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 فصل اول

 :::::::: مها

. خوابیدم ساعت دو فقط امتحان بخاطر دیشب.  کرد می ام دیوونه داشت اتوبوس موتور صدای

 .آوردم کم واقعا دیگه.  سوزوندم فسفر جلسه سر ساعت 3 بودمو نخورده صبحانه

... فقط مونده من مستقل زندگی تا سال دو و شد تموم هم چهار ترم. بود امتحان آخرین این اما

 ...همینه میداره نگه پام سر که چیزی تنها

 " میرسیم کی پس " گفتم لب زیر. کشیدم دست هامو شقیقه دستمو تو گرفتم سرمو

 "سردرد؟ " گفت پشتمو گذاشت دست رویا

 "اوهوم"

 ".  میاری فشار خودت به دیگه خنگی"

 ... مجبوری نداری ای پشتوانه و خانواده وقتی. داره فرق همه با من زندگی. بودم مجبور

 " میگیرن تحصیلیمو بورس نباشم اول. رویا مجبورم"

 "چسبیدیو ر بورس اما باشی داشته میتونی دنیارو. نه نگو خنگی میگم "

 همیشه که من مثل ورشگاهیپر دختر یه برا.  سهرابه ازدواج پیشنهاد رویا منظور میدونستم

 سمت به در یه مثل سهراب ازدواج پیشنهاد بوده، زندگیم مشکل بزرگترین پولی بی و تنهایی

 .نمیخوام اینو من اما. بهشته

 "میخواد منو ترحم رو از سهراب رویا"

 گیمی االن میدونم ؟ نخواد ور تو کیه.  بنداز آینه تو نگاه یه.  داری کم واقعا تو مها ؟ ترحم"

 "؟ آخه تو از بهتر کی.  داره شناخت ازت  سهرابم اما.  نیست ظاهر چی همه

 و کرده کچل منو رویا داد پیشنهاد سهراب که پیش هفته دو از میخورد بهم بحث این از حالم

 "...ندارم بهش حسی من خدا به رویا. نمیدونم" گفتم کردمو نگاه دستامو.  نمیکنه ول

 "؟ میای من با. بیخیال اونو الحا " گفت حرفمو وسط پرید

 ماهه سه. جونم بالی شده تابستون تعطیالت قضیه این. سهراب بحث سر برگرده کاش...نه وای

 . نشده بیخیال رقمه هیچ و خورده منو مخ
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 ترین انرژی پر و ترین محبت با. رویاست اومدم کجا از من میدونه که کسی تنها دانشگاه تو

 همه بمونم خوابگاه تو تنها باید را تابستون ماه سه فهمید وقتی از. دیدم حاال تا که آدمیه

 .اونا خونه برم تابستون کنه راضیم تا کرده ور تالشش

 از انقدر. نمیبره خوابم ذوق از شبا کنم زندگی خانواده یه تو ما سه اینکه به کردن فکر با واقعا

 وقتی از اما. میبینم ور وابشخ شب هر که کرده صحبت الویج طبیعت و اطراف جنگل و خونه

 .شدم مردد شنیدم تلفن پشت را برادرش و رویا مکالمه

 وسط بزرگ ویال یه. میکنن زندگی اونجا بزرگترش داداش چهارتا با و شدن فوت رویا مادر پدر

 و نداشته مالی مشکل دوسال این تو هیچوقت رویا اما چیه بردارهاش شغل نمیدونم...  جنگل

 ...بوده خرید حال در همیشه

 خیلی دیگه نفر سه چند هر.  نکرد استقبال من رفتن پیشنهاد از تلفن پشت رویا بزرگ داداش

 ..بزرگش برادر چرا نمیدونم اما شدن خوشحال

 ...منو نمیخوان که برم جایی ندارم دوست

 .خودم کردن اجبار به ندارم عادت اما. نخواستنم به دارم عادت

 بگم ور حقیقت بهش بهتره. کشیدم عمیق نفس و بوساتو صندلی به دادم تکیه 

 ". شنیدم ناخواسته ومکالمتون من کردی صحبت البرز با وقتی راستش رویا"

 .نگفت چیزی و باال رفت ابروهاش

 " گفتم سمتش برگردم اینکه بدون.  بودیم خوابگاه نزدیک.  کردم نگاه ور بیرون پنجره از

 "... خودمو نمیخوام...  نیست راضی البرز وقتی اما...  کردن استقبال ها قلو دو و امیر میدونم

 البرز اخالق گفتم بهت بار هزار که من.  ای دیوونه تو مها " حرفم وسط پرید و گرفت بازومو

 ، مها بده حق بهش.. میشه راضی بعد اما میده گیر چی همه به اولش کال اصال.  چطوریه

 سخت و جدی انقدر شده باعث اون دوش  رو افتاد ها تمسئولی همه اینا بابا فوت بعد تنهایی

 نبود موافق اگه.  خدا به شد راضی بعد اما نبود موافق اولش. نیست هیچی دلش تو اما بشه گیر

 " رویا جون به.  مها میگم راست خدا به.  بیای نمیگفتم بهت هیچوقت من

 یه...  نکن گریه... باشه. ... باشه ".  توش میشد جمع اشک داشت.   کردم نگاه چشماش تو

 " داره شرط
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 " حله شرطی هر"

 . شدیم پیاده و داشت نگه خوابگاه جلو اتوبوس

 " موافقه البرز شم مطمئن بزنی زنگ من جلو اینه شرطش "

 رو گذاشت گرفت، شماره و آورد در را موبایلش میرفتیم خوابگاه سمت که همینطور " حله"

 .بلندگو

 یا باشه من زندگی رویای میتونه تابستون این.  چیه بخاطر هیجان این نمیدونم. میزد تند قلب

 . واقعی خانواده یه تو حضورم تجربه اولین. بشه کابوسم به تبدیل

 " جوجه سالم " شد تیکه هزار شیشه یه مثل دلم اومد که البرز مردونه صدای

 "گوشی  بلندگو رو البرز باش مودب"

 "؟ کردی ما یاد شد چی ! میگه کی به کی" گفت و خندید

 "موافقی هم تو که بشنوه اینجوری میخوام.  پیشمون بیاد تابستون نمیکنه قبول مها. خب "

 " دنبالتون میام خودم فردا. موافقم " گفت جدی لحن با لحظه چند بعد و شد سکوت

 "البرز مرسیییی " شد باز نیشش و کرد نگام رویا

 " نرفته تیاد که قولت" گفت جدی دوباره البرز

 "خدافظ فردا تا پس.  نه. ام " گفت و شد خشک رویا لبخند

 .اتاق رسیدیم تا نگفتم چیزی. مربوطه من به قولش کردم حس رویا حالت از

 چه رویا " گفتم و  بگیرم خودمو جلو نتونستم دیگه که میکردیم عوض هامونو لباس داشتیم

 "دادی؟ قولی

 نزدیک دانشگاه تا شهرشون چون که داشتیم هم دیگه اتاقی هم دوتا.  بودیم اتاقی هم رویا منو

 زیر لباس با معمول طبق رویا. بود ما اختصاصی اتاق جورایی یه و نبودن خوابگاه اکثرا بود

 . زد باد خودشو و تختش رو نشست

 جلو بودن اتاقی هم سال دو بعد تازه من لباس، آوردن در تو بود راحت انقدر که رویا عکس بر

 .بودنم ندیده اینجوری حاال تا دیگه های بچه اما گشتم می زیر لباس با رویا

 "ها وگرنه نمیام ، رویا دیگه بگو " گفتم رویا به رو میپوشیدم راحتیمو لباس که همینجور

 "؟ نزار شرط باز. کردم عملی من گذاشتی شرط یه. دیگه نشد مها "گفت اخمو
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 "شی کچل تا ممیگ انقدر وگرنه بگو اما نیست شرط باشه"

 قضیه فردا تا میخوام من. بتونی تو عمرا "باال تخت به زد پاهاشو و کشید دراز و خندید بلند

 "کنی روشن را سهراب

 یه. دیوونه بیاتو نون اون نخور " گفت رویا که آوردم در پنیر و نون و اتاق یخچال سمت رفتم

 " میدن نهار دیگه ربع

 "دادی؟ قولی چه نکن عوض بحثم بابا، هگشنم خیلی" گفتم و گرفتم لقمه یه

 "میزنی؟ زنگ سهراب به امروز هم تو دادم قولی چه بگم اگه"

 "داره؟ بهم ربطی چه دوتا این دیوونه"

 ؟ میکنی چکار اینجا تو ئه " گفت و نشست سریع رویا.  تو اومد اتاقیمون هم بهاره و شد باز در

 "؟ خونه نرفتی مگه

 لباسام نبود زشت که صورتم وجود با .من برعکس. همیشه بود شیک و خوشگل رویا مثل بهاره

 میالد با " گفت و نشست رویا کنار رفت و آورد در را هاش لباس. بود چشم تو و کهنه همیشه

 " خونه برم فردا بمونم گفتم ،مهمونی امشب بریم میخوایم

 "پارتییییییی واااااااای " گفت و کشید جیغ رویا

 " دیوونه. فهمیدن همه رویا شو خفه " گفت گرفتو را یارو دهن جلو بهاره

 " میدم لوت نبری منو خدا به میام منم بهاره"

 " باشی جفت باید ببرمت کجا تنها خا"

 " کنم می پیدا اونجا میام بابا"

 " خفناست پارتی اون از رویا خطرناکه"

 پری از داشت که کمدش رد.  داشت را واقعی مانکن یه اندام. کمد سمت رفت و شد بلند رویا

 نداشتم وسیله زیاد من چون  من کمد سمت رفت. گشت هاش لباس تو و کرد باز و میترکید

 .بود رویا دست کمدم بیشتر

 پارتی بود افتاده دلم به آوردم اینو سری این اصال " گفت آوردو در کوتاه بهی گل پیراهن یه

 "داریم

 "ها امشب منه مال بنفشتم پیراهن اون " گفت و خندید بهاره
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 ...نمیشنیدم را ها بچه صدای دیگه

 .کردم نگاه پنیرم نون لقمه به

 ؟ میگن چی بهش 

 ؟ روزگار جبر 

 ؟ پرورشگاه تو یکی میشه بزرگ خانواده تو یکی فقر؟ تو یکی میاد دنیا به مرفه خانواده تو یکی

 باشم؟ بقیه مثل نمیتونم من چرا... همیشگیم سوال

 ؟ کنم جوونی. بخندم. کنم خرید

 .شد من متوجه رویا که ظرفا سمت رفتم شدم پا.  نشست گلوم تو بغض اختیار بی

 "مها؟ کجا"

 .بیرون زدم اتاق از گفتمو اینو " بگیرم نهار میرم " بدم جواب صاف صدای با کردم سعی

 بازم اما میام کنار زندگیم با خوب اکثرا. شدم احساساتی اینجور باز که نیست پریودم نزدیک

 .میشم اینجوری که میاد پیش

 .شدم حساس خستگی از.  دارم احتیاج حسابی درست خواب یه کنم فکر

 ::::::::::: البرز

 .بدن انجام را داره دوست که کاری کرد می مجبور را همه همیشه رویا

 هب برسه چه نبودم موافق رویا رفتن با اصال. اینجا بیاره را دوستش نبودم موافق وجه هیچ به

 . اینجا بیاره را انسان یه ماه سه اینکه

 .نکنه پشیمونم امیدوارم.  کنم قبول شدم مجبور که داد قول انقدر. کرد التماس انقدر

 تو که پرورشگاهی دختر یه. کنن چک دادم را مها سابقه زد را حرفش که پیش ماه سه از

 .بود  شده پیدا پیش سال بیست تهران شهر جنوب

.  پر های لب و روشن ابروی و چشم. کردم نگاه بود وکیلم از ارسالی دارکیم تو که عکسش به

 .نکرد قبولش فرزندی به کس هیچ بود عجیب

 و خوب نمرات بخاطر و شد قبول قزوین دانشگاه تی آی رشته.  بود پرورشگاه سالگی 81 تا

 .شد بورسیه اولی شاگرد

 .بوده اول نمره گذشته ترم سه
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 میترسم و نازکه دل چقدر رویا میدونم.  بود خط چند همین دختر این زندگی داستان کل

 .باشه مها این به مربوط کرده خرج اونجا که پولی اینهمه از بخشی

 بدی سن تو رامین و آرمین اما بود راحت خیالم امیر بابت از.  اینجا میاردش داره که هم حاال

 .بودن

 .وحشی جنگل تا سه و کامل ماه تا سه یعنی ماه سه

 و مامان عکس به. است خانواده تغاری ته این از میکشم هرچی.  رویا.  رویا. بود گرفته درد سرم

 به اما ، سختیه کار ماه سه برای چی همه داشتن نگه مخفی هرچند. شدم خیره میزم رو بابا

 . ارزه می رویا شادی

 کنه استفاده سو تشمحب و رویا از اگه. نکنه درست دردسری باشه دختره این به حواسم باید

 . میبینه بد را کارش عواقب

 "میخوای؟ هواپیما فردا برا " تو اومد امیر بعد لحظه چند و اومد در صدای

 " آره" پنجره کنار رفتم و شدم بلند

 "؟ چی برا اما"

 " جوجه دنبال برم"

 "...با چرا خب"

 " میاد مها با داره آخه"

 " خوشگله همون با " گفت و زد سوت

 کنین خطا پا از دست ، بگو هم رامین و آرمین به امیر " گفتم جدی لحن با و سمتش مبرگشت

..." 

 "هست حواسمون.کردم شوخی.  داداش حله.  البرز آروم.آروم " حرفم وسط پرید

 

 ::::::::::::::امه

. رویا و بهاره کل بعد از ظهر داشتن برای شب لباس و رنگ آرایش و مدل مو انتخاب می کردن

باهاشون برم اما بعد که فهمید هیچ رقمه اینجور جاها نمیرم  دیل رویا به منم اصرار میکراوا

 مپرورشگاهی هست همین جوری بفهمن. برای من خیلی تفریحات ممکن نیست.  بیخیال شد
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فقط کافیه یه جا دزدی یا خراب کاری .... از حروم زاده بودن تا . میزارن  مهزار عیب و ایراد رو

 .مو دوست پسر هم داشته باش محاال فکر کن پارتی هم بر. ممیش مناصلی  شه مضنون

یه جفت کفش تابستونی و . دم لباس بپوشم برم خریدبلندش. عد از ظهر حالمو بهتر کردخواب ب

 . یه شلوار ضروری بود اما اگه پولم رسید چیزای دیگه هم باید بخرم

م وسال تونستشد اما من د فته رویا هم نمیه پولی که ماهانه به من میدادن پول تو جیبی یه

این تابستون میخواستم کار دانشجویی بگیرم اما حاال با . با این روند همه چی را حفظ کنم

اما از یه طرف چون خونه اونا بودم کلی هزینه کرایه خوابگاه و  .برنامه رویا این تصمیمم پرید

 .هخورد و خوراک حذف میشد که خودش برد حساب میش

اگه فقط رویا بدونه با این سه ماه چه لطف بزرگی به حساب بانکی ... و دلم به افکارم خندیدمت

 ...من می کنه 

 "کجا مها؟ "کشید و وقتی دید دارم حاضر میشم گفت  اتو مو میو رویا داشت موهاش

 "برم یکم خرید"

 بهش چشمک زدم که یعنی میخوام برم تاناکورا "ئه تنها "

 .من  صوص خریدبرند مخ

تو خوابگاه تنهایی خیلی سخته از همه مخفی کنی لباس دست دوم . فقط رویا میدونست 

یدی اما رویا همیشه چون تا با خرید بیای تو همه میریزن سر خریدت ببینن چی خر. میخری

کرد یواشکی خریدامو بیارم و بشورم و اتو کنم  و جای لباس خودم  هوامو داشت و کمکم می

 .جا بزنم

شب میای دیگه؟ ما  "بهاره گفت . م که با بهاره میرفتن بیرون عالی بود برا این کاراامشب

 "نیستیم حاضری مارو میزنی؟

همین اینجورشبا  یبرا .در ها بسته می شدشب ورود داشت و بعد اون  81خوابگاه تا ساعت 

 "ظب باشینافقط موا. باشه  "سر تکون دادم وگفتم . بچه ها میرفتن خونه دوست پسر بهاره 

 "اونا باید مواظب باشن  "رویا خندید و گفت 

 "روانی یکم حیا داشته باش "بهاره هم با خنده گفت 
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ئنم اگه پسری مطم. رویا خیلی مصممه هرچی بخواد باید بهش برسه . نا خداگاه منم خندیدم 

 .را بخواد هیچی جلو دارش نیست

رج شدم و منتظر اتوبوس بودم که سهراب با از محوطه خوابگاه خا. لباس پوشیدمو زدم بیرون 

 "اینجا چکار میکنی؟ .... مها "شیشه را داد پایین و گفت . آی سی سفیدش جلو پام ترمز کرد

همه تو دانشگاه فکر میکنن تو بچگی پدر مادرم فوت . انتظار دیدن سهرابو نداشتم. سرخ شدم

 . کنم شدن و تنها با مادربزرگم زندگی می

 "دارم میرم یه چیزایی بگیرم قبل رفتن .. .ئه ... ام"

 "با هم بریمخب بیا باال "

 "...مرسی ...نه "

 "با کسی قرار داری؟... ا مه "پیاده شد و اومد سمتمو گفت 

 "... نه بابا "حاال چی بگم؟ بگم نه میخوام برم تاناکورا خرید کنم ؟ . گاوم زائید ... اوه 

 "خب پی چی؟ پس بیا با هم بریم"

 "... خودم میرم آخه ... ام "

.  دیگه تحمل چشماش را نداشتم "برا همین به پیشنهادم جواب ندادی؟... راستشو بگو ...  مها "

 "میخوام برم لباس زیر بخرم... سهراب  "سرمو انداختم پایین و گفتم 

. ساکت بود . دسرخ شده اما خوشبختانه جز صورتمو سهراب نمیدی مطمئن بودم تا نوک پام  

 .وقتی سرمو بلند کردمو نگاش کردم دیدم اونم سرخ شده 

. ببخشید اصرار کردم "خندید و گفت . فکر نمیکردم اونم خجالت بکشه. ناخداگاه خندیدم 

 "خوب بیا تا یه جایی برسونمت 

اولین بار . خودش نشست و منم نشستم .بی خیال نمیشه که. لبمو گاز گرفتمو سر تکون دادم

 .سوار ماشین سهراب می شدم بود بدون رویا

 "خب  کی برمیگردی خونه؟"

 "احتماال با رویا برم یه مدت خونه اونا "

 "جدی؟ مادربزرگت چی "

 "تو کی میری؟... ام"
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 "... وسیله هامو جمع کردم... من واال فردا صبح "

 "اون موقع میریم ما هم. خوبه "

 "مواظب خودتون باشین"

مها  "سهراب دوباره گفت. انگار مسیر کش میومد . م تند میزد قلب. دیگه چیزی نگفتم "باشه"

 "چرا بهم جواب نمیدی؟... 

میدونم خانواده سهراب خیلی قدیمی و معتبرن مسلما اجازه نمیدن سهراب با یکی مثل من 

سهراب راستش من  "بزار حداقل غرورم حفظ شه . چرا خودمو بیخود امیدوار کنم. ازدواج کنه

 "حسی بهت ندارم

 "  کنم دلیلت اینه باور نمی... مها  "

اگه حسی بهم نداری  "بدون اینکه نگام کنه گفت . منظورش چی بود. با تعجب نگاش کردم

چرا پسرای دیگه را میبینی اینجوری نمیشی؟ چرا دهنت . چرا هر بار منو میبینی سرخ میشی

م چشم ازچشمات خشک میشه با من حرف میزنی؟ چرا یه جوری نگام میکنی که نمیتون

 "بردارم؟

اما . من واقعا اینجوری میشم؟ خب از سهراب بدم نمیاد مثل پسرای دیگه. چی میگفت 

مثل اون کفش پشت . هستم؟ نه نیستی مها نیستی فقط خوشت اومده. عاشقشم نیستم که

مثل خیلی . پالک طال قاصدت که خوشت اومدویترین آدیداس که خوشت اومد مثل اون 

چون به اونا . چون در اون سطح نیستی . سیرکه خوشت اومد اما بهشون نمی چیزای دیگه

 .تعلق نداری

این طبقه تعلق نداری تمام قدرتمو تونی وارد زندگیش بشی چون به  تو نمی. سهرابم همینه 

 "... بهت بگم وراستش باید یه حقیقتی ر... خب "جمع کردمو گفتم 

 "ی کنار؟میشه بزن " با تعجب نگام کرد که گفتم

 "چرا؟"

 ....تونم ازت دور شم  میخوام بعد اینکه گفتم تا می ".میخوام راه برم و بگم "

 .پیاده شدیم و تو پیاده رو قدم زدیم. زد کنار و پارک کرد

 "بگو مها "
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اما ما از هزاران چیز ... درست میگی من ازت خوشم اومده ... سهراب  "نفس عمیق کشیدم 

 "...نمیشه برای ما مناسب باشن  خوشمون میاد ولی دلیل

 "...مها چی می"

به جلو نگاه . سر تکون داد ". ... بزار بگم  "دستمو بوردم باال و جلو حرفشو گرفتم و گفتم 

. من تو پرورشگاه بزرگ شدم... من  "باید بگم . به آسمون دم غروب . ه رو خلوت دبه پیا. کردم

" 
خواهش میکنم تو  "بر نگشتم سمتش  و گفتم  منم کنارش ایستادم اما. سهراب ایستاد

 "... نمیخوام  همه بهم جور دیگه نگاه کنن... چون... دانشگاه به کسی نگو

... کرد بازم هیچی نگقت بالخره جرئت کردمو نگاش کردم که با تعجب و تو سکوت نگام می

دادمو راه سر تکون  نفس عمیق کشیدم و. دبود و منصرف شگویا تا همینجا کافی ... خب 

 ...هرچند شک دارم جوابی داشت. رفتمو منتظر جواب سهراب نموندم... افتادم

شیرین ترین . تنها کسی که بهش گفتم تو پرورشگاه بزرگ شدم و بعدش ازم دور نشد رویا بود

شدو به جای اینکه نگام کنه  عتو چشماش اشک جم ...زندگیم وقتی بود که به رویا گفتملحظه 

برای اولین بار تو زندگیم صادق بودمو جواب . لم کرد و منم تو بغلش گریه کردمبغ. بغلم کرد

 . صداقتمو با عشق گرفتم

دیگه سر خرید کردن و مسافرت رفتن و تعریف از خانواده بهم گیر نداد و خیلی  از وقتی فهمید

ب متوجه شدم رسیدم به میدون اصلی و اصال هم حس بدی بخاطر رفتار سهرا. مراعات کرد

شایدم بخاطر انرژی مثبت رویاست که فکر . شاید دیگه عادت کردم به این برخوردا . رمندا

 .کردن به محبتش هم آرومم میکنه

. تابستونه و یه شلوار جین بخرم ششانس اومد سراغمو تونستم با قیمت خیلی مناسب یه کف

 . نمی کرد واقعا نو بودن و اصال کسی شکدوتا تونیک تابستونه نخی هم خریدم که 

تازه ساعت . شستم و ضد عفونی کردم لباس های جدیدو .بچه ها رفته بودن.  برگشتم خوابگاه

 چمدونمو در آوردمو لباس های فردا را هم بستم هر چند کل لباس های من می. شده بود  9

.  شد یه چمدون کوچیک اما بازم بردن همه درست نبود و سعی کردم وسایل نو تر را بردارم

 . س هایی که از خونه رویا دیده بودم نشون میداد خیلی بزرگ و شیکهعک
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اما امیر ... هرچند از البرز میترسم. امیدوارم برادرهای رویا هم مثل خودش صمیمی باشن

گرم داداش دوم رویا خیلی چهره مهربونی داشت و اخالقشم از تعریف رویا حسابی مهربون و 

. قیافه شیطونی هم داشتن. ه با رویا کل کل داشتندوقلوهام که شر بودن و همیش. بود

. رتا پسر مجرد امطمئنن اگه پدر و مادر داشتم اجازه نمیدادن سه ماه برم زیر یه سقف با چه

 .فکرا بودم که نفهمیدم چطور خوابم برد تو این

مگه . نرویا و بهاره بود. چشمام را به زور باز کردم . با صدای در و خنده های ریز بیدار شدم 

 "واااااااای مها هنوز خوابی؟ البرز دیگه میرسه "رویا گفت . ساعت چنده اینا اومدن

 "برگشتین؟ ساعت چنده؟"

 .و رویام خندید "نه موندیم اونجا روحمون اومده پیشت "بهاره با خنده گفت 

و پرت قبل اینکه بالشتش "... ئه پس به روح اعتقاد داری  "بلند شدم و رفتم سمت در و گفتم 

تو آینه نگاه  .سابقه نداشت تا ده بخوام.  سمت سرویسرفتم کنه سمتم از اتاق زدم بیرون و 

 .چشمام ، دماغم، لبم همه پف کرده بود  کردم

دیدم رویا به طرز عجیبی وسایلش را جمع کرده ولباسم پوشیده و آماده وقتی برگشتم اتاق 

 "بیا دیگه. ه خلو مها گفتم افتادی تو چا "تا منو دید گفت . است

 "بهاره کو؟ "... کال زمان از دستم در رفته ...امروز چرا اینجوری شدم 

 "حاال بدو. خداحافظی کرد ازت. انقدر نیومدی که رفت"

 "مگه البرز اومده؟"

 "دقیقه وقت داری 7االن درست . زنگ زد گفت ده دقیقه دیگه پایین باشیم"

سریع لباس پوشیدمو باقی مونده . ایلمو جمع کردمدقیقه و این قیافه؟ خوب شد دیشب وس 7

گوشی رویا نشون  زنگبزنم که رنگ شالم فقط رسیدم یه رژ لب . وسایلمو ریختم تو چمدونم

 .داد البرز پایین منتظر ماست

با اینکه همیشه رویا راجب ... قلبم اومده بود تو دهنم .از اتاق زدیم بیرون و در را قفل کردیم

وقتی از در . رد و کلی عکساشو دیده بودم اما نمیدونستم چرا این حال را دارمالبرز صحبت میک

غ کشید و دوئید سمت البرز که کنار یه پرشیا جی ،خوابگاه زدیم بیرون رویا چمدونشو ول کرد

 . اونم رویا را بغل کرد و بلند کرد مثل پر کاه. مشکی ایستاده بود



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

11 
 

ک منو در میاره اما نمیخوام دیدار اول اینجوری دیدن اینجور صحنه های رمانتیک همیشه اش

رویا و البرز .  لبمو گاز گرفتمونفس عمیق کشیدمو با چمدون خودمو رویا رفتم سمت اونا. باشه

 . گرم حرف بودن که یهو هر دو برگشتن

نفسم . اسمش واقعا برازنده اش بود... البرز... کسایی که رویا بهم نشون داده بود این نبودع

نمیتونستم  .دید چشماش رو من بود و انگار تا عمق وجودمو می. شده بود تو سینه امحبس 

بالخره نگاهشو از من برداشت و ، صاف کردن گلو رویا صدای با  . نگاهمو از چشماش بردارم

 . تونستم نفس بکشم

 "...هم اتاقی جیگر من ... رویا ...داداش بزرگم...البرز ... خب ... ام "گفت رویا 

  "از آشنائیتون خوشبختم... سالم  "خند زدم و مودبانه گفتم لب

 "خب بهتره بریم ... همچنین "البرز هم سر تکون دادو گفت 

حداقل یه ماشین خوب بود . راننده پیاده شد و چمدون هامون را برداشت و همه سوار شدیم

 "خیلی خفن و عجیب غریب ندارن آدم وحشت کنه 

 "؟کی حرکت کردی "رویا گفت 

 "دو ساعتی میشه"البرز به ساعتش نگاه کرد و گفت 

 "رویا دوباره گفت  . ساعت راهه 7پس رویا میگفت  دو ساعت؟ از الویج تا اینجا دو ساعت؟

 "خوبه پس، آخه خیلی گشنمه

 :::::::::::::البرز 

نش از همون جلو خوابگاه که نزدیک شد از روی بوی بد. بوی بدن مها داشت دیوونه ام می کرد

 .فکر نمی کردم انقدر قوی باشه .گفته بود نرویا   ...و یاس و بارون بوی. شدمحضورش متوجه 

 . ه چی مشکل تر از قبل میشهکنترل همبا این بو . پیداش شدهنوز نیومد مشکل اول 

مها واقعا زیبا بود ، یه زیبایی طبیعی که با چشمای غمگینش . باید اعتراف کنم امیر حق داشت

ترکیب سبز و طوسی بود مثل جنگل مه آلود بهاری ... چشماش . رکیب جادویی شده بودانگار ت

اگه من اینجوری جذب کرده ، دیگه دو قلوها که به . میدونم حضورش تو خونه دردسره... 

