد خودمونه....توپو زدم زیر بغلم و فوری
احترام گذاشتم و گفتم
سالم قربان...یه لبخند زد و گفت

 اینجا که دیگه محل کار نیست...راحت باش پسرم...چشم قربان....سردار -این توپو برای چی زدی زیر بغلت؟؟؟؟
با اجازتون داشتیم والیبال بازی میکردیم...اهان...خوب ..برو به بازیت برس پسرم...242
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چشم قربان....اومدم برم که کیانا با دو اومد سمت ما....با ذوق پرید بغل هلن که به درخت تکیه داده
بود...
کیانا -ویییییییی...شما هم اینجاین؟؟؟ چه خوب...اخجونننننن....شوملم کجاست؟؟؟؟
##########
هلن.
بیا....ما را باش فکر میکردبم خانوم دلش واس ما تنگ شده...نگو دلش واس هومن تنگ
شده...با تاسف سرمو تکون دادم...گفتم
 سالم...خوبم..نه تو رو خدا زحمت نده...خانواده هم سالم میرسونن...کیانا -بشین بینیم بابا....کی حال تو رو پرسید؟؟؟ هومن کو؟؟؟؟هومنم کو؟؟؟؟
جاااااااااااااااااااانم؟؟؟؟؟ هومنم؟؟؟؟؟؟؟چشام گرد شد.....عهههههههههههههههههه..اینا
کی اینقدر صمیمی شدن؟؟؟؟؟ خوبه همین دیروز ....پوووووقفففف......یه نگاه به پشت
سر کیانا کرد دیدم داره با ذوق میدوه اینجا...بفرما....اینم از اقا هومن....گفتم
 اونهاش.....داره مثل خر یورتمه میره تا بیاد اینجا.....کیانا گفتجان من...اخجو...چی گفتی؟؟؟؟هیچی به خدا ...اون همینجوری میومد جلو و من همینجوری میرفتم عقب...چشماشو ریزکرد و گفت
 بگو بینم؟؟؟؟ به هومن گفتی خرررر؟؟؟؟؟اره به جان تو....نه نه...یعنی من گفتم؟؟؟ وااا....حرفا میزنی هاا....شما جفتتونخرید^__^...یه جیغ کشید
 به من میگی خر؟؟؟وا....مگه به خودت شک داشتی عزیزززززززززم....243
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 ای درد و عزیزم....ای کوفت و عزیزم....میدونه بدم میاد هی میگه عزیزم ایششششخندیدم و گفتم
 چشمم دیگه نمیگم عزززززززیییییییییزززززززززم... جییییییییییییییییییییییغ.. .هلن میکشمت..... زپرشک....عزیزمممممم....اوه اوه....دخلم اومده...همچین از گوشش دود میزد بیرون کهبیا و ببین....دیدم جونم در خطره پا گذاشتم به فرار....کیانا درست مثل اون گاو وحشی
هاست؟؟؟؟ اره...همونا....افتاده بود دنبالم...انگار که من اون پارچه قرمزه بودم
.....وااااااااای...الفرار....همینجوری داشتیم میدویدیم و میخندیدم...ولی کیانا فقط جیغ جیغ
میکرد....مگه ول میکرد؟؟؟ تقریبا دو دور تو کل پارک دویدیم ولی خانوم تا منو نگیره فکر
کنم ول کن نیست....زپرشک اگه بزارم بگیریم...دویدم تو همون جایی که همش دار و
درخت بود...یذره تاریک بود...ولی میتونستی جلوی پاتو ببینی.....برگشتم و به عقب نگاه
کردم...دبدم کیانا هنوز دنبالمه....برگشتم که یهو خوردم به یه دیوار خیلی سفت....ولی آخه
به قول حلما دیوار این وسط چی کار میکرد؟؟؟؟ بیخیال دیوار... .اخ دماغ نازنینم....برای
بار سوم نابود شد....نه مثل اینکه واقعا خدا با دماغ من لجه... .داشتم سقوط میکردم که
دستای یه نفر دور کمرم حلقه شد....اه اه...عجب عطر تندی دار
ه...اییییی....چشامو وا کردم دیدم صورت یه پسر تو چند سانتیه صورتمه....خیلی زود ازش
جدا شدم....کیانا بهمون رسید نفس نفس زنان گفت
بل..بالخر.ه...گیر....گیرت اوردم....منم در حالی که داشتم نفس نفس میزدم گفتم
 زپر...زپر..زپرشکککککک.....اگه این دیواره اینجا نبود......عمرا گیرم مینداختی.....کیانا بایه خیز اکمد بازمو گرفت و گفت
 که به هومن میگی خر؟؟؟؟ که منو مسخره میکنی؟؟؟؟ االن حالتو میگیرم...یه صدایگفت
 به به....ببینین چه هلو های اینجان....244
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سر منو کیانا با تعجب برگشت سمت صدا....یا خدا....حداقل  1و  6تا پسر اینجا
بودن...همونه که بهش خورده بودم اومد جلو....بقیه هم دورمون کردن....با یه لبخند
چندش داشت به منو کیانا نگاه میکرد...اخم کردم....کیانا ترسیده بود....بازومو محکم گرفته
بود ..خااااااک....خیر سرش گرگینه است... .البته خوب منم ترسیده بودم...ولی نه دیگه تا
اون حد...بردمش پشت سرم.....میخواستم برم که پسره سد راهم شد...اخمم غلیظ تر
شد.....راهمو کج کردم که از اونور برم که وباره سد راهم شد...با صدای کرهیش گفت
 کجا خانوم خانوما؟؟؟ در خدمت باشیم....هیچی نگفتم...چون اگه حرفی میزدم جری تر میشد...واس همین اوندم دوباره راهمو کج
کنم که اومد جلو و دستمو گرفت تو دیتش
 جوووونننن.....چقدر لطیفه...با خشم دستمو کشیدم عقب....گفتمگمشو اونور مرتیکه....یکیشون از پشت سرم گفت
 جووووونننن...ممد عجب صدای داره.....این واس من ...اون یکی واس شما.....همون پسر روبه روییه که داشت با چشاش منو میخورد گفت
 عمرا...این یکی مال خودمه.....اون یکی واس شما....بدنم از شدت خشم میلرزید......کیانا اروم گفت
 هلن....حاال چیکار کنیم؟؟؟؟ من...من...وقتی بترسم.. .هیچ کاری از دستم بر نمیاد.....یکیشون اومد جلو و بازو کیانا رو کشید که جیغ کیانا دراومد....
 نترس خوشگل خانوم....قراره خیلی بهمون خوش بگذره.....فریاد زدم..
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دستتو بکش عوضی....بعد یه لگد خیلی محکم زدم به شکم پسره که بازو کیانا رو ول کردو پرت شد عقب....کیانا که اشکاش در اومده بودن اومد و پشت سرم پناه گرفت....االن
وقتش نبود.....نه..نه....من نباید تبدیل میشدم....همون پسره گفت
اوه اوه....چه دختر چموشی.....اتفاقا من عاشق همچین دخترایم که وحشین....عاشق اینمکه خودم رامشون کنم....
من -دهنتو ببند عوضی.....یه قدم بیایی جلو....
هنوز حرفم تموم نشده بود که سریع اومد جلو و منو گرفت تو بغلش....اهههه
به من دست نزن اشغال....نمیتونستم خودمو آزاد کنم....دستامو جوری پشتم نگه داشته بود که اگه تکونش میدادم
حتما میشکست....اومدم با پاهام بزنم وسط پاش که فهمید و منو محکم کوبوند به درختی
که اونجا بود....با پاهاش پاهامو قفل کرد.....
 ولم کن عوضی....چی از جونم میخوای؟؟؟؟ درحالی که داشت سرشوو میاورد جلو گفت خودتو میخوام خانوم خوشگله.....جسمتو میخوام....یهو جیغ کیانا بلند شد....به پشت سرش نگاه کردم..دیدم اون پنج تایه دیگه گرفتنش و
میخوان با زور ببرنش....یکشون دستشو جلویی دهنش گرفت تا دیگه جیغ نزنه....داد زدم
 ولش کنین عوضیا....با خشم به پسره تنه زدم تا ولم کنه که بدتر خودشو چسبوندبهم...کم کم ترسم داشت به خشمم غلبه میکرد....اگه اینجوری میشد دیگه نمیتونسنم از
پسشون بربیام.....همش داشتم تقال میکردم میخواستم بگم کمک که در دهنمو محکم
گرفت و گفت
 امید....یکی از همون پسرا اومد جلو و اونم منو گرفت....کم کم داشت اشکام در میومد....
همونی که اسمش امید بود با چشمای که شهوت توش موج میزد گفت
 جون داداش بیا و قسمتش کنیم.....246
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پسره -باشه...ولی اول من بعد تو....
لعنتی....حاال چیکار کنم؟؟؟؟ پسره با ولع دستشو میکشید به تن و بدنم....لرزیدم...هر
کاری میکردم نمیتونستم خودمو ازاد کنم....
بالخره اشکام سرازیر شدن....لعنتی...دیگه نمیتونستم از قدرتم استفاده
کنم....نه...نه...نباید بزارم بیشتر از این بترسم....نباید...نباید....پسره در حالی که چشاش
خمار شده بود گفت
 اخی....تو که تا چند لحظه پیش شبیه یه ببر ماده بودی....چیشد؟؟؟چرا موششدی؟؟؟؟نترس عزیزم....نمیزارم بهت بد بگذره....
دستشو گاز گرفتم که برش داشت و عربده کشید....داد زدم
 کممممکککککک....اهااااییی...کسی اینجا نیستتت....کمکمممککککک.....یهو اون یکی باپشت دست کوبید تو دهنم....شوری خون رو تو دهنم حس کردم....نه..نه...دوباره بدنم
شروع کرد به لرزیدن.....البته اینبار نه از ترس....اینبار از روی خشم.....مزه خون داشت
دیونم میکرد.....پسره اومد جلو و تو چشام خیره شد شالمو با یه حرکت کشید که باعث شد
پاره بشه....موهامو کشید....چشامو بستم که جیغ نزنم...با خشم گفت
 خیلی دارام با مالیمت باهات کنار میام...االن نشونت میدم...بعد از زدن این حرفش اومد جلو و.....
ادامه دارد):):):
خیلی سریع لباشو با لبام قفل کرد...حالم داشت بهم میخورد...وحشیانه لبامو میبوسید....از
اینور دستامو این پسره کیه...اها...همونی که امید بود گرفته بود ....و نمیزاشت دستامو باز
کنم.....از همه بدتر این بود که سرشو فرو کرده بود تو گردنم و اونم با وحشی گری گازش
میگرفت.....از اینورم این یکی پاهامو قفل کرده بود...وای خدایا....چیکار کنم؟؟؟اشکام بی
مهابا روی صورتم میریختن ....خدایا خودت به دادم برس....اینقدر محکم لبامو گاز میگرفت
که مطمن بودم االن کبود شدن.....چرا هیچکی از اینجا رد نمیشه.....همینجوری داشتم گریه
میکردم که یهو.
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############
امیر حسین.
معلوم نیس این دخترا کجا رفتن....اوووووف.....االن یه  21دقیقه ای هست که غیبشون
زده....عه عه عه.....مثل این بچه کوچولو ها میدوین دنبال هم...نو نوچ نوچ....هادی و
هومن هم اینجا بودن.....هومن هم منتظر بود تا برگردن ...میخواستم تو ذهنم به کیانا بگم
کجایین که یهو صدای ملتمسشو شنیدم
*(( امیر...امیر...تو رو خدا بیا کمکمون....تو رو خدا زود باش....امیرر*))....با وحشت گفتم
*(( کجایین شما ها؟؟؟؟
تو دار و درختا...زود باش امیر....امیییرررررررر))*وحشت کرده بودم...نکنه بالیی سرشوناومده باشه؟؟؟؟
هادی هم صدای کیانا رو شنیده بود....همزمان با هم دویدم به همون سمتی که
گفت...هومن که از این کار ما جا خورده بود با داد گفت
 کجا میرین؟؟؟؟ منم داد زدم دنبالم بیا حرف نزن....اونم شروع کرد به دویدن.....رفتیم تو دار و درختا....بعد از چنددقیقه گشتن پیداشون کردیم...با اون چیزی که دیدم خشکم زد....در عرض چند ثانیه خشم
تمام وجودمو گرفت....بدنم شروع کرد به لرزیدن....به سمت اون دوتا عوضی که هلنو
گرفته بودن رفتم....با خشم بی سابقه ای یقه جفتشونو گرفتم و کشیدم عقب...به محض
اینکه از هلن جداشون کردم افتاد رو زمین و بدنش شروع کرد به لرزیدن..پدرتونو در میارم
عوضیا....با مشت و لگد افتادم به جونشون....
 عوضی های بی ناموس.....میکشمتون...زندتون نمیزارم...کثافطا....تا سر حد مرگمیزدمشون....جوری که با همون دو تا ضربه اول بیهوش شدن...ولی من تا خونشونو نریزم
ول کن نیستم....نشستم رو سینه اون کسی که داشت هلن منو....می...میبوسید.. .مشتمو
بردم باال و کوبیدم تو صورتش....مشتام خیلی قدرت داشتن...همینجوری که بهش فحش
میدادم بهش مشت میزدم....اینقدر زده بودمش که تمام صورتش پر خون شده بود....
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پدر سگ....خونتو میریزم بی ناموس.....عوضیه ....یکی اومد و منو با زور از روی شکم پسره برداشت....هنوز خالی نشدم....با خشم اون کسی
که بلندم کرد و پس زدم و رفتم سراغ دومیه....اونم تا سر حد مرگ زدم....اینقدر زدمش که
همونجوری که بیهوش بود خون باال اورد....بالخره دون شخص سمج موفق شد و منو ازشون
جدا کرد....با عصبانیت پنجه هامو فرو کردم تو موهام....یاد هلن افتادم...با ترس برگشتم
سمتش..دیدم به درخت تکیه داده و سرشو گذاشته رو زانوهاش....به سمتش رفتم و خیلی
اروم کشیدمش تو بغلم....هنوز داشت گریه میکرد و میلرزید....موهای اشفتشو نوازش
کردم و در گوشش نجوا کنان گفتم
 اروم باش عزیزم....اروم...تموم شد...حسابشو رسیدم...اروم بگیر عشق من....اروم بگیرعمر من....بعد چند لحظه اروم گرفت....ای جونمممم چه میکنه این اصوات
جادویی.....دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود و محکم سرشو به سینم میفشرد....دستمو
بردم زیر چونش و سرشو بلند کردم....تمام صورتش خیس از اشک بود....به چشماش خیره
شدم...درخشان تر از همیشه بود...نگام سر خورد رو لباش...اخمام رفت تو هم.....ببین بی
پدر و مادر چه بالیی به سر لبای خانومم اورده.تمام لبش کبود شده بود و از کنار لبش
باریکه ای از خون جاری شده بود......عوضی .....باید میکشتمش اون بی ناموسو....با خشم
نفس میکشیدم که دوباره هلن شروع کرد به گریه کردن...
 الهی امیر دورت بگرده....چرا گریه میکنی؟؟؟ نترس..من پیشتم....دیگه کسی جرات ندارهبهت صدمه بزنه...اروم ...اروم عزیزم.....یکم که اروم شد گفتم
شما اینجا چی کار میکردین؟؟؟؟؟؟میخواست حرف بزنه که اخماش رفت تو هم و لباشوبهم فشار داد....اخی...دلم اتیش گرفت....لباش میسوخت احتماال....اروم سرمو بردم
جلو...با تعجب بهم خیره شد....ترسید و سرشو برد عقب گفتم
هیششش...اروم....نمیخوام درد بکشی....اروم....به چشمام خیره شد و دیگه هیچ کاری نکرد...چونشو گرفتم خیلی اروم و با مالیمت.....
ادامه دارد):):):
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لباشو بوسیدم....یه اخ گفت که دلم کباب شد....ارومتر از قبل به کارم ادامه دادم....اصال
حضور هومنو و هادی رو فراموش کردم......لباش مطمنم خوب شده بودن...ولی دلم
رضایت نمیداد که ازش جدا بشم(( ....تو...خوردی با اون دلت بیشور)) بالخره با نارضایتی
ازش جدا شدم....به لباش نگاه کردم...خوب شده بودن....درست مثل روز اول....نگام افتاد
به گردنش....خشم تمام وجودمو پر کرد....اروم دستشو کشید به گردنش....و سرشو انداخت
پایین...سرشو کج کردم و یهو کبودی روی گردنشو بوسیدم....هنگ کرده بود ....
اگه ما آلفا ها این خصلتو نداشتیم چیکار میکردیم؟؟؟؟ بوسه آلفا ها شفا بخشه....میتونه
هر زخمی رو خوب کنه...واسه همینه که زخمای هلنو بوسیدم تا خوب بشه...سرمو فرو
کردم تو گردنش...بوی عطرش محشر بود.....اروم اروم جای کبودی هاشو بوسیدم تا خوب
شد.....یه بوسه خیلی ریز هم زدم تنگش و سرمو برداشتم...دیدم هلن سرخ شده و سرشو
انداخته پایین.....الهی من به فدای تو خوشگلم...وقتی قرمز میشه اینقدر خوردنی میشه که
دلم میخواد همینجا کارشو بسازم....
سرشو فرو کرده بود تو یقش و بهم نگاه نمیکرد..تازه یادم افتاد که به جز من و اون چند نفر
دیگه هم هستن....
برگشتم....اون پسرای که مزاحم هلن و کیانا شده بودن اش و الش یه گوشه افتاده
بودن...به هادی نگاه کردم...با ذوق خیلی زیادی نشسته بود و دستشو زده بود زیر چونش و
به ما دو تا نگاه میکرد....خاک به سرم...دید هلنو بوسیدم؟؟؟؟
*(( اره داداش....از اولش
مرگ...ابله))*پس هومنو کیانا کجان؟؟؟*(( هادی-شما که داشتین عشقققق بازی میکردین اونا هم یهو جیم زدن
کجا؟؟؟هادی -نمیدونم*))..بهش گفتم بلند شه بره...اونم گوش کرد و رفت...ولی قبل رفتنش تو
ذهنش گفت
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*(( زوج خوبی میشدین....البته اگه دشمن هم نبودین....امیر...تو اون بهم
نمیخورین...فکرشو از سرت بیرون کن*))....نزاشت حرفی بزنم و سریع از اینجا دور
شد....هووووف...چرا هر کی از راه میرسه میگه حق ندارید باهم باشین؟؟؟؟
بلند شدم به هلن هم کمک کردم تا بلند شد...یهو با وحشت چشاش گرد شد...تعجب
کردم....چرا اینجوری شد؟؟؟ چشاشو محکم روی هم فشار میداد.....چشماشو باز کرد...از
اون چیزی که دیدم ترسیدم...چشاش قرمز شده بود.....برگشتم عقب ای داد بی
داد......حتما بوی خون رو حس کرده.....حاال چیکار کنم؟؟؟ دستشو گرفتم و شروع کردم به
دویدن......بعد از اینکه احساس کردم دیگه بوی خونی نیست وایسادم....هنوز تو اون دارو
درختا بودیم....برگشتم سمت هلن....دیدم با اون چشای قرمزش داره منو نگاه
میکنه....حالتش خیلی عجیب بود...سرشو کج کرده بود و به چشام نگاه میکرد....یهو کمرمو
گرفت و کشید سمت خودش....منو میگی؟؟؟ داشتم از تعجب شاخ درمیوردم....این چرا
اینشکلی شده؟؟؟؟ اروم موهامو نوازش کرد....دستشو گذاشت پشت گردنم و سرمو به
سرش نزدیک کرد.....دیگه شاخام از بس بلند شده بود که از باالی درختا هم زده بودن
بیرون....به لبام خیره شده بود..هنوز چشاش قرمز بودن...و این یعنی کاراش دست خودش
نیست.....اروم و با صدای افسونگرش گفت
خیلی دوست دارم.....ها؟؟؟ چی؟؟؟؟ جون من؟؟؟ اخجوننننن...خدایا نوکرتم.اخجون
اخجون....هوراااا...یهوووو..با نیش باز زل زدم به هلن...لباشو با زبونش تر کرد....اومد جلو
و....
ادامه داردO__OO__OO__O
شروع کرد به بوسیدن لبام....منم با خوش حالی خیلی زیادی همراهیش کردم....سرمو
سفت چسبیده بود و با...
#########
هلن.
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اروم چشامو باز کردم .....هنگ کردم....وا...امیر چرا تو صورت منه؟؟؟؟ هینجوری هنگ
بودم که دیدم دارم با لبام یه چیزی رو میخورم...وا.....چشام تا اخرین حد گرد شد...
......عه.....اینکه....اینکه....یا خدا..سریع ازش جدا شدم....من...من داشتم چیکار
میکردم؟؟؟؟ ((هیچ....جوگیر شدی پریدی لبای پسر مردمو خوردی)) امیر چشاشو وا
کرد....چشماش ناجور خمار شده بود.....یه لبخند زد چشاشو بست دوباره میخواست بیاد
جلو که نزاشتم و گفتم
 اینجا چه خبره؟؟؟؟.....با تعجب چشاشو باز کرد.گفت
چی؟؟؟؟ یعنی...یعنی چند دقیقه پیش رو یادت تیست؟؟؟؟؟رفتم تو فکر....چند دقیقه پیش؟؟؟ مگه چیشده؟؟؟؟
با ناراحتی گفت
 یعنی یادت نیست چی گفتی؟؟؟؟؟نه...هیچی یاد...نه..وای خدایا...من چیکار کردم...من...من...اههه...لعنتی....نباید میگفتم
دوسش دارم....خودمو زدم به اون راه و گفتم
 من که چیزی یادم نمیاد....اگه چیزی گفتم فراموشش کنچشماش ناراحت شدن......لباش اویزون شد...
*(( مگه میتونم فراموش کنم؟؟؟؟؟ تو خودت گفتی دوست دارم بعد حاال میگی فراموش
کن،؟؟؟؟ تو خودت منو بوسیدی بعد میگی فراموش کن؟؟؟؟))*
لعنتی خودمم میدونم....ولی دلم نمیخواد جان بهت اسیبی برسونه....وقتی اونجا داشت
قربون صدقم میرفت دلم خیلی گرفت....از اینکه چرا منو اون باهام فرق داریم...از اینکه
جان تهدیدم کرده بود....لعنت به تو جان....اشکام داشتن جاری میشدن که جلوشونو
گرفتم....گفتم
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 بیا بریم....االن خانوادم نگرانم میشن...اومدم برم که بازومو گرفت....برگشتم و با تعجببهش خیره شدم...چشاش غمگین بود...با صدای تحلیل رفته ای گفت
اینجوری....میخوای بری؟؟؟؟ بدون شال؟؟؟؟دستمو کشیدم تو موهام...ای ددم وای... .راس میگه ها....حاال چیکار کنم؟ ؟؟؟ اروم منو
برگردوند....
من -عه... .چیکار میکنی؟؟؟؟
هیچی نگفت و اروم شروع کرد به بافتن موهام....وقتی یافتنشون تموم شد اروم گفت
 بزارشون زیر مانتوت.....به حرفش گوش دادم و سریع انداختمشون تو مانتوم....یهو دستاشو دور کمرم حلقه کرد و
خیلی سرع پشت گردنمو بوسید....انگار که برق  111ولتی بهم وصل کرده باشن همونجوری
سر جام خشک شدم....داشت تو ذهنش حرف میزد*((میدونم تو هم دوسم داری....اینو از
چشات میخونم.....منم دوست دارم...حتی بیشتر از جونم...ولی نمیتونی بروز بدی....غرورت
اجازه نمیده...خیلی دوست دارم خانوم کوشولوی من))*یه قطره اشک سمج از گوشه
چشمم افتاد پایین....اگه...اگه منو تو یه ادم معمولی بودیم...مطمن بودم که خودم اولین
کسی بودم که ابراز عالقه میکردم....االن که باهام فرق داریم.... .هه....اونم مشکلی
نداشت....ولی من از جان میترسم......میترسم از اینکه در نبود من بالیی به سرتون
بیاره....اههه...
###############
هومن.
کیانا هنوز داشت تو بغلم گریه میکرد...الهی هومن عدات بشه گلم....با یادآوری چند دقیقه
پیش خونم به جوش اومد.....عوضی های بی ناموس....نمیدونم اگه چند دقیقه دیر تر
میرسیدم چی میشد....هلن که میدونم امیر پیششه....پس اونو وللش.....کمر کیانا رو
نوازش کردم.بیشتر خودشو بهم چسبوند....اروم گفتم
هیشششش...تموم شد....اروم باش.....من اینجام....نمیزارم کسی اذیتت کنه......253
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یکم اروم شد..ولی هنوز هق هق میکرد...سرشو نوازش کردم...چونشو گرفتم و سرشو اوردم
باال....خیره شدم تو چشماش....اونم خیره شد تو چشمام...چشماشو بوسیدم...اشکاشو پاک
کردم....ارومتر شده بود....یه لبخند شیطون زدم و گفتم
 میگم....شما خانوما چرا اینقدر آبغوره میگیرین؟؟؟؟هوم؟؟؟من که تا حاال هر دختری رودیدم داشته آبغوره میگرفته...
با اخم ازم جدا شد و یه مشت زد به بازوم....گفتم
 اخ....بیا...زورشونم که فقط به ما مردای بدبخت میرسه....حرصی یه جیغ کشید و گفت
 اوت من آبغوره نگرفتم....دوما...اره زورم به تو میرسه....من  -آها....اونوقت عمه من بود که تا ده دقیقه پیش داشت آبغوره میگرفت؟؟؟؟
کیانا -فکر کنم....
 عه؟؟؟ باشه خودت خواستی....صورتشو با دستام قاب گرفتم.....سرمو بردم جلو....چشاش اندازه توپ بسکتبال شده
بود....ریز خندیدم و بیشتر رفتم جلو....خیلی دلم میخواست بدونم طمع لباش چه مزه
ایه....یه نگاه به لباش کردم و یه نگاه به چشماش.....با زبونم لباهامو تر کردم....فقط یک
سانت مونده بود که یکی سرفه کرد....هردو مون با هم با ترس ازهم دیگه جدا
شدیم....برگشتم دیدم هلن و امیر وایسادن و دارن با شیطنت به ما دو تا نگاه
میکنن....هلن ابروشو باال انداخت و گفت
 یه وقت خجالت نکشین ها....راحت باشین...اصال فکر کنین ما اینجا نیستیم....امیر -اهوم....راس میگه....اصال ما اینجا نیستیم....
برگشتم و به کیانا که از شرم سرخ شده بود نگاه کردم...
امیر حسین.

254

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

اخ که االن روز تالفیه...سرفه کردم که یهو جفتشون با ترس از هم جدا شدن.....هلن گفت
 یه وقت خجالت نکشین ها....راحت باشین....اصال فکر کنین ما اینجا نیستیممن -اوهوم...راس میگه.....
وای...قیافه کیانا دیدنی بود.....همچین قرمز شده بود که بیا و ببین......ابرومو باال انداختم و
نیشمو باز کردم*((ها ها ها....این به اون در
کیانا -خیلی بیشوری....
خخخخخخ.....تا تو باشی دفعه دیگه نپری وسط الو ترکوندن بقیه...کیانا -هه هه هه خندیدیم*))....به هلن نگاه کردم  .دیدم از خنده سرخ شده... .ای قربون
اون خنده هات.. .ای من به قربون اون چال گونه خوشگلت....ای*((کیانا -هوی هوی.
...داداش....مراعات کن...بچه اینجا نشسته...
 باز تو پریدی وسط؟؟؟کیانا -اخ تو که نمیدونی چه حالی میده پارازیت بندازی....
 عه؟؟؟ حال میده؟؟؟ خیلی خوب...باشه....من تو رو بیچاره میکنمبه قول حلما زپرشکککک))*هووووووف.....به هلن نگاه کردم...دیدم داره شال پاره شدشو سرش میکنه....
هلن -دهههه....حاال من چیکار کنم؟؟؟؟ اوووووف...این که کال جر خورده.....اههههه...
رفتم سمتش....سرشو باال گرفت و به من خیره شد....شالشو گرفتم گذاشتمش روی
سرش...راس میگه کل هم جر خورده بود.....
برگشتم و به هومن نگاه کردم....اوممممم.. .چرا سویشرت هومنو تنش نکنم؟؟؟؟
 هومن؟؟؟؟هومن -بله؟
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 سویشرتت رو بدههومن  -وا.....واسه چی؟؟؟؟
مگه نمیبینی؟؟؟ هلن شالش پاره شده...هومن -اها...باشه.. .
سویسرتشو در اورد و داد به من....بدون اینکه به هلن نگاه کنم تو یه حرکت خیای سریع
تنش کردم....کالهشو انداختم رو سرش و گفتم
 داری برمیگردی سرتو میندازی پایین....افتاد؟؟؟؟هلن -وا.....باشه...
###########
هلن.
اخیششششششششش.بباخره رسیدیم خونه....حاال بماند که بابام چقدر دعوام کرد چرا
تنهایی رفتم...بهش حق میدم نگران بشه....بیخیال.....رفتم حموم و یه دوش درست و
حسابی گرفتم .....وقتی اومدم بیرون یه دست تاب و شلوارک سفید و صورتی برداشتم
....فوری پوشیدمشون.....موهام وحشتناک میدرخشیدن...یهو نگام افتاد به بازوم...ای خاک
عالم.....اگه اینطوری برم بابام نمیگه این ارمه چیه روی بازوت؟؟؟؟؟ هر چند اون فکر
میکنه خالکوبیه....فوری درشون اوردم و یه سارافون سرخابی و طوسی پوشیدم که روی
سینش مثل کفش بند میخورد....یه شلوار طوسی هم پوشیدم.....اها...حاال شد....ولی نوهام
هنوز داشتن برق میزدن...اگه اینجوری برم جلویی مامان بابام که از تعجب سکته
میکنن.....شروع کردم به خشک کردنشون....اوفففف...پدرم دراومد تا خشک شدن.. .نه
مثل اینکه...اینجوری نمیشه....باید کوتاهشون کنم.... .قیچی رو از داخل کمدم در اوردم و
به اندازه یه وجب ازشون قیچی کردم....االن بلندیشون تا سر باسنم میرسن...دهههههه...به
موهای توی دستم نگاه کردم....شروع کردم به شمارش معکوس
...2...1..9...2....1یهو همه موهای که کوتاه کردم روی هوا شناور شدن...درست مثل پولک
های ماهی میدرخشیدن...بعد از چند لحظه کامال تو هوا غیب شدن...هییییی.....عجیبه
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نه؟؟؟؟ خودمم میدونم که موهام خیلی عجیبه....به نظر خودم این موها یه کارای از
دستشون بر میاد...حاال نمیدونم چی....ولی اینو میدونم که جادویین....از اتاق اومدم بیرون
و رفتم سمت نشینمن...
بابام روی مبل دو نفره نشسته بود و سرشو به مبل تکیه داده بود....مامانم هم اونور روی
مبل تک نفره نشسته بود...هومنم که معلوم نیست کجاست..بی خی خی....اصال به من
چه؟؟؟ رفتم کنار بابا جونم نشستم و سرمو گذاشتم روی شونش.....چشامو بستم...آرامش
واقعی همیشه پیش خانوادته.....همین و بس...پدرم اروم موهامو نوازش کرد و گفت
 همیشه عاشق موهای بلندت بودم...اللنم که بلنده...ولی مثل گذشته دیگه بلوطی رنگنیست....
اهوم...مدونم....یکم موندیم چنه زدیم ((ببخشید...حرف زدیم^_^)) تا اینکه شب شد.....منم چون خسته
بودم شب به خیر گفتم و رفتم خوابیدم....
########
با وحشت از خواب بیدار شدم...قلبم تند تند میزد....تمام تنم خیس عرق
بود.....نه...نه...این واقعیت نداشت...نمیزارم همچین اتفاقی بیافته...نمیزارم....اشکام
ناخودآگاه ریختن رو صورتم...بلند شدم و رفتم یه مشت اب سرد زدم به صورتم که یکم از
استرسم کم بشه...واقعا خواب بدی بود....خیلی بد....فکر اینکه...خانوادم نباشن دیونم
میکرد....دوباره صحنه ها جلو چشم تداعی شد
(( تو یه جایی نا اشنا بودم یه جایی تاریک....هر طرفی رو که نگاه میکردم فقط سیاهی
بود و سیاهی...... .شروع کردم به داد زدن.
 اهاااای...کسی اینجا نیست،؟؟؟؟ اهاااای....هیچ صدای نمیومد....یهو یه جنازه دیدم...تعجب کردم رفتم سمتش...نمیدونم چرا هرچقدر
بهش نزدیکتر میشدم قلبم تند تر از قبل میزد....رسیدم بهش دمر روی زمین افتاده
بود....وقتی برشگردوندم وحشت کردم....اون...اون...پدرم بود....تمام صورتش پر خون شده
بود....با وحشت ازش فاصله گرفتم...خوردم به یه چیزی برگشتم از اون چیزی که دیدم جیغ
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کشیدم....مادرمو حلق اویز کرده بودن....نمیدونستم اینجا چه خبره...هر چقدر میگذشت
وحشت من دو برابر میشد...صدای اومد...که برام خیلی اشنا بود
 بهت گفته بودم نابودشون میکنم....حاال دیدی؟؟؟؟ منتظر بقیش باش))...دوباره اب زدم به صورتم.....هر وقت اون صحنه ها میومدن جلو چشم خیلی عصبی
میشدم....
دوباره رفتم تو تختم...ولی تا صبح خوابم نبرد....نمیدونم ولی استرس داشتم....خیلی
زیاد....همش منتظر یه اتفاق غیر منتظره بودم
ادامه دارد):):):
تا ساعت  6صبح فقط تو جام غلط زدم....بلند شدم و رفتم حموم و اومدم بیرون....اول
خودمو خشک کردم بعد لباس ورزشی هام رو پوشیدم......یه نگاه به ساعت کردم7....
صبح!!!!...رفتم تو اشپزخونه ......برای خودم نون و پنیر گردو اوردم و خوردم...بعد از اینکه
وسایل سفره رو جمع کردم رفتم تا حاضر بشم برم سر کار....
لباس فرمم را پوشیدم...عطرمو برداشتم و به مچ دو تا دستم زدم....بعد از اینکه حاضر شدم
سوییچ ماشینمو برداشتم و از خونه زدم بیرون....امروز....قرار بود من...حداقل برای  91یا
 21نفر...در مورد باند عقرب سیاه توضیح بدم .رسیدم اداره...سریع ماشینو پارک کردم و
پیاده شدم....چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط باشم....با اعتماد به نفس وارد
اداره شدم....یه اخم نشوندم وسط پیشونیم....هر قدمی که برمیداشتم پشت پاش صدای پا
کوبیدن ها بلند میشد... .سریع رفتم تو اتاقم ...اتریسا تا منو دید با ذوق پرید بغلم و شروع
کرد به حرف زدن.
اتریسا -جییییغ... .هورا جونم دلم برات تنگ شده بود.....
 حاال خوبه یه روز نبودم هاااا....راستی سالم.اتریسا -عه...سالم خوبی؟؟؟ خوشی؟؟ سالمتی؟؟؟ خانواده خوبن؟؟؟؟
بسه بسه....کم مزه بریز...یهو انگار یه چیزی یادش اومده باشه با تعجب گفت
258

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

 راستی....چرا سردار به تو میگه دخترم؟؟؟ یا هلن؟؟؟ اخرش اسمت کیه؟؟؟؟ هلن؟؟هورا؟؟؟؟ اصال چه نسبتی با هم دارین ناقال ها؟؟؟زود تند سریع بگو بینم چه نسبتی با
هم دارین؟؟؟؟؟؟؟؟
دستشو گرفتم و رفتم نشستم رو کاناپه......اونم کنارم نشست...چشامو بستم و خیلی سریع
گفتم
 سردار حیدری پدرمه.....بعد چند دقیقه...دیدم هیچ صدای ازش در نمیاد اروم ال یکی از چشامو وا
کردم....وااا......این چرا اینشکلی شده...چشاش داشت از کاسه میزد بیرون....با دهنی باز
داشت منو نگاه میکرد ...شیطون گفتم
 مگس میره توش هاااا....ببند در اون تاالرو...دهنشو بست و با بهت گفت
اتریسا -دروغ میگی....
 نه به جان تو....اتریسا -پس...پس..چرا تو فامیلیت واتسونه و اون حیدری؟؟؟؟گفتم
 وقتی رفتم پاریس...مجبور شدم فامیلیمو عوض کنم....اهابا تعجب گفتم
 پس اتوسا کو؟؟؟؟ با نگرانی گفت وای خوب شد گفتی....االن سه روزه که نیومده....از همون روزی که رفته کرج دیگه حتییه زنگ هم بهمون نزده....هرچیم به گوشیش زنگ میزنیم جواب نمیده....خیلی نگرانشم...تا
حاال نشده که گوشیشو جواب نده....وای دارم میمیرم از استرس....
 هیشش اروم...چرا گریه میکنی؟؟؟؟ شاید کاری براش پیش اومده....259
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نه....اگه...کاری پیش اکمده بود حتما به ما خبر میداد....وای خدایا...یعنب االن خواهرمکوجاست؟؟؟
دوباره شروع کرد به گریه کردن...سرشو گرفتم تو بغلم....
 اروم باش....به خدا توکل کن....انشالله که هیچ اتفاقی براش نیافتاده باشه....اروم گلم...یکم که اروم شد سرشو از روی سینم برداشت اشکاشو پاک کرد و گفت
 نمیخوای بری؟؟؟؟ وا...کجا برم؟؟؟مشنگ....ساعت  3قرار بود برای واسه کنفرانس... .یه نگاه به ساعت کردم...ای وایییی....ساعت  3پنج دقیقه بود...همونجوری که میرفتم
سمت در گفتم
 ای تو روحت بیشور....ببین االن کلی فحش میخورم اه....فوری اومدم بیرون و به سمت سالن اجتماعات به راه افتادم...
وقتی رسیدم یه نفس عمیق کشیدم و در زدم و وارد شدم.. .اوه اوه...یا خدا....اینجا
رو....عهههههههه....به جان خودم از  91نفر بیشتر بودن ....از قضا همشون هم مثل بز
داشتن نگام میکردن...یه لحظه خندم گرفت...اخه دقیقا حالتشون درست مثل بز
بود....اخمامو کشیدم تو هم در و بستم و رفتم داخل...همشون داشتن با تمسخر نگام
میکردن.. .خوب حقم دارن...من تنها زنی بودم که تو این جمع بود.....به پدرم نگاه
کردم...نگاش بهم دلگرمی میداد.. .به امیر نگاه کردم...اونم با یه لبخند محوی داشت نگام
میکرد.....به خاطر تاخیرم عذر خواهی کردم و بدون مقدمه رفتم پای برد و شروع کردم به
توضیح دادن....اینقدر خوب و قشنگ توضیح میدادم که همشون با دقت نگاهم
میکردن...حتی یه نکته ریز هم جا نزاشتم و همشونو گفتم.....یه ساعتی طول کشید تا
حرفام تموم شد...وقتی برگشتم دیدم همشون دارن با چشای گرد شده نگام
میکردن.....پدرم با افتخار و امیر با لبخندی که پهن تر شده بود نگام میکرد....حوصله
نداشتم برم تو ذهن کسی...پس واسه همین ختم جلسه رو اعالم کردم و اومدم بیرون....
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رفتم تو اتاق خودم....اتریسا رو کاناپه نشسته بود و با پاش ضرب گرفته بود....و هی به
گوشیش نگاه میکرد....رفتم پیشش نشستم و گفتم
 هنوز جواب نداده؟؟؟سرشو بلند کرد و گفت
 نه....دارم دق میکنم...خیلی نگرانم هورا....نه..ببخشید هلن...اسم هلن که قشنگتره...لبخندی زدم گفتم میدونم....
چند دقیقه همون جا پیشش نشستم بعد گفتم
 دهههههه...زهر مار....اینقدر با پاهات نزن به زمین..سرم رفت....اتریسا -باش....
بلند شدم و رفتم پشت میز خودم نشستم.....سرمو با پرونده گرم کرده بودم که یهو در باز
شد و بکی با عجله اومد تو....
با تعجب سرمو بلند کردم
امیر -سرهنگ....یه مورد قتل دیگه گزارش شده.....بیرون از شهره....باید بریم برای
بازرسی....
اخمامو کشیدم تو هم.....بازم یکی دیگه؟؟؟ بلند شدم و به همراه امیر حسین از اتاق خارج
شدیم....گفتم
 با ماشین من بریم...اینجوری سریعتر میرسیم....یه نگاه بهم کرد و گفت
 باشه....با هم به سمت پارکینگ رفتیم....سریع پریدم پشت رل...اونم سوار شد....گفتم
 ادرسو بده..261
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امیر -نزدیکای کرجه....
یه لحظه ترسیدم...نکنه....نه...خدا نکنه..زبونتو گاز بگیر.....هی خرچی میشه نسبت میده
به این و اون....ماشینو روشن کردم و از پارکینگ اومدم بیرون....با سرعت هر چه تمام
میروندم...صدای ذهن امیرو شنیدم((* ...یا خدا....عجب دست فرمونی داره این
دختر....کدوم خری گفته زنا رانندگی بلد نیستن؟؟؟خیلی گوه خورده اون شخص..ولی با
این حال رانندگی من بهتره ......این کارش از رانندگی گذشته...داره پرواز میکنه...خدایا
تودت به دادم برس...یا ابولقاسم..... *))... .خدم گرفته بود...عه؟؟؟ رانندگی تو بهتره؟؟؟
خواهیم دید.....برگشتم و یه نیم نگاهی بهش انداختم...مثل چی چسبیده بود به
صندلی...یه خنده بی اراده اومد گوشه لبم...برای اینکه یکم اذیتش کنم شروع کردم به الیی
کشیدن.....خیلی بد الیی میکشیدم...تا چند سانتی ماشینه میرفتم بعد یهو میپیچیدم
اینور...بماند که حاال چقدر بوق و فحش خوردم....یه کامیونو دیدم که داشت از یه کوچه
میومد بیرون....سرعتمو بیشتر کردم...امیر با ترس گفت
 داری چیکار میکنی؟؟؟؟هی با تو هم!!!! یا خدا....االن میخوریم بهش....وااااااااااینههههههه....یهو با دستش جلوی چشماشو گرفت...خندم گرفته بود شدید...قبل از اینکه به
کامیونه برسم ترمز دستیو کشیدم و همزمان فرمونو چرخوندم...خیلی شیک و مجلسی
پیچیدم تو یه خیابون دیگه...میخواستم از چهار راه رد بشم که یهو قرمز شد....محکم کوبیدم
رو ترمز...جوری که صدای جیغ الستیکای ماشین در اومد.....به امیر نگاه کردم...خندم
گرفت....هنوز دستش روی صورتش بود...بی اراده بلند خندیدم....از الی انگشتاش یه
نگاهی به اطراف انداخت...دید دارم بهش میخندم با اخم دستشو برداشت و به من که از
خنده ریسه میرفتم خیره شد...گفت
 ای درد بگیری دختر.. .این چه طرزه رانندگیه؟؟؟ داشتی سکتم میدادی....با خنده گفتم
 واااااای...امیر ....قیافت دیدنی شده بود...هه....دیدم با لبخند زل زد به من*((الهی قربوناون امیر گفتنت بشم من....بالخره اسممو گفت...اخجون اخجون....جونمی جون))*فوری
خندمو خوردم و سرمو انداختم پایین....دوباره تنم گر گرفت....هوا خیلی گرم بود...داشتم
زیر نگاه آتشینش ذوب میشدم....پنجره رو یکم دادم پایین تا هوا خنک بشه...سر در
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نمیارم...هوای بیرون سرده ولی من اینجا دارم از گرما میسوزم....پوووووف....با انگشتام
روی فرمون ضرب گرفتم...دهههه...پس این چراغ کی سبز میشه؟؟؟ به تایمر نگاه
کردم...اوووووه...تازه  11ثانیه مونده....اه...یهو نگام افتاد به امیر که داشت منو نگاه
میکرد....اومد جلو...با تعجب بهش خیره شدم...دستشو برد و شیشه سمت منو داد باال....به
نیمرخش خیره شدم.....اب دهنمو قورت دادم....عطرش داشت دیونم میکرد...کالفه رومو
کردم اونور...دوباره نشست سر جاش....دوباره به تایمر نگاه کردم 61...ثانیه مونره
بود....یهو امیر چونمو گرفت و به سمت خودش برگردوند...به چشماش خیره شدم...چون
استرس داشتم.....داشتم پوست لبمو میکندم....با یه فشار کوچیک لبمو از زیر دندونم اورد
بیرون....گفت
 این کار نکن...لبات خراب میشن...جااااااااانم؟؟؟؟؟ لبای من؟؟؟؟ اخه به...الله اکبر....با شیطنت گفت
 اونوقت دیگه شوهر گیرت نمیاد هاااا...ای حرصم گرفت اینو گفت ای حرصم گرفت......
از حرص زیاد لبامو جمع کردم....یه نگاه به لبام کرد و یهویی سرشو اورد جلو.....تو دوسانتی
صورتم وایساد و لروم گفت
اینجوری نکن به لبات.....ادمو بدجور وسوسه میکنه...نفسا های داغش که میخورد بهمحالمو دگرگون مبکرد.من که هنوز لبام تو همون حالت بود با تعجب به امیر خیره شدم...از
شانس خوبم دوباره مسخ اون چشای مشکیش شدم....منو کامل برگردوند سمت
خودش.....میخواست بیاد جلو تر که یهو بوق کش دار ماشینا جفتمونو پروند هوا.....با ترس
از هم دیگه جدا شدیم....سریع به حالت اولیه برگشتم و ترمز دستیو خوابوندم و حرکت
کردم...هنوز گرمم بود...واااای این
پسر تا از من اون چیزه رو نگیره ولکن نیست ((اها....نه این که تا حاال اصال
نگرفته....واال...پسره بیشور تا اتفاقی میافته...زاااارت...درجا
میگره....اییییشششششششش))بعد یک ساعت رسیدیم به همون جایی که امیر گفت...یه
جایی نسبتا پرت بود ......سریع پیاده شدیم....رفتم جلو...دور یه جنازه که روش پارچه
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سفید رنگی انداخته بودن نوار زرد کشیده بودن....کارتمو در اودم و به سروانی که اونجا بود
نشون دادم.
 سرهنگ واتسون هستم....اومدم تا جنازه رو برسی کنم....امیر هم اومد جلو و کارتشونشون داد و گفت
 بنده هم سرهنگ کیان فرد هستم.....سروانه احترام گذاشت و گفت
 بفرمایین قربان...نوار زرد رو باال زدم و از زیرش رد شدم....جنازه یکم اونور تر افتاده بود...نمیدونم چرا ولیهر
قدمی که بهش نزدیک میشدم استرسم بیشتر میشد...انگار که قرار بود زیر اون پارچه هه
یه اشنایی رو ببینم....چندنفر باال سر جنازه بودن و داشتن یه چیزای رو مینوشتن...با اومدن
ما یکیشون اومد جلو و شروع کرد به توضیح دادن
مقتول دختره....معلومه خیلی وقته مرده و االن جنازشو انداختن اینجا...شاید دو اال سه روزپیش به قتل رسیده...باید بره پزشک قانونی برای کالبد شکافی......برام خیلی عجیبه...تمام
خونشو از دست داده....نمیدونم چطور...ولی هیچ خونی تو بدنش نبود...حتی یه قطره...
سرمو تکون دادم و با اشاره سر گفتم بره..
...کنارش زانو زدم...میخواستم پارچه رو کنار بزنم که متوجه شدم دستام میلرزه و عرق سرد
روش نشسته....چند تا نفس عمیق کشیدم....اروم با دستای لرزون پارچه رو کنار زدم...با
اون چیزی که دیدم نفس کشیدن یادم رفت...چشام گرد شده بود.....هر لحظه احتمال
میدادم اشکام سرازیر بشن....نه...نه...این امکان نداره...نه...نه.....این غیر
ممکنه....اون...اون....یاحسین!!!!!!!
ادامه دارد^_^ ^_^ ^_____^
اشکام دونه دونه روی صورتم میریختن....پارچه از دستم شل شد و افتاد....باورم
نمیشد...باورم نمیشد...نه...اینا همش خوابه....این امکان نداره....با چشای اشکی به صورت
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مهتابیه اتوسا نگاه کردم....خدایا چرا؟؟؟ مگه اون چه گناهی داشت؟؟؟؟ حاال چجوری به
اتریسا بگم؟؟؟؟ دق میکنه....اروم سرشو تو بغلم گرفتم...صدای متعجب امیر و شنیدم
 سروان رضایی؟؟؟؟اهمیت ندادم و به خودم فشردمش....بیشتر به خاطر اتریسا ناراحت بودم...نميدونم
چجوری میخواد با مرگ خواهرش کنار بیاد.....همون مرده به امیر گفت
 باایشون نسبتی داره؟؟؟؟امیر*((ده اخه به تو چه مرتیکه فضول*)).....با صدای خشنی گفت
 بله....باهم دوست صمیمی بودن.مرده -خوب...از شواهد معلومه که ایشون سه روز پیش به قتل رسیدن....واقعا
متاسفم..غم اخرتون باشه
چشام باز شد...چی؟؟؟؟ حرفاش تو سرم اکو شد...
تمام خونشو از دست داده.سه روزه که به قتل رسیده.....با تعجب به گردنش نگاه
کردم...وای نه.....اینا....انیا....سریع گوشیمو در اوردم و شماره اتریسا رو گرفتم به بوق اول
نخورده جواب داد....
اتریسا -الو؟؟؟ بله؟؟
اتریسا...یه سوال میپرسم زود جوابمو بده....گروه خونی اتوسا چیه؟؟؟؟اتریسا -چی؟؟؟؟
 جواب منو بده....بدواتریسا -مگه اتفاقی افتاده؟؟؟؟
 اتریسا به جا اینکه وقت منو بگیری جواب سوال منو بدهاتریسا -خوب...خوب...اون گروه خونیشAمنفیه
 یا خدا....265
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اتریسا -داری نگرانم میکنی هلن....چیشده؟؟؟ اونجا چه خبره؟؟؟ بی توجه به اتریسا که
داشت حرف میزد گوشیو قطع کردم....به اتوسا که تو بغلم بود خیره شدم...امیر کنارم زانو
زد و گفت
 چیشد؟؟؟ چی گفت بهت؟؟داشت گوش میداد پس....حرفی نزدم و سرمو به سینه اتوسا چسبوندم...خوب که گوش
کردم دیدم هنوز ضربان داره...ولی یهو قطع شد.هه....خاک بر سرشون..یعنی نتونستن
حس کنن هنوز ضربان داره...ولی خوب حقم دارن...چون ضربانش خیلی کند بود...ولی
میزد...شاید ادما نتونن صداشو بشنون..ولی من تونستم بشنوم...سرمو با تعجب بلند کردم
و به چشمای بسته اتوسا نگاه کردم..با ترس دستمو بردم جلو میخواستم چشماشو باز کنم
که یهو....
ادامه دارد^_^):^_^):
چشماشو باز کرد....با ترس به چشمای سرخش خیره شدم..اونم داشت منو نگاه
میکرد...ولی با عصبانیت...زبونم بند اومده بود...یعنی..یعنی..اون..اون...االن اون خون
اشامه؟؟؟ وااای نه...با خشم نفس میکشید...نیش هاشو به معنی تهدید نشونم داد و یهو
منو هل داد...با شدت پرت شدم عقب..امیر با ترس اومد سمت من...زیر بازومو گرفت و
بلندم کرد...همه شروع کردن به جیغ زدن و داد کشیدن....صداهاشون داشت رو اعصابم
راه میرفت...به اتوسا نگاه کردم...با خشم نفس میکشید و به اطراف نگاه میکرد...اروم قدم
برداشتم که برم سمتش که امیر عصبانی بازومو گرفت و گفت
 کجا میری؟ ؟؟؟ اون االن خطرنا...دستمو از دستش بیرون کشیدم به سمت اتوسارفتم...وقتی منو دید با خشم به سمتم یورش اورد....باید ارومش میکردم....همین که نزدیکم
شد سریع دستاشو بردم و پشتش نگه داشتم...خیلی تقال میکرد...چون تازه متولد شده بود
قدرتش خیلی زیاد بود...نمیتونستم خوب کنترلش کنم....داد زدم...
 امیر....زود باش بقیه رو متفرقشون...کن...بدو...امیر همه رو متفرق کرد...حداقل یکذره...همشون بیرون از محوطه نوار زرد داشتن با
وحشت به جدال منو اتوسا نگاه میکردن....خیلی تقال میکرد....بالخره موفق شد از دستم در
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بره..همین که ازاد شد یه مشت خوابوند تو شکمم...اخ....ای تو روحت اتوسا ..خم شدم و
دلمو گرفتم.. ..امیر میخواست جلو بیاد که بهش اشاره کردم نیاد جلو و نزاره کسی بیاد
جلو....چادرم روی خاکا افتاده بود....سرمو بلند کردم....اتوسا خواست بهم حمله کنه که جا
خالی دادم....ای بابا......این همه ادم....چه گیری داده به من؟؟؟؟ دوباره به سمتم حمله ور
شد که اینبار محکم تر از قبل گرفتمش....مدام تقال میکرد و سعی داشت با نیش هاش
پوست گردنمو پاره کنه....دید نمیتونه پس....نیش هاشو فرو کرد تو شونم....
اخ.....حتما تشنه بود...عطش داشت....خیلی درد داشتم.....دیگه داشتم کم می اوردم.....به زور از
خودم جداش کردم....شونمو سفت چسبیدم...همینجوری داشت ازم خون میرفت...اون که
هم خون خورده بود و هم عطش داشت دوباره با وحشی گری به سمتم حمله کرد...اینبار
منم حمله کردم....با هم گالویز شدیم....کم کم منم داشتم تبدیل میشدم...لعنتی .لعنتی
االن نه...اههههه....
#############
امیر حسین.
با نگرانی به هلن زل زدم....از کتفش همینجوری خون میرفت...ای بمیری...ببین چیکارش
کرده...یهو هلن اتوسا رو پرت کرد عقب و خودش شروع کرد به غرش کردن....اتوسا
خواست بهش حمله کنه که هلن بهش اشاره کرد....اتوسا با خشم وایساد....چند بار پشت
سر هم نفس عمیق کشید بعد در مقابل چشمان متعجب من جلوش زانو زد و سرشو خم
کرد...جااااااان؟؟؟؟ به هلن که نگاه کردم....چشماش سرخ کدر شده بود...نیش هاشم طبق
معمول بلند شده بودن....با غرور به اتوسا نگاه کرد....اهان...فهمیدم...اون االن
آرنیاست....هلن نگاهی به کتفش کرد....دستشو کشید روش...وقتی دستشو برداشت چشام
چهارتا شد....جای زخم کامال خوب شده بود.....به حق چیزای ندیده...هلن با یه صدای که
بیشتر شبیه الالی بود پرسید
چه کسی تو را به این روز انداخته است؟؟؟؟؟ جاااااااااااااااااااااااااااااانم؟؟؟؟؟؟؟ این دیگهچه سیقه ایه!!!!! چرا زد تو فاز کتابی حرف زدن....اتوسا گفت
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بانوی من.....من اون شخص رو نمیشناسم...ولی اینو میدونم که اون..یه مرد خیلی جوونبود.........
یه لحظه برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم..پرنده پر نمیزد....خخخخخ...ترسیدن فرار
کردن...خاااااک....دوباره برگشتم ...از اون چیزی که دیدم شاخ در اوردم....یا خدا...اونا
...اونا...اونا اینجا چیکار میکردن؟؟؟؟
ادامه دارد):):):
بچه های گروه اینجا چیکار میکنن؟؟؟ خودمو با دو رسوندم اونجا...کنار هلن
وایسادم...سروان هم از روی زمین بلند شد و اونور هلن وایساد....ولی هنوز سرش پایین
بود....آرین گفت
 به به.....میبینم که طمعه گرفتی داداش....اونم چه طمعه های جیگری....اون پلیسه خیلیخوشگله ها....ولی حیف....حیف که باید بره زیر خاک.....مگه نه بچه ها؟؟؟؟
رضا -منم موافقم....پلیسه خیلی جیگره....معلوم جیگر به دنیا اومده....اومممم اسمش
چیه؟؟؟؟
بعد زل زد به اتیکت هلن....
رضا -اهو.....هورا...چه اسم مضحکی....اگه داد و هوار میزاشتن سنگین تر بودن....
من -دهنتونو ببندین....
آرین -اوه...اوه...تو چرا بهت بر میخوره داداش؟؟؟؟ عه....بچه ها....این همون دختر چند
شب پیش است که زد همه رو ترکوند...ایول بالخره گیرش انداختیم.....
رضا -اخ که دلم میخواد اینقدر بزنمش که به شناسنامه بگه شن و ماسه.....
هلن یه نفس عمیق کشید و گفت
امیر....بگو افرادت از اینجا بروند وگرنه....همشون زدن زیر خنده و حرف تو دهن هلن ماسید.....
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رضا -این چرا کتابی میحرفه؟؟؟؟ جان من این عتیقه رو از کجا پیدا کردی امیر؟؟؟؟
دیگه بسه...بسه هر چقدر ساکت موندم....رفتم جلویی هلن وایسادم....تو صورتش خم
شدم و گفتم
نترس...اونا با من....تو یه فکری به حال سروان بکن...سرشو تکون داد و به سروان اشارهکرد...اونم مطیع دنبالش رفت.....
###########
هلن.
یه لحظه به خودم اومدم....وا.....من چرا اینجام؟؟؟؟ اها...عه....پس اتوسا کو؟؟؟؟
برگشتم دیدم اتوسا پشت سرمه....و داره دنبالم میاد....باذوق پر ید بغلش و گفتم
وای دختر نصفه عمرمون کردی.....اتریسا خیلی نگرانت بود....چرا هیچ خبر بهمونندادی؟؟؟؟
اتوسا سرشو بلند کرد...اخی...چشماش سرخ سرخ بود....با تعجب گفت
اتوسا -هورا...تو...تو...
 -من چی؟؟؟؟؟

اتوسا -نمیدونم..نمیدونم..دارم گیج میشم...من..من..من چرا اونجوری شدم؟؟؟؟ چرا گلوم
میسوزه؟؟تک...تو چرا اونجوری با من حرف میزدی؟؟؟؟ انگار یه قدرتی از تو منو وادار
میکرد جلو زانو بزنم....اینجا چه خبره؟(( پس چرا من هیچی یادم نمیاد؟؟؟))اروم بغلش
کردم و گفتم
هیششششش..اروم...بهت میگم...ولی االن نه...ببین اتوسا...االن یکی میاد باید با اونبری....اون همه چی رو برات توضیح میده....بهتره یه زنگ به خانوادت هم
بزنی....امممم...راستس....تو...یه چند وقتی نباید برگردی پیش خانوادت...حداقل  6ماه...
اتوسا -چی؟؟؟؟  6ماه؟؟؟ اصال برای چی؟؟؟ چرا نباید برگردم؟؟؟
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گفتم که....توضیح میدم....گوشیمو در اوردم....خدا رو شکر این گوشی زاپاس همراهم بود......برای همچین وقتی های
که یهو گوشیتو میزنی به دیوار میترکونی.....الزمت میشه.....شماره هیراد رو گرفتم.....دو تا
بوق خورد بعد صداش تو گوشی پیچید
هیراد -جانم هورا؟؟؟؟
هیراد....سریع با سرعت نور خودتو برسون به این ادرسی که میگم...هیراد -چیشده مگه؟؟؟؟
تو بیا حرفم نزن....خیلی واجبه....بدو..هیراد -ده دقیقه دیگه اونجام.....
 خدافظ....بعد ده دقیقه هیراد اومد....اتوسا خیلی تعجب کرده بود و دهنش اندازه گاراژ باز مونده
بود....به هیراد همه چیو گفتم....بهش گفتم این  6ماه پیشش باشه تا بتونه به خودش
مسلط بشه....یه نگاه به سر تا پای اتوسا کرد...اتوسا با شرم سرشو انداخت پایین....ای وای
خاک بر سرم...چرا متوجه نشدم لباساش مناسب نیست؟؟؟؟؟ یه تاب زرشکی که به کل
خاکی شده بود با یه شلوار پارچه ای مشکی.....موهاشم که دیگه نگو.....انگار اتوسا رو زدی
به برق.....خیلی اشفته بودن...ولی از حق نگذریم خیلی خوشگل شده بود....پوستش سفید
مثل برف....چشای سرخ براق....با موهای شرابی و ابرو های شرابی....اوخی...چه خوشمل
شده....اهم اهم....هیراد خوردش...فوری پریدم جلوش و گفتم
 امممم...امممم...هیرادی. ...به جا هیز بازی ببرش خونه تا من بیام....باشه؟؟؟؟هیراد -ها.....اها...باشه....
تو گوش اتوسا گفتم
 نگران نباش...پسر بدی نیست....برادر خوندمه.....تا من بیام اون یکپ برات توضیحمیده....خوب؟؟؟ با هاش برو...
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اتوسا -ولی اخه .....
 اخه ماخه نداریم....برو....اتوسا -ای درد....دختر من چجوری با این لباس باهاش برم اخه.....
راس میگفت ابرمو باال انداختم و گفتم
 حاال چه عیبی داره...بزار یکماتوسا -ههیییییینننن ...خیلی بیشوری هورا....
 باشه...برو ....تو خونه لباس هست اونجا بپوش....به ناچار رفت پیش هیراد....
اتوسا -خوب.....اممممم حاال میخواین با چی بریم؟؟؟؟ هیراد شیطون یه اشاره به خودش
کرد و گفت
 با من.....چشای اتوسا گرد شد
اتوسا -ها؟؟؟؟
هیراد تو یه حرکت اتوسا رو انداخت رو کولش که جیغش در اومد
اتوسا -ویییی....چیکار میکنی؟؟؟؟؟
هیراد -محکم بشین....هورا کوچولو...فعال خدافظ...
بعدم با سرعت از اینجا رفت...داد زدم
 کوچولو عمته....دوباره برگشتم دنبال چادرم میگشتم.....
اها...اوناهاش....خم شدم تا برش دارم که....
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ادامه دارد):):):

یه پای نشست رو چادرم....یه نفس عمیق کشیدم....هه....گرگینه....حدود  21نفر به جز
امیر...اینجا بودن.....سرمو بلند کردم...یه پسر جوون بود که داشت با پوزخند نگام
میکرد....خیلی خسک گفتم
 پات وردار.....پوزخندش عمیق تر شد و گفت
 عه؟؟؟؟ تو که تا چند دقیقه پیش فازت کتابی بود...حاال چیشد خودمونی شدی؟؟؟؟ بااخم گفتم
 پاتو بردار اقای به ظاهر محترم......تک خنده ای کرد و پاشو بیشتر روی چادرم فشار داد.....عه؟؟ اینطوریه؟؟؟ باش....دارم
برات.....با یه لبخند پسر کش زل زدم به پسره....چشاش گرد شد...تو یه حرکت سریع
چادرو کشیدم که با پشت افتاد زمین و کمرش نابود شد...اوخی....حقته...لبخندم تبدیل شد
به پوزخند....چادرمو تکوندم ....دههههه....کلی خاک نشسته بود روش...پسره بلند شد و
درحالی که پشتشو ماساژ میداد با خشم گفت
 مگه مرض داری؟؟؟خیلی ریلکس گفتم فعال که شما ازار داری....پسره داشت با خشم و نفرت نگام میکرد.....احساس کردم چند نفر دارن نگام میکنن سرمو بلند کردم دیدم همون  22نفر دارن نگام
میکنن البته یکیشون اینجا بود و از همون اول هی نگام میکرد...پسره گفت
 حیف این صورت ناز و خوشگل نیست که بره زیر خاک؟؟؟؟؟ نوچ نوچ.....موندم تو اینکه چطوری امیر رو خر کردی....تالفی اون شبو که زدی هادی رو ترکوندی سرت درمیارم...
وا؟؟؟ کدوم شب؟؟؟ یهو اومد جلو و...
ادامه دارد):):):
272

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

میخواست با مشت بکوبه به صورتم که فوری واکنش نشون دادم و خیلی ریلکس مشتشو
تو هوا گرفتم....با تعجب یه نگاه به من و یه نگاه به مشت توی دستش کرد
پسره -نه...خوبه....خوشم اومد....خیلی فرزی....اومد با اون یکی مشتش بکوبه که اون یکی
رو هم گرفتم ....یه کوچولو فشار دادم که اخماش رفت تو هم.....پوزخند زدم....دستاشو ول
کردم....به محض اینکه ول کردم میخواست با پا بزنه تو سرم که پاشو گرفتم و
پیچوندم...پخش زمین شد....با همون پوزخند روی لبم یه نگاه گذرا بهش کردم...اومدم برم
که چند نفرشون دورم کردن...به امیر که خشمگین داشت به این صحنه میکرد نگاهی
انداختم...چند نفر دیگه اونجا امیر رو نگه داشته بودن تا نیاد این سمت
امیر-آرین...به خدا قسم.....اگه یه مو از سرش کم بشه زندت نمیزارم....یه پسری که به
احتمال زیاد آرین بود نگاه کثیفی بهم انداخت و خطاب به امیر گفت
 جان داداش...این هلو رو از کجا اوردی؟؟؟؟ حیف این نیست که بمیره؟؟؟؟ امیر نعره زد .دهنتو ببند....عوضی اونم انسانه.....آرین -عه؟که انسانه....هه...اگه انسان بود پس چرا شبیه خون اشام ها میشه؟
ها؟؟؟؟نترس داداش....نمیکشیمیش...فقط یکم گوش مالیش میدیم تا حالش جا بیاد....
تموم این مدت امیر داشت حرص میخورد ولی من بیخال دست به سینه با پوزخند به پسره
نگاه میکردم....
آرین گفت
 بچه ها؟؟؟؟ پایه هستین حال این دختر خون اشام انسان نما رو بگیریم؟؟؟؟ همهکسایی که دورم بودن سرشونو به معنی اره تکون دادن....خطاب به امیر گفتم
ببین....اینا خودشون تنشون میخاره...تقصیر من نیست.....اگه زدم لهشون کردم نگی چرااین کارو کردی.....
یکی دیگه از پسرا گفت
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 اوه اوه....ببین این جوجه کوچولو چی میگه.....هه...اون شب غافل گیرشدیم....ولی..امروز حسابی حالت رو میگریم دختره پروو.....
نه مثل اینکه...اینا واقعا دلشون کتک میخواد....بیخیال یکم استینام رو زدم باال ...ولی به
خاطر اون درجه ها زیاد هم باال نرفت..خوب عیب نداره....من به همینم راضیم....گارد
مخصوص گنک فو رو گرفتم و به پسره (ارین)خیره شدم...بقیه شروع کردن به دست و
سوت زدن.....آرین یه نگاه با تعجب بهم کرد و اونم لباسشو در اورد گارد بوکس رو گرفت و
با رقص پا جلو اومد...هه.....همه دورمون جمع شدن و هیاهو میکردن....صدا نعره های امیر
رو میشنیدم....
#############
میخواستم برم ولی آرتن ،مهدی ،سامیار وطاها نمیزاشتن جلو برم.....یهو یه دستی نشست
رو شونم....هادی بود...گفت
 اروم باش داداش....اونجوری که اون شب زد منو ناکت کرد مطمن باش از پس اینا هم برمیاد....فقط میخوان مثال قدرت خودشون رو نشون بدن...بعد از اینکه مبارزه تموم شد
واسه همشون یه تنبیه در نظر دارم....نترس....
مهدی هم گفت
 اره ...هادی راس میگه...من جرات ندارم بهش نزدیک بشم....چون میدونم دل داداشمپیشش گیره.....با اخم به هادی نگاه کردم...نیشش رو باز کرد و گفت
 خوب چیه؟؟؟؟ خودت تابلو بازی در اوردی دیگه....یه چشم غره بهش رفتم...یکم ارومشدم....از اینکه هلن از پسشون برمیاد رو که مطمن بودم ....ولی میترسیدم بچه ها زیادی
روی کنن و هلن رو عصبی کنن....یه نفس پر استرس کشیدم....میترسیدم هلن یه بالیی
سر خودش بیاره....با استرس به جدال بین آرین و هلن خیره شدم....
####################
هلن.
یه ابرمو انداختم باال.....گاردم رو باز کردم و با یه لبخند پسر کش رفتم جلو پسره و رو در
روش وایسادم...اون که جا خورده بود با تعجب بهم نگاه کرد.....یه دستم رو گذاشتم روی
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سینش و بهش نزدیک شدم....دیگه چشماش داشت از کاسه میزد بیرون...هه...چی پیش
خودش فکر کرده؟؟؟؟ یک حالی ازت بگیرم که حض کنی...اون که درست مثل بقیه وقتی
به چشمام خیره میشدن...مسخ شده سرشو اورد جلو...خودشه.....همین که جلو اومد یه
دستشو گرفتم و گذاشتم رو کتفم و با تمام قدرتم کشیدم...با مخ خورد زمین....با پوزخند
انگشت کوچیکمو اوردم باال گرفتم و گفتم
 درس اول...هرگز گول رقیبتو نخور....یه وقت دیدی خدایی نکرده مثل االن جلو رفقاتضایع شدی....
همشون زدن زیر خنده....آرین با چشمای به خون نشسته بلند شد و اومد جلو مشتشو به
سمتم پرتاب کرد و این یعنی شروع مبارزه....جا خالی دادام و با مشت محکم زدم تو
شکمش....خم شد و دلشو گرفت...ولی خیلی زود صاف شد و دوباره به سمتم حمله
کرد....یدونه میزد سه تا میخورد......میخواست با ارنج بزنه تو صورتم که خیلی سریع سرمو
خم کردم و یه زیر پایی براش انداختم...بازم خورد زمین...
یکی از پسرا -این چه وضعشه ارین...تو که ابرمونو بردی...همش داری کتک میخوری که.....
آرین با خشم نفس نفس میزد بلند شد و اینبار لگد پرونی کرد....اخ...که چقدر زور
داشت....یه لگد زد به شکمم که از درد خم شدم....میخواست با زانو بزنه تو صورتم که فوری
نشستم رو زمین و پامو یه حالت دایره کشیدم زیر پاش ...دوباره خورد زمین....بلند شدم و
اینبار گاردی رو که مخصوص خودم بود رو گرفتم....همه با دیدن این گارد شروع کردن به
دست و

سوت زدن....منم مثل اون گارد بوکس رو گرفتم...جان خودش شخصا بهم بوکس یاد
داد....تا اون موقع هم دو بار مقام قهرمانی رو تو بوکس کسب کردم.....ولی بعدش که
بزرگتر شدم ولش کردم و رفتم سراغ بقیه ورزشا....آرین بلند شد و خون دهنشو توف کرد و
اونم مثل من گارد گرفت...اینبار من رفتم جلو....شروع کردم به مشت زدن...مشتام هم
خیلی سریع بودن و خیلی قدرتمند...خیلی سریع مشت میزدم و وقتی اون مشت میزد جا
خالی میدادم...مشت دست راستمو کج کردم که بزنم تا نصفه بردم...فوری گاردش رو
سمت چب جمع کرد..لحظه اخر با مشت چپم خوابوندم تو صورتش...پخش زمین
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شد....شروع کردم به نفس نفس زدن.....با ارنجاش به زمین تکیه داد و شروع کرد به نفس
نفس زدن.....با این لباسا مبارزه کردن خیلی سخت بود....مقنعم رو که همون اول در اوردم
تا دست و پا گیر نباشه....مانتوم رو هم همین االن در اوردم و گاردم رو تجدید کردم....زیر
مانتوم یه تیشرت مشکی بود که به انگلیسی روش نوشته بود ((الو ومپایر))
اخیششش....داشتم خفه میشدم....اون پسره بلند شد....یکی اومد زیر بازشو گرفت و
بردش و یه نفر دیگه اومد به جاش...این یکی قدش خیلی بلند بود...به محض این که اومد
جلو روی دستام بلند شدم و با پاهام گردنشو قفل کردم و زدم زمین....اینیکی باید به یه
سبک دیگه باهاش مبارزه کرد....به روش هیپ هاپ...شاید بگید خلم ولی نه.....وقتی روی
دستات بلند پیشی قدت بیشتر میشی ...تو رقص هیپ هاپ هم وقتی میرقصی روی دستات
بلند میشی با پاهات میتونی بزنی به صورت طرف......بلند شد...شروع کردم به رقص پای
هیپ هاپ....صدای دست سوت بیشتر شد...با خشم اومد جلوروی یه دستام به حالت کج
بلند شدم و جفت پا زدم به کتفش...داشت میخورد زمین که تعادلش رو حفظ کرد...اینبار
روی دوتا دستم وایسادم و هلیکوپتر زدم.....با مخ خورد زمین....وایسادم سر
پا....همونجوری تو ذهنم که یکی از همین اهنگ های هیپ هاپ و میخوندم رقصش رو هم
میزدم و پسره هم که خودتون میدونید.....بله...ناکت میشد.....اینم از میدون رفت....دیگه
داشتم نفس کم میاوردم.....این نامرد هام که مهلت نمیدادن و خیلی سریع حمله میکردن
.....اینبار دو نفر جلو اومدن...
تو دست هرکدومشون یدونه چوب بود.....شروع کردم به مبارزه.....خیلی سخت بود...ولی
میتونستم از پس دو تاشون بر بیام.....ولی بعد چند دقیقه نفس کم اوردم....شروع کردم به
نفس نفس زدن....یکیشون اومر جلو..میخواست با پاش دولیو (ضربه پا مستقیم به سر)
بزنه که با دوتا دستام مهارش کردم...اومدم برم مشت بزنم تو صورت اون یکی...که همونی
که ضربه دولیوشو دفع کردم با چوب زد تو دلم...یکم خم شدم....اون یکی با چوب زد پشت
زانوم که کامل افتادم رو زمین.....با پاش زد به کتفم که پخش زمین شدم.....از اینور تند تند
نفس نفس زدنم و از اینور...
############
امیر حسین.

276

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

 ولم کن....ولم کن نیگم...د نامردا ولم کنید....بزارید حالیشون کنم.....مهدی اومد جلوموایساد و دستاشو گذاشت رو شونم....ولی من فقط با خشم نفس میکشیدم و حواسم به
هلن بود...
مهدی  -اروم پسر....اروم...
عربده کشیدم
 چی چیو اروم؟؟این پست فطرتا حتی مهلت نمیدن یه دقیقه نفس بگیره....مگه مظلومگیر اوردین؟؟؟؟ هاا؟؟؟؟؟ ولم کن تا نشونشون بدم......ولم کن ....
هادی اومد و اونم منو گرفت که نرم بچه ها رو تکیه پاره کنم....عوضیا حتی مهلت نمیدادن
که نفس بگیره....انگار که میخواستن با حمالت پی در پی از پا بندازنش.....ولی واقعا بی
انصافی بود.....وقتی هلن افتاد زمین دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم با یه حرکت مهدیو
پرت کردم اونور....اومدم برم که هادی و طاها جلومو گرفتن....شروع کردم به مشت
زدن...نمیتونستن جلومو بگیرن....داشتم میسوختم...میسوختم از اینکه دارن عشقمو جلوی
چشمام میزنن......و من احمق نمیتونم کاری کنم.....یه مشت کوبیدم به صورت طاها و با
لگد هادیو زدم کنار....همون لحظه صدای هیاهویه بچه ها خوابید....با وحشت برگشتم
عقب....
از اون چیزی که دیدم احساس کردم به سطل اب یخ ریختن روم....بدون اینکه پلک بزنم
مات به صحنه روبه روم خیره شدم....وای نه...نه نه....این امکان نداره.....یا حسین!!!!!!
ادامه دارد):):):
موفق احساس میکردم نمیتونم نفس بکشم....وای نه....بدبخت شدیم.....
###########
هلن.
هنوز نفس نفس میزدم..لعنتی.....یعنی هیچکس نبود کمکم کنه...اههههه.....چشام بسته
بود ....که یهو صدای هیاهو پسرا خوابید....اروم چشامو باز کردم بینم چیشده...هنوز
زندم..هنوز مردم....وقتی باز کردم یه دکل دیدم...با خودم گفتم...
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وا ....دکله چرا اینقدر اشناعه؟؟؟ عه.....اینکه.....یهو سیخ نشستم سر جام...اعضای گاردسلطنتی هر چهار طرفم وایساده بودن ....از روی لباسشون تشخیصشون دادم....هر کدوم
یه شنل سیاه که کالهشو کشیده بودن روی صورتشون صامت و بی حرکت وایساده بودن
چون کالهشون رو تا پایین دماغشون کشیده بودن نمیتونستم چهره هاشونو ببینم.....به
پسرا نگاه کردم...اونا هم متعجب به اون چهار نفر نگاه میکردن...به روبه روم خیره
شدم...همون پسر بلنده وایساده بود جلوم....به سرشونش نگاه کردم...چوبی که داشت
میومد بخوره به من به سرشونه اون خورده بود...همون پسر دکله با سر یه اشاره به یکی از
اون سه نفر کرد......یکیشون اروم برگشت سمت من...اول سرشو به نشانه احترام خم کرد و
بعد کمکم کرد تا بلند شم....تعجب کرده بودم...اینا یهو از کجا پیداشون شد؟؟؟؟ نگام افتاد
به بازوم....آرمه داشت میدرخشید....
امیر حسین خودشو با دو رسوند پیش ما.....نمیدونستم اینجا چه خبره؟؟؟ اعضای گارد
سلطنتی چرا باید اینجا باشن؟؟؟؟
امیر با وحشت گفت
 بچه ها برگردین عقب.....کم کم دید چشام تار شد.....چشامو باز و بسته کردم تا درست شه ولی....
#############
امیر حسین.
وای خدایا....اعضای گارد سلطنتی اینجا چی میخوان؟؟؟ اها....اومدن کمک هلن....وای
بدبخت شدیم....اگه جنگ بشه....نسلمون رو منقرض میکنن....سر همشون پایین بود و
چیزی از چهرشون معلوم نبود.....با دو خودمو رسوندم اونجا....گفتم
 بچه ها برگردین عقب....آرم روی دست هلن داشت میدرخشید....جون ملکشون در خطر بود واسه همین اومدن
اینجا....اره خودشه....
هلن اول با تعجب بهشون نگاه کرد...یهو چشاشو بست....وقتی باز کرد وحشتم دو برابر شد
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ادامه دارد):):):
هلن چشماش سرخ سرخ شده بود.....اینبار قرمز روشن....خیلی خوشگل شده بود...اهم
اهم....خاک بر سر من....االن نابودمون میکنن اونوقت من میگم خوشگله....خوب راس
میگم دیگه...خوشگل شده....نوچ نوچ((....خودر گیر بدبخت))
دوباره گفتم
 بچه...همین االن برمیگردین عقب.....این یه دستوره....طبق معمول آرین به حرفم گوش نکرد و رفت رو به روی اون پسر قد بلنده وایساد....سرشو
کج کرد و به هلن که با نیشخند مارو نگاه میکرد خیره شد.....
آرین -به به.....میبنم که چهارتا عوضی اینجان....خیلی دلم واسه یه دعوای درست و حسابی
تنگ شده بود....مگه نه بچه ها؟؟؟
این آرین دیگه خیلی داری زیاده روی میکنه.....باید ادمش کنم.....رفتم جلو و شونشو
گرفتم و برگردوندم به محض اینکه برگشت یه مشت زدم تو دهنش.
 این برای این بود که بیخودی هلن رو زدی....یه مشت دیگه...
 اینم برای اینکه از دستورات سرپیچی میکنی...یکی دیگه و محکم تر از قبلی ها...
 و در اخر....تو از گروه اخراجی....دیگه حق نداری اینورا بیایی....پرتش کردم رو زمین....با پوزخند خون دهنشو تف کرد و بلند شد.....رو دروم وایساد...
آرین -بیبین .....آلفا هستی که هستی.... .به عنوان داداش بزرگترم هستی که هستی....
دستور میدی عیب نداره...ولی خالف قوانین عمل نکن...
یقشو توی مشتم گرفتم....خیلی عصبانی بودم.....یه ادم تا چه حد میتونه احمق باشه،؟؟؟؟
داد زدم
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 ابله...چند بار بهت بگم...اون یه انسانه....اون چهارتا هم اعضای گارد سلطنتین.....هلنهم ملکشونه.....میدونی اگه اعالم جنگ کنن هیچکدوممون زنده نمیمونیم؟؟ هااا؟؟؟؟
چرا اینقدر از دستورات سرپیچی میکنی....با همتونم...یا همین االن برمیگردین عقب....یا
همتونو از گروه اخراج میکنم.....
اعضای گارد سلطنتی بازم هیچ واکنشی نشون ندادن....ولی میشد فهمید آماده ی حمله
ان....فقط منتظر اشاره هلن بودن تا هممون رو داغون کنن.....بچه ها کم کم اومدن
عقب....سامان گفت
 امیر.....حق با آرینه...ما نمیتونیم خالف قوانین عمل کنیمهادی -شما چرا اینقدر احمقین؟؟؟؟ میدونین اگه....
سامان -اگه چی؟؟؟؟ هر کی میخوان باشن......ما از پس گنده تراشون هم براومدیم....از
پس این جوجه ها هم بر میایم...
دیگه داشتم از عصبانیت منفجر میشدم.....چرا نمیفهپن اخه....بچه ها همشون گارد
گرفتن...هلن با همون صدای الالی مانندش گفت
 امیر....اخطار آخر رو میدم.....بهشون بگو برن عقب....خودت میدونی که خیلی راحت ازپس همتون بر میایم.....
من -هلن....خوا....
سامان فریادی کشید و حمله رو شروع کرد...بقیه هم مطابقا شروع کردن به حمله
کردن.....هلن با سر به اون چهارتا اشاره کرد...اروم سرشونو باال اوردن...نیش هاشون رو
اماده کرده بودن....چشماشون سرخ سرخ بود....هرکدومشون یه میله که فکر کنم اندازش
 11سانت بود رو از زیر شنالشون در اوردن....اون پسر بلنده یکیشونو به هلن داد....هلن
هم اونو گرفت و تو هوا چرخوند...شمشیر لیزری......تنها وسیله ای که فقط اعضای گارد
سلطنتی حق استفاده ازش رو دارن.....نه...نه نه.....اگه کاری نکنم بچه ها بدجور اسیب
میبینن.....فقط یک درصد احتمال داره که زنده بمونن....تا به خودم بیام جنگ شروع شده
بود.....هلن همونجوری وایساده بود...ولی بقیه اعضای گارد سلطنتی داشتن مبارزه
میکردن....به سمت هلن دویدم......باید بگم دست نگه داره....
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یهو اون پسر قد بلنده شمشیرشو به سمت من پرتاب کرد....سرمو به سمت عقب خم کردم
و با زانو روی زمین سر خوردم.....یکی دیگشون پرید تو هوا که بزنه تو سرم که بازم جاخالی
دادم....هلن یه اشاره کرد بهشون....دیگه کاری باهام نداشتن....رسیدم به هلن....نفس
نفس میزدم...برگشتم عقب....همشون درگیر بودن...هر کدوم از اعضای گارد با سه یا چهار
نفر مبارزه میکرد...برگشتم سمت هلن....با پوزخند به صحنه روبه روش نگاه میکرد...
 هلن...خواهش میکنم...بگو بس کنن...االن بچه ها رو میکشن....هلن یه نگاه به چشمامکرد....میخ چشمای سرخش شدم....موهاش به طرز وحشتناکی میدرخشیدن و توی هوا
تاب میخوردن...میدونستم اگه زیادی به خودش فشار بیاره از هوش میره...پس باید جلوشو
بگیرم...میترسم اتفاقی براش بیافته.....نگام افتاد به شمشیرش...اون به جای شمشیر یه
نیزه بدون سر خیلی بلند داشت که به طرز ماهرانه ای پشت سرش گرفته بود(( ...این
شمشیر لیزری ها خیلی کاربرد داشتن...به جز اینکه به شمشیر تبدیل میشدن میتونستن به
نیزه  ،کمان ،شالق و کلی وسیله جنگی دیگه بشن....خیلی باحال بودن....رنگشون هم خیلی
توپ بود...مال هلن مشکی بود و مال بقیه اعضای گروه سفید بود...تو افسانه ها شنیده
بودم که این  1تا شمشیر لیزری رو یه شمشیر ساز حرفه ای توی  6سال
ساخت...ساختنشون خیلی وقت میخواد...ولی به نظر من بهترین سالح همین شمشیر های
لیزریه...اگه دنیا این سالح هارو داشت االن هرج و مرج زیاد شده بود.....درست مثل جنگ
ستارگان....خخخخخ.....خاک بر مخ من که وسط صحنه دارم نظر میدم)).....هلن چشماشو
بست ویه نفس عمیق کشید....دستشو اورد باال و یه بشگن زد....برگشتم عقب....هر چهار
نفرشون با چشمای به خون نشسته به افرادم که اش و الش افتاده بودن زمین نگاه
میکردن....لعنتی....اروم و با متانت اومدن جلو....رفتم کنار....جلوی هلن زانو زدن و
سرشونو خم کردن....هلن گفت
 میتونید برید....به اندازه کافی تنبیه شدن...همشون با هم بلند شدن و شمشیر لیزری هاشونو جمع کردن و دوباره پشت کمراشون
گذاشتن....هلن با نیزش به آرین که جلوش افتاده بود اشاره کرد و تهدیدوار گفت
 اینبار رو گذشتم....ولی دفعه ای بعد از بخشش خبری نیست....بعد از این حرف نیزشو جمع کرد و گذاشت پشت کمرش...
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آرین مدام ناله میکرد.....حقش بود...تا اون باشه دفعه بعد حرف گوش کنه.....به چشمای
هلن خیره شدم...هنوز قرمز بود...با دستام صورتشو قاب گرفتم...اروم زمزمه کردم
 هلن....چرا چشمات هنوز قرمزه....چرا همون رنگی نیست که من عاشقشون بودم؟؟؟بردگرد به خودت...خواهش میکنم......هلن...عزیزم....هلن....سرمو کج کردم.....اونم مثل
من سرشو اونوری کج کرد.....اروم اروم سرمو بردم جلو.....پیشونیمو چسبوندم به
پیشونیش....زل زدم به چشم های قرمزش....کم کم درخشندگی موهاش کم شد....رنگ
چشماش داشت تغییر میکرد...آره خودشه....یه لبخند زدم...با احساس خیسی دستم با
تعجب سرمو بلند کردم و به دستم خیره شدم....الهی....ناز بشی تو.....بیا نگفتم....از بس به
خودش فشار اورد که خون دماغ شد....دوباره سرمو بردم جلو و...
#########
هلن.
همه جا تاریک بود.....نمیدونستم چیکار کنم....یه صدای شنیدم..گوشامو تیز کردم....یه نفر
داشت صدام میزد.....صدای امیر بود...کم کم همه جا روشن شد....صورت امیر رو خیلی
محو دیدم که داست به صورتم نزدیک میشد.....نمیدونم....ولی شدید احساس خستگی
میکردم....پلکامو باز و بسته کردم....االن دیگه همجا روشن بود...صورت امیر هم نزدیک
صورتم بود....با خستگی چشمامو مثل این بچه ها مالوندم و یه خمیازه درست و حسابی هم
کشیدم....یهو نیشمو وا کردم......امیر منو کشید تو بغلش.....ضربان قلبم رفت باال....دوباره
تنم گر گرفت......ولی طولی نکشید که از خستگی تو بغل امیر خوابم برد ((سر پا خوابت
برد؟؟؟؟))O__O
#########
امیر.
اوخی....خوابش برد...خخخخ....به چهره غرق در خوابش خیره شدم..یه لبخند خیلی محو رو
لبش بود.....اروم خونی رو که از دماغش جاری شده بود رو پاک کردم......تو یه حرکت
بلندش کردم و به سمت ماشین رفتم....سرش رو به سینم فشردم.. ...خوابوندمش رو
صندلی...صندلی رو یکم عقب دادم تا راحت تر بخوابه....
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برگشتم پیش بچه ها....همشون بلند شده بودن....وضعشون زیاد هم وخیم نبود....ولی
خوب هم نبود....یاد گارد سلطنتی افتادم....به اطرافم نگاه کردم...نبودن....پس...یعنی رفتن
دیگه....هادی با طاها که کمتر صدمه دیده بودن به بچه ها کمک کردن تا یه جا جمع
بشن....به هادی سپردم همه چیو براشون توضیح بده....تا چند ساعت دیگه خودشون روبه
راه میشن....عقب گرد کردم...لباسای هلن رو که رو زمین افتاده بودن رو برداشتم و به
سمت ماشین حرکت کردم.....
#############
ساعت چهار بعد هز ظهر بود که رسیدیم خونه هلن.....دنبال ریموت
میگشتم....اهان...ایناهاش....با ریموت درو باز کردم....ماشینو بردم تو....خیلی دلم
میخواست ببینم داخل خونش چه شکلیه...

برگشتم سمتش غرق خواب بود...دلم نمیومد بیدارش کنم.....اروم از ماشین پیاده
شدم...رفتم سمت در شاگرد...درشو باز کردم.....خم شدم رو صورت هلن....اروم صداش
زدم
هلن....خانومم....عزیزم...پاشو رسیدیم ...قربونت برم.....پاشو دیگه....چشماشو باز کرد وخمار به اطراف نگاه کرد....با صدای خواب الودی گفت
جان مادرت بزار بخوابم.....خوابم میاد....دوباره چشماشو بست...نه مثل اینکه...چاره ای نیست....منم از خدام بود ها.....اروم
کشیدمش تو بغل خودم.....مثل این بچه کوچولو ها خودشو تو بغلم جمع کرد.....بیشتر به
خودم فشردمش.....رفتم سمت خونه.....میخواستم درو باز کنم که دیدم در بازه....با تعجب
رفتم داخل.....صدای تلویزیون میومد...رفتم به همون سمتی که صدا میومد...به
به.....میبینم که جمعشون جمعه.....هومن و کیانا رو کاناپه نشسته بودن و هرکدومشون یه
ظرف تخمه دستشون بود و با هیجان میخوردن و فیلم رو تماشا میکردن.....خوب....حاال
اتاق هلن کجا هست؟؟؟ صدامو صاف کردم که با وحشت برگشتن سمت من.....کیانا که
منو دید پوفی کشید و گفت
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 مگه مرض داری؟؟؟؟؟ ترسیدم...هومن -اوف...خدا بگم چیکارت نکنه پسر...زهرم ترکید...
مشکوک بهشون خیره شدم...من که فقط صدامو صاف کردم....بیخیال...رو به هومن گفتم
 اتاق هلن کجاست؟؟؟؟هومن -طبقه باال در دومیه.....وا.....هلن چرا تو بغل توعه؟؟؟ چیشده؟؟؟؟
چیزی نشده بابا....خوابیده.....خوابش میومد گرفت خوابیدهومن -پس لباساش کو؟؟؟؟
دهههه...پس این االن چیه تنش؟؟؟؟؟.تو چرا اینقدر سوال جواب میکنی؟؟؟؟ اصال بهتو چه؟؟؟؟
هومن -بعله......هیچ.....برو گلم....
پوفی کشیدم و رفتم باال....در اتاقشو باز کردم...یه اتاق با دکور سفید و سورمه
ای....خوابوندمش رو تخت...روی صورتش خم شدم.....اروم موهاشو کنار زدم.....با پشت
دستم اروم گونشو نوازش کردم....پیشونیشو بوسیدم....پتو رو کشیدم روش و از اتاق اومدم
بیرون......
باید برم بفهمم کیانا اینجا چیکار میکنه.....
رفتم پایین.....اهووووو......اینا چرا اینقدر جیک تو جیک هم شدن؟؟؟؟؟ هومن یه دستشو
گذاشته بود پشت مبل .....کیانا هم کامل بهش چسبیده بود و سرش رو به شونه هومن
تکیه داده بود....رفتم جلوشون وایسادم....سوالی نگام کردن
 شما اینجا چیکار میکنید؟؟؟؟هومن -وا....خوب اینجا خونه خواهرمه.....یعنی من نباید بیام خونه خواهرم؟؟؟
تو رو که میدونم...ولی کیانا اینجا چیکار میکنه؟؟؟؟؟کیانا -حرفا میزنی داداش.....اینجا خونه خواهر شوهرمه...یعنی منم نباید اینجا باشم؟؟؟؟
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 عجب رویی دارین شما دو تا....هوووف....رفتم نشستم رو مبل....یهو گوشی هومن شروع کرد به زنگ خوردن....رفت تو حیاط تا
جواب تلفونشو بده...
#######
هومن.
بابام بود......تماسو وصل کردم...
 سالم و درود خدایان بر تو ای پدر...بابام -سالم و درود من بر تو ای مارمولک.....
 دست شما درد نکنه....من به این خوبی خوشگلی....دلتون میاد؟؟؟؟؟بابام -بسه بسه.....کمتر از خودت تعریف کن....کجایید هومن؟؟؟؟؟ هلن کجاست؟؟؟
خونه هلنیم...اومدیم خونه مجردی....یهوووووبابام -الله اکبر...الله اکبر.....استغفرالله.. .یوقت خجالت نکشی؟؟؟
 کشیدم پاره شد.....بابام -بعله.....صحیح.....هلن اونجاست؟؟؟؟ هر چی زنگ میزنم به گوشیش جواب
نمیده...تا االن دیگه باید برمیگشت اداره.....
 اره...اینجاست....بابام -خوب گوشی رو بهش بده.....کارش دارم...اصال برای چی اون االن اونجاست؟؟؟
 اوال که االن هلن خوابیده......دوما....خوب من چمدونم....ظاهرا خسته بوده....امیر اوردشخونه.....اونم گرفت خوابید
بابام -چه شیک و مجلسی میگه خوابیده....دختره پدرسوخته االن باید اداره باشه اونوقت
گرفته خوابیده....نوچ نوچ....
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بیخی بابا.....حتما خیلی خسته بوده...درضمن...االن که ساعت چهارو نیمه.....نیم ساعتدیگه شما هم میرین خونه...
بابام -بعله.....خوب...وقتی بیدار شد بهش بگو پدر خوندت اینجاست.....اسمش کی
بود؟؟؟ اها....جان!!!!!!
ادامه دارد):):):

 اها...خوب ....واسه چی اومده اینجا؟؟؟؟ نمیدونم....میگه باید رو در رو به هلن بگم....این همه راه کوبیده اونده ابنجا تا به هلن یهچیزی بگه....خوب بگو باهوش....تلفن رو وایه چی اختراع کردن؟؟؟عه عه عه.....یعنی این
همه راهههه از پاریس اودمه اینجا تا...الله اکبر...
با خنده گفتم -خیلی خوب بابا....االن صداتو میشنوه....
 نه بابا.....فرستادمش بیرون تا با هم بریم خونمون... وا...اونجا چرا؟؟؟نکنه انتظار داری بزارم بره هتل؟؟؟؟ خوب نه....ولی.. من باید بدونم چرا هلن رو برده پاریس....درضمن....جایی رو نداره که.....واس همین باهم میریم خونه تا ازش بپرسم چرا اینکارو کرده....
 اها...خوب باشه...رسیدی حتما یه تک بهم بزن...ما شاید امشب نیایم اونجا...شیطون خندید و گفت
 ای کلک.....خبرایه؟؟؟با حرص گفتم
 عه....بابا؟؟؟ از شما بعیده....286
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خندید و گفت
 باشه پسرم...فعال خدافظ خدافظ.##########
امیر حسین..
بلند شدم....بعنی چع؟؟؟ چه معنی میده امشب اینجا باشم؟؟؟ به کیانا که اینو گفته بود
گفتم
 ده اخه واسه چی میخوای بمونی؟؟؟ مگه تونه خالته؟؟؟کیانا -نوچ...خونه خوهار شوهرم و صد البته زنداداشمه...
 بیخود....همین االن پامیشی تا بریم....با تخسی سرشو باال انداخت و گفت
 من نمیام....تو اگه میخوای برو....ایشششش....هووووووووف....همه خواهر دارن منم خوهار دارم...کالفه دستی تو موهام کشیدم....خوب
بمونم خونشون که چی بشه؟؟؟؟
کیانا -که هیچ.....بری ور دل عشقتتتتتت و...
با کوسن مبلی که به سمتش پرتاب کردم الل شد....جدیدا خیلی وقیح شده...از وقتی با
هومن گشته اینطوری شده....من هومنو ادمش می کنم.....
کیانا -هوی هوی... .با شوهر من کار نداشته باش هااااا.....
اداشو دراوردم با شوهرم کاری نداشته باش....اه اه.....شوهر زلیل بدبخت
کیانا -بهتر از تو زن زلیلم ابله...

