
 

اماده شده این رمان در اوای خیس  .   

دوازدهنام رمان:شش نه   

 نویسنده:ستایش.ت 

:مقدمه  

 ادمی که دنیا نداره رویایی داره؟ 

...و اسمش اشکانه دختری به اسم پناه که انسانه عاشق ریئس شرکتش که خوناشامه شده  

از قدیم رابطه انسان و خوناشام ممنوع بوده....  و  

. اشکان میفهمه این دختر خاصه و ملک.. پناه همیشه لنز میذاشته یه روز تو اسانسور وقتی لنزش میفته   

 تنها رمانی که در جهان دوم هم عشقشون پایه دار میمونه... 

به قلم ستایش .ت  12نه  6داستان رازالود و تخیلی و عاشقانه   

یه رابطه ممنوعه...... شروع   

 



 

 

 

 



 

: ��ملکه شب��  

1پارت   

 

    12نه 6رمان 

 به قلم ستایش .ت  

 پناه: 

خونه باشم وارد خیابون شدم خواستم تاکسی بگیرم ولی   8از کالس اومدم بیرون بارون شدید داشت میبارید مامان پی ام داده بود تا    

انگار همه دست به یکی کرده بودن امروز دیر برم خونه یه دونه ماشینم نبود انگار خیابون ارواح بود که پرنده پر نمیزد بارون 

 اتقدر   

دقه رسیدم دم خونه که صدای آشنا شنیدم وای نکنه؟!   10رید که تا ساق پام تو اب بودم بدو بدو رفتم سمت کوچمون بعد شدید می با  

 خاک تو سرت پناه خاککک دوان دوان به سمت کوچه ریحانه اینا رفتم که صدای دادش محلشونو گرفته بود خداروشکر کسی با این  

 سیل از خونش بیرون نمیومد این نمایش رو ببینه  

به دختره این همون   ریحانه:این همه ماه منو گول زدی؟!اونم با این دختره ی ال......چی فکر کردی که انقدر خرم اشاره ای زد  

 دختری نبود که من جای خودم گذاشتم گفتم منتظر باشه من برم جزوه بگیرم؟ کمی جلو رفتم که نگاه علی روم افتاد  

 علی:ایناهاش از این بپرس که این دختره چرا اینجاست) نگاه ریحانه روم افتاد و گفت:پنااه تو میدونستی تو با این دختره دست تو یه   

(کاسس؟!  

 من هاج و واج اینارو نگاه میکردم چی بگم  دختره که تازه فهمیدم اسمش پریساس نگام کرد و  

 گفت:معلومه میدونه اون خودش منو اورد تا تورو تا علی رو شرت خالص کنه!  

 علی:ببند پریسا  

! ریحانه :فکر نمیکردم انقدر پست باشین! که تورو درحال بوس و بغل با یه دختره ... ببینم  

 دست منو کشید و با خودش کشون کشون برد که صدای داد زدنای علی برای صدا زدن ریحانه محلو گرفته بود کفشام داغون شده   

 بودو اینم منو میکشید گرفتار شدیما نشستیم دیگه اصال چرا اومدم نرفتم پیچید دم خونه آرزو خانم و گفت: میدونم تو هیچی  

ریسا میدونستم و اصال ناراحت نشدم میخواستم یه جوری باهاش کات کنم بد موی دماغ شده بود نمیدونی از اول رابطشو با پ  

ساله چرا اونوقت چرا نمیخوایش! ( 1با خنده عصبی گفتم:اسکل کردی مارو   

 _بابا تو دانشگاه کسیو نداشتم دنبال سرگرمی بودم......   

م قطع شد میدونستم مال کیه انقدر بوقاشو شنیده بودم که مطمئن بودم شیشه   ادامه حرفش با بوق ماشین آشنا و تپش قلب قشنگ زندگی  

درصد بود اصال نمیتونستم ببینمش ماشینش سوناتا میخورد فکر کنم همین بود یه سوناتا مشکی دوباره بوق    100های ماشینش دودی   

که دیگه فهمیدم منظورش منم بدون توجه به دهن  زد که از افکارم خارج شدم و دسشو از شیشه ماشینش بیرون اورد و تکون داد

 باز  



 ریحانه رفتم سمت ماشینشو که دراش خود به خود باز شد و گفت:_سوار شو ( سوار شدم و در باز خود به خود بسته شد و گاز داد   

 سمت یه پارک خیلی سبز که بارون قشنگرش کرده بود و گفت:_ داستانت قبول شده از کل شرکت!( 

نمیشد برای نویسنده گی  باورم   

 تبلیغات شرکت قبول شدم اونم برای شرکت مهر!

صبح باید بریم پیش هیئت مدیره و بجز توام نمیشه کسه دیگه و    6اشکان:_فردا ساعت    

بهت بگم  برد انتخاب شدی دیگه فکرم نکنید من اومدم دنبالتون قراره اتفاق خاصی بیوفته مطمئن باش اگه من تو جاده نبودم نمیومدم

 و  

 اعضای هیئت مدیره بهت میگفت (

 خیلی خوشحال بودم و داشتم بال در میاوردم لنز تو چشم خیلی اذیتم میکرد هروقت این ادمو   

 میدیدم اینطوری میشدم مخصوصا با بوی الکل و ادکلنی که تو ماشینش پیچیده بود یکم به چهره اش نگاه کردم موهای خیلی قشنگی   

ال یه گلوله جمع کرده بود و میداد باال سرش چشاشو فقط یه بار دیده بودم سبز عسلی همیشه یه عینک دودی تو  داشت و از با

 چشماش   

فه گی صورتش لپای قرمزی و گل افتاده ای   البود که جذابیتوشو هزار برابر میکرد هیکل گنده و بدن سازی داشت برخالف تمومی ک  

کاپشن مشکی و یه شلوار لی پاش بود که لبخندی زدو گفت:_ بازرسیتون تموم شد؟ (داشت که بامزه اش میکرد یه   

دانشگاه امتحان   8تازه فهمیدم چقدر نگاش کردم با خجالت لبامو گاز گرفتمو رومو کردم اونور که تازه یادم افتاد فردا ساعت 

 ریاضی  

ونم (میت 12نمیتونم ساعت  6دارم با نگرانی نگاش کردمو گفتم : ساعت   

 که عصبی گفت:_ ببین پناه خانوم ما اسم شمارو دادیم پشیمونم  

 نکنین اگه بخوای دیر کنی یا نیای اخراج میشی از اولشم نمیدونم چرا انتخابت کردن که هردقه تو شرکت با یکی پیام بازی میکنی و   

ف بیاری(یه دفعه زنگ گوشیم زده شد اردالن بود  قرار میزاری فردا به من قرارت با اون یکی دوست پسرت ربطی نداره باید تشری  

 خوب بود بهش یه جزوه دادم پوزخندی زدو گفت:نمیدونم چرا همیشه حرفای من راست میشه!(

 با تعجب به صفحه گوشی نگاه کردم  

میزد این چجوری پیام رو از اون دور خوند!یا این بی شرم این همه موت چیزی نگفته بود ات االن باید حرف   

)پناه منی من گر    

 

2پارت   

12نه6رمان   

 به قلم ستایش.ت

 

 رهگذاری چشمش به تو بیوفتد اتشت میزنم اتش عشق تو . 

بیا کافه دارچین اونجا میبینمت( 9فردا ساعت   



 میخواستم زنگ بزنم هرچی   

ساله گیره همچین پیامی دریافت کنم با     1ش از دهنم دربیاد بهش بگم جلو این منو بی ابرو کرد!واقعا نمیخواستم به ادمی که دلم پیش  

خشم سمت اشکان گفتم:_روابط من به شما مربوط نیست و برای راحت شدن خیالتون عرض کنم من تاحاال با هیچ جنس مخالفی 

 قرار   

هرروز   نذاشتم چه برسه به دوست پسر انقدر زود قضاوت نکنین رابطه شمایی که که حرفش بین کل شرکت پیچده چی که میگن  

روزتونو با یه دختر میگذرونین همین دیروز اون دختر بلند که دیروز اومد شرکت راجب بچه و این حرفا جیغ و داد کرد راجب این   

قضاوت نمیکنه!حاال واسه مردم یه پیام عیب شده! (  قضایا کسی شمارو  

وای اصال نفهمیدم چجوری این حرفارو با صراحت گفتم!    

ی حرف میزنی خانوم کوچولو(_حواست باشه با ک  

امتحان ریاضی دانشگاه تجربی تو شهید بهشتی دارم و نمیتونم نرم و خودمو با استادم لج کنم!(   8_من فردا ساعت   

 از قصد اسم دانشگاه و رشتمو دادم تا فکر نکن از این دخترای دورشم 

امتحانتونو بدین پناه خانوم سعی کنین زود   9فردا تا ساعت   

کنین  تمومش  

نگام به نگاش   افتادم تو بغلش بعد خود به خود درش باز شد و منم که به درش تکیه داده بودم پرت شدم پایین که از پشت کشیده شدم   

 خورد و نفسش میخورد به گردنم از تماس باهاش یه جوری شدم که صورتشو بیشتر نزدیکم کرد که ریشاش خورد به صورتم و  

 پوزخندی زد که کمرمو از بازوش بیرون کشیدم و بدون مکثی از ماشینش پیاده شدم و گفت:_فردا میبینمت(

 خواستم چیزی بگم که درش  

درش موند و جیغی از درد کشیدم که نگران دروباز کرد و گفت :_خوبی؟!!  خودبه خود بسته شد که دستم الی  

 نگاش کردم با کالفه گی   

 خوب بیشعور میمیری خودت درد و باز و بسته کنی 

 اشکان:_نه مثل اینکه نمیخوای امشب دست از سر من برداری میخوای بیا خونمون باهم باشیم امشبو شما مراحمی!( 

 با خجالت نگاش   

و گفتم :_ نه ممنون ممنون شبتون بخیر (کردم  

 سری تکون دادو با لبخند شیطنت امیزی خودش درو بسته و رفت منم دوان دوان به  

و ربعه خدااا   9سمت خونه رفتم تازه با گفتن کلمه ش فهمیدم ساعت    

دیر بیام خونه   حاال چجوری باید توجیح میکردم اون ریحانه مسخره بازیاش و اون اشکان و جذابیتاش نذاشتن  

 یه دفعه سر راه وایسادمو یکی زدم تو سرم چی میگی پناه باز چی زدی جذاب چیه سرعتمو بیشتر کردم با نفس نفس رسیدم دم خونه  

 وای خدااا مریم اینجا بودو من دیر کرده بودم حتما االن مامان جلو مریم منو تخریب میکرد نمیکرد خوابش نمیبرد! ولی از اینکه  

هام دادش مریم برخالف مریم یه برادر به تمام معناس برام از اومدنش خوشحال بودم با کفش اخر خشک شدم!همیشه روی کفشای   ای  

شک و چرمش اول اسمش و اخر اسمش بود سروش!پسرخاله عوضیم ازش متنفر بودم نمیدونم بعد اون ماجرا چطور روش میشه  

 باز  



ن گفت فوری میگفت : نه دختر تو منحرفی ، اشتباه متوجه شدی، سروش ادم خوبیه، حرف نزن، بیاد این قضیه رم نمیشد که به ماما  

ساله  2زر نزن، بی تربیت چی میگی، همینمون مونده به تنها فامیل خوبمون تلنگر بزنیم .کال من بدختم شانس ندارم که مگرنه 

 شرکت   

قط من و ایهام میدونستیم یه جواریی اون نبود سروش بدبختم کرده بود  مهر کارمیکنم دریغ از یه چشمک اقای مهر! این قضیه رم ف  

 پسره عوضی باالخره الغل از یه پسر خاله ام خدا بهم شانس داده دادشم ایهامی در خونه باز بود خدایا باالخرههههه ممنونم واقعا   

راهرو رو کردم رسیدم به سالن چه گرمم گرفته   ازت با فکری که به سرم زد بشکن زدم و مثل بچه گربه ها چهار دست و پا شدم  

 بود با ارام گل میگفت و گل میشنیدارام خواهرمه و یه خواهر دیگه دارم دریاعه که ازدواج کرده واقعا ارام عاشق چی این بی....   

رد گرفته بود با این چهار بود بارها تو خفا بهش گفت که دوسش داره اونم فهمیدا ولی خودشو به خریت زد مرتیکه واقعا دستام د

 دستو  

قدم تا اتاقم فاصله داشتم ماشاال همیشه درش باز بود با فضولیای ایهام!دیگه رسیده بودم که خوردم به   2پا راه رفتن یعنی چی اخه! 

 یه  

وش بخت میشد!نگاه  چیز شیشه ای مانند که صدای بدی داد بیا اینم از شانس من میگم من خیلی خوش شانسم اصال باید فامیالیم خ

 همه  

انگار که رومن میخواست بیوفته ایهام مثل پلنگ پرید جلو منو ،منو پشتش قایم کردو گفت:_ خاله ببخشید!من یه...کاری ...کردم  

 .اره   

 _من یه کاری کردم!(

 بعد با پاش زد به کمرم به معنی برو دیگه همیشه دوسش داشتم بردار عزیزممم میدونست االن اون سروش و   

ن بدون مکث وارد اتاقم شدمو خودمو پرت کردم رو تخت اخیش رفتم پیش در و به حرفاش گوش دادن که مامان   مریم دیونه ام میکن  

 گفت: _چیکار کردی پسرم!( 

ورز نمیشد ببرتش 2_خاله من یه گربه اوردم تو خونه مال دوستم بود داده بود نگه دارم رفته مسافرت واسه   

 

 یه دفعه ترسید خورد به میز در رفت واسه غذاشم که براش ریخته بودم دیر کرد! یه گربه تاخیری بود!!و از گربه سیاه های حیاط   

 بدش میومدم واسه همین اوردمش پیش خودم! اره واقعا از گربه سیاها )سروش و مریم( بیزار بودم و پوقی زدم زیر خنده واقعا منو   

!با عطسه عطسه مریم خنده از سرم پرید  بایه گربه تشبیه کرد  

 مریم: عطشه ..خاله..عطشه...من ...عطشه...به حیونا الر...عطسه ..ژی دارم ...عطشه .....میدونی خودت   

 که....عطشه.....بگو...عطشه...بیرونش کنه...عطشه( 

ه کثیف دادم پناهگاه!هیچوقت نمیبخشمش با این   نگاه نگاه چه شیطانی بودا واسه این کارراش ازش متنفز بودم کیکمو واسه این دختر  

 کارش واقعا ثابت کرد دروغه الرژی الرژی بسه دیگه بسه حیون من اونجا عذاب بکشه این به زر زراش برسه! واقعا باید برم  

امان میدونست و بس با   برگردونم کیکو به هر قیمتی گربه ای تو این خونه نبود کثافت!!من خودم آسم داشتم اینجوری جار نزدم فقط م  

 جیغ مامان از افکارم خارج شدم:_پسره ی بیشعور نمیدونی خواهرت به حیوانات الرژی داره این چه کاری بود کردی االن کجاست   

 هان کجای خونس؟!!!!( 

   نه باید کمک میکردم اینجورس نمیشد پنجره اتاقمو باز کردمو بطری گنده اهنی از پنجره پرت کردم پایین که 



 الکی جیغ کشیدمو گفتم:_گربه از پنجرم پریدددددد!!!!!!(

 که مامان و ایهام باهم وارد اتاقم شدن : _مطمئنی پناه؟

 )اره اره(

 _وا راسدی خونه ای فکر کردم نیومدی هنوز، خواستم خفت کنم افرین  

ه هرو بگیر بزار تو اون جعبه هه میام  سروقت اومدی مامان جان!....و تو ایهام!الکی ایهام رفت لبه پنجرو گفت:محمد گرب  

 االن!....خاله بسه دیگه االن خونرو تمیز میکنم همه جا رو ضد عفونی میکنم البته با پناه !ببخشید باش؟  

 مامان: زود باشین اخه با این وقت کم این چه کاری بود!خواستگارا تو راهن و پناهم باید به خودش برسه زود باش ایهام( 

روز میشکه بیان نمیدونم چی میگی خاله! ( 2با اونا از داهات تا اینجا ایهام:_با  

 اینا چی میگن چی میگن بازم بازم هروقت خواستم یه خوشحالی کنم از داهات برام خواستگار میاورد یه جنگ اعصاب راه   

ون شرایطشون دیگه خستم کرده بود  مینداخت میگفت باید برم وضعیت مالیمون خوب نیست هیچکدومشونم نمیذاشتن درس بخونم با ا  

 مامان هیچوقت نظورمو نمیخواست ولی دیگه بس بود! 

 _خواستگارررر؟!!!!!!!!!   

 مامان: _دخترم باز اعصاب منو بهم نریز برو اینجارد تمیز کنو به خودت برس بهت میگم!(

ایهام گفت:_ ولش کن خودش درست میشه   این چی میگفت باز خواستم چیزی بگم که مامان رفت بیرون خواستم سمتش برم که

 فوقش  

 میگی نه یا میری به پسره دیگه ولی خاله اینبار جدیه پس جنگ راه ننداز پناه!(

 کی جنگ راه انداختم که بار دوممه!؟( 

 گرچه تو دلم نقشه ها داشتم و عمری به این چلغوز برم ! 

برو به این پسره!( که ایهام گفت:گفتنیارو گفتم پناه خالرو ناراحت نکن   

 بعد بدون توجه به من از اتاق خارج شد واقعا باورم نشد که این دفعه ایهام پشتم نیست!رفتم لباسامو عوض کردم تا به ایهام کمک کنم   

ونیم بودو که در باصدای بدی   9یه تیشرت و شلوارک پوشیدم و خودمو پرت کردم رو تخت و به گوشیم نگاه کردم اوففف ساعت   

شدو پست سرش کلید شد این پسره چه رویی داشتا به چه رویی میاد اتاقم مرتیکه!حاال که دارم فکر میکنم اشتباه کردم زود اومدم  باز  

 خونه باید الکیم میشد به بار سرمو الی درای اشکان مینداختم یه بیمارستلن میرفتیم یکم حرفم میزدیم اینجوری هم از خواستگارای  

ای مامان راحت بودم هم از دست این سروش!   داغون پیدا کرده   

 سروش:_با اشکان مهر چیکار داشتی تو بی حیا! ( 

 درست صحبت کن مرتیکه اصال به تو چه ها!بعدشم اشکان اصال کی هست !  ( 

 سروش:خودت میدونی چه خرییه!. (

اش چونمو گرفت و گردنمو گرفت سریع  االن ایهام نبود و من بدخت بودم این غول دو سر منو میخورد!نزدیک ترم شدو با دس  

روزه   2چسبوندم به دیوار که سرم درد بدی گرفت و گفت :هوا برت نداره احمق من نمیخوام تو دست خورده اش شی رابطه هاش 

 اس!یه بار دیگه دورش ببینمت دهنتو خورد میکنم( 



اگه داد میزدم میگفتم سروش بزور داره به من دست  بعد موهام کشید و دسشو برد سمت باسنم و شلوارکمو داشت میکشید پایین 

 درازی   

 میکنه مامان منو مقصر میکرد! داد زدم :_ایهام گربه هه اینجارو به کثافت کشی.....( 

 بعد سیله محمکی تو گوشم زد که طعم شور خونو  تو دهنم حس کردمو گفت :اون ایهامم نشونت میدم!( 

تا دیگه ام قرض کرد در و اتاقم قفل بود داد زد:_ پناه پناه    2پا داشت 2که ایهام   

 بازکن!(

 منم فقط گریه میکروم که سروش گفت:میتونم همین االن کارتو تموم کنم میدونی که !(که بس بود دیگه با دندونم دسشو گاز   

وحشیییی!!بدی گرفتم و با پام به بهش ضربه زدم که صدای دادش بلند شد:_   

 

درو بالرز و ترس باز کردم که ایهام سریع اومد تو با دیدن سروش عصبی شد و منو بغل کرد:_واسه این میگم برو احمق جون  

 راحت   

 شی از این وضعیت!( 

با  سروش بدون نگاه به ایهام راهشو کج کردو رفت سمت درو بیرون رفت منم تو بغل ایهام فقط گریه کردم که مامان اومد تو و 

 دیدن  

منو ایهام اهم اهمی کردو لبخند زد وای این باز پیش خودش چی برید و دوخت! _شانسم نداری که خواستگارت تصادف کرده و  

 گفته  

 بعدا مزاحم میشه!حاال برین خونرو تمیز کنین دیگه!(  

مامان بحث کنم و سری تکون دادمو گفتم:_باشه(انگار بهم دنیارو دادن! که از بغل ایهام بیرون اومدن حالم انقد بد بود که نخوام با   

 رفتم سمت وسایل نظافت و با ایهام مشغول تمیز کاری مسخره شدیم فردا امتحان داشتم باید به این کارا رسیده گی میکردم!بعد تمیز   

    6کم زد کاری و خوردن غذا و ریاضی کار کردن و متنای شرکتو اماده کردن به ساعت نگاهی کردم که با دیدنش خش

ساعت دیگه کوک کردمو و سرمو گذاشتم رو بالشت و ی دفعه ناخودآگاه فکرم   3صبح!نمیخوابیدم سنگین تر بودما!هشدارو برای   

روزه اش تیپ خوشگل خوش استیال چی میشد واسه من    2رفت سمت اشکان اه که واقعا اشکان هوس باز بود رابطه هاش   

 بودی! که یکی زدم رو صورتم چی میگی پناه چی زدی باز چشمامو بستم که خوابم برد.....   

ااا!با کرختی از خواب بیدار شدمو رفتم سمت   ساعت خوابیدم توروخدا 2با صدای زنگ هشدار یاد زنگ مرگ ادم میوفته اخه فقط   

دسشویی بعد تموم شدن کارمو شستن صورتم مسواک از دسشویی خارج شدمو یه مانتو مشکی بلند و یه مقنعه مشکی سر کردم و 

 بعد  

!اوففف رفتم جلو اینه   لنز مزخرفمو گذاشتم هیچوقت دلیل اینجور بودن چشامو نفهمیدم شاید همه اینجوری بودن و بعد لنز میذاشتن نه  

 یه ریمل سر سری زدمو اومدم بیرون رفتم اشپزخونه یه لقمه نون پنیر گرفتمو گذاشتم تو کولم یه یادداشت نوشتمو گذاشتم رو یخچال   

 که دانشگاه دارمو برای نویسنده گی وکار میرم   

این   920بازورو بدبختی دولتی قبول شدم اونم با رتبه  مریمم که خونه ما وسط حال خوابیده بود انگار نه انگار دانشگاه داشت من  

خانوم دانشگاه ازاد میرفت و خواب بود اونوقت کالسشم نمیرفت زحمتم نمیداد رفتم سمت درو ، درو اروم بستم و کتونیامو پوشیدم و 

 در  



ردم وااا مگه این نگفت هوا ورم نداره حیاطو باز کردمو بیرون رفتم وای هنوز بارون میومد! که با دیدن یه سوناتا مشکی جاخو  

 دنبالم اومده! شیشو پایین وادو با دست اشاره کرد برم سمتش رفتم سمتس که گفت :_باید حتما بگم سوار شو!   

 امروز موهاشو نبسته بود باز بود و یه عینک مشکیم زده بود یه پیرهن مردونه مشکی که عضالت بدنشو خوب نشون میداد و قشنگ   

نش بودو یه دستبند قهوه ای و یه انگشتر مردونه با سنگ مشکی! تو ت  

 _اگه بازدیدت تموم شده خانوم کوچولو سوار شو( 

 وای چرا من 

اینو میدیدم اینجوری میشدم خدایااااا! احساس کردم قرمز شدم که گفت:_سوار شو دیگه خدایا گاز میدم میرماااا!نمیخواد سرخ و 

 قرمز  

ه نکردی بابا(شی حاال اصال تو نگا  

نه من اگه همینجوری وای میسادم ابرو هف جد ابادم رو میبردم!دوان دوان سوار ماشینش شدم که      

سریع گازدادو سیگارسو روشن کردو شروع به کشیدن کردو گفت:_میبرمت تا مطمئن شم سر قرار با دوست پسرت نمیری و واسه  

 یه  

 دلیل موجه دیر میکنی( 

دارم خدایا(_گفتم که دوست پسر ن  

 _باور کنم تو تاحاال با کسی سر قرار نرفتی( 

 _چرا نباید باور کنی دقیقا؟( 

 _اخه با این وضع جامعه غیر ممکنه(

 _حاال که ممکنه( 

 رسیدیم دم دانشگاه و تا اونجا اهنگ کابوس مسعود صادقلو رو گذاشت!   

 پیاده شدم و گفتم :_ممنون(

کردی مهم نیست صفر شو اصال!  _منتظرم بیا زود امتحان بده خرابم  

 با تعجب نگاش کردمو چشمک زد   

رفتم سر جلسه و استاد برگه هارو دادو گفت :_خانم صداقت بد دادین مهم نیست موجهه برای شما محسوب نمیشه( با تعجب نگاش  

 کردم  

 که گفت:_اقای مهر دلیلتون رو موجه کردن!(

 _استاد خیلی ممنون ولی من باز باید حواسمو جمع کنم درس اصلیمه ممنون باز( 

ساعت وقت دارن    2روبه بچه ها گفت سری تکون داد و گفت خوبه و   

 شروع کردم نوشتن طبق معمول سوالها معمولی بود بعد تموم شدن برگه ام به استاد تحویل دادمو از کالس خارج شدم طبق قولم به  

:_چیشد به دقه بودو ده دقه زود اومدم! خواستم از دانشگاه برم بیرون که اردالن خوله دستمو کشید و گفت 9.50اقای مهر ساعت 

 پیامم  

 فکر کردی؟( 



 فقط اینو کم داشتم بیشعور جلو اشکان ضایعم کرد! که گفتم:_نیازی به فکر کردن نبود من جوابمو بارها بهت دادم نه ،نه اردالن!( 

 از خشم سرخ شد و گفت :_اره دیگه تو چشت به اون باالهاس ولی من تورو میخوام تورووو! (

نمیخواممم(_ولی من تورو   

که از خشم دیگه واقعا منفجر شد دسشو اورد بزنه تو دهنم اماده برخوردش بودم ولی چیزی حس نکردم که....   

 

 بوی عطر مردونه جذابی  به مشامم رسید چشامو باز کردم و اشکان دست اردالن و گرفته بود با اون هیکل گنده اش وقتی دست   

رش که اردالن گفت:_تو دیگه ....( اونو گرفته بود اردالن موش بود کنا  

 که یهو انگار فهمید کیه سرشو به سمت من گرفت و با چشای   

 وحشی شده اش نگام کرد که اشکان با خونسردی رو مخش گفت:_یه بار دیگه دست روش بلند کنی دستو میشکنم که هیچ( 

 بعد صدای بد   

فت بود نگهبانای دانشگاه میدین کاری نمیکردن بعد ادامه داد ایندفعه  شکستن استخون و داد اردالن قاطی شد پارتی این اشکانم کل  

 خونسرد تر از قبل:_خودتم له میکنم!( 

 اشکان نگاهی بی تفاوتانه بهم انداخت و گفت :_سوار شو!(

مت ماشینش که   بعد خودش با قدمای محکم به سمت ماشینش رفت اردالن با نگاه تالفیانه نگام کردو رومو ازش برگردوندمو رفتم س  

 خواستم درشو باز کنم تازه یاد درای خود به خودش افتادم خودشون یه دفعه باز شدنو بد خوردن تو صورتم خدایاااااا این خدای   

اردالن بود!!! نتونستم تحمل کنم و اخ بلندی گفتم و شروع کردم به گریه کردن اشکان از ماشین خل تر از خودش پیاده شدو گفت:_  

 تو  

ه مشکلی با ماشین من داری اخه!(_چ  

 _اخخخخخ( 

 _چیزی نیست داره خون میاد وایسا(  

 چی میخواست بشه خب داره خونم میاد دیگه یعنی خدای دل داری دادنه خون سرد بیشعور!   

باهاش با دسش هولم داد تو ماشین و چند تا دستمال به سمتم گرفت و با عجله دستماالرو ازش گرفتم رو صورتم رو پوشندم   

ماشین یکم      

حرکت کرد بعد انگار وایساد که گفت:_با این سرو وضع نمیشه بریم به لوکیشن برو سرویس بهداشتی سرو وضعتو درست کن  

 صبح   

 که مرده متحرک بودی !االنم که مرده ضرب خورده ای!(

 بیشعور عیناا داشت میگفت یه چیزی بمال به اون صورتت! از ماشین پیاده شدم که تازه فهیمدم پمپ بنزینه رفتم سمت سرویس  

 بهداشتی بانوان خداروشکر خلوت بود صورتمو اب زدمو بعد با دستمال خشکش کردم و تو اینه به خودم نگاه کردم داغون بودم  

غم کبود بود کرم پودرمو از کفیم در اوردمو روش مالیدم که محو شد به کل صورتم زدمو یه  راست میگفت بدبخت صورتم سمت دما  

 خط چش سرسری ولی میزون و قشنگ کشیدم و  رژرو گونه ام زدمو بعد با دست مالیدم رو لپم و ابروم رو با صابون ابرو حالت   



تمو شالمو سر کردم خواستم از در برم بیرون که آقا بت من با  دادمو وسایلمو گذاشتم تو کیفمو موهامو دوباره بستم و ریختم بس

 اخمش   

 دم در منتظر بود چقدر قشنگ بود موهاش چقدر خوش هیکل بودد 

 _میدونی چند دقس تویی؟!(  

 مگه چند دقه بود 

دقه 6_   

دقه!( 12نه  6عدد مورد عالقم بود گفتم شاید شانس میاوردم که گفت:_  

 _ببخشید دیر شد!(

و نمیخوام دیر کنیم( _سوار ش  

 خواستم سوار شم که جلومو گرفت گفت:_البته البته وایسااا(

 _چرا؟؟؟.( 

متر از اینجا فاصله بگیری کافیه!(..... 12مترم نه تو  6بزار من درو باز کنم تو   

 

ودش خود به خود باز شد با شرم و خنده نگاش کردمو از در فاصله زیاد گرفتم وقتی در باز شد سوار شدم دست یه هیچی نزدم تا خ

 و  

سوار شدم و دست به هیچی نزدم تا خودش خود به خود درست شد اه بابا این سوسول بازیا چیه ! دیگه تو خلوت خودم نمیتونستم 

 بگم  

ده   اقای مهر خیلی مسخره میشد اشکان مهر میتونستم بگم الغل! داشت گاز میدادو گاز میداد که چشم به یه جنگل خورد انگار جا  

سال پیشو!انقدر سبز بود که بارون    9چالوس بود انقدر قشنگ! حاال همچین از چالوس تعریف میکنم انگار چن دف رفتم خدابیامرزه   

 سبز ترشم کرده بود! و یاد قصه ها میفتادم!  

 _اقای مهر!  

 _هوم؟  

 _میشه اینجا نگه دارین خیلی قشنگه !(   

 _برای چی؟!(

 _اگه دیر میشه نریم من فقط میخواستم چن دفه ای برم ببینم اونجا رو ولی عیب نداره بعد میام(   

 _چند دقه؟  

  6_دقه 

دقه برو( 12نه 6دقهرو گفتم که زد کنارو پارک کردو به گوشیش نگاه کردو کالفه شدو گفت:_  6با مظلومیت   

 عاشق این جملش بودم عدد   

 دلخواهم و رد میکرد و  عدد خودشو رو کرسی میشوند   

 کفش هامو درواردم رفتم تو سبزه ها چقدر قشنگ بود اینجا!



گوشیمو دراوردم و چند تا سلفی گرفتم یه دریاچه وسط سبزه ها بودو اونم     

دقه به   12با تلفن حرف میزد ... رنگ ابی ابی! قبال انقدر طبیعتو دوست نداشتم نمیدونم چرا اینطور شده بودم اون برعکس من  

سرعت گذشت کفشامو پا کردم و دستم یه بار دیگه داخل دریاچه گذاشتم رفتم سمتش که صداشو شنیدم:_نمیدونم چیکار کنم نمیتونم 

 بیام  

 ببین تو یخچال سمت راست خونه یه کاوره!(

باشه بعدا تماس میگیرم !مثبت و بردار زود باش! که منو دید و گفت:_باشه  ab....:اره گروه   

 اشکان:_چه زود اومدی!   

دقه شد اخه!    12_   

 اشکان :_سوار شو بریم امروز جایی میری بعد کار؟! 

 _اره   

 اشکان:_کجا؟!   

 _خونه(

 از جوابم خنده اش گرفت و گفت:_تو نمیای مهمونی شرکت؟( 

بیوفته...بعد مکثی گفتم:_اخه یکم دست و پا چلفتی ام و هرجا   _نمیدونم راستش اونروز دانشگاه ندارم و بیکارم ولی میترسم اتفاقی

 میدم یه  

 شری میشه!  

 دوباره خندید گفت:_ بیا نمیزارم شر شه همین کارات جالبت کرده یکمم اونجا از جو سنگینی در میاد( 

 واییی چقدر خنده بهش میادددددد وایسا وایسا این رسما داره به من میگه دلقک! 

ت:_چشمات و موهات واقعن پرکالغیه یا لنزو و رنگه؟! ( بعد مکثی گف  

 _اره واقعا این رنگیه از بچه گی همین بوده چطور مگه؟ 

 

 اخه خیلی مشکیه این مدلی ندیدم 

خواستم بگم چشمای خودمو میدیدی چی میگفتی که یاد این افتادم لنزم قهوه ای بود! وای خدااااا لنزم افتاده بودو و به این عجیب  

به   غری  

 گفت قشنگ! ......   

 

 اشکان" 

چنان تو گل و گیاها غرق بود که ادم فکر میکرد این دختر یکی از قلمرو ماهه راستش من دیدمش توجه نکردم ولی وقتی بوش 

 کردم  

نه بوی انسانارو میداد نه بوی ما!خواستم منم برم پیشش اینجوری پیش مادر هم رفته بودم که گوشیم زنگ خورد هامین بود اگه  

 پیمان   



رمش رو بده پیمان خیلی شیطون و سرخوش بود ولی برعکس  900000یخواد خبر بهم زدن با دوست دختر بود میگفتم حتما م

 هامین   

 خیلی جدی و خشک! تماس رو برقرار کردمو :_الو اشکان؟   

 _بله هامین بگو  

 نفسی از سر اسوده گی بیرون دادو گفت :_خوبه پس سالمی!   

 _دقیقا چرا نباید سالم باشم؟!  

از یه نژاد خاص  تهدیدت کرده نمیدونی چه شری راه انداخته! پیمانم نبود توهم نبودی نفهمیدم چیکار کنم میخواست کل خون _شهاب 

 یه دخترو بخوره  

 که اینو خودت ممنوع کردی منم بهش گفتم گفتی نمیشه قانون قانونه!  

 یه موضوع دیگه هم هست! (

 _باز چی باز چی هامین!  

اسیب شدیدی دیده و خون شدیدی هم از دست داده پیمانم نیست ازش خون بگیرم خودت میدونی من خیلی وقته _بهار تو مبارزه 

 خون   

 نمیخورم تو خونم ندارم چیکار کنم!؟(  

 _خب خونه ی من هست بردار دیگه( 

 _ماشاال در خونت با اثر انگشتت باز میشه اینم تقصیر منه باید خودت بیای!(

دارم نمیتونم بیام االن از گوشیم بهش چیکار کنم االن کار  miroring screen   میکنم غیر فعالش میکنم تو فقط این رمزو بزن رو در

_: 

121212ash22ka12n  

 

 _رمزتم که رمز نیست استغفرهلال! 

 خنده ای کردمو گفتم : _همینه که هست!   

 که گفت یه بار دیگه میگه گروه خونش چی بودو کجای یخچاله؟ 

 مثبت abخدایااا سمت چپ یخچال گروه خونی 

 _اوک اوک   

 _راستی جریان ناری چیشد!  

 خنده ام گرفت خواستم بگم که نگاهم به پناه افتاد که با تعجب نگاه میکرد! 

 _باشه باشه بعدا تماس میگیرم (

 _چه زود اومدی ؟ (

(  12 _دقه شد  

 نمیدونم چشمای این دختره یه جوری بود انگار قبال یجا جایی این چشارو دیده بودم کجا اخه تازه انقدر مشکی بود یه چزیم توش بود  



که دقیقا همون منو یاد یکی مینداخت چقدر قشنگ بود چشاش، موهاش دیگه هیچی صافه صاف لخت مشکییی وای اشکان ول کن   

 ...... 

نداره اون فقط نویسنده شرکتته مگه میشد اخه اون دخترامکان   

رسیدیم به مقصد مورد نظر نمیدونم پیمان چه عالقه ای داشت پناهو ببینه از یه طرف جاوید از یه طرف پیمان مخ منو خورده بودن  

 تازه  

در ماشینو خود به خود باز کردم که   دقت کرده بودم بوی این دختر انگار بوی یه گل بود که قبال حسش نکرده بود یه عطر قشنگ،  

 خواست پیاده شه گفتم:_وایسا وایسا پناه قبل اینکه باز یه چیزیت شه !( 

 خیلی اسمشو دوست داشتم انگار هروقت ناراحتی به سمتش پناه میبری لبای قشنگشو بازو بسته کردو گفت:_باشه.

و با شرم سرشو      

دم که اونم پشت سرم پیاده شد   انداخت پایین تو دلم خندیدم و پیاده ش  

 پناه " 

 

 _اقای مهر میشه من یه جا برم االن االن میام (

 _ برو زود بیا ( 

 دوان دوان به سمت گوشه ای از دیوار رفتم و یه عینک دودی رو چشمم گذاشتم که عجیبی این چشا معلوم نشه و به طرف اقای مهر  

گفتن میگی چشم هرجا الزم باشه خودم صحبت میکنم اوکیه؟ (  رفتم و گفتم بریم که گفت :_اوک اونجا هرچی  

 _بله اقای مهر(

 سری تکون داد دیگه بگو الل شو دیگه! 

باهم دیگه وارد سالن شدیم که چشمم به یه خانم مسن و دوتا دختر سانتال و داف که لباشون چه عرض کنم و موهاشونم که سفید  

 کرده   

سه سال از من بزرگتر میخورد اها این دالرا خانوم بود مدیر عامل    2دن یه خانم دیگه ام بود که بودنو چشماشونم تا هوا کشیده بو  

 شرکت مهر! جلوی اونا دوتا مرد وایساده بودن یکیشون که جدی بود و اخم یکیشونم سرخوش و نیش باز ! دالرا خانوم اومد جلو و   

زیزم!(گفت :_سالم اشکان جان خوبی ، و سالم به پناه جون ع  

 این تو شرکت مثل حیون بامن رفتار میکرد االن خوش رفتار و مهربون  

 بود! 

 اشکان :_سالم دالرا چطوری؟  

 داالرا :_خوب اشکان جان به خوبیت!   

 که گفتم:_سالم دالرا خانوم!  ( 

شکان جوننن خبری ازت نیست   اون دوتا دختره اومدن جلو که یکیشون لپ اشکانو بوسید و جای رژش رو لپش موند وگفت :_سالم ا  

 بی مرام!( 

 وای خدا دارم باال میارم یه جور واال حسودیم شد!! بیشعورااا!   



 اشکان:_سالم مگه من باید خبری ازم بشه شماها باید یه ندایی بدین وااال!  

 دختره:_لوس خودمی بعد لوپش رو کشیدو رفت رو صندلی ! خدایا به من صبر بده!بعد یکی از مردا اومدو دسشو اورد جلو همون   

 اخموله:_سالم من جاویدم خوشبختم از اشنایت پناه خانوم! (

ماس با جنس مخالف مخالفم عذرممن که نمیتونستم دست بدم ! برای همین گفتم:_سالم خوشبختم از اشنایتون اقا جاوید من کال از ت  

 

 پذیرا باشین منم پناهم معرف حضورتون هستم! ( 

 که از اون اخم دراومد و لبخند دلنشین زدو دسشو اورد پایین و گفت:_ عالیه اینجوری خوبه!( 

 سری تکون دادم و لبخند ملیحی زدم !  

پناه کوچولو! تاحاال دوست پسر داشتی یا با کسی رابطه که اونیکی اومد جلو گفت:_منم پیمان دختر خوب خوشبختم از اشنایتم 

 داشتی؟!  (

 این سوالی نبود که باید میپرسید ولی جلو اشکان بودو دوست داشتم جواب بدم تا اون ذهنیتش از من بپره!  

 _همچنین منم خیلی خوشبختم ودر جواب سواالتم نه هست جوابم!  

 که چشاش برق زدو گفت :_ چه دختر خوبیم نویسنده شرکتمون شده ها!  

 که اشکان با محکمیت گفت:_پیمانننن!

��که پیمان گفت:_اوک اوک   

 که اشکان گفت :_خب دیگه بریم سرکار!( 

صفحه اس باید    9عدنی بود که دالرا خانوم گفت:_پناه این کاغدو بگیر فیلم نامه ات پشت یه میز خیلی بزرگ که جلو هرکی یه اب م  

خط شه اوکیه؟( 10خالصش کنی تا ته ته اش   

 که پشت سرش جاوید گفت:_اشتباهتتم درست کن و تهش مارک شرکتو بزرگ بنویس( 

 پیمان:_بعدش دوتا برگه میگیری که باید امضاش کنی بعد از اون تمومه (

ان:_شروع کن  (...... اشک  

 

 پیمانم هی یه چیز به اشکان میگفت که خنده اش میگرفت لعنتی چقدر خنده بهش میومد!   

 بیست دقه ای رو خالصه بودم دالرا خانوم میرفت و میومد با تلفن با یه سحام دار حرف میزد 

هم هی میرفتن یه لباس میپوشیدن و روبه اشکان  جاویدم تلفن دستش بودو انگار داشت با دوست دخترش حرف میزد اون دوتا دافه   

 میگفتن این برای طرحی خوبه؟!!! 

 خالصه رو تموم کردمو زیرش بزرگ اسم شرکتو نوشتم و برگه هارم امضا زدمو گفتم:_تموم شد( 

 که نگاه همه روم افتاد و پیمان اومد سمتم و گفت:_چه امضاعی خدایی چقدر خفن!حاال اینم امضا منه ببین!

 امضا زدو نشونم داد اوها   

 انگار پیکاسو امضا زده بود:_از کجا یاد گرفتی!؟ (



 پیمان:ما اینیم دیگه!( 

هفته دیگه باید حاضر باشه اینارو حتما باید خالصه کنی و کپی بگیری رو همشم   1که جاوید گفت برگه های شرکتو بیا بگیر تا 

 امضا   

 میزنی( 

) چشم_   

 دالرام اومد سمتمو گفت:_مثل اون دفعه خواهشا قهوه نریزه روش!(

 که اشکان ریز خندید 

 که لپام سرخ شد چرا االن اینو گفت اخههه!   

ه پیمان رو به دالرا گفت:_جریان قهوه چیه؟ ک  

دالرا با خنده گفت:_یه بار قسمت خدماتی مریض شد رفت اشکانم قهوه خواست منم به پناه گفتم ببره اونم با اشکان کار داشت هم  

 برگه  

و برگه و همه چیو تو هوا  ها هم قهوه دستش بود رفت بده به اشکان که یه زره قهوه ریخت رو دست پناه اونم جیغ کشید کل قهوه 

 پرت  

ماه شرکت با خالصه های پناه رو هم   1کرد قهوه نه تنها ریخت رو اشکان و سوزندش نه تنها لپ تاب روهم سوزند بلکه تاریخچه   

 خیس کردو غیر قابل استفاده شد!(

فوت میکرد نسوخته باشه بهش گفتم اب بیار که اشکان با خنده گفت:_تازه اومده بود گریه میکردو میگفت اخراجم نکنین و لپ تاب و 

 بخورم 

 اب و ریخت روم انگار اتیش گرفتم!( 

 بعد همشون زدن زیر خنده واقعا وقتی به اون لحظه فکر میکنم که داشتم لپ تاب رو فوت میکردم خنده ام میگره 

 که اشکان گفت:_خب بریم دیگه( 

!   12رسید و گفت :_بیا دقیق ساعت  بعد خداحفظی باهمه رفتم سوار ماشینش شدمو گاز دادو  

 _ممنون( 

 خواست گاز بده بره که گفتم:_راجب اون مهمونی ام(

 

 نگاهی با ذوق بهم انداخت و گفتم:_تا شما اینجایین ازتون بپرسم ساعت چند برگزار میشه؟  ( 

(   12تا   6_ساعت   

! 12رو به این  6رو ول نمکرد اخر شوهر میداد  12و  6این   

 _ممنون( 

 _ساعت چند میای؟  

ونیم خونه بودم باید یه جواب عاقالنه میدادم 8از اونجایی که باید تا   

ونیم (8تا  6ساعت    



 نگاه غرور مندانه ای به هم انداخت و گفت:_خوبه از گالره لوکیشن بگیر( 

 _باشه(

 _فعال( 

 بعد گاز دادو رفت این من موندم تو خماریش! به گالره مسئول تدارکات جشن پی دادم تا لوکیشن بهم بده   

کلیدو انداختم تو درو وارد خونه شدم هی هی اینا هنوز خواب بودن مریم که بدتر از قبل ولو من دانشگاه دارم ای خداااا نه کار  

 میکنه   

ه ماست! خدایا به من صبر بده به من چه مگه من ننه باباشم! نه دانشگاه میره هردقه ام که تو خون  

 ولی به شدت شیطنتم گل کرده بود!   

 رفتم تو اشپزخونه مامان داشت صبحانه حاضر میکرد نگاهش به هم افتاد و گفت :_سالم صبح بخیر(

 سالم مامانی صبح توهم بخیر(

ی بود ها؟! ( _اون کی بود رسوندت دم در حتی اسم ماشینشم بلد نیستم ک  

 _اون؟خب رئیس شرکتمونه دیگه!( 

 از کی تاحاال رئیس ها کارمندارو میرسونن؟!( 

 که گفتم:_کاش یاداداشت رو یخچال به اون گنده گیو میخوندی!(

 با ناراحتی به یاداشت نگاه کردو گفت:_قبول شدی بین اون همه ادم؟!   

اوردم ولی تو فقط سر تکون دادی (  رقمی 3_من قبول شدم بین اون همه ادم تو کنکورو رتبه   

 من اونروز خیلی خورد تو ذوقم با اینکه ایهام و ارام جبران کردن!که گفت:_برو سفره رو بنداز نمیشه دو کلمه حرف زد باهات( 

 سری تکون دادم و گفتم:_مریم دانشگاه نداره؟( 

 که گفت :_چرا داره(

میدین(خب چرا نمیره اونهمه با خاله خرج دانشگاه ازدشو   

 _اون به خودش مربوطه اون زرنگه تهش قبول میشه تو تنبلی یه فکر به حال خودت کن!(

 دیگه از حرفاش ناراحت نمیشدم بلکه خنده ام میگرفت خدایی این چی میزد! سفره رو بردم انداختم پارچ اب رو سفره برداشتم و یه  

وان دوان رفتم پیش سفره و انداختم رو زمین و همه چیشو چیدم که  جور تنظیم کردم که یه تکون بخوره اب میریزه روش ایول! د

 مامان   

 خواست بشینه سر سفره که صدای جیغ مریم بلند شد! هوراااا اخیش دلم خنک شد! با جیغش ایهام مثل ربات استارت زدو عین جن   

 زده ها دوید سمت اتاق مهمان پیش مریم مامان گفت :_چی شده !؟

تا شده عادت خواهرزاده گلته! ( 990کا 1لورهاش از که گفتم:_ حتمافا  

 مامان ریز خندید و سریع به حالت قبل برگشتو رفت سمت اتاق مریم

 _چی شده دخترم؟!

 که ایهام گفت:_خاله منم دوساعته همینو دارم میگم (



 

 که مریم گفت :_خاله اب ریخت رو سرممم( 

 مامان:_کی؟  

:_یا کار پناه بوده یا ایهام دیگه کیا تو این خونه از این کارا میکنن! (که نگاهی به من ، مریم کردو گفت   

که مامان خیلی بد نگام کردو حق به جانب گفتم:_خیلی مونگلی من داشتم سفره مینداختم که جیغ زدی و ایهام بیچاره ام خواب بود   

اشت وسایل صبحانه میچید؟؟؟ ( مامانی که بد نگاه میکنی کی د  

پارچو همون موقع نریختم اخیش خوب شد   

 با خشم نگام کردو گفت:_خدا بگم چیکارتون کنه!عوضیاا( 

�😂�بی تربیت   

 بعد رفت سمت سرویس و درو محکم کوبید مامانم دنبالش رفتو و ایهام با شیطنت گفت:_کار تو بود نه؟( 

 چشمکی زدمو گفتم:_شاید! اگه بدونی کی پی داده!(

 _کی؟ (

 _عشق جاویدان ثریاا(

یهام مثل جن زده ها دویید سمتم و گفت: چی ...چی ..دلری..مگی..پ..ناه..به.من...اره..گوشیم...گوشیمم کوووو،؟؟!!!( ا  

  

 خنده ام گرفت وگفتم:_اروم باش مجنون!به من پی داده گفته حال ایهام خوبه؟!( 

دیدنش خوب میشه پناه پناه بدو اون قرصارو بیار  _بگو بیمارستان بستریه بگو بخاطر تو خود کشی کرده االن اتاق عمله بگو تو بری 

 یه خودکشی خرکی راه بندازیم و فیلم بگیر بعدش تایپ کن....( 

 

 دیگه عقلشو بچه داشت از دست میداد برای همین گوشیو سمتش گرفتو گفتم:_بیا عزیزدل خواهر خودت براش بنویس فقط تو چتای  

 دیگه ام نریااا!( 

 _اوک

 چشمکی زدمو رفتم اتاقم و یه شیر وکیک دستم گرفتمو شروع به خوردن کردم البته تو بالکن درسته از خیس شدن بدم میومد ولی   

ارون بودم !یه دفعه یه چی یادم افتاد اونجا عینکو برنداشتم االن باید برم لنز بزارم ماشاال مجهز بودم حقوق یه ماهمو دادم یه  عاشق ب  

 بسته گنده لنز مشکی و قهوه ای!  

خوردم بعد   پکو برداشتمو بازش کردمو گذاشتم تو چشام وای بازم حس ناراحتی اوففففف دوباره رفتم بالکن و شیر کیکمو با حرص  

تا شلوار یکیش لی ابی  2خوردن شیر و کیکم رفتم سمت کمدم ببینم واسه مهمونی چی بپوشم کل لباسای من خالصه میشد تو 

 اونیکی  

کیش کوتاه با دوتا زیره: یه کامواییی که حریر اونام یکیش طوسی بود یکیش مشکی با دوتا   1تاش بلند  2تا مانتو مشکی  3مشکی   

تونی سفید یه کتونی مشکی با یه کیف مشکی خدایا من از دست این مشکی گرفتار شدمااا! کفش یه ک  

 الغل باید اونجا یه دامنی یه لباس حریری یه چیزی.....