 .سوسک ماده هم رحم نمیکنن غیر قابل کنترل میشن
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رویا . ا اینجور اصرار کردبا وجود شرایط مواقعا نمیفهمم رویا تو این دختر چی دیده که 

برا همین وقتی به دانشگاه . هیچوقت کسی را نیاورد خونه. هیچوقت دوست صمیمی نداشت

 اما سه ماه.... حس کردم الزم داره با هم سن و سالهای خودش باشه . اصرار کرد قبول کردم

 ... واقعا زیاده امیدوارم به خیر بگذره

ماشین که ترمز کرد مها آروم از . دخترا گرم حرف بودن  .به باند پرواز اختصاصی نزدیک شدیم

 "اینجا کجاست؟". رویا پرسید 

 "با هواپیما میریم"

 "...من ... رویا ... اما "

چمدون ها را . بیا و درستش کن. حاال از پروازم میترسه البد . در را باز کردمو پیاده شدم

تازه . ه شد و بالخره مها هم پیاده شد رویا هم پیاد. برداشتم و کرایه ماشینو حساب کردم 

اومد . لباس های مرتبی هم تنش بود . هیکل خوبی هم داشت. کنم شنگاه کاملتونستم به 

نسبت به چمدون رویا در حد یه ساک حساب میشد و وزنی هم . سمتم چمدونش را ازم بگیره

 "میارم . بریم "اما سر تکون دادمو گفتم . نداشت 

مسئول گیت که منو دید سر تکون داد و . گیت ورودی رفتم م و به سمت منتظر جواب نموند

با دیدن ما . رضا خلبانم تو سالن انتظار نشسته بود و تلویزیون میدید. گیت را باز کرد برامون

 .د شد و اومد سمتم و سالم کرد که جیغ رویا رفت هوابلن

دانشگاه خوب . سالم جوجه  "فت نیش رضا هم تا بناگوش باز شد و گ  "... وای رضا سالاام"

 "بود 

 "هرجا دور از البرز عالیه ...اوف عالی "

همینجوری از سر . مبا اخم نگاش کردم که برام زبون در آورد اما من همچنان با اخم نگاش کرد

 . وای به حال وقتی که بهش رو میدم میره باالو کولم 

مها سالم کرد و رضا گفت  "ریف میکردم هم اتاقیم که تع. راستی  ایشون مهاست  "رویا گفت 

 "رویا خیلی از شما گفته. از آشنائیتون خوشبختم  "

 "از من؟ چی میگفتی؟ "هما با تعجب رویارو نگاه کرد و گفت 

 "چیزای خوووووب  "رویا خندید و گفت 
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از لحن صدام همه متوجه منظورم شدن و  "خب معرفی تموم شد؟"از تاخیر متنفرم و گقتم 

 "بریم البرز؟ "گفت رضا 

 "اجازه پرواز داری؟. آره "

 "آره به موقع اومدین"

همه  . باند کوچیکی بود و امکانات زیادی نداشت. رویا رو ازم گرفت و رفتیم روی باندچمدون 

تعداد افرادی که هواپیمای اختصاصی دارن تو ایران . باند های خصوصی ایران همینجورین

 .اناتم با هزینه خود ما شدههمین امک. نفره  01کمتر از 

. پیاده رفتیم تا هواپیما. رضا به مسئول پرواز و باند دست تکون داد که قصد بلند شدن داریم

وقتی . با رضا رفتم کابین خلبان. سوار شدیم . شت سرمون میومدن و پچ پچ میکردندخترا پ

 ...کمک خلبان نداره خودم میرم پیشش

 :::::::::::::::::::مها

البرز و رضا رفتن کابین خلبان . اونم هواپیمای اختصاصی . بار بود سوار هواپیما می شدم اولین

یه تلویزیون بزرگ رو دیوار انتهایی بود که کنارش یه راهرو .  و ومو رویا اومدیم بخش پسنجر

رویا نشست و . ردیف صندلی رو به رو هم قرار داشت و دوتا میز هم بین اونا بود  4.  بود

  . دش را بستو منم رو به روش نشستم و کمربندمو بستمکمربن

دهنم از ترش . تمام مدت تا بلند شدن هواپیما ساکت بودیم و از پنجره بیرون را نگاه کردیم

وقتی البرز با پرشیا اومد فکر کردن .  خیلی سریع همه چی اتفاق افتاده بود. خشک شده بود 

وقتی رویا ...  فکر نمیکردم اون فقط یه تاکسی باشههیچ . ماشین خودشه و اونم راننده اوناست

 ... گفت با هواپیما میریم اولین چیزی که به ذهنم رسید خریدن بلیط هواپیما بود

اما وقتی گفت هواپیما مال . بلیط هواپیما پول سه ماه منه ...یه لحظه خواستم بزنم زیر گریه 

یعنی رویا انقدر پولداره؟ ... ا دارم میرم من کج. البرزه انقدر شک شدم که نفسم باال نمیومد

 .پس چرا تو خوابگاه مونده؟ صدای رویا منو از افکارم کشید بیرون

 ".گشنمه مها  افتضاح  "رویا گفت 

 "چرا به من نگفتی؟... رویا"

 "چیو؟"
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رویا نفس عمیق کشید و پاهاشو گذاشت رو میز بینمون و . با دست به دور و برم اشاره کردم

 "میگفتم میومدی؟ "گفت 

 "فکر نکنم...نه  "به دستام خیره شدمو گفتم . نمیدونستم واقعا چکار میکردم

 "...مها نگام کن...ببین منو ... مها تو سخت میگیری ... خب دیگه "

 "بگو "نگاش کردمو گفتم 

نمیتونم . اینا که میبینی بخشی از زندگی منه . تو دوست منی من نمیخوام از دستت بدم "

مهم . هوا پیما اختصاصی و خیلی چیزای دیگه هست اما مهم نیست . هست . وغ بگم مهادر

میفهمی ... اینه ما دوستیم و میخوایم دوست بمونیم حاال هرچقدر تفاوت بین ما باشه

 "منظورمو

 "وسط اشکام به رویا لبخند زدم و گفتم اشکام را افتاد و ... یه سخنرانی احساسی دیگه از رویا 

 "توئه حق با

 "خب حاال احساسی نشو باز نزدیک پریودته چشمات چکه میکنه"

آدمو . دیجی هم انقدر مثل تو از این مود به اون مود نمیپره ها "خندیدم از ته دل و گفتم 

 "احساسی میکنی بعد یهو میزاری میری 

 "ما اینیم دیگه آبجی "

 "نگفتی چه قولی دادی به البرز؟ "اشکامو پاک کردمو گفتم 

 "تو هم زنگ نزدی سهراب "

 "دیروز دیدمش ... زنگ نمیخواست  "

 "دورغ میگی "رویا جیغ کشید و گفت 

با صدای بلند گفت چی شده ؟ رویا پشتش به البرز بود و چشمای همین لحظه البرز اومد تو و 

دهنم خشک . چهره اش جدی و تا حدودی عصبانی بود. البرز بازم با چشمام قفل شده بود 

 "حله برو . هیچی احساساتی شدم یه لحظه  "رویا برگشت سمت البرز و گفت . بودشده 

فکر کردم  ،آدم باش رویا "البرز چشم از چشمام برنداشت و بدون اینکه به رویا نگاه کنه گفت 

 "اتفاقی افتاده 
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بالخره این من بودم که سرمو   "بی ادب"زیر لب جوری که البرز نشنوه گفت  "ببخشید  "

سرمو بلند . صدای در کابین خلبان گفت البرز رفته. اختم پایین و این پل نگاه را شکستماند

 "چیزی بین تو و البرزه؟ "کردم و رویا را دیدم که با تعجب نگام میکرد و گفت 

 "...ازش میترسم اما راستش... نمیدونم ... ام ". از حرفش تعجب کردم

 "جدی؟"

  "...نمیدونم  خودمم ...چطور بگم...ر شاید ترس نه ، یه جو...نمیدونم "

خیلی مودیه . حق داری . خب ولش کن "و بعد چند لحظه گفت چشماشو ریز کرد و نگام کرد 

 "از سهراب بگو... البرز 

خودمم نمیدونم چرا با چشمای البرز اینجور تو دلم خالی . از تغییر موضوع خوشحال بودم 

 ".وبوس بودم که منو دیدجلو در خوابگاه منتظر ات"گفتم . میشه

 "جدی؟ شانسی؟"

 "چی گفت ؟ "رویا گفت . سرمو انداختم پایین . هر دو سکوت کردیم "...بهش گفتم...آره "

 "هیچی هاج و واج نگام کرد منم رامو کشیدمو رفتم "

. نمیدونم چرا تعریف کردنش باعث شد حالم گرفته بشه  "یعنی هیچی نگفت ؟... همین؟ "

 بهش گفتم تو.  خنگول خان نه "جور کردمو به رویا نگاه کردمو با لبخند گفتم خودمو جمع و 

جا من دوست دارم طرف . بهتر خیلی بچه بود . منگ شد. بازم هیچی نگفت . دانشگاه نگه 

 "باشه افتاده

 "...آره... مثال دکتر احمدی   "رویا خندید وگفت 

بی شعور اون  "خندیدمو گفتم . شق من بود دکتر احمدی استادمون بود و خیلی پیر بود اما عا

 "منو مثل دخترش دوست داره

 "دوست داری پیرتو هم که . از قدیم گفتن دود از کنده بلند میشه . خدا میدونه"

 "پیررویا خیلی نامردی من کی گفتم "

 "خودت گفتی افتاده باشه پیرا اونجاشون افتاده میشه دیگه"

زنم اونم سریع باز کرد کمربندشو بلند شد و منم دنبالش بلند کمربندمو باز کردم که رویارو ب

 "...مال خودت آویزون باش... وایسا دستم بهت میرسه که ... خیلی چندشی رویا "می گفتم 
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 . با صدای عصبانی البرز دوتامون خشک شدیم

انداخته  رویام سرشو .پشتم به البرز بود و جرئت نداشتم برگردم سمتش ".... اینجا چه خبره؟ "

 "بشینین میخوایم فرود بیایم"دوباره گفت  البرز. بود پایین

 "سه بار تو یه ساعت "رویا سرشو بلند کرد و نیشش باز شد و گفت . برگشت تو کابین 

 "چی؟"پرسیدم .برگشتیم سمت صندلی هامون 

و البرز را این تابستون منو ت "بعد خندید و گفت  ".سه بار تو یه ساعت عصبانی شد ... البرز"

 "میفرستیم هوا اگه بخواد انقدر عصبانی بشه 

برسیم . بیخیال مها  "رویا متوجه شد و گفت . نمیخواستم دردسر باشم برای کسی . نخندیدم

 ".همش ما دوتائیم.خونه دیگه البرز را زیاد نمیبینیم 

رویا نامرد  "یهو یادم افتاد . خیلی خوبه. ندیدن پسرا یعنی مزاحمت کمتر من. خوشحال شدم

 "من سهراب را تعریف کردم دیگه. بگو ببینم چه قولی دادی 

همیشه من میخواستم از زیر زبونت ... خیلی حال میده  "رویا پاشو گذاشت رو میز و گفت 

 "بکشم حاال تو میخوای

. برام زبون در آورد منم رومو کردم سمت پنجره. چشمامو ریز کردمو با اخم نگاش کردم 

 ". باشه بابا میگم "چند دقیقه که گذشت گفت . مل قهر را نداره میدونم تح

 "قول دادم مواظب تو باشم "اما من برنگشتم سمتش و ادامه داد 

 "مواظب من؟ مگه من مواظبت میخوام؟ "اینبار با تعجب برگشتم سمتش

 "همین. البرز ازم قول گرفت مواظبت باشم . حاال سواال شروع شد بیا"

 "ین قول؟خب یعنی چی ا"

 "البرزه دیگه قول های الکی میگیره. چمیدونم بابا "

 "...رویا راستشو بگ"

 "نترس بابا داریم فرود میایم "با تکون هواپیما از ترس خشک شدم که رویا خندید و گفت 

 :::::::::::::::البرز 

بهم  کال تمرکزمو. فکر میکنم همش بخاطر بو شدید مهاست. نمیدونم چرا انقدر حساس شدم 

خوب نه . حس خوبی به مها ندارم. از رابطشون کامال مشخصه خیلی صمیمی هستن   .زده



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

20 
 

. این فرودگاه نزدیک ساحل نور بود . بالخره رسیدیم و فرود اومدیم. حس عجیبی به مها دارم...

 . بهترین جایی که میشد برای پروازهای کوچیک و دور از دید عموم استفاده کرد

 ". بیسین من باید برم تا شما بر "رضا گفت 

بوی یاس و بارون . بهم  سر تکون دادم و در کابین خلبان را باز کردم که محکم یه چیز خورد

 ...تمام ریه هام از عطر بدنش پر شده بود .  بی اختیار دستم حلقه شد دورش... مها بود ... و

هنوز پله ها را . ور میشدمباید ازش د. سریع به خودم اومدمو دستمو انداختم  و رفتم سمت در

مقصر خودمم خیلی وقته با کسی نخوابیدم . دم و پریدم رو کف باندنیاورده بودن اما در را باز کر

 . موبایلمو در آوردمو به مهتاب پیام دادم.  و این شد عاقبتش

 :::::::::::::::::::مها

. و آینه چشماش را می دیدمو از ت البرز در حال رانندگی بود. رویا جلو نشسته بود و من پشت 

سرمو چرخوندمو سعی کردن به بیرون توجه کنم نه به چشمای . چشماش خیلی خوشرنگ بود

 . البرز

بعد توقف هواپیما رفتیم با رویا سمت در که من پام گیر کرد به داک کف کابین و پرت شدم 

دست البرز دورم حلقه  ...عوض کرد اما تو یه لحظه در جاش را با البرز . سمت در کابین خلبان

همونقدر سریع که رفتم . تمام وجودم تو همون چند لحظه داغ شد... شد و نفس عمیق کشید 

 . من موندم مگ و سر در گم. تو بغل البرز به همون سرعت هم ازم فاصله گرفت و رفت 

یا از خجالت روم نشد حتی به رو. هیچکدوم دیگه حرفی نزدیم. رویا هم مثل من شک شده بود

نمیدونم چی ... ترس نه ...حسم به البرز برام خیلی عجیبه یه جور کنجکاوی و ترس . نگاه کنم

 .میشه اسمش را گذاشت

اولین بار بود . هوا فوقالعاده مطبوع بود . سبز سبز . دو طرف جاده پر بود از درختای انبوه

ی که از البه الی سعی کردم به جنگل و نور خورشید . جنگل را از نزدیک تجربه می کردم

 ...سه ماه تو این طبیعت بکر  . درختا میاد توجه کنم 

همینجور تو دل جنگل پیش . از آسفالت به ماسه تغییر کرد هکم کم جاده باریک تر شد و را

دهنم از . وسطش بود دو طبقه چوبی رفتیم تا رسیدیم به یه فضای بدون درخت که یه خونه
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وسط ... از مکان خونه... زیاد دیده بودم  قشنگ خونه...ونه خ قشنگینه از . تعجب باز بود 

 ...چطوری این وسط ... نه حفاظی ... نه دیواری ... جنگل 

رویا سریع برگشت سمت . پارک کرد و خودش سریع پیاده شد البرز کنار سه تا ماشین دیگه 

 "نظرت چیه ؟ "منو با خوشحالی گفت 

میدونستم هنگ میکنی  "رویا گفت . م داد میزن تعجب کردم اما قیافه ا. زبونم بند اومده بود 

 "وای مها اینجا بهشته بزار بریم تو خونه و اطرافو ببینی... 

 "رویا باورم نمیشه خونتون واقعا تو دل جنگاه"

 "...گفتم بهت که  "با خنده پیاده شد و گفت 

رویا . اره میبره داخل منم پیاده شدم و دیدم البرز بدون هیچ حرفی چمدون منو رویارو د

 "بیا اول از همه دختر منو ببین "دستمو گرفت و کشید و گفت 

 "دختر؟"

 "جیگر منه. آره "

همینجور که دستمو . مگه نیست !!!رویا دختر داره؟ مگه ممکنه ؟ اونم مثل من بیست سالشه 

 ...تایی اسب بود دو ردیف دو. اسب ... اوه . پهلو خونه و وارد یه کلبه شدیم میکشید منو برد 

 "از وقتی جیغیلی بوده من بزرگش کردم . مها ببین این جیگر خانم اسمش سالی یه"

 "خطر ناک نیست رویا؟". با ترس و لرز نزدیک شدم

 "میخوای سوار شی ؟. ، بی آزاره نه بابا کاری نداره "

 "...میترسم ... نه... نه"

 "میشیترس نداره مها امسال تابستون عاشق اسب سواری "

 "...نم"

یه پسر . برگشتم سمت صدا . سوتی که از پشت سرمون اومد قطع شد حرفم با صدای 

 . امیر باید باشه ... خوشتیپ با موهای جو گندمی 

 "جوجه و دوست او  "امیر با خنده گفت 

چظوری  "رویا پرید بغل امیر و امیر هم بغلش کرد و یه دور رویا را تو هوا چرخوند و گفت 

 "؟ جوجه
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 "تو چطوری خرس گنده ؟ "رویا از امیر فاصله گرفت و گفت 

بعد دستش را آورد جلو و  "امیر هستم . مها؟ درسته ؟ خوشبختم  "امیر رو کرد به منو گفت 

 "ببخشید مزاحمتون شدم . منم همینطور  "منم موودبانه دست دادمو  گفتم 

هرچی جوجه را خوشحال کنه ما ... ش خیلی فاصله داری باها... مزاحم  "امیر خندید و گفت 

 "را هم خوشحال میکنه

 "خب دیگه امیر مخ زنی کافیه ، بریم نهار؟ "رویا نیشش تا بنا گوش باز بود و گفت 

 "بریم . امان از دست تو  "امیر خندید و گفت . با این حرف رویا فکر کنم سر تا پا سرخ شدم 

اینجا شما تنها هستین یا مثل  "از رویا پرسیدم  .از اصطبل اومدیم بیرون و رفتیم سمت خونه 

 "خونه شما بازم هست ؟

مثل ما . چندتا خانواده دیگه هم هستن اما اکثرا تو روستای اطراف زندگی میکنن "رویا گفت 

این تیکه زمین از قدیم مال ما بوده وگرنه االن اجازه ساخت و ساز تو جنگل . کم هستن 

 "نمیدن

 "اونوقت برق و اینا چطوریه؟. نگل بکر خیلی باحاله وسط ج"

قبال موتور برق بنزینی داشتیم اما االن همه چی را زیر زمینی کشیدن تا خونه که برای "

 "محیط زیستم خظر نداشته باشه

 "چه جالب واقعا"

از پله ها رفتیم باال اما به در که . امیر جلو تر وارد شده بود. دیگه رسیدیم به در ورودی خونه

با . و هل داد داخل بعد آروم در و باز کرد . ی م رویا کنار در ایتادو به منم اشاره زد رسید

اینکارش دوتا گوجه فرنگی با سرعت از داخل پرت شدن بیرون و بعد رویا سرشو برد داخل و 

 .حرفش تمام نشد که یه آلمه آب پاشیده شد روش و صدای خنده بلند شد "...خیت"گفت 

 .قلوهاستحدس میزدم کار دو

اینا خیلی بیشعورا چرا هیچی بهشون نمیگی جلو مه ببین ....... البرز "رویا با عصبانیت گفت 

 "چکار کردن با من 

داخل . هیچ کسی در محدوده دید ما نبود.  منم کم کم جرئت کردمو سرک کشیدم داخل 

ز نهار سمت چپ شومینه و مبل بود و سمت راست می  .خونه هم مثل بیرونش قشنگ بود 
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رویا رفت داخل و منم پشت سرش وارد شدم  که البرز از پله های رو به رو در اومد . خوری بود

 .پایین

 ".این چه وضعیه برو باال لباستو عوض کن بیاین نهار  "با دیدن رویای خیس گفت 

 ". تقصیر دو قلوهاست  "رویا با عصبانیت گفت 

یه نشیمن  طبقه دوم . شت سرش رفتم باالبعد رفت سمت پله ها و منم بدون هیچ حرفی پ

رویا رفت راهرو سمت راست که توش سه تا در بود و رو به . ساده داشت با دوتا راهرو دو طرف 

اون راهرو هم دو . اتاق تو اینجاست اتاق البرزم در روبه روته. انتهای راهروئهمن گفت اتاق منو 

 "میبینی که چقدر قاطی دارن . شی پیشنهاد میکنم نزدیکشون ن. قلو ها و امیر هستن

 "باحال بود واقعا . حرص نخور رویا  "خندیدمو گفتم 

 "دستت درد نکنه دیگه طرف منی یا اونا؟ "چپ چپ نگام کردو گفت 

با دیدن اتاق ساکت  " ...اونا دیگه مگه شک  "دمو گفتم در اتاقی که گفت مال منه را باز کر

با اینکه کوچیک بود ولی طراحی   "این اتاقم وجود داره؟یعنی رویایی تر از  "شدم و گفتم 

یه تخت دونفره کوچیک وسط اتاق بود یه کتاب خونه و یه ست . داخلش باب میل من بود 

 .جون میداد برا لم دادن کنار پنجره و رمان خوندن. مبل دیواری پای پنجره 

اتاق رویا واقعا . اق خودش دستمو کشید سمت ات "بیا اتاق منو ببین سپ"رویا خندید و گفت 

چمدون رویا پایین . دوتا پنجره رو به جنگل داشت و کتابخونه بزرگتر از اتاق من . عالی بود 

شال و . اما بدون توجه به اون رفت سمت کمد اتاقش و یه تونیک خشک در آورد . تختش بود 

خوشبحال . ن منظره واقعا قشنگ بود ای. مانتوش را انداخت رو تخت و منم رفت سمت پنجره 

 .انگار بهشته. رویا که اینجا زندگی میکنه

 "بیا رویا لباساتو عوض کن بریم  "با صدای رویا از افکارم اومدم بیرون که گفت 

 "همین خوبه "

 "رویا سه ماه میخوای باشیا بیخود سخت نگیر "

تونیکایی که تازه بازش کردمو یکی از . چمدون منم رو زمین بود . با رویا رفتم سمت اتاق "

 "چرا تو انقدر هیزی؟ "گفتم . رویا مشغول دید زدن من بود . خریدمو جای مانتوم پوشیدم

 "بس که تو جیگری"
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 ".خاک بر سر هیزت کنن"

 "اون شالتم سر نکن . هیز ندیدی آبجی"

 "نگن دختره چه پر روئه"

 "دیوونه بیا بریم مردم از گشنگی "

سگ بزرگ از پله ها داشتن میرفتن پائین جیغ کشیدمو اومد تو  دوتا مدر اتاق را که باز کرد

 .اتاق 

 "چی شده مها؟"رویا با ترس گفت 

 "...سگ "

 "بیا بابا مال دو قلوهاست نترس  "رفت بیرون و بعد چند لحظه گفت  " سگ؟"

 "االن کجان؟"

 "بیرونن بیا"

با . همه دور میز نشسته بودن . با ترس و لرز رفتم پیش رویا و با هم پله ها را رفتیم پایین

آرمین خیلی شبیه هم بودن میدونستم  .ین بلند شدن و اومدن سمت ماامدیدن من آرمین و ر

 "بهههه جوجه جان  "رامین گفت . لکوبی دارهرو دست راستش خا

 ".بغلم نمیدم با اون خوش آمد گوئیتون. جوجه خودتی بی ادب "

دستش را آورد جلو و با من  "سالم مها جان من آرمینم ...  .برو بابا کی با تو بود  "آرمین گفت 

 "سالم خوشبختم بخخشید مزاحم شدم  "منم گفتم .دست داد

و یه چشمک شیطون به  "تا باشه از این مزاحمتا  "اهامو گفت رامین پرید جلو و دست داد ب

 .حدس میزنم باز سر تا پام سرخ شده باشه . من زد

البرز سر میز نشسته بود و امیر انتهای میز منو رویا . سمت میز نهار  هیچی نگفتم و همه رفتیم

عجیب بود یهنی این چهاتا . خورشت قیمه بودنهار . هم کنار هم و رو به رو دوقلو ها نشستم

 "وای قیمه چقدر دلم برا قیمه های گلی تنگ شده بود  "رویا گفت . مرد آشپزی هم میکنن

. گلی نوه دار شده دیگه زیاد نمیرسه بیاد  "ی خودش و گفت البرز شروع کرد به کشیدن برا

 "امروزم بخاطر تو اینو فرستاد
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حاال که تو  ". حرف امیر افکارمو بهم ریخت .  حدس میزدم این غذا کار این هرکول ها نباشه 

 "و مها اومدین خیالم راحته البرز از بس به ما کباب داد شبیه کباب شده بودیم

با این  " حداقل کسی کارش به بیمارستان نمی کشید "میر و نگاه کرد و گفتالبرز با اخم ا

 .و ها از خنده رفتن رو هوا حرفش دو قل

 "دو بار امیر شام درست کرد هر دو بار همه مسموم شدیم  "رامین گفت 

 "از قصد این کارو کردم ازم کار نکشین "امیر خندید و گفت  

چه خبر ؟ پسر مسر زنده گذاشتی  "آرمین به رویا گفت .  از بحثشون خنده ام گرفته بود 

 "دانشگاهتون؟

 "...آرمین  "البرز دوباره جدی گفت 

سعی کردم . نمیدونم چرا تن صدای البرز با اینکه نگاهش نمیکنم اما موهای تنمو سیخ میکنه

خوند به غذام تمرکز کنم و البرز را نگاه نکنم هرچند انگار یه دشت نامرئی هی سرمو میچر

 .سمت البرز

 . وسط نهار بودیم که  صدای در زدن اومد و پشت سرش در خونه باز شد

. خونه هم که همینجور باز میکنن میان تواصلی در  ....نه دیواری نه در ورودی. تو هنگ بودم

رویا . پشت به در بودم و با صدای سالم زنونه ای که از پشت سرم میومد برگشتم سمت صدا 

 "باز این ان خانم از کجا پیداش شد "فه برگشت و زیر لب گفت با حالت کال

کسی جواب سالم نداد که همون . یه دختر لوند با موهای مشکی بلند جلومون ایستاده بود 

 "تازه دارین نهار میخورین  "خانم گفت 

 "بفرما نهار ... سالم  "امیر گفت 

 . خندید هم رامین "البته اگه رژیم نداری  "آرمین گفت 

فکر میکنم رو ساعت  "صدای البرز که کامال شاکی بود دوباره تمام تنمو داغ کرد که گفت 

 "مهتاب تاکید کردم

تازه گفتم زودتر بیام . آره اما  برات یه سوپرایز دارم "مهتاب رفت سمت کاناپا و با خنده گفت 

 "خوبی رویا؟. رویا را ببینم 
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تو  "مهتاب وسط حرفش پرید رو به من گفت  "..خو. مرسی  "رویا چشمی چرخوند و گفت 

 "دیگه کی هستی؟ گرگ جدید؟

پس مواظب زبونت . دانشگاه رویاست مها دوست  "ابروهام پرت شد رو پیشونیم که البرز گفت 

 "باش

از حرف زشتش خیلی .  با این حرف البرز چشمای مهتاب  از تعجب گرد شد و زل زد به من

کال چندشه . بهش توجه نکن  "مشغول غذام شدم که رویا گفت سرمو برگردوندمو . بدم اومد 

" 
 "کی هست ؟ "آروم پرسیدم 

 "بعد نهار برات میگم"

 "!بریم "البرز زودتر از بقی بلند شد و رفت سمت در ورودی و رو به مهتاب گفت 

 "خب فعال بچه ها "بدون منتظر موندن از در خارج شد و مهتابم بلند شد و گفت 

 .ندادو اونم رفت از در بیرون کسی جوابشو

 "نمیدونم البرز تو این چندش چی دیده که باهاش بهم نمیزنه "رویا بلند گفت 

الزم نیست چیزی   "رامین گفت ... حالم یه جوری شد  ...دوست دختر البرز بود... اوه... البرز 

 "...واال فقط کافیه چیزی بک "آرمین گفت  "...ببینه که 

 "مودب باشین بچه ها  "امیر بلند گفت 

 "واقعیته البرز مهتاب را فقط برا  "رامین دوباره گفت 

 "تمامش کنید . جدی میگم "ایمر بلند شد و گفت 

... متوجه منظور پسرا شده بودم.  رامین دستاشو به نشونه تسلیم برد باال ودیگه چیزی نگفت 

دیگه میل به نهار نداشتم . رده بود س میخواست  و اینم حالمو بدتر ک...البرز مهتاب را برا سک

تشکر کردم و بلند شدم و مثل امیر و البرز ظرفمو بردم سمت  سینک و گذاشتم داخل ماشین 

دستمو گرفت  "میز با شما ما خیلی خسته ایم "رویا هم اومد و رو به پسرا گفت . ظرف شویی

 .و کشید منو سمت طبقه باال

مها من  "منو کشید داخل و در بست و گفت . ق مندوم که رسیدیم رفت سمت اتا به طبقه

  "همش فکر میکردم البرز میخواد با مهتاب ازدواج کنه
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 "ن میخوادش خیالم راحت شد..ایول فقط برا کرد "خودشو انداخت رو تخت و گفت 

میدونستم خانواده راحتی هستن اما فکر نمیکردم در . من همینطور منگ و گیج نگاش میکردم

 . ت باشن و راجب همه چی هم صحبت کنناین حد راح

 "رویا البرز چند سالشه "ناخداگاه پرسیدم 

 "، چطور؟ 40 "با تعجب نگام کرد و گفت 

 "سال اختالف سنی  دارین؟ 00؟؟ یعنی 40"

 "...  خب  بچه اول بودهآره "

 "امیر و دو قلو ها چی؟. چه جالب "

 "هستن 02سالشه و دو قلو هام  31امیر "

 "...نی شما معقول تر فاصله س"

 "...قدیم عجیب غریب بودن خب ... آره "

 "پس بیخود نیست البرز مثل بابا ها برخورد میکنه "

 " ...از بعد فوت بابا اینا بیشترم شده.... آره "

  "متاسفم نمیخواستم ناراحتت کنم"

ش بود میتونست سال 32اون موقع این اتفاق افتاد . البرز کال خودشو وقف وا کرد . نه خوبم "

کال دیر اعتماد میکنه . ازدواج کنه اما میترسید کسی که وارد خونه بشه آرامش مارو بهم بزنه 

ماه بیشتر روابطش دووم  0معموال ... برا همین برا عجیب بود مهتاب انقدر طوالنی شد... 