287

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

اینبار با خشم به سمتش رفتم که زودی در رفت....هومن اومد تو رفت پشت سرش پناه
گرفت
 کیانا...من ادمت میکنم....بیا بیرون...سرشو از زیر بازو هومن بیرون اورد....یه زبون دو متری برام در اورد.....با خشم رفتم
سمتش که جیغی کشید و هومنو کشید جلوش....
 بیا اینور...د میگم بیا اینور....جرات داری یه بار دیگه زبونتو در بیار...اونوق...دوباره زبونشو برام در اورد....اومدم برم بگیرم ناکتش کنم که هومن با خنده جلومو
گرفت....
هومن -اوی داداش....با زن من چیکار داری؟؟؟؟
 عه....زن تو؟؟؟ اول خواهر من بوده هاااهومن -حاال زن منه....حق نداری اذیتش کنی...من کماکان سعی داشتم کیانا رو بگیرم ولی
اون هی جیغ میزد و درمیرفت...یهو یه صدای پشت سرمون گفت
 ای حنااااق...ای درد بیدرمون.....ای زهر عقرب...چه مرگتونه؟؟؟؟ خونه رو گذاشتین روسرتون.....همه با هم به سمت صدا برگشتیم...هلن بود که با چشمای بسته روی اولین پله
وایساده بود و داشت غر غر میکرد...با دیدن وضعیتش پوکیدیم از خنده...
یکی از پاچه های شلوارش تا زانو باال رفته بود و تیشرتش هم یه ورش تا باالی نافش باال
رفته بود......موهاش پخش و پال دورش ریخته بودن...با دست های مشت شده داشت
چشماشو میمالوند و خمیاااااازهههههه میکشید...یعنی به جان خودم تا ته حلقشو
دیدم...وقتی دید داریم میخدیم یه چشمشو باز کرد....فوری اون یکی رو هم باز کرد و با
تعجب به ماها که از خنده سرخ شده بودیم نگاه کرد....با خنده گفتم
 هلن....خیلی خوردنی شدی....خخخخ....هومن -اخ...اخ قلبم....یکی بیاد منو جمع کنه که از خوشی مردم...
کیانا -الهیییی....ناسی ناسی....ناز بشی تو....چه خوشمل شدی جیگر خانوم....
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هلن که تازه حواسش اونده بود سرجاش یه جیغ فرا بنعش کشید و دوید طبقه باال...
خخخخخ...خجالت کشید بچه ام....
###########
هلن.
با سروصدای که از پایین میومد چشامو وا کردم...دهههه...چرا خفه خون نمیگیرن؟؟؟
بالشتمو برداشتم و گذاشتم رو سرم... .بازم صدا میومد....با اخم نشستم رو تخت...ازش
پایین اومدم و در و باز کردم....همونجوری با چشای بسته رفتم پایین....گفتم
 ای حنااااق... .ای درد بیدرمون....ای زهر عقرب...چه مرگتونه؟؟؟ خونه رو گذاشتین روسرتون...یهو زدن زیر خنده...من که تا اون موقع چشام بسته بود یکیشو وا کردم و به اون
9نفر نگاه کردم...وا....اینا اینجا چیکار دارن؟؟؟؟ بعد از اظهار نظر کردن تازه به خودم
اومدم و یه جیغ فرابنفش کشیدم.با دو رفتم تو اتاقم....به در تکیه دادم...حس کردم یه
چیزی پشت کمرمه....دستمو کشیدم به کمرم...وا...این چیه دیگه؟؟؟؟یه میله بیست
سانتی که نقش های عجیب و قریبی روش بود...اوردم باال و خوب نگاهش کردم....با خودم
گفتم
 این میله دیگه چیه؟؟؟؟دو طرفش حلقه حلقه باال اومده بود....یه حسی بخم گفت تو هوا تکونش بدم...توکنش
دادم....از اون چیزی که دیدم چشام گرد شد....این نوره دیگه چیه؟؟؟ تو هوا تکونش
دادم....واو...شبیه شمشیر لیزری بود....همون های که تو جنگ ستارگان بود.....اره.....ولی
چرا سیاهه؟؟؟؟ یهو خاموش شد...تکونش دادم...دیگه ر

وشن نشد....چندبار همین کارو کردم ولی فرقی نکرد...کلمو خاروندم...این چرا باید پشت
کمر من باشه؟؟؟ ببخیال شونمو انداختم باال ...گذاشتمش رو تخت و رفتم حموم...بعد یه
دوش  91دقیقه ای...تنپوشمو که مشکی بود تنم کردم کمربندشو محکم بستم و از حموم
اومدم بیرون.....به خودم تو اینه نگاه کردم.....موهام درخشان تر از همیشه بودن....بی
حوصله کالهمو انداختم رو سرم...حوصله مریض شدن رو نداشتم....نشستم پشت میز
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توالت....با حوله افتادم به جون موهام...بعد چند دقیقه بالخره خشک
شدن...هووووف...پدرم دراومد....بلند شدم....از داخل کمد یه یه سارافون مشکی و طالیی
بیرون اوردم....یه شلوار ورزشی آدیداس مشکی با خط های طالیی بیرون اوردم ((یعنی
خوشم میاد تو همه رمانا بدوووون استثنا همه لباسا ستن - _ -حتی شده دیده شده لباس
صورتیه...گرببببههههه با اون گربه بودنش.....صورتیهO__Oبعله....به دل نگیرین هاااا....صرفا
جهت شوخی گفتم دوستای گلم....قصد توهین به هیچ رمانی نداشتم)) نشستم رو
زمین...کشویه زیر کمد رو کشیدم و لباس حیاتیم ها رو بیرون اوردم.....توی دستم گرفته
بودمشون بلند شدم....دستم رفت سمت کمربندم که لباسام رو بپوشم ...که یهو در باز
شد....با اخم برگشتم بینم کدوم خری بی اجازه اومده تو اتاقم....درکمال تعجب امیر رو دیدم
امیر -هلن..کج.....
با دیدن من حرف تو دهنش ماسید....با چشای گشاد شده زل زد به دستم...ردشو گرفتم تا
رسیدم به....ای خاک عالم......فوری بردمشون پشتم و قایمشون گردم...با صورتی سرخ از
خجالت گفتم
 تو..تو...اینج...اینجا....یه لحظه حرصم گرفت...با حرص گفتم
 اصال تو چرا بی اجازه اومدی تو اتاقم؟؟؟ شاید من داشتم لباس عوض میکردم تو خر نبایدوقتی میخوای بری تو اتاق یه خانوم متشخصصصصص در بزنی ها،؟؟؟؟ دیدم هیچی
نمیگه نگاش کردم دیدم بعلههه...اقا در معرض انفجاره....ولی چون من عصبانیم چیزی
نمیگه...دستمو زدم به کمرم و گفتم
 راحت باش...چرا جلو خودتو میگیری؟؟؟؟ یهو پوکید از خنده...حاال نخند کی بخند.....باحرص رفتم سمتش و از اتاق انداختمش بیرون....فوری درو بستم قفلش کردم و به در تکیه
دادم.....یعنی خااااک بر سرمنننننم....د اخه نفهم...بیشور.....تو چرا در اتاقتو قفل
نمیکنی؟؟؟ هااا؟؟؟؟ عه عه پسره بوزینه بدون پشم همینجوری عین بز داره منو نگاه
میکنه....چلمنگ......اههههه...فوری لباسام رو پوشیدم...یه کاله بافتنی مشکی منگوله دار
برداشتم و موهامو ریختم توش و رفتم بیرون.....
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 اها...خوب ....واسه چی اومده اینجا؟؟؟؟ نمیدونم....میگه باید رو در رو به هلن بگم....این همه راه کوبیده اونده ابنجا تا به هلن یهچیزی بگه....خوب بگو باهوش....تلفن رو وایه چی اختراع کردن؟؟؟عه عه عه.....یعنی این
همه راهههه از پاریس اودمه اینجا تا...الله اکبر...
با خنده گفتم -خیلی خوب بابا....االن صداتو میشنوه....
 نه بابا.....فرستادمش بیرون تا با هم بریم خونمون... وا...اونجا چرا؟؟؟نکنه انتظار داری بزارم بره هتل؟؟؟؟ خوب نه....ولی.. من باید بدونم چرا هلن رو برده پاریس....درضمن....جایی رو نداره که.....واس همین باهم میریم خونه تا ازش بپرسم چرا اینکارو کرده....
 اها...خوب باشه...رسیدی حتما یه تک بهم بزن...ما شاید امشب نیایم اونجا...شیطون خندید و گفت
 ای کلک.....خبرایه؟؟؟با حرص گفتم
 عه....بابا؟؟؟ از شما بعیده....خندید و گفت
 باشه پسرم...فعال خدافظ خدافظ.##########
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امیر حسین..
بلند شدم....بعنی چع؟؟؟ چه معنی میده امشب اینجا باشم؟؟؟ به کیانا که اینو گفته بود
گفتم
 ده اخه واسه چی میخوای بمونی؟؟؟ مگه تونه خالته؟؟؟کیانا -نوچ...خونه خوهار شوهرم و صد البته زنداداشمه...
 بیخود....همین االن پامیشی تا بریم....با تخسی سرشو باال انداخت و گفت
 من نمیام....تو اگه میخوای برو....ایشششش....هووووووووف....همه خواهر دارن منم خوهار دارم...کالفه دستی تو موهام کشیدم....خوب
بمونم خونشون که چی بشه؟؟؟؟
کیانا -که هیچ.....بری ور دل عشقتتتتتت و...
با کوسن مبلی که به سمتش پرتاب کردم الل شد....جدیدا خیلی وقیح شده...از وقتی با
هومن گشته اینطوری شده....من هومنو ادمش می کنم.....
کیانا -هوی هوی... .با شوهر من کار نداشته باش هااااا.....
اداشو دراوردم با شوهرم کاری نداشته باش....اه اه.....شوهر زلیل بدبخت
کیانا -بهتر از تو زن زلیلم ابله...
اینبار با خشم به سمتش رفتم که زودی در رفت....هومن اومد تو رفت پشت سرش پناه
گرفت
 کیانا...من ادمت میکنم....بیا بیرون...سرشو از زیر بازو هومن بیرون اورد....یه زبون دو متری برام در اورد.....با خشم رفتم
سمتش که جیغی کشید و هومنو کشید جلوش....
 بیا اینور...د میگم بیا اینور....جرات داری یه بار دیگه زبونتو در بیار...اونوق...292
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دوباره زبونشو برام در اورد....اومدم برم بگیرم ناکتش کنم که هومن با خنده جلومو
گرفت....
هومن -اوی داداش....با زن من چیکار داری؟؟؟؟
 عه....زن تو؟؟؟ اول خواهر من بوده هاااهومن -حاال زن منه....حق نداری اذیتش کنی...من کماکان سعی داشتم کیانا رو بگیرم ولی
اون هی جیغ میزد و درمیرفت...یهو یه صدای پشت سرمون گفت
 ای حنااااق...ای درد بیدرمون.....ای زهر عقرب...چه مرگتونه؟؟؟؟ خونه رو گذاشتین روسرتون.....همه با هم به سمت صدا برگشتیم...هلن بود که با چشمای بسته روی اولین پله
وایساده بود و داشت غر غر میکرد...با دیدن وضعیتش پوکیدیم از خنده...
یکی از پاچه های شلوارش تا زانو باال رفته بود و تیشرتش هم یه ورش تا باالی نافش باال
رفته بود......موهاش پخش و پال دورش ریخته بودن...با دست های مشت شده داشت
چشماشو میمالوند و خمیاااااازهههههه میکشید...یعنی به جان خودم تا ته حلقشو
دیدم...وقتی دید داریم میخدیم یه چشمشو باز کرد....فوری اون یکی رو هم باز کرد و با
تعجب به ماها که از خنده سرخ شده بودیم نگاه کرد....با خنده گفتم
 هلن....خیلی خوردنی شدی....خخخخ....هومن -اخ...اخ قلبم....یکی بیاد منو جمع کنه که از خوشی مردم...
کیانا -الهیییی....ناسی ناسی....ناز بشی تو....چه خوشمل شدی جیگر خانوم....
هلن که تازه حواسش اونده بود سرجاش یه جیغ فرا بنعش کشید و دوید طبقه باال...
خخخخخ...خجالت کشید بچه ام....
###########
هلن.
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با سروصدای که از پایین میومد چشامو وا کردم...دهههه...چرا خفه خون نمیگیرن؟؟؟
بالشتمو برداشتم و گذاشتم رو سرم... .بازم صدا میومد....با اخم نشستم رو تخت...ازش
پایین اومدم و در و باز کردم....همونجوری با چشای بسته رفتم پایین....گفتم
 ای حنااااق... .ای درد بیدرمون....ای زهر عقرب...چه مرگتونه؟؟؟ خونه رو گذاشتین روسرتون...یهو زدن زیر خنده...من که تا اون موقع چشام بسته بود یکیشو وا کردم و به اون
9نفر نگاه کردم...وا....اینا اینجا چیکار دارن؟؟؟؟ بعد از اظهار نظر کردن تازه به خودم
اومدم و یه جیغ فرابنفش کشیدم.با دو رفتم تو اتاقم....به در تکیه دادم...حس کردم یه
چیزی پشت کمرمه....دستمو کشیدم به کمرم...وا...این چیه دیگه؟؟؟؟یه میله بیست
سانتی که نقش های عجیب و قریبی روش بود...اوردم باال و خوب نگاهش کردم....با خودم
گفتم
 این میله دیگه چیه؟؟؟؟دو طرفش حلقه حلقه باال اومده بود....یه حسی بخم گفت تو هوا تکونش بدم...توکنش
دادم....از اون چیزی که دیدم چشام گرد شد....این نوره دیگه چیه؟؟؟ تو هوا تکونش
دادم....واو...شبیه شمشیر لیزری بود....همون های که تو جنگ ستارگان بود.....اره.....ولی
چرا سیاهه؟؟؟؟ یهو خاموش شد...تکونش دادم...دیگه ر

وشن نشد....چندبار همین کارو کردم ولی فرقی نکرد...کلمو خاروندم...این چرا باید پشت
کمر من باشه؟؟؟ ببخیال شونمو انداختم باال ...گذاشتمش رو تخت و رفتم حموم...بعد یه
دوش  91دقیقه ای...تنپوشمو که مشکی بود تنم کردم کمربندشو محکم بستم و از حموم
اومدم بیرون.....به خودم تو اینه نگاه کردم.....موهام درخشان تر از همیشه بودن....بی
حوصله کالهمو انداختم رو سرم...حوصله مریض شدن رو نداشتم....نشستم پشت میز
توالت....با حوله افتادم به جون موهام...بعد چند دقیقه بالخره خشک
شدن...هووووف...پدرم دراومد....بلند شدم....از داخل کمد یه یه سارافون مشکی و طالیی
بیرون اوردم....یه شلوار ورزشی آدیداس مشکی با خط های طالیی بیرون اوردم ((یعنی
خوشم میاد تو همه رمانا بدوووون استثنا همه لباسا ستن - _ -حتی شده دیده شده لباس
صورتیه...گرببببههههه با اون گربه بودنش.....صورتیهO__Oبعله....به دل نگیرین هاااا....صرفا
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جهت شوخی گفتم دوستای گلم....قصد توهین به هیچ رمانی نداشتم)) نشستم رو
زمین...کشویه زیر کمد رو کشیدم و لباس حیاتیم ها رو بیرون اوردم.....توی دستم گرفته
بودمشون بلند شدم....دستم رفت سمت کمربندم که لباسام رو بپوشم ...که یهو در باز
شد....با اخم برگشتم بینم کدوم خری بی اجازه اومده تو اتاقم....درکمال تعجب امیر رو دیدم
امیر -هلن..کج.....
با دیدن من حرف تو دهنش ماسید....با چشای گشاد شده زل زد به دستم...ردشو گرفتم تا
رسیدم به....ای خاک عالم......فوری بردمشون پشتم و قایمشون گردم...با صورتی سرخ از
خجالت گفتم
 تو..تو...اینج...اینجا....یه لحظه حرصم گرفت...با حرص گفتم
 اصال تو چرا بی اجازه اومدی تو اتاقم؟؟؟ شاید من داشتم لباس عوض میکردم تو خر نبایدوقتی میخوای بری تو اتاق یه خانوم متشخصصصصص در بزنی ها،؟؟؟؟ دیدم هیچی
نمیگه نگاش کردم دیدم بعلههه...اقا در معرض انفجاره....ولی چون من عصبانیم چیزی
نمیگه...دستمو زدم به کمرم و گفتم
 راحت باش...چرا جلو خودتو میگیری؟؟؟؟ یهو پوکید از خنده...حاال نخند کی بخند.....باحرص رفتم سمتش و از اتاق انداختمش بیرون....فوری درو بستم قفلش کردم و به در تکیه
دادم.....یعنی خااااک بر سرمنننننم....د اخه نفهم...بیشور.....تو چرا در اتاقتو قفل
نمیکنی؟؟؟ هااا؟؟؟؟ عه عه پسره بوزینه بدون پشم همینجوری عین بز داره منو نگاه
میکنه....چلمنگ......اههههه...فوری لباسام رو پوشیدم...یه کاله بافتنی مشکی منگوله دار
برداشتم و موهامو ریختم توش و رفتم بیرون.....

امیر نشسته بود رو مبل تا منو دید زد زیر خنده...سرخ شدم و سرمو انداختم پایین
هومن -وا......امیر؟؟؟ به چی میخندی تو؟؟؟؟؟؟ امیر سرشو تکون داد و به خندیدنش
ادامه داد....ای درد....ای حناق.....بیشور...ابله....با چشمام بهش اشاره کردم یک کلمه حرف
بزنه کارش ساختس.....
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امیر -هیچی.....ولی....حیف شما نبودین.....خخخخخ..
 درد......بیشور ابله.....ایشششش....کیانا -امیر؟؟؟ جان من بگو چی دیدی.....
امیر -خصوصیه....به شماها ربطی نداره....
کیانا -من که اخرش میفهمم.
امیر -نوچ....
نشستم رو کاناپه....امیر بلند شد.....گفت
 خیلی خوب.....من دیگه میرم کجا؟امیر -خونم دیگه....
چرا؟؟؟امیر -خوب بمونم اینجا که چی بشه؟؟؟؟
کیانا -عه.....امیر لوس نشو دیگه....بمون
هومن -راس میگه.....بمون دور هم باشیم...
مردد به من نگاهی انداخت.. .گفتم
 حق با بچه هاست.....میخوای بری بگی چی؟؟؟امیر-خوب.....خوب...اممم....باشه..
کیانا -اخجون......
دوباره نشست رو مبل...رو کردم سمت هومن و گفتم
 راستی....تو هیراد رو ندیدی؟؟؟؟؟296
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با این حرفم یه نمه اخم های امیر رفت تو هم
هومن...-وقتی اومدیم اینجا...کسی نبود...
اها....بزار االن بهش زنگ میزنم...گوشیم باال بود...رفتم باال و اوردمش...زنگ زدم بهش....جواب نداد....دوباره امتحان
کردم...بازم جواب نداد....دیگه داشتم ناامید میشدم که صداش تو گوشی پیچید
الو؟؟؟من -سالم.....بچه چرا جواب نمیدی؟؟؟؟
اوه....اوه....حاال چرا جوش میاری....خسته بودم حوصله نداشتم جواب بدممن -حاال ابنا رو بیخیال.....اتوسا کجاست؟
پیش منه.....من -براش توضیح دادی؟؟؟

اره....بیچاره خیلی ناراحت شد....زنگ زد به خانوادش و گفت نمیتونه بیاد.....ببین....اونکسی که تبدیلش کرده رو میشناسه....عکسشو میکشم واست میفرستم ((از وقتی که یادم
میاد هیراد یه طراح خیلی حرفه ای بود...ولی هیچ وقت خودشو تو عرصه هنر نشون
نداد......میتونست خیلی راحت چهره های مختلف رو بکشه....طرح هاش با خود واقعیش
مو نمیزد....چند باری هم عکس منو کشید...اینقدر طبیعی کشیده بود که باور کرده بودم
اینا عکسه و کار خودش نیست....ولی بعد فهمیدم نه...اینا کار خودشه))...
من -خیلی خوب.....منتظرم....زود بفرستش برام...
 باشه...خوب خانوم خانوما.....کاری؟ ؟؟ باری؟؟؟ نداری؟؟؟نه....خدافظزمزمه ارومش رو شنیدم
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 خدافظ عشقم....بوق...بوق....بوق...با تعجب به گوشی تو دستم نگاه کردم.....اون به من گفت عشقم؟؟؟ شاید توهم
زدم.....ولی...نه صدای خودش بود... .سرمو تکون دادم تا از شر این افکار مزاحم خالص
بشم......
برگشتم تو حال.....ساعت تقریبا  1و نیم بود...کیانا تا منو دید دستمو گرفت و کشید برد تو
آشپزخونه
کیانا -من که میدونم از این مردا بخاری بلند نمیشه....مگه اینکه خودمون دست به کار
بشیم....با تعجب بهش خیره شدم*((به به....میبینم که ایکیوش هم در حد در قابلمه
است*))...
کیانا -منظورم اینکه خودمون یه چیزی واسه شب درست کنیم
 اها....خوب از اول بگو...کیانا -خیلی خوب.....حاال چی درست کنیم؟؟؟؟
یکم فکر کردم....گفتم
 پایه قیمه بادمجون هستی؟؟؟کیانا -ارهههه......ایول....لبخند زدم و رفتم از تو یخچالم مواد مورد نیازش رو اوردم....
کیانا دست به کار شد....خودمم وسایل ساالد شیرازی رو اوردم و دست به کار شدم....
مواد رو خیلی تند و ظریف ریز ریز میکردم....تو این  21سال که اونجا بودم خیلی تمرین
کردم......با مهارت چاقو رو تو هوا میچرخوندم و بعد روی مواد غذایی فرود میوردم.....کیانا
با دقت به حرکاتم زل زده بود...وقتی کارم تموم شد برام دست زد و گفت
 افرین...بابا ایول دختر....این کارا رو از کجا یاد گرفتی؟؟؟؟خودم یاد گرفتم...خیلی تمرین کردم تا به اینجا رسید حدود  21سالکیانا -اوه....چقدر زیاد...
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با لبخند ابلیمو ونمک رو داد بهم...یکم ابلیمو...یکمم نمک...خودم رفتم روغن زیتون اوردم
و اضافه کردم...اها.....حاال شد...گذاشتمش تو یخچال تا خنک بشه....کار کیانا هم تقریبا
تموم شده بود....بعد از اینکه کارمون تموم شده دستامونو شستیم شربت درست کردیم و
رفتیم تو حال.....پسرا داشتن تخته نرد بازی میکردن....رفتم و تلویزیون رو روشن
کردم....شبکه های خودمون که هیچی نداشت...پس زدم کانال های ماهوراه....شانسی یه
شبکه زدم...کیانا هم اومد کنارم نشست و یه شربت داد دستم...تشکر کردم و به تلویزیون
نگاه کردم...با اون چیزی که دیدم شربت پرید تو گلوم...ای توف به این شانس....سریع زدم
یه سبکه دیگه...لعنتی....کیانا با تعجب به چهرم دقیق شد...سرمو انداختم پایین...
کیانا -هلن؟؟؟ تو...تو...
کیانا -هلن تو خواننده ای؟؟؟
وای...بیا....همینو کم داشتم...هیچی نگفتم....
دیدم چیزی نمیگه....سرم رو بلند کردم و بهش چشم دوختم...یهو پرید بغلم....وا!!!!
 جیییییغ...اخجونننننن.....هلن تو...فوری دستمو گذاشتم رو دهنش.... هیش بابا چته؟؟؟ اروم تر...کل ملت فهمیدن من کیم....ولی کیاتا کما کان سعی داشت با همون دهن بسته حرف بزنه...
برگشتم و به پسرا نگاه کردم....حواسشون کامل رو بازی بود...
عه...هیشش....بابا ساکت....دستمو برداشت نفسی کشید.....با ذوق بچه گونه ای گفت
میدونستم....میدونستم....از همون روزی که دیدمت خیلی برام اشنا می زدی ....نگوخانوم خوانندست و ما خبر نداریم....
 پووووف...اره...اصال من خوانندم....میشه دیگه بیخیال شی؟؟؟؟سرشو انداخت باال وگفت
 نوچ.....من نازه گیرت اوردم خانوم خانوما...299
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یه پس گردنی بهش زدم و خندیدم....
#########
بعد از شام کیانا رو بردم تو اتاق خودم تا بخوابیم.....امروز یکی از همکارا زنگ زده بود
گفته بود که باید فردا وارد ماموریت بشیم....تعجب کردم بودم شدید......گفت
چون افراد اصلی زودتر اومدن.....ما هم مجبور شدیم دستگیرشون کنیم و ماموریت رو
بندازیم عقب....انقدر اعصابم خورد شده بود که نگو....
اعصاب نداشتم......رفتم رو تخت.....کیانا هم اومد کنارم دراز کشید...گفت
 از اینکه ماموریت جلو افتاده ناراحتی؟؟؟؟ خیلی...من کلی برنامه براش داشتم....همش دود شد رفت هوا.....کیانا -عیب نداره بابا....بی خی....بگیر بخواب که فردا باید حاضر شیم بریم ماموریت....
حرفی نزدم.....خوابم نمیومد....تو همین فکرا بودم که گوشیم االرام داد....بازش کردم...هیراد
با فیس بوک برام یه عکس فرستاده بود...زیرش نوشته بود این همونه....
به چهرش دقیق شدم...پوزخند زدم......زیر لب اسمشو زمزمه کردم
 میالد سپهری....#######
امیرحسین.
منو هومن کنار اتاق دخترا تو اون اتاق لیمویه خوابیده بودیم...هردومون به پهلو بودیم و
داشتیم به چشم های هم نگاه میکردیم...حالتمون واقعا خنده داشت...هومن داشت حرص
میخورد چون نزاشتم کیانا بیاد پیشش..خخخخخ
هومن -تو خوابت نمیاد...نه؟؟؟
نههومن -میشه بگی چرا اینجوری نگام میکنی؟؟
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 نه.هومن -حداقل میشه روتو کنی اونور تا من کپه مرگمو بزارم؟؟؟ بازم گفتم
 نه.با حالت زاری گفت
 تو اصال به جز نه چیز دیگه ای بلدی؟؟؟؟یکم فکر کردم و گفتم
 نه...هومن -ای درد....ای مرض...مردم ازار.....
روشو گرد اونور و خوابید.....خخخخخخ...
منم بعد چند دقیقه خوابم برد.....
##########
هلن.
صبج با احساس ایینکه چیزی خورد تو شکمم با وحشت چشامو باز کردم....دیدم
بعله...کیانا خانوم با لگد زده تو دلم...از دیشب تا حاال هی داره جفتک میندازه...سیاه و
کبودم کرده نفهم....پاشو پرت کردم که از تخت افتاد پایین...زدم زیر خنده....
نشست رو زمین و با گیجی به اطرافش خیره شد.....
کیانا -به چی میخندی تو؟؟؟؟
 هیچی....خخخخخ...چشاش گرد شد
کیانا -نگو که تو منو انداختی...
سرمو تکون دادم....بلند شد میخواست بیاد بزنم که گفتم
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 هوی هوی...فعال بیخیال اینکارا.....بیا بریم که زود حاضر شیم....کیانا حرصی پوفی کشید و حرف گوش کرد...بعد از اینکه دست و صورتمو شستم .پسرا هنوز
بیدار نشده بودن.....یه فکر پلیدی خورد تو سرم....نیشمو وا کردم....به کیانا گفتم چه نقشه
ای تو ذهنمه.....
اونم موافقت کرد...اروم در اتاقشون رو باز کردم.....رفتم تو.....کیانا هم پشت سرم وارد
شد.....نگام افتاد به تخت پوکیدم از خنده....امیر نیم تنش از تخت اویزون بود و پاهاش تو
شکم هومن بود...بیچاره داداشم... .خخخ..جالب میدونی کجا بود؟؟؟ اینکه هومن هم
پاهای امیر رو محکم گرفته بود..به کیانا هم نگاه کردم درمعرض انفجار بود.....اروم اروم
رفتیم باال سرشون.....دستمو اوردم باال...شروع کردم به شمارش
معکوس...2...1....9.....همزمان منو کیانا شروع کردیم به جیغ زدن....امیر که با مخ خورد
زمین...چون پاهاش تو دستای اومن بود اونو هم با خودش کشید.....هردشون با هم افتادن
زمین...حاال اینا هی میخواستن پاشن نمیتونستن....ترکیده بودم از خنده....دیگه طاقت
نیاوردم و زدم زیر خنده.....کیانا هم بالفاصله پوکید از خنده.....به قیافه های هنگیده امیر و
هومن نگاه کردم
هومن -هلن...میکشمت....زندت نمیزارم.....
امیر -کیانا....فقط دعا کن دستم بهت نرسه.....خونت حالله....
اوه اوه...اوضاع خرابه....منو کیانا فوری از اتاق اومدیم بیرون....هنوز داشتم
میخندیدم....وای..قیافه هاشون خیلی با حال بود......برگشتم.و به پشت سرم نگاه
کردم....اوه اوه دخلم اومده.....هومن با اخم ولی لب های خندون داشت میدوید سمت
من....
خالصه.....گیرم اورد تا میتونست قلقلکم داد...بعد از اینکه یه دل سیر خندیدم حاضر
شدیم تا وارد عمل بشیم
...اول باید میرفتیم هتلی که برامون در نظر گرفتن...اونجا شخصی به نام احمد قربانی
ملقب به کفتار پیر میاد سراغمون....وقتی وارد پارتی که به افتخار ورود ما برگزار

302

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

میشه؟ میشیم از اونجا ماموریت اصلی شروع میشه...خود من و بقیه مثال یه باند بودیم
که کارمون قاچاق اعضای بدن انسان بود...اسم باندمون هم....آتش سرخ بود.....این باند تو
کل کشور ایران ایران خیلی معروف بود...ولی دیروز بدون اینکه خبرش جایی درز پیدا کنه،
اعضاشو دستگیر کردن....و حاال ما باید به جای اونا وارد باند بشیم...میدونستم که این اولین
دیدارشونه.....و هم دیگه رو نمیشناختن....پس از این بابت خیالم راحت بود....
امیر و کیانا رفتن خونه خودشون تا حاضر بشن و بیان.....منو هومن هم داشتیم اماده
میشدیم.....یه شلوار مشکی واکسی با مانتو مشکی کوتاه پوشیدم...شال و کفشم هم
مشکی بود....ساعت مشکیمو رو دستم کردم....یه دست بند چرم مشکی خوشملم انداختم
رو دستم....یه سایه مشکی کشیدم به چشمام که حاال طوسی چشمام رو درشت تر نشون
میداد...یه رژ گونه صورتی هم زدم به گونه هام که برجسته تر نشون بدن...خیلی کم..خیلی
خیلی کم..خیلیییییی کم ((خیلی خوب بابا...فهمیدیم)) یه کوشولو پشت چشمامو سیاه کردم
....خوبه تکمیل شد...و در اخر....یه رژ لب قرمز جیییغ هم به لبای غنچه ایم زدم...عطرمو
برداشتم و رو خودم خالی کردم ((دروغ میگه....چهار تا پیسسسسس بیشتر نزد)) ):
اوووفففف....عجب جیگری شدم...یه چشمک به خودم تو اینه زدم عینک دودیمو زدم رو
موهام و رفتم بیرون....
هومن هم مثل من سرتا پا مشکی زده بود....موهاشو داده بود باال و عینک دودیشو هم زده
بود روی چشمش...یه سوتی براش زدم و گفتم
 اوالال.....اقا میایی شوهر من بشی؟؟؟؟یه بشین بینم بابای نثارم کرد و راه افتاد سمت در ورودی....کوله مو که توش لب تاپ و
چند تا شنود و دوربین کوچولو بود رو برداشتم....با هومن رفتیم بیرون....یهو گوشیم زنگ
زد...به شمارش نگاه کردم...جان بود!!!!!
با ترس فوری جواب دادم((مکالمه به فرانسویه))
 الو؟؟جان -اوه....سالم...چطوری هورا؟؟؟
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جان -خانواده خیلی مهمون نوازی داری....حیفم میاد بالیی سرشون بیارم....
 تو..تو االن...جان -اره....پیش خانوادتم...
کوله از دستم افتاد رو زمین
جان -اخی......چیشد؟؟؟ هنوز اونجایی؟؟؟؟
صدای پدر و مادرم رو از اونور خط میشنیدم که داشتن حرف میزدن....
 چی...چی از جون خانوادم میخوای؟؟؟جان -من هیچی از اونا نمیخوام.....من با اونا کاری ندارم....من یه چیزی رو میخوام که فقط
تو اون رو داری.....اگه بتونی اونو بدی به من...شاید به خانوادت...کاری نداشته باشم
عزیزم...
برای بار اول حس کردم صداش خیلی فرق کرده....با وحشت گفتم
 چ...چی؟؟؟؟جان -من خودتو میخوام هورای عزیزم!!!!!!
ادامه دارد):):):
چشام گرد شد.....چی میگه؟؟؟ منو میخواست چیکار؟؟؟؟فکر کنم بلند گفتم چون جان
گفت
جان -اخی...یعنی هنوز نفهمیدی؟؟؟ عیبی نداره....به زودی میفهمی....اگه تا قبل از ظهر
اینجا بودی که بودی....وگرنه...
داد زدم
 د تو چی میخوای از جونم لعنتی.....جان با خنده گفت
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 نترس...کار بدی باهات ندارم.....خوب منتظرتم.....هه...هلن....پس اسمت هلنه؟؟؟ برایمن مهم نیست...مهم تویی که به زودی به دستت میارم....یه خنده وحشتناک کرد و گفت
 نترس....من تو رو برای یه چیز دیگه میخوام.....نه اون چیزی که فکر میکنی....االن 22نیمه...باید تا نیم ساعت دیگه اینجا باشی....خدافظ هلن جان......
بعدش فوری قطع کرد...
ولی من همونجوری ترسیده زل زدم به روبه روم....هومن اومد شونمو تکون داد....بهش
خیره شدم
هومن -هلن؟؟؟ هلن خوبی؟؟؟ کی بود بهت زنگ زد؟ ؟؟هلن....با توام.....
گوشی از دستم افتاد...با چشمای اشکی زل زدم به هومن...یهو با ترس کنارش زدم و به
سمت در دویدم....همین که در و باز کردم رفتم تو شکم یه نفر...سرمو که بلند کردم هیراد
رو دیدم.....با وحشت اونو کنار زدم و مثل باد شروع کردم به دویدن......تا خود خونه فقط
دویدم..طوری که راه یک ساعته رو تو بیست و هشت دقیقه طی کردم...وقت
نداشتم...لعنتی کلید با هام نبود......رفتم عقب....با دو رفتم سمت خونه و با یه جهش بلند
از روی در پریدم....با دو رفتم سمت در و بازش کردم....پریدم تو خونه....از بس تند دویده
بودم نفس نفس میزدم....دیدمشون.....مامان و بابام روی مبل نشسته بودن...چیزی که
منو نگران کرده بود این بود...چرا چشاشون بسته است؟؟؟؟
چون فعال به یه خواب عمیق فرو رفتن....این صدای جان بود که از پشت سرماومد.....دستامو مشت کردم....اومد روبه روم وايساد... .
جان -میدونی دارم به چی فکر میکنم؟؟؟
بعد دستشو زد زیر چونش و ادامه داد
جان -این که...تو واقعا باور کردی تو این  21سال من تو رو به فرزند خوندگی قبول
کردم؟؟؟
چشام گرد شد....منظورش چیه؟؟؟؟
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جان -بزار واضح تر برات بگم.....هه....واقعا کار خیلی سختیه که بخوای....تو  21سال نقش
یه پدر خونده رو اجرا کنی...مخصوصا کنار کسی که خیلی راحت میتونه ذهنتو بخونه.....
داشتم شاخ درمیوردم......منظورش چیه؟؟؟ نقش؟؟؟ یعنی.....تو...تموم این
مدت.....همش فیلم بازی کرده؟؟؟
جان -اوخی....چرا الل شدی؟؟؟؟البته خوب حق هم داری......تو که هیچی از این
نمایشنامه نمیدونی...
بالخره زبون باز کردم
نم...نمیاشنامه؟؟؟؟ داری....راجب...چی حرف میزنی؟؟؟؟شروع کرد به دورم چرحیدن و با تحسین برانداز کردنم
جان -نه..خوبه...خوشم اومد....خوب کسی رو ساختم...ولی حیف....عمرش خیلی
کوتاهه....هه....
بازم آشفتگی... .تا زمانی که اینجوری آشفته باشم نمیتونم ذهن بخونم.....اصال تمرکز
ندارم...
جان -میخوای بدونی که تو چرا االن اینجایی و صد البته زنده ای؟؟؟
واقعا هنگ کرده بودم.....جان چش شده؟؟؟ چرا همچین میکنه؟؟؟
اومد جلو...میخواستم برم عقب که دیدم نمیتونم...لعنتی....فلجم کرد....
چشامو رو هم فشار دادم....این هم قدرت جان بود...میتونست خیلی راحت به مدت طوالنی
فلجت کنه....چشامو باز کردم...زل زد تو چشام...هنوز دلیل این کاراشو نمیدونستم...
جان -خوب....بزار برات ماجرا رو روشن کنم....تو آرنیایی.....ملکه خون آشام ها...زیبا
ترین...قدرتمند ترین....خون اشام روی زمین...و صد البته...انسان روی زمین....چون تو
هنوز یه نیمه انسانی و خون توی رگ هات جاریه...پس...انسان هم محسوب
میشی....خوب...بهتره بریم سراغ اصل مطلب...اون تصادف رو یادته؟؟؟ همونی که باعث
جدایی تو از خانوادت شد؟؟
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نمیتونستم حرف بزنم...فقط اخمام رفت تو هم...
جان -اون تصادف...کامال عمدی بود....ولی نه از طرف دشمن بابات...بلکه..از طرف من
عمدی بود...
چی؟؟؟یعنی...این..کاره...جان بود؟؟؟ این امکان نداره....
جان  -اهوم...کار من بود...خیلی خوب صحنه سازی کردم و طوری جلوه دادم که انگار کار
دشمن بابات بوده....
یکم گردنمو کج کردم تا پدر و مادرمو ببینم....اخ...گردنم....چشامو از درد روی هم فشار
دادم...
جان -اخی.....نمیتونی گردنتو تکون بدی....عیب نداره....فعال بهتره که بقیه ماجرا رو گوش
کنی.....وقتی تو تصادف کردی...طبق نقشه ای که از قبل تعیین شده بود....مایا تو رو پیدا
کرد و اورد خونه ی ما...که اون موقع یه خونه تو ایران اجاره کرده بودیم....حاال بماند که
چقدر بدبختی کشیدم تا اون خونه رو اجاره کردم...اخه کی رو دیدی به یه فرد خارجی خونه
اجاره بده؟؟؟ ولی خوب پول....تو همچین مواقع ای خیلی کارا میتونه بکنه....اره....حاال بقیه
داستان....نقشه دوم این بود که...مایا تو رو به یه خون اشام تبدیل کنه....ولی...سم به
خوبی اثر نکرد و تو االن یه نیمه خون اشام و نیمه انسانی.....یا بهتر بگم...تو تنها خون
اشامی هستی که خون توی رگ هات جاریه.....تمام این  21سال رو صبر کردم تا تو آرنیا
بشی.....شاید باورت نشه...ولی...خون تو خیلی با ارزشه......حتی از طال هم با ارزش
تره....هر کی که خون ملکه خون اشام ها رو بخوره....قویترین خون اشام جهان میشه....و
من....تو رو به همین خاطر به فرزند خوندگی قبول کردم.....اسم تو...او افسانه ها اومده
بود...مشخصاتت با اون کسی که تو افسانه ها بود مو نمیزد......اولین باری که دیدمت با
خودم گفتم شاید اشتباه کرده باشم...ولی بعد ها فهمیدم نه...تو خودشی...ملکه خون اشام
ها....حتم دارم حتی روحت هم از این موضوع خبر نداشت...من با زیرکی تو رو به دست
اوردم...بزرگت کردم...تا به سن  12سالگی برسی..تو .....تو این سن آرنیا میشدی....خیلی
صبر کردم تا بشه  12سالت....وقتی هم فهمیدم آرنیا شدی خیلی خوش حال شدم.....با
خودم گفتم بالخره به ارزوم رسیدم......چون میدونستم که قدرتت مال منه....حاال میگی
چجوری؟؟؟
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بعد به منی که با تعجب نگاهش میکردم خیره شد...ادامه داد
جان -خوب....گفته بودم که خونت خیلی با ارزشه.....هر خون اشامی خون تو رو
بخوره...مطمنا از خود آرنیا هم قوی تر میشه....و من...دلم میخواد این قدرت رو بدست
بیارم....من باید تنها مالک قدرت تو باشم....خیلی ها هستن که دنبال قدرت توعن....ولی
من نمیزارم دست کسی به تو برسه....قدرت تو فقط مال منه......من اگه بخوام چیزی رو
بدست بیارم هر طور شده اونو بدست میارم......این همه
سال جون کندم تا تو  12سالت بشه...پس حق دارم که قدرتت مال من بشه....
باورم نمیشد که جان اینقدر جاه طلب باشه...خیلی خوب گولم زد....من چقدر ساده
بودم...هه...منو باش که فکر میکردم اون واقعا جای پدرمه...ولی االن فهمیدم نه....اون
کثیف تر از این حرفاست.....نگو منو به خاطر قدرتم بزرگ کرده...لعنت به من....چرا
نفهمیدم؟؟؟
اومد جلو و توی چشمام خیره شد...با خشم و نفرت بهش زل زدم...
جان -ناراحت شدی؟؟؟؟؟؟ این که ناراحتی نداره.....نترس کوچولو....نمیزارم درد
بکشی...ولی....
خنده هستریکی کرد و گفت
 شایدم داشته باشه...برای من که مهم نیست....مهم خون توعه که به زودی به دستشمیارم....
چشماش قرمز شد...نیش هاشو آماده کرد...نه...نمیزارم ... .باید یه کاری کنم.....ولی
نمیتونستم خودمو تکون بدم.....اگه...اگه االن فلجم نکرده بود.....اههههههه.....شالمو از
روی سرم برداشت...موهام ریختن دور و برم....اروم موهامو کنار زد و سرمو کشید
جلو...لعنتی....چرا نمیتونستم کاری کنم؟؟؟؟؟
جان -خیلی وقت بود که خون آدمیزاد نخورده بودم.....اونم فقط به خاطر وجود تو...ولی
االن...هم سیراب میشم....و هم به قدرت برتر میرسم......
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تو یه حرکت خیلی سریع نیش هاشو تو گردنم فرو کرد...چشمامو روی هم فشار دادم تا
اشکام سرازیر نشن......حداقلش اینه که دیگه کاری به خانوادم نداره.....ولی...پس خودم
چی؟؟؟ پس امیر چی؟؟؟؟؟دلم خیلی براش تنگ میشه....کاشگی میتونستم کاری
کنم....ولی هیچ کاری ازم ساخته نیست.....میتونستم مکیده شدن خونمو حس کنم....کم کم
دید چشام تار شد....هر لحظه چشام بیشتر سیاهی میرفت....دیگه جونی تو بدنم نمونده
بود....
ادامه دارد):):):

امیر حسین.
یه پیرهن سفید پوشیدم با شلوار کتون سفید....موهامو دادم باال..ساعت صفحه بزرگ
سفیدم رو هم پوشیدم و به اون یکی دستم دسبند سفید بستم....یه چیز کم بود...آستین
های دستمو تا آرنج زدم باال....یه کاله پهلویه سفید هم گذاشتم سرم...کفش های اسپرت
سفیدم رو هم پوشیدم...عطرمو روی خودم خالی کردم و رفتم بیرون...کیانا هم این من
تیپ سفید زده بود.....
کیانا -اوه اوه...برادر..چه هلن کش شدی...خدا به دادش برسه....
 خودتو چی میگی....هومن سکته نکنه خوبه...با عشوه موهاشو زد کنار و گفت
 نترس...شوشوم با جنبه است...سرمو با خنده تکون دادم و سوار بنز سفیدم شدم...کیانا هم اومد نشست کنارم...روندم به
طرف خونه هلن اینا......وقتی رسیدم بوی یه خون اشام رو حس کردم...اخمام رفت تو هم...
دیدم در بازه...پیاده شدم و رفتم داخل....هیراد رو دیدم که داشت با هومن بحث
میکرد...یهو با وحشت گفت
 یا خدا...فوری برگشت که منو دید...اومد سمتم و دستمو کشید با خودش...با اخم گفتم
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 هویی چه خبرته؟؟ چیکار میکنی؟؟؟هیراد -بیا حرف نزن.....خونه پدر هورا رو بلدی؟؟؟
اوال هلن نه هورا...بعدشم به...هیراد -امیر االن وقت بحث کردن نیست...جون خودش خانوادش در خطره....
تعجب کردم...گفتم
 منظورت چیه؟؟؟ دستشو کشیدم که از حرکت وایساد با توام...منظورت چیه؟؟؟؟هیراد -امیر...وقت نداریم....بدو...عجله کن...خواهش میکنم...بعدا برات توضیح میدم...
فقط اینو بدون که جون هورا در خطره....
سریع پریدم پشت فرمون.. .هیراد هم اومد نشست کنار من.....ماشین با یه تیک اف بلند
از جاش کنده شد...بعد بیست دقیقه رسیدیم در خونه سردار حیدری...فوری پیاده
شدم...میخواستم در بزنم که هیراد از در پرید اونور.....بوی یه خون اشام دیگه رو حس
کردم.....شاخ دراوردم...یعنی اینقدر اوضاع وخیمه؟؟؟؟ منم با ترس از در کشیدم باال و
رفتم تو حیاط...با دو خودمو رسوندم به خونه...با اون چیزی که دیدم پاهام سست شد و دو
زانو افتادم رو زمین.
.
.
.
.
.
.
.
.
310

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

.
.
..
.
هلن من......هلن من.....داشت...زیر دست اون عوضی جون میداد.....تو یه لحظه خشم
تموم وجودمو گرفت....هیراد به سمت اون خون اشامی که داشت خون هلن رو وحشیانه
میخورد رفت و اونو ازش جدا کرد و شروع کرد به زدنش.....هلن اول یکم تلو تلو خورد و بعد
افتاد ...قبل از اینکه بخوره زمین از روی زمین بلند شدم و به سمتش رفتم...افتاد تو
بغلم.....صورت مهتابیشو با دستام قاب گرفتم...همونجوری داشت ازش خون میرفت....با
دستم سعی کردم جلوی خون ریزی رو بگیرم...ولی بند نمیومد...مخم کار
نمیکرد...نمیدونستم چه غلطی کنم...داشت تو بغلم جون میداد....در حالی که نفس نفس
میزد...گفت
ا...ام...امیر...با حالت زاری گفتم
 جان امیر...امیر دورت بگرده.....چیکار کنم خدایا....جانم عشقم چرا این بال سرتاومده؟؟؟
دستشو لرزون اورد باال و صورتمو لمس کرد.
دهنش مثل ماهی که بیرون از اب باشه باز و بسته میشد...میخواست چیزی بگه..ولی
نمیتونست...با چشمای اشکی دستش که رو صورتم بود رو گرفتم و فشار دادم....
...یهو دستش افتاد و چشاش بسته شد....با وحشت گفتم
 هلن...هلن چشاتو باز کن...هلن عزیزم تو رو خدا چشاتو باز کن...هههلننننن...خواهشمیکنم چشاتو وا کن...جون هر کی دوس داری چشاتو باز کن..ههههلننننننننن.......سرمو
گذاشتم رو سینش....قلبش نمیزد...وحشتم دو چندان شد...
بغض کرده بودم....با بغض فریاد زدم
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 ههههلننننننن......ادامه دارد):):):
##########
نویسنده:سالاااام به دوستای گلمممم....نظرتون راجب این رمان چیه؟؟؟خوبه؟
بده؟؟؟بعضی ها میگن زیادی داری کشش میدی...خوب اگه شما واقعا دوست داری این
رمان مثل بقیه رمانا فقط صبح پاشن صبحانه بخورن تا ظهر پا تلویزیون باشن...بعد کپه
مرگشون رو بزارن تا شب...شب هم یکم فیام نگاه کنن بعد دوباره بکپن خوب عیبی
نداره...اگه واقعا از اينجور رمان های تکراری خوشتون میاد همونجوری مینویسم.....این
رمان خیلی فرق داره...سرتاسرش پراز استرس و هیجانه...اگه هیجانشو دوس ندارین خوب
خیلی عادیش میکنم تا شما راضی بشین....یا شاید هم نه...اگه دوست ندارین نخونین
عزیزانم........مشکلی نداره که.....این رمان قراره جذاب باشه...نه کسل کننده.....طوری که
خواننده ازش دوری کنه....من همش یه مانعی میزارم سر راه هلن تا همه اشتیاقشون برای
ادامش بیشتر بشه...ولی حاال که شما دوس ندارین مثل بقیه رمان ها کسلش میکنم تا
خسته کننده نباشه..خوبه؟لطفا نظر هاتون رو بگید و منو از این سردرگمی دربیارین....اگه
خوشتون میاد ادامه میدم...اگر هم نه ادامه نمیدم.....
هلنم نفس نمیکشید...نبضش نمیزد....چشاش بسته بود....تنش یخ کرده بود...اشکام دونه
دونه میرختن رو صورتم...سرشو به سینم فشردم...این امکان نداشت...هلن
من....عشقم...وای نه...این امکان نداره...کارام دست خودم نبود....سرشو به سینم گرفته
بودم و خودمو تاب میدادم...
 هلن....عزیزم...خانوم خوشگلم.....فدای اون چشات بشم....چرا تنهام گذاشتی؟؟؟چراعشقتو تنها گذاشتی؟؟؟ چرا نزاشتی بهت اعتراف کنم که دوست دارم؟؟؟ چرا یهویی
رفتی...چرا...
دیگه نتوستم ادامه بدم....سرش رو محکم تر به خودم فشردم....اصال حواسم نبود که اون
دو تا دارن با هم جنگ میکنن....اصال حواسم به این نبود که اطرافم هر لحظه داره تاریک
تر میشه....اصال حواسم به این نبود که گارد سلطنتی دوباره اینجان...اصال حواسم به این
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نبود که پدر و مادر هلن تو طول این مدت حتی یکذره هم تکون نخوردن....فقط و
فقط...حواسم به هلنی بود که تو بغلم.....پر پر شد....
سرمو اوردم باال....سه نفر از اعضای گارد سلطنتی اون مرده رو گرفته بودن....و یه نفرشون
هم داشت میومد سمت من...به اطرافم دقیق شدم...اینجا دیگه کجا بود؟؟؟ تو یه جایی نا
آشنایی بودم...مهم نبود....برای من دیگه هیچی مهم نبود...وقتی هلنم نیست.....دیگه به
چی اهمیت بدم؟؟ باورم نمیشد به همین راحتی از دستش دادم.....
یکی هلن رو میخواست با زور ازم جدا کنه...بیشتر به خودم چسبوندمش....
ولی انگار زور اون از من بیشتر بود.....هلنمو ازم گرفت.....مثل این دیونه ها میخواستم
هلنمو رو بگیرم ولی یکی منو از پشت گرفت و نزاشت هلنمو از اون پسره بگیرم....
#######
دانای کل.
کوین...بدن نحیف هلن رو اروم روی زمین گذاشت.....سرشو روی سینه هلن
گذاشت.....قلبش از کار افتاده بود.....اکسیر زندگی رو که همیشه گردنش بود رو اروم باز
کرد....به اکسیر توی دستش نگاه کرد...این اتفاق...از قبل تعیین شده بود......پس....کوین
مجبور بود اون رو همیشه تو گردن خودش نگهش داره......راشل  ،جمیز ویک و یون جو
سعی داشتن جان رو که قدرتش غیر قابل کنترل بود رو مهار کنن....ولی اینکار نشدنی
بود....چون االن...خون ملکه آرنیا تو بدنش بود....باید کنترلش کنن....چون اون االن یه
تهدید برای تمام ادم های روی زمینه....تنها کسی که االن میتونه جلوشو بگیره یه نفره......
ادامه دارد):):):
بازم سالاااااااام....میخواستم از همتون تشکر کنم به خاطر این همه انرژی که بهم
دادین....دوستون دارم بوس بوس
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کوین آرام اکسیر زندگی رو وارد دهن هلن کرد...بعد از اینکه نیمی از اون مایع سرخ رنگ
رو وارد دهن هلن کرد اون اکسیر رو دوباره به گردن خود انداخت....به چشمای بسته هلن
خیره شد....با خود زمزمه کرد
...2....1....9....2....1یهو هلن شروع کرد به سرفه کردن....هلن به آرنج خود تکیه داده بودو مدام پشت سر هم سرفه میکرد.....کم کم نفسش سرجای خودش اومد.....با گیجی به
اطراف خودش خیره شد.....کوین رو دید که کنارش زانو زده بود...هلن به کمک کوین بلند
شد...حواسش رفت پیش جان....واقعا وحشی شده بود...تنها کسی که االن میتونست
جلوشو بگیره....فقط...اون روی اصلی آرنیا بود......
امیر حسین و هیراد بهت زده به هلنی که سرپا وایساده بود خیره شدن....امیر بعد از چند
لحظه یهو دست های هیراد رو کنار زد و با دو به سمت هلن رفت....هلن هم متوجه امیر
شده بود...با تعجب به او خیره شد...امیر زیاد معتل نکرد و تو یه حرکت هلن رو در آغوش
کشید....جوری هلن رو در آغوش گرفته بود که انگار خیلی وقت بود که اون رو ندیده
بود...امیر درحالی که داشت موهای هلن رو نوازش میکرد و با ولع عطر تن هلن رو به ریه
هاش می کشید گفت
 الهی دورت بگردم.....هلن....عزیزم...برگشتی...تو که منو نصفه عمر کردی.. ...چرا همشمنو اذیت میکنی؟؟؟ یعنی واقعا اینقدر دوست داری منو اذیت کنی؟؟؟از اذیت کردن من
لذت میبری؟؟؟؟
هلن که از کار های امیر متعجب شده بود اونو از خودش جدا کرد و گفت
چی میگی امیر؟؟؟؟؟ من تو رو اذیت کردم؟؟ اصال...بگو بینم...من...من چرا دوباره اومدماینجا؟؟؟
امیر که
فهمید باز هم اتفاقات را فراموش کرده است سر هلن را گرفت و به سینه خود فشرد...
امیر -خدایا شکرت...هزار بار شکرت که ازم نگرفتیش....نوکرتم به موال...
هلن که گیج شده بود حرفی نزد و فقط به ضربان قلب امیر که تند تر از حد معمول بود
گوش کرد....
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##########
امیرحسین.
داشتم بال در میوردم..خیلی خوش حالم....هلنم نرفته..اون برگشته..اینقدره خوش حال
بودم که دلم میخواست فقط هلن رو به خودم فشار بدم تا با من یکی بشه.....محکم تو بغل
خودم گرفته بودمش....کم کم دستاش دور کمرم حلقه شد.....بعد چند لحظه از خودم
جداش کردم و با دستام صورتشو قاب گرفتم...به چشمای خوشگلش خیره شدم....یهو لبشو
گاز گرفت...نگام سر خورد رو لباش......لبامو با زبونم تر کردم...سرمو بردم جلو....نفساش
میخورد بهم و ناجور حالی به حولیم میکرد...دقیق یک سانت مونده بود که یه خروس مزاحم
از یه جایی پیدا شد...
 بانو آرنیا؟چشامو از حرص روی هم فشار دادم....زیر لب گفتم
 ای تو روحت خروس بی محل...هلن خندش گرفته بود.....با خودم گفتمای قربون اون خندهات خوشگل من...ای من فدای تو بشم خانوم کوچولوم....ای من بخورم
اون چشاتو خوشگلم.....یهو سرخ شد و ازم جدا شد...کالفه نفسمو دادم بیرون و پنجه هامو
فرو کردم تو موهام....
#########
هلن.
ای خداااااا....شد من یه بار به آرزوم برسم؟؟؟ چرا هی خروس بی محل میفرستی واسه
ما؟؟؟ نه...ببخشید...کار شما نیست..کار این حلما بیشوره.....اخه
چلمنگ....مزاحم...ابله...بیشور...نقطه چین..چرا نمیزاری امیر کارشو بکنه؟؟ ((حلما -نه تو
رو خدا....بیا بزارم....عجب رویی داری تو...گمشو بینم....همینه که هست....خخخ...بدبخت
من و عمه ام...چقدر فحش میخوریم االن)) از امیر جدا شدم و به پشت سرش نگاه
کردم.....یکی از اعضای گارد بود...
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اون -بانوی من....متاسفانه....جان فرار کرد...به اطرافم نگاه کردم...راس میگفت..اثری ازش
نبود....گفتم
هلن -چی؟؟؟ اخه چطور؟؟؟
اون -چون االن خون شما در بدن اوست ((ای من مدیر دهنت...خو سخته کتابی حرف زدن
...عادی بحرف...اههههه))
با خودم گفتم اخه چطوری فرار کرد؟؟؟ هوووف...
همون پسر درازه اومد و روبه روم وایساد.......احترام گذاشت و گفت
 بانو آرنیا....بهتر است که این سالح را همراه خود داشته باشید....این مابوگ ((شمشیرلیزری)) از شما محافظت میکند....امکان دارد جان بار دیگر به شما حمله کند....
به سالح توی دستش خیره شدم...عه..این که همونه که دیروز دیدمش...ولی دست اون
چیکار میکرد؟؟؟
مابوگ رو ازش گرفتم.....احترام گذاشت میخواست بره که صداش کردم
 میشه یه خواهشی ازت بکنم؟؟؟پسره -در خدمتم بانو..
از اینکه هی بهم میگفت بانو آرنیا بانو آرنیا حرصم گرفت.....گفتم
 من اسم دارم...اسمم هلنه....این یک...دوما...دیگه نمیخوام بهم احترام بزارید...این یهدستوره...سوما....من هنوز شما رو نمیشناسم...میشه خودتون رو معرفی کنید؟؟؟؟
پسره -ولی بانو...
 حرف نباشه...همین که گفتم....حاال یکی یکی خودتون رو معرفی کنید...اون سه تای دیگه هم اومدن جلویه نگاه نامطمن به پسر درازه کردن...وقتی اون کلشو
تکون داد یکیشون که بی شبهات شبیه کره ای ها بود گفت
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 ای خدا پدر و مادرت رو بیامرزه...وااای...خیلی سخته بخوای هی کتابی حرفبزنی...اووووف....اخیشششش...راحت شدم.....خوب....اسم من یون جوعه.....
با دهن باز به یارو نگاه کردم
یکی دیگشون -یون جو....حداقل اروم اروم میگفتی...بیچاره
هنگید...خوب...اسم منم راشله....
اون آخریه -ای من دهن شما رو طال بگیرم.....منم جمیز ویکم...
با خودم گفتم اگه اینا خارجین پس چجوری بلدن فارسی حرف بزنن؟؟؟؟
پسر درازه  -خوب راستش...چون میدونستیم که شما رو اینجا پیدا میکنیم......اومدیم
ایران....االن 11ساله که اینجایم....کم کم به کمک اطرافیانمون فارسی حرف زدن رو یاد
گرفتیم.....ولی...بچه ها خیلی ماهر شدن تو فارسی حرف زدن...کلی هم اصطالح یاد گرفتن
که من هنوز تو درکشون موندم...هنگ کردم....مگه با صدای بلند گفتم؟؟؟
پسره -نه....ولی ما میتونیم ذهن بقیه رو بخونیم....تعجب کردم.....گفتم
هلن -اها.....بعد شما خودت کی هستی؟؟؟
پسر درازه -من کوینم....
هلن -بعله....خوشبختم....منم که میدونید ...
همشون یکصدا گفتن بعله....
امیر اومد و دستاشو دور کمرم حلقه کردسرشو فرو کرد تو گردنم....لبمو گاز گرفتم
امیر -نمیخوای بریم خانوم کوچولو؟؟؟؟
 کوچولو عمته...با خنده گفت
 باشه....خوب...حاال چجوری از اینجا بریم بیرون؟؟؟؟؟؟317
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به اطرافم نگاه کردم....همون جنگله بود....کوین اومد جلو و یه وردی خوند....کم کم همه جا
محو شد و دوباره من و امیر تو خونه بابام بودیم...دیدم هیراد هم اومد......به بابا و مامانم
نگاه کردم...هنوز خواب بودن....نگرانشون بودم که
امیر بی طاقت منو برگردوند و...
ادامه دارد):):):

همین که برگشتم یه چیزی اومد رو لبام....با چشمای گشاد شده به چشمای بسته امیر نگاه
کردم........وا.....امیر برای چی تو صورت منه؟؟؟ ها!!!! تو صورت
مننننن؟؟چچچچچچی؟؟؟؟؟ تازه با اون چیزی که داره رو لبام تکون میخوره فهمیدم
اوضاع از چه قراره.....میخواستم ازش جدا بشم که یه دستشو گذاشت پشت گردنم و یه
دستشو گذاشت پشت کمرم و منو به خودش چسبوند.....داغ کرده بودم....قلبم داشت
خودشو محکم به سینم میکوبید...دستمو گذاشتم روی سینش تا ازش جدا بشم که محکم تر
نگهم داشت....وااااای ....تو سینه امیر چه غوغایی بود ...میتوستم ضربان قلبش رو حس
کنم....اونم مثل من بدنش گرمممم گرممم بود....داشتم از خود بیخود میشدم....دیگه طاقت
نیاوردم و دستامو دور گردنش حلقه کردم و منم همراهیش کردم....بعد از چند دقیقه که
دیگه واقعا نفس کم اوردم از هم جدا شدیم....نفس نفس میزدم....صورتم از خجالت سرخ
شد.....سرمو انداختم پایین...امیر خندید...یه خنده خیلی خوشگل و مردونه((وا.....مگه
خنده زنونه هم داریم؟؟؟ عجب!!!)) سرمو به سینش چسبوند....حاال میتونستم صدای
قلبش رو واضح تر بشنوم((*...ای الهی فدای تو بشم خانوم خجالتی من......ای امیر
حسین دورت بگرده..ای من فدای اوت صورت سرخ شدت...اخه من به کی بگم که این
موجود ظریف کوچولو رو دوس دارم؟؟؟؟))*
بیشتر از قبل سرخ شدم....سرمو بیشتر به سینش فشردم....دستاشو دور کمرم حلقه
کرد...بعد چند دقیقه صدای دهن کسی رو شنیدم
*(( هورا*))....
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از امیر جدا شدم و به هیراد که با غم نگاهم میکرد خیره شدم*((تو....تو...تو
عا..عاشق...امیر شدی؟؟))*
چیزی نگفتم و سرمو انداختم پایین...
خنده تلخش رو شنیدم...سرمو بلند کردم...غم تو چشاش موج میزد*((تو تموم این ساال
سعی کردم که هرجور شده تو دلت یه جایی پیدا کنم...ولی نشد....فقط فقط یه چیز
شدم.....اونم فقط یه کلمه بود....برادر...هورا...نه نه..هلن.....هلن بیشتر بهت میاد...خیلی
دوست دارم.....نمیتونم از دستت بدم....نمیتونم فراموشت کنم...نمیتونم))*با حالت زاری
سرشو انداخت پایین.....
 هیراد......*(( هیچی نگو هلن...هیچی نگو....میتونم عشق رو از داخل چشمات ببینم.....هه....منو
باش....فکر میکردم که تو....زنم میشی...خانوم خونه ام میشی.....ولی...تو..به کسی دیگه
ای عالقه مند شدی......امیدوارم.....خو...خو..خوشبخت بشی.....سعی میکنم فراموشت
کنم*))...
میخواستم برم پیشش که امیر منو محکم تر گرفت برگشتم و به چشمای امیر خیره
شدم....با چشمای که ازش سرما میبارید زل زده بود به هیراد و با غرور خاصی نگاش
میکرد...بار اولدبود که چشماش سرد بود.
امیر حسین*((شده اگه بمیرم هم نمیزارم حتی یه تار موش بیافته دستت.....قبال هم گفته
بودم که تو بازنده این بازی هستی....من هلن رو به هرسختی که شده به دست
میارم.......شده اگه جونمم میدم ولی نمیزارم هلن مال کس دیگه ای بشه))*بازی؟؟ کدوم
بازی؟؟؟
هیراد -ه...هلن....بهتره زودتر از اینجا بری.....
هلن -برای چی؟؟؟
هیراد -شاید جان دوباره بیاد...
ترسیدم
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هلن -پس خانوادم چی؟؟؟؟
هیراد -من مراقبشون هستم.....تو برو نگران نباش...
نا مطمن بهش خیره شدم.....
هیراد -بهت قول میدم....
نفس اسوده ای کشیدم...دستای امیر رو از دورم باز کردم و به سمت هیراد رفتم...اروم
بغلش کردم و گفتم
 دوست دارم داداشی.....خیلی ماهی....*(( لعنتی من داداشت نیستم...داری نابودم میکنی))*سرمو بلند کردم......اروم گفتم
 ازت ممنونمهیراد -من.....منم.....دوست....دارم خواهری...
فکر کنم خیلی زور زد تا اینو بگه...
ازش جدا شدم گونشو بوسیدم و گفتم
 مراقب خانوادم باش......همینطور مراقب خودت....برگشتم پیش امیر که داشت با اخم به هیراد نگاه میکرد...
###############
امیرحسین.
ای حرصم گرفت هلن هیراد رو بوس کرد ((اخه حسود...خوبه حاال فقط لپشو بوس کرده
هاااا)) خوب چرا؟؟؟چرا منو بوس نمیکنه؟؟؟ ((نه بابا تو رو خدا بیا و بوس کنه.....عجب
رویی داری تو ))....وقتی هلن دوباره برگشت سمت من به هیراد اخم کردم((.....خوبه حاال تو
هم....هی به بچم اخم میکنه.......ایشششش))
دست هلن رو گرفتم و کشیدم بیرون...شالش رو سرش کرد....نگام افتاد به گردنش...هنوز
یه کوچولو زخم بود...بی معطلی سرمو فرو کردم تو گردنش و زخمشو بوسیدم...به وضوح
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نفس عمیقی رو که کشید شنیدم....شیطنتم گل کرد...سرمو همون جا نگه داشتم...بدجور
وسوسه شده بودم یکم سربه سرش بزارم....شروع کردم به نفس کشیدن...طوری که نفس
های گرمم میخورد به گردنش....دیگه حتی نفس هم نمیکشید....خخخخ....یه گاز کوچولو از
گردنش گرفتم که فکر کنم جاش بمونه..سرمو بلند کردم و به چشماش خیره شدم....بهم
نگاه نمیکرد..و دنبال یه راه فرار بود..اخی.. ...همین که سرم رو برگردوندم نفسش رو داد
بیرون.....خخخخ....اخ که من چقدر کرمم
##########
هلن.
یعنی به جان خودم اگه دیرتر سرش رو برمیداشت بر اثر خر ذوقی سکته میکردم((......خر
ذوقی؟؟؟؟ خخخ...خااااک ...من موندم تو این که کدوم ابله ی تو رو تو ادبیات پاس کرده))

خجالت میکشیدم...واسه همین سرمو انداختم پایین.....امیر خندید و دستمو گرفت و کشید
بیرون...با هم سوار ماشینش شدیم...
بعد چند دقیقه رسیدیم در خونه من.
باهم پیاده شدیم.....
وبه سمت خونه رفتیم....
هومن و کیانا داشتن تو حیاط ول میچرخیدن...وقتی ما رو دیدن اومدن سمتمون...هومن
اومد جلوم وایساد و با اخم پرسید
 معلوم هست تو کجایی؟؟؟ چرا الکی گذاشتی رفتی؟؟؟؟ اصال کجا رفتی یهویی؟؟؟؟وااای...هومن سرم رفت.....بیخیال....یه کاری پیش اومد مجبور شدم برم...اومدم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت و گفت
 پس چرا اینقدر پریشون بودی؟؟؟ طوری که تو رفتی فکر کردم برای کسی اتفاقیافتاده....بگو بینم...اتفاقی افتاده من خبر ندارم؟؟؟؟
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 نه داداشی...هیچ اتفاقی نیافتاده.....حاال هم دستمو ول کن تا بریم دیگه......با سوظن بهم نگاه کرد....بعد یکم نگاه کردن دستمو ول کرد...کوله ام رو که کنار چمدونا
بود رو برداشتم....قرار بود اول بریم هتل...برای اینکه مثال ما تازه از مسافرت اومدیم....اونجا
یکی میاد سراغمون و ما رو میبره مقر اصلی.....البته به همین آسونیا هم نیست.....باید کلی
کار کنیم رو مخشون تا مارو ببرن مقر اصلی....باید بفهم چرا تو دامنه کوه دماوند...جایی که
این همه سرده مقرشون رو گذاشتن.....به امیر نگاه کردم......اوالال....چه تیپی زده شوور
ما....به به...به به....چقدر سفید بهش میاد....با اون کالهی که سرش گذاشته بود خیلی
جذاب شده بود
یهو یه چیزی رفت تو پهلوم
 اخخخخ...چه مرگته؟؟؟؟کیانا -بزمیش....خوردی داداشمو....
 گمشووو....اصال شوهر خودمه به تو چه؟از حرفی که زدم خودمم تعجب کردم...کیانا با تعجب گفت
 نه بابا....تورو خدا تعارف نکن.....عجب رویی داری تو......من -اه اه......تو چرا هی تو کار مردم فضولی میکنی؟؟؟؟؟
کیانا -ایشششششش....دلتم بخواد...
 من دلم نخواد باید کیو ببینم؟؟؟کیانا -معلومه شوهرت...
 کیانا یا میری یا میام لهت میکنمکیانا -واه واه ترسیدم.....
تا اومدم برم لهش کنم در رفت...پوفی کشیدم...همه خواهرشوهر دارن منم زن داداش
دارم...ایششش ((O__Oاها...بعله))
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بچه ها چمدون ها رو گذاشتن تو ماشین که برامون اورده بودن (تاکسی رو
میگه)....خودمون هم سوار شدیم....هومن و کیانا عقب نشستن...از بس هم ولو نشسته
بودن که نمیشد بشینی عقب بهشون اخم کردم که جمع تر نشستن.....امیر هم جلو
نشست((O__oمیگم.......این امیر....لباساش خونی نشد؟؟؟؟؟ عجباااا))
########
رسیدیم جلوی در هتل مینا.....یکی اومد و چمدون هامونو گرفت و گذاشت تو اون چیز
چرخدارا که نمیدونم اسمشون چیه ((حلما -هاا؟؟؟ خوب نمیدونم اسمشون چیه دیگه))....
هر چی چشم چرخوندم اتریسا با سرگرد خانی رو ندیدم...همون لحظه گوشیم زنگ
خورد...بابام بود...فوری جواب دادم..
سالم بابای.بابام -سالم دختر گل بابا.. .ببین...میخواستم بگم سرگرد خانی و سروان رضایی از ماموریت
انصراف دادن...
تعجب کردم
 عه....برای چی؟؟؟؟بابام -نمیدونم...امروز سروان رضایی پریشون اومد اداره و از ماموریت انصراف داد...سرگرد
خانی هم پریشون بود...اونم انصراف داد...نمیتونم زوجی بزارم جاشون....پس خودتون
چهارتا باید برین ماموریت....
هیچ حرفی نزدم....واسه چی انصراف دادن؟؟؟؟
بابام -خوب گلم...همین االن بعد از خداحافظس سیم کارتت رو میشکونی و یکی دیگه
جایگذینش میکنی...
موفق باشی گلم....
 چشم بابای...خداحافظ خداحافظ.323
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وقتی قطع کرد همون کاری رو که گفت انجام دادم...سیم کارتو پرت کردم تو سطل اشغال
البی و نشستم رو مبل .....از داخل کیفم یع سیم کارت دیگه دراوردم و انداختم به گوشی...
امیر اومد پیشمو...دو تا کارت دستش بود....گفت
 یکی از اتاقا تخت دو نفره داره و اون یکی هم یه نفرست.....باید...هنوز حرفش تموم نشده که هومن سریع یکی از کارتا که به احتمال زیاد همون اتاق تخت
دونفره بود رو قاپید و دست کیانا رو گرفت و در رفت...
اخمامو کشیدم توهم....یعنی من باید پیش امیر بخوابم؟؟؟ اونم رو یه
تخت؟؟زپرررررررشککککک عمرااا...اول گفتم
 سرگرد خانی و اتریسا منصرف شدن...اونم تعجب کرد...براش قضیه رو تعریف کردم....بلند شدم و گفتم
 دیگه اتاق ندارن؟؟؟؟ابروشو انداخت باال و گفت
 نوچ.....همین دو تا رو داشتن...من تازه میخواستم بگم یه اتاق دیگه واس سرگرو و سروانبدن که متاسفانه همشون پر بودن......
دههههه...ای توف به این شانس....با اخم کار رو از دستش گرفتم و به سمت اتاق
رفتم...اتاق تو طبقه چهارم بود....بعد از کلی گشتن پیداش کردم..چمدونامونو گذاشته بودن
دم در ....در رو باز کردم و رفتم تو...اینقدر اعصابم خط خطی بود که درو کوبیدم که در
نبست....با تعجب به پشت در نگاه کردم....
نزدیک بود بترکم از خنده...امیرحسین با صورتی سرخ و اخم های در هم داشت نگام
میکرد...دستش رو دماغش بود
امیرحسین  -مگه منو به این گندگی نمبینی که پشت سرتم؟؟؟؟؟ یه نگاه به سرتاپاش
کردم و با پوزخند گفتم
 نه....من که چیزی نمیبینم....324
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حرصش گرفت ....با خشم کنارم زد و رفت تو اتاق...صداش کردم
 اقای کیان فرد؟؟؟؟ ((جانممممممم؟؟؟؟؟ قبال امیرحسین بود...حاال شد اقای کیانفرد؟؟؟؟؟ هلن  -بعله....از امروز به بعد میخوام حسابی حالشو بگیرم....بچه پروو
رو...ایییششششششش.....حلما -اها.....میگم))....با چشمای گشاد شده برگشت سمتم
امیر -بعله؟؟؟؟ چیشد؟؟؟
به چمدونا اشاره کردم....
با اخم برگشت سمتم*((من چمدون ها رو بیارم داخل؟؟؟؟؟ مگه نوکرشم؟؟؟؟))*.
امیر -خوب که چی؟؟؟
یعنی اینکه از اون عضله هات استفاده کن و این چمدون ها رو بیار تو.....با اخم گفت
 خوب به من چه؟؟؟؟ خودت بیار...عجب رویی داره...دست به کمر گفتم
 اتفاقا به تو همه چه...باید بیاری...خیر سرت از من بزرگتری.....چطور روت میشه به منیکه ازت کوچیکترم میگی این چمدون های سنگینو بیارم؟؟؟
اونم مثل من دستشو زد به کمر و گفت
 اهااا...اونوقت تو روت میشه به مافوقت دستور بدی؟؟؟مافوق؟؟؟؟کو؟؟؟ کجاست؟؟؟ اگه منظورت خودتی بیاد بگم تو مافوق مننیستی....افتاد؟؟؟؟
نخیر...نیافتاد........من مافوقتم بگو چشم.... نیستی......هستم325
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دوباره من
 نیستیخیلی ریلیکس دست به سینه شد و گفت
 هستمای حرصم گرفت....ای حرصم گرفت...با حرص گفتم
 نخیر نیستییه لبخند حرص درار زد و کلشو تکون داد
یعنی دلم میخواست کلشو بکوبنم به دیوار.....پسره خرس.....بیشور...
منم یه لبخند عریض زدم و فقط چمدون خودمو اوردم داخل....بعدش در و بستم...با
تعجب به من نگاه کرد....رفتم زدمش کنار و چمدونمو گذاشتم رو تخت....اخه چرا یه
نفره؟؟؟ باز خوبه اینجا کاناپه داره..وگرنه....
((وگرنه چی؟؟؟؟اگر هم نداشت مجبور بود رو زمیت بخوابه...بعله -....اخه گناه داره-.....
جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟-هیچی گلم من گ....خوردم-....اها...حاال شد -....وجدان
بد.....ایشششششش))دست از کل کل با خودم برداشتم....امیر گفت
 خو چرا مال منو نیاوردی؟؟؟؟؟ نوکر بابات غلوم چاکر....چشاش گرد شد.....رفت خودش چمدونشو اورد*((دختر هم دختر های قدیم...زن هم زن
های قدیم...قدیما جلو اقاشون دوال راس میشدن...این میخواد من جلوش دوال راس
بشم...هی خدااا ((بعد چمدونو گذاشت زمین و دستاشو بلند کرد هوا به هوای دعا کردن))
چی میشه یه بار هم که شده این دختره ضایعه شه من بهش بخندم؟؟؟؟؟ ها نه جان من
چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟))*
من ضایع شم؟؟؟؟؟ الزپرررشککککک......من تو رو ضایع میکنم....حاال ببین....رومو
برگردوندم...رفتم لباسا رو گداشتم تو کمد....
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برگشتم دیدم امیر رو تت دراز کشیده و داره لبخند ژکوند تحویلم میده...
یه لبخند کجی بهش زدم...لباسامو برداشتم و با حوله شامپو مخصوص خودم رفتم حموم
########
امیرحسین.
وا......این چرا رفت حموم؟؟؟ ((میرن حموم تا چیکار کنن مشنگ؟؟؟؟-اها....رفت
حموم؟؟؟|: -فقط خفه شو))خوب به من چه رفت حموم؟؟؟؟؟ اه اه اه......بعد یک ساعت
بالخره خانوم از حموم تشریف اوردن ..یه تاب و شلوارک مشکی پوشیده بود که حسابی به
پوست سفیدش میومد بنده هیز نیستم ها.....ولی خیلی خوش هیکل بود.....ناقال....چه
هیکلی هم داشته پدرسوخته ..........میخواستم برم حموم ....واسه همین دکمه های پیرهنمو
وا کردم و از تنم در اوردم...پرتش کردم رو تخت اومدم از کنارش ردشم...سرش پایین بود و
داشت با حوله موهاشو خشک میکرد...یه لحظه حواسم رفت پیش موهاش....عه.....مگه
اینا بلند نبودن پس چرا کوتاهشون کرده؟؟؟اخمام رفت تو هم....متوجه من شد....چشم
هاش گرد شد...بازوهاشو گرفتم و به دیوار پشت سریش چسبوندم....حولش افتاد رو
شونش...چه خوشگل کوتاشون کرده.....یه طرفش بلند بود و کج رو صورتش ریخته بود و
اونورش کامل کوتاه بود.....هنوز نم داشتن و برق میزدن...اخمام بیشتر شد.....شیرجه زدم
تو صورتش...سرشو چسبوند به دیوار

امیر -چرا موهاتو کوتاه کردی؟؟؟؟؟
با تعجب گفت
هلن -ها؟؟؟؟
 میگم چرا موهاتو کوتاه کردی؟؟؟هلن -وا...خوب دوس داشتم به تو چه؟؟؟؟
یکم بازو هاشو فشار دادم و گفتم
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 از وقتی که محرم من شدی صالحت دست منه...پس من میگم چیکار کنی چیکارنکنی...اجازت دست منه....االن من شوهرتم....افتاد؟؟؟؟
یکم اخماش رفته بود تو هم.....کم نیاورد و گفت
 اینو بدون که این فقط یه صیغه محرمیت سادست......پس الکی واسه من شوهر شوهرنکن.....درضمن.....صالح من دست خودمه...نه کسی دیگه.....شیرفه.....
بازوهاشو بیشتر فشار دادم
هلن -اخ....چه خبرته؟؟؟؟ دستمو شکوندی....
با خشم گفتم
 گفتم از امروز به بعد من شوهرتم....صالحتم دست منه....فهمیدی؟؟؟؟؟هیچ کاری نکرد...بازوهاشو بیشتر فشار دادم و صدامو بردم باال
 فهمیدی؟؟؟؟با اخم های درهم سرشو تکون داد...
 نشنیدم؟؟؟؟با بغض گفت
 اره...فهمیدم...ولم کن دیگه....دلم سوخت...ولش کردم...جای انگشتام روی بازوش مونده بود...با خشم کنارم زد و رفت
سمت دیگه اتاق....
کالفه دستی تو موهام کردم.....من حق دارم بگم چیکار کنه یا نه....خیر سرم االن
شوهرشم...اخه من نمیدونم واسه چی موهاشو کوتاه کرده؟؟؟؟؟ هوووووووف......بیخیال
شدم و رفتم حموم....
بعد بیست دقیقه با یه حوله دور کمرم اومدم بیرون....اب از سر و روم میچکید.....یه حوله
انداختم رو سرم....هلن رو دیدم که رو تخت نشسته بود و داشت تلویزیون نگاه
328
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میکرد....نگام افتاد به بازوش.....اخمام رفت تو هم....چرا کبود شدن؟؟ ((خوب
عوضی....زورت زیاده زدی یه دختر از خودت ضعیف تر رو شل و پلش کردی بعد تازه
میگی چرا کبود شدن؟؟؟؟ خیلی بیشوری...زورت به بچه رسیده؟؟؟؟))رفتم سمتش...با
دهن باز نگام کرد...
بازوهاشو گرفتم و بلندش کردم....
اوردمش روبه روی خودم نگهش داشتم....اروم گذاشتمش زمین.....بازوهاشو کبود کردم
وظیفه خودم خوبش کنم....من نباید اونجوری باهاش حرف میزدم...امیدوارم اینجوری
بفهمه که پشیمونم...اروم روی کبودی هاشو بوسیدم....خیلی زود خوب شدن ...سرمو بلند
کردم ...دیدم سرخ شده و سرشو انداخته پایین....رفتم جلو که جفت دستاشو گذاشت رو
سینه برهنه ام....تازه یادم افتاد با نیم تنه لخت جلوش وایسادم....
هلن-س...س...سرهنگ....بهت..بهتره...برین...لباساتونو...بپوشین...
مگه تا چند ساعت پیش امیر نبودم؟؟؟؟ دوباره شدم سرهنگ؟؟؟؟ پس هنوز ازم
دلخوره.....
حرفی نزدم و ازش فاصله گرفتم...رفتم سر ساکم و یه دست لباس بیرون اوردم...میخواستم
بپوشم که صدای هلن رو شنیدم
 هوی....تو که قرار نیست اینجا لباساتو عوض کنی؟؟؟؟؟شیطون برگشتم سمتش و گفتم
 چرا اتفاقا میخوام...بعد دستمو بردم سمت حوله دور کمرم....یهو جفت دستاشو گذاشت رو چشمش....و گفت
 خیلی بیشوریخندیدم و زود لباسام رو پوشیدم....حاال لباسام چی بود؟؟؟؟ فقط یه شلوارک باب اسفنجی
((تو هنوز ادم نشدی؟؟؟؟-خوب چیکار کنم.....با اینا راحتم -...ای کوفت...ابله...دختر
مردمو از راه به در میکنی))
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رفتم جلوی تخت وایسادم و گفتم
 خوب...چشماتو وا کن ...لباسامو پوشیدم.....با شک دستشو برداشت همین که منو دید دوباره چشماشو بست.
هلن -ای تو روحت.......تو که هنوز هیچی نپوشیدی....برو یه چی تنت کن....
بیخیال رو تخت کنارش نشستم...با اینکه یه نفره بود...ولی بزرگ بود.....گفتم
 من تو خونه هم همینجووری لباس میپوشم.....زیرلب گفت
 -ای خبرت بیاد....شاید من نخوام تو اینجوری لباس بپوشی....من باید کیو ببینم؟

خندم گرفته بود....برای اینکه بیشتر اذیتش کنم خیلی شیک کنارش نشتم و به تاج تخت
تکیه دادم.....خیلی شیک بگم....
چسبیدم بهش....اخم کرد...بلندش که بره دستشو گرفتم و نزاشتم بلند شه....چون نیم خیز
بود یهو افتاد تو بغلم...نیشم میخواست بازشه ولی جلوشو گرفتم....
زل زدم تو نینی چشماش....وضعیتمون حاال چجوری بود....اون افتاده بود تو بغلم و دستاش
روی سینم بود...صورتامون تو فاصله پنج سانتی هم بودن....نگام سرخورد رو لباش....یهو
به خودش اومد و خواست بلند شه که یه دستمو انداختم دور کمرباریکش و نزاشتم....با
خجالت زل زد تو چشام
هلن-اممم......میشه....ولم کنی؟؟؟
نچ....هلن -ای درد و نوچ....ولم کن دیگه ...اهههه...دستاتو بردار هرکول.....
سرمو انداختم باال و گفتم
نوچ....کم کم اخماش رفت تو هم....330
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هی زور میزد که بلند شه نمیشد....بیخیال کنترل رو گرفتم دستم تا شبکه هاشو باال پایین
کنم....باید حال این دختر رو بگیرم...یه جوری حالشو بگیرم که اون سرش ناپیدا....ده دقیقه
هی زور زد آخرش خسته شد وهمون جا موند...با نفس نفس سرشو گذاشت تو گودی
گردنم.....ضربان قلبم رفت رو هزار......گر گرفتم....این پدرسوخته هم فهمیده بود و سرشو
برنمیداشت....یهـو یه خنده ریزی کرد.....دیگه داشتم از خود بیخود میشدم....
دستم دور کمرش شل شد...نفس هاش که میخورد به گردنم حالمو دگرگون میکرد......یهو
دستم افتاد...سریع بلند شد ویه چشمک بهم زد و در رفت.....ای خدا لعنتت کنه
دختر...فکر کردم االن میپره ماچم میکنه ((تراااااااااااااااااز))با حرص نشستم
سرجام......نشسته بود رو کاناپه و با پوزخند نگام میکرد...من حال تو رو میگیرم....حاال
ببین...........ولی حاال که نگا میکنم میبینم که زیاد هم بدک نشده...اتفاقا خیلی هم خوشگل
شده بود.....موهاشو که ریخته بود تو صورتش جذابترش میکرد...نمیدونم چند دقیقه خیره
خیره نگاش کردم که گفت
 من جا تو از رو رفتم.....خجالت بکش...سرمو یهو انداختم پایین....صدای قار و قور شکمم بلند شد...گشنم بود....ساعتم از یک
گذشته بود((*....کیانا -سالم داداش...خوش میگذره؟؟؟
 به کوری چشم تو اره....کیانا -اها...باشه..ولی شما احیانا گشنتون نیست؟؟؟؟؟
اخ گفتی.....تا شما حاضر میشین من و هلن هم حاضیر میشیم تا بریم ناهار بخوریمکیانل-باشه....پس منتظرم))*بلند شدم...این ارتباط ذهنی گرگینه ها چقدر خوب
بود...بعله...تا چشاتون دراد.....به هلن گفتم بره حاضرشه...بلند شد و رفت سر ساکش...یه
چند تا لباس برداشت رفت تو حموم...لبخند زدم.....منم لباسامو پوشیدم.....بار اولم بود که
کت و شلوار میپوشیدم...همیشه تیپم اسپرت بود....ولی حاال از امروز به بعد مجبور بودم
کت و شلوار بپوشم....یه کت و شلوار ابی کربنی با پیرهن سفید که از قبل حاضر کرده بودم
رو پوشیدم....داشتم با کراواتش ور میرفتم که نگام افتاد پشت سرم...واو...ببین خانومم چه
کرده....
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یه مانتو ابی نفتی با طرح های سفید و طالیی که بلندیش تا روی رونش بود....یقش
پاپیون میخورد ..موهاشو کج توی صورتش ریخته بود و یه کاله دست بافت ابی نفتی هم
گذاشته بود سرش...شلوارش هم کتون مشکی بود....استیناشو تا ارنج زده بود باال...برام ابرو
انداخت باال....فهمیدم زیادی داشتم نگاش میکردم....دهههههه ....کراواته داشت اعصابمو
خورد میکرد........
فکر کنم هلن یکم ناخوش و احوال بود......نشست رو کاناپه و با دستش گلوشو ماساژ
داد.....گفتم
 چی شده؟؟؟هلن -تشنمه...
فهمیدم به خاطر چی عطش داره...گفتم
 -االن میریم پایین با یه چیزی فعال خودتو سیراب کن تا بینم چکار میتونم بکنم