 

حریری یه شال رنگی میزدم!گرچه همه لباس باال زانو سفارش دادن چون اولین مهمونی شرکت بود که اقای مهر تاکیدی  رو حجاب  

ینبار سالگرد چند سال شدن شرکت بود!   نداشت چون ا  

تا تق به درش زدمو رفتم تو گفتم:_ارامم(  2رفتم سمت اتاق ارام   

 _هوم؟  

 _مانتو رنگی داری؟   

 _میخوای چیکار؟  

 _یه مهمونی شکرته کل مانتو هام مشکیه یه رنگی میخوام!( 

 با شوک نگام کردو جیغ بنفشی کشید که گوشم سوت کشید این دیونس! 

رها:_پناه پناه پناه لطفا لطفا منم با خودت ببر این مهمونی شرکت مهر خیلی معروف شده تو اینستا جون ارام منم ببر بخدا نبری منو، 

 نه  

 من نه تو پناهههه( 

نجا تعریف میکرد!   کمی نگاش کردم نه نه این میومد زندگی نامه ی منو او  

 قیافشو مظلوم تر کردو زانو زدو گفت:_پناه توروخدا(

 اوففففف دیگه التماسم کرد! 

 _باشه باشه فقط اونجا زندگی نامه منو باز تعریف نمیکنیا!! ( 

 _از اون بابت خیالت تخت! (

 _حاال چی بپوشیم ارام خانوم!( 

 _لباس....خوب...کی مهمونیع!؟  

 _شنبه( 

روز وقت داریم چه سبک لباسی میپوشی حاال؟ ( 6_خب شنبه   

 _یه مانتو رنگی جلو باز با یه دامن شلواری

 سفید و یه زیره حریر سفید!  ( 

 میگم خنگی میگی نه!( 

 چرا!؟ چون چ چسبیده به را . کی تو اون مهمونی به اون بزرگی مانتو میپوسه احمق؟! (

 _نمونه بارز من! (

ه خرید اینجوری بهتره!  (بیا لباس انالین بگیریم واس  

اوکی گفتم باهم لباسارو نگاه کردیم با اسرارای رها قبول کردم که لباس بلند کلوش مجلسی سفید بسته بپوشم و شال نزارم پول این  

 لباسام   

 که نجومی بود! مامان که پول نمیداد تهش خودم میدادم اجاره ام من میدادم چه برسه پول لباس! 

م بیرونو رفتم سمت پذیرایی که ایهام هنوز مشغول چت کردن از جانب من بود خدایااا از اتاق ارام زد  



 زنگ آیفون خوردو من مشغول  

 درست کردن ساندویچ بودم 

 _کسی نیست این در رو باز کنه هیشکی؟ جوابمو ندادن  خدایا !!! آیفون رو برداشتم و گفتم:_کیه؟( 

 که کسی جواب   

ن پوالتونو بزارین رو هم این آیفون تصویری کنید ولی کو گوش شنوا آیفون گذاشتم سر جاش که دوباره  نداد هزار دفعه گفتم بیای

 زنگ  

 خورد کیه کیهه؟!! این دفعه زنگ بزنه محل نمیدم رفتم سمت ساندویچ دوباره زنگ خورد ممکن بود سروش باشه یا مامان 

 شاید  آیفون خراب بود  

خورد چهار بار دیگههه!!  انجوری نمیشد الزم شد تلفن رو بردارم زنگ بزنم وایی تلفنم ایهامو صدا  محل ندادم سه بار  دیگه زنگ 

 کردم:_ایهام ایهامممم یکی هی زنگ میزنه ایهاممممم(

 نبود از کفشاشو کاپشنش مشخص بود همه رو برداشته بودو رفته بود حتی گوشی من و برده بود اخه بگو تو  

بری!میری گوشی منو چرا می  

 _خدایا گرفتار شدماا آرام آرام (

ساعته  بیدار شده چاره ای بجز     2رفتم تو اتاق خواب بود خوب بود    

بار دوبار نه صدبار !!!  1کردن مریم نداشتم خیلی رو مخ شده بود زنگ میخورد هی   

 _مریم مریم!( 

چیه چته (    

 مریم  همیشگی و بداخالق 

؟؟؟( _چیه باز چه نقشه ای  داری   

 _یه دقه میای پذیرایی؟   

 _نه نمیام تو نقشه داری! 

 

 چاره ای جز دروغ برای این دیونه نداشتم  

 _مامان میگه برای مریم بسته اومده (

 _چه بسته ای؟  

 _بیای ببینی میمیری؟   

 _باشه اومدم(

 باهم دیگه سمت سالن رفتیم که گفت: _بسته کو؟   

دقس داره هی زنگ میزنه گوش  10رفته بازار ایهامم رفته بیرونو گوشی منم برده یه مزاحمم _مریم بسته ای در کار نیست مامان 

�🎼�کن   

 دارم دیونه میشم هی میگم کیه فقط صدای نفس نفس میاد من چیکار کنم؟!(



 مریم:_باز میخواین با ایهام منو خر کنین! (

 _مریم قیافه من االن شبیه کسیه که بخواد خرت کنه!(

ایفن واقعا رو مخ بودو کالفم کرده بود که مریم ایفن و برداشت و گفت:_ مثل ادم بگو کی هستی عوضی کثافت مزاحم   این صدای

    110االن به 

 زنگ میزم(   

 بعد با صدای بدی ایفن رو کوبید که دوباره زنگ خوردو و زنگ خورد که گفت:_بیا برو پایین ببین کیه خب(  

 _میای باهام؟( 

میام بدو بریم این دیگه از حد مزاحمی گذشته کثافت!  ( _اره   

لبخندی بهش زدمو و کاپشنامونو تن کردیم و به سمت پایین رفتیم که برقا قطع شدو درم محکم بسته شد! میخواستم خودمو خیس کنم  

 این  

 چه وضعیتی بود!  

مش کنی!باحال بود! (مریم:_پناه االن فهمیدم همه این کاراتون یه شوخی بی مزه اس میشه تمو  

_مریم خفه شو خفههههه من خودم دارم دیونه میشم حتما کار تو و ارامه مگرنه دزدی یا ،خالفکار پولدارو خوشگلیم نیست که بخواد  

(�😂�سال وقت بده چون من از این شانس ها ندارم 1منو بدزده تا منو عاشق خودش کنه و بهم   

بود چی میگم چرا دارم فیلم اکشن درست میکنم!  با این حرفم خودمم ترسیدم نکنه دزد   

 _واقعا راست میگی کار تو نیست؟  

 _چرا باید دروغ بگم...( 

 که شیشه ساختمون با صدای بدی شکسته شدو ریخت روم _اییییییییییییییی(

 _پنااهههه(

 _اخ سرم اخخخخ(

 _پناه پاشو.... ( 

م و خودمو تکوندم و شیشه ها افتاد زمینو رو به مریم گفتم بدو!که حرفش با صدای قدمای نزدیک بهمون خشک شد که پاشد  

باهم دیگه      

 دوان دوان به سمت باال رفتیم تا باال پشتبون رفتیم جلو درش نشستیم که مریم گفت:_خوبی؟  

 _خوب چه عرض کنم سرم داغون شد زنگ بزن ایهام زودد 

 که گوشی و برداشت زنگ زدو گفت خاموش میباشد!   

چه گوهی بخوریم االن؟    _پناه  

 که شیشه در باال پشتبون شکست و سنگش خورد تو پله های راه پله باز شیشه ها افتاد رو من که جیغ زدم و مریم گفت

_واییییی خداااا(   

 بعد  

 صدای قدمای پا دوباره بلند شد!!! که مریم گفت :_ بیا بریم خونه ارزو خانوم یه پله پایین تره پناه!



 

تکون دادم کلی شیشه تو تنم بود! باهم دیگه به سمت خونه خاله ارزو رفتیم زنگشو زدیم که در باز نشد گفتم _برق مریم برق !( سری   

 که بعد در زدو صدای قدما نزدیک تر شد که ارزو خانوم در باز کرد و گفت:_ یا هللا شما چرا خونی شدین!( 

بعد مریم بدون حرفی پرید      

از تو که از پشت کشیده شدم به پایین دهنم خورد شد رو پله..که صورتمو برگردوندم دو جفت چشم ابی یخی دیدم خونش خواستم برم 

 همه عجیب تر! دندون های نیش بیرون زده با پوست رنگ پریده! 

 که  

نمیدونم چرا   رو در اومدودستمو زدم به گلدن یکی از طبقات و محکم نگهش داشتم دستمو گذاشتم رو برگش یه دفعه پام از پای اون یا

ای  تو خونه ارزو  خانوم بودم چی شد؟!!! یه دفعه نعره یه ادمو شنیدم و صد ساله گی افتادم جنگل سبز! 13دوباره یاد اون خواب  

 نزدیک شدن قدماش سریع درو بستم و چفت کردم که صدای در زدنای  

خانوم اومدو گفت:_ درو باز کنید دیگه مهمون حبیب خداست!( وحشتناک اومد که مریم با ترس نگاه میکرد و ارزو   

 چه مهمونیییی!!!!  

 که جلوشو گرفتم و گفتم:_نه نه ارزو خانوم( 

که صدای داد سروش اومد گفت کسی خونه نیست!     

یم پرید بغل سروش و   بعدش برقا اومدو در زندا هم قطع شد که مریم سریع درو باز کردو به سمت پایین دویید منم پشت بندش رفتم مر

 گریه کرد برا اولین بار از اومدن سروش خوشحال بودم!  

 که سروش با نگرانی گفت :_چمیشده این شیشه ها چیه شکسته پناه تو چرا سرتاپات خونه بریم بیمارستان زود باشین! ( 

 _نه نه چیزیم نیست  (

شکست یعنی چی چیزیم نیست !( مریم:_چیزیت نیست دوتا شیشه رو سرت خورد شد دهنت تو راه پله  

 که صدای جیغ ایهام خونرو برداشت   

تا بسته قرص رو  6که هممون بدون مکث دویدیم سمت خونه صدا از اتاق ارام اومد که رفتیم تو و با صحنه مقابل خشکمون زد 

 زمین  

 پرت بود یکیشو برداشتم که روش نوشته بود:ال ......  

    رو اونیکی نوشته بود :عل....

 رو اونیکیم که اسپانیایی نوشته بود واییی به مواد هایی خالی شده رو زمین نگاه کردم دیگه ماتم برد ارام موادی بود؟!!!!   

 چطوری و چجوری ال اس.... پیدا کرده بود!!!!   

 که ایهام گفت پناااااااااهههههههههه زود برو ماشین رو روشن کننن زودددددددد( 

دم سمت در ماشینو باز کردمو رفتم پشت فرمون و روشنش کردم رفتم بیرون رها رو از ایهام گرفتم و گذاشتم  سویئچو برداشتمو دوی  

 صندلی عقب و ایهام سوار شدو منم پشت نشستم و گاز داد سمت بیمارستان..........  

 

 دوساعتی بود بیمارستان بودیم و ارام اتاق عمل بود و رفته بود بخش 

ی شدید کردو مامانم از اون موقعی که اومده بود   سه بارم استفراغا   



 فحش به من میداد و میگفت من ارامو موادی کردم اون از من کوچیکتره این چیزا حالیش نیست من دروغگوام من کثافتم عوضیم   

اون مواد زده  ک.....و هزارتا فحش دیگه دیگه ظرفیت نداشتم واقعا که سروش گفت:_ خاله بسه دیگه پناه چیکار کنه انگار

 اینجوری  

 میکنی به اون چه اصال از این دختر پرسیدی سرش چی شده دستش چی شده!(

 مامان:_هرچیش شه حقشه دختره کثافت وخترمو ...( 

 داد زدمو گفتم:_بسهههههههههه ساکت شووو ساکتتتتت تا ابرو دخترتو تو بیمارستان نبردمممم بسهههههه از اون موقعی که اومدی   

از دهنت دراوده به من گفتی قربون صدقه اون دختره موادیت رفتی به من چه هاااا به من چههههه بسه بابا هی میگم حالت بده   هرچی 

 هی میگم بدی ولی نمیشه به اینجام رسیده سرمن بشکنه بمیرم برای تو مهم نیستتتت از کدوم کوچه پیداممم کردی که باهام اینطوری  

ایمن فحشت بود از ابتدایی فحش شروع کردی تا  2000دیگهههه بگو برم همونجااااااا روانیم کردی این  رفتار میکنی هااااا بگو

 حرفیه   

 ای دیگه چی میخوای بگی ابرو برام تو بیمارستان نذاشتی !!!!(

اروم باش عزیزم  ( که به لحظه به خودش اومد و سرشو انداخت پایین ایهام اومد بغلم کرد که گریه کردمو گفت :_اروم باش پناه  

 _ولم کنننن ایهاممممم!   

 بعد از بغلش بیرون اومدمو رفتم که مامان گفت:_ ذلیل شی دخترمو موادی کردی دختره خیره سررر!!!(

 که سروش داد زد ساکتتت شووو خالهههه

با گریه به سمت بیرون رفتم هنسفیرمو گذاشتم گوشمو تو خیایبون دویدم و گریه کردم بارونم قطع بشو نبود و هی میبارید منم با  

 اشکام   

 بهش کمک کرده بودم!

 

 اهنگ بارون مسعود صادقلو رو گذاشتم   

"  "باز داره بارون میزنه یعنی چطوره حالت تا شب شاید اتفاققی بیام جلو چشمت.....  

رسیدم به یه پارک و رویه تاب نشستم وگریه میکردم وتاب میخوردم و بارونو نگاه میکردم ....    

 اشکان" 

 دسترو پرت کردم رو مبل با مشکوکیت گفتم:_جر زنی نکردین !؟  

��که پیمان و هامین با خنده بهم نگاه کردنو گفتن:نه دیگه جرزنی نکردیم   

بعد زدن زیر خنده  ��بعد گفتن:_حاال شاید  

 با خنده گفتم :_اوک یکی طلبت(

 پیمان خندید و گفت:_اون دختر مشکیه کی بود اشکان؟  ( 

 که هامین با تعجب بهش نگاه کردو گفتم:_پناه؟  

 _اره دیگه همون(



ه به مشکی واقعا تو وهم رفتم از اون روز که دیدمش محو چشاش بودم که یا لنز روش بود یا عینک وقتیم برش میداشت از تشبی

 زیبا  

ترین چشمارو میدیدم اخه چه دلیلی داشت رو چشم به اون قشنگی عینک و لنز بزاره ! یا اون موهای پرکالغی چقدر قشنگ بودن  

 ولی  

دختر کامال ساده بود با پوست سبزه و موهای پرکالغی و لپای گلی    از دور وقتی نگاش میکردی یه  

 پیمان:_ اشکان مگه میشه دختر تو این زمونه دوست پسر نداشته و با جنس مخالف تماس نداشته باشه یعنی دختره با...است؟ ( 

 من چه بدونم پیمان دست از سرمن بردار ( 

و شدم بیینمش(که هامین گفت :_واقعا ؟ همچین ادمی بود کنجکا  

 بیا همین کم بود! اون از جاوید این از پیمان اینم از هامین بی تفاوت  

 که پیمان گفت:_نمیشه یه بهونه پیدا کنی ببینیمش؟!!( 

 چه فکر خوبی اتفاقا منم به همین دلیل میرفتم میدیدمش ! چی میگم من از کی تاحاال دختری جز رها برام جذاب شده بود!!برو بابا  

پیمان گفتم:_من با این اقای مهریم با کسی الکی مالقات نمیکنم!( روبه  

!(  و ریئس خوناشاما _اوفففف باشه بابا اقای مهر  

نده ای کردمو گفتم:_کسی از تازه تبدیل شده ها رو اریس به سمت خودش کشونده؟! خ  

خوبی واسه این کار جور کردیا!مگه کسی جرعت داره بره طرفش اقا اشکان هرچی باشه مربی که با اخم گفت:_   

 سری تکون دادم 

من برم دیگه و روبه هامین گفتم:_هامین بخاطر این دختره نمیتونم برم خونه ام دست از سرم بر نمیداره کالهیه که تو رو سرم  

 کردی  

ندارم   خودتم برش میداری میری به دختره میگی برم فردا خونه خالی باشه اوکیه من حال بحث با این دختررو  

 که پیمان گفت :_ نازی رو میگه؟  

 _بله پیمان نازی !   

 که هامین خندید و گفت:_اوک اوک میگم!   

 بعد رو به بهشون گفتم:_خداحفظ 

 رفتم سمت ماشینم و سوار شدم یکم فکر کردم پناه کجاست و موقعیتشو پیدا کردم........ 

 

 پناه: 

 چی زدی تو دست از سر من بردار!   

_زبون نداشتی انقدر اون مرتیکه پشتت در اومده اینجوری قد قد میکنی ولی من ادمت میکنم!(اردالن:  

 _خفه شو اردالن خفه برو گمشو دست از سر من بردارررر( 

 اردالن :_که اینطور خودت خواستی پناه خودت! ( 

 خودشو بهم نزدیک کردو بزرو منو بوسیدو پرتم کرد رو زمین روم دراز کشیدو منو میبوسید منم فقط گریه میکردم! با زانو ازادم   



تا دیگه ام قرض کردمو فرار کردم که صدای دادش اومدو گفت:_میکشمت   2پا داشت  2ضربه محمکی بهش زدمو که ولم کردو 

 دختره  

 عوضی(

تند تر میدویم از پشت شالمو کشید من یکم عقبی رفتم چاره ای نداشتم شالمو از سرم ازاد کردمو دوباره دویدم که دنبالم میدویدو منم  

 سرعتشو بیشتر کرد!  

 به جاده داشتم میرسیدم که از پام منو کشید به عقب و پرت شدم زمین اییی فکم همون جایی که خورده بود پله ها خورد شد  

ککک.ولم کنننننن عوضی کثافط( _کمککککککککک،کمککککک  

 با خشم غرید که با پای ازادم زدم به فکش که از درد جیغ کشید دوباره به جلو دویدم که ایندفعه بخاطر بارون پام لیز خورد افتادم و   

 دوباره منو گرفت و داد زدممم:_ ولم کننننننننن( 

ز درد جیغ کشیدم که   یه دفعه از دسش ازاد شدمو پرت شدمو خوردم به یه سرسره که ا   

 با دیدن اشکان خشکم زد!   

 اشکان:_میکشمت مرتیکه ی عوضی نگفتم به این دختر نزدیک شی خوردت میکنم نگفتممممم؟!!!!!!  ( 

 همه ی اینارو با نعره میگفتو جای اردالن من میترسیدم!  

زمین ول کردو خودش نفس نفس زد دست منو   دقه زدن خونی رو 10انقدر زدش انقدر زدش با پاش با دسش که اردالن رو بعد 

 گرفتو  

 بلندم کرد که از فک درد نمیتونستم حرف بزنم انگار شکسته بود!  

 که با صدای بلند تری گفت:_یه بار دیگه یه بار دیگه دور این دختر ببینمت خوردت که کردم میکشمت الشخور! ( 

 با لنگ لنگ رو زمین را میرفتم و اون فهمیدو دستمو گذاشت رو شونش رفتیم سمت ماشینش درش خود به خود باز شد لبخندی بی   

 اراده رو لبم افتاد و یاد خاطرات این ماشین افتادم درای خود به خود  

آه    12نه 6  

بودم از اینکه فهمیدم یه قهرمان تو زندگیم دارم   سوار شدمو درش بسته شد و خودشم سوار شد عصبی بود و قرمز خیلی خوشحال 

 که  

 نجاتم میدو بخاطرم عصبی میشه اون قهرمانم عشقی بود که خودش نمیدونست!  

 _پناه(

 انقدر قشنگ گفت که میخواستم با تموم وجود بگم جانممم ولی دهنم داغون بود و نمیتونستن حرف بزنم!   

 _ب..ب..له(

ن ادم مشکل روحی داره میبینیش باید هزار کیلومتر دور شی چرا اینجوری میکنی اخه چرا انقدر نفهمی _چرا انقدر کرم میریزی ای

)! 

 بعد سرشو گذاش رو فرمون و گفت:_چرا؟ 

 _اقای اشکان!( 

 باورم نشد باالخره اسمشو صدا کردم!   



اشتباههه...پس اشتباهه.. ( _تقصیر من..ن.بود...من..فق..ط ...خواست..م ..ه..وا..بخو..رم اگه..از نظ.رت ...  

 _وای وای پناه فقط خداتو شکر کن اومدم و اینجا بودی خداتو فقط شکر کن! که کاری باهات نکرد بدخت فکتم اسیب دیده !(

 

 _ممنونم من تا اخر عمر مدیونتونم ممنونم(

 بعد زدم زیر گریه نمیدونم چرا اون از مامان اون از ارام اون از اردالن!

گریم تو ماشین پیچید که احساس کردم دستی موهای صافمو نوازش میکنه سرمو از عمد باال نبردم تو این بی کسی  کمی صدای  

 خیلی   

 این رو نیاز داشتم که تازه فهمیدم شال سرم نیست! دسشو برداشت گفت:_ بسه دیگه گریه نکن تموم شد اتفاق بود ..دم خونتون پیادت  

 میکنم! ( 

تا قفله پارک و پاساژیم برم این بساطمه!   10ه فهمیدم کلید ندارم و درم خواست گاز بده بره ک  

 _وایسا 

 _چرا؟ 

 _بریم..دم ..بیما..ر..س...الله...خواهرم..بستریه ...اونجا..بریم( 

 نگاهی غمناکی کردو گفت:_خودتم نیاز مند بیمارستانی فعال(

انلود میکنم و رسید و گفت : _رسیدیم (ماشینش یه اهنگ خارجی گذاشت که عاشقش شدم حتما برم خونه د  

 پیاده شدمو گفتم:_اسمش چی   

 بود؟  ( 

 _اسم چی؟ ( 

 _اهنگه( 

 لبخندی زدو گفت:   

The way of move  

سرمو به نشونه تشکر تکون دادم که اونم باهم پیاده شدو با تعجب بهش نگاه کردمو گفت: _کار دارم و توهم میبرم عکس بگیری  

 ببینی   

 شکستگی داری یا نه ( 

 انقدر خوشحال بودم به فکرمه که نگو و نپرس!   

رفتیم بخش عکس برداری و معاینه طبق گفته دکتر فکم ضرب دیده یه دارو روش زدو و بعد باندش گرفتو گفت فردا بازش کنم و 

 دستمم   

 که در رفته بود جاش انداخت و باند گرفت از اونجا زدیم بیرون و گفت :_مراقب خودت باش من میرم پیش دوستم االن میام!(

اینو جلوی      

و رفت که نگاه همشون باتعجب افتاد سمتم یه جور همه نگام میکردن که انگار جاستین بیبر کنارم بود ولی تو ایران  مامانینا گفت 

 دست   



 کمی نداشت ریئس شرکت مهر بودااا!  

 عینکشو پایین دادو چشمکی زدو رفت که دهنم باز موند به من به من؟!!!!!

اشو دیدم باالخره!   ویییی دیگه نمیتونم حرف بزنم بهم چشمک زددد چشم  

نگاه سنگین سروشو حس کردمو که به حالت جدی برگشتم و رفتم سمتشونو مریم با دهن باز نگاه میکر دو گفتم: _دکتر بود دکتر 

 گفت   

 میره تا دوباره اومد دارو هامو بنویسه بخرم واسه اون گنده دزد بود دهنم ضرب دیده و دستمم شکسته! (

لت اولیه برگشت ولی مامان اشکانو دیده بود و باور نکرد!   که نگاهشون به ارومی حا  

 مامان کنار گوشم گفت :_ کی بود اون خوشگله رئیست بود نه؟   

 از کی تا حاال رئیسا میان کارمندارو میارن درمان میکنن دوست داره بگو یه خواستگاری بیاد بری سر خونه زندگیت تازه  

رسی دخترم برو اینجا هروز یه برنامس دخترم فکر کردی اینجا گلستوته! بخدا از دستون پیر  پولدارم هست کمکت میکنه به هدفت ب

 ..شدم این خواهر ورپریده تم منو تا قبرستون بردو برگردوند نمیدونی چه استفراغایی کرده! (

یه اونم دختره باکمالت _مامان چیه بردی و دوختی یه سوالم نمیپرسه هی میره جلو ، بابا یارو به یه دخترم نگاه نمیکن  

 پولدار داف خوشگل  

 اونوقت به من نگاه میکنه؟!  (

سالته دخترم(  22..مامان:_ آه پس اینم هیچی شد اه هییی این همه با ایهامم گشتی اونم نتونستی تور کنی بدبخت دیگه   

 

تا منم ادمم بخدا تو این  5تا خودمم  4ینجا نفر بربیام دریام شوهرش داره طالقش میده میخواد بیاد ا 3دخترم دروغ نباشه از پس 

 بیشعورا  

 فقط با تو راحتم کدومشونو شوهر بدم برن رها موادی که کسی نگام بهش نمیکنه یا مریم خل که تو فضای مجازی گم شده یا دریا   

بی پولی نتونستم مریم رو نگه دارم   مطلقه! اینا شرایط رفتن داشتن تا االن فرستاده بودمشون چیکار کنم دخترم دستم تنگه! دخترم از   

سالشه!دخترم بخدا من خیلی دوست دارم باهات بد     24سالگیش ازش بگیرمش ولی انقدر بدبخت تر شدیم که نشد االن  18دادم خالت   

سالش بود فرستادمش رفت االنم که برگشته نمیشه مادر نمیشه دانشگاه رفتی بدبخت    17رفتار میکنم بری! دریا ازتو کوچیک تر بود   

ر کارت میدی خرج کتابات برو دخترم برو راحت شو از اینجاااا(ترم شدی خرج مارو با س  

 من فقط رو جمله مریمو دادم کلیلک زده بودم یعنی مریم خواهر من بود؟؟!!!ما اینهمه بدبختی داشتیم و من متوجه نشدم!   

و پی روز دم خونمون هی  بار قرضشو داده دیگه نمییده دیروز 5_اون بابای بی پدرتم با اون قمارش همرو بدخت کرده سروش  

 میان   

 دنبال طلبشون من چیکار کنم دخترم اخهه!   

 طالقم گرفتیم از دسش خالص نشدم هنوزز!!! ( 

 مریم...مر..یم ...خواه..ر...من..ه؟!!!(   

 _هیسسسسس ساکت شو پناه ساکتتت 

وخدا برو الغل یه اتاق خالی میشه (فقط ایهام و مادرش میدونن دخترم پشیمونم نکن از درد و دل باهات به کسی نگو تور  



 بعد دسشو   

ماهشه دیگه نمیتونم کاری کنم برو  4گذاشت رو شکمشو گفت:_ بچه بچه یه بچه ام االن اینجاس نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم 

 برو  

اتاق خالی میشه برای دریا و این!( 1الغل   

 دیگه میخواستم از حال برم چی میگفت این!!!   

.. میرم برای خوابگاه وقت بگیرم ....رها بهوش اومد...بگو ...خداحفظ....اونم اونم هیچی هیچی من من میرم!(   _من..من.  

 رفتم رو صندلی حیاط نشستم و به حرفاش فکر کردم!   

.................... 

سال بعد  ****  1  

 

لباس عوض کردم موهامو صاف انداخته بودم دورم لباس  روبه روی اینه بودمو خیلی کالفه بودم از صبح تاحاال فقط لباس پوشیدمو   

 عروسمم با استینای پفی دامن پفی بلند چاک دار بود ارایشم غلیظ نبود و خیلی  قشنگ شده بود که صدای در زده شد و پیمان   

 گفت:_پناه بیا دیگه اشکان حاضره همه منتظر توان ها( 

 _االن میامم( 

دفعشم بدون تالشی اشکان گرفت!؟ حتما   2درگیره ها! چرا وقتی دست گلتو نمایشی پرت کردی که ریحانه گفت :_من هنوز ذهنم 

 دوباره  

 بعد ازدواج با تو میخواد داماد شه(

و زد زیر خنده و گفتم:_بابا اینا همش خرافاته چی میگی!(   

 _اره بابا زود باش بریم دیگه! ( 

 _تو برو من یه دسشویی باید برم!  (

اخه االن چه وقته دسشویی رفتنه! خدایاااا لباست خراب نشه ! ( _پناه   

تا دختر دورشن( 2_نمیشه نمیشه تو برو پیش هامین که االن از پنجره نگاه کن   

 پوفی کشیدو گفت:_گرفتار شدم دیگه(   

بخدااا...(بعد درو محکم کوبید و رفت که پشت بندش اشکان اومد داخل و گفت:_پناه بیا دیگه دیر شدد   

 بقیه حرفش با نگاه کردن من ناتموم   

 موند که نگاهیی به من کردو گفت:_خیلی خوشگل شدی!( 

 _تو هم خیلی جذاب تر از قبلش شدی بخدا موهاتو کوتاه میکردی خفت میکردم اشکان!  (

 من خودمو به دار بکشن موهامو کوتاه نمیکنم

 

رکت دادو گفت:_منم هیچوقت نمیزارم موهاتو کوتاه کنی پناه بعد اومد نزدیکمو دسشو نوازش وار رو موهام ح  



 خیلی دوست دارم (

 _منم از همون روز که محافظت شدم عاشقت شدم! اما هیچوقت به خودم اعتراف نکردم(  

( ��_ولی من از همون روزی که تو شرکتت استخدام شدم عاشقت شدم محافظ خوناشام من  

میلی متر رسوند لبام رو اروم بوسید حس ارامش حس امنیت نرم تر  1فاصله بینمون رو به دسشو نوازش وار رو کمرم حرکت دادو   

مالیم تر این کارو کرد همینجور که میبوسید کمرو و موهامو نوازش میکرد و خشن تر شروع به بوسه کرد که پیمان بی هوا اومد تو 

 و  

 گفت:_چیکار میکنین بیا....(

از من جدا شد گفت:_اخر یکاری میکنی محوت کنم هروز این کارت شده   ادامه حرفش و خورد که اشکان   

ایمن بارههه! ( 200پیمان این   

 چیکار کنم حالل زاده ام! ( 

 اشکان:_چه ربطی داره!  (

دقه دیگه نیاین میره گفته باشماا! ( 1پیمان:_عاقد میگه تا   

 اشکان نگاهیی بهم کردو گفت:_بریم  

 که گفتم:_چیزه!   

  _چیه؟ 

 _میخوام برم دسشویی!   

دقه ای برو بیا !   به سمت دسشویی رفتم که گوشیم زنگ خورد    5که گفت:_اوکی برو   

 صفحه اشو نگاه کردم ناشناس بود بی محل کردمو رفتم سمت دسشویی که باز زنگ خورد دکمه وصل رو زدم که صدای آشنایی به  

ور محل عروسیتونو بمب گذاری شده یه دکمه رو بزم همه تون میمرین کافیه به  گوشم خورد:_سریع از اونجا میای بیرون دور تا د

 اشاره   

 کنم حتی اون شوهر ریئس خوناشامات هم میمیره از اونجا فرار میکنی! (

 بعد بدون مکثی تماس و قطع کرد تو همین چند جمله حس کردم دنیا رو سرم خراب شد از اتاق بیرون اومدمو   

تا ادم نقاب دار که همشو یه کنترل دسشون بودو دیدم! راست گفت راست یعنی به اشکان   10باالی سقف و نگاه کردم که رو پله ها 

 بگم  

یه کاری میکنه! که پیام از همون یارو اومد که نوشته بود: _به طرف اشکان بری خودش با لمست یه بمب ساعتی رو لباسشه 

 کارشو   

گوش کن!(  تموم کردی پس حرف   

 خدایااااا چرااااا چرااا تا من رنگ خوشبختی میبینم یه اتفاق باید بیفته نشستم رو زمین و شروع کردم به گریه خدااااااااااااااااااا 

دقه یکی   5دقه صدای ترکیدن یه چیزی تو حیاط اومد که گوشیم زنگ خورد:_ببین کوچولو دیدی که چی شد اولیش ترکید هر  5بعد   

تا وقتی اینجایی!(  میترکه  

بعد بدون مکث تماسو قطع کرد نه نه من انقدر خود خواه نبودم که همرو بخاطر خودم بکشم نه نه اینطور     



نمیشد اصال امکان نداشت خودکارو دستم گرفتم و نوشتم بعد تموم شدن یه قطره اشکم روش نشست و از بالکن رفتم بیرون بارون 

 باز  

حس ناامنی خفه میشدم چرا واقعا هیچ خوشی بی تاوان نیست هر خوشی یه تاوان داره و تاوان منم از دست   داشت میبارید داشتم از

 دادن  

 بودن اونم عشقم!   

از بالکن زدم بیرونو با اون لباس تور توری زدم بیرون که شهاب بی شرف زنگ زدو گفتم :_خیلی بی شرفی انتقاممو ازت میگیرم 

 حیون 

یاده!  (اسم حیونم برات ز  

 _زیادی زر زر میکنی! بمبا رو غیرفعال کردم دیگه گمشو نامتم دیدن دیگه به درد نمیخوری!  ( 

 نه نه حاال که پایان من اینه خودمو میکشم! 

 

 اشکان:   

روز از رفتن پناه میگذشت دقیق از اون موقع تاحاال   5ماهو و  1سالو  2نمیدونم دیگه چقدر این غم قرار بود با من باشه دقیق 

 وسایل   

 شکسته خاطراتی که ازش داشتمو نخواستم دور بندازمو انداختم تو یه اتاق مخصوص و درشو قفل کردم! اونم شد برام رها اونم شد  

م دیگه از هرچی دختر بود حالم بهم میخورد میدیمشون میتونستم اسفراغ کنم از همشون متنفرم آه پناه آه بعد اینکه  کپ اون دختر برا  

رفت خییلی دنبالش گشتم تو امریکا زندگی میکردو نویسنده بزرگی شده بود دوبار رفتم دم خونش اما پشیمون شدمو برگشتم آههه  

 رفتم   

یختم تو لیوان که پام خورد به اون پارچه رویایی آه چرا این همه خاطره دارم ازش چرا هرچی سمت مشروبو درشو باز کردمو ر

 جمع   

میکنم پاره میکم میشکونم زندونی میکنم تموم نمیشد! نگاهش کردمو برداشتم پارچرو باز کردم که ماکا رو روش دیدم ته صورت 

 فلکی  

تو سرم   ماکارو بهم یاد داده بود روش بدوزیم صداش اومد   

"این پارچرو ببین این سوزنم ببین اول میدیش باال تا پرشو بسازی پری که برای ازادی این پرنده ای جسوره خیالی که بهش میگن  

 ماکا  

بعد دوباره سوزنو میچرخونی تا اونیکی بالش درست شه بعد دوتا چرخ ..صورت فلکیش درست شد " سوزنو کشید بیرونو یه پرنده 

 که  

واز بود دیدم :"اینم از ماکااا حاال بیا بریم بیرون زود زود باهم دیگه رفتیم بیرون که به اسمون نگاه کردو گفت حاال ماکارو درحال پر

 تو  

 اسمون تصور کن صورت فلکیشو دیدی بهمون شب بخیر گفت" 

ردم و دوباره قفل کردم و داد زدم:_  پوزخندی زدم پارچرو دستم گرفتمو قفل اتاقو باز کردمو اونم پرت کردم اون تو و درو چفت ک

 ازت متنفرمممممم(

 که پیمان هراسون ازاتاق باال اومد پایین و گفت:_چی شده اشکان؟(

 بعد نگاهیی به در خاطره های سیاه کردو گفت :_واقعا ازش متنفری ؟  



 _این چه سوالیه میپرسی؟  

پیمان:_هی میگم یادت نیارم ولی تو که هر دقه سیاه پوش شدی ریشات اندازه کل قدت شده و هردقه یادته تو هنوز عاشقشی و 

 میدونی  

 کجاس چرا نمیری ببینی کجاس چرا دلیل کارشو نمیری بپرسی؟  (

 پیمان خفه شو معلومه دوسش ندارم و گوه خوردم! (

ی چراااا؟ این در لعنتی و نمیسوزونی و زندگی همه رو سیاه کردی؟ ( پیمان:_پس چرا خاطره هاشو نگه داشت  

 جوابی بهش ندادم که داد زد:_چرااااااااااا؟ 

 با داد بهش گفتم:_چون من تو خاطره هاش حبسم چون وقتی دلم براش تنگ میشه خاطره هاشو بغل میکنم فهمیدی فهمیدیییی؟؟!!  (

( _پس میگی دوسش نداری و اشتباه کردی؟   

سال زندگیمو قشنگ زندگی کردم بعد با گریه ادامه دادم:_چرا مگه چیز زیادی   1_قشنگ ترین اشتباهامو کردم پیمان قشنگ ترین 

 خواستم   

 چی خواستم از این زندگی هان پیمان اینکه با کسی که دوسش دارم ازدواج کنم جرم بود؟( 

 به هق هق افتادمو گفتم:_مگه من فقط عاشق شدم   

که..که..هق.هق..اشتباه باشه؟!!با دستم اشکمو پس زدمو گفتم:_مگه من فقط باید تاوان پس بدم پیمان مگه من..هق ..هق ...بایید  اخه..

 با  

هزار سال زندگیم شاد بودم جرم بود ...هق هق...هق ..هق ...جرم    6سال از  1سال فقط  1عشقام امتحان شم...هق هق...اینکه   

پیمانننن!؟؟؟؟(  بوددددد؟؟!!!جرمم بود  

کی گفته مردا نمیتونن گریه کنن کی اخه خودمو پرت کردم تو بغل پیمانو گریه کردم که محکم بغلم کردو با بغص گفت:_بس کن  

 اشکان   

ساله داغون کردی قربونت برم منن نکن این کارو با خودت نکن من عادت ندارم تورو اینجوری  2بس کنن..هق ..هق ..خودتو 

 ببینم   

اشم..هق  داد  

1هق ...نکن . (  

 بعد چند دقیقه صدای زنگ در زده شد و روبه پیمان گفتم:_باز نکن حوصله ندارم!  ( 

که با صدایی که اومد شوکه شدم! دنیز!!!!اینجاااا؟!!!که پیمان فهمید و سریع درو باز کرد با تعجب بهش نگاه کردم هنوزم همون 

 دختر  

ه دست هزاران مردو از پشت بسته بود  سرکش و مغرور و جسور بود دختری ک  

 دنیز:_اشکان اتفاق بدی تو راهه! 

 

 _حال ندارم من خیلی وقته دیگه تو این چیزا دخالت نمیکنم!  ( 

هفته دیگه نسل خوناشاما    1دنیز:_اتفاقا همین دخالت نکردنت قلمرو خوناشاما رو نابود کرده! اگه همینجوری بخوای پیش بری تا   

ن از کتاب دیدم..امممم..( منقرض میشه م  



 _وایسا وایسا منظورت کتاب سرنوشته!؟؟؟؟؟!!( 

 دنیز:_نه من همچین حرفی نزدم!  ( 

 _دنیز سر منو شیره نمال من تورو بزرگ کردم اگه اون کتاب دستته بگو!  (

دنیز:_بجایی اینکه فکر کتاب و اون دختره بیشعور باشی به حکومتت رسیده گی کن یه نگاه به خودت بنداز مثال جاودانه ای تو این  

 دو  

هزار سال پیر شدی احمق نگاه کن قلمرو گرگینه هام تو خطره ولی ایگیت داره با تموم وجودش مقابله میکنه یا قلمرو 2سال اندازه 

 الف  

یگه باید چیکار کنه کل ثروت الف هارو فروخت تا یه دیواره محافظ درست کنه تو اینجا فقط تو اینجوری شدی حتی مادری ها کارن د

 که هیچ وقت خودشو نشون   

 نمیداد نگرانه و داره به همه کمک میکنه اریس خیلی قدرت مند شده اشکان به خودت بیا(

رم اینکارو میکنم تا بمیرم ماشاال هرکار کردم برای خودکشی نشد میخوام منقرض شم  _اتفاقا به خودم اومدم عزیزم اتفاقا از قصد دا

 دست   

 از سرمن بردارید ای بابا( 

 دنیز:_خیلی بده که مسئولیت گروهتو رد میکنی( 

 _دنیز تو که خدای چیزای اطیقه و طلسمی حتی از اماندانا هم جلو زدی دیگه چی میگی کمکشون کن(

تاحاال به هیچکی بدون باج کمک نکردم خودت خوب میدونی پس پای منو وسط نکش!  ( دنیز:_من   

 _اره دیگه تو دنیزی یه چیز میگری یه چیز میدی باالخره تو این قانونو نوشتی هرچیزی تاوان داره!( 

 که یه دفعه در با صدای بدی باز شدو ایگیت اومد تو  

 _چیه توام اومدی منو نصیحت کنی؟! ( 

بودم ولی با دیدن وضیعتت پشیمون شدم!  _اومده   

سال مارو از شرش خالص کنه و پیروز شد ملکه صلح بود من نمیخوام واسه  1منو ببین تنها کسی که تونست اون اریس رو برای 

 بچه  

 بازی شما دوتا کل نسل ما منقرض شه باید پناه رو برگردونی خوب میدونم میدونی کجاس!(

مور مور شد خدایا این دختر چرا از زندگی من بیرون نمیره!  با شنیدن اسم پناه تنم   

 با داد بلندی گفتم:_هیچقوت هیچوقت اون دختره برنمیگرده فهمیدی هیچقوت ایگیت(

 که دنیز دستمو کشیدو منو انداخت بیرون خونه و گفت :_یه نگاه به اینجا بنداز !  (

! چرا اینطوری شده بود چرا اتیش گرفته بود چرا سوخته بود پس واسه همین بود  نگاهیی کردم که ماتم برد!اینجا اینجا قلمرو ما بود  

 دنیز اومده بود طبیعتی نباشه جادوییم وجود نداره!  

که ایگیت گفت:_نه تنها اینجا بلکه کل دنیا ی ما اینجوری شده کاری نکنیم دنیای انسان هام همین شکل میشه اشکان لطفا ما باید  

 هممون   

ون رو هم بذاریم تو قسم وفاداری به مادر رو خوردی باید االن کمک کنی(قدرتام  



راست میگفت من قسم خوردم ایگیت گفت:_اول باید کنار اون گویی که دنیز اورده قدرتامون رو یکی کنیم هممون بال استثنا بعدم 

 بگیم   

 اون پناه یا ملکه صلح بیاد واقعا به کمکش احتیاج داریم!(

و با اخم غلیظی گفتم:_   کمی فکر کردم  

 فقط بخاطر مادر هرغلطی میخواین بکنین پیمان بهش بگو اون دختره کجاس فقط من چشمم بهش نخوره گفته باشم سایه اشو با تیر   

 میزنم!( 

بعد رو به دنیز گفتم:_تو چی درعوض اون گوی گرفتی؟    

 

 با لبخند موزیانه ای گفت:_خون پادشاه گرگینه ها!(

پادشاه کتاب گذشته رو به دست بیاره که سری به نشانه تاسف تکون دادمو رفتم   3این دختر چقدر خطرناک بود میخواست با خون 

 تو  

 خونه درو محکم بستم باورم نمیشد گفتم پیمان بگه پناه رو بیارن خدایا به من صبر بده صبر داشتم میرفتم تو که با صحنه روبه رو  

 خشک شدم!....  

 

 

مان حال"   ز  

سال قبل***  1  

 اشکان" 

 

 _یعنی انقدر قرص خورده؟  ( 

بار معدشو شست و شو دادیم( 2_اوه اشکان انقدر چیه بیشتر از انقدر تازه موادم زده   

 _االن وضعیتش خوبه؟ ( 

 _فردا مرخص میشه(

 _اوک پس من برم(

 _خداحفظ دادش(

 _خداحفظ(

گریه میکرد و فحش میداد ذهنش رو خوندم خیلی وقت بود ذهن نمیخوندم اما این دختر   رفتم سمت پناه که مامانش افتاده بود زمین و

 اومد همه چیو عوض کرد بعد دیدن ذهنش  جا خوردم اخه...اخه...مگه میشه یه ادم انقدر  

 مشکل داشته باشه!  

واال!ولی دروغ نگم برای اولین بار بود یه  تازه االن باید تو خوابگاه میموند ای بابا اشکان اصال به تو چه تو به کار خودت برس 

 حس   



 ناشناخته تو وجودم بود عشق مشق نبود یه حسی بود مثل نگرانی که تلفنم زنگ خورد خدایاااااا به من صبر بده از دست این دختره   

یدا کنم اینا یکیو پیدا کنن نازی ول کن نبود همش تقصیر این هامین و پیمان بود با این کیس پیدا کردنشون همون خودم باید ادم پ

 بدبختت  

 میکنه دختره ی بی حیا همه جا و همه ی سایتا بدنش تو نمایش بود به ما رسید کنه شد! رفتم سمت پناه و گفتم:_پناه!( 

با اشک تو چشش نگام کرد که معصومیتشو هزار برابر کرده بود من هیچوقت دختر به این معصومی ندیدم راستش هیچوقت با  

  دختر 

 معصوم نبودم چون حس گناه میکردم  

 امروز جدی جدی واقعا باید برای داستاتش میومد پیش هامین کنارش رو صندلی نشستم بابا این حسا برای این بود که من رابطه ی  

میتونی   ماه بود سرکله میزدمو حرف میزدم و نزدیکش بودم _پناه بببن   5ساعت روز بود اونوقت با این دختر 24طوالنی مدتم   

 نری واسه داستان یه وقت مناسب بریم(

 اشکاشو با دساش پاک کرد که دلم یه جوری شدو گفت:_نه نه بریم(  

 حوصله اصرار نداشتم و گفتم:_اوک اوک بریم( 

این دختر با تمام عالیق من فرق داشت من دختر با موهای بلند و برنز و چشم قهوه ای دوست داشتم ولی این موهای پرکالغی و  

 چشمای   

 پرکالغیو پوست سبزه ولپای گلی دوست داشتم دخترای دورم رنگای جیغ بپوشن اما این رنگای مشکی میپوشید خوشحالم میشدم!  

:_میشه رانندگی کنی یا بهتره بپرسم بلدی رانندگی کنی؟( سرم خیلی درد میکردو گفتم  

 

دونه رو داشن بخورم اون چیزیم که  1تا اسر  10تا  9خیلی حالم بد بود و قرص نداشتم شاید قرص رو خوناشاما اسر نداشت ولی 

هفته مصرف نکردم )خون(میخواستم با قریضم مبارزه کنم    2باید مصرف میکردم رو   

اید به پیمان پی میدادم گروه ولی مگه میشد ب o    برام بیاره تو لیوانم دیگه نمیتونست ارومم کنه!خیلی خیلی نیاز داشتم حتی پناه جلوم 

 راه میرفت یه جوری میشدم طاقت نداشتم !   

 که گفت:_من؟   

 نه پس عمه مرده ام 

 که گفتم:_اوممم( 

 _فقط یه چیزی!  ( 

 _چی؟( 

یا اروم خودتون میدونین هروقت سعی کردم به روال برسونمش تصادف کردم!( _من نمیتونم متوسط برونم یا تند   

اگه اروم رانندگی  میکرد آروم دخترا یعنی اروم الکپشت! تازه یه ایل ترافیک پشتمون راه مینداخت و هزارتا نفرین این  نمیتونست  

 تند 

 بره خالی میبست تند یعنی متوسط برای همین گفتم:تند!(

پرت کردمو گرفت سوار شدم پشت فرمون نشست و سریع ماشیننو روشن کردو کمربندشو بست که یهو انقدر سریع    سویئچو تو هوا  



گاز داد یا هللا!!!!!!   180دنده عقب گرفت و ماشینو وارد جاده کرد که من موندم و فهمیدم بلده و راست میگفت!اول راه با سرعت 

 بیشتر  

ه بوق میزدنو فحش میدادن خل شده بود بخدا میترسیدم االن به فاکمون بده! سرعتشو بیشتر گاز داد و از همه سبقت میگرفتو هم

 کردو  

دیگه واقعا نمیتونستم خودمو نگه دارم بزور میله باال سرمو گرفتم خودمو به صندلی چسبوندم بابا من گوه خوردم سرم   190کردش   

ه بود انگار الری گذاشته بود با این وضع االن پلیس میومد دنبالمون  درد نمیکنه اصال سردرد و این حرفا پریددد! این دیون   

 )_پناه پناه(

رفت رویه دست انداز که مثل ماشین بال دار پرواز کرد! صدای اگزوز ماشین اومد و دستم شل شد از میله هه با سر خوردم به 

 داشبورد فکم شکست!!!   

 پناه:_خب کمربندتونو ببندین!( 

و سرعتتو کم کن! تازه یادم اومد این ماشین برای من چیزی به اسم کمربند داره تاحاال مجبور نشده بودم کمربند این   استغفرهللا خب ت  

!   200ماشینو ببندم کمر بندو بستم و خدا خدا کردم تصادف نکنیم!از سرعتش کم نشد بیشترم شد ماشین فلشش بزور داشت میرفت رو 

تا جریمههه !!  4شد   تا پیام برام اومد که چشام گرد 5  

 _پناه پناه اروم اروم ای بابا !( 

شروع کرددد این تخته هاش کم بود من مرد ته تهش با این     200که یهو ماشین بد وایسادو صدای بدی دادو فوری گاز دادو سرعت    

گاز میدادم اونم وقتی عصبی بودم!   200ماشین تا   

 دیگه ریلکس شدم میدونستم تصادف راه نمیندازه و بلده که با صدای جیر جیر ماشین وایساد چشام گرد شد! ماشینی که تو سنگالخ   

ساله پنچرش کرد!!! تازه بنزینش تمومید!   22میبردمش پنچر نمیشد دختر   

تم که هنوز پاش رو گاز بودو ماشین صدای ویژژژ میداد از خنده نتونستم خودمو کنترل کن و دستمو   نگاه متفکرانه ای بهش انداخ  

 کذاشتم رو پیشونیمو خندیدم! با قیافه مظلومانه و بچگانه ای گفت:_چی شد؟  

گفتم:چی شد بنظر خودت ؟)   

 _بنزین تموم شد؟  (

 سری تکون دادمو گفتم:_و؟   

 _مگه و هم داره!؟   

م   _اومم  

 _نگید که پنچر شدی.....  ( 

نمیرسیم خونهه؟!! 6هههه دیر شددددد اینجوری تا 5سری تکون دادم که گفت :_واییی ساعتت   

 

( 12پناه  12نه 6با لحن متفکرانه ای گفتم:_   

 که چشاش گرد شدو گفت :_دیگه چیییی؟!!!  (

یگم یواش یواش تند تر میکنه!( _دیگه همین اون موقع که شوماخر شده بودی فکر اینجاشو میکردی هی م  



 از ماشین پیاده شدو پشت بندش منم پیاده شدم خوب شد ایندفعه جیب هرو اوردم سوناتارو میاوردم که میترکید!   