 "نداشت 

ه همه چی اینجا هر لحظه که میگذر. کنار رویا رو تخت دراز کشیدمو به سقف نگاه میکردم

 ...عجیب تر میشه

 " ؟ جدید گرگ گفت من به مهتاب چرا " پرسیدم کنم نگاه رویا به اینکه بدون

 " میگه زیاد چرت.  نگیر دل به " گفت لحظه چند بعد و کرد سکوت

 " کنم باور حرفتو این که نمیکنی فکر....  رویا "
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 کلی...  البرزه با ازدواج دنبال اینکه نه خودش مهتاب...  راستش...  خب...  میگم راست اما"

 اول او.  اونی رقیب تو کرد فکر ، بودن البرز کردن تور برای بر و دور این همیشه هم دختر

 "بشه عمل وارد خواست

 ؟ برنم را البرز مخ اومدم من کرد فکر یعنی... نمیشد باورم

 رویا های برادر.  چیه فکرا این شون احمق مها وای...  هرچند...  داره سن من برابر دو...  البرز

 .... هیچکدوم راجب کنم فکر نباید اصال. میشن ها غدغن گروه جز.  میشن حساب خانواده

 ...البرز چهره اما

 ... داشت من به که تیزی نگاه

 ... ماشین آینه تو چشماش

 ... هواپیما تو بدنش گرمای

 . شه پاک سرم از البرز جبرا افکارم این میخواستم. شدم بلند دادمو تکون سرمو

 " بهت بدم نشون اطرافو بریم عصر بخوابیم یکم " گفت و شد بلند هم رویا

 . رفت و گفت اینو

 .کمد تو را همه بچینم بهتره نیست کم ماه سه. وسایلم سراغ رفتم حواسم کردن پرت برای

 .دارم احتیاج واقعا بهش االن که چیزی. میکنه پاک ذهنمو همیشه کار

 .بود گرفته خوابم واقعا شد که تموم کارم

 .برد خوابم خورشید نور زیر درختا های شاخه به کردن نگاه به و کشیدم دراز تخت رو
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 فصل دوم

 :::::::::::::: البرز

 گرگ دسته یه بین بیاری انسانو یه نمیشه. ممکنه غیر چی همه داشتن نگه مخفی. ممکنه غیر

 . نبره بوئی بخوای و

 ... نیست لوس اما. نمیکنه کار میگم بهش که چیزی طبق هیچوقت. سرکشه همیشه مهتاب

 .همینه نخورده بهم باهاش ام رابطه که دلیلی تنها

 .ندارم را دخترونه های بازی لوس تحمل اصال

 مها اگه. کردیم می حرکت جنگل تو هم با.  اومده االن اما... شب برای بیاد خواستم مهتاب از

 .نبود الزم فاصله اینهمه نبود

 "؟ نمیدونه چیزی دختره " گفت مهتاب

 "نه"

 "اینجا بیاد کردی موافقت نمیشه باورم"

 "تنهاست خیلی رویا"

 "هستیم ما"

 ... داشت حقم. نبود جور گروه دخترای با رویا. بدم ادامه را بحث این نداشتم دوست

 "اومدی؟ زود چرا " گفتم کردمو عوض را بحث

 "ندوئیدیم هم با بود وقت خیلی "

 "برم تنها میدم ترجیح دونی می"

 "باشم تنها ندارم دوست من اما"

 " نیستی تنها"

 " چیه منظورت"

 "کیوان با دیدمت زیاد"

 و میری یهو تو...  اما...  البرز من برای توئی اول " گفت بالخره. بدونم نمیکرد فکر. کرد سکوت

 "...میای یهو بعد... نمیگیری ازم خبری هیچ

 "؟ درسته میخوام چی ازت من میدونی تو...  بمهتا"
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 رابطه و عشق انتظار من از.  گفتم بودم باهاشون که کسایی همه به اول روز از که چیزیه این

 تعهدی هیچ...  میرم و میگیرم میخوامو که چیزی رابطه یه تو من...  باشن نداشته مدت دراز

 . بقیه مثل هم مهتاب...  آینده برا نمیدم

 " همیم با دوساله ما...  اما " گفت مهتاب

 هم با ما " گفتم کردمو نگاه بهش ایستادمو. کنه خراب منو اعصاب کال قراره امروز انگار

 " فقط میخوابیم هم با ما.  مهتاب نیستیم

 س...سک از بیشتر ما رابطه کنی قبول نمیخوای چرا " گفت و زد کمر به دست و جلوم ایستاد

 "...  عادیه

 "یستن چون"

 " هست من برا اما نیست تو برا شاید "

 "میگذروندم خوش کیوان با که بودم من آبشار کنار...  معلومه "

 در صدایی اما بگه چیزی که کرد باز را دهنش چندبار. بیرون زد حدقه از و شد گرد چشماش

 .نیومد

 .کردم نگاش فقط

 ... نمیرسه من به چیزی مهتاب از امروز

 ...کنم تخلیه انرژیمو بدوئم تنها میدم ترجیح 

 ...بودیم دور خونه از کافی اندازه به

 

 ::::::::::::::::: مها

 رفتم و دادم خودم به قوسی و کش. خوابیدم ساعتی دو. شدم بیدار که بود عصر پنج ساعت

 .پنجره کنار

 .جنگل دل به بزنم زودتر داشتم دوست بود شده تموم تحملم دیگه

 . رویا اتاق رفتم شتمبردا را کتونیم و شال

 . زدم در دوباره.  داخل از نیومد صدایی اما زدم در

 . نبود خبری
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 . شد بلند رویا آلود خواب صدای زدم در که اینبار. کنم چکار بودم دل دو

 " تو بیا"

 .بود شده ولو تخت وسط که دیدم رو رویا و کردم باز درو

 " بزنیم دور بریم تنبل پاشو"

 " بریم بعد بخوابم دیگه ساعت یه بودم بیدار صبح تا دیشب خدا به مها"

 .برد خوابش دوباره لحظه همین تو که کردم نگاش یکم

 .خواب از شد بیهوش.  گرفت ام خنده کارش از

 .  بستم را در و بیرون رفتم اتاقش از

 .نبود کسی.  پائین طبقه رفتم خودم

 .بزنم دوری یه میتونم که خونه اطراف خودم

 .پوشیدم کتونیمو و ها پله رو نشستم. بیرون زدم خونه از کردمو مسر شالمو

 ... خب

 ... کنم شروع کجا از

 . کنم درست دردسر و شم گم نمیخوام

 . فقط میشه دیده خونه که جایی تا

 . خودش سمت میکشید منو انگار درختا الی به ال باد و ها پرنده صدای

 .شدم جنگل وارد آروم

... کردم لمس درختو تنه درستم با...  زندگی حس... بود کنارم که ختیدر تنه به زدم دستمم

 ... شیرینیه حس چه

 داخل رفتم دیگه قدم چند. بهشته واقعا اینجا.  کردم نگاه درختا برگ الی البه از آسمون به

 .انبوه و سبز.  جنگل

 رو اختیار بی. بود شده جذاب خیلی برگاشون الی البه از نور و بود چمن از پر درختا پائین

 .شدم آسمون تماشای محو و. کشیدم دراز زمین

 .برد خوابم و شد خمار چشمام چطور نفهمیدم.  میرقصن باد تو که برگایی

 .میشد تاریک داشت هوا شدم بیدار وقتی
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 . گرفت وجودمو همه ترس انا نبودم دور خونه از زیاد اینکه با

 . میخوابه جنگل تو آدم آخه

 .کرد حرکت راستم سمت چیزی یه کردم حس که تمنشس و شدم بلند

 .نبود چیزی کردم نگاه وقتی اما.  بچرخم نمیتونستم بودمو شده خشک ترس از

 . کرد خشکن مرد یه صدای که شدم بلند

 "میکنی؟ چکار اینجا تو"

 .قلوها دو سن هم شاید بود تیپ خوش جوون پسر یه.  صدا سمت برگشتم

 "جدیدی اینجا تو  " گفت خودش که فقط کردم نگاش

 "؟ شما... آره"

 "ام مانی من " گفت و موهاش تو برد دست خندیدو

 .داد دست و جلو اومد " هستم مها منم خوشبختم " گفتم

 وقتی مثل...  مثل... بود آشنایی حس خیلی... داد بهم عجیبی حس دستش لمس با اما

 .کردم لمس درختارو

 .کرد نگام تعجب با اونم که کردم نگاش تعجب با

 . صدا سمت برگردم و  کنم ول را دستش شد باعث رویا صدای

 .ما سمت میومد داشت رویا

 ...مانی سمت برگشتم

 ...نبود اونجا دیگه اما

 

 

 . کردم نگاه دستم به ؟ دیدم خواب یعنی...  ممکنه چطور

 ... کردم لمسش.  نبود خواب

 "؟ بودی کجا... هدیوون...  مها  " گفت نفی نفس با و بهم رسید رویا

 " برد خوابم زمین رو... ؟ همینجا"

 "؟ زمین رو ".  کرد نگام تعجب با
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 " برد خوابم کی نفهمیدم کنم نگاه آسمونو کشیدم دراز.  آره"

 "همینجا؟"

 " آره"

 . میکردم نگاه تعجب با بودم من حاال." ندیدمت...  شدم رد اینجا از دوبار من اما"

 "؟ ندیدی منو چطوری"

 " بود کور اولشم از " گفت که اومد آرمین ایصد

 باال و بود پاش شلوارک یه فقط. ما سمت میاد جنگل داخل از داره دیدم صدا سمت برگشتم

 .لخت تنه

 . وضعیت این با اونم باشن برم و دور پسر اینهمه ندارم عادت.   شدم معذب

 که خونه بریم شد پیدا مها که حاال خب " گفت و مشابه وضعیت با شد پیدا پشتش از رامینم

 ."میشه داره تاریک

 "میکردم دق داشتم شی دور چشمم جلو از نمیزارم دیگه " گفت و گرفت رویادستمو

 .رسیدیم زود همین برا نداشتیم فاصله خونه با زیاد

 "اومد االن همین البرز رسیدین موقع به " گفت دید مارو تا امیر

 "کجاست؟ االن " گفت رویا

 " بگیره دوش رفت"

 "مهتاب؟ با " گفت رامین

 ! نبود شوخی لهنش تو اصال رامین جدی؟ مهتاب؟ با. بیرون زد چشمام حرفش این با

 "اومد تنها نه " گفت امیر

 " گهیه اخالقش همچنان پس هیچی " گفت آرمین

 " بیاین شمام پسرا. کنید آماده را شام سریعتر برین مها و تو رویا.  دیگه بسه " گفت امیر

 .بیرون رفتن دوقلوهام و بیرون زد در از گفتو اینو

 تو هم لحظه یه برا حتی. نرو جائی من بدون دیگه مها " گفت که کردم نگاه رویا به تعجب با

 ". شب و غروب اونم.  نرو جنگل

 " کردم نگرانت ببخشید " گفتم دادمو تکون سر
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 "رناکهخط خیلی شب تو جنگل این. میمردم داشتم " گفت کردو بغلم

 "؟ میکنه زندگی کسی اطراف این " پرسیدم و آشپزخونه سمت رفتیم

 " فاصله با اما هستن.  که بهت گفتم آره"

 "؟ دورن خیلی"

 " باشه داحت بتونه که ها خونه بقیه تا داره مناسب فضای یه خودش برای کسی هم تقریبا"

 " میگشتن اینجوری دوقلوها خمین برا"

 این باشه ما جز کسی میاد پیش کم. نمیزارم شال بر و دور این منم ... آده " گفت و خندید

 "اطراف

 فکر میشد باعث بیشتر دستش حس. بود توهم شاید. نه یا بگم بهش مانی راجب نمیدونستم

 .بوده خواب کنم

 "؟ باشه ترین راحت کنیم درست چی " گفت که بیرون کشید افکارم از منو رویا صدای

 "کوکو؟"

 سیب کوکو یه.  بامن سبزی کوکو یه داریم سبزی خوبه.  گفت و کرد چک و کرد زبا را فریزر

 . تو با هم زمینی

 " موافقم"

 

 ::::::::::::::::::::البرز

 خورشید نور زیر ساعت 3 از بیشتر. کردم نگاه میکرد حرکت بدنم رو که آب های قطره به

 .بودم خسته فقط. بودم نشده تر آروم اما.  بودن خسته هام ماهیچه. دوئیدم

. بود خوب خیلی مهتاب.  باشم جدید کیس یه دنبال باید. نیومد دنبالم بحث اون بعد مهتاب

 ...کنه انتخاب دائم جفت یه بود وقتش دیگه.  داشت حقم. شد تموم اش دوره اما

 .برداشتم را حوله بستمو آبو شیر

 این با. نمیکنه راضی درونمو گرگ دختری هیچ چرا نمیدونم. کنم انتخاب جفت یه باید منم

 .رفتن رژه به کرد شروع و شد بیدار انگار حرفم

 ...بود اون من از تر سرکش
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 خورشید طلوع و بدوئه خورشید طلوع تا جنگل تو جفتش با.  شه آزاد میخواست دلش

 . کنه جفتگیری

 وقته خیلی امیدادام جواب قبال...  نمیکنه برآورده اونو خواسته تمام تختخواب رو من رابطه

 .کنم انتخاب جفت مجبورم دیگه... نیست جوابگو دیگه فهمیدم

 

 

 .میشد تر شرید که بود مها بوی پائین طبقه سمت قدمم هر با. پائین رفتم پوشیدمو هام لباس

 نشون را مها و بیرون بیاد میخواست انگار. داشت دوست را مها. بود شده خوشحال درونم گرگ

 .نهک خودش مال اونو. کنه

 .کنیم نمی و نکردیم تبدیل را کسی وقته خیلی ما. نیست ما از مها. کشیدم عمیق نفس

 .قانونه خالف

 و کرد نفوذ وجودم عمق تا مها تن عطر شم آروم اینکه جای به کشیدم که عمیقی نفس با

 .بیرون خونه از زدم دخترا و آشپزخونه به کردن نگاه بدون. شد تر وحشی درونم گرگ

 .داشتم احتیاج آزاد هوای به

 .میکنه ام دیوونه مها بوی

 .میداد کار بهشون خوب امیر. بودن ها اسب کردن تمیز مشغول پسرا. اصطبل سمت رفتم

 "برگشتی تنها چرا " گفت و برگشت من دیدن با

 یه رفتم بهش دادن جواب بدون.  بدم توضیح نداشتم دوست اما.  مهتابه منظورش میدونستم

 .کنم قشو را مها باس برداشتم برس

 "...  البرز " گفت و گرفت بازومو سمتمو اومد امیر

 " کنم صحبت راجبش نمیخوام"

 " میخوام من اما"

 "بگو آوا راجب پس خوبه ؟ جدی"

 "!غدی؟ انقدر همیشه چرا " گفت کردو نگام اخم با

 " منم الفا چون"
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 "شه خاج رلتکنت از اوضاع نمیخوام " گفت و کرد ول بازومو و داد تکون سر

 "کنترله تحت " گفتم و جاش سر گذاشتم را برس

 که خونه گوشه از.  شه خارج من کنترل از اوضاع تا مونده خیلی. بیرون زدن اصطبل از 

 .بهم خورد محکم چیز یه پیچیدم

 ...  شد حلقه کمرش دور دستم اختیار بی دوباره

 ...و بارون و یاس بوی

 

 داغ بود شده باعث بغلم تو حسش. نخورد تکون اونم. کردمن ولش اینبار کشیدمو عمیق نفس

 نوازش را مها کمر دستم با. کنه خودش مال را مها و بیرون بیاد میخواست درونم گرگ.  شم

 .کرد نگاه من به و کرد بلند سرشو آروم اونم.  کردم

 .میدیدم هاش چشم تو خواستنو 

 . کرد ترم داغ که کرد تر لبشو من نگاه با. کردم نگاه هاش لب به 

 .منه کنترل از خارج حسابی اوضاع

 " کن نگاه پاتو جلو " گفتم و عقب رفتم قدم یه کردمو ول را مها کمر

 کنم آروم خودمو باید. خونه سمت رفتم و شدم رد کنارش از مها متعجب قیافه به توجه بدون

 .بدم خودم دست کار اینکه قبل

 

 :::::::::::::: مها

 شام برای کنم صدا را همه اصطبل برم گفت بهم رویا. بودیم حال اون تو ظهلح چند نمیدونم

 .البرز بغل تو دوباره رفتم صورت با که

 .قبل دفعه مثل کرد بغلم

 .بمونیم حال اون تو ابد تا میخواست وجودم تمام من و نکرد ولم اینبار

 .شدی روانی تو مها وای

 .رویاست بزرگ داداش اون

 .رهدا سن تو برابر دو
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 کنی؟ خراب جا یه را رویا با دوستیت و آینده و زندگی میخوای

 .میبوسه لبمو و میشه خم االن کردم فکر لحظه یه

 .میزد تند هنوز قلبم

 ...کرد دعوامم...  رفت و کشید عقب خودشو اما

 .میکنه صدام یکی کردم حس که اصطبل سمت برم خواستم کشیدم عمیق نفس یه

 .صدا سمت برگشتم

 .پیشش برم کرد اشاره دست با. بود مانی

 . شب مخصوصا نشم جنگل وارد هم قدم یه دادم قول رویا به...  برم که بودم دل دو

 "میکنی؟ چکار اینجا " گفتم ایستادمو ازش فاصله با و سمتش رفتم قدم چند

 " خطرناکن اینا. باشی اینجا نباید تو"

 "؟ شدی غیب یهو چرا"

 "خطرناکه برات اینجا.  بیا من با مها "

 . صدا سمت برگردم شد باعث سرم پشت از امیر صدای

 "مها"

 "بله"

 .بود شده غیب بازم که مانی سمت برگشتم

 

 

 .بودم ترسیده خودشم از. بودم ترسیده حرفش از

 ؟ میکرد فرار چرا.  بود کی خودش. بود چی منظورش

 " نشو نزدیکشم هانی خطرناکه خیلی شب تو جنگل " گفت امیر

 " بیاین آماده شام بگم اومدم " گفتم و پیشش دادمورفتم تکون سر

 " میایم پسرا با هم ما برو تو باشه"

 . کرد نگام تعجب با که کنم کمکش رفتم. میچید را میز داشت رویا. خونه داخل رفتم

 "رویا؟ شده چیزی"
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 ".همه؟ به گفتی...  هیچی...  نه... ام"

 ".نگفتم دیگه تو میومد داشت البرز.  گفتم امیر به"

 "کنی؟ صداش میری.  نگفتم منم.  که باال رفت. ئه "

 " شد عصبانی ازم بهش خوردم بیرون...  میری خودت.... ام"

 "؟ شد عصبانی بهش؟ خوردی"

 "چلمنگم چقدر من میکنه فکر االن...  ظهر مثل بازم آره"

 ".... هستی که چلمنگ " گفت و پله راه سمت رفت و خندید رویا

 "...ویااار"

 رویا تا میز دور نشستیم همه.  دادم انجام را میز های کار بقیه منم.  تو اومدن ها قلو دو و امیر

 .بیان البرز و

 

 ::::::::::::::::: البرز

 . کرده دیوونه منو که هست مها تو چی. تخت رو بودم کشیده دراز

 . اومد اتاقم در صدای... نیست اون فقط اما خاصه درسته...  مها بوی

 "تو بیا"

 .داشت را مها بوی حاال هم رویا حتی. تو اومد رویا

 "شام بیا البرز "

 . کردم نگاش و تخت رو نشستم

 "رویا اینجا آوردیش چرا"

 .بست را در و تو اومد

 "نداشتم هرگز که خواهری... خوارمه مثل مها... البرز"

 "میکنه ام دیوونه بوش"

 "زیاده؟ انقدر"

 " میکنم حس اونو بوی هم تو ور حتی.... آره"

 "!باز؟ کردی بغلش... میداد را تو بوی مها " گفت و کرد نگام و شد گرد چشماش
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 " نیافته گرفتمش.  بهم خورد نه " بیرون دادم هام ریه از را هوا شدمو بلند

 "میخواد؟ اونو گرگت"

 "نه"

 "بدم دست از را مها نمیخوام میکنم خواهش البرز"

 "؟ چیه منظورت " گفتم و دادم تکون سر. نشدم رویا منظور جهمتو. کردم نگاش

 ".شام برا منتظرن پائین.  گفتم همینجوری.  هیچی " گفت و گرفت گاز لبشو رویا

 .رفت و کرد باز را در سریع

 ....میشن بزرگ زود ها بچه

 

 ::::::::::::::::::مها

 تو اصال. ندیدیمش دیگه و رفت و شد بلند زود و اومد دیر شام برای البرز. بود شب دو ساعت

 .نکرد نگامم. نخندید. نکرد شرکت ما بحث

 .میکنم فکر البرز به چی برا دارم اصال آه

 باید. اینجاست نزدیک که آبشاری بریم هم با همه صبح فردا قراره.  بودن باحال خیلی قلوها دو

 .باشم داشته انرژی فردا بخوابم خوب

.  بودم تشنه حسابی. بود شور خیلی کرد درست رویا که وکوییک. نبرد خوابم زدم غلت هرچی

 بیدار پسرا اگه. بود کوتاه خیلی که بودم پوشیده شلوارک خواب برا. بخورم آب برم شدم بلند

 .میشه بد خیلی باشن

 .اتاقمون رفتیم همه 88. ندارم کردنم عوض حال اما

 .خوابن االن تا البد

 .اول طبقه سمت رفتم کردمو روشن موبایلمو نور. بود تاریک اج همه. کردم باز آروم اتاقمو در

 .بود تاریک کامال پائینم

 .جنگل وسط خونه ترسناکه واقعا

 .شد روشن نشیمن المپ که بیادم لیوان رفتم. آوردم در را آب و کردم باز یخچالو در
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 تعجب با و بود ایستاده لخت نیمه البرز.  سالن سمت برگشتم. افتاد دستم از لیوان ترسیدمو

 . کرد می نگام

 .سمتم اومد و گفت اینو "خوبی؟ " گفت البرز

. منو به رسید البرز. میزد تند قلبم. کردم نگاه البرز با دوباره. کردم نگاه شده خرد لیوان به

 .میز رو نشوند منو راحت خیلی و کرد بلندم و گرفت کمرمو

 .بود اومده بند زبونم همچنان

 زدم اتاق از وضعی چه با افتاد یادم تازه.  کرد مکث لحظه یه افتادو لختم هایپا به البرز نگاه

 .بیرون

 ها شیشه خورده کردن تمیز مشغول و آورد در انداز خاک و جارو و کابینت سمت رفت البرز

 .میشد برجسته میکرد که حرکتی هر با دستش های ماهیچه.    شد

. بود شده تند نفسم. فقط کردیم نگاه همو.  کرد ندبل سرشو که. بودم البرز رفتار تماشای محو

 .میشم اینجوری البرز حضور تو چرا نمیدونم

 .ایستاد جلوم اومد و ریخت آب لیوان یه کرد جمع را ها شیشه تمام وقتی

 .بودیم ساکت دو هر مدت تمام

 .دستم داد لیوانو

 . لبم رو گذاشتم لیوانو. باال دمبر لیوانو کردمو نگاه البرز با. گرفتم ازش.  کردم نگاه لیوانو

 . زد کنار لبم جلو از لیوانو آروم البرز بخورم آب اینکه قبل اما

 .بود صورتمم کنار لیوان با دستم

 .تر جلو اومد

 .میز رو گذاشت گرفت ازم لیوانو

 . کرد خم سرشو 

 .میکردم نگاش فقط

 .بود اومده بند زبونم

 .کنه چکار میخواد میدونستم

 .تمبس چشمامو
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 .بودم لباس داغی کردن جس منتظر

 ....اما

 .نیافتاد اتفاقی هیچ

 .نبود اونجا البرز کردم باز که چشمامو

 .شم مطمئن تا زدم پلک چندبار

 .ممکنه چطور

 !؟ بود خواب یعنی. نبود البرز از اثری اما کردم نگاه اطراف به

 ...کردم نگاه کنارم لیوان به

 لیوانو. مها شدی منگ انقدر چرا. میکردم چکار داشتم من.... رفت کجا البرز اما.  بود بیداری نه

 .پائین میز از اومدم و میز رو گذاشتمش.  خوردم را آب تمام و برداستم

 .بود داغ هنوز انگار کمرم دور البرز دست جای

 .ها پله سمت رفتم دادمو تکون سر خودم حماقت به

 .بهش داری حسی چه نیست مهم . قرمزه خط البرز. نباش احمق. باش عاقل مها

 باال رفتم ها پله از کردمو خاموش را برق

 

 ::::::::::::::: البرز

 

 .کنم آروم خودمو کردم سعی و کردم باز سردو آب شیر. بود اومده سطح تا درونم گرگ

 ...مها

 ...مها

 .بود نشسته تنم رو بدنش عطر انگار

 .میکشن سیگار ندار دوباره پسران میکردم فکر پائین رفتم وقتی

 ... لباس اون با اونم... بود مها اما

. شکست درونم چیزی یه انگار. میشد تکرار گوشم تو شکستنش صدای افتادو دستش از لیوان

 .کنه خودش مال را مها میخواست. بیرون بیاد میخواست و میرفت رژه درونم گرگ
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 .نهک تغییر مها زندگی معادالت همه تا بود مونده لحظه یک فقط

 افسوس چرا پس اشتباهه میدونی که تو چرا البرز چرا...  االن... االن نمیومدم خودم به اگه

 .سالمه مها االن که میخوری

 نبودن تنها با بود مساوی... مها تبدیل با بود مساوی گردنش از گاز با بود مساوی لبش بوسیدن

 ... من

 .شدم دیوونه من.   نه.  نه

 ...مها

 ...باشه نرم خیلی باید هاش لب.... گرفت آتیش وجودم لیوان به خورد که لبش

 

 ...کنم فکر اصال مها به نباید. کشیدم عمیق  نفس و دیوار به کوبیدم مشت با

 ...باشم دور وقت چند اینه کار بهترین

 .بستم را آب شیر

 دور ایبر فرصت بهترین االن اما برم نمیخواستم. آسیاست های گله جلسه روسیه دیگه روز دو

 .... بودنه

 ناتموم و میشد تکرار آشپزخونه توی صحنه شب تمام. شدم بیدار خواب از رویا صدای با

 . میموند

 " منتظرن قلوها دو پاسو مها "

 "؟ چنده ساعت مگه وای " تخت رو نشستم سریع

 " کن جمع وسایلتو بدو.  شده 9"

 "؟ بگیرم چی...  باشه...  اوه"

 " میشه الزمت حتما چون بگیر یدک لباس دست یه"

 .بیرون زد سرخوش و گفت اینو

 و اضافی لباس دست یه با کوچیک کوله یه شستمو رومو و دست رفتم. بودم گیج و منگ هنوز

 .پائین زدم و برداشتم حوله
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 . دو هر زدن سوت دیدن منو تا و بودن آشپزخونه تو قلوها دو

 پله از هم رویا  که میز سمت رفتم کردمو مسال.  کشیدم خجالتم اما کارشون از گرفت ام خنده

 گفت و آورد در زبون براشون اونم. رویا کردن هو به کردن شروع قلوها دو.  پائین اومد ها

 "ها دیوونه مجمع"

 .کرده ورزش بود معلوم.  بود عرق خیس بدنش تمام.  داخل اومد بیرون از امیر

 "؟ نرفتین هنوز " گفت ما دیدن با

 "؟ کجاست البرز سپ " گفت رویا

 "روسیه جلسه رفته دیشب"

 "بره نبود قرار دیشب؟ " گفت آرمین

 کار داد پیام بهم.  نمیدونم " گفت و کابینت به داد تکیه و برداشت کابینت از لیوان یه امیر

 " باشم شماها مواظب. اومده پیش ضروری

 .؟ کرد کارو این من بخاطر یعنی. شدم ناراحت رفته دیشب البرز گفت وقتی چرا نمیدونم

 .میکنی تعبیر را هاش رفتار اشتباه داری نیستی مهم اون برا تو مها نباش احمق

 .رفت گذاشت بستی چشماتو تو. ببوسه لبتو نمیخواست دیشبم

 آبشاری بریم که بیرون رفتیم و شدن بلند زود هم بقیه خوشبختانه. بود رفته صبحانه به میلم

 .باحاله خیلی میگفت رویا که

 

 "خوبه هفته وسط اما شلوغه خیلی ها هفته آخر " گفت رویا

 تو درختا الی به ال از. آبشار سمت رفتیم جنگلی خم و پیچ پر جاده از و شدیم ماشین سوار

 .بود شده روشن سایه نور زیر که میکردم نگاه جنگلو

 .میکنه نگام داره جنگل تو نفر یه کردم حس

 ...کردم دقت

 .ببینم نمیشد وبخ ماشین سرعت بخاطر

 ... ممکنه چطور اما... ما موازی میدوئید داشت انگار

 ... بود مانی اون
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. یعنی چی دیدم. موهای تنم شیخ شده بودن. چند بار پلک زدم اما واضح نبود و یهو محو شد 

 "چیزی شده ؟ "رویا برگشت سمتمو آروم گفت . درست دیدم واقها 

 "جنگل دیدم حس کردم یه نفر را تو...نمیدونم "

 "منم همیشه این مسیر کلی خیال پردازی میکنم. بخاطر سایه روشنه "

  . حتما توهم زدم. شاید واقعل حق با رویا بود

موبایل،  "همه پیاده شدیم و آرمین گفت . سرعت ماشین کم شد و رامین ماشینو پارک کرد

 "بزار تو ماشین مها ساعت  و هرچی آب بخوره خراب میشه را

 "باید حاشون را بگیریما "خندید و تو گوشم گفت رویا 

سمت آبشار میرفتیم که صدای جیف یه دختر . امروز روز دخترهاست. با خنده سر تکون دادم

 . بلند شد و از دور میدوئید سمت ما 

 "...رامیییییین "

کی اومدی ... سحر  "و رامین هم بلندش کرد  توهوا و گفت  اینو گفت و پرید بغل رامین

 "دیووونه

رویا . سحر هم سن ما میخورد باشه. خیلی باحال بود . ناخداگاه از این حرکتشون خندم گرفت

پس . بعد خندید  "احساس خواهر شوهر دارم  "نگام کرد و دماغشو جمع کرد و آروم گفت 

 . سحر دوست دختر رامین بود

لبرز نزدیک خونتون نمیشه از ترس ا. شنیدم یاین اینجا یه کله اومدم. صبح اومد  "سحر گفت 

رویا دست . ما و سالم کرد و رو من مکث کرد بعد بلند خندید و رو کرد به  "اومد دیگه 

سحر که گویا خیالش راحت شده بود خندید و  "مها هم خوابگاهیم  "انداخت دورمو گفت 

 "بیاین بچه ها منتظرن . خوشبختم  "گفت 

صدای جیغ و خنده همه هم . صدای آبشار میومد دیگه . پشت سر سحر از بین درختا گذشتیم

 . اونم برگشت و آرمین را بوسید . آرمین رفت سمت یه دختر و از پشت بغلش کرد . بلند بود 