سرشو تکون داد....رفتم در و نیمه باز گذاشتم..االناست که کیانا و هومن بیان.....
دیگه کفریم کرده بود کراوات...هلن با لبخند اومد سمتم...اروم شروع کرد به بستن
کراوات...وقتی کارش تموم شد به چشم هام خیره شد...منم به چشم هاش خیره
شدم....اروم داشت با دستش لباسام رو مرتب میکرد...یهو چشم هاشو رو هم فشار
داد...نگران شدم....اومدم بپرسم چی شده که یهو کوبیدم به دیوار....اینقدر ناگهانی اینکارو
کرد که هنگ کردم...چشم هاشو که باز کرد ترسیدم...قرمز بودن......وای نه....االن
نه.....یقمو اروم گرفت...نگاش به گردنم بود....همون لحظه در باز شد و کیانا و هومن
اومدن....با دستم به کیانا اشاره کردم...فوری جلوی چشم های هومن رو گرفت و نگران خیره
شد به من*((کیانا -امیر...
 برو بیرون همون هم ببرکیانا -امیر ولی تو...
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 گفتم برو))*هومن با خنده گفت دارین چیکار میکننین ناقال ها؟؟؟؟ عه...کیانا دستت رو بردار بزار ببینم دیگه......
کیانا با نگرانی هومن رو برد بیرون....
*(( کیانا -داداش...
 درم ببند ... ولی... گفتم درو ببند..من مراقب خودم هستم))*درو بست...نگاه هلن هنوز روی گردنم بود...بهش حق میدادم.....عطش داشت...ولی خون
من براش مثل سم بود...درواقع خون گرگینه ها درست مثل زهری برای خون آشام ها
بود.....نیش هاشو آماده کرد....نه...باید جلوشو بگیرم...ممکنه یه بالیی سرخودش و من
بیاره....
خواستم هولش بدم که جفت دستامو گرفت و پشتم نگه داشت...اهههه.....زورش خیلی
زیاد بود...نمیدونستم چیکار کنم....هرلحظه سرشو بیشتر تو گردنم فرو میکرد...هرکاری
میکردم نمیتونستم خودمو آزاد کنم....نفس های گرمش میخورد به گردنم...
ضربان قلبم کر کننده بود.....خیلی نگران بودم.....وای نه.....
و باز هم....همان جمله معروف...
ادامه دارد):):):
چند دقیقه گذشت ولی هیچ اتفاقی نیتفتاد....یهو لبای سردش پوست گرم گردنمو لمس
کرد....چشمامو روی هم فشار دادم....برخالف انتظارم فقط یه بوسه ریزی نشوند رو
گردنم....سرشو بلند کرد و به چشمام که اندازه سینی گرد شده بود خیره شد....تعجبم از بین
رفت و منم مثل اون بهش خیره شدم....چشماش حتی وقتی قرمزن خواستنین....صورتمو با
دستاش قاب گرفت....
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نیشم باز شد....اخجووووووووووووون.....جونمی جونننننن(( ...پسره خرذوق.....اگه گذاشتم
بوست کنه .....اسممو عوض میکنم....حاال ببین))
نگاش به لب هام بود....لبشو گاز گرفت و اومد جلو....دستام که آزاد شده بودن رو دور
کمرش حلقه کردم.....کشیدمش باال االن دقیق صورتامون روبه روی هم بود......به چشم
هاش خیره شدم...دستاش سرد بود.....کال وقتی یهو تبدیل میشد بدنش سرد سرد
میشد.....درست مثل یه تیکه یخ.....االن هم بدنش سرد سرد بود....گاهی وقتا وقتی
اینجوری میشد شک میکردم آدمه......چون دمای بدنش به اندازه مرده ها پایین میومد...زل
زدم به چشم هاش...اونم به چشم هام خیره شد.....تو سکوت هر لحظه سرش رو نزدیکتر
میورد میورد.....منم بی هیچ حرفی فقط نگاش میکردم.....فاصله صورتامون فقط سه سانت
بود که.....
ادامه دارد):):):
اومدم من این فاصله رو کم کنم...هیچ فاصله ای بینمون نبود که یهو چشماشو بست و باز
کرد...دوباره چشماش طوسی شده بود...مثل منگال داشت نگام میکرد...یهو ازم فاصله
گرفت...اروم گذاشتمش زمین....لبشو به دندون گرفت و سرشو انداخت پایین
هلن -اگه.....اگه..کاری کردم....ببخشید....
بعدش فوری از اتاق خارج شد....آی حرصم گرفت....آی حرصم گرفت....خوب میمردی اول
بوسم میکردی بعد به خودت میومدی؟؟؟ نه میمردی؟؟؟؟ من مطمئنم آخرش آرزو به دل
میمیرم از دست این هلن...
کالفه دستمو بردم الی موهام...رفتم جلوی آیینه...موهامو کج ریختم رو صورتم یکم به
خودم عطر زدم و از اتاق خارج شدم...
##########
هلن.
وای من داشتم چیکار میکردم؟؟؟ ((هیچ.....میخواستی بوسش کنی که این حلوا خیر ندیده
اومد و نزاشت ))....چندتا نفس عمیق کشیدم و رفتم تو البی.....هومن و کیانا اونجا بودن..با
دیدن من کیانا نگران اومد سمتم...
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کیانا -هلن امیر کو؟؟؟؟؟
باالست...داره میاد.....یه نفس اسوده کشید....بعد چند دقیقه اومد...دهنم باز موند....من که دقت نگرده بودم به
تیپش ولی حاال که دارم میبینمش محشر شده بود......بازوهاش زیر اون لباس هم بازهم
داشتن خودنمایی میکردن....موهاشو که کج ریخته بود رو صورتش باعث شده بود جذابتر
به نظر برسه..همه دختر های که اونجا بودن داشتن با چشم هاشون میخوردنش...اخمام
رفت تو هم..حرصم گرفت...دست به سینه با اخم به مبل تکیه دادم و منتظر شدم آقا
تشریف بیارن...با غرور از در آسانسور شروع کرد به راه رفتن....با ابرو های باال رفته نگاش
کردم...دستشو کرد الی موهاش ...سه تا دختری که مبل کناری ما نشسته بودن داشتن
براش بال بال میزدن.....یکیشون که از حال رفت ( )O__Oیعنی اینقدر ....الله اکبر...
چشام گرد شد...کیانا اروم در گوشم گفت
 همیشه همینطوره....دل دخترا رو اب میکنه ولی اخرش به یکیشون هم محل سگنمیده....نمیدونم چی توو تو دیده که جذبت شده....
اروم سرمو تکون دادم...رفتم تو ذهن دختر اولیه که داشت دوست وسطیشو باد میزد ولی
نگاش به امیر بود*((وای قلبم....اخ...این دیگه کیه؟؟؟؟؟ عجب قد و هیکلی داره
پدرسوخته....کوفت زنش بشه))*خندم گرفت...ته دلم یزره خوش حال شدم...
دختر سومیه که داشت با چشمای از حدقه دراکمده نگای امیر میکرد تو ذهنش گفت*((
آه....خدایا...نمردیم و هوریه مرد هم دیدیم (اختیار داری....امیر هوریه؟؟؟؟نخندون
منو)هیییییی....خدا چی میشد یکی از همین هوریاتو به عنوان داماد بدی به مادر من؟؟؟
این خواسته زیادیه؟؟؟؟؟))*
ناخودآگاه خندیدم...دستمو گذاشتم جلو دهنم...چه آرزویی کرد....فکرشو بکن....امیر بشه
داماد مادر این....خوب بگو بشه شوهر من دیگه....این لوس بازیا چیه...
بلند شدم....داشت میومد سمت من....با همون ژستش داشت میومد.....اینبار یقهکتشو
درست کرد و ((میگم...از اینجا .....تا دم در آسانسور مگه چقدر راه بود؟؟؟؟ اگه میخواست
از هتل بیرون بره هم این همه راه نمیرفت))
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تقریبا رسید به ما....ولی یهو هومن ناقال براش زیر پایی گرفت و  ....بعله.....امیر هم
بدبخت تعادلشو از دست داد....داشت با کله میومد برای من که منم جا خالی دادم و براش
زیر پای گرفتم با سر رفت تو مبل...همه کسایی که اونجا بودن ترکیدن از خنده....یه
نیشخند زدم و برای هومن یه چشمک زدم.....امیر که کله پا شده بود با خشم بلند شد....با
چشماش برام خط و نشون میکشید...
خوب به من چه؟؟؟میزاشتم بیاد مثل اون بار بیافته روم آبرم بره؟؟؟؟؟ واال....با حرص
یقه کتشو درست کرد...بعد چند دیقه همه با هم رفتیم رستوران هتل.....نشستم سر یه میز
چهار نفره...من و امیر رو به رو هم بودیم و کیانا هومن هم دو طرف من و امیر بودن...با
چشمای ریز شده داشتم نگاش میکردم...اونم با حرص نگام میکرد.....گارسون اومد..
 چه میل دارین براتون بیارم؟؟؟؟امیر -من جوجه میخورم....
هومن -منم جوجه میخورم...
کینا -ولی من بختیاری میخوام.....
یه نگا به من کردن گفتم
 منم بختیاری میخورم... .گارسون بعد از گرفتن سفارشا رفت....
امیر*(( یه حالی من از تو بگیرم...یه حالی ازت بگیرم ....حاال واسه من زیر پایی
میگیری؟؟؟؟
کیانا -حقت بود....تا تو باشی دیگه الکی واسه ما ژست نگیری*)).....
امیر با خشم یه نگاه به کیانا که بیخیال داشت با ناخناش ور میرفت انداخت...
هومن*((هه....حال کردم...دم هلن هم گرم...زد حالشو گرفت.....الحق که خواهر خودمه))*
امیر پوفی کشید و برگشت سمت هومن*((من حال تو رو هم میگیرم.....اصال اکه من امروز
حال شما دو تا رو نگیرم امیر نیستم))*
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پوزخند زدم ....به همین خیال باش.....فعال یک هیچ به نفع من....از سر میز بلند شدم....
هومن -کجا؟؟؟
هلن -میرم دستامو بشورمو بیام.....
رفتم سمت سرویس بهداشتی.....در واقعه الکی گفتم.....میخواستم ببینم امیر میخواد
چیکار کنه....چند دقیقه همون جا موندم.....بعد یه ابی به دستام زدم که شک نکن....به
سمت میز راه افتادم.....سفارشا رو اورده بودن....همشون داشتن با لبخند ژکوند نگام
میکردن.....غلط نکنم اینا یه خواب های برام دیدن......بیخیال شونمو انداختم باال و رفتم
نشستم سرجام....یه نگاه به غذام کردم.....به نظر سالم میومد....زیر چشمی به امیر نگاه
کردم...بیخیال داشت غذاشو میخورد....منم به خیال اینکه بیخیال شده باشه قاشقی که
کنارش بود رو برداشتم و شروع کردم به خوردن غذام......چند لقمه خوردم...نه مثل
اینکه...واقعا چیزی نیست....یهو امیر سرشو باال اورد و گفت
عه......اون قاشق دهنی من بود...من که داشتم لقمه مو میجویدم با چشمای گشاد شده نگاش کردم... .چی گفت؟؟؟؟؟
گفت...دهنی....دهنی...اونه؟؟؟؟ کم کم اخمام رفت تو هم و صورتم به حالت چندش جمع
شد....فوری از پشت میز بلند شدم و با دو به سمت دسشویی رفتم.......هر چی خوردم و
نخوردم رو باال اوردم...اییییییی ....من دهنی امیر رو خوردم؟؟؟؟؟ عوووق...شاید بیش از
شیش بار دهنمو شستم...بعد از اینکه مطمن شدم دیگه هیچ اثری از غذا ها تو دهنم
نیست رفتم پیش بچه ها....
همشون قیافه هاشون از خنده سرخ شده بود...با خشم نشستم پشت میز
 جرات دارین بخندین تا......یهو همشون پوکیدن از خنده...با حرص دست به سینه به صندلیم تکیه دادم.....با چشمام
برای امیر که با لبخند دختر کشی نگام میکرد خط و نشون میکشیدم...هومن با خنده یه
بسته گذاشت جلوم و گفت
 این یکی دیگه دست نخوردس...مطمن باش....با شک قاشق رو از کاورش دراوردم ونگاش کردم...همشون دوباره زدن زیر خنده.....خوب چیکار کنم؟؟ من از دهنی بدم
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میاد.....با شک یه قاشق غذا برداشتم و گذاشتم دهنم..نه مثل اینکه....اینبار قاشقه تمیز
بود.....حرصم گرفت....یه نگاه به امیر کردم...با تیشخند نگام میکرد...نوشابشو برداشت تا
بخوره...یهو بی هوا زدم به پاش...اینم هول شد نوشابه ریخت رو پیرهنش...
با لبخند پسر کشی زل زدم به امیر...
هومن و کیانا ترکیدن از خنده.....واسه امیر که با خشم نگام میکرد ابرو انداختم باال.....
هه....این تازه اولیش بود...با حرص خواست چنگالشو برداره که افتاد زیر میز...صندلی رو
کنار زد تا برش داره.......منم از فرصت استفاده کردم و نمک رو خالی کردم تو
غذاش....هومن و کیانا سرخ شده بودن از خنده....
اومد باال...واسم خط و نشون میشید....با حرص یه قاشق پر از غذا گذاشت دهنش....ولی
طولی نکشید که یهو بلند شد و دوید سمت دسشویی.....
زدم زیر خنده.....هومن و کیانا هم ترکیدن از خنده
بعد ده دقیقه امیر اومد...هم پیرهنش خیس بود...هم صورتش....اوه اوه...دود از کلش
میزد بیرون......با چشمای به خون نشسته داشت نگام میکرد...واسش ابرو انداختم
باال((*....ای خدااا......واسه من ابرو میندازی باال؟؟؟؟؟ یعنی دلم میخواد با دستای خودم
خفت کنم.....کنفت میکنم....بالخره من و تو که تنها میشیم...بالخره یه جایی تنها گیرت
میارم.....من یه حالی از تو بگیرم...من امشب یه حالی ازت بگیرم*))....یه لبخند ژکوند
زدم....
دیگه اشتها نداشتم....واسه همین کشیدم کنار
هومن -عه....هلن کجا؟؟؟ چرا غذاتو نخوردی؟؟؟؟
هلن -اشتها ندارم......
بدون هیچ حرفی از رستوران اومدم بیرون...رفتم نشستم رو یکی از مبل های تو
البی...حوصلم سر رفته بود.....احساس کردم یکی داره نگام میکنه....سرمو بلند کردم...ولی
کسی رو ندیدم....بیخیال شدم....داشتم با انگشتام ور میرفتم که یکی نشست کنارم..بو
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کشیدم...ههه.....یه خون اشام بود.....با تعجب به اون شخص نگاه کردم....چشام گرد
شد....این اینجا چیکار میکرد؟؟؟؟؟زیر لب اسمشو زمزمه کردم
 میالد؟؟؟؟؟؟تو کانالم عکس میالد سپهری رو زدم
@tahahosi n
هر کی اومد قدمش رو چشم

با چشم های سرد داشت نگام میکرد....کامال بی تفاوت....به خودم اومدم...تعجبمو جمع
کردم...منم مثل خودش سرد شدم...پوزخندی زدم و به مبل تکیه دادم
میالد سپهری:
سن 92:البته چهرش خیلی جوون تر میزنه..ولی واقعا سنش همین قدره
قد231:
شغل:مدلینگ...به خاطر استایل خیلی عالی که داره و همچنین قیافه جذابش یکی از
معروف ترین مدل های ایرانه...کلی کشته مرده داره....دوست دختراش رو که دیگه
نگو...هر روز با یکیه..حاال بزارید از چهرش بگم....صورتی کشیده با دماغی معمولی....لبای
قلوه ای صورتی و چشم های به رنگ قهوه ای خیلی خوش رنگ...موهای قهوه ای که
همیشه میزنشون باال....خاک بر سر ابروهاشو زیرشونو تمیز کرده...نوچ نوچ ...با این
حال...بازم خوش قیافه است....ولی به پای امیر من نمیرسه (( جانم؟؟؟؟ امیر من؟؟؟؟ نه
بابا))....
..و اما....
میالد سپهری در اصل پسر کیارش صنعتیه...هنوزم که هنوزه نفهمیدم چرا فامیلیشو از
صنعتی به سپهری تغییر داده...میالد دست راست کیارشه.....و یکی از مافیای بزرگ
خاورمیانه......اونقدر ابهت و قدرت داره که وقتی اسمش میاد تن قاچاق چیا به لرزه
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میافته.....میتونم به جرات قسم بخورم که حتی قدرتش از پدرش بیشتره....ولی رو
نمیکنه.....صدای آرومشو شنیدم
 به به....الهه شرق.....خیلی دلم میخواد بدونم الهه شرق .....معروف ترین خوانندهپاریس...االن تو ایران.....اونم اینجا....چیکار میکنه...
بیخیال پامو انداختم رو پام...خیلی سرد گفتم
 اونش به تو مربوط نیست که من اینجا چیکار میکنم.....تو خودت اینجا چیکارمیکنی؟؟؟؟
صدای پوزخندشو شنیدم....اینبار آرومتر از قبل حرف زد
میالد -خوب.....اونم به تو مربوط نیست....
هه....عقده ای...هیچی تو ذهنش نبود....خالیه خالی....
میالد -به هر حال......خوش حال شدم دیدمت...
به زودی باز هم باهم مالقات خواهیم داشت....گفتم
 پس فعال تا اون روز....از سرجام بلند شدم...امیرحسین رو دیدم که با اخم وحشتناکی داشت نگام میکرد....یه
گروه دختر که داشتن از پله ها پایین میومدن با دیدن میالد جییییغ کشیدن و با دو اومدن
این سمت....بیخیال همون جا وایسادم...با سرعت از کنارم رد شدن...دو تا شونم بهم تنه
زدن...هه.....جوگیر های بدبخت...هر کدوم از دخترا داشتن به نحوی به میالد ابراز
خوشبختی میکردن.....امیر اومد سمتم
 -2وای....اقای سپهری خیلی از دیدنتون خوش حال شدم
 -1برای من باعث افتخاره که شما رو از نزدیک دیدم اقا میالد....میشه باهاتون عکس
بندازم؟؟؟
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و کلی چرت و پرت دیگه.....اه اه اه...حالم بهم خورد..همچین هم تو صداشون عشوه ریخته
بودن که بیا و ببین....بیشتر عشوه خرکی بود....به جز من و امیر و میالد و دخترا هیچکی
دیگه تو البی نبود.....امیر رسید بهم....با اخم پرسید
 این یارو کیه؟؟؟؟با انگشتم بهش اشاره کردم سرشو بیاره جلو...
سرشو اورد جلو...اروم در گوشش گفتم
 بعدا میگمبعدش یه لبخند ژکوند به قیافه عبوس امیر انداختم
امیر -مسخره کردی؟؟؟؟
کی؟؟؟ من؟؟؟ نه بابا....بیا بریم.....خیلی خستم امیر....اومدم برم که میالد از پشت صدام زد
میالد -خانوم واتسون؟؟؟
برگشتم عقب...بین دخترا بود....
 بله؟دخترا با تعجب نگام کردن...کم کم صدای پچ پچشون باال رفت....یکیشون گفت
عه....مریم....اینکه الهه شرقه!!!!یکی دیگشون گفت
 وای خدای من.....اون اینجا چیکار میکنه؟؟؟ تو روحش اینقدرخوشگله....ایشششششش...نکنه دوست دختر میالده؟؟؟
وا.....من بیام بشم دوست دختر میالد؟؟؟ مگه مریضم؟؟؟
یکیشون اروم در گوش اونی که به احتمال زیاد مریم بود گفت
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 میگم....به نظر تو اون اینجا چیکار میکنه؟؟؟ ((اخه مگه فضولی دختری خر؟؟؟؟))میالد خیلی شیک با لبخند مصنوعی دخترا رو کنار زد و به سمت من اومد
دستشو به سمتم دراز کرد و گفت
 از آشناییتون خوش حال شدم.....فردا یکی رو میفرستم بیاد سراغتون....خیلی....خوشحال میشم اگه...بیشتر باهم آشنا بشیم...
یا تای ابرومو انداختم باال...به پشت سرش نگاه کردم...دخترا با خشم نگام میکردن....دوباره
به میالد نگاه کردم...هنوز دستش به سمتم دراز بود...با یه نیشخند پنجمو تو پنجه امیر
قفل کردم و گفتم
 اوه...حتما...منتظرم....اوممممم....فردا بیشتر با هم آشنا میشم...جناب سپهری....دستشو مشت کرد و انداخت....
میالد -خوب....پس ...تا فردا خدانگهدار...
بعدم خیلی سریع از البی هتل خارج شد....دست امیر رو کشیدم و با خودم به سمت
آسانسور بردمش......دستاش داغ داغ بودن....البته ناگفته نماند منم وقتی دستشو گرفتم
گر گرفتم....دکمه آسانسور رو زدم و منتظر شدم بیاد پایین...وقتی اومد با هم سوار
شدیم...وقتی در بسته شد خواستم دستمو از دست امیر بیرون بیارم که نزاشت...اون یکی
دستشو گذاشت تو جیبش.....و به آیینه آسانسور تکیه داد...المصب دستاش هم بزرگ
بود...هر کاری کردم دستمو ول نکرد که نکرد...اووووففففففف
*(( اوخی......ناز بشی الهی.....ویییی...دستاش چقدر کوشولوعه.....چقدر نرمن*)).....
اخمامو کشیدم تو هم...وقتی رسیدی

م اینبار امیر دست منو کشید به دنبال خودش...منم مثل جوجه اردک افتادم دنبالش.....با
کارت در اتاقمون رو باز کرد....رفتیم داخل...وقتی در و بست خیلی شیک من و بلند کرد و
نشوند سر تخت.....چشام داشت میزد بیرون.....گفت
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 خوب حاال بگو اون پسره کی بود؟؟؟؟؟گفتماون میالده......اخماش رفت تو هم*((میالد دیگه کیه؟؟؟))*
هلن -میالد پسر کیارشه.....
چشاش گرد شد
امیر -اون اینجا چیکار میکرد؟؟؟؟؟تو رو از کجا میشناخت؟؟
پووووفی کشیدم...در حالی که هنوزم تقال میکردم دستمو از داخل دستش در بیارم گفتم
 من چمیدونم بابا......این جزو نقشه نبود که با میالد مالقات کنم.....اخ.....بابا دستمو ولکن دیگه.....
یه نگاه به دستش انداخت...بعد اروم ولش کرد...
امیر -خوب ....نگفتی...اون تو رو از کجا میشناسه؟؟؟؟
 یعنی تو نمیدونی؟؟؟؟؟ اون تمام کسایی رو که وارد باند میشه رو اول درموردشونتحقیق میکنه....اول از اون شخص مطمئن میشه بعد اجازه میده که وارد باند بشه.....االنم
فکر کنم داره راجب ما تحقیق میکنه.....
اخماش رفت تو هم....
با مشت زدم به بازوش
 نترس...بابای من خیلی کار درسته...تموم پروندمون رو کامل پاک کرده و یه پروندهجایگزین گذاشته جاش....االن من و تو دیگه پلیس نیستیم...هر کدوممون یه خالفکاریم
....
با تعجب نگام کرد
امیر -ایول بابا.....فکر همه جا رو کردین که....
 اهوم....343

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

کالهمو در اوردم و رو تخت دراز کشیدم....امیر هم بلند شد تا لباساشو عوض کنه...عه
عه...پسره بیشور جلو من عوض میکنه...ابله....دستامو گذاشتم رو چشم تا چشمم به اون
هیکل عضالنیش نیافته.....با اینکه قبال عکسشو دیده بودم ولی خود واقعیش یه چیز
دیگس(( ....دختره بی حیا)) دستمو برداشتم...دوباره اون هیکل عضالنیشو دیدم.....پشتش
به من بود و داشت شلوارکشو میپوشید...بیشور....اینجوری میخواست جلوی من
بگرده؟؟؟؟؟
برگشت سمتم...فوری جهت نگامو عوض کردم((*....هه....هه...هه...داشت دید میزد؟؟؟
ایول بابا....خوبه...امیدوار شدم...االن وقت حال گیریه))*
سرخ شدم....رفت و از یخچال یه دونه آب معدنی برداشت ....میخواست چیکار
کنه؟؟دستامو گذاشتم زیر سرم و به تلویزیون خاموش خیره شدم....ناخداگاه حواسم رفت
پیشش....به دیوار تکیه داده بود و یا پاش هم به دیوار تکیه داده بود...داشت آب
میخورد...یهو آب رو ریخت رو صورتش و سرشو تکون داد...محو اون صحنه شدم....انگار
که زمان رو کند کرده باشن امیر سرش رو اروم تکون میداد و قطره های آب به زیبای اینور
و اونور پرت میشد.....چون آفتاب افتاده بود تو اتاق و دقیقا جلوی آفتاب وایساده بود قطره
ها درخشش خاصی داشتن...خیلی خوشگل شده بود....هنوز هم همینجوری داشتم مثل این
آدم های مسخ شده نگاش میکردم...همه اب رو روی خودش خالی کرد...قطره های آب رو
دنبال کردم...داشتن روی سینش به زیبای میرقصیدن و پایین میرفتن...حاال سینش براق تر
شده بود...اون که تا حاال سرش رو به دیوار تکیه داده بود و چشماش بسته بود یهو بازشون
کرد و نگام غافلگیر کرد...سریع جهت نگامو به سمت تلویزیون برگردوندم.. .قلبم خیلی تند
میزد....تنم گر گرفته بود.....میتونستم نگاه خیرشو حس کنم....عجب غلطی کردم نگاش
کردم....اومد از روبه روم رد شد و روی کاناپه نشست..سرشو به کاناپه تکیه داد و دستاشو
فرو کرد تو موهای خوش حالتش...وااای....عضله های بازوش داشتن خود نمایی
میکردن....خیلی دلم میخواست برم دستاشو گاز بگیرم....چشام گرد شد...ها؟؟؟؟؟ برم
چیکار کنم؟؟؟؟؟ سریع نگامو ازش گرفتم...این پسر میخواست دیونم کنه.
خنده ریزی کرد((*.ها ها ها.....به این میگن حال گیری از نوع خودنمایی...خخ))*
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...عه ....اینطوریه؟؟؟؟ خیلی خوب...باشه...خودت خواستی....یه حالی ازت بگیرم...یه
حالی ازت بگیرم....با حرص دست به سینه به تاج تخت تکیه دادم....

بلند شدم...اینجوری نمیشه...رفتم یه دست تاب شلوارک سفید و مشکی برداشتم...سفید
بود ولی خط های مشکی داشت مدلش کره ای بود...یه خط مشکی از کنارش شروع میشد
و میومد از روی سینه رد میشد و به اینور گردن میرسید ...گردنش هم بلند بود....چسبون
هم بود و کامل میچسبید بهم و دار و ندار رو میریخت بیرون...چون یکم کوتاه بود یذره از
شکمم پیدا بود....پس هم نیم تنه بود هم تاپ....
رفتم تو حموم و لباسامو عوض کردم...شلوارکم کناراش چاک داشت...چون تا زیر زانوم بود
چاک هاش تا باالی زانوم اومده بود و با نوار های مشکی تزیین شده بود....موهامو ریختم تو
صورتم و رفتم بیرون....امیر با یه لبخند پیرزوی رو تخت نشسته بود و داشت تلویزیون
میدید...بیخیال رفتم رو کاناپه نشستم...یه لحظه نگاش رو من ثابت شد....یهو سیخ
نشست سرجاش...و با چشم های گشاد شده داشت نگام میکرد*((یا خدا....این چرا همچین
لباس پوشیده؟؟؟؟عجب هیکلی داشت و رو نمیکرد پدرسوخته....وااای))*
هوس بستنی کرده بودم...رفتم در یخچال ...نیشم باز شد...آخجون....بستنی داشتن....فوری
یه دونه برداشتم...از اون قیفی ها بود...دوباره رو کاناپه نشستم ....یه لبخند پلیدانه زدم و
شروع کردم به خوردنش...اییی ایتقدر بدم میاد یکی بیاد درجا بستنی رو بخوره...من خودم
به شخصه با  12سال سن 271...سانتی متر قد 21....کیلو وزن....بستنیمو لیس
میزنم...االنم دارم جلویی چشمای گشاد شده امیر بستنیمو لیس میزنم و
میخورم*((نکن...نکن احمق....داری حالی به حولیم میکنی....شاید منم دلم بخواد....دلمو
خون کردی....نکن دختر نکن))*
خخخخخ.....بعله...به این میگن حال گیری...اهمیت ندادم و به خوردنم ادامه دادم
کالفه دستی تو موهاش کشید*((عجب نفهمیه.....نکن دختر....دلم میخواد...نکن))*چشام
گرد شد...چقدر بی حیاست این بشر...رسیدم به نونش...یه لبخند پلیدانه دیگه ای زدم و در
مقابل امیر که داشت با بستنی خوردن من جون میداد شروع کردم به گاز زدنش...امیر یه
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بار دیگه کالفه دستشو و موهاش فرو کرد...داشتم میمردم از خنده..دیگه طاقت نیورد و
سریع از رو تخت پرید پایین و بستنیمو ازم گرفت
هلن -عه....بستنیمو چرا گرفتی؟؟؟
تو یه حرکت چپوندش تو دهنش....لبامو غنچه کردمو با اخم دست به سینه تکیه دادم به
مبل....
امیر گفت
 این چه طرز بستنی خوردنه؟؟؟رومو کردم اونور
امیر -قهر نکن دیگه.....خوب...خوب...یکی دیگه واست میارم
با ذوق مثل این بچه کوشولو ها گفتم
 الس میگی؟؟ آخژون*((بیا..خیر سرش سرهنگه اونوقت اینجوری حرف میزنه.....ولی مهمنیست...امیر قربون این طرز حرف زدنت بره.....الهی فدات بشم کوشولوی من))*سرخ
شدم و سرمو انداختم پایین...رفت و یه بستنی دیگه برام اورد...قبلیه شکالتی بود...ولی این
وانیلی بود.....با ذوق از دستش گرفتم و شروع کردم به خوردنش...البته مثل قبل
*(( عجب خریه....تو مثل اینکه ادم بشو نیستی....خیلی خوب...باشه...باشه ..خودت
خواستی))*
داشتم میخوردم که یهو ازم گرفتش و خودش تو یه حرکت سریع خوردش
######
امیر حسین.
قیافش خیلی باحال شده بود...لباشو غنچه کرده بود و دست به سینه نشسته بود..با حرص
تکیه داد به صندلی...چون یهویی بستنی رو ازش گرفته بودم کنار لبش بستنیی شده بود
هلن -خیلی بدی.....چرا بستنیمو خوردی؟؟؟؟اصال باهات قهرم...
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روشو کرد اونور....دستامو کنار سرش گذاشتم و سرمو بردم جلو...لباش همونجوری که غنچه
بود برگشت سمت من...با تعجب داشت نگام میکرد.. .یه نگاه به لباش کردم و یه نگاه به
چشم های خوشگلش....اروم کنار لبش که بستنیی شده بود رو خوردم...دوباره برگشتم به
حالت اولیه ام...سرخ شده بود...دستمو گذاشتم پشت گردنش و...
ادامه دارد):):):

سرمو جلو تر بردم.....میخواست بکشه عقب که نزاشتم...سرمو کج کردم...نفسامون باهام
قاطی میشد....تشنه لباش بودم....هر بار که اومدم بیام ازش لب بگیرم یا یکی پارازیت
انداخته...یا خودش نزاشته....اه....ولی اینبار حتما ازش میگیرم....دیگه نمیزارم از دستم در
بره....د آخه چرا نمیفهمه که من دوسش دارم؟؟چرا نمیفهمه که با تموم وجودم دوسش
دارم؟؟چرا نمیفهمه که عاشقشم؟؟؟ هوووف...با چشمای شیطون زل زدم به چشمای
هلن...یهو چشماش غمگین شد...
فوری چشماش پر اشک شد...با تعجب ازش فاصله گرفتم..با دستام صورتشو قاب
گرفتم...اشکاش ریختن رو صورتش...با تعجب بیشتری به اشکای که رو دستام میریختن
نگاه کردم...با نگرانی گفتم
 هلن؟ هلن؟؟ چرا گریه میکنی دختر؟؟؟هلن؟؟ من ناراحتت کردم؟؟؟هلن؟سرشو به طرفین تکون داد....دلم داشت اتیش میگرفت
امیر -پس چی شده؟؟؟؟ چرا داری گریه میکنی؟؟؟ اخه چرا ...
هلن -امیر...خواهش میکنم...برو...برو اونور...
هنگ نگاش کردم...اخه برای چی؟؟؟
یهو بلند شد و منو کنار زد...هنوز داشت گریه میکرد....رفت تو تراس.....در و بست و
نشست پشت در...تراس حفاظ داشت و حفاظش هم بلند بود هم کسی نمیتونست
داخلشو ببینه...
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ولی من همینجوری اون وسط مونده بودم... .اخه برای چی؟؟؟ هلن واسه چی گریه
میکرد؟؟؟ گیج بودم....نمیدونستم هلن چش شده بود......
#########
هلن.
وقتی تو ذهنش گفت دوسم داره بغضم گرفت...نتونستم جلوی اشکامو بگیرم....زود کنارش
زدم و رفتم تو تراس....لعنت به من....اگه...اگه من....یه آدم معمولی بودم....هه....
جلویی هق هقمو گرفتم...نمیخواستم بیشتر از این بشکنم....خیلی ناراحت بودم...از
اینکه...من یه خون اشامم...و امیر...یه گرگینه.....نمیخواستم...نمیخواستم...من از اینکه
باهم فرق داشتیم هیچ مشکلی نداشتم...از اینکه...جان تحدیدم کرده میرتسم...مخصوصا
االن که خون من تو رگاشه...االن...اون یه تحدید بزرگ..هم برای خانوادمه...هم....عشقم.
خیلی دلم گرفته بود.....یه دو ساعتی همون جا نشستم....با خودم گفتم درسته جان االن یه
تحدیده...ولی من نمیزارم آسیبی به خانوادم بزنه....مخصوصا....عشقم....تموم تالشمو
میکنم....شده جونمو میدم ولی نمیزارم آسیبی به خانوادم بزنه...با همین فکر با اعتماد به
نفس کامل بلند شدم و رفتم تو.
به امیر نگاه کردم....اوخی...هلن فدات شه چه ناز خوابیده....رفتم باال سرش....شبیه این
پسر بچه های تخس شده بود...الهی....سرمو خم کردم ...نفسام میخورد به صورتش....به
چهرش دقیق شدم....پوستش برنزه بود با دماغی خوش فرم....ابرو های پهن
مشکی...چشماش هم مشکی بود...درست مثل شب....نگام سر خورد رو لباش...لباش قلوه
ای بود.....همینجوری داشتم به لباش نگاه میکردم...خیلی دلم میخواست بدونم طمع لباش
چجوریه ((ههیییییییین....خاک بر سرم....دختری بی حیا....تو خیلی نقطه چین خوردی))
اروم سرمو بردم جلو.....فقط یه سانت با لباش فاصله داشتم که
چشماشو باز کرد.....با یه لبخند ژکوند داشت نگام میکرد...یهو دستشو انداخت دور کمرم و
منو به سمت خودش کشوند...چون هول کرده بودم تاالپ...افتادم بغلش......از چشماش
شیطنت میبارید....
امیر -خوب...خانوم خانوما؟ اینجا چیکار داشتی؟؟؟؟؟
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 امم...امم.چیز...اممم....چیزه.....اها....خواستم بینم هنوز زنده ای یا نه...*(( بعله....منم عرعر دیگه....من که میدونم واسه چی اومدی تو صورت من....تا از زیر
زبونت نکشم بیرون ولت نمیکنم))*
اومدم بلند شم که حلقه دستاشو تنگ تر کرد...
امیر -عه.....مگه مرده بودم که میخواستی بفهمی مردم یا زنده؟؟؟
 اممم..نه....اخه....اخه...اوممم..اها....نفس نمیکشیدی....اوممم..بعد...اومدم بینم زنده اییا نه....ولی دیدم خداروشکر زنده ای...حاال هم ولم کن تا برم...
دستمو گذاشتم رو سینش گه ازش فاصله بگیرم که افتادم به گوه خوردن...اخه چون لباس
تنش نبود...منم وقتی دستمو گذاشتم رو سینش گر گرفتم.....یهو تو یه حرکت جاشو عوض
کرد...حاال من خوابیده بودم و امیر هم روم...همینجوری داشتم هنگ نگاش میکردم ....یه
لبخند خوشگل زد و گفت
 خوب میگفتی.....که من زنده ام یا نه؟؟؟؟یعنی تو واسه اون کار نیومده بودی؟؟؟خودمو زدم به اون راه
 کدوم کار؟؟؟؟امیر -این کار....
یهو قلبم از کار افتاد...بعد چند لحظه با شدت شروع به کوبیدن کرد....نفسم درنمیومد....با
چشمای متعجب زل زدم به چشمای بسته امیر....اروم و نرم داشت لبامو
میبوسید....نمیتونستم هیچ کاری کنم.....انگار که مسخ شده باشم....ناخداگاه پنجمو فرو
کردم تو موهاش.....حلقه دستاشو دور کمرم تنگ تر کرد...طوری که استخونام خورد
شد.....بعد چند دقیقه ازم جدا شد...هر دومون نفس نفس میزدیم....نمیدونستم تو کدوم
سوراخی قایم شم...سرخخخ شده بودم....دستامو گذاشتم رو سرشونه هاش.....امیر گوگولی
خندید و گفت
 -خوب...حاال فهمیدی منظورم چیه؟؟؟؟
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آب دهنمو قورت دادم....نمیتونستم به چشماش نگاه کنم..یعنی خاااااااااک بر سر من....عه
عه....آخه بگو دختر مگه مرض داشتی اومدی تو صورتش؟؟ خودم جواب خودمو دادم
خوب دلم میخواست....اصال به تو چه؟ شوهر خودمه...
شوهر خودمه شوهر خودمه....بشین بینم شوهر ندیده...
خفه خر درون...اصال دلم میخواست بوسش کنم..به تو چه؟؟؟؟؟
عه؟؟؟ میخواستی بوسش کنی؟؟؟ تو خیلی نقطه چین خوردی.....
برو گمشو بینم بابا...اصال منم بوسش میکنم
تو خیلی.....خوردی دختری چشم سفید...جرات داری اینکار رو بکن اونوقت ببین من
چیکارت میکنم....
هه هه...خواهیم دید...بعدشم...مثال میخوای چیکار کنی؟؟؟ تو که هیچ کاری ازت
برنمیاد....
عه؟؟ برنمیاد!!!! راس میگی ها.....اه..حیف شد....ولی میتونم که بهت فحش بدم..
ها ها ها...دیدی کم اوردی...
نه بابا....من کم نیوردم...راستی...مگه نمیخواستی بوسش کنی؟؟؟ خوب برو بوسش کن
دیگه....
امم اممممم...میگم هوا چقدر گرمه نه؟؟؟
یو ها ها ها....اصال هم گرم نیست...زود بوسش کن..بدووووو
چیزه...چیز...نمیشه..
پس مرض داری الکی میگی میخوام بوسش کنم؟؟؟ نوچ نوچ ترسو...
من ترسو نیستم...
هستی....
میستم
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اگه نیستی پس بوسش کن....
به چشم های امیر نگاه کردم....خیلی مشتاقانه نگام میکرد و خنده از روی لب هاش کنار
نمیرفت*((چی میشد اگه توهم منو بوس میکردی؟؟؟؟ نه واقعا چی میشد؟؟؟
هییییی...من که بالخره به آرزوم رسیدم...وااااااای......قربون اون لبات بشم کوشولوی
من....وای...وااای..وااااااای...سکته نکنم صلوات))*خندم گرفته بود...فاصله صورتامون دو
وجب بود..به حرف خر درونم گوش دادم و پنجمو گذاشتم پشت گردنش...لبخندش عمیق
تر شد...یه لبخند خبیثانه زدم...هه هه...میدونم چیکارت کنم....یهو سرمو بردم جلو....اونم
فوری چشماشو بست و لباشو غنچه کرد....ازش فاصله گرفتم...وای ..داشتم میمردم از
خنده....قیافش خیلی باحال شده بود...هنوز همونجوری بود...یه چشمشو باز کرد دید من
دارم از خنده منفجر میشم اون یکی رو هم باز کرد...آقا من ترکیدم از خنده.......هنوز لباش
غنچه بود.....دستمو گذاشته بودم در دهنم و با صدای بلند میخندیدم*((ای ...ال الله اال
ال.....منو دست میندازه؟؟؟؟شیطونه میگه....الله اکبر))*
خندم بیشتر شد..با حرص از روم بلند شد....و رفت با اخم دست به سینه روی تخت
نشست((*.....نمیخوام.....من بوسش کردم چرا اون منو بوس نکرد....مامان...من بوس
میخوام))*
دیگه داشتم میمردم از خنده.....امیر با حرص گفت
 کوفت....درد...یرقان...به چی میخندی تو؟؟؟ منو مسخره کردی؟؟؟با خنده سرمو تکون دادم یعنی اره......گفت
 عه؟؟؟؟؟بزار االن حالتو میگرم...یهو یورش اورد سمت من...چون یهویی اینکارو کرد نتونستم در برم...دستاشو دور کمرم
حلقه کرد....هر چقدر تقال میکردم فایده نداشت...با صدای شیطونی گفت
 خوب....االنم میگی داشتی مسخره ام میکردی...؟.؟؟؟با مظلومیت سرمو تکون دادم یعنی اره....با حرص گفت
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 کوفت....ها ها ها....االن تو چنگمی....خوب....بزار ببینم؟؟؟ اوممممم؟؟؟ چیکارتکنم؟؟؟اها...فهمیدم... .
وای نه.....چشمامو مظلوم کردمو بهش نگاه کردم....مسخ چشام شد....خودمو بیشتر
مظلوم کردم...کم کم دستاش دور کمرم شل شد......اهااا....خودشه......داره خر میشه
 امیر....امیر ژونم....ولم تون دیده....آب دهنشو قورت داد و به چشمام نگاه کرد*((ای تو روحت با این چشمات....د اخه
المصب...االن دارم فکر میکنم میخوام حال یه بچه  1ساله رو بگیرم.....اه))*یه نفس عمیق
کشید و کامل ولم کرد...نیشم باز شد.....یه چشمک به چشم های متعجب امیر زدم و د برو
که رفتیم...فوری پریدم اونور تخت....
امیر -هلن...میکشمت...
هلن -نوچ....نمیتونی آقا گرگه......خواست خیز بگیره سمتم که جیغ کوتاهی کشیدم و پریدم
تو آشپزخونه..
###########
اووووف....این عطش لعنتی داشت دیونم میکرد...گلوم خیلی میسوخت.....یه نگاه به
ساعت کردم 21...نیمه شب....بلند شدم...مثل اینکه اینجوری نمیشه...از تخت پریدم
پایین....رفتم سر ساکم...
یه سویشرت مشکی با شلورا مشکی دم پا در اوردم.....فوری پوشیدمشون...داشتم جلوی
آیینه زیپ سویشرتمو باال میکشیدم که صدای امیر رو شنیدم
امیر -کجا؟؟ جایی میری؟؟؟
برگشتم سمتش.....چشماش بسته بود و دستاش هم زیر سرش بود....
امیر  -پرسیدم جایی میری؟؟؟؟
دید جواب نمیدم چشماشو باز کرد و و نشست رو کاناپه....
نفس عمیقی کشیدم و گفتم
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 تشنمه....گلوم خیلی می سوزه....باید یه چیزی بخورم تا عطشم بشینه....سریع پتو رو از خودش کنار زد و از روی کاناپه بلند شد
امیر -پس منم باهات میام....
ابروم رفت باال...
امیر -ها؟ چیه؟ نکنه انتظار داری بزارم یه دختر تنها بره بیرون؟؟؟
 اوی...مگه من چمه؟؟؟ من میتونم از خودم محافظت کنم.....امیر -اها...بعله....حرف شما سهند....ولی من بازم باهات میام...آخه هم کوشولوی هم
ضعیف
با حرص پامو کوبیدم رو زمین و گفتم
 -کوشولو عمته....من ضعیف نیستم....

امیر -باشه..باشه...تو راس میگی کوشولو....
دستامو اوردم باال...یعنی دلم میخواست خفش کنم...هوووف....زد زیر خنده...
امیر -االن دلت میخواد خفم کنی اره؟؟؟
 دقیقا.....دلم میخواد با همین دستام خفت کنم...دوباره خندید و رفت سر چمدونش...اونم مثل من یه سویشرت مشکی با شلوار ورزشی
مشکی برداشت....احمق دوباره داشت جلو من لباساشو عوض میکرد....
سریع رومو کردم اونور و گفتم
 تو خجالت نمیکشی؟؟؟؟؟امیر -نه...واسه چی باید خجالت بکشم؟؟؟؟؟
 امیر خیلی بیشوری...353
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خندید...اومد جلوم وایساد...سرشو خم کرد و به چشمام خیره شد...نه من حرفی میزدم...نه
اون*((هوم....آخه چی تو این دو تا تیله است که هی منو به سمت خودش میکشونه؟؟؟
هوووف))*
نفس عمیقی کشید و روشو کرد اونور*((خدایا خودت صبر عیوب بده بزارم این دختر سالم
از ماموریت بیاد بیرون...دلم میخواد*))..
تا بناگوش سرخ شدم...واقعا که....هیییییین...این پسر خیلی وقیحه...عه عه عه.....ظهر ازم
اون چیزه رو گرفته بازم میخواد بگیره...اهمق ((اون احمقه جانم))
رفتم سمت پنجره
امیر -کجا؟؟؟
با تعجب برگشتم سمتش
 میخوام برم دیگه...مگه نمیخواستی باهم بیایی؟؟؟ چرا اونجا وایسادی ...خوب بیا دیگه...امیر -میخوای از پنجره بری بیرون؟؟؟؟
یه نگاه عاقل اندرسیاه...نه نه..شرمنده..عاقل اندر مشکی...نه نه..اینم نه بود...پس چی
بود؟؟؟؟ دهههه..خالصه یه نگاه عاقل چیزی انداختم بهش....
 نکنه میخواستی از در بری؟؟؟امیر -خوب آره..
همونجوری نگاش کردم
 با این لباسا میخوای بری؟؟؟امیر -مگه چشه؟؟؟
چش نیست..گوشه..د اخه عاقل.....اگه االن اینجوری بریم بیرون نمیگن ساعت  21نصفهشب کجا میرن؟؟؟یا نمیگن چزا لباساشون مشکیه؟؟؟
امیر -خوب به اونا چه؟؟؟
354

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

عجبا....این کال یه تختش کمه....یکم فکر کرد بعد تازه دو هزاریش افتاد...د بیا..اینم که دو
هزاریش در حد در قابلمه است....
هوووف...پرده رو کنار زدم و رفتم تو تراس...از نرده ها کشیدم باال...امیر هم اومد تو
تراس...اونم از نرده ها کشید باال....یه نگاه به پایین کردم....دلم هری ریخت...یا خدا....من
باید از اینجا بپرم؟؟ عمرا.....امیر یه نگاه به صورت رنگ پریدم کرد و گفت
 پس چرا نمی پری؟؟؟؟ ها؟؟ اا...امم...چیزه.....اممم..یه نگاه نامطمن بهم انداخت*((اومممممم....مورد مشکوک به ترس از ارتفاع است ....نکنه
از ارتفاع میترسه؟؟؟؟))*
سریع روموازش گرفتم و دوباره به پایین نگاه کردم ...احساس کردم سرم داره گیج
میره....دستمو گرفتم به دیوار تا نیافتم...
امیر -تو از ارتفاع می ترسی؟؟؟؟
نمیتونستم بگم آره.....
یه نگاه به پایین انداخت و یه نگاه به من...یهو اومد کمر منو گرفت و خودشو پرت کرد
پایین...
یعنی چنان جیغی زدم چنان جیغی زدم که فکر کنم گوشای امیر کر شد...
دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم و خودمو سفت چسبونده بودم بهش...پاهومو که
دور کمرش قفل کرده بودم رو محکم تر کردم....درست مثل کوال بهش چسبیده بودم و
سرمو فرو کرده بودم تو گردنش....اروم کمرمو نوازش کرد و گفت
 نمیخوای از بغلم بیایی بیرون؟؟؟؟ سالم رسیدیم ها.....خواست منو از خودش جدا کنه که بیشتر چسبیدم بهش....میترسیدم ....خیلی....از ارتفاع
وحشت داشتم.....
امیر -بابا لهم کردی...ولم کن دیگه...چند تا نفس عمیق کشیدم.....
355

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

آروم سرمو از داخل گردنش در اوردم و به پایین نگاه کردم...عه....ما کی رسدیم؟؟؟ چشام
گرد شد...من چرا مثل کوال چسبیدم به امیر؟؟؟ فوری ازش جدا شدم و سرمو انداختم پایین
امیر -واای..داشتی خفم میکردی دختر.....
سرمو بیشتر تو یقم فرو کردم..
امیر -خیلی خوب حاال...نمیخواد خجالت بکشی.....خوب..حاال باید از کدوم ور بریم؟؟؟
سرمو اروم بلند کردم..پشت هتل بودیم و تو یه کوچه تنگ...از هر دو طرف به خیابون راه
داشت...اروم گفتم
 میگم....این دور و اطراف جنگل سراغ داری؟؟؟امیر  -واسه چی میخوای؟؟؟
یه نگاه عاقل اندرسفیه بهش انداختم
امیر -اها....اووممم...آره....ولی دوره هااااا
 مهم نیست...بگو کجاست تا بریم....وقتی ادرس رو گفت فهمیدم ......رو میگه.
گفتم
 پایه ای تا اونجا مسابقه بدیم؟؟یه اهومی گفت و بعد
امیر -خوب..با شماره ...9یک...9..بعد مثل باد شروع کرد به دویدن...ولی من همینجوری
هنگ..پس دو رو چرا نگفت..ای ناکس...گولم زد..با اخم منم شروع کردم به
دویدن....خودمو رسوندم بهش و گفتم
 خیلی متقلبی.....پس چرا...دو رو نگفتی؟؟؟امیر -خوب اگه میگفتم تو ازم جلو میزدی
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ها؟؟ از سرعتم کم کردم که اون ازم جلو زد..تازه فهمیدم منظورش چیه...دوباره به سرعتم
اضافه کردم....
 خیلی جر زنی امیر.....برگشت و بهم نگاهی انداخت....دوباره به سرعتش اضافه کرد..نه مثل اینکه اینطوری
نمیشه....تمام سرعتمو به کار بردم و ازش جلو زدم.....بالخره رسیدیم به اون جنگلی که امیر
میگفت....دستامو گذاشتم رو زانو ام و نفس نفس زنان گفتم
 دی..دیدی....من..من...بردم؟؟اونم با نفس نفس گفت قبو....قبول....نیست....تو....سرعت...سرعتت...از
من...بی...بیشتره....خوب...معلومه...که..تو میبری...
زبونمو براش دراوردم و گفتم
 تا چشات دران....خندید و هیچی نگفت.یکم نگاه دور و اطرافم کردم ...جاده اش تیر چراغ برق داشت..ولی وسطای جنگل
نه...اروم اروم راه افتادم وسط جنگل...امیر هم شونه به شونه من می اومد...امیر شروع
کرد به حرف زدن
امیر -هلن؟؟میشه یه سوال بپرسم؟
 اهومامیر -اوممم...تو....چند سالته؟؟؟؟
نیم نگاهی بهش انداختم....
هلن12 -
امیر -جدی میگی؟؟؟
 -آره چطور مگه؟؟؟
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امیر -هیچی.....آخه..آخه...قیافت خیلی بچه گونه میزنه....مثال من وقتی دیدمت فکر کردم
 23یا  11سالت باشه...
بیخیال گفتم
 همه همینو میگن....دوباره گفتامیر -چند وقته  12سالته؟؟؟
 من جاودانه نیستم....میتونستم نگاه خیرشو حس کنم.....قبل از اینکه سوال دیگه ای بپرسه گفتم
....خوب..حاال تو چند سالته؟؟؟امیر.11 -وایسادم و برگشتم سمتش
هلن -چند وقته که  11سالته؟؟؟؟
دستشو فرو کرد تو موهاش و گفت
امیر -یه  1سالی هست.....
هلن -اها...دوباره برگشتم و به راهم ادامه دادم...دنبال یه خرگوش یا هر چیزی دیگه ای که
تشنگیمو برطرف کنه میگشتم.....
امیر-خوب....یه سوال دیگه بپرسم؟؟
 بپرس....امیر -تو...وقتی پاریس بودی.....چند تا...اممم...اممم....دوست پسر داشتی؟؟؟با ابرو های
باال رفته نگاش کردم...
 چرا میپرسی؟؟امیر -همینجوری.....
 خوب اگه نخوام بگم چی؟؟؟358
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با حرص نفسشو داد بیرون.....در حالی که شاخه رو گرفته بودم تا رد بشم گفتم
 من تا حاال دوست پسر نداشتم....یه نفس آسوده کشید..یهو شاخه رو ول کردم که تق...خورد تو صورتش
امیر -آخ...مگه منو نمیبینی که پشت سرتم؟؟؟؟
هلن -اوا....خدا مرگم بده.....حاال کاری که شده دیگه...خورد که خورد...میخواستی سرتو
بدزدی*((خیلی رو داری ....خیلی))*
تک خنده ای کردم....صدای زوزه گرگ میومد..با تعجب به اطرافم نگاه کردم
امیر -نترس...بچه های گروهن...فکر کنم دارن گشت میزنن که خون اشامی این اطراف
نباشه....کلمو تکون دادم و به راهم ادامه دادم.
یهوچشمم افتاد به یه خرگوش اروم نشستم....امیر هم نشست کنارم...میخواست حرف بزنه
که دستمو به عالمت سکوت گذاشتم رو لبم.....و با اون یکی دستم خرگوش رو
نشونش...دادم....هوا تاریک بود ....و فقط نور ماه بود که افتاده بود تو جنگل...با همون نور
کم هم میتونستم اطرافم رو ببینم....آروم بدون اینکه صدای ایجاد کنم به سمت خرگوش
رفتم و تو یه حرکت سریع گرفتمش.....بلند شدم...امیر اومد سمتم...
امیر -میخوای خون اینو بخوری؟؟؟؟
برگشتم سمتش
 پس چی؟؟؟؟ تو به جز این خرگوش حیوون دیگه ای این دور و اطراف میبینی؟؟؟؟امیر -نه.....منظورم اینکه...تو...چرا خون آدما رو نمیخوری؟؟؟ در حالی که داشتم به
خرگوش نگاه میکردم جوابشو دادم
 نمیتونم....من به بوی خون آدما حساسم....امیر -تو هنوز هم خودت آدمی...
نفسی کشیدم...راس میگفت...من خودمم هنوز یه انسان محسوب میشدم....
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اومد وایساد کنارم.....با تعجب نگاش کردم...
انیر -میخوام بدونم چجوری خونشو میخوری....
 وا....امیر  -بخور دیگه....بی هوا پرسیدم
هلن -یعنی تو از اینکه من یه خون آشامم هیچ مشکلی نداری؟؟؟
از سوالم جا خورد....بعد چند لحظه به حالت عادی برگشت و گفت
 نه....یه نفس آسوده کشیدم....نگامو دوختم به خرگوشه....خیلی ول میخورد....دیگه داشت
میرفت رو اعصابم....یه لحظه شل گرفتمش داشت در میرفت که دوباره گرفتمش..دیدم از
امیر صدا نمیاد...برگشتم عقب نبودش...به اطرافم نگاه کردم..نبودش...یه لحظه ترس برم
داشت....من...تنها..وسط جنگل.....اونم تو شب...
امیر؟؟؟ امیر.....کجا رفتی؟؟؟؟ امیر؟؟صدای خش خش اومد...فوری برگشتم همون سمت....چیزی نبود...دوباره صدای خش
خش اومد....اینبار از نزدیک....برگشتم پشت سرم...قلبم داشت تند تند میزد....
 کی اونجاست؟؟؟ امیر؟؟؟ تویی؟؟؟؟حس کردم یه چیزی داره پشت سرم نفس های عمیق میکشه.....مو به تنم سیخ شد...آروم
سرمو برگردوندم عقب که....
جیییییییییییییییییییییییغ
خرگوش از دستم افتاد و در رفت...امیر پقی زد زیر خنده...دستمو گذاشتم رو قلبم
با حرص دست به کمر شدم
 مگه مرض داری مردم آزار؟؟؟؟؟ داشتم سکته میکردم....تو خجالت نمیکشی؟؟؟ نهجان من خجالت نمیکشی؟؟؟
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امیر که تا اون موقع از درخت آویزون بود پرید پایین و اومد روبه روم وایساد...با خنده
گفت
 وای هلن نمیدونی.....قیافت خیلی باحال شده بود.....شبیه این سکته های شده بودی....دوباره زد زیر خنده....با مشت زدم تو سینش
 خیلی بیشوری......امیر -ترسیدی؟؟؟
هلن -من؟؟ نه....نه..اصال ((اها...اونوقت این عمه من بود داشت از ترس جیغ
میکشید؟؟؟))
یه ابروشو انداخت باال....
امیر -عه؟؟که نترسیدی....پس این عمه من بود که جیغ کشید؟؟؟
هلن -اوممم......شاید.
دوباره خندید....محو اون خندش شدم...خیلی خوشگل میخندید.....ضربان قلبم رفت
باال.....سریع نگامو ازش گرفتم...هوووف....حس میکردم گرممه...نشستم کنار یه
درخت....امیر هم اومد کنارم نشست...با ناراحتی گفتم
 غذامو فراری دادی......همش تقصیر توعه....حاال من یه خرگوش دیگه از کجا پیدا کنم؟؟؟یکم فکر کرد...گفتم
 باید یکی برام پیدا کنیبا چشمای گشاد شده نگام کرد
امیر -وا...به من چه؟؟؟؟
هلن -عجبا.....غذامو فراری داده بعد تازه میگه به من چه.....پاشو پاشو....باید یه خرگوش
واسم پیدا کنی
امیر -هووووف....خو تو میخوای بخوری چرا من باید پیدا کنم؟؟؟
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چپ چپ نگاش کردم که بلند شد...یه دستی کشید تو موهاش....گفت
 تو همینجا بمون تا یه چیزی برات پیدا کنم.... باشه.شروع کرد به گشتن و بشگن زدن
خرگوش کوچولو...خرگوش جان....بیا بیا...کجایی عمو....خرگوشی؟؟؟زدم زیر خنده
هلن -خیلی خنگی امیر....اگه اینجوری کنی که در میره...
دستشو زد به کمر و گفت
 پس انتظار داری چیکار کنم؟؟؟هلن -خوب باید آروم آروم به شکار نزدیک بشی که در نره...
ادامو دراورد
 که در نره که در نره....کوفت....اه اه...کاراش رو هم باید من انجام بدم....بعد چند دقیقه بالخره از اون جایی که من بودم رفت.....
به درخت تکیه دادم و به حالل ماه خیره شدم........حدود یکساعتی اونجا بودم که حوصلم
سر رفت.....بلند شدم...یهو یه چیزی با سرعت از جلوم رد شد و رفت البه الی درختا...با
دقت به اون سمت خیره شدم ....دوباره صدای خش خش اومد......اینبار از سمت
راستم...برگشتم اون سمت
 امیر؟؟امیر تویی؟؟؟بیخیال...دیگه نمیترسم.....به خیال اینکه امیر باشه دست به سینهبه درخت تکیه دادم
بازم صدای خش خش اومد و پشت سرش صدای خر خر یه جانور...عجیب بود....صداها
انگار که مال یه نفر نبود...انگار که دو نفر اینجا باشن ...بو کشیدم...وای نه.....دو تا خون
آشام بودن
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صدای زوزه گرگا بیشتر شده بود.....حتما بوی خون اشام ها رو حس کردن که اینجوری
زوزه میکشن...نه....این امیر نبود........با ترس به اینور و اونورم نگاه کردم...یه چیزی اینبار
با سرعت از پشت سرم رد شد....سریع برگشتم عقب.....برگ های که به خاطر رفتن اون
فرد بلند شده بودن آرو آروم نشستن رو زمین...از اینور صدای زوزه وحشتناک گرگا.....و از
اینور صدای خرخر خون آشامه...از اینور هم....تاریکی جنگل...همشون باعث شده بود که
بترسم..یه چیزی به سرعت از البه الی درختا رد شد....سایش شبیه آدما بود..پس...خون
اشام بود......به همون سمت دقیق شدم.....آروم آروم به همون سمتی رفتم که حس کردم
کسی اونجاست.....قلبم خیلی تند میزد....عرق سردی نشسته بود رو کمرم...با صدای
لرزونم گفتم
 آهای.....تو کی هستی؟؟؟؟کی اونجاست؟؟؟دستم رفت سمت اسلحم که همیشه همراهم بود.....گرفتمش تو دو تا دستم و به اون سمت
نشونه گرفتم
 تا سه میشمارم.....بیا بیرون...وگرنه شلیک میکنم....یک....دو......سهخواستم شلیک کنم که دو تا چشم قرمز وحشی دیدم که به من نگاه میکرد.....یکم اسلحمو
اوردم پایین...و به اون چشم ها خیره شدم...سعی کردم ذهنشو بخونم ولی خالی
بود...نیش هاشو بهم نشون داد...دوباره اسلحمو به سمتش نشونه گرفتم...
حس کردم یه چیزی پرید پشتم...و بعد از اون...صدای نفس های سرد یه فرد آشنا...
خواستم آروم برگردم عقب....که اون شخص آشنا زودتر واکنش نشون داد و اومد جلوی
دهنمو گرفت و اسلحمو از دستم کشید و پرت کرد یه گوشه..دستمو پیچوند و پشت کمرم
نگه داشت..چشامو از درد روی هم فشار دادم....چشامو باز کردم..اون شخص مجهول از
بین درختا بیرون اومد...با دیدنش حس کردم یه سطل آب یخ ریختن روم.....جان!!!!!!!!
صدای در گوشم گفت
سالم هورا جان....اینکه.....اینکه....مایا؟؟؟
ادامه دارد):):):
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یه نکته ای رو من باید به خدمتتون برسونم که تو قسمت بعد...نه گارد سلطنتی میاد
کمکش...و نه امیر....حاال خودتون باید بخونیین بینم چه اتفاقی میافته......منتظر نظر
هاتون هستم^___^
اگه نظر ندین دیگه پست نمیزارم هاااااا..بعدشم...هی میگین پلیسیش کن پلیسیش
کن....خوب اگه اینکارو کنم که تکراری میشه...پلیسی فقط به این نیست که برن ماموریت
و آدم های بد رو بکشن و از اینجور چیزا......به موقعش پلیسی هم میشه.....ولی از اون
پلیسای نیست....از این یکی پلیسی هاست^____^
بای بای....لبخند ژکوند^__^

اخمامو کشیدم تو هم.....مایا اینجا چیکار میکرد؟؟؟ سعی کردم با اون یکی دستم  ،دست
مایا رو از جلوی دهنم بردارم ولی نشد...جان با صدای خیلی وحشتناکی گفت
 خوب..خوب..خوب..ببین کی اینجاست....تو آسمونا دنبالت میگشتیم....ولی اینحا....وسطیه جنگل تاریک....پیدات کردم...
هه هه هه..خندیدیم.....همچین میگه تو آسمونا دنبالت میگشت انگار یه ماهه که
دنبالمه...بابا خوبه هی دیروز همدیگرو دیدیم...خخخ...خاک بر سرم تو این موقعیت دارم به
چی فکر میکنم...
سعی کردم تو چشاش نگاه نکنم...چون اگه نگاه میکردم مطمئنا بازم فلجم میکرد...
مایا -خوب.....شما دو تا رو باهم تنها میزارم..
بعدش خندید و ادامه داد
 من میرم سر وقت اون پسره....کی بود اسمش؟؟؟ آها....امیر حسین..شروع کردم به تقال کردن....نه..نه....از مایا دیگه انتظار نداشتم.....اون دیگه چرا؟؟؟ بدون
توجه به تقال های من...منو پرت کرد جلوی پای جان و با دست خداحافظی کرد و با سرعت
دور شد...جان شروع کرد به حرف زدن
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جان -میدونی چیه؟؟؟ (بازم به چشماش نگاه نکردم...بلند شدم و لباسامو تکوندم) دستشو
زد زیر چونش و ادامه داد
جان -تو فکر کردی من و مایا واقعا پدر و مادرخوندتیم؟؟؟
دندونما از خشم روی هم ساییدم.....
جان -اومممم...اشکال نداره....هر کی دیگه جایی تو بود همین فکرو میکرد....خوب...اگه
بگم...هیراد هم جزو این نقشه بود چیکار میکردی؟؟؟
با ناباوری به چشماش خیره شدم....ولی زود جهت نگاهمو عوض کردم...
احساس میکردم بغض داره خفم میکنه...هه....هیراد هم گولم زد؟؟؟؟چشاشم گرد
شد...نه..نه..اون االن پیش خانوادم...وای خدای من.....هیراد...تو دیگه چرا؟؟؟؟ جان خنده
مستانه ای کرد و گفت
 اوخی....ناراحت شدی؟به خاطر خانوادت؟؟ ناراحت نباش.....تو هم به زودی بهشونملحق میشی...
با وحشت سرمو اوردم باال.....چ...چ....چی؟؟؟ تموم تنم یخ کرده بود...این امکان
نداشت...نه..نه....اشکام دونه دونه روی صورتم میریختن.....جان بدون اینکه نگام کنه
ادامه داد
 هیراد هم مثل خودم یه بازگیر خیلی ماهریه...ولی....کلی رو مخش کار کردم تا راضی بهاین کار بشه....میدونی؟؟؟ می گفت این کار خیلی بدیه...دل هورا میشکنه...ازم متنفر
میشه....و کلی چیزهای دیگه....ولی اونم راضی کردم....ولی راضی کردنش کلی طول
کشید.....طبق همون نقشه ای که از قبل کشیدم...تو...از ترس من...خانوادتو سپردی به
هیراد....این خیلی عالی بود.....من تونستم با اینکار بیشتر بهت نزدیک
بشم....اوممم....دوست داری لحظه های قبل مرگ پدر و مادرت رو ببینی؟؟؟؟
حس میکردم نمیتونم نفس بکشم.....این...این..امکان نداشت...نه نه....دروغ بود.....همش
خواب بود.......
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از داخل جیبش یه دسته عکس دراورد و پرت کرد سمت من....عکسا افتادن جلوم...با
دستای لرزونم عکسا رو برداشتم....با دیدن هر عکس حس میکردم که جونم ذره ذره ازم
گرفته میشه.....با دیدن آخرین عکس....کمرم شکست....واقعا کمرم شکست...دو زانو
افتادم رو زمین....عکسا از دستم افتادن......تو آخرین عکس....هیراد ...با یه اسلحه....باالی
سر جنازه پدر و مادرم وايساده بود....و لبخند پیروزی روی لباش داشت....به جنازه های
پدر و مادرم که خونین و مالین روی زمین افتاده بودن دوباره نگاه کردم....داشتم خفه
میشدم...این بغض لعنتی داشت ذره ذره خفه ام میکرد....با صدای تحلیل رفته ای گفتم
مگه....پدر...و مادرم.....چه...بدی....در حقت....کردن که...اینجوری.....کشتیشون؟؟؟قهقه ای زد و گفت
 قدرت...فقط قدرت...میخواستم با این کار...تو رو بکشونم اونجا....تا کار رو یکسرهکنم....خوب...ولی...تو رو اینجا پیدا کردم....پس کارم راحت تر شد
گفتم
 یعنی...قدرت من...اینقدر..برات...مهم بود که....خانوادمو بکشی؟؟؟ یعنی....تو...یکذرههم...انسانیت ......نداری؟؟؟؟
جان -خوبه خودت میگی انسانیت....مگه من انسانم که بخوام انسانیت به خرج بدم؟؟؟ از
نظر من همه آدما ضعیفن...همشون الیق مرگن....اونا نباید مخلوقات برتر باشن.....این
ماییم که باید مخلوقات برتر باشیم....
نفس کشیدن برام سخت شده بود...با هر کلمه ای که این پست فطرت میگفت ضعیف تر
میشدم....آخرش کار خودش رو کرد...آخرش خانوادمو ازم گرفت....
#########
دانای کل.
هلن همونجوری که روی دو زانو افتاده بود با دست روی زمین فرود اومد...اشکاش با
سرعت روی صورتش می لغزیدن و در آخر...روی خاک میفتادن.....جان شروع کرد به
چرحیدن دور هلن
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جان -امشب....کار ها رو یکسره میکنم....تموم قدرتت رو مال خودم میکنم...و اون
موقعه....من....جان واتسون....قوی ترین خون اشام روی زمین میشم....از این به
بعد....من...حاکم تموم مردم دنیا میشم.....
بعد از زدن این حرف قهقهه ای سر داد و به سمت هلن رفت......ولی نصفه راه متوقف
شد...هلن با همون سر پایین گفت
 من.....نمیزارم....به آرزوت برسی.....هلن بعد از زدن این حرف....آروم آروم از روی زمین بلند شد.....سویشرتش رو
دراورد...جان پوزخندی زد و به هلن نگاهی انداخت...یهو چشماش گرد شد...اژدهای که
روی آرم بازوی هلن بود داشت حرکت میکرد...اژدها کم کم بزرگ شد و تموم دست چپ
هلن رودر بر گرفت...شعله های آبی رنگ....تو اون نور کم....بازهم درخشش خاصی
داشت...عالوه بر زیبای.. .رعب انگیز هم بودن.....هلن سرشو باال گرفت....نیش هاش بلند
شده بود...چشماش...اینبار به رنگ سرخی خون بود.....تمام نفرتشو توی چشماش جمع
کرد و به چشم های سرخ مات جان خیره شد.....
هلن -میکشمت.....انتقام...خون پدر و مادرم رو...از همتون میگرم.....پست
فطرتا....نابودتون میکنم.....
##################
امیر حسین.
پووووووووف....د آخه من االن خرگوش از کجا گیر بیارم؟؟؟؟ همینجوری که داشتم زیر لب
غر میزدم و دنبال خرگوش میگشتم بوی دو تا خون آشام رو حس کردم..سریع به حالت
آماده باش دراومدم*((هادی -امیر..دو نفرشون اینجاست......
من -خودم فهمیدم....بچه ها رو به حالت آماده باش درار...
هادی -باشه))*
یکیشون همین نزدیکیا بود....صدای نحسشو شنیدم...انگار خارجی بود..چون لحجه داشت
اوه...سالم امیق حسین....367
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من -تو کی هستی؟؟؟؟
اون -هنوز مونده تا متو بشناسی.....
یه چیزی با سرعت از پشت سرم رد شد..برگشتم... .چیزی نبود.....
اون -شنیدم عاشق پیشه هلنی؟؟ دقست میگم؟؟؟
فرانسوی بود...اخمام رفت تو هم....هلن رو از کجا میشناخت؟؟؟
 تو کی هستی؟؟؟ هلن رو از کجا میشناسی.؟؟؟؟ اوه....بزاق خودمو معرفی کنم...من مایام...مادق خونده هلن...چی؟؟؟ یعنی..اون...
من -تو جفت جانی؟؟؟
مایا -آقه...دقسته....من جفت جانم...
دنبال منبع صدا میگشتم ولی پیداش نمیکردم مدام جاشو عوض میکرد....یهو پرید
جلوم...بلند شد و زل زد تو چشام ..بدون اینکه بفهمه.....
چند تا از بچه ها رو خبر کردم...اونا هم گفتن خودمو به سرعت میرسونیم...چشم های آبی
تیره داشت و موهاش طالیی بود
لعنتی..باید هر جور شده حواسشو پرت کنم و برم پیش هلن...حتما االن جان پیش
اونه......مایا شروع کرد به چرخیدن دورم...دستشو زد زیر چونش و گفت
 نه خوبه....خوشم اومد...هلن خوب کیسی قو انتخاب کقده....اومد روبه روم وایساد...باخشم و نفرت نگاش کردم....خندید و گفت
 چقا اینجوقی نگاه میکنی؟؟؟ با شما وحشیا باید همینطور رفتار کرد...مایا -اوه....یعنی تو خودت وحشی نیستی؟؟؟با خشم گفتم
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نه....من مثل شما وحشیا خون ادم های بی گناه رو نمیخورم.....من وظیفه ام اینکه ازانسان ها در برابر شما وحشیا محافظت کنم
مایا -اخی....چه با مسولیت....آفقین...آفقین...
خیلی خوبه.....به سمتش حمله کردم که فوری جا خالی داد
مایا -اوه....چقا یهو قم (رم) کقدی؟؟؟
دوباره به سمتش حمله کردم که بازم جاخالی داد.....اینبار اون به من حمله کرد و منو
کوبوند به درخت
مایا -میدونی باید با کسایی مثل شما چجوری رفتار کرد؟؟؟
میخواستم با مشت بکوبم تو صورتش که مشتمو گرفت....دیگه داشت میرفت رو اعصابم....
چشماشو قرمز کرد و نیش اشو آماده کرد
مایا -شما ها قو (رو) باید تکیه پاقه (پاره) کقد....هادی رو دیدم که داشت آروم آروم میومد
این سمت
خواست نیش اشو فرو کنه تو گردنم که هادی با یه پرش بلند به سمت مایا اومد و اونو به
یه سمتی دیگه پرتاب کرد....چند تا از بچه ها تبدیل شدن و به مایا حمله کردن...سر یع
تبدیل شدم و به کمک بچه ها رفتم....خیلی فرز بود....نمیتونستیم گیرش بندازیم..هه...ولی
کور خونده...هنوز منو نشناخته.... .داشت با سرعت از جنگل خارج میشد که با یه جهش
پریدم روش....مدام فریاد میکشید و میخواست از زیر دستم در بره....توی صورتش
غریدم.....باید سرشو از تنش جدا میکردم...این تنها راهی بود که میشد اون رو
کشت.....بعد چند دقیقه بالخره موفق شدم سرشو از تنش جدا کنم.....جسمش بی حرکت
افتاد روی زمین...سرشو انداختم یه سمت دیگه....
*(( سوزندنش با شما....من باید برم کمک هلن
هادی -باشه...دیدمش...حالش اصال خوب نبود...زودتر برو پیشش))*چی؟؟؟؟؟؟یا
خدا....
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((نکته -ما برای این که مطمن بشیم که اون خون اشام دیگه مرده....جسدشو
میسوزونیم))...
دیگه منتظر نموندم و به همون سمتی که هلن بود رفتم....
رسیدم ....نبود...هر چی اینور اونور رو نگاه میکردم نبود.....چشمم خورد به سویشرتش که
رو زمین افتاده بود...رفتم سمتش..با پوزم یکم جابه جاش کردم.....بو کشیدم...بوی عطر
گرم و شیرینش پیچید تو دماغم.....همین چند دقیقه پیش اینجا بود ولی از اینجا
رفته....یکم دیگه اطراف رو نگاه کردم..اسلحش هم اینجا افتاده بود.....چندتا کاغذ دیدم که
پخش و پال افتاده بود رو زمین...به زور یکیشونو برگردوندم... .با اون چیزی که دیدم فکر
کنم شاخ دراوردم....وای نه....اینکه......یا خدا....هیراد...خیلی پستی....
الهی برای هلن بمیرم...یعنی االن کجاست؟؟؟ نکنه اینارو دیده؟؟؟؟
سریع رد هلن رو با بو کشیدن زدم....همینجوری داشتم میدویدم و دنبال هلن
میگشتم....انگار آب شده باشه رفته باشه تو زمین.....اهههه....لعنتی...پس
کجاست؟؟؟داشتم سکته میکردم....دوباره از این میترسیدم که یه اتفاقی براش
بیافته....نه..اینجوری نمیشه....نشستم رو زمین و شروع کردم به زوزه کشیدن....پشت سرم
بچه ها یکی یکی از جا های مختلفی شروع کردن به زوزه کشیدن..تا اگر متوجه ما شد یا
عالمتی چیزی بده...چند باری زوزه کشیدم تا اینکه متوجه شدم یه چیزی همین اطراف
هست.....پشت اون درخته....انگار ...یه آدم بود......به امید اینکه هلن باشه آروم آروم
بهش نزدیک شدم....وای...هلن بود...به درخت تکیه داده بود و داشت گریه میکرد.....با
پوزم زدم به سرش....چشماشو باز کرد و به من خیره شد......هق هقش داشت عذابم
میداد...نمیتونستم تحمل کنم که هلن اینجوری مظلومانه داره گریه میکنه....با صدای گرفته
ای گفت
 دیدی؟ ؟؟ دیدی اخرش کار خودشو کرد؟؟؟؟ دیدی اخرش پدر و مادرمو ازم گرفت؟؟؟دیدی فقط به خاطر اینکه قدرت منو به دست بیاره چیکار کرد؟؟؟؟؟ دیدی...
گریه امونش نداد و دوباره زد زیر گریه...دلم داشت منفجر میشد....با پوزم آروم زدم به
سرش...اهمیت نداد....شروع کردم به لیس زدن صورتش....شوری اشکاشو میتونستم حس
کنم.....شوری اشکاش داشت دیونم میکرد....بی اختیار اشکای منم جاری شد..داشتم داغون
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میشدم...از اینکه...عشقم...داره دق میکنه و من هیچ کاری از دستم بر نمیومد......سعی
کرد کنارم بزنه ولی موفق نشد....االن من شاید  1برابرش بودم......نشستم کنارش و به لیس
زدن صورتش ادامه دادم
 نکن ..بسه...داری اذیتم میکنی امیر....بس کن....سرمو کشیدم عقب..بدون هیچ حرفی زل زدم به اشکاش که دونه دونه روی گونش میرختن
دلم میسوخت...از اینکه....اینقدر ناگهانی.....خانوادشو از دست داد....ولی....هنوز هومن رو
که داره....اره...هنوز اون رو داره....منم هستم.....از این به بعد باید بیشتر مراقبش
باشم...بیشتر بهش محبت کنم...نمیزارم آب تو دلش تکون بخوره.....خودم میشم همه
کسش..دیگه نمیزارم کسی اذیتش کنه.....سرمو گذاشتم رو پاهاش....بعد چند دقیقه.....
########
هلن.
هنوز باورم نمیشد که پدر و مادرم رو انقدر راحت از دست دادم......همش تقصیر من
بود.....من نباید برمیگشتم پیششون.....اگه من...من....بغضم گرفته بود.....نمیتونستم
بغضمو بشکنم.....مثل یه سیب بزرگ گیر کرده بود تو گلوم و راه نفسمو بسته بود....اهمیت
ندادم....اشکام بدون هیچ وقفه ای رو صورتم میریختن...صدای زوزه گرگ ها رو
میشنیدم...یکیشون هم همین نزدیکی ها بود......یه بار دیگه به جسد جان که افتاده بود رو
زمین نگاه کردم....با اینکه....انتقاممو ازش گرفتم...ولی هنوز دلم آروم نشده بود....بیشتر
دلم از هیراد گرفته بود....باورم نمیشد که هیراد هم...با جان..همدست بود..واقعا باورش
برام سخته......باورم نمیشد انقدر راحت ازش غفلت کردم.....اینقدر راحت گول نقششو
خوردم...داشتم دق میکردم..سرمو به درخت تکیه دادم ...شدت اشکام بیشتر شد....حس
کردم یه چیزی داره باال سرم نفس میکشه....یه چیزی خورد تو سرم...چشامو باز کردم...یه
گرگ خاکستری خیلی بزرگ دیدم که داشت منو نگاه میکرد....امیر بود..مطمن بودم...با
صدای گرفته ای گفتم
 دیدی؟ ؟؟ دیدی اخرش کار خودشو کرد؟؟؟؟ دیدی اخرش پدر و مادرمو ازم گرفت؟؟؟دیدی فقط به خاطر اینکه ....قدرت منو ......به دست بیاره چیکار کرد؟؟؟؟؟ دیدی...
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گریه امونم نداد..دوباره زدم زیر گریه...با پوزش دوباره زد تو سرم..اهمیت ندادم.....شروع
کرد به لیس زدن صورتم....سعی کردم پسش بزنم ولی موفق نشدم....خیلی بزرگ
بود....شاید مثل یه ببر خیلی گنده بود که من در برابرش مثل یه موش کوچولو بودم....گفتم
 نکن ..بسه...داری اذیتم میکنی امیر....بس کن....بالخره ولم کرد...میتونستم نگاه خیرشو حس کنم....سرشو اروم گذاشت رو ماهام...گوشاشو
خوابوند و چشماشو بست...تعجب کردم...چرا داره گریه میکنه...با تردید...دستمو بردم الی
موهای نرم و خاکستریش....همینجوری که داشتم نوازشش میکردم با خودم گفتم....حداقل
هنوز امیر و هومن رو دارم....با تموم جون دلم ازشون محافظت میکنم....هرچند....جان
دیگه مرده...به احتمال زیاد مایا هم کشته شده....فقط...میمونه هیراد....با یادآوری بدی که
در حقم کرد دوباره اشکام جاری شد....
نمیتونستم ازش متنفر باشم...تو این 21سال...واقعا مثل یه داداش برام بود...ولی زد همه
چی رو خراب کرد....با چشمای تارم به امیر نگاه کردم...دوباره انسان شده بود..و دست منم
الی موهاش...صورتش خیس از اشک بود...خنده تلخی کردم....با صدای آرومی گفتم
 من ضربه خوردم...تو چرا گریه میکنی؟؟؟با هر حرفی که میزدم اشکام میریختن...چشماشو باز کرد...سیاهی چشماش درخشان تر شده بود..بدون هیچ حرفی بلند شد و منو
تو آغوشش گرفت....
آروم شدم...دیگه گریه نکردم...آغوشش بهم آرامش میداد....گرم گرم بود......برعکس من
که خیلی سرد بودم.رفتم تو ذهنش*((کاش میتونستم بهش بگم چقدر دوسش
دارم....کاش میتونستم یه جوری آرومش کنم.....ولی هیچ کاری ازم برنمیاد....هه...مثال
عاشقشم ولی هیچ کاری ازم برنمیاد...دیگه نمیزارم عذاب بکشه...نمیزارم...خودم ازش
مراقبت میکنم...خودم فداش میشم*))....هه....چه خیالی...
سرمو به سینش چسبوند...قلبش خیلی تند میزد...مثل ضربان قلب من که کر کننده
بود....بدون هیچ حرفی فقط به ضربان قلبش گوش دادم...دیگه هق هق نمیکردم....دیگه
اشک نمیریختم....چون میدونستم اشک ریختن من هیچ فایده ای نداره.....باید فکر کنم
چجوری.....به هومن بگم.....اون بیشتر از من به پدر و مادرم وابسته بود.....خودمم هیچ
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دست کمی از اون نداشتم....من بیشتر وابسته پدرم بودم.....امیر اروم کمرمو نوازش
میکرد....بوسه ای رو سرم زد و منو بیشتر به خودش چسبوند....دیگه سردم نبود.....االن
گرم گرم بودم....بعد چند دقیقه منو از خودش جدا کرد...رد اشکای که رو صورتم مونده بود
رو پاک کرد و پیشونیمو بوسید......با صدای که می لرزید گفت
 دیگه گریه نکن خانومم....فدای اشکات بشم...حیفه که بخوای اشکاتو هدر بدی و چشمایخوشگلتو خراب کنی....
دوباره اشکام جاری شد....از این همه محبت امیر نمیدونستم چیکار کنم....هم خوش حال
بودم..هم ناراحت....با لبخند کوچیکی اشکامو پاک کرد و گفت
 دههه...من میگم گریه نکن تو هی گریه میکنی؟؟؟ اگه اینجوری کنی میرم طالقت میدماونوقت دیگه هیچکس نمیگردت میمونی رو دستم بو ترشی میگیری هاااااا...
بی اختیار بلند خندیدم.....گفتم
 خیلی خلی امیر.....ولی دوباره خنده از روی لب هام رفت...امیر صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت
 میدونم ناراحتی......میدونم االن خیلی غصه داری....ولی...خوب...بالخره یه روز که ازپیشت میرفتن ...درسته؟؟؟؟؟ حاال چه امروز یا فردا یا هر روز دیگه ای.....همه آدما یه
روز میمرن....تو نباید خودتو ببازی.....اگه بخوای اینجوری در مقابل مرگ عزیزانت ضعیف
باشی زود از پا در میایی....
حق با امیر بود...من نباید ضیف باشم....من باید قوی باشم...قول میدم بعد از پایان این
ماموریت....
#########
امیر حسین.
بالخره آروم شد....لبخندی به روش پشیدم و کمک کردم بلند شه....سرش گیج
میرفت....سریع انداختمش رو کولم.....اونم بدون هیچ حرفی دستاشو دور گردنم حلقه کرد
و پاهاشو دور کمرم....برگشتم و برای بار اخر به جسد جان خیره شدم....باید به بچه ها بگم
373

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

بیان و جسد اینو هم بسوزونن....تو دهنم به آرتن گفتم اونم گفت زود کارشو یکسره
میکنه.....شروع کردم به راه رفتن.....سرش تو گودی گردنم بود و خیسی اشکاشو میتونستم
حس کنم....گذاشتم خودشو خالی کنه....براش الزم بود....ولی من حاال موندم تو این که
چجوری به هومن بگیم...پووووف....
اول رفتم و اسلحه و سوییشرت هلن رو برداشتم و به سمت هتل به راه افتادم.....
باید یه جوری میرفتم که کسی نبینتمون.....پس با سرعت به راه افتادم.....وقتی دوباره
رسیدم به همون کوچه پشتی از دیوار کشیدم باال و رفتم تو اتاق....هلن خوابش برده
بود....آروم خوابوندمش رو تخت...کنار تخت نشستم و به چسمای بسته هلن خیره
شدم....هضم این اتفاقا برام خیلی سخت بود....خیلی....
##########
دانای کل.
امیر...هلن رو روی کول خود انداخت و ارام ارام از جنگل خارج شد.....
باد میوزید و شاخه های درختان رو تکان میداد....باز هم صدای زوزه گرگ ها بلند شده
بود.....زیر اون نور کم ماه صدای خش خش شاخه های درختان و صدای زوزه گرگ ها تنها
چیزی بود که سکوت این جنگل رو میشکست....در همین لحظه .....چشم های جان یک
ضرب باز شد....آرام از سرجای خود بلند شد....گردنش رو کمی تکان داد...لبخند شیطانی
زد.چشمانش در آن نور کم  .....درخشش خیلی ترسناکی داشت ......با خود زمزمه کرد
 هلن ابله....تو نمیتونی منو شکست بدیو این قهقه ای ترسناک جان بود که بار دیگه سکوت جنگل رو شکست....باد خیلی تندی
وزید و برگ ها رو از روی زمین بلند کرد...وقتی باد متوقف شد برگ ها ارام ارام با ریتم
خاصی رو ی خاک نشستن .......دیگر خبری از جان نبود.....
ادامه دارد):):):
یکیشون همین نزدیکیا بود....صدای نحسشو شنیدم...انگار خارجی بود..چون لحجه داشت
اوه...سالم امیق حسین....374
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من -تو کی هستی؟؟؟؟
اون -هنوز مونده تا متو بشناسی.....
یه چیزی با سرعت از پشت سرم رد شد..برگشتم... .چیزی نبود.....
اون -شنیدم عاشق پیشه هلنی؟؟ دقست میگم؟؟؟
فرانسوی بود...اخمام رفت تو هم....هلن رو از کجا میشناخت؟؟؟
 تو کی هستی؟؟؟ هلن رو از کجا میشناسی.؟؟؟؟ اوه....بزاق خودمو معرفی کنم...من مایام...مادق خونده هلن...چی؟؟؟ یعنی..اون...
من -تو جفت جانی؟؟؟
مایا -آقه...دقسته....من جفت جانم...
دنبال منبع صدا میگشتم ولی پیداش نمیکردم مدام جاشو عوض میکرد....یهو پرید
جلوم...بلند شد و زل زد تو چشام ..بدون اینکه بفهمه.....
چند تا از بچه ها رو خبر کردم...اونا هم گفتن خودمو به سرعت میرسونیم...چشم های آبی
تیره داشت و موهاش طالیی بود
لعنتی..باید هر جور شده حواسشو پرت کنم و برم پیش هلن...حتما االن جان پیش
اونه......مایا شروع کرد به چرخیدن دورم...دستشو زد زیر چونش و گفت
 نه خوبه....خوشم اومد...هلن خوب کیسی قو انتخاب کقده....اومد روبه روم وایساد...باخشم و نفرت نگاش کردم....خندید و گفت
 چقا اینجوقی نگاه میکنی؟؟؟ با شما وحشیا باید همینطور رفتار کرد...مایا -اوه....یعنی تو خودت وحشی نیستی؟؟؟با خشم گفتم
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نه....من مثل شما وحشیا خون ادم های بی گناه رو نمیخورم.....من وظیفه ام اینکه ازانسان ها در برابر شما وحشیا محافظت کنم
مایا -اخی....چه با مسولیت....آفقین...آفقین...
خیلی خوبه.....به سمتش حمله کردم که فوری جا خالی داد
مایا -اوه....چقا یهو قم (رم) کقدی؟؟؟
دوباره به سمتش حمله کردم که بازم جاخالی داد.....اینبار اون به من حمله کرد و منو
کوبوند به درخت
مایا -میدونی باید با کسایی مثل شما چجوری رفتار کرد؟؟؟
میخواستم با مشت بکوبم تو صورتش که مشتمو گرفت....دیگه داشت میرفت رو اعصابم....
چشماشو قرمز کرد و نیش اشو آماده کرد
مایا -شما ها قو (رو) باید تکیه پاقه (پاره) کقد....هادی رو دیدم که داشت آروم آروم میومد
این سمت
خواست نیش اشو فرو کنه تو گردنم که هادی با یه پرش بلند به سمت مایا اومد و اونو به
یه سمتی دیگه پرتاب کرد....چند تا از بچه ها تبدیل شدن و به مایا حمله کردن...سر یع
تبدیل شدم و به کمک بچه ها رفتم....خیلی فرز بود....نمیتونستیم گیرش بندازیم..هه...ولی
کور خونده...هنوز منو نشناخته.... .داشت با سرعت از جنگل خارج میشد که با یه جهش
پریدم روش....مدام فریاد میکشید و میخواست از زیر دستم در بره....توی صورتش
غریدم.....باید سرشو از تنش جدا میکردم...این تنها راهی بود که میشد اون رو
کشت.....بعد چند دقیقه بالخره موفق شدم سرشو از تنش جدا کنم.....جسمش بی حرکت
افتاد روی زمین...سرشو انداختم یه سمت دیگه....
*(( سوزندنش با شما....من باید برم کمک هلن
هادی -باشه...دیدمش...حالش اصال خوب نبود...زودتر برو پیشش))*چی؟؟؟؟؟؟یا
خدا....
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((نکته -ما برای این که مطمن بشیم که اون خون اشام دیگه مرده....جسدشو
میسوزونیم))...
دیگه منتظر نموندم و به همون سمتی که هلن بود رفتم....
رسیدم ....نبود...هر چی اینور اونور رو نگاه میکردم نبود.....چشمم خورد به سویشرتش که
رو زمین افتاده بود...رفتم سمتش..با پوزم یکم جابه جاش کردم.....بو کشیدم...بوی عطر
گرم و شیرینش پیچید تو دماغم.....همین چند دقیقه پیش اینجا بود ولی از اینجا
رفته....یکم دیگه اطراف رو نگاه کردم..اسلحش هم اینجا افتاده بود.....چندتا کاغذ دیدم که
پخش و پال افتاده بود رو زمین...به زور یکیشونو برگردوندم... .با اون چیزی که دیدم فکر
کنم شاخ دراوردم....وای نه....اینکه......یا خدا....هیراد...خیلی پستی....
الهی برای هلن بمیرم...یعنی االن کجاست؟؟؟ نکنه اینارو دیده؟؟؟؟
سریع رد هلن رو با بو کشیدن زدم....همینجوری داشتم میدویدم و دنبال هلن
میگشتم....انگار آب شده باشه رفته باشه تو زمین.....اهههه....لعنتی...پس
کجاست؟؟؟داشتم سکته میکردم....دوباره از این میترسیدم که یه اتفاقی براش
بیافته....نه..اینجوری نمیشه....نشستم رو زمین و شروع کردم به زوزه کشیدن....پشت سرم
بچه ها یکی یکی از جا های مختلفی شروع کردن به زوزه کشیدن..تا اگر متوجه ما شد یا
عالمتی چیزی بده...چند باری زوزه کشیدم تا اینکه متوجه شدم یه چیزی همین اطراف
هست.....پشت اون درخته....انگار ...یه آدم بود......به امید اینکه هلن باشه آروم آروم
بهش نزدیک شدم....وای...هلن بود...به درخت تکیه داده بود و داشت گریه میکرد.....با
پوزم زدم به سرش....چشماشو باز کرد و به من خیره شد......هق هقش داشت عذابم
میداد...نمیتونستم تحمل کنم که هلن اینجوری مظلومانه داره گریه میکنه....با صدای گرفته
ای گفت
 دیدی؟ ؟؟ دیدی اخرش کار خودشو کرد؟؟؟؟ دیدی اخرش پدر و مادرمو ازم گرفت؟؟؟دیدی فقط به خاطر اینکه قدرت منو به دست بیاره چیکار کرد؟؟؟؟؟ دیدی...
گریه امونش نداد و دوباره زد زیر گریه...دلم داشت منفجر میشد....با پوزم آروم زدم به
سرش...اهمیت نداد....شروع کردم به لیس زدن صورتش....شوری اشکاشو میتونستم حس
کنم.....شوری اشکاش داشت دیونم میکرد....بی اختیار اشکای منم جاری شد..داشتم داغون
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میشدم...از اینکه...عشقم...داره دق میکنه و من هیچ کاری از دستم بر نمیومد......سعی
کرد کنارم بزنه ولی موفق نشد....االن من شاید  1برابرش بودم......نشستم کنارش و به لیس
زدن صورتش ادامه دادم
 نکن ..بسه...داری اذیتم میکنی امیر....بس کن....سرمو کشیدم عقب..بدون هیچ حرفی زل زدم به اشکاش که دونه دونه روی گونش میرختن
دلم میسوخت...از اینکه....اینقدر ناگهانی.....خانوادشو از دست داد....ولی....هنوز هومن رو
که داره....اره...هنوز اون رو داره....منم هستم.....از این به بعد باید بیشتر مراقبش
باشم...بیشتر بهش محبت کنم...نمیزارم آب تو دلش تکون بخوره.....خودم میشم همه
کسش..دیگه نمیزارم کسی اذیتش کنه.....سرمو گذاشتم رو پاهاش....بعد چند دقیقه.....
########
هلن.
هنوز باورم نمیشد که پدر و مادرم رو انقدر راحت از دست دادم......همش تقصیر من
بود.....من نباید برمیگشتم پیششون.....اگه من...من....بغضم گرفته بود.....نمیتونستم
بغضمو بشکنم.....مثل یه سیب بزرگ گیر کرده بود تو گلوم و راه نفسمو بسته بود....اهمیت
ندادم....اشکام بدون هیچ وقفه ای رو صورتم میریختن...صدای زوزه گرگ ها رو
میشنیدم...یکیشون هم همین نزدیکی ها بود......یه بار دیگه به جسد جان که افتاده بود رو
زمین نگاه کردم....با اینکه....انتقاممو ازش گرفتم...ولی هنوز دلم آروم نشده بود....بیشتر
دلم از هیراد گرفته بود....باورم نمیشد که هیراد هم...با جان..همدست بود..واقعا باورش
برام سخته......باورم نمیشد انقدر راحت ازش غفلت کردم.....اینقدر راحت گول نقششو
خوردم...داشتم دق میکردم..سرمو به درخت تکیه دادم ...شدت اشکام بیشتر شد....حس
کردم یه چیزی داره باال سرم نفس میکشه....یه چیزی خورد تو سرم...چشامو باز کردم...یه
گرگ خاکستری خیلی بزرگ دیدم که داشت منو نگاه میکرد....امیر بود..مطمن بودم...با
صدای گرفته ای گفتم
 دیدی؟ ؟؟ دیدی اخرش کار خودشو کرد؟؟؟؟ دیدی اخرش پدر و مادرمو ازم گرفت؟؟؟دیدی فقط به خاطر اینکه ....قدرت منو ......به دست بیاره چیکار کرد؟؟؟؟؟ دیدی...
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گریه امونم نداد..دوباره زدم زیر گریه...با پوزش دوباره زد تو سرم..اهمیت ندادم.....شروع
کرد به لیس زدن صورتم....سعی کردم پسش بزنم ولی موفق نشدم....خیلی بزرگ
بود....شاید مثل یه ببر خیلی گنده بود که من در برابرش مثل یه موش کوچولو بودم....گفتم
 نکن ..بسه...داری اذیتم میکنی امیر....بس کن....بالخره ولم کرد...میتونستم نگاه خیرشو حس کنم....سرشو اروم گذاشت رو ماهام...گوشاشو
خوابوند و چشماشو بست...تعجب کردم...چرا داره گریه میکنه...با تردید...دستمو بردم الی
موهای نرم و خاکستریش....همینجوری که داشتم نوازشش میکردم با خودم گفتم....حداقل
هنوز امیر و هومن رو دارم....با تموم جون دلم ازشون محافظت میکنم....هرچند....جان
دیگه مرده...به احتمال زیاد مایا هم کشته شده....فقط...میمونه هیراد....با یادآوری بدی که
در حقم کرد دوباره اشکام جاری شد....
نمیتونستم ازش متنفر باشم...تو این 21سال...واقعا مثل یه داداش برام بود...ولی زد همه
چی رو خراب کرد....با چشمای تارم به امیر نگاه کردم...دوباره انسان شده بود..و دست منم
الی موهاش...صورتش خیس از اشک بود...خنده تلخی کردم....با صدای آرومی گفتم
 من ضربه خوردم...تو چرا گریه میکنی؟؟؟با هر حرفی که میزدم اشکام میریختن...چشماشو باز کرد...سیاهی چشماش درخشان تر شده بود..بدون هیچ حرفی بلند شد و منو
تو آغوشش گرفت....
آروم شدم...دیگه گریه نکردم...آغوشش بهم آرامش میداد....گرم گرم بود......برعکس من
که خیلی سرد بودم.رفتم تو ذهنش*((کاش میتونستم بهش بگم چقدر دوسش
دارم....کاش میتونستم یه جوری آرومش کنم.....ولی هیچ کاری ازم برنمیاد....هه...مثال
عاشقشم ولی هیچ کاری ازم برنمیاد...دیگه نمیزارم عذاب بکشه...نمیزارم...خودم ازش
مراقبت میکنم...خودم فداش میشم*))....هه....چه خیالی...
سرمو به سینش چسبوند...قلبش خیلی تند میزد...مثل ضربان قلب من که کر کننده
بود....بدون هیچ حرفی فقط به ضربان قلبش گوش دادم...دیگه هق هق نمیکردم....دیگه
اشک نمیریختم....چون میدونستم اشک ریختن من هیچ فایده ای نداره.....باید فکر کنم
چجوری.....به هومن بگم.....اون بیشتر از من به پدر و مادرم وابسته بود.....خودمم هیچ
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دست کمی از اون نداشتم....من بیشتر وابسته پدرم بودم.....امیر اروم کمرمو نوازش
میکرد....بوسه ای رو سرم زد و منو بیشتر به خودش چسبوند....دیگه سردم نبود.....االن
گرم گرم بودم....بعد چند دقیقه منو از خودش جدا کرد...رد اشکای که رو صورتم مونده بود
رو پاک کرد و پیشونیمو بوسید......با صدای که می لرزید گفت
 دیگه گریه نکن خانومم....فدای اشکات بشم...حیفه که بخوای اشکاتو هدر بدی و چشمایخوشگلتو خراب کنی....
دوباره اشکام جاری شد....از این همه محبت امیر نمیدونستم چیکار کنم....هم خوش حال
بودم..هم ناراحت....با لبخند کوچیکی اشکامو پاک کرد و گفت
 دههه...من میگم گریه نکن تو هی گریه میکنی؟؟؟ اگه اینجوری کنی میرم طالقت میدماونوقت دیگه هیچکس نمیگردت میمونی رو دستم بو ترشی میگیری هاااااا...
بی اختیار بلند خندیدم.....گفتم
 خیلی خلی امیر.....ولی دوباره خنده از روی لب هام رفت...امیر صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت
 میدونم ناراحتی......میدونم االن خیلی غصه داری....ولی...خوب...بالخره یه روز که ازپیشت میرفتن ...درسته؟؟؟؟؟ حاال چه امروز یا فردا یا هر روز دیگه ای.....همه آدما یه
روز میمرن....تو نباید خودتو ببازی.....اگه بخوای اینجوری در مقابل مرگ عزیزانت ضعیف
باشی زود از پا در میایی....
حق با امیر بود...من نباید ضیف باشم....من باید قوی باشم...قول میدم بعد از پایان این
ماموریت....
#########
امیر حسین.
بالخره آروم شد....لبخندی به روش پشیدم و کمک کردم بلند شه....سرش گیج
میرفت....سریع انداختمش رو کولم.....اونم بدون هیچ حرفی دستاشو دور گردنم حلقه کرد
و پاهاشو دور کمرم....برگشتم و برای بار اخر به جسد جان خیره شدم....باید به بچه ها بگم
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بیان و جسد اینو هم بسوزونن....تو دهنم به آرتن گفتم اونم گفت زود کارشو یکسره
میکنه.....شروع کردم به راه رفتن.....سرش تو گودی گردنم بود و خیسی اشکاشو میتونستم
حس کنم....گذاشتم خودشو خالی کنه....براش الزم بود....ولی من حاال موندم تو این که
چجوری به هومن بگیم...پووووف....
اول رفتم و اسلحه و سوییشرت هلن رو برداشتم و به سمت هتل به راه افتادم.....
باید یه جوری میرفتم که کسی نبینتمون.....پس با سرعت به راه افتادم.....وقتی دوباره
رسیدم به همون کوچه پشتی از دیوار کشیدم باال و رفتم تو اتاق....هلن خوابش برده
بود....آروم خوابوندمش رو تخت...کنار تخت نشستم و به چسمای بسته هلن خیره
شدم....هضم این اتفاقا برام خیلی سخت بود....خیلی....
##########
دانای کل.
امیر...هلن رو روی کول خود انداخت و ارام ارام از جنگل خارج شد.....
باد میوزید و شاخه های درختان رو تکان میداد....باز هم صدای زوزه گرگ ها بلند شده
بود.....زیر اون نور کم ماه صدای خش خش شاخه های درختان و صدای زوزه گرگ ها تنها
چیزی بود که سکوت این جنگل رو میشکست....در همین لحظه .....چشم های جان یک
ضرب باز شد....آرام از سرجای خود بلند شد....گردنش رو کمی تکان داد...لبخند شیطانی
زد.چشمانش در آن نور کم  .....درخشش خیلی ترسناکی داشت ......با خود زمزمه کرد
 هلن ابله....تو نمیتونی منو شکست بدیو این قهقه ای ترسناک جان بود که بار دیگه سکوت جنگل رو شکست....باد خیلی تندی
وزید و برگ ها رو از روی زمین بلند کرد...وقتی باد متوقف شد برگ ها ارام ارام با ریتم
خاصی رو ی خاک نشستن .......دیگر خبری از جان نبود.....
ادامه دارد):):):
یکیشون همین نزدیکیا بود....صدای نحسشو شنیدم...انگار خارجی بود..چون لحجه داشت
اوه...سالم امیق حسین....381
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من -تو کی هستی؟؟؟؟
اون -هنوز مونده تا متو بشناسی.....
یه چیزی با سرعت از پشت سرم رد شد..برگشتم... .چیزی نبود.....
اون -شنیدم عاشق پیشه هلنی؟؟ دقست میگم؟؟؟
فرانسوی بود...اخمام رفت تو هم....هلن رو از کجا میشناخت؟؟؟
 تو کی هستی؟؟؟ هلن رو از کجا میشناسی.؟؟؟؟ اوه....بزاق خودمو معرفی کنم...من مایام...مادق خونده هلن...چی؟؟؟ یعنی..اون...
من -تو جفت جانی؟؟؟
مایا -آقه...دقسته....من جفت جانم...