 پناه:_من من واقعا متاسفم اشکان خان من من نه تنها سرد دردتون رو کم نکردم زیادشم کردم! ( 

ز گرفت که یجوری شدم و دستمو کردم تو جیبمو گفتم:_عیبی نداره! تجربه شد بفهمم دخترا سرشو با شرمندگی انداخت پایینو لبشو گا

 هم  

برن!( 5میتونن با دنده   

چشمکی بهش زدم و رفتم که یکم مشروب از پشت ماشین بردارم و صندوق عقبو باز کردم که باخالی بودنش مواجه شدم که یادم 

 اومد   

صبر عیوبو که دادی یکم دیگه زیادش کن! درشو محکم بستم که با منظره روبه رو خشک شدم اینجا    اونروز پیمان.....خدایااا به من  

..اینجا مرز بین دنیا ما و اونا بود کی من سر از گوهر دشت دراوردم خداااا....خدایا اینجا هم اونروز با پناه وایسادیم برای هوا 

یادم افتاد این دیگه واقعا تصادف نبود که پناه   12نه 6خوریش   

 گفت:_االن چی میشه؟!  

ر اینجا میمونی تا مترسک شی یا میخوای انقدر داد بزن انقدر داد بزن  _هیچی دقیقا چی میخواد بشه انتن گوشایامون که صفره انقد

 که  

 یکی بیاد کمکمون هوم؟  (

لبخندی زدو گفت:_پیاده بریم تا یه جایی که انتن گوشیامون بیاد یه اژانس یا تعمیر کار خبر کنیم اگه با این ایده موافق نیستین من  

 خودم  

 تنها برم هوم؟( 

م:_ افرین مثل من گفتی هوم خیلیا یاد نگرفتن( خنده ای کردمو گفت  

که با لبخندی قشنگ رو لباش  گفت:_استادمون که انقدر خوش هیکل و خوبه بقیه شاگرداش انقدر  استاد جذاب بوده که نتونستن به 

 درس گوش کنن همش   

 هواسشون پرت میشد ولی من چون شاگرد خوبیم به حرفای استاد بیشتر دقت میکنم تا خودش!(

قه هم تعریف کرد هم شوخی!  اوه اوه جذاب استاد حرفاش ،چقدر خوب تویه د  

دقه ای استراحت کنیم بعد راه بیفتیم (  6که گفت:_میخواید یه   

دقه چون میخوام پنچر گیری کنم بچه!( 12نه  6که بالحنی شوختب گفتم:_   

میخواین   که کمی نزدیکم شد دسشو زد به ریشم که یجوری شدم از قستی اینجوری میکرد نفهم که گفت:_یه کفتوسک اینجا بود ببخشید

 تا  

 موقعی که پنچر گیری میکنین بنزبن بیارم( 

منم صورتمو نزدیک گردنش کردم که تنش مور مور شدو گفتم:_از حلق من میخوای بنزین بیاری !؟  ( خونش پشت گردنش اروم 

د گروه خونیشم درحال حرکت بود و گلبول های قرمزش زیاد بو o  لعنتی! مثبت بود که منم همون خون و رو میخواستم،  

 با مکث گفت:_اخر این جنگل یه ...کبه اس که توش پر وسیله اس بنزین کیسه خواب گاز جعبه ابزار و جا شارژر اینا ( 

 هنوز صورتمو از سمت گردنش کنار نبرده و بودمو لبمو نزدیک.گوشش کردم و گفتم:_اوک برو ( 

ن  و رفتم سمت ماشین که هنوز تو هپروت سیر میکرد یه چراغ قوه  بعد با دستم لپشو کشیدم که ماتش برد تا تو باشی با ریش اشکا

 پرت کردم سمتش که افتاد زمین  



 به خودش اومدو سرشو تکون دادو چراغو برداشت و گفتم:_هوا تاریکه( 

سری تکون دادو به طرف جنگل حرکت کرد که چشاش یه حاله مشکی انعکاس کرد یه دقه موندم درست دیدم!؟ نه نه بخاطر  

 نخوردن  

 بود همچین چیزی نیست نیست( 

 پناه" 

تو راه چشام خیلی درد میکرد انقدر راه رفتم که نفهمیدم یه چطور رسیدم سمت کلبه اوفف واردش شدمو به داخلش نگاه کردم پر  

 وسیله  

ای نبود وقتی اولدرم اولدرم    و زلم زینبه بود که به دبه های بنزین اون کنار خیره شدمو رفتم سمتش چقدر بزرگ بود خدایاااا چاره  

 میکنی پاش وایسا کشون کشون بردمش این دیگه چقدر سنگین بود واییی اونجا که لپمو کشید چقدر ضایع بازی دراوردم خاک تو سرم

 

  دیگه!همینجوری داشتم چرت و پرت میگفتم که خوردم به یا ادم این صاحب اینجا بود ؟ موهای کوتاه مشکی داشت و چشای مشکی

 و  

 پوست برنز و عضالت ورزیده

 )_تو اینجا چیکار میکنی موش کوچولو؟ چشات که مثل مانیست اما!.. بوی اونارم نمیدی!( 

 _یعنی چی؟!(

 _اسمت چیه؟!   

 _پناه( 

 _خوشم اومد اسم قشنگیه(

 _نظر لطفته!  

 _تو اسمت چیه؟! (

 _ماکان( 

 _اینجا جنگل خطرناکیه واسه چی اومدی؟؟  (

 _بنزین( 

 _از کلبه من برداشتی؟!!!!(

 _خب درو پیکر نداشت فکر نکردم مال کسی باشی همینجوری باز بود( 

خواستم چیز دیگه بگم که غیب شد چطور انقدر سریع دوید به حق چیزای ندیده ! بنزینو برداشتمو بازور و بدبختی دیگه تا پیش 

 اشکان   

 بردمش که هنوز داشت به ماشین ور میرفت!)  

انقدر یعنی بد روندم! رفتم سمت ماشین که متوجه حضورم شد و گفت:بیا بیا اینجا)رفتم کنارشو که گفت:اینو دور این بچرخون من  

 یه  

 تلفن کنم!)  

 بلد نیستم که )  



   نزدیکم شد دساشو نوازش وار رو چونم حرکت دادو گفت: فرانسوی حرف نمیزنم که اون میله رو دور اون بجرخون همین!)

 بعد خواست بره که گفتم:این همه راه بنزین اوردم حاالم این الستیک که وزنش اندازه وزن من رو بلند کنم و دور این بچرخونم دیگه  

 چی!) 

پاه دیگه ام اینجا بمونمم مهم نیست!) بعد از کنارم رد شدو باز لپمو کشید   3ونیم باید خونه باشم! من تا  8می دونی این من نیستم که 

 باید  

خدایااا بعد از صندوق عقب ماشینش دوتا کوسن گنده دراورد این این چیزارو از کجا میاورد دیگه د عجب بودم صندوق عقبش  

 صندوق  

! واسه خودش کوسنارو شاهانه چیدو لم داد رو سبزه ها و سرشو گذاشت رو کوسن ها! گوشیش رو برداشت که صدای  جادوعه

 بازی  

shadow fight   اومد 

 خدایا به من صبربده این با این سن بازیم میکنه!!با لحن عصبی گفتم:بازی میکنی با این وضع!؟   

 اومممم کال ادم خون سردیم!(

ر خودش کوله پشتیم رو گذاشتم زیر سرمو دراز کشیدم .....  منم از حرصش کنا  

 اشکان" 

تو گوشیم بودم که امشب یه پارتی دعوت بودم خوب شد یکم میرفتم دوتا دختر میریم از فکر اینم میومدم بیرون میخواستم سربه  

 سرش  

شیطنتم زده بود باال حسی که سالها حسش نکرده بزارم با بازی خواستم برم سمتش بگم که هنوز تصمیم نداره اون رو بچرخونه فاض   

 

بودم که با نبودش مواجه شدم االن اینجا بود بخداا! همه جارو گشتم نبود واقعا نبود ولی کوله پشتیش همینجا بود یعنی چی انگار اب  

 شده   

 بود رفته بود زیر زمین!  

 

 پناه" 

 

یدم که خوردم به سقف! مگه ماتو جنگل نبودیم سقف از کجا دراومد؟!از وایی خدایا من خوابم برد خمیازه ای کشیدم و خودمو کش

 جام   

بلند شدم که سرم خورد به سقف نه نه خواب بود خواب اخه خونه و زندانی انباریم نبود یه جور خاک بود وای خدا نه نه من مردم 

 االن   

 دارم عذاب قبر میکشم!!داد زدمو گفتم:_کمک کمک کمک خدایااااا من اینججااا چی میخوامممم (  

نن اشکانننننن اشکاننن خاننن (دستمو به سقف میکوبیدم و :_اشکان خاننننن اشکاننن  

صدای نشمیدمو دوبار ه داد زدم:_اشکانننننننننننننننننننن اشکانننننننننن خانننننن اقاییییی مهرررررررررر اشکانننن من این 

 زیرمممممم  (

 _اشکانننن خانننننن دارمممم خفه میشمممممممم اشکان خانننننننن( 



ناه پناه تو اونجاییی؟!  (که یهو صدای کوبیده شدن دست شنیدم:_پ  

 بدون مکث گفتم:_اره اره همینجامم(

 _اخه تو زیر زمین چیکار میکنی همینت مونده بود سر از زیر زمین در بیاری خدایااا(

 _االن چجوری منو در میاری؟(  

 _چیکار کنم دیگه بزار یه بیل پیدا کنم تو چطور رفتی اونجا!؟ ( 

ه ام پاره شد بیل بزن دیگه !( _نمیدونم انقدر داد زدم که حنجر  

 _مگه من بیل زنم بچه!( 

دقه ای دور خودم چرخیدم خواستم داد بزنم بگم چیشد که صدای بیل زدن اومد و یه سنگ خورد تو سرم  2یه   

 

 _یواششش اونور تر بزن   

همین مونده منو بکشی!(    

 _زحمتی نیست تو برو اونور 

اونرتر رفتم که گفت   

ن؟ ( _کدوم طرفی اال   

 با پام به سقف ضربه زدم که گفت:_اوک( 

 بعد با یه حرکت سقف ریخت با ترس جیغ زدم که دوتا سنگ خوردن بهم اییییییی   

 _چی شد باز مسدوم شدی؟!(

با اون شرایط کاری کرد که خنده ام گرفت دسشو انداخت پایین دسشو گرفتمو رفتم باال که به چششاش نگاه کردم که خیلی قشنگ  

 شده   

 بود دسشو نوازش وار رو سرم حرکت دادو گفت:_سرت!( 

 دستمو گذاشتم روش و اوردم پایین که دیدم داره خون میاد  

 _دیگه عادت دارم االن با یه چیزی میبندمش( 

 چشاش خون بسته بود و میلرزید سعی میکرد لرزشو نشون نده  

ویید سمت ماشینش درم پشتش با سویئچ قفل کرد متعجب شدم  چشاش رو سرم ثابت بود و لبش به رنگ سفیدی میزد که بدون مکث د

 که  

 گاز داد رفت مگه ماشین پنچر نبود! این منو جا گذاشت ؟!!دنبالش دوییدم و داد زدم :_منو جا گذاشتی!!!!   

 خدایا گیر افتادما نشستم رو زمین و تکیه دادم به جدول نه این چند تا تختش کم بود کامال واضح بود موجی!که دوباره گاز دادو   

 برگشت:_چرا منو ول میکنی چرا برمیگردی چه گرفتاری شدم!(

پلکیدن و نداری!(  _اول اینکه تا چسب نزنی به اونو خونشو بند نیاری حق حرف زدن و اومدن تو ماشینو کنار من   

 _چراا؟!.   

 _چون چه چسبید به را چرا نداره اههه( 



 

رفتم سمت اب دریاچه هه و زدم به زخمه بعد الکلو از کیفم دراوردم و زدم به زخمم و یه دستمال کاغذی هم از جیبم برداشتمو زدم 

 به  

بریم( زخمه و رفتم سمتش که شیشه و اورد پایین و گفت:_حاال خوب شد سوار شو   

 _باشه کجا؟ ( 

هه دیگه! یه چادر میزنیم کناره دریاچه یه قارچم تو جنگل پیدا میکنیم و 8_میدونی چیه اصال منتقی نیست بریم خونه تازه ساعت 

 کباب   

 میکنیم خوبه هوم؟ ( 

بوددد!!!   8ساعت   8خنده ای کردمو تازه متوجه شدم چی گفت   

   8_ساعتت؟؟؟،... 

 _اوممم( 

ونیم برسیم لطفا!( 8لحن مظلومانه گفتم:_یکاری کنین تا سوار شدمو با   

دقه دیگه خونه ایمو یه پنچرگیری مهمون جنگل دیگه میشیم!(  5_میدونی چیه میخوای تو بشین پشت فرمون با سرعت تو تا    

 _مسخره نکن دیگه دست خودم نیست که اونجوری گاز میدم!( 

یدو گفت:_اوکی ولی بی شوخی دست فرمونت خوبه ! بعد موم رو ازاد کرد و گاز خنده ای کردو با یه تار موم رو دور انگشتش پیچ

 داد  

 این چرا با من اینجوری میکرد چرا اینجوری میشدم   

دیگه تا اونجا گاز داد و حرفی نزد فقط اهنگ نفس رضا صادقی میخوند خیلی قشنگ بود دقیقا حال من بودمم اه مخصوصا اون  

 قسمتش   

دیونه گیه اسمش زندگیه ....(  که میگفت :_مثل  

 تازه یادم افتاد تو بیمارستان بهم گفت برنگردم برم کاش واقعا اونجا چادر میزدیم  ( 

 _رسیدیمم(

 با حرفش از افکارم بیرون اومدمو گفتم:_ممنون خیلی زحمت دادم امروز امروز اون مطالبی که قرار بود بنویسم رو اماده میکنم 

(_میرسونم به دست خداحفظ  

 _اوک خداحفظ(

 گاز داد و رفت باز من موندم پی خماریش وارد بیمارستان شدم چیکار میکردم اخه شوهر میکردم؟ هر خواستگاری میومد میگفت  

ادامه تحصیل ندم و نمیذاشت! تو چادر میموندم ! حاال این فکر بدی نبود! خوابگاه پول میخواد الکی نیست که با اون پولیم که از 

 شرکت   

گرفتم پول اجاره خونه میدادم و خرج دانشگاه رها! رسیدیم که مامان منو دید و اخم کرد و گفت:_اونارو گفتم که بری مادر این می

 همه  

 نصیحت کردم که بری برو بچه جون دیگه به چه زبونی بگم!؟ اونوقت بازم سرتایم قانون خونه میاد استغفرهللا!( 

خوابگاه خانم رستگاری!(_اومدم ارامو ببینم میرم   



 _چه خوب برو اساساتو جمع کن برو خدا پشت و پناهت!* 

با این جملش خنده ام گرفت و ایهامم خنده اش گرفت حتی سروشم پوزخند زد!انتظار داشتم بگه بمون نرو!کسیم نداشتیم بگه سمیه  

 نرو  

 من کال بدبخت بودم! گفتم:_باشه مامان خداحفظ(

رد انتظار نداشت واقعا اینجوری شه سروش که تا حاال ساکت بود گفت:_خاله !واقعا میفرستیش بره! فکر کردم   ایهام با بهت نگاه ک  

 شوخی میکنی ولی واقعا داره جدی میشه!( 

خوابه بگیره همه جا شیم وقتی نیست نیست دیگه! تازه پولم نیست    5پسرم چه شوخی اخه جانیست پول نیست میخواد بره یه خونه   

ره باید خرج خونه مارم بده!( بیچا  

 همچین میگفت جانیست انگار من غول بودم!  

 سروش:_خب دیگه این میره چرا باید خرج شماهارو بده؟!(

 

 _توف توروش اونم میخواد نده پس بگو دردش چیه چرا نمیره!( 

 سروش گفت: _خوب دیگه این میره چرا باید اجاره پول خرج خونه  

 رو بده (

توف تو روش اینم میخواد نده پس بگو دردش چیه که نمی ره اونم نده تا ما بمیریم  ( که مامان گفت:_  

 با بهت نگاهش کردم تفم انداختن تورم نه من بچه این خانواده نبودم دیگه داشتم مطمئن میشدم که سروش گفت: _آرام و دریا مگه   

 چالغن چرا اونا نمیرن سر کار منطقی باش خاله!(

وضع بهش کار نمیدن دریا که بهتره نره یه دختر مطلقه خوب ابن بچه  (_ آرام با این   

 _پناه چی میشه خاله اونم دخترته که( مامان گفت :_ اگه نگرانشی باهاش ازدواج کن بزار درس بخونه دست از سر من برداره( 

 با شوک و ترس  

یگه تا این حد سربارم میرم و خداحافظ حاللم کن چون دیگه  بهشون نگاه می کردم مامان نیست اگه تا االن باز هم بود نمیدونستم د  

 نمیبینمت (

 بدون مکث گفت:_حاللت باشه مادر(

 داشتم از در بیرون میرفتم که سروش گفت:_خاله واقعا دیونه شدی این بچه بره خوابگاه؟!  (

 _گفتم پسرم خیلی نگرانشی استین بزن باال یاهللا( 

یکنم باهاش فقط نره خوابگاه اونجا معلوم نیست چه بالیی سرش بیارن یه این سالم مونده!(  _باشه خاله باشه من ازدواج م  

که مامان گفت:_عالیهه پناه پناه نمیخواد بری دیگه چی میخوای از زندگی پسره پسر خالته اشناعه پولداره تحصیل کردس درسم  

 میذاره  

 بخونی چی میخوای دیگه پرنده خوشبختی نشسته رو شونت!(

 _وایی خداا میخواستم زمین مثل امروز دهن باز کنم برم برنگردم دیگه اشکانم صدا نکنم! ( 

 باگریه به سمتش گفتم:_من دیگه دختر تو نیستم!( 



 بعدم با گریه رفتم سمت در بیمارستان داشتم خفه میشدم انقدر بد باهام برخورد کرد که سروش عوضی دلش سوخت خداایااا  

 _پناه عزیزم  

ری گریه نکن ( خواه  

 سرمو گذاشتم روشنوشو گریه کل دنیارو کردم و گفتم :_ایهام چرا اینجوری با من رفتار می کنه چی کارش کردم مگه  

 که جلوی اون سروش بی همه چیز منو خار کرد(

پناه ولش کن دیگه ولش کن تو هر شرایط ی بودی من پشتتم عز یزم  6  

.......  

 اشکان  

رک کردم درشو باز کردمو پیاده شدم دیگه نمیخوام به پناه فکر کنم بسه دیگه مخم پوکید رفتم از در تو پله ها ماشینو چرخوندمو پا

 رفتم  

 پایین و وارد زیر زمین شدم صدای موزیک بوی الکل و سیگار همه جا پیچیده بود رفتم سمت می بارو برای خودم مشروب ریختم و  

ی حال میداد !که دستای ظریف یه دختر رو شونه ام نشست با یه حرکت دسشو از پشت کشیدمو  کشیدم باال شاید رو من اثر نداشت ول  

 گذاشتم روبه روم که هینی کشیدو گفت:_چطوری خوشگله ترسیدم (

یه لباس مشکی تا رونش پوشیده بودو موهایی بلوندش رو دورش ریخته بود معلوم بود از این پلنگا بود خودش اومد نزدیکمو لباشو  

و ر  

لبام گذاشت منم که اماده شروع کردم به همراهیش میبوسیدمشو اونم همراهی میکرد لبامو از لباش جدا کردم گذاشتم رو گودی گردنش  

 و 

بوش کردم که بوی الکل میداد ولی بهتر از هیچی بود با لبام گردنشو خیس کردم و دندونم رو واردش کردم و شروع کردم به خوردن 

ه ازش جدا شدم  که گفت:_چه جوجویی هستی تو (دق 3خونش....بعد    

 _!اهیانن من  

 !نباید اینارو به تو بگم ( 

 _نمیگی که(

 !خنده ای کردمو دستمو بردم زیر لباسش دستمو بردم سمت ......و دوباره شروع به بوسیدنش کردم بعد چند دقه پاشد و 

ودم نبودم انقدر مشروب خوردم بغلش کردمو بردمش.......مشروب ریخت برام منم خوردمو خوردم که دیگه تو حال خ  

 

 "پناه 

 

 بعد اینکه ادرس خوابگاه رو به ایهام دادم یه چتر برداشتم رفتم تا لباس و چمدون و وسایلمو جمع کنم که یکی دستمو از پشت کشید  

دم بیا ازدواج کنیم تموم شه بره(   _تو گوه خوردی که بخوای تنها زندگی کنی یا بری خوابگاه خراب شی دردت چیه ها مثل بچه ا  

 _بمیرم بمیرمم باتو ازدواج نمیکنم دفترت سیاهه سیاه پیسم سروش  

) 



 .....سروش:_بیشعور مامانت انقدر خوشحال شد که میخوای عاقبت به خیر شی چرا ...(

ساله عاشقته برو قالبتو تو اون دریا بندازه من دیگه ماهی   5وسط حرفش پریدمو گفتم:نمیخوامت سروش نمیخوام بعدش یکی هست   

 !ندارم که بخوای بگیریش ( 

 _چطور برای اون بی همه چیز داری ...(

ه که پسر خالش کمک اون دختره کنه بخدا  اون بی همه چیز لیاقتش بهتر از توعه بزور به یه دختر به قصد تجاو..ز وارد اتاقش نمیش

به من دست درازی میکردی از  زندگی هم خودمو خالص میکردم هم تورو  قسم به اون قران قسم اونروز اون کارو انجام میدادی اگه 

 کثافت (

بعدش بازومو از دسش بیرون کشیدم و یه ماشین گرفتم رسیدم دم خونه     

 _ممنون مرسی

:_خدا بده برکت (پولو سمتش گرفتمو گفت  

 _همچنین  

 پیاده شدم رفتم تو خونه کلید انداختم رفتم تو آه خداحفظ خونه دارم میرم   

 لباسامو جمع کردم و اسپری آسمم رو برداشتم و بالشت کوچیکم که از بچگی فقط رو اون میخوابیدم رو هم برداشتم بالشت سرخابی 

بردم کتابام و جامدادی و شناسنامه و کپی و....لیوانم با خودم برداشتمو و مسواک و   خودم پتو هم چند تا برداشتم وسایل دانشگاه هم  

 ارزوهایی که از بچگی رو دیوار زده بودم وسایل شرکتم برداشتم و شارژر گوشیم و پاور بانک و چراغ همراه و چراغ قوه همه چیو  

تم ردی از من اینجا باشه   تو چمدون گذاشتم که نقاشی رو دیوار که میکشیدم موند ..نمیخواس  

 اسکاچ رو مایع زدمو زدم رو دیوار نقاشی ها و زحمت های چند ساام رو پاک کردم که چشم به ابرنگ پشت تخت افتاد اونم گذاشتم  

   3تو چمدون که جا خواب کیک رو دیدم میگیرمت دیگه پیش این مریم دروغ گو نیستم گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم به پناه گاه با 

 بوق جواب داد  

 "الو 

 سالم پناه خانوم (

 !سالم اقای تیموری میخواستم بدونم میتونم فردا بیام کیک رو بگیرم ( 

 _واقعا میاین بگیرنش!؟ " ( 

 _"بله ( 

 !_ باشه اتفاقا خیلی خوشحال شدم خیلی بی قراری میکنه ( 

کنین (_ممنون تا االن نگهش داشتین فردا مزاحم میشم از طرف من نازش   

 _ماشاال انقدر نازه و کوچولو ترین شده کل پرستارای اینجا بوسش میکنن (

 _الهیی دلم بیشتر براش تنگ شد  میام حتما( 

 

 )باشه پناه خانوم خوش اومدین  



 :با چمدون از در اتاق زدم بیرون که چشم به ی ه برگه افتاد روش نوشته بود 

 )!اتاق پناه درررر بزنید ب یاید چند دفع بگم دیگه  

 خنده ام گرفت اینجا دیگه اتاق من نبود با خودم برداشتمش که چشم به پشتش افتاد انگلیسیم نوشته بودم   

:just belive to allthing  

 !باور داشته باش به همه چی ز  

 !من کی اینو نوشتم  

ه سروش اومد تو با چشای به خون نشسته که با صدای باز شدن در به خودم اومد ک  

 دقیقا مثل اون روز بود مثل همون روزی که ایهام سر رسید بوی الکل وحشتناکی میداد (اخه چرا اینجوری میکنی چرا نمیای باهم 

ز تیپ و قیافه ام ازدواج کنیم ها تو میدونی چندتا دختر واسه من صف کشیدن چی کم دارم هااااا پول که دارم شرکت مد هم که دارم ا  

سالگیت از بچه گی مون عاشقت بودم !حاالم که منو نمیخوایم فهمیدم کدوم بی   10چیزی کم ندارم چرا اینجوری میکنی لعنتی من از   

 همه چیز رو میخوای ولی ارزو کن عیب نداره اون اندازه جیر جیرکم براش مهم نیستی انقدر دختر دورش هست انقدر االن قشنگ 

دخترا الس میزنه که تو حتی یه کلمتم تو ذهنش نیست احمق دور منم پره ولی حیف مثل اون اشغال دختر باز نیستم و دل داده   داره با  

 )تو شدم 

 نزدی کم شد که االن مست بود باهاش بحث میکردم بدتر میشد دسشو گذاست رو صورتم که با پام بهش ضربه زدم و فرار کردم تو 

  اتاقمو درو قفل کردم 

 )...همیشه بچه ای احمق همیشه هی میگم باهات مثل ادم رفتار نمیزاری باز کن این در لعنتیو 

 )د بازکننننن 

 )!باشه اصال باز کن االن کلید یدکو میارم نشونت میدم سروش راد کیه کاری باهات کنم که به غلت کردن بیوفتی همسر من شی  

ه چشم به بالکن افتاد چمدونمو از بالکن پرت کردم پایین و خودمم به ارتفاع نگاه کردم  دیگه نمیشد وایسم بس بود باید ی ه کاری...ک

 که 

 بپرم  

 )!به جهنم فوقش دست و پات میشکنه بهتر از اینه ابرومو با این مردک ببرم(  

 داشتم به ارتفاع فکر میکردم که صدای انداختن کلیدو شنیدم 

ثانیه دی گه تو بغل خودمی و صدای گوه   6ه وارد شدو با چشای به خون نشسته گفت:پامو گذاشتم رو میله اماده پریدن بودم ک

 خوردناتو  

 )میشنوی 

این اخرین دیدارم باهاش بودو باید صحنه رو خاطره ساز میکردم این جمله رو از اشکان یاد گرفته بودم:این اشتباه تو بود سروش  

 این 

12نه 6سال دیگه ام به این فکر نباش برای همین بدون  هزار 12ثانیه سحله  6) !بود همیشه اشتباهت   

 

 اینکه فکری کنم پر یدم پایین که از پشت کشیده شدمو فک بدبختم باز خورد با میله اهنی که حس کردم باز خون تو دهنم پخش 



ن فکمممم این چه کاری بود  شد به جهنم و درک پاچمو از دسش کشیدم که پاره شدو پرت شدم زمین ایییییی دستم اییییی خداا کمرمم  

 )****!کردم نقش زمین بودم که صداشو شنیدم:گورتو با دست خودت کندی کثافت  

 ......صدای قدماشو شنیدم 

 بلند شو دیگه بلند شو پناه اون موقع باید نوشدارو بعد مرگ سهراب کنی مرگ یه بار شیون یه بار سریع بلند شدمو چمدونو برداشتم 

 و بدون مکث میدویدم که اونم میدوید بهم رسیدو موهامو از پشت کشید که جیغ خفیفی زدم و با موهام منو میکشوند سمت ساختمون   

ثانیه د یگه تو بغل خودمی کثافت   6 )!نگفتم نه نگفتم تا  

کافی بود دیگه کافیی ی ه سنگ برداشتمو زدم تو سرش که مکثی کردو موهامو ول کرد دسشو کشید به سرش که خون اومد رو 

 دسش   

 )*** میکشمت_  

 دسشو انداخت دور گردنمو فشار داد 

ونم داشت خفم میکر چشم رفت سمت سنگه داشت خفم میکرد واقعا داشتم اشهدمو میخوندم دراز رو زمین بودم ا  

 دستمو رو چمنا میکشیدم تا به سنگه برسه داشتم میپردم واقعا مردنو داشتم حس میکردم سنگرو برداشتمو پی در پی زدم به سرش نه  

  1بار  3نه  2بار نه 

 جیغ زدمو 

 بمیر بمی ر عوضبییییییی _ 

دم رو زمین نگاهش کردم یعنی االن مرده بود مرد کابوس های من مرده  که پخش زمین شدو زمین غرق خون با اون منم پرت ش  

 بود این یعنی منم باهاش مردم منم باید خودمو بکشم اره اره مگرنه من قاتل میرم زندان این عوضی با پاک نامی میره اون دنیاا بدون  

 مکث دووان دوان به سمت ساختمون رفتم بدون فکر سوار اسانسور شدمو باالپشتبونو زدم اسانسور اهنگ میزد و دین دین میکردو  

 این اهنگ مرگ زندگی من بود صدای دین اخرش اومدو درش روبه باال پشتبون باز شد بدون تردید رفتم روی سکوش و به ارتفاع  

واسه تنها کسی که تنگ میشد ایهام بود و بیشتر از همه اشکان الف مثل اشکان میم مثل من و  خیره شدمو جسم بی جون سروش دلم   

 ع مثل عاشق و ش مثل شدم  

 و داد زدم :من عاشقت شدممننمم   

 )!!!خداحفظظظ  

 )!!!!خداحفظ مامانی که منو بیرون و بی پناه کردییییییی 

دیت  )!!خداحفظ پدری که منو بد نامم کردییی با اسم معتا  

 )!خداحفظ سروشی که منو قاتل کردییییییی  

 خدایا منو ببخش خدایا منو ببخش   

 اشهد و ان ال هلال هلال و اشهد ان محمد رسولو هلال  

 ........خداحفظ زندگی پناه خودمو سبک کردمو پرت کردم  

 "اشکان 



ی هی داره منو تو دلش صدا میکنه یکی داره میره از پارتی زدم بی رون و سوار ماشین شدم و گاز دادم سمت مادر که حس کردم یک  

یکی که بهم نزدی که نه نه ماشینو زدم کنار و تمرکز کردم و به موقعیتش فکر کردم که خشک شدم نه نه نمیشد اصال نباید این اتفاق   

 

 میوفتاد نمیشد من تا با یکی یه جوری میشدم یا ول کنه بره یا بمیره یا مر یض شه نمیشد یه لحظه به فکری که کرد دیونه شدم سوار  

 ماشین شدمو با سرعت بیشتر از پناه گاز دادم برام مهم نبود کیو زیر کنم گاز میدادم و گاز میدادم نزدیک بودم سرعتمو بیشتر کردم 

از تنم جدا میشد نه نه نمیشد سرعتو بیشتر کردم که رسیدم ماشینو بدون اینکه پارک کنم وسط خیابون ول کردم سریع  که روحم داشت   

 بوون مکث با سرعت مخصوص خودم با سرعت رئیس خوناشاما سرعتی که برای هیچکی استفاده نکرده بودم پله هارو باال رفتم که 

مامانی که منو بیرون کردییییییی.خداحفظ پدری که منو با معتادیت بد نام صداشو شنیدم :من عاشقت شدممنممم.خداحفظ   

 ).کردییییی.خداحفظ سروشی که منو قاتلل کردیییییی  

 که صدای زمزه یواششو شنیدم داشت به سوره یه چیزی میخوند که یهو خودشو پرت کرد با سرعت جت رفتم سمتش پریدم گرفتمش 

بالکن همسایه که انگار خونه نبودن که چشاشو باز کردو جیغ خفیفی کشید که پایینو نگاه کردم که که پرتش کردمو خودمم افتاد تو   

.... تازه متوجه اون ادم شدم پس واسه این میخواست خودشو بکشه یه دقه ذهنشو چک کردم که مخم سوت کشید این مردک  

 میخواست  

اتل حس یه گناهکار بدون اینکه هیچی بهش بگم کشیدمش تو بغل  اون نمیکشتش من میکشتمش االن حسشو درک میکردم حس یه ق  

خودمو به موهاش چنگ زدم منم یه جوری شدمو دلم خیلی سوخت از سر ترهم نبود یه احساس دیگه بود زجه میزد گری ه میکرد  

 جیغ 

و تقصیر اون بوددد که یهو ناخودآگاه  میشید و میگفت مرددد مردددد داد میزد و گریا میکرد و میگفت من قاتلمممم و من نخواستمممم   

 منم به اشک از چشم پایین اومد و اونم فقط زجه میزد و میگفت من باید م یمردم دوبار پاشد خودشو پرت کنه دوباره پایین که هی  

دقه دی گه هق هق میکرد و جیغاش قطع شده بود   10میگرفتمش که بعد   

 "اشکان 

پناه بسه بسه تو از خودت دفاع نکردی تو نمیکشتیش قانون دارش میزد اینجوری نکن اون یه جانیه   از بغلم اوردمش بیرونو گفتم:پناه  

 )بفهم اگه این کارو نمیکردی بدتر میشد 

 که با هق هق میگفت:من قاتلم قاتل من من باید برم زندان میفهمی بعد با هق هق ادامه دادو گفت بدبخت شدم مرد االن همه منو گناه  

ونن مرد اون مرد و جیغ زد :مردددددددددددددددددد   کار مید  

 من قاتلممممممممممم من نخواستم اینجوری شه اون میخولست به من دست درازی کنه اون بود من برای اینکه نزارم این اتفاق  

ه سرش تا نمی رم  نیوفته...سنگ ..سنگ ..زدم به سرش...اونم اوند افتادرومو داشت خفه ام میکرد منم با سنگ دوباره زدم ب  

 )نمیدونستم...نمیدونستم ...میمیره..بخداا نمیدونستم 

 پناه ..پناه بسه بسه شاید نمرده تو چرا فوری خودتو بکشی اگه اون ادم نمرده بود چی اونمقع اون استه استه راه میرفت تو زیر 

 )!خروار خروار خاک میفهمی داشتی چه گوهی میخوردی؟ 

ه؟ )!!یعنی..یعنیی ..نمرد  

 )االن میریم میبینیم باش؟باش اروم باش 



بازور سرپا شدو از احتیاط با دستم پشتشو نگه داشته بودم دوبار تو راه پله داشت پرت میشد پایین که میگرفتمش رفتیم از در بی  

 رون 

دشو خالی کنه که خم شد رو  که جنازه رو دید باز زجه زدو گریه کرد رفت سمتش و من جلو نرفتم نبا ید میرفتم بای د میزاشتم خو  

 سروش و همونجا گریه میکردو زجه میزد که صورتمو اونور کردم نمیتونستم این صحنه رو ببینم واقعا که یهو جیغ درد پناه بلند شد 

 نگاهمو سمتش دادم با چیزی که دیدم ماتم زد سریع دویدم سمتشون 

حمله کرد که گرفتمشو دسشو شکوندم که  پناهو از دسش بیرون کشیدمو هلش دادم اونور و که مرتیکه سگ جون بلند شدو سمت پناه  

 جیغی از درد کشبدو پرتش کردم که پناه دیونه وار خندید میخندید و قحقحه میزد و یه دفعه گر یه میکرد و یه دفعه میخند ید من 

جیغ میزدو میخندید ی  همینجوری مونده بودم این یارو رو خودم بکشم یا اینو برم جمع کنم هی میخندیو میخندید و گریه میکرد یه دقه 

 ه  

 )!!!دقه زجه می زد و گریه رفتم رفتم سمت پناه و گفتم:پناه پناه چرا اینجوری میکنی پناهههه  

 اون اصال توجه ای نمیکردو میخندید و داد میزد و میگفت:زنده اس زنده اس من قاتل نیستمم و بعد گریه میکردو میگفت:اگه میمرد 

 )!!!میمرد یا میمردم چییی 

 نه نه اینجوری نمیشو یه کاسه اب برداشتمو ریختم رو صورتش که به خودش اومدو سرشو انداخت پایینو تو خودش جمع شدو صدای  

نحس اون ادم اومد:_پناه پناه یه بالیی سرت بیارم که مرغای اسمان به حالت گریه کنن که با این ادم عوضی یه جایی و منو  

 میخواستی

 

 بکشی خدارو شکر کن که چیزیم نشد خداتوشکر( 

 

 .....با مشتی که زدم تو دهنش ساکت شد:خفه شو عوضی اگه من عوضی ام استادم  

ثاتیه دیگه نمیبینن که بخوای  6دم به پلیس و پالک ماشینشو دادم که فرار کرد بگیرنش و گفت :_شما منو تا تویی رزل کثافت زنگ ز

 !تحویل پلیس بدی (

احمق   12نه 6!ریموت سوئیچشو تو دستم تکون دادمو گفتم:_   

یبینمتون تا سرباز اوندن بهش دستبند زدنو که داد زدو و گفت:م 2تا پلیس و   3)!که ماشین پلیس اومد و   

بار  2!که گفتم:  

دقه پیش افتادم:پناه  20بردنشونو ماشین پلیسم رفت پناهو بغل کردمو گذاشتمش تو ماشینو و خودمم سوار شدم و ماشینو روندم و یاد   

غلطا پناه اون ادم نمرده بودو تویه احمق داشتی خودکشی میکردی میدونی داشتی چیکار میکردی میدونی مرگ یعنی چی که از این   

 )میکنی میدونییییییی ؟!!!میدونییی من چجورییی اومدم اینجاااا؟ !!!!میدونیییی!؟؟  

 که دوباره گریه هاش شروع شد که یهو گوشیش زنگ خوردو جواب نمیداد روش نوشته بود مامان  

 )!!!پناه جواب بده جواب بده بیشتر از این رو مخ منن راهه نرووو_ 

..ش ...بخا..طر..منن..ز..ز..ز..ندان..رفته...من ...من ..زدمش  ) ش...شا..ید..فهمیده..سرو   

 )!پناه تو االن باید به مامانت همه چیو بگی چرا اینجوری میکنی اون ازت حمایت میکنه 



 که داد زدو با بغض گفت:اون حمایت نمیکنه نمیکنه اون سروشو مثل قدیسه میدونه منو و ارامو و مریمو خراب میکنه به سروش  

قسم میخوره هروقت راجب این باهاش صحبت کردم منو زده و بهم فحش داده بفهممم دیگه )!  

 .....واقعا ماتم برد از همچین مادرو پدری که تلفنشو جواب داد که صدای مامانش اومد  

 "پناه 

 )هدیه ( 

 ).. با حرفای مامان خشک شدم که گوشیو قطع کردمو روبه اشکان گفتم:برگرد برگرد خونه..خونمون ..صاحب خونه..مامان  

 )!که گفت:باشه باشه 

 سریع گاز دادو برگشتیم سمت خونه که با صحنه روبه رو بیشتر خشک شدم مامان سنگ میزد شیشه ارام با پسرا دهن به دهن شده  

سال ندیدمش مامانو گرفته بودو دادم میزد اشکان دهنش نیمه  2و مریمم نشسته بود یه گوشه گریه میکرد دریا کا بودو هلش میدادن   

 باز بود دیگه هر تصوری از زندگی رو یاهام و خوابام که باهاش داشتم پرید با این خانواده من پس پس ایهام کجا ..واییی ایهام واسه 

م رفته بود!!دادم زدم:مامان..مامان چیکار میکنی!؟   ثریا رفته بود شی راز چطوری یاد  

تا بچه   3که مثل جن زده ها برگشت سمتم:پناه پناه دخترم بیا با این صاحب خونه حرف بزن دخترم میگه خونرو فروخته من االن این   

 )!!!رو کجا بببرم مادر؟!!پنااهههه؟  

 )یعنی چی فروخته شده اقای شکوهی کجاست!؟  

تومن   940شکوهی اومد:پناه جان به مادرت بگو اینجا دیگه مال من نیست بابت اون شی شه هایم که شکستین باید  که صدای اقای  

پرداخت کنین میدونم سرموقع اجاره میدین ولی یکی با پول هنگوفتی اون طبقه رو خرید بسه دی گه انقدر وحشی بازی و حاشیه 

 درست 

 )!نکنین  

و در محکم بست و قفل کرد که چشم به ارام خورد که یه پسره قول پیکر پرتش کرد خورد به جدول بعدشم رفت تو ساختمون خودشون  

 )!که چش همه به اون افتاد دوان دوان به سمت ارام رفتمو بلندش کردم:به چه جراتی دست رو یه دختر غریبه بلند میکنی بیشعور  

میخوای توان بد مال ی نیستی خط خطیت کنیم )!به تو چه مفتشی !ما با این بچه پرو کار داریم یا اگه   
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 )!که گفتم:جراتشو نداری احمق تو چیزی جز یه کثافت نیستی 

 )!که یقمو گرفتو گفت:پس تنت میخواره  

 )که یکی تو گوشم زدو پرتم کرد وه کمرم رفت جوب درد خفیفی تو بدنم پ یچید:اییییی  

 )مامان و دریا و مریم باهم داد زدن:پناههه  

 )که اشکان با صورتی سرخ پیاده شد رو به اون مرتیکه گفت:تو چه گهی خوردی!؟ 

 )که همشون قهقهه زدن و گفتن:این لچه پولدارو نگاه کن برو برو دردسر درست نکن 



ه  که اشکان با رگ گردن بیرو زده مرده رو گرفته و با سرش به سرش ضربه بدی زد که نقش زمین شد اونیکی م با پاش بهش ضرب  

 زدو اونیکی خواست به اشکان حمله کنه که گردنشو از پشت گرفتو شکوند انگار حرفه ای بود دستمو زدم به گوشم که ازش خون  

 )!اومد و چش اشکان مثل اون روز به خون نشست به سمت اون دوتا گفت :چالتون میکنم عوضیا 

دو جیغ زدد ارام هی باال سرم پناه پناه میکردوبقیشو  پاشو رو صورت همون مردی که منو زد گذاشت که انگار صورتش له ش  

نمیشنیدم دریام هی ی ه چیزی میگفتو نمیشنیدمو مامانم هز موهامو ناز میکردو ی ه چیزی میگفت که اشکان اومد باال سرم چیزی 

 گفت  

 .....باعصبیت نشمیدگ و جلو همه بغلم کردو گذاشت تو ماشین دیگه نفهمیدم چی شد  

خورده بود سرمم به جدول خورده بود بد سرم گیج میرفت    بعد باند پیچی گوشم دکتر گفت خداروشکر کر نشدم گوشم بعد ضربه ای  

 :اشکان اومد سمتم و گفت  

 خوبه الغل کر نشدی میموندی رو دستم دیگه هرچی میگفتم د جوابم داد میزدی کنفرانس نوی نده گیتم با داد تموم میکردی گوش 

 )!همروهم با خودت پاره میکردی 

 )خنده ای کردمو گفتم:ممنون  

اشک تو چشام جمع شدو این دفعه من بغلش کردمو گریه کردم که اونم گفت:نگران نباش درست میشه  )!بعد یهو  

تو راه اشکان راجب وام شرکت صحبت کرد که کارکنا گرفتن و نویسنده ها فردا میگرن ولی من امروز بگیرم و گفت این وام و 

 میدن 

ر و مظلوم کردن بهش گفتم بزاره منشیش شم اونم قبول کرد دیگه تو شرکت  سال قطع میکنن و منم با کلی اسرا 1و حقوق کارمندو تا   

وظیفه داشتم بعد گرفتن وام رفتیم ی ه خونه رحن کردیم و اشکانم ی کی بهش زنگ زد رفت مامان حتی تعارف نزد پناه نرو   2مهر   

خواب داره بعد من از   1متره و  50رو میبینینم  بمون فقط دریا گفت که اونم مامان بعش گفت حاللم کنین بچه ها ببخشید ولی خونه  

 اونجا زدم بیرونو رفتم سمت جنگل از کلبه اون یارو یه چادر برداشتم و زدم رفتم توش از چمدونم پتو و بالشت و خوراکیا و   

فتم توش که نوشته  نفره بود گوشیمو دست گرفتم که اشکان پی داده بود سریع ر 12چرآغلرو دراوردم نشستم تو چادره یه چادر   

 بود:کجایی؟ 

 !بهش میگفتم تو چادرم نه نمیشد برای همین تایپ کردم:خونه  

 )!که نوشت:دروغ نگو 

 )!واا دروغم چیه؟  

 .......که عالمت اینو فرستادو صدای بوق ماشین اومد  

شدم اره اره اصال به توچه دختر که   واااا کی این وقت شب اینجاد بود ؟خواستم زیپ چادر رو بکشم پایین نگاهی کنم بعد پشیمون  

صدای پای یکی اومد و زیپ چادر کشیده شد که جی غی از ترس کشیدم که خود یارو ترسید رفت عقب (واقعا که پناه دیونه شدی 

 چرا 

 )!جیغ میزنی واقعا رد دادی دیگه 

یش کرده و خوشگل لباس قشنگ بودم این ماشینش چپ  که پتو رو از سرم پایین دادم و اوفففف خداااا اگه شانس من بود بخدا االن ارا  

 !میکرد فردا که با چشای گود صورت نشده پا میشدم میومد که گفتم:_تو منو ترسوندی تازه طلبکاری؟ ( 



 _!چه ترسوندنی بچه نصف شب تو چادر چیکار میکنی چی میزنی؟ 
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خوابگاه امروز و اینجا میمونم  اگه از دید اون نگاه میکردی راست میگفت!که گفتم:خب فردا میرم   

 .... نه نه پاشو جدی اینجا بمونی خشک میشی پاشو بریم خونه من

 

��بعد کلی اسرار و انکار تصمیم گرفت تو چادر پیش من بمونه فیلم ببینه   

 

 _خوبه اللغل سلیقه هامون مثل همه تو فیلم حوصلم سر نمیره با موهات باز ی 

 )!کنم 

 بعد اومد خودشو پرت کنارمو بهم نزدیک 

 تر شدو پتورو رو خندش انداخت 

 )! موهاشو باز کردو گفت :بزار دیگه  

 راجب سالیر ضربان قلب شنیده بودم 

 قسمت های تیزریشو دیده بودم که قبل  

ن رها دان داشتم میخواستم   بیمارستا  

 بیینم که رها فیلم چهارشنبه خون به ما 

 میشود رو واقعا درست کرد !فیلمو پلی  

 )کردم که با تعجب گفت :جدیده!؟  

 ) نمیدونم همینجوری دان کردم ولی قشنگه بنظرم_ 

م میاد بیا باهم باشیم!فیلمو نگاه کردیم اونجایی بودیم که دختره رفت اتاق استاده گفت دوست دارم ازت خوش  
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که پرویی نثارش کردم که اشکان گفت:چراا دیگه زمونه همینه اگه بخوای به روال اون دختره بزن بزنه پ یش بره که دیده بازگشت 

 به  

 )!جلو رو شکست عشقی میخوره  

 که گفتم:اینجوری خوبه!؟   

 )!که اشکان خنده ای کردو گفت:واسه مردا خوبه  



 )!ولی جدا از شوخی دخترا غیر ممکنه بتونن مردا رو اینجوری بزنن(  

 )!که اشکان گفت:نه من دیدم میزنن 

 ) !پس انقدر مطمئنی خودتم یه دختر زده_ 

 )!به غیر از من منو کال جدا بشتاب  

دیدم که یهو خوابم برد ....  4.......بعد دیگه تا قسمت   

با حس نوازش موهام از خواب بیدار شدم پشامو باز کردم که بهت زده بهش خیره شدم من همیشه این ارزو رو داشتم یه روز  

 موهامو  

 !نوازش کنه و از خواب بلند شم یه روز موهاشو نوازش کنم و بگم صبحت بخیر ...عشقم  

 )!که گفت:صبحت بخیر ...کوچولو   

م بیشعور باقالی دوساعت منتظر بود  

 ببینم چی میکه چی گفت خب انتظار چی داری خاک تو سر بگه زندگیم دنیام نفسم خیلی زر میزنی پناه که گفتم:صبح توهم بخیر  

 )!بزرگ 

خنده ای کرد بلند شدو دستی به گردنش کشید و گفت :همه ی اینا از گور تو باند میشه هزار بار می گم بری م ماشینی خونه ای جایی  

 االن  

از گردن درد و پشت درد و سر درد بمی ریم  )!باید   

 که گفتم 

 )!واال به من خوش گذشت :  

متر فاصله داریم انقدر غلت زدی انوزگر اونور شدی حتی یه بار رو من اومدی حتی یه بار از   10که خندید وگفت:مسلمه دیشب   

این هیکل گنده ام اندازه گنجشک جا گرفتم تازه نصیبتم نفره هم باشه کافی تو نیست با  100چادر داشتی بیرون می رفتی واقعا چادر   

 

5 

 

 شده با اشکان مهر بزرگ فیلم ببین بگی و بخندی و بری وبیای و تازه بدون کاری بخوابی و دیونم هم کنی دیگه باید بگی ..صداشو  

 دخترونه کرد  

 )!منو این همه خوشی محاله  

فتم:خیلی بدی یعنی چی خب من اینجوریم اینجوری میخوابم بعدشم حاال انگار بعد  بار کوبیدم تو سرشو گ 10که با بالشت یدونه نه 

 فیلم 

 !دیدن طاال واسم از اسمون باریده کا افتخارش نصیبش شده بعدشم اینحا خوابیدی مگه قرار بود کاریم کنی خیلی پرویی خدایی  

وم )!که خنده ای کردو گفت:دیر میفهمی چه افتخاری نصیبت میشه پناه خان  

 که بالشتو پرت کردم جا خالی داد از چادر بیرون رفتو داد زد بیا صبحونه بخوریم الغل از معده دردم نکشمون دیگه بر یم بیمارستان  

 مردن به وقت پناه !راستی فکر نکن نفهمیدم اونروز که بهت گفتم چشات قشنگه لنز نداشتی اما االن لنز داری چرا لنز میزاری بخدا 



کمه اینم به هشتگ اضافه کنیم کوری بخاطر لنز  )!تخته هات  

 )!که این دفعه منم خندم گرفت !خفه شه خفهه که گفتم:االن من هم منشی هم نویسنده شمام اقای مهرر 

 )!بیا این همه برو ب یا و بخواب و بشین و ببین باز بشیم اقای مهر اییییی بشکنه اون دست که نمک نداره_  

میزد که گفتم:واقعا چی میخوری سر صبح؟   ) !واییی خداا این چی  

 )!!!که گفت:حرص حرص!!!!!!حرصصصصصص  

 )! خدایااا که گفتم:من اینارو تنها جمع کنم!؟ میخوام برم خوابگاهها خوشت اومده ها قرار نیست که همیشه اینجا باشم بیا جمع کنیم 

 )!که سرشو از چادر اورد تو و گفت:من چرا همینجووری که انداختی همینجوری جمع کن واال من بلد نیستم چادر ببندم 