 "منم میخوام از اونا . یاد بگیر از سارا  "رامین رو به سحر گفت 
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منو رویا  "خااااااص اونا جایزه است برا مواقع . بیخود  "سحر برا رامین زبون در آورد و گفت 

رو به رویا گفتم گ فکر نمیکردم دو قلوها . دوتا کفترای عاشقو گذاشتیمو رفتیم سمت آبشار 

 "این مدلی باشن 

 "اوف باید ببینی برا سحر وسارا میمیرن ها  "رویا گفت 

 "خواهرن ؟"

 "نه دختر خاله هم میشن اما هم سن هستن  "

 "هم سن ما میشن؟. چه باحال "

 "سال اول دانشگاه بودن. ه سال کوچیکترن نه ی"

 "...رویا"

 پاچه شلوارمو زدم باال که برم تو آب 

 "بگو"

 "تو واقعا اینجا کسی را نداری؟ "گفتم . رویا بدون اینکه به خودش زحمت بده رفت تو آب 

با وجود البرز  "بهم چشمک زد و گفت  "دوست ندارم محدود بشم . نه  "خندید و گفت 

 "اینجا کسی نمیاد سمتم بخوامم 

 "یعنی همه انقدر از البرز میترسن؟"

 "اوف آره بیشتر از انقدر"

ایستاده . بیخود زحمت کشیدم شلوارمو تا زدم. دیگه آب رسیده بود باالی زانو هر دوتامون

 .بودیم و به پسرایی که از باال آبشار میپریدن تو آب نگاه میکردیم که هر دو پرت شدیم تو آب

رویا با جیغ افتاد دنبالشون اما من . دو قلو ها میومد از آب اومدم بیرون صدای خنده وقتی 

رامین از دست رویا در رفته بود و . بودم سرتاپا موش آب کشیده شده .همچنان هنگ بودم

 ...داشت میومد سمت من که من افتادم دنبالشو تا تونستم سمتش آب پخش کردم

 ...روع شدهامروز تفریحات رسما ش... خوبه

 :::::::::::::البرز 
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خسته بودم اما بیشتر خستگی روحم بود نه . تازه رسیده بودم به هتلی که محل اقامت ما بود 

. این دختر حسابی رفته بود زیر پوستمو ذهنمو مشغول کرده بود. سرم پر سوال بود . جسمم

 .چرا انقدر شدید بهش کشش دارم

 shape)مها اصال شیپ شیفتز . ون گرگینه نیست بین جفت ها این طبیعیه اما آخه ا

shifter  :پس چرا انقدر . اگه بود حس می کردم. از هیچ نوعی . نیست( تغییر شکل دهنده

میخواد بیاد بیرون و .. حتی االنم بهش فکر میکنم گرگ درونم بیدار میشه. بهش کشش دارم

 . تا پیش مها ببی وقفه بدوئه

اتفاقات دیشب تو سرم رژه میرفت و داغم .  ف اتاق خیره شدمرو تخت دراز کشیدمو به سق

 .  بلند شدم و نشستم. میکرد 

بهترین کار . زدم از اتاق بیرون و رفتم سمت بار هتل. اینجوری فقط بیشتر به مها فکر میکنم

حسابی ذهنمو از مها پاک . و خوابیدن با چندتا دختر خوشگله با ودکا روسی مست کردن

 .میکنه

هرچند ترجیح من . اکثرا آدم معمولی بودن. محیطش انداختم بار که شدم یه نگاه کلی به  وارد

هر از چند اما خب یه انسان معمولی هم تا مجبور به کنترل خودم نباشم هم نوع  خودمه 

 . گاهی بای تنوع بد نیست 

 

رو شاخه یه . مانقدر دنبال هم دوئیدیمو تو آب بودیم که حسابی خسته شده بود:::::::: مها 

سحر و سارا خیلی با نمک بودن و باعث شدن . درخت نزدیک نشستمو بچه ها را نگاه میکردم

خوب دووم آورده . به صندل هام نگاه کردم. رویا هم که متخصص مسخره بازی . کلی بخندیم

 .بودن اما اگه بخوام تا آخر تابستون بمونن بهتره دیگه نرم تو آب

 .ی دیده میشم باعث شد بچرخم سمت جنگل حس اینکه دارم از جای

 "تو توهمی یا واقعی؟ ". مانی ایستاده بود تو چند قدمیم 

 "مگه منو نمیبینی؟... واقعیم  "خندید و گفت 

 "پس چطور غیب میشی؟"

 "نمیخواستم  ببینن منو اومدم تو قلمرو اونا. مجبور بودم "
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 "قلمرو؟ اونا؟"

 "یعنی االن مشکلی نیست ببینن تو را؟ "د که گفتم با سر به رویا و بچه ها اشاره کر

 ".اینجا زمین آزاده...نه "

 "منظورت چی بود دیشب؟ "دیشب چی میگفت . قلمرو منظورش چی بود 

تو خیلی ...اما ... خانواده بدی نیستن "اومد با فاصله از من به تنه درخت تکیه داد و گفت 

 "...خطرناکن...چیزارو نمیدونی

تو چی میدونی که میگی . خیلی هم مهربون و بی خطره. دو سال هم اتاقی هستیممنو رویا "

 "خطرناکن؟

 "خیلی چیزا میدونم...من "بدون اینکه نگام کنه گفت 

اما . من رویا را دوساله میشناسم. چرا باید به تواعتماد کنم "برگشتم سمت رویا و بقیه و گفتم 

 "تو رو تازه دیدم

 "مخوای بهت ثابت کنم؟ "

 "با من بیا  "با تعجب برگشتم سمتش که گفت 

 "کجا؟  نمیخوام از بچه ها دور شم  "به رویا قول دادم تنها وارد جنگل نشم . دو دل بودم

 "بچه ها رو میبینی همچنان. دور نیست "

نترس حس کنجکاوی باعث شده بود . قلبم تند میزد . سر تکون دادمو راه افتادم پشت سرش

. دستت را بزار رو این درخت  "جنگل شدیم رو به روی یه درخت ایستادو گفت یکم وارد . بشم

" 
. همون حس لذت بخش همیشکی . اما کاری که گفت را انجام دادم. نمیدونستم هدفش چیه 

. چشمامو بستمو سعی کردم "حاال چشماتو ببند وسعی کن درختو حس کنی  "مانی گفت 

انگار وارد درخت شدی . حس کن تو درختی  "گفت  نمیدونستم دقیقا منظور مانی چیه  که

 ". حس کن تو و درخت یکی هستین. حس کن تمام شاخه ها و برگ هاش را 

. دمای مالیم درخت زیر دستم باهام همخونی داشت. با حرفای مانی سعی کردم همراه بشم

انگار ...نگارتو یه لحظه ا. سعی کردم شاخه ها را تو ذهنم سجسم کنم. انگار دست خودم بود 

جسم خودمو مانی را . انگار من از باال ترین نقطه درخت داشتم نگاه میکردم. من درخت بود
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آسمون باالی .  بچه ها را تو آبشار دیدم که رو سر و کول هم می پریدن. دیدم پایین درخت

 ....جنگل دور و بر . سرم 

 . یهو انگار همه چی قطع شد و برگشتم سر جام

ل تو هم مث... دیدی  "درخت تکیه داد و بود و گفت  انی نگاه کردم که به تنهبا تعجب به م

 "مایی 

 . گیج شده بودم. چی داشت میگفت "شما؟"

نمیخواستم باز . اینبار از مانی چشم بر نداشتم. مانی خواست جواب بده که صدای رویا اومد 

 "تو اینجا چکار میکنی؟... مانی "رویا رسد به ما و گفت . جواب سوالمو باید بده. غیب شه

 "داشتم با مها آشنا میشدم... سالم"مانی خیلی ریلکس جواب داد 

 . از حرف مانی و از غیب نشدنش اینبار. تو شوک بودم از اتفاقی که افتاده بود 

بچه ها منتظرن نهار ... چه عجب تصمیم گرفتی معاشرت کنی  .خوبه  "رویا گفت 

 "ا ما باشمانی تو هم بیا ب....بخوریم

من . شما برین  "نان ساکت بودم و به مانی نگاه میکردم که برگشت سمت منو گفت من همچ

 .اینو گفت و رفت سمت داخل جنگل ".بعد به شما ملحق میشم

 "میشناسیش؟ "رو کردم به رویا و گفتم 

 "چطور؟...آره"رویا با تعجب نگام کرد و گفت 

 "کیه؟"

 ". سمت چشمه ای که برات تعریف کردم زندگی میکنن. مانی ؟ همسایه ما میشن تقریبن"

 "تو جنگل؟ مثل شما؟"

بیا مردم از  "اینو گفتو دستمو گرفتو منو کشید سمت آبشار  "اینجا خیلی عادیه . آره مها "

 "گشنگی 

رویا ولو شد رو موکتی که پهن . رسیدیم به بقیه ذهنم حسابی درگیر حرفای مانی بود  که 

آرمین و سارا داشتن کباب را آماده می کردن اما رامین و  .م نشستم کنارش کرده بودن و من

 "ای بابا حاال اون دوتا کجا رفتن؟ "رویا گفت . سحر نبودن

 "موقعیت اضطراری پیش اومد  "آرمین گفت . خبری ازشون نبود . به اطراف نگاه کردم 
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 "اضطراری؟"با ترس برگشتم سمتش و گفتم 

 "وقتی میخوان خصوصی حرف بزنن. اصطالح دو قلوهاست  ...نترس  "رویا خندید و گفت 

 "...آره حرف بزنن "سارا خندید و گفت 

تیکه  "آرمین هم پهلو سارا را یه نیشکون گرفت و گفت . متوجه منظورش شدم و خندیدم

  "میندازی؟ وایسا بعد نهار باهات حرف خصوصی دارم 

نشست و کنار من .  اومد سمت ما ا ماساژ میدادهمینجور که کمرش ر سارا زبون در آورد و

 "پشت آب آبشارو نگاه کنی سایه اونارو میبینی " گفتآروم 

دقت میکردی پشت آب آبشار سایه . درست میگفت ...آره . برگشتم سمت جایی که می گفت 

از این چندروز بیشتر . ناخداگاه لبخند زدم. تو بغل هم مشغول لبای هم بودن. اونارو میدیدی

. چنین روابطی را تجربه کنمواقعا دلم خواست . تمام عمرم صحنه عاشقانه و محبت آمیز دیدم

 .یه خانواده واقعی. یه آغوش گرم

بعد نهار همه زیر درختا دراز کشیدیم و گرم . بالخره رامین و سحر هم اومدن و نهار خوردیم

مانی را دیدم که به . نشستمبلند شدم و . دوباره حس کردم یکی نگام میکنهحرف بودیم که 

 . درخت نزدیک ما تکیه داده و داره نگام میکنه

رویا هم . تمام صحبتمون و اتفاقی که افتاده بود دوباره ذهنمو مشغول کرد و دلم آشوب شد

 "با مانی راجب چی صحبت میکردین؟... راستی مها  "برگشت و مانی را دید و گفت 

نکه شما خطرناک هستین یا اینکه با لمس درخت چه بگم راجب ای...نمیدونستم چی بگم 

 ".راجب درختا حرف زد  "فقط گفتم . از دروغ گفتنم متنفرم  !اتفاقی افتاده بود؟

 "مانی خوراکش طبیعته "رامین گفت 

میخواستم بدون جلب توجه بتونم با مانی حرف بزنمو رامین با این حرفش بهم یه ایده خوب 

 ".کلی سوال دارموب من چه خجدی؟؟؟  "گفتم . داد

 "سوال چیه . لذت ببر . بیخیال مها  "رویا گفت 

 "جواب سواالتو بگیری هم لذت بخشه دیگه تنبل خانم  "بلند شدم  و گفتم 



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

10 
 

مانی با دیدن من . امیدوارم کسی شک نکرده باشه. اینو گفتم و خیلی عادی رفتم سمت مانی

گفت  خیلی آروم جوری که فقط من بشنوم و که دارم میرم سمتش لبخند پیروزمندانه ای زد

 "روش خوبی بود   "

 "زودتر بگو میخوام برگردم پیش بچه ها "فقط گفتم . حس خیانت به رویا . حس بدی داشتم

 "اینجا گوش زیاده بیا بریم یکم تو جنگل  "مانی گفت 

زدن ادامه داد  اما بر خالف دفعه قبل مانی به قدمسر تکون دادمو چند قدم رفتیم داخل جنگل 

 "زیاد دور نشیم  "که من ایستادمو گفتم 

 "کاریت ندارم. بیا مها همه میدونن با منی "

چرا به . منظورت چی بود گفتی مثل شما هستم. همینجا بگو "تکیه دادم به درخت و گفتم 

 "درخت دست زدم اونجوری شد؟

نمیدونم چرا . و اعتماد ندارمحاال من به ت "بالخره گفت . دست به سینه ایستادو نگام کرد 

 "واقعا اینارو نمیدونی یا خودتو زدی به ندونستن . اهل کجایی . اومدی اینجا

یه سگ بزرگ . با این حرف مانی رومو ازش برگردوندم سمت دیگه که از ترس خشک شدم

ن انگار با نگاه م. مثل همون که تو خونه رویا دیدم داشت با فاصله پنجاه متری ما رد میشد

 ...ایستادو به من نگاه کرد

 ... سگ نبود... اوه خدای من

 ...گرگ بود

اما اون گرگ بی توجه به ما سرشو برگردوند و . نفسم باال نمیومد . از ترس سر جام خشک شدم

 "چت شد؟خوبی؟ "هنوز تو شوک بودم که مانی گفت .  رفت 

 "!بود؟... گرگ "برگشتم سمت مانی و گفتم 

 "اولین بارت بود دیدی؟...آره  "و گفت  با تعجب نگام کرد

 "اگه برگرده بهمون حمله کنه چی؟. برگردیم پیش بقیه  "

 "یعنی اکثرا ... نترس حیوونای اینجا از آدما میترسن"

 ".اما من میخوام برگردم "



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

11 
 

حرکتش . به دستامون نگاه کردم و بعد به مانی نگاه کردم. اینو گفتو دستمو گرفت  ".باشه "

اعتراض انقدر ترسیده بودم که اگه مانی بغلمم میکرد . اما دستمو در نیاوردم. جیب بود برام ع

 .نزدیک آبشار بودیم. نمی کردم

 . دلم میخواست کامال از جنگل بیام بیرون

 "حاال بگو "با مانی رو یه سنک کنار آب نشستیم و گفتم . بچه ها دوباره برگشته بودن تو آب

 "اینجا همه میشنون"

 "اش بگویو"

اون شب تو را تو بغل ... ام... راستش منظور خاصی نداشتم "مکث کرد و بعد چند لحظه گفت 

 "...اون سابقه خوبی نداره تو روابطش ... البرز دیدم ترسیدم

 "تو چشماش نگاه کردمو گفتم . از حرفش قرمز شدم هرچند میدونستم این واقعیت نیست 

دلیل تو هم این نبود فکر نکن من ... ردم بهش فقطخو. من اون شب تو بغل البرز نبودم

 "احمقم

من چطور درختو حس  "سرشو انداخت پایین و دوباره چیزی نگفت که خودم دوباره گفتم 

 "کردم و تونستم از باال همه چیو ببینم؟

 ".ما از روح طبیعتیم. بعضی آدما اینجوری هستن  "نگام کرد و گفت 

 "روح طبیعت؟"

 "یدونی؟واقعا هیچی نم"

 "...نه"

 "پس برا چی اومدی اینجا؟"

 "!منظورت چیه ؟"

 "تو چرا اینجایی؟...نمیفهمم "

 "مها گفت تابستون بیام پیشش"

 "خانواده ات چی؟"

اما دلو زدم به . ادربزرگم هستمبازم بگم با میه حسی داشتم که . نمیدونستم چی جواب بدم

 "...من کسی را ندارم "ا و گفتم یرد
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خواستم بلند شم از کنارش که بازومو گرفت و . همون رفتار همیشگی . گام کرد با تعجب ن

 ".مامثل تو منم   "نگهم داشت و گفت 

 87 "که مانی گفت  دوباره نشستماونم مثل منه؟ .حاال من بودم که با تعجب نگاش میکردم

کسی ... بهمن ... یه روز یه مشتری متفاوت اومد. سالم بود تو یه مغازه لوازم یدکی شاگرد بود

به من گفت اگه دوست داشته باشم میتونم بیام اینجا و با ... که االن باهاش زندگی می کنم 

 "اینجا بهشته برای ما... منم اومدم اینجا ... اونا کار کنم

تو سرم داشتم حرفای پراکنده مانی را تجزیه و تحلیل میکردم که دوباره . چیزی نداشتم بگم

دیپلم مکانیک . میگن متولد تهران . ساله  02من مانی هستم . رفی نشدیمما خوب مع "گفت 

از کارش خنده ام گرفت دوباره باهاش دست دادمو . اینو گفت و دستشو آورد جلو  "و تو ؟

 "دانشجو آی تی. میگن متولد تهران. ساله  01منم مها هستم . خوشبختم "گفتم 

 "منم خوشبختم "

 "حاال میشه بگی منظورت چی بود؟ "هر دو خندیدیم که گفتم 

موبایلش را چک . با صدای موبایل مانی حرفشو نا تموم گذاشت "...اشتباه فکر کردم...ی هیچ"

 "من باید برم اما میام پیشت برای ادامه حرفامون "کرد و گفت 

 "کجا میای پیشم اما؟... باشه .... ام"

 "خونه رویا اینا"

 "...گفتی قلمرو اوناست که"

 "شماره موبایلتو میشه داشته باشم؟... اجازه نمیشه بیام با اجازه مشکلی نیستبی "

 "...حتما ...آره ...ام"

 ::::::::::::::البرز

دوتا دختر روس بهم چراغ سبز نشون . با اینکه تو روز بار خلوت بود اما خب برای من کافی بود 

بلند شدم رفتم سمت پنجره و . دن حاال هر دو لخت دو طرفم خوابی. اومدن اتاقمداده بودن و 

 . سیگارمو روشن کردم

تو دل خندیدمو گفتم گرگ پیردلش دخترای . گرگ درونم یکم آروم شده بود. خوب بود 

عجیب بود امیر و دوقلوها ... با این حرف خودم ذهنم دوباره رفت سمت مها . جوون میخواست
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همیشه راحت بودم اینبار کم آورده  مشکلی برای کنترل خودشون کنار مها نداشت اما من که

 .بودم

امیدوارم این ...بخاطر اینه...آره...اونا یه ماده کنار خودشون دارن...حتما بخاطر تنها بودن منه

اما تغییر . تو جنگل اطراف بدوئمدلم میخواست . چند روز اینجا گرگ درونم حسابی آروم بگیره

 . شکل تو روز اونم اینجا خطرناکه

برای ... چهار روز دیگه ماه کامله و گرگ درونم قوی ترین حالتش میرسه...اصلیه  فردا جلسه

 .تبدیل بشمهم مواظب دخترا باشم هم با خیال راحت . باید برگردم الویجاون موقع 

 ::::::::::::::مها 

 "چه خبرا؟ "رویا مشکوک نگام کرد و گفت . رفتن مانی رفتم پیش بچه بعد از

 "گفت باز میاد...وبایلش زنگ خورد و رفت هیچی وسط حرفمون م"

 "جدی؟معلومه تو گلوش گیر کردیا "رامین گفت 

اما آدم عجیبیه نود درصد . مگه فیلم هندیه نه بابا  "گفتم . میدونستم سر تا پا سرخ شدم 

 "حرفاشو نفهمیدم

 "بیخیال بیا حاال تو تیم ما   "رویا انگار ریلکس شده بود ، خندید و گفت 

 "قضیه؟چیه "

ی تیم دخترا... بیا تیم ما ... .هر تیمی بره زیر آب باختهسر اعضای ... مسابقه  "سحر گفت 

 " پارهدر برابر تیم پسرای خوشگل 

 "پسرای خمپاره "رامین گفت 

 "پاره پاره است دیگه حاال چه خم چه راست "سارا گفت 

منو سحر افتادیم به جون . مبا این حرفش انگار سوت مسابقه را زدن همه افتادیم به جون ه

 .بیشتر داشتیم فرار میکردیم تا بتونیم حمله کنیم. رامین اما اون لنگار خیلی از ما قوی تر بود 

 . در عمرم انقدر نخندیده بودم و بیخیال نبودم. خیلی خوب بود 

و  قرار بعدی را برا هفته دیگه این موقع. بالخره همه خسته شدیم و تصمیم گرفتیم برگردیم

 . دریا گذاشتیم
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و با صدای رویا بیدار شدم . از خستتگی تو ماشین خوابم برد و نفهمیدم کی رسیدیم خونه

من کار . سعی کردم بهش توجه نکنم... از البرز خبری نبود . وسایلمو گرفتمو رفتیم باال

 .اداشتباهی نکردم اما نمیدونم این حس عذاب وجدان چیه با فکر کردن به البرز سراغم می

بدون شام یا حرفی با رویا رو تخت اتاقم . فقط یه دوش گرفتم و لباس های کثیفمو شستم

 .بیشتر از هر چیز دیگه به خواب احتیاج داشتم. بیهوش شدم

 دخترای پیردلش گرگ گفتم خندیدمو دل تو. بود شده آروم یکم درونم گرگ.  بود خوب

 دوقلوها و امیر بود عجیب...  مها سمت ترف دوباره ذهنم خودم حرف این با. میخواست جوون

 آورده کم اینبار بودم راحت همیشه که من اما نداشت مها کنار خودشون کنترل برای مشکلی

 .بودم

 این امیدوارم...اینه بخاطر...آره...دارن خودشون کنار ماده یه اونا...منه بودن تنها بخاطر حتما

 تغییر اما. بدوئم اطراف جنگل تو میخواست دلم. بگیره آروم حسابی درونم گرگ اینجا روز چند

 .خطرناکه اینجا اونم روز تو شکل

 

 برای... میرسه حالتش ترین قوی درونم گرگ و کامله ماه دیگه روز چهار... اصلیه جلسه فردا

 .بشم تبدیل راحت خیال با هم باشم دخترا مواظب هم. الویج برگردم باید موقع اون

 :::::::::::::: مها

 "خبرا؟ چه " گفت و کرد نگام مشکوک رویا. بچه پیش رفتم مانی رفتن از عدب

 "میاد باز گفت... رفت و خورد زنگ موبایلش حرفمون وسط هیچی"

 "کردیا گیر گلوش تو جدی؟معلومه " گفت رامین

 درصد نود عجیبیه آدم اما.  هندیه فیلم مگه بابا نه " گفتم.  شدم سرخ پا تا سر میدونستم

 "نفهمیدم وحرفاش

 "  ما تیم تو حاال بیا بیخیال " گفت و خندید ، بود شده ریلکس انگار رویا

 "قضیه؟ چیه"

 دخترای تیم... ما تیم بیا....  باخته آب زیر بره تیمی هر اعضای سر...  مسابقه " گفت سحر

 " پاره پسرای تیم برابر در خوشگل
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 "خمپاره پسرای " گفت رامین

 "راست چه خم چه حاال دیگه است پاره پاره " گفت سارا

 جون به افتادیم سحر منو. هم جون به افتادیم همه زدن را مسابقه سوت انگار حرفش این با

 .کنیم حمله بتونیم تا میکردیم فرار داشتیم بیشتر.  بود تر قوی ما از خیلی لنگار اون اما رامین

 .ودمنب بیخیال و بودم نخندیده انقدر عمرم در.  بود خوب خیلی

 و موقع این دیگه هفته برا را بعدی قرار. برگردیم گرفتیم تصمیم و شدیم خسته همه بالخره

 .گذاشتیم دریا

 و شدم بیدار رویا صدای با. خونه رسیدیم کی نفهمیدم و برد خوابم ماشین تو خستتگی از

 کار من. نکنم توجه بهش کردم سعی...  نبود خبری البرز از. باال رفتیم گرفتمو وسایلمو

 .میاد سراغم البرز به کردن فکر با چیه وجدان عذاب حس این نمیدونم اما نکردم اشتباهی

 اتاقم تخت رو رویا با حرفی یا شام بدون. شستم کثیفمو های لباس و گرفتم دوش یه فقط

 .داشتم احتیاج خواب به دیگه چیز هر از بیشتر. شدم بیهوش

 و سو کم.  پائیزی جنگل یه خواب.  شم بیدار نستمنمیتو اما میبینم خواب دارم میدونستم

 از ترس با. نبود خودم های مفس صدای اما میزدم نفس نفس و بودم شده گم انگار. ترسناک

 .پریدم خواب

 نور تنها. بود ترسناک و تاریک جا همه. میلرزیدم و بود شده عرق خیس ترس از بدنم تمام

 .کردم نگاه جنگل به و هپنجر سمت رفتم. بود ماه نور خونه بیرون

 ! دیدم خوابو این چرا یعنی

 .بود دنبالم یکی انگار

 نگاهم. سریع خیلی. کرد حرکت چیزی پنجره پائین کردم احساس. بود جونم تو هنوز ترس

 ....کرد دنبالش

 ...جنگل سمت دوئید که بود گرگ یه

 ...داره گرگ انقدر جنگل این بود ننوشته جا هیچ چرا

 .نمیبرد خوابم که بودم ترسیده انقدر. تتخ رو برگشتم

 .حرفش زیر زد امروز اما. خطرناکن گفت شب اون مانی چرا. باشن خطرناک اینا رویا واقعا نکنه
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 !؟ چیه طبیعت روح

 .دارم سوال چقدر

 بغل بالشتمو.  بود دیر خیلی مانی با تماس برا بود شب نیمه 0 کردم نگاه موبایلم ساعتم به

 حس چقدر... البرز بغل مثل... خوب چیز یه. کنم فکر خوب چیز یه به کردم سعی کردمو

 این تو... بود آرامش و امنیت از پر اما. بود اتفاقی چند هر.  بود کوتاه هرچند. داشت آرامش

 .برد خوابم که بودم فکرا

 :::::::::::::::::::البرز

 فاصله شهر با یلومترک ده حدودا بود جلسه محل که کوهی. جلسه وقت و بود میش و گرگ

 .میومدن جلسه تا گرگ حالت تو و نقلیه وسیله هیچ بدون همیشه ها گله. داشت

. بود آزاد کامال حاال گرگم.  دادم شکل تغییر. رسیدم هتل پشت جنگل به تا زدم قدم پیاده

 ...قرار محل سمت دوئیدن به کردم شروع

 قوانین اعالم برا میشن جمع اینجا صلف هر ها الفا دنیا جان همه از. رسیدم جلسه محل به

 .میکنه کنترل قابل غیر گرگمو فضا این وحشی خوی. ندارم اینجا حضور به عالقه اکثرا. جدید

 :::::::::::::مها

 کوچولو پروانه یه. کردم باز چشمامو. بیدارشم شد باعث دماغم تو خارش حس و خنک نسیم یه

 ...پنجره سمت رفت و کرد پرواز روم از که بود سبز

 .میداد تکون آروم را اتاق های پرده که تو میومد مالیم نسیم یه و بود باز اتاق پنجره

 .اومد یادم یهو  که کشیدم رضایت از عمیق نفس سه... جنگل منظره

 ... بازه چرا پنجره

 .کرد خشکم گلو تو خنده صدای که نشستم ترس با

 "خوابالو نترس"

 .میکرد نگاه من به داشت و بود نشسته دیوار روشن سایه تو اتاق نجک... من اتاق تو....  بود مانی

 "میکنی؟ چکار اینجا من خدای"

 "تو بیام شدم مجبور نشدی بیدار موندم منتظرت بیرون هرچی

 "پنجره؟ از"
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 :میدادن؟ رام در از نظرت به"

 ... پامه ورتکش یه و تیشرت یه من...  من.  اتاقمه تو غریبه پسر یه. شدم وضعیتم متوجه یهو

 . کرد نمیشد کاری را باال اما بود ملحفه زیر پاهام

 "نیستم مناسبی وضعیت تو من تو اومدی چرا " گفتم عصبانیت با

 "....نمیموندم وگرنه بود مناسب وضعیتت " گفت سمتمو اومد سایه تو از و شد بلند

 اونوقت.  وضعیتیه چه تو نمیدونستم موهام.  نبود مناسب لباسم.  بودم نشسته رومو و دست

 . مناسبه میگفت

 "...م اتاق از بیرون برو لطفا اما تو اوندی روسی چه از نمیدونم " گفتم عصبانیت با

 . شد باز شتاب با اتاقم در که بود نشده تموم حرفم هنوز

 .در سمت چرخیدم ناخداگاه

 ...تو اومده خود سر مانی کنم ثابت این به چطوری حاال....بود رویا

 "میدیدی؟ خواب داشتی " گفت تعجب با ویار

 ... یهو این رفت کجا....چی یعنی...  خدا یا...  نبود دیگه...  مانی سمت برگشتم! خواب؟

 " بزن حرف... مها... مها " گفت دادو تکونم نشستو کنارم اومد رویا

... خیلی" بگم تونستم بالخره.  نمیومد در صدایی و هم به میخورد لبام فقط شوک شدت از

 "...بود واقعی

 از حتما نخوردی شامم دیشب... نهاره نزدیکه.  بشور روتو و دست پاشو... مها خوبی االن "

 "بوده ضعف

 ؟ بودم بیدار یا ؟ بود خواب یعنی. بدم تکون سر تونستم فقط

 ختت از زور به. بود کرده یخ تنم تمام...  باشه خواب نمیتونست نه... کردم نگاه باز پنجره به

 . بیرون اومدم

 .برام اومد مسیج لحظه همون  خوابیدم؟ انقدر یعنی... بود ظهر 88 ساعت.  کردم چک موبایلمو