دنبال منبع صدا میگشتم ولی پیداش نمیکردم مدام جاشو عوض میکرد....یهو پرید
جلوم...بلند شد و زل زد تو چشام ..بدون اینکه بفهمه.....
چند تا از بچه ها رو خبر کردم...اونا هم گفتن خودمو به سرعت میرسونیم...چشم های آبی
تیره داشت و موهاش طالیی بود
لعنتی..باید هر جور شده حواسشو پرت کنم و برم پیش هلن...حتما االن جان پیش
اونه......مایا شروع کرد به چرخیدن دورم...دستشو زد زیر چونش و گفت
 نه خوبه....خوشم اومد...هلن خوب کیسی قو انتخاب کقده....اومد روبه روم وایساد...باخشم و نفرت نگاش کردم....خندید و گفت
 چقا اینجوقی نگاه میکنی؟؟؟ با شما وحشیا باید همینطور رفتار کرد...382
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مایا -اوه....یعنی تو خودت وحشی نیستی؟؟؟با خشم گفتم
نه....من مثل شما وحشیا خون ادم های بی گناه رو نمیخورم.....من وظیفه ام اینکه ازانسان ها در برابر شما وحشیا محافظت کنم
مایا -اخی....چه با مسولیت....آفقین...آفقین...
خیلی خوبه.....به سمتش حمله کردم که فوری جا خالی داد
مایا -اوه....چقا یهو قم (رم) کقدی؟؟؟
دوباره به سمتش حمله کردم که بازم جاخالی داد.....اینبار اون به من حمله کرد و منو
کوبوند به درخت
مایا -میدونی باید با کسایی مثل شما چجوری رفتار کرد؟؟؟
میخواستم با مشت بکوبم تو صورتش که مشتمو گرفت....دیگه داشت میرفت رو اعصابم....
چشماشو قرمز کرد و نیش اشو آماده کرد
مایا -شما ها قو (رو) باید تکیه پاقه (پاره) کقد....هادی رو دیدم که داشت آروم آروم میومد
این سمت
خواست نیش اشو فرو کنه تو گردنم که هادی با یه پرش بلند به سمت مایا اومد و اونو به
یه سمتی دیگه پرتاب کرد....چند تا از بچه ها تبدیل شدن و به مایا حمله کردن...سر یع
تبدیل شدم و به کمک بچه ها رفتم....خیلی فرز بود....نمیتونستیم گیرش بندازیم..هه...ولی
کور خونده...هنوز منو نشناخته.... .داشت با سرعت از جنگل خارج میشد که با یه جهش
پریدم روش....مدام فریاد میکشید و میخواست از زیر دستم در بره....توی صورتش
غریدم.....باید سرشو از تنش جدا میکردم...این تنها راهی بود که میشد اون رو
کشت.....بعد چند دقیقه بالخره موفق شدم سرشو از تنش جدا کنم.....جسمش بی حرکت
افتاد روی زمین...سرشو انداختم یه سمت دیگه....
*(( سوزندنش با شما....من باید برم کمک هلن
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هادی -باشه...دیدمش...حالش اصال خوب نبود...زودتر برو پیشش))*چی؟؟؟؟؟؟یا
خدا....
((نکته -ما برای این که مطمن بشیم که اون خون اشام دیگه مرده....جسدشو
میسوزونیم))...
دیگه منتظر نموندم و به همون سمتی که هلن بود رفتم....
رسیدم ....نبود...هر چی اینور اونور رو نگاه میکردم نبود.....چشمم خورد به سویشرتش که
رو زمین افتاده بود...رفتم سمتش..با پوزم یکم جابه جاش کردم.....بو کشیدم...بوی عطر
گرم و شیرینش پیچید تو دماغم.....همین چند دقیقه پیش اینجا بود ولی از اینجا
رفته....یکم دیگه اطراف رو نگاه کردم..اسلحش هم اینجا افتاده بود.....چندتا کاغذ دیدم که
پخش و پال افتاده بود رو زمین...به زور یکیشونو برگردوندم... .با اون چیزی که دیدم فکر
کنم شاخ دراوردم....وای نه....اینکه......یا خدا....هیراد...خیلی پستی....
الهی برای هلن بمیرم...یعنی االن کجاست؟؟؟ نکنه اینارو دیده؟؟؟؟
سریع رد هلن رو با بو کشیدن زدم....همینجوری داشتم میدویدم و دنبال هلن
میگشتم....انگار آب شده باشه رفته باشه تو زمین.....اهههه....لعنتی...پس
کجاست؟؟؟داشتم سکته میکردم....دوباره از این میترسیدم که یه اتفاقی براش
بیافته....نه..اینجوری نمیشه....نشستم رو زمین و شروع کردم به زوزه کشیدن....پشت سرم
بچه ها یکی یکی از جا های مختلفی شروع کردن به زوزه کشیدن..تا اگر متوجه ما شد یا
عالمتی چیزی بده...چند باری زوزه کشیدم تا اینکه متوجه شدم یه چیزی همین اطراف
هست.....پشت اون درخته....انگار ...یه آدم بود......به امید اینکه هلن باشه آروم آروم
بهش نزدیک شدم....وای...هلن بود...به درخت تکیه داده بود و داشت گریه میکرد.....با
پوزم زدم به سرش....چشماشو باز کرد و به من خیره شد......هق هقش داشت عذابم
میداد...نمیتونستم تحمل کنم که هلن اینجوری مظلومانه داره گریه میکنه....با صدای گرفته
ای گفت
 دیدی؟ ؟؟ دیدی اخرش کار خودشو کرد؟؟؟؟ دیدی اخرش پدر و مادرمو ازم گرفت؟؟؟دیدی فقط به خاطر اینکه قدرت منو به دست بیاره چیکار کرد؟؟؟؟؟ دیدی...
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گریه امونش نداد و دوباره زد زیر گریه...دلم داشت منفجر میشد....با پوزم آروم زدم به
سرش...اهمیت نداد....شروع کردم به لیس زدن صورتش....شوری اشکاشو میتونستم حس
کنم.....شوری اشکاش داشت دیونم میکرد....بی اختیار اشکای منم جاری شد..داشتم داغون
میشدم...از اینکه...عشقم...داره دق میکنه و من هیچ کاری از دستم بر نمیومد......سعی
کرد کنارم بزنه ولی موفق نشد....االن من شاید  1برابرش بودم......نشستم کنارش و به لیس
زدن صورتش ادامه دادم
 نکن ..بسه...داری اذیتم میکنی امیر....بس کن....سرمو کشیدم عقب..بدون هیچ حرفی زل زدم به اشکاش که دونه دونه روی گونش میرختن
دلم میسوخت...از اینکه....اینقدر ناگهانی.....خانوادشو از دست داد....ولی....هنوز هومن رو
که داره....اره...هنوز اون رو داره....منم هستم.....از این به بعد باید بیشتر مراقبش
باشم...بیشتر بهش محبت کنم...نمیزارم آب تو دلش تکون بخوره.....خودم میشم همه
کسش..دیگه نمیزارم کسی اذیتش کنه.....سرمو گذاشتم رو پاهاش....بعد چند دقیقه.....
########
هلن.
هنوز باورم نمیشد که پدر و مادرم رو انقدر راحت از دست دادم......همش تقصیر من
بود.....من نباید برمیگشتم پیششون.....اگه من...من....بغضم گرفته بود.....نمیتونستم
بغضمو بشکنم.....مثل یه سیب بزرگ گیر کرده بود تو گلوم و راه نفسمو بسته بود....اهمیت
ندادم....اشکام بدون هیچ وقفه ای رو صورتم میریختن...صدای زوزه گرگ ها رو
میشنیدم...یکیشون هم همین نزدیکی ها بود......یه بار دیگه به جسد جان که افتاده بود رو
زمین نگاه کردم....با اینکه....انتقاممو ازش گرفتم...ولی هنوز دلم آروم نشده بود....بیشتر
دلم از هیراد گرفته بود....باورم نمیشد که هیراد هم...با جان..همدست بود..واقعا باورش
برام سخته......باورم نمیشد انقدر راحت ازش غفلت کردم.....اینقدر راحت گول نقششو
خوردم...داشتم دق میکردم..سرمو به درخت تکیه دادم ...شدت اشکام بیشتر شد....حس
کردم یه چیزی داره باال سرم نفس میکشه....یه چیزی خورد تو سرم...چشامو باز کردم...یه
گرگ خاکستری خیلی بزرگ دیدم که داشت منو نگاه میکرد....امیر بود..مطمن بودم...با
صدای گرفته ای گفتم
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 دیدی؟ ؟؟ دیدی اخرش کار خودشو کرد؟؟؟؟ دیدی اخرش پدر و مادرمو ازم گرفت؟؟؟دیدی فقط به خاطر اینکه ....قدرت منو ......به دست بیاره چیکار کرد؟؟؟؟؟ دیدی...
گریه امونم نداد..دوباره زدم زیر گریه...با پوزش دوباره زد تو سرم..اهمیت ندادم.....شروع
کرد به لیس زدن صورتم....سعی کردم پسش بزنم ولی موفق نشدم....خیلی بزرگ
بود....شاید مثل یه ببر خیلی گنده بود که من در برابرش مثل یه موش کوچولو بودم....گفتم
 نکن ..بسه...داری اذیتم میکنی امیر....بس کن....بالخره ولم کرد...میتونستم نگاه خیرشو حس کنم....سرشو اروم گذاشت رو ماهام...گوشاشو
خوابوند و چشماشو بست...تعجب کردم...چرا داره گریه میکنه...با تردید...دستمو بردم الی
موهای نرم و خاکستریش....همینجوری که داشتم نوازشش میکردم با خودم گفتم....حداقل
هنوز امیر و هومن رو دارم....با تموم جون دلم ازشون محافظت میکنم....هرچند....جان
دیگه مرده...به احتمال زیاد مایا هم کشته شده....فقط...میمونه هیراد....با یادآوری بدی که
در حقم کرد دوباره اشکام جاری شد....
نمیتونستم ازش متنفر باشم...تو این 21سال...واقعا مثل یه داداش برام بود...ولی زد همه
چی رو خراب کرد....با چشمای تارم به امیر نگاه کردم...دوباره انسان شده بود..و دست منم
الی موهاش...صورتش خیس از اشک بود...خنده تلخی کردم....با صدای آرومی گفتم
 من ضربه خوردم...تو چرا گریه میکنی؟؟؟با هر حرفی که میزدم اشکام میریختن...چشماشو باز کرد...سیاهی چشماش درخشان تر شده بود..بدون هیچ حرفی بلند شد و منو
تو آغوشش گرفت....
آروم شدم...دیگه گریه نکردم...آغوشش بهم آرامش میداد....گرم گرم بود......برعکس من
که خیلی سرد بودم.رفتم تو ذهنش*((کاش میتونستم بهش بگم چقدر دوسش
دارم....کاش میتونستم یه جوری آرومش کنم.....ولی هیچ کاری ازم برنمیاد....هه...مثال
عاشقشم ولی هیچ کاری ازم برنمیاد...دیگه نمیزارم عذاب بکشه...نمیزارم...خودم ازش
مراقبت میکنم...خودم فداش میشم*))....هه....چه خیالی...
سرمو به سینش چسبوند...قلبش خیلی تند میزد...مثل ضربان قلب من که کر کننده
بود....بدون هیچ حرفی فقط به ضربان قلبش گوش دادم...دیگه هق هق نمیکردم....دیگه
386

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

اشک نمیریختم....چون میدونستم اشک ریختن من هیچ فایده ای نداره.....باید فکر کنم
چجوری.....به هومن بگم.....اون بیشتر از من به پدر و مادرم وابسته بود.....خودمم هیچ
دست کمی از اون نداشتم....من بیشتر وابسته پدرم بودم.....امیر اروم کمرمو نوازش
میکرد....بوسه ای رو سرم زد و منو بیشتر به خودش چسبوند....دیگه سردم نبود.....االن
گرم گرم بودم....بعد چند دقیقه منو از خودش جدا کرد...رد اشکای که رو صورتم مونده بود
رو پاک کرد و پیشونیمو بوسید......با صدای که می لرزید گفت
 دیگه گریه نکن خانومم....فدای اشکات بشم...حیفه که بخوای اشکاتو هدر بدی و چشمایخوشگلتو خراب کنی....
دوباره اشکام جاری شد....از این همه محبت امیر نمیدونستم چیکار کنم....هم خوش حال
بودم..هم ناراحت....با لبخند کوچیکی اشکامو پاک کرد و گفت
 دههه...من میگم گریه نکن تو هی گریه میکنی؟؟؟ اگه اینجوری کنی میرم طالقت میدماونوقت دیگه هیچکس نمیگردت میمونی رو دستم بو ترشی میگیری هاااااا...
بی اختیار بلند خندیدم.....گفتم
 خیلی خلی امیر.....ولی دوباره خنده از روی لب هام رفت...امیر صورتمو با دستاش قاب گرفت و گفت
 میدونم ناراحتی......میدونم االن خیلی غصه داری....ولی...خوب...بالخره یه روز که ازپیشت میرفتن ...درسته؟؟؟؟؟ حاال چه امروز یا فردا یا هر روز دیگه ای.....همه آدما یه
روز میمرن....تو نباید خودتو ببازی.....اگه بخوای اینجوری در مقابل مرگ عزیزانت ضعیف
باشی زود از پا در میایی....
حق با امیر بود...من نباید ضیف باشم....من باید قوی باشم...قول میدم بعد از پایان این
ماموریت....
#########
امیر حسین.
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بالخره آروم شد....لبخندی به روش پشیدم و کمک کردم بلند شه....سرش گیج
میرفت....سریع انداختمش رو کولم.....اونم بدون هیچ حرفی دستاشو دور گردنم حلقه کرد
و پاهاشو دور کمرم....برگشتم و برای بار اخر به جسد جان خیره شدم....باید به بچه ها بگم
بیان و جسد اینو هم بسوزونن....تو دهنم به آرتن گفتم اونم گفت زود کارشو یکسره
میکنه.....شروع کردم به راه رفتن.....سرش تو گودی گردنم بود و خیسی اشکاشو میتونستم
حس کنم....گذاشتم خودشو خالی کنه....براش الزم بود....ولی من حاال موندم تو این که
چجوری به هومن بگیم...پووووف....
اول رفتم و اسلحه و سوییشرت هلن رو برداشتم و به سمت هتل به راه افتادم.....
باید یه جوری میرفتم که کسی نبینتمون.....پس با سرعت به راه افتادم.....وقتی دوباره
رسیدم به همون کوچه پشتی از دیوار کشیدم باال و رفتم تو اتاق....هلن خوابش برده
بود....آروم خوابوندمش رو تخت...کنار تخت نشستم و به چسمای بسته هلن خیره
شدم....هضم این اتفاقا برام خیلی سخت بود....خیلی....
##########
دانای کل.
امیر...هلن رو روی کول خود انداخت و ارام ارام از جنگل خارج شد.....
باد میوزید و شاخه های درختان رو تکان میداد....باز هم صدای زوزه گرگ ها بلند شده
بود.....زیر اون نور کم ماه صدای خش خش شاخه های درختان و صدای زوزه گرگ ها تنها
چیزی بود که سکوت این جنگل رو میشکست....در همین لحظه .....چشم های جان یک
ضرب باز شد....آرام از سرجای خود بلند شد....گردنش رو کمی تکان داد...لبخند شیطانی
زد.چشمانش در آن نور کم  .....درخشش خیلی ترسناکی داشت ......با خود زمزمه کرد
 هلن ابله....تو نمیتونی منو شکست بدیو این قهقه ای ترسناک جان بود که بار دیگه سکوت جنگل رو شکست....باد خیلی تندی
وزید و برگ ها رو از روی زمین بلند کرد...وقتی باد متوقف شد برگ ها ارام ارام با ریتم
خاصی رو ی خاک نشستن .......دیگر خبری از جان نبود.....
ادامه دارد):):):
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امیر حسین.
یه نگاه به ساعت کردم9...صبح بود....با دستم موهامو دادم عقب که دوباره ریختن تو
صورتم.....به صورت هلن خیره شدم..موهاش زیخته بودن رو صورتش و چهرشو پنهلن
کرده بودن.....نگام رفت پیش موهاش..چشام گرد شد....اینا کی اینقدر بلند شدن؟؟؟
چشامو با دستم مالوندم....دوباره بازشون کردم....نه...واقعا بلند شده بودن...ولی مگه کوتاه
نبودن؟؟؟؟ پس....چرا االن اینقدر بلند شدن؟؟؟؟ با تعجب فراوان یه طره از موهاشو تو
دستم گرفتم...تا ظهر کوتاه کوتاه بودن ولی االن بلندیشون تا سرشونه هاش میرسید....به
حق چیزای ندیده....آروم با دستم موهاشو کنار زدم تا صورتش پیدا بشه.....مژه هاش
خیس بود...رد اشک هنوز رو صورتش پیدا بود....با نوک انگشتم خیسی مژه هاشو
گرفتم.....آروم پیشونیشو بوسیدم...بعد یه ساعت یه نفر صدام کرد*(( -امیر؟؟؟؟
هادی؟؟هادی -بیا پایین...
 مگه تو اینجایی؟؟؟؟هادی -امیر...بیا پایین..کار واجب دارم...
 باشه باشه اومدم))*یه نگاه به هلن کردم و بلند شدم...از بالکن پریدم پایین.....هادی به دیوار تکیه داده بود و
منتظر من بود.....کالفه بود...نگاش رو زمین بود...گفتم
 چیشده هادی؟؟؟؟نگاشو به من دوخت و گفتهادی -امیر؟؟ تو مطمنی یه جسد دیگه از اون عوضیا تو جنگل بود؟؟؟؟
با تعجب بهش خیره شدم....منظورش چیه؟؟؟
یعنی چی؟؟؟ منظورت چیه؟؟؟هادی -توگفتی یه جسد دیگه هم هست.....گفتب اونم بسوزونیم...ولی بچه ها هر چی
گشتن پیداش نکردن...
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ناباورانه بهش خیره شدم...یعنی چی؟؟
هادی -ما تمام جنگل رو گشتیم....ولی اثری ازش نبود.. .
 مگه میشه؟؟؟من خودم دیدمش که افتاده بود رو زمین.....یعنی چی میگی االننیستش؟؟؟
یکم نگام کرد و گفت
 یعنی اینکه....اون نمرده و هنوز زندس.....و خودشو مخفی کرده....چشام گرد شد....نه....این امکان نداره.....لعنتی...
عصبی مشتمو زدم به دیوار...عجب سگ جونیه این جان عوضی....حاال باید چیکار
کنم؟؟؟؟ پس ...پس.....اههه.....هنوز جون هلن در خطره...باید بیشتر مراقبش
باشم.....کالفه دستمو بردم الی موهام...به هادی نگاه کردم...میخواست یه چیزی بگه
 چیزی میخوای بگی؟؟؟؟با دست پاچگی نگام کرد....
هادی -ها؟؟؟ هیچی...هیچی....اممممم..فقط اومدم بهت بگم که اون هنوز زندس..همین
با چشای ریز شده نگاش کردم....مطمنم میخواست یه چیزی بگه ولی روش نمیشد....تا
اومدم دهن باز کنم بگم چه مرگته خداحافظی کرد و در رفت....عجبا...پوووووووف....حاال
چیکار کنم؟؟؟؟ به هلن بگم ؟ نگم؟ نه...بهتره بهش نگم...نباید بفهمه که جان هنوز
زندس...اگه بفهمه داغون تر میشه.....کالفه پنجه هامو فرو کردم تو موهام....یکم اونجا
موندم بعد دوباره از دیوار باال رفتم و پریدم تو بالکن....از پشت پنجره به هلن نگاه
کردم....آروم در و باز کردم و رفتم باال سرش....د اخه واس چی باید این همه عذاب
بکشه؟؟؟؟
نشستم رو کاناپه و دستامو بهم قالب کردم و چونمو بهش تکیه دادم....به چهره غرق در
خواب هلن خیره شدم....همش داشتم به این فکر میکردم که چجوری به هومن بگیم....ولی
طولی نکشید که از خستگی خوابم برد
############
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هلن.
با وحشت از خواب پریدم....بازم همون خوابو دیدم....اشکام جاری شدن....اه...لعنتی...اخه
برای چی من باید این خوابو ببینم؟؟؟؟ یکم فکر کردم دیدم که دیشب خوابم به واقعیت
پیوسته....شدت اشکام بیشتر شد.....دستمو گرفتم جلوی دهنم که صدام باال تر
نره....یعنی...یعنی....من دیگه پدر و مادر ندارم؟؟؟ وای خدایا نه...این امکان نداشت...حاال
من.....من...بدون خانوادم چیکار کنم؟؟؟؟
به تاج تخت تکیه دادم....فکرشم نمیکردم که جان...اینقدر پست باشه... .غصه خوردن
هیچ فایده ای نداشت.........یه نگاه به ساعت کردم 6...صبح بود....بلند شدم....سرم
افتضاح درد میکرد....به خودم تویی آیینه نگاه کردم....موهام دوباره بلند شده بود....چشام
به خاطر گریه زیاد پف کرده بود....صورتم رنگ پریده تر از همیشه بود...پوزخند تلخی
زدم....رفتم دسشویی ...یه مشت آب سرد به صورتم زدم .....به روشویی تکیه دادم و به
تصویر خودم تو آیینه نگاه کردم...پف چشمام یکم خوابیده بود....ولی هنوز سرخ
بودن...رفتم بیرون....حاال قرص مسکن از کجا بیارم،؟؟؟؟ پوووووف
نشستم رو تخت و سرمو میون دستام پنهون کردم.....با صدای خرناس یکی از ترس شیش
متر پریدم هوا...برگشتم عقب...یه نفس آسوده کشیدم.....ای تو روحت امیر...از دیدن
حالتش خندم گرفت....دستاش زیر چونش بودن.....یکی از انگشتاش تو دهنش بود اون
یکی تو چشش...حاال خم شده بود و هر آن احتمال میدادم که با کله بخوره زمین...چرا
اینجوری خوابیده؟؟؟؟
آروم رفتم سمتش....میالد ساعت  22میومد سراغمون.....باید تا اون موقع آماده
میشدیم.....اصال دل و دماغ نداشتم.....صداش زدم
 امیر؟؟؟ امیر جان؟؟؟ بیدار نمیشی؟؟؟ امیر؟؟نه مثل اینکه....این بیدار بشو نیست....جیغ زدم
امممممممممممییییییییییییییییر.یهو با هولو وال بیدار شد که باعث شد با کله بخوره زمین....اقا من خندم گرفته بود
شدید...ولی تمیتونستم بخندم...بلند شد...در حالی که داشت چشاشو میمالوند با گفت
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 هااا؟؟؟؟چچچچچه مرگتتتتتههههه؟؟؟ مگگگگه نممممممی بیننننننی خوااااابم؟؟؟؟؟اوه اوه چه خمارم هست.....چنان جیغ فرابنفشی کشیدم که فکر کنم خواب که هیچ....روح
هم از بدنش خارج شد
 اممممممیییییییییییر.....بیدارشو دیگه چقدر میخوابیییی؟؟؟؟؟؟با ترس به باال سرش یعنی من نگاه کرد.....دست به سینهبا اخم نگاش میکردم
 نمیخوای پاشی؟؟؟؟امیر -ها؟؟؟؟
کوفت....میگم پاشو برو دست و صورتت رو بشور...باید حاضر بشیم تا میالد بیاد سراغمونامیر -میالد؟؟؟؟ میالد دیگه کیه؟؟؟
همچین با غضب نگاش کردم که افتاد به......ه خوردن.....فوری بلند شد...دستاشو کشید و
خمیازه کشید و گفت
 اهاااا....میالد......اووووووووه.....مگه ساعت  22نمیاد؟؟؟یه چشم غزه خفنی بهش رفتم که مثل دخترا گفت
 اوا خواهر...چرا چشاتو چپل چالغ میکنی؟؟؟اگه اینکا رو کنی شوهر گیرت نمیادها...اونوقت میمونی رو دستمون...
هم به طرز حرف زدنش و هم به طرز ادا اطفراش خندم گرفت...با هر کلمه ای که میگفت
کلشو تکون میداد و به گردنش قر میداد...بی اختیار خندیدم...یه ایششششش کشیده ای
گفتو:
امیر -ایشششششش ...کجای حرفای منخنده داشت ازگل؟؟؟ من دارم واسه خودت
میگم.....تو این دوره زمونه شوهر کم پیدا میشه....اصال شوهر خوب خیلی کمیابه
اینبار بلند تر از قبل خندیدم((*.....ای الهی قربون اون خندهات کوچولوی من))*
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امیر -واه واه.....خواهر؟؟ تو خجالت نمیکشی؟؟؟؟؟؟ چرا هی زااارت و زرررررت میزنی
زیر خنده؟؟؟ ایششششش...
با مشت کوبیدم به بازوش و گفتم
 خیلی خوب بابا...برو حاضرشو تا بریم...پشت چشمی نازک کرد و رفت حموم....همون مانتو مشکیمو پوشیدم با یه شلوار جین
مشکی...شال مشکیمو هم سرم کردم...باید با مرگشون کنار بیام...حاال هر طوری که
شده.....از اتاق اومدم بیرون و رفتم در اتاق هومن اینا...خواستم در بزنم که دیدم در باز
شد...با تعجب درو باز کردم و به داخل سرک کشیدم...اوه اوه....چشام گرد شد...لبمو به
دندونم گرفتم که نزنم زیر خنده.....نگاشون کن تورو خدا...چه جیک تو جیک هم
خوابیدن.......خاک بر سرشون..چرا در و نبستن؟؟ نمیگن یکی مثل من میاد
میبیننشون؟؟؟؟ نوچ نوچ نوچ...آروم رفتم داخل و در رو بستم...پاورچین پاورچین رفتم
سمتشون....اوه اوه.....اوضاع خرابه....رفتم از یخچال دو تا آب معدنی برداشتم و رفتم باال
سرشون...در آب معدنی ها رو باز کردم....یه نگاه بهشون کردم...و یه نگاه به آب معدنی
های یخ تو دستم....حاال بزارید بگم اینا چطوری خوابیدن....هر دوشون به پهلو بودن..کیانا
یه لباس خرسی تنش بود و هومن هم....اونو وللش...کال همه مردا عادت دارن شبا با نیم
تنه لخت بخوابن.....حاال این هیچ....کیانا پاهاشو دور کمر هومن حلقه کرده بود و دستاشو
هم انداخته بود دور گردنش...هومن هم از خدا خواسته دستاشو دور کمر کیانا حلقه کرده
بود و کامل یعنی کامل هاااااا...بهش چسبیده بود....یه لبخند شیطانی زدم و تو یه حرکت
آب یخ ها رو رو سرشون خالی کردم...انگار که بهشون برق وصل کرده باشی یهو سیخ
نشستن سرجاشون...اقا..من تا اینا رو دیدم زدم زیر خنده......آخه هنوز کیانا مثل کوال
بهش چسبیده بود...با صدای خندم حواسشون جمع شد و با خشم نگام کردن....کیانا از
هومن جدا شد و گفت
 ای تو روحت قزمیت.....این چه کاری بود؟؟؟؟ نمیگی یهو سکته میکنیم؟؟؟هومن با اخم گفت
 -مگه آزار داری؟؟؟ شایدم کرم داشته باشی از تو هیچی بعید نیست.....
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با خنده گفتم
 یه وقت خجالت نکشین هاااااا...فقط اینقده...اینقده پشت کار داشتین حتما تو هم حلمیشدین....بعدشم آزارمون تموم شده..ولی هنوز یه کمی کرم دارم..کیلو هفت تومن
میخوای؟؟؟؟؟
کیانا -نه قربون دستت...خیلی گرون میدی....میگم....تو کرما رو بده من......ما هم به جاش
یه چیزی بهت میدیم...
اووه اووه ...فهمیدم چی تو سرشونه....فوری از اتاق پریدم بیرون...پشت همون در بهشون
گفتم
 نه ممنون....اصال پشیمون شدم نمیفروشم....شما هم بهتره وسایلتونو جمع کنین تابریم....
هومن هی داشت غر غر میکرد
 عه عه عه....دختره پرو بی اجازه اومده تو اتاق....بعد میگه اگه پشت کار داشتین حتما تهم حل میشین...دختری....الله اکبر...
کیانا -اه اه اه...همه خواهر شوهر دارن منم زن داداش
دارم..ایییییششششششششش....من تو رو آدمت میکنم...
دوباره گفتم
 به همین خیال باش کیانا خانوم.....خندیدم و رفتم سمت اتاق خودمون.....
در زدم.....امیر اومد در رو باز کرد....وقتی دیدمش سرخ شدم و سرمو انداختم پایین.....
خندید *((آخ که نمیدونی وقتی اینجوری سرخ میشی چقدر خوردنی تری...آخ
آخ..قلبم....مادر کجایی بیایی ببینی پسرت از دستت رفت))*بیشتر سرخ شدم.....با من من
گفتم....
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 من..من...اممم..تو البی هتلم.....امم اممممم...تو هم..زود ....لباس بپوش بیا....اومدم برمکه دستمو گرفت و کشید تو اتاق و در و هم بست...چشام داشت میزد بیرون....بیخیال
گفت
 وایمیسی با هم میریم....حاال هم صبر کن تا لباسام رو بپوشم...با تعجب سرمو اوردم باال
 جلو من میخوای لباساتو عوض کنی؟؟؟؟امیر -مشکلی نیست.....شما روتو میکنی اونور تا من لباسامو بپوشم...
 روتو برم......باشه....فقط سریعتر لباساتا بپوش....رومو کردم سمت در و منتظر شدم تا بره لباساشو بپوشه....بعد ده دقیقه دیدم نه خبری
ازش هست...نه صدای ازش میاد
 پوشیدی؟؟؟امیر -هنوز نه
پنج دقیقه بعد
 پوشیدی یا نه؟؟؟؟امسر -دههه..چقدر عجولی هنوز نه
پوووووف....
 21دقیقه بعد....دیگه واقعا کفری شدم....برگشتم از اون چیزی که دیدم دود از کلم بلند
شد....عه عه عه....بیشور لباس پوشیده بود و خیلی شیک رو کاناپه نشسته بود و داشت با
گوشیش بازی میکرد.....با حرص گفتم
 امیر...دخلت اومده...میکشمت.....زندت نمیزارم....با خنده سرشو بلند کرد و واسم زبون دراورد....
امیر -نوچ نوچ نوچ...تو؟؟؟ توی فنچولک میخوای حال منو بگیری؟؟؟؟؟ عمرا
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جیغ زدم
 فنچولک عمته.....من کجام شبیه فنچولکاست؟؟؟؟هااا؟؟؟؟؟بلند شد سر پا...خیره شدم تو چشماش.....گفت
 اخه خیلی کوچولویی کوچولو عمته....من کجام کوچولوعه؟؟؟؟؟ به این خوشتیپی و خوش هیکل.....یهو دهنمو بستم و سرخ شدم...خندی و گفت
 اون که خوش هیکلی صد البته.....ولی...در برابر من.....خیلی کوچولوی.....بیخیال خجالت شدم و جیغ زدم
جییییییغ من کوچولو نیستم این صد بار....امیر -هستی..
من -نیستم
یه قدم اومد جلو
امیر -هستی
یه قدم رفتم جلو
 نیستمبازم اومد جلو
 هستیمنم رفتم جلو تر...االن نزدیک هم بودیم
 نیستمیه قدم دیگه اومد جلو و سینه به سینه من وایساد......سرمو گرفتم باال
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 میگم هستی بگو چشم نخیر.....نیستم.....سرشو خم کرد و زل زد تو چشام...منم خیره اون دو تا تیله مشکی شدم....
هستی...قبول کن کوچولوی.....دوباره مسخ اون چشاش شدم...گفت
 قبول میکنی کوچولویی؟؟؟بی اختیار سرمو تکون دادم.....با خوش حالی یه بشگن زد گفت
آخجون آخجون......دیدی قبول کردی کوچولویی
من که تازه فهمیدم گولم زده با حرص یه لگد محکم زدم به پاش.....پاشو گرفت و گفت
 آیییی..آخ...تو چرا انقدر زورت زیاده بچه؟؟؟ببین...یه بار دیگه...فقط یه بار دیگه بهم بگو بچه یا کوچولو ببین چیکارت میکنم....شیطون خندید و گفت
 چیکارم میکنی؟؟؟ بوسم میکنی؟؟؟از این همه پرویش شاخ دراوردم.....تک خنده ای کردم و گفتم
 خیلی رو داری امیر....امیر -کی؟؟؟ من؟؟؟؟ من رو دارم؟؟
ن -نه پس من رو دارم
امیر -اون که صد البته
 اممممیرررر...امیر -اوا.....چرا جیغ میزنی خواهر؟؟؟؟
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با حرص پوفی کشیدم....رفتم کولمو برداشتم....دیدم امیر چمدونا رو هی و حاضر گذاشته
رو تخت
امیر-خوب...فقط االن کافیه بریم پایین.....یه صبحانه ای چیزی بخوریم که خیلی گشنمه
 شکمو.....با خنده اومد دستاشو دور کمرم حلقه کرد...خیره شد تو چشام و گفت
 البته صبحانه من اینجا تو اتاقم هست.....خیلی دلم میخواد بدونم چه مزه ایه...منگ نگاش کردم.....وا....منظورش چیه؟؟؟؟؟ وقتی نگاشو سر داد رو لبام تازه دوزاریم
افتاد.....با حرص پسش زدم و گفتم
 خیلی بیشوری امیر.....منحرف ناراستزد زیر خنده....خودمم خندم گرفته بود...منحرف ناراست...وااااااای......این چی بود من
گفتم؟ سرخخ شدم......چمدونا رک برداشت و با خنده گفت
 ای قربون اون لپات برم که وقتی سرخ میشن دلم میخواد فقط گازشون بگیرمبا دهن باز نگاش کردم....اصال امیر میدونه حیا رو با کدوم (ی) مینویسن؟؟؟؟
 امیر؟؟؟تو اصال میدونی حیا چیه؟؟؟؟امیر -نه.....اصال مگه داریم؟؟؟
آهان...میگم.....با تاسف سرمو تکون دادم و رفتم بیرون....امیر هم باهام اومد بیرون.....در
اتاق رو بستیم....هون و کیانا چمدون به دست تو راه رو منتظر ما بودن.....رفتم
ستشون....با هم سوار آسانسور شدیم و رفتیم پایین.....به محض اینکه در آسنسور باز شد
فلش عکاسا و دوربینا کورمون کرد...چشامو برای چند لحظه بستم و دوباره باز کردم...چشام
گرد شد...یا خدا...کی اینا رو خبر کرده؟؟؟
کلی خبرنگار و عکاس در آسنشور وایساده بود ..عکاسا هی عکس میگرفتن و خبرنگارا
سوال
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میپرسیدن
اولی -خانوم واتسون شما اینجا چیکار میکنید؟؟؟؟
دومیه-خانوم واتسون شما کی اومدین ایران،؟؟..دلیل اومدنتون چی بوده؟ ؟؟
سومیه -خانم واتسون راسته که میخواین برای همیشه اینجا بمونین؟؟؟؟
چشام داشت میزد بیرون ....زود به خودم اومدم....برگشتم عقب دیدم بعللله....امیر و
هومن و کیانا با دهنای اندازه غار باز شده چشای گرد شده مثل گاو ((تشبیهت رفت تو
جزایر النگرهانسم)) دارن نگاه جمعیت روبخ رو میکنن....فوری از آسانسور اومدم
بیرون...وونا هم دنبال من اومدن....وای...حاال چیکار کنم.....چه گلی بر سرم
بگیرم؟؟؟؟؟؟حاال اینا رو کجایی دلم بزارم؟؟؟؟ نمیدونستم چیکار کنن...از این طرف
سوال های خبر نگارا..از اونور هم فلش عکاسا....یهو جمعیت شکافته شد و چند تا مرد کت
و شلواری ((همه از دم مشکی با عینک های دودی)) اومدن جلو و جلویی خبرنگارا رو
گرفتن.....دو نفرشون اومدن و چمدون های ما رو گرفتن و بردن...امیر خواست حرفی بزنه
که گفتم
 از طرف میالد اومدن.....سرمو انداختم پایین و با دستم جلویی صورتم رو گرفتم و با اون یکی دستم دست امیر رو
گرفتم و دنبال خودم کشیدم
هومن -شما برین تا من برم تصفیه کنم....هلن خانوم....باید
هلن -تو فعال برو.....بعدا همه چی رو براتون توضیح میدم.....همونجوری که سرم پایین بود
از هتل اومدم بیرون که صدای دست جیغ شنیدم.
با تعجب سرمو اوردم باال...دیگه بدتر از این نمیشد....کلی آدم جلویی در هتل ((البته تو
خیابون و پیاده رو)) وایساده بودن و چند تا عکس با ژست های مختلف از من گرفته بودن
و همه یکصدا اسم هنریمو ((الهه شرق)) رو میگفتن...مونده بودم چیکار کنم...یه لحظه
نگام افتاد اونور خیابون...اخمام رفت تو هم...لبامو از حرص روی هم فشار دادم...میالد به
ماشین تکیه داده بود و داشت با پوزخند به من نگاه میکرد...همش زیر سر اونه....من
مطمنم.....نمیدونستم چیکار کنم اینقدره حرصم گرفتا بود...همون مرد کت و شلواریا اومدن
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و جمعیت رو کنار زدن...با اخم زفتم سمت میالد..یعنی نگا....دلم میخواست خرخرشو
بجوم...د اخه بگو مرضت چی بود اینا رو خبر کردی؟؟؟؟ امیر در گوشم گفت
 اینا چرا عکسای تو رو گرفتن؟؟؟؟ چرا حجاب نداری؟؟؟؟تو این هیری و ویری زدم زیر خنده....نگا تو رو خدا..این همه ادمو ول کرده چسبیده به این
که چرا حجاب ندارم..برگشتم سمتش..اوه اوه....اخماشو
امیر -کجای حرف من خنده داشت؟؟؟؟
هلن -خیلی خلی امیر.....
هومن هم اومد....با هم دیگه رفتیم سمت میالد...صدای دست و جیغ یه لحظه هم
نمیخوابید....با اینکه نه از نظر اخالقی و نه از نظر سیاسی مشکلی نداشتم...ولی بازم نباید
اینطوری میشد.......حاال چیکار کنم؟؟؟ رفتم رو به روی میالد وایسادم....بی تفاوت داشت
نگام میکرد...اخ که میخوام بزنم لهش کنم پسره بوزینه رو

دست به سینه با اخم گفتم
 میشه دلیل اینکارت رو بگی؟؟؟؟؟ این چه کاری بود تو کردی؟؟؟؟بزنم به دیوار اعالمیتکنم؟؟؟؟
بیخیال تکیشو از ماشین گرفت و اومد روبه روی من وایساد....سرشو خم کرد و زل زد تو
چشام رفتم تو ذهنش*((د اخه جوجه....تو مگه زورت به من میرسه بخوای اعالمیم
کنی؟؟؟؟))*
اخمام بیشتر رفت ت هم.....با حرص گفتم
 جوجه عمته....با ابرو های باال رفته نگام کرد...ای وای...بازم گاف دادم...صدامو صاف کردم و گفتم
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 اممم...منظورم اینکه .....نکنه میخوای تا فراد صبح همین جا بمونی آقای سپهری؟؟؟؟؟دیگه صدای دست و جیغ داشت میرفت رو اعصابم.....بدون اینکه منتظر حرفی یا اشاره ای
چیزی از جانب میالد خان باشم دست امیر رو گرفتم و میالد رو کنار زدم و سوار شدم
((پرویی تا چه حد)) کیانا اومد عقب پیش ما نشست و هومن هم جلو.....امیر در گوشم
گفت
 هلن؟؟؟برگشتم سمتش....اخماش بدرمقه توهم بود....میدونستم چشه...خواستم چیزی بگم که با
خشم گفت
 هلن تو خواننده ای؟؟؟؟ابروهام رفت باال.....وا...یعنی تا حاال نمیدونست؟؟ با تعجب گفتم
 یعنی تو نمیدونستی؟؟؟؟امیر -آخه من از کجا باید بدونم؟؟؟تعجب کردم...یعنی واقعا نمیدونست؟؟؟؟
هومن برگشت عقب و با تعجب بسیار بسیار بسیار بسیار زیاد تقریبا با داد گفت
چچچچچچچچی؟؟؟؟؟؟هلن...تو....توکیانا پرید وسط گفت
 یعنی شما دو تا نمیدونستین هلن خوانندس؟؟؟؟گفتم
 خوبه خودت هم دو روز پیش فهمیدی هاااااکیانا -اوا....راس میگی ها....به هر حال...جیییییییییییییییییغ
 درد...چه مرگته؟؟؟ ترسوندیم.....کیانا -وای وای وااااای.....تا حاال یه خواننده از نزدیک ندیدم.....اونم چی؟؟؟؟؟ زندادش
خودم خوانندس....فردا میرم هی به دوستام پز میدم که زندادش من خوانندس ...
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خندیدم.......عجب دختریه.....میالد بعد از اینکه با اون محافظا صحبت کرد سوار ماشین
شد....گفتم
 چرا اینقدر زود اومدی؟؟؟؟؟؟ درضمن....نگفتی چرا این همه خبرنگار رو خبر کردی؟؟؟نکنه میخوای شر درست کنی؟درضمن...مگه قرار نبود احمد بیاد سراغمون؟؟؟؟
پوزخندی زد و بازم هیچی نگفت....آی حرصم گرفت آی حرصم گرفت......با اخم دست به
سینه به صندلی تکیه دادم....به بیرون نگاه کردم.....مردم هنوز داشتن جیغ و داد
میزدن...اوفففف......ماشینو روشن کرد......بعد چند دقیقه شروع کرد به حرف زدن
میالد -خوب.....میدونید که من کیم.....پس نیازی به معرفی نیست.....چند دقیقه میرسیم
به خونه ای که براتون در نظر گرفتیم...بعد از اینکه استراحت کردین با احمد میرین بیرون و
برای مهمونی فردا لباس تهیه میکنین.....اونجا شما رو به عنوان اعضای جدید معرفی
میکنیم...کارمون از فردا......یعنی بعد مهمونی شروع میشه...بدون هیچ چون و چرا....باید
تو کارتون خیلی ماهر باشین.....کوچکترین اشتباهی مساوی با مرگه.....فهمیدین؟؟؟؟
داشتم ازخشم منفجر میشدم.....با خشم گفتم
 اوال که تو حق نداری به ما دستور بدی....دوما...ما کار خودمونو بلدیم نیازی به تذکر تونیست......بار آخرت باشه با ما اینطوری حرف میزنی...
از تو آیینه یه نگاه بی تفاوت بهم انداخت....یه دستم خورد شد....سرمو انداختم پایین بینم
چ ا دستم خورد شد..دیدم امیر دستمو گرفته و داره فشار میده.....به چهرش نگاه کردم....با
اخم داشت میالد رو نگاه میکرد.رفتم تو ذهنش*((حتی فکرشو هم نمیکردم که میالد یه
خون اشامه...نباید بفهمه هلن کیه...وگرنه بد میشه....عه عه...هلن خواننده بوده بعد تازه
االن فهمیدم.....نوچ نوچ.....هی خداااااا))*
میالد*((هه....گرگینه...ببین کارم به کجا رسیده که باید با یه گرگینه همکاری کنم....ولی
 B. Wبه کمکشون نیاز دارم....اگه میدونستم قراره با یه گرگینه
مجبورم....برای انتقال . B
همکاری کنم...عمرا قبول میکردم...لعنتی))*
 B. Wچیه.....اره...
 B. Wدیگه چیه؟؟؟؟ باید بفهمم . B
چیشد؟؟؟ . B
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بعد یه ساعت رسیدیم به همون خونه ای که گفت....خونه نبود...کاخی بود واس
خودش.....یه در شکالتی خیلی بزرگ با طرح های شیری رنگ....یه بوق زد که در رو براش
باز کردن.......از جاده موزاییک شده عبور کرد تا رسید به یه استخر خیلی خیلی بزرگ...یعنی
بزرگ هااااااا......کنار همون استخر نگه داشت.......یکی با دو اومد و در رو برای میالد خان
باز کرد.....خواست در منو باز کنه که خودم بازش کردن.....بدون توجه به اون خودم پیاده
شدم.....بقیه هم پشت سرم پیاده شدن....
به کاخ روبه روم نگاه کردم.....یه کاخ با نمای سفید....سنگش مر مر بود..واسه همین وقتی
نور میخورد بهش برق میزد....شاید حداقل ده یا بیستا اتاق داخلش باشه.....شاید....صدای
ذهن میالد رو شنیدم*((هه....البد االن میگه این خونه برای  2نفر زیادی بزرگ نیست؟؟؟
آخ که میخوام ضایعت کنم دختره پروو))*
نیشخند زدم....به همین خیال باش میالد خان...گفتم
 به جزما چند نفر دیگه اینجا هستن؟؟؟هه هه....میتونستم نگاه خیرشو حس کنم...بازم بی تفاوت گفت
 باهاشون آشنا میشی....هلن -خوبه....امیدوارم زودتر آشنا شیم....
کولمو انداختم رو شونم و دست امیر رو گرفتم و رفتم سمت در.........

ادامه دارد)))))))):

در رو باز کردم و وارد شدم......امیر هم پشت سرم وارد شد...واو...اینجا رو.....عجب
قصری...پایین تماما دیزاینش چوبی بود....چند تا سالن داشت یکی از سالن ها نشینمن
403

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

بود.....بقیه رو ندیدم....باید برم ببینم.....سر فرصت میرم میبینم.......رفتم نشیمن*((یعنی
پروویی تا چه حد))*
هه...میالد خان...مونده پرووی های منو ببیینی....نشستم رو یکی از مبال و کولمو هم کنار
خودم گذاشتم...امیر داشت ریز میخندید....نشست کنارم و در گوشم گفت
 یعنی کارد میزدی خونش در نمیومد..خخخخ...حال کردم..ایول......خندیدم...یهو لپم سوراخ شد..با اخم برگشتم سمت امیر
 آخ..چته؟؟؟امیر -خو دوس دارم......دلم میخواد دست تو لپت فرو کنم....زن خودمه
 ایییششششششش.....خیلی بیشوری...سوراخ شد لپم.....درضمن..کی گفته من زنتوعم؟؟؟؟
داشتم لپمو ماساژ میدادم که هومن اینا هم اومدن....

میالد اومد...گفت
 تو طبقه باال چند تا اتاق هست.......دو تا از اونا رو میتونید بردارید..فعال برید استراحتکنید تا ظهر....بعد ناهار هم اینجا ها رو بهتونونشون بدم...و هم اعضای گروه رو بهتون
معرفی میکنم....اگر هم مایل هستین میتونید صبحانتون رو تو آشپزخونه میل کنید.....بعید
میدونم تونسته باشین صبحانه بخورین....
از جام بلند شدم...رفتم رو به روش وایسادم...کامال خنثی و سرد.....امیر اومد پشت سرم
وایساد....بی توجه به اون رفتم سمت طبقه باال.....امیر خواست دنبالم بیاد که میالد صداش
زد
 تو بمون کارت دارم...با اخم برگشتم سمتشون....امیر بهم اشاره کرد که برم.....پس...
##########
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امیر حسین.
وقتی هلن رفت به هومن و کیانا هم اشاره کردم که برن....کیانا نگران بود....بهش لبخند
زدم...نفس آسوده ای کشید و همراه هومن رفت......اونا رفتن آشپزخونه...ولی هلن رفت
باال....همین که رفتن به سمت همدیگه حمله کردیم.....یقشو توی مشتم گرفتم و به سمت
باال کشیدم....با خشم غرید
 تویه عوضی اینجا چیکار میکنی؟؟؟من -من باید اینو از تو بپرسم...تو اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟؟
پوزخندی زد و گفت
 من؟؟؟؟ هه...من تو منطقه خودمم...این تویی که تو منطقه مایی....عصبی یقشو ول کردم...راس میگفت...اینجا منطقه اونا بود...با همون پوزخند روی لبش
گفت
هلن میدونه تو کی هستی؟؟؟با اخم گفتم
 خانوم واتسون.....میالد  -چی؟
 تو کی هستی که اونو به اسم صدا میکنی؟؟؟ برای تو خانوم واتسونه فهمیدی؟؟میالد -واو...آفرین افرین...خوشم اومد.....اون میدونه تو کی هستی؟؟؟
یکم فکر کردم...بیاد بهش بگم که اون نمیدونه من کیم...آره خودشه...
اخمامو کشیدم تو هم
میالد -پس نمیدونه....جالبه.....
کالفه دستمو بردم الی موهام......دوباره ریختن رو صورتم.....
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میالد -خوب......میدونی اگه بفهمه...چی میشه؟؟؟؟
رفتم جلوش وایسادم...تو چشاش زل زدم
 تو...هیچی بهش نمیگی....فهمیدی؟؟؟؟؟ اگه بگی...پوزخندی زدم و با غرور بهش خیره شدم...دستامو بردم تو جیبم.....
سرمو بردم کنار گوشش و گفتم
 نیست و نابودت میکنم...اونم پوزخند زد و در گوشم گفت اووومممم...خوبه...خوشم اومد....پس اهل بازی هستی....تهدیدت هیچ اثری ندارهمیدونی چرا؟؟؟؟؟ چون هیچ کاری ازت برنمیاد
 مطمنی؟؟؟با تعجب برگشتسمت من...
نمایشی نوک دماغمو خاروندمو گفتم
 منو دست کم نگیر میالد خان......ازص فاصله گرفتم....اخماش تو هم بود.....
پوزخندی زدم و رفتم باال ......یا خداااااا......حداقل  1تا اتاق اینجا بود.....سه تا اینور...سه تا
اونور.....دو تا هم ته راه رو که کنار هم بودن ((حال ندارم دکورش رو براتون تعریف
کنم..ولی بدونید اینجا هم مثل طبقه پایین دیزاینش چوبیه...ولی رنگ چوباش قهوه ای
سوخته بود...از سقف لوستر آویزون بود و به جای المپ شمع گذاشته بودن))...
در اولین اتاق رو باز کردم...نبود.....دومی رو هم باز کردم...نبود...دههههههه...پس
کجاست؟؟؟ سومی رو هم باز کردم ......نبود.....پوووووف...با حرص رفتم سمت اون در
های که ته اتاق بودن...با حرص یکیشونو باز کردم....دود از کلم بلند شد...حموم بود.....اون
یکی هم دسشویی بود....رفتم سراغ اتاق اونوریا....دو تای اولیه هم نبود....وایسادم پشت
در اخریه....یه نفس عمیق کشیدم و در رو باز کردم......هوااااااااااااار...تو این هم نبود....با
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حرص در رو بستم..و به در تکیه دادم.....در رو به رویم باز شد و هلن اومد بیرون...با
تعجب بهش خیره شدم....
 تو...تو...تو که توو اتاق نبودی؟؟؟هلن -وا.....تو بالکن بودم...
با حرص رفتم سمتش....چند قدم رفت عقب...در رو بستم و بهش خیره شدم...
 جدا آزار داری؟؟؟میمیری بگی من اینجام؟؟؟؟گوگولی خندید و هیچی نگفت
به اتاقه نگاه کردم.....یه اتاق با دکوراسیون ارغوانی و زرشکی بود.....چرا رنگ های تیره
انتخاب کرده؟؟؟این اتاق خیلی بزرگ بود...یه آشپزخونه کوچیک با تمام تجهیزات گوشه
اتاق بود.....یه گوشه دیگش هم یه در بود کا به احتمال زیاد دسشویی و حموم
بودن......و....وقتی از در میایی داخل یه دیوار تمام پنجره میبینی که به تراس باز
میشه...پس چرا من هلن رو ندیدم؟؟؟
هلن -چون کوری ديگه.. .
با تعجب نگاش کردم.....من که تو ذهنم گفتم ....پس...
 هلن؟؟؟ تو...تو....میتونی....برگشت و نگام کرد....سرشو انداخت پایین و با انگشتاش ور رفت....رفتم نشستم
پیشش...باید امتحان کنم...تو ذهنم گفتم هلن؟سرشو بلند کرد و گفت
هلن -بله؟؟؟
چشام گرد شد....یعنی....اون....میتونه ذهن ادما رو بخونه؟؟؟سرشو انداخت پایین
دوباره.....
دستمو گذاشتم زیر چونش و سرشو بلند کردم....
 هلن؟؟تو میتونی ذهن اداما رو بخونی؟؟؟؟؟407
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آروم سرشو تکون داد....گفتم
 یعنی االن من هر چی تو ذهنم بگم ....تو میشنوی؟؟؟؟سرشو تکون داد...واسه اینکه امتحان کنم تو ذهنم گفتم
*(( هر چی میگم تکرار کن))*
هلن -باشه.
چشام گرد شد....
*(( اسلحه بادی))*
هلن -اسلحه بادی.
*(( ریم دام دارم دام))*
چشاشو ریز کرد و گفت
-

ریم دام دارم دام
*(( گوسفند ))*
چپ چپ نگام کرد و گفت
گوسفند*(( خیلی دوست دارم))*حواسش نبود یهو بی هوا گفت
خیلی دوست دارم.....بعد که فهمید چی گفت با مست زد به بازوم و شروع کرد به غر غر کردن
 عه عه عه.....قرار نیست دیگه سواستفاده کنی هااااااا408
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یهو یه فکری به ذهنم رسید...قبل از اینکه چیزی بگم گفت
 بعله...تمام فکر های بی شرمی رو که میکردی رو هم شنیدم....نوچ نوچ نوچ...واقعا شرماوره..خجالت بکش....
بعدشم شروع کرد به تکون دادن سرش...
خندیدم و گفتم
 دوی...تو حق نداشتی تو ذهن من فضولی کنیبا پرویی تمام گفت
 نخیرم.....من حق دارم تو ذهن همه فضولی کنم.....همینه که هستاینبار بلند تر خندیدم و گفتم
 پس بگو چرا هی سرخ و سفید میشدی.....نگو میشنیدی چی میگفتمخندید و سرخ شد و سرشو انداخت پایین....
*(( اخ الهی فدای اون سرخ شدنت بشم خوشمزه من))*چشاشو گرد کرد و گفت
 تو که میدونی من االن میتونم ذهنتو بخونم پس....با پرووی تمام گفتم
 همینه کا هست.. .میخواستی فضولی نکنی....خندش گرفته بود....ولی نمیخواست بخنده....
ای قربون اون خندهات......یهو یه چیز دیگه یادم افتاد...سریع برگشتم سمتش...اخمامو
کشیدم تو هم....گفتم
 هلن؟؟؟ تو.....تو واقعا خواننده ای؟؟؟؟هلن -آره......
سرمو بردم جلو.....
409
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امیر -اونوقت تو چرا باید خواننده باشی؟؟؟
اون همونجوری که میرفت عقب گفت
 خوب...من به موسیقی و آواز خوندن عالقه دارم....بازم رفتم جلو تو چشاش زل زدم و گفتم
 چند وقته که میخونی؟؟؟؟بازم رفت عقب....
هلن -اممم....فکر کنم 7یا  1سالی میشه....
چشام گرد شد....جانم؟؟؟؟  7یا  1سال؟؟؟؟
هلن -اوممم...خوب آره مگه چیه؟؟؟؟؟
همونجا وایساد...رسیدم بهش....سرمو خم کردم....اونم سرشو باال گرفت...رفتم جلو تر که
نشست رو تخت....منم دستامو گذاشتم دو طرفش و دوباره سرمو خم کردم..سرشو برد
عقب وگفت
 چته؟؟؟ چرا اینجوری میکنی؟؟؟به حرفش توجهی نکردم و رفتم جلو تر.....االن اون کامل رو تخت بود و منم روش خیمه
زده بودم.....زل زدم تو نی نی چشاش.....عاشق نی نی چشاش بودم ....فاصله صورتامون
پنج سانت بود...رفتم نزدیک تر...با صدای ارومی گفت
 چی...چیکار...میکنی؟؟؟لبخند دختر کشی زدم....آروم گفتم
 اتتق که دوربین نداره؟؟؟چشاشو بست و یه نفس عمیق کشید...اونم مثل من اروم گفت
هلن -نه...خوب چکش کردم...هیچ دوربینی نداره....این خیلی عجیبه....سرمو تکون دادم
410

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

 شاید تو دیوار یا درزی گذاشتنش که ما نبینیماروم کلشو تکون داد
هلن -حق باتوعه...شاید همینجوری باشه که تو میگی...
لبمو گاز گزفتم....نگام رو لباش بود....آب دهنشو با سروصدا قورت داد...خواستم برم جلو
که
یهو در باز شد...سر منو هلن برگشت سمت در....
کیانا -آره بابا....بیا تو همین اتاق اولیه.....
با دیدن ما اداه حرفشو خورد....یکم نگامون کرد....یهو چنگ انداخت به لپش و گفت
 ای وای خدا مرگم بده....ای هورا...ای داد....هومن...هوگن کجایی که بیایی ببینی این امیرهیچ تعارفی نداره......خوبه فقط بهش تعارف کردم که وقتی رفتن ماموریت هی ازش چیز
لگیره...این دادش منم که بی جنبه....داره همون کارو میکنه....نوچ نوچ نوچ
هومن هم وارد اتاق شد و با دیدن ما زد زیر خنده...به هلن نگاه کردم.....سرخ شده بود و
نگام نمیکرد....پوفی کشیدم و نشستم رو تخت....با حرص گفتم
 کیانا خانوم یه اهمی....یه اهومی....یه چیزی.....یه در زدنی....مگه اینجا طویلس کههمینجوری سرتو میندازی پایین میایی توش؟؟؟؟
خندید و گفت
 بیا اومن خان....اگه این داداش ما رو ول کنی االن به خاطر اینکه پریدیم وسط اجراش نمیاد جرمون میده..
هومن-خخخخ..باهات موافقم...بدو بریم تا جرمون نداده...

قبل از اینکه بالشتی رو که از رو تخت بردارم و بزنم تو سرشون با عجله از اتاق خارج
شدن....الله اکبر.....عجب مزاحماین هااااااا........عه عه.....چرا من هی میام برم ازش لب
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بگیرم هی یکی پارازیت میندازه؟؟؟ جان من؟؟؟ خدایا تو با لب گرفتن من از هلن مشکل
داری هی مزاحم میفرستی؟؟؟؟؟ هوووووووووووف
به هلن نگاه کردم...سرشو انداته بود پایین و شونه هاش میلرزید....یکم که دقت کردم
دیدم داره میخنده.....بایدم بخنده.....چرا نخنده....نمیدونه که من چه حرصی میخورم وقتی
نمیزارن بوسش کنم....اخ که دلم میخواد بزنم این کیانا رو له کنم....کالفه با دستم موهامو
دادم عقب....بلند شدم....رفتم سر ساکم و شلوارک باب اسعنجیمو بیرون اوردم
هلن -دهههه....تو به جز این شلوار دیگه ای نداری؟؟؟؟؟
با شیطنت نگاش کردم و گفتم
چرا دارم میخوای بهت نشون بدم؟؟؟؟دوباره سرخ شد
هلن -خیلی خیلی بیشوری امیر
نیشمو باز کردم....با ابرو های باال رفته نگاش کردم...اونم دست به سینه بیخیال داشت
نگام میکدد....یو ها ها ها....بریم سراغ حال گیری شماره دو...کراواتمو در اوردم ....اروم
دکمه های پیرهنمو باز کردم...بازم بیخیال داشت نگام میکرد...هه.....ببینم تا کی میتونه
دوم بیاره هی نگاه من کنه....
تو یه حرکت کتمو در اوردم و انداختم رو تخت....بازم بیخیال بود....اینبار پیرهنمو در
اوردم....سعی میکرد به باال تنم نگاه ککنه....خخخ....اخجون...نقشم داره میگیره....دستم
رفت سمت کمربند شلوارم که چشاشو بست و گفت
 خیلی خوب خیلی خوب...آقا من کم اوردم....بسه دیگه....برو اونور لباساتو عوضکن....اههههه
لبخند پیروزی زدم و فوری شلوارکمو پوشیدم.. ..
اینبار به جایی شلوارک باب اسفنجی مال بنتن رو پوشید....با همون نیم تنه لخت رفتم
جلوش وایسادم...چشاشو باز کرد یه نیم نگاه بهم گرد...فوری بستشون و گفت
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 امیر...من دیگه نمیدونم چی بهت بگم...فقط اینو میگم که خیلی پروویی....خندیدم و گفتم
 ببین...گفتی شلوار دیگه ای نداری؟؟؟ اوال اینا شلوارکن...دوما...بیا...اینمبنتنش...خوشگله؟؟؟
با حرص چشاشو باز کر د و گفت
خیلی...هوووف...د اخه تو فرق شلوار و شلوارکو نمیدونی؟؟؟؟؟اومممممممم.. .من تاحاال شلوار نداشتم...نمیدونم چجوریه.....با حرص بالشت کنارش رو برداشت و پرت کرد سمتم...
بالشتو تو هوا گرفتم و دوبار خندیدم
ای رو اب بخندی بزمیش.....اه########
هلن.
اوووووووف.....یه ساعته که اینجا وایسادم تا میالد خان تشریف مبارکشونو بیارن تا باهم
بریم اینجا ها رو نشون بدن.....
از ناهار که بگذریم...شد به کوفتم
میدونید جریان چیه؟؟ سر میز میالد هی زکم بود رو من...از اونورم یه دختری بود که فکر
کنم یکی از اعضای باند بود هی زوم بود رو امیر...هی من حرص میخوردم...هی امیر حرص
میخورد....هی من...هی امیر...ایشششششش دختری چندش....با اون دماغ عملیش
....بزنم لهش کنم هااااااا
بیا...گل بود به سبزه نیز اراسته شد....خانومممم تشریف نحسشان را اوردند....اخمام رفتم
تو هم....اسمش چی بود؟؟؟ میم داشت.....مزاحم؟؟؟؟ مردشورشو ببرن؟؟؟ نه اینم
نبود...چی بود؟؟؟ مغز نخودی؟منگل؟؟ نه نه....اها.....مهناز مشنگه....بعله...اسمش
مهناز بود....یه دختر با قد  261یا ....262الغر و به قول خودش باربی (ای دیز) گونه های
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پروتز شده با لبای قلوه ای و درشت که من بهش میگم لب شتری...دماغ عروسکی عمل
شده چشاش هم ...فکر کنم خاکی بود...یه رنگ عجیب و غریب بود....موهاشم که ماشاال
رنگ کرده...ا
ونم چی؟؟؟؟ استخوانی.....از وقتی دیدم گیر داده میگه چجوری موهاتو رنگ کردی اینقدر
طبیعیه...د اخه بگو ازگل....من کی موهامو رنگ کردم که این بار دومم باشه؟؟؟ هی میگم
عزیزم...خل...االغ....این رنگ مو مال خودمه....چرا نمیفهمه؟؟؟؟پوووووووووووف
کاپ کالمو بیشتر اوردم پایین...یکم از موهام بیرون بود....با تیپم نگاه کردم...هه...کامل
مشکی...
به امیر نگاه کردم...اونم به خاطر من تیپ مشکی و سفید زده بود....مینا مشنگه تا امیر رو
دید با عششششششوه اومد این سمت....با عشوه کامالاااااا خرکی گفت
 اوا...سالم عسیسم......خوبی؟؟؟؟روشو کرد سمت من گفت
 سالم هانی جون....شما هم خوبی؟؟؟کامال مشخص بود داره با اکراه باهم حرف میزنه..با لحن سردی گفتم
 خوبم.امیر تو ذهنش گفت*((خرمگس مزاحم.....اوا سالم عسیسمم......کوفت.....دختری
ابله*))...
امیر یه لبخند زورکی زد و گفت
 سالم...ممنون...شما خوبی؟با عشوه خندید و گفت
 -اره گلم...تو رو دیدم عالی شدم...
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عوووووووق.....شیطانه میگوید چنان با جفت پا بروم در صورتش که به دیوار پشت سرش
اعلمیه شود.....ایشششششش....
اومد جلو و از بازوی امیر اویزون شد..
با همون عشوه تو صداش گفت
مهناز -هانی....میای تو این گردش با هم باشیم؟؟؟
..جانمممممم؟؟؟؟ مگه کوره منو به این گندگی بغلش نمیبینه؟؟؟؟یعنی داشتم ازحرص
میپوکیدم....لبامو از حرص روی هم فشار دادم نزنم به دیوار اعالمیش کنم...
؟..اصال من چرا دارم حرص میخورم؟؟؟ خوب معلومه دیگه...اومده از بازو امیر اویزون
شده....اه...امیر یه نیم نگاه به من انداخت*((اوه اوه....چقدر قرمز شدی....خخخ.....حرص
نخور گلم شیرت خشک میشه اونوقت*))...از این همه پرووی و وقاحتش عصبانی
شدم...داشت از کلم دود بلند میشد...با حرص برگشتم سمتش به زور جلویی خندشو گرفته
بود
*(( اخه تو چرا حرص میخوری؟؟؟ولش کن بابا..خودمو خودت عشثه))*
پوفی کشیدم...خیلی شیک دستای مهناز رو از بازوی خودس باز کرد و دست انداخت گردنم
و متو به خودش چسبوند...اونیکی دستشو کرد تو جیبش و گفت
 متاسفم....ولی دوست دارم با خانومم برم...لباشو برچید که دیگه واقعا شبیه شتر شد....ابخند زورکی زد و گفت
 باشه عسیسم...خوش حال میشدم تو این گردش با هم بودیم....برگشت سمت من و گفت
 نگفتی هلن جون؟؟ موهاتو کجا رنگ کردی؟؟؟با حرص گفتم
 رنگ موهام طبیعیه....این صدبار.....415
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مهناز -وا...چرا جوش میاری؟؟؟؟ خوب بگو تا منم برم موهامو همونجا رنگ کنم گلم...چرا
الکی حرص میخوری؟؟؟
ای داشتم.....الله اکبر....یه لبخند زدم و گفتم
 من بازم میگم...این رنگ خدادایه.....اگه دنبال اریشگاه خوب میگردی برای رنگ موهاتاوممممم...بهتره که از قبل تو انخاب رنگ دقت کنی....که خدای نکرده یوقت ییریخت نشی
گلم
یعنی االن خیلی بیریختی با این رنگ موهات.....یه پشت چشمی برام نازک کرد و رفت یه
سمت دیگه
اخیشششش رفت.. .همین که رفت شروع کردم به غر غر کردن...صدامو ناز ک کردمو
اداشو در اورد
 سالم عسیسم.....خوبی؟؟؟موهاتو کجا رنگ کردی گلم؟؟؟ ایشششششششش دختریبوزینه بدون پشم..
مشتمو اوردم باال و ادامه دادم
..شیطونه میگه...امیر با خنده گفتامیر -اوه اوه....معلومه خیلی رفته رو اعصابت...
برگشتم سپتش
هلن -هه؟؟؟ اعصاب؟؟؟ داره رو مخم رژه میره...هی میگم گلم...خر من.....االغ...این رنگ
طبیعیه...باز حرف خودشو میزنه
با تعجب گفت
 یعنی این رنگ مو مال خودته؟؟با حرص برگشتم سمتش...دستاشو اورد باال و گفت
 آقا من غلط کردم....اصال من شوخی کردم...تو فعال با اون نگاه اتشینت نخور منو.....416
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نفسمو دادم بیرون.....به راه پله نگاه کردم....به به...بالخره تشریف اوردن این میالد
خان.....اومد و از تاخیرش عذر خواهی کرد...رفت سمت یکی از سالن اا...ماهم مثل جوجه
اردک دنبالش رفتیم....واو...اینجا رو...یه سالن خیلی بزرگ که چندتا میز بیلیارد و فوتبال
دستی از اون گنده ها توش بود...با چندتا میز برای پاسور بازی...یه فسمت از سالن هم بار
بود کلی الکل و شراب و نوشیدنی های دیگه ای هم اونجا به طرز ماهرانه ای چیده بودن
بود...
یه یخچال شیشه ای هم اونور سالن بود که نوشابه و اب معدنی و کال...نوشیدنی های غیر
الکلی توش بود..خیلی نامحسوس اطراف رو دید زدم....برام عجیب بود...دوربین
نداشتن...ولی...چرا؟؟؟..میالد رفت سمت دیوار خالی که ته سالن بود....وایساد جلو
دیواره....با تعجب نگاش کردم.دیواره چوبی و بود نقش و نگار داشت....یه مکعب خیلی
بزرگ بود که داخلش هم مکعب های ریز و درشت داشت....دستشو کشید به یکی از
مکعب ها....یهو یه نور ابی رنگ کل اون مکعب رو گرفت...بعد چند لحظه مکعب ها
شروع بحرکت کردن  ،داخل اون مکعبه کردن......همینجوری داشتم با تعجب به مکعبه
نگاه میکردم که اون مکعبا یکجا جمع شدن و شکل یه پین گرفتن.....جل الخالق... .عجب
چیز خفنیه....
سریع یه رمزی رو وارد کرد که مثال بقیه نبینن...ولی چون من مثل خودش خون اشام بودم
تونستم ببینم....191723...مکعبا دوباره شروع ب
ه حرکت کردن کردن...اینبار به گوشه ها رفتن.....هر قطعه مکعبی که به گوشه میرفت
مکعب های ییاه جاشو میگرفتن.....میالد قدم گذاشت داخل....جااااان؟؟؟؟ چیشد؟؟؟؟؟
این االن در مخفی بود؟؟ به حق چیزاییه ندیده...عجب در مخفیه باحالی.....همومون پشت
سرش وارد شدیم...به جز من و امیر و هومن و کیانا و اون مهناز ایکبری دو سه نفر دیگه
هم باهامون بودن.....میالد چند قدم رفت جلو که یهو همه جا روشن شد....واو....تویه راهرو
بودیم.....دریت مثل راهرو های بیمارستان بود ولی با این تفاوت که چراغ هاش کناره ای
دیوار....داخل درز گوشه هتش دیوارا بودن...نور المپ ها ابی رنگ بود...میالد رفت سمت
دیوار و دوباره لمسش کرد...اینبار تمام دیوارا کنار رفتن و دیوار های شیشه ای پیدا
شدن....واو....عجب تکنولوژی جالبی.....شروع کرد به حرف زدن...
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 اولین اتاق....مربوط به ساخت بهترین نوع مواد مخدره...اینجا بیشتر هرویین و شیشهمیسازن ....بهترین مواد خاورمیانه اینجا ساخته میشه و بعد به جاهای مختلف مثل
پاریس کویت و عراق و عربستان و آلمان فرستاده میشه....شما دو نفر...هومن و
کیانا...باید اینجا کار کنید مفهومه؟؟؟
هر دوتاشون با هم گفتن
 بله...میالد -کیان و حامد ...به تازه واردا اموزش بدین....
اون دوتا که تازه اسمشونو یاد گرفتم گفتن
 بله ریس.....دوباره رفتیم جلو تر
جالب بود....حاال تو هر اتاق دو یا یه چهارتا دوربین بود....تو خود راهرو هم هر پنج قدم
دوربین بود که کنترل میشدن....و دائم از اطراف فیلم میگرفتن....اتاق دومی چند نفر بودن
داشتن تو بدن یه مرده مواد جاسازی میکردن...رومو کردم اونور...شروع کرد به حرف زدن
اینجا هم مواد رو داخل بدن مرده ها جاسازی میکنن.....این مرده ها به بهانه اینکهخانوادهاشون جای دیگه است به شهر ها و همچنین از مرز رد میکنن...
پریدم وسط حرفش
هلن -اونوقت میشه بپرسم شما این مرده ها رو از کجا در میارین؟؟؟؟
نیم نگاهی بهم انداخت و گفت
 میخریمشون.....در واقعا هیچ کدوم از این جنازه ها خانواده ندارن و ما براشون مدارکجعلی میسازیم...
سرمو تکون دادم.....این عالی بود...کارشون خیلی درسته...باید بیشتر درموردش
بپرسم....بازم رفتیم جلو تر....با دیدن صحنه روبه روم چشامو روی هم فشار دادم ..یه
نفس عمیق کشیدم و چشامو باز کردم...ولی به اون صحنه نگاه نکردم....نگاهمو دوختم به
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اون مردی که داشت با چاقو جراحی پوست اون بچه رو که فکر کنم  21یا  29سالش بود رو
پاره میکرد...میالد به من گفت
 خوب...بعد با طعنه گفت خانوم واتسون......شما اینجا کار میکنید....در واقع باید ناظر این افراد باشین که کارشونودرست انجام بدن و به اعضای بدن اسیبی نرسونن.....درضمن....شما یه کار دیگه ای هم
دارین...نگاهمو از اون مرده گرفتم و دوختم به میالد...گفت
امممم.....من رقص شما رو از اجراهاتون دیدم...به نظر خودم خوبه بدک نیستاخمام رفت تو هم....ادامه داد
 باید به دخترای که برات میارن اموزش رقص بدی....مهناز هم تو این کار کمکتمیکنه...مهناز تو رقص کارش بیسته...
اخمام بیشتر رفت تو هم.....گفتم
 هی هی اقای سپهری...قرار نبود که من بیام اینجا به دخترا اموش رقص بدم....من اینجاکارم فقط روی اعضای بدنه.....
اونم مثل من اخم کرد و گفت
 من اینجا ریسم.....پس ت باید از من اطاعت کنی.....پوزخندی زدم و گفتم
 عه؟؟؟ تو اینجا ریسی؟؟؟؟ هه....ببین میالد خان...همین که گفتم...من فقط رویاعضای بدن نظارت میکنم....بهتره یکی دیگه رو پیدا کنی....اومد جلو و چند لحظه نگام
کرد....سرشو اورد جلو....فکر میکرد سرمو میبدم عقب...ولی زهی خیال باطل.....بیخیال
سرمو همونجا نگه داشتم....دید هیچ عکس العملی نشون ندادم پوزخندی زد و گفت
 نه خوبه خوشم اومد.....به هر حال...تو باید وظیفتو انجام بدیدست به سینه گفتم
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 تو حق نداری به من دستور بدی...ولی به یه شرط انجامش میدممیالد -چه شرطی؟
ابرومو انداختم باال.....دستمو کردم تو جیبم و گفتم
 خواهش کنمیالد-چچی؟؟؟؟؟
گفتم خواهش کن...در اون صورت..شاید قبول کنم....اخماش رفت تو هم لباشو از حرص روی هم فشار داد*((نگا کارم به کجا کشیده که باید
ازش خواهش کنم..هه عمرا ازت خواهش کنم))*
گفت
 هه....فکرشو از سرت بیرون کن...بیخیال گفتم
 میل خودته...اومدم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت..زیر لب با خشم غرید
خواهش میکنم این کارو انجام بده...نشنیدم؟با خشم برگشت سمتم بلند تر گفت
میالد -خواهش میکنم این کارو انجام بده خانوم واتسون
هلن -اها.....حاال شد...خیلی خوب باشه....روش فکر میکنم شب بهت جواب نهایی رو میدم
یعنی کارد میزدی خونش در نمیومد...یه فشار کوچیکی به دستم داد و ولش کرد ....
دوباره شروع کرد به راه رفتن...حواسم رفت پی یه اتاق که معرفیش نکرد....برام خیلی
جالب بود....چند نفر داشتن یه چیزی رو تو مایه های سرم تو بسته های جاسازی
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میکردن....یه نگاه به بقیه کردم...داشتن جلو تر از من میرفتن....دوباره نگاه اتاقه
کردم...اینم دوربین نداشت.....رفتم جلوتر پشت شیشه وایسادم.....فکر کنم از اون شیشه
های بود که یه ورش آیینه است و یه ورش شیشه....واس خاطر اینکه افراد داخل اتاقک
متوجه من نشدن و با خیال راحت به کارشون ادامه میدادن....لباساشونم عجیب
بود...درست مثالین بود که وارد یه منطقه قرنطینه شده باشن........سه نفر بودن....اون
سرم ها رو با احتیاط داخل بسته های مخصوص خودشون میزاشتن....به اون سرم ها نگاه
کردم.....یهو شیشه ها بسته شدن...با تعجب بهشون خیره شدم.....حضور شخصی رو کنار
خودم حس کردم...برگشتم دیدم میالده.....با اخم نگام میکرد....گفتم
 اونا چی بودن؟؟؟؟؟*(( د اخه تو چیکار داری؟؟؟ فضولی مگه؟؟؟))*میالد -هیچی...بیا بریم...بچه ها جلوتر از مان....
خواست بره که دوباره گفتم
 حتما یه چیزی بوده که نزاشتی بقیشو ببینم....اونا سرم ها چین؟؟؟ به چه دردمیخورن؟؟؟؟ چرا اون رنگی بودن؟؟؟ ((سه تا سرم اونجا بود....یکیشون ابی مالیم
بود...یکی سیاه...و یکی بی رنگ))... .
 B. Wان*))....
*(( چه گیریه این.....بابا به توچه؟؟ پووووووف...نباید بزارم بفهمه اونا. B
B. Wچیه؟؟؟؟ باید هر طور شده
B. Wاونان؟؟؟ ولی....این یعنی چی؟؟ منظورش از . B
چی؟ . B
بفهم...
تو فکر بودم که یهو دستمو گرفت و دنبال خودش کشید....گفتم
 هی...چیکار میکنی؟؟؟میالد -تو رو اگه ولت کنن تمام زیر
و بم اینجا رو در میاری..بیا بریم مردم منتظرن...
جانم؟؟؟؟؟؟؟ چه شد؟؟؟؟این داره منو کجا میبره؟؟؟
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همینجوری داشت منو دنبال خودش میکشوند که بالخره رسیدم به یه در.....دره باز شد و ما
رفتیم بیرون....واو...اینجا رو....مثل بهشت بود....چقدر خوشگله اینجا....زمینش همش
چمن بود و کلی درخت های جور واجور این دور و اطراف بود....از هر درخت پیچک رفته بو
باال....یکم که رفتیم جلوتر بچه ها رو دیدم...دستمو از دستش بیرون اوردم و رفتم سمت
امیر که به درخت تکیه داد بود و با اخم نگام میکرد..
########
امیر حسین.
تو اون باغه بودیم...نمیدونم هلن یهو چجوری غیبش زد.....عه..اوناهاش..دارن میان..اخمام
رفت تو هم....هلن دستشو از دست میالد در اورد و اومد سمت من....همین که رسید گفتم
 چیشده؟؟؟هلن سرشو اورد نزدیکم...اخمام از تعجب پرید باال....در گوشم خیلی خیلی خیلییی آروم
گفت
بعدا بهت میگم...االن اینجا جاش نیست...ها؟؟؟ چیو میخواد بگه؟؟؟
هلن -میفهمی....
میالد دستاشو بهم زد و گفت
 خوب...محل کار هرکدومتون رو گفتم...االن میخوام اطراف عمارت رو نشونتون بدم...دوباره شروع به حرکت کرد....دست هلنو گرفتم و دنبالش رفتیم....واو....مثل بهشت بود
اینجا....چقدر دار و درخت!!!! هر جای رو که نگاه میکردی همش درخت بودو گل...
بعد چند دقیقه دیدم یه محفظه خیلی بزرگی رو زمینه...با تعجب نگاش کردم.....دو تا
بودن...یکی سمت چپ..و اون یکی سمت راست...مثل گلخونه بود ولی کوچیکتر...
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در یکیشون باز بود ...کنار هر محفظه یه مرد که روپوش سفید تنش بود وایساده بود و یه
تخته دستش بود و تند تند یه چیزی رویاداشت میکردن....به همونی که درش باز بود نگاه
کردم...هلن دستشو از دستم کشید بیرون...حواسم به اون تو بود....اینا که...
رز سیاه؟؟؟
جالبه...رز سیاه خیلی وقته که خرید و فروشش تو ایران ممنوع شده.....پوزخندی
زدم...نگام رفت سمت میالد...سرشو میون دستاش گرفته بود....هه...رز سیاه....دومین
راهی که یه خون اشام رو از پا در میاره...در واقع زجر کششون میکنه..این بهترین روش
برای کشتن یه خون اشامه..ولی ما گرگینه ها به همون جدا کردن سر اکتفا میکنیم....واسه
همینه که خرید و فروشش ممنوعه....رز سیاه...مثل سمی میمونه که بر ضد سم خوده
خون اشاماست...رفته رفته تمام رگ های بدنشونو سیاه میکنه..و در اخر..خشکشون
میکنه...درست مثل مجسمه....مرگ تدریجی!!! تنها واژه ای که میتونم براش توصیف
کنم....چون تو همون حالت مجسمه هم هنوز زندن و غذاب میکشن....اینقدر این عذاب
ادامه پیدا میکنه تا خون اشام از پا دربیاد...
با پوزخند به میالد نگاه کردم...رگ های دستاش و صورتش رفته رفته سیاه
میشدن.....هه....بخور نوش جونت...نفس های عمیق و کشدار میکشید....یهو دوزانو افتاد
زمین ...کیانو حامد سریع رفتن سمتش و زیر بازوشو گرفتن....
کیان -اقا...اقا حالتون خوبه؟؟؟ اقا
حامد -اقا چیشد؟؟؟اقا؟؟؟چرا اینشکلی شدین؟؟؟
....داخه بگو تو که میدونی واست ضرر داره دردت چیه میایی رز سیاه پرورش
میدی؟؟؟چی؟؟؟؟ رز سیاه؟؟؟؟ چشام گرد شد...نه...نه...این...این..
سریع برگشتم سمت هلن....اونم همین شکلی شده بود...رگ های صورتش سیاه شده
بودن...رگ های دستاش که روی سرش گذاشته بود هم سیاه شده بود...وای نه....چرا یادم
نبود که ممکنه به اون آسیب برسه؟چرا یادم نبود که اونم خون اشامه؟؟؟؟؟ وای حاال
چیکار کنم؟؟؟چیکار کنم؟؟ چیکار کنم؟؟؟ خیلی هول شده بودم...
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هلن نفس های عمیق و پی در پی میکشید...قرنیه چشاش سیاه شده بود...کامال
سیاه....اخماش رفته بود تو هم....با ترس گرفتمش تو بغلم که....
ادامه دارد):):):
دوباره به حالت اولش برگشت...هنوز نفس نفس میزد.........چی شد؟؟؟ بی حال سرشو
گذاشت رو سینم...بو کشیدم....رز سفید؟
برگشتم عقب....حاال در محفظه رز های سیاه رو بسته بودن و به جاش در محفظه رز
سفید رو باز کرده بودن...با نگرانی به هلن خیره شدم
 هلن خوبی؟؟؟هلن -ا...اره...خو....خوبم....
رز سفید!!! پادزهر رز سیاهه....کاری برعکس رز سیاه انجام میده....سم رز سیاه رو خنثی
میکنه....
برگشتم و به میالد نگه کردم....از سرجاش بلند شده بود داشت شقیقه هاشو ماساژ
میداد...دستای کیان و حامد رو خشن کنار زدبا صدای دورگه ای گفت
 کار کدوم احمقی بود؟؟؟ کی در اینجا رو باز گذاشته بود؟؟؟یکی از همون مردا که روپوش سفید تنشون بود با ترس اومد جلو گفت
ق...قربان..کار..کار من بود...خیز گرفت سمتش و یقشو توی مشتش گرفت
میالد -احمق....تو مگه نمیدونی من به بوی رز سیاه حساسیت دارم؟؟؟مگه نگعته بودم
هیچ کسی حق نداره در اینا رو باز کنه؟؟؟ هااا؟؟؟؟؟
مرده که از ترس رنگش سفید شده بود سعی کرد یقشو ازاد کنه ..با تته پته گفت
ق...قربان..من...من..می...میخواستم.....بب....ببی..ببینم..برای.....عصار...عصاره...گیری.....حاض...حاضر...شدن......یانه...
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ممم...من .....نمیدونستم..قراره.....از اینجا .....رد شین....من...من...بی احتیاطی
کردم.....خواهش میکنم...منو..ببخشین..
میالد پوزخندی زد و گفت
 عه؟؟؟که اینطور....میدونم باهات چیکار کنم....تا تو باشی دفعه دیگه بی احتیاطینکنی...هرچند..بعید میدونم دفعه بعدی وجود داشته باشه....به کیان و حامد یه اشاره زد و
اون مرد رو پرت کرد بغلشون...درحالی که داشت کتشو میتکوند گفت
 ببرینش اتاق تبدیل...مرده با وحشت گفت
اقا....خواهش میکنم....این کارو با من نکنید...خواهش میکنم.....لطفا منوببخشین....من...من اشتباه کردم....دیگه تکرار نمیشه....خواهش میکنم اقا...
مرده هی سعی داشت دستاشو آزاد کنه...ولی نمیتونست....اخمام رفت تو هم..منظورش از
اتاق تبدیل چی بود؟؟؟ میالد برگشت سمت ما و دستاشو پشتش گره کرد و گفت
 بار اول که اومدی اینجا گفتم...کوچکترین اشتباهی مساوی با مرگه...مرده -اقا...اقا خواهش میکنم....منو نبرین اونجا...اقا...من اشتباه کردم.....به بچه هام رحم
کنید...اقا خواهش میکنم....
میالد برگشت سمتش گفت
میالد-چندتا بچه داری؟؟؟
مرده که داشت گریه میکرد گفت
سه تا اقا....میالد  -خوبه....هومن....ادرس خونشونو گیر میاری ....بچه هاشونو بیار اینجا...فهمیدی؟
هومن ناباورانه گفت
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میالد -من یه حرف رو دو بار تکرار نمیکنم...مفهومه؟؟؟
هومن با تعجب گفت
 ب..بله...بچه های اون مردو میخواست چیکار؟
مرده -اقا ....اقا غلط کردم...اصال منو بکشین...ولی کاری با بچه هام نداشته باشین....اقا
خواهش میکنم...اقا به پاتون میافتم....با بچه هام کاری نداشته باشین..اونا بی گناهن....تو
رو خدا....میالد عصبی رفت سمتش و تو صورتش غرید
 اینقدر واق واق نکن واسه من...باید از همون اول به فکر سزای کار اشتباهتمیبودی..حاال که بی دقتی کردی...باید تمام خانوادت تاوان اشتباه توورو پس بدن...ببرینش
کیان وحامد مرده رو بردن...مرده مدام التماس میکرد و اشک میریخت....خیلی عصبانی
بودم...یه ادم تا چه حد میتونه پست باشه؟؟؟
برگشتم سمت هلن...سرش رو سینم بود....دستشو مشت کرده بودو روی سینم گذاشته
بود....گوشه لبش مدام باال میپرید....اونم عصبانی بود مثل من....سرشو نوازش کردم...با
صدای ارومی گفتم
 اروم....اروم باش....هیششش...بهش فکر نکن....با خشم سرشو بلند کرد و گفت
 چی چیو اروم؟؟؟ مگه نشنیدی می...فوری انگشتمو گذاشتم رو لبش...دستمو گذاشتم پشت گردنش و پیشونیمو به پیشونیش
چسبوندم...
امیر -میدونم عصبانی...ولی االن موقعش نیس.....
میالد -مشکلی پیش اومده؟؟؟
سرمو باال اوردم و بی تفاوت نگاش کردم
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امیر -نخیر...هیچ مشکلی نیس...
میالد -مطمن باشم؟؟؟
امیر -بله...
هلن ازم جدا شد ...خم شد و کالشو که افتاده بود زمین رو برداشت و گذاشت سرش...به
میالد نیم نگاهی انداخت و گفت
 خوب....اگه ادامه این گردش مسخرتون تموم شده من برم که خیلی کار دارم....میالدنگاهی به هلن انداخت....اخمامو کشیدم تو هم...چرا اینجووری نگاش میکنه؟؟ هلن بدون
توجه به میالد رفت سمت سنگ فرشی که پشت بوته ها بود...
کیانا اومد پیشم
داداش؟...هلن..چرا....با چشم و ابرو اشاره کردم چیزی نگه....
*(( داداش....هلن چش شد؟؟؟؟چرا...جرا اونشکلی شده بود؟؟؟
 رز سیاه باعثش شد.....یعنی چی؟؟؟
 رز سیاه مثل سم عمل میکنه....یه سم بر خالف سم تو بدن خود خون اشاما...چطوربگم...زجر کششون میکنه.....
اهان))*
دیگه چیزی نگفت...
###########
هلن.
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بغض داشت خفم میکرد...حتی فکرشم نمیکردم میالد اینقدر پست باشه....اون...بچه اا رو
میخواست...تا اضای بدنشونو در بیاره...هه....واقعا ته بی انصافیه...وقتی تو ذهنش داشت
تجسم میکرد که چجوری اعضای بدنشونو در میاره دلم میخواست باال بیارم....میالد یه ادم
عوضیه به تمام معناست.....اتاق تبدیل.......اتاق تبدیل....باید بفهمم این اتاق کجاست و
کارش چیه؟
حوصله هیچکی رو نداشتم....واس همین رفتم تو اتاق....پوفی کشیدم..سویشرتمو در
اوردم..زیرش فقط یه نیم تنه مشکی بود که به پوست سفیدم خیلی میومد...خواستم
لباسمو از روی تخت بردارم که...
###########
امیر حسین.
بعد چند دقیقه بالخره رسیدم به اتاق....بدون اینکه در بزنم مثل گاو رفتم تو...سرمو اوردم
باال..با اون چی که دیدم فکر کنم دو تا شاخ خوشگل رو سرم سبز شد....با چشای گشاد
شده به هلن خیره شدم....اونم خم شده بود تا لباسشو برداره ولی نصفه راه وایساده بود و
داشت با چشای گشاد شده به من نگاه میکرد....نه من جم میخوردم نه اون....همینجوری
داشتیم مثل منگال بهم دیگه نگاه میکردیم...یهو جیغ زد
 به چی زل زدی بزمیش؟؟؟گمشو بیرونننننننن...شیش متر پریدم و هوا و فوری پریدم بیرون....درو پشت سرم بستم و به در تکیه
دادم....سعی کردم اون چیزی رو که دیدم فراموش کنم...ولی نمیشد...
صدای هلن رو از داخل اتاق شنیدم
هلن -تو نقطه چین خوردی....باید فراموشش کنی...
خوب نمیشه....اخه...همش اون صحنه میومد جلو چشم...چقدر پوستش سفید بود!!!!
هلن -خیلی بی حیایی امیر...خیلی...خیلی هیزی اصال....فراموشش کننن
خوب تو هم که هیکل منو دیدی...این به اون در..
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چنان جیغی زد که با ترس پریدم تو اتاق و گفتم
 چیشده؟؟؟با خشم گفت
 د اخه نفهم....تو شرم و حیا نداری هی جلو من اونجوری میگردی ...مگه من مثل تو بیحیام؟؟ میگه این به اون در...عجب روی دارهههه....
خندیدم و به در تکیه دادم و گفتم
 اوال من شوهرتم یه نظر حالله..بعدشمشیطون خندیدم و گفتم
 خوب نمیشه ازت چشم بگیرم..اخه خیلی خوشگلی....نمیتونم دید نزنمیعنی دود از کلش بلند میشد هاااا....با خشم اومد ستم....نگام افتاد روش دوباره...عه...این
چرا لباساشو نپوشیده؟؟؟داشتم با تعجب نگاش میکردم که با حرص گفت
 من مثل تو هیز نیستم بخوام کسی رو دید بزنم حضرت اقا....بعدشم...شما بیخود میکنیهی دید بزنی..عه عه....به سنگ پا قزوین گفته زکی....
نگامو اوردم باال و به چشاش دوختم...
با اخم نگام میکرد
دست به سینه شد
هلن -میدونستی خیلی پرووی و صد البته بی شرم و صد البته
دیگررر....خیلی..خیلیی..خیلیییی روداری؟؟؟
سرمو تکون دادم....تکیمو از در گرفتم و رفتم جلوش وایسادم  ....گفتم
 بله...میدونستم....اینا قدیمین..یه چیز جدید بگو....خخخخ...یعنی کارد میزدی خونش در نمیومد...با لگد زد به زانوم که اخم در اومد
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 اخخخ....چرا میزنی خو؟؟؟ مگه حرف حق تلخه؟؟؟اینبار بازم میخواست بزنه که پامو بردم عقب...تعادلشو از دست داد..داشت با پشت
میخورد زمین که فوری دستمو دور کمر برهنه اش حلقه کردم....اونم برای اینکه نیافته
دستاشو دور گردنم حلقه کرد....مسخ چشاش شدم....با حالت هنگی داشت منو نگاه
میکرد....بیشتر به خودم فشردمش...یهو به خودش اومد و دستاشو از دور گردنم باز
کرد....وقتی دیدم داره تالش میکنه منو از خودش جدا کنه ولش کردم....ولی همونجوری
خیرش بودم...صورتش از خجالت سرخ شده بود...سرمو انداختم پایین...رومو کردم اونور و
و کالفه دستی تو موهام کشیدم...قلبم بی قراری میکرد....نمیدونم..نمیدونم.....ولی خیلی به
سمتش کشش دارم......یه چیزی تو وجود این دختر هست که همش منو به سمت خودش
میکشونه....یاد اولین دیدارمون تو اداره افتادم....اخ که چقدر حرص خوردم نسبت بهم بی
اهمیت بود....همه ی دخترای اداره با دیدن من بال بال میزدن اونوقت هلن خیلی شیک منو
نادیده میگرفت....یا وقتی های که بهم احترام نمیزاشت دلم میخواست با دستام خفش
کنم..ولی االن دیگه دلم نمیخواد خفش کنم...گناه داره......خندم گرفت....بی اختیار
خندیدم...هلن از پشت سرم گفت
هلن -هییی خدااااا......خل شد رفت....خدایا....همیه خلمغز ها رو شفا بده...آمینننن...
با تعجب برگشتم سمتش
 خلمغز با کی بودی؟؟؟لباساشو پوشیده بود...یه بافت قهوه ای تنش کرده بود...طرح های خیلی خوشگلی داشت...از روی تخت بلند شد
و اومد پیشم...دستامو گرفت و دنبال خودش کشید...بسم الله!!! منو داره کجا میبره؟؟؟
نکنه میخواد سرمو ببره؟؟؟ با خنده گفت
 کم چرت و پرت بگو....بیا...اینم اون خل مغزی که بهت میگفتم...به اون سمتی که اشاره کرد نگاه کردم.......حس کردم داره از گوشام اتیش بیرون میزنه و از
دماغم مثل این گاوهای وحشی دود ....منظورش من بود....االنم منو اورده بود و جلویی اینه
نگه داشته بود...سرشو از کنار بازوم اورد بیرون و گفت
 دیدیش؟؟؟ دارم برای این خل مغز دعا میکنم...تو هم دعا کن شاید خدا شفاش بده...430
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امیر -هلن میکشمتتتتتت...
اصالم گناه نداره...همون بهتر که با دستام خفش کنم....اهههه....
پقی زد زیر خنده.....میون خنده هاش گفت
 وای امیر...قیافتو دیدی ؟؟؟؟وقتی حرص میخوری خیلی بامزه میشی....شبیه این پسربچه های میشی که ابنباتشون به زور رو گرفت...ههههه...سریع برگشتم سمتش که در
رفت...حاال دور تا دور اتاق رو دوی ماراتون گذاشته بودیم..
هلن..وایسا...به جان خودم کاریت ندارم...فقط دلم میخواد خفت کنم.....این خواستهزیادیه؟؟؟ د بهت میگم وایسا.....فقط یه کوشولو با دستام خفت میکنم بعد ولت
میکنم...د میگم وایسا کره بزمیش...
هلن قهقه ای زد و گفت
 عه؟؟؟ تو رو خدا تعارف نکن.....راحت باش......اصال تعارف نکنی هااااا...اینحا خونهخودته....بشین بینم بابا.....
بالخره گرفتمش و انداختمش روی تخت.....شروع کردم به قلقلک دادانش....بلند بلند
میخندید و جیغ میزد که بس کنم...ولی من تازه نقطه ضعفشو به دست اورده بودم.....عمرا
اگه ولش کنم
هلن -و.....ا..ی.......امم.......یر.......بسه........بسه....اخ دلم......جون هلن بسه.......
بالخره ولش کردم...با نفس نفس ولو شد رو تخت....فوری گونشو محکم بوس کردم و
گفتم
 بار اخرت باشه که جون هلن رو قسم میخوری؟ فهمیدی...اون خیلی برام عزیزه.....حتی ازجونمم برام عزیزتره...
زبونشو برام در اورد و گفت
 به تو چه؟؟؟ خوب دو......یهو ساکت شد
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######
هلن.
جانمممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟گفت....گفت.....من براش عزیزم؟؟؟؟ واااااااااااااای........نگاش
کردم...با لبخند داشت نگام میکرد.....
امیر -هلن؟
بی هوا گفتم
 جانم؟نیشش رو باز کرد و گفت
 میخواستم یه اعترافی بهت بکنم.....اعتراف؟؟؟
 چی؟؟؟امیر-راستش.....راستش.......من.....من.....ای بابا.....
میخواد به چی اعتراف کنه؟؟؟؟؟نکنه......نکنه....وای...اخجون..میخواستم اول ذهنشو
بخونم ولی بیخیال شدم...چون اعتراف به دوست داشتناز خود زبون ادم یه چیز دیگه است
.....با ذوق بهش خیره شدم...یکم نگام کرد....تو چشاش شیطنت موج میزد....
چشاشو بست و یه نفس عمیق کشید.....گفت
 خواهش میکنم تا اخرش گوش کن....من.....من.....من خیلی....اممممم...یعنی منخیلی......خیلی...دو...دوست.....
.
.
.
.
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.ادامه دارد):):):
ای جونت باال بیاد...تو چی؟؟؟
یه نفس عمیق کشید و گفت
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 خیلی دوست دارم االن بستنی بخورم....نیشش رو باز کرد و به من که هنگیده بودم خیرهشد
هن؟؟؟؟؟ چیشد؟؟؟؟؟ منو دست میندازه؟؟؟منو مسخره کرده؟؟؟؟؟
هلن -میکشمت.....زنده زنده دفنت میکنم....
امیر -وا...برای چی؟؟ چون بستنی دوست دارم؟؟؟خوب مگه چیه؟؟ مگه تو هم بستنی
دوست نداری؟؟؟خوب...برو دو تا بیار با هم بخوریم
وااااااای...داشتم از حرص منفجر میشدم....شیطونه میگه......جفت پا برو تو طهالش...
بالشت کنارمو برداشتم و کوبیدم به سرش
امیر -آخ...چرا میزنی؟؟؟
هلن -تو میخوای بستنی کوفت کنی...من باید برات بیارم؟؟ خودت خبر مرگت پاشو خودت
بیار به من چه؟؟
شیطون ابروشو انداخت باال و گفت
 د ن د....نشد...پس من زن گرفتم برای چی؟؟؟بعد صداشو کلفت کرد و گفتزن باعث ضعیفه باشه....نوکر آقاش باشه....هرچی آقاش بگه سه سوته انجام بده..بگهچشممممممم
یه لبخند حرصی زدم....دوباره بالشت رو برداشتم کوبیدم تو سرش...با جیغ گفتم
 عمت ضعیفه است گوریل.....چند بار بگم..این فقط یه ص...یهو جفت دستشو گذاشت رو دهنم...با تعجب نگاش کردم...یه دستشو گذاشت رو دهنش
و خیلی اروم گفت
هیششششششششش...چه خبرته؟؟؟ ارومتر....نکنه میخوای بفهمن ما کیم؟؟؟؟درحالی که تقال میکردم گفتم
ممم ...نممممم..ممممم434