 )!یعنی چی یعنی من بلدم بیا جمع کن دیگه تو بلد نباشی من چجوری بلدم اخه_  

دم فقط روزه بخاطرت یه اب خور 2)!نه پناه ای بابا با دهنی پر گفت:بزار یه لقمه کوفت کنم   

 !!که شالمو انداختم سرمو از در خارج شدمو با تعجب بهش نگاه کردم(اینارو از کجا اوردی؟؟ 

 !خنده ای کردو گفت _ :از من هرچی بعیده پناه جان  

 )!نه جدی از کجا اوردی؟نون و الویه و اب پرتغال !خدایی اینا از زیر بوته پیدا نمیشن نپیچون_ 

اون دورو نگاه کن یه دکه مغازه میبینی ماشاال هردقه ای نجایی اینم ندیدی  )!پنااه اون چشاتو باز کن   

 که چشم خورد به سمتی که اشاره کرد 

 (:اهاا که گفتم 

 اهان امروز کجا باید بریم؟ 
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 )!که با دهنی پر گفت_:ما نه من !تو میری شرکت به کارات میرسی االن میریم پیش هامین بعد میری شرکت جانم  

ه فرقی کرد عقل کل باالخره که داریم میریم_ )!خب چ  

 )! حاال فرقی نکرد تو بیا صبحونتو بخور بعد میر یم ببی نم چی میشه_ 

 )باشه_ 

 سر سفره نشستم و اب پرتغالو برداشتم خودرمو بعد خوردن الویه یه لیوان اب روش دادم که گفت:سروش ازاد شد پناه حواست بهش  

 )!باشه 

رید و سرفه ام گرفت که یکی محکم زد تو پشتم که نفسم رفت و گفتم:یعنی ....االن...ازاده؟؟؟؟ )که اب تو گلوم پ  

 اره نپ حبس خانگیه!ببین پناه باید ازش شکایت کنی نکنی من خودم مجبور میشم به یه جرم الکی ازش شکایت کنم بره زندان اون_ 

 یه جانی وحشی میفهمی اگه من نبودم االن زیر خروارای خاک بودی و منم االن سیاه پوشیده بودم و اونجا بودم و اون مرتیکه ام  

الکی گریا میکرد و هیچکی دلیل مرگتو نمیفهمیدو هنه میگفتن دختره از خوشی خودکشی کرد؟؟؟   !بدون خجالت میومد اونجا   

 

 واردش شدیم کارمنداشون همشون یه لباس فورم پوشیده بودن و خیلی رسمی دیواراش سرمه ای بودو سرمه ای مشکی و کاشی هام  



شرکت اقای مهر با اینکه دیواراش مشکی و کاشی   سرامیک سرمه ای بود انگار حتی شرکتشم خشک بود مثل خودش برعکس

 هاشم   

 !مشکی بود و هممون لباسای مختلف میپوشیدیم اصال خشک نبود یه جور شرکت دوستانه بود 

 همه اشکان و نگاه میکردنو و بعضیام سوت میزدن انگار نه انگار قبال پسرا واسه دخترا سوت میزدن من داشتم راه میرفتما !برای  

بزنین این که سوت زده خدادیه  !من سوت  

 !پشت سر اشکان وارد یه اتاق شدیم اسم رو درو خوندم:هامین جهانی 

 اشکان تقه ای به در زدو وارد شد و گفت:سلم خوبی!؟   

 اونم بلند شدو باهاش دست دادو گفت :سالم خوبم نیستی تو!؟ 

 ! از حرفاشون متوجه شدم شرکتاشونم مثل خودشون شریکن 

 )! که اشکان رفت رو مبل رو به هامین به حالت دراز کشیده نشست و گفت:بابا کارا خیلی زیاد شده مخم دیگه داره میپاشه واال  

ویسنده شرکتو منشی منه هامین سری تکون دادو روبه من به اشکان سری به نشونه این کیه تکون داد که اشکان گفت:اها این ن  

 )!هامین 

 )روبه من گفت:سالم من هامینم خوشبختم از اشنایی باهات زبونتو موش خورده!؟ 

 )که با خنده گفتم:سالم منم پناه صداقتم خوشبختم باهاتون اقای جهانی  

 )که با حیرت گفت:اههههه این پناههه پس!!همونی که انتخاب شده بود اره اشکان؟ 

میدونست     ! این از کجا  

 کا اشکان تو دسش یه چیزی بود که فشارش میداد چندتا چیز شیخ مانند ازش بیرون میزد گفت:اره انقدر پیمان راجبت فک زده همه 

 !دیگه میشناسنت!ولی هامین از تعجبم میاد کم پیش میاد تو کسی تو یادت بمونه 
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حرف زد رفت تو حافظه بلند مدتم اون از اسمش که انقد خاصه اونم از که هامین گفت :اینیکی فرق داشت اون از پیمان که انقدر   

 )!تعریفای راجبش  

 )رو به هم گفت :پرونده کاریت مدرک دانشگاه سطح تحصیلی و کپی شناسنامه و نوشته برترت رو بده  

ه دونه که یکمم مچاله شده بود گذاشتم  چشم زیر لبی گفتم و کیفمو باز کردم که با یه بازار شام مواجه شدم.خجالت زده برگه هارو دون  

 !!رو میزش که تموم شد خنده ای کردو نگاهی بهشون انداخت و گفت:کارشناسی پزشکی داری؟؟ 

 مگه چند سالته؟  

_  22سال مدرسرو جهشی خوندم اول و دوم رو  2)سالمه   



بودو گفت:اوک من اینارو برسی کردم میدم  )سری تکون دادو رو همه برگه ها ی ه مهر زد یه مهر که روش اسم جهان هک شده 

 پیمان 

روزه تمومش کنین   3و 2)اشکانم بلند شدو گفت:باشه فقط   

 )که گفت:قضیه شراکت شهاب رو چه میکنی؟ 

 )فکر کنم قبول کنم باالخره کار جداو زندگی جدا)بعد چشمکی به هامین زد که هامین گفت :کار خوبی میکنی_  

 )اشکان:خداحفظ 

احفظ خبر بده هامین:خد  

 اوک _  

 که از در بی رون اومدیم  

 بکم دور شدیم که ی ه جا پیچید و رفتیم تو اسانسور و منو تکیه داد به دیوارو دساشو باالی شونه من رو دیوار روبه من گذاشت و   

 )گفت:دوست داری به جای من دیگه با هامین کار کنی؟ 

 )!که من بدون مکث گفتم:نه  

 )!که گفت:چرا؟ 

 ...بعد برقا رفت و اسانسور با صدای بدی وایساد  

 

 و برقا رفت و تکون وحشتناکی و خوردو 

 با صدای بدی وایسادو تکون میخورد
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 جیغ زدم و پرت شدم 

 ولی اشکان انگار مجسمه بود   

 )!گفت:چیزی نیست فقط برق رفت 

 دوباره یه تکون وحشتناک دیگه ای 

 خوردو منم تکون بدی خوردم و دوباره 

 پرت شدم که حس کردم چشم ازاد شد و  

 لنز رو پام افتاد که یهو دستمو کشید 

 بلندم کردو نگام کرد وایی یعنی چشامو دید االن میگفت این دختره عقب افتاده اس گوشه لبش رفت باال انگار دهنش باز موندو با  

خت این چرا انقدر گرم شده بود!داشت می سوخت  حیرت نگاه میکرد که خواستم دستمو از دسش بکشم بیرون که حس کردم دستم سو  

 ..........که گفت:تو  



 که ادامه حرفش با اومدن برق قطع شدو دینگ آسانسور اومدو درش باز شد که دستمو ول کرد با یه سرعت غیر قابل باور رفت که 

 ...محو رفتنش بودم که با اومدن یه دستمال رو دهنم دنیا سیاه شد..... 

 

 "اشکان 

ان نداشت اصال باورم نمیشد غیر ممکن بود وقتی سرشو انداخت پایینو و روشو اونور کرد که متوجه انرژی خیلی زیاد شدم که  امک  

 کشیدمش سمت خووم و با دیدن عالمت صلح ویکتوریا خشک شدم  

 !اخه این بچه مگه میشد  

 ! قرن ها بود قرن هااااا حاال ات همین دختر بچه باید ملکه صلح میشد  

2قرن پیش همچین چیزی داشتیم که اونم مرد بود مردد  
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 نه نه اصال اخه امکان نداشت چطور این همه مدت متوجه نشدم اونروز که لنز نداشت باید میفهمیدم چشای مشکی پرکالغی جیغ که  

وش بود ویکتوریا !!!ااالن دیدم یه ملکه ت  

نه نه بای د مطمئن میشوم نوشته صلحم تو چشاشه ولی رهام چشاش این رنگی نبود اون سبز جیغ بود که ویکتوریا توش بود یعنی  

 این 

 دختر میدونست اینو که لنز میذاشت!؟  

 من اشکان ریئس کل خوناشاما متوجه یه ملکه صلح نشدم انقدر بی توجه و بی تفاوت بودم...

رق اومد بدون اینکه صبر کنم با سرعت مخصوص خودم رفتم پارکی نگ سمت ماشبن در صندوق و باز کردم یه دستمال که ب

 برداشتم  

 و روش دارو رو زدم رفتم سمت پناه حوصله توضیح بهشو نداشتم بکی باید به خودم توضیح میداد بدون مکث و صبر 

شوکه شدو یه دفعه شل شد گذاشتپش تو ماشینو و گاز دادم   ...... رفتم پشت سرشو دستمالو گذاشتم رو دهنش که  

 رسیدم دم.خونه رفتم تو پارکینگ خودم پارک کردمو بلندش کردمو رفتم سمت حیاط میله شو کنار زدمو وارد حیاط شدم از این خونه 

  متر حیاطو باید میگزروندم تازه به این خونه مسخره میرسیدم  300.... بخاطر همین بوم میومد 

 رسیدم دم خونه انگشتمو زدم به صفحه حس گروهو درش باز شد و پشت سرم بسته شد وارد سالن شدم و رفتم سمت نشیمن که نازی 

 !!!و دیدم واییی خدایاا این منو ول نمیکرداا گیر افتادیم  

 )!اشکان جونننن فکر کردی میتونی منو دک کنی عجوجی( 

 !عق

اومد اههه پناهو گذاشتم رو مبل و رفتم سمت در که باز کردم و گالره رو دیدم یا هلال هی من   که بعد صدای اون صدای در زدن مدام  

هفته پیش باهاش بودم ول نمیکرد ولی  1سال پیشم بود حاال نازی کنه بود 5نیام تو این خونه خدایا به صبر بده گالره دوست دختر   



 !این دیگه اعجوبه بود  

ولم کرد اشکان گفت منم ولش کنم االن اومدم پیش تو مگه نمیخواستی منو بگیری یادته گفتی با من_   کثافت چرا خونت نمیای زانیار  

 )!نامزد میکنی باهمه فرق دارم 

 !نه این رو نبود  

 باز تو چی زدی من دوست پسر چندمتم اومدی پیشم حتما بعد زانیار رفتی پیش الیاس بعدش اونیکی که اسمشو نمیدونم بهت نه دادن_  

 گفتی برم اوی زون این شم برو بابا بساتتو به جا دیگه پهن کن االن برو پی ش اونی که قبل من بود اسمش چی بود آ دادشت ولی یادم  

 )!نمیاد برو جانم برو  

 بعد خواست چیزی بگه که درو بستم که دستای ظر یف نازی اومد پشتم نوازش وار حرکتش داد که برگشتم و گفتم:حالتو ندارم نازی  

روز بامن باشی من گفتم ادم یه روز تیستم ولی تو   1برو!بسه دیگه چرا ول نمیکنی اونروز تو عروسی میالد اومدی پیشم گفتی میشه   

وندی تا اتاقم اومدی دیگه من بگم بروهم نمیری چه رویی داری خدایی  )!ولم نکردی تا خونم ا  

 نمیرم نمیرم به توچه ها!؟   

 !!!به من چه اینجا خونه منه_  

 )!ن.م.ی.ر.م_  

 که نمیری ها!؟ 

 )!نمیرم 
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 )اوک من میرم 

شتمش رو مبل   پناهو بغل کردمو رفتم سمت پله ها طبقه باال و و رفتم تو ی ه اتاقو درو قفل کردم گذا  

کتابو باز کردم و صفحه مد نظرمو باز کردم باید رو شونه راسته ناجی ی ه بال فرشته خیلی ری ز که با چش و خیلی دقت قابل  

 دیدنه  

 !باشه 

 !!!شونشو نگاه کردم و نزدیکش شدم که دیدم ای خدااا اینم داره 

تو اسمش باید حروف آ باید باشه چشاش رنگ جیغ یه چیز باشه و ملکه تو چشش وقتی عصبی می شه بزرگ تر و قابل دید تر شه  

 بای د 

کتابو پرت کردم یه گوشه و دستمو گذاشتم  رو مچ دسش یه حرف و باشه استینشو باال زدم اوففففف اینم داشت خدایا به من صبر بده   

رو سرم یعنی االن باید چیکار میکردم به کارن و ایگیت و تبسم میگفتم ای ن دختر بین ما دوم میاورد من اصال به ناجی های  

 ویکتوریا 

عد مرگشون ناراحت شم  اهمیت نمیدادم حتی فرصت آشنایی باهشونم نمیدادم !چون میترسیدم حس دوستانه چیزی بهشون پیدا کنم و ب  



هیچکی نمیتونست جتی ویکتور یا نتونسا صلحو بین ما بیاره حاال پناه اوفففف نه نه من فکرامو کردم نمیزارم پناه رو ببرن به 

 هیچکی 

ی میشد  نمیگم اصال فکر میکنم نمیدونم و بهش میگم لنزشو بذاره در نیاره حاال که نمیذاشتم بقی ه بفهمن یا ببرنش مادر خیلی عصب  

سالم بود فقط برای هم راز خواهرم کردم که مردو   20میفهمید من میدونستم حاال باید محافظش میشدم کاری که سالها پیش وقتی   

 نخواست تبدیل شه حاال بعد این همه سال من اشکان محافظ دختر کوچولو یی به اسم پناه شدم که تتوش رو دستم نمایان شد   

...  

 

یونه میشدم دیگه حال نداشتم واقعا رفتم رو کاناپه دراز کشیدم و خوابیدم ........ داشتم د  

 با حس خیسی رو صورتم مثل جن زده ها وحشت زده پریدمو به روبه رو خیره شدم با صحنه روبه رو خشک شدم این دختره دیونه 

م موش اب کشیده کرده بود با حرص نگاهش  بود شلنگ اب فشانی گل را اورده بود و نه تنها خودشو خیس خالی کرده بود من رو ه  

 ).....میکردم دوباره شلنگو برداشت و خالی کرد رو سرو گردنش و میگفت:گرمه.... .گرمممم  

 )بیااااا تو هم بیاااا یخ شووووو_  

 بیا مردم مست میشن این با ماده بیهوشی الکل اینجوری میشه خدایا به من صبر بده یه دفعه ابو گرفت رو من و پامو از زیر گرفت و 

 کشید که پرت زمین شدم و اونم اب می ریخت روم   

 )اهاااا حاال شدددد گرمت نشههه_  

خنده و عصبانیت نگاش کردم که خواستم از دسش بگیرم که بیشتر   تازه به خودم اومدم پامو از دسش کشیدم بیرونو وایسادم با حالت  

میریخت روم از دسش بعد کلی خیس شدن گرفتمو پرتش کردم زمین وگفتم:دیونه شدی!!؟؟؟چی کار میکنی پناهههه به خودت بیا 

 !نگاه 

 )! نگاه منو خیس خالی کردی خودتم که موش اب کشیده کردی  

به زمین زد که وایییی خدااا چه گهی خوردم این خوته خیسسسسس شددددددد من چجوری اخه واییی  که با خنده و شیطنت اشاره ای  

 خدااا االن چطور اینجارو تمیز کنم تو عمرم دست به سیاه سفید نزدم واقعا داشت گریه ام میگرفت شلنگو بستمو گفتم:تقصی ر توعه 

 )!همش تقصیر توعه  

 )! گرممه نفهم گرممممممم_  

شتم از اتاق تمیز کاری کهنه و تی میاوردم که داد زدم:د نگاه نگاه هنوز میگه گرممه هنوز می گه گرممه_ )!! دا  
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 رفتم اشپزخوته که نبود اصال به من چه تی و برداشتمو زمینو کشیدمو و خشک کردم لباسمو دراوردمو یه حوله برداشتم انداختم دور 

یدم شاید ما خوناشاما نمیخوابیدیم اما اون مال وقتیه که خون خوردیم ولی من خیلی وقته نخوردم .......گردنم دراز کشیدم رو مبل خواب

 و فردا باید به کاریش کنم......

 )!یه چیز داشت میسوخت چی بود اهمیت ندادمو رومو اونور کردم که صدای اهنگ اومد  



ووووو_ )!ههههههه واییییی خداااا این جارو ببین چقدر پریدن حال میده ه  

با تعجب از خواب بلند شدم که با صحنه روبه رو خشک شدم این چی زده بود یا هلال وسط سالن رو زمین تازه رو فرش ریش 

 ریشی 

 کوچیک اتیش روشن کرده بود!!!!!!!دوان دوان به سمت دسشویی رفتم و یه تشت اب پر کردم اومدم بیرونو ریختم رو اتیشه که  

یافه شاکی نگام کرد !خاموش شد و پناهم با ق  

 )!اشکی چرا حال مارو خراب میکنی چه زد حالی هستیاااا !ایشششش_  

 نه نه کم کم داشتم شک میکردم این مشروب نخورده !دیگه بس بود برام بلندش کردم که دادش هوا رفت:ولم کنننن ولم کننن بی  

 )!شعورررر  

اونجا کاری نمیتونی کنی دیونم کردی  )!پرتش کردم تو اشپزخونه و درو قفل کردم و گفتم:الغل   

...!ایندفعه خونه رم اب ببره اشکان بلند نمیشه !یه هدفون گذاشتم گوشمو پتورو کشیدم رو سرم و خوابیدم    

 هی نمیتونستم نفس بکشم هرکاری میکردم یه دفعه سرفه ام گرفت پری دمو هدفون از گوشم پرت کردم که خونرو دود برداشته بود یا  

 هلال رفتم اشپزخونه که سعی کردم درو باز کنم باز نمیشد هی زور زدمو زور زدم باز نشد  

 )!پناه پناه تو اون توییی پناااااااااهههههههههه_  

 صدای خنده ای دخترونه اومده و گفت:اره اره خیلی سرده توهم منو انداختی تو این اتاق بدون پکیجی کوفتی منم این دکمه هرو زدم  

م دارم میشم )! گر  

 که صدای سرفه از دردش اومد یهو یه جرقه به ذهنم خورد   

 )!پ...ناه...توروخدا..نگو...گازو..روشن ...کردی؟_ 

 )با سرفه گفت:گاز چیه!؟  

وایییی وای واقعا باز کرده بود درو با یه ضربه شکستم که دیدم گوشه ای خودشو چمع کرده بود و سرفه میکرد یه ماده بیهوشی 

در  انق  

 تاثییر داشت !که با دیدن دود اتاق خودم به سرفه بدی افتادم و رفتم سر یع و بزور فلکه رو بستم و بغلش کردمو از اشپزخونه زدم  

 ......بیرون و کل پنجره هارو باز کردم 
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دقه هم نخوابی دم دم اتاقش نشستم نگهبانی ببین به چه روزی افتادم ه یییی   1سرمو از گوشی دراوردم دیشب بعد اون گاز بازیاش   

تا شمع روشن کرده بود میگفت قشنگه و پرده رو هم با  3دیشب بعد اون گاز بازیش بهش شک کردم صداش درنیومده رفتم اتاقش 

 این 

ینهمه منو اذیت کرده بود مثل یه پیشی مظلوم خوابیده بود بخدا قبول نمیکردم محافظیشو میدادمش دست  قشنگه قش سوزوند تازه ا  

مین شب یه کاغد کادوش میکردن با یه مبلغ پول برش میگردوندن خدایااا  4مادر با میرفت پیش ایگیت یا تبسم یا کارن خودشون 

 حاال  



ش روشن کرد کبریت رو زمین پرده سوخته اشپزخونه ترکیده هیعیییییی یه نایلون  اینارو چطوری جمع کنم  فرش سوخته که روش اتی  

برداشتمو پردرو از جا پرده ای دراوردم و انداختم تو نایلون و گرش زدم دوباره تی رو برداشتم و زمینو ت ی زدم و جارو رو  

 برداشتم  

و رفتم اشپز خونه نه نه ای نو من نمیتونستم جمع کنم  با پناه  اشغاالرو جمع کردمو یه نایلون دیگه برداشتمو فرشو انداختم توش 

_االن هوا چطوره پناه؟(مشغول خوردن صبحوته بودیم هیچی نمیگفت میتواستم اذیتش کنم ولی چیزی نگفتم برای همین گفتم :  

 اب پرید گلوشو سرفه کرد که خنده ام گرفت و گفت:_چی؟(

د! که گفتم:_تازه میگه لیلی زن بود یا مر  

 گوشی و  

 .برداشتمو زنگ زدم ی ه خدمتکار:الو سالم برای تمیز کاری اشپزخونه مزاحم شدم(

 که صدای خنده زنونه ای اومد و گفت :_باالخره خططت رو پیدا کردم جوجو!(

دم و روبه وایییی این رازیه نبود؟ اههههه بسه دیگه گوشی پشتش رو باز کردمو سیم کارت رو دراوردمو پرت کردم زمین و شکون

( ��اب و هوا!پناه گفتم:_با خط جدیدم بهت پی میدم اگه پی ام پارو پذیرا باشین خانم مجری   
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خوابیدی نتونستیم صبح بریم پیش پیمان که  12بعد خوردن صبحانه به سمتش رفتم و گفت:انقدر ماده بیهوشی به دماغت خورده بود تا 

 شاکیه(

پیمان  ادم شوخی بود ولی برعکس تو کار جدی بود و هامینم انگار دوچهره بود یه دفعه جدی میشد یه دفعه میخندید ولی اشکان کارو 

و خودش همین بود کسی نمیتونست بهش بگه تو با فالنی اینطوری رفتار میکنی با اون یکی جور دیگه ولی با این حال مرموز بود 

نستم از کارش سر دراورد خودگیر بود نمیتو  

)اقای مهر من از فردا دانشگاه میرمو خوابگاهم شروع میشه و عضویتم رو قبول کرده ادرسش رو تو دفتر شرکتم سمت میکنم ببخشید 

 خیلی بهتون زحمت دادم( 

 

 اشکان"

تا زوج   2دم دوست داشتم مثل یه دفعه خیلی عصبی شدم انگار یه جوری شدم و دلم برای دیونه بازیای دیشبش تنگ شد یه جوری ش

نه البته اینو که دوست داشتم ولی نمیشد ولی مثل دو دوست تو این خونه باهم زندگی کنیم من ببرمش دانشگاه باهم بریم شرکت بامن 

ال کی تاحاال  بیاد خونه تو خونه باهم غذا بخوریم واقعا من کی تاحاال به این چیزا اهمیت میدادم کی تاحاال با  دختری دوست بودم اص 

ساعت بودم؟!تازه من محافظ این دختر شده بودم  من مسئولیتش رو قبول کرده بودم اگه میرفت همه چی   32با وختری بیشتر از 

 بدترو سخت میشد باید یکیم میذاشتم واسه کشیک وم دانشگاهش که صداش اومد و گفت:میشه بریم جنگل وسایلمو بردارم؟!( 

ه چیش تو جنگله)اره اره بریم( با این حرفش یادم اومد هم  

 سوئچو پرت کردم سمتش گرفتو گفتم ماشینو روشن کن تا من میام !( 



سری تکون دادو رفت این دخترام خیلی پرو شده بودن خطم خونم یادم باشخ دیگه برای پیدا کردن کیس پیش هامین و پیمان نگم این 

خونرم اثر انگشتی کردم که پیمان زنگ زد  حتما با یکی دوست   طمو عوض کردمونازی چیکار کرد ادرسمم پخش کرده کثافت خ

شده یا کات کرده مطمئنم!دوروزم تو این خونه نیام همه میفهمن نازی دروغ گفته اره این گندیه گه هامین و پیمان برام بار اوردن  

 خودشونم درست میکنن تماسو برقرار کردم....
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(الو  

 پیمان:)الو سالم( 

 سالم 

 پیمان:اشکانن خبر جدید به دستت رسیده بگو که به دست نرسیده میخوام دست اول باشم!(

 چه خبری میخوای ازدواج کنی پیمان؟

نه بابا مگه دیونه شدم ماکان دیونه شده میگه یه دختری اومده از کلبش که خودتم میدونه کلبه ماکان ممنوعه اس و هرکی یخوادم   

یتونه واردش شه ولی اون دختر واردش شده و وسیله ام برداشته تازه میگن دختر زیر زمین رفته جلسه گذاشتن ایگیت و کارن با  نم

مادر مادر بعد این همه سال میخواد افتخار بده و گفتن اشکانم باید بیاد تازه میگن ملکه صلحه بعد این همه سال اومده از نظر من که  

دن تا ناجی من که میگم زده به سرشون!(قربانی جدید گیر اور  

چی  اوه اوه وقتی گفت برم بنزین بیارم....خدایاااا  این دختر کال دردسر بوددد االن ...االن من چی بگم پیمان تتو دستمو بیینه که میبینه

 بگمممم!!!! 

 _اشکان اشکانننن صدای منو داری الوو؟!(

 صداتو دارم!( 

 خب چرا جواب نمیدی!( 

کجا مطمئنن؟!!حاال از   

 یه دلیل محکم داره!(

 چه دلیلی؟ 

 کارن هم دیدتش!( 

 خدااااا یااا به من صبر بده کارن از کجا در اومد اونم به این چیزا که خیلی اعتقاد داره بدبخت شدم 

 _تازه کارن گفته اگه اشکان نیادا ونو ایگیت کاری نمیتونن کنن هرچی باشه رئیسی!( 

میام (اوک اوک وقت کردم   

 شب میام پیشت اشکان خونه باشیااا!(



تا دیگه ولم نمیکنن از صبح تا حاال هی بهم زنگ میزنن یعنی چی  5پیمان خفه شو که من میام این دختره نازی اینجا دم  دره با 

بازی رو جمع دختره تو فضا مجازی همش منو خراب میکنه خوب شد بهش اسمم رو دروغ گفتم مگرنه ابروم رو میبرد این مسخره 

 میکنین این شره شرررر!( 

 قهقه ای زدو گفت:خوبه دختر شر به تو میاد!( 

 خفه شوو!(

(��اوک اوک حلش میکنم  

 حلش میکنیااا!!(

 بعد قطع کردم و به حرفاش فکر کردم وای اگه کارن دیده تو بد باتالقی گیر افتادم! 

 رفتم بیرون که با صحنه روبه رو خشک شدم  

و شیشه های ماشین شکسته و شال پناه افتاده بود زمین و چند قطره خون هم که خون پناه بود من میدونستم بوی اون   پ..پ..پناه نبودد

 بود رو زمین بود نه نه نمیشد نههههههه ..... 
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ذاری مخصوصا اگه طرف پیگیرت من باشم اشکان  حتی اگه بزرگترین ادم یا هر چیز دیگهای هم باشی بازم یه ردی از خودت جا می

تنها خوناشام که تو کل دنیا این همه سال عمر کرده بود و محبت های هدیه از طرف مادر داشت و هیچوقت استفاده نمیکرد ولی از 

ره و هزاران تاوان داره اون رو که پناه رو تو بیمارستان دیدم....عشق ،عشق چیزیه که نباید اتفاق بیوفته چون هیچوقت نتیجه ای ندا

و به مرز بدبختی میکشونتت وقتی عاشق شی دیگه هیچوقت ادم قبل نمیشی مثل من وقتی عاشق شی دیگه هرشب با دعای اینکه بیاد  

 به خوابت میخوابی و من نمیزارم دیگه این اتفاق بیوفته برای بار دوم! 

د..... این بو نشون میداد که کارن اینجا بوده خدایا من چقدر بای  

گاز دادم سمت خونه کارن و ماشینو پارک کردم و رفتم جلو در که از در اومد بیرونو درو باز کرد اون قدرتش همین بود حضور 

کارن!(  همرو حس میکرد که گفتم:_اومدم یه معامله کنیم  

 هیچ قیافه ای از یه هدم پیروز مند رو ندیدم حتی یه خنده بلکه هزارن تعجب تو چشاش! 

:چه معامله ای!؟(که گفت  

_خودتو به کوچه علی چپ نزن مزار با توهم مثل ایگیت باشم پس روراست باش باهم میدونم اوردیش اینجا واینجاس پس بگو در 

 اعضای دادنش چی میخوای ؟!( 

 کارن:_پسر تو دیونه ای منو و تو معامله ای نداریم کی و بردم چی میگی اخه بگو شاید کمکت کردم!( 

چه سوتی دادم چه گندی زدم تازه واس من رد رد هم میکنم بزرگ ترین ادم دنیا باشی و فالن خل زدم باز ! یعنی کی  وای وای من 

 لباس کارن رو بوشو کشیده گذاشته اطراف خونه من ! قصدش چیه چرا میخواد با کارن دشمن شم! همینم کم بود! 

ی؟!!!! که کارن داد زدو گفت:اشکاننننننن چرا نمیشنوییییی خوبییی  

 



 تازه به خودم اومدم و بدون اینکه جواب کارن رو بدم گاز دادم و رفتم 
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 پناه"

 

 _اونا کی بودن چرا هیچی نمیگی!(

 

پیمان:_اونایی که دستو پاتو بسه بودن میخواستن خونت رو....اها اها سوتی دادم اونایی که داشتن دارو بهت میدادن رو نمیدونم اما  

سردسته اشون کیه حاال بیا این اب رو بخور!(میدونم   

 _کی!؟؟؟چه مشکلی با من داره روز روشن دختر مردم رو میدوزه!(

 

 پیمان:_حاال چی درست میشه اسمش رو بدونی مثال؟!!!!!( 

 

 _اقا پیمان....(

 

 پیمان:_به جون تو پیمان نگی یه کلمه دیگه جواب نمدم!(

 

بود خونگرم که ادم خوشش میومد باهاش راحت باشه اما اشکان....  یکم  باهاش راحت شدم راستش یه جوری  

 

 _پیمان میشه منو ببری همونجایی که 

بودم؟!   

 

 چشمکی زدو گفت:خونه اشکان جونم منظورته؟!( 

 که با بهت گفتم:_اقای مهر رو از کجا می شناسی؟!!!!(

امضا  و داف ها و نویسنده بازی و..بعید میدونم نشناسی؟!(چشمکی زدو گفت:منو نشناختی پناه حانوم تاحاال دوست پسر نداشتی و   

 کمی فکر کردم که یادم افتاد پیماننننننن اره اره این بود اونروز عینک داشت االن نداشت اما چطور فراموشش کردم اخه! 

 _ببخشید من یکم فراموش کارم به یاد دارمتون میشخ منو ببرید همونجا؟!

 

میدونه.....(_ببینم راستشو بگو اشکان   



 

 که یه صدای اشنا صداشو قطع کرد:پناه اینجا چیکار میکنه هامین اینجا مرز ممنوعس تو اینجا چیکار میکنی؟؟!!!!!( 

 

این از کجا  پیداش شد هامین با اینا چیکار داشت ! که چشم افتاد به یه چیز خیلییی بزرگه سفید که تیله مانند بود نگاشون کردم که  

انگار با داد حرف میزدن ولی من هیچی نمیشنیدم هیچییی!! به سمت اون تیله حرکت کردم و دستم رو گذاشتم توش که رد شد  داشتن 

 امکان نداشت خیلی کنجکاو شدم و وارد شدم که حس کردم دنیا جلو چشم سیاه شدو به تاریکی مطلق رفتم......
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 پیمان"

 

 هامین:_یعنی ...یعنی چی اخه مگه میشه اون اون صاحب صلحه غیر ممکنه تو تو چطوری اوردیش اینجا اخه...(

 

که گفتم:همینطوره هامین باید باورش کنی میدونم سخته ولی تو این دنیا هرچیزی ممکنه خودت میدونی هرچیزی اون شهاب عوضی  

ایی شنیدم کنجکاو شدم و سمتشون رفتم که پناه و دیدم میخواست برای یغ اشنخونش بودم مدارکای شریکی و اورده بودم که صدای ج

 انتقام از اشکان بهش دست درازی کنه و کتکش بزنه به ادماش گفت بعدش پرتش کنن جلو شرکت مهر ( 

!؟(  هامین:واسا واسا اروم برو کی تا حاال اشکان دختری براش مهم شده که بخاطرش بخوان  از اشکان انتقام بگیرن  

 

 _اونو منم نمیدونم.....( 

که ادامه حرفم با دیدن رد شدن پناه از مرز  اون گرگینه ها قطع شد وای وای نهههه که دستشو گذاشت تو و به سمتش دویدم که  

 بخاطر باز شدن مرز ها دنیا رو حالت اهسته رفت و پناه رفت و با جسمش وداع کرد.. 

............. 

 

 

 اشکان"

 

دم پناه رفته بود قلمرو اون وحشیا دیگه نمیتونست برگرده اگرم میخواست ایگیت نمیزاشت چجوری من ولش کردم تو خیلی عصبی بو

 حیاط من چه محافظی بودم میخواستم پیمان رو با هامین خفه کنممم و غریدم:پیماننننننننننن!!!( 

 پیمان:اشکان توروخدا ببخش تقصیر من نبود خودش یه دفعه رفت اش......(

 _پیمانننننننننن!!!!(

 



 پیمان:اوه نگو که باز رو اون مد صدا کردن صدا افتادی میخوای عذاب....(

 _پیمانننننن خ.ف.ه.ش.و(

پیمان:من اون دختر رو از دست شهاب نجات دادم اما نمیدونم چطور حواسم پرت شد یهو نمیدونستم تو این قسم رو خوردی اخه این  

 همه سال....(

و با شک گفتم:شهااابببب؟؟؟!!!!اونم فهیمد؟!!!!!!! وسط حرفش پریدم   

 پیمان سری تکون داد وگفت:منم از همون جا فهمیدم بخدا!( 

 نفسم و با حرص بیرون دادم و نگاهم به هامین افتادو گفتم:توهم؟؟!!!(

میرفتم جلو همه کنفرانس میذاشتم خنده ای کردو سری تکون داد وگفتم:من تو مخفی کاری استادم باید یه کالس برای همتون بزارم 

 اینو میگفتم االن همه نفهمیده بودن!( 

 که گفتم:منو ببینین به هیچکی هیچی نمیگین گرفتین حتی به مادر!( 

 هردوشون همزمان گفتن:یعنی به مادر دروغ بگیم؟؟!!!!( 

م!( با قاطعیت گفتم:الزم باشم اوهوم!حاال اینارو ول کنین پاشید باید پناه رو برگردونی  

که هامین گفت:تو عقل از سرت پریده ها اصال گیریم دختررو پیدا کردیم به عنوان یه خوناشام میزارن ما تو قلمروشون بریم 

 عوضیا؟!(

با فکری که به سرم افتاد لبخندی زدم و گفتم:گاهی وقتا دشمنی با دشمن موجب جنگ میشه اما االن ما وقتشه با دشمن دوستی کنیم این  

ده هامین!( خنجر اعتما  

......... 

 

 پناه" 

   

 یه جای فوق العاده سبز بود بوی عطر گل 

 

هایی که نمیدونم اسمشون چی بود یکم   

 

 

جلو رفتمکه یه تابوت دیدم رفتم سمتشادما دورش وایستاده  بودن و سیاه پوشیده بودن و مه اونجا رو گرفته بود  ولی نمیدونم حس  

 میکردم ناراحت 

 

خوشحالن یه حس دپی وحشتناک داشتم نزدیکش شدم که در تابوت باز بود داخلشو نگاه کردم یه مرد نقاب دار که نیستن و برعکس  

 فقط چشاش معلوم 

 



بودو  اونم بسته بود ناخوداگاه برای مردی که ندیدمش نشناختمش گریه ام گرفت دلیل این گریه رو نمیدونستم یه حس از دست دادن  

د عاشقی ناخوداگاه گریه ام شدید تر و به سمت اون  دوست داشتن و باورم نمیش  

جنگل خیلی سبز سبز به رنگ سبز یشمی پناه بردمو دوییدم یه جنگل بدون حشره که یهو وسط راه حس کردم قلبم ایستاددو منم باهاش 

قط چشما و موهای بورش  حس کردم ایستادم و چشام بسته شدو اما چیزی مثل خواب ائمد تو ذهنم تو چشم رنگ این جنگل باز شد ف

 مشخص بود بقیه صورتش بقیه صورتش...این همون مرد تو تابوت بود یهو یه صدایی

 

اومد که گفت:_ مریم ناراحت شد باید برم دنبالش!!....       

ئاری بلکه به جنگل همه اینا تو سرم اکو میشد اونم چند بار یهو یه صدا کنار گوشم اروم گفت:_ اینده من و تو یکیه تو به اینجا تعلق ن

طبیعت طعلق داری....یهو همه جنگل و طابوت و از جلو چشم رد شدو پریدم خواب بود  یعنی فقط خواب بود غیر ممکن بود این یه 

خواب نبود چشمو برگردوندم که خبری از تیله سفیدم نبود که با صدای داد اشنا به خودم اومدم هنوز هیچی نمیشنیدم فقط صدای اون 

گوشم بود فقط که یه ماشین اسپورتیج داشت نزذیکم شد که اشکان دهنشو باز بسته کرد رو به پیمان اونم  مرد تو  

 

سریع اومد سمتم و بازوم رو گرفت و با    

 

سرعت جت دور شدیم .......    

 

 اشکان" 

  

 داشتیم حرفامون رو مثل هم میکردیم که پیمان یه دفعه داد زدو 

 گفت:_ پناااااه   

 نگاهشو دنبال کردم دلم مثل اتیش

سوخت چرا چرا این دختر برام مهم شده بود دلیلش چی بود     

 من من واسه چی اخه تا حاال دختری جز رها برام اینجوری بود اونم سال ها پیش..هییی 

و که دوست داری باید از دست بدی و من نمیخواستم برای بار دوم این طعم رو بچشم باید نمیدونم چرا هرچی  

از این دختر فاصله میگرفتم داشتم سمتش میرفتم که ماشین اون کثافت اومد این سمت شهااااببب سریع روبه پیمان گفتم:_ پناه فقط  

 ببرش  

گفتم :_ جوری باهاش رفتار می کنی انگار اون این کارو نکرده ماهم هیچی   پیمان سری تکون دادو سریع پناه رو برد که روبه هامین

 نمیدونیم تازه مهمون نواز تر از قبل هم باید باهاش رفتار کنیم اوکیه   

 که هامین با دهن باز نگام کرد گفتم:_  گاهی وقتا باید با افتاب پرست رنگ عوض کرد   

ن تکیه دادم که هامین گفت  واقعا افتاب پرسته  که شهاب پیاده شدو منم خیلی ریلکس به ماشی  

 با چهره ای گرفته اومد و گفت سالم   

 که با گرمی جوابش رو دادم سالم شهاب جان   

 بعد سکوت هامین رو دیدم با بازوم زدم بهش که تازه به خودش اومد و گفت سالم..شهاب  



سری تکون داد که گفتم:از این ورا!؟         

 که گفت:_واسه یه دختر یه دختره که تو شرکتت استخدامش کردی شنیدم خیلیم میشناسیش میدونی کجاس !؟  

 بی شرف االن لیاقتش این بود دهنشو خورد کنم ولی خودمو کنترل کردمو گفتم:اسمش ؟!( 

 

 _پناه( 

 عوضی میمون!! که گفتم:_می شناسمش نویسنده شرکته!( 

ون بردش امروز اومد خونم میخواستیم رابطمون رو باهم شروع کنیم باهاش اشنا شم یه هفته ای باهاش  _من فکر ردم پیمان باهتونه ا

 باشم و ببینم چیه!!(  

 که غرش هامین رو حس کردم خواست به سمتش حمله کنه که دسشو سفت گرفتم و گفتم:_خودشم بخواد نمیتونه!( 

چرا نکنه با توعه؟!( که دعن هامین و شهاب باهم باز موند که شهاب گفت :  

 _نه من اگرمجبور باشم با دست خورده دوستام نمیرم !(  

 که هامین و شهاب باهم گفتن:_دست خوردهه!!!؟؟؟؟(  

 گه چشی به هامین گنده کردم که حساب کار دسش اومد که شهاب گفت:اون دختر دست نخورده و پاک دامن یود اتفاقا !( 

 که گفتم:_تو از کجا میدونی شهاب نکنه باهاش بودی؟(  

 که گفت:نه ! خودش بهم گفت!(  

 دروغگو کذاب!  

 که گفتم:به حرفای دخترای این زمونه نمیشه اعتمادی کرد ( 

 که گفت:به هر حال من میخوامش!(  

 که گفتم:به هر حال من نمیخوام با کسی باشه!( 

 چرا؟!( 

.  _دالیل خودم رو دارم!(.....  

 _یعنی چی نه تو باهاشی نه باهاش رابطه داری پس به وجه منو اون میخوایم باهم باشیم به تو ربطی نداره تو فقط رئیسشی! 

این کلمه خیلی اذیتم کرد راستش حقیقت بود اما کی اینو به اون دل احمق میفهموند من دوسش داشتم رو نمیدونم عاشقشم رو نمیدونم 

باره کنم که گفتم:_من فقط اما من فقط رئیسش نیستم این نمیدونما منم من فقط به خود نمیتونم اعتراف دومن محافظشم رو نمیدونم 

 ریئسش نیستم!(  

که هامین با بهت نگام کردو گفتم:پس از این دختر فاصله بگیر شهاب!قضیه شراکتم  ایمیل میکنم برات بعد بدون توجه بهش سوار  

داد زم هامیننن!!!! ماشین شدم و پشت فرمون نشستم و   

 

🌸🌸 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 



 پارت هدیه 

 

که به خودش اومدو سوار شد اره اره من فقط ریئس پناه نبود من فقط براش اقای مهر نبودم اینو خوب میدونم خیلیم خوب.. که 

 موقعیتشون رو چک کردم که خشک شدم......  

م پناه رو زمین افتاده بود و نفس نفس میزد و نفس های سوزناک که انگار داره میمیره به سمتش سریع گاز دادم و رسیدم و پیاده شد

ا میشنن رو صندلی کارمندا براشون کار میکنن اما االن من دارم برای دویدم اره اگه من فقط ریئسش  بودم اینجا چیکار میکنم ریئس

ههههه!!!(  این دختر میدوئم ! که داد زدم: پناهههه پنااااه پناه  

نگاه تیزی به پیمان کردم که گفت:یه دفعه وسط راه اینجوری شدو بهش خواستم اب بدم که نقش زمین شد هرچی ازش میپرسم جواب  

 نمیده !( 

  

 همینجورس نفس نفس میزد و اهههههه های خفیف  میگفتم و گفتم :پنااه بگو چته بگو!(  

 نفش نفس اهههههه   

ه کن پناااه!(  _پنااااه با توام منو نگا  

 چشاش داشت بسته میشد که دسش رفت سمت جیبش و گفت:این هههههههه اهههههه اهههه اههههه اههههه اههههه اههه ههه  

داشت گریم میگرفت که اشکمو پس زدمو دستمو بردم سمت جیبش هیچی نبود بعد با دسش به یه چیزی کوبید ! دوباره اههههه اههههه  

اه اسم داشت فوری از  اشتمو کا محتویات توش رو خالی کردم که چشم به اسپری بزرگ افتاد ....... اوه پناش بلند شد کیفش رو برد

کمر بلندش کردم که نفساش خفیف تر شد انگار داشت میمرد اسپری رو درش رو باز کردم و چکیدم تو بیمیش که نفساش بلند تر و  

ر بود که برای یکی دلم سوخت تو قلمرو هزار نفرو میکشتم اما این من واقعا فقط تبدیل به جیغ شد و یه دفعه اروم شد  برای اولین با

 ریئسش نیستم! که هامین با لرز گفت:خوب..ه خوبه؟!!( 

 هامین کسی دلش نباید هیچوقت می سوخت کسی که برای بی تفاوتیش بهس مقام دادم و گفتم:پناه خوبی پناه !(  

جا با سرعت مخصوصم دور شدم و یه جا وایسادمو گفتم:پناااااه خوبیییی؟!!!!( بدون نگاه کردن بهشون مثل چت از اون  

 که گفت:تو فقط ریئسم نیستی!( 

که چشام دوتا شد این از کجا شنید تو بغلم بودو صورتم نزدیکش که سری به نشونه مثبت تکون دادم و روبه صورتم گفت :_خوبه که 

 درسته!(  

تا شدو دستشو گذاشت توموهام که .......  10نمیدونم چی شد نمیدونم چرا که یهو ناخودآگاه لبام رو لباش گذاشتم که چشاش   

 

ی از سر دوست داشتن و خواستن ...   یه بوسه از جنس پاک  

 میخواستم یه بوسه کوتاه باشه ....   

 اما نمیدونم چطور دستش رفت تو موهام بوسمون شدید تر شد .  

 دستم رو گردنش نشست  

 عطر تنش خامم کرده بود که یهو صدای داد هامین اومد  

بود چشاش گرد شدو از بغلم اومد بیرون دسشو گرفتمو با  مکث کوتاهی کردم که صداش بلند تر شد پناه که تازه به خودش اومده

سرعت مخصوص خودم به سمت هامین رفتم که از اینکه پناه رو با خودم اوردم پشیمون شدم دسشو ول کردم و به سمت کیمیا رفتم 

هامینم اون طرف کیمیا یه   خیلی عصبی بودم میخواستم هامین رو خفه کنم پیمانم زنده بگور مزاحما! کیمیا رو مرت کردم اونطرف و



خوناشام هم سن و سال هامین بود از  این عصبی بودم که کسی که دست راستمو در نبود من وضیفه قلمرو رو میگره نمیتونه از پس  

جیغ و صدای نحسش بلند شد:_تو نمیتونی  یه خوناشام دختر از اون روزی که پیمان تبدیلش کرد میدونستم یه شری تو راهه که صدای

 منو ول کن اتیشت میزنم هایمن!!!( 

 که هامین داد زد:_هر غلطی خواستی بکن!(

  که دختره به سمت هامین حمله کرد از این میترسیدم پناه بفهمه البته دیر یا زود میفهمید! داد زدم:هامیننننننن این دختره پرو رو همین

 االن ببر مگرنه خودتم نیست میکنم !( 

افتاد به خودش اومد و گفتم:چطور جرئت میکنی در بودن من اینطوری رفتار کنی؟!( کیمیا که تازه چشش به من   

کیمیا یه دختر خیلی خالفکارو بد بود اگه بگم با کل قلمرو من بوده دورغ نگفتم حتی منم داشت خام میکرد ولی انقدر ازش بدم میومد  

ست سفید و الغر مردنی که گفت:_معذرت میخوام!( فتم دختری با چشای عسلی و موهای بلوند پسرونه و پوکه سمتشم نمیر  

 که گفتم:_زودتر برو!تا نیستت نکردم!( 

 مزاحم دختره مزاحم حساب هامینم میرسم! 

 که بدون گفتن چیزی دور شد و نگاه بدی به هامین کردم و روبه پناه گفتم:پناه برو تو ماشینن!(

میخوای با اینا حساب تورم برسم؟!!( که حرکتی نکردو داد زدم:پنااااه نکنه توهم نمیشنوی و   

که بدون حرف سریع به سمت ماشین رفتو درم بست که نفسی کشیدم و گفتم:_خیلی بی عرضه این پیمان من تورو ریئس تازه تبدیل  

ر شده ها کردم جایی خطرناک که همه به خون تشنه ان و تو بهشون یاد میدی با چطوری از این بخش به بخش هامین برن و از کا

س یه دختر بر بیای و باید منو صدا کنی؟!!!یاتو هامین بعد بخش پیمان بخش تو اینه که  هامینم کارت سخت تره بعد نتونستی از پ

یادشون بدی چجوری یه خوناشام واقعی شن و یه خوناشام چجور قابلیتی داره و چطور میتونی میون انسان ها مثل ها زندگی  کنن  

خوری!؟؟؟خاک تو سر فرق جفتتون کنن! اونوقت از یه دختر کتک می  

 

 هامین گفت:اشکان بخدا انگار یه جرعت خاص یه چیزی باهاش بود یه زره مونده بود منو زیر کنه!( 

که پیمان پشت بندش گفت:اره حتی دونفری گرفتیمش باز حمله کرد چشاشو خون گرفته بود بخدا تقصیر ما نبود وقتی ما از پسش 

صدا کنیم! تازه وقتی حلش دادی یه قدم تکون خورد انگار یه چیز باهاش بود!(  برنیومدیم گفتیم تو رو  

 

پس با دنیز معامله  dبه حرفای پیمان فکر کردم نه اینا انقدر بی عرضه نبودن که یهو با چیزی که رو زمین دیدم خشک شدم عالمت

منتظر بود هامین   ا این دختر رابطه نداشته باش اون همیشهکرده بود تا بیاد با هامین تصفیه حساب کنه هامین هزار  بار بهش گفتم ب

 بهش پا بده وقتیم دید من نمیخوامش رفت سمت هامین 

رو از زمین برداشتم و گذاشتم جیبم دنیز نباید این کارو باهاش میکرد شاید دنیز قدرت مند ترین زن دنیام بود البته با تقلب  dعالمت 

پیدا کردم ولی هرچی ولی من از شما این   د که روبه بهشون گفتم :_خب دیگه ساکت شین نشتی روولی نباید رو من شمشیر بلند میکر

رو دادم واسه شراکت!(  6انتظار رو نداشتم االنم به ایمیل اون شهاب درخواست موافقت با شعبه   

 که صدای هامین بلند شد:چرا شراکت باهاش رو قبول کردی؟(

ما برام سواد هایی داره!( _چیکار میکردم تو می گی بعدشم حت  

امین زنگ نازی مخم سوت کشید و گفتم:_هامین بجای حرف زدن برو اینو جمع کن اینووو خط جدیدمم پیدا   54که با دیدن 

نفره بخدا چرا گیر داده به من با من بود به دوست پسر دیگه اش زنگ میزد تو پارک بودیم به دوست پسر  6کرد!دختره روزی با 

میزد با من عکس میگرفت و گنارش دوست پسرای دیگه اشو فتو میکردو میگفت خواستگارام صف کشیدن راوانیه!( دیروزش زنگ   

 که خنده ای کردن جفتی و پیمان گفت :تنبیه خوبی برات پیدا کردیم!( 



یه دختر کتک خوردیم  که سری سوالی تکون دادم که هامین گفت:این همه دروغ تو یه روز گفتیم این همه استرس کشیدیم اینهمه از 

 دیگه جای سوال داره اقای مهر؟!!(

 

 خندیدم و گفتم :_ ولی جدی این دختررو شرشو کم کنین! 