 .ببخشید بود نوشته.  بود مانی

 "دیگه؟ االن خوبی...  بیا هم تو... پائین میرم من " گفت و شد بلند رویا

 " میام منم برو....  آره"
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 عجیبه انقدر چی همه چرا...  خبره چه اینجا. دوباره تخت رو شدم ولو بیرون رفت در از که رویا

 !؟

 ...میشه مگه... بترسم عادیه انقدر که رویا از میگه و عجیبه اون واقعا؟ چیه... عجیبه خیلی مانی

 .میکنه نگام داره یکی کردم حس 

 "هستی؟ چی تو " مانی به دادم پیام.  نبود کسی اما تخت رو نشستم ترس با

 " تو مثل یکی " داد ابجو سریع

 "؟ من " دادم پیام بهش... من مثل

 " جنگل تو بیا کنم صحبت باهات باید مها"

 "رفتی سریع انقدر چطور بگو اول"

 موجود یه نکنه. کنم دوری ازش باید که خطرناکیه آدم اون مانی نکنه...بودم ترسیده

 "باشه وحشتناک

 "بینمتب باید...  نمیشه اینجوری " اومد مانی جواب

 " پیشت نمیام هستی چی تو نفهمم تا من "

 اتاق تو برگشتم وقتی. سرویس رفتم و تخت رو کردم پرت را گوشی فرستادمو پیامو این

 کنج اون تکی مبل رو اتاق گوشه همون مانی. کردم نگاه اطرافو ترس با. نبود تخت رو گوشیم

 به نکنه توجه جلب که آروم اینبار وبستم را اتاق در. میرفت ور گوشیم با داشت و بود نشسته

 "داری؟ چکار گوشیم با " گفتم مانی

 "خطرناکه... میکردم پاک پیامامو داشتم " گفت سمتمو گرفت موبایلمو که سمتش رفتم

 برا.  میزنی حرف اینجوری چرا تو.  خطرناکه چی " گفتم زدمو کمر به وست عصبانیت با

 "هستی؟ چی تو اصال.  چیه دلیلت.  چرا.  ناکهخطر دوستم میگی من اتاق تو میای خودت

 ایجاد فضا خودمون بین عقبو رفتم قدم یه. بود بهم نزدیک خیلی. ایستاد روم به رو شد بلند

 " طبیعتیم روح از ما گفتم که بهت " گفت که کردم

 " طبیعتیم از همه... چی یعنی این "



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

12 
 

 یه من باز. سمتم اومد گفتو اینو "... عتیمطبی نگهبان ما... طبیعتیم روح از ما اما...  درسته"

 بهم...  نمیدونی خودت فقط منی مثل هم تو " گفت خماری صدای با اینبار که عقب رفتم قدم

 "داری نیرویی چه بدم نشون بهت تا کن اعتماد

 دستم. میرفت خواب داشت مغزم و شد بیدار بدنم. پوستم زیر رفت اینبار صداش چرا نمیدونم

 ...میشد مانع وجودم تو چیزی یه اما سمتش بره خواست ناخداگاه

 ... وجودم سرکش قسمت همون

 ...بود بیزار مردا همه از که همون

 ...بود آروم فقط البرز بغل تو که همون

 ... البرز

 ...البرز

 کنه کار دوباره مغزم شد باعث البرز به کردن فکر

 " بیرون برو اتاقم از " گفتم و عقب رفتم کشیدمو عمیق نفس

 .بیرون زدم اتاق از و در سمت دوئیدم گفتمو اینو

 هدفش نمیدونستم.  نمیداد اطالعات بهم. شم دور مانی از باید میگفت حسم اما.  چرا نمیدونم

 چرا میدوئی؟ چرا... مها شده چی " گفت و کرد نگام ترس با رویا و پائین طبقه رسیدم.  چیه

 " پریده رنگت

 " شد ظاهر اتاقم تو مانی...  رویا " گفتم و بغلش تو رفتم

 "تو؟ اتاق مانی؟ مها؟ میگی چی"

 حرفاش با مانی بود این میدونستم که چیزی تنها. نه یا گفتم رویا به درسته کارم نمیدونستم

 .نمیدادم انجام طبیعی حالت تو که میکرد کاری جذب منو داشت

 "...اونام از یکی من گفت ونا... رویا... آره " گفتم رویا به.  بودم ترسیده خیلی

. بود متعجب کامال صورتش. کرد نگاه بهم و آورد در بغلش از منو و گرفت هامو شونه رویا

 "کمه اش تخته یه اون. مها میگه چرت " گفت و تر محکم اینبار کرد بغلم دوباره

 "... بگو بهم ؟ چیه مانی...  رویا " گفتم و بیرون اومدم رویا بغل از خودم اینبار
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 بیاد البرز بزار اصال.... کن فراموش را مانی... مها " گفت دادو تکون سر و گرفت گاز لبشو

 " میده توضیح خودش

 "نمیگی؟ چرا تو "

 "... چیه نمیدونم اما متفاوته میدونم فقط من...  میدونه بهتر البرز...  کامل نمیدونم من"

 خونه، به قلوها دو ورود با. نگفتم چیزی دادمو تکون سر... بود شده جمع اشک چشماش تو رویا

 .میز دور نشستیم و کردیم جور و جمع خودمونو رویا منو

 دادن جوا بدون.  ببینه منو حتما باید بود گفت. مانی از داشتم پیام. زد ویبره دستم تو موبایلم

 . کردم خاموش گوشیمو بهش

 

 :::::::::::::::البرز

 .دادن تغییر را ها انسان دننکر تبدیل قانون. شد تموم بالخره

 .کنی تبدیل میتونب باشه جفتت انسان اون که صورتی در اما...  غدغنه و جرمه هنوزم

 و سحر و باشن کرده فکر اشتباه اگه. اونام تصمیم نگران اما... میشم خوشحال حتما قلوها دو

 که کسی ئولیتمس. دیگه بکی سداغ برن بعد نمیتونن قانون این طبق نباشن اونا جفت سارا

 .توئه با عمرت آخر تا کنی تبدیل

 ... هتل برگشتم

 .بگیرم تماس خواستن که داشتم ایران از تماس یه گفت البی مسئول

 .گرفتن تماس که بود مهمی اتفاق حتما

 "امیر " گرفتم را امیر شماره. نداد جواب کسی اما...  خونه زدم زنگ

 "؟شده چیزی میزنی؟ زنگ روسیه از... البرز"

 " داشتن کار باهام گرفتن تماس ایران از گفتن... بپرسم تو از همینو میخواستم"

 "هستم آوا پیش من... ها بچه از ندارم خبر... نبودم من"

 ."میزنم زنگ بقیه به.  بگذره خوش.  اوکی"

 " میرسونه سالم آوا... باشه"

 " کارتون تو وقفه خاطر به دببخشی. باشه سالمت " گفتم.  زدم زنگ موقع بد حتما. زدم لبخند
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 .بودن س...سک وسط زدم حدس درست پس. کرد قطع و خندید بلند امیر

 . داد جواب بودم فراری ازش مدت اینهمه که صدایی اینبار. گرفتم را خونه شماره دوباره

 "بله؟"

 "سالم"

 "سالم... ام... البرز؟...آه"

 "؟ هست رویا " گفتم کشیدمو عمیق نفس. شد سکوت

 ."مامهح"

 "؟ زدین زنگ اینجا هتل به شما"

 "... زد زنگ رویا... ام"

 "؟ شده چیزی ؟ چرا"

 " بهتره بگه بیاد خودش...  ئه"

 کالفه دوباره درونم گرگ بود شده باعث من سوال به ندادن درست جواب و مها صدای شنیدن 

 "بگو...  مها" گفتم عصبانیت با اینبار...  دختر این صدای با فقط کردم آرومش اینهمه.  شه

 زد عجیبی حرفای و شد  ظاهر اتاقم تو مانی... مانی " گفت که میلرزید تلفن پشت از صداش

 " چیه قضیه میدی توضیح بهم برگردی گفت...  بده خبر بهت باید فتگ رویا... 

 " گفت چی " گفتم موهامو تو بردم دست! ؟ چرا دیگه گروه این... مانی... شدم خشک

 "؟ هستن چی اونا...  اما... اونام از منم گفت"

 حرف باشه درست نمیتونه نه...  چی مها شدید بوی این پس اما ؟ طبیعت روح  ؟ اونا از یکی

 . میشه دردسر داره اول از مها حضور...  مانی

 " ترسیدم خیلی " گفت لب زیر مها

 خونه از... نباش نگران... میگم برات...  ام خونه شب من " گفتم. کرد عوض حالمو حرفش این

 "بیام من تا نرین بیرون

 "باشه"

 دیگه اما برگردم فردا میخواستم. اتاقم سمت رفتم راست یه.  کردم قطع خداحافظی بدون

 .برگردم االن همین باید.  نمیشه
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 .بود منتظرم اتاق تو دیروز دخترای از یکی کردم باز که اتاقو در

 "... سوپرایز " گفت امو سینه رو گذاشت دست سمتمو مداو و شد بلند."میکنی؟ چکار اینجا "

 " بیرون برو"

 " بیرون برو لطفا. برم باید اما.  مرسی. بود خوب دیروز " گفتم دوباره که کرد نگام تعجب با

 .بستم را در و بیرون بردم اناق از گرفتمو دستشو اینبار. کرد نگام تعجب با بازم

 اما بود عالی س...سک تو اینکه با. نبود بلند روتین کلمه چندتا همین جز انگلیسی کنم فکر

 جز نمیشه آروم هیچی با میدونستم. بود عصبی مها حرف از درونم گرگ. نداشتم وقت دیگه

 .خونه به برگشتن

 :::::::::::::مها

 گفتم تا. زد حرف اینجوری باهام چرا. بیاد شب نبود قرار. بودم شده خشک البرز رفتار از

 کسی چرا... شده چی. کرد قطع خداحافظی بدون. میام شب گفت و بدم ادامه ذاشتن میترسم

 .قضیه چیه نمیگه من به

 "بود؟ کی... مها " گفت و پایین اومد ها پله از رویا که بود دستم همچنان گوشی

 "میاد شب گفت... بود البرز " گفتم کردمو نگاه گوشی به بعد و رویا به

 "امشب؟"

 "آره"

 "شده؟ چی یگفت بهش "

 "بیاد تا نریم بیرون گفت... آره"

 "باشه؟ نگفتی که تو... بابا ای"

 "گفتم...من؟...ها"

 " خرید بریم چطوری حاال"

 "میترسم من...  بیاد البرز بزار میریم فردا رویا"

 "چی؟ از آخه میترسی؟ " گفت و داد تکونم گرفتو هامو شونه جلو اومد
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. بود وجودم تو همه از ترسی یه... بگم نمیتونستم "... جودمهو تو ترسی یه... رویا نمیدونم"

 " گفت کنارمو نشست رویا. داشتم مانی از پیام تا سه. کردم روشن موبایلمو و مبل رو نشستم

 "کیه؟

 "... مانی"

 " داره؟ شمارتو مگه"

 "دادم بهش دیروز"

 "نیومده؟ خوشت مانی از که تو...مها"

 "خوشم؟"

 "ری؟دا بهش حس...  آره"

 یه...  میترسم ازش لحظه یه. اومده خوشم ازش انگار لحظه یه... یعنی نمیدونم... رویا نه "

 "...قضیه چیه نمیدونم... کال میکنم فراموش وجودشو  لحظه

 تر پیچیده چی همه... خب...  باشی داشته حس بهش اگه میدونم اینو اما... نمیدونم منم"

 "میشه

 "میگی چی ببینم بزن حرف درست رویا"

 "بخون را مانی های پیام حاال...فقط میدونم پراکنده چیزای یه. نمیدونم خودمم خدا به مها"

. متنفرم دیگران به اصرار از. است فایده بی بحث... نمیگی بهم میدونی چی تو آخه...کردم نگاش

 حرف دبای ضروریه... دومی... ببینمت باید...  اولش پیام هیچی "گفتم و کردم چک گوشیمو

 ...شدم خشک خوندنش با "... سومی... بزنیم

 "؟ چی سومی"

 امن برات اونجا " خوند و کرد نگاه خودش گرفتو دستم از موبایلمو رویا ندادم جواب وقتی

 " نیست

 امن اینجا...داره کم واقعا این "گفت رویا. کردم نگاش فقط منم. کرد نگاه من به تعجب با رویا

 "...کسیه هر برای جنگل تو جا ترین

 جن مگه...چتونه " کرد نگامون تعجب با و تو اومد امیر و شد باز در. پریدیم دو هر در صدای با

 "دیدین؟
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 "میاد شب البرز " گفت و اومد خودش  به من از زودتر رویا

 "بهش؟ بودین زده زنگ شما " گفت و شد بدل و رد ما بین نگاهش تعجب با امیر

 "...رویا اتاق رفته بحص مانی... آره " گفت رویا

 "؟ مها تو میشناسی کجا از را مانی " گفت و نشست ما رو به رو کاناپه رو اومد امیر

 "... شدیم آشنا دیروز " گفتم و شدم مالقاتمون اولین بیخیال... بگم چی نمیدونستم

 امن اشج اینجا گفته االنم...اوناست مثل گفته مها به... که نیست مهم اینا حاال " گفت رویا

 "نیست

 ".بیاد البرز کنیم صبر بهتره... نمیفهمم " گفت و کرد نگاهم تعجب با امیر

 امیر.   نمیده حسابی درست جواب هیچکس  چرا.میشه ختم البرز به چی همه چرا... چرا

 "...امنه جات باش مطمئن اینجا تو...باشه هرچی ماجرا... مها " گفت دوباره

 چیزی یه همه انگار.. باشم مطمئن چطور. نمیگین هیچی که امشم.. چیه قضیه نمیفهمم من "

 "...میکنن مخفی ازم را

 "نرین بیرون خونه از نیومده اون تا. بیاد البرز باید. واقعا نمیدونم منم " گفت و شد بلند امیر

 شامم. خرید بریم قراره ما. داشت کم همیشه مانی این نکنین شلوغش " گفت و شد بلند رویا

 "مخصوصم رستوران ببرم را مها میخوام

 "عقله شرط احتیاط. خبره چه دونیم نمی که ما " گفت امیر که بدم جواب خواستم

 اینجور که میگیره را مانی حال میره بیاد البرز میدونم که من " گفت و کاناپه رو شد ولو رویا

 "ترسونده مارو

 درست مخصوص شام یه طورهچ دارین زیاد وقت که حاال "گفت و آشپزخونه سمت رفت امیر

 "کنین

 ". گرفتست حالمون ما... عمرا " گفت رویا

 .میده نشون ریلکس خودشو یا نیست نگران رویا واقعا نمیدونم

 من " گفتم و آشپزخونه سمت رفتم شدمو بلند. رویاست با حق و نگرانم خود بی من شاید یا

 ".میشه گرم سرمم اینجوری. میکنم درست

 .باال طبقه رفت و داد تکون سر هم امیر و کرد پوفی رویا
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 رولت گرفتم تسمیم. بشه درگیر حسابی ذهنم که کنم درست سخت غذای یه میخواست دلم

 "هست؟ موادش کنم درست گوشت رولت بخوام " گفتم رویا به. کنم درست گوشت

 "بیام بزا نمیدونم"

 و کار به کردم شروع. مواد باقی هم و بود آرد هم خوشبختانه گشتیم را ها کابینت هم با اومدو

 "نزد زنگ دیگه سهراب... مها " گفت و نشست آشپزخونه کنتر رو رویا

 "کنم فکر کرد فرار... نه "

 "میکنه تحلیل تجزیه داره هنوز بود موشن اسلو کال اون. نکنم فکر " گفت و خندید رویا

 "... شاید"

 "بگیریم؟ آفتاب بریم فردا " تگف و تلویزیون سمت رفت و پایین اومد کونتور رو از

 "قشنگی اینجوری روشنه پوستت تو.  رویا نمیاد بهت"

 " بورسه رو االن.  نشو لوس مها "

 " کنی مرغ کون شکل لباتو بری بعدشم آره"

 گفتم کی. بود تر درشت لبام دارم دوست گفتم من.  خری خیلی  " گفت و خندید بلند رویا

 "بزنم ژل برم میخوام

 "میشی گیر جو یهو نیست بعید تو از "

 "مرغ کون میگن همه میاره تزریق اسم آدم تا.  رضائیه سروش کلیپ این تقصیر همش "

 "میگن راست خب" گفت و پایین اومد ها پله از امیر

 دست از اما. بگم کلماتو این نبودم راحت انقدر من.  شنید مارو صحبت امیر کشیدم خجالت

 ... رویا

 ".چشه مرغ کون مگه اصال " گفت رویا

 "....رویا " گفتم شاکی و شدم قرمز حسابی دیگه

 قلوها دو و رویا دست از مطمئنم تابستون آخر تا...  مها " گفت لبخند با و کرد نگام امیر

 "میریزه خجالتت حسابی

 "کنم کار بیشتر روش باید " گفت و خندید رویا

 "روش؟ " اومد آرمین صدای
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 "توش؟ هن " داد ادامه هم رامین

 به سرمو و پایین انداختم سرمو. بودم شده سرخ حسابی.  پایین اومدن ها پله از هم با قلوها دو

 "میزدم حرف داشتم رویا راجب ادبا بی " گفت رویا که کردم گرم کار

 دیگه مزه " گفت امیر. ندادم جواب رامین حرف به نگفتمو هیچی "... شرمنده... اوخ اوخ "

 "برمیگرده شب البرز. دارین کار کلی بیاین. بسته

 "که بیاد شب فردا بود قرار بابا ای"

 "بگیره شمارو حال تا میاد " گفت رویا

 "نیست گرفتنی کردنیه ما حال... عمرا"

 "شه قوی ما تیم شن مزدوج اینا میشه کی آخ " گفت رویا.  رفتن گفتو اینو آرمین

 "سارا؟ و سحر به " گفتم خندیدمو

 "یدوارمام... نمیدونم"

 "چیه؟ هات داداش شغل رویا"

 "پرسی نمی چرا بود سوال برام همیشه " گفت و خندید بلند

 

 "کنم فضولی نمیخواستم " گفتم خندیدمو

 "میکنن کار اون پیش هم بقیه...  داره ساختمونی شرکت البرز... نیست فضولی بابا نه "

 "عالیه باشه خودش رئیس آدم... خوب چه "

 "حالن و کیف تو همش دیگه آره"

 "...دیگه خوبه"

 "میخوای؟ کمک مها " گفت و شد بلند رویا

 "چطور؟...  نه"

 "اینجا پوسیدم برم راه یکم. بیرون"

 "...رویا نرو"

 "راحت خیالت دیگه هستن پسرام. میچرخم خونه دور.. .  ببیخی مها " گفت کردو قطع حرفمو
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 چی همه دیگه دادمو ادامه کارامو. نگرانم ادیزی واقعا شاید. بیرون رفت و نموند جوابم منتظر

 دو یه که کردم تنظیم را فر دمای... بود 7 تازه ساعت فر، تو گذاشتم را ها رولت. بود آماده

 ...بپزه نرم ساعتی

 ...رفته میشد ساعت یه... بود نیومده هنوز رویا

 تو نشست دوباره ترس حس... نبود خبری بقیه و رویا از شد 1 ساعت...  تلویزیون پای نشستم

. بزنیم حرف باید " بود گفته دارم پیام مانی از دیدم که رویا بزن زنگ گرفتم موبایلمو. وجودم

 ".دیدمت پیش دوشب که همونجایی. حرف فقط

 برق و بود تاریک هوا. بود ایستاده همونجا مانی.  پنجره سمت رفتم شدمو بلند خداگاه نا

 .ایستاده میداداونجا نشون چشماش

 .بودم دل دو

 .نشستم کاناپه رو برگشتم

 ... نرم گفت البرز. نمیرم

 "هستی؟ چی بدونی نمیخوای... بیا مها " زد ویبره گوشیم دوباره

 اگه اما...  ساعت چند فقط...  میاد البرز کنم صبر ساعت چند فقط. شد شل بدنم حرفش این با

 ...چی نده جواب بقیه مثل هم البرز

 .در متس رفتم شدمو بلند

 تو" گفتم و وایستدم ازش فاصله با. مانی سمت رفتم و کردم باز را در کشیدمو عمیق نفس یه

 "هستی چی

 ". طبیعتیم روح از همه ما...  ام تو مثل منم.  گفتم که بهت"

 "؟ چی یعنی این"

 "ببینی خودت تا بیا"

 "بگو همینجا نه"

 مانی دست از... جنگل سمت شیدک و گرفت دستمو و جلو اومد " کنی لمس خودت باید "

 باهاش و بیرون دستش از نکشم دستمو شد باعث که حسی. داشتم آشنایی العاده فوق حس

 ...میشد محو سرمون پشت داشت خونه. برم
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 ایستاد بزرگ درخت یه نزدیک مانی... بود ماه نور فقط و بود تاریک کامال جنگل. رفتیم خیلی

 "درخت اون ور بزار دستتو و جلو برو " گفت و

 .... زمین رو شد پرت مانی بدم انجام گفت که کاری بتونم اینکه قبل درخت سمت رفتم 

 ...بود روش سیاه و بزرگ گرگ یه

 ... من چشمای به درست... کرد نگاه من به و برگشت گرگ

 میکنم چکار دارم نفهمیدم

 سرم پشت پا صدای... نکردم نگاه سرمم پشت به حتی.  دوئیدم داشتم که سرعتی بیشترین با

 ....بود نیومده پاش صدای هم پدید مانی روی که وقتی.... اما. نمیومد

 .نبود خونه... اما...  سمتش دوئیدم دیدمو درختا بین دور از نور یه

 ...سمتم میومد داشت که بود ماشین یه چراغ نور 

 . کمکم بیاد ببینه منو ماشین راننده بود این امیدم تنها

 ... زمین رو افتادم بدنم رو گرگ پرش با اما کنم صداش تا باال دمبر دستمو

 ...کردم حس گردنمو روی نفسش گرمی و گرگ قرش صدای

 ...قلبم صدای...  گرگ نفس... بود شده ساکن زمان انگار

 سریع. شد بلند گرگ زوزه صدای و شد کم بدنم رو از گرگ وزن لحظه یه تو. شد چی نفهمیدم

 . زمین رو از شدم بلند  چرخیدمو

 به رو... ای نقره گرگ یه... ماه ای نقره نور زیر. جام سر شدم خشک که بودم کردن فرار آماده

 ... بود ایستاده سیاه گرگ اون روی

 حتی... بود لحظه این منتظر سالها انگار درونم سرگش حس. بردارم چشم ازش نمیتونستم

 ...گرگ اون از بردارم چشم نتونستم

 .نمیترسیدم ازش چرا نمیدونم

 ... رفت عقب دیگه قدم چند سیاه گرگ و کرد غرشی

 ... جنگل تو دوئید و زد دور سیاه گرگ بالخره تا میکردن نگاه هم به فقط. نکردن حمله بهم

 برگشت اونم.   گرگ سمت رفتم کردن فرار جای به که کردم پیدا کجا از نیرو این نمیدونم

 .کرد نگاه بهم منو سمت
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 ...بود بزرگ خیلی... بود من قد هم تقریبا.  سمتم اوند اونم من کتحر با

 ماه نور زیر که ایش نقره موهای تو و سمتش بردم دستمو لرزون...  روش به رو رسیدم

 ... ام شونه رو گذاشت را سرش اونم. بردم میدرخشید

... خودمو حال یدمنمیفهم... بیرون بیاد میخواست زمان هم و بود شده آروم وجودم تو چیزی یه

 ... برف بوی...  خورده بارون خاک بوی... میداد زمین بوی... کشیدم عمیق نفس

 .نفهمیدم چیزی دیگه و بستم چشمامو

 و بود نشسته کنارم رویا و بودم اینا رویا خونه اتاقم تو. کردم باز چشمامو صورتم نوازش حس با

 .میکرد نوازش صورتمو

 "خوبی؟"

 "؟ بود شده چی"

 "کرد پیدات جنگل تو لبرزا"

 ... ای نقره گرگ... سیاه گرگ... مانی... شد رد چشمم جلو از خواب مثل اتفاقات همه یهو

 ... ای نقره گرگ اون

 ... کردم حسش واقعا من.  کردم نگاه دستام به

 "کرد؟ پیدا منو البرز چطور"

 "... دیدت میومد داشت مسیر تو

 ."... ماشین اون"

 خواستم ازتون من " گفت ایستادو تخت روی به رو و شد اتاقم وارد که بود رزالب صدای "آره"

 ".کردین امیدم نا دوتاتون هر اما...  نرین بیرون

 .آوردم نمی در سر اما بود شده عوض من به البرز نگاه تو چیزی یه

 ".... شد چم یهو نمیدونم...  میخوام معذرت " گفتم لب زیر

 در بیرون بری میشه " گفت رویا به و نشست تخت رو ام دیگه سمت اومد و شد نرم یکم البرز

 ".کنم صحبت خصوصی مها با باید ببندی؟ هم را

 رفت اتاق از بوسیدو را ام گونه و شد خم. دادم تکون سر رضایت نشونه به من و کرد نگام رویا

 .بست را در و بیرون
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 و پیچید جا همه البرز مردونه عطر بوی... شد داغ اتاق هوای انگار شد بسته در که لحظه همون

 .شد داغ پام بین

 ... مرگمه چه نمیفهمم

 بگم نمیتونم ندونم کامل تا.... مها بشنوم میخوام اول اول از " گفت و کشید عمیق نفس البرز

 " چیه قضیه

...  صورتش خطوط.  زدن حرف موفع لبش حرکت.  متر یک از کمتر شاید بود کم فاصلمون

 ...بود زده بهم تمرکزمو...  چشماش

 "؟ خوبه حالت " گفت و داد تکونم و گرفت بازومو البرز

 خودم به بهتره االنم. بودم تنها و مستقل همیشه من "... خب... آره " گفتم اومدمو خودم به

 اول روز من " گفتم کردمو جمع انرژیمو. نیستم ضعیف من. ضعفه نشونه کارا این. باشم مسلط

  حس اما... کرد معرفی را خودش و دادیم دست هم با.  دیدم را مانی برد بمخوا جنگل تو که

 "...بود خاص دستاش

 "چطوری؟"

 میزنم دست درختا به من... بود دما هم من دست با... کردم لمس را درخت یه انگار...  انگار"

 " بگم چطور نمیدونم... خودمه دست انگار

 "بده ادامه.  شدم متوجه"

 برا اومدم که شب بعد...  رفت کجا نفهمیدم اصال. شد غیب کرد صدام رویا تیهمونجاوق خب"

 خطرناکین شما گفت سمتش رفتم. کرد صدام که دیدمش خونه کنار دوباره کنم صداتون شام

 "شد گور و گم مانی باز اومدو امیر که نمونم اینجا

 "چرا؟ نگفت ؟ خطرناکیم ما گفت "

 بعد... بزارم دست درخت یه رو برم گفت بهم اونجا... دیدمش آبشار کنار بعد روز دوباره....  نه"

 "... بگم چطور... افتاد اتفاقی یه

 بود درخت تو روحت اما بود جسمت... دیدی را اطراف اون داخل از و شدی درخت وارد انگار"

" 



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

31 
 

 خب " گفت رزالب...  میدونست چطور اما... افتاد اتفاق همین دقیقا. کردم نگاه را البرز تعجب با

 " ادامه

 اون گفت.  نکرد فرار مانی اما.  اومد مها که طبیعتم روح از و اونام مثل گفت من به بعد خب "

 تکون سر البرز. ". کرد فرار اونجوری بود، اومده شما قلمرو... نه... محدوده تو اجازه بی چون روز

 خواستم توضیح ازش که اینبار اام. اومد دوباره نهار بعد " دادم ادامه منم نگفت چیزی دادو

 اینکه بعد اما... مادرم پدر راجب... اینجا اومدم چرا میپرسید اول البته. شد عوض حرفاش انگار

 ".شد عوض حرفش... ندارم را کسی فهمید

 " گفت چی"

 نمیخواستم  "نبوده اینا منظورش گفت و کرد من و من خطرناکین گفت چرا پرسیدم من"

 به " گفتم. کنم یادآوری راجبش میکشیدم خجالت.  بگم چیزی البرز بغل تو من دیدن راجب

 که صبح اما.... داد شمارشو و گرفت شمارمو. بره خورد زنگ موبایلش و گفت خودش راجب من

 ". بود اومده پنجره از کنم فکر... بود باز پنجره... بود اتاقم تو شدم بیدار اتاق تو

 عجیب و سریع حسابی چی همه دیگه....کنم تعریف چطور نستمنمیدو واقعا را بعد به اینجا از

 و شد کم من با اس فاصله وقتی... بگم چطور نمیدونم " گفتم.  کرد نگام منتظر البرز. بود شده

 "شدم دور ازش اومدمو خودم به لحظه یه تو... رفتم می خواب داشتم انگار... شد خمار صداش

 "بیای؟ خودت به شد باعث چی"

 یادم " گفتم لب زیر شد؟ باعث سرم تو تو فکر ؟ تو بگم...  بگم چی... خوردم جا سوالش این با

 "...نیست

 فکر چی به " گفت البرز.  کردم نگاه دستام به و پایین انداختم سرمو.  کرد نگام مشکوک البرز

 "؟ شکست طلسمش که کردی می

 "طلسم؟" کردم نگاش تعجب با

 "مها؟ کردی کرف چی به  " گفت و داد تکون سر

 ... شده چم من... شد داغ تنم دوباره... ات چهره خطوط بع... صدات به...  لبت حرکت به

 بگو را ادامه خب " گفت البرز... کنم کوچیک خودمو نمیخوام. بدم را البرز جواب نمیخواستم

 "مها
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...  داره دوجو واقعا چیزا این یعنی چیه؟ حرفا این چیه؟ طلسم از منظورش بپرسم میخواستم

 ...باشن دیوونه اینا همه نکنه... خوابه همه نکنه

 "...مها " گفت و آورد در فکرام از منو البرز صدای

 مانی البته... زدیم زنگ تو به و رویا پیش پایین اومد من بعدش " گفتم کردمو نگاه چشماش به

 "... نکردم توجه من اما ببینه منو میخواد که داد پیام هی

 "کردم؟ پیدات جنگل تو شد چی پس خب"