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

امیر-ها؟؟ چی میگی؟؟نمیفهمم چی میگی
عجب خنگی هااا...خو ابله...نکنه انتظار داری بفهمی چی میگم؟؟؟خو دستتو برادر...
یه اشاره به دستش کردم....یه نگاه به دستش کرد و یه نگاه به چشمام...بعد چند دقیقه
دستشو برداشت....گفتم
 خو ابله.....دستت رو گذاشتی رو دهنم انتظار داری بفهمی؟ ؟؟خیلی خنگی...عالوه براینکه بی حیایی مخت هم کال اکبنده...
خندید و گفت
 تو چقدر به من لطف داری.....تو هم خیلی خلی گلم..با حرص دوباره بالشت رو کوبیدم تو سرش و جیغ زدم
 خل شوهر عمتهو اینگونه شد که بالشت بازی ما آغاز شد....یکی میزد...دوتا میخورد....دوتا میخورد چهارتا
میزد....هر دوتا بالشت سر تخت رو پر پر کردیم....بالخره دست نگه داشتم...هر دومون
نفس نفس میزدیم وااااااای.....سر امیر همش پر بود....یه دونه پر هم تو دماغش رفته
بود...زدم زیر خنده
با خنده گفت
 قیافه خودتو دیدی؟؟؟ شبیه مرغ شدی....بعد خودش زد زیر خنده...خندم گرفته بود...منم خندیدم...گفتم
 تو که دیگه اصال خوده مرغیبهم دیگه نگاه کردیم یهو جفتمون پوکیدم از خنده. ...
به آیینه نگه کردم..راس میگفت...شکل مرغا شده بودم...کلی پر الی موهام بود....خندم
گرفت....بازم چال روی گونم پیدا شد....عاشق چال گونم بودم...چون بابامم چال گونه
داشت...هی.....سرمو انداختم پایین...دلم نمیخواست بازم گریه کنم....برای اینکه حواسمو
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پرت کنم مشغول در اوردن پر ها از داخل موهام شدم....دههههه....چقدر زیاد
بودن...داشتن میرفتن رو اعصابم..با حرص دست به سینه شدم ....پووووف....دوباره
مشغول شدم...بعد چند دقیقه دیدم دستی نشست رو دستم...از گرما دستش اتیس
گرفتم....آروم گفت
 بزار من کمکت کنم...فوری دستمو از زیر دستش اوردم بیرون...قلبم دوباره کار خودش رو شروع کرده بو و تند
تند میزد...هوای اتاق خیلی خفه کننده بود......نشست روبه روم و دستشو برد الی
موهام...به چشماش خیره شدم...حواسم رفت پی موهاش...اونم موهاش پره پر
بود...نمیدونستم کا درستیه یا نه....ولی....بیخیال داداش....دستموبردم الی موهاش
....چشماشو بست و یه نفس عمیق کشید....دوباره چشاشو باز کرددو مشغول کارش
شد.....پر ها رو اروم اروم از البه الی موهاش پیدا میکردم و بیرون میوردم...چه موهای
نرمی داشت.....رنگ موهاشو دوست داشتم....رنگ چشاشو هم دوست داشتم...کال همه
چی این مرد رو دوس داشتم....یه لحظه نگام تو نگاش قفل شد...اونم داشت منو نگاه
میکرد.....رنگ چشماش خیلی خاص بود...تک بود...درست مثل شب که تکه.....سیاهی
چشماش مثل شب بود.....عاشق سیاهی چشاش بودم....احساس کردم سرش داره میاد
جلو....بازم مسخ چشاش شده بودم و نمیتونستم کاری انجام بدم...اخه چشم های ادم تا
چه حد ميتونه جادویی باشه؟؟؟ این چشما....عشق...آرامش.....و گاهی وقتا
شیطنت....همیه اینا توی یه جفت چشم تیله ای سیا جمع شده بودن.....خیلی این چشما
رو دوست داشتم....خیلی...االن فاصله صورتامون دو سانت بود....نفس هامون با هم قاطی
میشد....ای بابا....این هی میخواد چیز بگیره...خجالتم نمیکشه مرتیکه....خندم گرفته
بود....بی اراده یه لبخند اومد گوشه لبم((*....چی میشد منم چال گونه داشتم؟؟؟هی
خداااااا..هر چی خوشگلی بود دادی به این دختره....خو یذره هم به من خوشگلی میدادی تا
دخترا جذبم بشن...پوووف))*
اخمام رفت تو هم...دخترا گه میخورن به تو نزدیک بشن....امیر فقط مال منه...
هن؟؟؟؟؟؟ چیییییی؟؟؟
ها؟؟ هیچی...هیچی....اشتباه شد....
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از حرف خودم تعجب کردم.....امیر فقط مال منه؟؟؟ واا.....خل شدم رفت....
امیر خندید ....خواست بیاد جلو تر که.
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یهو در به شدت باز شد...چون امیر رو من خم شده بود یهو ترسید کامل افتاد روم....حاال
منم لبه تخت بودم جفتمون با کله خوردیم زمین
کیانا -سالاااام بر دا.....
من و امیر هردمون چشامون گشاد شده بود....امیر کامل تو حلقم بود دیگه.....پاهامون رو
تخت بود و نیم تنمون رو زمین....
اخ سرم...تازه درد سرم رو حس کردم...اخمام رفت ت هم...
کیانا بیشور االغ مزاحم ترکید از خنده...چون یهویی زد زیر خنده اینبار کامللل پرت شدم
پایین...دست و پاهامون تو هم گره خورده بود...هر کاری میکردم مگه جدا میشدیم؟؟؟
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هلن -تو دست منو ول کن دههه
امیر -بابا...پاتو بردار از داخل شکمم..
هلن-اخ..دستت رفت تو چشم....
امیر -ایییی.....دستتو از داخل دهنم در بیار...
اصال یه وضعی...
دیدم دو نفر دارن میخندن...سرمو بردم عقب دیدم هومن هم اینجاس و به ریش
نداشتمون میخنده.....به زور از هم دیگه جدا شدیم
حاال وضعیت هومن و کیانا...پهن زمین شده بودن از خنده....
با خشم به سمتشون رفتم که نصفه راه امیر کمرمو گرفت و نزاشت برم سمتشون....
هلن -ولم کن....ولم کن تا حالیشون کنم مثل گاو نباید بیان داخل...د میگم ولم کن...
خنده بچه ها بیشتر شد...ای داشتم از حرص ....دیگه چی بگم؟؟؟ به قول امیر شیرم
خشک شد اینقدر حرص خوردم....با حرص نشستم رو پاهای امیر.....
امیر با خنده سرشو گذاشت تو گودی گردنم و گفت
 به موقعش حالشونو میگیرم...فعال حرص نخور چاق میشی...جیییییغ زدم
 من چاق نمیشم.....خندید  ...نفساش میخورد به گردنم و مور مورم میشد.....
هومن با ته مونده خنده گفت
ه..ت...ه....ت....هلن.....مردم از خنده...دوباره ترکید از خنده....
کیانا گفت
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 وااای....هههه.....هلن....ههه....به خدا جر خوردم....خخخخدستای امیر رو از دورم باز کردم و جیغیدم (جیغیدی؟؟؟ خخخخ...خااااااک)
 مگه این اتاق در نداره که این خر میاین تو؟؟؟؟کیانا با خنده گفت
 بابا اینقدر دلقک بازی در اوردی یادم رفت واسه چی اومدم...اها....امیر.....امیر -بله؟؟؟
کیانا -فکر کنم عضو جدید داریم
هلن-چی؟؟؟
هومن -راست میگه......میگه عضو جدید از طرف یکی از بزرگا (سردارا) اومده...
وا...یعنی چی؟
کی اومده؟؟؟ پس چرا هیشکی منو خبر نکرده؟؟؟ اعصابم ریخت بهم...خواستم برم
سمت در که امیر بازومو گرفت
امیر -کجا؟؟
 میخوام ببینم این کیه که میگه از طرف بزرگاستامیر -اینجوری؟؟؟یه چی بکن سرت بعد برو
 نمیخواد بابادستمو کشیدم خواستم برم که دوباره دستمو گرفت
 میگم یه چی بکن سرت بعد برو...بگو چشمبرگشتم سمتش...او اوه..اخماشو......
جونم غیرت...بچم غیرتی شده...ای جانمممممممم
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به چشم آقایی...اهم اهم
ابرومو انداختم باال و گفتم
 نوچامیر -نمیکنی سرت نه؟
سرمو تکون دادم
با حرص کشوندم سمت کمد...کل لباسامو بهم ریخت تا یه شال مشکی پیدا کرد...کردش
سرم و منو دنبال خودش کشوند بیرون

عه....چیکار میکنی؟؟؟ حداقل بزار درستش کنمبه زور دستمو از دستش اوردم بیرون و شالمو درست کردم
از پله ها پایین رفتیم...میالد خان رو مبل شسته بود...وقتی ما اومدیم گفت
 این اقا میگن از افراد شمان...راس میگه؟به اون فرده نگاه کردم...چشام گرد شد
اون اینجا چیکار میکنه؟
ادامه دارد):):):
امیر حسین.
با چشای گرد شده به سهیل نگا کردم
اون؟؟؟؟ اینجا؟؟؟؟؟ واا.....
یعنی چی؟؟؟
به هلن.نگاه کردم...اونم تعجب کرده بود....یهو اخماش رفت تو هم....رفت سمت
سهیل...سهیل گفت
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 سالم...م..میخواست چیزی بگه که هلن استین لباسشو گرفت و دنبال خودش کشوند...
به میالد نگاه کردم...با تعجب به هلن که سهیل رو داشت میبرد بیرون نگاه میکرد...منم
دنبالشون رفتم....همین که رسیدن تو حیاط سهیل گفت
 عه...دستمو ول کن...کندیش...اخ دستم...رفتن تو دار و درختا...منم اروم اروم دنبالشون میرفتم...هلن بین درختا وایساد......به یه
درخت تکیه دادم
هلن-از طرف کی اومدی؟؟؟
سهیل -سالم...من خوبم..نه تو رو خدا...زحمت ندین
وقتی اخمای درهم هلن رو دید صداشو صاف کرد و گفت
 اهم اهم....از طرف مرغ مگس خوار (سرادر حیدری) اومدم(( دوستان گلم.....اونی که تو پرانتزه منظورم اینکه لقبش اینه..مثال مرگ مگس خوار
منظورم سردار حیدریه...وگرنه کدوم احمقی میاد به قول دوستمون وسط یه عالمه
قاچاقچی میگه از طرف سردارم؟ واال^_^))
با تعجب به سهیل نگاه کردم....چی گفت؟...از..طرفه....سرداره؟؟؟
فوری به هلن نگاه کردم...ناباورانه به سهیل نگاه میکرد...با صدای ضعیفی گفت
 گفتی.....از....طرف....کی؟؟؟سهیل-وا ......از طرف سر........یعنی مرغ مگس خوار دیگه...اها...راستی....یه نفر اینو داد
بدم به شما....امم...فکر کنم اسمش هیراد بود......از داخل جیب کتش یه پاکت در اورد و
داد به هلن....هلن با دستای لرزون نامه رو گرفت و فوری بازش کرد....رفتم سمتش...با هر
خطی که میخوند حس میکردم نفساش مشکل تر میشه...یهو دو زانو افتاد رو زمین...من و
سهیل هر دو همزمان با عجله رفتیم سمتش....نامه از دستش افتاد...دستاش بی جون
افتادن کنارش....کشیدمش تو بغل خودم
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سهیل -هلن خانوم؟؟؟؟ هلن خانوم؟؟؟ چیشد؟؟؟حالتون خوبه؟؟؟؟صورتشو میون
دستام گرفتم و گفتم

امیر -هلن؟؟؟؟خوبی؟؟ چیشد؟؟چرا..
با اولین قطره اشکی که ریخت رو دستم حرف تو دهنم ماسید...پشت سر اون اشکاش با
سرعت میریختن رو گونش.....و در اخر..روی دستم...چرا گریه میکنه؟؟؟؟با بغض گفت
 دروغ گفت.....بهم دروغ گفت....امیر -چی؟ کی بهت دروغ گفت؟
لبخند زد....لبخندش کم کم تبدیل به خنده شد....متعجب از این رفتارش فقط نگاش
کردم...یهو دستاشو دور گردنم حلقه کرد ....منو میگی؟؟؟ چشام داشت میزد بیرون...به
چشمای بسته هلن خیره شدم...همینجوری اشک میریخت و میخندید...وا...خل شد رفت..
دستمو با تردید باال اوردم و نشوندم رو سرش....نگام رفت پیش دست مشت شدیه
سهیل...به چهرش نگاه کردم...اخماش تو هم بود و صورتش سرخ سرخ.......با خشم به ما
نگاه میکرد...وا..اینم خل شد و رفت...اینا چشونه؟؟
نامه ای که کنار پای هلن افتاده بود رو برداشتم و خوندمش..با هر خطی که میخوندم
متعجب تر میشدم.. .
عصبانی شدم...چطور تونسته اینجوری با احساسات هلن بازی کنه؟؟؟؟ واقعا که...با خشم
نامه رو پرت کردم...از طرف پدرش نبود..از طرف هیراد بود...گفته بود که حال پدر و
مادرش خوبه...اونا همش ساختگی بود...میخواسته با این کار سر جان رو شیره بماله...و
مهمتر از همه اینکه پدر و مادرش هیچی از این ماجرا نمیدونن....
هووووف...دستامو درو کمر هلن حلقه کردم و گفتم
 االن گریه کردنت برای چیه؟؟؟ دیدی هیراد گفت که سالمن...پس برای چی گریهمیکنی؟؟
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ازم جدا شد و اشکاشو پاک کرد.....
گوشه لبمو دادم باال و گفتم
 نوچ نوچ....خجالت بکش...مثل این دختر کوچولو ها هی گریه میکنه....اه اه اه...پاشوخودتو جمع کن....دختری لوس....
با مشت زد به بازوم و گفت
 گمشو بابا...من اصال هم لوس نیستم...بلند شدیم...سهیل خیلی وقت بود که بلند شده بود و به درخت تکیه داده بود...نمیدونم چرا
اینجوری نگام میکرد.یه جور خاصی بود......خواستم بپرسم چیزی شده که هلن گفت
 راستی...مرغ مگس خوار کی بهت گفت که بیایی اینجا؟؟؟سهیل در حالی که هنوز نگاش رو من بود خطاب به هلن گفت
 دیروز بهم پیشنهاد داده بود...بهم گفته بود که روش فکر کنم....منم قبول کردم....بهمگفت اگه قبول کردی بهم خبر بده تا ادرس اینجا رو برات ایمیل کنم....االنم که اینجام در
حضور شما....هلن اهان زیر لبی گفت
###########.....
هلن.
وای خدایا .....خدایا شکرت که پدر و مادرم رو ازم نگرفتی...وقتی فهمیدم اینا همش دروغه
خیلی خوش حال شدم...خیلی....خدا رو صدهزار مرتبه شکر کردم...از روی خوش حالی یهو
پرید تو بغل امیر....حاال بماند که چقدر کیف داد و صد البته خجالت کشیدم....ولی
خوب....چه میشه کرد...اصال به شما چه؟؟ شوهر خودمه دوست داشتم بپرم بغلش شما
چکاره این؟؟؟؟ واال....ایشششش
دوباره نامه رو از سر خوندم
"سالم.
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نمیدونم چجوری شروع کنم.....بدون اینکه مقدمه چینی کنم میرم سر اصل
مطلب....هلن.....پدر و مادرت نمردن...اونا زندن....من همونجور که بهت قول دادم
مراقبشون بودم...اون عکسا همش ساختگی بود....برای اینکه سر جان رو شیره بمالم
اینکارو کردم....باور کن دلم نمیخواست که ناراحتت کنم
...مجبور بودم....تازه نمیتونستم از قبل بهت خبر بدم...چون جان برام بپا گذاشته بود و اگه
میفهمیدی نقشم نمیگرفت....فقط میخواستم که منو ببخشی....ازت خواهش میکنم منو
ببخش....
راستی...خانوادت هیچی از این موضوع نمیدونن....پس خیالت راحت باشه
به امید اینکه منو ببخشی...
هیراد".
لبخندم عمیق تر شد.....نامه رو گذاشتم رو میز عسلی کنارم.....بلند شدم....از سهیل
خواستم تا سیستم اینجا رو هک کنه...چون به گفته امیر یه هکر حرفه ای بود......وقتی
اومدیم تو خبری از میالد نبود...به احتمال زیاد داره در مورد سهیل تحقیق
میکنه....امیدوارم پدرم تمام پروندشو پاک کرده باشه....امیدوارم!!!!
یکی در زد..خواستم بگم بیا تو که طرف مثل خر سرشو انداخت پایین و اومد تو....امیر
خر...با طعنه گفتم
 تو که اخرش مثل خر میایی تو...دیگه در زدنت برای چیه؟؟؟؟شیطون خندید و گفت
 در زدم که خدایی نکرده مثل دفعه قبل نشه یهویی بیام تو اتاق و یه چیز دیگه رو دیدبزنم...
سرخ شدم....بیشور...منظورش...
جیغ زدم
 خیلی بیشوری....پسریه بی حیا445
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خندید و اومد پیشم نشست...خیلی اروم گفت
 هلن...اینجا خیلی عجیبه.. چطور؟امیر -من تا حاال ماموریت زیاد رفتم..ولی تا حاال هیجا مثل اینجا ندیدم.....اصال یدونه
دوربینم نداره...ولی تو اون اتاقای که دیدیم حداقل چندتا دوربین داشت...این به نظرت
عجیب نیست؟؟؟؟
چرا...این خیلی عجیبه....واسه منم جا سواله..امیر کلشو خاروند و نفس عمیق کشید...به ساعت نگاه کردم....ده شب....چقدر زود
گذشت....
بلند شدم و رفتم حموم ...بعد یه دوش  91دقیقه ای دوش رو بستم....با حوله خودمو
خشک کردم.....لبایای رو که اورده بودم پوشیدم..یه تیشرت که عکس اژدها روش بود
سرمه ای رنگ بود..با شلوار ستش...موهامو هم خشک کردم و رفتم بیرون....یک راست
پریدم رو تخت.....عمرا اگه بزارم امیر رو تخت بخوابه...واال...باید رو کاناپه بخوابه...از
آشپزخونه اومد بیرون...یه لیوان اب دستش بود...حاال من یه جوری رو تخت دراز کشیده
بودم که یعنی بمیری هم نمیزارم رو تت بخوابی.....با تعجب گفت
 یعنی با این کارت تو حق نداری رو تخت بخوابی؟؟؟کلمو تکون دادم....دست به کمر شد...گفت
امیر -اونوقت برای چی؟؟؟
خیلی شیک گفتم
 چون دوست ندارم پیش یه پسر رو یه تخت بخوابم....چشاشو گرد کرد و گفت
 -من یه پسرم؟؟؟؟؟ من یه پسرم؟؟؟؟
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بلند شدم و خوب نگاش کردم...دستمو زدم زیر چونم و با چشای ریز شده نگاش
کردم...یهو گفتم
 نکنه دختری؟؟؟با تعجب نگام کرد....گفتامیر -ای بابا...منظورم اینکه من یه پسرم؟؟؟ مگه نگفتم....من شوهرتم..
دههههههههه....اینم هی گیر داده میگه من شوهرتم....بابا نیستی چرا نمیفهمی؟؟؟ دست
به سینه شدم
 به هر حال...شما رو کاناپه میخوابیامیر -عه.....واسه چی؟؟؟ خو کمرم درد میگیره....نمیخوام....منم میخوام رو تخت بخوابم
اصال فکرشم نکن.....شما رو کاناپه میخوابیامیر -عه؟؟؟؟ خواهیم دید....منم رو تخت میخوابم....
بعد اومد کنار من رو تخت نشست...عجب پروییه......با تعجب گفتم
میدونیستی خیلی پرویی؟؟؟؟ پاشو برو اونور بینم...خواستم از تخت بندازمش پایین...ولیمگه میرفت؟؟؟ این خرس خوابیده بود رو تخت....هر چی زور میزدم انگار نه انگار.....دیگه
داشتم کفری میشدم....با حرص نشستم رو تخت و دست به سینه شدم
عه عه عه.....پسره بیشور میخواد کنار من بخوابه....خجالتم نمیکشه احمق...اه اه....دلم
میخواست با موچین تک تک شویداشو بکنم....آی حرص میخوردم....آی حرص
میخوردم...دیدم با خنده گفت
 انقدر حرص نخور....پوستت خراب میشه...با مشت کوبیدم به بازوش که گفتآییی.... .چته؟؟؟ چرا میزنی؟؟؟ بابا نمیدونی دستت خیلی سنگینه؟؟؟ چرا هی منهبدبخت رو میزنی؟؟؟
هیچی نگفتم...پوفی کشیدم و گفتم
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 ببین...به من ربطی نداره میخوای کجا بخوابی...ولی اینو بهت بگم...اگه میخوای رو تختبخوابی باید اونور بخوابی و نیایی تو محدوده من....افتاد؟؟؟؟وگرنه به قسمت های مساوی
تقسیمت میکنم...اونم گفت
 تو هم حق نداری بیایی سمت من...وگرنه میگیرمت دیگه نمیزارم بری اونورعجباا!!! شیطونه میگه...پوففففف....گفتم
من برای چی باید بیام سمت تو؟؟؟بیخیال دستشو گذاشت زیر سرش و گفت
خدا رو چه دیدی....اومدیم و یهو زد به سرت بیایی بغل یه پسر خوشگل بخوابیچشام از این همه پرویش گرد شد....گفتم
 تو؟؟؟ تو خوشگلی؟؟؟ نخندون منو....بعوشم...نترس...من هیچ وقت از این افکاراحمقانه نمیزنه به سرم....
امیر -خواهیم دید خانوم کوچولو
..پشت چشمی براش نازک کردم
هلن -کوچولو عمته .....و رفتم زیر پتو...هووووف...ببین کارم به کجا رسیده که باید با یه
پسر بخوابم رو یه تخت....ای ....الله اکبر...
###############
امیر حسین.
خخخخخ...وقتی حرص میخورد انقدر ناز میشد که نگو....نوک دماغش قرمز میشد و لپاش
گل مینداخت....انقدر خوردنی میشد که...
هلن  -که چی؟؟؟؟؟
با تعجب برگشتم سمتش...اوه اوه...یا خدا...این چرا قرمز شده؟؟؟؟ حاال اخماش چرا تو
همه؟؟؟
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هلن -خیلی...خیلی.....خیلییییییییییی وقیحی...دیگه من در وصف عجوبه ای مثل تو
عاجزم...
با حرص دوباره رفت زیر پتو...وا....مگه من چی گفتم؟؟؟ هین....وای خدا...یادم رفته بود
اون میتونه ذهن ادما رو بخونه....چرا یادم رفت؟؟؟؟
هلن -از بس مخت اکبنده....ایشششششش...بابا بگیر بکپ فردا کلی کار داریم....باید برای
مهمونی اماده بشیم...اه اه.....اخه پسر اینقدر وراج؟؟نوچ نوچ
امیر -دیگ به دیگ میگه برو پنکیک بزن...عجب روی داری تو....اگه من وراجم .....تو تویه
وراجی زدی رو دست من
هلن-چچچچی؟؟؟ یعنی میگی من وراجم؟؟؟؟
امیر -اختیار داری.....نکنه شک داشتی؟؟
هلن -هی خدااا......به من صبر عیوب بده نزنم به دیوار اعالمیش کنم....
دوباره رفت زیر پتو ....پتو رو کشید سمت خودش که یکم از رو من رفت کنار...منم پتو رو
گرفتم و کشیدم...کامل از روش رفت کنار..با حرص پتو رو کشید سمت خودش..دوباره
کشیدم که یکم افتاد تو محدوده من...براش ابرو انداختم باال...با خشم پتو رو دوباره کشید
سمت خودش......حاال هی بکش هی بکش...یهو پتو رو کشید رو خودش و خوابید....منم
پتو رو با دو تا دستم گرفتم و محکم کشیدم سمت خودم...چون پتو رو گرفته بود افتاد تو
بغلم...ها ها ها....کمرشو گرفتم و شیطون ابرومو انداختم باال....هی تقال میکرد تا ولش کنم
ولی ولش نمیکردم هیچ...محکمتر از قبل میگرفتمش...بالخره صداش در اومد
 دههه..ولم کن.....اه...گفتم قبال گفته بودم..اگه بیایی اینور تو محدوده من میگیرمت دیگه هم ولت هم نمیکنم....هی تقال میکرد...اهمیت ندادم و با خیال راحت خوابیدم...
#######
هلن.
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عه عه....پسره بوزینه گرفت خوابید...حداقل ولم کن.....ای خدااا...این کی بود انداختی گیر
من؟؟؟ هووووف....بعد یه ساعت زور زدن خسته شدم....سرمو گذاشتم رو بازوش...لبخند
محوی زد...حرصم گرفت...با مشت زدم تو شکمش که یهو پرید تو جاش
دههه...تو خوابم کتک میزنی؟؟؟ اه اه...باید قفل زنجیرت کنن تا کسی صدمه نبینه...هلن -برو بینیم بابا...خودمو از حصار دستاش ازاد کردم و رفتم سمت خودم......بیخیال پتو
شدم و گرفتم خوابیدم....
##########
امیرحسین.
یک ساعت گذشت
دیدم هیچ صدای ازش نمیاد...برگشتم سمتش....اوخی.....ناز بشی....چه خوشمل
خوابیده...درست مثل این نوزاد های چند ماهه دستاشو مشت کرده بود و روی بالشت کنار
سرش گذاشته بود....دهنشم یکم باز بود....خیلی ناز خوابیده بود...به دستم تکیه دادم و
نگاش کردم...پتو رو اروم کشیدم روش...
خیلی دوسش داشتم...خیلی
گونشو بوسیدم و خزیدم زیر پتو.....دستامو گذاشتم زیر سرم.....نمیدونستم حس اون به
من چیه....یاد اون روز تویی پارک افتادم که گفت دوسم داره..ولی حاال....با این
رفتاراش....انگار میخواست دوست داشتنش رو انکار کنه......باید بفهمم حس واقعیش به
من چیه...با اینکه میدونم اونم منو دوست داره....ولی باید مطمن بشم....اره خودشه...یه
لبخند شیطانی زدم....با فکر فردا به خواب رفتم...
############
صبح با حس اینکه نور خورده تو صورتم از خواب بیدار شدم....وا....چرا من چپکیم؟؟؟؟
بلند شدم اخ کمرم.....من چرا از تخت اویزونم؟؟؟به تخت نگاه کردم...هلن همونجوری
خوابیده بود...حتی یکذره هم تکون نخورده بود برعکس من که تو تخت پشتک میزنم...هی
هی.....بلند شدم و رفتم حموم و یه دوش بیست دقیقه ای گرفتم...وقتی اومدم بیرون دیدم
هلن هنوز خوابه...سریع یه دست لباس ورزشی مارک دار پوشیدم و رفتم باال سرش...حاال
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امروز وقت تالفیه همون روزایی که با جیغ بیدارم میکرد....رو صورتش خم
شدم.....اوخیییییی.....الهی.....اخه من که دلم نمیاد این ملوسک خومشزه رو از خواب بیدار
کنم....نگاش کن تو رو خدا
دلم نمیومد بیدارش کنم...ولی....کرمه دیگه...باید یه جا تخلیه بشه^____^...
خوب خوب.....حاال چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ اهاااا...یافتم...نشستم کنارش ....با پشت دستم
اروم گونشو نوازش کردم...یکم تکون خورد و دوباره ثابت موند....یه لبخند خبیث زدم و
یدسته از موهاش رو گرفتم....آروم با ته موهاش گوشش رو قلقلک دادم...سرشو تکون
داد...اینبار موهاشو داخل دماغش کردم....با دستش دستمو پس زد...ها ها ها....دوباره
اینکارو کردم که شروع کرد به عطسه کردن....حاال عطسه نکن کی بکن..نشسته بود رو
تخت و هی عطسه میکرد....یهو نگاش افتاد به من که داشتم با نیش باز نگاش
میکردم.....یهو بلند شد که بیافته دنبالم دوباره عطسه کرد....خخخخ.....خندم گرفته
بود...بین هر عطسش میگفت
هلن -ای.....هههااچه.....تو روحت....هاااچههه......مگه...هااچه....مرض داری؟ هاااچهه...
زدم زیر خنده....وقتی خوب عطسه کرد دماغشو باال کشید و گفت
 حسابتو میرسم...حاال ببین.....اه اه....به جا اینکه بیاد این ادم بیدار کنه بگه صبحت به خیرو از این چرت و پرتا منو با کرم ریختنش بیدار کرد......ایششششششششششش...
از رو تخت بلند شد.....یه پشت چشمی برام نازک کرد و رفت دسشویی.....خوب....من باید
بفهمم منو دوست داره یا نه......از همین االن نقشم اجرا میشه...ولی باید حواسمو جمع
کنم....نباید تو ذهنم چیزی بگم....نیشمو بستم و نقاب غرور رو به چهرم زدم....رفتم و
بهترین لباسام رو بیرون اوردم....از دسشویی اومد بیرون....بدون توجه بهش با صدای
سردی گفتم
 لباساتو بپوش بریم پایین....بعدم بدون هیچ حرفی از کنارش که با تعجب نگام میکرد گذشتم و از اتاق اومدم
بیرون....رفتم تو حموم راهرو و لباسام رو پوشیدم....یه پیرهن سفید که با جوهر مشکی
روی قسمت سینه سمت چپش یه چیزای ریزی نوشته بود و پشتش هم با نوشته های
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درشت تر یه چیز های دیگه نوشته بودن که من ازشون هیچ سر در نیوردم.....کت
چهارخونه ابی و قرمز که روی یقش با نوار سفید رنگ تزیین شده بود و یه شلوار لی مشکی
جذب....یکم اب به دستام زدم و موهامو ریختم تو پیشونیم.....چون یکم بلند بودن جلویی
دیدم رو گرفتن..مهم نیست...از حموم اومدم بیرون و رفتم سمت اتاق خودمون....بدون
اینکه در بزنم رفتم تو....هلن رو دیدم که داشت جلویی آیینه موهاشو درست میکرد...بدون
اینکه به تیپش نگاه کنم با همون صدای سردم گفتم
پایین منتظرتم...زود بیابعد لباسا رو شوت کردم رو تخت و رفتم بیرون...
بزار یکم اینجوری باهاش رفتار کنم بینم چه عکس العملی نشون میده....اگه واکنش بده
یعنی اونم منو دوس داره...ولی...اگه بیخیال باشه؟؟؟ نه....نیست....مطمنم اونم به من یه
حسایی داره....اره...پس...مجبورم برای اجرای نقشم....از مهناز استفاده
کنم....اوووووف....حاال کی حوصله این مهناز گند دماغ رو داره؟؟؟
########
هلن.
وا.....این چش بود؟؟؟؟؟ بیخیال به من چه؟؟؟ ولی ته دلم یه کوشولو ناراحت بودم...چرا
اینجوری بر خورد کرد؟هوف....موهامو با کش باال سرم بستم...با اینکه بسته بودمشون بازم
تا گودی کمرم میرسیدن...باید کوتاهشون کنم.....یکم از موهاموکج ریختم تو صورتم و شال
سفیدمو انداختم سرم......یه برق لب ساده به لبام کشیدم ...همین...دیگه بسه...به خودم
تویه آیینه نگاه کردم...مانتو آبی روشن که روی آستیناش و یقش سنگ کاری شده بود با
شلوار کتون سفید....به چشمام نگاه کردم...بازم رگه های ابیش بیشتر شده بودن.....االن
چشمام آبی روشن بود تا طوسی...یه لبخند به خودم تویی آیینه زدم...عطرمو برداشتم....ای
بابا.....اینکه تموم شده....پکر شدم...ولی صبر کن بینم...ما که االن میریم بیرون چرا یکی
نخرم؟؟؟ اره میریم یکی دیگه میخرم......خودشه....از خوش حالی پریدم هوا و یه بشگن
زدم....کوله سفیدمو از روی میز توالت برداشتم و رفتم سمت کمد...یه جفت کفش ابی
اسپرت خوشگل که به جای بند پارچه سفید داشت برداشتم و پوشیدمشون....خوب...همه
چی تکمیله...
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از اتاق اومدم بیرون.....از پله ها رفتم پایین.....همه بچه ها جمع بودن به جز میالد.....به
امیر نگاه کردم...اخمام رفت تو هم...مهناز چرا اینقدر چسبیده به امیر؟؟؟ فکر کنم نگاه
خیرمو حس کرد که برگشت سمتم...پوزخندی زد و دستشو انداخت دور کمر مهناز...ابروهام
پرید باال....جانمممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چیشد االن؟؟؟ این چرا همچین کرد؟؟؟ تا دیروز
سایشو با تیر میزد االن....الله اکبر...
دندونامو از حرص روی هم فشار دادم...عه....که اینجوریه؟؟ باشه امیر خان...خودت
خواستی...حالتو میگیرم.....حاال ببین....با خشم اومدم سمتشون و رفتم روی مبل دو نفری
که کنار مبل اونا بود نشستم....هنوز عصبانی بودم...ولی زود ناراحتی جاشو گرفت......امیر
چرا اخالقش عوض شده؟؟؟ دیگه چرا....مثل قدیما باهام شوخی نمیکنه؟؟؟ چرا دیگه سر
به سرم نمیزاره؟؟؟دوباره نگاشون کردم امیر یه چیزی در گوش مهناز گفت که مهناز بلند
زد زیر خنده ...خیلی ناراحت شدم....سرمو انداختم پایین تا کسی متوجه ناراحتیم نشه...بعد
چند
دقیقه احساس کردم مبل فرو رفت تو..به کنارم نگاه کردم...سهیل بود
سهیل -سالم هلن خانوم...صبح قشنگتون به خیر....خوب خوابیدبن؟؟
زیر چشی امیر رو نگاه کردم..انگار نه انگار....حرصم گرفت..برگشتم سمت سهیل و با
خوش رویی جوابشو دادم
 سالم..صبح شما هم به خیر...بله...خوب خوابیدم...سهیل -خوب خداروشکر...میگم.....میتونم یه درخواستی ازتون بکنم؟؟؟
 چه درخواستی؟؟؟سرشو اورد جلو...با تعجب سرمو بردم عقب...سرشو نزدیک گوشم اورد و خیلی اروم زمزمه
کرد
 دیروز با لب تابی که بهم دادین سعی کردم سیستم امنیتیشون رو هک کنم...ولی...برگشتم سمتش..فاصله صورتامون خیلی کم بود...هر کی میدید فکر میکرد داریم کارای
خاک بر سری میکنیم....آروم گفتم
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 ولی چی؟؟؟نفسشو داد بیرون که خورد به صورتم  ...دوباره در گوشم گفت
 اینجا هیچ سیستم امنیتی نداره...با داد گفتم
هاااان؟؟؟؟؟همه با تعجب برگشتن سمتم..لبخند مسخره ای زدم و صدامو صاف کردم...با همون لبخند
برگشتم سمت سهیل و خیلی اروم گفتم
 چی داری میگی؟؟ فکر کنم خندش گرفته بود...خندید و دوباره سرشو نزدیک گوشم اورد وگفت
 بابا ارومتر....همه فهمیدن که....خوب....گفتم...اینجا سیستم امنیتی نداره...خوب اگه نداره...پس...اینا اصالعاتشون رو کجا میزارن؟؟؟ عجیبه...
رفتم تو فکر....یعنی چی؟؟؟؟ اون از اینکه نه تو اتاقا دوربینه...اینم از این که میگه اینجا
سیستم امنیتی ندارن....این قضیه داره بو دار میشه....باید هرطور شده سر از کارشون در
بیارم
سهیل سرشو برگردوند عقب و گفت
 خوب...با درخواستم موافقین؟؟؟با گیجی نگاش کردم و گفتم
ها؟؟؟برام چشم و ابرو اومد
ها....اها...ب...بله....موافقم..سهیل -خوبه...پس امروز رو میتونیم با هم باشیم؟؟؟
454

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

بدون اینکه فکر کنم گفتم
 چرا که نه...خوش حال میشم...سرشو به معنی خوبه تکون داد..نفس عمیقی کشیدم و به مبل تکیه دادم....تازه نگام افتاد
به امیر....اوه اوه.....چقدرم خشمگینه....به مهناز که کامل تو حلقش بود نیم نگاهی
انداختم...با پوزخند برگشتم سمت امیر....یه تای ابرومو انداختم باال....حاال که تو میخوای
حرص منو در بیاری منم حرص تو رو در میارم....اینهههههههه....یک حالی ازت بگیرم
امیر*((هه....خجالت هم خوب چیزیه....عه عه....جلو من داره با سهیل دل میده و قلوه
میگره*))..با تاسف سرشو برام تکون داد
ها؟؟؟؟من کی دل دادم که بخوام قلوه بگیرم؟؟؟خواستم چیزی بهش بگم که صدای ذهن
سهیل رو شنیدم*((هووف...پسر نفس عمیق....نفس عمیق....اروم...اروم...اینجوری خودتو
لو میدی....باید آرامش خودمو حفظ کنم....من میتونم....من میتونم))*
شروع کرد به نفس عمیق کشیدن...زیر چشی نگاش کردم...با دستش روی دسته مبل
ضرب گرفته بود
بعد چند دقیقه میالد از پله ها اومد پایین....من اخرش نفهمیدم این میالد اتاقش
کجاست؟؟؟؟ هر دفعه هی از پله ها میاد پایین.....باید کشف کنم....میالد اومد و با صدای
رسایی گفت
 صبح همگیتون به خیر...بهتره که راه بیافتیم...باید خودمون رو برای جشن شب امادهکنیم....بهتره راه بیافتیم
با تعجب گفتم
 پس احمد....پرید وسط حرفم و گفت
 احمد رو خیلی وقته رد کردم بره خونشوا.....برای چی؟؟؟؟
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میالد نیم نگاهی به من انداخت و گفت
 بهتره حرکت کنیم...خودم تو این خرید همراهتون هستم....امیر زودتر از همه بلند شد و روبه مهناز گفت
 خانوم افتخار میدین با من حقیر تو این خرید همراهی کنید؟؟؟مهناز با عشوه خندید و گفت
 اوه....چرا که نه هانی...حتما عزیزم...باعث خوش حالی منه ...لب باالیم از عصبانیت میپرید باال..رومو کردم اونور و بلند شدم*((اوخییی...چرا حرص
میخوری خانوم کوچولو...حرص نخور...چاق میشی ))*با خشم برگشتم سمتش...با پوزخند
نگام میکرد....چشاش سرد بود...مثل همون روزی که اولین بار تو اداره دیدمش....دلم از
این سردی چشماش لرزید...هنوز همونجوری داشتیم نگاه همدیگه میکردیم که امیر نگاشو
ازم گرفت و با مهناز جلوتر از همه رفتن....دهنم باز موند....دیگه مطمن شدم امیر یه
چیزیش شده....سهیل دستشو جلویی چشمام تکون داد و گفت
 هلن خانوم؟؟؟ بریم؟؟؟ بله...بریم...درضمن...دیگه دوست ندارم بهم بگید هلن خانومپکر شد...گفتم
 منو هلن صدا کن...اینجوری راحت ترم...نیشش باز شد
سهیل -ای به چشم..
لبخندی زدم...وایسا...دارم برات اقا امیر...حالتو میگیرم....
با سهیل رفتم بیرون....یه ون مشکی با شیشه های دودی تو باغ بود...بچه ها یکی یکی
سوار ون میشدن...امیر و مهناز هم دست تو دست هم داشتن میرفتن سمت ون...دیگه
واقعا دارم عصبانی میشم....امیر چرا اینجوری میکنه؟؟؟ نکنه.....نکنه....نه نه.....ممکن
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نیست....پس....چرا اینکا را رو میکنه؟؟؟؟همینجوری داشتم به سمت ون میرفتم و فکر
میکردم که دیدم یه نفر صدام کرد.
خانوم واتسون؟؟؟برگشتم عقب...میالد بود...
 بله؟؟؟میالد -باید باهاتون صحبت کنم...
سهیل با اخم گفت
 چیشده؟؟؟؟اگه کاری دارین به خودم بگینمیالد برای سهیل ابرو باال انداخت و گفت
 من با ایشون کار دارم....لطفا همراه من بیاین..قبل از اینکه بزاره من حرفی بزنم خودشرفت....کالفه پوفی کشیدم و دنبالش به داه افتادم...چند قدم رفت بعد یهو وایساد و سریع
برگشت سمت من......منم چون پشت سرش بودم و یهو اینکارو کرد خوردم بهش...فوری
ازش جدا شدم و اخم کردم...گفتم
 چیزی شده؟؟؟میالد -در مورد پیشنهادم فکر کردین؟؟؟
کدوم پیشنهاد؟؟؟نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت تازه یادم افتاد منظورش چیه....گفتم
 متاسفم..ولی نمیتونم اینکار رو انجام بدم....با تعجب نگام کردمیالد -میتونم بپرسم چرا؟؟؟دلیلش چیه؟؟
نه...دلیلش مربوط به خودمه....من نمیتونم به دخترا اموزش رقص بدم....اومدم برم کهبازومو گرفت....با خشم گفت
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 منم نگفتم فقط به همه دخترا آموزش بده...تو فقط به چند نفرشون خصوصی آموزشمیدی...
با اخم برگشتم سمتش
 منظورت چیه؟؟؟؟*((پوففف...عجب دختر فضولیه.....اخه به تو چه؟؟؟؟باید هر طورشده برای اینکار راضیش کنم....تا شروع عملیات فقط  21ماه مونده....اونوقت من فقط
 111تا دختر جمع کردم...باید بیشتر تالش کنم B. M.B...ها که حاضرن...فقط میمونه دخترا
که اونم هر چه سریع تر حاضرشون میکنم فقط باید  111تا دیگه جمع کنم....بعد از اینکه
حاضر شدن باید با  B. M.Bها بفرستمشون مقر .....باید کمتر از 2ماه حاضرشون کنم))*اینجا
چه خبره؟؟؟ عملیات؟؟؟ کدوم عملیات؟؟مقر؟؟؟ دستمو جلوی چشاش تکون دادم که
به خودش اومد....گفت
 برای بار اخر ازت خواهش میکنم....این کار رو میکنی؟؟؟رفتم تو فکر....منظورش از B. M.Bچیه؟؟؟یاد دیروز افتادم...اون ماده ها....همون های که
داشتن تو جاهای مخصوص جاسازی میکردن...نکنه منظورش اونه؟؟؟ آره...خودشه....روی
در اون جعبه های طوسی رنگ نوشته بود.... B. M.Bباید پیشنهادشو قبول کنم تا سر از
کارشون در بیارم....سرمو بلند کردم و به چشم های منتظر میالد خیره شدم....گفتم
 قبوله...ولی به یه شرط...اخماش رفت تو هم...گفتم
 اون ماده ها که دیروز تو اون جعبه ها جاسازی میکردین چی بودن؟؟؟اسمشونم...اها B. M.Bبود...اونا چی بودن؟؟؟
کالفه پوفی کشید*((بیا...گل بود به سبزه نیز آراسته شد بالخره که چی؟؟ اخرش که
میفهمه؟؟ اره میفهمه..ولی نه االن))*گفت
 باشه...بهت میگم اونا چی بودن...ولی نا حاال.... عه....چرا اخه؟؟؟میالد -همین که گفتم....حاال هم بریم بچه ها منتظرن....
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############
پریدم رو تخت....اخیشششششش...بالخره رسیدیم....اصال بهم خوش نگذشت....امیر
حسابی امروز بهم حرص داده بود...عه عه..داره جلو من راست راست راه میره و دست
مهناز رو میگره و براش لباس انتخاب میکنه...بعد من احمق بهش یه لباس رو نشون دادم
و گفتم نظرش چیه؟؟ پوزخندی زد و گفت
 هر طور صالحته....زودتر بخرش تا بریمفقط همین...دیگه نه تعریفی.....نه چیزی...
دوباره حرصم گرفت....اینبار از خشم دستامو مشت کردم...عوضی به جای اینکه با من ست
کنه با مهناز ست کرده بود.....تو تموم طول روز هم همش بگو و بخند داشتن و نیم نگاهی
به من نمینداخت....منم برای اینکه حرصش رو در بیارم با سهیل میگشتم.....اونم از کار
های من حرص میخورد...به نظر من حقش بود......منتظر باش اقا امیر...این تازه
اولشه....ولی......هنوز دلیل تغییر رفتاراش رو....نفهمیدم ....
االنم که معلوم نیست کجاست؟؟؟؟ به ساعت نگاه کردم 9...بعد از ظهر....خیلی گشنم
بود...اخه نه صبحانه خوردم...نه ناهار...بلند شدم و رفتم سمت لباسای که
خریدم....همشون رو تو کمد چیدم..عطر جدیدم رو گذاشتم رو میز
توالت.....اووووف......حداقل باالی  611هزارتومن بابتش پول دادم...ولی از نظر خودم
بهترین مارکش همینه....یه عطر گرم و شیرین....در برداشتم و بو کشیدم...اومم..واقعا
خوشبو بود....لباسامو عوض کردم و رفتم پایین....همه تو سالن ناهار خوری جمع شده
بودن...چه عجب...این امیر خان تنها بود...رفتم دقیق رو به روش نشستم....اخماش تو هم
بود*((عه عه!!! دختری پروو داره جلو من راست راست با سهیل راه میره....خجالتم
نمیکشه...شیطونه میگه))*
یهو گفتم
 شیطونه خیلی غلط کرد با تو...با تعجب سرشو بلند کرد
امیر -تو کی اومدی؟؟؟
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 هه....همین االن....دوباره اخماش رفت تو هم...با صدای ارومی گفت تو چرا با سهیل رفتی؟؟ هااا؟؟ مگه من شوهرت نیستم؟؟پوزخندی زدم و ارومتر از خودش گفتم
 اوال تو شوهر من نیستی ..دوما....شما که با مهناز خانوم گشتین مشکلی نبود؟؟؟صورتش از عصبانیت سرخ شد...با خشم گفت
 ربطی نداره....تو حق نداشتی با سهیل بری....روی میز خم شدم ومثل خودش با خشمگفتم
 بار اول بهت گفتم االنم بهت میگم...تو حق نداری تو کارای من دخالتکنی...فهمیدی؟؟؟؟
دندوناشو از خشم روی هم سایید.....گفت
 به من ربط داره...خیلی هم ربط داره....از وقتی پدرت تو رو داده دست من امانت ....حقنداری با هر کسی الس بزنی....من باید تو رو همونجوری که از پدرت گرفتم همونجوری هم
برگردونم.
با حرص گفتم
 من با کسی الس نمیزنم.....این تویی که یهو تغییر رفتار دادی و داری با دخترای دیگه السمیزنی....
داشت از کلش دود میزد بیرون..بخور نوش جونت...حقته...ولی با اون حرفی که زد
خشمگین شدم....پوزخندی زد و گفت
 هه.....واقعا برات متاسفم....تا دیدی بی محلی بهت میکنم رفتی سراغ یکی دیگه؟؟؟ نوچنوچ نوچ...اصال ازت انتظار نداشتم .....راستی میدونستی که خیلی راحت با پسرا دوست
میشی؟؟؟
 -دهنتو ببند...
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با تعجب به من که اینو با خشم زیر لب غریدم نگاه کرد...انگشتمو به نشونه تهدید جلوش
تکون دادم و گفتم
 حالیت میکنم با کی طرفی.....بد بازی رو شروع کردی آقا امیر.....از سر میز بلند شدم ورفتم سمت راه پله ....تو راه میالد داشت میومد پایین...اینقده اعصابم خراب بود که بهش
تنه زدم....نزدیک بود به کله بخوره زمین....
#####
سالمممممممم من اومدممممممممم
اینم یه پست تپل و مپل که قولش رو داده بودم... .و اما...منتظر قسمت های مهیج باشین
چون از این قسمت به بعد.....قراره یسری راز برمال بشه....حاال این رازا چی هستن؟؟؟ راز
های که دنیا رو متحول میکنه....پس با ما همراه باشین ..دوستتون دارم این هوااااا

ولی تعادلش رو حفظ کرد و با عصبانیت گفت
 چه خبرته؟؟؟؟؟اهمیت ندادم و رفتم تو اتاق خودمون...کالفه نشستم رو تخت...سرمو میون دستام گرفتم و
چندتا نفس عمیق کشیدم
##############
امیر حسین.
وقتی هلن رفت با حرص نشستم رو صندلی...بچه پروو به من میگه با دخترا الس
میزنم....هه....خودش دیده که به من گیر میده؟؟؟ نوچ نوچ...میالد با اخم های در هم
اومد نشست روبه روم و گفت
 چش بود؟؟؟باهم دعوا کردین؟؟؟چرا اینقدر اعصابش خط خطی بود؟؟؟برو بینم بابای نثارش کردم و خودمم از پشت میز
بلند شدم...داشتم میرفتم که صدای مسخره میالد رو شنیدم.
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 -هه....تو چرا جوش میاری؟؟؟

حرفشو بی جواب گذاشتم و رفتم تو باغ...اعصابم خورد بود...منو باش فکر میکردم دوسم
داره...اصال منو خر و بگو رفتم براش حلقه خریدم بندازم دستش ...یعنی خاک دو عالم بر
سرم که میخواستم همین امشب بهش بگم دوسش دارم و اینا همش فیلمه....اصال لیاقتش
.....اوووف دستمو تو جیبم کردم و حلقه ای که برای هلن خریدم رو بیرون اوردم....یه حلقه
ساده طال سفید که الماس های ریزی روش کار شده بود نفسم رو دادم بیرون...هه...منو
باش با چه ذوقی اینو یواشکی براش خریدم....ولی با این حاضر جوابیش گند زد به همه
چی....ناراحت شدم.. .انگشتر رو تو دستم فشردم و دوباره گذاشتمش تو جیبم....نفس
عمیقی کشیدم.....دستامو گذاشتم تو جیب شلوارم و حلقه رو تو دستم فشردم...شروع
کردم به قدم زدن توی باغ
هومن.

############
صبح قبل از اینکه همه

بیدار بشن به دستور میالد خان رفتم سر وقت خانواده همون
مرده....اها....سمرقندی....آدرس خونشون رو با کمک کیان پیدا کردم...یه جایی تو منطقه
های پایین تهران...ولی اینجا اصال فقیرانه نبود...اتفاقا خیلی هم شیک و باکالس
بود.....ساعت  1صبح بود و پرنده هم پر نمیزد.....بیخیال......من باید بچه هاشو...ببرم
برای...میالد.....خیلی اعصابم خورد بود...دلم نمیخواست اینکار رو بکنم ...ولی مجبور
بودم...از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونشون رفتیم...قالب گرفتم تا کیان بره باال...وقتی
رفت دست منم گرفت تا برم باال..خودمو کشوندم باال...یه نگاه به خونه انداختیم....خونه
خیلی کوچیکی بود.....فوری پریدیم تو حیاط...به گفته کیان بچه هاش مادر نداشتن ....و
خودش به تنهایی بزرگشون کرده...کیان دو تا اسلحه که برای بیهوش کردن بود از کولش در
اورد و یکیشون رو داد دست من...با هم رفتیم سمت در ورودی....کیان با احتیاط در رو باز
کرد و رفت داخل خونه...منم اروم پشت سرش راه افتادم...اشاره کرد برم تو حال....رفتم
اونجا...از دیدن صحنه روبه روم دلم لرزید...نه..االن وقت این نیست بخوام دلسوزی
کنم..فوری یه تیر تو گردن هر دوتاشون زدم...دوتا دختر بودن...از قیافشون معلوم بود که
سنشون کمتر از 21ساله....اسلحه رو گذاشتم پشت کمرم و بچه ها رو گذاشتم رو
دوشم...اروم رفتم تو حیاط...کیان هم بعد چند دقیقه با یه پسر بچه که رو دوشش بود اومد
بیرون...اشاره کرد برم در رو باز کنم...در رو باز کردم...اول یه نگاه تو کوچه انداخت بعد
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اروم رفت سمت ماشین...منم یه نگاه انداختم و پشت سرش رفتم...گفت بچه ها رو بندازم
صندوق عقب....گفتم

-ولی اخه....

 ولی و اما نداریم...کاری رو که گفتم انجام بده...زود باش....به ناچار رفتم سمت صندوقعقب...درش رو باز کرد و دو تا بنزین چهار لیتری رو برداشت و گذاشت رو زمین...پسره
رو بیخیال انداخت تو صندوق و روبه من گفت بچه ها رو بزارم اون تو و برگردم تو
خونه....بچه ها رو خوابوندم صندوق عقب...به چهره های معصومشون توی خواب خیره
شدم....دلم آتیش گرفت...نگامو از چهره هاشون گرفتم و در صندوق عقب رو بستم..رفتم
سمت خونه..یکی از اون بنزینا رو بهم داد و گفت که بنزین رو تو حال و آشپزخونه خالی
کنم.....به ناچار دستورش رو انجام دادم...وقتی کارم تموم شد جای بنزین رو انداختم گوشه
ای و اومدم بیرون...کیان تو حیاط بود...با هم رفتیم بیرون...کیان وایساد در خونه و یه
فندک طالیی رنگ از جیبش بیرون اورد...فندک رو روشن کرد و پرت کرد سمت جایی که
بنزین ریخته بود...بنزین کم کم اتیش گرفت و تو کل خونه پخش شد...منو کیان خیلی
سریع سوار ماشین شدیم و از اون محل دور شدیم....همین که دور شدیم کاله و دستکش
هامو در اوردم و انداختم صندلی عقب...از کیان پرسیدم
 حاال....میخواین با بچه ها چیکار کنید؟؟؟؟؟ پوزخندی زد و گفت:ریس فکر های خوبی براشون داره...اول حسابی پرورششون میده و بعد از چندماه....اعضای بدنشون رو در میاره...وقتی این کار رو انجام داد مواد مخدر رو جایگذین
اعضای بدنشون میکنن.....بعد از اون این جنازه ها که مواد رو داخلش گذاشتن رو به.....
 بسه بسه....خودم میددنم..بعدش میفرستینشون خارج از کشور یا شهر های دیگه...قهقه ای زد..با مشت زد به بازوم وگفت  -توهم حاال از مایی....پس خودتو با ما شریک
بدون پسر...و دوباره زد زیر خنده...خدایا...ادم تا چه حد میتونه پست فطرت باشه؟؟؟حتی
از ادم کش ها هم بدترن...اخمامو کشیدم تو هم و هیچی نگفتم
###############
هلن.

از سر جام بلند شدم و

رفتم حموم....باید خودمو برای شب حاضر میکردم...بعد از یه دوش  11دقیقه ای اومدم
بیرون.....امیر هنوز نیومده بود..برای همین با خیال راحت با تن پوشم اومدم
بیرون...نشستم رو تخت و به رفتار های امیر فکر کردم....اخه چرا یهو اینجوری شد؟؟؟
خودمم نمیدونم چرا یهو تغییر رفتار داد...به ساعت نگاه کردم 2...بود...مهمونی ساعت 1
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برگزار میشد.......روی تخت دراز کشیدم و دستامو گذاشتم زیر سرم و به سقف خیره
شدم......نمیدونم چی شد که یهو رو تخت با همون تن پوش خوابم برد.....
##################

امیر حسین.

بعد چهل دقیقه قدم زدن تو باغ رفتم سمت خونه....نگاهی به سالن انداختم...هیچکس
نبود...البد دارن ناهار میخورن...اشتها نداشتم...واسه همین رفتم سمت اتاقمون.....از پله
ها رفتم باال...بدون اینکه در بزنم وارد شدم...وا..اتاق چرا دکورش عوض شده؟؟؟ اها...اون
یکی در بود...پوووف...در اتاق رو بستم و به سمت اون یکی در رفتم....سرمو انداختم پایین
و رفتم تو....در رو پشت سرم اروم بستم...کتمو در اوردم و انداختم رو کاناپه...پیرهنمم هم
در اوردم و پرت کردم رو کاناپه...نشستم رو تخت.....اخه من چیکار کنم از دست این
جوجه؟؟؟ معلوم نیست کجا رفته...اه...رو تخت دراز کشیدم ((خیلی ببخشید هاااا که من
پارازیت میندازم..ولی امیر جان..اگه یکم جابه جا بشی حتما میبینیش))..دستامو گذاشتم
زیر سرم....بعد چند دقیقه به پهلو شدم که یهو چشام گرد شد...یا قمر بنی
هاشم.......ه...هلن....که...که...اینجاست.....ولی...چرا...اینشکلیه؟؟؟ آب دهنمو به زور
قورت دادم و خیره همینجوری نگاش کردم....موهاش خیس بودن و مسلما درخشنده...هنوز
همونجوری داشتم با چشم های گرد شده نگاش میکردم...نگام داشت پایین میومد که زود
چشامو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم...دوباره چشامو باز کردم...بد شانسی من اینجا
بود که خیلی نزدیکش بودم....همونجوری به پهلو خوابیدم و زل زدم به صورتش .....لبخند
کوچولوی زدم....حلقه رو دوباره از جیبم بیرون اوردم و بهش خیره شدم..دلم میخواست
خودم بندازم دستش و بهش بگم چقدر دوسش دارم....دوست داشتم اینقدر به خودم
فشارش بدم تا با من یکی بشه...هییی...حلقه رو گذاشتم تو جیبم....سرمو گذاشتم رو
بازوش...نفس عمیقی کشیدم....عطر گرم و شیرینش پیچید تو دماغم...لبخندی زدم...این
دختر با تمام اون بدجنسی هاش و ضد حال بودنش...فقط مال منه...فقط مال
من....نمیزارم دست هیچکسی بهش بخوره.. ...چند دقیقه همونجوری موندم که یهو خوابم
برد(( ....ای دیگه جفتتون از خواب بیدار نشین)).
##################

هلن.

وقتی از خواب بیدار شدم دیدم هوا تاریک شده...به ساعت نگاهی انداختم 7...بود....او ه
اوه...پس تا  1فقط یک ساعت وقت داشتم....اصال من چرا یهو خوابیدم؟؟؟؟ بی
خیال...حس کردم یه چیزی در گوشم داره نفس میکشه با تعجب برگشتم
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سمتش....عه...این که امیره...حاال چرا اینقدر نزدیک من خوابیده؟؟؟ چچچی؟؟؟ فوری یه
نگاه به خودم انداختم....وااای...من که هنوز لباسم رو نپوشیدم....خاک به سرم...مطمن
بودم االن قیافم سرخ سرخ شده بود.....دستمو خیلی اروم.از زیر سرش بیرون اوردم...اخه
بگو ادم عاقل....این همه جا...حتما باید بیایی ور دل من بخوابی؟؟؟ پووووف...اومدم بلند
شم که یهو امیر یه پاشو انداخت روم و با دستش منو به خودش چسبوند.......چشام داشت
از کاسه میزد بیرون....خواستم از بغلش بیام بیرون که نزاشت و منو بیشتر به خودش
چسبوند ....عجب سیریشه...هی زور میزدم تا ولم کنه مگه ولم میکرد؟؟؟
امیر؟؟؟ امیر ولم کن.....امیر االن یکی میاد تو اتاق ابرو جفتمون میره...امیر جان مادرتولم کن.....اههه.....خواستم هلش بد که سرشو فرو کرد تو گردنم...نفسم بند اومد....االن
دیگه کامل روم خوابیده بود....چقدر هم خوابش سنگینه....به هزار بدبختی از روی خودم
انداختمش اونور و فوری بلند شدم....سریع لباسام رو برداشتم و پریدم تو حموم...در رو
بستم و به در تکیه دادم...نفس های عمیق و پی در پی میکشیدم...سریع لباسام رو
پوشیدم و رفتم بیرون....ای بابا...اینکه هنوز خوابه....پووووف...رفتم باال سرش و بیدارش
کردم....از سرجاش بلند شد و به من نگاهی انداخت...چشماش بازم سرد بود...پوزخندی زد
پشت بندش خمیازه ای کشید و بدون هیچ حرفی از اتاق زد بیرون....وااا....اخمام رو کشیدم
تو هم...اصال برو بمیر پسری بوزینه......با خشم رفتم سمت کمدم...درشو باز کردم و لباسی
رو که برای امیر خریده بودم رو اوردم بیرون...نشستم رو تخت.....خاک بر سر من که
میخواستم اینو بدم به امیر....با حرص انداختمش گوشه اتاق....پووووف....لباسه خیلی
خوشگل بود.....پیرهن سفید با کراوات شل مشکی.....جنس پیرهنه خیلی لطیف بود و صد
البته مرغوب....وقتی دیدمش اونو تو تن امیر تصور کردم....خیلی بهش میومد...حاال اگه
خودش بپوشدش که یه چیز دیگه میشد.....بلند شدم و رفتم سمت لباسه...از روی زمین
بلندش کردم و مرتب گذاشتمش تو کمد...درسته اعصابمو خورد کرده ولی دلیل نمیشه که
بهش ندمش...واال...لباسی رو که برای مهمونی خریده بودم رو در اوردم و گذاشتم رو
تخت....اول شروع کردم به شونه کردن موهام.....مریض نشم خیلیه....وقتی کار شونه
کردنش تموم شد یکمم بهشون مدل دادم و بستمشون ((دوستان بسیار شرمنده..ولی من
بلد نیستم که موهاشو چجوری بسته...ولی اینو بدونید خیلی خوشگل
بستشون^___^)).....همشونو باالی سرم بستم....چون بلند بودن پس میتونستم بهشون
مدل بدم.....وقتی کارم تموم شد رفتم سراغ آرایش صورتم...صورتم خودش صاف و سفید
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بود پس به پودر کرم نیازی نداشتم..پشت چشمامو سایه نقره ای زدم....رژ گونه صورتیمو
برداشتم و خیلی محو به گونه هام زدم...دلم نمیخواست به لبام رژ بزنم......رژ قرمز
جییییییییغمو برداشتم و به لبام کشیدم ....همین...دیگه بسه ((هاا؟؟؟ چیه؟؟؟؟نکنه
انتظار داشتین با آرایش خودمو خفه کنم؟؟؟ نه جانم.....اینجا از این خبرا نیست.همینه که
هست)) آرایشم با اینکه خیلی کم بود ولی کلی چهرمو تغییر داد....االن لبام بیشتر تو چش
بود و بیشتر چشمک میزدن...لباسمو از روی تخت برداشتم...یه لباس پرنسسی خیل
خوشگل نقره ای....از کمر به باال همش تنگ بود و از کمر به پایین آزاد میشد.....روی
قسمت راست سینش سنگ کاری شده بود..و به صورت مارپیچ اومده بود و از روی شکمم
رد میشد و میرفت پشت کمرم...انتهای سنگ ها روی رونم بود ...خیلی خوشگل بود...فقط
سینش و استیناش یکم منکراتی بود که با یه شال حریر درستش میکنم...فوری
پوشیدمش....به خودم تویی آیینه نگاه کردم...واا...چه خوشمل شده بودم....تاجمو از روی
میز توالت برداشتم و گذاشتم رو سرم....کلی نگین ریز و درشت داشت (( در اصل جای
یکی از نگین ها دوربین گذاشته بودم تا بتونم از کل مهمون های که میان فیلم
بگیرم....پشت تاج هم یه شنود خیلی ریز گذاشته بودم تا مواکلمه هاشون رو ضبط کنم))
لباسم یه جوری بود که قدمو بلند تر نشون میداد.....کفش های پاشنه 1سانتی شیشه ایمو
از داخل کمد برداشتم و پوشیدمشون....واااای...یه چیز داشت یادم میرفت...فوری برق
ناخنم رو از کشوی میز توالت بیرون اوردم و به ناخن هام زدم....خوب....خوبه....دیگه
همچی تکمیله....شال حریر نقره ایمو از کمد برداشتم و انداختم رو سر شونه هام...خدا کنه
آرم روی بازوم نیافته بیرون وگرنه فاتحه ام خوندس..به خودم تویی آیینه نگاه کردم...االن
رنگ چشمام نقره ای شده بود....به ساعت نگاه کردم اووووووه.....ساعت 1و ده دقیقه
بود...فوری از اتاق رفتم بیرون....همین که اومدم بیرون در روبه رویم باز شد و امیر و
هومن و کیانا از اتاق اومدن بیرون...نگام رو امیر ثابت موند....واو....محشر شده بود....یه
کت و شلوار نوک مدادای مایل به نقره ای....پیرهنش هم مشکی بود با کروات نقره
ای.....موهاشم با کمک ژل زده بود باال...بخورم شوهرمو....عجب جیگری شده........
##################

امیر حسین

همین که حاظر

شدم از اتاق زدم بیرون...هومن و کیانا هم بامن اومدن بیرون...هومن کیانا ست کرم و
قهوای زده بودن....یهو در روبه روم باز شد و هلن اومد بیرون....سیخ سرجام
وایسادم....این....این....هلنه؟؟؟ خوب که دقت کردم دیدم اره...هلنه...تو اون لباس شبیه
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ملکه ها شده بود...مخصوصا با اون تاجی که روی سرش گذاشته بود....همینجوری خیره
خیره داشتیم همدیگرو نگاه میکردیم...حس میکردم دیگه هیچکس اطرافم نیست....انگار
همه چی محو شده بود و من فقط هلن رو میدیم انگار تو یه عالم دیگه ای بودم....نیشم باز
شد که یهو چیزی خورد پس کلم و رید به حال خوشم.. ..برگشتم دیدم هومن زده پس کلم
-مگه آزار داری؟؟؟؟؟ گفت

-خواهرمو

خوردی....چشاتو درویش کن بزمجه....چشم قره ای بهش رفتم حرصم گرفت....بیشور پرید
وسط حال خوشم.....اه ....به سمت هلن رفتم
هلن

امیر داشت به سمت من می اومد که میالد و مهناز و سهیل هم همون لحظه رسیدن..
سهیل یه کت و شلوار مشکی با لباس البالویی تیره و کروات مشکی البالویی راه راه پوشیده
بود...
میالد یه کت و شلوار نقره ای رو به نوک مداری با لباس مشکی و کروات نقره ای براق
پوشیده بود...
و مهناز...
اه اه اه..دختره ی زشته جلف..
یه لباس خیییلللیییی باز و کوتاه قرمز با کفش هم رنگ لباسش ..موهاش رو هم فر کرده
بود و دورش ریخته بود...
ارایشم کال نگم اگه یکی می خواست به صورت دست بزنه دستش تا ارنج داخل صورت فرو
میرفت...
مهناز با عشوه ی خیلیییییی شتری سمت امیررفت و ازش اویزون شد و گونه اش رو
بوسید ....سهیل و میالد هم سمت من اومدن...و هر دو بازو هاشون رو سمت من
گرفتن...
امیر که با دیدن این صحنه قرمز شده بود و هومن و کیانا هم ریز ریز میخندیدن..
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برای حرص امیر هم که شده هر دو دستامو دور بازوی های سهیل و میالد حلقه کردم و با
ناز همراهشون کردم....
اهاااا حاال بخور امیر اقا...

تا تو باشی به من بی محلی نکنی..
**************************
امیر

ااااا..دختره ی پرو جلوی من پاشده با اونا میره..
دلم می خواست بزنم صورتاشون رو با اسفالت یکی کنم...
تا اخر مهمونی همش بخاطر کارای هلن حرص خوردم...
مدام داشتم مشروب می خوردم و مهناز هم مداج جلوم رژه میرفت و عشوه می اومد..
حالم خیلی بد بود..
داشتم سمت اتاقم میرفتم که یکم استراحت کنم که..
********************
هلن

با خنده ازمیالد و سهیل جدا شدم و به سمت اتاق راه افتادم...
که یکم قبل از رسیدن به اتاق یه صداهایی از در کنارم توجهم رو جلب کرد...
در رو اروم باز کردم و با دیدن صحنه رو به روم خشک شدم...
باورم نمیشد...
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این امکان نداشت...
اونجا...اونجا..چطور تونست؟؟
دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و خواستم از اونجا فرار کنم که.....

هلن

خواستم از اونا فرار کنم که...
که به محض اینکه برگشتم داخل بقل یک نفر فرو رفتم...
قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم منو داخل اتاقی که کنارمون بود کشید و در رو پشت سرش
قفل کرد...
اروم نگاهم رو از کرواتش گرفتم و به سمت صورتش کشوندم...
با دیدن میالد ذهنم قفل کرد...
قبل از اینکه بتونی حرفی بزنم لب های میالد روی لب هام قرار گرفت...
اروم لب هامو می بوسید...
حالم خیلی بد بود...
از یه طرف اون صحنه...
از یه طرف مشروب هایی که خورده بودم..
از یه طرف بوسیدن میالد و دستاش که بدنم رو نوازش میکرد...
ناخداگاه دستامو داخل موهای میالد فرو بردم و همراهیش کردم...
بعد از چند دقیقه ...
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اروم منو از خووش جدا کرد...
با نفس نفس داشتیم همدیگه رو نگاه میکردیم که منو داخل بقلش کشید و کنار گوشم
گفت
:::تو کی هستی دختر؟؟
بی توجه به سوالش کنارگوشش اروم گفتم
::ما نباید اینکارو میکردیم میالد...
سرشو از روی شونم برداشت و دستاشو قاب صورتم کرد و با اخم گفت
::چرا؟؟برای چی؟؟برای امیر؟؟امیری که این روز هاهمش بیش مهنازه؟؟به خودت بیا
هلن...هر چی که بخوای رو برات فراهم میکنم..
هر کاری که بگی رو میکنم...
همه ی دارو ندارم و به پات میریزم..
فقط خودت بخواه...
نمی تونستم.....من نباید به امیر خیانت کنم.....از خودم بدم اومد...با خشم کنارش زدم و
خواستم از اتاق خارج شم که با حرفش ایستادم..
::اره برو...برو با همون امیری که داره بهت خیانت میکنه...
چشمامو بستم...بغضم رو قورت دادم..
راست میگفت..برم کنار همون امیری که چند دقیقه پیش خودم داخل اغوش مهناز
دیدمش؟؟مهم نیست اون به من خیانت کرده....مهم نیست که امیر....هه.....منو باش دل
به کی بستم....اشکم داشت در میومد....
بعد از امیر اگه قرار باشه کسی رو انتخاب کنم میالد...
اون حتی خوناشامه و میتونه با من باشه...مهمتر از همه...میتونه به پروندمون هم کمکم
کنه...ولی.....من به اون خیانت نمیکنم....من ادم پستی نیستم....نه....نمیتونم باهاش
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باشم...ولی ....برای اینکه کار امیر رو تالفی کنم مجبورم باهاش باشم....اشکم که داشت از
گوشه چشمم میافتاد رو گرفتم
من تصیمم رو گرفته بودم..
اروم به سمتش برگشتم..
کالفه دست توی موهاش میکشید..
اروم به سمش رفتم .سرشو باال اوردم و قبل از اینکه حرفی بزنه لبهامو روی لب هاش
گذاشتم..اونم دستاشو دور کمرم حلقه کرد و همراهیم کرد..
بعد از چنددقیقه که ازش جدا شدم گفت
::تصمیمه درستی گرفتی..
توی چشماش نگاه کردم واروم گفتم::فقط نزار کسی بفهمه...
اروم ازش جدا شدم و خودم رو به اتاق خودم رسوندم..
لباسام رو عوض کردم و روی تخت خوابیدم..
پتو رو دوی خودم کشیدم و با خودم گفتم
::این بهترین راه بود..
اما هیچوقت نفهمیدم که اون لحظه......
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ادامه دارد):):):
چقدر دلم برای این ادامه دارد تنگ شده بود....خخخخخخخ
(دوستان این اتفاقات قبل از اتفاقات بین میالد و هلن هستش که هلن برای این اتفاق
حاضر شد دوست دختر میالد بشه)
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امیر

داشتم سمت اتاقم میرفتم که استراحت کنم که...
که دستم کشیده شد و افتادم داخل اتاقی که کنارم بود...
تعادل نداشتم و تار میدیدم...
به کسی که منو کشید نگاه کردم که در کمال تعجب هلن رو توی یه لباس قرمز دیدم...
با تعجب و ل*ذ*ت بهش خیره بودم که اروم و با عشوه اومد سمتم و دستاشو در گردنم
حلقه کرد و الله ی گوشم رو گاز گرفت..
بعد داخل گوشم گفت::میدونستی خیلی دوست دارم امیرم؟؟
باورم نمیشد...بالخره گفت دوسم داره...گفت...اونقدر ذوق کرده بودم که نفهمیدم قد فردی
که روبه رومه از هلن کوتاه تره..
نفهمیدم طعم لباش اون طعم همیشگی نیست...
نفهمیدم وقتی بقلش کردم قلبم طبش نگرفتم..
لحنم کش دار شده بود..با هیجان گفتم
::عاشقتم دختر..
قبل از اینکه حرکتی ازش ببینم ...لباسم رو با یه حرکت از تنم خارج کردم و هولش دادم
روی نخت و روش خیمه زدم...
با ولع شروع کردم به بوسیدنش..
اونم همراهیم میکرد..
داغ کرده بودم..
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توی یه حرکت لباسش رو از تنش خارج کردم و تمام تنش رو بوسه بارون کردم..ولی با یاد
اوردن اینکه اون دست من امانته عقب کشیدم..
هر دو نفس نفس نفس میزدیم..
مستی از سرم پریده بود...سرمو سمت هلن برگردوندم ولی با دیدن فردی که کنارم بود
خشکم زد...
مهناز؟؟؟؟؟
به سرعت سر جام نشستم و با تعجب و وحشت به مهنازی که با بدن نیمه برهنه کنارم بود
خیره شدم.
من چطور تونستم به هلن خیانت کنم؟؟
اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که چقدرخوب شد که به خودم اومدمو
باهاش رابطه برقرار نکردم..
به سرعت لباسام رو پوشیدم و خواستم از اتاق خارج شم که با حرفی که زد خشک شدم
::امیرم ..کجا؟؟تو که دوست نداری کسی بفهمه با من بودی؟؟
با خشم به سمتش چرخیدم که دیدم با یه لبخند خیلی زشت چندش به موبایلش خیره
شده..
به سمتش رفتم و به صفحه موبایل خیره شدم که نفسم ایستاد..
اون....اون..من بودم.....وااای نه.....من....اون
اون از رابطمون فیلم گرفته بود..با خشم خواستم موبایل رو ازش بگیرم که خیلی سریع
صحفه موبایل رو قفل کرد با همون لبخندش گفت
::اااا..عشقم ..عمرا اگه اونه بهت بدم..اگه دوست نداری هلن جونت اینو ببینه..
دستشو روی سینه ام گذاشت و ادامه داد
::باید با من باشی...تا روزی که خودم بخوام..
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نفسم ایستاد..
من چجوری به هلنم خیانت میکردم؟؟
ولی اگر هم قبول نمیکردم اونو از دست میدادم...
دستم رو توی موهام فرو کردم و اروم و با حرص گفتم::باشه..باشه..قبوله..ولی به شرطی
که هرگز نه هلن اون فیلمو ببینه و کسی از رابطمون خبر دار بشه..
خنده پر عشوه ای کرد و موبایل رو داخل کمد گذاشت و با یه شیشه مشروب به سمت من
اومد..
مشروب تا اخر سر کشیدم...تا حداقل یادم نباشه چقدر نامردانه برای منفع خودم به عشقم
خیانت کردم..
کاش اونشب اونکارو نمیکردم..
کاش اونشب میفهمیدم که...

ادامه دارد.....

هلن.
صبح با کسلی از خواب بیدار شدم....اصال حال و حوصله هیچکسو نداشتم...به تخت نگاه
کردم...امیر رو ندیدم...نگران شدم. .یعنی کجاست...با یاداوری دیشب.....فهمیدم که چرا
اینجا نیست.....ناخداگاه اشکام جاری شدن...امیر...خیلی پستی.....خیلی...اشکامو پاک
کردم..من نباید از خودم ضعف نشون بدم...نباید....با سستی از تخت پایین اومدم...به
بیرون نگاه کردم..هوا ابری بود....معلوم بود همین االناست که بارون بگیره...بعد از اینکه
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رفتم حموم و خودمو حسابی شستم اومدم بیرون و رفتم سمت کمد......یه سویشرت مشکی
و سفید برداشتم و یه شلوار ورزشی سفید که خط های مشکی داشت و آرام
آدیداس...لباسامو فوری پوشیدم..موهام هم بلند شده بود و هم هنوز خیس بودن....حوله
رو برداشتم تا موهامو خشک کنم که یهو در اتاق باز شد....برگشتم...میالد بود..با دیدنش
آهی کشیدم و برگشتم سمت آیینه...صدایی ذهنشو شنیدم *((دختری مرموز با موهای
درخشان...جالبه...خیلی هم جالبه))*
میالد -سالم...صبح به خیر....خوبی؟؟؟ آروم کلمو تکون دادم...اومد پشت سرم وایساد و
به موهام خیره شد...حوله رو از دستم گرفت و گفت
 موهات خیلی قشنگن.....همچنین درخشان....چرا این شکلین؟؟؟؟ فقط نگاش کردم...دلو دماغ نداشتم...از پشت بغلم کرد و در گوشم گفت
 خانومم از چی ناراحته؟؟؟یاد امیر افتادم...همون روزی که تو پارک .....نه...نه نه...من دیگه نباید بهش فکر کنم...من
باید فراموشش کنم..آره خودشه...ولی نمیتونم...نمیتونم لعنتی...داشت گریم
میگرفت...میالد دید هیچ حرف نمیزنم خودش شروع کرد به خشک کردن موهام..برای بار
دوم از خودم بدم اومد.....چرا میزاشتم یه نامحرم بهم دست بزنه؟؟؟؟؟ قلبم دیگه
نمیزد....آروم آروم بود........وقتی کارش تموم شد گفت
بیا پایین بریم صبحونه بخوریم...از دیروز تا حاال هیچی نخوردی. .گفتم
 باشه....تو برو..منم میام....خندید....نه بابااینم لبخند بلده؟؟ عجب....ولی لبخند های امیر یه چیز دیگس....تلخ خندیدم.....وقتی رفت
بیرون همون کاله منگوله دار مشکیمو برداشتم و موهامو ریختم توش و سرم کردم .....رفتم
پایین...چشم گردوندم تا امیر رو دیدم.....لبخند زدم میخواستم برم سمتش که مهناز پرید
بغلش و گفت
 -واااااای..سالم عشقمممم صبح قشنگت به خیر...
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لبخند از روی لبم ماسید....با بغض به این صحنه ها خیره شدم...امیر با اخم فقط سرشو
تکون داد....مهناز از گردنش آویزون شد و گونشو طوالنی بوسید...حس کردم قلبم داره
میسوزه.....دستمو گذاشتم رو سینم....یکی از پشت بغلم کرد و در گوشم گفت
 اومدی خانومی؟؟؟ میالد بود...میالد*((حتی فکرشم نمیکردم وقتی این دختر رو بغل میکنم کلی آرامش بهم تزریق
میشه...این دختر با بقیه دخترایی که دیدم خیلی فرق داره.....نمیتونم منکر آرامش وجودش
بشم....انگار این دختر یه چیزی داره که هی منو به سمت خودش میکشونه))* اهمیت
ندادم...چرا امیر پسش نمیزد؟؟؟؟ چرا میزاشت هی بهش بچسبه؟؟؟ این بود اون عشقی
که هی تو ذهنش میگفت؟؟ این بود اون دوست داشتنش؟؟؟ فشار دستای میالد دور
کمرم بیشتر شد...تازه به خودم اومدم....بد کردی امیر...خیلی بد کردی....بغضمو قورت
دادم....چشمامو سرد کردم و پوزخندی نشوندم گوشه لبم..امیر نگاش به من افتاد..لبخندی
زد...ولی تا نگاش افتاد به میالد اخماش رفت تو هم.....براش ابرو انداختم باال و دست میالد
رو گرفتم و گفتم
 میالدی...من گشنمه بریم یه چی بخوریم تا نیافتادم رو دستت....میالد دوباره خندید و لپمو کشید و گفت
 بریم خانومی...##########
امیر حسین.
داشتم اتیش میگرفتم...هه...خانومو ......منو باش که دیشب به خاطر اشتباهم چقدر عذاب
وجدان داشتم حاال میبنم هلن خانوم هم خودش تو کاره خیانته...با حرص دستی الی موهام
کشیدم....خیلی پستی هلن....خیلی پستی...هیچوقت ازت نمیگذرم...ازت متنفرم...متنفر....
یهو خشمم فرو کش کرد و جاشو به غم داد....چرا...آخه چرا اینکارو با من کرد؟؟؟؟
با غم سرمو انداختم پایین...حاال که اون میخواد با میالد باشه......چرا من با مهناز نباشم؟؟؟
نه...نمیتونم...نمیتونم خدایا....اون حق نداشت این بال رو سر من بیاره...هه....منو باش
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میخواستم بهش بگم مهناز چیکار کرده....ولی دیگه نمیگم...منم مثل خودش میشم...میشم
یه خائن! !!!!!!
(دوستان این اتفاقات قبل از اتفاقات بین میالد و هلن هستش که هلن برای این اتفاق
حاضر شد دوست دختر میالد بشه)

امیر

داشتم سمت اتاقم میرفتم که استراحت کنم که...
که دستم کشیده شد و افتادم داخل اتاقی که کنارم بود...
تعادل نداشتم و تار میدیدم...
به کسی که منو کشید نگاه کردم که در کمال تعجب هلن رو توی یه لباس قرمز دیدم...
با تعجب و ل*ذ*ت بهش خیره بودم که اروم و با عشوه اومد سمتم و دستاشو در گردنم
حلقه کرد و الله ی گوشم رو گاز گرفت..
بعد داخل گوشم گفت::میدونستی خیلی دوست دارم امیرم؟؟
باورم نمیشد...بالخره گفت دوسم داره...گفت...اونقدر ذوق کرده بودم که نفهمیدم قد فردی
که روبه رومه از هلن کوتاه تره..
نفهمیدم طعم لباش اون طعم همیشگی نیست...
نفهمیدم وقتی بقلش کردم قلبم طبش نگرفتم..
لحنم کش دار شده بود..با هیجان گفتم
::عاشقتم دختر..
قبل از اینکه حرکتی ازش ببینم ...لباسم رو با یه حرکت از تنم خارج کردم و هولش دادم
روی نخت و روش خیمه زدم...
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با ولع شروع کردم به بوسیدنش..
اونم همراهیم میکرد..
داغ کرده بودم..
توی یه حرکت لباسش رو از تنش خارج کردم و تمام تنش رو بوسه بارون کردم..ولی با یاد
اوردن اینکه اون دست من امانته عقب کشیدم..
هر دو نفس نفس نفس میزدیم..
مستی از سرم پریده بود...سرمو سمت هلن برگردوندم ولی با دیدن فردی که کنارم بود
خشکم زد...
مهناز؟؟؟؟؟
به سرعت سر جام نشستم و با تعجب و وحشت به مهنازی که با بدن نیمه برهنه کنارم بود
خیره شدم.
من چطور تونستم به هلن خیانت کنم؟؟
اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که چقدرخوب شد که به خودم اومدمو
باهاش رابطه برقرار نکردم..
به سرعت لباسام رو پوشیدم و خواستم از اتاق خارج شم که با حرفی که زد خشک شدم
::امیرم ..کجا؟؟تو که دوست نداری کسی بفهمه با من بودی؟؟
با خشم به سمتش چرخیدم که دیدم با یه لبخند خیلی زشت چندش به موبایلش خیره
شده..
به سمتش رفتم و به صفحه موبایل خیره شدم که نفسم ایستاد..
اون....اون..من بودم.....وااای نه.....من....اون
اون از رابطمون فیلم گرفته بود..با خشم خواستم موبایل رو ازش بگیرم که خیلی سریع
صحفه موبایل رو قفل کرد با همون لبخندش گفت
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::اااا..عشقم ..عمرا اگه اونه بهت بدم..اگه دوست نداری هلن جونت اینو ببینه..
دستشو روی سینه ام گذاشت و ادامه داد
::باید با من باشی...تا روزی که خودم بخوام..
نفسم ایستاد..
من چجوری به هلنم خیانت میکردم؟؟
ولی اگر هم قبول نمیکردم اونو از دست میدادم...
دستم رو توی موهام فرو کردم و اروم و با حرص گفتم::باشه..باشه..قبوله..ولی به شرطی
که هرگز نه هلن اون فیلمو ببینه و کسی از رابطمون خبر دار بشه..
خنده پر عشوه ای کرد و موبایل رو داخل کمد گذاشت و با یه شیشه مشروب به سمت من
اومد..
مشروب تا اخر سر کشیدم...تا حداقل یادم نباشه چقدر نامردانه برای منفع خودم به عشقم
خیانت کردم..
کاش اونشب اونکارو نمیکردم..
کاش اونشب میفهمیدم که...