 که جفتی سری تکون دادن و هامین گفت:_پناه چی میشه!؟(

 _به زندگی عادیش ادامه میده تا ببینم کی به مادر فرصت کنم راستش رو بگم!( 

گفت:اوهاااااا!( که سری تکون دادو و پیمان   

 سری سوالی تکون دادم که گفت:عوضی رو ببینااا!( 

 هامین:خب بنال دیگه!(

 که گوشیش رو با حالت ناراحتو عصبی گذاشت تو جیبش و گفت:_چیز مهمی نی!(

ود برای بار نگاهی به ذهنش انداختم که مخم سوت کشید گوشیمو سریل برداشتمو با پیج فیکم رفتم تو  پیج رها که...واقعا راست  ب

هفته پیش طالق گرفته بود ! داغون شدم واقعا دروغ میگفتم برام مهم نیست مهم بود تو یه لحظه کل  2سوم ازدواج کرده بود همین 

اتفاقاتی که با پناه تجربه کردم یادم رفتو نفرت جاش نشست گوشیمو پرت کردم زمین از جنس پاکی وجود نداره همشون از یه جنسن  

میرن و به خوشیشون میرسن! که پیمان فهمید و با حالت ناراحت گفت:من از اول گفتم واسه این زنیکه ناراحت نشو!( ولت میکنن و  

بدون توجه بهشون سوار ماشین هامین شدم و گاز دادم رفتم خدا لعنتت کنه خدا بکشتت بچت مونده بود اه چرا این دختر روانی بود  

ه داشته باشیم و بعد من با یکی ازدواج کنم بعد با تو!  میگفت با ازدواج حال نمیکنه و بیا رابطروانی وقتی بهش میگفتم ازدواج کنیم 

نفر دیگه هم بود یه روز میخواستم بهش پیشنهاد ازدواج بدم که دیدم عروسی   3تازه ادعا میکرد عاشقمه وقتی با من بود همزمان با 

بودم ولی االن فقط ازش بدم میاد و عصبی میشم میبینمش......  کرده! اون یه روانی به تمام عیار بود ولی من عاشقش  

 

 پیمان"

 

شوک زده به اشکان خیره شدم کاش پیام جاوید رو نمیدیم، کاش، چه غلطه اضافی بود کرده بودم این دختره کثافطم این لجن به تمام  

ار کردی این ادم خندون و به جونون کشوندی!(معنا بود میره برگه سونوگرافیشو پست میکنه! هامین اومد سمتمو گفت:_باز چیک  

(��_نمی تونی حدس بزنی اشکان باچی به جنون میره؟!  

 

 هامین:_چه ..چه حدسی.....نکنه..نکنه اون دختره لجن باز؟!!!!!(

 

 سری تکون دادمو گفت:چیکار کرده!؟(

 

هفته قبل طالق گرفته بود ازدواج کنه!(  2_حامله شده! و دوباره    

 

دو گفت:فکر کردم چیشده دیگه باید عادت کنید! اشکانم همیشه ادمای اشتباه رو دوس داره دختر به این خوبی و پاکی  پوزخندی ز

 جلوشه میره واسه اون سل**** اشک میریزه!



 

 _راستییی بیا پناه و اشکان و جفت و جور کنیم خیلی بهم میان نه؟!!!

 

 که گفت:_من گوه خوردم نازی واسه هفت جدم بس بود! 

 

 که گفتم:_نازی با پناه فرق داره!( 

 

 حاال بریم این دختررو برسونیم بعد ببینیم اشکان کجاست! تازه من میخواستم واسه این دختره خودم به قصد جدی استین باال بزنم!(

 

 خنده ای کردو گفتم:_خفه شو! 

 

 هامین:اوک اوک بریم!

 

 پناه"

 

مثل خوال همراهیش کردم چرا چک نزدم بهش چرا نگفتم ولم کنه چرا بهش نگفتم این کارو انگشتمو به لبم زدم وایییی خداا من چراا 

با مشین بدبخت هامین رفت! کال عادتشه همه چیو نامعلوم میزاره و میره!حتما مهریه حتما  تکرار نکنه!تازه اون چرا مثل گاو گاز داد 

حتمالش کم تر بود چون فامیلیش مهر بود!مثل فامیلش خودشم همینه یا مهری یا خردادی البته خردادی ا  

 پیمان اومد تو ماشین و گفت:_وسایلت!(

 

 اههه اینارو از کجا اورده بود که گفتم:واقعا ممنونم ببخشید امروز خیلی من اذیتت کردم واقعا عذر میخوام!( 

ندارهههه!( تا شد نگاهشو برداشت و گفت:_امکان   9که نگاهی به لبام کردو چشاش   

وای یعنی چی دید ابروم رفت چمدون رو گذاشتم جلو صورتم و خندم گرفت داشتم دیونه میشدم خنده ام گرفت از اینکه اشکان مهر  

منو بوسید! خنده ام گرفت که یه ادم چشم سبز بهم گفت مال اونم! خنده ام گرفت از اینکه اقای مهر بزرگ گفت فقط رئیسم نیست! خنده  

اینکه دارم میخنده ام لنزم باال پایین میشه! خنده ام گرفت از اینکه پیمان تهرانی دوست صمیمی و شریک تجاری اقای   ام گرفت از

مهر متوجه بوسه منو رئیسم شده! خنده ام گرفت از اینکه جلو همه ابروم رفتو اسمم عود کرد! خنده ام گرفت از اینکه االن دارم  

پیمان داره میگه:پناه پناه خوبی چرا میخندی پناهه؟!!(  میخندم! و خنده ام گرفت از اینکه  

خنده ام گرفت از اینکه هنوز نه دوست پسرمه نه شوهر نه نامزد اجازه دادم منو ببوسه و من سوال این پیمان رو جواب دادم گفتم  

 دوست پسر ندارم ولی دوست صمیمش رو می بوسم! 

 

ه گفت :_یه تو سالم بودی توهم رد دادی تموم شد رفت!(یه دفعه به خودم اومدم و خندم رو قورت دادم ک  



که با شرم گفتم :ببخشید اخه یه ..هیچی ببخشید اقای تهرانی...پیمان من متاسفم حالم امروز خوب نیست! شما نمیخواد زحمت بکشین  

دل نگرین امروز ناخوشم!( منو برسونین من تب دارم هزیون میگم کارای عجیب میکنم اسمم عود کرده حالم بده چیزی میگم به   

 که سری تکون دادو با خنده گفت : معلومه به خودت فشار نیار خونت ادرست رو بگو برسونمت!(

 _چیزه! من خونه ندارم تو خوابگاه دانشجو ها میمونم!( 

 که با تعجب گفت:_خوابگاهه،؟!!!( 

 _اره(

 که گفت:خوابگاه کدوم دانشگاه؟! 

 _شهید بهشتی!( 

و گفت:شهیددددد بهشتیییییی؟@@@@@!!!^£€$%%£( تا شد 20که چشاش   

 

 _اره!(

 

 پیمان:_رتبت چند بود؟!!(

 

_920!) 

 

 که با دهن باز گفت:نه من دیگه حرفی ندارم امروز به اندازه کافی شک بهم وارد شده ادرسش رو تو مکان یاب دال بزن برسونمت!( 

 

خدایا من که نفهمیدم این ادم منکه میخواد یا نه چرا منو دیونه کردی؟ لوکیشن رو زدم و به خنده ام ادامه دادم هییییی   

............... 

 

 _رسیدیم!( 

 

 چمدونم رو دست گرفتمو گفتم:_ممنون ..پیمان بازم ببخشید امروز زحمت دادمو اگه بی احترامی کردم واقعا عذر میخوام !( 

 

ی هستی که تاحاال دیدم!(_این چه حرفیه تو با احترام ترین و بی زحمت ترین دختر  

 

سری تکون دادمو ساکمو دست گرفتم همه یه جوری نگام میکردن ماشین پیمان مزا تری مشکی بود و همه براش سوت میکشیدن که 

 داد زدو گفت :_خداحفظ!(

 منم داد زدم:خداحفظ!!( 



 

ونو اتیش میزدن! همه فکر کرده بودن دوست  که نگاه همه به رنگ حسادت تغییر کردو و چشم غره اینا اشکانو کنارم میدیدن خودش

 پسرمه!

نفری بودن سمت یه تخت رفتم که یکی اومد و   8رفتم و به سمت یه تخت رفتم و حدود  ab4بدون توجه بهشون به سمت اتاق 

 گفت:اینجا جای منه هرییی!( 

 استغفرهللا به سمت تخت بعد رفتم که سمتم اومدو گفت:اینجاهم!( 

ازم اومد و گفت :اینجاهم کل تختا واسه منه اگه میخوای واسه تو یکیش بشه باید به حرفم گوش کنی  به سمت بعدی رفتم ب

 کوچولو!.......... 

 

12نه  6رمان   

 به قلم : ستایش.ت  
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و تو یه سقفیم!  این چی زده که گفتم:_مگه بچه های اینجا ادم نیستن اینجا مگه طویله اس که تو قانون بذاری هممون داریم پول میدیم 

 تو یکی فقط اینجوری بچه های دیگه گاون؟؟! 

 

نفر اومدن مثل بادیگارد کنارش اومدن و همه باهم گفتن:_تنها نیست!( 5که پشتش   

 که یه دختر مو مصری با موهای قهوه ای پوست سفید و چشای قهوه ای اومدو  

 

گفت:_عزیز چته رم کردی حتما تازه اومدی که مارو نمیشناسی اینجایی من رئیسم این عزیزم من مسئول کردم ایناز جون بهش  

 بفهمون چجوری باید صاحب تخت شه!(

 

میدی خوابگاه پسرا یه دور با همشون الس میزنی تا بهت اعتماد   12ن به بعد شبا که اومد کنارم و گفت:_تو فضول خوبی میشی از ای

 کنن بعد برام زیراب مهراب رو میزنی!( 

 

پس سروش واسه این میگفت نرم اونروز اشکان قیافش توهم رفت من با زور به اشکان ب میگفتم اینا چی زدن که گفتم:_االن با مدیر 

 برمیگردم!( 

 

لندی کردوکه خنده مستانه ب  

 

گفت:_مدیرم باماس اتفاقا بهش بگی میگه حرفمونو انجام بدی تازه مدیر خوابگاه پسرارو دوست میگه براش فضولی کنی چی فکر  

 کرده میخوای گوش نده به حرفامون تو خیابون بمون!(



 

!( که فاطمه اومدو گفت:_اهههه تند نرو ایناز معلومه گوش میده کیه اینجا به حرف من گوش نده  
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 _معلومه گوش نمییدم چی فکر کردی! همینم مونده با پسر مردم الس بزنم!(

که کل بچه های خوابگاه خندیدن و بهم میگفتن احمق!! که اینازه یه نگاه به فاطمه کرد و فاطمهه سر تکون دادو اشاره به من زد که 

هوا! سرم گرفتو شروع به گیس کشی کرد که صدا جیغم رفت اینازه رم کرد سمتمو موهامو از   

 فاطمه:_تو اینجا تنهایی و هیچکی باهات نیست پس به عواقب کارات فکر کن !(

ساله تو مبارزه کار  10یهو نمیدونم چی شد که دنیا برام سیاه سفید شد و همشون میخندیدن یهو زورم زیاد شد اندازه یه ادم حرفیه که 

وایسا   اینازو گرفتمو پرتش کردم اون سمت که پرت شدو جیغش رفت هواا یه دفعه لنزم افتاددد واییی خدا اخهه االنمیکنه موهای 

 ببینم من چجوری اینو زدم! که فاطمه به سمتم هجوم اوردو گفت:_وحشی یکی از مارو میزنی ادمت میکنم!( 

دو پرت شد عقبو و گفت:_مظلوم گیر اوردین شهر هرت اینجااا!(اومو سمتمو در تالش بود لباسامو دربیاره! که یه دستی هولش دا  

 از این صوا میخواستم پرواز کنم خوشحال شم بغلش کنممم ریحانه اینجاا بودددد!!!! که فاطمه:_ به چه جرئتی منو هل میدی!(

 ریحانه:_به همون جرعتی که اینجا پول میدیم!( 

بهتون نمیدن تا من نخوام!( فاطمه:_به پول دادنتون ادامه بدین اینجا تختی  

 که ریحانه گفت:_به جهنم رو زمین میخوابیم تا کثافتی مثل شما شیم!(

 فاطمه :_عنتر به کی میگی کثافت!(

 به سمت ریحانه هجوم برد که جلوش دراومدم و گفتم :_دست از سرمون بردار تخت نمیخوایم ولمون کن دیگه!(

کنه!(که مکث کردو گفت:_باید عذر خواهی   

 نگاهی به ریحانه کردم که گفت:_بمیرم به تمساحی مثل تو رو نمیندازم!(

 که باز خواست گیس کشی شه که یه زن مسن اومد و گفت:_فاطمه بسهه!!!(

 فاطمه:_رقیه توهم واسه من زرنگی !( 

 رقیه:_خجالت بکش با دوستاتت اینطوری  رفتار میکنی !( 

ارین تا به حرفشون گوش کنین خانم مدیرم با ایناس پس حرف نزنین و تمومش کنین  بعد اومد سمت منو ریحانه گفت:_تخت ند

 دخترم!( 

 بعد  راهشو کشیدو رفت 

 

به قلم ستایش.ت   12نه 6رمان   
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 با بهت بهش نگاه کردم که رفت و فاطمه پوزخندی زدو اکیپشم خندیدن کثافتا!!

( ریحانه گفت:_ولش کن یه دوروز رو زمین میمونیم!  

تا دوشک و یه پتو زمستونی گنده اورد و گذاشت زمین و گفت:_فعال با اینا سر کنین!( 2سری تکون دادم که رقیه خانوم اومد تو   

 سری به نشونه مرسی تکون دادم که فاطمه گفت:_اوهاا دیگه چی پتوهم میدی بهشون!( 

بود که فاطمه میترسید ازش!  رقیه خانوم چشم غره ای رفت بهش که حساب کار دستش اومد این رقیه کی  

جامون رو پهن کردیم و وسایلمون رو چیدیم و لباسامون رو با یه لباس خونه عوض کردیم و ریحانه گفت:_باورم نمیشه تو به اتاق 

 باهمیممممم!( 

 که گفتم :_مننننمم!(

دختره بود گفت:_ایییی چه احساساتی!(  بعد بغلش کردم که اونم بغلم کرد که اون دختره که تازه فهمیدم اسمش پینا تو اکیپ اون  

شب بود و خوابمون برد با  1که ریحانه درد زیرلبی  گفت خندم گرفت یکم به گوشی باهم ور رفتیم کلیپ خنده دار دیدیم که ساعت  

ثثنیوثنثنثنن #؛+*×*#،# صدای پی امی که اومد بهت زدم! بقم  

 

ع رفتم توش که نوشت بیا پایین پایینم !!!(سری aوای باز قاطی کردم فقط صدای پی ام اون میگفت   

 واییییی اشکان اشکاننننن گفت بیام پایین برای چی؟؟؟!!!!
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از جام بلند شدم ریحانه خواب بودو تکونی خورد یواشکی رفتم که فاطمه متوجه شدو به اون مینا هه سر تکون داد که اومد جلو درو 

 گفت:_کجا به سالمتی اینجا نمیتونی هروقت میخوای بری بیای!

 _به توچه اخه!

 دستی به صورتم کشیدو گفت:_میری دوست پسرتو ببینی اگه میری پیش اون عیب نداره!(

 _خدایا گرفتاری شدما نصف شبی ولم کن ای بابا!( 

یدمش روبه ماشین خودش تکیه داده بودو سیگار میکیشید وقتی  از جهت مخالف رفتم و از پله ها پثل جا رفتم پایین و رسیدم حیاط که د

 منو دید با مظلومیت نگاهی بهم انداخت انگار که افسوس میخورد گفت:_توهم حسی به من داری پناه؟!(

گفت مگرنه  این از کجا میدونست که عاشقشم اونم اندازه دنیا یعنی اونم بهم حس داشت که اینو  ��با این سوالش صورتم دقیقا این شد

 مرض نداره که! خودتو جمع کن پناه معلومه مسته!!! 



 

اشکان:_با توام ! اره دیگه همه دخترا مثل همن همه مثل رها اخه تو چطوری میتونی مثل یه ریئس یا یه دوست با من رفتار کنی یه 

نزدیک بود االن خودشو مینداخت ور  روز منو میبوسی یه روز میگی اشکان یه روز اقای مهر فاضت چیه!؟ هر دختری مثل تو بهم 

ی با  دلم اما تو از خونه من رفتی خوابگاه تو خونه من بودی به اتاقم نیومدی مثال میخوای بگی من دختر دست نخورده ام و تو زندگ

 کسی رابطه نداشتم چطور میتونی نگاه هامو به خودت ببینی بازم مثل االغ رفتار کنی؟!!!( 
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 من خودمو به اون راه میزنم ؟!! نه این حالش خوب نبود! من عاشقتم عاشق تو هوشیاری تو خواب ولی تو ا 

تو مستی هم ادعای عاشقش نمیکنی اصال رها کی بود؟! که کنارش نشستم اونم رو زمین نشست و سرمو به شوته هاش تکیه دادم و 

 گفتم:_ رها کیه؟!( 

کردو گفت:_عشق سابقم!( که نگاه خاصی بهم  

 با این کلمش قلبم تیر کشید پس واسه همین بود ازدواج نکرده بود عشق داشت با بغص گفتم:_خب چرا باهاش ازدواج نکردی!؟( 

 

اشکان:_چون هوس باز بود تنوع طلب بود با کسی بیشتر از دوروز نمیتونست! انگار که یه مرد بود جای زن دختر عمو و پسر عمو  

ز اونجا بهش عالقه مند شدم یه روز بهش گفتم:_تو زندگی مشترکمون هم میخواد با مردای دیگه باشه؟ میگفت این چه سوالی  بودیم ا

بار ازدواج کرده !(  4میپرسی معلومه اره! منم بهش گفتم نمیشه و رفت االنم   

 

واقعا پناهی!( هر کلمه ای که میگفت بغض میکردو من گریه! سرشو گذاشت تو گودی گردنم و گفت:_تو  

 اره

من پناه بودم ولی کی پناه من بود بسه دیگه منم ادمم باالخره فردا یادش نبودو مست بود برای همین گفتم:_اون یه روانی بود و لیاقت 

 همیچین ادمی رو نداشت ولی من نمیگم دارم ولی دوست دارم حتی اگه تا اخر عمر منو نخوای تو قلبم دارمت!( 

 

موهامو نوازش کردو عطرشو کشید تو ریه هاش و گفت:_من ..شاید ندونم چی میگم ولی منو خام خودت کردی   ��پن چی گفتم چی 

 سنجاب کوچولو من خیلی دوست دارم و اینو نمیتونم به خودم اعتراف کنم که واسه بار دوم قلبم رو برای یکی باز کردم!( 

 

ه شد رو سرم سرشو به صورتم نزدیک کردو لباشو رو لبام گذاشت که دیونه شدم این  انگار تو یه لحظه کل گل های دنیا ریخت

کنم ها؟ دستش رفت تو موهام یه دستش رو کمرم حرکت میکرد منم همراهیش کردم و  میخواست امشب منو سکته بده منمم برم مست

اومده بود _پناه پن عاشق رها نبودم!(دستمو تو موهاش کردم که چنگی به موهام زدو یه دفعه ولم کردو منم نفسم بند   

 

 پس دوساعته چه زری میزنی!!!؟؟؟؟ اینو تو ذهنم گفتم که گفت:_من دوستش داشتم ولی االن دارم میفهمم معنی عاشقی چیه!؟
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هندی ها افتادم همینجور داشتیم خیس میشدیم اما در عجب بودم  نه این امشب منو میکشت بارون یه دفعه شروع به باریدن کرد یاد فیلم 

 که این چرا انقدر داغ بود که گفت:_تو چی تاحاال عاشق شدی؟!(

 _اره !( 

 _کی؟ میدونی عشق چیه اصال؟!!!(

رو تحمل کنی  خنده ای کردمو گفتم:_مثل دیونه گی اسمش زندگیه ! وقتی عاشق شی دیگه اون ادم قبل نیستی هیچوقت نمیتونی نبودش

 و اون کسم روبه رومه!( 

 

چشاش برق زد داشتیم خیس میشدیم و اون حال میکرد سرشو رو شونه ام گذاشت و خوابید  وااا! یعنی الکی به من امید داد!؟ حودم با  

ش میکرد واش کن این بارون خنده ام گرفته بود دستم به شدت میسوخت و خورده بود به تیغه سنگ کنارم که دستم بریدو بارون تمیز

 چی بهتر از اغوش عشقم بود من داشتم وا میدادما وااییی یه امشب و بس کن پناه منم چشامو بستم خوابم برد...... 

 

 اشکان: 

 

چشاش بسته بود من اینجا چیکار میکردم فقط یه چیزو یادمه که راجب رها باهاش حرف زدم نمیدونم  چی گفتم اصال باید ذهنش رو  

ایی  ا بهش گفتم چزا من نسبت به این دختر اینجوری شده بودم چرا بوسیدمش تازه داشت یادم میومد گفتم عاشقشم!!!! ومیخوندم که چی

اشکان خاک تو سرت واییی اونم گفت عاشقمه ! چی شد دیشب! من وقتی کناره این دختر بودم دنیا برام مهم نبود این زندگی بود من 

ی میبوسیدمش یه چیر مثل زردآلو دلمو میسوزوند! خیلی حالم یه جوری بود دوسش داشتم!  این دخترو میخواستم دوسش داشتم وقت

وقتی پیشش بودم با وقتی که پیش رها بودم فرق داشت پیش رها  حس ناامنی  بدی ولی پیش این حس امنیت من دوسش داشتم! دسش  

یگفت زود باش خون اون دختر صلح رو بچش خون اون   داشت خون میومد واییی خدا چه گرفتاری شدیما من اخه...یه حسی درونم م

انتخاب شده مادر دختری از جنس پاکی دختری دست نخورده! میدونستم کار اشتباهیی بود ولی قشنگ ترین اشتباهم میشد!لبمو به 

 گردنش نزدیک کردمو......... 
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یه چیز دیگه بود و هیچ خوناشامی حتی من در جلوش عاجز   واقعا خونش با ادم های دیگه نمیگم فرق داشت اما خون دست نخورده

مثبت بود لبمو نزدیک گردنش کردم و دندونم رو توش فرو کردم که یه قطره اش باعث شد هوش از سرم بپره  oبود گروه خونیش 

حانش خون کسه دیگه ایو دومیو چشیدم سومی که دیگه کافی بود داشت بیدار میشد خودمو سریع ازش جدا کردم باز میخواستم با امت

ش شدم اما نه من اینکارو نمیکنیم نمیخواستم فقط خون اونو میخواستم بعد سالها باالخره اعتراف کردم که بهش نیاز دارم دوباره نزدیک



زی سریع ازش جدا شدم و سوار ماشین شدم و گاز دادم نه نه اینجوری نمیشد دارم خودم رو گول میزنم تو شرکت که میدیمش یه رو

ر باشم ........ میاد که دیگه نمیخواد خود دا  

 

 پناه:

 

 یه حس شیرینی داشتم که وقتی ازم جدا شد یه گردن درد شدید گرفتم ! بلند شدم که با صدای نگهبان به خودم اومدم   

 _دخترم خوبی چرا اینجا خوابیدی؟!!(

 بلندشدمو و گفتم:_خوبم خوبم خوابم برد!(

ا میخوری برو تو تا صبح بارون بود!(سری تکون داد و گفت:_سرم  

یهو یادم اومد تا صبح با اشکان زیر بارون .... اما خیلی نامرده میتونست بیدارم کنه! چه جنتلمنم هست بیشعور! که به نگهبان 

 گفتم:_ساعت چنده عمو؟ 

ونیمه!( 7_دخترم ساعت   

داشتممم که دویدم و گفتم:_خسته نباشید!(کالس  8با حرفش خواب و اشکان و همه چی از سرم پرید من   

دوان دوان به سمت خوابگاه رفتم که سالن غذا خوری پر بود ریحانه اشاره ای زدو با اخم گفت:_هیچ معلوم هست کجایی خانوم  

 خانوما!.... 
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 _تو حیاط خوابم برد ولش کن بد بریم!(

(��میمونیا البته من گشنمهکه گفت:_من خر بابا ! ولش کن چیزی نمیخوری؟!گشنه   

خنده ای کردمو گفتم _اوک   (!��بعد بیشتر خودش رو مظلوم کردو گفت:_هیچکی یار اب میوه تیتاپ من نمیشه ها تیتاپ خرسی ها

 البته کرانچی فلفلی هم روش !( 

 که چشاش برق زدو گفت:_دوغ من فراموش نشه ها!(

 جفتی خنده ای کردیم و گفتم:_بدو که هوس کردم!(

تا دوغ! تو   2کرانچی و  1تا اب میوه پرتغالی و  4تا کیک خرسی گرفتیم و  6سه سوپر مارکت روبه  ور خوابگاه بودو رفتیم توش 

 راه خوردیم و خندیدم رسیدیم دم دانشگاه رفتیم تو ولی کسی نبود! که ریحانه گفت:_کالس تمومید؟! 

 _نه بابا!

سه ساعت دیگه کالس اقای تهرانیه تو اون حاضر باشین کالس خانم رشیدیم بعد اون  که یه پسره اومد و گفت:_خانم لطیفی مریضه 

 لغوه!( 

 بعد راهشو کشیدو رفت

 ریحانه گفت:_حاال چه کنیم؟!

 _بریم چندتا لباس خونه بگیریم ناسالمتی هید چند روز دیگس لباس خونه هیچی ندارم!( 



میگه محافظ منی!( که گفت:_مثال لباس بیرون داری سیاه پوش یکی فکر نکنه  

��_درددد  

 _ بدو بیا بریم خواهری که منم خرید دارم! 
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به سمت مرکز خرید راه افتادیم که یه لباس خونه فروشی به اسم خونه باش نرگس باهم رفتیم تو و به سمت لباسا رفتیم چوبلباسی 

تا شلوارک برداشتم روبه ریحانه   2ی گشاد بود شلوارا طبق عادتم شلوار راحتیم همیشه باید خیلهارو کنار میزدم که رسیدم به بخش 

 گفتم:_خرسی یا پاندایی؟ 

 ریحانه:_پاندایییییی!!( 

 خنده ای کردمو پاندایی رو گذاشتم تو سبد که اومد کنارمو یه پاندایی برداشتو گفت:_اولین ست خرید !(

منم!...از تی شرتش برداشتم و گفتم:_دومین ست خرید! که گفتم:_پس   

 بغلم کردو گفت:_خواهری!(

رفتیم سمت لباس ها من کسی پیشم نمیاد که لباس کسی میادی بگیرم ولی درهرحال عید بود یه لباس راحتی حریر صورتی با شلوار  

دار سفید گشاد هم که هم بیرون میشد استفاده کرد هم  برداشتم و یه لباس خواب لیمویی گشاد و شلوارکش برداشتم یه شلوار چاکستش 

تا چیز!  10تا سبد دستش بودو تو هر کدوم  8خونه برداشتم ریحانه اومد سمتم با تعجب نگاش کردم   

 _چه خبره مگه تو خونه چیکار میکنی ،،!!!؟؟( 

 خنده ای کردو گفت:_عیده دیگه سالی یه باره استفاده کن!( 

از پاساژ خارج شدیم که چشش   540تومن و خریدای ریحانه  320ق رفتیم و حساب کردیم خریدای من شد باهم دیگه به سمت صندو

دم خرید کنی تا منم بگیرم پارسالم نکردی بیا دیگه من به مرکز خرید مجلسی لوکس افتاد که گفت:_پنااهه میمری بیای یه سال مثل ا

هم نمیتونی مخش رو بزنی همه دیگه این همه به خودشون میرسن بعد که یارو که میدونم تو عاشق شدی با این لباساس سیاه و مشکی 

 بره میگی اهههه منو ول کرد رفت خب معلومه روح ظلمات رو میخواد چیکار تا وقتی پلنگ و داف هست!
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میلوینم که عیدی دادن   7دم با تعجب نگاهش کردم انقدر ضایعم راست میگفت کی منو اینطوری میدید انگار هروز از قبرستون اوم

تومن دارم خوب چی میشه یه بار خرید کنم نگاه متفکرانه ای بهش انداختم و   5تومنم وام  1تومن در بیاد  2خریدای خونه مامانیا فوق 

( ��گفتم:_باشه بریم خرید!  

( ��م خرید عید کنممممم!!! که مثل پاندا اومد و پرید بغلم و داد زد :_عاشقتممممم پنااااه باالخره نسیب شد با دوست  

 _یواشش یواشش ریحانه همه مارو نگاه میکن!(



 

 ریحانه:_به چی زل زدید دوست من خجالتیه روتونو اونور کنین ای بابا!(

 

 _ریحانهههههه خفههه شووو!!!!(

 

 خنده ای کردو گفت:_تا تو باشی خجالت نکشی!(

ونی که ریحانه رو گرفته بود گفت:_مبلغتون چقدره!؟که یه پسره اومد بازوی منو کشید و یکیم ریحانه رو ا  

 _منظورت چیه!

زنگ نزدم!(  110خنده ای کردن و ریحانه داد زدو گفت:_مارو با چی اشتباه گرقتی الدنگ بیشعور گورتو گم کن تا به   

 

میلیون خوبه؟!  5در خوشمله که جفتی اووووو بلندی گفتن که نگاه همه رومون افتاد و اونی که بازومو گرفته بود گفت:_چشات چق  

تازه منظورش رو گرفتم مرتیکه اشغال فیلم هندی نبود که سیلی بزنم دستمو از بازوش با قدرت بیرون کشیدم و گفتم:_بی شخصیت  

 اشغال !(

وحشی  تومن بس کن دیگه دندون گرد نباش خوشم اومد  10دست ریحانه رو گرفتم کشیدم که دستم کشیده شدو گفت:_به چیت مینازی 

 ممد بلندشون کن بندازشون تو ماشین!( 
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 _حیوننن ولمممم کنننن!!!!( 

 

بلندم کردو در ماشین رو باز کرد و ریحانه داد می زد تو یه کوچه بودیم و هیچکی هر دادی میزدم نمیشنید در ماشینشون رو باز 

 کرونو پرتم کردن تو 

 

که ریحانه گفت:_یا االن این در لعنتی رو باز میکنی یا بدبختت میکنم!!!(   

دوباره اووووو بلندی گفتن که پسره لبشو رو لب ریحانه گذاشت و ریحانه گریه می کرد دسش رفت زیر لباس ریحانه اونیکی اومد 

گریه میکردم پسره دسشو برد سمت شلوارمو  طرفم و لبش رو لبم گذاشت که بد چندشم شد از یه طرف کل بدنم بی حس بودو فقط 

 دکمش رو باز کرد که یهو شیشه ماشین شکسته شدو هردشون مثل جت بلند شدن و پیاده شدن دعوا راه انداختن  

 که شیشه بعدیشونم شکسته شدو ریحانه جیغ کشید سریع دسش رو گرفتم نایلون هارو برداشتم و قفلو بزا کردم و دویدیم 

 

د گفت:_در رفتننن!!( که پسره داد ز   

 بدون درنگ می دویدیم که به همون لباس فروشی رسیدیم 



و رفتیم تو فوری در اتاق پرو رو باز کردم و رفتم تو نفس نفس میزدمو گریه میکردم خیلیی ناراحت بودم من قول داده بودم تو   

نه اما امروز زندگیم به جز عشقم زندگیم هیچکی لمسم نک  

 

داشتم بی ابرو میشدم وقتی اشکان رو میبوسیدم تمام حس های خوب میومد اما اون مرتیکه انگار لجن ریختن توسط یه مرد بیشرف 

 رو سرم ص دکمه شلوارم که باز شده بود رو بستمو شالم رو سرم مرتب کردم  و مانتوم رو صاف کردم که گوشیم زنگ خورد ...... 
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م از در بیرون اشکان بود!! جواب ندادم نمیتونستم رفت  

که ریحانه پرید بغلم و گفت:_ببخشید ببخشید پناه نباید میبردمت خرید نباید دادو بیداد راه مینداختم هق ..هق من معذرت میخوام تقصیر 

 من بود اگه ..هق..هق اون بنده خدا شیشه رو نمیشکوند بدبخت میشدیم من ..من( 

 

اک کن ارزش نداره ولش کن .....( _هیشششششش بسه عزیزم تقصیر تو نیست اشکات رو پ  

 

 خیلی گناه داشت بخاطره روحیش باید میگفتم بهش 

 

 _بیا بریم خرید ولش کن اتفاق بود تقصیر کسی نیست!(

 ریحانه:_جدی..ج..دی میگی میای باهم ؟؟(

 

 خنده ای کردمو گفتم:_ مگه میشه من تورو ول کنم!(

 

ش دیگه نبود باز همون ریحانه شدو دوتا مانتو با خودش برداش یه زرورقی طوسی باهم دیگه به سمت مرکز خرید ریحانه عیت خیال

 و یه مانتو طالیی که گفتم :_طالیی!(

سری تکون داد و طالیی رو برداشت به سمت مانتو ها رفتم یه مانتو مشکی جیغ قشنگ و رسمی در عین حال مجلسی برداشتم و پرو  

دادی به رنگی هم برداری نمیگذرم ازتتت!!!( ی خوبه همین رو بردارر البته تو قول کردم که ریحانه گفت:_وییی چه خوبه خیل  

 

 خنده ای کردم و مشکی رو تو سبد گذاشتم به مانتو رنگیا خیره شدم یه زرشکی نظرم رو جلبه کرد برش داشتم و پوشیدم....... 

 

 

 اشکان"

 



کثافطارم پرت کردم تو خونم تو اتاق ممنوعه همه جارو دنبالش گشتم نبود که بار  زنگ زدم جواب نداد این  4خیلی نگرانش بودم 

 یهو لوکیشنش روشن شدد

وایییی من این دخترو میکشم رفته خریددددد من مردمو زنده شدم این میره خریددد رفتم تو پاساژه و مغازه اونارو دیدم رفتم تو نسبتا  

این همین پناه بود پناه خودمون پناه مشکی! چقدر زرشکی بهش میومد اونم   خشک شدمپر بود بخاطر عید جلوتر رفتم که پناهو دیدم 

جیغش لباسه نسبتا حریر بود با استین های توری یه شال مشکی زده بودو شلوار مشکی پاش بود با یه کمربند طالیی پقدر خوشگل 

کردمو زمزمه وار گفتم:_اینو نمگیریا........  شده بود دوسش مشغول چونه زدن بود که به سمتش رفتمو سرمو تو گودی گردنش  
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12نه6رمان   

 به قلم ستایش.ت

 

 _اینو نمیگریا اون موقع منو مجبور میکنی به شرکت بگم یونیفرم همه بپوشن چون من تورو اینجوری ببینم نمیشه .!( 

 

راف مسگنم سرگرمی و جدیدی برا خودم درست  هزار سال به یه دختر کوچولو اعت 6من چی میگم خودمم باورم نمیشه دارم بعد 

کردم! که برگشت و با بهت و خجالت و شوق نگام کرد که ولش کردم و رفتم سمت یکی از مبال نشستم به خودش ادکلن زده بود و  

ونی؟!(خیلیم مالیم بود نمیتونستم خودم باشم و کنترلم رو از دست میدادم برای همین دور وایسادم که فروشنده گفت:_همسرش  

 که با خنده سرمو انداختم پایین و اوردم باال و گفتم:_نامزدمه!(

( ��که پناه همینطور با دهن باز نگاه میکرد که اشاره ای به اون رویه کرمه و ست سفیدش زدم و گفتم :_اون خوبه اونو بپوش ببینم!  

اومد بیرون و خودشو تو اینه نگاه کرد خدایا من اتقدر قشنگ داشتم از فرصت استفاده میکردم دیگه! که رفت تو اتاق پرو پوشیدش و 

این دختر رو با لباس مشکی نگاه کردم عادت ندارم اینجوری ببینمش حتی با رنگ سفید کرم ساده هم حسودیم میشد! نمیدونم چرا من  

خودمم خنده ام   ��غیرت!و این هنوز دوست دختر دوست پسرم نبودیم پس این حس مالکیت چی بود! حس خسودی تازه یه چیز مثل 

میگرفت شاید برای مردا عادی این چیز عادی بود اما من دیگه سنی ازم گذشته نگاهی بهش کردم که فروشنده سوتی کشیدو  گفت:_  

 چقدر خوشگل شدی چه سلیقه ای داریا !(

نم یه چیزی انتخاب کنی( دوست  که دوتا دختر داشتن نگام میکردن که یکیشون با ناز و کرشمه اومد سمتم و گفت:_میشه برای م

 بعدیشم گفت:_منم! یه خانوم مسن هم گفت:_برای منم!( 

 که فروشنده گفت:_این پیشنهاد رو به همه نمیدم میخوای اینجا کار کنی!(

 اینا نمیدونستن خودم شرکت مد داشتم! که گفتم:_ممنون مرسی!( 

مخ دوست پسرم رو بزنم ولت نمیکنم!( روبه اون دختره که دوباره بهم گفت:_تا نگی کدوم بهم میاد   

 

 خنده ای کردمو گفتم:_باشه باشه!(

پوست سفیدی داشت و لبای ژل و موهای بلوند و چشای لنز آبی که اصال خوبش نکرده بود اشاره ای به مانتو ابی کلوش کردم که 

برات!(استیناش ساده و صاف اونده بود پایین ولی پایینش خیلی قشنگ بودو گفتم:_اون خوبه   

 به دوستش نگاه کردم که منتظر بود اشاره ای به مانتو سراخبی زدمو گفتم:_اونم واسه تو خوبه!(

 اون خانم مسن گفت:_با رنگ مشکی برای من بگو!(



 کنار پناه یه مانتو مشکی خوشگل و ساده بود و گفتم:_اونم واسه شما خوبه!( 

بهشون اومد هزار بار ممنون ممنو کردن و دختره واسه دوست پسرش عکس فرستاد که همسون تشکری کردن وروف کردن و واقعا 

(��و ویدیو کال گرفت و هزارتا غربون صدقش رفت و حساب کردو رفت پناه کنارم نشست و گفت:_خسته نباشیی!  

 خنده ای کردم و گفتم:_ممنون دیگه چیا گرفتی؟( 

که باهاش شو راه انداختیم با یه کیف دستی سفید(  _چند دست لباس خونه و یه مانتو سفید و مشکی اینم  

 که گفتم:_ 
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(��که گفتم:_چرا تلفنت رو جواب ندادی!  

 _چیزه...( 

 

 _چیه؟!(

 

 _هیچی رو سایلنت بود فکر کنم!(

به  سانت فاصله داشت نفساش داغ بودو میخورد  1از دروغش عصبی شدم و کمرشو گرفتمو کشبدمش سمت خودم صورتامون شاید 

گردنم که نا توانم میکرد تو گوشش گفتم:_به هرکی دروغ بگی به من نمیتونی بچه پس میش من دروغ نگو از این به بعدم تو خیابون 

 مواظب خودت باش و سنگین باش اینو به عنوان یه دوست دارم بهت میگم!(

 

رفتار کنه باید یاد بگیره تازه اکه خالکوبیش رو دستم  اینو گفتم عصبی شه یکم موقعیت رو جدی بگیره نمیشه  که تو خیابون اینطوری

الت ناراحت گرفت که دوستش اومدو گفت:_پنااااهههههه ببین چیبیی نبود از کدوم گوری میفهمیدم و کارش تموم بود که صورتش ح

 پیدااا کردمممم!!!!!((

 

تنهاس ولی خوشه چه جذاب و خوش هیکلم هست  صداش کل پاساژ رو گرفت گفت:_اوها پس سرگرم بودی من دوساعت میگم بیچاره 

(��همینه هوش از سر پناه ما بردی!   

 

چه دوستی چه دوستی تا باشه از این دوستا که پناه با بازوش زد تو دل دسش که   ��واییی خدا پناه هرچی ابرو داشت میش من برد

( ��گفت:_اییییی چتهههه وحشیبی اهااا خجالت کشیدی ببخشی!  

گفت:_درد بگیری!(پناه سرخ شدو   

دوسش گفت:_خدا نکنههه اون موقع کی میخواد به تو یه چیزی یاد بده اون موقع من نباشم تو یه پیرزن تنها شدی بخداا ببین اقامونم 

ورشو گرفتن پیش تو وایساد....(جنتل منه تازه چندتا دختر د  

 پناه اینبار محکم تر زد تو دلش که خنده ام گرفت
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:_اسمت چیه تو؟(که گفتم  

سالمه هم سن اینم از بچه گی دوستیم در عجبم که شمارو بهم نگفته!!!(   23_با سالم من ریحانه ام   

 

اینبار واقعا خنده ام گرفت این ازم من و پیمانم بدتر بود!! که پناه گفت:_اگه وایسی میگم که ابرو برام نزاشی ریئسمه ریئس و دوست 

مگرنه من االن اگا رلم بود میذاشتم اینجا بین همه دختر بمونه میبردمش پارک هپروت!(چیز غیر این نیست   

این حرفش به دلم نشست اما من فقط رئیسش نبودم به قول خودم و خودش من فقط دوستش نبودم اما نه نامزد نه دوست پسر نه شوهر  

یدونم بگم کیمه که دیحانه اهانی گفت و گفت:_ببخشی!( دم اعتراف عشق کرد و کارای دیگه ولی هنوز نمنمیدونم ما همو بوسی  

 

 این من هر اطالعاتی از پناه میخواستم بهم میداد بر همین گفتم:_خوشحال میشم تو مهمونی شرکت به عنوان همراه پناه ببینمت!(

م پناهیییی باید بیای بریم لباس بگیریم  که پناه چشاش گرد شد!! وایی واقعا خنده ام گرفت که ریحانه گفت:_واییی واقعاااا حتما حتما میا

زوددددد تاازه کارداریم اها چرا بهم نگفتی راستی ولش کن بعد اون کار مرتیکه معلومه یادت میره هیچکیو نبوسیدی تاحاال یه مرد 

 غریبه بوسیدت االن برگشت به کارخونه باید بخوری ،مرتیکه!( 

 

پناه فقط مال من بود هیچکی هیچکی حق نداشت ببوسدش هیچیکی من اون مردو  با این حرف این دختر خون خونمو میخورد لبای 

به پیمان فرشته پاک مطهر منو بوسیده من اونو میکشم به وضوح رگای گردنم بیرون زده بود که  بدون  میکشم اره اصال چرا بسپارم

میدید مردم دیگه اعتقادشون رو از دست دادن هیچکی نگاه کردن به اونا از پاساژ زدم بیرون سوار ماشین نشدم برامم مهم نبود کسی 

باورشم نمیشه حتی اگه جلوش این کارو کنی پریدم روی ساختمون شروع کردم با سرعت خودم دوییدن چقدر لذت بخش بود برام ولی 

تا دختر تو  4ه نازی با بخاطر این  مردم همیشه این لذتو از خودم دور کرده بودم رسیدم دم خونمو اثر انگشتمو زدم و وارد شدم ک

حایط بودو میگفت درو باز کن باز کن بسه دیگه این زن از حدش خارج شده عصبانیتم رو سر تو باید خالی کنم اصال بازوش رو 

 سفت گرفتم و گفتم:_میخوای مو دماغ من شی!؟( 

پرتش کردم وسط خیابون و داد زدم :_یه  انقدر ترسناک گفتم که همشون ساکت شدن که بلندش کردمو در با اثر انگشتم باز کردم و 

من شی میکشمت تایم پیش دم خونه کی بودی و تو تخت کی بودی؟؟!! تا ابروت رو نبردم گم شو مگرنه بار دیگه بخوای گوه خور 

 نیستت میکنم خودت میدونی بلدم چیکار کنم!!!(

و درو کوبیدم و رفتم اتاق سیاه و درو پشتم محکم بستم که اون  که بدون اینکه حرفی بزنه بلند شدو فرار کرد اکیپشم پشتش راه افتادن 

ونو تموم کنیم چه تیکه هایی پیدا کردیما دخترا دست نخورده بودن نزاشت  صدای نحسشون بلند شدو گفتن:_مرتیکه کثافط نذاشت کارم

 عوضی بازمون کن دیگههه!!( 

 

غلط کردنتونه اره؟؟!!( سری تکون دادم پنج بار و وارد تیک عصبی شدم و گفتم :_جای   

 

بعد از تو کمد دستکشو دستم کردمو یه چاقو برداشتم و به سمت اونی که پناه منو بوسید رفتم و چاقو سمت لبش گرفتم و گفتم:_با همین  

 لبا بوسیدش دیگه؟!!!( 



ند شد ااااا حاال شدد چاقو و  که ترسیده نگاه میکرد پوزخندی زدمو با یه حرکت چاقورو لبش کشیدم لبشو جر دادم که صدای نعرش بل

 دستکش و پرت کردم شروع کردم به مشت و لگد زدن بهش........ 
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 انقدر زدمشون که خودم خسته شدم میدونستم پیمان دم اتاقه داد زدم :_پیماااااننن!(

 

 دوان دوان داخل شدو گفت:_بله چیه!؟(

 اینارو بکن تو گونی پرتشون کن بیرون!(

من اگه اینکاره بودم االن جای اینکه بهم تازه تبدیل شده هارو بدی گونی پیج میشدم!( پیمان:_دادش  

 

 _اخه بگو به چه دردی میخوری من نازیو پرت میکنم بیرون من میزنم تازه به تازه تبدبل شده هام رسیده گی نمیکنی !(

  

یت بشینی یا سرکشی کنی کی بود؟!!( پیمان:_دیگ به دیگ میگه روت سیاه اخرین باری که اومدی قلمرو رو صندل  

 

 _پیمااااااننن!!!( 

 _اوه اوه این از اون پیمانا بود خیلی وقته بهت خون نریسده شاید بخاطر این اینجوری شدی پاشو بریم االهول!(

 

 _اوک اینارو جمعمم نکن درو باز بذار خودشون برن بریم فقط نمیخوام ایندفعه بریم شکار!( 

 

نگام کردو گفتم:_خیلی وقته خون نخوردم خون یه دختر خوشمزه رو میخوام!(که با بهت   

 

 که چشاش درخشید و داد زد:_داداشی خودمییییی بدو بدو که بریم هوس کردم!( 

 

بود برای همین گفتم:_از ساختمونا میریم(  9وایی خدا این هنوز بچه بود زدیم بیرون دیگه تقریبا ساعت   

 

و گفت:_اشکان چیزی مصرف کردی خودت گفتی حق نداریم االن ...(ایندفعه دهنش باز موند  

 _االن فرق داره بعدشم کی دیگه اعتقاد داره که بخواد نگاه کنه!؟( 

 



سکوت کردو پریدم رو ساختمونا با سرعت میدویدم و میپریدم اخ که چقدر دلم تنگ شده بود که پیمان یهو ازم زد جلو پس هوس  

ر زدم ازس جلو رسیدیم که گفتم:_من بردم!( مسابقه کرده بود من بیشت  

 که خنده ای کردو گفت:_معلومه منم ریئس خوناشاما و قدیمی ترین بودم اول بودم!(

 

 _پس یادت باشه با رئیس هوس مسابقع نکنی!( 

 

 خنده ای کردو باهم وارد پارتی سدیم و رفتیم رو صندلی نشستیم فوری دوتا دختر اومدن سمت میزمون...... 
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 پناه"

 

کتونی انتخاب کرد  منم شالمو خریدمو یه صندل که ریحانه گفت:_اوففففف پام   1ساعت   3با ریحانه دوان داشتیم رد میشدیم خانوم بعد 

 درد گرفت ارومت بگیره وایسا....!( 

 

 صداش با داد علی قطع شد 

ت سمتش که علی اومد سمتشو کشون کشون بردش با عربده واییییی صدای این از کجا بلند شد خدایا صبر بده ریحانه با بهت برگش

 کشی و میگفت:_چرا منو گول زدی فکر کردی مسخره دهنتم که واسه سرگرمی منو میخوای!!!!(

 

میخواستم سمتشون برم که یه چیزی انقدر سریع رد شد که ناخوداگاه چشمم به سمتشون رفت که دوباره دنیا سیاه سفید شدو سوت  

روع شد  اون پیمان پ..پ..ی..م..ااا..ن بودد یهو از چشم لنزم پرت شد انگار یه چیزی هولشکشیدن گوشم ش  

 

داد چشام داغون شد حس کردم! که یهو با داد ریحانه و جیغش به خودم اومد به سمتش نگاه کردم که خون و دماغش یکی بود و  

ریحانه حمله کنه اکیپ فاطمه جلوشو گرفته بودن یخواست به سمت فاطمه! دست پسررو گرفته بودو هلش داد ! م  

 

 دنیا همینجوری سیاه سفید بود که نفهمیدم چطور رفتم سمت علی با تموم زورم هولش دادم با زانوم بهش ضربه زدم 

 

 که با دادش دنیا به همون حالت خودم برگشت گوشم دیگه 

 سوت نکشید

 با بهت نگاه به دور و اطراف میکردم 

همشون با هم گفتن دستت طال که یهو علی فاز خروش جنگی گرفتو گفت:_تو کیو میزنی یابوووو!!( به سمتم حمله که اکیپ فاطمه 

 کرد اما اینبار اون دنیا و هاله و سیاه سفیدی نیومد و کتک  



 خوردمم.... 
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 _کیو میزنی هاااااا میزنم اسفالتت میکنم!(

هو فاطمه با سنگ زد تو سرش!  همینجوری با پاش به کتفم ضربه میزد که ی  

 یهو وایساد و گفت:_شماها چه گوهی خوردین!!( 

فاطمه بدون مکث دست منو گرفتو بلند شدمو فرار کردیم تو خوابگاه مینا و ریحانه ام پشت سرمون میومدن تا اتاق دویدیم و رفتیم تو  

ههه..پناههه.خریداا!!!( وری نفس نفس میزدیم که ریحانه گفت:_خریدااااا نیستن ... پپ..نا همینج  

 ایناز پشت سرش خنده ای کردو نایلون رو تکون داد که داد زدم:_االن فکر اینی!!!!؟؟( 

 _فکر چی باشم خو!( 

 _خیلی خوبی ریحانه خیلی!(

 روبه فاطمه گفتم:_االن میمیره؟!(

اونیکی مرده االن همه مرده بودنو منم قاتل اصلی  خنده ای کرد گفت:_اگه قرار بود که باهر سنگ زدن تو سر کسی یکی قاتل شه و 

 شهر بودم تازه جایش زدم که فقط یه مکث کنه در ریم گیج گاهش نزدم!( 

 

 خنده ای کردمو سری تکون دادمو گفتم:_ممنون( 

 

 فاطمه:_چیچیو ممنون تو اگه اونجوری نمیزدیش االن من بیمارستان بودم مدیونتم!( 

گذاشتم و رفتم جلو اینه که دیدم کبوده کبوده واییی ریحانه اومدو مثل پاندا خودشو آویزون کردو   یهو کتفم تیر کشید دستمو روش

 گفت:_ببخشی بخاطر من....( 

 _ریحانه دیگه این حرفو نزن نه بخاطر تو نه بخاطر من نه بخاطر هیچ خری اینجوری نشد پس ادامه نده!(
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( ��_مرسی خواهری خیلی خوبی  

 _توهم!(

 که ایناز گفت:_حاال میتونین تخت داشته باشین!(

 بعد یه پتو سمتم پرت کردو گفتم:_ممنون مهربون شدین؟؟(

که خنده ای کردن و ایناز گفت:_امروز قراره با نامزدم سالگرد تو یه پارتی بگیریم خیلی خوشحالم تازه با این کار توام دیگه صمیمی 

 میدونمت! رل داری یا نامزد؟(



هیچ کدوم!(_   

 که فاطمه بهت زده اوند سمتمو گفت:_کسیم دوست نداری عاشق نشدی!!!!!؟؟؟؟( 

 _نه ...خب..عاشق ...اصال کدوممون تاحاال عاشق نشدیم؟!(

 

 خنده ای کردو گفت:_ایول منم (

نگاه کنین که چقدر که ریحانه با گوشیش  یه عکس نگاه میکرد به طرفمون گرفت و گفت:_تو فالوارای شرکتت پیداش کردم اخه 

 جذابععهه وهللا من عاشق شدممممم االااانننننن!(

 همه خنده ای بهش گردن و سوت کشیدن که سرمو اوردم جلو با کسی که دیدم

 شوکه شدمممم این 

 این هامین بود که! که گفتم:_عاشق هامین شدی؟!!( 

 که بهت زده گفت:_اسمش رو از کجا میدونی!؟(

رییسه!( 3شعبه شرکت مهر   خنده ای کردم و گفتم:_تو  

جیغ بنفشی کشید که هممون گوشامون رو گرفتیم و داد زد:_منمممم میااااممم مهمونییی شرکتت ببین این یه نشونس که عشق من  

 اونجاست منممم بایددد بیامممم!!!!(

 

 _خب بیااااا چرا جیغ میزنیبیی!!!(

لباس!(.  _واییییی پناههههه خوب شد واسه خودمو خودت سفارش دادم  

 با بهت نگاش کردم و گفتم :_چرا واسه من سفارش دادیبیی!!!؟؟؟( 

 _نگران نباش خودت گفتی دوسش دارییی( 

 _ببینمم!(

 نگاهی بهش انداختم واقعا همونی بود که میخواستم خیلی خوشگل بود فاز پیشی مظلومرو گرفتم و گفتم:_ممنون 
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نمیشین،!؟(که مینا گفت:_چرا حاضر   

 _ما کجا بیایم؟!(

 که فاطمه داد زد :_نیاین خوابگاه رو سرتون جهنم میکنم نگین نگفتم جشن نامزدی  بیاین باهم باشیم دیگه!( 

 که منم گفتم:_شما چرا نمیاین مهمونی  شرکت؟!( 

ن جفتشون برادرن وقت یکسان تنظیم  که گفت:_عجوجی چون اونشب قراره با رلم برم بیرون اینازو مینام میرن با ارشام و اراد بیرو

 کردن!(

 که گفتم:_حیف شد(



 اونم گفت::_حاال که میتونیم باهم بریم حاضر شین!(

نگاهیی دو دل به ریحانه کردم که از شادی کپکش خروس میزد رفت حاضر شد اوففف حاال من چی بپوشم نگاهم به مانتو سفیدی 

دم فردا شرکت میپوشم عالی میشد سلیقش عالی بود اما  رده بود رو اویزون کرخورد که امروز خریدم اونی که اشکان انتخاب ک

نتونستم بهش بگم مانتو سفیدرو پوشیدم و یه شال مشکی با یه شلوار لی تنگ ابی روشن پوشیدم جلو اینه رفت یه خط چشم میزون و 

رتم مالیدم و رژ گونه ام زدم موهامو فرق کردمو و قشنگ کشیدم و به مژه های بلندم ریمل زدم اوه اوه چه شد کردم پودر رو به صو

 دوتا شاخک انداختم بیرون که فاطمه گفت:_زودباشین بربم دیگه!( 

 کیف سفیدرو دستم گرفتم و صندل سفیدارم ما کردم که گفتم:_خوبم؟!!(

ت بگم چطور لباس میپوشن حاال فاطمه تا منو دید زد زیر خنده و گفت؛_مگه میخوای بری شرکت یا دانشگاه میری پارتیبی بزار به

 مال من زیر پالتو تا در بیارم همه چیم خراب میشه میناااا بیااا!(

مینا اومد دهنم باز موند یه لباس مشکی پولکی با یه قه قشنگ و بسته که تا زانوش بود لباسه با یه جوراب شلواری مشکی و یه تدی 

 کوتاه و بدون شال!!!! 