 اما برم نمیخواستم.  بود ایستاده درختا زیر مانی...  نبود رویا " گفتم شدمو جا به جا جام سر

 دیگه گرفتو دستمو اون بعد...  مانی سمت کشید منو... نمیذاشت آروم منو وجودم تو ترسی یه

 خودم تا درخت رو بزارم مودست گفت و بزرگ درخت یه کنار برد منو... دادم دست از کنترلمو

 "...ببینم

 "گذاشتی؟ " گفت حرفمو وسط پرید البرز

 اینکه قبل...  نه " گفتم شدمو خیره بود معلوم توش که ماهی و پنجره به گرفتمو ازش نگاهمو

 نجاتم ای نقره گرگ یه...   کردم فرار منم و کرد حمله مانی به سیاه گرگ یه بزارم دستمو

 "کردی؟ پیدا منو وقتی نبود من با اون" گفتم و البرز سمت برگشتم... ماه رنگ ای نقره "... داد

 کرد می نگام داشت تعجب با

 .نداد جوابی هیچ

 "هستم؟ کی من چی؟ یعنی اینا " گفتم لب زیر

 .فقط کرد نگام و نداد جواب البرز بازم

 .پایین انداختم سرمو گرفتمو گاز لبمو
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 فصل سوم

 :::::::::::::::::: البرز

 و میکنه داغم زمان هم! منه مرگ دختر این... بود دندوناش بین که لبش به. کردم نگاه مها به

 !میشم سرد

 ....کرد حمله بهش سامی چرا نمیفهمم هنوز

 نمی فکر دیدم، جنگل تو آدمو یه سایه. بود کم سرعتم مسیر بودن خاکی بخاطر  جاده تو

 تو کامل ماه نزدیک و شب وقت این که باشه آدم یه قعاوا کردم نمی فکر اصال باشه مها کردم

 .جنگله

 اون سمت رفت سرعت با که دیدم را سامی ، شم پیاده ماشین از شد باعث درونم حسی یه

 نتونستم دیگه... بود مها بوی... بود مها فهمیدم تازه ف زمین رو افتادن و پرید سامی وقتی. آدم
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 اینجوری هیچوقت. بیرون بود نیومده من خواست نبدو هیچوقت. کنم کنترل درونمو گرگ

 ...کرد حمله سامی به و بیرون اومد.  گرفت تصمیم گرگم اینبار اما. بودم نداده شیفت

 اومد... نکرد فرار اما کنه فرار داشتم انتظار مها سمت برگشتم  دادم فراری را سامی وقتی

.   بود منتظر.  بود راضی. بود آروم گرگم. شدم نزدیک بهش منم موهامو تو برد دست... سمتم

 .کنه خودش مال و کنه نشون را مها میخواست

 ...رفت حال از مها اما...  کرد نوازش رو مها پشت اش پوزه با

 .مها بوی از میشدم دیوونه داشتم اما ماشین سمت رفتم و کردم بغلش. خودم حالت به برگشتم

 مها مطمئنم...  نه یا بگم حقیقتو بودم دل دو. کرد می ام دیوونه داشت حاالم که بویی همین

 روح از تو...  داری فرق مانی با تو.... مها  " گفتم. نیست آماده حقیقت تمام شنیدن برا

 "... طبیعتی

 "چی؟ یعنی طبیعت روح " گفت و رکد نگام تعجب با

 "... زمین مادر از خالص و پاک یعنی"

 :::::::::::::: مها

 هستن تو مثل ها خیلی " گفت که کردم نگاه البرز به تعجب با! زمین؟ رماد از خالص و پاک

 فرق مانی با تو اما.  زمین دختر میگن شما به... دارین طبیعت با خاص خیلی پیوند یه... مها

 همه میدم قول اما.  بگم برات این از بیشتر نمیتونم االن... متفاوتن... خب اونا...  اونا... داری

 "بگم برات چیو

 ...میشد کابوسم داشت اما. باشه تابستونی تعطیالت بود قرار. بود وجودم تو بدی ترس

 "متفاوتین؟ هم شما " گفتم لب زیر

 ...چرا... بود آشنا نگاهش...بود نگاهش تو چیزی یه... فقط کرد نگام

 .بیرون رفت اتاق از و شد بلند فقط نگفت چیزی

 .کردم نگاه را رفتنش تعجب با

 راه اختیار بی اشکام...  چرا...میافته من برا اتفاقا این چرا...چرا. کردم جمع خودمو موکشید دراز

 .افتادن
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 سرم تکون با  "کرده؟ ناراحتت البرز " گفت و کرد مکث حال اون تو من دیدن با و تو اومد رویا

 نه گفتم

 من بیافته اقیاتف هر. نباش نگران...  مها " گفت و کرد نوازش موهامو و نشست کنارم اومد

 ".مواظبتم

 "خبره؟ چه نمیگه من به کسی چرا... رویا"

 "میده توضیح برگشت بعد اینا مانی خونه میره گفت و بیرون اومد البرز. نمیدونم منم خدا به "

 .برد خوابم کم کم رویا دست نوازش با که بودیم حال این تو چقدر نفهمیدم

 ::::::::::::::البرز

 پر جنگل این بگم... هستیم چی ما بگم...چیه مانی بگم! بدم چی را مها جواب نمیدونستم

 .سخته خیلی حقایق سری یه گفتن پریه؟ و ها خوناشام و  ها شیفتر

 نمیتونستم  بودم مطمئن میموند دیگه لحظه یه اگه. میکرد دیوونم داشت دیگه مها بوی

 .بچشم لباشو موش خم میخواستم کرد می تر لبشو مها بار هر. کنم کنترل خودمو

 ...موهاش تو ببرم دست میخواستم میداد تکون سرشو بار هر

 را مها نفس و بیرون بیاد میخواست. میکشید زوزه درونم گرگ کشید می عمیق نفس بار هر

 .میدم توضیح برگشتم گفتم رویا به و بیرون زدم اتاق از.  بکشه نفس

. میشم اونا قلمرو وارد دادم اطالع و مداد پیام بهمن به. چیه طلسم قضیه بفهمم باید اول

 انقدر... کنه محدود اونارو نمیتونه کسی اما... میان ما محدوده به اجازه بی همیشه اونا هرچند

 قدرت اینه.... نمیشن شنیده نخوان تا که آروم انقدر. نمیشن دیده نخوان تا که هستن سریع

 .ها خوناشام اصلی

! باشه؟ من مال ممکنه یعنی... کردم نگا مها اتاق پنجره به.   دادم شیفت و بیرون زدم خونه از

 .نیست گرگ مطمئنم اما! من گرگ جفت

 .کردمش می حس بود اگه

 .باشه دیگه چیز نمیتونه... . زمینه دختر مها

 تو داره احتیاج نور به آشامی خون کدوم... بود خاموش ها چراغ بهمن  خونه به رسیدم وقتی

 ...ما مثل. تاوناس بهشت شب! شب؟
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 همو بود وقت خیلی. کرد باز را در بهمن... زدم در. در سمت رفتم برگشتمو خودم حالت به

 کسی خون خوردن موقع یعنی این و نمیکرد تغییر هیچوقت بود، قبل مثل بهمن. بودیم ندیده

 مرگشون باعث این هرچند... میشن پیر سال پنج ها خوناشام نفر هر کشتن با... نمیکشت را

 .میمیرن گرسنگی از که حدی در. میشه جسمی زوال باعث اما نمیشه

 "اومدم چی برای بدونی کنم فکر " گفتم لب زیر

 "تو بیا...تقریبا"

 "کردین بزرگتر را خونه اینجا اومدم که قبل دفعه از "

 "کنیم افهضا طبقه یه گرفتیم تصمیم. شدن زیاد جدید اعضای آره"

 هم که افرادی روز به وروز میکنن استفاده آدما جای به حیونا خون از بهمن گروه "...خوبه"

 .ما همه برای کمتر دردسر و آدما برای بیشتر امنیت یعی این. میشن بیشتر هستن بهمن فکر

 "بیاد هم مانی تا بشین بیا. خوبه.  آره"

 انیم دیدن با درونم گرگ. اومدن بهمن با مانی. موندم منتظر و مبل نزدیکترین رو نشستم

 آروم خودمو کشیدمو عمیق نفس. میشه خارج کنترلم از داره زیاد روزها این. شد وحشی دوباره

 .نشستن روم به رو اومدن بهمن و مانی. دادم تکون سر کردو سالم بهم مانی.  کردم

 "... شده شما قلمرو وارد اجازه بی گفته مانی " گفت بهمن

 و بود شده تبدیل که میشد سال چند.  بود یمعصوم پسر واقعا. پایین انداخت سرشو مانی

 .بود نکرده درست دردسر هیچوقت اما. بود اومده کنار قضیه این با سخت خیلی

. نگفته را ماجرا همه مانی میداد نشون بهمن متعجب صورت "کردی طلسم را مها چرا " گفتم

 "برگردونه لقب حالت به منو میتونه اون... زمینه دختر مها " گفت و کرد نگام مانی

 "...برگردونه قبل حالت به را تو نمیتونه چی هیچ... مانی نمیتونه " گفت و داد تکون سر بهمن

 "...میتونه زمین مادر...میتونه"

 مها کرد سعی همین برای. بشه معمولی انسان دوباره و کنه استفاده مها از میخواست مانی پس

 چکار میخواستی زندگی درخت کنار ونوقتا " گفتم. زندگی درخت سمت بکشونه طلسم با را

 "کنی؟

 "کنم معامله را مها"
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 متوجه مانی و بهمن. کشیدم عمیق نفس چندتا...  اومد سطح تا درونم گرگ حرفش این با

 نزدیک بهتره " گفتم نلرزه عصبانیت از کردم سعی که صدایی با. کردم نگاه بهم خیره و شدن

 برم شدم بلند "...خوندی خودتو فاتحه بشی مها نزدیک میدم هشدار بهت همینجا...  نشی مها

 "کنیم صحبت خصوصی باید... البرز " گفت بهمن که

 کنه نگاه ما به اینکه بدون مانی ". کارت سر برگردی میتونی " گفت و مانی سمت برگشت بعد

 "رفت و شد بلند

 "...نمیشه بیخیال مانی میدونم " گفت بهمن

 "میدونم"

 "چیه؟ منظورم میدونی... نباشه خوناشام اما بمیره حتی حاضر اون... البرز"

 گاز با یا... گشنگی از مگه نمیمیرن آشاما خون...  بیافته در من با حاضره یعنی... میدونستم

 آدما به و میده دست از کنترلشو بشه تر گرسنه حدی یه از اگه سالم خوناشام یه... گرگینه

 خود نمیتونه مانی... نیست جلودارش هیچی سالم ناشامخو یه گشنگی فاز تو. میکنه حمله

 پسر... شه کشته تا میافته در من با یا برگرده میشه موفق مها از استفاده با یا پس... کنه کشی

 ...زرنگ

 "... میدونم " گفتم

 تر سخت کنترا توریست و مسافر اینهمه با... کامله ماه فرداشب " گفت دادو تکون سر بهمنم

 "میشه

 "میفرستم را ممنوعه های محل لیست فردا.  رهآ"

 "باشه"

 "فعال"

. میشه اهمیت بی قلمروها محدوده شب یه برای و کامله ماه فرداشب. بیرون زدم بهمن خونه از

 اطالع هم به را میزنن چادر مردم که هایی محل باید قبلش اما برن میخوان هرجا میتونن همه

 از داریم که آرامشی و کنه درست دردسر نمیخواد کس هیچ...نره مناطق اون کسی که بدیم

 .بره بین
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 اونم حمله دلیل باید شد روشن مانی قضی که حاال. زدم زنگ سامی به آوردمو در موبایلمو

 "کردی حمله مها به چرا " گفتم و داد جواب زنگ دومین با. بدونم

 "ته؟گروه بتا با برخورد طرز چه این دوم.  گروه آلفا بر سالم اول "

 "کردی؟. حمله. مها.  به.  چرا " گفتم محکم و نداشتم را سامی های شوخی حوصله

 که نیست فهمیدم کردم بوش که بعد اما .ما قلمرو تو اومده خوناشامه کردم فکر. بود مانی با"

 ".ندادی امون تو

 "میشه حس متری صد از مها بو ...سامی" گفتم عصبانیت با

 ".فهمیدم کردم بو را گوشش کنار. نمیشد حس هم متری یه "گفت و خندید

 بحث بدون.... قویه و شدید خیلی مها بوی من برای اما...دروغ یا میگه راست داره نمیدونستم

 "کن دقت بیشتر بعد به این از. اوکی " گفتم

 "میبینمت فرداشب. رئیس حله"

 "فرداشب تا آره"

! نیست؟ اینجوری بقیه برا واقعا مها بوی یعنی. خونه سمت افتادم راه و دادم شیفت .کردم قطع

 فقط برا من بوی مها مست کننده است؟

... صد تری هم بود مها حس میشهرویا گفت بود مها خیلی خوشبوئه اما هیچوقت نگفته بود از 

. یاد چند ساعت پیش افتادم که بیهوش بغلش کردم. داغ می شمبا فکر کردن بهش هم ... مها

م تمام هر لحظه میخواست. سخت ترین کاری بود که تا حاال انجام داد کنترل خودم تو ماشین

کاری کنم که تو . هیچوقت از من دور نشه دیگه لباس های مها را پاره کنم و کاری کنم که

 . فقط من. ن باشمذهنش فقط م

گرگ درونم حسابی مسلط شده و عقلمو از . به چی دارم فکر میکنم. ایستادمو به خودم اومدم

. نفس عمیق کشیدمو به راهم ادامه دادم. مها جای دختر منه. مها دوست رویاست. دادم دست

 .من باید کار درستو انجام بدم. مهم نیست چقدر خواستنیه

 آشپزخونه تو چهارتا هر. بیدارن ها بچه بود معلوم و بود روشن اول طبقه برق خونه رسیدم

 "البرز؟ شد چی " گفت سمتمو اومد شدو بلند رویا. شدن ساکت من ورود با و بودن نشسته
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باید  همه بیاین "رو به پسرا گفتم . باید حقیقتو به بچه ها میگفتم اینجوری بیشتر مراقب بودن

رویا تو  "بقیه هم اومدن و اطرافم نشستن و گفتم . رفتم رو کاناپه نشستم " صحبت کنیم

 "میدونستی مها دختر زمینه؟

مگه میشه همینجوری بفهمی کسی ... نه "واب سوال بود گفت رویا چشماش گرد بود و این ج

 "دختر زمینه؟

هیچوقت محو طبیعت ! منظورم اینه متوجه نشده بودی تو طبیعت متفاوته؟... نه  "جواب دادم 

 "شد، غیب نشد؟

اما روز اول که تو جنگل دنبالش گشتم پیداش نکردم و اون گفت رو زمین خوابش ... اما... نه"

 "ما من از اونجا دو بار رد شدم و ندیدمشا...برده

 "...پس مانی اینجوری متوجه دختر زمین بودن مها شده "سر تکون دادمو گفتم 

اگه درز کنه بین خوناشام های دیگه جون مها ... خیلی وقته دختر زمین نداشتیم "امیر گفت 

 "در خطره

 "چرا؟ "نگش پرید و گفت ررویا 

خون ...اما همه اینجوری نیستن..بهمن از خون انسان نمیخورن  گروه... بخاطر خونش  "گفتم 

 "... دختر زمین بر عکس خون ماست

 "برعکس؟  "رویا گفت 

... خون مها را بخورن جوون میشن...خون مارو بخورن پیر میشن. آره دیگه  "آرمین گفت 

 ".میدونی چقدر خوناشام پیر داریم

باید  "م کردن بخاطر این توضیح اضافه اش که گفت به آرمین اخ. دیگه رویا عمال رنگ گچ شد

 "رویا که دیگه بچه نیست . بدونه دیگه

 "مانی هدفش چی بود؟ "امیر گفت  .هرچند درست میگفت اما رویا همیشه برای من بچه است

 "مانی از چیزی که هست متنفره ... نیمبرا همین گفتم باید صحبت ک"

 "چون به زور تبدیل شده؟ "رامین گفت 

 "پشیمون شدهبعد تبدیل شدن خودش خواسته اما ... نه "رویا گفت 
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رو به . همه فکر میکردیم این نارضایتی مانی بخاطر تبدیل زوری اونه . چیز جدید میشنیدم

 "اینو از کجا میدونی؟ "رویا گفتم 

 "... سامی گفت... خب"

 "سامی؟ "مشکوک نگاش کردم و گفتم 

 "کسی که مانی را تبدیل کرد گفته .آره"ورتش گل انداخت و گفت ص

 "؟اون نفر کی بوداونوقت "آرمین گفت 

 "...نگفت "

مانی از . این موضوع مهمی نیست. بسته  "بحث داشت از مسیر اصلی خارج میشد و گفتم 

 "برگرده حالت قبل یا بمیرهچیزی که هست متنفره و فکر میکنه با استفاده از مها میتونه 

 "مگه ممکنه؟ ؟یعنی چی "با تعجب نگام کردن و رویا گفت با این جمله من همه 

. مانی امشب مها را برد کنار درخت زندگی ... بزار حرفم تموم شه رویا بعد سوال بپرس "

رویا دهنش باز و بسته شد میدونستم پر سواله اما جلو خودشو  ".مها را معامله کنهمیخواست 

 اما کسی . درخت زندگی از قدیم بوده بخشیدنزندگی داستان  "ادامه دادمو گفتم . گرفت 

اما  .کنه زمین حمایت می یدرخت زندگی از دخترا همه میدونیم .نمیدونه واقعیت داره یا نه

درخت زندگی برای حفاظت از اون میگن وقتی یه دختر زمین با درخت زندگی یکی شده باشه 

 "کنه معامله می

نی میخواست وقتی روح مها وارد درخت شد به ما "دیگه رویا نتونست ساکت بمونه و گفت 

 "جسمش حمله کنه و با درخت زندگی مها را معامله کنه؟ 

 "و اگه این ماجرا واقعی نبود و مها واقعا میمرد چی؟ "سر تکون دادم که امیر گفت 

 "مانی میمرد اما به دست گروه ما... بازم باب میل مانی بود "رامین گفت 

 "چرا مانی به مها گفت مثل اوناست؟ "ا گفت روی... همه ساکت شدیم

 "برای کشوندن مها پیش درخت زندگی "امیر گفت 

 "پس سامی باعث شد نقشه مانی خراب شه...اوه"

 "رویا قولت که یادت نرفته؟. فردا شب ماه کامله ... آره "سر تکون دادمو گفتم 

 "ه میمونمخون کل شب را .یادمه . نه "رویا سر جاش جا به جا شد و گفت 
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 "چی؟ ماه کامل میخوای خونه بمونی؟  " آرمین با تعجب گفت

 "رویا قول داده خودش ماه کامل مواظب مها باشه "رو به آرمین گفتم 

همه هستن . این ماه قراره بترکونیم . خوابید بیا بیرون. پس کل شب الزم نیست  "رامین گفت 

" 
فرداشب نیروش از همیشه ...ت بردار نیستمانی دس... رویا "رویا نیشش باز شد که گفتم 

تازه تو تنها هم کافی نیستی هر سه . نمیتونیم مها را تنها بزاریم. بیشتره و همه سرگرمن

 ".ساعت یکی از ما هم باید بمونه

البرز راست میگه بخاطر تفریح یه  "با این حرفم آرمین و رامین هم شلوغ کردن که امیر گفت 

 "یم به خطر بندازیمشب جون یه نفرو نمیتون

از این حرفش خوشم اومد پس بالخره داره  ".پی میمونم. قول دادم . من میمونم "رویا گفت 

برا امشب . خب دیگه "بلند شدمو گفتم . بزرگ میشه و مسئولیت کار هاش را قبول میکنه

وهاش را منم م. رویا بغلم کرد و صورتمو بوسید و شب بخیر گفت. بقیه هم بلند شدن  ". کافیه

در خونه را برای اولین بار قفل کردمو . وقتی همه رفتن طبقه باال  .گفتم بوسیدمو شب بخیر

خواستم برم تو اتاقم . اموشخونه آروم بود و برق بچه ها خ. رفتم . تمام پنجره ها را چک کردم

 .که صدای ناله شنیدم

 .گوشمو بردم سمت در اتاق مها

 .همیدم چکار میکنم فقط در را باز کردمو رفتم تونف. صدای نفس نفس و ناله میومد

سریع . داشت کابوس میدید. کسی تو اتاق نبود جز مها که وسط تخت به خودش میپیچید

 رفتم کنارش و شونا هاش را گرفتمو تکونش دادم 

 "...مها...بیدار شو ...مها  "

 .بی حرکت نگام کردبا ترس چشماشو باز کرد و 

 "خواب میدیدی "

 "خیلی واقعی بوداما "

 "چی بود خوابت؟"
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اما انگار ... تو جنگل گم شده بودم "یکم خودشو جمع و جور کرد و رو تخت نشست و گفت 

 "یکی دنبالم بود

و کنترلش  تاب شده بود با لمس بدنش گرگ درونم دوباره بی. تمام اتاق بو مها رو میداد

 . باید به خودم مسلط باشم. بی نداشت، مها حال خواینبار نرفتم از اتاق بیرون اما . مشکل

 "االن دیگه بهش فکر نکن. خواب بوده " پشت مها را نوازش کردمو گفتم

 "... همین خواب را دیدم  قبال هم"

 "بهش فکر نکن"

 "اگه مانی دوباره بیاد تو اتاق...میترسم بخوابم "

 ". دیگه نمیتونه بیاد پنجره ها قفله "

 "چرا به من نمیگین مانی چیه؟ "تو چشمام نگاه کرد و گفت 

مسلما ترس مها بیشتر میشه و حالشم . تو این حال و تو این شرایط چطور میتونم حقیقتو بگم

 ". فقط یکم متفاوته. مانی چیزی نیست "بازو مها را دست کشیدمو گفتم .بدتر

 "چیه؟"

درونم از بوی  گرگ. ت نیست اینجوری گفتن درس. باید اول مها آماده بشه. نمیخواستم بگم

 . دیگه کنترلش ممکن نبود. مها مست بود

 .بلند شدم و از اتاق زدم بیرون

 :::::::::::::مها

چرا جواب ... چرا با من این کارو میکنه... چرا. دوباره البرز بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون

. پر سوال بودم. بودمترسیده . از درون گیج بودم. م داغ بودجای دست البرز رو بازو. منو نمیدن

احساساتمو به سمتی میبرد که تا از طرفی حضور البرز کنارم و تو تاریکی اتاق داغم کرده بود و 

احساس . به جنگل تاریک نگاه کردم. بلند شدم و رفتم سمت پنجره. حاال تجربه نکرده بود

 .ووحشت وجودمو گرفت و چند قدم عقب رفتم. کردم مانی تو جنگله

 دیدم؟یعنی درست 

. حتما اشتباه دیدم. کسی نبود. برگشتم سمت پنجره و دوباره نگاه کردم. چرا منو طلسم کرد

 ...یه حس ترس شدید تو وجودم نشستو نکنه االن پشت سرم تو اتاق باشه
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بون فکر کردن در اتاق البرز را باز . دیگه فکر نکردم دوئیدم سمت در و از اتاق رفتم بیرون

 .دم و در را بستمکردمو وارد اتاقش ش

 "چی شده؟ "البرز برگشت سمتمو گفت . وحشت تمام وجودمو گرفته بود 

فکر کردم مانی را دیدم اما ... مانی"بریده گفتم . نفسم به سختی باال میومد و زانو هام میلرزید

 "حس کردم تو اتاقمه . دوباره نگاه کردم نبود

جز یه س کردم تازه متوجه شدم البرز گرمای بدنش را که ح.البرز اومد جلو و بغلم کرد

با این وجود گرما و آرامش بغل البرز در حدی بود که . شلوارک راحتی چیزی تنش نیست

 . حاضر نبودم ازش جدا بشم

 "... میترسم "زیر لب گفتم 

 "نگران نباش "پشتمو دست کشید و حلقه دستاش را دورم محکم تر کردو گفت 

بوی خاک بارون خورده و . چقدر آشنا بود. رز ریه هامو پر کردبوی بدن الب. نفس عمیق کشیدم

 "...برف...بوی خاک بارون خورده و . "زیر لب ناخداگاه گفتم ... برف...

با . با این حرفم دست البرز از نوازش پشتم ایستاد و سرمو بلند کردمو به صورتش نگاه کرد

انگار تمام خون بدنم تو لب هام  .نگاهش از چشمام رفت رو لبم.تعجب بهم خیره شده بود 

ظر حس چشمامو بستمو منت... میدونستم میخواد چکار کنه... سرشو خم کرد. جمع شده بود

بیا با هم میریم  "گرمای لبش رو لبام بودم که یهو حلقه دستاش از دورم محو شد و گفت 

 "اتاقت را چک میکنم

یکم به خودت . چکار داری میکنی مها. از خجالت سرخ شده بودم. سریع سرمو انداختم پایین

آروم . انقدر بیشعور نباش!  میفهمی ؟ داداش تنها دوست واقعیت. داداش رویاست . مسلط باش

پشت یه نفس عمیق دیگه کشیدم و . سر تکون دادم و البرز در اتاقو باز کرد و رفت سمت اتاقم

 .سرش رفتم

شرمنده . همه چی اوکی بود. پنجره ها. همه جا. البرز تو اتاق دور زد و همه جارو چک کرد

کاش میشد . نمیخواستم تنها تو اتاق بمونم. اما همچنان ترس تو وجودم بود. خیلی زیاد. بودم

 .اما روم نمیشد بگم. برم اتاق رویا بخوابم
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... من فعال بیدارم اگه الزم شد "رفت سمت در و گفت  ". دیگه خیالت راحت باشه "البرز گفت 

 "بیا پیشم

این اتاق . نشستم رو تخت .فقط نگاش کردمو سر تکون دادم که رفت بیرون و در را بست

به . دراز کشیدمو خودمو جمع کردم رو تخت. دوست داشتنی حاال برام ترسناک شده بود

مثل گرفتن مدرک . مثل آب تنی دیروز ... به چیزای خوب. چیزای خوب فکر کن مها

 ....دانشگات

 

 ::::::::::::البرز

تو یه لحظه گرگ درونم از خوشحالی اومد تا سطح . تازه شلوارکمو پوشیدم که مها اومد تو اتاق

 . مها را میخواست اما عقلم میگفت اشتباهه... و برگشت

دلم میخواست تا ابد این لحظه ادامه وقتی بغلش کردم و صورتش را رو سینه ام حس کردم 

 .پیدا کنه و مها برای همیشه پیشم بمونه 

با چشمای معصومش نگام کرد و ذره ذره  ...حس کردم گفت بوی زمین بارون خورده و برف 

اما آخرین لحظه جلو خودمو ... برای چشیدن لباش بیتاب بودم. مقاومتمو داشت آب میکرد

مها از ما نیست اگه بود من ... حتما اشتباه شنیدم... بوی منو حس کنه چطور ممکنه . گرفتم

 "امکان نداره بوی منو حس کنه... توجه میشدبود گرگم ماگه . حس میکردم

پنجره اتاقو باز کردمو سیگارمو .  خیلی خودمو کنترل کردم ببرمش اتاق خودش و بیام بیرون

فکر میکردم رویا فقط قراره یه هم اتاقیش را بیاره که بزرگترین معضل ما مخفی . روشن کردم

 ...یبینم چقدر اشتباه میکردماما االن م. نگه داشتن هویتمون ازش باشه

. فردا باید دعای حفاظت خونه را اجرا کنیم. سیگارم تموم شد و پنجره را دوباره قفل کردم

 .میخوام شبا با خیال راحت از مانی بخوابم

اگه بیدار نبودم ... خیلی ضعیف بود . تازه رو تخت دراز کشیدم که صدای جیغ ضعیفی شنیدم

. خیس عرق بود .  دوباره داشت خواب می دید. فتم سمت اتاق مهاسریع ر. ممکن نبود بشنوم

 .دمبیدارش کر

 .کنارش نشستمو بازوشو نوازش کردم .خیلی بد از خواب پرید و نفس نفس میزد
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 "خواب میدیدی"

 "چرا دوباره همون خوای؟...چرا"

 "... نمیدونم  "...با تعجب نگاش کردم

 "ببخشید امشب خیلی اذیت کردم"

 "اه دستم رفت جلو و موهایی که تو صورتش اومده بود را دادم کنار گوشش و گفتم نا خداگ

 "من میمونم تو اتاق که راحت بخوابی... نه

 "االن میام "بلند شدمو گفتم . مها هم با تعجب نگام کرد. خودم از حرف خودم تعجب کردم

سعی کردم تو اون فضای کم  رفتم بالشت و ملحفه ام راآوردم و رو کاناپه کنار پنجره گذاشتم و

 .دراز بکشم

 "اینجوری که خیلی اذیت میشی "مها با تعجب داشت نگام میکرد و گفت 

 "سعی کن بخوابی. ..خوبه"

 "آخه"

 "من راحتم مها  "حرفشو قطع کردمو گفتم 

از بحث اضافه خوشم نمیاد . فکر کنم از لحن جدی من ترسید چون سر تکون داد و دراز کشید

یکم جا به جا . اما کار دیگه نمیتونستم بکنم. راحت نبودم. نمیتونم کاریش کنم. ذاتمه و این تو

. این تخت دو نفره من این گوشه میخوابم  "شدم رو کاناپه تا به پهلو دراز بکشم که مها گفت 

 "...اون سمت هم 

 "فتم برا همین پریدم تو حرفش و گ. میدونستم اه به مها نزدیک بشم کنترلم ممکن نیست

 "فعال خوبه 

 "من در هر صورت این گوشه میخوابم. باشه"

جام واقعا تنگ . از صدای نفس هاش معلوم بود خوابیده. اونم  حرفی نزد . دیگه چیزی نگفتم

آروم بلند شدمو رفتم سمت . اتاق خودم اما ترسیدم مها باز خواب بد ببینهخواستم برم . بود