ادامه دارد.....

هلن.
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صبح با کسلی از خواب بیدار شدم....اصال حال و حوصله هیچکسو نداشتم...به تخت نگاه
کردم...امیر رو ندیدم...نگران شدم. .یعنی کجاست...با یاداوری دیشب.....فهمیدم که چرا
اینجا نیست.....ناخداگاه اشکام جاری شدن...امیر...خیلی پستی.....خیلی...اشکامو پاک
کردم..من نباید از خودم ضعف نشون بدم...نباید....با سستی از تخت پایین اومدم...به
بیرون نگاه کردم..هوا ابری بود....معلوم بود همین االناست که بارون بگیره...بعد از اینکه
رفتم حموم و خودمو حسابی شستم اومدم بیرون و رفتم سمت کمد......یه سویشرت مشکی
و سفید برداشتم و یه شلوار ورزشی سفید که خط های مشکی داشت و آرام
آدیداس...لباسامو فوری پوشیدم..موهام هم بلند شده بود و هم هنوز خیس بودن....حوله
رو برداشتم تا موهامو خشک کنم که یهو در اتاق باز شد....برگشتم...میالد بود..با دیدنش
آهی کشیدم و برگشتم سمت آیینه...صدایی ذهنشو شنیدم *((دختری مرموز با موهای
درخشان...جالبه...خیلی هم جالبه))*
میالد -سالم...صبح به خیر....خوبی؟؟؟ آروم کلمو تکون دادم...اومد پشت سرم وایساد و
به موهام خیره شد...حوله رو از دستم گرفت و گفت
 موهات خیلی قشنگن.....همچنین درخشان....چرا این شکلین؟؟؟؟ فقط نگاش کردم...دلو دماغ نداشتم...از پشت بغلم کرد و در گوشم گفت
 خانومم از چی ناراحته؟؟؟یاد امیر افتادم...همون روزی که تو پارک .....نه...نه نه...من دیگه نباید بهش فکر کنم...من
باید فراموشش کنم..آره خودشه...ولی نمیتونم...نمیتونم لعنتی...داشت گریم
میگرفت...میالد دید هیچ حرف نمیزنم خودش شروع کرد به خشک کردن موهام..برای بار
دوم از خودم بدم اومد.....چرا میزاشتم یه نامحرم بهم دست بزنه؟؟؟؟؟ قلبم دیگه
نمیزد....آروم آروم بود........وقتی کارش تموم شد گفت
بیا پایین بریم صبحونه بخوریم...از دیروز تا حاال هیچی نخوردی. .گفتم
 باشه....تو برو..منم میام....خندید....نه بابااینم لبخند بلده؟؟ عجب....ولی لبخند های امیر یه چیز دیگس....تلخ خندیدم.....وقتی رفت
بیرون همون کاله منگوله دار مشکیمو برداشتم و موهامو ریختم توش و سرم کردم .....رفتم
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پایین...چشم گردوندم تا امیر رو دیدم.....لبخند زدم میخواستم برم سمتش که مهناز پرید
بغلش و گفت
 واااااای..سالم عشقمممم صبح قشنگت به خیر...لبخند از روی لبم ماسید....با بغض به این صحنه ها خیره شدم...امیر با اخم فقط سرشو
تکون داد....مهناز از گردنش آویزون شد و گونشو طوالنی بوسید...حس کردم قلبم داره
میسوزه.....دستمو گذاشتم رو سینم....یکی از پشت بغلم کرد و در گوشم گفت
 اومدی خانومی؟؟؟ میالد بود...میالد*((حتی فکرشم نمیکردم وقتی این دختر رو بغل میکنم کلی آرامش بهم تزریق
میشه...این دختر با بقیه دخترایی که دیدم خیلی فرق داره.....نمیتونم منکر آرامش وجودش
بشم....انگار این دختر یه چیزی داره که هی منو به سمت خودش میکشونه))* اهمیت
ندادم...چرا امیر پسش نمیزد؟؟؟؟ چرا میزاشت هی بهش بچسبه؟؟؟ این بود اون عشقی
که هی تو ذهنش میگفت؟؟ این بود اون دوست داشتنش؟؟؟ فشار دستای میالد دور
کمرم بیشتر شد...تازه به خودم اومدم....بد کردی امیر...خیلی بد کردی....بغضمو قورت
دادم....چشمامو سرد کردم و پوزخندی نشوندم گوشه لبم..امیر نگاش به من افتاد..لبخندی
زد...ولی تا نگاش افتاد به میالد اخماش رفت تو هم.....براش ابرو انداختم باال و دست میالد
رو گرفتم و گفتم
 میالدی...من گشنمه بریم یه چی بخوریم تا نیافتادم رو دستت....میالد دوباره خندید و لپمو کشید و گفت
 بریم خانومی...##########
امیر حسین.
داشتم اتیش میگرفتم...هه...خانومو ......منو باش که دیشب به خاطر اشتباهم چقدر عذاب
وجدان داشتم حاال میبنم هلن خانوم هم خودش تو کاره خیانته...با حرص دستی الی موهام
کشیدم....خیلی پستی هلن....خیلی پستی...هیچوقت ازت نمیگذرم...ازت متنفرم...متنفر....
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یهو خشمم فرو کش کرد و جاشو به غم داد....چرا...آخه چرا اینکارو با من کرد؟؟؟؟
با غم سرمو انداختم پایین...حاال که اون میخواد با میالد باشه......چرا من با مهناز نباشم؟؟؟
نه...نمیتونم...نمیتونم خدایا....اون حق نداشت این بال رو سر من بیاره...هه....منو باش
میخواستم بهش بگم مهناز چیکار کرده....ولی دیگه نمیگم...منم مثل خودش میشم...میشم
یه خائن! !!!!!!

هلن

سر میز صبحونه مهناز مدام عشوه می اومد و امیر براش لقمه میگرفت..
دیگه برام مهم نبود......یعنی میخواستم باور کنم برام مهم نیست....ولی بود....داشتم دق
میکردم....داشتم تظاهر میکردم برام مهم نیست...ولی خیلی برام مهم بود.....داشتم از
کاراشون حرص میخوردم..سرمو انداختم پایین....چیزای که مهناز میگفت آتیشم
میزد....دیگه غذا از گلوم پایین نمیرفت...لقمه ای رو که گرفتم بزارم دهنم گذاشتم رو
میز...میالد یه نگاه به من کرد و یه نگاه به لقمه....برش داشت فوری تپوندش تو دهنش...
میالد -واااای....چه خوشمزه بود....بازم میخوام....با تعجب نگاش کردم....عجبا...با تعجب یه
لقمه گرفتم خواستم بزارم سر میز که مچ دستمو گرفت و لقمه رو با دست خودم گذاشت
دهنش*(( با اینکه هیچ مزه ای حس نمیکنم..ولی با دست هلن یه چیز دیگس*))..
خندم گرفت....می خواستم میالد رو جایگذین کنم...جایگذین امیر.....ولی خودمم میدونستم
این کار غیر ممکنه
به اسرار میالد قرار شد تا اماده شیم و یه چرخی داخل یکی از جنگلهای اون اطراف بزنیم..
می خواستم به امیر ثابت کنم بد کسی رو از دست داد....میخواستم بهش بفهمونم تاوان
دلشکستن خیلی سنگینه....
موهایی که االن بلند شده بود رو باالترین نقطه سرم جمع کردم و یه مدل ازاد بافتم و روی
شونم رها کردم..
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چشمام رو که کشیده شده بود با یه خط چشم درشت تر کردم...
مژهام رو فر کردم...
یه رژ البالویی با برق لب مایه که لبام رو به رخ میکشید...
لباسم رو با یه شلوارک جین که بلندیش تا کمی باالتر از مچ پام بود عوض کردم..
و یه لباس استین بلند که روش یه طرح اسکلت بود و یه جلیغه که با شلوارک ست بود و
کاله دار بود عوض کردم..الک نقره ای براق رو زدمو روش رو با طرح اسکلت کوچک شکل
دادم..
کاله جلیغه رو روی موهام کشیدم و نیم پوت های مشکیم رو هم پوشیدم و از اتاق خارج
شدم...
همزمان بامن میالد و هومن و کیانا هم از اتاق هاشون خارج شدن..
با دیدن تیپ میالد ..پقی زدم زیر خنده...
خیلی باحال شده بود...
لباساش یه شلوار مشکی مدل رپری و یه لباس مشکی استین کوتاه که روش کت جین پر
از طرح و نقش و نگار رو پوشیده بود..با یه کاله رپری مدل تتلو...
با اون قیافه جدی و اخمالوش تیپش خیلی باحال بود...
اونقدر با کیانا و هومن بهش خندیدیم که صداش در اومد...
به سمت من اومد و دستامو گرفت و دنبال خودش کشید...
جلوی در ایستاده بودیم و منتظر بقیه..
همون لحظه امیر و مهناز هم اومدن..
پوزخندی رو لبم نشست...
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بعد از صبحونه ی صبح امیر همه ی وسایلش رو از اتاق من خارج کرده بود.....دلم
میخواست حرفی بزنه..ولی هیچی نگفت...منم غروروم اجازه نمیداد که چیزی بگم...لحظه
اخر با اون حرفی که زد قلبم شکست
 دیگه از این به بعد....دو...دوست....دوست...دوست ندارم....بهتره منو فراموش کنی..بعداز زدن این حرف خیلی سریع از اتاق خارج شد...با بهت به در بسته شده خیره
شدم...چ...چی....چی گفت؟؟؟ گفت.....گفت...دیگه....دوسم نداره؟؟ خندم
گرفت...خندیدم...بلند و از ته دل...اینقدر خندیدم که اشکام در اومد....خندم قطع
شد...اشکام همینجوری میریختن رو صورتم....دروغ گفت...داشت دروغ میگفت نه؟؟؟
اون..اون...خودش همیشه قربون صدقم میرفت...نکنه عشقش به من سرد شده؟؟ نکنه
واقعا دیگه دوسم نداره؟؟ هه.......خوب منم دوست ندارم...منم دیگه دوست ندارم....ولی
خودمم میدونستم که دارم دروغ میگم...من امیر رو از ته دلم دوسش داشتم.....به حرف
های امیر فکر کردم....حرفاش بوی صداقت نمیداد...پس....پس...نه...نه نه...هلن گول
نخور...اون دیگه دوست نداره....با همین فکر به امیر و مهناز که داشتن میومدم خیره شدم
خواستم به مهناز تیکه بندازم که با حرف سهیل حرف تو دهنم ماسیدن و بدون درک
موقعیت زدم زیر خنده...
حاال مگه خندم بند می اومد..
سرم رو داخل گردن میالد فرو برده بودم و داشتم می خندیدم که با صدای امیر سرمو از
گردن میالد خارج کردم وبه امیر نگاه کردم..

اون چطور به خودش اجازه داد به من بگه.....
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ادامه دارد):):):
امیر

بعد از اماده شدن با مهناز به سمت طبقه پایین رفتیم...
وقتی به جایی که بقیه بودن رسیدیم با دیدن هلن حرصم گرفت...
هه خانوم تا دیروز با من ست بود االن با میالد خان...
معلوم بود می خواد یه چیزی بگه...
ولی وقتی یهو سهیل گفت
::داداش یکم رنگم می زدی صورتت گیتارم برمیداشتی میشدی شکل این رپر قاطی ها..
با این حرفش هلن بی توجه به موقعیت زد زیر خنده...
یقه ی میالد رو گرفته بود و سرشم داخل گردنش بود و می خندید..
بعضی اوقات هم با مشت میزد به سینه میالد..
اعصاب دیگه واقعا خورد شده.بود....
بدون اینکه بدونم داخل چه موقعیتی هستیم با حرص گفتم
::اگه ه*ر*ز*ه بازیاتون و عشوه هاتون تموم شد بریم...
با این حرفم خنده ی هلن قطع شد و اولش با تعجب بهم نگاه کرد و بعد تعجبش به
اعصبانیت تبدیل شد و سمت من اومد و.....
******************
هلن

اون چی گفت؟؟چطور به خودش جرعت داد به من انگ ه*ر*ز*گی بزنه؟؟
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به سرعت به سمتش رفتم و بدون درنگ یکی خوابوندم داخل گوشش..
از اونجایی که ضربم قوی بود و االن هم اعصبانی هم بودم ...پرت شد روی زمین..
با صدای بلندی که بی شباهت به نعره نبود گفتم
::تو به من میگی ه*ر*ز*ه؟؟ تو؟؟؟تویی که هر شب داخل بقل مهناز جونتی؟؟تویی که
من با چشمای خودم دیدم با مهناز رابطه داری؟؟
یک بار...فقط یکبار دیگه به من انگ ه*ر*ز*گی بزنی و یا داخل رابطه ی من و میالد
دخالت کنی کاری میکنم که هر لحظه ارزوی مرگ کنی....
میدونستم االن داخل چشمام رگه های قرمز به وجود اومده..
به سختی خودم رو کنترل کردم که نیشم بلند نشه..
بی توجه به امیری که دستش روی صورت بود و با تعجب به من خیره شده بود دست میالد
رو گرفتم و از ویال خارج شدیم...
**************
امیر
پس اون میدونست...
برای همین بود رفته بود با میالد..
لعنت به تو امیر...لعنت به تو....
اگه یه روز قرار بود بخاطر خیانتت ببخشدت االن بخاطر حرفی که بهش زدی نمی
بخششت...
با حرص از جام بلند شدم...همه داشتن با تعجب نگام میکردن....سهیل با تعجب گفت
 امیر...عصبانیتم رو سر اون خالی کردم
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 خفه شو...نمیخوام صداتو بشنوم....برگشتم سمت مهناز..بدنم از شدت خشم میلرزید....با خشم غریدم
 بفرما....زهر خودتو ریختی؟؟؟ دیگه برام مهم نیست اون کلیپو پخش میکنی یا نه.....فقطاینو بدون..اگه یه بار دیگه....فقط یه بار دیگه دور برم بلکی خونتو میریزم....

بدون توجه به بقیه از ویال خارج شدم که همون لحظه با دیدن صحنه ی ای که روبه
رومون بود نه تنها من بلکه همه خشکشون زد...
کنار هلن و میالد...
اونا.........

ادامه دارد):):):
هلن

اعصابم داغون بود....
همینجوری داشتم میالد رو دنبال خودم میکشیدم که یهو دستم کشیده شد و لب های
میالد روی لب هام قرار گرفت ...د بیاااااا....اینم که مثل امیره....هی زارت و زورت تا اتفاقی
میافته درجا.....ای بابا.....پسش زدم....چون دلم نمیخواست....پووووووف...اخمامو کشیدم
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تو هم...میالد با خنده دستاشو دور کمرم حلقه کرد....خواستم پسش بزنم که یهو یکی
گفت::اهمممم...
با شنیدن صدا هول شدم و خودم کشیدم عقب که پام سر خورد و با نشیمن گاه مبارک
نقش زمین شدم...
همون جوری که غرغر میکردم سرم رو سمت کسی که پرید وسط صحنه چرخوندم....
که با دیدن فردی که باالس سرم بود عین خری که به تیتاب داده باشن ذوق کردم و خودم
شوت کردم داخل بقلش...
با ذوق و به فرانسوی گفتم:::وووااایییی امیننننن.کی اومدی ایران؟؟؟
همون جوری که دستام دور گردنش بود و باهام رو هوا دستاشو دور کمرم حلقه کرد و با
خنده گفت
::دختر تو هنوز مثل میمونی؟؟؟
با حرص زدم تو سرش که یه صدای دیگه گفت::اوهو...هلن خانوم اقامون رو اذیت کنی با
من طرفی...
با ذوق فراوان از بقل امین بیرون اومدم و هولش دادم اونور که افتاده داخل باغچه و
خودم پریدم داخل بقل اریکا...
ملیکا هم خودش عین ادم بقلم کرد...
همین جوری داخل بقل هم بودیم که یهو چندنفر با هم گفتن:اینا کین؟؟
به سمت بچه ها که هر کدوم با تعجب به ما نگاه میکردن چرخیدم و با نیش باز گفتم
::معرفی میکنم..ملیکا ..اریکا و امین دوستان من و هیراد داخل فرانسه...
همه با بچه ها سرم احوال پرسی کردن..ولی امیر اصال حواسش نبود..
وارد ذهنش شدم
((*یعنی اونا چی هستن؟؟امکان نداره خوناشام باشن چون خودم دیدم یهو ظاهر شدن*))
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هول کردم...نباید کسی بفهمه اونا چین...
با صدای بلند ویکم ترسیده گفتم:::اووومممم بهتره بریم..
و بدون توجه به بقیه دست ملیکا و اریکا رو گرفتم شرو کردم به راه رفتن...
اونا هیچوقت نباید بفهمن که اونا چه موجوداتی هستن..
هرگز نباید بفهمن اونا....

ادامه داد):):):
اگه گفتین اونا چین؟؟؟؟؟؟
همینجوری داشتم اریکا و ملیکا رو دنبال خودم می کشوندم که یهو جفتشون وایسادن و
منو هم نگه داشتن....اریکا گفت
 چه خبرته؟؟؟ چرا این یابو راه میری و ما رو دنبال خودت میکشونی؟؟؟ از لقبی که بهمداد خندم گرفت...با خنده یه پس گردنی حسابی بهش زدم و گفتم
 خو بیشور...شما دیونه ها یهو ظاهر شدین هیچ نمیگین االن لو میرین؟؟؟دیدم اریکا قیافه متفکری به خودش گرفت...ملیکا خیلی اروم گفت
 خوب...حاال که چیزی نشده...ملیکا بر خالف اریکا که لنگه خودم بود خیلی ساکت و اروم و صد البته مغرور
بود.....اوالش اصال محل سگم بهم نمیداد....ولی کم کم راش انداختم...به جز من با کسی
دیگه ای اصال خوب نیست...به اریکا نگاه کردم...هنوز تو ژست متفکر خودش بود...با
مشت زدم به بازوش که جیغی کشید و گفت
490

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

 ای من بیام سنگتو بشورم...بیشور خو زورت زیاده چرا من بدبخت رو میزنی؟؟ اصال چراپریدی وسط فکر کردنم؟؟اصال چرا بی اجازه پریدی وسط تفکراتم کره بز؟؟ با خنده گفتم
 اوال اون کره خره.....نه کره بز...دوما...زیادی فکر نکن...چون به مخ معیوبت فشار میاد.....دوباره جیغ کشید و گفت
 خیلی االغی ...نفهم.....گاو میش....خر چیشونه....زدم زیر خنده....این فحش را خودم یادش دادم...البته همون نمیتونست کامل بگه...مثال به
خر چسونه میگه خر چیشونه...
داشتم ریز ریز میخندیدم که یهو اریکا گفت
::هلن باالخره فهمیدی که کی هستی؟؟
با این حرفش یاد روزی که فهمیدم ارنیا هستم افتادم...یکی زدم تو سرش و با حرص تند
تند شروع کردم به حرف زدن
:::خو بیشعورا...ابله ها--- ...هاشما نباید به من بگید؟؟پدرم در اومد تا فهمیدم...تازه از اونا
بدتر...چرا شما نگفتین منم چندتا از قابلیت های شمارو دارم؟؟من بدبخت همش...
خواستم ادامه بدم که یه صدای از پشت سرم گفت::اونا چی هستن؟؟
به سمت صدا برگشتم ...امیر رو که دیدم خیالم راحت شد...
یهو یه تصویر تار به شکل یه اجنه پشت سرش درست شد و اجنه با یه چیزی که شکل
چوب بود زد تو سرش...
همزمان با ضربه منو اریکا و ملیکا یکه ای خوردیم ....با فریاد گفتم::امیینننن اون بنده خدا
جزو........
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ادامه دارد):):):

امیر
داشتم پشت سر دخترا میرفتم که یهو دعواشون شد...
دیدم هلن یه چیزایی درباره ی نیرو های جدید میگه...
داشت یه ریز حرف میزد که گفتم::اونا چین؟؟
اول یکه خورد...ولی وقتی برگشت و دید منم یه نفس عمیق کشید و خواست یه چیزی بگه
که یهو یه چی
تتتتتققققققق
خورد تو سرم و دیگع هیچی نفهمیدم..
*************
هلن
با فریاد گفتم:::ااااممممییییننننن اون بنده خدا جزو خودیا بود...
امین سرشو خاروند و با تعجب گفت::یعنی خوناشامه؟؟؟
با دست کوبوندم تو سرم و گفتم.
::نخیییرررر...گرگینس...ولی طرفدار منه...
یه نگایی به امیر کردم و با چندش گفتم
::امین اینو جمع کن انگار شله زرد پخش شده است...
با این حرفم بچه ها پوکیدن از خنده..یهو صدای پا اومد ...
دخترا دستای من گرفتن و امین دست امیر و غیب شدیم..
با ذوق به اون موجوداتی که مثل روح بودن خیره شدم و گفتم:::ووااایییی چه باحالن اینا...
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برگشتم سمت دخترا و گفتم::یعنی همه ی اینا مثل شمان؟؟
اریکا عین گوسفند سرشو تکون داد.و منم یه پس گردنی محکم نثار اون گردن شکل زراف
اش کردم تا یاد بگیر هی عین بز و گوسفند سر تکون نده...
میالد داشت دنبال ما میگشت..
منم که کرم...
رفتم پشت سرش و زدم رو شونش..
برگشت ...ولی هر چی نگاه کرد دید چیزی نیست...
دوباره چرخید که با اخرین توانم زدم تو سرش با سر رفت داخل گل هایی که در اثر بارون
به وجود اومده بودن...
با ذوق به میالدی که نقش زمین بود خیره شدم...خواستم با پا بزنم تو کمرش که ملیکا
دستم و گرفت و همینجوری که میکشید غر زد
::دختر بیا تو رو دوباره مرئی کنیم که تو جنبه نداری...
بردم پشت درخت و باهم مرئی شدیم..
از گردنش اویزون شدم و با نیش باز گفتم::وواااییی ملییییی..چنقده باحالید شما..
یهو صدای ناله اومد...برگشتیم دیدیم امیر داره بهوش میاد..
هممون داخل چندسانتی صورتش ایستادیم که تا چشماشو باز کرد و مارو دید ترسید و پرید
عقب که با سر خورد داخل تنه ی درخت و دوباره بیهوش شد...
صورت هممون جمع شده بود..
من به جای امیر دردم گرفت...همینجوری با چندش و صورتهایی درهم به امیر خیره بودیم
همینجوری داشتم به قیافه امیر نگاه میکردم.....صورتم از هم باز شد....چرا تا حاال دقت
نکرده بودم وقتی میخوابه جذاب تر میشه؟؟؟؟ تا حاال دقت نکرده بودم وقتی خوابه شبیه
پسر بچه های کوچولو میشه.....آروم کنارش زانو زدم و بی اختیار با پشت دستم گونشو
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نوازش کردم....چه پوست نرم و لطیفی داشت....خاک بر سرش...اخه کدوم مردی رو دیدی
پوستش نرم باشه؟؟؟؟ تمام اتفاقات قبل رو فراموش کردم...یه لبخند بی اراده اومد گوشه
لبم....حضور بقیه رو فراموش کرده بودم...انگار فقط من بودم و امیر...قلبم بازم بی قراری
می کرد و کار خودش رو از سر گرفته بود.....ولی این بار فرق داشت...یه جور دیگه
میزد...طپش هاش متفاوت بود.....میتونستم صدای بلند ضربان قلبم رو بشنوم...ناخداگاه
صورتمو به صورتش نزدیک کردم....نگام رو از چشمای بستش گرفتم و سوق دادم روی
لباش ....طمعشون واقعا عالی بود ...ولی دلم میخواست خودم طمع لباشو بچشم...به قدری
نزدیکش شده بودم که نفسام به لباش میخورد...یهو با سرفه یه نفر وایسادم
 اهمممممممم....اهممممممممممم..با خودم اول گفتم....ای تو روحت حلما ...باز مگس مزاحم فرستادی......بعد ادامه
دادم...این یارویی که اهممم اهممم کرد حنجرش جر نخورد؟؟؟ اخه خیلی بددد سرفه
کرد....با حرص چشامو روی هم فشار دادم....نه به اون....نه به این.....پووووووف....با حرص
برگشتم سمت اون مگس مزاحم که پرید وسط حس و حالم....یعنی دلم میخواست اول
تمیز بشورمش...بعد خوب جرش بدم تا خیسیش کامل بره و بعد محکم بتکونمش تا
چروکیدگیش از بین بره و بعدددددد روی بند رخت بندازمش تا خشک بشه و
بععععددددددد اتوش کنم تاش کنم بزارمش تو کمد.....وقتی برگشتم امین رو دیدم که با
بهت نگام میکرد...ملیکا بی تفاوت و اریکا با شیطنت....ای مارمولک موذی...پس کار تو
بود....حالتو میگیرم....با حرص بلند شدم که برم بزنم پس اون گردن مثل زرافش به قول
نویسنده دوم جایگذین (( ملودی جونممممم))....که امین با ناباوری گفت
 هلن......تو....تو....هلن -من چی؟؟؟؟؟دیدم هیچی نمیگه با حرص یکی زدم پس کله اریکا که جیغش در
اومد
اووووووی یابو......دستت بشکنه ...ای تو روحت .....بیشور عوضی....گردن برامنزاشتی.....از بس زدی پس کلم کور شدم...بابا ولم کن دیگه....اصال تو چرا ملیکا رو
نمیزنی؟؟؟؟چرا هی گیر دادی به من؟؟ ههاااا؟؟؟ با خنده گفتم
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 آخه کتک خورت ملسه....با حرص خواست بزنه پس کلم که سرمو خم کردم....براش زبوندر اوردم...یهو یاد یه چی افتادم....زبونمو بردم تو با دست کوبیدم تو پیشونیم و گفتم
 وااااای......اینقدر حواسمو پرت کردین که یادم رفت برای چی اینجام.....همشون با تعجبگفتن چی؟؟؟؟ گفتم
 ای بابا...من باید از زیر زبون میالد یسری چیزا بکشم بیرون....شما یهو اومدین به کلفراموش کردم...من برم فعال....امیر به هوش اومد بفرستینش

پیش من...درضمن....به هیچ وجه....به هیچ وجه نمیگین شما کی هستین ....وگرنه یه
جنگ خیلی بدی راه میافته...ملیکا با ناباوری گفت.
 جنگ؟؟؟ منظورت چیه؟؟؟؟سوالشو بی جواب گذاشتم و رفتم سمت میالد....تو طول راه سر و وضعمو مرتب
کردم...بنده خدا هنوز هنگ همون جایی که پرتش کرده بودم نشسته بود.....شدیدددد
خندم گرفته بود ناجور....
دستمو روی شونش گذاشتم که.....
ادامه دارد):):):

دستمو روی شونش گذاشتم که...
که یهو دستم کشیده شد و میالد با سرعت خوناشامی جاشو با من عوض کرد....
حاال من روی زمین بودم و اون روم...
با ترس بهش نگاه میکردم..
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اروم از روم بلندشد و تندوتند گفت
::ببخشید..ببخشید نمی خواستم بترسونمت...
یه نفس عمیق کشیدم و گفتم::چیزی نشد...فقط شکه شدم...به چشماش نگاه کردم و
سرمو یه وری کردم و گفتم::چجوری همیچین کردی؟؟
کالفه دست تو موهاش کشید و گفت
::نمی خوام تورو هم از دست بدم...مطمعا می ترسی...
برای اینکه از زیر زبونش حرف بکشم دستام دور گردش حلقه کردی با همون نگاه مظلوم و
کنجکاو و سر یه وریم عین دختربچه های تخس گفتم::نه..نه ..قول میدم نترسم
بگو...خخخوووااااهههشششش...
خندید و لپمو کشید...منو از خودش جدا کرد..
اول یه نفس عمیق کشید و دستاشو توی موهاش کشید...
دهنشو باز کردو هنوز اولین کلمه رو نگفته بود صدای خش خش اومد...
دلم می خواست سرم به دیوار بکوبم...
زیر لب با حرص گفتم:::ای تو روح جفتتون..االن که قرار نبود کاری کنه که پارازیت
انداختین..
میالد با ابروهای باال رفته گفت::چیزی گفتی؟؟
یه لبخند حرصی و مصنوعی زدم و گفتم::نه با خودم بود...
همون لحظه ملی و اری و امی و امیر از بین درختا اومدن....
من قرمز شده بودم و ملیکا و امین به درخت و اسمون نگاه میکردن و اریکا ریز ریز
میخندید و امیر هم عین سکته ای ها به بقیه نگاه میکرد..
همون جوری که سعی میکردم نزنم لهشون کنم با حرص و دندونای کلیدشده گفتم::بهتره
بریم پیش بقیه...
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و بعد جلو تر از همه شروع کردم به راه رفتن..
در همون حالم نویسنده ها و اون چهارتا رو مورد عنایت قرار دادم....
به بچه ها که داخل یه االچیق درختی بودن رسیدیم...
امیر که هنوز هنگ بود...مهناز باحرص به من نگاه میکرد..اون سه تا می خندیدن و یواشکی
برای همدیگه چشم و ابرو می اومدن..که خدا رو شکر میفهمیدم چی میگن..
میالد کالفه بود...سهیل با غم به من نگاه میکرد..
کال جو داغون بود..
منم پاشدم و وسط وایسادم و بلندگفتم
:::بچچچههههه هاااااا.
همه از جا پریدن...و به من نگاه کردن که ادامه دادم::من حوصلم سر رفت...میگم بیاین
یکاری کنیم....من میگم....
هنوز حرفم نصفه بود که.....

هنوز حرفم نصفه بود کا بارون شدت گرفت..
با ذوق به بارون نگاه کردم و دستامو بهم کوبیدم و گفتم::جفت جفت زیر بارون برقصیم..
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همشون چشماشون گرد شده بود...
بی توجه به اونا ادامه دادم::من اسپیکرم رو اوردم..فلشم هم هست...رقص چرخشی
فرانسوی...پاشین ببینم...
همه رو بلند کردم...امین و ملیکا..سهیل و رایکا...کیانا و هومن...مهناز اول خواست با امیر
باشه ولی وقتی امیر بهش بی محلی کرد چسبید به میالد...امیر دستشو سمتم گرفت...
بی توجه میالدی که از چشماش خون میچکید دستم رو داخل دستای امیر گذاشتم و از
االچیق خارج شدیم...همه ی بچه ها حلقه زده بودن..
منو امیر وسط بودیم و بقیه دورمون..اهنگ شروع شد..ریتم این اهنگ رو دوست داشتم...
اهنگ فرانسوی ...Ou Va Le Monde
یه اهنگ تند بود ...این اهنگ یه همراهی خاص داشت...داخل این اهنگ هر دو نفر باید
باهم حرکات بدنشون رو تکون میدادن و مهم تر رقص پا و چرخش ها بود...
عاشق رقصش بودم و حاال که پارنتر امیر بود خیلی بهتربود ...کسایی که دور ما بودن
هرچند دقیقه یک بار پارنتر هاشون رو عوض میکردن..
فقط ما بودیم که تغییری نمیکردیم...
بارون شدت گرفته بود...کالهم از سرم افتاده بود و موهای خیسم دوباره برق میزد..
اهنگ تموم شده بود و بقیه پارنتر هاشون رو باال نگه داشته بودن ولی امیر منو روی
دستاش خوابونده بود..هر دو با نفس نفس به هم خیره بودیم ...دوست نداشتم چشم از
اون میشی ها بگیرم..ولی همه داشتن از هم جدا میشدن...باید اطالعاتی رو که قرار بود از
میالد بگیرم رو به امیر بگم..برای همینم لب زدم::اتاق من فردا برای اطالعات..
اروم منو از روی دستاش بلند کرد..حاال رخ به رخ هم بودیم...
دلم برای دین اون میشی ها از نزدیک تنگ شده بود...میخواست ببوستم که سرمو بردم
عقب.....با غم بهم نگاه میکرد
بهش خیره بودم..
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عقب گرد کرد وبا سرعت ازم دورشد...
سرم رو به سمت اسمون گرفتم..
همه داخل االچیق بودن و من زیر بارون...شالق بارون به صورتم می خورد..اولین قطره از
اشکم چکید...دومی..سومی و به همین ترتیب..
با خودم گفتم::کاش میشد ببخشمت امیر...
و ای کاش اون شب می بخشیدمش..
ای کاش می بخشیدمش تا....

یکم دیگه زیر بارون موندم و به دنبال بچه ها رفتیم ویال
################

همه یه لباسام خیس بود و موهام به طرز عجیبی برق میزد...تا حاال انقدر زیاد برق نزده
بود....درخشش هم خیلی عجیب شده بود....مثل این نبود که درست مثل المپ
بدرخشه...بلکه انگار یه چیزه خاصی تو موهام جریان داشت...از ابتدای موهام که سرم
میشد میومدن و به اخر موهام میرسیدن....رفتم کنار شومینه ای که میالد روشن کرده
بود...بقیه بچه ها دور شومینه سالن غذا خوری جمع شده بودن...ولی من تو نشینمن....دلم
نمیخواست فعال تو جای شلوغی باشم...فعال میخواستم روی نقشم فکر کنم و بفهمم که
چجوری از زیر زبون میالد حرف بکشم بیرون.....سردم بود...خودمو بغل کردم تا کمی گرمم
بشه....ولی نشد.....بعد چند دقیقه یهو گرم شدم....چشمامو بستم و نفس عمیقی
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کشیدم....بوی سرد و تلخ عطرش رو به ریه هام کشیدم.....امیر!!!! منو بیشتر به خودش
چسبوند.....خواستم از بغلش بیام بیرون که در گوشم اروم گفت
 فقط میخوام گرمت کنم....وقتی کارم تموم شد میرم.....حرفی نزدم ...به شعله هایشومینه خیره شدم...کم کم بدنم گرم شد...قلبم که خیلی آهسته میزد با حضور گرم امیر
دوباره خیلی قوی و محکم میزد....امیر سرشو گذاشت روی شونم و دستشو گذاشت روی
سینم...خواستم دستشو بردارم که صدای ذهنش توجهمو جلب کرد*(( کاش این
قلب.....برای من....بی قراری میکرد...کاش اون حرفو بهش نمیزدم....کاش....وای))* سریع
دستشو برداشت و از من جدا شد*(( ای خدااا....چرا من هی یادم میره اون میتونه ذهن ادما
رو بخونه؟؟؟؟ پووووف *))....همین که ازم جدا شد ...دوباره سردم شد....پشتم به امیر
بود...ولی میدونستم که االن داره پنجه هاشو تو اون موهای خوش حالتش فرو میکنه و
کالفه است.....با خودم گفتم...این قلب برای تو بی قراری میکنه...ولی خودت خبر
نداری...خودت خواستی که....اصال ولش کن....بعد چند دقیقه صدای پا شنیدم....دوباره
نفس عمیق کشیدم.....این یکی میالد بود...بوی عطر میالد کامال سرد بود.....سرد
سرد.....خیلی خوشبو بود.....یه چیزی افتاد رو شونه هام.....بهش نگاه کردم....پتو
بود...اوخیییییییی...چنگده خوشگله.....عکس بابا اسفنجی روش بود.....خندم گرفت...من
موندم تو این که میالد اینا رو از کجا میاره......صدای نفس های پر حرص امیر رو
میشنیدم....میالد خیلی سردگفت
 بهتره بری خودتو گرم کنی....از همین االن کارت شروع میشه...برو....امیر حرصی گفتامیر -باشه.....
وقتی امیر رفت میالد کنارم نشست....تازه نگام افتاد به دستش....یه لیوان بزرگ سفالی
بود که بازم در کمال تعجب عکس بابا اسفنجی روش بود...لیوان رو گرفت سمت من....با
کنجکاوی به محتویاتش نگاه کردم....آخجووووونننننننننننننن.....شیر کاکائو بود.....با ذوق
بچه گونه ای لیوان رو ازش گرفتم....بخارش که به صورتم میخورد باعث میشد گرمم
بشه.....با لبخند یه جورعشو خوردم....عالیه....گرم و مطبوع ...همینطوری که میخوردم به
میالد نگاه میکردم....با خنده موهامو بهم ریخت و گفت
 چرا مثل بچه کوچولو ها میخوری؟؟؟500
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لحنش گرم بود..برخالف چند دقیقه پیش که با امیر سرد بود...
وقتی دستشو گذاشت رو سرم یکم سرمو خم کردم....با مظلومیت گفتم
 خو چیکار کنم دوست دارم دیگه.....راستی...تو سردت نیست؟؟؟؟خندید و گفت
 نه....سردم نیست...........گفتم وا....بی خی....تو نمیخوری؟خیلی خوشمزه است هااا ....با لبخند تلخی گفت من مزه این چیزا رو حس نمیکنم....کال مزه هیچ غذای رو حس نمیکنم...مثال خودمو متعجب نشون دادم و گفتم
 وا...مگه میشه؟؟؟همونجوری که خیره اتیش بود گفت
 اره میشه چون من.....من....من با بقیه فرق میکنم.....با تعجب گفتم ها؟؟؟؟ منظورت چیه؟؟؟؟بازم خیره اتیش بود.....بعد چند دقیقه گفت
-اگه بهت بگم.....ازم....نمیترسی....یا...ازم دور نمیشی؟؟؟؟

بی معطلی گفتم
 نه نه....اصال....حاال بگو.....دارم از فضولی میترکم...بالخره نگاشو از اتیش گرفت و به منخیره شد....یکم خیره تو چشام نگاه کرد و گفت
 من یه خون اشامم!!!!!لیوان از دستم افتاد....قبل از اینکه بخوره زمین میالد سریع گرفتش...با بهت و ناباوری
نگاش کردم....چقدر راحت خودشو لو داده بود....برای چی؟؟؟؟ یکم نگام کرد و گفت
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تو...االن ....ازم.....میترسی؟؟؟نگاش کردمگفتم
 شوخی میکنی؟؟؟ درسته؟؟؟ جدی زل زد بهم....گفتمیعنی....تو...واقعا...خون....آ...شامی؟؟؟؟ با جدیت سرشو تکون داد....دهنم باز موند((البته اینا همش فیلمه هااا...برای خر کردن میالد)) با نگرانی نگام کرد*((نکنه اگه فهمیده
من خون اشامم ولم کنه بره؟؟؟ نه.....نه نه...من تحمل یه شکست دیگه رو
ندارم....نمیزارم بره...نمیزارم*))....شکست؟؟؟ مگه میالد...قبال عاشق شده؟؟؟ بیخیال
بعدا میفهمم
....یهو نیشم شل شد....با ذوق دستامو بهم کوبیدمو گفتم
 جدی میگی؟؟؟؟؟مثل منگال نگام کرد....گفتم
 وااااای..خدایااا..باورم نمیشههههههه....من همش فکر میکردم خون اشاما تو افسانههان...ولی االن...یکیشون

جفتم نشسته....وییییی....پس بگو چرا انقدر خوشگلی پدر سوخته... .وای....چی میشد منم
یه خون اشام بودم؟؟ اوووفففففف....بینم.....تو االن چند سالته؟؟؟ تو تابوت
میخوابی؟؟؟تبدیل به خفاش میشی؟؟؟؟؟ بری جلو آفتاب میسوزی؟؟؟؟ خون
میخوری؟؟؟ ای بابا...خوب منگل معلومه خون میخوره...ایتم سوال که تو میپرسی؟ ((
دیونه شد رفت))
از چیزای که گفتم خندم گرفت...اخه بگو عقل کل...تو کی خفاش شدی که داری از این
بنده خدا میپرسی؟؟؟ به زور جلو خندمو گرفتم و به میالد خیره شدم...با دهن باز و چشای
گشاد شده نگام کرد.......نگام افتاد رو نیش هاش....نمیدونم چرا مور مورم شد....یهو ترکید
از خنده.....چون یهویی این کارو کرد با ترس سه متر تو جام پریدم.....بریده بریده گفت
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 ت....ت....تو.....ای....ای...این ار..اراج....اراجیف رو....از......ازکجا...شنیدی.....اخه....بچه...
دوباره زد زیر خنده...وا...مگه چی گفتم؟؟؟ اها....اون خفاشه رو میگه....به زور خندمو
خوردم....اگه میخندیدم حتما شک میکرد....با خنده گفت
 از سن که بگذریم...من نمیتونم بخوابم...و در مورد خفاش همبا خنده ادامه داد
 نه....من همین شکلیم....جلوی افتاب هم برم.....بزار یه روز خودم بهت نشون میدم چهبالیی سرم میاد....متفکر سرمو تکون دادم...یهو بی هوا خیلی آروم گونشو نوازش
کردم....پوستش خیلی نرم و سرد بود.....خندش قطعشد و به چشمام خیره شد...از سرمای
بدنش لرزیدم....دستمو عقب کشیدم که دوباره دستمو گرفت و گذاشت رو صورتش....با
ناراحتی گفت
 میبینی؟؟؟؟؟؟ من خیلی سردم نه؟؟ بایدم باشم.....خصلت خون اشاما همینهدیگه...بدنشون مثل یه تیکه یخه....بهت حسودی میکنم هلن....دلم میخواست جایی تو
باشم....دلم میخواست مثل تو بدن گرمی داشتم...یه قلب داشنم تا میزد....میتونستم شبا
بخوابم...میتونستم وقتی آفتاب هست راحت برم بیرون.....ولی....نمیشه...هیچکدوم از اینا
امکان پذیر نیست...
با تعجب گفتم
 آخه برای چی؟؟؟؟مگه...مگه...خون اشاما....ادامه حرفمو خوردمنفس عمیقی کشید*((نباید بهش میگفتم من کیم....لعنتی...باید حواسشو پرت کنم ولی
چجوری؟؟؟ آهان...فهمیدمB. M.Bخودشه))*
یهو بلند شد و دست منو گرفت.....بلندم کرد...با تعجب گفتم
 چیکار میکنی؟؟؟ بدون توجه به من......منو دنبال خودش کشوند...پتو از دستمافتاد....همینجوری داشتم دنبالش میرفتم که دوباره رسید به اون دیواره که همش مکعب
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بود....وقتی بازش کرد منو برد تو....در بسته شد....دستمو ول کرد و رفت سراغ دیوار سمت
چپ....یه نوری از زیر دستش برای چند لحظه اومد بیرون و.....

دیواره شکاف خورد و کامل باز شد.....با تعجب به راهروری روبه روم خیره شدم.....میالد
وارد راهرو شد و منو دنبال خودش کشوند....راهرو خیلی تاریک بود...به زور جلومو
میدیدم....در مخفی پشت سرمون بسته شد...االن دیگه کامل تاریک بود....میالد یه بشگن
زد که همه جا روشن شد....جل الخالق گفتم
 اووووف.....انجا چقدر خفنه...راستی...ما برای چی االن اینجاییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟.......میالددستمو ول کرد و گفت
 یادته....بهم گفتی میخوای بدونی  B. M.Bچیه.....االن اوردمت تا بهت بگم چین....نیشمداشت باز میشد که جلوشو گرفتم.....با ذوق گفتم
 راست میگی؟؟؟؟ جون من؟؟؟چشاشو دوخت به زمینآروم زیر لب زمزمه کرد
 جونتو قسم نخور....خیلی برام عزیزه......ابرو هام پرید باال....دقت کردین من چقدر عزیز شدم؟؟؟؟ بیخیال......گفتم
 چیزی گفتی؟؟؟؟ چشاشو اورد باال و گفت هیچی هیچی بریم...دوباره دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند...اخ دستم کنده شد ازبس کشیدش..جلویی یه در نگه داشت....یه دستگاهی کنار در بود...میالد خم شد و دکمه
ای رو فشار داد....اون دستگاهه دوربینی رو بیرون اورد...میالد چشمشو نزدیک دوربین
کرد...نور قرمزی از دوربین بیرون اومد و چشم میالد رو بازرسی کرد....در با صدای تیکی باز
شد...با هم رفتیم داخل.....تکنولوژیشون خیلی باال بود....بایدم سیستم امنیتی نداشته
باشن...تا زمانی که همچنین دم و دستگاهی دارن سیستم امنیتی میخوان چکار؟؟؟یه اتاق
بود که دیوار روبه رویش تمام از شیشه بود...تعجب کردم....پشت شیشه یه سالن خیلی
بزرگ بودکه البته بیشتر شبیه آزمایشگاه بود و چند نفر مشغول کار بودن...همشون بدون
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استثنا روپوش سفید به تن داشتن و عینک های مخصوصی زده بودن و با ماسک دماغ و
دهنشونو پوشونده بودن.....میالد منو برد سمت یه اتاقی که گوشه اتاق بود بود ...گفتم
 میالد....اینجا کجاست؟؟؟ اون مردا چجوری رفتن تو اون سالن؟؟؟؟ این دره....فقط تومیتونی بازش کنی؟؟؟ لبخندی زد و گفت
 فعال بیا بریم...خودم مو به مو برات توضیح میدم...وارد اتاق شدیم...دو تا زن با روپوشابی رنگی اونجا بودن که داشتن وسایلی رو توی کمد میزاشتن..یه میز و دوتا صندلی هم
گوشه اتاق بود با یه یخچال کوچیک....یه گوشه دیگه هم یه در بود.....و کنار همون دره یه
اتاق بود که فکر کنم از اونجا میرن داخل....وقتی میالد رو دیدن سرشونو خم کردن..و خیلی
محکم سالم کردن...میالد فقط سرشو تکون داد...اون دو نفر با کنجکاوی نگام
میکردن.......واااا.....میالد با لحن سرد و خشکی گفت
 میخوام رو کار کارکنان نظارت کنیم...زودباشین حاضرمون کنید...زنا با تعجب نگامونکردن..یکیشون گفت
 قربان....میخواین....با ایشون برین داخل؟؟؟ میالد با اخم گفت آره....مشکلیه؟؟؟؟زنه -نه نه قربان.....اخه تعجب کردم..شما بار اولتونه که اجازه میدین یه نفر همراهتون
بیاد....اخم میالد شدید تر شد...گفت
 تا نفرستادمتون اتاق تبدیل زود باشین من و این خانوم رو حاضر کنید....هر دوشون باشنیدن اسم اتاق تبدیل رنگشون پرید و فوری دست به کار شدن...باید بفهمم این اتاق
تبدیل چیه که اینا با شنیدنش اینجوری رنگ عوض میکنن..یکشون اومد سمت من....گفت
 دنبالم بیاین تا حاضرتون کنم خانوم...بدون هیچ حرفی دنبالش رفتم..خداروشکر لباسامخشک شده بودن....از داخل کمدی که روی دیوار بود یه کاور بیرون اوردزیپ کاوره رو باز
کرد و یه روپوش سفید بیرون اورد...روپوشه مثل روپوشه کسایی بود که میخوان عمل
جراحی انجام بدن...با این تفاوت که اینا سفید بودن...کمکم کرد تا بپوشم...رفت پشتم و
بندهاشو بست...یه جفت دسکش پالستیکی بهم داد....یه کاله سفید کاغذی هم گذاشت
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سرم.....یه عینک مخصوص و در اخر ماسک....وقتی کارش تموم شد برگشتم...میالد هم
حاضر بود ....اومد پیشم و گفت
 فقط دنبالم میایی و به حرفام گوش میکنی باشه؟؟؟؟تند تند سرمو تکون دادم....چشاش ریز شد...فهمیدم لبخند زده...رفت تو اون اتاقه...منم
پشت سرش راه افتادم....جالب بود...یه اتاق آهنی بود که یسری چیزای عجیب و غریب از
در و دیوارش آویزون شده بود....مثل سیم.....لوله و یه چیزای دیگه که من ارشون سر در
نمیوردم...یه در شیشه ای هم جلومون بود ...میالد کنارم وایساد و گفت
 تا هر موقعی که گفتم نفستو نگه دار باشه؟؟؟اروم گفتم
 باشه....میالد -خیلی خوب....شروع کنید.....در اتاقه بسته شد....یهو المپ اتاقه خاموش شد و فقط
یه نور ابی مالیم پخش شد....تازه نگام افتاد به کانال های تهویه روی دیواره ها .....چقدر
کانال تهویه داشت اینجا....میالد گفت
نفستو نگه دار.....نفسمو نگه داشتم....یهو یه چیزی تو مایه های مه از کانال ها بیرون اومد....با تعجب
نگاش کردم...اون مه همه جا رو در بر گرفت....به میالد نزدیکتر شدم....بعد چند لحظه یهو
مه خوابید...میالد گفت
 حاال نفستو آزاد کن...نفیمو به شدت دادم بیرون و گفتم میالد...اون مه چی بود؟؟؟میالد -ضدباکتری....
دهنم باز
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موند......اوهوووو....عجب!!!!

دهنم باز موند.....دستمو گرفت و دنبال خودش کشید....در شیشه ای رو باز کرد و رفتیم
تو..تازه عظمت سالن رو دیدم....از اون چیزی که پشت شیشه دیدم خیلی بزرگتر
بود...واو.....چه دم و دستگاهی......وااایی...اینجا چقدر سرد بود.....اهمیت ندادم.....با
کنجکاوی به سرتاسر سالن نگاه میکردم.....رفت سراغ اولین دستگاه.....با یه نفس عمیق
شروع کرد به حرف زدن.
میالد -خوب....این دستگاه کارش اینه که اون ماده اولیه رو میسازه....یعنی شیشه
کریستال.
 شیشه کریستال؟میالد -اره....شیشه کریستال...اسم اون ماده شیشه کریستاله.....همینجوری که راه میرفت
و توضیح میداد....کاش شنود به خودم وصل میکردم...اه...عیب نداره...خودم همه چیز رو
حفظ میکنم...
میالد -وقتی شیشه کریستال رو ساختن میرزینش تو این محفظه شیشه ای
به محفظه ای که اشاره کرد نگاه کردم....یه محفظه شیشه ای که یه مایع زرد رنگ خیلی
بیریخت توش بود....صورتم جمع شد....گفتم
 اه اه....این چرا چقدر بیریخته؟؟؟؟میالد خندید و گفت
میالد -اوالش اینشکلیه...ولی بعد از یسری چیزی که بهش اضافه میکنن تغییر رنگ
میده....
 به هر حال...خیلی بیریخته....ایش....حاال اینو بیخیال...این ماده به چه دردی میخوره؟؟؟کارایش چیه؟؟؟
میالد نگاه عمیقی بهم انداخت بعد چند لحظه گفت
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فعال بیا بریم.....ابروهام پرید باال
اروم و با منظورگفتم::باشهههه....فقط یه سوال...بحث خودت رو که پیچوندی...به منم
نگفتی چرا یهویی عاشقم شدی...این رو هم که پیچوندی...حاال بگو ببینم برای چی باید به
دخترا اموزش رقص بدم..؟؟؟
رنگش پرید...صدای ذهنش توجهم رو جلب کرد((*اوفففف..حاال چجوری بهش بگم؟؟اگه
بفهمه که ازم متنفر میشه))*...
با ابرو های باال رفته نگاهش کردم ..
یکم نگاهم کرد و بعد کالفه داخل موهاش دست کشید و گفت::به زودی همه چیز رو بهت
میگم..االن وقتش نیس هلن...
سرشو باال اورد و گفت::امشب همه ی زندگیم رو بهت میگم...دلیل دوست داشتنت...دلیل
اینکه اینجام...دلیل اینکه دارم همچین کار هایی رو میکنم...قول میدم همه چیز رو
بفهمی...
سرم رو تکون دادم وباهم از اونجا خارج شدیم...
داخل سالن اصلی همه بچه ها مشغول یه کاری بودن...
ولی من حالم خوب نبود...
دوباره به حیاط باغ مانند ویال پناه بردم...روی تاب زنگ زده ی گوشه حیاط نشستم..
قطرات بارون روی صورتم می چکید و من غرق در حرفای میالد...اتفاقات بین منو
امیر...جان.....زندگی خودم...خانواده ای که خیلی وقته نمی بینمشون......حرف های
هیراد،برادر خونده ای که عاشقمه..
و بازهم قطرات اشکی که قطره قطره با بارون قاطی میشدن...
پایان این داستان کجاست؟؟...قراره چی بشه؟؟
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چرا این پرونده با همه پرونده هام فرق داره؟؟ چرا میالد اتوسا رو خون اشام کرد..
گیج گیج بودم..
با صدای خش خش سرم رو باال اوردم..
با دیدن فرد روبه رو خشک شدم..
اون...اون ..چطور امکان داره؟؟
سرمو تکون دادم...اینها همش توهمه..
نمی تونه اون باشه.
صدای لطیف و خش دارش توی گوشم پیچید::هلن!!!...
سرمو تکون دادم...از سرجام بلند شدم...اون فقط یه توهم بود..
با تمام وجودم سمت ویال دویدم..و اونم دنبالم..
اونقدر گیج بودم که یادم نبود می تونم با سرعت خون اشامی بدو ام..
از پشت کشیده شدم..دستاش روی دهنم قرار گرفت...درست مثل تموم اون روز ها..
بازهم تنم کرخت شد..اون منو دنبال خودش میکشید و من بازهم ناخداگاه دنبالش می
رفتم..
کاش مثل همیشه خواب باشه..تنم سرد شد..دستم از دستاش ول شد..تن سردم روی خاک
سرد باغ فرود اومد..با اخرین توانم داد زدم::تو کی هستی؟؟چرا بازم اومدی؟؟صدام اروم
اروم پایین اومد...تنم کرخت شد و اخرین لحظه..همون صدا ی لطیف و خش دار
گفت::همه چیز رو می فهمی ارنیا..
و تاریکی ای که این روز ها خیلی بهش نیاز داشتم.....
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ادامه دارد):):):

امیر

رفتار هلن خیلی تغییر کرده...با میالد هم خیلی گرم گرفته و این منو ناراحت میکنه...
امروز وقتی دیدم با میالد خوشحال تر از لحظه های بودن با منه شکستم...
اما نتونستم حرفی بزنم....چون ماها از موجودات زد همیم...چون اون ملکس...چون اون
هنوزهم از من دلخوره...و مهم تراز همه چون من دلیل رفتاراش رو نمیدونم...
هلن رو دیدم بعد از اینکه از اون قسمتی که محل ازمایش ها بود خارج شد به سمت حیاط
رفت...
منم کنار در ورودی نشسته بودم...
چند دقیقه ای میشد بیرون بود...
صدای پا توجهم رو جلب کرد....یهو صدا قطع شد و بعد انگار یه ادم مست داشت داخل
حیاط راه میرفت...
اخه صدای پاها جوری بود که انگار یه نفر با کرختی داره راه میره...
یه لحظه به خودم اومدم...خاک تو سرم...هلن تو حیاطه و صداهای عجیب میاد و من دارم
صداهارو تجزیه تحلیل میکنم...
فوری بلند شدم به سمت حیاط رفتم...
هلن رو دیدم که یکم اون طرف تر داشت راه میرفت و دستش رو هوا بود...
انگار یه نفر داشت میکشیدش...
بسم الله...نکنه جن زده شد؟؟؟چرا دستش رو هواس؟؟
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اب دهنم رو قورت دادم و خواستم برم جلو که یه دفعه هلن دستش رو از روی هوا اورد
پایین و پرت شد روی زمین و با یه صدایی که رو به تحلیل میرفت داد زد ::توکی
هستی؟چرا دوباره اومدی؟؟
یهو یکی از نمیدونم کجا گفت ::همه چیز رو میفهمی ارنیا...
من که کال هنگ بودم...هرچی به خودم فشار می اوردم یه کاری کنم نمیشد...گیج گیج
بودم..
به خودم که اومدم به سرعت سمت هلن رفتم...
از روی زمین بلندش کردم و خودم رو به امارت رسوندم...بدون توجه به بقیه که مدام
میپرسیدن چیشده به اتاقی مطلق به هلن بود رسوندم و روی تخت گذاشتمش...
همه توی اتاق بودن...
کم کم داشت به هوش می اومد...من سمت چپش بودم و میالد سمت راستش...
میالد داشت صورت رو نوازش میکرد که یهو هلن مچ دستشو گرفت و به سرعت روی تخت
نشد و با هول گفت....
***************
هلن

کم کم صداها تو گوشم می پیچید...یه نفر داشت نوازشم میکرد...حالم اصال خوب نبود..
با یاد اوردن اون فرد مچ کسی رو که داشت نوازشم میکرد گرفتم و فوری روتخت نشستم..
با هول و ترس گفتم
::اون...اون  ....برگشته ..اون...اون واقعی بود..خودش بود...من دیدمش...اون..اون دوباره
اومده بود تا بهم بگه....اون...
حواسم به هیچ جا نبود...
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یه نفر مدام توی صورتم می کوبید ولی من خیره به در بودم و با ترس از اون فرد حرف
میزدم...
یهو داخل یه جای گرم فرو رفتم...بوی عطر میالد توی بینیم پیچید(...ملودی نقطه
چین....میالد بدنش سرده...ای خداااااااا)
اروم سرم رو از روی سینش باال اورد وبه چشمام خیره شد .گفت::اروم
باش...هیششش...هیچی نیست..اروم باش..
سرمو به چپ و راست تکون دادم...دستش رو از روی صورتم کنار زدم و از روی تخت بلند
شدم...
با صدای بلند گفتم::نه.نهههه....نمی تونم...برید بیرووووننننن...بریدددد بببیییررووونننن
میالد خواست حرفی بزنه که داد زدم::بببییییررروووننننن
چیزی نگفتن و از اتاق خارج شدن...
چشمم به اریکا افتاد...
دستم رو به سمتش دراز کردم...
خودش فهمید...فوری پیشم اومد و منو کشید داخل بقلش...مثل همیشه سنگ صبور من
بود..
اروم روی تخت نشستم...
توی چشمام نگاه کرد و گفت::چی شده هلن؟؟
نمی خوای بهم بگی؟؟
توی چشماش نگاه کردم...
نمی تونستم به این چشما دروغ بگم...اریکا تنها فردی بود که بهش اطمینان داشتم و از
همه چیز با خبر بود...
توی چشماش نگاه کردم و گفتم::میگم ...
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ولی االن نه...نمی تونم...فقط ارومم کن..
منو توی بقلش کشید...
گذاشتم اشکام راه خودشون رو باز کنه...
و در همون حال شروع کردم به گفتن اینکه اون کسی که دیدم کی بود
گفتم که....

تنم می داخل بقل اریکا میلرزید..
با گریه شروع کردم به گفتن
::اری...بچه بودم...از روزی که خون اشام شدم...اون همراهم...اول توی خواب هام...کابوس
شبام شده بود...یه دختر...با چشمای براق نقره ای...لب هایی تیره..پوست مثل
برف...صداش لطیف بود...ولی همیشه گریه میکرد و بعضی اوقات بهم حمله ور میشد..
توی خوابام جان و بقیه رو شکل یه موجودات وحشتناک نشون میاد....ولی من باور
نمیکردم..فکرمیکردم همش توهمه...کم کم بهش عادت کردم...فقط من میدیدمش..هر
اتفاقی که می خواست بی افته قبلش داخل خواب بهم نشون میداد...
سرمو اوردم باال و داخل چشمای اریکا نگاه کردم و با گریه ادامه دادم
::اون میدونست...همه چیزو میدونست...می خواست بگه که جان کیه...کم کم تعدادشون
زیاد شد1...تا دختر بچه شدن ..یه روز همون دختر بهم حمله کرد که بقیه گرفتنش..اون
تقال میکردکه بهم حمله ور بشه و بقیه گرفته بودنش..من گریه میکرد...اخرین چیزی که
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ازش شنیدم این بود که با صدای بچه گونه و خش دارش گفت((*من بازم میام...دیگه
نمیگم..تو گوش نمیکنی...توهم نابود میشی..تو هم مثل ارمیا نابود میشی...تو به من گوش
نمیدی...
من برمیگردم ولی ازم بترس..روزی که بیام تو باید همه چیز رو بفهمی...ازم بترس*))
دوباره بهم حمله کرد و وارد بدنم شد ..از اون روز دیگه ندیدمش...همش ترس از
برگشتنش رو داشتم...
کم کم فراموش کردم...اما..اما اون امشب دوباره برگشته...اریکا اون همه چیزو
میدونه..همون طور که میدونست باید فرار کنم..هموت طور که میدونست من ارنیام و جان
دنبال چیه...اریکا اون کابوس شبای بچگی منه.
کسی که هر شب بخاطرش تشنج میکردم..
امشب اینجا بود...اومده تا همه ی ترسام رو به حقیقت تبدیل کنه...همون طور که ترس از
اسیب رسوندن به عزیزام رو به حقیقت تبدیل کرد...
اریکا سعی میکرد ارومم کنه...ولی من میترسیدم...از دختر بچه ی ای که بامن بزرگ شد و
هرشب به چیزهایی که میگفت می خندیدم و اون اسرار داشت باورکنم حقیقته..
می ترسیدم از اینکه باز هم بخواد اینده رو نشون بده...
همون اینده ای که داخل از بچگی ازش هراس داشتم...و حاال که میدونستم پایان این
داستان خوش نیست...میترسیدم بفهمم قراره عزیزهام رو از دست بدم...
اریکا از اتاق خارج شد و من روی تختم دراز کشیدم...
دوباره صداش مثل صدای زنگ کلیسا داخل گوشم اکو شد::هلن..هلن...نزار بفهمه...هلن..
اون یه خیانت کاره..ازش بترس..
و باز هم صدای جیغی که کشید...
به این صداها عادت کرده بودم...روی تخت نشستم...تنم میلرزید...
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به گوشه اتاق خیره شدم...همون دختر با لباس شب سیاه رنگش که به پوست برفیش
خیلی می اومد پاهاشو داخل بقلش جمع کرده بود و میلرزید..
چشمامو بستم..فکم میلرزید...شاید باید بهش اعتماد میکردم...میدونم دیوونگیه.میدونم
من یه احمقم...ولی اون ثابت کرده همه ی اینده ی منو میدونه...
بهم نزدیک شدم..دستم رو روی شونش گذاشتم..از سرمای تنش لرزیدم...از میالد هم سرد
تر بود...سرشو باال اورد..به چشمای هم رنگ چشم های خودم خیره شدم ووبا صدای لرزون
گفتم::تو...تو کی هستی؟؟
داخل یه لحظه ناپدید شد...اب دهنم رو قورت دادم...صدای خنده و جیغ داخل اتاقم می
پیچید...صدای دخترک بین اون صداها از کنار گوشم گفت::بهم میگن ریجا!!.
تکون نخوردم..میدونستم با اولین حرکت بهم حمله میکنه...نفسای سردش به گوشم می
خورد..با لرز گفتم::تو کی هستی؟؟؟
کنار گوشم خندید و اروم و نجواگر گفت::ریجا..تنها کسی که از قوم خوناشام های گیمرا
قدرت شکنجه و اینده نگری رو داره..
من ماموره توام ارنیا....مامور تو..
به اریکا اسمم رو نگو...اونم ازم میترسه..
نزار ببرنم...تو به من نیاز داری...
دوباره صدای جیغ...صدای خنده هاش...
شقیقه هام تیر میکشید...دستم رو روی شقیقه هام گذاشتم و با تمام وجودم جیغ زدم
::بببسسسههههه تتتمممووومممششش کن..
صداها خوابید...میدونستم هنوز هم توی اتاقه..
زمزمه کردم::تا روزی که خودم بخوام هرگز برنگرد...ورگرنه به اریکا میگم...
فضای سرد اتاق دوباره گرم شد...
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تنم می لرزید...با این حالی که موجودات خیلی عجیبی دیده بودم...ولی اون یه موجود
وحشت ناک بود...
حرفاش توی ذهنم می پیچید...کی اونو زندانی کرده؟؟اون کیه؟؟گیمرا...گیمرا..
فقط می تونم از امین بپرسم...ولی ریجا گفت چیزی نگم...
به این باور که من یه دیوونم رسیدم...
صدای در اتاق توجهم رو جلب کرد...
اون قدر حالم بده بود که توانی برای باز کردن در نداشتم...
در اتاق باز شد و هیکل امیر داخل چهار چوب پیدا شد...
توانی نداشتم...در رو اروم بست...
به سمت من که چرخید نمیدونم چی دید که به سرعت سمتم اومد...
سعی میکرد منو به خودم بیاره...ولی من فقط به اتش داخل شومینه خیره بودم...
تنم کرخت و کرخت تر میشد...امیر منو تو اغوشش کشید...بازم بوی عطرش توی بینیم
پیچید...همونطور که نفس عمیق میکشیدم اروم گفتم:::اون کیه امیر؟؟چرا من ازش
میترسم؟؟
تنم سرد شد...و باز هم تمام این فشارها منو از ما در اورد و من داخل اغوش گرم عشقم از
حال رفتم...
و ای کاش اون شب بیهوش نمیشدم تا همه چیز رو به امیر بگم...کاش از امین درباره ای
اون دختر توهم های من ریجا می پرسیدم تا کمکم کنه....
کاش می پرسیدم تا((......ای کاش بخوره تو سرت........ببخشید مونده بود رو دلم پاراز یت
بندازم...خخ))
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خودتون دیگه میدونید که ادامه دارد):):):
بچه ها من یه عذر خواهی بهتون بدهکارم.....واقعا شرمندتونم که انقدر دیر پست
گذاشتم....ولی گوشیم خراب شده بود مخصوصا بخش داده های اینترنتیش....گوشیمو کامل
ریستارت کردم....واسه همین نرسیدم پست بزارم .....تا االنم اگه دیر پست گذاشتم بازم
شرمندتونم
بوس بوس....قربانتانننننن

امیر حسین.
بازم از حال رفت....قلبم فشرده شد....بلندش کردم و روی تخت گذاشتمش...به لباساش
نگاه کردم..تصمیم گرفتم لباساشو عوض کنم....یه دست لباس راحتی براش اوردم...یه تاپ
و شلوارک صورتی...خندم گرفت....اروم اروم دونه دونه لباساشو بیرون اوردم...تمام تالشمو
میکردم که بهش نگاه نکنم ولی دست خودم نبود....نفسام به شماره افتاده بود....چشمامو
بستم و یه نفس عمیق کشیدم....سریع لباساشو پوشیدم و از روی تخت بلند
شدم...خواستم از اتاق برم بیرون که سرجام وایسادم....یه نیم نگاهی بهش انداختم...با
خودم گفتم
دلم برات تنگ شده....کاشکی بتونی ببخشیم...
###########
هلن

با نوازش یک نفر بیدار شدم..
چشمامو باز کردم و با چهره ی میالد روبه رو شدم...
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اروم سر جام نشستم با تعجب به میالد نگاه کردم....یه نگاه به خودم انداختم...ای ددم
وای...کی لباسمو عوض کرده؟؟؟سرخ شده بودم...گفتم
 م...میالد....تو...تو.....لباسامو عوض کردی؟با خنده گفت
 نه.....نفس راحتی کشیدم....پس اگه اون نبوده...یعنی...وای امیر....بیشتر از قبل سرخشدم....میالد موهامو بهم ریخت و گفت
 به جا خجالت کشیدن پاشو دنبالم بیا که کارت دارم....من بیرون منتظرتموقتی رفت بیرون یه نفس راحت کشیدم...فوری لباسامو عوض کردم و رفتم بیرون
میالد دستمو گرفت و با خودش به سمت پایین کشید..وارد حیاط شدیم و منو روی تاب اون
شبی نشوند و خودشم کنارم نشست و اروم گفت::اوردمت همه چیزو از اول بهت بگم...
چیزی نگفتم...بهش نگاه کردم تا شروع کنه...
کالفه دستی توی موهاش کشید و خیره به اتیش داخل شومینه شروع کرد به گفتن
:::بچه که بودم...مثل همه بچه ها شیطنت داشتم...یه خواهر کوچک تر از خودم داشتم که
خیلی اروم بود و همش عظیتش میکردم..
21-21سالم بود و عاشق خون اشام و گرگینه و اینجور چیزا...
یه دختر همسایه داشتیم که خیلی عجیب بود..
باهاش همبازی شدم...
یه روز دیدم که چشماش قرمز شده...ازش هپرسیدم چیزی شده؟؟جوابمو نداد...انگار
چیزی نمیشنید...به گردنم خیره بود..قبل از اینکه کاری کنم بهم حمله کرد...
اون روز فقط دردی توی گردنم حس کردم و از هوش رفتم..
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وقتی بهوش اومدم داخل اتاقم بودم...تعجب کرده بودم...ضربان قلب ....صدای حرکت
خون رو داخل بدن بقیه احساس میکردم...رفتم دنبال همون دختر همسایه که گفتن دیگه
اونجا زندگی نمیکنه..
طرف های ظهر بود که احساس گرسنگی بهم دست داد...رفتم سر سفره برای نهار...اولین
قاشقو وه خوردم طعم بد غذا حالمو بد کرد..
با مادرم دعوام شد...اون مدام سرزنشم میکرد و این منو عصبی میکرد...
از یه طرف عصانیت و از طرف دیگه اتش و گرسنگی ای که داشتم..باعث شد به مادرم
حمله کنم...تا اخرین قطره خونشو خوردم...
خواهرم مدام گریه میکرد و داد میزد...به پدرم هم حمله کردم و تا اخرین قطره خونشو
خوردم..به سمت خواهرم که رفتم نتونستم..اون چشمای خیس و معصوم منو به خودم
اورد..
دیگه باور کرده بودم یه خون اشامم...نمی تونستم خواهرمو ترک کنم...پس به اونم حمله
کردم...تا اخرین قطره خونشو خوردم و سم خون اشام رو داخل بدنش بخش کردم تا یکی
مثل خودم باشه...تا بتونم کنار خودم داشته باشمش..بخاطر کتاب هایی که خونده بودم
درباره خون اشام ها میدونستم...با خواهرم از شهر خارج شدیم...یه مدت داخل جنگ
بودیم که صاحب این باند پیدامون کرد...اونم یکی شبیه به ما بود..از اون روز شدیم فرزند
خوندهای اون..پولدار بودوخوب بهمون میرسید...
یه روز بهم پیشنهاد کارو داد..قبول نکردم..
چندبار درخواست داد و من رد کردم..
تا روزی که به جون خواهرم تحدیدم کرد..راه دیگه نداشتم...قبول کردم...کم کم با استفاده
از هوشم کارای اونو گسترش دادم...دیگه هیچه احساسی تو وجودم نبود...تا اومدن یک
دختر..
یه دختر اروم و مغرور...اخالقش مثل توبود..
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چشماشم همین طور...کم کم بهش دل بستم ..همش برا دلبری میکرد...حس میکردم اونم
بهم بی میل نیست...کم کم رابطتمون از حدخودش خارج شد..
عاشقانه می پرسیدمش...برای اون مثل بقیه نبودم و پابه پاش شیطنت میکردم...
یه روز توی وسایلش دوتا بلیت خارج ازکشور پیدا کردم...فکر کردم می خواد سوپرایزم کنه
و چیزی نگفتم...
یه روز زود تر از زمانم اومدم خونه...و اونو تو آغوش یکی دیگه دیدم...شاهد تموم حرفای
عاشقانش بودم...و فهمیدم من فقط یکی برای تعمین پول بودم براش..
قاطی کردم...توی چشمام نگاه کرد و ادامه داد::اون روز....عشقمو نکشتم....اون مواد رو
روش امتحان کردم B. M.B....نتیجه داد....اون چیزی که ساختم روش اثر کرد از این بابت
خیلی خوش حال شدم........االنم زندس ولی....دیگه یه ادم عادی
نیست....اون....هوووف..به هر حال گذشت ....مردی هم که باهاش بود داخل بدنش مواد
جاسازی کردم و از کشور خارجش کردم...
تورو دوست داشتم چون شبیهش بودی...
و....داشتم با تعجب نگاش میکردم...از اون چیزی که فکر میکردم پست تر بود....خیلی...
با خودم گفتم (این بهترین فرصت برای از دستش خالص شدنه)برای همین از جام بلند و
شدم و داخل حرفش پریدم و عصبانی گفتم::تو منو بخاطر شباهتم به یکی دیگه دوست
داشتی؟؟
هه....بازم بازیچه شدم....واقعا که...
از کنار تاب رد شدم که برم که گفت::که چی؟؟حداقل دوست که داشتم...
به سمتش چرخیدم و گفتم::به جهنم...من تو رو از اول هم نمی خواستم...میفهمی؟؟؟
دوست نداشتم...
خواستم برم که دادزد::کجا می خوای بری؟؟
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پیش همونی که بهت خیانت کرد؟؟پیش اونی که با یکی دیگه بود؟؟نکنه عشق اون
بیشتره ها؟؟
من مثل خودش دادزدم::اره...پیش همون...
میدونی چرا؟؟؟چون دوسم داره...دوسش دارم
چون منو بخاطر خودم می خواد...چون پشیمونه
چون می خوام ببخشمش...ادم باش میالد....پوزخندی زدم و ادامه دادم
 هر چند تو ادم نیستی اصال....تو منو بخاطر کسی می خوای که بهت خیانت کرد ایندرسته؟؟؟ولی دوست داشتن کسی که دوسم داره اشتباس؟؟میالد عوض شو..
سعی کن درست شی...فکر کردی اینجوری یه روز عاشقت میشم؟نه ..بدتر ازت متنفر
میشم..
صدامو اوردم پایین وادامه دادم::سعی کن یکی رو بخاطر خودش دوست داشته باشی..
سعی کن با کسی باشی برات متفاوت تر از بقیه اس
سعی کن بخاطر کسایی که دوسشون داری عوض شی میالد...تو با تموم این کارات خواهرتو
از خودت متنفر کردی...عشقتو از دست دادی...باعث شدی هم من و هم امیر زجر
بکشیم...به خودت بیا میالد...سعی کن درست شی...
از کنارش گذشتم...این بهترین راه بود...که هم از دستش خالص شم...هم امیرو رو عذاب
بدم..
هم اطالعات رو به دست بیارم...شاید عروسی یکی رو هم این وسط راه انداختم...
هنوز معلوم نیست..
چیزایی رو که کم و بیش حد س زده بودم به امیر گفتم و رفتم بخوابم...
روی تختم دراز کشیده بودم که....
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امیر حسین.
االن یک ماه از اومدنمون به اینجا میگذره...همه سرشون تو کارای خودشونه.....تو این مدت
که اینجا بودیم خیلی چیزا فهمیدیم....اونا کارشون قاچاق دختر نیست...یا قاچاق مواد.....این
کار فرعیشون بوده.....میخواستن با این کارا پلیسا رو سرگرم کنن....چون یه هفته پیش یکی
از محموله هاشونو بچه های خودمون پیدا کردن...وقتی خبرش به میالد رسید اصالبراش
مهم نبود....این موضوع منو به شک انداخت که شاید کارشون یه چیز دیگس....پس
شروع کردم به فضولی کردن...به اون چیزی که میخواستم رسیدم....B. M.B...کار اصلی اونا
ساخت  B. M.Bبود ....یا به عبارت دیگه....رز سیاه.....شیشه کریستال...رز سفید....اول حرف
هرکدوم رو برداشته بودن و B. M.Bرو ساخته بودن....تا اونجایی که فهمیده بودم  B. M.Bیه نوع
ماده برای جهش ژنتیکیه....فقط همین....
اعصابم خورد بود....فکر و ذهنم همش درگیر B. M.Bبود....جهش ژننیکی.....جهش
ژنتیکی.....عصبانی به کیسه بکس روبه روم ضربه زدم....هه....کار من این بود که
سرپرستی بادیگاردا رو به عهده بگیرم و بهشون آموزش بدم.....همینجوری به کیسه بکس
ضربه میزدم و به گذشته فکر میکردم.....تو این یه ماه هلن هنوزم باهام سر سنگین
بود....با میالد بهم زده بود و دلیلش رو نمیدونستم..ولی من خوش حال بودم....چون
میدونستم یه راهی هست که هلن ببخشتم....حدود یک ساعت بدون وقفه فقط به کیسه
بکس ضربه میزدم.....با شنیدن اسمم دست از کار برداشتم
سهیل -امیر.....امیر...بدو که بدبخت شدیم
با تعجب برگشتم سمت سهیل....
امیر  -چیشده؟؟؟؟؟
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سهیل -میالد همه رو احضار کرده...بدو...یه اتفاقی افتاده
نگران شدم
 چیشده؟؟؟؟چه اتفاقی افتادهاومد جلو و دستمو گرفت و دنبال خودش کشید و گفت
 تو رو اگه ول کنن تا فردا هی میگی چیشده چه اتفاقی افتاده...بیا بریم بابا....امیر -باشه....باشه اومدم....با هم دیگه رفتیم تو سالن اصلی...همه اونجا بودن....میالد
کالفه تو سالن بود و هی از این سمت سالن میرفت اون سر سالن...همه داشتن در گوش
هم پچ پچ میکردن...چشم گردوندم که هلن رو دیدم...بیخیال به ستون تکیه داده بود و با
پوزخند به میالد نگاه میکرد
به قول ملودی جونم
ادامه میدارد):):):
دوستان بابت این غیبت طوالنیم عذر میخوام....خوب خوب.....میخوایم بریم تو کار هیجان
پلیسی....تا شب منتظر بقیش باشین....هو ها ها ها ها

رفتم پیش هلن....حس میکردم رنگش پریده...دیگه پوزخند رو لباش نبود..داشت پوست
لبشو میجوید....اروم زدم رو شونش....سه متر تو جاش پرید....وقتی منو دید نفس راحتی
کشید...گفتم
 چیزی شده؟؟؟هلن -نمیدونم...نمیدونم.....ولی میدونم خبر بدی تو راه....قراره یه اتفاق
بیافته....مطمنم.....

میخواستم حرفی بزنم که یهو یه نفر هراسون اومد تو و با نفس نفس گفت
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 جمع....کنین....زود...باشین...پلیسا.....پلیسا.....چشام گرد شد....میالد عصبی غرید
 پلیسا چی رضا؟؟؟؟رضا -آقا...پلیسا امارت رو محاصره کردن....اقا در برین.....
همهمه ها خوابید...هممون با تعجب نگاش کردیم....
###############
هلن
چشام گرد شد...حسابی جا خوردم...چی؟؟؟ محاصره؟؟؟ چرا االن؟؟؟ قرار نبود که االن
بیان....قرار بود دو روز دیگه حمله کنن...میالد گفت
 آریا......منتقلشون کردی؟؟؟؟مردی که به احتمال زیاد آریا بود از جمعیت بیرون اومد و گفت
 بله ریس...همشون رو منتقل کردیم....میالد  -خوبه...اول یه درس حسابی به این جوجه پلیسا میدیم....بعدش خودمون هم در
میریم....هلن...امیر..هومن....سهیل...کیانا...با سه چهار نفر دیگه میمونید...بقیتون برین...
همه باهم یکصدا گفتن
 بله ریس....خیلی استرس داشتم...نمیدونم چرا....یهو دست امیر رو گرفتم و فشار دادم...متوجه شد که
استرس دارم...دستاشو دور شونم حلقه کرد نجوا کنان گفت
امیر -نترس ......اتفاقی نمیافته...
نفس عمیقی کشیدم...میالد به یکی دیگه دستور داد که اسلحه ها رو بیارن....همون لحظه
شیشه های ویال با صدای بدی شکسته شد....
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امیر با یه جهش منو خوابوند رو زمین خودش هم روم خوابید....با چشمای گرد شده و نفس
نفس نگلش کردم...آدرنالین خونم رفته بود باال...هیجان داشتم شدیدددددد....میالد داد زد
 آرمان.....پس این اسلحه ها چی شد؟؟؟؟کدوم گوری موندی؟؟؟؟میالد یه میز نسبتا بزرگ رو که وسط سالن بود با یه حرکت چپ کرد و پشتش پناه گرفت...
..امیر حسین زل زد تو چشام...هردومون نفس نفس میزدیم....
فوری از روم بلند شد...ما هم پشت یه مبل پناه گرفتیم...میالد مبل رو چپه کرد و پشتش
نشست...
امیر -اوفففف...اخجون....بزن بزن....دوف دوف....به ذو بیجاش خندیدم و یکی زدم پس
کلش...کلت نقره ایمو که همیشه همراهم بود رو بیرون اوردم...اروم سرک کشیدم...ولی
فوری سرمو دزدیم...همون لحظه یه تیر مستقیم از باال سرم رد شد و خورد تو گلدون که
پشت سرم بود به هزار تکه تبدیل شد.....امیر هم کلت مشکیشو بیرون اورد...خشابشو
چک کردم..خوبه پر بود....صدای تیر با صدای داد و فریاد قاطی شده بود....امیر سرشو
نزدیک گوشم اورد و داد زد...
 باید بریم تو باغبا ترس ازش دور شدم...مثل خودش داد زدم
 چرا داد میزنی؟؟؟اونم مثل من ترسید....داشتیم با چشمای گشاد شده همدیگرو نگاه میکردیم که یهو
جفتمون پوکیدم از خنده....میالد با خشم غرید
 به چی میخندین شما دو تا؟؟؟ زود باشین برین تو حیاط تا سوراختون نکردن....زودباشین
منو امیر یه نگاه بهم کردیم....گفتم
 منو پوشش بده...525
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با اخم گفت
 چرا من تو رو پوشش بدم؟؟؟؟تو منو پوشش بده...عجب رویی داره هااا....بزنم لهش کنم.....با حرص گفتم
 نخیر...تو منو پوشش بده..حرفم نباشه...امیر -تو منو پوشش بوده...
خواستم.جواب بدم که میالد دوباره داد زد
 زود گمشیننننن بیروننننننن....با حرص به امیر نگاه کردم....زودتر از اون بلند شدم و رفتم بیرون....امیر ازم جلو زد و گفت
 خیلی خوب...من پوشت میدم...زود باش برو بیرون...هردومون با سرعت از خونه خارجشدیم و پریدم پشت درختا...االن صدای تیر واضح تر بود....یواشکی نیم نگاهی به در باغ
انداختم...بچه های نوپا در رو باز کرده بودن و ریخته بودن تو حیاط....همزمان که تیر
اندازی میکردن جلو هم میومدن....نمیخواستم بکشمشون...پس فقط...به پا یا دست....
شروع کردم به تیر اندازی...فقط پا و دست...جوری هم نمیزدم که فلج
بشن...دست...پا...دست...پا....اون چهار نفری که میخواستن جلو بیان رو ناکت
کردم....اهو...سر دستشون اومد...با دقت نگاش کردم...اینکه...اینکه

ادامه میادرود
داشتم با لبخند به پدرم نگاه میکردم....تو اون لباس نظامی خیلی پر ابهت شده بود.....مثل
همیشه مرتب ...همینجوری داشتم نگاش میکردم...نگاش افتاد به من...اسلحشو گرفت
سمتم و شلیک کرد ....یهو کشیده شدم عقب....همون لحظه یه تیر به سرعت خورد به
چوپ درخت و شکافش داد ....داشتم با تعجب به جایی تیر نگاه میکردم که امیر عصبانی
غرید
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 چیکار میکنی دیونه؟؟؟؟؟مگه نمیبینی دارن سوراخ سوراخمون میکنن؟؟؟؟ بی توجه بهحرفش گفتم
 اون.....بابام بود....چرا....شلیک کرد؟؟؟؟با لحن مسخره ای گفت
 نکنه انتظار داشتی برات بوس بفرسته؟؟؟ هووووف....اوه اوه....میالد اومد....به عقب نگاه کردم....میالد با اسلحه از ویال دیوید بیرون و اومد پیش ما.....گفت
 به جایی اینکه بشینین با هم حرف بزنین یکم از خجالتشون در بیاین....فقط بلدن زربزنن...اه اه....
منو امیر یه نگاه بهم دیگه کردیم...شروع کردیم به تیر اندازی....بعد چند دقیقه دیدم
خشاب تموم کردم...لعنتی....مثل مور و ملخ ریخته بودن تو ویال و داشتن به سمت ما
پیشروی میکردن.....میالد عالمت داد به بچه های پشت سرش و داد زد
 شما ها برین....ما هم االن میایم....زود باشین....هومن و کیانا و سهیل کم کم رفتن پشت باغ......االن هیچکس تو باغ نبود به غیر از من و
امیر و میالد...بچه های نوپو هر لحظه نزدیک تر میشدن....فریاد های پدرم رو میشنیدم..
 زود باشین....نباید در برن....همشونو زنده میخوام....صدای میالد رو شنیدم هه....عمرا اگه دستت بهمون برسه......زندت نمیزارم....کلتمو پرت کردم رو زمین...امیر هم ظاهرا خشاب تموم کرده بود چون کلتشو انداخت
زمین.....به میالد که کمی از ما دورتر بود نگاه کردم....دیدم داره با دقت یکی رو نشونه
میگیره...زمزشو شنیدم
 میشکمت عوضی....زندت نمیزارم......داغتو به دل خانوادت میزارم....رد نگاشو گرفتم...رسیدم به پدرم...وحشت کردم....چ....چی؟؟؟؟ پدرم؟؟؟یا
خدا......این....این......نه...نه نمیزارم.....نههههه
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خواستم به سمت میالد برم و جلوشو بگیرم که پام گیر کرد به ریشه درخت و پخش زمین
شدم......با سر خوردم زمین...با ترس سرمو بلند کردم.....میالد با نیشخندی داشت پدرمو
نگاه میکرد....نه .....نه نه....من نمیزارم...نمیزارم.....میالد شلیک کرد و.....
داد زدم
 نننههههههههادامه میدارد):):):

امیر حسین.
میالد سردار رو نشونه گرفته بود...باید زودتر یه کاری میکردم......هلن هم متوجه شده
بود .....خواست بره سمتش که خورد زمین....به بچه های خودمون نگاه کردم...یکی هم
میالد رو نشونه گرفته بود...اره خودشه ....به این بهاته نمیزارم شلیک کنه....فوری به
سمتش دویدم...اما دیر شده بود....اون شلیک کرد و پشت بندش صدای فریاد نهههه هلن
رو شنیدم...با یه جهش میالد رو گرفتم و هر دو پخش زمین شدیم....درد وحشتناکی توی
پهلوم حس میکردم....که هر لحظه شدید تر میشد....اخمام رفته بود تو هم...دستمو
گذاشتم رو پهلوم.....دستم خیس شد...با تعجب اوردمش باال....دستم خونی شده بود....یه
نگاه به خودم انداختم....ای بابا....با نفس های سختم چشامو بستم....
#############
هلن.
سر جام میخ شده بودم....نمیتونستم از جام تکون بخورم....بابام بی حرکت رو زمین دراز
کشیده بود....نه....نه...این امکان نداشت...اشکام دونه دونه روی صورتم میریختن...میالد
اومد و منو از روی زمین بلند کرد....ولی من هنوز میخ پدرم بودم.....میخواستم بدونم هنوز
زندس یا نه...اون نباید بمیره...نباید.....قفسه ی سینش باال و پایین
میرفت....پس...پس....این یعنی...هنوز زنده بود
میالد -داری به چی نگاه میکنی؟؟؟؟ بدو بیا بریم......االن میرسن...بدو.....هلن با تواممممم
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با گیجی به میالد نگاه کردم.....کم کم حواسم اومد سرجاش...اخمام رفت تو هم..اون باعث
شد پدرم تیر بخوره.....با خشم اشکاری هلش دادم عقب که پرت شد رو زمین....با تعجب
داشت نگام میکرد...نگام افتاد به پیرهنش که خونی شده بود....ولی...این خون اون
نمیتونست باشه...پس....با ترس سرمو باال اوردم که

با چشمای گریونم به امیری که غرق خون بود نگاه کردم...نمیدونم چرا....ولی حس میکردم
نفسم باال نمیاد....با دیدن اون صورتش که از درد مچاله شده بود انگار قلب منم مچاله
میشد....با ناباوری داشتم نگش میکردم.....هر لحظه قلبم سنگین تر میزد......یه قدم به
جلو برداشتم....یه قدم دیگه....قدمام تند تر شد....داشتم میرسیدم بهش که میالد بازومو
گرفت و عصبی غرید
 کدوم گوری میری؟؟؟چیزی نگفتم....چون مسخ امیر شده بودم

همونجوری داشتم نگاش
میکردم...میالد با صدای وحشتناکی گفت
 با توم....کجا میخوای بری؟؟؟؟ نکنه میخوای بمیری؟؟؟هاااا؟؟؟؟؟برگشتم سمتش...چشماش قرمز شده بودن و نیش هاشم بلند شده بود......ناخداگاه بو
کشیدم....وای نه....با ترس سریع جلویی دماغمو گرفتم....میالد که تا اون لحظه داشت با
خشم نگام میکرد با این کارم تعجب کرد....بوی خون توی فضا پخش شده بود.....دیگه
طاقت نیاوردم و دستای میالد رو کنار زدم و خودمو رسوندم پیش امیر....میالد داد زد
 -خیلب احمقی هلن.....اگه بمیری هم دیگه برام مهم نیست...
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..اهمیت ندادم.....هنوز هم داشتن شلیک میکردن....ولی خوب منم استاد جاخالی دادن
بودم...بالخره رسیدم پیش امیر.....با نفس نفس کنارش زانو زدم....به زخمش نگاه
کردم....خیلی بد ازش خون میرفت...حال منم هر لحظه داشت بدتر میشد...از یه طرف بوی
خون....از یه طرف دیگه حال بد امیر که داشت دیونم میکرد....با بغض گفتم

 چی شدی؟؟؟؟ چرا....چرا اینشکلی شدی؟؟؟امیر که تا اون لحظه چشماش بسته بود باصدام چشماشو باز کرد و به چشمام خیره شد......اروم و با نفس نفس گفت
 برو....برو االن....میرسن.....من...من...خودم میام....برو...سرمو به طرفین تکون دادم که باعث شد اشکام بریزن......دستشو انداختم پشت گردنم و
کمکش کردم بلند بشه....گفت
 دختر....به ....حرفم....گوش کن....برو...برو ...االن...نزاشتم حرف بزنه و گفتم
 با هم میریم....همین که گفتم.....این یه دستوره....خنده کم جونی کرد...گفت
 من مافوقتم.....اون وقت تو دستور میدی؟؟؟؟یه بشین بینم بابای حوالش کردم....به عقب نگاه کردم...واییی...تو چند قدمیمون بودن.....دیگه معتل نکردم...تو یه حرکت امیر
رو انداختم رو کولم و با سرعت نور از اونجا دور شدم....رفتم پشت ساختمون...بچه ها تو یه
ون نشسته بودن......میالد داشت کالفه راه میرفت و به موهاش چنگ میزد....یه لحظه
نگاش رو من ثابت موند...دهنش باز موند....خوب حقم داره....اول اینکه داشتم با سرعت
خون اشامی میدویدم....و دوم....امیر رو هم انداخته بودم رو کولم....امیر هم که ماشاالله از
بس گندس نمیشه بلندش کرد.....ولی من خیلی راحت بلندش کردم....میالد واسه همین
تعجب کرده بود...رسیدم پیششون....
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میالد*((اون....چطور تونست امیر رو بلند کنه؟؟؟چطور تونست با این سرعت بیاد
اینجا؟؟؟؟ این دختر داره مشکوک میشه....تا حاال دختری به این قدرتمندی
ندیدم.....نکنه *)).. ...ای ددم وای....همینو کم داشتیم.....با نفس نفس گفتم
 دارن میان....بجمبین....باید از اینجا بریم.....اهای....هووووی....میالد با توام....میالااااادیهو به خودش اومد و اخماشو کشید تو هم...با خشم گفت
 سوار شین....فقط به خاطر تو حرکت نکردیم.....ولی این بار آخره که منتظر کسیمیمونم.....اونم کسی که معلوم نیست زنده میمونه یا نه.....و با انگشتش به امیر اشاره
کرد....اخمامو کشیدم تو هم.....با ناراحتی گفتم
 زنده میمونه....یعنی من نمیزارم که ....که....هر کاری کردم نتونستم بگم بمیره.....نمیتونستم تضمین کنم که زنده میمونه یا نه....با اون
خونریزی که امیر داشت...احتمال مرگش.....ز...زی...زیاد بود....نه...نه نه...نمیزارم...امیر
باید زنده بمونه...نباید بمیره....نباید!!!
بدنش هر لحظه داشت سرد تر میشد...و این منو نگران میکرد....تا حاال سابقه نداشته
بدنش انقدر افت فشار داشته باشه....همیشه بدنش گرم گرم بوده....ولی حاال....هول کرده
بودم...نمیدونستم چیکار کنم.....کیانا سعی داشت ارومم کنه...ولی نمیتونست...خودش هم
دست کمی از من نداشت...اونم نگران بود......هومن سعی داشت با دستش جلویی
خونریزی رو بگیره.....نمیتونست....انگار تیر به یکی از رگ های حساسش خورده بود که
اینجوری خونریزی داشت....امیر هی لبشو گاز میگرفت تا از درد فریاد نکشه....با تکون
های هم که ماشین میخورد حال امیر رو هی بدتر میکرد....صورش حاال یکم رنگ پریده
شده بود.......با گریه گفتم
 امیر...امیر...طاقت بیار....امیر....برگشتم سمت میالد که بیخیال کنار پنجره نشسته بود...
 میالد...باید ببریمش بیمارستان....داره میمره...بی تفاوت برگشت سمتم.....گفت
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 به درک...برام مهم نیست میمیره یا نه...با ناباوری گفتم
 چ....چچچی؟؟؟؟شمرده شمرده گفت برام...مهم نیست...که بمیره...یا زنده بمونه....اون االن...یه مهره سوختس...که به هیچدردی نمیخوره....
پوزخندی زد و گفت
 با این وضعی که امیر داره....بعید میدونم دوم بیاره....هومن با خشم گفت یعنی چی؟؟؟یعنی برات مهم نیست که یکی از افرادت بمیره یا نه؟؟؟؟میالد با خیال راحت ابروشو انداخت باال...و گفت
 نوچ.....برام مهم نیست.هه....دیگه چی بگم؟؟؟؟دشمن ادم هم حاضر نیست که رقیبش اینجوری زجر بکشه....ولی
میالد...
اصال اون میدونه انسانیت یعنی چی؟؟؟یاد حرف جان افتادم
((انسانیت؟؟؟مگه من انسانم که بخوام انسانیت به خرج بدم؟؟؟همه اداما ضعیفن و الیق
مرگ....این ماییم که اشرف مخلوقاتیم.....نه انسان ها))
درسته...میالد هم مثل جان بود....بیرحم و عوضی...با خشم نگاش میکردم....انقدر دستامو
محکم مشت

کرده بودم که ناخن هام داشت کف دستمو سوراخ میکرد....با خشم غریدم
 اون زنده میمونه....من نمیزارم بمیره...نمیزارم....میالد با تعجب و البته چاشنی ترس داشت به چشم هام نگاه میکرد....اه...لعنتی...سریع
رومو برگردوندم.....چشمام قرمز شده بود((*....اون...اون....غیر ممکنه*)).....
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سعی کردم خودمو اروم کنم....ولی نمیتونستم....
میالد بعد از کم مکث گفت
 خیلی خوب....اگر زنده موند....میتونه به کارش ادامه بده....ولی....اگر هم زنده نموند....پریدم وسط حرفش
 هه.....تو اصال جون ادما برات مهم هست که انقدر راحت داری میگی اگه زنده موند ومیتونه بمونه و اگر هم نه نمیتونه؟؟؟تو چرا انقدر بیرحمی ؟؟چرا انقدر عوضی
شدی؟؟میالد به چشمام خیره شد....با خودش گفت*((....اون هیچی
نمیدونه.......نمیدونه.......نمیدونه شکست خوردن چقدر بده......شکست خوردم..خیلی هم
بد شکست خوردم.........دیگه دلم نمیخواد بازم شکست بخورم...میخوام خودم شکست
ناپذیر باشم...میخوام انتقام خیانت عشقم رو از بقیه بگیرم...هلن رو هم تو اتیش انتقامم
میسوزونم.....نابودش میکنم*)).....
از این همه سنگ دل بودنش دهنم باز مونده بود...سریع دهنمو بستم و گفتم
 هی...با تو بودم....جواب بده.....با گیجی نگام کرد...اخماشو کشید تو هم و هیچی نگفت

بغض داشت خفم میکرد....دیدن امیر تو این وضعیت اصال خوب نبود....من دلم اون امیری
رو میخواست که همش سربه سرم میزاشت و باعث میشد از خجالت اب بشم...همون
امیری که فقط بلد بود قربون صدقم بره....همون امیری که شیطنت از سر روش
میبارید....همون امیری که حاضر جواب بود.....همون امیری که با شیطنت هاش دیونم
میکرد....
بی اختیار دو قطره اشک از گوشه چشم اومد پایین....تکیه مو از دیوار گرفتم و رفتم سمت
امیر که اروم رو تخت خوابیده بود....کنار تختش زانو زدم....دستشو توی دستم
گرفتم.....سرمای دستش با سرمای دستم یکی بود.....دستشو به لبام نزدیک کردم....لبام
سردتر از دستاش بود..یه بوسه خیلی اروم روشون زدم و دوباره به چشمای بستش خیره
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شدم....االن دو روزه که از اومدنمون به مقر اصلی میگذره...یه جایی که همه جاش پوشیده
از برف بود.......هومن تیر رو از شکمش بیرون اورده بود....ولی هنوز بیهوش بود....خیلی
نگرانش بودم....دلمم برای سربه سر گذاشتناش تنگ شده بود....دلم میخواست دوباره اون
چشمای مثل شبشو ببینم....دوباره بغض گلمو گرفت ...بی اختیار آروم آروم شروع کردم به
حرف زدن
 امیر......امیر جان....امیرم.....عزیزم؟؟؟ چرا چشاتو دیگه باز نمیکنی؟؟؟دلت میخواد مناذیت بشم؟؟؟دلت میخواد بهت اعتراف کنم که تو این دو روز تو نبودت چی
کشیدم؟؟؟؟میخوای بفهمی که از ته قلبم دوست دارم؟؟دلت میخواد همینجا بهت اعتراف
کنم دوست دارم تا چشاتو باز کنی؟؟؟خیلی خوب...باشه...باشه....امیر....امیر
حسین؟خیلی دوست دارم....اصال...عاشقتم...حاال میشه چشماتو باز کنی؟؟؟
بازم هیچی.....هیچ واکنشی نشون نداد...سرمو گذاشتم رو تخت....دست امیر هنوز تو دستم
بود....آروم شروع کردم به گریه کردن....انقدر گریه کردم که همونجوری خوابم برد

امیر.
دیگه نتوستم طاقت بیارم....چشمامو باز کردم و با نیش باز...یعنی باز هااااا...به هلن که
کنار تختم خوابیده بود خیره شدم...بالخره گفت...بالخره گفت....وااااااای.....داشتم بال
درمیوردممممم....خدایا شکرتتتت....دستمو اروم از زیر دستش بیرون اوردم و از تخت
اومدم پایین.......دلم میخواست داد بزنم خدایا نوکرتم.....انقدر ذوق داشتم نمیدونستم
چیکار کنم.....اروم و پاورچین رفتم باال سرش....سرش رو تخت بود و موهاش ریخته بودن
رو صورتش...کنارش زانو زدم....موهاشو از روی صورتش کنار زدم....صورتش از اشک
خیس بود....اوخی.....ناز بشی الهی...امیر بمیره برات که اینجوری داری برای من اشک
میریزی....آروم رد اشکاشو بوسیدم....شروع کردم به نوازش کردن موهاش....تو این دو روز
با این که حالم زیاد مساعد نبود ولی میتونستم ببینم که هلن چجوری برای اینکه چشمامو
باز کنم گریه میکرد....امروز یکم بهتر شده بودم...یکم که کمه...با اون اعترافی که از جانب
هلن شنیدم کامل سرحال شدم...ولی خوب چه کنم....کرمه دیگه.....از عمد اینطوری بودم
تا از زیر زبونش حرف بکشم بیرون....موفق هم شدم....وای اگه هلن بفهمه سرکار بوده
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حتما غلفتی پوستمو میکنه((حقته نفهم....بیشور دختر مردم به خاطرش دق مرگ شد این
اینجا داره ذوق مرگ میشه...ایشششششش))

دوباره اشکم داشت در میومد....امیر سرش پایین بود و نگام نمیکرد....صورتشو با دستام
قاب گرفتم و اوردمش باال....اشکام اماده باریدن بودن که....
با دیدن لبخند که چه عرض کنم....خنده امیر هنگ کردم....یه چشمک بهم زد گفت
 بازم گول خوردی....بعدش فوری بلند شد و در رفت...دیگه واقعا کفرم در اومده بود ....بیشور منو دست
میندازه...بلند شدم و افتادم دنبالش...حاال ویال رو گذاشته بودیم رو سرمون...من بدو امیر
بدو....من بدو امیر بدو...این مابین انقدر فحشش هم میدادم که دلم خنک بشه.....تا
نکشمش راضی نمیشم.....باید حتما یه بالیی سرش بیارم...اها...فهمیدم..گفتم
 امیر....جان خودم کاریت ندارم فقط میخوام سرتو بکوبونم به دیوار بعدش حسابی قیمهقیمت کنم.....بعدشم با دمپایی بیافتام به جونت مثل سوسک لهت کنم احمق....منو میزاری
سرکار؟؟؟؟؟وایسا...د وایسا دیگه...امیر تو همون حالت هم که میدوید با خنده گفت
 امری دیگه؟؟؟تورو خدا تعارف نکن....اصال من وایمیسم تو هر کاری میخوای بکن.....بعدیهو وایساد...منم چون داشتم پشت سرش میدویدم یهو با کله خوردم تو کمرش...
 اخ....آیی دماغم نابود شد.....دماغمو با دستام گرفته بودم و چشمامو از درد روی هم فشار میدادم....حس کردم یه چیزی
داره صورتمو نوازش میکنه....چشمامو که باز کردم امیر رو دیدم...با یه حالت خیلی خاصی
نگام میکرد....به چشمام خیره شده بود و با پشت دستش گونمو نوازش میکرد....به
چشماش خیره شدم...ضربان قلبم رفت باال....گر گرفتم...داشتم تو تب میسوختم.....تا حاال
نگاش اینجوری نبود.....اینبار نگاش فرق داشت....یه چیزی فراتر از دوست داشتن یا شایدم
یه چیز دیگه....نمیدونم...ولی هرچی بود باعث شده بود که ضربان قلبم بره باال.....هر
لحظه کوبش قلبم شدید تر میشد....حس میکردم نمیتونم درست نفس بکشم.....نفس
های عمیق و پی در پی میکشیدم......اروم با شصتش زیر چشممو لمس کرد...هیچ کاری
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نمیکردم...مسخ اون دو تا تیله مشکی شده بودم ....اون یکی دستش رو دور کمرم حلقه
کرد و منو به خودش چسبوند....وایییییی....چقدر بدنش داغ بود....تا چند ساعت پیش سرد
سرد بود ولی حاال....دستم روی سینش بود میتونستم کوبش های محکم قلب امیر رو هم
حس کنم....دستشو از پشت کمرم بیرون اورد و گذاشت روی دستم که روی سینش
بود....اون یکی رو هم گذاشت پشت گردنم و سرمو به سرش نزدیک کرد......فاصله
صورتامون خیلی کم بود...طوری که نفس هامون با هم قاطی میشد......برای اینکه چشماشو
ببینم سرمو برده بودم عقب....تو چشمام خیره شد و گفت
 میدونی چیه؟سرمو به معنی نه تکون دادم....گفت
 میخوام یه چیزی بهت بگم....پس خوب گوش کن....چشماشو بست و یه نفس عمیقکشید....لباشو مقابل لبام قرار داد و خیلی اروم گفت
 هلن....دوست دارم.نفسم گرفت.....داغ کردم.....بیشتر از قبل....قلبم برای یه لحظه از حرکت ایستاد....اینبار
شدید تر از قبل به زدن خودش ادامه داد....هر لحظه حس میکردم قلبم از کار میافته به
خاطر اینکه انقدر محکم به سینم میکوبید....خیلی زود ازم فاصله گرفت و با یه چشمک ازم
دور شد...ولی من همونجوری مونده بودم....هنوز تو کف کارش بودم....اون...اون....