سی!(که گفتم:_نه راحتم بریم مر  

خنده ای کردو ریحانه و ایناز اومدن و زدیم بیرون کتفم هنوز درد میکرد وایییی خاک عالم لنزم یادم رفت که تا کسی شروع به رفتن  

کرد من چطور یادم رفت اخه با کلمه لنز یاد افتادنش اون حس عجیب سرعت غیر قابل باور به ادم که کم پیمان بود سیاه و سفیدی به 

م که رسیدیم اینجا که کپ پارتی های تلویزیون بوددددد واییی من فکر کردم یه باغی یه پارکیه خدایاااا این فکرا بود  

ایناز رفت پرید بغل نامزدشو بوسش کرد و توهوا چرخوندش که یهو بین جمع اون جفت تیله مغرور و عسلی رو دیدم واییییی خاک به  

نامزد ایناز بهم گفت:_خوش اومدی(سرم اشکان اینجا چیکار میکرد که یهو   

 _ممنمنون!( 

 در گوش ریحانه گفتم:_اشکان اینجاست!( 

که یه نوشیدنی دستش بود از دستش افتاد شکست نگاه همه رومون افتاددد واییییی دخترههه ضایع کیفم رو گرفتم جلو صورتم و دوان 

ن غذا میخوردن اومدم تو نفس راحتی کشیدم که یکی اومد سمت  یی که اشال شلوغ نبودو دو سه نفر  بود داشتدوان رفتم سمت اونجا

 میزمو گفت:_چیزی نمیخوای؟( 

 _اب بیارین لطفا!(

سری تکون دادو رفت که اون اندام ورزیده خوشگل و قد بلند آشنا واییی همون اشکان اومد االن منو اینجا میدید چه فکری راجبم  

کل و چراغ های بنفش نمیومدم بدون معطلی رفتم زیر میز که  ای موزیک و بوب المیکرد یه دختر بد اخه میدونستم اینجوریه صد

 سرمم خورد به میز 
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 _ابتون خانوم!(

لعنت به خودت و ابت االن باید میومدی که اشکان اومد سمتم و گفت:_گفتم این مسدوم شدنا اشنایت اینجا چیکار میکنی سنجاب  

 کوچولو؟!(

خانومانه از زیر میز اومدم باال و دوباره نشستم و گفتم:_کاری که همه میکنن!( بیا سنجابم شدیم خیلی  

 خنده ای بلندی کرد و گفت:_خب پارتنرت کیه؟!!( 



سری به نشونه تعجب تکون دادم که گفت:_اینجا میان با مردا همره میشن و یه شب و میگذرونن و کارای بد بد میکنن این کاری که 

اومدی؟!( همه میکنن پس واسه این  

 بعد  دوباره نیشیش باز شد که عصبی گفتم:_من چه بدونم اینجا کجاست اینا کین دوستم گفت مراسم نامزدیشع منم اومدم همین!(

 _اوه اوه دوستت که ایناز نیست؟!(

 _چرا همون تو از کجا میشناسی ؟!(.

 دوباره خنده ای کردو گفت:_خدایا ببین چه کارایی میکنی!(

 بعد از میز من پاشد رفت بیرون 

 

 

 اشکان"

 

از در اومدم بیرون خیلی سربه سر گذاشتنش خوب بود اما اینجا براش خدایی خطرناک بود با اینکه خون زیاد خورده بودم ولی هوس  

 خون اون لعنتی رو کردم 

تشون فاشق هم بودن و سریه لجبازی مسخره  پس ایناز دوستش بود کار خدا رو ببین دوست صمیمی ایناز فاطمه که پیمان و فاطمه جف

بهم نرسیدن نگاهم تو جمع افتاد که دیت پناه رو یه خوناشام که از نوع کنترل نشده بود یه تازه تبدیل شده فراری همین رو کم 

و دید جین زدو داشتمممم رفتم سمتشونو دیت پناه از دستش بیرون کشیدم چون من کل خوناشامارو تبدیل کردم تسلط روشون داشتم من

 رفت پیمان ببینمت پدر تو درمیارم 

 

همه درحال رقص بودن دست پناه رو گرفتمو رفتم تو پیست رقص که شوکه شد با ریتم اهنگ میرقصوندمش که اونم همراهیم کردو  

سبیده بود من چرا این  دستش رو دور گردنم انداخت مثل اینکه واقعا نمیدونست کجا اومده با این شالی که زده بود پیشنیمون بهم چ 

م تحمل کنم و بی طاقت لبام رو لبش گذاشتم که شوکه  دخترو دوست داشتم من که یه بار عاشق شدم این از کجا در اومد دیگه نتونست

شد من شدیدا احتیاج به خونش داشتم اونم در مقابل این همه نزدیکی دندون نیشم رو تو لبش فرو کردم پاره شدو خون ازش اومد  

کردم خوردن ..........  شروع  
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یه قطره دو قطره سه قطره دیگه برام مهم نبود من فقط این دخترو میخواستم هرچی میخوردم سیر نمیشدم همزمان هم میبوسیدمش هم 

 خونش رو میخوردم دستم نشست رو کمرش و بغل خودم قرار دادمش دستم رفت سمت گردنش 

نبود حتی پناه ومن هنوز میگیم ما دوستیم من نباید این کارو کنم از لباش جدا شدم پشیونیم رو به  نه نه این کار من درست نبود و جاش

 پیشونیش چسبوندم که هنوز تو هپروت بود زمزمه کردم :_پناه 

 که گفت:_بله

ه سریع جاش پاک شد که به لباش نگاه کردم که جای دندونم رو لبش مونده بود و نمیخواستم کسی بویی ببره انگشتم رو لبش کشیدم ک

 گفتم:_میدونی ساعت چنده؟!(

!(9یا فوقش  8_   



نمیتونستم اصال نزدیکش باشم من یه خوناشامم باید قبول کنم اون یه انسانه تا کی اخه نمیتونستم خونش رو نخورم نمیدونم چرا برای  

ن انسان ها زندگی نکردم که حاال بخاطر یه دختر  همین باید ازش فرار کنم من هیچوقت نباید بزارم هویتیم فاش شه این همه سال بی

بچه همه چیو تغییر بدم که یهو به خودش اومد و سرش گیج رفت اوه نه این کی مشروب خورد خدایا تو رو به بزرگیت قسم من 

 حوصله اتیش سوزی تو خونه ندارم اخه این کی خورد! یهو پناه از جلوم غیب شد  

ین بود خوناشامی که خواست برای الف ها کار کنه اما پناه رو میخواست چیکار چی چی شد غیر مم.... اون بنیام  

هه فکر کردن میتونن با من در بیدفتن اناده باش اشکان یکی بی قدرتت گرفته! نامحسوس از مهمونی خارج شدم و پرید باال ساختمون  

جت اولین درس خوناشام بودن از مادر رو هیچوقت  م به سرعت داشت دور میشد وقتشه بوون مکث میدویدمو میدوییدم مثلکه دید

 یادم نمیره خودت رو با باد رها کن ...  بهش رسیدم و گردنش رو از پشت گرفتم تو دستم که مناه بی هوش افتاده بود 
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داشت من خیلی   گردنش رو فشار دادم که پوستش ترک خورد به جز من همشون میتونستن کشته شن دیگه بستگی به قدرت جسمیشون

تالش کردم بمیرم اما نشد برای همین دیگه بهش فکر نکردم گردنش رو اگه میشکوندم مرده بود که التماس افتاد و گفت:_غلطط 

 کردممم ببخشیددد من ..من فقط از دستور کارین پی روی کردم منو ببخش !(

 _هرکی به من خیانت کنه سزاش اینه بنیامین!(

ش کردم اونور که پودر شد سمت پناه رفتمو گذاشتمش تو بغلم و پرسدم همون جنگلی که باعث شد پناه رو گردنش رو شکوندم و پرت

 دوست داشته باشم....... 

 

پناه :_چشامو باز کردم تو چادر نشسته بودم که یهو از ترس جیغ کشیدم  که بهت زده اشکان از بیرون اومد تو چادر و گفت:_چیه 

 چته؟!!!!

کجاست من اینجا چیکار دارم؟!!( _اینجا   

 _پناه تو مهمونی گفتی بریم جنگل اومدیم تو ماشین خوابت برد منم اوردم تو چادر !(

 _اها!(

 _پاشو بیا بریم یه چیز بخوریم بعد یه فیلم دانلود کن ببینیم!( 

 _باشه ساعت چنده؟!(

8با خنده گفت:_   

 که گفتم:_چرا میخندی؟!(

 _هیچی هیچی(

ر بیرون که اتیش روشن کرده بودو زیر اندازم پهن بود هزار تا هل و هوله ام رو میز بود که دست تو جیبم کردم اوه  رفتیم از چاد

 کیفم دست ریحون موند که گفتم:_گوشیت رو بده 
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 _گوشی منو میخوای چیکار؟!!(

 _فیلم دان کنم!(

ابودگر اولین اروز و خالق اخرین ارزو رو دان کردم و گوشی رو گوشیو گرفت سمتم ازش گرفتم و تو فیلما گشتم و گشتم فیلم ن

 گذاشتم رو میز و گفتم:_دانلود شد!(

ساعت دیگه باید خوابگاه باشما(  2که گفتم:_من یه   

 _پناه میدونستی خیلی هویجی !( 

 _چرا من هویجم؟!!( 

همینی یه هویج به تمام معنا!(_سر هر مسئله ای موضوع عشق و احساس و ساعت و کار و بیرون همه جا   

 میخواستم بگم مگه تو چیه گوجه سبزی که هزار سال عاشقت بودم نفهمیدی نفهم!

 که گوشیش رو برداشت و گفت:_بیا خانم از اسم هویج خوشش اومده رفته فیلم اون دختر همیشه یک هویج بود رو دانلود کرده!(. 

(��_شوخی نکن دیگه   

نو دانلود نکردی؟!!( _دروغم چیه بچه مگه تو ای  

 گوشیو با بهت ازش گرفتم و گفتم:_من نابودگر اولین ارزو و خالق اخرین ارزو رو دانلود کردمم!!!!(

 خنده ای کردو گفت:_زیادی الکل خوردی حاال بیا اینو ببینیم ببین هویج هایی مثل تو اخرش چی میشن!(

 

 _اههه من هویج نیستممم!( 

ه اس به نظر منم کیک هویجی بهتره!(_حاال ناراحت نشو هویج بدمز  

 

 _ خدایاااا( 

 دستشو اشاره به زمین زد برم کنارش رفتم کنارش و جفتی به چادر تیکه دادیم و فیلم و پلی زد......

 

گرفتش! خدایا از اول فیلم تا اخرش دختره یه احمق به تمام معنا بود واقعا یه هویج بود!!!!!!! ولی اخرش پسره واسه هویج بازیاش 

ند شد و به روبه رو خیره بود به روبه رو نگاه کردم که چندتا گرگ واقعیییی دیدمممم!!!!!!!! خدایاااا اشکان یهو از جاش مثل سیخ بل  

 منن بلند شدم از ترس و گفتم:_اش...کا..ن ..ایناا...( 

 _خفه شو پناه!( 

یید سرعتی که انگار تو یه جت نشسته بودیم یه دفعه یه جا وایساد و تو یه ان اشکان دستمو گرفت و با سرعت غیرقابل باوری میدو

ددد!!!!( چندتا زن مو سفید اومدن که چشم های همشون ابی بود اشکان زیرلب  گفت:_الف ها از کدوم گوری پیداشون شدد  

زدم اره اره رو یه ساختمون پرید  الف چیه دیگه اینبار بغلم کردو سرعتش رو بیشتر کرد میل جت میدوید این یه خواب بود من توهم 

که بدون مکث گفتم:_تو چی هستی این سرعت چیه اونا کین!!!!!؟؟؟؟(  که حس کردم االن میمریم ولی نه پرید و سالم اونجا وایساد  

 که یه صدا رسا مرد اومد گفت:_اون یه خوناشامه رئیس کل خوناشام های جهان!......... 

 



��پارت هدیه��  

 

 اشکان"

 

تا   3تموم شده خواستم باز سربه سرش بزارم که بوی اونارو حس کردم فوری گارد گرفتم که پناه گفت:_اشکان...گرگ ..فیلمه 

 گرگ..(

تا گرگ که یکیشون بتا بودو یکی ارزا و یکی الفا واییییی همینم کم بود حرفای پناه هم حرفاش برام رو مخ بود که گفتم:_پناه خفه  3

 شو!(

سرعت تمام از اونجا دور شدم هی وور میشدم که بوی الف ها به مشامم خورد واییی اینا از کجا پیداشون شدددد  دستش رو گرفتم با 

 ایندفعه پناه رو انداختم بغلم و پریدم رو یه ساختمون که پناه گفت:_تو چی هستی اینجا چه خبره اونا کین؟؟!!!( 

ناشامه رییس کل خوناشاماس !(که صدای نحس ایگیت)ریئس کل گرگینه ها( اومد:_اون یه خو  

پناه با بهت نگام کرد هیچوقت نمیخواستم اینجوری بفهمه که ایگیت گفت:_اشکان تو میدونستی این دختر ملکه صلحه و هیچی نگفتی! 

 میدونی که پنهان کاری راجب همچین موضوعی که ما راجبش احتیاج داریم یعنی چی!؟( 

پناه ول کردم که متوجه ترس پناه شدم و پشتم قایم شد این همه اعتماد رو با این شرایط برگشتم به حالت ریئسی و جدی شدمو دست 

به توچه اصال ! هرچیه باید به مادر جواب پس بدم نه تو یکی باید صلح بین  این دختر از کجا به من داشت؟ که گفتم:_میدونستم

م حتما میخواین تهش بکشین ویکتوریا چیشد که ته این چی شه  تا بیاره تا ما در مقابل اون عوضی خسته شدم ازتون این 3خودمون 

 دست از سر اینیکی بردار !( 

تا ریئس باید یکاری کنیم باالخره در مقابل اون یابو این دخترم کلیدشه!(  3ایگیت:_تو میدونی چی میگی اشکان کارن هم  منتظر ما   

 

سو استفاده شون رو میکردن یه نه بهشون میگفت میکشتنشون واسه همین اونا همیشه همین بودن از انتخاب شده های ویکتوریا همیشه 

لمرو چند هزار سال بود که هیچ ملکه صلحی رو انتخاب نکرده بودم قلمروم بمونه چون متنفر بودم از سو چند سال بود نرفته بودم ق

 استفاده! که ایگیت گفت:_زودباش خانوم کوچولو باید بیای با ما!(

پشتم قایم شد و پیرهنم رو از پشت گرفت مثل یه بچه کوچولو که به تنها پناهش پناه اورده بود که صدای مادر رو شنیدم که پناه بیشتر 

 اوففففف خدایا به من صبر بده رو به پناه برگشتم و گفتم:_نمیزارم اتفاقی برات بیوفته برمیگردم........ 

دادم و رفتم سمت مادر... اون توی  تهران تو کلیسا ارامنه مریم مقدس بعد بدون مکث رو به ایگیت به نشونه تالفی سری تکون 

ه بود و موهای قهوه ای داشت خیره شدمو  تهران بود وارد شدم و به سمت ستون چپ رفتم و تابلویی که عکس یه دختر پشتش رو کرد

 گفتم:_سالم مادر!

ر از مادر خودم که حتی یادم نمیادش برام مادری کرده! یه شاید همه فکر کنن اون مادرمه دلی نیست اون اسمش مادره ولی بیشت

ه ها و کارن ریئس الف ها ازش حساب میبریم چون اون مارو این چیزی که هستیم جواریی من ریئس خوناشاما ایگیت ریئس گرگین

 کرد ماهم یه روزیی انسان بودیم تا اون روز.....
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 _اشکان اومدی پس!(



؟!(��همیشه قیافش نبود ! که گفتم:_االن پشتم بهته یا جلومصداش فقط بود   

ساله بهم سر نمیزنی االنم که گند باال اوردی یعنی چی از  112_اشکان مزه نریز نمیتونی اعصبانیتم رو قطع کنی خیلی ازت عصبیم 

ه صلح رو بیاره قایم میکنی خیلی بدی!(همنوعهات دختری که قرار  

 

م از اینکه همیشه خودت رو به اون راه میزنی تو خودت نمیدونی که اگه ملکه صلح نتونه وضیفش رو _مادر بسه دیگه خسته شد

ه تبدیل به چی شه؟!! نمیدونی مجبورش میکنن با یه انجام بده میکشنش؟!!! تو نمیدونی چقدر بهش فشار میارن و عصبیش میکنن ک

ه واقعا مسخره اس من هیچوقت مسئولیت یه ملکه صلح رو قبول  ریئس سرزمین صلح ازدواج کنه؟!!! حتی اگه شوهر داشته باش

 نکردم چون میدونستم بی رحمیه هیچوقتم نمیخوام پناه قاطی این کارا شه!(

 مادر:_امممممم ... خب حاال که اینجوری مسئولیتش باتو تو قلمرو خوناشاما پیش تو میمونه!(

 _چیییییییی؟!!!!!( 

 _تنبیه خوبیه نه؟( 

تونم تو قلمرو خودم بمونم یاد کی میوفتم رو خودت میدونی من تو دنیای عادی میتونم باشم!!( _مادر من نمی  

 _خب تو خونه خودت نگهش دار!(

_همینم مونده من خوناشامم یه دختر انسان که ملکه صلحه خونشم که چون دختر دست نخورده اس غیرقابل کنترله من خودم رو  

مادر؟!!(کنترل کنم میفهمی   

 _اینم که یادگیری و درس صبوری برات یاد میگری بحث تمومه!( 

 پوفی کشیدم و سری تکون دادمو  

 از ساختمون پریدم و رفتم سمت موقعیت پناه خوب شد بهش لوکیشن وصل کردم

...... 
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12نه 6رمان   

 به قلم ستایش .ت

 

 

 پناه"

 

 اصال از نگاه های ایگیت خوشم نمیومد 

 

هیز نگام میکرد بیشعور که اومد سمتمو کمرم رو گرفت و منو چسبوند به خیلی    

 



خودش و مماس صورتم گفت:_خیلی بازی خوبی پیدا کردم باالخره !(   

 که کارن گفت:_ایگیتتتت!!!!( 

 

 بعد پوفی کشیدو ازم جدا شد که گفت:_حاال تو قلمرو کدوممون میمونه!؟(

ملکه صلحی رو قبول نکنه هیچوقت!کارن:_اشکان که خودش عهد بسته هیچ   

گفته بمیره هم قبول نمیکنه! میمونیم منو و تو!(   

 

 که ایگیت گفت:_معلومه  منو و تویی

 

نیست دفعه پیش و دفعه پیش دوبار ملکه صلحا پیش تو بودن دیگه نوبت منه!(   

 

که گفت:_ نه نه من به جز اشکان کسی و قبول ندارم اصال من چی میگم که صدای اشکان اومد  

 کی گفته من پناه رو قبول نمیکنم ها؟!
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 که ایگیت و کارن باهم گفتن:_خودت!( 

 

 که اشکان با اخم غلیظی گفت:_حاال قبول میکنم !(

 که ایگیت گفت:_میدونی که فوقش یه هفته پیشته! بعدش پناه باید با ارشام ازدواج کنه این قانونه!( 

 

ن من ازدواج کنم خواستم حرفی بزنم که اشکان کمرم رو گرفتو منو کنار خودش کشیدو دستش درو  چی اینا چی میگفتن چی میزد

 کمرم بود که گفت:_

 کدوم قانونی گفته اگه ملکه صلح زن ریئس خوناشاما باشه باید ازدواج کنه؟!( 

 

 چشام گرد گرد گرد شد و دهن کارن و ایگیت هم باز موند من زن اشکان؟!!!! 

_تو چیکار کردی؟!!!!@!!!نمیدونی این کار ممنوعه و ما باید سالم و دست نخورده تحویل ارشام بدیمش!!!!؟؟؟؟( که ایگیت گفت:  

 

 _من که وقتی عاشق شم ارشام نمیشناسم پس دیگه بحث اضافه نکنین!( 



 

شکستی!(روز  1تا قانون رو تو  2که کارن سری به نشونه تاسف تکون دادو گفت:_این کارت قانون شکنی   

 

 _کارن نزار دهنمو باز کنم!( 

 که چشاش گرد شدو سریع گفت:_هرکسی اشتباه میکنه مگه نه ایگیت!( 

 

 ایگیت:_اره اره همینطوره(

 نمیدونم چرا حس میکردم ایگیت از کارن میترسه خدایا من چی میگم هنوز سر در نیاوردم اینا کین چین دارم راجبشون فکرم میکنم 

ی میخوای خودت رو کنترل کنی وقتی هنوز انسانه؟!!( که ایگیت گفت:_چجور  

 منظورش چی بود؟؟؟ 

 اشکان:_منو پناه مشکلی نداریم از خونش تغذیه ام میکنم!!!!(

 چی خون من چی من واقعا میخواستم از حال برم اینا دوربین مخفی گذاشته بودن !

باشی اشکانننننن!!!( که ایگیت با دهنی باز گفت:_تو نمیتونی با یه انسان رابطه داشته   

 

هزار ساله مسوئلیت ملکه  6اشکان:_حاال که میتونم بسه دیگه انقدر منو نصیحت نکنین معلومه پناه پیش کی میمونه دیگه زن منه منم 

 صلحی رو قبول نکردم پس  مال منه!(

که یهو بدون اسیبی رو زمین وایساده   بعد بدون مکثی منو دستم رو گرفت و از رو ساختمون پرید زمین که جیغی کشیدم االن میمیرم

 بودیم  با دهنی باز نگاش کردم اینا واقعیت نبود بعد چشام سیاهی رفت و دنیا سیاه شد....... 
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 اشکان"

 

میدونستم درک پناه واسه این چیزا خیلی کم بود هیچکی باور نمیکرد هیچکی اعتقاد نداشت همه فکر میکردن الکیه و مسخره بازی 

چه گانه اس! مردم دنیا رو نصقش رو میبینن نصف دیگه اش رو نمیبینن هیچوقت تا باور نداشته باشی نمیتونی مارو ببینی غیر  ب

ممکنه اگه باور نداشته باشی کسی که مثل من رو ببینی اگه باو نداشته باشی حتی اگه از کنارت رد شم منو نمیبینی این دنیا وحشتناک  

فکر میکنن آه  تر از چیزی بود که همه  

پناه رو بغلم گرفتم و سمت خونه تو فرشته رفتم که کسی جاشو بلد نبود حتی پیمان و هامین نه حوصله نازی رو داشتم نه اونایی که تو  

خونه بستم تو  قلمرو خودمم نمیرم فعال نمیخوام ریخت اونجارو ببینم! درو باز کردم با اثر انگشتم و وارد خونه شدم اوففف چقدر  

تاریک بود کلید برق رو زدم و روی اولین کاناپه گذاشتمش و یه اب برداشتم ریخنم رو سرش که مثل جن زده ها پاشد میدونم کار 

 بدی کردم ولی حال نداشتم بگم پناه عزیزم قربونت برم پاشو هزار بار بزنم رو صورتشو و قربون صدقش برم واال! 

؟؟؟؟ اونا کین من کیممممم؟!!!!(((که گفت:_تو یه دیونه ای!!! اصال چی هستی   



بازوش رو گرفتم و گفتم:_تو فقط باید بدونی که تو ملکه صلحی کسی که صلح رو میاره من خوناشامم ریئس کل خوناشاما اون  

بفهم! دونفریم که دیدی یکشیون ریئس کل گرگینه ها بود اونیکم ریئس کل الف ها  حوصله ندارم بگی باور ندارم و این حرفا واقعیه   
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�👆👆👆👆👆�پارت بعدی اینه باالی اینه اونو بخونین 79دوستان پارت   

 

 

 _یعنی چی ...نه..نه ...تو شوخیت گرفته غیر ممکنه تو خوناشام باشی! اصال وجود نداره!( 

 

گول نزن من ریئس کل خوناشامم تو  پوزخندی زدمو گفتم:_دروغ نگو تو اعتقاد داری مگرنه تو حالت خوناشام منو نمیدیدی پناه بچه 

 ملکه صلحی کسی که صلحو میاره و دلیل عجیب بودن چشات هم همینه !(

 

 کمی رفت تو فکر و گفت:_دوربین مخفی گذاشتی نه؟!(

 

 نفسی با حرص بیرون دادمو گفتم :_حتما باید بهت ثابت کنم؟! میخوای خونت رو بچشم یا سرعت و قدرت رو ببینی!( 

 

ثانیه اومدم پایین که با بهت بلند شدو دستش رو رو دهنش گذاشت با   2حرفی بزنه با تمومم سرعت رفتم طبقه باال و تو بدون اینکه 

 مثبت درسته؟!(  oهمون سرعت شمت گردنش رفتم و گفتم:_اگه هنوز باور نکردی میتونیم خونت رو امتحان کنیم 

 

!( که با بهت نگام کردو راد زد:_باور کردم باور کردمم!!  

 

سری تکون دادمو گفتم:_خوبه پناه تو ملکه صلحی و وظیفت اینه صلح رو بیاری تو استعدادی زیادی میتونی داشته باشی مثال با 

چرخیدن دور یکی اونو به حالت ایست میبری و بعد میکشیش ویکتوریا که این استعدادو داشت دیگه بقیه رو نمیدونم ویکتوریا به تو  

مقابل دشمنات ازش استفاده کنی مثل من   محبت هایی داده تا در  

من میتونم ذهن  بخونم میتونم گذشته ای قابل تکرار یه شخص رو ببینم میتونم حتفظه یه نفرو پاک کنم سرعت غیر قابل باور دارم  

ا وقتی واقعا زمانش شه!( ولی از هیچکدوم استفاده نمیکنم ت  

 

نه رو زد واسه این دنیا سیاه سفید شد؟!! و من تونستم بزنمش؟ امابا بهت نگام میکردو گفت:_امشب که اون علی  ریحا  

 .اما چرا بعدش نتونستم و منو زد؟!!!( 

 

 خواستم جوابش رو بدم که... 



: ��ملکه شب��  
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 که با حرفش خشک شدم پناه رو زد؟!!!! ه گفتم:_علی کی؟!!!( 

 

 _یعنی چی...( 

 

 با داد  گفتم:_فامیلیششش!!!!!( 

 

 _بهروزی!(

 

انتخاب داری!  2سری تکون دادم و به پیمان پی دادم ادرسش رو گیر بیاره گفتم:_پناه   

 

اینکه به زندگی عادیت ادامه بدی و شبا برای جنگ اماده شی و شبا خونه من بمونی!   1که سری سوالی تکون دادو گفتم:_   

ی کارو همه چی تعطیل و میش من زندگی میکنی و کل روز دانشگاهت رو همینجوری برات رد میکنم و فوق لیسانست رو میگیر-2

 برای وظیفت امادت میکنم

 هرکی بود فقط یه انتخاب بهت میداد اونم گزینه اخر بود حاال کدوم؟!!(

 

 _ام...اولی!( 

 

 _تو دیونه ای؟!!! که چی دانشگاه بری و اینهمه الکی درس بخونی وقتی همین االن با سن کم تمومش میتونی کنی؟!(

 

 _راحت ترم !(

 

 خدایا به من صبر بده که گفتم:_خوابگاه تعطیل از این به بعد شرکت و دانشگاه اینجایی !(

 

 که گفت:_با تو میمونم؟!(

 



 _میخوای به ایگیت بگم پیش اون بمون!( 

 

 که سریع گفت:_ننههه ممنون همیینجا خوبه!(

 

گاهت نامه خروج بگیریم !( خنده ای کردم و گفتم:_برو یه دید بزن بعدش بریم از خواب  

 

 سری تکون دادو گفت:_با اجازه(
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 سری تکون دادم و رفت سمت طبقه باال که گفتم:_اتاقت طبقه اخره!( 

 

 بعد تلفن رو برداشتم و به هامین زنگ زدم که خاموش بود اوففففففف 

   11به پیمان زنگ زدم که باز خاموش بود یعنی چی! که یه پیغام از طرف هامین گرفت بودم ساعت 

ساعت پیش پی داده رفتم توش که نوشته بود بدبخت شدیم! 3واییی   

 

  49پیمان  تمتس بی پاسخ و 23یعنی چی چرا باید بدبخت شیم من که از هیچکی نمیترسیدم این چه پیامی بود رفتم تو زنگام که هامین 

......... تمتس بی پاسخ واااا گوشیو برداشتم و دوباره زنگ زدم که باز گفت خاموشه!   

 

 

 پناه"

 

  16به سمت پله ها رفتم انقدر تو طبقه دوم اتاق بود که گیج شدم من هنوز باورم نشده بود غیر ممکن بود! مگه داریم اخه شاید من 

سال گفتم  اسکل بازی و ول کردن   1م ولی مال چند سال پیش بود بعد اعتقاد اورد twilightسالم بود بعد خوندن یه رمان و دیدن فیلم 

 ولش کن هرچی فکر کردم چی شد که االن خودمو بکشم وایییییی فرض کن ریئس کل خوناشاماسسس چقدر جذاب  ولی االن اخه اصال

 باز یکی زدم تو سر خودم اصال هرچی باد اباد!  

 تا خواب داشت در اتاق اول رو باز کردم که در اتاق رو باز کردم یهو از پشت کشیده شدم و در اغوش یک خوناشام رفتم  8این طبقه 

 لبای نرمش رو لبم گذاشته شد............. 

 

81پارت   

 



 خوناشامی که عشقم بود زندگیم بود ولی دوسم نداشت اما چرا وقتی ما هیچ عنواین نداریم باید بزارم منو ببوسه؟!!

 لبش رو از لبم برداشت و زمزمه وار تو گوشم گفت :_تو دوست داری با یه خوناشام عنوانی داشته باشی؟!(

 

ا بهت نگاش کردم که گفت:_ذهنت!(که ب  

 

 واییی خاک به سرم یادم نبود ذهن میخونن من از کجا بدونم که گفتم:_من فکر نمیکنم خودش یه دفعه میشه!( 

 

 خنده ای کردو با دساش با موهام بازی میکرد که گفت:_پناه برو ات.....(

 

رو گرفتو بلندم کرد که با بهت نگاش میکردم و منو برد تو اتاق و   یهو منو بغل کرد که بهت زده به روبه رو خیره شدم که یهو کمرم

 درو بست و با زمزمه گفت:_کارن اینجاس مثل دوست دختر من رفتار کن!(

 

 _ مگه دوست دختر تو چیکار میکنه استغفرهللا!( 

 

یه چیز تیز تو لبم فرو رفت چشام گرد  که یهو لباش رو لبم گذاشت و نرم بوسید دسش رفت تو گردنم و انیکی دسش رو کمرم که یهو 

 شد و حس کردم لبم خیس شد  لبش رو برداشت و گفت:_اینکار!( 

 

 که با بهت رو لبم دست کشیدم و گفتم:_ تو خون منو خوردی؟؟!!!!!(

 

 چشمکی زدو گفت:_خودت چی فکر میکنی!( 

 

   82پارت 

 

شنیدم!از در رفت بیرون و منم همینطوری موندم که صدای خنده اشنایی   

وای وای این صدا صدای اون مرده نبود که منو دزدیده بود خونم میخواست تو اون سرنگ کنه؟!!! به سمت در رفتم که در خود به  

از شد و با اون لبخندش اومد تو و گفت:_به به ملکه صلح معرووفف!!(خود  ب  

 

ماه خوبی!( 1بعد با پوزخند براندازم کردو گفت:_زیاد خوش  اندام نیستی ولی واسه   

 

 _تو چی داری میگی عوضی!( 



 _تو به کی فوش میدی میدونی جلوت کیه!(

 بعد موهام رو گرفت کشید که خواستم جیغ بزنم که دهنم رو گرفت و گفت:_هیششششش!( 

 که صدای اشکان اومد :_شهاب!(

و تو دسش یه برگه بود که گفت:_زمین بعد فوری ولم کرد که اشکان اومد تو و منو و اون رو دید و با حرص  به شهاب نگاه کرد

 شهرک ابریشم!( 

 شهاب:_ممنون اشکان اتفاقا منم میخواستم پیشنهادی که پیشت گفتم رو االن به پناه بگم!( 

که با ترس به اشکان نگاه کردم که اومد کنارم و کمرم رو محکم گرفت و به خودش جسبوند  و گفت:_چند دفع بگم من فقط ریئسش 

وست دختر منه و من رو داشته هام حساسم شهاب یه بار دیگه اینجوری برخورد نمیکنم!( نیستم! پناه د  

 

روزس؟!!(  2که شهاب خنده عصبی کردو گفت:_از کی تاحاال تو چیزی واست بیشتر از یه رابطه   

 

(��که اشکان به صورتم نگاه کردو مواام رو داد پشت گوشم و گفت:_از االن تاحاال!  

کردو و گفت:_خداحفظ!(شهاب با بهت نگاه    

 

 بعد با سرعت که کمتر از اشکان بود رفت که گفتم:_چرا او سرعتش کمتراز تو بود؟!!!(. 

 

 _چند دفع بگم من ریئس کل خوناشامام یعنی ریئس شهابم هستم !( 

 

 که گفتم:_کارن چیشد؟،!!!( 

(��_بعد دیدن اون صحنه رفت!  

 _مکه اون دید! اون که بیرون بود!(

اون یه الفه اینده رو میبینه چیزای پشت دربسته هم میبینه!( _پناه   

 

 _یعنی...یعنی...اینده ..واقعی..اینده رو میبینه؟!!!!( 

 

_اومممم مثل ایگیت گرگینه ها الفاشون نیرو درمانی داره یعنی وقتی یکی بمیره میتونن زندش کنن یا مثل من که میتوم گذشته قابل 

 تکرار رو ببینم همین!( 

 

ن چیزا واقعا غیر ممکنه !(_ای  

 



_غیر ممکنا همیشه ممکن میشن پناه! حاال برو اتاق طبقه باالرو ببین خیلی کار دارم خیلی وقته خونم نخوردم تو هم هردقه که جلو من  

( ��دوس دارم پس زود باش جیم بزن oدرحال رژه رفتنی خونتم که  

 

 با بهت گفتم:_تو همین االن خون خوردی اونم از من!(

 

 چشمکی زدو گفت:_اون خون خوردن نبود اگه االن خورده بودم از حال رفته بودی پس سوال بیخود نپرس بچه !

 

 _اها اها اوک من حرفی ندارم!( 

 

 _خوبه میتونیم بریم!( 

 

بریم!(به سمت بیرون رفتیم که بارون شدید داشت میبارید که گفت:_ماشین تو پارکینگ مهمونی مونده باید با پا   

 

 _یعنی؟!(

 

تا انتخاب داری میتونی دست منو بگیری یا بغلت کنم سریع تر بریم!(  2_یعنی االن   

 

 دستمو گذاشتم تو دسشو گفتم:_بریم!(

 

 که در گوشم گفت:_مواظب باش تعادلت رو از دست ندی خانوم کوچولو!(

 

ساختمون رو ساختمون دیگه یه لحظه وسط ارتفاع پرت که سریع  نذاشت حرفی بزنم بایه حرکت پرید! پرید رو ساختمون از اون  

نمیشد! که دوباره افتادم که گفت :_فایده   کمرمو گرفتو و دوباره پرسد و دوباره وسط زمین و آسمون بودم منو گرفت واقعا باورم

 نداره!( 

 بعد با یه حرکت بغلم کرد که انگار مردم!

ن قلبش میرفت باال ولباش غنچه میشد و هزار برابر جذاب تر میشد همینجور تو خیاالت  وقتی اینجوری میپرید و سریع میرفت ضربا

منو دید میزنی! اگه بازرسیت   بودم و محو و مردش نگاش میکردم! که با خنده گفت:_اهم مثل اینکه خیلی خوش گذشته جدیدا خیلی

 تموم شد بیا پایین!(

 

یین که گفتم:_خودت اینجوری کردی من مثل ادم داشتم میومدم!( خدایا چرا من همش سوتی میدم از بغلش اومدم پا  

 



_اها ببین چه حرف قشنگی زدی مثل ادم ولی تو این کار ادم بودن رو باید کنار گذاشت نمیگرفتمت که االن باید حلوات رو میدادم 

 پیمان بپزه!  ... 

 کلید ماشین و بده!(

 

یش من چیکار داره!(_من..ماشین مال توعه سوییچ هم پیش خودته! خب پ  

 

 _پناه با من شوخی نکن تو مهمونی رو میز بود!(

 

 _خب رو میز بود مگه من میزممم!!!؟؟ای بابا!(

 

 یعنی چی!! ماشین اونجاس! ندزدیدن که!( 

 

 _اره ولی االن ی جواریی ما دزدیم که سوییچ نداریم !( 

 

داری !( _خب  بیا با سنگی چیزی شیشه رو بشکونیم توش یه کلید دیگه هم  

 

_اره فکر خوبیه بعد دزدم بهمون بگن نصف شبی ماشین میشکونیم! اها اها وایسا ماشین رو هم مثل من دید میزنی! تو دیگه کی 

 هستی! تو داشبورد منم دیده!(

 

 از خنده سرخ شدم و گفتم :_اصال به من چه تو خودت یه کاری میکنی!(

 

: _بشکون!( که یه نگاهی مشکوکانه ای بهم انداخت و گفت  

 

 _چیو؟!(

 _شیشه رو!! 

 

 _منننن؟!!! خودت چرا نمیشکونی!(

 

_چون بخاطر تو امشب کاری که هیچوقت نکردم و غرورو دب دبه کپ کپه ای که داشتم رو جلوی ایگیت و کارن از بین بردی پس 

 حرف اضافه  نزننن!!( 



 

 شونه ای باال انداختم و گفتم:_خودت خواستی!( 

 

اون ماشین شیشه اش زد ضربه اس یه چیز محکم بردار!(_فقط یه چیزی   

 

زیرلب چیزی گفتم:_میگم که ماشینتم عین خودت خوله میگی نه شیشه زد ضربه هه حتی انسان هام دیگه قابل  ضربه ان خدایا به من 

 صبر بده!(

 

 _خدا به من صبر بده به مننن!!!( 

 

رت کردم به شیشه اش اماده شکستنش بودم که سنگ خودش نثل توپ شیطون  تا مشت برداشتم و پ 2خنده ای کردم یه سنگ اندازه 

!! عصبی شدم و ایندفعه رفتم روبه شیشه و با سنگ بهش ضربه میزدم محکم و زور دار اما انگار نه قابل شکستن برگشت جلو پامم!!

ننن بشکنننن دیگهههع!!!(نبوددددد که رفتم رو سقف ماشین و با پام و دستم بهش ضربه میزدم و داد میزدم:_بشک  

 .از رو دیوار کپسول آتشفشانی  رو برداشتم که اشکان گفت:_پناه پناه اروم باش اینجوری نه تنها شیشه میشکنه کل ماشین میشکنه!( 

 

و   بی توحه به حرفش رفتم سمت ماشین و با کپسول بهش ضربه زدم انا دریغ از یک ترک خدایااااا رفتم رو سقفش دوباره با کپسول

 حرص بهش میزدم و با حرص میگفتم:_بشکنننن  .....لعنتییییی!!!( 

 

 که یهو دزدیگرش صدا داد و کل اینجارو گرفت و اشکان از خنده منفجر شدو گفت:_پناه بسه نمیشه بیا پایین (

الت بکشین اینجا جای  کمرمو گرفت بیارتم پایین که پلیس پارکینگ اومد و گفت:_ایستتت به دلیل قصد داشتن دزدی بازداشتین خج

 معاشقس!؟(

 

وایییی این چه فکری کرد  این میخواست منو بیاره پایین ولی بد جلوه میدادیم که اشکان انگار خون جلو چششو گرفت منو ول کرد که 

 پرت شدم پایین اییی بعد روبه نگهبان گفت:_میدونی من کیم؟!! این ماشین منه منم سوییچم رو گم کردم!(

چیزا دیگه کیلیشه ای شده همه همینو میگن واسه این داشتی با کپسول ماشین رو میشکوندی؟!! بازداشتین زود باید بریم   نگهبان:_این

 اداره پلیس!!(

 

 

 اشکان"

 

 _هنوز میگه اداره پلیس خب چیکار کنم ماشین زد ضربه اس ای بابا! (

 



 _گفتم بازداشتین اسمتون!؟(

 

ماشین خودم ببری کالنتری!( _تو نمیتونی منو بخاطر دزدی   

 

 _خوبم میتونم  اقا شماهم خانوم زود باشین خجالتم نمیکشن!( 

 

که پناه با خشم پاشد و گفت:_حالیت هست چی میگی خب ماشین خودشه مدارک نشونت میده ای بابا گرفتاری شدیم خب من داشتم  

 میوفتادم منو گرفت میذاشت بمیرم !؟(

 

این چیزا زیاد دیدم! شما  نصف شب با یه مرد نامحرم خجالت بکش!( _خانوم  حرفاتون تکراری از   

 

که پناه نفهمید دیگه چیشد به سمت یارو حمله کردو داد زد :_چه گوهیی میخورییی من چراا باید خجالت بکشم تو عمرم خجالت  

 نکشیدم!!!(

سلی.طه ای هستی بازداشتی( یقه یارو رو ول نمیکرد که کشیدمش و یارو گفت:_با این وضع گفتارت معلومه چه  

 خواست بهش دستبند بزنه که پناه زد تو گوششو گفت:_توف تو روی همچین مامور های  میدونی به من چی گفتی؟!!(

 

 نگهبان:_اره بازم میگم! با چه رویی مامور قانون رو میزنی ادمت میکنم بی حیا !(

 

رده پرت  شد و نقش زمین شدو گفتم:_تو با چه رویی به همسر من میگی که دیگه کافی بود یه دونه بد زدم تو دهنش که مثل موش م

 بی حیا با چه مدرکی به من میگی دزد؟!!( 

 

شبه نبودن وقتی تو زندان اب خنک خوردی زدن منو میفهمی !( 1که مرده گفت:_خیلیا گفتن همسرشونه ولی چیزی جز یه همخواب    

 

 _به کی این حرفو میزنی بی شرف!( 

سمتش حمله میکردم داشتم   

 که پناه صداش انقدر بلند شد که مخم سوت کشید! 

 

 _به کیییی میگیییی همخواب یه شبههه مرتیکه بی همه چیز !!!!!!!((

 

 که رفتم سمتش حسابی بزنمش که جاوید بینمون یه دفعه قرار گرفت و گفت:_چیکار میکنی اشکان اهه؟!(



 

میشناسی!(مامور:_اقا جاوید شما ایشون رو   

 

 جاوید :_بله مدیر عامل شرکتشم!(

 که مرده دهنش با صدتا باز بودن قابل قیاس نبود که گفت:_شما اشکان مهرین؟!( 

 

 _بله!(

 _چرا زودتر نگفتین اقای محترم اخه چرا شما به این پولدری نصف شب ماشین دزدی میکنین!(

 

وییچ رو گم کردی؟( که جاوید نگاهی به ماشین کردو خنده ای کردو گفت:_با س  

 

 _اره!(

 

 نگهبان:_ماشین برای شماس؟!(

 

 _نههه برای عمه نداشتمه!(

 

که گفت:_ببخشید اقای  محترم االن براتون دستگاه میارم با اون شیشه رو بشکونین بعد سوییچتون رو بردارین فقط مدارک نشون 

 بدین باز ببخشین!( 

 

ن!(روبه مامور گفتم:_اول از خانومم عذر خواهی ک  

 

 که با بهت گفت:_واقعا همسرتونن؟!(

 

 _مگه من  با تو شوخی دارم مردک!(

 

 مامور:_ببخشید ببخشید خانوم من عذر میخوان ببخشید!(

 

 پناه:_خیلی بی شخصیت هستین!( 

 



 بعد روبه من گفت:_با پا میرم ! نمیخوام با ماشین بیام!( 

 

مرده گفتم:_مهمونی مال پیمان تهرانی و اون هم شریک شرکت منه از خیلی ناراحت شد مردک عوضی حسابشو میرسم که روبه 

تر درست کنین!(ماه هیجا نباید بهتون کار بدن! ماشین هم زود 2طرف ایشون میگم اخراجین خداحفظ نه تنها اخراجین بلکه تا   

 

 بدون نگاه کردن به ماموره روبا نگهبان گفتم:_لطفا این رو درست کنین اقای کمالی!( 

تکون داد روبه جاوید که دهنش باز بود گفتم:_فردا شرکت اتاقم باش!( سری  

 

سری با بهت تکون دادو از اونجا زدم بیرون که دیدم پناه دور شده و داره میره با سرعت مخصوص خودم تو یه ثانیه روبه روش 

 بودم گفتم:_اخراج شد !(

رزو یه حرف راجب حیا من گفته نشده! خیلی برام سنگین بود!( که وایساد و گفت:_چه فرقی داره چیزی که گفت رو گفت تا ام  

 

 _باشه باشه میدونم چیکار کنم دلت خنک شه؟!(

 

_اصال نمیتونی متوجه شی؟!! چیزی که گفت و گفت دیگه چیزی درست نمیشه! من عجیب ترین و غیر قابل باورترین شب عمرم رو 

اشکان مهر اگه برای پول و خوناشام بودن یا مال و ثروت قراره جلوم  م نیستم گذروندم منو انقدر جدی فرض نکن من انقدر هام محک

 خم و راست شن و به شخصیتم توهین کنن چه فایده داره؟ میشه دیگه اصال راجبش صحبت نکنیم خواهش میکنم!( 

 

ست باید پیداشون کنم امشب رو _باشه باشه باشه االن پیمان و هامین گم شدن پناه مشکوکه شاید کار دشمنا باشه نمیدونم هرچی ه

 خوابگاه میمونی برای فردا نانه خروجت رو میگرم راه بیفت!(

 

 _خوابگاه همینجاس خودم میرم!(

 

شبه همین مونده تو خیابون ولت کنم تو این ساعت!( 1_زیادی حرف میزنی ساعت   

 

هان؟ زیردستت که قراره برای قدرت مند شدن  _چیه برات مهم شدم ؟! نکنه رو کسی که چیزیت نیست غیرتی شدی؟! من چی توهم

ما؟؟ یا همسر حرفیت؟؟ یا دوست دختر قالبیت ؟ یا نویسنده شرکتت یا دوستت چی؟!!! هاا کسی که  بهش اموزش بدی ریئس خوناشا

 هروقت خواستی ببوسیش بری برای چی برات مهمم؟!!! ها؟( 

 

تم:_پناه یه خوناشام و انسان نمیتونن باهم رابطه داشته باشن یا نسبتی  واقعا حرفاش راست بود همش اما باید حقیقت رو بهش میگف

 داشته باشن ..... 