بزرگ نبود اما برای خوابیدن دو نفر با فاصله مشکلی تخت خیلی . مقابل مها دراز کشیدم 

 . مها پشت به من به پهلو خوابیده بود. نداشت
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بهش نزدیک . باز داشت خواب میدید. محو تماشای مها بودم که نفس کشیدنش نا منظم شد

 "...آروم... آروم مها "شدمو موهاشو نوازش کردمو آروم گفتم 

دستشو گذاشت رو . خواب بود.اعث شد به پشت دراز بکشمخواب و بیداری برگشت سمتمو بتو 

  "نمیذارم "دستشو نوازش کردمو گفتم  ". نذار به من برسن "سینمو زیر لب گفت 

 "بیا بغلم بخواب  "اینو گفتمو دستمو بردم زیر سرشو گفتم 

 "خوشبویی چقدر"سرشو گذاشت رو بازومو زیر لب گفت 

اگه بدونی االن تو این لحظه و تو این . و مست میکیناگه بدونی خودت چقدر خوشبویی و من

 ...حال چقدر از کنارت بودن خوشحالمو هم زمان تو عذابم

. از حس مها کنار خودش خوشحال بود اما بیشتر از اینا میخواست . گرگ درونمم مثل من بود 

باید امشبو .مموهای مها را بوسیدم و سعی کردم بدون توجه به عطر مها و داغی تنش یکم بخواب

 .به صبح برسونم

 

 :::::::::::::مها

 . احساس کردم بهترین خواب زندگیم بود. با صدای پرنده ها بیدار شدم

 .کنار تنم گرم بود...چرا....اما

دست البرز دور . سرم رو بازو البرز بود... اما چطوری...رو البرز خوابیدم...اوه . چشمامو باز کردم 

سعی کردم آروم پامو . انقدر شوک شده بودم نمیدونستم چکار کنم. برز تنمو یه پام رو رون ال

 . از رو پای البرز بردارم و بدون بیدار شدن البرز برگردم به حالت قبل

خداکنه نفهمه اینجوری بهش داشتم تجاوز . سته شد و اومد رو تختخحتما شب از کاناپه 

به صورت البرز  .ین چه کاری بود کردیمها آخه ا. تو دلم به پرروئی خودم خندیدم. میکردم

 .که سریع چشماش باز شد و نگام کردپامو برداشتم  نگاه کردمو آروم

. و از بغل البرز اومدم بیرون "ببخشید  "لبمو گاز گرفتمو گفتم . از خجالت مطمئنم سرخ شدم

 "من برم تا کسی منو اینجا ندید  "تو گلو خندید و گفت 

البرز تو یه حرکت خیلی عجیب خم . هر دو رو تخت نشستیم. فت از این حرفش خنده ام گر

 .شد و گونه ام را بوسید
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چشمامو بستمو قبل اینکه باز کنم البرز دیگه تو اتاق . داغی لبش رو صورتم بدنمو بیحس کرد

 . نمیدونستم البرز را بخوام یا جلو خودمو بگیرم. نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. نبود

 .کشیدم نفس عمیق

 .دستمو گذاشتم جایی که البرز چند لحظه پیش بوسید

 .هنوز داغ بود

 ...چرا منو بوسیدی...چرا انقدر برام خواستنی هستی...لعنت به تو البرز 

اگه چیزی بخوام بهش . من یه دختر مستقلم .ه کردمبه خودم نگا. شدمو رفتم جلو آینه بلند

  . یرمگ رش نرفت حالشو حسابی میاینبار البرز حرکتی کرد و تا آخ. میرسم

 .البز خان یا شروع نکن یا شروع کردی تا آخرش باید بری

نکنه البرز ار . بدنم یخ کرد . تو این فکر بودم که رویا بدون در زدن اومد تو اتاقمو سراسیمه بود

ی را باید برم سام... باید کمکم کنی  ...مها  "نگاش کردم که گفت . اتاقم رفت بیرون را دید

 "ببینم اما کسی نفهمه

 .یه نفس راحت کشیدم پس به من مربوط نبود

 .هنگ بودمدر درگیر البرز بود که قمغزم ان "سامی؟ "

 ". سامی دیگه ... مها "

اما سامی . رویا عاشق سامی بود. سامی. تازه مغزم جواب داد "دوست پسر مخفیت. اوه سامی "

شه به چشم یه دختر کوچولو با رویا برخورد میکرد و خیلی از رویا بزرگتر بود برا همین همی

 .رویا حرص میخورد

 "سامی دوست پسر من نیست"

 "چکار از دست من بر میاد؟. حرص نخور حاال"

هیچی االن رفتیم پایین من پیشنهاد میدم بریم اسب سواری تو هم ذوق کن که کسی نگه "

 "حله؟. بعد من تو جنگل سامی را دو دقیقه میبینم. نه

 "اسب؟ رویا من که بلد نیستم"

 "اول بهت یاد میدم .کاری نداره به خدا"

 "رویا"



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

88 
 

 "قبول کن. توروخدا مها عاشقتم "بغلم کردو گفت 

 "تو جنگل تنهام نذاریفقط قول بده . باشه رویا"

 "خیالت تخت"صورتمو محکم بوسیدو گفت 

 

 :::::::::::::البرز 

. رده بود اما به هر سختی بود خودمو کنترل کردمتحریکم کتمام شب بوی مها و بدن گرمش 

. اما نمیفهمم چطوری . حاال دیگه مطمئنم بوی منو حس کرده. میدونم مها به من حس داره

بالخره یه بوس کوچولو جایزه یه شب خودداری . دست خودم نبوداما . نمیخواستم ببوسمش

 .من میشد که

بود اما قبل اینکه کار دست هر دومون بدم زدم مها چشماشو بسته بود و میدونم منتظر ادامه 

 . ترل کردم با یه حرکت اشتباه همه را به باد میدمکل شب خودمو کن. بیرون

 .یه دوش آب سر از هر چیز دیگه ضروری تره. وارد اتاقم شدم و مستقیم رفتم داخل حمام

من مها اول به من  همه دور میز نشسته بودن با ورود. دوش گرفتمو رفتم پایین برای صبحانه

نمیدونم چرا از این . گونه هاش رخ شده بود. نگاه کرد اما بعد سریع سرشو انداخت پایین 

 "معلوم خوب خوابیدی  "امیر گفت . خیلی برام شیرین بود. خجالت مها انقدر لذت میبرم

سرخ شدن صورت مها از حرف امیر باعث شد . حرفش متوجه لبخند رو صورتم شدمبا این 

 "آره خیلی وقت بود اینقدر خوب نخوابیده بودم "ونم اخم کنم و گفتم نت

نمیدونستم . حاال به وضوح نیشم باز بود. با حرف من چای پرید تو گلو مها و به سرفه افتاد 

 . س با یه دختربخوابم و صبح فقط با اذیت کردنش انقدر سر حال شم..میشه شب بدون سک

 "خوبی؟ چت شد یهو  "رویا سریع زد پشت مها و گفت 

 "چایی پرید تو گلوم...خوبم..خوبم "مها برده بریده گفت 

 "بیا لقمه بخور بعدش بهتر میشی"یه لقمه داد به مها و گفت  امیر

این دوتا وروجک خیلی شیطونن . متوجه نگاه دو قلو ها شدم که بین من و مها رد و بدل شد

جب آرمین کردم که حساب خودشو بکنه و یه اخم به قیافه متع.  باید حواسم بهشون باشه

 .مشغول صبحانه شدم
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 ".میخوام به مها بعد صبحانه اسب سواری یاد بدم "رویا گفت 

 "سواریم ایول عاشق اسب "مها هم خوشحال گفت 

 "....تو  "رامین بلند خندید و گفت 

 "مها این خودش ناشیه ها با طنابش نری تو چاه "آرمین گفت 

بعد رو  "دروغ میگن مها "مها رنگش پرید و به رویا نگاه کرد که رویا گفت  با این حرف آرمین

 "گو من بلدمبالبرز  "کرد به منو گفت 

 "اما از خونه دور نشین . رویا وارده خیالت راحت  "خندیدمو گفتم 

 . دادندخترام سر تکون 

 ::::::::::::مها 

رویا . عجب غلطی کردم قبول کردم. دستام از ترس عرق کرده بود و سیخ نشسته بودم رو اسب

افسار را شل کن تا حرکت کنه . ربه بزنآروم به شکم اسب ض. نترس . مها ریلکس باش "گفت 

" 
 "نمیشه من همینجا وایسم تا تو بری "

 "مها بیا خواهش میکنم "

رویا . آروم حرکت کردناسبم شروع کرد به . نفس عمیق کشیدمو کاری که گفت را انجام دادم 

 ". سمت چپ را بیشتر بکش تا بچرخه این سمت. فت گ

رویا خسته شد و اومد کنارمو گوشه افسار روا خودش . اما اسبم ایتاده بود و تکون نمیخورد 

 "اصال بیا با خودم  "کشید و گفت 

با حر حرکت اسب قلبم میومد تو دهنم یکم رفتیم تو جنگل هما هنوز نزدیک خونه بودیم به 

 "یا من همینجا میمونم تو برو صحبت کن و برگردرو "رویا گفتم 

 "اینجا؟"

 "برو تو . آره "

 "سر تکون دادو گفت . فکر کنم از اسب سواری من نا امید شده بود . یکم دو دل نگام کرد 

 "اگه ازیت شدی برگرد سمت خونه. زود میام
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اما تو ظاهر . خونه تو دلم میخواستم رویا بیخیال شه یا منو برگردونه  "باشه خیالت راحت "

من  "رویا هم چنان دو دل بود که گفتم . تو رفاقت نمیشه کم گذاشت . سعی کردم اوکی باشم

 "عاشق جنگلم تو برو من از اینجا لذت میبرم تا برگردی

 "زود میام... باشه "

اما دیگه . همون لحظه که رویا بین درختا گم شد من پشیمون شدم. اینو گفت و حرکت کرد

 . صدای پا شنیدمو برگشتم سمت صدا. وددیر ب

 "مربیت کجا در رفت؟ "و گفت  البرز دستاش تو جیبش بود و داشت به من نزدیک میشد

خواست مجبورم کنه برم ...از من نا امید شد  "سعی کردم به خودم مسلط بشم و گفتم 

 "دنبالش

 "پس چرا اینجایی"

 "نمی دونم چرا راه نمیره  "

نمیدونستم  "برو جلوتر بشین . پاتو از رکاب بیار بیرون  "د کنار پام و گفت البرز خندید و اوم

البرز دستشو گذاشت دو طرف زین و پاش را گذاشت رو .  هدفش چیه اما حرفشو انجام دادم

 .رکاب و با یه حرکت پشت سرم نشست 

فس تو با صدای البرز تازه متوجه شدم ن. از شوک حرکتش و تماس بدنم با بدنش خشک شدم

 ". سر زین را بگیر. افسارو بده من "البرز گفت . سینه ام حبس شده بود و نفس کشیدم 

 "فقط نباید بترسی "دوباره گفت . افسارو از دستم گرفت و منم سر زین را گرفتم

با هر حرکت اسب انگار بیشتر به هم نزدیک . با این حرف به اسب ضربه زد و حرکت کردیم

کردم معذب شده  از چیزی که حس می... دن البرز را حس میکردمحاال قشنگ ب. میشدیم

. خودتو شل کن. با ریتم حرکت اسب همراه شو  "البرز سرش را آورد کنار گوشمو گفت . بودم

 "سوار کار و اسب وقت حرکت یه نفر میشن ... باید با اسب یکی بشی

. مو بدنش پشتم فکر نکنمسعی کردم به حرفای البرز تمرکز کنمو  به داغی نفسش کنار گوش

  "حاال افسار را تو بگیر  "یک کم یکم ریلکس شدمو ترسم ریخت که البرز گفت 

 "من همینجوری راحتم... نه "

 "پس کی بود گفت عاشق اسب سواریم "با این حرفم خندید و گفت 
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 "فکر نمیکردم انقدر سخت باشه  "گفتم 

 "همه چی این زندگی سخته"

یه لذتی هست که به اما بعد هر سختی  "برگشتم سمتش که گفت  با حرفش جا خوردم و

  ...گردنمو بوسید اونم خم شد و . ناخداگاه لبخند زدم ".سختی کشیدن می ارزه

 

اما پایین گوشمو بوسیده . موهامو پشت سرم بسته بودم و البرز دسترسی کامل داشت به گردنم

باهام اومد  هم البرزسر اما . ازش دور کردم نممناخداگاه گرد .بود و باعث شد تمام بدنم داغ شه

البرز لبشو . جابه جا شمرو اسب بودیم و بیشتر از این نمیتونستم . و لبش از گردنم جدا نشد

 "حیف که رو اسبیم  "حرکت داد به به سمت گوشم و تو گوشم گفت 

بمو گاز گرفتم تا سریع ل. با این حرفش تمام هوای تو ریه هام خالی شد و نا خداگاه آه گفتم

 . سرشو برد عقب و من بالخره نفس کشیدم. صدایی ازم در نیاد

حرف با ! پس چرا االن انقدر کم آوردم... این من بودم که صبح گفتم خودم تا آخرش میرم

... روع میکردیمداشتیم شاما میترسیدم از راهی که میخواستم البرز را . عمل یه دنیای متفاوته

 ...بودیم شروع کرده... نه 

البرز از . از جنگل اومدیم بیرونو رفتیم سمت اصطبل. یهو به خودم اومدم دیدم رسیدیم خونه

دست گذاشتم رو شونه اش و پریدم . اسب پرید پایین و دور کمرمو گرف تا منو بزاره رو زمین

بودم و بین اسب و البرز گیر افتاده . هنوز دستش دور کمرم بود. اما البرز عقب نرفت . پایین

نمیخواستم اینبار هم مثل قبل ضایع . دستام همچنان رو شونه البرز بود که  خیره شد به لبام 

داغی لبش را . اما وقتی سرشو خم کرد سمت لبام ناخداگه چشمام بستمو منتظر موندم. شم

برز ال. پیچیدتمام بدنم داغ شد و تو دلم . که رو لبم حس کردم انگار دنیای دور و برم محو شد 

ناخداگاه دستم رفت تو موهاش و رو . یه دستشو از کمرم آورد باال و منو به خودش چسبوند

لب پپائینمو مکید و در حالی که ص یالبرز خیلی حر. بوسمون شدید تر شد. نوک پا بلند شدم 

 .سرشو ازم دور میکرد لبمو با دندون گاز گرفت و ول کرد

 اباورم نمیشد من البرز ر. ر دو نفس نفس میزدیمه. زل زدم البرز چشمامو باز کردم و به

نا خداگاه لبمو با زبونم تر کردم که  البرز لبام هنوز داغ بود ،... طعمشو حس کردم... بوسیدم
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دستش رو تمام بدم حرکت . دوباره خم شد و اینبار خیلی شدید تر از دفعه قبل منو بوسید 

که با صدای پای اسب هر دو از سمت گردنم  لبشو برد .بین پام از داغی می سوخت .می کرد 

همون . کابینش البرز بدون هیچ حرفی افسار اسب را گرفت و اونو برد سمت . هم فاصله گرفتیم

 "...اینجایی...مها "لحظه رویا از در اومد تو و با ترس نگام کرد و گفت 

. ز تو شک بودمهنو. نمی دونستم چه قیافه ای دارم اما هر چی بود میدونستم آشفته است

 "رویا از اسب اومد پایین و بغلم کرد و گفت . خواستم چیزی بگم که فقط لبام باز و بسته شد

 "!خیلی ترسیدی ؟. معذرت میخوام

 "البرز اومد کمکم... نه.... ام"

 "...ببخشید  "رویا صورتمو بوسید و گفت 

منو میکشه  بخاطر این  "فت رویا  آروم گ. بدون حرفی از کنارمون رد شد و رفت بیرونالبرز 

 "کار

منم گفتم برا اینکه مجبورم کنی . تا تو رفتی اومد... نترس  "یکم به خودم اومدمو گفتم 

 "گذاشتی رفتیحرکت کنم 

 "مدیونتم . مها به خدا تکی  "دوباره بغلم کرد وصورتمو بوسید وگفت 

 "حاال دیدی عشقتو  "خندیدمو گفتم 

 ".خیلییی خوب بود . آره اوف  "فت صورتش برق زدو گ

 "تعریف کن ببینم. معلومه چشمات برق میزنه "

بعد نهار اتاق من . دارم میمیرم از گشنگی  "و گفت خندید و اسبش را برد سمت کابینش 

 ".پشت در های بسته باید یه جلسه محرمانه برگزار کنیم

 

 ::::::::::::::البرز

دوش آب . نمیتونم کنار مها خودمو کنترل کنم اصال. ماه کامل اینجوری شدممیدونم بخاطر 

این  .لبمو مزه کردم قبل اینکه آب طعم مها را از لبم پاک کنه. سرد را باز کردمو رفتم زیرش

  .حتما مها را نشون کرده بودماگه رویا نیومده بود . دختر عجیب خواستنیه
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لبای نرم و . بود  هم اضافه شده کرد و حاال که بوسیدمش طعمش بوی مها دیوونه ام می

برای اولین بار ... اینجوری آروم نمیشم. سرمو تکیه دادم به کاشی های سرد حمام. داغش 

اما وقتی کنار مها . من قول دادم هیچوقت کسی را تبدیل نکنم. اینجور تو زندگی معلق شدم

 . هستم انگار یه آدم دیگه ام

هیچ وقت . گرگ درونم دیوونه اش شده از اولین بار که دیدمش... کاش مها هم گرگینه بود

 .سابقه نداشت این احساسم و در عجب بودم از خودم

گرگ درونم  .امشب ماه کامله اگه نزدیک خونه بمونم مطمئنم گردن مها فردا نشون منو داره 

مها حتی . اما به چه قیمتی... آره تو دوست داری اونو مال خودت کنی. با این فکر به وجد اومد 

شاید اگه بفهمه اومده بین یه گله گرگ که هر لحظه بخوان می تونن . نه ما چی هستیمنمیدو

 ...تبدیل بشن برای همیشه از اینجا بره

امشب فقط ما قدرتمون . فعال مهمترین کار حفظ امنیت مهاست. کسی نمیدونه چی پیش میاد

تونه نقشه اش را عملی باید مطمئن باشم نمی. امشب مانی هم قدرتمند تره. چند برابر نمیشه 

 .کنه

شیفت دادم و دنبالشون . بزارم تنها باشنامروز وقتی مها و رویا وارد جنگل شدن نتونستم  

این ... وقتی دیدم مها تنهاست اول فقط میخواستم برش گردونم خونه اما این بوی لعنتی . رفتم

سردم فکرمو از مها پاک  حتی دیگه دوش آب.  شیر آب سردو بستم ...بو مغزمو از کار میندازه

  ....نمیکنه

 :::::::::::::: مها

 با. بود آشپزخونه تو سال میان خانم یه و بود پیچیده سبزی قرمه بوی. خونه تو اومدیم رویا با

 "... گلی " گفت و سمتش دوئید رویا که سمتمون چرفید ما ورود

 اومد گلی بغل از رویا "من کوچولو دختر به " گفت و کرد بغل رو روی محبت با هم گلی

 "کوچولو؟ می گین همه چرا سالمه 01 من بابا ای " گفت و بیرون

 با "کوچولو خانم ببینمت اینجا بیا " گفت منو به کرد رو بعد "کوچولویی همیشه من برا تو"

 بدم دست که جلو دستموبردم کردمو سالم. سمتش رفتم زدمو لبخند ناخداگاه گلی حرف این

 "دخترم اومدی خوش " گفت و رویا مثل ردک بغلم گلی اما
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 ". خوشوقتم آشنائیتون از مرسی " گفتم کردمو جور و جمع خودمو اما بودم خورده جا یکم

 شاید. میدم عرق بوی نکنه. کرد بو منو کردم حس کنه جدا خودش از منو یگل اینکه قبل

 ساالد یه دخترا شما".   گفت زدو لبخند بعد و کرد نگام تعجب با گلی. کردم فکر اشتباه

 ".است آماده نهار کنین درست

 "دیگه شده شلوغ حسابی برت و دور. شدی دار نوه میگم تبریک جون گلی راستی " گفت رویا

 های بچه از زودی به هم خونه این حاال.  خوبه خیلی.  دخترم مرسی " گفت و خندید گلی

 " میشه پر البرز

 عکس منتظر انگار اونم...  گلی سمت برگشتم حرفش این با که شستم می دستمو داشتم

 سر برگشت و زد هم بخش رضایت لبخند یه.  کرد می نگاه منو داشت چون بود من العمل

 .کارش

 گرفته استرس.  زد بخش رضایت لبخند حاال و کرد نگام کنجکاو اول چرا. زد حرفو این چرا

.  عاشقانه رابطه یه وسط پریدم من کنهن وای. کنه ازدواج گلی دختر با قراره البرز نکنه. بودم

 "چیه؟ ات نوه اسم جون گلی " گفتم و کنم باز بحث یه کردم سعی. خبره چه میفهمیدم باید

 "آرام آرتین، آرتا، " گفت لبخند با

 "؟ قلو سه " شد گرد چشما

 " بدم نشون بهتون را عکسشون بندازین یادم شد تموم کارم...  آره " گفت و خندید

 "خوبه؟ دخترت " فتگ رویا

 ". شد خوب زود خداروشکر آره"

 

 سه با کنن می حالی چه االن پسرات گلی " گفت رویا که  کنیم درست ساالد نشستیم رویا با

 ."قلوها

 "....هان بچه دیوونه آره " گفت و داد تکون سر گلی

 تو. نه ای داره مجرد دختر گلی ببینم میخواستم. نمیرفت میخواستم من که سمتی اون بحث

. سمتش برنگشت من جز کسی. پایین اومد ها پله از البرز که بپرسم سوال چطور بودم این فکر
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 چرا  نمیدونم.  دهنم تو میومد داشت قلبم چرا نمیدونم. زد کج لبخند یه و زد زل چشمام تو

 . است نگفته حرف کلی لبخند این پشت کردم می حس

 سرمو " داره دوستت زنت مادر.  اومدی موقع به تدرس " گفت البرز دیدن با و برگشت گلی

 .نشه صورتم سرخی متوجه کسی که پایین انداختم

 " اش نداشته زن مادر " گفت و خندید رویا

 میکردی جمع جنگل از هاتو بچه باید سن این تو " گفت و کرد میز چیدن به شروع گلی

 "البرز

 تازه من بابا... سالمه چند انگار میگی ریجو یه " گفت و در سمت رفت که کردم نگاه البرز به

 .بیرون رفت در از و زد چشمک بهم کردو نگام "جوونیمه اول

 پریدم جام از گلی صدای با!!!  من به!!!  زد چشمک! البرز؟ بود من با! االن؟ شد چی. بودم هنگ

 "... بود زنده مادرت اگه. جوونیمه اول میگه گنده خرس " گفت که

 "میومد؟ بر البرز پس از مامان میکنی فکر " فتگ و خندید رویا

 ".کرد می گوش را حرفش البرز که بود کسی تنها مادرت. آره" گفت دادو تکون  سر گلی

 همیشه. کشید می سیگار داشت و بود ایستاده ها هنرد کنار البرز. کردم نگاه را بیرون پنجره از

 سال 01 با نفر یه از نمیکردم فکر هیچوقت اما باشه افتاده جا مقابلم طرف داشتم دوست

 اما... اما...نمیداد نشون وضوح به را اختالف این البرز ظاهر درسته. بیاد خوشم سنی اختالف

 .گذشت ازش راحت بشه که نیست چیزی سال بیست

 البرز هدفنمیدونم واقعا ... با فکر کردن بهش دلم دوباره پیچید . یاد بوسمون تو اصطبل افتادم

 .اینجوریم همه با من کنه فکر نکنه. کنه نگاه سرگرمی چشم به من به نکنه... چیه

م و ببین به کجا دید را طرف روزه دو. میکنه فکر اینجوری مراجب مسلما ماحمق یلیخ

 عصبانی یهو چرا خوبی؟.. مها " گفت رویا. شد خورد خیلی خودم دست از اعصابم.... رسیدم

 "شدی؟

 "افتادم اهماشتب یه یاد... خوبم...ام"

 " منه مامان خوابگاه تو مها " گفت و گلی به کرد رو بعد "میکنی اشتباهم تو مگه ؟ اشتباه"

 "سالمی هنوز چرا بگو پس " گفت و خندید گلی



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

26 
 

 "نیستما مسئولیت بی من انقدرام بابا ای " گفت و خندید رویا

 

 " بازدید جا چند رفتن نمیان نهار امروز پسرا " گفت شد وارد لحظه همین البرز

 زود باید من که بشین بیا پس " گفت کردو جمع را بشقاب تا سه و داد تکون سر گلی

 "برگردم

 رویا.  بود کرده جمع را میز دیگه سمت های بشقاب گلی. من کنار نشست و داد تکون سر البرز

 کنار یا شستن می من کنار باید یا البرز. ضلع دیگه میز اما کنارش من و بود نشسته میز انتهای

 حس. میزد تند قلبم دوباره. بشینه من کنار بیاد نداشتم انتظار.  من روی به روکه می شد  رویا

 مغزم اما سوخت می آتیش تو البرز برای جسمم. البرز سرگرمی و بازیچه. شدم بازیچه میکردم

 .کنم می ارزش بی خودمو دارم گفت می

 گذاشت را دستش البرز که بشینم دیگه جای غذا آوردن برای کمک بهونه به شم بلند خواستم

. دید نمی را البرز دست کسی نشستنمون موقیت بخاطر. داشت نگه جام سر منو پامو رون روی

 " میدی بهم را ساالد ظرف " گفت که کردم نگاش تعجب با

 چرا حاال.  میشد دور ازم همش که دیشب تا. کنه می رفتار اینجوری چرا البرز فهمیدم نمی

 . نشست و اومد برنج دیس با هم گلی و دادم بهش را ساالد ظرف. شد عوض یهو

 "شده پر جنگل تو توریست و شد تابستون باز " گفت البرز به رو گلی

. بود دلم تو بدی استرس یه.  نکردم بلند سرمو اما کرده اشاره من به سر با البرز کردم حس

 "مصرف بار یه بطری و ستیکیپال کیسه از شده پر جا همه آره  " گفت رویا

 "نیست زوری درمانش شعوری بی. کرد نمیشه کاریش.  میگذره " گفت البرز

 "داشتی؟ دوست رو اینجا جنگل دخترم مها " گفت گلی

 اتفاق انگار بود؟ رفته یادم از همه چرا... چرا...  جنگل اتفاقای سمت رفت ذهنم گلی حرف با

  " گفتم کردمو بلند سرمو.  میکنه دور چی همه از ذهنمو. البرزه حضور بخاطر همش!  نیافتادن

 "مرموزه زیاد اما. داشتنیه دوست خیلی

 " گفتم آروم خیلی و البرز سمت برگشتم. شد غذاش مشغول و زد لبخند بهم گلی حرفم این با

 "بدی توضیحاتی یه برام بود قرار
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 ام ریه تو نفس.  کرد نوازش پامو و کردن اکتفا همین به اینبار اما. پام رو گذاشت دستشو دوباره

 "نهار بعد" گفت و زد شیطونی لبخند و شد حالم متوجه.  بود شده حبص

 "؟ نهار بعد چی " گفت تعجب با رویا

 "مها دیشب  سواالی جواب " گفت و برداشت پام روی از دستشو آروم البرز

 .پیچید می دلم و نداشتم اشتها دیگه. بودم ساکت منم. کرد سکوت رویا

 

 :::::::::::::البرز

 

 تا اما. بیرون اومدم نمیشم نزدیک مها به دیگه که فکر این با حمام از. شدم می دیوونه داشتم

 چیزی هیچ با کنه می زنده وجودم تو مها که هیجانی.  شد بخار انگار تصمیماتم تمام دیدمش

 وقتی... میشه جبمتع وقتی... میکشه خجالت وقتی مها چشمای.  نیست مقایسه قابل

 .کرده طلسمم انگار. جذابه برام دختر این وجود همه... میخنده

. اشتباهه دادن ادامه اینجوری.  کنه استفاده میخواد مها لمس برا فرصتی هر از درونم گرگ

 ...میره ای... میمونهمها با من  یا...  قماره زندگی.  بگم مها به  را حقیقت کم کم باید

 من مها. بود عالی. گلی مرسی " گفتم گذاشتمو سینک داخل بردم ظرفمو شد تموم که غذام

. کردم نگاه مها به پنجره از کردمو روشن سیگار یه. بیرون رفتم ".بیا خواستی وقت هر بیرونم

 نگام یهو  اونم چون. شد من نگاه متوجه انگار. کردن می جمع را میز داشتن و بودن شده بلند

 .کرد

 . بیرون اومد و رویا حرف به داد تکون سر مها. شد ما نگاه متوجه هم رویا نم به مها نگاه از

. بزنیم قدم و پایین بریم که کردم اشاره ها پله به. سمتش رفتم کردمو خاموش سیگارمو

 " البرز " گفت مها. شدیم جنگل وارد و اومد همراهم

 "...مه"  گفتم لب زیر داشت شیرین حس یه برام مها لب از اسمم شنیدن

 " سالته 40 واقعا نمیشه باورم"

 "چطور؟"نگاش کردمو گفتم .  خوردم جا سوالش از

 "گاهی حس میکنم کمتری... نمیدونم "سر تکون داد و گفت 
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 "سالمه 40اما من واقعا ... سن فقط یه عدده "خندیدمو گفتم 

 "!مانی چیه؟ "یکم تو سکوت راه رفتیم که مها گفت 

مثال ... اما دنیا همیشه اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست...کنم برات نمیدونم از کجا شروع "

 "هیچوقت فکر میکردی چنین توانایی داشته باشی که با طبیعت یکی شی ...خود تو 

 "راستش من هنوز نمیدونم چه توانایی دارم"

 "چرا دوباره امتحان نمیکنی؟ "خندیدمو کنار یه درخت ایستادمو گفتم 

بعد چند لحظه . کردو دست گذاشت رو بدنه درخت و چشماش را بست با تعجب نگام 

 "چطور میتونم؟ حتی خودمم از اون باال میبینم  "چشماشو باز کرد و گفت 

 "میتونی تو طبیعت محو شی...این فقط بخشی از توانائئ توئه  "

 "محو شم؟"

 "آره مثل اون روز که تو جنگل خوابت برد و رویا تو را ندید "

 "! من ؟...م نمیشهباور"

 " .سعی کن حس کنی با درخت یکی هستی چرا امتحان نمیکنی؟ تکیه بده به درخت و "

 ". اونوقت چطور بفهمم محو شدم "

 "همش به خواستنت مربوطه. امتحان کن خودت میفهمی "

دست بردم جایی که چند . بعد چند لحظه محو شد . حرف منو اجرا کرد و چشماش را بست 

 "دستتو بردار حس قلقلک بهم میدی  "خندید و گفت . اثری از مها نبود ...بود لحظه پیش

وای باورم نمیشه من ..باورم نمیشه  "خندیدمو دستمو بردم عقب که دوباره ظاهر شد و گفت 

 "باورم نمیشه... مواد نزده باشم تو توهم باشم...من خواب نیستم که؟...محو شدم 

آروم  "که بی اختیار دست بردم دور کمرشو گفتم میپرید  و باال پایین انقدر ذوق داشت

 "تازه این یه بخشی از توانایی های توئه... آروم...