سرخ شدم....داشتم از خجالت اب میشدم...ای امیر نقطه چین سو استفاده گر(( آخرش
گرفت |:

فقط سکوت اختیار میکنم چون نمیدونم چی بگم به این امیر نقطه چین /:

))یه لبخند محو اومد گوشه لبم....اروم با دستم لبمو لمس کردم...لبخندم پررنگ تر
شد...جون من؟ گفت دوسم داره؟؟؟؟واقعا گفت؟؟؟واااااای.....داشتم از خوشی پس
میافتادم..انگار رو ابرا بودم .....هیچ جوره نمیتونستم نیشمو ببندم....دیدم اگه زیادی اینجا
بمونم تابلوعه....واس همین دویدم سمت اتاقم....
سریع در رو باز کردم و رفتم تو....در اتاق رو بستم و به در تکیه دادم...هنوز هم نفس
نفس میزدم....رفتم روبه روی آیینه....صورتم سرخ سرخ بود....لبخند یک لحظه هم از رو
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لبم پاک نمیشد.....طمع لباش یه چیزی فراتر از عسل بود....خیلی شیرین بودن.....دستمو
گذاشتم رو قلبم....واااااااااای....چقدر تند میزد....
###########
امیر حسین.
لبخند یک لحظه هم از روی لبم کنار نمیرفت....با لبخند یه نفس عمیق کشیدم....هه....یه
نمه اخمام رفت تو هم...نفسمو آزاد کردم که مثل بخار از دهنم بیرون اومد....به اطرافم
خیره شدم...همش برف بود برف بود برف.....با ابرو های باال رفته به درخت کاج کنارم خیره
شدم....با تمسخر گفتم
 یه وقت خدایی نکرده نیافتی پات بشکنه.....داشتم با کنجکاوی به شاخه های درخت تنومندی که همش برف بود نگاه میکردم....گفت
 میبینم که روبه راه شدی!!!یه چیزی با سرعت افتاد پایین دست به سینه شدم.....میالد سرتا پا مشکی پوشیده
بود..روی زمین زانو زده بود و سرش پایین بود...یه کاپ کاله مشکی هم رو سرش بود...به
آسمون نگاه کردم....یکم آفتابی بود ...به خودم نگاه کردم یه شلوار ورزشی سفید پام
بود...روی شکمم پانسمان داشتم....مطمن بودم تا االن زخمم کامال بسته شده...میالد یه
اشاره به پانسمان کرد و گفت
 زخمت در چه حاله؟؟؟بیخیال پانسمان رو باز کردم و انداختمش رو زمین....گفتم
 میبینی که....اومد جلوم و روبه روم وایساد....تو چشمام نگاه کرد....منم تو چشماش خیره شدم....بدون
هیچ حرفی گفت
 اگه فکر میکنی بهتری از همین حاال کارت رو شروع کن ...اون قسمت از پوست صورتشکه زیر آفتاب بود مثل الماسی که جلویی نور گرفته باشن میدرخشید....با پوزخند گفت
537

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

میالد -چیه؟؟؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟؟؟تا حاال یه ادم خوشگل ندیدی؟؟؟
بی تفاوت نگاش کردم
 اوال تو انسان نیستی که به خودت میگی آدم....دوما....تو خوشگلی؟؟؟اینم حرفی....میزارمپای اینکه عقلت نمیرسه...
با خشم جلو اومد و تو صورتم غرید
میالد  -حرف دهنتو بفهم عوضی....
منم که منتظر یه تلنگر بودم که تالفی هامو سرش در بیارم یقشو تویی مشتم گرفتم و
کشیدمش باال....گفتم
 من عوضیم یا تو؟؟؟ تویی که چشمت دنبال یه زن شوهر داره؟؟؟ هااا؟؟خنده عصبیکرد...گفت
 اها....پس بگو دردت چیه....یعنی االن میخوای بگی که تو شوهر هلنی؟؟؟دندونامو از روی خشم بهم ساییدم....ادامه داد
 اون لیاقت میخواد که توی ح*ر*و*م*ز*د*ا*ه نداریفهمیدی؟؟؟؟ درضمن.....من خودم میدونم که هیچی بین شما دو تا نیست...پس الکی
واسه من شوهر شوهر نکن...
داشتم از خشم منفجر میشدم...ولی میالد بیخیال با یه پوزخند اعصاب خورد کن منو نگاه
میکرد....ادامه داد
 اون لیاقتش بیشتر از این حرفاست.....بهتره که فکرشو از سرت بیرون کنی....اون اگهبخواد مال کسی بشه...اون شخص منم....نه هیچکس دیگه
بدنم از شدت خشم میلرزید..تو یه حرکت کوبیدمش به درخت پشت سرش....جوری
کوبیدمش که تمام برفاش ریخت رو زمین....با دندون های کلید شدم گفتم
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 دهنتو ببند .....این تویی که ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه ا*ی نه من....در مورد هلن هم باید یهچیزی رو برات روشن کنم....تو حق نداری حتی به اسمش فکر کنی....فهمیدی؟؟؟؟؟؟
دادم کل دشت رو پر کرد....با همون پوزخندش گفت
 و میتونم دلیل اینکارت رو بپرسم که چرا نميتونم بهش فکر کنم؟؟؟ مگه تو کیشی کهبراش تصمیم میگیری؟؟؟اون مثل فرشته هاست.....حتی از یه فرشته هم زیبا تره....حیفه
که ه*م*خ*و*ا*ب تو بشه ...اون لیاقتش بیشتر از....
با مشتی که تویی دهنش کوبیدم خفه شد....کشیدمش باال و دوباره کوبیدمش به درخت...با
خنده چندشی نگام میکرد...باریکه خون سیاه رنگی که همون سم بود از کنار لبش جاری
بود
با خشم نفس عمیقی کشیدم.....هر لحظه لرزش بدنم بیشتر میشد....شمرده شمرده گفتم
 ببین جوجه....من یه بار بهت اخطار میدم....گوش دادی که دادی....ندادی خونتحالله...البته بعید میدونم شما کصافطا خونی تو رگاتون داشته باشین....برای بار اخر بهت
میگم...هلن زن منه....هیچ احد و ناسی حق نداره به زن من نگاه چپ بندازه ....تو اصال از
عشق چی میدونی؟؟؟ یه شب عشق و حال و لذت؟؟؟
عشق بدای تو عوضی فقط همین معنیو میده؟؟؟تو چی میدونی از دوست داشتن؟؟؟چی
میدونی از اینکه یه دختر خواب شب و روز رو ازت گرفته باشه؟؟؟؟؟چی میدونی وقتی
دختری که دوسش داری کنارته ولی نمیتونی بهش دست بزنی؟؟ چرا؟؟؟ چون دوسش
داری....چون دلش نمیخواد اونو از

خودش دور کنه....تمام زمین و زمانو بهم میدوزی تا هر طور شده اون دختر رو بدست
بیاره....ولی تو چی؟؟؟ هر روز با یه دختری....این نشد میری سراغ یکی دیگه...درست
نمیگم میالد خان؟؟؟خیلی تنوع طلبی....اینطور نیست؟؟؟
میالد رو با یه لحن مسخره گفتم...حاال نوبت اون بود که خشمگین بشه....چشماش سرخ
سرخ شده بود....نیش هاش بلند شده بودن....بریده بریده گفت
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 خفه شو....خفه شو احمق....باز خوبه من هر شب با یکیم...ولی تو چی؟؟؟هه....تو کهخیلی راحت جلو چشم عشقت بهش خیانت میکنی...حداقل من شرف دارم مثل تو بی
شرف نیستم که جلو زنم یا به اصطالح عشقممممم خیانت کنم.....
خشمم فرو کش کرد...حق با اون بود....من به عشقم خیانت کردم.....جلو چشم
خودش....ولی من که از عمد اینکارو نکردم....به خدا که این کارو از عمد نکردم.....اون
حقش نبود که من....
خیلی پستم....دستام شل شد....میالد یقشو آزاد کرد....جاشو با من عوض کرد...محکم
کوبیدم به درخت....تنه درخت خورد شد.....گفت
 چی شد؟؟؟؟ کم اوردی؟؟؟؟مگه دروغ میگم؟؟؟ خوب حقیقتو گفتم....تو یه خیانتکاری....حق نداری با اون باشی
لعنتی خودمم میدونم اشتباه کردم....ولی هلن منو بخشیده...ارا...اون منو بخشیده....سرمو
بلند کردم و دیدم مشتشو برد عقب...خواست بزنه به صورتم که....

مشتشو تو هوا گرفتم....یه نگاه به مشتش کرد...با چشمای شیطونم نگاش کردم....اون یکی
مشتشو اورد باال و خواست بزنه تو صورتم که اونم گرفتم...شیطون ابروهامو انداختم باال...با
خشم نگام کرد....یه لبخند گشاد زدم بهش که تعجب کرد...یهو سرمو بردم عقب و چنان
کوبیدم به دماغش که سر خودم درد گرفت....عربده ای کشید و ازم فاصله گرفت...با همون
لبخندم گفتم
 اوال به تو مربوط نیست که تو زندگی دیگران دخالت میکنی...دوما...خم شدم و ادامه دادم هلن خیلی وقته اشتباهمو بخشیده...پس تو نیاز نیست غصه هلن رو بخوری...یه چشمکبهش زدم و به سمت ویال یا همون مقر رفتم

هلن.

540

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

فضولیم گل کرده بود ناجوووور..دلم میخواست همه جایی مقر رو بگردم....االنم که شب بود
پس مشکلی نداشت...واسه همین زود بلند شدم و یه تیپ کامال مشکی زدم....موهامو دم
اسبی بستم ..ولی بازم بلند بودن...امیر نمیزاشت کوتاشون کنم...البته ناگفته نماند
هاااااا..منم دلم نمیومد کوتاشون کنم...االن بلندیشون با اینکه باال سرم بستم تا روی باسنم
بودن......پوووووف.....یه کاله بافت مشکی اوردم و همه موهامو ریختم توش و گذاشتم رو
سرم..یه ماسک مشکی هم زدم....یه چشمک به خودم تو آیینه زدم....پنجره رو باز
کردم...ویییییی..یخ کردم...بدنم یه لرز کوچیک کرد...واقعا هوا سرد بود....ولی مجبور
بودم....به پایین نگاه کردم...یاخداااااا.فوری چشمامو بستم.....به پایین نگاه نکن...به پایین
نگاه نکن....هوووف....نفس عمیییییییییق.....باید یه جوری حواس خودمو پرت میکردم و
بعد میپریدم پایین...به خودم گفتم
 هی دختر....اون چیه؟؟؟؟برگشتم عقب و فوری پریدم پایین...چشمامو محکم بسته بودم....یکیشونو باز کردم دیدم
رسیدم به زمین....اخیششششششش(( قبول دارین خله؟؟؟))
با لبخند بلند شدم....یهو یکی زد زیر خنده...از ترس شیش متر پریدم هوا....برگشتم
عقب.....امیر بود داشت از خنده میمرد...قلبم تند تند میزد....با ترس گفتم
 خ...خیلی...بی..بیشوری...امیر با خنده گفت
 وای هلن...مردم از خنده...بعد ادامو در اوردهی دختر.....اون چیه؟؟؟
دوباره زد زیر خنده....خودمم خندم گرفت....یهو یه چیزی به ذهنم رسید
 تو اینجا چیکارمیکنی؟؟؟؟خندشد خورد و گفت
 -خودت اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟
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هلن -به تو چه؟؟؟
امیر -به تو چه؟؟؟
هلن -وا....یعنی چی؟؟؟؟
 وا....یعنی چی؟؟؟هلن -ادا منو در میاری؟؟؟؟
 ادا تو رو در میارم؟؟؟حرصم گرفت...خم شدم رو زمین و یکم برف برداشتم و سریع گلولش کردم محکم کوبیدم
تو سرش
امیر -اخ.....مگه مرض داری بچه؟؟؟
 تا تو باشی دیگه ادا منو در نیاری...یه نگاه به اطرافم کردم....اینجایی که ما بودیم دوربین نداشت...البته اونور که میرسید به
محوطه یکی داشت...رفتم کنار دیوار خم شدم و شروع کردم به راه رفتن...وقتی رسیدم
اروم سرمو اوردم بیرون و اطرافو دید زدم....یهو یکی پشت سرم گفت
 واه واه....زنم زن های قدیم...دست بزن نداشتن....ازشانس گوهی که من دارم زنم دستبزن داره...اه اه اه..
با وحشت برگشتم عقب....ای نقطه چین تو روحت امیر...ماسکمو اوردم پایین و گفتم
 هیششششششش...چه خبرته؟؟؟ یواش تر حرف بزن...سرشو اورد جلو و گفت
 داری کجا میری موش موشک؟؟؟چشم غره توپی بهش رفتم و گفتم میخوام فضولی کنم..خیالت راحت شد؟؟ دیگه ولم میدی؟؟؟متفکر سرشو تکون داد و گفت
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 روش فکر میکنم به چی؟؟؟امیر -به اینکه ولت کنم یا نه...
وقتی دید دارم با خشم نگاش میکنم صداشو صاف کرد و با یه لبخند عریض گفت
 عصبانی میشی خوشگل تر میشی...دهنم باز موند...خدایا....این بشر کی بود افریدی؟؟؟؟اخه هیزی تا چه حد.....پرویی تا چه
حد؟؟؟؟
یه چشمک بهم زد و گفت
 تازه...وقتی قرمز میشی هم خوردنی تری....سرخ شدم....امیر که قیافمو دید پقی زد زیرخنده...فوری دستمو گذاشتم رو دهنش و گفتم
 هیسسسسسسسسسس....بابا چه خبرته؟؟؟؟؟ مگه سر اوردی؟؟؟ میشه یکم جدیباشی؟؟؟االن وقت شوخی نیست
یکم نگام کرد و سرشو تکون داد...با شک دستمو برداشتم...دیگه خبری از امیر شوخ
نبود..االن کامال جدی بود...
امیر -یه چیزی باید بگم
 بگو...امیر -من وقتی داشتم میومدم یه چیزی دیدم...من میرم اونجا....تو همینجا بمون تا من بیام
 ولی اخه....امیر -هیس...حرف نباشه...من مافوقتم بگو چشم
اداشو در اوردم.....
 من مافوقتم من مافوقتم....زاااارت.....کی گفته تو مافوق منی؟؟؟543
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تو چشمام خیره شد....منم تخس تو چشاش خیره شدم...نفس عمیقی کشید و گفت
 الله اکبر...دختر کاری نکن یه کاری دستت بدم هاااسرمو انداختم پایین...اروم در گوشم گفت
 جایی نری؟؟؟باشه؟؟؟منم در گوشش گفتم
 باشه گوریل....سرشو بلند کرد و با خنده نگام کرد...خو راس میگم...االن اندازه گوریل بود از بس گنده
بود..امیر سریع گونمو بوس کرد.....گر گرفتم...با تعجب دستمو گذاشتم رو گونم...به امیر که
خیلی سریع رفت اونور حصار خیره شدم....سعی کردم نفس عمیق بکشم که التهاب درونم
کم بشه...این امیر هم که هی زارت و زورت منو......الله اکبر((....خوبه حاال گونشو بوس
کرده...اگه ماچش میکرد چیکار میکرد؟؟؟؟؟واال....جفتشون پرون)) یه نگاه به محوطه
کردم..دور تا دورش حصار بود که سرش سیم خاردار داشت....امیر چجوری پرید
اونور؟؟؟من چمدونم.....یه ده دقیقه ای همونجا بودم که صدای شنیدم....صدا ها واضح
نبود...بلند شدم و به دنبال منبع صدا رفتم....کم کم صدا ها واضح تر شد
 زود باشین...همشونو ببرین داخل....کیارش خان از بی نظمی خوشش نمیاد...بفهمه اینجاانقدر بی نظمه سر هممون رو به باد میده...زود باشین...
ماسکمو دوباره زدم....سرمو اروم از پشت دیوار بیرون اوردم و نگاه کردم...چند نفر داشتن
جعبه های نسبتا بزرگی رو حمل میکردن....یه نگاه به اطراف کردم...کسی حواسش
نبود...تا دوربین رفت اونور منم سریع رفتم پشت یکی از همون جعبه ها...به اونجایی که
جعبه ها رو میبردن خیره شدم....شبیه انبار بود....همون کسی که داشت دستور میداد
گفت
 خوبه....بقیه رو فردا میبریم....در انبار رو ببندین...قبل از اینکه در انبار رو ببندن باسرعت خون اشامی رفتم تو انبار پشت یه جعبه پنهان شدم
 اون چی بود؟؟؟؟544
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** یه چیزی رفت داخل ...من مطمنم....
 هی تو...برو ببین چی بود....* باشه....
صدای پا شنیدم...وای نه...داشت میومد اینجا....یه نگاه به اطراف کردم...هیچی نبود..به باال
سرم خیره شدم...ا...اره...خودشه...تهویه....
سریع یه جعبه اوردم و رفتم روش...در تهویه رو باز کردم و ازش دست گرفتم و رفتم
باال....خودمو پنهان کردم...همون لحظه یه مرد قوی هیکل پیداش شد...بدون سروصدا در
تهویه رو بستم...متوجه نشد...چه بهتر....وقتی یکم اطرافو دید زد گفت
 قربان...هیچی اینجا نیست**خیلی خوب...بیا بیرون میخوام در و ببندم
وقتی رفت نفسمو دادم بیرون....خواستم در تهویه رو باز کنم که یه نور عجیبی ته کانال
دیدم...کانالش تقریبا بزرگ بود میتونستی راحت توش حرکت کنی...البته سینه خیز...سینه
خیز تا اون قسمت رفتم...بعد از اینکه یکم پیچ و خم رد کردم منبع نور بیشتر شد....خودمو
رسوندم بهش.....از الیی در تهویه به پایین نگاه کردم...اخه درش زیرم بود...یه جوری
وایسادم که یهو باز نشه و من بیافتم...چند نفر اینجا بودن...یه اتاق شیشه ای بود که دو
نفر توش بودن....یکیشون پسر بود و اون یکی دختر....هر دوشون رو به تخت بسته
بودن.....تخته خیلی عجیب بود...بیخیال شدم.....نمیتونستم چهره هاشونو ببینم..ولی پسره
خیلی برام آشنا بود...چند نفر وارد اتاق شدن ...به هر کدومشون سرم های عجیبی وصل
کردن..البته سوزنو تو بدنشون فرو نکردن انگار وقتی مایع میخواست وارد بدنشون بشه اون
سوزن ها هم وارد رگ دستشون میشد ....یه محفظه پشت هر سرم بود که سیم های خیلی
زیادی داشت.....فکر کنم از راه دور کنترل میشدن.....یه مانیتور کنار تخت پسره و یکی
کنار دختره بود که ضربان قلبشون رو نشون میداد ..یکی دیگه هم وارد اتاق شد....چشام
گرد شد
 -میالد؟؟؟؟؟
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میالد رفت باال سره پسره....دستشو گذاشت رو تخت و رو صورت پسره خم شد...صداشونو
خیلی واضح میشنیدم...
میالد -مطمنی میخوای اینکار رو بکنی؟؟؟؟شاید جون سالم به در نبری....
همون پسره گفت
 میشه چند لحظه بازم کنی؟؟؟این صدا....این صدا.....لعنتی من این صدا رو کجا شنیدم؟؟؟میالد سرشو تکون داد و از
تخت بازش کرد...وقتی نشست داشتم از تعجب سکته میکردم...سهیل؟؟؟اون اینجا چیکار
میکنه؟؟؟؟؟اصال....اون چرا ...
سهیل -من وقتی خودم قبول کردم که این آزمایش روم انجام بشه پس پیشیمونیم برای
چیه؟؟؟ من کامال مطمنم....پشیمون نمیشم....
میالد سرشو تکون داد و گفت
 تو اولین پسری هستی که روش این آزمایش انجام میشه...تا حاال فقط رو دخترا امتحانمیکردیم.....امیدوارم....جواب بده...
دستشو گذاشت رو شونه سهیل و از اتاق شیشه ای بیرون اومد...دقیق اومد زیر تهویه ای
که من روش بودم وایساد...دستاشو پشتش قفل کرد و به اتاق خیره شد...یک نفر که
روپوش سفیدی تنش بود اومد پیشش و نگران گفت
 آقای سپهری مطمنین میخواین اینکارو کنید؟؟ تا االن فقط روی دخترا جواب مثبتداده...بعید میدونم که
میالد با یه دستش یقه مرده رو گرفت و کشید باال...سرشو به سمتش برگردوند و گفت
 اگه نمیخوای بمیری فقط وظیفتو انجام بده....مفهوم شد؟؟مرده با ترس تند تند سرشو تکون داد....
مرده گفت
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 خیلی خوب...آزمایشو شروع میکنیم....یه اشاره به گوشه اتاق کرد...منم نگاه کردم...اونجا اتاق کنترل بود....البته شبیه ش
بود....کسی که پشت اون دکمه ها بود کلشو تکون داد و دکمه ای رو فشرد....به اتاق شیشه
ای نگاه کردم....همزمان دو تخت از حالت افقی به صورت عمودی در اومدن...واو.....عجب
چیز خفنی....تازه قیافه اون دختره رو دیدم...اوخی...چه قیافه معصومی داشت...فک کنم
ترسیده بود چون با نفس نفس به اطرافش نگاه میکرد..یهو اون سوزن سرم ها تو دست
دختره و سهیل فرو رفتن....سهیل اخماشو کشید تو هم...فکر کنم دردش گرفت...ولی دختره
یه جیغ کوتاه کشید...با دقت به سرم نگاه کردم...یه مایه ابی رنگ وارد بدنشون شد...اخمای
سهیل بیشتر رفت تو هم....دستاش مشت شد و رگ های بدنش زد بیرون....چون نیم تنش
لخت بود کامال رگ های بدنش مشخص بود....دختره فقط یه نیم تنه با یه شلوار تنش
بود....دختره هیچ تغییری نکرد.....انگار مسخ شده باشه...یهو سرش افتاد .....به سهیل نگاه
کردم دیدم سهیل سرخ شده....به دختره نگاه کردم....بعد چند دقیقه رنگ بدنش تغییر
کرد...رنگش خیلی تیره شده بود و رگ های بدنش کامال سیاه شده بود...سرشو بلند کرد...از
اون چیزی که دیدم وحشت کردم...دیگه خبری از اون دختر معصوم نبود....فیافش خیلی
وحشتناک شده بود...چشماش

عسلی خیلی روشن...دقیقا مثل یه حیون درنده...نیش های بلند تر از یه خون اشام
معمولی....به دستاش نگاه کردم...ناخون هاشم بلند شده بود.....نگاش دقیق رو من
بود....انگار منو میدید....ضربان قلبش غیر معمولی بود.....ترسیدم....تخت اون رو دوباره به
حالت افقی در اوردن و سوزن رو از دستش در اوردن....یکی به میالد گفت
 دختره تبدیل شده...حاال نوبت پسرس...به سهیل نگاه کردم....صورتش هر لحظه سرخ تر میشد...نفساش به شماره افتادن....یهو
بدنش شروع کرد به لرزیدن....انقدر لرزس بدنش بد بود که تخت هم می لرزید
یکی با فریاد گفت
 تشنج کرده....زود باشین سرمو در بیارین...547
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میالد هم داشت با تعجب به سهیل نگاه میکرد.....دوباره به سهیل نگاه کردم...سرمو از
دستش در اوردن.....ولی هنوزم میلرزید...چشماش سفید شده بود و دهنش باز مونده
بود...چند نفر فوری وارد اتاق شدن...هیچکی نمیتونست جلویی لرزش بدن سهیل رو
بگیره....ضربان قلبش خیلی تند تر شده بود....یهو وایساد...با ناباوری به خط صافی که
مانیتور نشون میداد خیره شدم....این امکان نداره....همون لحظه سهیل بی جون افتاد رو
تخت...یکی از مردا با دست شروع کرد به شک دادن به سهیل......تاثیری نداشت...اون خط
صاف هیچ تغییری نکرد...داشت اشکم در میومد...یعنی چی اتفاقی افتاده؟؟؟سهیل چرا
دیگه قلبش نمیزد؟؟؟بعد از ده بار شک دادن مرده با تاسف سرشو تکون داد....چشمای
سفید شده سهیل رو بست و مانیتور رو خاموش کرد...به میالد نگاه کرد و عالمت تموم
کرده رو نشون داد...دستمو گذاشتم رو دهنم ....باورم نمیشد...این امکان نداشت....این
امکان نداشت....سهیل....اون...اون...
مردی که کنار میالد بود با تاسف گفت
 گفته بودم که این آزمایش روی پسرا جواب نمیده...این ماده فقط روی دخترا تاثیرداره.....
دختر ها یه نوع هورمون دارن به نام اوکسی توسین(تو زیست و آزمایشگاه دو
هستش..برین بخونین میفهمین چیه) که پسرا فاقد اونن....این شیشه کریستال هم گیرنده
اون هورمون اوکسی توسین رو داره و به خاطر همینه که وانکش مثبت میده...ولی پسرا
چون اونو ندارن وانکش من....
میالد دستشو اورد باال و گفت
 خیلی خوب فهمیدم.....میتونی بری...مرده گفت
 قربان...پسره....میالد بیخیال گفت
 خاکش کنید....یه جایی خاکش کنید که هیچکس نفهمه...548
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هر چقدر تالش کردم اشکام سرازیر نشن موفق نشدم و اولین قطره اشکم افتاد رو
گونم...از شانس بدم از صورتم جدا شد و صاف افتاد رو شونه میالد که داشت عقب گرد
میکرد که برگرده.....متوجه شد....چون اول یکم نگا شونش کرد و......
ادامه میدارودددد):):):

با ترس به میالد نگاه کردم....سرشو بلند کرد و به باال سرش خیره شد...سرمو فوری قایم
کردم.....ای توف به این شانس....اروم اروم عقب رفتم...حس کردم میالد داره به در دریچه
کانال نزدیک میشه....باید زودتر از اینجا برم...یهو میالد داد زد
 نفوذیه....زود باشین بگیرینش...نزارین در برهای ددم وای....حاال چه خاکی بر سرم بگیرم؟؟؟سریع عقب گرد کردم...یهو شروع کردن به
تیراندازی...ای وای.....به هر بدختی بود بدون اینکه آسیب ببینم اومدم بیرون...حاال بماند
که نزدیک بود چند بار ابکش بشم...از دریچه تهویه پریدم پایین...پیش همونجایی که
واردش شدم...نفس نفس میزدم..صدای پا شنیدم پس هنوز دنبالمن......در انبار باز
بود....شروع کردم به دویدن....انقدر دویده بودم که تموم تنم عرق کرده بود....یهو رفتم تو
پشت ساختمون....لعنتی....همش دیوار بود...یه نگاه به عقبم کردم....هنوز دنبالم
بودن....برگشتم...عمرا دستتون بهم برسه..زمزمه کردم..2...1....9...شروع کردم با سرعت
باد دویدن...با یه جهش خیلی بلند از دیوار رفتم باال....رسیدم به تیغش...دیدم میالد هم با
سرعت خون اشامی داره میاد اینجا...دیگه معطل نکردم و پریدم پایین...افتادم رو برفا....به
اطرافم نگاه کردم ...همش برف بود...به سمت درختا دویدم...میالد هم دنبالم بود...فریاد
هاشو میشنیدم که میگفت
 وایسا.....وایسا...تو کی هستی؟؟؟؟اینجا چیکار میکردی؟؟؟ هی با توام....اهمیت ندادم و به سرعتم اضافه کردم....
میالد*((خیلی عجیبه...تا حاال ندیدم یک انسان انقدر سریع مثل ما بدوعه....باید گیرش
بندازم تا بفهمم کیه*))....
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هه...به همین خیال باش پست فطرت....با سرعت از ال به الی درختا میدویدم....نباید
بفهمه منم...وگرنه همه چی لو میره....یه لحظه برگشتم عقب که ببینم
کجاست...ندیدمش....حسش کردم...میخواست از جلوم در بیاد...فوری جاخالی دادم...ولی
از اونور به درخت خوردم و گونم خراش برداشت....و بعدش...گوووومب....با کله خوردم
زمین..اخ ...وای نه....سریع برگشتم عقب...میالد با یه پوزخند داشت میومد جلو...نیش
هاش بلند شده بود و چشماشم سرخ بود....

خوایتم بلند شم که سریع پرید روم....حالم خراب بود....بوی خون داشت دیونم
میکرد....دستامو گرفت و برد باال سرم...صورتشو جلو اورد با لذت بو کشید
میالد-اممم....این دیگه چیه؟؟؟ فوق العاده است...باید خیلی شیرین باشی .....
یه نگاه بهم کرد و پوزخندشو عمیق تر کرد...ادامه داد
 خانوم کوچولو...سعی میکردم خودمو از زیر دستاش بیرون بیارم...ولی نشد...مچ هر دو تادستمو محکم فشار میداد....چشمامو روی هم فشار دادم.....تویی صورتم نفس
میکشید....چشماشو بسته بود ...گفت
 این بوی عطر...خیلی آشناست....چشماشو باز کرد....نفسام به شماره افتاده بودن...هرلحظه خشمگین تر میشدم.....سرشو فرو کرد تو گردنم....نیش هاشو اماده کرد...شروع
کردم به تقال کردن....نمیزارم...نمیزارم تو هم مثل جان بشی....اروم گفت
 اوخی.....چرا ترسیدی؟؟؟ انقدر تقال نکن....چون اخرش من کار خودمو میکنم....پس ارومبگیر تا کارمو انجام بدم چشم وحشی
با خشمی که هر لحظه اماده فوران بود بهش خیره شدم....اروم لباشو به گردنم کشید...مور
مورم شد...نه میتونستم داد بزنم...نه هیچ کار دیگه ای...اگه داد میزدم حتما
میشناختم...لباش رو گردنم حرکت میکردن....اروم اروم نفس میکشید....گفت
 چرا الل شدی؟؟؟ یا شایدم واقعا اللی؟؟؟ چه بهتر...من کار خودمو راحت تر انجاممیدم...
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دو تا دستمو با یه دستش گرفت و با اون یکی دستش زیپ سویشرتمو باز کرد...هرچقدر
تقال میکردم فایده ای نداشت....پس این قدرت من به چه درد میخورد؟؟؟ چرا نمیتونستم
کاری انجام بدم؟؟؟؟زیر سویشرتم فقط یه نیم تنه بود....لباشو به کتفم چسبوند...از
سرماش لرزیدم....تو همون حالت گفت
 خیلی وقت بود که دلم میخواست خون بخورم....اونم...از این ناحیه.....خواستم پسش بزنم که درجا خشک شدم...با درد به باال سرم خیره شدم....توان انجام هیچ
کاری رو نداشتم...میالد نیش هاشو تو استخون ترقوم فرو کرده بود و داشت با ولع
میخورد.....حرف های جان تو سرم اکو شد(( خون تو خیلی بارزشه...حتی از طال هم با ارزش
تره...من تموم این سال ها رو برای به دست اوردنش صبر کردم))...باید....جلویی....میالد
رو......میگرفتم....وگرنه.....اون....اون....میفهمید.....که من...کیم....اشکام سرازیر شده
بودن....سرمای زمستون از یه طرف....تن یخ زده میالد خم یه طرف...همشون با هم دست
به یکی کرده بودن تا منو از پا در بیارن
ادامه میداورددددد):):):
چطوره؟؟؟؟ دز تو خماریش باالست؟

تو یه لحظه حس کردم قدرتم دو چندان شده....دستامو باز کردم و با قدرت میالد رو از
خودم کنار زدم...وقتی افتاد اونور دستامو گذاشتم پشت سرم...پاهامو اوردم باال و با یه
جهش بلند شدم...ولی روی زمین زانو زدم....سرم پایین بود....خیللی ریلکس سرمو اوردم
باال.....بلند شدم و به میالد که با تعجب و لذت نگام میکرد خیره شدم.....زیپ سویشرتمو
باال کشیدم.....پوزخندی زد*((باید حدس میزدم خون اشام باشه....ولی اگه خون
اشامه...پس...این خون*))...
با تعجب گفت
 -تو کی هستی؟؟؟اینجا چی میخوایی؟؟؟
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حرفی نزدم.....در حال حاضر دلم میخواست گردن میالد رو بشکنم....به زخم روی کتفم
نگاه کردم...نگا وحشی چیکارش کرده...تمامش کبود شده بود و جایی دو تا نیش روش
خودنمایی میکردن....میالد اروم بلند شد
میالد -تا حاال خون به این خوشمزگی نخورده بودم...یه حس بهم
میده....انگار...انگار....طمع قدرت رو میتونم خیلب راحت بچشم....تو کی هستی؟؟؟
هیچی نگفتم و فقط بهش خیره شدم...میالد*((باید بفهمم کی پشت نقابه*)).
با یه جهش اومد جلو که سریع واکنش نشون دادم و به سمتش حمله کردم...مشتمو بردم
عقب و محکم کوبیدم به صورتش....پرت شد عقب....فوری بلند شد و نشست رو زمین...یه
نگاه خشمگین بهم انداخت
میالد -مثل اینکه تنت میخاره؟؟ عیب نداره....خودم برات میخارونمش...
به سمتم حمله ور شد...به حالت حمله اماده شدم و نیم خیز رو زمین نشستم....همین که
نزدیکم شد بهش حمله کردم....این من بودم که فقط میزدم و میالد بود که ضرباتم رو دفع
میکرد....ضربه هامو محکم و با سرعت میزدم....ولی میالد هم خوب همشون رو دفع
میکرد...یا نمیکرد ....یهو مشتی رو که میخواستم بزنم تو صورتش رو دفع کرد و محکم زد به
زخمم....چند قدم عقب تر پرت شدم...ضعف تو بدنم پیچید......از درد به خودم
میپیچیدم....اومد باال سرم...کنارم زانو زد و با دقت بهم خیره شد
 چیشد؟؟؟ کم اوردی؟؟؟دوباره با مشت زد به زخمم.....اخمام رفت تو هم...نمیتونستم کاری کنم.....خیلی نامرد
بود.....هر لحظه درد تو بدنم بیشتر میشد...دوباره بوی خون......خونم میریخت روی برفای
سفید و قرمزشون میکرد.....میالد که انگار جری شده باشه دوباره نیش هاشو تو بدنم فرو
کرد....یه اخ زیر لبی گفتم...
چند لحظه نیش هاشو در اورد و گفت
 خوبه...پس الل نیستی....بگو بینم....تو برای کی کار میکنی؟؟؟اصال تو چجوری اونجا روپیدا کردی؟؟؟؟
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حرفی نزدم و فقط چشمامو روی هم فشار دادم...
وقتی جشمامو باز کردم دیدم میخواد ماسک روی صورتمو برداره...دستسو با شدت پس زدم
و با لگد از روی خودم بلندش کردم....سرم گیج میرفت....تعادل نداشتم...دوباره بهم حمله
کرد...اینبار یقمو گرفت و به درخت کوبیدم....اخ کمرم.....چشمامو روی هم فشار دادم تا
جیغ نکشم....
تو چشمام خیره شد و گفت
 باشه...اگه نمیخوای بفهمم کی هستی مشکلی نیست....ولی بدون از اینجا جون سالم بهدر نمیبری....شروع کرد به مشت زدن به شکم و پهلوم....هر کاری میکردم نمیتونستم
پسش بزنم....داشتم کم میوردم...یه لحظه دست نگه داشت و دوباره منو کوبوند به
درخت....اروم تو صورتم زمزمه کرد
 اگه میخوای بدون زجر کشیدن بمیری بگو از طرف کی اومدی...وگرنا بالیی به سرت میارمکه از به دنیا اومدنت پشیمون بشی...
چیزی نگفتم....فقط با دستم محکم پسش زدم....وقتی ولم کرد افتادم رو زمین..از درد به
خودم میپیچیدم.....اخ....ایی دلم.....با یه پوزخند اعصاب خورد کن داشت جلو میومد....منم
به سختی بلند شدم....قبل از اینکه کاری کنه بهش حمله کردم...با شونم زدم به شکمش و
با سرعت به سمت عقب بردمش....وقتی به درخت کوبیدمش چوب درخت ترک
برداشت...حاال این من بودم که مشت میزدم....انقدر زدم که خسته شدم.....اونم از فرصت
استفاده کرد و جایی خودش رو با من عوض کرد....دیگه جون نداشتم....این پسر انگار درد
حالیش نبود.....با چشمای سرخ نگام کرد...
دوباره نیش هاشو تو استخون ترقوم فرو کرد....درد خیلی بدی تو تموم بدنم پیچید....حالم
اصال قابل توصیف نبود...بعد از چند دقیقه دست از کارش کشید....با یه لبخند چندش
گفت
 خونت طمع قدرت میده....فکر کنم حاال فهمیدم تو کی هستی......تو آرنیایی...درستفهمیدم؟؟؟
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ازم جدا شد....بی جون افتادم رو برفا...کنارم زانو زد....چشمامو روی هم فشار دادم...فقط
تو یه لحظه....تو یه لحظه.....
ادامه میدارود):):):

یه جریان خیلی سریع از بدنم رد شد....نفسم گرفت....قلبم به شدت تیر کشید...میالد رو
پس زدم و نشستم رو زمین....نفسم باال نمیومد...بدبختی من همین یه دونه درد نبود...درد
کتفم و گونم هم بود....خون جلو چشامو گرفته بود....هیچی حالیم نبود...همه جا رو قرمز و
تار میدیدم...اصال کارام دست خودم نبود
###########
دانای کل.
هلن با نفس نفس روی زمین زانو زد...نفسش به سختی باال میومد...میالد با تعجب به
دختر روبه روش نگاه میکرد....خواست به سمتش بره که یهو هلن به سمت میالد حمله
کرد و اونو به درخت پشت سرش کوبوند....شدت ضربه به حدی زیاد بود که کلی برف روی
سرشون ریخت و عالوه بر اون درخت از وسط نصف شد....حال آرنیا قابل توصیف
نبود....االن میتونست به راحتی میالد رو بکشه.....آروم زمزمه وار گفت
 خوبه که میدونی من کیم و از دستورات سرپیچی میکنی؟؟؟ میدونی سزای این کار توچیه؟؟؟
میالد که حاال کمی ترسیده بود سعی کرد یقشو آزاد کنه...ولی موفق نشد...پس ترسشو کنار
زد و گفت
 -هه....میخوای چیکارکنی؟؟؟؟

هلن با خشم غرید و دوباره میالد رو به یه گوشه پرتاب کرد...با قدم های ارام و محکم به
سمت میالد که روی زمین افتاده بود رفت....یقه میالد رو گرفت و باال کشید....با دقت به
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چشم های میالد خیره شد....میالد خواست ماسک آرنیا رو برداره که آرنیا مچ دستشو
گرفت....با همون صدای الالی مانندش گفت
 -چیه؟؟؟میخوای بدونی کیم؟؟؟؟

میالد اون یکی دستشو باال اورد که آرنیا یقشو ول کرد و اون مچ اون یکی دستش رو هم
گرفت...میالد تقال میکرد..خودش خوب میدونیت عواقب کارش چیه...ولی بازم سرسختانه
میخواست آرنیا رو خار و زلیل کنه .......آرنیا چشماشو ریز کرد و ادامه داد
 چرا خودتو خسته میکنی؟؟؟؟فشار دستاشو دور مچ های میالد بیشتر کرد.....اخمای میالدرفت تو هم
میالد با پوزخند گفت
 چرا با پنجوالت فشار میدی؟؟؟؟ االن اوف میشی کوشولو....شخشم آرنیا به اوجش رسید....نفس هاش به شماره افتاده بود....تویی صورت میالد غرید
 به من میگی کوشولو؟؟؟؟هه...هه واقعا خنده داره...دستای میالد رو ول کرد و شروع کرد به خندیدن...میالد درحالی که مچ دستاشو ماساژ
میداد گفت
 حرف حق تلخه؟؟؟واقعا کوچولویی...آرنیا دست از خندیدن برداشت و با یه خیز به سمت میالد رفت...دوباره اونو به درخت
کوبید...با چشم های به خون نشسته زمزمه کرد
آرنیا -االن سزای کارت رو میبینی میالد خان.....نباید با من در بیافتی....کاری میکنم که از
کرده ات پشیمون بشی

امیرحسین.
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دریم دیم دیم دریم دیم....دارام رام رام دارام رام....حاال قرش بدهههه....
خندم گرفت...یعنی خاک بر مخم خیرسرم اومدم یکم این دور و اطراف و دید بزنم دارم قر
میدم...برای خودم سری از روی تاسف تکون دادم و به اطرافم خیره شدم....هیچی اینجا
نبود...پس الکی تا اینجا اومدم...همینجوری که غر غر میکردم با احتیاط از حفاظ باال رفتم و
پریدم پایین....رفتم پشت ساختمون...هلن اونجا نبود...وا...مگه همینجا نبود؟؟؟؟نیم خیز
شدم.....احساس خطر میکردم...همین نزدیکا بود ....چشامو بستم و یه نفس عمیق
کشیدم...چشام از تعجب باز شد.....دو تا خون اشام؟؟؟؟با سرعت دوباره از حفاظ باال
کشیدم و به سمت درختا رفتم....بعد چند دقیقه رسیدم بهشون....چشام از این گرد تر
نمیشد....هلن میالد رو گرفته بود تا سر حد مرگ میزد....چیزی که منو متعجب کرده بود
بوی هلن بود....چرا بوی خون اشاما رو میده؟؟؟خواستم به سمتشون برم که میالد ناباورانه
با درد زمزمه کرد
 هلن!!!!!!هلن پوزخندی زد و گفت
 چیه؟؟؟ تعجب کردی؟؟؟بایدم تعجب کنی....جالب نیست؟؟؟؟حتی فکرشو همنمیکردی که من آرنیا باشم؟؟؟؟
هلن میالد رو ول کرد که افتاد رو برفا...از پشت کمرش مابوگش رو در اورد و تو هوا
چرخوندش...شکل یه شمشیر نوک تیز بود....شمشیرشو برد باال تا سر میالد قطع کنه که با
دو رفتم سمتشون...خواستم دستمو بزارم رو شونه هلن که یهو خیلی سریع برگشت و
گردنم و گرفت و برد باال...تعجب کردم..مابوگشو اورد پایین و بهم خیره شد...سعی کردم
دستشو از روی گردنم جدا کنم...ولی نشد...داشتم خفه میشدم...با چشمای سرخش داشت
خیره نگام میکرد.....با صدای خفه ای گفتم
ه...هلن...من....منم....ام....امیر...دا..داری خفم .....میک....میکنی...پاهام تو هوا بود....نمیتونستم خودمو از دستش آزاد کنم ....چرا اینطوری شده؟؟اینکه تا
چند دقیقه پیش خوب بود.....نفسم باال نمیومد....چند لحظه همینجوری نگام کرد..موهاش
ریخته بودن رو صورتش و چهرشو ترسناک تر میکردن....نیش هاش بلند شده بود......رنگ
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چشماش کم کم تغییر کرد....یهو ولم کرد....دو زانو افتادم رو زمین....نفسم به سختی آزاد
شد .افتادم به سرفه...بعد چند دقیقه که حالم جا اومد سرمو بلند کردم...میالد با حالی
داغون به درخت تکیه داده بود و هلن رو نگاه میکرد....به هلن نگاه کردم....رنگ چشماش
برگشته بود....مابوگ از دستش افتاد و خاموش شد....با گیجی داشت اطرافشو نگاه
میکرد....نگاش رو من ثابت موند...با نگرانی کنارم زانو زد و گفت
 چیشده؟؟؟امیر؟؟؟ خوبی؟؟؟من که داشتم هنوز نفس نفس میزدم فقط سرمو تکون دادم....
کمکم کرد بلند شم...همین که برگشت میالد رو دید...خشک شد...با تعجب بهش خیره
شد....نمیدونم چرا ترسید و اومد پشت سرم قایم شد...وا....دیدم میالد با خنده گفت
 من باید از تو بترسم....تو چرا رفتی قایم شدی؟؟؟ هلن هیچی نگفت و سرشو انداختپایین و بیشتر بهم چسبید...لباسمو تویی مشت کوشولوش گرفت......اخمامو کشیدم تو
هم...گفتم
 اینجا چه خبره؟؟؟میالد هم بلند شد...پاش لنگ میزد..با اخم اومد روبه روم وایساد...هلن بیشتر بهم
چسبید..بدنش لرزش خفیفی داشت.....گفت
 من باید بپرسم....شما اینجا چیکار میکنین این وقت شب؟؟؟اوه اوه...گاومون زایید....حاال چه خاکی بر سرم بریزم؟

خونسردی خودمو حفظ کردم....دستامو تویی جیبم فرو بردم و گفتم
 خوب؟؟؟االن منتظر تا من حرف بزنم؟؟؟دهنش از پروویم باز موند....نیشخندی زدم دهنشو بست و اخماشو کشید تو هم
میالد -هه....ببین بچه پروو یا همین االن میگی اینجا چیکار میکردین یا...
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پریدم وسط حرفش و گفتم
 یا چی؟؟؟ مثال میخوای چیکار کنی؟؟؟دیگه کفرش در اومد.....با خشم نفس میکشید....شمرده شمرده گفت
 برای چی اومدین بیرون؟؟؟چرا داشتین تو کارای ما فضولی میکردی؟؟؟؟بیخیال دستامو کش دادم و گفتم
 من اگه با کسی شریک میشم باید سر از کارش در بیارم ...توهم مستثنینیستی...میخواستم ببینم جز قاچاق و ادم کشی چیکار میکنی که خدا رو شکر فهمیدم...جلو
رفتم و سینه به سینش وایسادم...گفتم
 اونB. M.Bبه چه دردی میخوره؟؟؟من شریکتم حق دارم بدونم؟؟هووم؟بدتر اخم کرد..گفت
 -این دلیل نمیشه....اصال صبر کن بینم....نکنه...نکنه شما دو نفر نفوذین؟؟؟؟

با چشمای ریز شده نگام کرد...پقی زدم زیر خنده...حاال نخند کی بخند....دلمو گرفته بودم
از ته دل میخندیدم...وقتی خوب خندیدم اشکامو پاک کردم و گفتم
 واقعا پیش خودت چی فکر کردی که همچین حرفی زدی؟؟؟به نظرت اگه من و هلننفوذی بودیم االن تو اینجا بودی؟؟؟یا مثال...
یاد هلن افتادم...سریع برگشتم عقب...روی زمین نشسته بود و به درخت تکیه داده
بود...موهاش ریخته بودن رو صورتش و سرش افتاده بود .....خودمو سریع بهش رسوندم و
کنارش زانو زدم....صورتشو با دستام قاب گرفتم....چقدر بدنش سرد بود....چشماش بسته
بود...گونش چیشده؟؟؟ اخمام رفت تو هم....اروم گونشو بوسیدم...با خشم برگشتم سمت
میالد و گفتم
 این کار توعه عوضی؟؟؟ چیکارش کردی؟؟#######
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هلن.
با سر و صدیا دو نفر از خواب بیدار شدم...دهههههه..اگه گذاشتن بخوابیم...با بیحالی
چشامو مالیدم و گفتم
 ای درد...ای کوفت....ای خبر مرگتون بیاد....خفه شید میخوام بخوابم....حتی به خودمزحمت ندادم چشامو باز کنم دوباره زانو هامو جمع کردم و سرمو گذاشتم روشون...خیلی
خسته بودم...نمیدونم چرا دلم میخواست هی بخوابم....چند دقیقه گذشت حس کردم یکی
کنارم زانو زد......سرمو بلند نکردم چون واقعا خوابم میاد...یکی در گوشم گفت
 عزیزم؟؟؟؟خانومی؟؟؟بیداری؟؟؟از نفس های گرمش و بوی عطرش فهمیدم امیره...حال نداشتم جواب بدم پس کاری
نکردم....ویییییییییییی...من نمیدونم چرا اینجا انقدر سرده؟؟؟یهو تو بغل یه نفر
فرورفتم...اوخی...چقدر گرمه.....این بغل گرم مال کیه؟؟ خوب معلومه دیگه....فقط امیر
انقدر بدنش گرمه...اونم تو این سرما...منو به خودش بیشتر فشرد....شروع کرد به حرف
زدن
 میالد....بهت گفته باشم....بالیی سر هلن بیاد بیچارت میکنم....صدای میالد رو هم شنیدم که گفت
 هه...منو تهدید نکن جوجه...شما فعال باید جواب پس بدین که این موقع شب اینجا چیکارمیکردین؟؟؟؟
امیر کالفه پوفی کشید و تو ذهنش گفت*((عجب سمجی هاااا...شیطونه میگه جفت پا برم
تو طهالش احمق))*با حرص گفت
 میخوای به زبون خودمونی بهت حالی کنم؟؟؟ اومدیم فضولی..حاال خیالت راحت سد؟؟؟بعد از این حرفش شروع کرد به راه رفتن
میالد*((ها؟؟؟؟چی؟؟؟فضولی؟؟؟))*
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خندم گرفت....چشمامو باز نکردم چون واقعا خوابم میومد....یه لبخند محو زدم و بیشتر به
امیر چسبیدم...امیر اروم خندید و دهنشو چسبوند به گوشم و گفت
ای جونم....ای جونم....خانومیم سردشه؟؟؟با بیحالی چشمامو باز کردم و خیلی بیحال با مشت زدم به سینش و با صدای ارومی که
خودمم به زور میشنیدم گفتم
 انقدر نگو خامومیم...من خانوم تو نیستم...این صد بار...خندید و گفت
 نترس...به زودی مال خودم میشی...گیج نگاش کردم...وقتی ذهنشو خوندم اینبار محکمتر زدم به سینش...خنده بلندی سر داد
و گفت
 به به...میبینم که خانومیم دست بزن هم داره...حرصم گرفت....خواستم دوباره بزنمش که منو گزاشت رو تخت...اوا....ما کی رسیدیم؟؟؟
مشتمو گرفت...به مشتم نگاه کردم...امیر هم خیره شد به دستامون...خندیدم...نگا کن تورو
خدا....مشتم براش انگار مشت یه بچه کوچولو بود...مشتمو اروم بوسید و منو رو تخت
خوابوند...انقدر خوابم میومد که مخالفتی نکردم و چشامو بستم...هنوز سردم بود...بعد چند
دقیقه گرم شدم....امیر از پشت بغلم کرده بود ....دیگه هیچی نفهمیدم و خوابیدم(خوابالو)
########
خوابید که...منو باش که میخواستم یکم سر به سرش بزارم....بیخیال...فردا یکم سربه سرش
میزارم...بیشتر به خودم چسبوندمش...چقدر کوچولو بود(کوچولو نیست...تو زیادی گنده
ای...واال...مرتیکه گندبک) با خوش حالی سرمو فرو کردم تو موهاش و نفس عمیقی
کشیدم...قلبم تند تند میزد....داشتم از گرما میسوختم.....تا حاال انقدر نزدیکش نبودم(اره
ارواح عمت)نفسام به شماره افتاده بود....فشار دستامو دور کمرش بیشتر کردم...یه نفس
عمیق کشیدم تا به خودم مسلط بشم که بدتر افتادم به گوه خوردن...با نفس عمیقی که
کشیدم عطر گرم و شیرنش رفت تو ریه هام....واااای.....خدایا....خودت امشبو ختم به خیر
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کن....هلن خواست جابه جا بشه...ولش کردم..برگشت و دستاشو حلقه کرد دور گردنم...یا
خدا.....هوووف .....هووووووووووف نفس عمیق ....سردش بود چون بیشتر بهم
چسبید..سرشو توی گودی گردنم فرو کرد.....انگار تو خواب و بیداری بود.....با صدای خماری
گفت
 واااای.....امیررر....چه بدن گرم و نرمی داری....امیر

هلن خودشو بیشتر به من چسبوند...
دیگه داغ کرده بودم...
هی پشت سر هم نفس عمیق میکشیدم...
فکر کنم هلن فهمید...
سرشو اروم از توی گودی گردنم خارج کرد و با چشمای خمار بفهم خیره شد وکش دار گفت
::امیر....چیزی شده؟؟؟؟؟؟
بی توجه به حرفش سعی میکردم خودمو اروم کنم..
با خودم گفتم::حاال یه لب گرفتن که اشکال نداره؟؟؟اینجوری اروم هم میشم و زیاد پیش
نمیرم...
با این حرفا خودمو قانع کردم...
نفسو فوت کردم توی صورت هلن که صورتش جمع شد...
همینجوری با چشمای خمار بهم خیره بود....
کم کم بهش نزدیک شدم...
چشمام بین لب و چشماش درحال گردش بود..
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فقط چندثانیه مونده بود ببوسمش که...
******************
هلن

خمار خمار بودم و همونجوری در همون حالت به چشمای میشی امیر که هی نزدیک تر
میشد و منو بیشتر به خودش می چسبوند ...خیره بودم...
اصال تو باغ نبودم...
سر امیر که چندسانتی صورتم قرار تازه گرفتم چه غلطی داره میکنه..
ولی خوب این کرم حلما به منم رسیده بود(نکه خودش خیلی مظلومه )منم منتظر بودم که
لب هاش روی لبهام قرار بگیره که....
که یهو چند نفر یه صدا گفتن::اااخخخیییی...
همچین از جا پریدم که خوردم به امیر و پاهامون به پتو گیر کرد و نقش زمین شدیم..
من بی توجه به دردی که داخل بدنم پیچید سیخ نشستم سرجام و به اون گوشه که منبع
صدا بود خیره شدم که دیدم امین و اریکا و ملیکا با دست هایی زیر چونه به ما خیره
بودن.....حاال این به کنار...بگو نیشتون برای چی بازه؟؟؟
داخل یه لحظه همچین سرخ شدم و خجالت کشیدم که نمی دونستم چیکار کنم..
داخل این هیری ویری صدای ذهن امیر حال منو بدتر کرد((*ای جاااننممم...خانمم خجالت
کشید
اووفف جون میده یه گاز خوشمزه از لپای گلگلیش بگیرم*))( فقط میگم خااااک)
یه لحظه یه چیزی یادم اومد..
اب دهنم و قورت دادم وخیلی اروم جوری که انگار فقط لبن تکون می خورد زمزمه کردم::
اریکا..امین..کارا...از نسل گیمرا ها...
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یهو از جا پریدم و با تموم وجودم جیغ زدم
::اونا ذهنو می خونننننننننننننن....
پتو رو از زیر پای امیر کشیدم و خودمون انداختم رو تخت و پتو رو کشیدم رو خودم...
صدای خنده هاشون می اومد...
ولی من روم نمیشد سرمو ببرم بیرون...
دوباره سرم به طرز وحشتناکی تیر کشید.
به سرعت سر جام نشستم...
دوباره صدای نحس اون توهم عزیزم ریجا تو گوشم پیچید::ازشون بپرس...اونا همه چیزو
میدونن..
احساس میکردم ذهنم داره تحلیل میره...
انگار یه نیروی سعی میکرد از رسیدن صدا به ذهن من برسه...
درد داشت...امین به سرعت سمت من اومد سعی میکرد ارومم کنه...
دردم کم کم اروم شد.....نگام به امیر افتاد...چشماش نگران بود....بی حال توی بقل امین
افتادم و زمزمه کردم::بگو برن بیرون...باید با تو و اریکا صحبت کنم...
سوشو تکون داد و گفت امیرو ملیکا از اتاق خارج بشن....
امیر با اخم های درهم بلند شد و رفت بیرون...همچین در و کوبید بهم که شیش متر تو جام
پریدم
امیر

اعصابم داغون بود...یعنی چیکارشون داشت که نخواست من بدونم..یه چیزی اینجا
میلنگه..
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همینجوری سرم پایین بود که ملیکا اروم زمزمه کرد::همع چیزو میفهمی...ولی االن نه...اون
ارنیاست...باید یه چیز هایی رو بدونه تا به هرچهار نسل کمک کنه..و نه تنها این...بلکه به
ادم ها هم کمک کنه...فقط سعی کن کنارش باشی..
حتی اگه نخواد...
به سمت عقب برگشتم که دیدم هیچکس اونجا نیست...هر چقدر دورو برم رو نگاه میکردم
چیزی نبود..
یه صدا از توی یکی از اتاق ها توجهم رو جلب کرد..
اروم نزدیک شدم و در رو باز کردم..
با دیدن چیزی که دیدم جا خوردم...
سریع از اتاق خارج شدم و سمت اتاق هلن دویدم...
**********************
هلن

بعد از رفتن امیر و ملیکا به امین و اریکا نگاه کردم و گفتم
::می خوام همه چیزو درباره گیمرا ها بردونم..
امین سرشو تکون داد و گفت::چی رو؟؟
دوباره تکرار کردم:همه چیز..
اریکا با حرص گفت::خب از کجا شروع کنیم؟؟
می خوای چی رو بدونی؟؟
توی چشماش زمزمه کردم::ریجا..اون افرادی که دربارش حرف میزنه...گیمراهای طبیعت..
اینکه چرا اون رو فقط منو میالد حس میکنیم..
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چرا دنبال منه؟؟
اریکا چشماشو بست وزمزمه کرد..
::وقتشه همچیز رو بفهمی ارنیا..
کنارم نشست و خیره به پنجری اتاقم شروع کرد به حرف زدن..
::گیمرا ها یه نوع خوناشام که با ارواح ارتباط دارن هستن..اونا قدرت غیب شدن و ارتباط
ذهنی رو دارن..
ریجا یه گیمرای طبیعته...گیمراهای طبیعت خوناشام هایی باداشتن قدرته ارتباط با طبیعت
رو دارن...
یکی اب..یکی خاک..یکی هوا...یکی مرگ..یکی زندگی..ریجا قابلیت کمک و اینده نگری رو
داره..
امین ادامه حرفش گرفت::قبل از تو یه ارنیا بوده..یه ارنیای پسر..یه ارمیا..برادر ریجا..
ولی اون یه مهره سوختس..چون یه خوناشام و یه گیمرا مادر پدرش بودن..
اون نمی تونه از قدرته ارنیا بودنش استفاده کنه..چون گیمرای آبه و چون خون یه ارنیا برای
گیمراها سمه اگه ازش استفاده کنه میمیره..
خانوادش رو زندانی کردن...ریجا هم تبعید شده..
دوباره اریکا شروع کرد به حرف زدن..
:::و نفر اخر...یه دختر...دختر عمه ناتنی ارمیا و ریجا...وورجیا...یه گیمرای مرگ...دختر
مظلومی بود..ولی پدر بزرگ ناتنیش قصد مرگش رو کرد و با استفاده از عشق اون سعی
کرد نقشه رو عملی کنه..
امین ادامه داد::ولی اون فرار کرد و عشقش به همه گفت که مرده...تو باید دنبال اون
باشی..شما یه نقطه مشترک دارید..نقطه ای که شما رو به هم مرتبط میکنه...
اروم و متفکر زمزمه کردم::کی؟؟؟
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اریکا و امین به هم نگاه کردن و هم زمان گفتن.....
هلن

امین گفت؛:شما یه نقطه مشترک دارید که به همدیگه مرتبط می کنه...
متفکر زمزمه کردم::کی؟؟
امین و اریکا اول به هم خیره شدن و بعد به من و همزمان با هم گفتن:::کیارش...جان و
میالد.
هنوز تو شک حرفای اونا بودم که..
که در به شدت باز شد و امیر با هول گفت
::؛بدویید...بدویید داره تشنج میکنه...
با ترس از سرجام بلند شدم و گفتم:؛کی؟؟؟
امیر همونجوری که دست منو می کشید با هول گفت:::میالد...میالد داره تشنج
میکنه...بدووو..
به سرعت به سمت اتاقی که امیر میگفت رفتیم..
با دیدن میالد به جرئت می تونم بگم قالب تهی کردم...نیششاش بلند شده بود...چشماش
قرمزشده بود و یه هاله سفیددور چشمش رو گرفته بود...
تمام تنش خیس عرق بود و مدام میلرزید و به خودش می پیچید...
با حرف امین به خودم اومدم وبه سمتش چرخیدم...
امین::گفته بودم که...
با تعجب و گیجی گفتم::چی رو گفته بودی؟؟
قبل از اینکه امین حرفی بزنه...میالد ناله کنون شروع کرد به هزیون گفتن...
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:::ما...ما..مازیار....آیی...ماز...مازیار..کم ..کمک...
با این حرفش رنگ از رخ امین پرید..
اریکا محکم زد رو صورتش و با ترس گفت
::اگه چیزیش بشه هم وورجیا هم مازیار سالخیمون میکنن...یه کاری کن امین...
امین با هول سمت میالد رفت و معاینش کرد و با ترس و کالفگی گفت:::نمیشه...نمیشه...
فقط خون وورجیا می تونه کمکش کنه..اون اصال ایران نیست و هنوزهم حاضر نیست به ما
کمک کنه....
کالفه از روی تخت بلند شد و همونجوری که راه میرفت زمزمه کرد::خون شفا بخش..خون
شفا بخش...خون شفا بخش..کی می تونه همچین خونی رو داشته باشه.؟؟
یهو سر جاش وایساد و داد زد::فهمیییدددمممم
با این حرفش هممون از جا پریدیم...
سریع به سما امیر رفت و....
****************
امیر

حال میالد بدتر میشد..
امین مدام داشت راه میرفت و با خودش حرف میزد..منم که کال شوت بودم..اصال وورجیا
کیه؟؟مازیار کیه؟؟نکنه میالد زن و بچه داره ما بی خبریم...
یه چیزی از عمق وجودم داد زد::خخاااککک به سرتتت...
واال مردم وجدانشون بیدار میشه...یه نفراز عمق وجودشون اونارو به راه راست هدایت
میکنه اونوقت وجدان های ما فوشمون میدن..
الحق که هیچیمون به ادم نرفته..
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تو حال خودم بودم که با داد امین که میگفت فهمیدم ازجا پریدم...
به سرعت سمت من اومد و یقم رو گرفت و بلندم کرد و با ذوق گفت::خون تو شفا بخشه..
چشماش شیشتا شده بود...
با تعجب گفتم::خب که چی؟؟؟
که یقمو ول کرد و گفت::معلومه دیگه...
با خون تو میشه میالد رو نجات داد...
ابروم باال پرید و با یه لحن مسخره گفتم
::اونوقت میالد جانتون مگه خوناشام نیس؟؟و منم مگه گرگینه نیستم؟؟خب خونم برای
خوناشام ها سمه...عجبااا
امین دسته منو کشید و گفت:::فعال که اون خوناشام کامل نیست و اون سمی که داخل
بدنشه از سم خونه تو  ۷برابر غلیظ تره....
با چشمای گشاد شده بهش نگاه کردم که چشمامو گرفت و یه سوزش داخل دستم
احساس کردم و بعد دستشو از روی چشمام برداشت و دستمو سمت میالد برد...
میالد هم با بوی خون طبق غریزه نیششو داخل دستم فرو کرد...
کامال خونی که از بدنم خارج میشد رو حس میکردم...یکم درد داشت...ولی خب کم بود..
کم کم لرزش بدنش از بین رفت و بدنش کامال کرخت شد...
امین نیششو از دستم بیرون کشید...
اروم دستمو باال اوردم و به زخمم که در حال ترمیم شدن بود خیره شدم...
سرمو اوردم باال تا از امین یه سوال بپرسم که دیدم.....

امیر حسین
568

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق وحشی – حلما

سرمو باال اوردم تا از امین یه سوال بپرسم
که دیدم اتاق تخلیه است...
میالد هم کپه گذاشته بود(...کپه نزاشته بود...بی حال بود منگل جان...اخه خون اشاما که
نمیخوابن)
پوفی کردم از اتاق خارج شدم...
و به سمت اتاق خودم رفتم...
***************
هلن

بعد از اینکه امین اونجوری با ذوق سمت امیر رفت و خونشو به میالد داد داشت منو هم
تحریک میکرد...
به سختی خودمو کنترل کردم...
دیدم که امیر به زخم دستش خیرس فوری دستم امین و اریکا رو گرفتم و جیم شدیم..
به محض اینکه وارد اتاقم شدم فوران کردم..
::بیشعور....االغ....احمق....چرا من هیچی نمیدونم؟؟؟چرا گفتی میالد یه خوناشام کامل
نیست؟؟؟کی به میالد سم داده؟؟؟اصال چرا میالد خون امیرو خورد چیزیش نشد؟؟تازه
سالمم شد...

پوفی کشیدم و ادامه دادم:::دارم دیوونه میشم..اصال چرا من بین  ۷۷میلیون ادم ارنیا
شدم؟؟؟
امین نفس عمیقی کشید ر گفت
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::هیچکدوم نمیدونیم...حتی ارمیا که ارنیای قبلی بود...
توی چشمام نگاه کرد و ادامه داد:؛:فقط وورجیا خصوصیت ارنیاها رو میدونه...اونم هرگز به
کسی نگفته...برای همینم باید دنبالش باشی..
این باندی که داخلش هستی داره چیزی رو میسازه که همه رو می تونه نابود کنه...یه
داروی جنون زا...تنها راهش قدرته توعه...و تنها راهی که میتونی به قدرتت تسلط پیدا کنی
وورجیا...
متفکر گفتم::حاال چرا این دختری افریته فقط میدونه...
اریکا محکم زد تو سرشو گفت::خاک به سرم..
این همیجوری هم چشم دیدن کسی رو نداره و دم به راه ادم میکشه...اونوقت تو مستقیم
داری بهش میگی افریته؟؟؟اولین کلمه ای که دربارش بگی رو میفهمه...
چهار زانو روی تخت نشستم و ترسیده گفتم
:::نیاد منو بخوره؟؟؟
اریکا هم بقل دستم درست مثه من نشست و گفت::ازش بعید نیس...حتی پدربزرگش هم
که همه ازش میترسن از این دختره و دخترخاله های ناتنیش میترسه...
امینم به همون حالت اون طرف من نشست و دستاشو مثل ما زیر فکش گذاشت و همجور
که به در خیره بودیم گفت::تازه اون اصال از تو خوشش نمیاد...چون حال و حوصله تمرین
و توضیح دادن به کسی رو نداده و هرکی عصبیش کنه رو خفه میکنه...
همینجوری به در خیره بودیم که یهو در لرزید و ما همزمان جیغ کشیدیم وچسبیدیم به هم
و با چشمای بسته شروع کردیم به التماس..
اریکا:::وورجیا جون غلط کرد تو بزرگی کن..
امین::وورجیا منو نخور ننم بی پسر میشه اصال من خوشمزه هم نیستم...
من:::وورجی جونم شکر خوردم منو ببخش..
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نگاه ما راهامون یکیه کمکت میکنم اونایی که سر راهت سالخی کنی...
همونجوری به هم چسبیده بودیم و منتظر بودیم اتیش بگیریم...تیکه تیکه بشیم...یا کال یه
بالیی سرمون بیاره...
که یهو یکی به معنی واقعیه کلمه منفجر شد..
نفری یه چشممون رو باز کردیم که با قیافه ی چلغوزه ملیکا که منفجر شده بود از خنده رو
به روشدیم...
اون لحظه فقط دلم می خواست سقط شم...
از همدیگه جدا شدیم و من با اخم گفتم::گمشید بیرون بزارید بکپم..گمشید دیه...اه..
از خودم حرصم گرفته بود...چقدر سوتی میدم من...
اونا با خنده ازاتاق خارج شدن و من با حرص گرفتم کپیدم....
دستامو زدم به سینم و با اخم سعی کرد بخوابم...بعدچند دقیقه......
###########
امیر حسین.
خوابم نمیومد....هی این پهلو ...نه...اون پهلو....نهه...دههههههههه....پوفی کشیدم و بلند
شدم....دوست داشتم برم پیش هلن بخوابم...واسه همین شنگول بلند شدم و رفتم سمت
اتاق هلن...اروم در و باز کردم و کلمو بردم تو....اوخی...خوابیده بود...رفتم داخل....طبق
معمول فقط یه شلوارک تنم بود....اروم رفتم سمتش کنارش رو تخت نشستم.....اخم کرده
بود...با شصتم اروم اخماشو باز کردم اها...حاال شد...اینجوری خوشگل تره....از روی تخت
بلند شدم و رفتم پشتش اروم دراز کشیدم...منم دست به سینه داشتم به موهاش که روی
تخت ریخته بود نگاه میکردم....دلم میخواست تو بغلم بگیرمش...ولی میترسیدم یه خر سر
از راه برسه...واسه همین بیخیال شدم....ولی این حس که بغلش کنم بدجور قلقلکم
میداد....اروم به سماش رفتم و گرفتمش تو بغلم...واااااای.....به محض اینکه گرفتمش بغلم
تنم گر گرفت....دوباره قلبم بیشتر از حد معمول تند میزد....دلم یه چیزی رو
میخواست....ولی شاید هلن خوشش نیاد....با خودم تو جدال بودم که اینکارو بکنم یا
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نه....پس دلمو به دریا زدم و اروم نشوندمش رو تخت....سویشرتشو از تنش در اوردم و
پرت کردم گوشه اتاق...نگام رو باال تنش چرخید....اخمام رفت تو هم...این چیه؟؟؟ چرا
کبود شده؟؟؟دندونما از حرص بهم ساییدم...رو تخت خوابوندمش و استخون ترقوش رو
بوسیدم...یهو نفسش حبس شد....شایدم من اینجوری حس کردم....به هر حال...جای دو تا
نیش میالد خان رو بوسیدم...با هر بوسه ای که از تنش میگرفتم بیشتر گر می
گرفتم....وقتی کارم تموم شد سرمو بلند کردم و به چهرش خیره شدم که زیر موهاش مخفی
شده بود....نفسام به شماره افتاده بود....باید خودمو کنترل
کنم....هوووف...هووووووووووف....نفس عمیییییییییییییق...هوووووووووف...برای اینکه
خودمو اروم کنم زیر گلوشو بوسیدم که بدتر تشنه تر شدم.....بازم گلوشو بوسیدم...سر در
نمیارم....چرا وقتی بوسش میکنم به جا سیر شدن بیشتر تشنه تر میشدم و دلم میخواست
بیشتر بوسش کنم؟؟؟؟ اینبار استخون ترقوش رو بوسیدم...کار داشت به جاهای باریک
میکشید.....دیگه داشتم از خود بیخود میشدم...به هلن نگاه کردم...گردنش به خاطر بوسه
هام یکم کبود شده بود....به خودم نهیب زدم...احمق...این دختر دستت امانته داری چه
گوهی میخوری؟؟؟ لعنت به این حس امانت داری...با حرص کنارش دراز کشیدم و به
سمت خودم کشوندمش....از پشت مثل چی چسبیده بودم بهش.....چشمامو محکم روی
هم فشار میدادم تا بالیی سرش نیارم.....نفسام عمیق و کشدار شده بود....با هر نفسی که
میکشیدم عطر خوشبوی تنش رو بیشتر حس میکردم....دستامو دور کمرش محکمتر حلقه
کردم...بعد یک ساعت بالخره به خودم مسلط شدم و توابم برد(( ای از خواب بلند نشی
پسری لندهور))
#############
هلن.
با صدای در زدن های یه نفر از خواب بیدار شدم...یه چشمو به زور باز کردم و به در نگاه
کردم...چون به پهلو بودم تونستم در رو ببینم.....دوباره بستمش...هر کی بود خودش
میره....واال...دیشب اصال نخوابیدم دم دم های صبح خوابم برد....یه خمیازه کشیدمممممم و
دوباره سرمو گذاشتم رو بالشت.....در باز شد و یکی اومد تو...حال نداشتم چشمامو باز
کنم....حس کردم یه چیزی دور کمرم حلقه شد....دوباره چشمامو باز کردم و به خودم نگاه
کردم...د بیااااا...این که امیر قفل و زنجیرم کرده....حاال چرا اینجوری انقدر منو محکم
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چسبیده؟؟؟ مگه میخوام در برم؟؟؟اومدم تکون بخورم دیدم منو بیشتر به خودش
چسبوند...بازم گر گرفتم....نمیدونم چرا حس میکردم کمرم و شکمم داره میسوزه...یه نگاه
دیگه به خودم انداختم...خواب از سرم پریده بود...با دیدن وضعیتمون دهنم باز
موند....من....من...چرا...یا خداااا.....پس لباسم کووووو؟؟؟؟؟؟(منحرف فقط سویشرتش
تنش نیست...خاک که انقدر منحرفین).خواستم چیزی به امیر بگم که سرشو فرو کرد تو
موهام و بو کشید....با صدای خماری گفت
 وااااااااای....هلن موهات چه بوی خوبی میدن....خیلیییییییی نرمن....انگار ابریشمن....مسخ شده بودم...اصال حضور اون شخصی رو که بی اجازه اومده بود تو رو فراموش
کردم...سرمو برگردوندم عقب...حاال یه کوشولو میتونستم ببینمش...خواستم ازش جدا بشم
که در گوشم گفت
 کجا؟؟؟جات بده؟؟؟نه واال..از خدامه...ولی از تماس پوست بدنم با پوست بدنش بدجور داغ کرده بودم....با تته
پته گفتم
 ها...نه...یعنی..اره...نه...چیزه...اممم..میشه ولم کنی؟؟؟سرشو بلند کرد و به چشمام خیره شد...همینجوری داشتم نگاش میکردم که یهو سر شونم
سوخت....نفسم حبس شد...امیر با لبخند گفت
 اوممم چه خوشمزه بود...با چشمای گشاد شده نگاش کردم...جای بوسش میسوخت و گزگز میکرد...سرخ شدم....امیر با لحن کشداری گفت
 ای جـــــونم.....عاشق لپاتــــم وقتــــی سرخ میــشن خیلـــــی خوردنی میــــشنوااااای....داشتم اب میشدم از خجالت....لبخند دست پاچه ای زدم...یهو لپمو گاز گرفت...
امیر -واااای...چی میشد منم مثل تو چال گونه داشتم؟؟؟؟
یهووو صدای ذهن یه نفر رو شنیدم*((جووووون...کم کم داریم میرسیم به صحنه های 21
ای جانممم چه شودددد))*
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فوری برگشتم سمت در....با دیدن طرف دهنم باز موند...یا خدا

جیغ کشیدم
 هومن بیشور تو اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟؟؟؟با صدای جیغم امیر یهو تو جاش پرید وگارد گرفت....از اونورم هومن ترکید از خنده....حاال نخند کی بخند....مثل کرم به خودش
میپیچید و از خنده ریسه میرفت....منم داشتم از خجالت اب میشدم نمیدونستم کجا قایم
بشم....از خجالت سرمو انداختم پایین...فوری چپیدم زیر پتو...دیدم امیر با حرص گفت
 اینجا در نداره همینجوری این گاو سرتو انداختی پایین اومدی تو؟؟؟؟هومن با ته مونده خنده گفت
هومن -واال من در زدم کسی جواب نداد....واسه همین اومدم تو....دوباره امیر گفت
امیر -خوب جواب ندیم...تو باید همبنجوری بیایی تو؟؟؟ شاید من داشتم کارای خاک بر
سری میکردم....تو نباید اجازه بگیری بعد بیایی داخل؟؟؟
از این همه پروویش دیگه مونده بودم چی بگم...به جان خودم تو پرویی رو دست نداره
چلمنگ...هومن با خنده جوابشو داد
 واال این کارای که شما کردین کم از کارای خاک بر سری نبود...حرصم در اومد...از همون زیر جیغ کشیدم
 گمشین بیرون بیشورا....خجالتم نمیکشن هی دارن ...پووووفسرمو از زیر پتو بیرون اوردم دیدم هومن با خنده زل زده به من
 به چی میخندی؟؟؟ پاشو برو بیرون تا نیومدم لهت کنم....دوست داری منم عین تو بپرموسط خلوت عاشقانتون؟؟
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با قیافه سرخ هومن تازه فهمیدم چی بلغور کردم....لبمو به دندون گرفتم و اروم برگشتم
سمت امیر....اوه اوه...چه نیششم بازه ((*...ای جانم...میبینم که شما هم بدت نمیاد هلن
خانوم))*با حرص خواستم بزنمش که دیدم نمیشه....گفتم
 تا سه میشمارم..رفتین بیرون که هیچ...نرفتین من میدونم و شما ها....یک....دو....هنوز سه رو نگفتم که جفتشون جیم زدن....کالفه نشستم سر تخت..یه نگاه به خودم
انداختم...بازم سرخ شدم.....ای خدااااا این بشر چرا یذره هم شرم و حیا نداره؟؟؟از این که
اینجوری با این وضع تو بغلش خوابیدم خجالت میکشم....اصال صبر کن بینم...امیر چرا
دیشب اینجا خوابیده؟؟؟ مگه خودش اتاق نداره؟؟؟از سر جام بلند شدم و به خودم تو
آیینه نگاه کردم...نگا کن تو رو خدا...موهام همش پخش و پال بود....دیگه خیلی بلند
شدن...االن بلندیشون تا رو زانوم بودن....باید کوتاهوشون کنم...نفسمو دادم بیرون و
موهامو زدم پشت گوشم...نگام افتاد به گردنم...وا....چرا کبود شده؟؟؟با دقت بهش خیره
شدم...مگه چیشده؟؟؟ نفهمیدم..واسه همین از جلویی آیینه رفتم کنار...خواستم برم
سمت حموم که سرجام خشک شدم.....این...این...دوباره برگشتم سمت آیینه و با دقت به
جایی کبودی ها خیره شدم.....چشام گرد شد....دهنم باز موند....ای ای....با حرص فریاد زدم
 امیرررررررررررررر########
امیرحسین.
اوه اوه دخلم اومده....خخخخخ....خو چیه...دلم خواست یکم شیطونی کنم..به شما ها
چه؟؟؟ خانومه خودمه دوست دارم(( الحق که پرویی دیگه موندم چی بهت بگم...شمایی
که داری میخونی یه چیزی به این امیرحسین بگید تا نزدم لهش کنم)) رفتم تو اتاق خودم و
دوش گرفتم...بعد  91دقیقه اومدم بیرون...رفتم سمت کمدم....یه تیشرت جذب سفید با
کت اسپرت سفید و یه شلوار جین سفید....اخه من موندم تو این که میالد چه عالقه ای به
کت و شلوار داره که میگه باید کت و شلوار بپوشیم؟؟؟با حرص لباسامو در اوردم و یه
دست کت و شلوار ابی کربنی با پیرهن سفید پوشیدم....کروات ابی پر رنگمو دسنم گرفتم تا
بدم هلن برام ببنده....دوباره موهامو ریختم رو پیشونیم...موهام بلند شده بودن...تقریبا
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جلویی دیدمو گرفته بودن..ولشون کن همینجوری هم خوبن....از اتاق اومدم بیرون....رفتم
سمت اتاق هلن....
در زدم و رفتم داخل..با حرص گفت
 حداقل در میزنی یا بزار بگم بیا تو یا در نزن بیا تو....با خنده رفتم سمتش و کرواتمو سمتش گرفتم..با تعجب نگام کرد...سرمو کج کردم و نگاش
کردم...یه کت و شلوار مشکی با پیرهن سفید پوشیده بود...موهاشو دم اسبی بسته
بود...اخمام رفت تو هم..بازم کوتاهشون کرده بود....پوووف...این دختر ادم بشو
نیست....نگام خورد به گردنش خندم گرفت...با اون دستمال گردنی که بسته بود سعی
داشت کبودی هاشو بپوشونه...ولی بازم پیدا بودن.......کرواتو با تاسف ازم گرفت.....یکم خم
شدم تا دستش به گردنم برسه...االن قدم دو متری میشد...زیر لب شروع کرد به غر غر
کردن
 دراز بی قواره...فقط قد دراز کرده اصال یذره هم شرم و حیا نداره...لندهور...دلم میخواد بانخونام چشاشو از کاسه در بیارم...یهو گره کرواتو سفت کرد و دستشو گذاشت رو دهنش
هلن -عه عه عه....بی اجازه اومده پیش من خوابیده.....نمیگه این هومن خر فقط کافیه
سوژه ای بدی دستش دیگه تا یک هفته ولت نمیکنه و هی بهت تیکه میندازه.....حاال این
به کنار...بگو چرا گردنمو اینجوری کردی االغ ؟؟؟ خو اینجوری دیگه شوهر گیرم نمیاد...ای
خداااا...
فکر کنم انقدر از دستم حرصی شده که حضورمو فراموش کرده
اخ اخ خفه شدم بابا کرواتو شل کن....دوباره برگشت سمت من و کرواتو درست
کرد...اخیشششششش داشتم خفه میشدم ها...عاشق قیافشم وقتی حرص میخوره...خیلی
بانمک میشه.....دیگه کم مونده بود از خنده منفجر بشم....
هلن صداشو کلفت کرد و ادامو در اورد
 من شوهرتم هر چی من بگم باید بگی چشم...حق نداری بی اجازه من کاری انجام بدیضعیفه...
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بعد دوباره صداشو عادی کرد و ادامه داد
 اوال ضعیفه عمته....دوما تو بیخود میکنی ....هی شوهر شوهر میکنه...شیطونه میگه....نگاش رو چشمام ثابت موند و حرف تو دهنش ماسید..بالخره متوجه سوتیش شد.....نگاشو
ازم گرفت و صداشو صاف کرد
 اهممم اهممم...خوب...کرواتتو بستم حاال برو دیگه...به زور جلو خودمو گرفتم تا نزنم زیر خنده...واقعا منو ندید که اینجوری بستم به رگبار؟؟؟با
لبخند خیلی خیلی گشادی سرمو تکون دادم و اومدم بیرون....همین که در بستم ترکیدم از
خنده...واااای.....مردم از خنده....بعد از یه دل سیر خندیدن دست از خندیدن
برداشتم.....رفتم پایین...امروز قرار بود کیارش بیاد اینجا...همه پایین در حال تکاپو
بودن.....منم رفتم سر وقت بادیگاردا...واقعا هر کدوم غولی بودن برای
خودشون....اسماشونم جالب بود...فریدون..فریبرز...فریمرز...فرهاد...فرنود..همشون بدون
استثنا اول اسماشون ف داشت...تازه بعضی هاشون هم فرهاد  2و 1بودن...منم که سوژه
گیر اورده بودم به همشون میگفتم فری...فری ...2فری ....1فری ...9فری دنده به
دنده...فری چرا نمیخنده(( بردار خودتو کنترل کن))اهم اهم...جالب اینجا بود...نصفشون
هم خون اشام بودن...البته ناگفته نماند..اینجا خیلی هاشون خون اشام بودن...هر وقت منو
میدین تیکه بهم مینداختن.....من تنها گرگینه ای بودم که تو این جمع بود...لبخندمو جمع
کردم و رفتم سمت بادیگاردا....اخمامو کشیدم تو هم....موقع کار که میرسید جدی میشدم و
شوخی و خنده رو میزاشتم کنار...رسیدم بهشون...وقتی نتو دیدن همشون تو یه خط ردیف
شدن .....تعدادشون خیلی زیاد بود...یه 9و  2نفر دیگه هم بودن که سرپرستشون
بودن..ولی من ریس اصلیشون بودم....از شانس گوهم اون  9نفر هم خون اشام بودن و هر
وقت میومدم با پوزخند نگام میکردن...درست مثل االن...اخمم بیشتر شد
###########
هلن.
با چند تا نفس عمیق رفتم پایین....امروز قرار بود کیارش خودشو نشون بده....در واقع قرار
بود بیاد اینجا و از کارای که میکنن بازدید کنه و دخترای رو که میخواد انتخاب کنه و با
خودش ببره...اینو از مهناز ایکبیری شنیدم...رفتم سمت سالن رقص...جالب بود...فقط به
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 21تا دختر اموزش میدادیم...این ده تا دختر هم خیلی عجیب و غریب بودن...رفتاراشون
خیلی مشکوک بود...خیلی کم حرف میزدن..اصال حرفم نمیزدن..فقط سالم میکردن...تا حاال
به ضربان قلبشون هم گوش دادم....در کمال تعجب دیدم که خیلی نامنظمن...گاهی اوقات
تند میزد...گاهی اوقات اروم....نوسانشون خیلی جالب بود....حاال اینا به کنار....هوششون
خیلی خوب بود...با یه بار اموزش دادن فوری یاد میگرفتن....میتونم بگم خیلی راحت
حرکاتمون هم تقلید میکنن...و این خیلی عجیب بود...بیخیال این افکار شدم و وارد سالن
شدم....مهناز با یه تاپ و شلوارک وایسادا بود و بهشون نرمش میداد...رفتم سمت رخت
کن...کتمو در اوردم....طبق عادت ماسکمو به چهرم زدم و رفتم پیششون....دلم نمیخواست
کسی قیافمو ببینه ماسکه فقط چشمامو و دماغمو میپوشوند....یه دکمه از پیرهنم باز کردم و
رفتم سمت بچه ها....بدون هیچ حرفی فلشو به پخش وصل کردم..امروز قرار بود کیپ هاپ
بهشون نشون بدم( رقص کره ای...فوق العاده قشنگه..پیشنهاد میکنم رقصشون رو ببینید)
یکم زدم جلو تا رسیدم به MAMAاز اکسو...عاشق این اهنگش بودم....بچه ها با فاصله کنار
هم وایسادن...مهناز با عشوه اومد کنارم وایساد و گفت
مهناز -هانی جون.....امروز رو میخوای چی بهشون یاد بدی؟
 کیپ هاپ.مهناز -واو....مگه بلدی؟؟
برگشتم و یه چشم غره حسابی بهش رفتم...به بچه ها گفتم
 فقط از حرکات تقلید کنید...کار دیگه ای الزم نیست انجام بدین...هیچ عکس العملی نشون ندادن..اها...راستی اینم بگم ذهنشون خالی بود...خالی
خالی....دکمه پخش رو زدم و شروع کردم به رقصیدن...بعد چند لحظه مهناز هم بهم
ملحق شد...رقصش عالی بود...بر خالف اخالق گندی که داره خیلی قشنگ میرقصید...کم
کم دخترا هم شروع به رقص کردن...بدون هیچ نقص یا مکثی میرقصیدن..پشتمو کردم
بهشون و به رقصم ادامه دادم...االن داشتیم گروهی میرقصیدیم..حرکات واقعا منظم و ز یبا
بود.....بعد شیش دقیقه اهنگ تموم شد...با نفس نفس برگشتم عقب....مهناز با هیجان
گفت
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 وااااای...افرین...خیلی خوب کار میکنین...این خیلی خوبهیه پوزخند به ذوقش زدم....موهامو که باز شده بودن رو دوباره بستم....یه صدای پشت
سرم گفت
 براو...براو...محشر بود....عالی بود عالی......ادامه داردددددد):):):

هلن

با حرفی که زد یخ کردم
::تو ارنیایی درسته؟؟؟؟
به سختی آب دهنم رو قورت دادم....
اروم گفتم::فک...فکر کنم اشتباه شده...
دوباره دستشو روی گونم کشید و مثل خودم اروم گفت::من اشتباه نمیکنم دخترجوان..
یه قدم جلو اومد که منم همزمان با اون یه قدم عقب رفتم...
دستام یخ کرده بود...گیج شده بودم...اون از کجا فهمید؟؟؟
پوزخندی زد و دستشو از روی گونم تا روی فکم کشید و فکمو توی دستش گرفت...
فکمو باال گرفت و محکم فشارش داد....
احساس کردم تموم وجودم بی حس شد...
داشتم می افتادم که با گرفتن شونه هام مانع شد...
....یه چیزی انگار مثل یه خط از فکم تا قلبم امتداد داشت و درد داشت ...و این درد رو
داخل بدنم پخش میکرد...
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رو به بیهوشی بودم که یه صدا از پشت سر اون یارو کیارش(چه صمیمی هم شد یهو)گفت
::بهتره ولش کنی...
به وضوح تغییر چهره ی کیارش رو حس کردم..
دستشو از روی فکم برداشت که درست جلوی پاش افتادم روی زمین...
افتاده بودم روی دور سرفه...
صدای همون کسی که به کیارش گفته بود ولم کنه توی ذهنم پیچید...
((*بدون نگاه کردن به چشمای کسی و یا دیدن من از اتاق خارج شو و با اخرین توانت به
سمت باغ برو...تو نباید اینجا بمونی))*.این صدا از کجا اومد؟؟؟؟ مال کی بود؟؟؟اصال این
یارو کیه؟؟؟ اینجا چه خبره؟؟؟؟
سرمو اروم تکون دادم تا بتونم تمرکز کنم.....از روی زمین بلند شم ...بدون اینکه سرمو بلند
کنم ازکنار کیارش گذشتم و به سمت در خروجی رفتم و از در خارج شدم..
با اخرین سرعتی که داشتم از مقر خارج شدم..
بعد از دور شدن از مقر کنار یه دیوار ایستادم و خواستم نفسی تازه کنم که دستم کشیده
شد و داخل یه ون افتادم ....چیزی جلویی بینیم قرار گرفت...بوی تندی رو حس کردم و
بعدش
تاریکی.
*************-
دانای کل

بعد از خارج شدن هلن دختر اروم به سمت کیارش رفت و همونجوری که دورش می
چرخید گفت
::چیه پدربزرگ؟؟؟فکر میکردی مردم؟؟اخییی..
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عیبی نداره...االن تازه فهمیدی نه افرادت و نه خودت به هیچ دردی نمی خورین...
کیارش زیر لب غرید::؛خفه شو وورجیا...
وورجیا ابروهاشو باال انداخت و با پوزخند به کیارش عصبانی زل زد....
همون لحظه یه نفر دیگه سمت چب وورجیا ایستاد و با خنده وناز گفت::راست میگه دیگه
پدر جون...
یه دختر جوان دیگه هم سمت راست وورجیا ایستاد و دستاشو مثل اون دو نفر به سینه زد
و گفت::این حرفا که هیچه اقا جون...نوه ی مورد عالقتو بگو که بهت رکب زد...
کیارش سرشو بلند کردو با عصانیت داد زد
::خفه شو امیلی...
امیلی که همون دختر سمت راستی بود لبخندی زد و چیزی نگفت...
دختری که در سمت دیگر وورجیا بود و گویی کیت نام داشت گفت:::پدر جون...ارزوهات
داره نابود میشه..شاید می تونستی با اون جان عزیزت با ارنیا مقابله کنی...ولی با ما۱۱نفر
نه.کیارش متعجب سرشو بلند کرد و زمزمه کرد۱۱:نفر؟؟
وورجیا خندید یه قدم به سمت پدر بزرگش برداشت..توی چشمای سبز رنگ پدر بزرگی که
خیلی خوب مونده بود خیره شد و گفت
:::یکم دقت کن....غیر ما کی بود که سعی میکردی چیزی از حقیقت و کارات نفهمه؟؟
کیارش با کمی ترس به چشمای وورجیا خیره شد که وورجیا با پوزخند ادامه داد:::
درست فهمیدی ...من...کیت..امیلی..امین..ملیکا...اریکا...ارمیا ..ایمان...متین..دیمند و
ریجا...