 



از اول تاریخ رابطه یه خوناشام و انسان ممنوع بوده برای همین تا ملکه صلح به قلمرو ما میاد باید ازدواج کنه تا نه خوناشامی نه 

 الفی نه گرگینه ای نتونه عاشقش شه !(

 

کردو گفت:_یعنی تو کار ممنوع انجام دادی!( با بهت نگام   

 

 _اگه من ریئس خوناشاما نبودم االن سر روتنم نبود ولی هستم !(

 

شب خواستی درسته دیگه!....(  1_پس منم مثل دخترای دورت برای   

 

دیدی!(کمرش رو گرفتمو دستم و رو گذاشتم رو دهنش و گفتم:_یه بار دیگه این حرفو بزنی هرچی دیدی از خودت   

 

بعدش بدون نگاه کردن بهش بدون اینکه برسونمش رامو کشیدم رفتم دنبال پیمان و هامین خیلی حرف بدی زد هیچوقت من جایگاه پناه  

 رو با اونا یکی نمیدونستم!  

 اون فکر میکنه من دوسش ندارم انا اشتباهه من اشکان مهر اعتراف میکنم این دختر و میخوام!......( 

 

 

 پناه"

 

حاال من مقصرم میشم! واقعا یه خوناشام  و انسان نمیتونن باهم باشن چرا؟! اصال من چی میگم هروقت فهمیدم خوناشام چیه بعد  ته

ن زر بزنم انقدر اعصابم خورد بود انقدر روانی شده بودم که خون چشام رو گرفته بود این همه عشقی که بهش داشتم یعنی غیر ممک

!!!!! یعنی به وضوح به کل چهره های زیر دراومدمبوددددد!!!!!!!! استغفرهللا  

 

💀👺😡🥺🥺😤 

 حاال نشونت میدم اوکی حاالهم ببینم یه خوناشام و انسان نمیتونن باهم باشن ؟ حاال میبینیم 

کارایی وادار  دوان دوان به سمت خوابگاه رفتم میدونم این کارم اشتباه بود و میتونست بدترین اشتباه باشه ولی عشق ادم رو به چه 

 نمیکنه! 
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12نه  6  

 



رفتم در اتاق خوابگاهم رو باز کردم که ایندفعه واقعا متعجب شدم جز سوگل و فاطمه کسی نبود سوگول یه دختر بود که کال کتاب  

دوست شم ولی اون  میخوند و رمان میخوند و تو خودش بود دوستیم نداشت همیشه با خودش حرف میزد خیلی دوست داشتم باهاش 

؟؟( ��خیلی افسرده بود! که رفتم سمت فاطمه که چپ چپ نگام کرد و گفت:_کجا بودی؟یا بهتره بپرسم پیش کی بودی؟  

 

چی بهش بگم بگم ده دقه پیش فهمیدم یه خوناشام نه نه اصالح کنم ریئس کل خوناشاما ریئس این همه سال شرکتم بوده و منم ملکه 

و میبردن بخدا! که رو یه گرگینه الفا و یه الف رو دیدم اگه اینو  میگفتم جای دیونه خونه روانی خونه مندقه پیش  10صلحم و من 

 بهش گفتم :_اینارو ول کن االن یه کار خیلی خیلی مهم داریم!(

 _چی؟(

 _پارتی شبانه سراغ داری؟( 

 _همون پارتی ها که توش مست میکنن؟!(

 _اره همونا!( 

گفت:_واسه کی میخوای ؟( خنده ای کردو   

 _واسه خودم!( 

 که ایندفعه خندش بلند شد و گفت:_نه بابا چه شوخی خوبی حاال واسه کی میخوای؟(

 

 با جدیت گفتم:_فاطمه برای خودممم!!( 

 _نه بابا تو ؟!!(

 _ارههههههه!!!!( 

 _چند دلیل قانع کننده برای این کارت وجود داره! 

خوای دربیاری!تو عاشق شدی و حسودی عشقت رو می1  

تو مواد زدی 2  

تو واقعا رد دادی! 3  

تو شکست عشقی خوردی4  

عشقت بهت خیانت کرده!  5  

 حاال کدوم مورد بود؟!(

 با دهن باز نگاش کردمو داد زدم:_فاطمههههههه!!!!!( 

 _باشه باشه بیا بریم!( 

 _نخیر تو نمیای کار دارم!(

(_ای داد شد پس بیا این ادرس لوکیشنش رو فرستادم !  

که سری تکون دادم و رفتم سمت کمد فاطمه یه لباس بلند مجلسیش که مشکی اکلیلی جیغ بود رو برداشتم تا رون پا قیچی کردم که داد  

(زد:_چیکار میکنی میگم رد دادی مواد زدی واقعا؟!  



باال زانو! ولی ایندفعه  چشم قره ای بهش رفتم و بعد قیچی کردن لباس تنم کردم تو عمرم اینجوری لباس نپوشیده بودم لباس

مجبوریه!!!!! موهام رو هم باز ول کردم دورم و از در زدم بیرون و یواشکی رفتم که سوگول داد زد:_میدونم میخوای حسودی  

 اشکان رو دربیاری ولی  پیاده تا اونجا نمیتونی بری بذار برسونمت!(

 

 

لی همیشه دیوار موش داره موشم گوش داره زود باش!(_که با بهت نگاش کردم و گفت:_شاید من تو هیچ جمعی نباشم و  

 

 با بهت نگاش کردم ولی االن وقت فکر کردن نبود! رفتم سوار شدمو گاز  داد سمت پارتی خدایا منو ببخش!!!  

 وارد پارتی شدم که گفتم:_نمیای؟!( 

 _نوچ!(

 

لم بد شد صدای اهنگ به قدری بلند بود که سرم داشت سری تکون دادمو رفتم تو که با بوی الکل و دود وحشتناک قلیون و سیگار حا

 میرفت اما عرضش رو داشت! رفتم سمت بار و رو به بازمن گفتم:_یه مشروب لطف میکنین!( 

 _خنده ای کردو گفت:_بهت نمیاد این وقت شب اینجا و اینکارا رو کنی!(

 خنده ای کردم و گفتم:_نمیکنم و برای یه نقشه اومدم!( 

اوووویی کردو یه پیک بهم داد درسته بوی خیلی گندی میداد ولی شاید مزش اینطور نبود! یه مزه کردم که مخم سوت کشید ولی  که 

راه  ضایع بازی در نیاوردم و تا تهش رو خوردم که احساس میکردم سبک شدم و سرم گیج میرفت و هزیون میگفتم همینجوری داشتم 

با ولع لبم رو بوسید و میبوسید که هلش دادمو گفت:_چیه چرا اینطوری میکنی اهان از نوع   میرفتم که یکی از پشت منو کشید و

 وحشیایی!(

_دهنو ببند! حال تو یکیو ندارم ببین برای این کثافط واقعا مرتیکه خوناشام کثافت به چه روزی افتادم! کثافط یه خوناشام انسان  

 نمیتونن باهم رابطه داشته باشن!( 

ا دهن کجی میگفتم که یارو گفت:_یه تختت کمه بابا!(همه اینارو ب  

بعد رفت واییی من چی گفتم چزا کنترل دهنم دست خودم نبود همه وقتی رد میشدم بهم تیکه مینداختن! یه پیک دیگه هم خوردم و دیگه  

مستی گفتم:_خیلی شکل سلبریتی  نفهمیدم دارم چیکار میکنم!یه پسر رو بغل کردم و باهاش سلفی گرفتم بعد سوالی نگام کرد که با 

 هایی واسه همین !(

 بعد عکس رو برای اشکان فرستادم و رفتم باهاش ویدیو کال ......... 

 

 

 اشکان"

 

ساعته هنوز این دوتا احمق رو پیدا نکردم با تعجب به صفحه گوشی نگاه کردم پناه! این موقع شب با    3گوشیم داشت زنگ میخورد 

 من ویدیو کال گرفته؟!! 

 تماس رو برقرار کردم که با تصویر مقابل خشک شدم! این تو پارتی بود!!!!! اونم پارنی شبانهههههههه!!!!!!! 



وای وای مخم داشت سوت میکشید که یه لیوان دسش بود کشید باال واییییی مشروبممم داره میخورههههههه!!!! که با خشم و فریاد 

 گفتم:_کدوم گوری؟!!!!( 

وتا پسرم کنارش بودن االن بود که خون از گردنم بزنه بیرون بخدااااااابا قهقه میخندید و د  

تا پیک   5که گفت:_من تو یه پارتیم تازه بهت بگم االن یه لباس باال زانوووووو پوشیدممممم و همین االن یه پسر رو بوسیدم  و 

 مشروبم خوردممم!!!!!!(

 

میخورییییی؟!!!!!(_پناه میدونی داری چه گوهییییی   

 

 دوباره قهقه ای زدو گفت:_چیه به تو چه تویه خوناشاممی و من یه انسان چی شد هاااا؟؟!!!( 

 

تا؟؟( 6_چندتا پسر تاحاال لمست کردن اونجا!؟  

 

�😂�12نههه 6یکی که اونم گفتم برات ولی بزار مثل خودتتتتت بگممممم  1قهقه ای زدو گفت:_دوروغ نباشه   

 

19ادامه پارت   

 

االن بود که برم همه چیو له کنمم �😡😡😡😡😡😡😡�که یه پسر تو ویدیو کال گردنش رو گرفت و لپش رو محکم بوسید!!!!  

 _پناه خفه ات میکنم خفهههه!!!!! 

 دوباره قهقه ای زدو گفت:_دوبار!!!!!!!!( 

میسسوختم من چرا اینجوری شدم!!! خاک تو سر نداشتم  بعد قطع کرد لوکیشنش روشن بود دارم برات ! خدایا به من صبر بده داشتم 

 که عاشق شدمممم!!!!!!! داد زدممم :_خدایاااااااااا!!!( 

 برم تا بالیی سرش نیاوردن مستم میکنه خدایا به من صبر بده!
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شدم و رفتم تو وایی وایی چه پارتیم  گاز دادم سمت لوکیشنش داشتم میسوختم واقعا داشتم اتیش میگرفتمم به معنای واقعی کلمه! پیاده 

تا پسر کنارشن یکی تو صورتش سیگار فوت میکنه!  2دم اومده بود! صدای قهقه اش رو شنیدم سوختم واقعا رفتم سمتش که دی  

ا  اونیکم تو گوشش چیزی میگفتو دسش رو روی س..... وای وای نه نه نه این دیگه زیاد روی بود این دیگه جا نداشت به سمتشون ب

سرعت نود رفتم! پسره رو پرت کردم اونور اونیکم فرار کرد رفت که پناه خنده ای کرد یه لباس باال زانوو!!!! با کفاشای  

قرمزززز!!! با رژ سل...... زده بود من اینو میکشمم که با لنگی و بی تعادل پاشد داشت میفتاد و گفت:_چیههههه منو اینجوری نگاه  

.صیر توعهههه اگه تو مثل ادم رفتاد کنی نه مثل یه خوناشاممممممم اینجوری نمیشه!(نکن همش!!! همش..همش تق.  

 همه مارو نگاه میکردن ! انگار دیونه بودیم که بارمن گفت:_خوناشام!(



 پناه:_ااررهههه خوناشام یه خوناشامیه تازه ریئسشونه ریئس!( 

 

اره به من میگه خوناشام نه خیلی عاشقمه!(این چی میگفت وای که پسره با بهت نگاه میکرد گفتم:_عادت د  

 پناه:_دروغ ن..........(

 دستمو گذاشتم رو دهنش و گفتم:_زیادی داری زر میزنی شورش رو در اوردی!!!(

 

!(��_اوهههههه پس اقای خوناشام حسودیم میکنه خخخخ وواییی چقدر مستم من  

 _پناه خفه شو!!( 

 

ا اینجاااا نترسسسس!!!!!( _نمیشممممم!!!!!هییییی سعیدددد بیاااا  

 

 وایییی این دیگه از کنترل خارج شده بود ادای دختر خرابارم در میاورد!! 

 که اون پسزه اومد پیششو پناه دسشو حلقه کرد دور گردنشو گفت:_قراره امشب برم خونششش!!( 

 

مین پاش رو شونه ام و حرکت کردم سمت  نه نه دیگه خون به مغزم نمیرسید پاشو گرفتمو برعکس انداختمش رو کولم سرش رو به ز

تیش میزد به پشتم و میگفت:_ولممم کننن ولممم کننن مرتیکههه مهرررر گرفتارییی  سان 10ماشین! که داد میزد و با اون کفشای  

 شدماااا به توچههههه!!!!!(

 

 _پناه نزار بزنم تو دهنت ها!!!(

 

ن ؟!!چراا برات مهم شدممم هااا؟؟!!!( _ چیشد مگه یه خوناشام و انسان نمیتونستن باهم باش  

 

 _پناه میخوای همین االن باهات باشم؟خیلی مثل اینکه دوست داری!(

 

 _که زد با اون کفشاش تو پشتم و گفت:_خفههه شو!( 

 

کار  _تو خفه شو امشب منو دیونه کردی! طالفیش رو سرت در میارم بیشعور! شورش رو دراوردی پناه من هیچقوت این ادا ها و 

 رو در نمیاره اگه قرار بود اینجوری باشه یه از همونارو میخواستم( 

 

 _منو بببیننن من میخوام برم دسشویی منو بزار پایین!( 
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 _به من چه ها اون موقع که اون مرتیکه 

 

دست به جاهایی میزد که جز من کسی    

 

میبوسیدن فکرش رو میکری اون موقع که من سیگار میکشیدم از حق نداره بزنه میزدی فکرش رو میکردی اونموقع که گردنت رو  

کردی و اعصابت رو  ماشین میرفتی بیرون ولی االن تو صورتت فوت میکنن فکرش رو میکردی امشب خیلی دفترت رو سیاه 

 ندارممم!!!(

 

 

چقدر سنگه سنگه!!( _ها ها دیدی حسودیتتت شددددددد هو هو دل بدم به اون چشای عسلیت بنده بنده اشکان من دلش   

 

 که حامد کسی که واسش پروژه تبلیغاتی درست کرده بودم منو دیدو پوزخند زد خدایا ببین به چه روزی افتادم! که دوباره

 

داد زد خیلی بلند و گفت:_هوییییی با تواماااا!(   

 _پناه تو فعال از حق سکوتت میتونی استفاده کنیییی!!!(

 

ممم میادددوددد سرممم درد میکنهههه حالمممم بدهههه!!!!( _نمیخواممممم من االن خوابمم  

 

تا بخورم شورش رو دراوردیی!!( 2پیک مشروب خوردی حتی منم فوقش  6_عادیه   

 

_اشکانننننننن به چی صدات کنم ولم کنی ماشاال هزارتا اسم داری اقای مهر اشکان و اشکان خان و خوناشام و رئیس خوناشاما و چی  

ابممم میاددد منو ببر خوابگاهههه!!!!( بهت بگمممم خو  

 

 _کی گفته میری خوابگاه میخوابی؟تو امشب پیش منی! 

............ 
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 پناه "

 

صبحه !  6با منگی و لنگ بیدار شدم که ساعت رو نگاه کردم دیدم   

 

 و واقعا یه بغض یه چیزی که خیلی داشت اذیتم میکرد تو گلوم یا کناره های 

 

 قلبم بود نمیدونم واقعا گریم گرفته بود!  

         این کارایی که کردم هیچ اثر نداشت که هیچ! بدترشم کرد

 

 

تونستم تحمل کنم که رفتم سمت  لباسام رو عوض کرده بودم ولی کی ؟ اوفففف سرم به شدت درد میکرد خیلی هم بغض داشتم دیگه نمی

در رو بازش کردم که خوردم به اشکان وایییی من اندازه کافی ابروم رفته بود که گفت:_چی شد خانم مجلس گرم کن مستی از  

 سرتون پرید؟! هنوز به نظرت من مرتیکه خوناشام خونخوار عوضی ام؟(

 

 

!( ��م داشت میترکید که گفتم:_عاشق شدن خیلی بدهکه با بغض نگاش کردم که با دیدن چشام دیگه حرفی نزدو بغض  

 

با امنیت نگام کردو دست هاشو به نشونه بغل باز کرد که خودم رو پرت کردم تو بغلش و گریه کردم که گفت:_چیز بدی نیست ولی..  

نجوری اشک میرزی هوم؟!( عاشق چه بی لیاقتی شدی که االن ای  

 

و ادامه گریه کردنم پرداختم که دستاشو محکم تر دورم حلقه کردو دست چپش رو پشتم تو بغلش بودم و نمیفهمید که خود گاوشه 

 نوازش وار حرکت داد و گفت:_گریه نکن گریه نکن 

 

اما من نمیشنیدم دیشب ابروم رفت یه پسر نامحرم رو بوسیدم لباس باال زانو پوشیدم مست کردم چرت و پرت گفتم تازه به اشکان 

هیچکی جز من نباید م ولی بیچاره  هنوز تحملم میکرد و این فکرا باعث شد گریم شدت بگیره که گفت:_بنظر من هزارتا بد و بیرا گفت

 تو رو گریه بندازه !(

 

 دیگه تحمل نکردم جفت دستامو حلقه کردمو انداختم دور گردنش و گریم رو بیشتر کردم 
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 اشکان"

 

 

بعد گریه های پناه که دلم بد کباب شد فهمیدم عاشق شده و ترس از دست دادن اومد تو وجودم رسوندمش دم خوابگاه و بهش گفتم نامه 

فروشی گاز دادم  خروجش رو از خوابگاه بگیره به سمت گل   

 یه پیرزن مهربون توش بود که گفت:_از کدوم میخوای پسر رز یا مروارید یا رنگی یا یخ؟؟( 

 

ل یخ بده!(_گ  

 

 سری تکون داد دسته گل یخ رو درست کرد و گفت:_یادداشت بزارم؟!(

 _سری تکون دادم و گفتم:_خودم مینویسم(

 خودکارش رو به سمتم گرفت رفتم نوشتم  

" ❤"پناه دوست داشتن خیلی چیز قشنگیه و تو قشنگیه زندگی منی  

 

دقه رسیدم و از ماشین پیاده   10رفتم و سمت خوابگاه پناه گاز دادم بعد  دسته گل رو بداشتم و پول رو پرداخت کردم و به سمت ماشین

 شدم که با صحنه روبه رو یخ شدم! 

پناه با یه مرد نشسته بودو اونم دستش رو گرفته بود و پناه با عشق نگاش میکرد! دست گل از دستم افتاد که نگاش اومد سمتم و بهت  

 زده نگام کرد  

همن! رفتم سمت ماشین و درش رو باز کردم و رو صندلی نشستم و گاز دادم ته میدونستم همشون مثل   

 که پناه مشتم میدوید و داد میزد وایساا! بهش توجه ای نکردم 

 و باز گاز دادم که پناه از کجا نمیدونم اومد جلو ماشین که ترمز کردم و داد زدم:_پناه بکش کنار!(

 _ نمیرممم اشتباه متوجه شدییی!!(

خواستی!( _خودت    

دوباره پام رو گذاشتم رو گاز فکر میکرد میره از جلو ماشین ولی نمیرفت!که بوق زدم باز نرفت یه زره مونده بود که ماشین بهش  

 بخوره!که خواستم ترمز کنم ترمز نگرفت و ..... 
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 ترمز نمیکرد ترمز نمیکرد لعنتیییییی!!!!!!! 

 



تم ازش خودمم میمردم در ماشین رو باز کردم و پریدم بیرون و تو زمین و هوا پناه روهم هل روبه کوه بود اگه ماشین سبقت میگرف

تو دره و اتیشش زد هوا خدایا   دادم اون طرف که جیغ بلندی کشید جفتی پرت شدیم سپت یه درخت و ماشین با صدای بدی پرت شد

 کی ترمز این ماشین رو بریده! 

یه دفعه جذب درخت میشد داشت میرفت توی درختتتت!!!!!!!! که پناه بازوش خورد به درخت و   

 که خودشم با تعجب جیغ زدو گفت:__اشکاننننننن منو داره میخورههههه!!!!( 

 

 هم عصبی بودم هم نگران که یه دفعه خندم گرفتو و گفتم:_نمیخورتت!!! خدایا به من صبر بدههههه!!(

دمش بیشتر میرفت اون تو که دستش رو گرفتم جفتی دیگه باهم داشتیم میرفتیم  واقعا جدی جدی داشت میرفت تو درخت هرچی میکشی

 تو که یهو پرت شدم تو درخته پنهه اخ بلندی گفت و گفت:_خلیییی خریییی منو داشتی زیر میکردی با ماشین!!!(

 _من؟؟ اگه تو نمیومدی جلو من اینجوری نمیشد!( 

وت نمیومدم!( پناه:_اگه توهم اشتباه برداشت نمیکردی من جل  

 _اگه تو هم دیشب دست اون پسررو نمیگرفتی من اشتباه برداشت نمیکردم! و نمیگفتی عاشق شدی و گریه نمیکردی!( 

 _اگه توهم حالیت میشد واسه کی گریه کردم اینجوری نمیشد!( 

 _اگه تو  پارتی مست نمیکردی اصال اینجا نبودیم!(

منم پارتی نمیرفتم!!( _اگه تو حرص منو با اون حرفات در نمیاوردی  

 _اها پس همش تقصیر منه؟؟!!( 

که یه دفعه بلند شدو سرش خورد به تنه درخت و اخی بلندی گفت که با نگرانی نگاش کردم که داد زد :_اره اره همش تقصیر 

 توعههههه تقصیر توعههه االن تو یه درختیم بی اکسیژنننن االن از کدوم گوری بریم بیرون!!!(

 

میزد به درخت که یهو پله از اینجا تا باال باز شد که  پناه با بهت گفت:_نه بابا نه بابا ! اینیکی دیگه نه!(  بعد با مشت   

 

با خنده نگاش کردم که گفت:_چی شدد؟؟؟؟ میخندیییی؟!!!! من دیگه دیونه شدم بسه اقا منو از خواب بلند کننینن این یا خوابه یا دنیای  

یئس دیونه خونه ای!!!!(عذاب میده یا هم دیونه خونه ام تو هم ریئس خوناشام موناشام نیستی بابا ربرزخههه خدا داره منو   

 که بلند شدم و گفتم:_پاشو بریم باال ازشون!(

 

 _نوچ!(

 

 _چی زدی پناه پاشو بازیت گرفته!(

 

راجب عشق حرف میزنم!؟ پرسیدی اون کیه   با خماری نگام کردو گفت:_انقدر بهم اعتماد نداشتی که  فکر کردی من با اون ادم دارم

 ؟!!(

 



 _چه فرقی داره برای من مهم نیستی!(

 

که بلند شدو گفت:_به کارما اعتقاد داری اشکان؟ یه روزی اینارو توسط یه نفر از به خودت میشنوی خون به دلم کردی خون به دل  

من کسیو دوست ندارمم و فقط با تو... یه گاوی گاو چرا نمیفهمی    

 

وسط حرفش پریدم و داد زدم:_پناههههه من عاشقت شدمممم خوبههه؟؟!! انقدر به من نگوووو کسیووو دوست ندارممم من چاره یه 

دنیامممم ولی بیچارههه توامممم وقتی گریه میکنی دلم میره میفهمی من عاشقت شدممممم ولی بازم عشق یه طرفه تو یکی دیگرو  

قانون و ممنوعیت هارو بشکونم باهات باشم !!!!!!(  دوست داری من حتی حاضرم بخاطر کل  

 

با بهت نگام کردو گفت:_البد منم دوست دارم که از روزی که تو شرکتتم نخوابیدم و خوابیدم خواب توی گاو رو دیدم البد دوست 

ماهه عاشقتم اقای مهر  5سال و  1دارم اگه االن تو تنهایی و غمم تو خود دردیییی واقعا نامردی میمردی زودتر به من میگفتی؟؟؟ من 

 بزرگ حتی اگه خوناشامم باشی حتی اگه این خواب باشه دوست ندارم بیدار شم میفهمی؟؟ (

 

_تو چی میخوای زندگی منو بدونی؟؟؟میخوای بدونی چند نفرو کشتم؟؟؟میخوای بدونی چجوری گردن میشکونم چجوری خون  

ولی تورو میکشن اگه بفهمن انسانیی؟؟ وعه کار ما منو کار ندارنمیخورم ؟؟؟با چند نفر بودم؟؟میخوای بدونی ممن  
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این ممنوعه میفهمی منو و تو نباید بهم نزدیک باشیم حتی اگه تو جفت حقیقی من باشی چون انسانیی!! و من نمیتونم تبدیلتم کنم چرا؟ 

(چون ملکه صلحی همه چی با هامون زده میفهمی!!؟؟  

 

وبه ؟؟؟ اصال ممنوعه منم عاشق عشق ممنوعه عیب نداره تو چی حاضر هستی واسه عشقی که ادعا میکنی  _من حاضرم بمیرم خ

هارو بشکونی؟؟؟؟؟؟حاضر   قانون های سرزمینت رو ول کنی؟؟ حاضر هستی سپر بال من شی؟؟؟ حاضر هستی بخاطر من ممنوعه

 هستی اولین خوناشام و انسانی باشیم که عاشق هم شدیم؟؟؟

 

 

قرن عاشق یه انسان شدم؟؟؟من؟؟  6میپرسید؟؟ منی که عاشقش بودم؟؟؟من ؟؟منی که بعد از من   

 

وقتی حرف میزد و اعصبانی میشد لبای قرمزش بیشتر خود نمایی میکرد دیگه به هیچی فکر نکرد سمت صورتش خم شدم و  

ن باشه؟(م:_همیشه و همه جا حاضرم! با منی حاضری کل عمرت عشقت بدنت قلبت روحت  مال مگفت  

 

 سری تکون دادو خیلی قشنگ نگام کرد 



و دیگه به هیچی فکر نکردم و لبم رو لبش گذاشتم و به کمرش چنگ زدم و دست هاشو اوررد و حلقه کرد دور گردنم و من فقط  

م .....میبوسیدمش و دستم رو موهاش بودو سفت گرفته بود  
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 پناه"

 

رو تکون دادم هرچی داد زدم گفتم پاشو پانشد همینجوری تو فکر بود که یه دفعه پرید و   بعد اینکه پرت شدیم تو درخت هرچی اشکان

 گفت:_تو...نههه..یعنی چییی!!!( 

 

 _چی میگی اشکان میدونی چی شد میدونی االن دوست دارم خفت کنم؟؟؟!!

(��بود؟؟؟!!)نویسنده صحبت میکنه من میخوام شما دوتارو خفه کنمم یعنی چی همش خواب اشکان   

 که اشکان گفت:_همش خواب....(

_چی میگی اشکان تو یه دیونه ای نه من نگاه کن تو یه درختتت بدوننن اکسیژن با هزارتا پله به باال گیر افتادیم و همش تقصیر  

کردی تو یه درخت !!!(توعهههههه!!!! تو میخواستی منو بکشییییی میفهمییییی!!؟؟؟؟ داشتی منو با ماشین زیر میکردی بعدم منو پرت   

یهو به خودش اومدو گفت:_واقعا فقط تو تو خواب ممکنه اونطوری حرف بزنیی!!!!  بعدشم تقصیر خودتو تو خودت خودت رو  

 انداختی جلو ماشین من!!!(

 

ود و پسرخاله ام بود _اگه تو وایمیسادی مثل یه خوناشام نه مثل یه ادم به حرفم گوش میدادی که اون ایهام داداشم که مثل داداشمه ب

 اونطوری نمیومدم!( 

 

 با دهن نیمه باز نگام کردو گفت:_من چبدونم اگرم تو مثل ادم میگفتی گوش میدادم!(

 _من میخواستم بگم ولی تو گازشو گرفته بودی میخواستی منو بکشیی!!( 

 

ت راع رفتن یاد میگرفتی اما االن اینجا مثل  _پناه ساکت شووو امروز باید میرفتی خونه من تو پیست تمرین مبارزه دفاع الغل درس

 بوته تو درخت گیر کردیم مگه میشه؟؟!( 

 _چطور میشه اخهه منم نمیدونم تازه بایه خوناشامممم تو یه درخت گیر کنی اینم اضافه کنم!!(

 

 اشکان"

 

!(_میدونی منم اینو اضافه کنم تضمین میکنم االن ادامه ندی به این بحث از گردنت خون نخورم  



 

 که چشاش گرد شدو دوان دوان سمت پله ها رفت که داد زدم:_کجاا؟؟!!(

 

سرشو از نرده پله ها پایین اورد که باعث شد موهاشم بیاد جلو صورتش و گفت:_قرار نیست که اینجا وایسیم زیر پامون علف در بیاد 

 این پله ها حتما تهی دارن!(

 

 _اره حتما!( 

له هایی مسخره باال رفتیم منم رفتم کنارشو باهم از این پ  

 

 

 بعد ساعتی سخت طوالنی از پله باال رفتن*********

 

من با این جاودانیم نفس کم اورده بودم واقعاااا این چه وضعی بودد!!! که پناه داد زد:_بسهههههه بسهههههه مگه میشه مگه چند طبقس  

ساعته مثل بز داریم میریم باال !(  3! دقیق  انگار پله میاد روششش انگار مارپیچه چیه ایننهرچی میریم باال   

 

 _باور کن منم خوشم نمیاد مصلما!( 

 

 _یکی تو خوشش نمیاد یکی این درختهه!!(

 

ساعته داریم مثل بز میریم باال نه   6و ما   3ولی گفتی  12من بگم  6خنده ای کردمو گفتم:_پناه به عرضت برسونم که این بار نگفتی 

ساعت!( 3  

 

انگار رد داد یه دقه سرجاش وایساد و تکون نخورد رو پله هه نشست و گفت:_امکان ندارههه!!!!!!!( که   

شبه! میخوام شب بخوابم دیشبم بخاطر  2که گفتم:_منم واال دیگه نمیتونم راه برم میخوای برو مترسک شو به من ربطی نداره ساعت 

 کارای قشنگ تو نخوابیدم!(

 

سرخ شدو گفت:_تقصیر خودته همش! بعدشم مگه جنگله مگه کجاس میخوای بخوابی پاشووو خیر سرت   که با یاداوری دیشب لپاش

خوناشاما که نمیخوبن نگاه نگاه از این همه خوناشام که نمیخوابن خرسش گیر من افتاده!( ��خوناشامی  

 

 _خیلی دوست داری نخوابم نه؟!( 

 



 با ذوق گفت:_ارههه پاشو بریم!( 

 

_خوناشاما در صورتی نمیخوابن که خون کافی بهشون برسه و یه غذای خوشمره جلوشون راه نره مثل توو در صورتی هراتفاقی  

یره!(....... براشون نمیفته که این چیزی که گفتم صورت بگ   
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( ��که گفت:_واقعا من رو غذا میبینی!  

 

( ��خنده ای کردم و گفتم:_نه خیلی!  

 

یفته بره که دسش رو از پشت کشیدم و انداختمش تو بغلم که معذب نگام کرده و گفتم:_فقط یه شب یه شب چیزی نگو خواست راه ب

 اینجوری سرت رو بزار رو سینم و بخواب و هیچی نگو لطفا!(

 

نو نگاه میکر من که خواست چیزی بگه انگشت اشاره ام رو گذاشتم رو لبش و همونجا گذاشتم و تو نگاه هم غرق بودیم اون چشای م

بستم و رو ذهنش متمرکز شدم صدا های ذهنش اینا بودن چشای مشکی  دلم خیلی میخواست بیینم چی فکر میکنه چشام رو  

 

واییی چقدر چشاش قشنگههه چرا این انگشتش رو بر نمیداره االن حرف بزنم چی میشه نکنه االن منو ببوسه واییی من چقدر بی حیا  

 شدم این فکرا چیه نکنه چشاش رو بسته داره ذهنم رو میخونه وایییی خاک به سرم نکنه بفهمه دوسش دارم!  

 

نستی ذهن من رو بخونی سرم رو زمین گذاشتم اونم سرشو رو دستم کناری خوابیده  با این فکرش چشام رو باز کردم کاش توهم میتو

 بودمو رخ به رخش 

 

تره ای از موهاش رو تو دستم گرفتمو  دور انگشتم میچرخوندم هیچوقت فکرش رو نمیکردم یه روزی عاشق ملکه صلح شم عاشق   

 دختری که همسن باباش

 

پربزرگ جدش میشدم اوففف چرا ارومم نمیگرفتم چرا دوستش داشتم که چه عرض کنم همسن پدر پدر پدربزرک    

 

انگشتم رو لباش باشه از همه بیشتر لبام رو لباش باشه خوابش برده بود نفساش منظم بود منم تصمیم گرفتم تو این عطر قشنگ خوابم 

 ببره..
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 پناه"

 

موم بدنم درد میکرد چقدر بده رو خاک بخوابی این اقاهم هنوز خواب با چک چک اب رو صورتم بیدار شدم اوفففف کی خوابم بردد ت

 بود واقعا بعضی وقتا شک میکنم که میگه خوناشامه دروغه و  این همون اقای مهره! 

 دلم نیومد بیدارش کنم که یهو یه اب مثل اب لیوان ریخته شد رو سرش

گه نکنه سیلم تو راهه!(  پرید خنده ای کردم و باهاش بلند شدم که گفت:_این چی بود دی  

 خنده ای کردم و بلند شدم و خاک های رو پام رو تکوندم و گفتم:_پاشو که باید دوباره مار پله بازی کنی!( 

 خنده ای کردو گفت:_پله که هست مارش کدومه!؟(

 _خب حاال که انقدر دوست داری مار باشه خودت مارر!!!(

ها باال که با کمال تعجب رسیدیم به به جایی که ابشار بود و درخت های بید از اسمون  چشم غره ای رفت و بلند شد و رفتیم از پله 

اما بپری!(اویزون شده بود که مه غلیظی اونجا رو گرفته بود که اشکان گفت:_اوه اوه حاال باید یاد بگیری چجوری مثل خوناش  

 

 که با ترس گفتم:_یعنی چی میخوای منو  

 بکشی مثل همیشه بریم!( 

 

اومد کنار گوشم و داغ گفت:_مثل اینکه تو بغل من خیلی بهت خوش میگذرره!( که   

 

 داغ شدم و گفتم:_اصال خودم یاد میگرم!(

 خوبه ای گفت و بدون هیج حرف پرید از سخره هه پایین و حاال کنار ابشار بود که داد زدم :_من چییی!!(

 _بپر دیگه!( 

 

میدی!(_چجوری میخوای منو بکشی گفتی یادم   

 

 _مگه پریدم نگاه نکردی!( 

 

 _انقدر سرعتت زیاد بود نشد اصال بعدشن اون یاد دادنه!(

 



 _پناه نمیخوای یاد بگیری بهونه نگیر نمیپری همونجا وایسا درخت شو به من چه! منم میرم!(

 

 جدی جدی رفت که گفتم:_اهایییی کجا میری واقعا منو تنها میزاری!( 

 

اره رفت اوف اوف به ارتفاع نگاه کردم اگه من از اینجا میپریدم قطعا میمردم! دور شده بود از دیدم دیگه  یه دقه وایساد ولی دوب

 نمیدیمش بی رحم!
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 اصال مگه اون خوناشام نیست مطمئنم

 

اگه من بیوفتم میگرتم  خودم رو پرت    

 

کردم پایین که جدی منو گرفت!    

 

و گفت:_من گفتم خودت رو پرت کنی؟!(با خشم نفسش رو پر حرص بیرون داد  

 

 _تو هیچی نگفتی!( 

 

 _چون تو هیچ حواست نیست اگه بخوای تو تمرین هامون هم اینجوری کنی بد میبینی ها!( 

 

خواستم اعتراض کنم یهو بدون هیچ مکثی تو بغلش لبش رو لبم گذاشت با چشم های گرد نگاش کردم که چنگی به کمرم زد و منم  

اولین بار بود تو بغلش کال بودم و اونم منو میبوسید دستام رو دور گردنش حلقه کردم که دستم سوخت انقدر گردنش همراهیش کردم 

 داغ بود یهو سخره ها تکون خوردن و  

پاره  یه نور اومد تو اما اشکان انگار اصال نفهمید و برعکس تموم انتظار هام لبش رو برنداشت و با دست چپش دکمه های مانتوم رو 

 کرد!

که واقعا وقتش بود جلوش رو بگیرم اما خودم میخواستم این مرد مغرور رو که صدای اهوم اهمی و وای وای چند نفرو شنیدم که 

 اشکان ازم جدا شدو گفت:_نه دیگه تو درخت خلوتم گیر میکنیم ادم کاشته میشه ! (

 

شدم لبم رو ول کردم و گفتم:_اینجا کجاست!؟(  با خجالت لبم رو گاز گرفتم که با بازوش زد به دستم که متوجه  

 



 که اشکان با بهت به روبه رو خیره بود و گفت:_نه بابا این غیر ممکنه ما االن تو دنیای سنگیم دنیایی که خوناشاما وجود اومدن!(

 

 من بدون اینکه بفهمم چی گفت گفتم:_مگه خوناشاما از سنگ درست میشن!؟(

 

گفت:_شما از خاک ما از الماس پوزخندی زدو   

 

با بهت نگاش کردم هیچوقت فکر نمیکردم این چیزا راست باشه که گفت:_ولی یه مشکل کوچولو اونا از نظرشون ما دشمنشون هستیم  

 با لباس های عجیب غریب!(

که یهو یه چیز خیلی سریع و سیاه   بع لباسام نگاه کردم جز دکمه مشکل دیگه ای نداشت به لباس مردم نگاه کردم که تازه فهمیدم چیشد

شبه  بود اومد گردنم رو گرفت حس کردم گردنم پودر شد و لحظه ای بعد حس جفت سوزن تیزی تو گردنم حس کردم  که انگار شکل

 که جیغ بلندی کشیدم و خونم پاشید  اشکان...... 
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 اشکان"

 

ردم زنی که ریئس این سرزمین بود زنی که من ریئس اینجاش کردم من از اینجا از تموم جاهایی  تو جمع بودیم داشتم به اناسا فکر میک

 که هم نوع های خودم 

 بودن متنفر بودم فقطم خودم دلیلش رو میدونستم که  

و ایگیت و کارن  با جیغ پناه از افکار بیرون اومدم تا به خودم بیام یه خوناشام که از گروه اریس ، اریس کسی که دشمن بزرگ من 

 بود شاید اریس دشمن بود و قدرت مند اما من رو کل خوناشاما تصلت افکار داشتم 

و اگه میخواستم با یه حرکت خاکستر میشدن بی مکث گردنش رو از پشت کشیدم و چرخوندم اما فنا از انتظارم با چیزی که رو  

دنش کرد دندون هاشو کرد تو گردنم و گاز سمیش رو وارد کرد باید من استفاده کردو حمله به گرگردنش دیدم شوکه شدم که از غفلت 

یه کاری میکردم پرتش کردم رو زمین پام رو قلبش گذاشتم که خاکستر شدو لحظه ای بعد دوباره پشتم اینا همش تقصیر دنیز بود اگه   

ه ای زدو دوباره به گردنم حمله کرد لعنتی خیلی  قدرت فنا پذیری از رئیس هارو به اریس نمیداد هیچکدوم از این اتفاقا نمیوفتاد نعر

سریع بود سریع رویه ایون پریدم رفت سمت پناه که تا برم نجاتش بدم با سرعت غیر قابل باوری پرتش کرد رو ایون پیش من! پس 

زدو بعد خاکستر قدرت هاش داشتن فعال میشدن! دیگه صبر نکردم دستم رو دور گردنش انداختم و گردنش رو شکوندم که نعره ای 

شد با غیض عرق رو پیشیونیم رو پاک کردم این یه پیروزی برام نبود من همیشهرو همشون از طریق ذهنشون تسلط داشتم و از تو 

 نابودشون میکردم اما امروز برای دنیز ....که صدای نگران پناه اومد و گفت:_تو اونو کشتی!!!!!؟؟؟؟؟( 

 



وش میمرد خر بیارو باقالی بر کن که گفتم:_نه انتظار داشتی با کسی که به جاودانش کرده و باعث  او اوه حاال اولین باری که یکی جل

 وجودشه اعالم جنگ کنه )من( بعد بزارم از خون ممنوع عشقم که فقط واسه خودمه بخوره و استه استه راه بره!( 

 

 که پناه با بهت نگام کرد تازه فهمیدم چی گفتم واییی خدااا !!! 

 

(��که نیشش فوری باز شدو گفت:_عشقت!،   

 

 _پرو نشو!(

 

 خنده ای کردو گفت:_یه افرین بهم بدهکاریا!( 

 

 _چرا اونوقت!( 

 

 _چونکه نذاشتم نجاتم بدی تو خطر بیوفتی و اون عوضی رو پرت کردما!(

 

شنگ بهت بگم! _تو از خودت دفاع کردی هنوز مبارزه واقعی رو ندیدی اون موقع میتونم یه افرین کشیده و ق  
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 _اوه اوه ببین کی اینجاس که معامله منو با یه شریک خووب خراب کرد!(

 

با صدای دنیز با بهت بهش نگاه کردم که گفت:_نپرس از کجا فهمیدی من میدونستم تنها کسی که میتونست اینکارو کنه تویی رئیس 

 خوناشاما !(

 

از دیدنش اصال تعجب نکردم گفتم:_خب؟ برای چی اومدی تو یا واسه کمکی که با باجه یا اگه ادمای که  خودمو جمع کردم که انگار 

 روحشون رو به خودت متصل کردی صدات کنن میای!( 

 



 _خب صدام کردی دیگه!( 

 

 با اخم گفتم:_کی؟(

 

 _بهم فکر کردی!( 

 

برگردی ایران همونجایی که زندگی میکنی اما اینجا نه دنیای واقعی نه تازه یادم افتاد که سری تکون دادم و گفت:_میدونم میخوای 

اینجا مرز بین دو دنیا هاس که توش کسایی که از برزخ فرار کردن یا کسایی که از زندگی خسته شدن یا افراد اصیل از  دنیای برزخ 

ارت میخوای باشه غیر ممکنه پس تو به کمک من  خانواده اناسا پس رفتن به یه بعد دیگه برای تو نه برای یه دختره زمینی که ون

 احتیاج داری !(

 

 تمام حرفاش راست بود من میتونم از مرز رد شم ولی بی پناه! که گفتم:_تاوانش!؟( 

 

میدونستم دنیز کاری برای ادم میکنه در عوضش سخت ترین کار رو میخواد که گفت:_امشب یه مهمونی تو ویال اناسا ولی من  

برم چون یه چیز ازم خواست و صدام کرد ولی انجام ندادم به ضررم بود از از اون موقع تاحاال کینه شتری گرفتو و  نمیتونم اونجا

تا چیز هست که اریس بهم داد منم در عوضش لشکرش رو در مقابل گرگینه ها و الف ها شکست   3منو ممنوع کرده تو اون مهمونی 

افرداش رو کشتی شرت باطل شد و منم دقیقا داشتم با اون سه چیز یه چیزی درست میکردم  ناپذیر کردم اما وقتی تو اومدی و یکی از 

 که به تو مربوط نیست اگه برام گیرشون بیاری برتون میگردنوم!( 

 

 _اگه نیارم!( 

 

 _خود دانی اونوقت چی میگن اها بابای!(

 

 _اوفففف چرا از کسه دیگه نمیخوای!( 

 

فقط دو صورت ممکن اون فرد اون سه چیز رو ببینه  نگاهی به پناه و من کرد و گفت:_   

. بی رحم ترین و دشمن باشه!  1  

.عشق مخفی و ممنوع داشته باشه که برای همه خطرناکه مخصوصا عشق یه خوناشام و انسان...... 2  
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شداز اینکه دنیز این رو میدونست خیلی تو شوک بودم این دختر زیادی داشت خطرنک می  

 

 دندون غرچه ای کردمو گفتم :_کجا و چی باید گیر بیارم!(

 

 با ذوق نگاهم کرد و گفت:_با من بیا!(

 

 پناه دستم رو از پشت کشید و گفت:این کیه!؟(

 

 _دنیز!( 

 

 _خب کیه!؟(

 

وقتی اون رو پیدا کنه یه  _کسی که وقتی به دنیا اومده دورگه بوده و میتونسته تصور کنه و یه چیز قدرتمند تو ذهنش شکل میگره و 

ساله که اینکارو میکنه و االن خونش تقریبا فقط   500قدرت به دست میاره یا یه چیز خیلی خاص و قوی به دست میاره اون حدود 

اساس های جادویی در عین حال خیلی خطرناکه هذب باده معلوم نیست با کدوم گروهه فقط هر چیزی براش سود داشته  باشه قبول 

و این خطرناکش میکنه!( میکنه   

 

 اوهی گفت و دیگه چیزی نگفت دنبال دنیز رفتیم و گفت:_همینجا وایسین!(

 

وایسادیم که با صدای بلندی گفت:_مرز دنیای من جاییم که درخت های من از گل و بوته های بلند و سبز هستن جای که دور از دیده 

ئی!!!!!(جای که هیچکی نمیبینه گسسته شو ای مرز نامر  

 

یه دفعه یه چیزی جلومون پودر شد انگار یه شیشه درش باز شد باتموم بهت یه در نمایان شد دنیز یه کلید از جیبش در اوردو در رو  

باز کرد و دستمو گرفتو کشیدمون تو باورم نمیشد اینجا کجا بود مگه میشه اخه این دختر واقعا داشت خطرناک میشد باید جلوش رو 

باز کرد که در باز نمیشد معذب نگاهیی کردو گفت بازم میشه فقط......( میگرفتم در خونش رو  

 

درو محکم هل داد که رفت تو یه کوه پر اساس و اطیقه و عجیب با بهت رفتم تو وایییی مردانا هم پیش این بودددد)فلزی که باهاش با  

 تمام مردگان در اتباطی!( 

 



هم دادش لحظه جزر و مد بزرگترین اقیانوس جهان لحظه رسیدن اون عشق  سال پیش ب  78_اشکان چیزی که ازت میخوام اریس 

 مزخرف تو باید این لحظه رو زودتر فرا بیاری!( 

 

یکباره!( 100_دنیز دیونه شدی لحظه رسیدن جزرمد اون دوتا   

 

ما ممنوع بودن..... _میدونم ولی فقط یه عشق ممنوعه میتونه اون دوتا موج لعنتی رو سریع بهم میرسونه چون اوناهم مثل ش  
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 اوففف میدونستم راست میگه عشق اون دوتا هم ممنوعه بود 

 

 _خب دو چیز بعدش!(

 

 نیشش باز شد و گفت:_اون دوتا آسونه دیگه شعله اتیشن راگول و خاکستر یه الماس که الماس ملکه سنگ باشه!(

 

 _شوخیت گرفته بعد میگی اسون!(

 

ساعت وقت داری !(  24اینجاس که _فقط مشکل   

 

 

 حرصی دستم رو به عالمت خفه رو به

 

روش نشون دادم و دست پناه رو   

 

گرفتم رفتم بیرون که ی لحظه    

 



نمیدونم چیشد زیر پام خالی شدو   

 

پرت شدم رو ماسه ها رو به اقیانوس تموج   

 

پناهم افتاد روم با    

 

خوردن نفس های داغش به پوستم   

 

شدم وایی این چرا با منبی قرار    

 

اینکاررو میکنه هیچ مردی نمیتونه    

 

تحمل کنه عشقش بیوفته روشو روبه    

 

تو گردنش نفس بکشه و کاری نکنه    

 

من خیلی خودم رو کنترل میکردم که    

 

خواست بره اونور با دستام کمرش رو سفت گرفتم   
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نزدیک با حالت سوالی نگام میکرد   

 

صورتش شدم  خواستم لباش رو شکار کنم   

 که صدای یه گرگینه رو شنیدم پناه کپ کرده فرار کرد بلند شدو رفت پشتم 



 بلند شدم که با دیدن ایگیت ایندفعه واقعا جا خوردم!

 

 _میبینم هنوز روابط ممنوعت رو تموم نکردی الزم شده به مادر اطالع بدیم!( 

 

(_هر غلطی دوست داری بکن!  

 

 به پناه نگاهیی کردو گفت:_تو ملکه 

 

صلحب میفهمی  شاید فقط برای هوسی یه شبه هم رو بخواین تو سرنوشتت به پادشاه اریوس گره خورده اول اخر برای پیوند  

 سرزمین صلح باید به عقد اون در بیای!( 

 

م و گفتم:_اون ه....فقط اگه به پناه فکر کنه من دستای پناه رو سفت گرفتم انقدر سفت که اخی گفت به وضوح قرمز شدنم رو حس کرد

اصال تو تو سرزمین زاده خوناشاما چیکار دنداناشو خورد میکنم چه برسه عقد ایگیت سر صبحی اعصاب منو خراب کردی 

 میکنی!!!؟؟؟؟؟( 

 

میفهمید و شکستن یه ترس به وضوح تو چهرش دیده میشد با ترس اب دهنش رو قورت داد میتونستم ذهنش رو بخونم اما ایگیت 

ا آریوس درگیر نکن !( قانون دیگه که گفت:_اصال به من چه خودت میدونی و کارای احمقانه ات پس مارم ب  

 

 بعد به حالت گرگ شیفت داد و ازمون دور شد که پناه با دهن باز نگاش میکرد و گفت:_این دیگه خواب بود نه؟؟؟؟*(( 

 

گفتم:_گرگینه بود دیگه!( خنده ای کردم و   

 

 که نگاهیی به اقیانوس کرد تازه یادش اومد و گفت:_جریان این ابه چیه !(

 

رو ماسه ها دراز کشیدم اونم کنارم و شروع کردم گفتن براش:_دو نفر بودن یه خوناشام و یه گرگینه  اونام عاشق هم شدن ولی این  

دختره که گرگینه بود مطس بود و اسم پسره اطس یه روز تو کشتی  ود اسمممنوع بود چون هرکی باید با هم قلمروعی خودش ب

روز دقیق تو همین اقیانوس هم رو مالقات میکنن  365میبینتشو عاشقش میشه دست از سرش برنمیداره و مطسم عاشقش میشه دیگه 

هم دید همون شب باباش بتا گرگینه هارو   ولی...یه روز تو یه طوفان واسه ممنوع بودن این کار از هم نگهبانا جداشون کردن! مطس

برای خواستگاری براش اورده و همونجا هم عاقد  اورده یواشکی فرار کرد وقتی فهمید پدر اطسم میخواد براش زن بگیره و پدرش  

س خودش  گفت بهش بره و روانی شدو خودش رو تو همین اقیانوس پرت کرد و اطس هم وقتی فهمید مطس مرده اونم تو همین اقیانو

سال یه بار دوتا )موج( بهم میرسن و تا اسمون میرن افسانه ها میگن    100رو کشت این اقیانوس بزرگ ترین اقیانوس جهانه هر 

سال یکبار تو جلد دو موج میرن و همو میبوسن و اینطوریه که جزرومد به وجود  100هنوز روح هاشون عاشق همه و یواشکی هر 

ن میرن و به تموج میرسن و ماه هم  از مدارش خارج میشه (میاد و در کنارهم به اسمو  

 



 پناه بعد کمی فکر گفت:_چقدر بد اخر بهم نرسیدن اه!(

 

 _کی گفت بهم نرسیدن!(

 

 _تو گفتی مردن!(

 

 _در عوض روحشون به هم رسید... 
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کنن و برسن تا جزردمد شکل بگیره و اون شعله اتشین قصر اون ملکه سنگا  _خب حاال باید یه کاری کنیم این دوتا زودتر همو پیدا 

 ظاهر شه! ( 

 

 با حالت سوالی پرسید:_خب چجوری باید اینکار رو کنیم!( 

 

 _ببین پناه همونجور که اطوس و مطس ممنوع بودن ماهم همینطوریم و کلید کشیدنشون اینجا ....!( 

 

و دستم و بردمش تو دریا که گفتم:_شنا بلدی؟(دستمو سمتش دراز کردم دستش رو گذاشت ت  

 

سری تکون دادو سمت عمق رفتیم که پناه داشت میرفت زیر این بهترین فرصت بود سرش رو گرفتم و بردمش زیر اب که تو اب  

و این اقیانوس  نفس کشید و جبابا از دهنش اومد بیرون خواست باال بره داشت خفه میشد که لبم رو قفل لباش کردم و میبوسیدمش و ت

معلق بودیم موهام رو سفت گرفته بود زیر این اب یخ من داشتم از داغ بودن میسوختم پاهاش رو قفل کمرم کرد که حرکت اخر رو 

 برای احضار اونا کردم و دندونم رو تو لبش کردم که چشاش رو باز کرد و چشاش گرد شد  

 وای وای مزه خونش بی نظیر بود  

کار داشتم کنترلم رو از دست میدادم!به غیر از نقشه و   

که صدای تموج ها رو شنیدم با اینکه االن باید ولش میکردم مگرنه زیر این موجای عاشق میمردیم ولی نمیتونستم تازه به دستش 

دمش باال که  اورده بودم دستم رو بردم زیر مانتوش که با لمس تن داغش دیگه داشتم دیونه میشدم ولش کردم و کمرش رو گرفتم و کشی

بااومدن باالمون به نفس نفس افتاد و با بهت نگام میکرد و من با خماری که صدای رسیدن موج ها بهم پیچید و دست پناه رو گرفتم 

سریع از دریا اومدیم بیرون و به روبه رو خیره شدم آه لحظه رسیدن اطس به مطس موجشون تا هوا رفته بود که جزرو مد شد عالی 

شب وقت داشتیم برای پیدا کردن شعله پناه محو صحنه بغل اطس و مطس بود مج ها شکل ادم شده بودن و همو بغل   12شد حاال تا 



کرده بودن که یهو گریه اش گرفت و بغلم کرد خدایا اینم خل شد که با هق هق گفت:_دیدی اگه زنده بودن االن مال هم بودن رفتن و  

همو ببینن!(  سال یه بار 100مردن و االن مجبورن هر   

 

 موهاش رو نوازش کردم و گفتم:_هیششش همیشه پایان همه چیز خوش نیست (

 

سانت بود که گفتم:_پناه من میخوامت!(  1روبه رو صورتم شدو چشم افتاد به لباش که بینیش رو به بینیم چسبوند فاصله بین لبامون   

 

تو چشام نگاه کردو گفتم:_میشه دوست دختر من شی!(  این جمله وهم اور ترین جمله ای بود که گفتم جمله اعتراف که  

 

 با بهت نگام کردو گفت:_مگه خودت نگفتی این ممنوعه!(

 

 _نگفتم غیر ممکنه!
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 _یعنی میشه؟؟ یعنی ما مثل اطس و مطس نمیشیم!(

 

کنه!(  _پناه من ریئس خوناشامام کسی جرعت نمیکنه برای من زن بگیره یا تورو ازم جدا  

 

 که یه دفعه جیغی کشید که چشام دوتا شدو منو بغل کردو لپم رو بوسید که گفتم:_این یعنی اره؟( 

 _که بی مکث داد زدو گفت:_ارهههه!!!( 

هفته اس که کنارتم این احساس رو دارم اما   6از کمرش گرفتمشو دور خودمون چرخوندمش و گذاشتمش زمین و گفتم:_دوست دارم! 

تم بغبولونم !( به خودم نتونس  

 

!( 12نه  6هفته اس که عاشقت شدم از اون روزی که اومدم شرکتت من خیلی دوست دارم پس بهتره بهت بگم  12_اشکان من   

 

 خنده ای کردم محکم لپش رو بوسیدم و بغلش کردم و گفتم:_چرا زودتر نگفتی پس؟!( 



 

بگه کاش من زودتر بهت میگفتم!(محکم زد به شکمم که نفسم رفت و گفت:_خیلی پرویی از جایی که   

 

خنده ای کردمو دستش رو گرفتم و گفتم:_خب دوست دختر خوشگلم االن با این لباسا نمیتونیم که بریم جشن اون ارسا باید بریم لباس 

ساعت وقت داریم!......  4بگیریم و   

 

 

 

 

 دنیز" 

 

ون میکردم  پوزخندی از اون باال زدم از اون موقعی که فرستادمشون پایین نگاهش  

عشق چی بود اصال من هیچوقت عاشق مردی نشدم چون میدونم اخر عشق بدبختی من کسی بودم که خودش وقتی شکست خودش رو  

ساخت کسی که کل زندگیم مشغول جمع کردن چیزای جادویی برای انتقام بودم! همه فکر میکنن من با اریس همکارو دوستم ولی نه  

ی اینکار خیلی باید زحمت میکشیدم من با کارن هم کار داشتم ازش متنفر بودم دلیل بدختیا من! تنها من اونو میخواستم بکشم و برا

ه مند شدن و  کسایی که منو دیده بودن اشکان و پناه و ایگیت بوده هه هیچوقت نخواستم کسی منو ببینه کسی منو بشناسه از عالق

سالگیم بدبخت شدم با اشکان خوب بودم تو اون دوران بهم   16ا اینکه تو وابسته شدن متنفر بودم من دختری بودم عادی خوش رو ت

 کمک کرد دوست خوبی بود ولی من انتقامم رو میگرفتم باید کتاب سرنوشت رو به دست میاوردم........ 
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 پناه"

 

 انقدر خوشحال بودم که دل تو دلم نبود

 

گ با اشکان به یه لباس فروشی خیلی بزر   

 

 رفتیم قرار شد اول من لباسم رو انتخاب 



 

 کنم و بعد اون لباس اولی که رنگش زرد بود رو پوشیدم یکم یقش باز بود ولی با 

 دیدن اون

 چیزی که فروشنده پوشیده بود تمام ذهنیت ها از مخم پرید

 از اتاق اومدم بیرون اشکان رو یه صندلی 

 

 نشسته بود و با گوشیش ور میرفت  

 سمتش رفتم و گفتم:_خوبه؟( 

 

 سرش رو اورد باال و ابرویی باال انداخت

 و سرتا پام رو یه نگاهی انداخت و گفت:_نه این یکم کوتاه نیست؟ 

!( ��تازه خوشگلم نیست  

 

بود نفسی پر حرص بیرون دادمو لباس بعدی که طوسی بلند بود هیجاش هم باز نبود خیلی خوشگل  

 از اتاق پرو اومدم بیرون و گفتم:_این چی؟؟(

 

 سرش رو از گوشی بیرون اورد و نگاهی دقیق کردو گفت:_این اصال به این بازی مگه لباس خوابع!(

 

 _لباس خواب چیه این  که همه جاش بسته اس!(

 

 از جاش بلند شد و انگشت اشاره اش رو پشتم نوازش وار حرکت داد  تا باسنم!

 

کنم فهمیدی از پشت کال بازه!(_فک   

 

 سریع بدون حرفی رفتم لباس رو عوض کردم واییی این لباس  که از پشت شرف ادم رو زیر سوال میبرد!

 

 ایندفعه یه لباس زرشکی برداشتم فقط یقش معلوم بود رفتم بیرون و با حرص گفتم :_از این بسته تر نیست دیگه!( 

 

د گفت:_پناه اونجا همه خوناشامن این رنگم اگه بپوشی تضمین نمیکنم برگشتنی کم خونی نگاهی سرتاپام کرد که انگار مسخ ش

 نگیری!( 



 

خنده ام گرفت و به سمتش رو صندلی که نشسته بود رو پاش نشستم و گفتم:_تو چی توهم مراقبم باشی ریئس خوناشاما کسی جرعت  

 میکنه منو بخوره؟( 

 

گذاشت که هوش از سرم پرید و گفت:_کی جلوی منو میگره اونوقت؟(سرش رو تو گودی گردنم کردو بوسه عمیقی   

 

 _اوففف باشه اینم عوض میکنم ولی آخریه!( 

 

 _تضمین نمیکنم!(

 

 نفسی کالفه بیرون دادم که چشم به یه لباس صورتی یواش خورد رنگ مورد عالقه ام....... 
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سمت بیرون رفتم و با حالت خنده داری گفتم:_اشکاننن!(لباس رو برداشتم ک تن کردم و   

 

 _هوممم!؟(

 

 که با دیدن لباسم لبخندی زدو گفت:_با اینکه شونه هات بازه ولی خوشگله خوشم اومد .( 

 

 سری تکون دادم و گفت:_بریم!(

 

 که با تعجب گفتم:_تو چی؟(

 

 _من گرفتم!( 

 

ساعت بعد............  2.......  



 

 

یال خیلی خیلی بزرگ رفتیم از اونجایی که فهمیدم اینجا مال یه مرد و زنی به اسم اسانا و اردالن و دخترشون فاطما بود به سممت یه و

 که این جشن رو  

 

 گرفته بودن نقشه این بود من سراغ شعله اتشین برم اونم سراغ الماس اسانا

 

نفر بودن که فوری یه دختر با یه خدمه که دستش رو   500باز موند بیشتر ازداخل شدیم که با دیدن ادم ها یا بهتره بگم خونشاما دهنم 

 گرفته بود اومدن سمت اشکان 

 _اشکان خوش امدی بر سر ما قدم رنجه فرماندی پدر تو را ببیند خوشحال میشود با من بیا !(

 

 اییییی این دیگه چه صحبتی بود خدا وکیلی یاد حرفای فیلم حریم سلطان میفتم! 

کمال پرگی گفت:_وایییی رقص اغاز شده پارتنر رقصم رو پیدا کردم بیا زدو باش!(  که با  

 

االن واقعا تو این حالت بودم  ��با دهنی باز به اشکان نگاه کردم که سری تکون دادو باهاش رفت تو پیست رقص  

یوار سمت چپ خورد که داشت چشمک  روبهش چشمی ریز کردمو سری تکون دادم و رفتم دنبال اون شعله  چشم به طبقه باال رو د

 میزد عالی شد برم برش دارم 

از پله ها رفتم باال اما یه دقه روم رو برگندوندم که با دیدن دستای حلقه دختره دور گردنش قرمز شدم اووفف از پله ها با حرص باال 

اهنه انقدر سنگینه کنده نمیشد اصال°_°  رفتم و به سمت شعله دستم رو دراز کردم و کشیدمش که از تعجب شاخ دراوردم مگه بتنه  

با زور میکشیدم اما دریغ از یه تکون دامنم رو گره زدم به کمرم پام رو زدم به دیوار یه جور انگار از دیوار باال میرفتم که یه دفعه  

دم از پله ها ...... کنده شد منم زیرم خالی شدو پرت ش  
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و کشید تو بغل که یه دست گرم من  

 

خودش با یه شعله تو دستم تو بغلش    

 

بودم نگاه همه روما بود که حرصی زدم    



 

 رو سینه اش یعنی منو بیار پایین اوردم 

 

 گذاشتم پایین که گفتم:_برو با فاطما جان برقص !(

 

 خنده ای کردو گفت:_حسود من کیه!؟( 

 

بردارم تو برو برقص!(کیلویی   500_حسودددد؟؟؟؟!من بدبخت برم شعله   

 

 از جیبش یه الماس اورد بیرون و گفت هیسسسسس 

 که با هیجان گفتم:_اینه؟؟؟( 

 

 _اره!..حاال نوبت توعه!(

 

 یهو همه  برقا سالن خاموش شد و فانوس روشن شد 

 

 سوالی نگاهش کردم که کمرم رو گرفت 

 

 بردمتم تو پیست رقص وحشیانه منو

 

چرخوند و کمرم رو چنگ زد و لب گوشم گفت:_تانگو بلدی؟(   

 

 _اره اونم حرفه ای 

 

 کمرم رو فشار داد 

 و گفت:_چند نفر تاحاال باهات رقصیدن حرفه ای شدی؟؟؟!( 

 

 _هیچکی از اپارات و فیلم اقای اشتباه یاد گرفتم منحرف!(

 



 دستش رو کمرم شل شد و خنده ای کرد و گفت:_خوبهه !( 

 

لبام  بعد به  

 

حمله کرد و اونقدر محکم میبوسید که    

 حس میکردم لبام از جاش کنده شد 

 

 که صدای نحس اون فاطماهه بلند شد  

 

 و داد زد :_همنوعان من اون دختر یه انسانه!!!!!!!! 
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 همه با بهت نگامون میکردن که اشکان دستم رو گرفت و منو پشتش قایم کرد مثل موشی که پشت گربه قایم شده  

 یهو صدای دست زدن یه نفر کل سالن رو گرفت یه مرد مسن با موهای طوسی و ته ریش  

شدی خوبه! و من مجبورم با توجه به _به به ریئس خوناشاما قدم رنجه فرموندی بعد این همه سال با یه ادمیزاد تو جشن ما حاضر 

 قانون خوت و ایگیت و کارن این دختر رو نابود کنم!(

 

 اشکان:_تو نمیتونی اینکارو کنی!( 

 

 _خودت میدونی همنوعانم به کسی که یاد اطس و مطس را در روز جزرومد زندا کرده حمله کنین!(

 

 که یهو کل اون جمع سمتمون هجوم اوردن! 

 

فت مثل جت دوید سمت بالکن که یکی اومد و افتاد رو گردنم و جیغی کشیدم که اشکان گردنش و گرفت که خورد  اشکان دستم رو گر

ام انگار دوباره مثل اون روز شد نفر سمت من با سرعت جت بهم نزدیک شد که نفهمیدم چش 1نفری به اشکان حمله کردن و  6شد 

د شد فلش هایی گردی دور اون مرد عالمت میدادن انگار میگفتن باید دورش  لنزم افتاد که دادی از سرر خشم زدم جلوم سیاه سفی

دور که شد پودر الماس!  6بچرخم! با سرعتی که نمیدونم از کجا در اومد دورش چرخیدم   



 

گرفته   تمامی نگاه ها به سمتم اومد حتی اشکان هم با شوک نگام کرد چشام احساس کردم که انعکاس داد با داد کسی انگار گلوم رو

 بود انگار کسی تو جلدم بود چون من با اراده خودم حرف نمیزدم!

هم هستم کسی که قراره صلح رو بین قلمرو خوناشاما و گرگینه ها و الف ها رو بیاره کسی که اریس رو نابود 6_من پناه ملکه صلح 

احمق ها و من ویکتوریا هستم کا در جلد این  میکنه این پیشگویی شده من اخرین ملکه صلح و اخرین فرستنده ویکتوریا هستم ای 

 دختر فانی که انتخابه اخر منه هستم! اگر در مقابل من باشین پس صلح رو نیمخواین و اعالم جنگ به ویکتوریا را میکنین !( 

 

 که یهو گلوم ول شد نفس نفس زدم 

لی ویکتوریا با اونه و موفق به کشتنش نمیشین صدای همهمه ای بین اینا پیچیده بود اشکان داد زد و گفت:_شاید اون انسان باشه و

ویکتوریا شنیده شد پس کسی جرعت مخالفت نداره تمامیتون مجازات میشین اونم به دستور من شما انگار یادتون رفته کی تبدیلتون  

ده خدا چی فکر کردین اون کردو عمر جاودانه بهتون داد اونوقت به همون شورش میکنین من فرستنده مادرم ریئس شما و مادر فرستن

 نسلی که شما انسان هارو میکیشین!؟ حاال نوبت مجازاتتونه!( 
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دیگه هیچکی هیچی نگفت و همه سکوت کردن و با ترس نگاه میکردن که اشکان دستم رو گرفت و رفتیم بیرون برای اینکه خیالش 

شم غرید :_تو که فکر همه جارو کرده موچه میرفت که یهو دنیز جلومون سبز شد و اشکان با خراحت شه دنبالمون نیان از کوچه و  

 بودی چرا یه کاری نکردی که نفمهمن پناه انسانه االن خبرش به گوش اریس میرسه میفهمی!؟(

 

ه!(خنده ای کردو گفت:_حاال که خوب شد اون سگ کثیف فهمید کسی هست که اون مسخره بازیاش رو تموم کن  

 

 اشکان:_میفهمی چی میگی اون هر کاری میکنه چون فهمیده پناه اخرین نفریه که ویکتوریا فرستاده! اون پناه رو میکشه!(

 

 _وقتی ویکتوریا تو جلد پناه اومده یعنی باهاشه و نمیزاره بالیی سرش بیاد اخرین انتخابه اش  رو  نمیزاره نابود کنن!(

 

گفت:_اخر جزرومده پیدا کردین!؟؟؟(  دیگه اشکان چیزی نگفت که دنیز  

 

 اشکان اره ای گفت و منم شعله رو جلوش گرفتم که چشاش برق زد و اشکان گفت:_اول مارو بفرست اونور!(

 



 _خودت میدونی که قول من قوله اکه گفتم میبرمت میبرمت باشه بیاین با من!(

 

و یه مهره ابی از جیبش در اورد و پرت کرد تو اب که یه  سری تکون دادیم و در کمال تعجب به همون ساحل اطس و مطس رفت

دقه وقت داریم!(  2حفره باز شد و گفت:_زود باشین فقط   

 

 اشکان:_از کجا بدونم االن سر از چاه در نیارم!( 

 

 دنیز:_اشکان تو روحت با من در ارتباطه اگه اینجوری شه میتونی با هوس معامله منو بکشونی پیش خودت میدونی که!(

 

 الماس اون فاطما رو به دنیز دادو منم شعله رو بهش دادم که دنیز گفت:_از معامله با شما لذت بردم خداحفظ!(

 

 یه دفعه پرت شدیم و داخل اون حفره.... 
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 پناه"

 

��فکر میکردم خوابه؟سرم گیج میرفت با باز شدن چشام و جایی که دیدم خیلی تعجب کردم این همون جایی نبود که   

همون جنگلی که خیلی سبز بود و تو رویاهام براش اسم جنگل سبز رو گذاشتم همون بو بویی که مستم میکرد دوباه اون بارون نم نم 

ولی برعکس اون خواب االن بیدارم بودم و اشک تو چشم نبود و اون تابوت اونجا نبود! که یه صدا رسا اومد و گفت:_من رو یادت  

د پناه؟( نمیا  

 

 با صدا برگشتم سمتش که کسیو ندیدم!

 

سالگیت رو یادته؟ شبی که خوابم  12_   

 

سال فقط به  1رو دیدی و بلند شدی و    



 

خوابم فکر کردی؟ اون اقیانوس رو    

 

یادت نمیاد همون ماهی خوش رنگا که   

 

تو قایق باهم ماهی خوردیم یادته تو    

 

گوگل انقدر کنجکاو شدی خوابت رو    

 

سرچ کردی ولی چیزی گیرت نیومد؟؟    

 

من الکی چند بار به خوابت نیومدم   

 

بار  3هیچوقت به خوابایی که بیشتر از    

 

میبینی کم توجه ای نکن یادته چه حسی   

 

داشتی اسمم رو نمیدونستی ولی واسه    

 

خودت تو حسات یه اسم ساختی چی بود؟؟(   

 

سالگیم با بهت لب زدم 12با یاداوری خواب مورد عالقه   

 :_پادشاه طبیعت؟؟؟!!(

 

 خنده ای کردو گفت:_من خیلی اسم دارم 

 

سبز یا طبیعت یا پادشاه سبز یا پادشاه    

 

طبیعت پناه روح منو و تو پیوند خورده   



 

تو خوابی رو دیدی که من تو تابوت    

 

بودم و تو فقط میتونی جلوی این اتفاق    

 

رو بگیری چون ملکه منی جفت منی!(   

 

 جفتتت؟؟؟؟؟ اما من اشکان رو دوست داشتم چطور ممکنه که با صدایی رسا تر گفت:_ من ذهنت رو هم میبنم اون

 

ریئس خوناشاما شاید عشقش باشی اما    

 

اون نمیتونه عاشق تو شه چون هنوز   

 

...(عاشق رها  ...   

 

 با این جمله اش انگار اب یخ رو سرم ریختن.... 
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 اشکان"

 

 

 اوفففف با سر گیجه بلند شدم که با 

 

جایی که بودم خیلی تعجب کردم من    

 

جلوی در اسانا چیکار میکنم زنی که    



 

سال  100اینده رو میگه اخرین بار    

 

پیش دیدمش اخرین بار بهم گفته بود    

 

که جفت حقیقی من رها نیست و بهش    

 

نمیرسم ولی دختری میاد که زندگیم رو    

 

تغییر میده اون موقع پوزخند زدم و   

 

گفتم من دیگه درای قلبم رو باز نمیکنم    

 

برای دختری اما االن حرفاش رو   

 

در جایی دیگه ای نبود میفهمیدم واقعا همه چی تغییر کرد اوففف جز این    

 

برم بیا اینم نتیجه اعتماد به دنیز معلوم نیست پناه کجاست!    

 درش رو باز کردم که مثل همیشه کنار 

 

کتابخونه اش نشسته بود و رمان میخوند و گربه هاش رو ناز میکرد اسانا یه الف بود الفی که بهش الهام میشد     

 که گفت:_منتظرت بودم چیشد حرفام

 

راست شد؟؟؟(   

 

 خنده ای کردم و به دیوارش تکیه دادم و دست به سینه وایسادم که گفت:_معلومه  

 

ختر ممنوعه این یه هشداره اشکان اگه اون بچه دار شه ازت میدونی چی میشه؟؟ اون میمیره بچه  اومده اما میدونی من نمیدوستم اون د

 اش رو هم گروه میکشن چون ممکنه نامیرا باشه!(

 



 _اوفففف اسانا بچه رو از کجا در اوردی !(

 

 _تا موقعی که اون انسانه هرچیزی ممکنه چرا تبدیلش نمیکنی!؟( 

 

 _چون وقتش نیست!(

 

 _اون موقعی که بیای در خونه دنیز رو میبینم که بگی چیکار کنم زنم نمیره و بچه ام رو نکشن!(

 

 _تمومش کن اسانا!(

 

 _میدونستی اون تنها دختریه که جفت دونفره!( 

 

 با حرفش روانی شدم و داد زدم  

 

 _جفت کییی؟؟؟!(

 

 _تو و پادشاه طبیعت! 
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منظورته!؟؟؟؟؟( _همون گرین   

 

 _اره!(

 

 _اسانا دیونه شدی اون پناه رو کی دیده! که بخواد جفتش باشه!( 

 



 _بیشتر از تو دیده اشکان!(

 

  3دیگه نخواستم گوش بدم و از داشتم میرفتم که گفت:_ازدواج و عشقت رو با این دختر میبینم اما بخاطر دشمنات سرانجام نداره !  

 سال جدایی میبینم!

ن یه بچه! بچه ای از خون تو و پناه بچه ای که همه چیو تغییر میده و اون صلح رو میاره! بچه ای که از اولین روز تولدش بعد از او

 خوناشاما و سختی و عجز پناه رو میبینم! و این قابل تغییر نیست...(

 

خره بازی با بهت نگاش کردم همیشه اینده ام رو راست میگفت و ولی من پوزخند میزدم و میگفتم مس  

سال دوری!   3باورم نمیشد بچه ای که از روز تولدش خوناشام باشه   

 

 با بهت نگاش کردم و گفتم :_حتی اگه پناه تبدیل شه؟!(

 

 سری تکون داد که بی حرف از در رفتم بیرون 

 من باید از پناه دوری میکردم اگه نمیکردم اون بچه همه چیو خراب میکرد!

 

............ 

 

 پناه" 

 

 با بهت از در اومدم بیرون که دقیقا روبه رو همون درخت بودم  

 که اشکانم رو به روم ظاهر شد و با نگاه غمگینی سرش رو سمت چپ گرفت که لب زدم:_رها کیه؟( 

 

 که با تعجب سرش رو باال اورد و گفت:_تو اونو از کجا میشناسی!(

 

 پوزخندی زدم و گفتم:_فرقی داره؟( 

 

م یه سوال واضح تر بپرسم تو پادشاه طبیعت رو از کجا میشناسی!(اشکان:_پس بزار من  

 

 صادقانه گفتم:_خوابام تو چی!(

 



 چشاش برقی زدو گفت:_تو نباید تو موضوع رها دخالت کنی!(

 

ار خنده ای کردم و اشکی که رو گونه ام اومده بودو و با دستم پسش زدم و گفتم:_تو که یکی دیگرو دوست داشتی چرا منو امیدو

 کردی!(

 

 با بی تفاوتی دستش رو تو جیبیش کردو گفت:_قرار نیست به هرکی یه اوکی بدی عاشق شه!(

 

 ایندفعه واقعا بغض خفم کرده بودو گفتم:_خیلی پستی شاید حرفت راست باشه ولی نه برای منی که اولینم بودی!( 

 

دنبالت!(بعد هم بدون هیچ حرفی رفتم که گفت:_آموزشت رو میدم کارن شب میاد   

 

 خنده ای کردم و لبم رو گاز گرفتم دوان دوان از اونجا دور شدم... 
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 وارد خوابگاه شدم که یهو یه چیزی افتاد رومو پرت شدم با دیدن کاپ کیک فوری بغلش کردم و بلند شدم و با لحن بچگونه ای گفتم:_ 

ها؟چطوری بالخره فرستادنت پیشم؟؟ ( _کاپ کیک دلت برام تنگ شده بود مامان   

 

در جواب این همه حرفم صدای پارسش مثل کالغ بود کرد خنده ای کردم و رفتم اتاق خوابگاه که ریحانه داشت به گوشیش ور میرفت 

حرکتم  کاپ کیک رو زمین گذاشتم و به سمت ریحانه با آخرین سرعت رفتم و خودم رو پرت کردم تو اغوشش که با  تعجب فقط محو 

یزدم  بود و منم زار م  

 _ریحانههههههه)با گریه و بغض(

 ریحانهههه دارم میمیرممم خیلی عوضییی بودد هیچوقتت فکر نمیکردم همچین کسییی باشههه(

 

 که سفت بغلم کردو اونم باهام گریه کرد 

 ازش جدا شدم که گفت:_این دوروز پیش اون بودی!؟(

 



ی باهات کرد؟؟(سری با گریه تکون دادم که گفت:_کار  

 

 _نه نه)با گریه( 

 

 _خب دیگه چرا گریه میکنی قربونت برم ارزش رو داره اخه؟؟( 

 

 _عاشقشم ریحانه)با بغض(

 

 که دوباره منو کشید تو بغلش ......... 
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 از اون دقه که اومده بودم خوابگاه گریه میکردم انگار فاطمه اینام فهمیده بودن و کاری بهم نداشتن  

 مسعود صادقلو رو گوش میدادم و با هاش داد میزدم maghlateتو حیاط رفتم و بارون نم نم میومد و هدفون گوشم بودو اهنگ 

 

امت نمیشمممممم!(_میگره دلت باز برمیگردی پیشممم ولی اون روز دیگهه خ  

 

دوباره باهاش داد زدم و گفتم:_میمیره حسم با حرفایی که زدیی کاش بعضی حرفارو نمیزدیییی!!!!میگره دلتتت باز برمیگردی پیشممم 

من خامت نمیشمممممم کاش بعضی حرفارو نمیزدی!( اما اون روز دیگه   

 

زمین یه دفعه افتادم و نشستم و دوباره زار زدم با اهنگ:_میگیره دلت باز  من واقعا امیدوار شده بودم با حرفایی که بهم زده بود رو 

 برمیگردی پیشممم اما اون روز من خامتتت نمیشمممممم!!!!!!!!(

 

 دستمام رو چشام گذاشتم و زار زدم...... 

 

 

.........  



 

 ازش متنفر شده بودم تازه دیروز با من کات کرده میره پست خندون میزاره کثافت! 

نفرم ازش اما باز عاشقشم متنفرم از خواستنش اون اون دخترو میخواد و من کاری نمیتونم کنم! مت  

 یه جوریم بی روحیم دستمام یخه حسم بده بی اعتمادم به همه! رسما شکست عشقی خوردم! 

 

میزاره توهم باید حرصش که ریحانه اومدو گفت:_پناه پاشو یادته امروز مهمونی شرکته میدونم حرف چرتیه ولی اون پست خندون 

 رو در بیاری! بفهمه ضعیف نیستی تو هم دعوتی زودباش اون همه لباس سفارش دادیم!( 

 

 با بغض بهش نگاه کردم راست میگفت
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 از جام بلند شدم و گفتم:_معلومه میریم!(

 

هم نگاه میکردن بی تفاوت خط چشم خواستم بکشم که  رفتم رو صندلی نشستم فاطمه و ایناز و مینا و ریحانه و سوگول همشون ب

دوباره حواسم سمت اون عوضی پرت شدو خط چش تا موهام کشیده شدو خط چشم رو پرت کرد به سمت اینه و گریه کردم و به  

ضعیف نیستم سمت دسشویی رفتم و صورتم رو اب زدم و گفتم:_بسه دیگه از امروز به بعد من پناه قبلی نمیشم! من دیگه اون دختر 

 تموم شد!(

 

 با قدرت به بیرون رفتم و همشون دم دسشویی بودن و گفتم:_میشه برین همتون حاضر شین تموم شد دیگه تا اینجا بود همه چی!(

 

 که همشون نگاهی کردن و رفتن و منم رفتم جلو اینه مشغول شدم  

 

............ 

 

با دیدن خودم تو اینه چشام برق زد لباس سفید بلند سرم رو هم باز گذاشتم برق لب سرخ زده بودم و ریمل زده بودم و مژه هام انقدر  

عریف از خود نباشه بلند شده بود که مثل ماه شده بود ت  

 رفتم روبه بچه ها گفتم :_من آماده ام!( 

 



(همشون نگاهی کردن و گفتن:_چه خوشگللللل شدییی!  

 

 باهم به سمت تاکسی رفتیم و روبه سوگول گفتم:_تو چرا هیجا نمیایی!(

 _چون نمیخوام عاشق شم هیجا نمیرم!(

 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت:_عشق خواهرم رو ازم گرفت!(

 

 بعد پشتش رو کردو رفت...... 

 

 دم در مهمونی بودم با ریحانه  

 دوتایی رفتیم تو که چشم تو جمع دنبالش گشت ! 

ثل همیشه همون اشکان مهر بزرگ! ته !م  

 

که نگاهش مثل یه گرگ وحشی روم افتاد و با نگاه کردن بهم کنفرانسش رو قطع کردو که ایندفعه من بی تفاوت رفتم سمت میز جشن  

اما من دیگه خامش نمیشدم!و نشستم که با نگاهش دنبالم کرد   

یه خبرنگار گفت:_اقای مهر نمیخواین بگین بعدش چیشد تو الیو هستیم( رو صندلی نشستم و با سردی به کنفرانسش نگاه کردم که  

با دیدن نگاه های جمع به خودش اومد سخنرانیش رو دوباره شروع کردو در اخر گالره خانم گفت:_شرکت ما از نظر معماری و   

ریم و حاال میخوام نویسنده شرکتمون رو  بیزنیس تو ایران تک هست  و امسال هم باز انتخاب شدیم و ما از انتخاب مردم بسیار مچک

 بهتون معرفی کنم که این فیلم نامه رو اماده کرد(

 

 نور رو سن روم افتاد از جام بلند شدم و گالره گفت:_پناه جان بیا اینجا توضیحی راجب فیلمنامه بده(

 

 نگاهم رو اشکان که زوم من بود 

وفونی که روی میز بود شروع کردم به گفتن بدون هیچ دست و پا چلفتی بازی با قدم های قدرت مند به سمت سن رفتم و روبه میکر

کردین!( بدون هیچ مکثی و در اخر گفتم:_امیدوارم شب خوبی رو داشته باشین و از همتون ممنونیم که شرکت مهر رو انتخاب  

 

 بعد هم از سن رفتم و با قدرت به سمت میزم با ریحانه که گفت:_افرین عالی بود(

 _ممنون( 

وقت رقص شده بودو همه زوج ها باهم میرقصیدن و اشکان پشت یه میز وایساده بود و با پیمان و هامین و داشت ویسکی میخورد و  

 زل زده بود بهم

روم رو ازش گرفتم الکی هرچی گالره خانم میگفت و میخندیدم و تایید میکردم که یکیو پشتم حس کردم ولی اونی نبود که همیشه  

کردم...حس می  
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 برگشتم سمتش که با دیدن یه مردی که خیلی چشاش اشنا بود اما یادم نمیاد کیه تعجب کردم که گفت:_باهام میرقصی خانوم زیبا!( 

پوزخندی زدم من دیگه اون دختری نبودم که برای دراوردن حرص اشکان با اینو و اون برقصم برای همین گفتم:_من نمیتونم  

خشید!(بب  

 

که سری تکون دادو رفت به من چه اصال ناراحت شه مگه من ناراحت نشدم رو صندلی نشستم که با دیدن ریحانه که داشت با هامین  

میرقصید شربت پرید گلوم و چشام گرد شدو سرفم کل اینجارو صداش گرفت که یکی یه لیوان اب چسپوند به لبم که اب رو گرفتم و 

ان نزدیک بود ابم بپره گلدم ولی عادی جلوه دادم و اب رو گذاشتم رو میز که گفت:_نکن این کارو!( خوردم که با دیدن اشک  

 

 با بی تفاوتی گفتم:_چیکار؟( 

 

_همین کارت دیگه با عشق نگام نمیکنی دیگه نگاهت به من نیست دیگه بخاطر حسودیم با مردای دیگه نمیرقصی  که من بیام وسط 

روز بود!؟(  1عشقت فقط   

 

 مثل خودش گفتم:_اقای مهر دلتون گرفته؟( 

 

دقه ای که اینجایی اندازه یه عمر دلم گرفته!(  6که کمرم رو سفت گرفت و گفت:_   

 

ساعتی میشه دل من گرفته اما دیگه نمیگیره!(  12نه  6پوزخندی زدمو گفتم:_ ولی من   

 

این وضعی که اومدی!( که سفت تر کمرم رو فشار دادو گفت:_باید بگیره!چون دل منم گرفته با   

 

 که گفتم:_گرفت دلتو باز برگشتی پیشم اما من دیگه خامت نمیشم!(
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12نه  6رمان   

 

 با بغض به سمت دسشویی رفتم و در و

 

پشتم سفت بستم و چفت کردم که با   

 

افتادن لنز چشام تعجب کردم و به اینه    

 

نگاه کردم با دیدن چشام که دوباره    

 

اونجوری شده گیج شدم و با کوبیده    

 

شدن در با تعجب برگشتم سمتش که    

 

چشام باز انعکاس داد در رو باز کردم که    

 

یه یه چیز سریع بهم حمله کردو پرتم    

 

کرد رو زمین و یه قطره چکون در اورد و   

 

به سمت چشام گرفت که جیغی زدم و با   

 

وم بهش ضربه زدم که با درد تو زان   

 

خودش جمع شدو پا تند کردم و سریع به    

 

سمت بیرون فرار کردم که بخاطر دامنم    

 

پرت شدم زمین که از پشت از موهام    



 

گرفت و نمیدونم چیشد یه دفعه هلش   

 

دادم سرعت زیادی گرفتم و دوباره اون   

 

بار دورش  5حرکت رو تکرار کردم و    

 

چرخیدم که دوباره با غیب شدن و یه    

 

الماس مواجه شدم که با صدای غریدن   

 

چیزی برگشتم پشتم رو نگاه کردم    

 

 

تا گرگ که فکر کنم گرگینه  5با دیدن   

 

بودن با ترسیده اب دهنم رو قورت دادم   

 

کشیدم که یه چیزی از روم برش داشت و پرتش کرد  و فرار کردم به جلو که یکشیون افتاد رومو جیغی   

 با دیدن اشکان خوشحال شدم اون ازم محافظت میکرد هرچقدر ازم متنفر بود 

گردن یکی از گرگا رو گرفت و پرتش کرد سمت درخت کخ دوتای دیگه بهش حمله کردن و یکشون سمت من حمله ور شد شاید با  

تا گرگ دیگه داد زدم:_اشکاننن!!!( 9ن چرخیدن دور اینم کار درست میشد با دید  

 

تا شد ....  2برگشت و با دیدنشون چشاش   
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12نه  6رمان    

 



 که پیمان و هامین سریع اومدن و جفتی

 

گردن یکی از گرگا رو گرفتن اما   

 

نمیتونسن قدرت گرگه انگار بیشتر بود    

 

مبارزه پیمان و هامین خیلی کند تر از    

 

اشکان بود     

 

 

تا گرگ رو تنهایی نفله کرد اما 2اشکان   

 

اونا دوتایی باهم یکی رو    

 

 

دور دور گرگ چرخیدم که با چیزی که شد دهنم باز موند   5دوباره دنیا برام رو اسال موشن رفت و از فرصت استفاده کردم و سریع   

 

 

 گل!!! 

ز اون سمت اومدن و زوزه کشیدن که پیمان داد زد:_ایناا چرا به ما حمله میکنن از طرف ایگیتن!!؟؟( تایی دیگه ا 2  

 

 اشکان داد زد:_نهه اینا از طرف اریسن!( 

 

تا خوناشام اشکان حتی اگه تو ریئس خوناشاماهم باشی دربرابر   5هامین یکی از گرگا رو کشت و پرت کرد و داد زد:_یه خبر بدتر 

تا الف کم میاری!( 6تا خوناشام و االن اضافه کنم  5و  تا گرگ 6  

 

با دهن باز نگاه کردم یکی از الف ها سمتم حمله کرد همه درگیر بودن و منو نمیدیدن یه خنجر که یه مایه بنفش روش بود به سمت 

شدم قلبم تند تند میزد و همه جنگشون   قلبم اورد که با پام به شکمش زدم و خنجر تو پهلوم رفت و شوکه فقط یه دقه به روبه رو خیره

قف کردن و اشکان داد زد:_پناااااهههههه!!!!( رو متو  



 ولی من فقط تو حالت سیاهیی مطلق فرو رفتم.....

 

12نه  6رمان   
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 اشکان"

 

 با دیدن اینکه اون خنجر  تو بدن پناه رفت 

 دیگه هیچی نفهمیدم خون جلو چشام  

 رو گرفت!

 به بدترین حالت و بی رحم ترین حالت 

 

 ممکن جنگیدم دوتا گرگینه که بهم حمله

 

کردن و رو با تموم قدرت قلبشون رو    

 

 

تا 3شکستم و پرت کردم به سمت درخت   

 

خوناشام بهم حمله کردن و گردن یکی رو   

 

شکوندم و پرتش کردم تو اتیش دوتای    

 

دیگرو هم گردنشون رو شکوندم که   

 

همشون فرار کردن و هامین و پیمان با    

 

بهت بهم نگاه میکردن    



 که رفتم سمت اون الف از گردن بلندش کردم

 که تقال کرد و غریدم:_اون خنجر چی بود!!!؟؟؟؟(

 

 تقال میکرد و هیچی  نمیگفت که داد زدم 

 

میکشمت!!!!(( _یا میگی یا همینجا   

 

 _باشه باشه اریس اون رو داد گفت خنجر مرگه و اگه به قلبش بزنیم تبدیل به موجودات اریس میشه...(

 

 بدون اینکه حرفش رو گوش کنم گردنش رو شکستم و 

 پرتش کردم تو جنگل  

 دوان دوان رفتم سمت پناه 

 با بغض گفتم:_پناه ...پناه من پاشو( 

و گفتم:پناااهه پاشو دیگه منو اذیت نکن پاشوو..بغضم داشت خفه ام میکرد و داد زدم:_پناااههههه من   با پشت دستم اشکم رو پس زدم

 عاشقتتمممم دخترررر تو نمیتونی منو ول کنی برییی( 

 

 که هامین گفت:_اشکان تنها راه اینکه به موجودات سیاه تبدیل نشه مادره.....( 

 

و به سرعت از ساختمونا میپریدم.... با گفتن حرفش سریع پناه رو انداختم بغلم   

 

12نه  6رمان   
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 از ساختمونا میپریدم بی اهمیت به مردم 

 

 بدون اینکه فکر کنم کسی میفهمه

 

 میرپیدم و با سرعت اخرم میرفتم  



 

 نبضش خیلی کند میزد و پوستش داشت 

 

به رنگ ابی تغییر میکرد    

 

قفل بود!!!! رسیدم دم کلیسا ولی با کمال تعجب   

 

 با خشم فریاد زدم:_لعنتییییی باززز شووووو!!!!!!!(

 

 با مشت میکوبیدم به در ولی باز نمیشد!

 

 که پناه سرفه کرد 

 هراسون و ترسیده رفتم سمتش و گفتم:_پنااهه پناهه قوی باش عشقم قوی باش نمیتونی به این زودی منو ول کنی!(

 

هزار  ..سال دیگه...هم...نمیتونی از دست من راحت شی( 6تو اوت حال بد پوزخندی زدو گفت:_تو..  

 

هزار سال دیگه هم نههه(  12نه  6خنده ای کردمو و گفتم:_   

 

 سرم رو گذاشتم رو سینه اش و بغض ام رو شکوندم 

 فکر به اینکه کسی که شده بود عمرم رو از دست بدم بدترین حس دنیا بود.... 

 

از  با اولین قطره اشکی که ریختم نوری  

 

سمت در کلیسا اومد و درش باز شد    

 

 با بهت به در خیره شدم و بعد به پناه که

 

با دیدن اینکه داشت خون سیاه از بدنش    

 



 میرخت ترسیده بغلش کردم و به سمت کلیسا رفتم 

 به سمت مجسمه و تابلو مادر  

نمیکنی مگه اینکه خودت بخوای میدونم ممکنه حتی االن نباشی ولی  التماسانه داد زدم:_مادر میدونم تو هیچوقت با ما ارتباط برقرار 

 لطفا من همه ی عزیزام رو از دست دادم خواهش میکنم پناه دیگه نه مادر کمکش کن...(

 

 اما دریغ از یک عکس العمل 

 

 که نا امید رو زمین نشستم 

و نوری باعث شد بهش نگاه کنم که گفت:_اشکان (    

 

صدای مادر رو شنیدم با بهت بلند شدم که گفت:_تنها راه نجاتش پادشاه طبیعته!(  بعد چند وقت باالخره  

 

 با خشم داد زدم:_گرینننن!!!!؟؟؟؟ 

 

12نه  6رمان   
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 _اگه میخوای نجاتش بدی باید دست از لجبازی برداری( 

 

 _باشه باشه اون کجاس!!؟؟(

 

یکاری کرد اما آدمی که خودش رو به نفهمی زده رو نمیشه کاری کرد!( _یعنی تو نمیدونی آه  ادمی که نفهم باشه رو میشه   

 

 با اخم نگاش کردمو داد زدم:_مادر میدونی با هر لحظه ای که میگذره داره دیر میشه و میمره!؟(

 

 _یه سوال ازت میپرسم تو عاشقشی؟( 

 

 با اخم گفتم:_چه ربطی داره!(

 



 _جواب منو بده اشکان!(

 

عاشقشممممم خوب شد؟!(_اره اره من   

 

 که یهو خون سیاه پناه از بین رفت همینطور جای خنجر و در کمال تعجب همین لحظه بهوش اومد! 

 

با بهت به مادر نگاه کردم که داد زد:_میدونی که نباید عاشق یه انسان میشدی؟؟ خوبم میدونییی که این ممنوعهه!!! اشکان همین االن  

میکنه یا اگه جفت حقیقیت نباشه پناه رو الن همو فراموش میکنی و پناه با پادشاه سرزمین صلح ازدواج بهت یه فرصت میدم یا همین ا

 میکشی!(

 

 با بهت به مادر نگاه کردم نمیتونستم نه نه من همچین ریسکی نمیکرد.. 
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12نه  6رمان   

 

 

 پناه"

 

رو انتخاب میکنم!( 2پس من گزینه  با صدای بلند گفتم:_من مطمئنم اون جفت منه! قبوله حرفتون  

 

 اشکان برگشت و با بهت نگام کرد و گفت:_پناه نه!!اصال!!( 

 

 _اره اشکان من مطمئنم و از چیزی که مطمئنم دست نمیکشم!(

 

 نمیدونستم چی میگم قرار شد نسبت به این خوناشام بی تفاوت باشم ولی نتونستم!

 

مه! همه!!تا اگه جفتت نبود برای همه درس عبرت شه!( که اون مجسمه بود چی بود گفت:_در حضور ه  

 

 اشکان با حرص نگام کردو گفت_میدونی چیکار کردی!؟( 



 

 _اره میدونم من نمیخوام با یه مردی که نمیشناسم ازدواج کنم !(

 

با اون ازدواج کنی!(که کمرم رو سفت گرفت و گفت:_باال بیای پایین بری مال منی! چه جفتم باشی چه نباشی! من نمیزارم تو   

  

 خواستم جواب بدم که یهو غیب شدیم!!!! 

 

 و بعد تو یه جایی که شکل میدون بود ظاهر شدیم!

 با بهت گفتم:_اینجا کجاست!( 

 

 که اشکان گفت:_همینم مونده بود!(

 

 که دو نفر اشنا رو دیدم که به سمتمون میومدن! 

 

 اهاااا اون ایگیت بود! اونم کارن! 

 

ل اینکه جدی جدی میخوای با این دختر ازدواج کنی که اوردیش تو میدون!( ایگیت:_تو مث  

 

 اشکان :_اره جدیم !(

 

کارن:_اشکان تو مطمئنی اگه جفت حقیقی ات نباشه باید به دست یار کشته شه! از اولم رابطتتون ممنوع بود مگه میشه یه خوناشام و 

 انسان بی خیال شین!(

 

ین تصمیم و از این ارتباط پشیمون نمیشم!....اشکان:_تا وقتی زنده ام از ا  
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12نه  6رمان   

 



 

 اشکان"

 

صدای مادر اومد که گفت:_شما کار اشتباهی کردین اونم ادامه دادن راه اطس و مطس اگه جفت حقیقی هم نباشین یار میمیره! و تنها  

نمیتونم جفت های حقیقی رو از هم جدا کنم! اون چشمه، چشمه ای که  ارتباط همینه و برای همینه و منم  شرایط قابل قبول برای این

 جفتت حقیقیت رو بهت نشون میده 

 اگه جفت همه باشین معلوم میشه!( 

 

 که ایندفعه من گفتم:_مادر اینکارت واقعا بد بود مطمئن باش من هیچوقت تورو پشیمون نکرده ام و نمیکنم!( 

 

نسل خوناشاما بکد ازدواج میکردی هرچی میخواستی بهت میدادم حتی کتاب سرنوشت!( مادر:_االن کردی اگه با دختری که از   

 

 کارن و ایگیت با این حرف چششون دوتا شد! 

 

 برام مهم نبود شاید کتاب سرنوشت چیزی بود که منو و دنیز براش عمرمون رو دادیم اما االن اولیوت من یکی دیگه بود!

 

 

تردید نگام کرد به سمت چشمه قدم برداشتم...دست پناه رو گرفتم که  با   

 

12نه  6  

(1پارت اخر )فصل   

 پناه"

 

 به سمت چشمه قدم برداشتیم پام رو تو اون چشمه گذاشتم حس خیلی عجیبی بهم دست داد! 

 اشکان هم همینکارو کرد که لباشو نزدیک گوشم کردو گفت:_باید تا گردن بری تو این چشمه میتونی!؟(

 

دم و همینجور به جلو میرفتیم... سری تکون دا  

 دیگه تا گردن تو چشمه بودیم که اشکان لباش رو لبام قفل و کرد و حریصانه بوسید 

که یه نور خیلی درخشان به وجود اومد و همه  هینی کشیدن     

 از طرف سینه ام که قلبم بود یه نور به قلب اشکان وصلش کرد!



ن نداره!(که مادر بلند شد و با بهت گفت:_این امکا  

همه باهم این رو تایید کردن پس من واقعا جفت اشکان بودم که اشکان با خوشحال دستم رو گرفت و از اون چشمه اومدیم بیرون و  

 اشکان با غرور به مادر نگاه میکرد! 

 که مادر با مکث گفت:_شماها جفت حقیقی هم هستین!

شام و انسان باهم باشن!ولی این شرایط فرق داره حاال اگه واقعا میخواین  واین عجیب ترین چیز ممکنه هیچوقت امکان نداره یه خونا

 باهم باشین! شما دونفر باید در زندگی دوم زندگی کنین!( 

 

 با بهت نگاش کردم و گفتم:_زندگی دوم چیه؟!( 

 

دوباره عاشق هم شین با اولین بوسه _جایی که همه چیز فرق داره و شما حافظتون رو از دست میدین! اگه بتونین هم رو پیدا کنین و 

 عشق حقیقی حافظتون برمیگرده و دوباره تو زندگی اول میاین!(

 

 که اشکان خواست چیزی بگه یهو انگار چیزی ترکیدد! 

 همه چیز سفید شد جلو چشام اخرین چیزی که دیدم چهره ای که قلبم واسش میتپید)اشکانم( 

تازه فهمیدم منظورش از زندگی دوم چی بود اون مارو وارد جهان دوم کرد....... و تازه فهمیدم مارو وارد چه بدبختی کرد   

 

 

��دوستان عزیزم ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین فصل دوم به زودی نوشته میشه و رمان دوباره نفس میگره  

  ��ر زندگی دوم رمان خیلی قراره تغییر کنه منتظر باشیند