تمام کابوس هات....تو می تونی دنیای خودتو نابود کنی....ولی دنیای آدم های بی گناهی
که حتی از حضورمون بی خبرن رو نه...
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وورجیا همونجور که از کنار پدر بزرگش رد میشد کنار گوشش گفت::منتظر یه جنگ بزرگ
باش پدربزرگ...گارد سلطنتی هم پشت ماست..
نمی تونی اون دارو رو بین مردم پخش کنی...
در کسری از ثانیه دخترا غیب شدن و کیارش با عصبانیتی باور نکردی سمت میالد رفت و
یقه اش رو گرفت....با تموم وجودش داد زد
::هم تو هم اون داداشت یه ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه بی عرضه اید...اگه حتی یه ذره از نقشه ام
خراب شه همتون رو نابود میکنم...

کیارش عصبانی از سالن خارج شد ......

امیرحسین.
پووووف...خسته شدم....تشنم بود...دست از کار کشیدم....دستامو بهم کوبیدم و به بچه ها
گفتم
 میتونید استراحت کنید...انگار منتظر این کلمه بودن که همشون یه جا ولو شدن....حتی اون سه تا خون اشام هم از
پا افتادن....خندم گرفت...اگه تمرین های سختمون رو میدیدن چی میگفتن؟؟؟؟این
تمرین عادی مون بود اینجوری از پا افتادن وای به حال تمرین های سختمون.....سری تکون
دادم و رفتم سمت آبخوری....اخیشششششششش جیگرم حال اومد....چقدر خنک بود
ابش...سرمو گرفتم زیر اب تا یکم خنک تر تر بشم....وقتی سرمو اوردم باال نگام افتاد به
خودم تویی آیینه...سرمو به طرفین تکون دادم تا یکم موهام خشک بشه...با دستم اینبار
موهامو رو به باال شونه کردم....برگشتم سر زمین تمرین....یه سالن خیلی بزرگ که کلی
وسیله ورزشی توش بود ..چهار بخش بود..دو بخشش زمین مبارزه بود و دو بخش دیگش
همش وسیله ورزشی..به ستون تکیه دادم و به بچه ها که داشتن استراحت میکردن خیره
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شدم...دستمو تو جیبم کردم و حلقه رو در اوردم...بهش خیره شدم.....لبخندی زدم..دلم
میخواست هر چه زودتر دستش کنم.....دلم میخواست شرعی و قانونی همسر خودم
بشه....خیلی دوسش داشتم...حتی فکر کردن به اینکه خودم حلقه رو دستش میکنم به
وجد میوردم....با خوش حالی خیلی زیاد حلقه رو تو جیبم گذاشتم..دلم میخواست همین
االن ازش خواستگاری کنم...دلم میخواست همین االن حلقه رو تو دستش بندازم تا همه
بفهمن هلن صاحب داره....واسه همین از سالن تمرین خارج شدم...داشتم به سمت سالن
رقص میرفتم که یه چیزی خورد تو سرم...با تعجب برگشتم عقب و دستمو گذاشتم پشت
سرم...یکی با لباس های سیاه پشت سرم بود و یه چوب که از وسط دونصف شده بود
دستش بود.....وا...مرض داره؟؟؟ گفتم
امیر -واس چی میزنی؟؟؟؟؟
طرف هنگ کرده بود اساسی....خودمم تعجب کرده بودم....یهو چوبو انداخت رو زمین و در
رفت...وا...سبحان الله ....مردم دیونه شدن به خدا....بیخیال شونمو انداختم باال...خواستم
برم که دوباره یکی دیگه از جلوم در اومد و چوبو زد تو گوشم...بازم چوبه نصف شد...دیگه
داشتم شاخ در میوردم...اینا چه مرگشونه؟؟؟.با عصبانیت گفتم
 -هی یارو...چه مرگته؟؟ چرا همچین میکنی؟؟؟؟

چند نفر از جلوم در اومدن..تو دست هرکدومشون یدونه چوب بود....با چشمای گشاد شده
داشتم نگاشون میکردم...یهو دو نفر همزمان اومدن و چوبشونو به شونم زدن...یکی سمت
راست اون یکی چپ....هنوز همونجوری هنگ داشتم نگاشون میکردم...یا چوبا خراب بودن
که هی میشکستن...یا من زیادی پوست کلفت بودم...حالت دوم واقعی تر بود...خالصه اقا
اینا اومدن هر کدوم چوبو زدن به یه جام که هر بار چوبه میشکست....کالفه دستی پشت
گردنم کشیدم و گفتم
 تموم شد؟؟؟همشون مات و مبهوت نگام میکردن...یه نگاه به سرتا پاشون کردم....همشون بدون استثنا
لباس مشکی تنشون بود و با ماسک چهره هاسونو پوشنده بودن....تازه..از منم کوتاه ترم
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بودن...یکیشون اومد جلو که با یه چک پخش زمینش کردم...با خیال راحت منتظر بودم
بیان جلو تا همشونو با هم یکجاااا پخش زمین کنم....همونطور که حدس میزدم اومدن
جلو 6......نفر بودن..یه نگاه به ساعت مچیم کردم ...خوب..از همین حاال شروع میکنم..فک
کنم دوربین مخفیه....اخجووون معروف میشم...خخخخ..یکی شون با پا خواست بزنه تو
سرم که با دستم پاشو گرفتم و هلش دادم...با کمر خورد زمین...اووووه...فک کنم دردش
گرفت......یکی دیگه خواست با مشت بزنه تو شکمم که کاری نکردم..مشتش خورد تو
شکمم....اخی...مشتش درد گرفت.....نوچ نوچ.....داشت با اون یکی دستش مشتشو
میمالوند که گفت
 بابا...همونجوری واینسین...برین جلو دیگه....مثل ماست دارن نگاهمیکنن...احمقا...گمشین جلو....
با تعجب داشتم نگاشون میکردم.....نه مثل اینکه...واقعا جدی جددی میخوان
بزنن....دوربین مخفی در کار نیست.....اووووف....بعد چند دقیقه مبارزه همشون آش و
الش افتادن یه گوشه...اخمامو کشیدم تو هم...اصال اینجا چه خبره؟؟؟ اینا برای چی
میخواستن به من آسیب برسونن؟؟؟یکیشون در حالی که دلشو گرفته بود بلند شد و گفت
 هی رفیق اونجا رو....پشت سرتسریع برگشتم عقب...هیچی نبود...سرکارم گذاشت؟؟؟..یهو یه سوزش خیلی زیادی تو
گردنم حس کردم.
امیر -آخخخخخ....
..افتادم رو زمین...کم کم دیدم تار شد...صدا ها رو مبهم میتونستم بشنوم
 خدا پدر و مادرتو بیامرزه علی....زودتر میزدی خو... خیلی خوب بابا....فعال..کم کم صداها دور شدن و همه جا تاریک شد

هلن
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با گیجی بهوش اومدم...
اروم چشمامو باز کردم که چندیـــــننن جفت(دقت داشته باشید چندددیــــــن جفت)
جلوم دیدم...حاال از یشمی فیروزه ای بگیر تا مشکی....
یهو پریدم تو جامو نشستم...با این کارم همشون یهویی پریدن عقب( ..خاک تو سرش
اندازه چهارتا گوریل قد و هیکل داره از ادم می ترسه -..به تو چه اصال؟؟؟تو ادامه بده -..
اوکی وجی جون).
خواستم جییییییییغ بکشم که یکی تو سرم داد زد:::ااههه...ببند فکتو االن انجی میشه
شیش تیکت میکنه...
با اسم انجی یا همون وورجیا ناخداگاه فکم بسته شد...
اینبار با صدای بلند شروع کردم به التماس..
::وورجی جونم غلط کردم...شکر خوردم...یه جون عشق نداشتت ترسیدم....
کم مونده بود گریم بگیره....یهو صدای یه پسر که کثافت انقدر صداش جذاب بود ندیده
عاشقش شدم اومد که با تاسف گفت
:::یکی خاک تو سر ما با این ارنیای جدیدمون...
یکی هم تو سر وورجیا که همه انقدر ازش میترسن...
اخمای وورجیا بدجور تو هم بود...
بگم از کجا فهمیدم وورجیاس؟؟از اونجایی که امین گفت چشماش فیروزه ایه و تنها کسی
که االن توی جمع چشماش فیروزه ای داشت اون بود...
انجی(چه صمیمی شد)بی توجه به حرف اون پسره که نفهمیدم کیه گفت::خب بزار معرفی
کنم...
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این دو نفری که بقل دسمتن...به دوتا دختره کنارش اشاره کرد و ادامه داد::کیت و امیلی
هستن دخترخاله های ناتنی من و خواهر های ملیکاو اریکا....
به اون پسر خوش صداعه و دوستای بقل دستیش اشارع کرد و گفت::ارمیا...ایمان و
متین...ارمیا پسر عموی ناتنی من واون دوتا پسر خالهاش...
من کال تو فاز ارمیا بودم...ای جججوووونننن...
یه هیکل توپپپپپ...درست مثل امیر...چشمای ابی و موهای مشکی....لبای خوشملی هم
داشت(هیز)...
رفتم رو صورت بقل دستیش...یه هیکل متوسط چشم ابرو مشکی که چشماش رگه سبز
داشت.
جلل خالق...°_°
بقل دستیش هم مثل این...
رفتم رو دخترا...یکیش کع یه دختر چشم مشکی با رگه های ابی...اون یکی چشم مشکی با
رگه های قهوه ای...جوری که فهمیدم امیلی خواهر اریما و کیت خواهر ملیکاس...از رنگ
چشماشون فهمیدم...اخه چشمای ملیکا قهوه ای و عسلی هستش و چشمای اریکا یه
چیزی تو مایه های توسی و ابیه...
رفتم رو بقل دستیش کع دیدم ریجا جونمه..
و بقلی ریجا....
ااایییی ججججاااااننننننمممممممم....یه پسره ی خوشمل کع عینک زده بود و چشماش
فیروزه ای بود و موهاش مشکی ...هیکلشم خوب بود.
یهو یکی زد تو سرم..برگشتم دیدم هومن و کیانا بقل دست منن...کیانا با حرص گفت
::خوردیشون...حیف که داداشم نیست...
انجی یهویی گفت::صندق عقبه...
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با این حرفش رسما چشام هشتا شد...
یهو چشمام پر اشک شد و پر بغض گفتم
::کشتیش؟؟؟اخه چرا؟؟ماکه رابطمون تازه داشت خوب میشد...
بیشورا....اخه مگه جا قحط بود گذاشتنش صندوق عقب؟؟؟یه نگاه به اطرافم کردم دیدم
بعععله...جا نیست اصالااا...
سرمو انداختم پایین که ارمیا خواست بقلم کنه تا مثال اروم شم که کیت همچین زد پشت
دستش یه صدای شششتتترررقققق بد داد که منو بقیه همزمان چسبیدیم به هم...
با ترس و یه لبخند مصنوعی گفتم::عزیزم شما چه قدرتی داری؟؟؟
اونم با لبخند و ذوق گفت::من شکنجه و امیلی وحشت...
یعنی ما یکم دیگه می چسبیدیم بهم داخل همدیگه حل میشدیم...
اب دهنم قورت دادم و گفتم::؛اوهوم..قدرته جالبیه حتما..
بعد چند دقیقه ونی که داخلش بودیم ایستاد..
از ماشین پیاده شدیم ...
یه ویالی خخخییلللیییی خوشمل و بزرگ جلومون بود...
یه تصویر گنگ توی سرم بود...اروم زمزمه کردم :::اینجا کجاست؟؟؟
انجی اروم گفت::جای که تو خوناشام شدی..
من قاتل...و جان و کیارش یع روانی..
با تعجب گفتم:::چطوری؟؟؟
اروم گفت:::بعدا میفهمی...
به سمت بقیه برگشت و یه چیزی لبخونی کرد که بقیه سرشونو تکون دادن و ایمان و متین
و امیلی و کیت...امین...ملیکا و اریکا..
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از جمع جدا شدن...
تازه یادم اومد اسم اون پسر خوشمله رو نپرسیدم...
انجی تا خواست یه قدم برداره گفتم:::ااووومم
ببخشید این ...به پسره اشاره کردم و ادامه دادم و گفتم:::کیه؟؟
پسره یه تک خنده ای کرد که من دلم ضعف رفت..
چرا همشون انقد خوش صدان اخه؟؟
انجی با یه ته لبخند گفت:::برادرمه...دیمند..
راسی انقد تو ذهنت اینا رو قورت نده...
من صدای ذهنت رو میفهمم...
بی توجه به بقیه چهار زانو نشستمـرو زمین و با یه حاله داغون گفتم::خاک به
سسسرررممم...
یعنی فهمیدی ؟؟؟؟
اروم خندید و خواست حرفی بزنه که.....
ادامه دارددددددد):):):
حلما-اینو ولش کن که گفت چی....امیر کوووووووو؟
ملودی -تو پست بعد میفهمین)))):
دوستان ببخشید واقعا معذرت میخوام...انقدر عجله کردم این پست رو جا انداختم
بازم ببخشین.....
برگشتم عقب...از دیدن شخص ابروم پرید باال....هه...کیارش خان بالخره تشریف
اوردن...دخترا تو یه صف ردیف شدن..منم رفتم انتهاشون وایسادم و دستامو گذاشتم پشت
کمرم...مهناز کنارم بود اروم گفت
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 میبینیش چقدر جذابه؟؟؟ با اینکه سنی ازش گذشته ولی هنوز جذابیت و زیبایی خودشوداره...من که عاشق جذابیتشم....پوزخندی زدم...هه...اگه میدونستی قراره چه بالیی سرت
بیاره هیچوقت این حرفو نمیزدی....
صدای ذهن یکی از دخترا توجهمو جلب کرد*((چه عجب....نمردیمو کیارش خان رو
دیدیم))*به سمت دختره برگشتم....اسمش کی بود؟؟اها...پردیس...قیافه سرد و خشکی
داشت..البته بقیه هم دست کمی از اون نداشتن......دوباره به روبه روم خیره شدم...کیارش
داشت دخترا رو از نزدیک برنداز میکرد...قدم میزد و جلویی هر دختری وایمیساد و خوب
نگاشون میکرد...هر دختری وقتی کیارش میرسید جلوش تو ذهنش احضار نظر
میکرد...اینکه چقدر خوشتیپه....چقدر جذابه....به به چه عطری...با تاسف سری تکون دادم
برای همشون.....نگام افتاد به میالد ...به دیوار تکیه داده بود و با چشمای سردش منو
نشونه گرفته بود...تو ذهنش پر بود از گلگی......پوزخندی زدم.....کیارش رسید به مهناز..با
پوزخند نگاش میکرد.....بی توجه به لبخندی که مهناز به اون زده بود ردش کرد و رسید به
من....به چشمام دقیق شد...بزارین از قیافش براتون بگم....چشمای سبز تیره داشت با
موهای طالیی که روبه باال شونه کرده بودشون....دماغشم نسبتا گوشتی بود...لباشم قلوه ای
و سرخ بود...دوباره به چشماش خیره شدم...ش*ه*و*ت و بدجنسی توشون موج میزد..یه
بشگن زد که دخترا رفتن عقب....شروع کرد به چرخیدن دورم
کیارش -خوبه....خوب که نه...عالیه....میالد؟؟ این دختره ....کیه؟؟؟ اینم جز اوناست؟
میالد تکیه شو از دیوار گرفت اومد جلو..
کیارش دوباره با کنجکاوی نگاشو دوخت به من...یهو نقابمو برداشت...اخمامو کشیدم تو
هم...چشماش برق زد....نمیدونم...نمیدونم...ولی نمیتونستم به ذهنش نفوذ کنم....هر
کاری میکردم نمیتونستم وارد ذهنش بشم...انگار یه دیوار نامرئی مانع از ورود من به
ذهنش میشد...سرشو جلو اورد و به لبام خیره شد....هه...هیز بدبخت...با پشت دستش
اروم گونمو نوازش کرد که سرمو بردم عقب و با اخم بیشتر نگاش کردم...با اون حرفی که زد
یخ کردم
 -تو آرنیایی درسته؟؟؟؟
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 ####################از اینجا به بعد پست جدید رو داریم بازم عذر
میخوام##########

هلن

انجی اروم خندید و خواست حرفی بزنه که...
که انگار پشیمون شد و گفت::اووففف...ول کنید...بیاین بریم داخل...
اروم وارد ویال شدیم....
خیلی جالب بود....یه ویالی با نمای مشکی...
باغ پر از دار و درخت....که هر گوشه اش یه تاب سه نفره قرار داشت...
بعد از طی کردن مسیر وارد ویال شدیم...
به معنی واقعی فوق العــــااده بود....
دکوراسیونش کال طالیی و نقره ای رنگ بود...
دوتا سالن مجزا که با مبل های نقره ای رنگ و تابلو های ترسناکی تزئین شده بودن...
اروم روی یکی از مبل ها نشستم....
وورجیا هم رو به روی من نشست...
و بقیه کنار اون....
انجی دستاشو توی همدیگه قفل کرد و خودشو به جلو متمایل کرد....
خواست حرفی بزنه که یهو انگار یه چیزی یادش اومده باشع برگشت سمت دیمند و گفت
::امیر؟؟؟
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من و کیانا هم که انگار تازه یاد امیر افتادیم...
همزمان هم من هم وورجیا و کیانا به سمت هم برگشتیم و بلند داد زدیم:::امیررررر؟؟؟؟؟
و بعد به سرعت به سمت در خروجی دویدیم..
واال من تو کف این دختره موندم...
وورجیا رو میگم...با کفش پاشته  ۱۱سانتی تند تر از ما می دوید....
بعد از رد کردن باغ که خودش مرحله ی بسسسیییااارررر سختی بود ...
به سمت ون رفتیم....
در پشت رو باز کردن که امیر شترررقققق...
افتاد زمین....

یهو از جاش برید و در حالی که گارد گرفته بود گفت:::کی بود؟؟چیشد؟؟من
کجام؟؟؟اینجا گذاشت؟؟؟کی منو با خودش برد؟؟؟اصال...
خواست ادامه بدع که ما دوباره به هم خیره شدیم...
و وورجـیا در یک حرکت زیبا با یه امپول که نمی دونم چی بود رو داخل دست امیر فرو کرد
و امیر دوباره نقش زمین شد....
هممون با هم بهش خیره شدیم و کیانا با حالت چندشی گفت::ایییی...این چرا هی مثه ژله
وا میره؟؟؟؟
وورجیا چب چب نگاش کرد و گفت::خوبه داداشته اینجوری بهش میگی...نبود چی
میگفتی؟؟؟
بعدم به چندتا از بادیگاردا گفت بیان امیر رو جمع کنن...
 ۱۱تا بادیگار به زور داشتن امیر رو می اوردن
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وورجیا زیر لب گفت:::بدبخت هلن...چیچوری این لندهور رو بقل میکنه؟؟؟یا اصال
چجوری وزنشو تحمل میکنه؟؟
با این حرفش به معنی واقعی شدم لبو....
کیاناهم ریز ریز می خندید...
اروم و سر به زیر وارد ویال شدیم...
امیر رو هم شوت کردن روی مبل(میدونم خود درگیری دارم ولی به هرحال خواستم بگم
خیییلللییی بی ادبه)
رفتم روی یه مبل نشستم و اونا هم دوباره انگار بازجو ها به ترتیب روبه روم نشستن....
اب دهنم و قورت دادم و گفتم::چیزی شده؟؟
همه سراشون رو تکون دادن...
وورجیا یه نفس عمیق کشید و گفت::فکر کنم بدونی اینجا چیکار میکنی...
بدون توجه به حرف زدنش گفتم::واال نه..نمیدونم چرا اینجام....فقط یادمه انگار گونی
برنجم انداختنم توی ماشین و اوردنم اینجا...
همه سراشون پایین بود و ریز ریز می خندیدن.
وورجیا با تعجب گفت::ولی فقط قرار بود امیر رو اونم چون زیادی پوست کلفت بود
بیهوش کنن...
حالت صورتش تغییر داد و ادامه داد::
حاال اینا رو ول کن....تو اینجایی تا بتونی روی قدرتت تمرکز کنی و اون رو به دست بگیری...
یه توضیح کوچیک بهت میدم...که البته فکر کنم از یه چیزایی بو برده باشی...
یه نفس عمیق کشید و......
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هلن

وورجیا یه نفس عمیق کشید و شروع کرد به حرف زدن...
::خودت تا یه جاهایی میدونی هلن....اون دارویی که جان و کیارش...که البته کیارش پدر
بزرگ ماست و جان یکی از دوستاش...دارن می سازن...یه داروی جنون زاست...با شنیدن
اسم جان چشام گرد شد....چی؟؟؟جان؟؟؟این امکان نداره....با بهت به وورجیا نگاه
کردم...خودش ادامه داد
::داخل علم روانشناسی...خوناشام ها یک نوع مریض هستن که مشکل روانی وعالقه به
خوردن خون دارن...و گرگینه ها یه مریض که از مشکل ژنتیکی برخور دارن....این دارویی
که اون ها میسازن از خاکه ی جسم یکی از گیمرا ها و سلول های خوناشام ها و گرگینه
هاس...
این دارو یه داروی جنون زاست...که ذهن فرد مقابل رو خالی از هر فکری میکنه و اونها
فقط به حرف سازندشون گوش میکنن...و همه ی کارها رو خیلی راحت تقلید
میکنن...درست مثل ربات...
ببه پایین خیره شد و ادامه داد
:::اون دخترایی رو که بهشون رقص یاد دادی..اونا رو هم به این دارو مبتال کردن...برای
همین بود خیلی راحت از حرکاتت تقلید میکردن و ذهنشون خالی بود.....این دخترا تو
مهمونی ها میرقصن و به عنوان ساقی برای دیگران کار میکنن.....و مقداری از دارو روبا اون
مشروب قاطی میکنن و به خورد بقیه میدن
این دارو روی همه ی دخترا ها میسازه...
ولی روی اقایون فقط روی افرادی که ازچیدمان های خونی مثبت برخوردارن تاثیر میکنه....
اونا می خوان با این دارو یه جورایی افراد رو تحت کنترل خودشون بگیرن...
و تو باید از اون جلو گیری کنی...
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با تعجب و گیجی گفتم::چجوری؟؟؟
ارمیا بی توجه به ما به سمت طبقه باال رفت..
وورجیا چشم از اون گرفت و گفت::با قدرتت .من می دونم چجورمی تونی کنترلش کنی...
برای همین هم ما اینجاییم...
با تعجب گفتم::خب تو چجوری و از کجا میدونی؟؟؟
از جاش بلند شد و با یه لبخند کمرنگ گفت::
همراهم بیا....
منم از جام بلند شدم و همراهش به سمت طبقه باال رفتم....

به سمت یه در که روبه روی راه پله بود رفت..
یه در یشمی رنگ...
وورجیا اروم با کلیدی که داخل دستش بود در اتاق رو بازکرد..
با هم وارد شدیم...
یه اتاق همرنگ چشماش...یعنی مشکی با رگه هلی فیروزه ای...
دور تا دور اتاق پربود از عکس...
تک تک به عکسا خیره شدم...
همشون عکس بچه بود که دست جمعی گرفته شده بود...
.یکی هم بود که کیارش و یه زن مسن کمی تپل نشسته بودن و اون بچه ها با چند نفر
دیگه کنارشون بودن...
یه عکس هم بود که میشناختمش...یه پلیس بود.
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یه پلیس فرانسوی مثل خودم...
ولی وقتی من اومدم ایران فهمیدم بدون هیچ خبری گذاشته و رفته...
چهره ی وورجیا رو داخل هیچکدوم از عکسا ندیدم...
فقط یه دختر بود که تنها شباهتش با وورجیای روبه روم رگه های فیروزه ای چشمش بود..
اخه چشمای اون بچه یشمی بود و براق...
ولی وورجیا چشماش مشکی بود((.....االن که دقت میکنم میبینم که چشمای وورجیا میتونه
تغییر رنگ بده))...
حتی رنگ موهاشون...اون دختر از چند رنگه تیره و مال وورجیا مشکی رنگ بود...
با تعجب سمت وورجیا برگشتم و گفتم::ما چرا اومدیم اینجا؟؟؟
با یه لبخند کمرنگ به سمت همون قاب چند نفره رفت و یکی از پسر بچه هارو نشون داد و
گفت
::اونو می بینی؟؟؟اسمش مازیاره...عشق بچگیام...همونی که می خواست منو بکشه..
اسمش برات اشنا نیست؟؟
چشمامو بستم و تکرار کردم .::مازیار...مازیار..مازیار
یه لحظه صدای میالد توی ذهنم پیچید((*ما...ما..مازیار...کم...کمک*))
زمزمه کردم::میالد...
خندید و ادامه داد::درسته...میالد...مازیار ومیالد به یه پسر دیگه اشاره کرد...
گیج بودم..اروم پرسیدم::چه ربطی داشت؟؟
توی چشمام نگاه کرد و زمزمه کرد::میالد ....برادر مازیار...
اونا هردو گیمرا هستن..و کسایی که با جان و کیارش در ارتباطن و به اونا کمک میکن...ولی
فقط جان و کیارش جای تورو میدونستن...برای همینم بود که میالد تورو نشناخت...
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انگار تازه تیکه های پازل به هم متصل شد...
حرفای امین((_خون یه ارنیا برای گیمرا ها سمه برای همینم ارمیا نمی تونه....اریکا_امین یه
کاری کن اگه چیزیش بشه هم وورجیا هم مازیار مارومیکشن...امین_سمی که داخل بدنه
اونه۷برابر قوی تر از خونه یه گرگینس))
اروم و ناباور روی تخت نشستم...
زمزمه وار گفتم::بزرگترین سرنخ برای پیدا کرد کیارش....کنار من بود...جان!!!!
وورجیا کنارم نشست و گفت::تو خیلی چیز هارو نمیدونی هلن...بیا..
بلندم کرد و دوباره منو سمت اون تابلو برد...
روی یه پسر دست گذاشت و گفت::اونو می بینی؟؟اون ارمیاست....ارنیای قبلی....برای
همینم اسمشو گذاشتن ارمیا..
و اینبار دستشو روی عکس همون دختره گذاشت و گفت::اینو می بینی؟؟این منم...
از تابلو چشم گرفتم و به چهرش خیره شدم..
اروم گفتم::اما...
هنوز حرفم تموم نشده بود منو به سمت عکس همون پلیس کشید و گفت::اینو میشناسی
هلن؟
اروم جواب دادم :اره..توی فرانسه دیده بودمش
اون همونجور که به تابلو خیره بود گفت ::می خوای دوباره ببینیش؟؟
سرمو اروم به نشونه مثبت تکون دادم...
به سمتش برگشتم

و بهش خیره شدم که چشماشو بست و یه نفس عمیق کشید...
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جلوی چشمای خودم رنگ چشم و موهاش عوض شد...
حاال ایرین (همون پلیسه)جلوم بود...
کامال گیج بودم که دوباره یه نفس عمیق کشید و اینبار درست شکل همون دخترک داخل
تابلو شده بود...
فقط بزرگ تر ...موهای چندرنگه تا مچ پا..
چشمای یشمی با خط های فیروزه ای...
حتی صداش هم تغییر کرده بود...
توی چشمام نگاه کرد و گفت::من تموم اون سالها کنارت بودم...بدون اینکه بدونی...
تنها کسی که میدونه کنترل اون قدرت چجوریه منم....چون تمام اون سالها کنارت بودم...
و...
چشماشو بست و زمزمه کرد::و چون کنار یه ارنیا بزرگ شدم....چون عشقم یه ارنیاست...
خیلی تعجب کردم...اون میتونست تغییر شکل بده؟؟؟این امکان نداشت...بدجور رفته
بودم تو شوک...
هجوم این همه شک با هم ...
فهمیدن اینکه همدست های کیارش کنار منن...
اینکه چرا وورجیا همه ی زندگی منو میدونه..
با بی حالی تمام روی تخت نشستم...
همون لحظه در اتاق به شدت باز شد...
و من با دیدن پنج فرد روبه روم اخرین ضربه رو هم خوردم...
زمزمه کردم::شما؟؟؟اینجا؟؟؟چطو.....
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هنوز حرفم تموم نشده بود که توان حرف زدنم رو از دست دادم ....با بیحالی سرمو انداختم
پایین

هلن

بچه ها به سمتم اومدن و خودشونو داخل بقلم انداختن...
باور نمیکردم که اینجان....هنگ کرده بودم اساسی....اینا ایجا چیکار میکنن؟؟؟؟
امیر و سرگرد خانی هم یه گوشه ایستاده بودن به ماخیره....
هیراد و اتوسا و اتریسا از بقلم بیرون اومدن..
به چشمای هیراد خیره شدم....
دیگه خبری از اون حس ناشناخته که بعدها بفهمیدم عشق بود نبود...
برادرانه بهم خیره بود...

صداش توی ذهنم پیچید::خیلی چیزا عوض شده هلن...باید بهم کمک کنی...یکم با خودم
درگیرم...
لبخند زدم....به برادر خونده ای که مثل هومن بود برام....به اتوسایی که این روزها خیلی
چیزها رو میدونست.....و به اتریسایی که انگار زندگی جدیدی رو شروع کرده بود ..و اینو از
نگاه های عاشقانه زیر زیرکیش به سرگرد خانی میدیدم...و اما اتوسا....زیر چشی هی این
آقا هیراد ما رو دید میزد....بعله...این دو تا هم پر پر.....
بودنشون بهم ارامش میداد...
اینکه چندتا ادم کنارم بودن...بی شیله پیله...
با محبت...با عشق...
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دستی روی شونم قرار گرفت...
به سمت فرد پشت سر چرخیدم...
وورجیا بود...اروم گفت::
قدم اول...همه رو دوست داشته باش...حتی اگه بدونی ازت بدنشون میاد و یا یه روزی
ازشون متنفر بودی...
و بی توجه به من از اتاق خارج شد..
****************
دانای کل

هلن فارغ از همه جا با اتوسا و اتریسا و کیانا مشغول بود...
و امیر هم با این افراد جدید..مخصوصا ارمیا خیلی گرم گرفته بود...
ارمیا با اجازه ای گفت و از جمع جدا شد...
اروم از پله های ویالی درندشت وورجیا باال رفت و به سمت اتاق وورجیا قدم برداشت...
در زد و آرام وارد شد....
وورجیا در تراس به باغ توی حیاط خیره بود...
نزدیکش شد و از پشت توی اغوشش کشید..
اروم و زمزمه وار با اون صدای خوش اواز و بمش گفت:::نمی خوای چیزی بهش بگی؟؟؟
وورجیا دستاشو روی دست های مرد جوان گذاشت و گفت::می ترسم ارمیا...برای اولین بار
می ترسم...هممون خوب میدونیم اینده ی خوبی پیش رومون نیست...میترسم از اینکه
هلن پا پس بکشه ...و یا زمان موعود زود برسه و تو رو از دست بدم...
ارمیا کنار گوشش با ناراحتی زمزمه کرد::
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فقط بخاطر شباهتم به مازیار دوستم داری؟؟
وورجیا حلقه ی دستای ارمیا را محکم تر کرد و گفت::تو با همه فرق داری...هم تو و هم
امیر.
اینو خوب میدونی ارمیا...
اروم به سمت ارمیا چرخید و خودش روی توی اغوشس گم کرد و همونجور زمزمه وار گفت
::از فردا داستان شروع میشه ارمیا...
اون به زودی باید برای یه نبرد بزرگ اماده بشه
ولی اگه نفرت رو انتخاب کنه همه چیز عوض میشه...
می ترسم ارمیا...میدونم اینده ی پیش رو برای هممون خیلی دردناکه...
ارمیا اروم سر دخترک را بلند کرد و با عشق لب هایش رو بر لب های شیرین دخترک
گذاشت و چه زیبا با بوسه عشق تمام ترس ها فراموش میشود...
و موجودات بی خبر از اینده خود را در محبت غرق میکنند...
بدون انکه بدانند سرنوشت بدی در انتظار است
سرنوشتی که خط زندگی را کج میکند..
سرنوشتی که تازیانه میزنند بر تمام خوشبختی ها...
و چه ساده و بی خبر در اغوش عشق گم میشوند و انقدر مشغول عشق بازی که فراموش
کنند دنیای بیرون را...
و انقدر بی اطالع باشند که ندانند این بی خبری ها بزرگ ترین کمک به درد های اینده
است..
آن شب ارمیا و وورجیا و هلن و امیر..کیانا و هومن...سرگرد خانی و اتریسا...هیراد و اتوسا
بی خبر مثل همیشه عشق خود را در اغوش گرفتند و به خواب رفتند...
در حالی که همه راز ها روی پرده بود..
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و ماه از پشت ابر بیرون امده بود..
و کیارشی که حال مثل شیر زخمی وجب به وجب این سرزمین را میگردد تا به اتش بکشاند
همه ی به اصطالع خودش دشمنانش را!!!....
و اینجا شروع داستان بود...
شروع داستانی که پایانش نا پیداست....
شروع داستانی که خیلی چیزها در اون مجهول است....
ادامه دارد دینگ دییینگ دییییییییینگ
وجدانا من که تحت تاثیر قرار گرفتم^____^
شما رو دیگه نمیدونم...حیف...حیف که میخواستم پارازیت بندازم ولی ملودی نزاشت
ولی جبران میکنم..یو ها ها ها))):

هلن.
با حس اینکه کمرم تیر کشید چشامو باز کردم...آخ.....خدایا...نابود شدم....نه..نابودم
کرد......ای دلممممم...ای کمرمم....اخ ناقصم کرد.....با نفس نفس نشستم رو تخت.....اخ
خدا لعنتت کنه امیر..ای بری زیر تریلی بیشور نفهم....اخ کمرم...ای مامانییی...ای نابود
شدممم ...به امیری که بیخیال کنارم خوابیده بود خواب هفت کچالن رو میدید نگاهی
انداختم...کمرم انقدر درد داشت که نفسم هی میگرفت....بیشور چه بیخیال
خوابیده....اشکام هر لحظه اماده باریدن بود.....واقعا کمرم درد میکرد...اونم خیلی
زیاددددد.....چشمامو از درد روی هم بستم که دو قطره اشک از گوشه چشمم اومد
پایین.....اخ حاال جواب بابامو چی بدم؟؟؟ بگم دختر گلت زیر دست این بزمیش یالغوز
ناقص شد؟؟؟چی بگم من؟؟چی دارم بگم؟؟ دوباره یه نگاه بهش انداختم....ای حرصم
گرفت...ای حرصم گرفت....هی بهش میگم اینکارو نکن میگه دلم میخواد به تو
چه.....میگم.یعنی چی من دلم نمیخواد میگه دوست دارم...تو کاریت نباشه......االن خوب
شد؟؟؟نه خوب شد؟؟ زد ناقصم کرد؟؟؟ د اخه بگو االغ.....نفهم....چلمنگ....تو که
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میدونی این مثل خواهرش تو خواب جفتک میندازه چرا گزاشتی پیشت بخوابه؟؟؟؟ از
دیشب تا حاال انقدر جفتک انداخته یه روده راست تو شکمم نزاشته....همشون هی
پیچیدن بهم.......هی بهش میگم امیرجان...برو گپتو بزار رو کاناپه...میگه نوچ...دوست دارم
پیش خانومیم بخوابم...ای خانومیم بخوره تو سرت...ای من بیام حلواتو خیرات کنم..ای من
بیام باال سر قبرت حامد پهالنو بزارم باش قرررر بدم
....دوباره یه نگاه بهش کردم...یا خدا....پاشو شوت کرد طرفم که صاف خورد تو
دلم.....اخخخخ...دلمو گرفتم..چشام زد بیرون...این تا منو ناقص نکنه ول کن نیست....با
خشم خیلی خیلی زیاد یه مشت کوبیدم تو دلش که شیش متر پرید هوا((....این تن بمیره
کیا فک کردن این دو تا کفتر عاشق دیشب کارای خاک برسری کردن؟؟؟؟اهااا.....به من
میگن چچچچچچچچچچچچی؟؟؟؟؟؟حلما کرمولک^_^))
با جیغ گفتم
 بیشور زدی ناقصم کردی االغ چرا هی مثل گاو جفتک میندازی خر؟؟؟؟؟؟امیر داشت بادهنی باز نگام میکرد...دوباره دلمو گرفتمو خم شدم...با نگرانی اومد سمتم و گفت
 چیشده هلن؟؟؟؟ چرا دلتو گرفتی؟؟درد میکنه؟؟؟؟؟مسموم شدی مگهههه؟؟؟؟؟چپ چپ نگاش کردم و گفتم
 نخیر...بچم تو شکمم باباشو دیده داره جفتک میندازه...با چشای گشاد شده نگامکرد((*....جانممممممم بچهههههه....ما کی بچه دار شدیم؟؟؟ اصال ما کی با هم*))...
محکم زدم پس کلش
 خیلی بی حیایی امیر....خیلییی پروویی...خیلی...برگشت به حالت عادی و با اخم گفت
 پس چت شده؟؟؟با ناراحتی گفتم دیشب از بس جفتک انداختی دل و ردم پاره شد...االنم که نشسته بودم رو تخت کمرموگرفته بودم چون تو با لگد زده بودی توش....یهو دیدم یه پا اومد تو شکمم.....با مهربونی
سرمو نوازش کرد وگفت
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 ببخشید...اگه میزاشتی دیشب بقلت کنم این اتفاق نمیفتاد....اخه تا وقتی چیزی یا کسیوبقل نکنم عین بچه ادم نمیخوابم...همش جفتک میندازم....
 ایششششش...گمشو اونور بینم....زده ناقصم کرده میگه اگه میومدی بغلم این اتفاقنمیفتاد....
از بغلش اومدم بیرون....نمیتونستم کمرمو صاف کنم...چون واقعا درد داشت..با هزار
بدبختی رفتم دسشویی....د اخه من موندم تو این که ای انجی جون چرا ما رو اورده
اینحا....تو نمیگه االن کیارش و میالد خان شک میکنن؟؟؟ نه جان من
نمیگه؟؟؟؟پوووووف...بعد از اینکه سر و صورتمو شستم .اومدم بیرون....رفتم روبه رو
آیینه....رنگ صورتم یکم پریده بود...بیخیااال...موهامو شونه کردم و با کلیپس باال سرم
بستم...یکمیشونم کج ریختم رو صورتم تا خوجمل بشم....خواستم برگردم که بازم کمرم درد
گرفت...دستمو گذاشتم روش و رفتم بیرون....امیر بیرون بود.....تا منو دید اومد سمتم..یه
لحظه ترسیدم و پریدم عقب...اخه واقعا غولی شده بود برا خودش....با خنده گفت
 چیشدی؟؟؟؟هلن -ها..هیچی هیچی...بریم...
###########
سر میز صبحونه کمرم درد میکرد واسه همین امیر منو نشوند رو پاش...حاال بماند چقدر
خجالت کشیدم....همشون واسم ابرو مینداختن باال و تیکه مینداختن....خواستم لقمه بگیرم
که دیدم یه چیز جلو دهنمه...با تعجب به امیر نگاه کردم...با اشاره سر گفت که دهنمو باز
کنم....بازش کردم اونم همشو چپوند تو دهنم....با چشمای گشاد شده نگاش کردم...نصف
لقمه به زور رفت تو دهنم...بقیش که بیرون مونده بود .خودش خورد...سرخخخخخخخ
شدمممممم...با شرم سرمو انداختم پایین....بااینکه نشسته بودم رو پاش ولی بازم ازم بلند
تر بود..زیر چشی نگاش کردم....با لبخند نگام میکرد..و لقمشو میجوید.....خجالت کشیدم و
سرمو انداختم پایین((*....واااااااای....چقدر خوشمزه بود...البته این لبای تو بود که خوشمزه
بود.....اخ قربون سرخ و سفید شدنت بشم موش کوچولو....حیف سر میزیم...وگرنه همچین
لپاتو گاز میگرفتم که کبود بشن))* لقمه پرید تو گلوم...با شرم یه نگاه به وورجیا کردم
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دیدم به زور داره جلو خندشو میگیره..با صورتی سرخ چشم غره ای به امیر رفتم که از رو
نرفت و نیششو باز تر کرد....پوفی کشیدم و برگشتم سمت بچه ها...با دیدنشون کپ کردم..
وااایییی....کم مونده بزنم چشماشون رو در بیارم...
هی اینا جفت جفت چشم ابرو میان برای هم..
نگاهای عاشقانه میشوتن(نچ نچ نچ...به مرگ خودم مشکل داره) برای هم...
دستای همدیگه رو با زیر میز میگیرن...
دیگه اعصابم داغون شد و چاقوم رو انداختم داخل ظرف از جام بلند شدم و
گفتم::اااهههه..
عصبیم کردین دیگه...بلند شید ببینم...
نمی دونم چی تو چهرم دیدن که همشون فوری از جاشون بلند شدن...
به یکی از خدمت کارا گفتم بیاد و یه چیزی داخل گوشش گفتم....
که البته وورجیا چون بقل دستم بود فهمید و ریز ریز داشت می خندید...
همشون همینجوری به ترتیب وایساده بودن...
که خدمت کار با یه جعبه بزرگ اومد...
منم همه بچه هارو جفت کردم...
کیانا و هومن...ریجاودیمند...اتوسا و هیراد ..اتریساو سرگردخانی...ارمیا هم بقل دست
وورجیا ایستاد و امیرم بقل دست من...
عین این رئیس ها هست داخل سربازی...
که همه ردیف میشن این بهشون دستور میده..
دونه دونه جلوی هرکدم وایمیسادم و تا کمر توی جعبه خم میشدم و یه جعبه کوچیک
انتخاب میکردم و بهشون میدادم...
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همه هم انگار گوسفند به جعبه ها خیره بودن..
منو امیرم که هیچی...
انجی و ارمی هم خودشون داشتن...
دست به کمر جلوی همشون وایسادم و گفتم::
زانو بزنید...
همه ی پسرا همزمان گفتن ::هاااا؟؟؟؟
یکی زدم تو پیشونیم و با حرص گفتم
::خو االغای عزیز...شمایی که پنج ثانیه یه بار میرید تو فاز عشق...
بنده االن بهتون حلقه رو دادم...
دخترام که جلوتونن و از خداشونه با شما ازدواج کن...به نظرت باید چیکارکنید؟؟؟
دوباره همشون عین بز به من نگاه کردن..
حرصی پوفی کشیدم و ادامه دادم ::خنگه خدا ها...خاستگاری...خاستگاری هم بلد نیستید
دیگه؟؟؟؟
تازه انگار دوهزاریشون افتاد...
هر کدوم جلوی عخششون(فقط خــــاک)زانو زدن

و ازشون خاستگاری کردن....
دخترام خر ذوق با عشوه ی شتری(خودتون ببخشید دیگه میدونم به انسان نرفته)قبول
کردن
همون لحظه امیر با یه جعبه کوچیک جلوم زانو زد....
جعبه رو با لبخند باز کرد و گفت::حاضری خانوم خونه ی من بشی هلن؟؟؟
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دوتا دستامو روی دهنم گذاشتم...
واقعا شکه شده بودم...چیشدددددد؟؟؟؟؟؟؟االن چیشددد؟؟؟؟؟امیر از من خاستگاری
کرد؟؟؟؟؟
خر ذووووق شده بودم در حد بنز....درسته ما صیغه بودیم ولی خب...حس خوبی بود اینکه
عشقت ازت بخواد خانوم خونش بشی..
سرمو اروم تکون دادم و دستمو جلو بردم...
حلقه ی طال سفیدی که روش با نگین های ریزی تزئین شده بود رو دستم کرد...
اروم بلند شد و منو تو اغوشش کشید...
یهو یه چیزی یادم اومد...
از بقلش اومدم بیرون و با بقیه همزمان برگشتیم سمت انجی...
با اخم گفتم::اهای...خانومه...پس تو چی؟؟ ارمی جون توچرا انقد پخمه ای؟؟
هر دو خندیدن و انجی با خنده به چشمای ارمیا نگاه کردکه ارمیا چشماشو روی هم
گذاشت ..به معنی اره که نمیدونم برای چی بود ...
و بعد همزمان باهم دسته چپشون رو باال اوردن
با دیدن حلقه ی توی دستشون یه جیغ پدر مادر دار کشیدم و پریدم تو بقل انجی...
بعد از من همه به ترتیب اومدن و تبریک گفتن..
*********
داشتم از پنجره به بیرون نگاه میکردم که دستای یه نفر دور گردنم حلقه شد..
از ناخن های بلندی که الک مشکی روش خودنمایی میکرد فهمیدم انجیه...
کنار گوشم با اون صدای خخییلللییی نازش که من عاشقش بودم گفت::اجازه هست خواهر
بزرگترت باشم؟؟؟
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با تعجب گفتم::ولی توکه از ما کوچیک تری..
اروم خندیدو گفت::ااا...هلن خانوم...بنده کمه کمش از شما  ۷۷سال بزرگ ترم...
با این حرفش همچین با جیغ گفتم::جچچچچیییی؟؟
که بلند زد ریر خنده...
با خنده کنار گوشم گفت::میدونی ما هرکدوم هر سه سال یک بار سنمون میره باال و دخترا
از ۱۷سالگی دیگه بزرگ تر نمیشن؟؟حتی پسرا هم از۰۷سالگی دیگه بزرگ تر نمیشن..
کامال گیج بودم...
دوباره خندید(چه خوش خندس)و کنار گوشم گفت::ابجی کوچیکه...قدم دوم...اگه خیلی
خوش حال و یا ناراحت و یا هر حالت دیگه ای داشتی خنثی باش...
نزار کسی بفهمه چه حسی داری...
و دستاشو دور گردنم باز کرد و منو با خودش به سمت حیاط کشید...
با هم از سالن خارج شدیم و.....
هلن
باهم از سالن خارج شدیم و وورجیا منو سمت استخر برد..
لبه ی استخر نشستیم...استخره چقدر ابش کثیف و گل الود بود...نگامو ازش گرفتم...
اروم گفت::می خوام یه چیزایی رو بدونی..
فقط نگاش کردم...
ادامه داد::اولین کسی که بخاطرش خود واقعیم شدم ارمیا بود...و دومین نفر تو...پس یه
چیزایی رو مثل یه خواهر بهت میگم....
برگشت و توی چشمام نگاه کرد...
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و گفت::هلن...خیلی چیزا پیش روته که باید باهاش کنار بیای...به خاطر تموم کسایی که
دوسشون داری باید روبه رو بشی...باید از خیلی چیزا بگذری...
هلن هر چی که شد پا پس نکش...
هرچی که شد...من جلوی چشمم خیانت عشقم رو دیدم و پا پس نکشیدم...پدربزرگم
جلوی خودم ارزوی مرگم رو کرد و خواست بکشتم..
هلن چیز خوبی جلوی روت نیست...
بخاطر من پا پس نکش...
اگه واقعا مثل خواهرت منو میدونی پا پس نکش...
با گیجی زمزمه کردم::مگه قراره چی بشه؟؟؟
توی چشمام نگاه کرد...
نگاهش براق بود نشون از حلقه زدن اشک داخل چشماش بود...
درک نمیکردم منظورشو....
وقتی جوابمو نداد بلند شدم و داد زدم
:::لعنتی قراره چی بشه؟؟؟قراره چی بشه که تو هم ازش میترسی...
بلند شد و روبه روم ایستاد و مثل خودم داد زد
:::بس کن هلن...تو باید با همه چیز روبه رو بشی...اگه روبه رو نشی اولین کسایی که نابود
میشن خانوادتن...باید از همه کس و همه چیزت بگذری...هلن اگه قراره انقد راحت با پس
بکشی برو....برو تا جلوی چشمت اون پدر بزرگ نامردم و اون جانه نامرد تر خانوادتو
سالخی کنن و با خوردن خونه تو همه ی ادم ها رو نابود کنن...
لبه ی استخر زانو زدم...با بغض گفتم::قراره چی بشه؟؟؟بگو تا کنار بیام با همه چیز
لعنتی..
وورجیام کنارم زانو زد و با بغض گفت::نمیدونم
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خودم هم نمیدونم...ولی چیزایی رو که منو ریجا فهمیدیم چیزه خوبی نیست...
منم می ترسم...برای اولین بار از ایندم میترسم
برای خودم نه...
برای اون کسایی که دوسشون دارم...
هلن هر شی که شد...هر چی...حتی اگه تو رو به مرگ خانوادت تحدید کردن...
نفرتو انتخاب نکن...کمک رو انتخاب کن...
کمک به کسایی که دوسشون داری...
حتی اگه کسی رو هم بکشن من می تونم برشون گردونم...ولی اگه نفرت رو انتخاب کنی هم
من و هم بقیه رو نابود میکنی...
و من دیگه نمی تونم هیچ کاری کنم...
اروم سرمو تکون دادم و گفتم::قول میدی هیچکدوم از عزیزام رو از دست ندم؟؟؟
وورجیا سرشو تکون داد گفت::شاید برای چند روز یا دقیقه...ولی قول میدم برشون
گردونم..
سرمو تکون دادم...
بهش نگاه کردم و گفتم::چرا خواستی اینارو بدونم...
همونجور که سرش پایین بود گفت::از امروز همه چی عوض میشه هلن...
یه روز هست که قراره همه چیز برای ما تموم میشه...
عصبی گفتم::چرا گنگ حرف میزنی؟؟
چرا مستقیم نمیگی قراره چی بشه...
توی صورتم با عصبانیتی که از صدا و چشمایی که رگه هایی از قرمز پیدا کرده میشد فهمید
داد زد:::بس کن هلن...تو برای هیچی اماده نیستی...برای ههههیییچچچیییی...
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این خبر با این حالی که یه احتمال بود منو از پا انداخت...تو هنوز اماده نیستی هلن....
بس کن...بس کن تا عصبیم نکردی...
از جام بلند شدم و اونو از زمین بلند کردم و هولش دادم عقب و گفتم::چرا حقیقت رو
نمیگی؟؟؟
دوباره هولش دادم::چرا سعی میکنی هردومون رو نابود کنی؟؟
دوباره هولش دادم خواستم حرفی بزنم که انجی اول یکه خورد و بعد از پشت افتاد توی
استخر...
عمق استخر به ۷متر میرسید...
لبه ی استخر نشستم و جیغ زدم:::.وورجیااااا...
هیچ نشونی ازش نبود...استخر کامال گل ارود بود...حتی یه حباب اکسیژن...
با جیغ من همه از ویال خارج شده بوده...
به سرعت سمت و من اومدن و هرکدوم با یه حالتی پرسیدن چی شده...
تنها با هق هقی خفه اسم وورجیا رو زمزمه کردم...
اشکام دونه دونه میریخت...دیمند با لبایی لرزون گفت :استخر....اسختر پر از زالوعه...
همه دخترا جیغ کشیدن و دستاشونو روی دهنشون گذاشتن...هنگ کردم...نفسم برید...
ارمیا بی توجه به ما با هول لباساش رو در اورد وعقب کرد و به سرعت خودشو توی استخر
انداخت...
و حاال داد بقیه بود که ارمیا رو صدا میزدن...
هیچ نشونی ازشون نبود...
امیر سعی میکرد ارومم کنه...
اما حالم داغون بود...
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همون لحظه........

امیر

چند ساعتی از خواستگاریم از هلن میگذره...
اون لحظه ای که هلن بله رو گفت انقدر خر ذوق بودم که دلم می خواست جیغ
بکشم((...مرتیکه بوفالو میخواد جیغ بکشه))
تو حال و هوای خودم بودم که با صدای جیغه هلن که وورجیا رو صدا میزد به سرعت از ویال
خارج شدیم...
هلن کنار استخر گل الودی که معلوم بود خیلی وقته تمیز نشده و عمق زیادی داره زانو زده
بود و گریه میکرد...
همه پیشش رفتیم...
هر چی پرسیدیم چی شده تنها چیزی که گفت اسم وورجیا و اشاره به استخر بود...
همون لحظه دیمند با ترس زمزمه کرد::استخر....استخر پر از زالوعه...
همه جیغ کشیدن...
سعی میکردم هلن رو اروم کنم...ولی خودم داغون بودم...
واقعا وحشت ناکه که ادم بین یه عالمه زالو باشه...حتی فکر کردن بهش وحشت ناک بود..
ارمیا خودشو داخل استخر انداخت...
حاال نوبت ما بود که داد بزنیم...
هرچی صداش میکردیم هیچ نشونی ازش نبود..
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همون لحظه...
********
هلن
در حال گریه بودم که همون لحظه ارمیا در حالی که بدن بی جونه وورجیا داخل بقلش بود
و تن دوتاشون پر از زالو بود از اب خارج شد..
بزرگترین شک اون لحظه ای بهم وارد شد ...
که زالوهای زنده روی بدن وورجیا بودن و هر دوتا مچ مچش درست روی رگ یه زخم عمیق
بود....
دخترا جیغ کشیدن و سرشونو داخل بقل عشقشون قایم کردن...
ولی من کامال شکه بودم...نه از دیدن این صحنه...
از دیدن زخمای عمیقی که اروم اروم ترمیم میشد.....
زمزمه کردم ::چطور؟؟؟
اروم چشمای وورجیا باز شد...
و من با شک زیاد از حال رفتم...
**************
راوی

هلن از حال رفت و امیر اروم اونو توی بقلش کشید...
وورجیا اروم از جاش بلند شد و تک به تک زالو های روی بدنش رو از پوستش جدا کرد..
ارمیا هم همین کار رو کرد...
اما جای زخم های ارمیا ترمیم نمیشد...
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وورجیا رو به امیر گفت::بیارش باال...
و خودش به ارمیا کمک کرد ...
بی توجه به بقیه ای که داخل شک بودن وارد ویال شدن واز پله ها باال رفتن و هر کدوم رو
داخل یه اتاق بردن...
وورجیا اروم ارمیا رو روی تخت نشوند...
با کاتری که روی میزبود خراشی روی دستش داد و ارمیا رو وادار به خوردن خونش کرد...
کم کم زخمای ارمیا هم ترمیم شد...
وورجیا کنارش نشست و کالفه گفت::درک نمیکنم...چرا هلن اینجوری شده؟؟یه ادم ترسو.
همه چیز رو بهش گفته بودم...ولی بازم میترسه...ارمیا میترسم نتونه با اتفاقات اینده کنار
بیاد...
اوففففف...خیلی طول میکشه تا بتونم با این اتفاقا وقفش بدم...
و از سر جاش بلند شد تا سری به هلنی بزند که فشار این اتفاقات و این موجوداته جدید
ضعیف شده بود ...
و خبری از اینده اش نداشت...

هلن.
از دست خودم کالفه بودم....چرا؟؟؟ واقعا چرا؟؟؟ من چرا اینقدر ضعیفم؟؟؟حالم از
خودم بهم میخورد...گوشه تخت جمع شده بودم و خودمو هی سرزنش میکردم....اگه من
اینکارو نمیکردم انجی نمیافتاد تو استخر...اه..همش تقصیر منه.....دیگه دلم نمیخواد
ضعیف باشم...هر چی میخواد بشه....من دیگه نمیخوام خودمو ضعیف نشون بدم...من
میخوام قوی باشم...نباید ضعف نشون بدم....نمیخوام ضعیف
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باشم....نمیخوامممم....دستامو مشت کردم و سرمو محکم تر به زانوم فشار دادم...یعنی
االن انجی حالش خوبه؟؟؟طوریش نشده؟؟؟ کاش عصبانی نمیشدم....اه....یهو یکی
دستاشو دور شونم حلقه کرد...سرمو بلند کردم و به سمت چپم نگاه کردم...انجی
بود....خوش حال از اینکه سالمه پریدم بغلش....دستاشو دور کمرم حلقه کرد...گفتم
 ببخشید...نمیخواستم این تتفاق بیافته...معذرت میخوام....انجی -هیشششش..اروم...طوری نشده که...ببین منو...سالم و سرحال جفتت
نشستم....سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم...بازم سرمو گذاشتم رو سینش....اروم گفتم
 انجی...من نمیخوام ضعیف باشم...باید چیکار کنم؟؟؟انجی با لبخند سرمو نوازش کرد و گفت ::اروم باش هلن ماها اینجاییم تا کمکت کنیم درکت
میکنم....
اینکه انقدر موجودات عجیبی رو ببینی که همیشه فکر میکردی وجود ندارن سخته.....
شاید نباید وارد این داستان میشدی....ولی راه دیگه ای نیست هلن...از امروز می خوام هر
روز یه چیز از خودمون و یه نکته بهت بگم که ضعفتو از بین ببره...
و یه چیز دیگه....
سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم..
ادامه داد::هلن توی این راه فقط من و تو و ریجا هستیم....بقیه فقط یه همراهن...باید
ازشون بگذری...حتی اگه خواستن بکشنشون..
اروم سرمو تکون دادم و گفتم::چرا انقدر سعی میکنی روی این نکته پا فشاری کنی..
با یه لبخند غمگین گفت::چون منم یه روز پا توی این راه گذاشتم...ولی وقتی یکی از
عزیزام رو می خواستن خوراک تمساح کنن عقب کشیدم...
اون روز اگه اونو هم خوراک تمساح میکردن..
می تونستم نجاتش بدم...
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ولی با اون کارم کسی رو از دست دادم که قابل برگشت نبود...
با کنجاوی گفتم::خب؟؟؟
از کنجکاویم(فضولی عزیزم)خندید و گفت::اهای فضول خانوم....یه روز کل زندگیم رو برات
تعریف میکنم...
یهو با یاد اوردن چیزی با هول گفتم:::نه نه نه قربون دستت حال ندارم بشیم  ۱۷۷سال
زندگیت رو گوش کنم...
زد زیر خنده....خنده هاش جالب بود...وقتی می خندید چشماش برق میزد...
لپو کشید و با خنده گفت::پاشو بریم ببینم...
از فردا روی ملکه ی مرگ رو هم می بینی هلن خانوم...وایسا...همچین ازت کار بکشم که از
کوه هم محکم تر شی...پاشو بریم...
دستمو گفت و با خودش کشید و از اتاق خارج شدیم...
وقتی رفتیم پایین سمت دخترا رفتیم و مشغول شدیم....
در حالی که چند نفر با خبرای بدی توی راه بودن....
در حالی که.......
*********
دانای کل....
در همون لحظات
جان با قدم های استوار و محکم به سمت کیارش که کالفه پشت میز نشسته بود
رفت...کیارش ارنج هایش رو روی میز گذاشته بود و پنجه هایش را در موهای طالیی و
خوش فرمش فرو کرده بود...پیرهن سفید رنگی به تن داشت و آستین هایش را تا آرنج باال
زده بود..حال ساعد سفید و شفافش خودنمایی میکردند.....کیارش چند ساعت پیش جان
رو فرا خونده بود....و این دیر کردن جان اون رو کالفه کرده بود
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جان -به به....دوست قدیمی...چه عجب یادی از ما کردی.....خبری شده که منو احضار
کردی؟؟؟
کیارش با اخم و چاشنی خشونت گفت
 معلوم هست کجایی؟؟؟میدونی چند ساعته منتظرتم؟؟؟جان بیخال روی کاناپه نشست و پاهایش رو بر روی میز گذاشت...سیب سرخی از ظرف
میوه ها برداشت و شروع کرد به وارسی کردن ان...در همون حال گفت
 حاال خوبه دو ساعت منتظر موندی هااا...من میخواستم چهار ساعت دیگه بیام...کیارش چشم غره ای به جان رفت و از سرجایش بلند شد....
جان -خوب...حاال چیکارم داشتی؟؟؟؟ اتفاقی افتاده؟؟؟؟
کیارش با قدم های مسمم به سمت پنجره رفت...آرنج خود را به دیواره پنجره تکیه داد و به
نمایی بیرون خیره شد....چیزی جز برف و یخ نبود...ولی با این حال هم زیبا بود....
کیارش -این دختره...کیه اسمش؟؟اها...آرنیا...
جان با شنیدن اسم آرنیا فوری در جای خود نشست...با کنجکاوی به کیارش خیره شد...
کیارش -نیستش...غیب شده....
جان متعجب گفت
 چچچچی؟؟؟ منظورت چیه؟؟؟ یعنی چی نیستش؟؟؟کیارش کالفه نگاهشو از منظره گرفت و به چشم های سرخ جان دوخت....نفسش را به
شدت بیرون داد و گفت
 غیب شدن...همشون....از دیروز که ناپدید شدن داریم دنبالش میگردیم ولی انگار ابشده رفته تو زمین...سر در نمیارم...نمیدونم کجان...
جان عصبی به سمت کیارش رفت و یقشو گرفت...توی صورتش غرید
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 پس تو اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟ مگه قرار نبود چهارچشمی مراقبش باشی؟؟؟ میدونیاگه با وررجیا متحد بشه همه نقشه هامون نقش بر اب میشه؟؟؟هاااا؟؟؟؟ پس تو افراد
بی عرضت تو این مدت داشتین چه غلطی میکردین؟؟؟؟؟؟
کیارش تحمل تحقیر و حقارت رو نداشت..آن هم از سوی بهترین دوست و
متحدش.....بنابراین جان رو محکم به دیوار کنار پنجره کوبید...شدت ضربه به حدی ز یاد
بود که پنجره برای لحظه ای به لرزه در آمد....کیارش با چشمانی سرخ به چشم های جان
خیره شد...ارام و زیر لب غرید
 مراقب حرف زدنت باش....اتفاقا من خیلی هم خوب زیر نظرش داشتم.....تا دیروزم تومشتم بود....ولی یهو وورجیا عوضی پیداش شد و همه نقشه هامو خراب کرد..اگه اون
عوضی با اون ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه ها یهو پیداشون نمیشد االن....

یهو ساکت شد....هر دو در چشمان هم خیره بودن....برق بدجنسی و شرارت تو چشمان
کیارش و جان جوالن میداد.....همزمان هر دو خنده شرارت امیزی زدند...کیارش آرام یقه
جان رو ول کرد و با خنده گفت
 زودتر عصبیم میکردی...حاال فهمیدم اونا کجان....جان هم با لبخند یقه اش رو درستکرد..دوباره به سمت میز رفت و همون مدل قبلی نشست....سیب را بار دیگر نگاهی
انداخت و گفت
 از االن به بعد باید اون روی اصلیتو نشون بدی....راستی....میدونستی که هلنچیکارس؟؟؟؟
کیارش با همون لبخند خبیث پشت میز نشست گفت
 -مگه میشه ندون

م؟؟؟این خانوم پلیس کوچولو چی پیش خودش فکر کرده؟؟؟فکر کرده خیلی زرنگه؟؟؟
هه...واقعا تاسف باره
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قهقه جان به هوا رفت
جان -الحق که دوست خودنی...کارت بیسته بیسته...رو دست نداری کیا...
..سیب رو جلویی بینی خودش گرفت و نفس عمیقی کشید
جان -اوممممم....عالیه....
به سیب خیره شد...چهره جان درست پشت سیب بود....جان ادامه داد
 مثل این سیب لهت میکنم آرنیایی بزرگ....منتظر باش.....نابودت میکنم .....و بعد از چند لحظه..سیب در دستان بزرگ جان..کامال خورد شد...آب و تکه های سیب به
اطارف پراکنده شد.....دوباره قهقه این دو مرد سکوت وحشتناک اتاق رو شکست
کیارش -از حاال به بعد...بازی اصلی شروع میشه...
جان و کیارش هر دو با هم با لبخند های خبیثی در چشمان یکدیگر خیره شدند..
چه چیزی در انتظار آرنیا بود؟؟؟
آیا اتفاق ناگواری قرار بود رخ دهد؟؟؟
کسی چه میداند...فقط جان و کیارش از این اتفاق خبر داشتن...کیارش در ذهن خود زمانی
که وورجیا رو از پا در میاورد را تصور میکرد...و اما جان.....
جان در ذهن خود نابود کردن دخترک را تجسم میکرد و لبخندش هر لحظه عمیقتر میشد

هلن

مثل همیشه با امیر گرفته بودیم خوابیده بودم..
امیر انگار چسبه سه قلو(1_1اون دو قلو نیست؟؟؟)چسبیده بود به من...
توی اوج خواب بودم که یه هو تمام تنم یخ بست...جیغم با داد امیر یکی شد...
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سریع سر جامون نشستیم...
کع یا قیافه خندونه ارمیا و انجی رو به رو شدیم...
قبل از اینکه بخوام غر بزنم انجی منو از جام بلند کرد و پرتم کرد تو حموم...
داشتم با سر میرفتم توی وان....
خودمو نگه داشتم و با غرغر یه دوش گرفتم و رفتم بیرون...لباسام رو با لباس سر همی
جین که شلوارش کوتاه بود و حدودا تا باال تر از مچ پام بود و یه کفش اسپرته نقره ای و
سفید عوض کردم...
دو طرف موهام تا نصفه سرم به صورت دم اسبی بستم و پایینش رو همون جور ول کردم
..یه کاله کاپ سفید و نقره ای که روش زده بود کوئین(دیگه ندونین یعنی چی خیلی
حرفه..میشه ملکه) گذاشتم روی سرم...و قسمت دم اسبی رو از کالهم بیرون گذاشتم..
از پله ها پایین رفتم که دیدم هیشکی تو سالن نیست...
مورچه هم پر نمیزد(1_1پشه نبود اون؟؟؟)
با غرغر رفتم اشپز خونه و یه لیوان شیر کاکائو وکیک خوردم...
در حال خوردن هم از سالن خارج شدم و وارد باغ شدم...
با دیدن صحنه ی توی حیاط کیک از دستم افتاد..
دستامو گذاشتم روی چشمامو از عمق وجودم جیغ کشیدم...یعنی یکم دیگه به خودم فشار
می اوردم روحم از بدن جدا میشد((..اه اه چقدر جیغ میکشه این
دختر.....ایشششششششش
اری من حلما بیدم...خخخخخ))
دستای یکی جلوی دهنم رو گرفت و منو به عقب برگردوند...
جیغم کامال خفه شد...دستشو که برداشت چشمامو باز کردم...
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وورجیا با یه تیپ فــــــــوق العـــــاده جلوم بود...من اب دهنم راه افتاد بدبخت اون
ارمیا...
یه شلوارک و نیم تنه به رنگ یشمی که با پوست سفید و رنگ چشماش هرموونی جالبی رو
درست کرده بود...
موهاشو دم اسبی کرده بود و گیسش کرده بود که در همون حال هم بلند بود...
یه کاله رپری مدل تتلی(1_1اون تتلو-..خـــفه شووو لطفا-..اوکی وجی جون چرا پاچه
میگیری؟؟؟)
کفش اسپرت مدل جاستینی .به رنگ مشکی و قرمز...یه رژه سه رنگه هم زده بود...
با دستی جلوم تکون می خورد به خودم اومدم..
انجی با خنده گفت::خوردیم دختر...
بدو بیا کار داریم...
اومد منو بکشه که جیغ زدم..با تعجب گفت::چته تو؟؟؟
با هول گفتم::من...من نمیام اونجا...چرا اونا همشون لختن اخه؟؟؟
همونجور که می خندید و منو می کشید گفت ::وای هلن...اونا که داخل ایران نبودن...بعدم
شلوارک پاشونع و تو هم چشم بدی که بهشون نداری...هیکل ندیده هم که نیستی
ماشاالله امیر اندازه یه گوریل هیکل داره(باهاش موافقم)یهو ایستاد و با اخم توی چشمان
نگاه کرد ...داشتم می گرخیدم...جدی گفت::ولی اگه ببینم به ارمیا بد نگاه میکنی کلت رو
میکنم.
و بعد دوباره زندت میکنم و باز کلتو میکنم...
اب دهنم رو با ترس قورت دادم و گفتم::انجی جونم چرا جو میگیرتت؟؟(یه چی از جو اونور
تر)من به این محجوبی و خوبی(جون عمه ی نمیدونم داشتش یانداشتش)همچین کاری
میکنم اخه؟؟
انجی نیششو باز کرد و گفت::بر حال خواستم بگم میزنم لهت میکنم به اقامون نگاه کنی...
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و بعد منو کشید و باهم وارد یه سالن شدیم..
ای جججااانننننن.....سالن بکس بود و کنارش هم یه سالنه بدن سازی...
منو سمت دخترا که به صف بودن کشید و کنارشون قرار داد خودش جلومون ایستاد....
و......

هلن
تو خواب ناز بودم که یهو با جیغ آژیر مانند...یعنی آژیر مانند هاااااااااااا.....تو جام
پریدم...بدبخت امیر سنگکوب کرده بود.....منو بگووووو هنگ کرده بودم....چشام گشاد
شده بود و توان حرف زدن نداشتم.....قلبم مثل گنجیشک میزد....یهو یکی جیغ زد که بی
اختیار پریدم بغل امیر.....امیرم بدبدخت کپ کرده بود تکون نمیخورد...
انجی -بیشورا این چه طرز خوابیدنه؟؟؟چرا اینجوری لباس پوشیدین؟؟؟خجالت
نمیکشین؟؟هااا؟؟؟
تازه به خودم اومدم.....و یه نگاه به خودم انداختم....هیییییییییین....خاک به
سرمممممممممممممم....یه نیم تنه مشکی ساتن تنم بود که قسمت وسطش توری بود
...خدایی خجالت کشیدم...سرخ شده بودم...دیدم انجی زد زیر خنده....خودمو تو بغل امیر
قایم کردم....هنوز هنگ بود....انجی بعد از یه دل سیر خندیدن گفت
 تا نیم ساعت دیگه پایین باشی ها....من منتظرم...دیر کنی وای به حالت....بعدشم خیلی شیک و مجلسی غیب شد...پوووووف...از بغل امیر بیرون اومدم....هنوزم
خجالت میکشم....واقعا امیر با این همه تمایالت زیادش خیلی با اراده بود....دستشو
گذاشت زیر چونم و سرمو اورد باال....بهش نگاه کردم...محو اون دو تا تیله مشکی
شدم....مهربونی و عشق توشون موج میزد.....از مردای مغرور بدم میومد....متنفر بودم
ازشون...امیر من مغرور نبود....امیر من خیلی مهربون و شوخ بود....هیچوقت برای من
مغرور نمیشد...بالعکس وقتی پیش من بود همش شیطونی میکرد...لبخندی زدم....با تمام
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وجودم احساس میکردم خوشبختم...ولی خبر نداشتم که این خوشبختی زیاد دومی
نداره.....نگاه امیر سر خورد رو لبام.....خندم گرفت...از دیشب تا حاال میخواست ببوستم
ولی یه مگس پیداش شده بود و نمیزاشت...اخرشم امیر قهر کرد و بیخیال شد....ولی االن
خبری از مگس نبود....منم از خدام بود که دوباره طمع لباشو بچشم...منو رو تخت خوابوند
و روم خیمه زد...نگاشو بین لب هام و چشمام در گردش بود....دستامو گذاشتم رو
سرشونش...به صورت امیر که هی نزدیک و نزدیکتر میومد خیره شدم...نفسامون با هم
قاطی میشد....فقط یزره مونده بود تا لبامون بهم برسه که بازم یه خروس بی محل پیداش
شد
 دالی.....دارین چیکارمیکنین شما ها؟؟؟؟ای کلکا...نکنه دارین کارای خاک بر سریمیکنین...
دوندونامو از حرص رو هم فشار دادم...این کیانای بیشور ادم بشو نیست که نیست....امیر
حرصی از روم بلند شد...منم بالشت کنارمو برداشتم و به طرف سر کیانا که از الی در بیرون
اومده بود انداختم...بیشور فوری جا خالی داد و در رفت...
########
به کوه روبه روم نگاه کردم...آب دهنمو به سختی قورت دادم...ما قرار بود از این بریم
باال؟؟؟
وورجیا -اره...مشکلیه؟؟؟
فوری برگشتم سمت وورجیا
 مشکل؟؟؟نهههه...اصال...فقط احیانا اینا صخره نیستن؟؟؟؟چشماشو تو کاسه چشمش چرخوند و گفت
 ببین...تو..پریدم وسط حرفش
 -اقا من غلط کردم بریم بریم.....
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خودمو اماده کردم....ساعت  7صبح بود و چون زمستون بود سوز سردی میومد....وورجیا
اومد وایساد کنارم و گفت
 پایه مسابقه هستی؟؟؟؟خبیث نگاش کردم...اون از من خبیث تر نگام کرد...یهو هر دومون شروع کردیم به باال
رفتن از صخره ها..شیبش مناسب بود میتونستی راحت بری باال...ارمیا و امیر هم بهمون
ملحق شدن....تنها ما چهار نفر بودیم که از همه جلو تر بودیم...ولی امیر و ارمیا هم از منو
وورجیا عقب تر بودن...با چابکی باال میرفتم..یه بار از من میزد جلو...یه بار من از اون
وورجیا -نه خوبه...خوشم اومد...خیلی خوبه....
سرعتشو بیشتر کرد....چشام گرد شد...به بدبختی خودمو رسوندم بهش...همینجوری که
میرفتم با نفس نفس گفتم
 عجب...دخت...ری..هستی...خسته..نشدی ....انداختم...بیشور فوری جا خالی داد و دررفت...
########
به کوه روبه روم نگاه کردم...آب دهنمو به سختی قورت دادم...ما قرار بود از این بریم
باال؟؟؟
وورجیا -اره...مشکلیه؟؟؟
فوری برگشتم سمت وورجیا
 مشکل؟؟؟نهههه...اصال...فقط احیانا اینا صخره نیستن؟؟؟؟چشماشو تو کاسه چشمش چرخوند و گفت
 ببین...تو..پریدم وسط حرفش
 -اقا من غلط کردم بریم بریم.....
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خودمو اماده کردم....ساعت  7صبح بود و چون زمستون بود سوز سردی میومد....وورجیا
اومد وایساد کنارم و گفت
 پایه مسابقه هستی؟؟؟؟خبیث نگاش کردم...اون از من خبیث تر نگام کرد...یهو هر دومون شروع کردیم به باال
رفتن از صخره ها..شیبش مناسب بود میتونستی راحت بری باال...ارمیا و امیر هم بهمون
ملحق شدن....تنها ما چهار نفر بودیم که از همه جلو تر بودیم...ولی امیر و ارمیا هم از منو
وورجیا عقب تر بودن...با چابکی باال میرفتم..یه بار از من میزد جلو...یه بار من از اون
وورجیا -نه خوبه...خوشم اومد...خیلی خوبه....
سرعتشو بیشتر کرد....چشام گرد شد...به بدبختی خودمو رسوندم بهش...همینجوری که
میرفتم با نفس نفس گفتم
 -عجب...دخت...ری..هستی...خسته..نشدی....

انجی جون در حالی که نفس نفس میزد گفت
 ن..نه...هنوز...خسته نشدم....یاال....راتو برو....انق...انقدر وراجی نکن...پوووف...بعد یک ساعت کوهنوردی یا بهتر بگم...بیشتر شبیه صخره ها بود....رسیدیم اون
باال...باالش بر خالف پایینش خیلی صاف و هموار بود....بلند شدم...افتاده بودم به خس
خس...انجی با نفس نفس ازم جلو زد و شروع کرد به دویدن..تو همون حال گفت
 بدو.....زود باش...باید تا اون سنگه بدویم....هی خدااااا...اعصابم ریخت بهم...دلم میخواست خودمو بکوبم به در و دیوار...از دیروز تا
حاال کچلم کرده.....شروع کردم به دویدن....با هزار بدختی رسیدم بهش...ازش جلو
زدم.....بعد چند دقیقه رسیدیم به اون سنگه..انجی ولو شد رو زمین...منم ولو شدم
کنارش...
 ای...ای...ای من برم ...الله اکبر...پووووفففف624
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انجی با خنده گفت
 اینا تازه اولشه هلن خانومبا گریه گفتم
 وای نهانجی -ارهههه

هلن

 ۱ماه از روزی که رفتیم کوه نوردی میگذره..
توی این مدت خیلی رو بدنم و کنترل ذهنیم کار کردم....جوری که االن کامل می تونم قدرتم
رو کنترل کنم...االن منظوره انجی رو می فهمم...وقتی با عصبانیت و نفرت کار میکنم یه
چیزی مثل یه موج داخل بدنم حرکت میکنه و کم کم قوام رو میگیره...توی این مدت همه
ی زندگی انجی رو فهمیدم و االن مثل دوتا خواهریم...روی کنترل ذهنمم انقدر تمرین کردم
که داخل بازی های فکری همیشه دوم میشم...
ههه...حاال میگید چرا دوم؟؟؟چون این انجی خانوم از بچگیش تا االن جذو بهترین های
همه چیز بوده چون همیشه تمرین میکردع االن دیگه داخل همه چیز حرفه ایه...
با دخترا توی سالن نشسته بودیم و مشغول بودیم...
یهو دیدیم انجی خانوم ترگل ورگل کرده و خوشمل اومد پایین و با ذوق رو به بقیه گفت::
پاشین بریم خرید...
خیلی ذوق مرگ شدم ولی طبق گفته های انجی خودمو بی خیال نشون دادم که کیانا محکم
زدتو سرم وگفت::ما که میدونیم خر ذوقی خانوم...پاشین بریم لباس بپوشیم..
انجی با ذوق گفت ::این خرید خیــــلی فرق داره...
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همه با هم گفتیم:::چـــی؟؟؟
انجی دوباره با ذوق گفت::خریده عروسی...
اون لحظه کال فراموش کردم کیم و کجام و چی شده...
از جام بلند شدم و از اعماق وجودم جیــــــغ زدم...
و با سرعت خوناشامی به سمت اتاقم رفتم(خاکـــــ تو سر شوهر ندیدش)..
یه تیپ مرتب زدم و با زدن رژ البالویی اومدم بیرون...
پسرا کلی التماس کردن همراهمون بیان که انجی کامال جدی بهشون یه نــه قانع گفت...
و قرار شد جدا جدا بریم...
باهم سوار ماشین شدیم و انجی در همون حال رگال های ماشین عروس و کفش رو
نشونمون میداد...
برای ماشین عروس یه ماشین عجیب غریب که کامال سفید بود انتخاب کردیم...
و کفش هم یه مدل انتخاب کردیم و قرارشد هممون همون مدل رو بپوشیم...
باورتون نمیشه ولی ما اصال نمیدونیم کجاییم.؟؟
جلوی یه بوتیک لباس عروس ایستادیم..
پیاده شدیم و خواستیم داخل شیم که انجی گوشیش زنگ خورد...
با عذو خواهی کمی دور شد و شروع کرد به حرف زدن...هر کاری میکردم نفهمیدم چی
میگه...
اومد و یه چیزی توی گوش کیانا گفت که کیانا اهی کشید و سرشو تکون داد...
بعدم داخل گوش بقیه هم یه چیزی گفت که بازم عملکردشون همون بود...
منم عین منگال نگاشون میکردم که انجی منو سمت داخل کشید
***********
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ای ..خدا...پام داغون شد...له شدم....نابود شدم....
۷ساعت توی بوتیک بودیم....اخرشم اتوسا و اتریسا یه مدل کوتاه...منو انجی یه لباس ملکه
ای و کیاناهم یه لباس کوتاه استین گیپور برداشت و اخرشم به بدبختی ریجا رو راضی کردیم
مدل مال کیانا رو بگیره...
توی این مدت هم انجی همه چیز رو هماهنگ کرد و  ۰روز دیگه عروسیمونه...
ولی دخترا همه دپن...
و بازهم من از همه چیز بی خبر...
کاشکی توی همون بی خبری می موندم...
می موندم تا دچار اون درد نمیشدم
ادامه دارد):):):
هیییییییییی....دلم واسه ادامه داردام تنگ شده بود...خخخخخخخ

هلن
امروز عروسیمونه...
از صبح توی ارایشگام...
انجی مدام میگه هر چی شد مهم نیست و باید ازش بگذری...منم مدام به خودم امید
میدادم..
با صدای ارایش گر به خودم و اول به بقیه و بعد به خودم خیره شدم...
ارایشامون خیلی خوشکل شده بود...
ارایش هممون رژ گونه ی طالیی...فرمژه با اکلیل های طالیی....خط چشم کمی زخیم...سایه
دودی و سفید و طالیی...رژ من و انجی جــــونم طالییه پولکی...مال اتوسا و اتریسا
قرمز...مال کیانا هلویی...و مال ریجا خونی رنگ ....موهای هممون فر شده بود وبه مدل
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مختلف شنیون شده...لباسامون هم که خودتون ببنید دیگه....همون لحظه آرایشگر گفت
که آقا دامادا اومدن.....
اقا منو میگی؟؟؟ همچین استرس گرفتم که نگووووووووو....یه نفس عمیق کشیدم و بلند
شدم..انجی اومد سمتم...دستمو گرفت و در گوشم گفت
 هر اتفاقی افتاد...هر چی شد....پا پس نکش...باشه؟؟؟سر در نمیوردم...برای چی بازم از این حرفا میزنه؟؟؟؟ بیخیااااللل.....
ذهنمو متمرکز کردم...اروم گفتم
 باشه...انوسا و اتریسا و کیانا رفتن پایین...ولی ارایشگره ما دو تا رو نگه داشت...با یهدوربین اومد سمتمون و با لبخند گفت
میشه به عنوان مدل ارتون عکس بگیرم؟؟؟؟یه نگاه به انجی کردم...اروم کلشو تکون داد...یه جایی خوب وایسادیم تا ازمون عکس
انداخت....بعد از این کار رفتیم پایین....شنلمو انداخته بودم رو سرم..دلم میخواست ببینم
امیر با دیدینم چیکار میکنه....وقتی رسیدیم پایین انجی به سمت ارمیا رفت....نگام پایین
بود که یه جفت کفش مشکی واکس خورده دیدم...نگامو اوردم باال...وااااااای...فوق العاده
بود....امیر واقعا خوشگل شده بود...موهاشو مثل آلمانی ها زده بود و بقیشو به سمت بال
شونه کرده بود...تو اون کت و شلوار مشکی خیلی ناناس شده بود...به جای .کراوات یه
پاپیون مشکی زده بود .....امیر هم کپ کرده بود....دسته گل و که داشت میوورد بهم بده
نصفه راه متوفقش کرد....با بهت به من نگاه میکرد*((یا حسین!!!!!!....این...این...این
فرشته کوچولوی منه؟؟؟؟وااااااااای))*دست گل رز های سفید رو ازش گرفتم...بریده بر یده
گفت
 -خدایا خودت صبر بده

با این حرفش خندیدیم...
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با کارایی که فیلم بردار گفت سوار شدیم و سمت اتلیه رفتیم...
چندتا مدل هم توی اتلیه عکس گرفتیم و اخرشم امیر طاقت نیاور و جلوی همه ازم لب
گرفت..
عروسیمون بی سر و صدا بود...
کسی نبود...
همه سر سفره ی عقد نشستیم...هممون بدون خانواده بله گفتیم...
رقصیدیم...
وسطای جشن بود که انجی دخترا رو صدا زد..
همه یه گوشه ایستادن و ما وارد اتاقی شدیم..
روی صندلی نشستم و انجی خیره شدم...
انجی کالفه گفت::هلن...یه چیزی هست که باید بدونی..ما تا  ۱۷دقیقه دیگه باید از اینجا
بریم..
با تعجب گفتم::چرا..؟؟؟
انجی با بغض شروع کرد به حرف زدن ::کیارش و جان در حال اومدنن...ما توی این راه
تنهاییم..دخترا االن دیگه رفتن...فقط منو تو و کیانا موندیم...هلن ما مجبوریم بریم...باید
امیر رو فراموش کنی...
بلند شدم و داد زدم::چی میگی انجی؟؟؟چرا؟؟ من درک نمیکنم حرفاتو...
انجی هم مثل خودم داد زد::بس کن هلن...قبال هم بهت گفته بودم...فکر کردی برای
خودمم اسونه؟؟؟هلن اگه فراموش نکنی و نیای امیر رو میکشن...هومن رو میکشن...هلن
مجبوریم بریم تا فکر کنن خیانت کردیم...تا فکرکنن ترکشون کردیم...تا بدون ما زندگی
کنن...ما یه روز دوباره بر میگردیم...باید بریم..
بغضم شکست...
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باورم نمیشد...پس برای همین ناراحت بودن...
همه چیز معلوم بود...
شنلم رو پوشیدم و با گریه از در پشتی خارج شدیم....
صدای تیر اندازی...داد امیر که صدام میکرد ..اخرین چیزها ..چهره ی جان...صدای خنده ی
کیارش...و اخرین لحظه ای که سوار ماشین میشدم چشم تو چشم شدنه با امیر بود...
چشمامو بستم...هق هقم رو خفه کردم..
دوباره خالی از هر حسی شدم...
سوار ماشین شدم...
ماشین حرکت کرد....
صدای داد های امیر که صدام میزد...
وقتی که کف خیابون زانو زد...
قطره اشکی که از چشمش چکید و دیدمش...
سرمو با صندلی تکیه دادم و بغضم رو خفه کردم...
زیرلب زمزمه کردم::بخاطر خودت امیر ...بخاطر عشقمون...
سکوت ماشین رو هق هق خفه ی کیانا میشکست ...منو انجی گریه نمی کردیم..
ماها یاد گرفته بودیم باید محکم باشیم...
عشق ما یه عشق وحشی بود...
عشق ناممکنی بین منو امیر...ارمیا و انجی ...کیانا و هومن...اتوسا و هیراد...
و خیلی ساده...این دنیای لعنتی...
این دنیای وحشی...وحشیانه عشقی رو که با وحشی بودنمو به دست اوردیم رو ازمون
گرفت....
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ولی پایان داستان ما اینجا نیست...
پایان عشق نابمون....
پایان عشق وحشیمون...
پایان داستان عاشقیمون...
اینده ی رو به رومون نا پیداست...
ولی من دیگه نمی ترسم...
چون برای یه هدف روبه روی این دنیای وحشی می ایستم...
برای به دست اوردن عشقم...
برای کمک به عزیزام...
برای برگردون عزیزام...
برای به دست اوردن عشق وحشی خودم....
برای برگردوندم امیر حسینم.........

پایان جلد اول...
31/2/91
جلد دوم این رمان به اسم دنیای وحشی در حال تایپ می باشد....
نویسندگان :حلما و ملودی
یو ها ها ها....حاال بمونید تو خماری .....ولی جایی نرین هااااااا قول میدم زود زود جلد دوم
رو براتون بیارم^____^
دوستون دارم از طرف حلما کرمولک.
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