که منو از خود بی خود کرد لبمو گذاشتم از گرفت پایینش رو گ لب. آروم شد و نگام کردیهو 

عی کردم س. صدای ضربان قبل مها و خودمو میشنیدم که به طرز عجیبی با هم میزد. رو لبش

 .حلقه دستمو دورش محکم کنم که آروم سرشو کشید عقبو از بغلم رفت بیرون

 "...من نمیفهمم چم میشه که... من "سرش پایین بود و نگام نمیکرد و گفت 
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  "...کسی را بوسیدم ... که  تو اصطبل اولین بارم بود " ادامه داد ولبشو گاز گرفت 

اما فکر  ...بود که باعث شده بود دوباره ببوسمش  همین...حس کرده بودمناواردی مها را 

من نمیخوام  "صدای مها منو از افکارم آورد بیرون که گفت ... اش باشم نمیکردم اولین تجربه 

چرا با تو مغزم ...نمیدونم چرا ... بودممن هیچوقت اینجوری ن... یه سرگرمی و تفریح باشم

 "خاموش می شه و احساسم برای خودش عمل میکنه

 "...تو نمیدونی من چی میکشم  "بهش نزدیک شدمو زیر لب گفتم 

تو چشماش نگاه . چونه اش را گرفتمو سرشو بلند کردم. یه قدم رفت عقب و خورد به درخت 

یه غم و تنهایی که انگار وجودمو سمت خودش . اما یه غمی بود ...خواستن موج میزد . کردم

 . میکشید 

 . و گذاشتم رو لبشو ساکتش کردم لبم "...البرز  "خمار گفت 

اما نمیتونستم ... برا مها قابل درک نبود ... نمیتونستم االن از احساسم بهش بگم...نمیتونستم 

تو برای من از هر اتفاق دیگه زندگیم  "لبشو مکیدمو رفتم سمت گوشش و گفتم . بذارم بره 

 "جدی تری 

هر لحظه . لبم کنار گردن مها بود . د با این حرفم آهی گفت که گرگ درونمو وحشی تر کر

 .میتونستم مها را مال خودم کنم

 .نفس عمیق کشیدم ازش جدا شدم و . اما لیاقت مها بیشتر از اینهاست 

دیگه هیچکس جلو اگه جلو خودمو نگیرم  "سر تکون دادمو گفتم . با بهت داشت نگام می کرد 

 "دارم نیست 

 . ن لپاش گل انداختو سرشو انداخت پایی

کاش همیشه از حرفام گونه هاش گل . یدن های مها برام خیلی شیرین بود این خجالت کش

بیا یکم دیگه قدم  "دلم میخواست سرخی گونه اش را ببوسم اما پشت کردمو گفتم .  بندازه

 "بزنیم 

 

 ::::::::::::::مها 
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م البرز بهم چی پشت سر هم اتفاق افتاد که هنوز داشتم هضم میکردهمه چی انقدر سریع و 

داشت ازم دور میشد . یعنی واقعا اونم حسش به من انقدر شدید و دیوونه کننده بود ... گفت 

درست مثل تو  "بالخره البرز گفت . سریع خودمو بهش رسوندم و تو سکوت کنارش قدم زدم

متفاوت  تو این جنگل خیلی ها هستن که نیروهای... که این نیرو را داری ، مانی هم نیرو داره 

 "تنها مزیت جنگل ما اینه تمام افراد اینجا صلح طلب هستن ... دارن، بهتره بگم تو این دنیا 

فقط کافی بود البرز بگه مانی ... انگار اون بود ... آره ... توایالیت ... انگار تو یه فیلم تخیلی بودم

 .که فیلم تکمیل شه  خوناشامهو خودش هم  گرگینه است

 "یکنم تو یه فیلم تخیلی هستم احساس م "گفتم 

 "شاید فیلمای تخیلی واقعا تخیلی نباشن "

 "...چرا چیزای دیگه وجود نداشته باشه ... اگه من واقعا میتونم محو بشم... آره "

خیلی ها نیروی خاصی .  خیلی ها نیروهای متفاوتی دارن اما خودشون هم نمیدونن ... دقیقا "

 "ندارن اما بعد بدست میارن

 "چطوری؟ "پرسیدم . ز حرفای البرز یکم گیج شده بودم ا

 "اون یه آدم عادی بود تا اینکه خودش خواست متفاوت باشه ... خب مثال مانی  "

 "چرا ؟ االن چیه ؟"

فقط میخواستم کلیت قضیه را بدونه و کم .  نمیخواستم برای مها توضیح بدم مانی خوناشامه

خب فکر میکرد چیز جدیدی که میشه از یه آدم  "فتم کم این بحث را باز کنم برا همین گ

برا ... پشیمونه و میخواد برگرده حالت قبل اما االن ... تبدیل شد  برای همین. عادی باحال تره 

 "همین تو را طلسم کرد تا با استفاده از نیروی تو خودشو برگردونه 

 .مها سر جاش ایستاد

 "من میتونم کمکش کنم برگرده ؟ " بالخره گفت. چندبار پلک زد و نگام کرد 

... واقعا رویا راست میگفت مها یه انسان مهربون و بی نقصه .  از این حرفش خنده ام گرفته بود 

کمک به کسی که ... واقعا تو این لحظه تنها چیزی که به ذهنش رسید کمک به مانی بود 

 . میخواست اونو بکشه 
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این وسط شاید ... اون باید سعی کنه تو را بکشه ... نمیتونی کمک کنی "سر تکون دادمو گفتم 

شایدم اینا فقط  ...درخت زندگی برای نجاتت درخواست مانی را قبول کنه و اونو برگردونه 

 "افسانه باشه و تو کشته شی 

 "یعنی چی ؟ "

 "همش در حد حرفه ..کسی تا حاال این کارو نکرده  "

 "چرا میخواد برگرده؟چیه ؟ مانی  "

 "چه فرقی داره ؟... نمیدونم "سعی کردم طفره برم و گفتم  بازم

 "من دیدمش که تو جنگل موازی ماشین ما میومد مانی چیه ؟... البرز "

به ساعتم نگاه . دیگه بحث داشت خیلی سخت میشد  "... اون توانایی مانیه مثل توانایی تو  "

 "حبتمون بمونه برای بعد؟مها من یه جلسه مهم دارم ادامه ص "کردمو به دروغ گفتم 

حق داشت یه کوه اطالعات تو چند دقیقه بهش داده بودم و حاال . چهره اش خیلی مبهوت بود 

 .سر تکون داد برام و تو سکوت برگشتیم سمت خونه. هضم میکرد  باید اونارو

 ایدش وسط این...  بکشه را تو کنه سعی باید اون... کنی کمک نمیتونی " گفتم دادمو تکون سر

 تو و باشه افسانه فقط اینا شایدم... کنه قبول را مانی درخواست نجاتت برای زندگی درخت

 " شی کشته

 "؟ چی یعنی "

 " حرفه حد در همش.. نکرده کارو این حاال تا کسی یعنی "

 "برگرده؟ میخواد چرا ؟ چیه مانی "

 "؟ داره فرقی چه...  نمیدونم" گفتم و برم طفره کردم سعی بازم

 "میومد ما ماشین موازی جنگل تو که دیدمش من ؟ چیه مانی...  لبرزا"

 . میشد سخت خیلی داشت بحث دیگه "...  تو توانایی مثل مانیه توانایی اون "

 برای بمونه صحبتمون ادامه دارم مهم جلسه یه من مها " گفتم دروغ به کردمو نگاه ساعتم به 

 "بعد؟

 .  بود مبهوت خیلی اش چهره

 .  میکرد هضم اونارو باید حاال و بودم داده بهش دقیقه چند تو اطالعات کوه یه تداش حق
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 .خونه سمت برگشتیم سکوت تو و برام داد تکون سر

 :::::::::::::: مها 

 

 یه البرز رفتار و حرفا. بود پر سرم... است خونه گفت که سمتی میرفتیم سکوت تو البرز کنار

 ...دیگه طرف یه هم خودم روینی.  طرف یه مانی ماجرای.  طرف

 

 این و بکشه تورو بخواد یکی میشه باعث همین اما داری انگیز هیجان نیروی یه بفهمی یهو

 فکر با حتی... منی زندگی اتفاق ترین جدی تو بگه بهت خوشتیپ مرد یه نه پسر یه وسط

 درخت ریشه یه هب کرد گیر پام که بودم فکرا این تو. میشد خالی دلم هم البرز حرف به کردن

 . نگفت چیزی و خندید لب زیر. نیافتم تا گرفتم را البرز بازوی و

 

 چی " کردی نگاش ایستادمو  منم.  ایستاد البرز که بود شده معلوم درختا بین از خونه دیگه

 "شده؟

 

 .دادم پس نگاشو و باال انداختم ابروهامو.  کرد نگام مرموز سمتمو برگشت

 

 که عقب رفتم قدم یه ناخداگاه. کنه چکار میخواد فهمیدم. لبم رو رفت چشمام از نگاهش

 .کنارم درخت شاخه به خوردم

 

 داغ تنم که گذاشت کمرم طرف دو دستاشو "... نیستم امشب " گفت و جلو اومد قدم یه اونم

 خاک ، زمین بوی بازم. کشیدم عمیق نفس. بیرون میزد ام سینه از داشت قلبم. شد قبل از تر

 اینبار و دریا به زدم دلمو. کردم نگاه لبش به. کردم نگاه البرز چشمای تو...  برف و خورده بارون

 . بود منتظر انگار. بوسیدم را لبش من

. بودبم دور هم از هنوزم انگار. نبود کافی انگار اما. کرد قفل منو دستاش با  بغلش تو کشید منو

 رفت لبم از البرز.  میخواست بیشتر ونمدر سرکش حس.  گرفتم گاز لبشو و گرفت گاز لبمو
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 با و تونیکم زیر برد دستشو. بود وجودم تو شدید خواستن و هیجان حس یه. گردنم سمت

 اونم بوسیدمو را البرز گردن.  میشد شل داشت دیگه پاهام ، بدنم پوست رو دستش تماس

 زمان انگار.  میزد تند قلبم.  ام سینه سمت برد تونیکم زیر دستشو.    کشید زبون گردنمو

 .ایستاد

 که جایی سمت  برگشتم منم. جنگل سمت برگردوند سرشو.   نخورد تکون دیگه دستش البرز

 گرفت فاصله ازم برداره چشم نقطه اون از اینکه بدون البرز. نبود چیزی اما.  کرد می نگاه البرز

 .تنم تو کرد مرتب را تونیکم و

 "شده؟ چیزی " گفتم لب زیر

 "خونه بریم بهتره. میشه دیر داره "

 خونه بریم بهتره. شد رد یکی کردم حس " گفت و کرد نگام بالخره البرز. خبره چه نمیفهمیدم

 ." 

 .  دادم تکون سر

 .نکرد ول خونه خود تا و  گرفت دستمو البرز

 ".میدیم ادامه را صحبتمون اومدم فردا.  باال برو تو " گفت ها پله جلو 

 .پیاده اونم! میرفت؟ داشت کجا... جنگل سمت  برگشت البرز دمب جواب اینکه قبل

 

 زیر "میره؟ داره کجا البرز " گفت که سمتش برگشتم رویا صدای  با.  شد باز سرم پشت در

 " نمیدونم " گفت لب

 "هنگی؟ انقدر... انقدر چرا تو چته"

 ... بوسید ومن البرز بگم میخواستم "... منو البرز...  میترکه داره مغزم رویا "

 ... گفت چی بهم بگم رویا به میخواستم

 ... ترسیدم اما

 ... چرا نمیدونم

 "؟ مها چی را تو البرز " گفت مشتاق رویا

 "حرفاش با.. ام... کرد شوکه منو البرز.. ام"
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 "گفت؟ بهت چی راجب " گفت. بود ترسیده. نبود مشتاق رویا قیافه دیگه حاال

 "؟ میدونستی تو رویا... خودم... مانی "

 دیشب نیمه و نصف چیزایی یه البرز فقط.  کامال نه " گفت و کرد جور و جمع خودشو رویا

 "گفت

 "میگه را بقیه میاد فردا گفت... نگفت کامل االنم"

 "بگم برات سامی از من...تو بیا پس... خب " گفت و بود شده ریلکس رویا حاال

  

 

 فصل چهارم

 :::::::::::::::البرز

 مانی اگه... لباش و من به کردنش نگاه حالت اما.  بدم هشدار شب راجب مها به میخواستم طفق

 داره درونم گرگ. بگم چیو همه زودتر مها به باید. میشد چی نبود معلوم بودم نکرده حس را

 .میشه کنترل قابل غیر

 .بودم کرده حس را مانی

 .اطرافه همین میدونستم
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. شدم تبدیل دادمو شیفت.  نیست ممکن غیر اما سخته نگلج تو خوناشام یه کردن پیدا

 .کنم پیدا را مانی میتونم بهتر اینجوری

 .مانیه داشتن نگه دور کار تنها فعال اما.   نیست بردار دست میدونم

 سمت چرخیدم...  شاخه یه شکستن صدای... برگا صدای...باد صدای. دادم گوش کردمو مکث

 " هست هم سلیقه خوش چه پیر گرگ " گفت و بود ایستاده من قدمی چند.  صدا

 انتخاب هستی االن که چیزی. داشتی انتخاب حق بار یه تو " گفتم خودمو حالت به برگشتم

 "توئه

 کی قبلی... مها حاال...  مهتاب نمیکنه؟ تغییر انتخابت تو مگه...  کنم انتخاب میخوام دوباره "

 "...  نه نیست یادت هاشونم اسم که زیادن انقدر  بود؟

 یا. بود مانی نقشه این اما... فهمیده بود معلوم هم اش چهره حالت از...  میکرد روی زیاده داشت

 هدفت میدونم " گفتم.  قبل به برگرده مها از استفاده با یا شه کشته ما دست به کنه کاری

 " بیای کنار زندگیت واقعیت با بهتره. نمیکنم همراهیت کثیفت بازی این تو پس. چیه

 " میسازیم ما را زندگیمون واقعیت"

 در موبایلمو.  خوناشام یه تعقیب است فایده بی... دنبالش نرفتم...  رفت سرعتش با و گفت اینو

 .کنم چک امشب برای چیو همه باید و ندارم وقت زیاد  غروب تا. دادم پیام رویا به آوردمو

 

 :::::::::::::مها   

 جدیدا اینکه از. میشد جدی رابطه داشت  بالخره اینکه از. میکرد فتعری سامی از داشت رویا

 خودم یاد. افتادم خودم یاد.  بیرون بزنه اش سینه از میخواد قلبش هست سامی کنار وقتی

 .نمیکرد همراهی زبونم اما بگم رویا به میخواست دلم. البرز کنار

 آخه! چی؟ بخوره بهم دوستیمون و شه ناراحت اگه... شدم داداشت عاشق بگم... بگم چی آخه

 میشدم؟ البرز عاشق باید من آدم همه این بین چرا

 "؟ مها کجایی " گفت که بیرون اومد افکارم از رویا صدای با

 " شد پرت حواسم یهو ببخشید!! ها؟"

 "امروز هست چیزیت یه تو " گفت و کرد نگام مشکوک
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 ...آره بگم میخواست دلم.  فقط کردم نگاش

 ...تو بزرگ داداش اونم... بار چهار اونم... بوسیدم رو مرد یه بار اولین برا مروزا.  آره

 دوش یه برم من " گفتم شدمو بلند رویا تخت رو از.  من وجود تو حسیه چه این...خدا ای

 " بگیرم

 "اتاقه تو البرز میکنم حس همش حتما برو آره"

 "ها؟" سمتش برگشتم تعجب با

. میزنه عطر زیاد بس از. گرفته را البرز عطر بوی لباسات... ام... هیچی " گفت و پرید رویا رنگ

 "... کرد کمکت اسب برا حتما

. برف و خورده بارون خاک و زمین بوی... بود تنش بوی اما...نبود البرز عطر بوی... کردم بو تنمو

! نمیکنم؟ حس عطرشو بوی شدم بو این جذب انقدر یعنی. شدم داغ هم البرز تن بوی با حتی

 فیلم یه اومدی " گفت که در سمت رفتم "... حتما " گفت رویا به رو...واقعا بوئیه چه این

 "ببینیم؟

 "فیلمی؟ چه"

 "باحاله میگن. کردم دانلود تازه را خاکستری درجه پنجاه "

 بدم که ببینیم فیلمی نشده حاال تا اما.  متفاوته من با باحال از رویا تعریف

 .بود البرز درگیر ذهنم. بیرون اومدم اتاق از و رویا ایبر دادم تکون سر

 .بود شده بیدار چیزی یه انگار درونم 

 .بود خوابیده روش البرز دیشب که بالشتی به افتاد نگاهم شدمو اتاق وارد  

 .پیچید دوباره دلم 

 .کردم بو برداشتمو را البرز بالشت و تخت رو نشستم

 گذاشتم را بالشت.  میکرد درد سرم... نداشتم حس مردی هیچ به هیچوقت من. بستم چشمامو

 در لباسامو.   بود اتاقم تو کوچیک توالت حمام یه. اتاق تو سرویس سمت رفتم و جاش سر

 .شه باز فکرمم بره، تنم از البرز بوی اگه شاید. کردم داغ داغ را آب آوردمو

 از زندگی تو همیشه من.  کرد می زنده تنم رو را البرز دست حس فقط بدنم رو آب داغی اما

 .شدم گم در سر اینجور حاال چرا نیمدونم اما. اومدم بر احساساتم پس
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 ترسیدم لحظه یه. بود دستش البرز بالشت و بود نشسته تخت رو رویا بیرون اومدم که حمام از

 ...بده را البرز بوی نکنه

 "کنیم؟ درست چی شام ستنی خونه هیچکس امشب " گفت و کرد نگام ریلکس خیلی رویا اما

 "نیست؟ زود شام؟"

 "گذشته نهار از ساعت 6 وگرنه طوالنیه روزا.  ساعت شده هفت "

 "نمیشی چاق چرا میخوری انقدر تو نمیدونم من. ها گشنته معلومه "

 "بخوره ما ژن"

 "گودزیالست که تو ژن"

 "بیارم سشوا برا بزار " گفت و شد بلند تخت رو از رویا

 " بهخو نمیخواد"

 برداشتمو تخت رو از را البرز بالشت. بیرون اتاق از رفت و گفت اینو "باالست رطوبت اینجا"

 ...داشت را تنش بوی اما نمیداد را البرز عطر بوی. کردم بوش

 ...میکنه فکر چی راجبم وگرنه... باشه نفهمیده رویا امیدوارم

 .آینه سمت رفتم و جاش سر گذاشتم را بالشت سریع رویا پای صدای با

 داشت حسابی هم بیرون دیگه. کنیم درست شام تا پایین رفتیم کردیم خشک که موهامو

 "امشب؟ کجان بقیه " گفتم رویا به. بود عجیب خونه سکوت.  میشد تاریک

 " ها همسایه بقیه با است ماهانه همی دور یه"

 "نرفتی؟ تو چرا پس ئه"

 " نمیرن خانما "

 "!؟ رویا باشی نمونده من بخاطر وقت یه... آها"

 فیلم بریم شه حاضر زود کنیم درست ترکیبی چیز یه بیا...  ها میزنی حرفا  دیونه بابا نه"

 " ببینیم

 "خوبه؟ نیمرو باشه"

 " آخه میشم سیر نیمرو با من"

 " خودت بگو خب  " گفتم و خندیدم
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 ". اهیم تن ساالد بیا " گفت و آورد در ماهی تن دوتا ها کابینت تو از رویا

 یه خونه بیرون کردم احساس.  االن تا میشد خرس باید میگیره که کالری اینهمه با رویا واقعا

 " شد رد چی یه کردم حس " گفتم رویا به و پنجره سمت برگشتم ترس با شد رد چیزی

 "چی؟"

 " نباشه گرگ... نمیدونم"

 خرس و روباه و گرگ جنگله جاماین. ایم خونه تو ما نداره کاری ما به باشه هم اگه رویا نترس"

 ".ندیده آسیب کس هیچ حاال تا اما. شب مخصوصا. داره چی همه و

 ای نقره گرگ اون نکنه... کرد حمله بهم گرگ که افتادم شب اون یاد ناخداگاه حرفش این با

 ... ندیده آسیب هیچکس همین برا ؟ باشه جنگل تو های شده گم ناجی

 .   کرد پلی فیلمو رویا و نشتیم زیونتلوی جلو کاناپه رو شام بعد

 . داشتم ترسی حس یه هنوز

 "بقیه؟ میان کی " گفتم

 "مگه؟ چطور. خوابیم احتماال شب آخر"

 "....بیاد نکنه... میترسم... مانیه بخاطر...  هیچی"

 " نگیر کم دست منو. هستم من مها "

 .بود آهسته حرکت و فیلم مثل

 . دیوار به شد کوبیده و شد برداشته من کنار از نامرئی دست یه با رویا انگار 

 .رویا جیغ و دیوار روی های تابلو شدن خورد صدای

 .بودم شده خشک

 .بود ایستاده روم به رو مانی

 " بیا من با " گفت سمتمو کرد دراز را دستش

 . کرد نمی پیروی مغزم از جسمم

 .رمبگی دستمو حرکت جلو نمیتونستم. سمتش رفت اختیار بی دستم

 .میکردم تالش هرچقدر نمیتونستم



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

102 
 

 رو انداخت اونو مانی سر به گلدون ضربه رویا کنه پیدا تماس مانی دست با اینکه قبل دقیقا

 .زمین

 .  کشیدم عقب دستمو مانی افتادن با

 . بود قرمز چشماش و آشفته رویا موهای

 . مها کن فرار" گفت من به رو

 " کن صدا را البرز... جنگل تو برو

 . میومد بهوش داشت انیم

 "مها جنگل تو برو " زد داد تر بلند رویا که کردم نگاه بهش

 . کردم جمع نیرومو تمام

 .در سمت دوئیدم کنارو گذاشتم ترسمو

 .بود قفل در اما 

 . نبود در روی کلید

 .شدن درگیر رویا با و بود شده بلند مانی

 . بود کم وقت

 . شیشه تو کردم پرت را نهآشپزخو صندلی و خونه آشپز سمت رفتم

 زد داد و کرد حمله بهش صندلی با دوباره رویا اما گرفت بازومو مانی دست که کابینت رو رفتم

 . نکردم نگاه سرم پشت به دیگه "مها کن عجله"

 . بود خونی و بود شده بریده شیشه با پام زانو و دست کف. بیرون پریدم شکسته پنجره از

 . زدم صدا را برزال و جنگل سمت دوئیدم 

 .زدم صدا بلندتر را البرز و دوئیدم توانم تمام با دستم خون و مسیر به توجه بدون

 ... نبود اطراف اون کسی

 .تنهائیم ما

 . نمیاد بر دستم از کاری اینجا من و میره کلنجار داره تنها مانی با رویا

 . بودم آورده کم نفس دیگه

 . شدم کشیده موهام از که بگیرم نفس تا زاونم به زدم دستمو
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 . مانیه کردم می حس اما.  کیه نمیدیدم.  موهام سمت بردم دستمو کشیدمو جیغ

 .ایستاد و کرد ول موهامو یهو که کردن فرو دستش تو ناخونامو

 .شدم خشک اما شم بلند که چرخیدم سریع

 .... بود معلوم کامل ماه نور زیر مانی صورت 

 ... بلند نیش دندونای ، زده بیرون های رگ. خونی چشمای

 ...چیه اون

 ... من خدای

 ...خوناشام

 . کرد می نگاه بود شده سرخ دستم کف زخم خون از که دستش به داشت

 .  واقعیته تو اینا همه نمیشد باورم. نمیشد باورم

 .ممکنه مگه

 .داره امکان مگه

 و میکرد مزه اشتد دستشو رو من خون. بست را چشماش و دهنش سمت برد را دستش آروم

 . میبرد لذت حسابی داشت کار این از

 . بود فرار وقت االن

 .خودم نوع از فرار اما

 . بدم انجام دوباره را گفت البرز که کاری مثل کردم سعی کردمو لمس دستم با را زمان

 . بشم محو باید من

 .کنن پیدا نجات باید من

 . شد محو ممجس که دیدم و اینبار نبستم چشمامو مانی ترس از

 .بود بسته چشماش هنوز مانی

 .نیاد در صدام تا گرفتم گاز لبمو. کرد باز چشماشو لحظه چند بعد

 ...نداشت مردمک حاال مانی چشمای

 . کرد نگاه را اطراف ندید منو وقتی و کرد نگاه بودم که جایی به
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 یاد خوب که میبینم " گفت منو سمت برگشت و زد لبخند بعد. کشید بو و چرخید دور یه

 "هستی چی گرفتی

 .  بود شده خشدار و دورگه صداش

 "کردی محو خودتو بری در من دست از نمیتونی میدونی " گفت دوباره منو سمت شد خم

 سمت آورد را سرش مانی. نمیشد آروم قلبم ضربان اما. بکشم نفس صدا بی کردم تالشمو تمام

 بکشم ات سینه از قلبتو دستام با میتونم میدونی.... میشنوم را صداش... اینجاست " گفت قلبمو

 "بیرون

 . بزنه بهم تمرکزمو بزارم نباید. ببندم گوشامم میشد کاش. بستم چشمامو

 . میکرد عصبیم داشت بود شدن محو قبل قلبم که مانیجایی دست حرکت

 " موجودیه چه بوسیدیش جنگل تو که کسی اون میدونی " گفت مانی

 ظاهر و خورده بهم تمرکزم میداد نشون مانی لبخند و شد باز اختیار بی چشمام حرفش این با

 .شدم

 .... لعنتی

 . کرد بلند کاه پر مثل زمین از منو و دستش تو گرفت گردنمو شد خم

 "کنی فرار میخواستی ابله تو " گفت رگه دو صدای همون با اما داشت مردمک دوباره چشماش

 آورد را سرش. افتاد دستم خون به نگاهش که گردنم سمت بردم دستمو. میشدم خفه داشتم 

 ...لیسید دستمو خون و بست را چشماش جلو

 ...  نداشت مردمک دوباره بازکرد که را چشماش

 .  زمین رو شدیم پرت دو هر اما گردنم سمت کرد حمله

 .درخت یه سمت شد پرت بعد و زمین رو شد کشیده مانی که کشیدم نفس سختی به

 .دیدم خودمو ناجی کامل، ماه نور زیر و کردم بلند سرمو

 .... من ای نقره گرگ

 حالمو...  بیرون بیاد میخواست درونم حسی یه. شناخت منو انگار. کرد نگام ای نقره گرگ

 . نمیفهمیدم

 . نداشت طبیعی حالت گردنش. شد بلند زمین روی از مانی
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 . سمتم دوئید و خندید و کرد نگام و برگشت عادی حالت به حرکت چندتا با اما

 .شدن درگیر هم با. کرد حمله بهش دوباره ای نقره گرگ

 گرگ به مانی مثل دیگه مرد دوتا یهو.  میشه غلب داره کدوم نمیفهمیدم که بودن سریع انقدر

 . کردن دور مانی از اونو و کردن حمله ای نقره

 . میکردن نگاه خم به فقط بودن ایستاده هم روی به رو

 با و کتفش رو انداخت منو حرکت یه با و گرفت بازومد زیر. سمتم دوئید مانی حظهل یه تو

 .میدوئید ها درخت بین سرعت همون

 تو مثل دوباره. بود شده جمع سرم تو خون و بود پائین سمت به سرم.  میاوردم باال داشتم

 .  بخورم ونتک مانی دوش رو نمیتونستم و بودم شده مسخ. نبود من دست جسمم اختیار خونه

 انگار بدنم تمام اما.  بخورم تکون تونستم دوباره.  زمین رو کرد پرت منو ایستادو یهو مانی

 .بود شده خورد

 مردمک چشماش همچنان مانی. شدن درگیر مانی با.  بودن مرد دوتا همون رومون به رو

 .  نداشت

 .شدن درگیر مانی با تا سه هر و رسید هم ای نقره گرگ

 سعی کردمو جمع نیرومو تمام.  من سمت میاد باز کنه پیدا که فرصتی اولین مانی میدونستم

 . شم محو کردم

 قبل و کرد مکث.  بگیره منو نتونست اما.  سمتم دوئید مانی شدم موفق که ای لحظه درست

 . شد گم جنگل تو بهش بقیه رسیدن

 .دنبالش رفتن هم مرد دوتا اون

 . من سمت اومد آروم ای نقره گرگ اما

 . بمونم محو نداشتم توان دیگه

 .کردم نگاش شدمو ظاهر

 . شد نزدیک و کرد نگاه چشمام تو

 .میخوند منو انگار چشماش... چشماش

 . داشت فاصله باهام قدم چند دیگه
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 ... برف بوی...  خورده بارون خاک بوی...  زمین بوی

 "...البرز" گفتم لب زیر

 . گفتم درست انگار... شنید حرفمو انگار.  نخورد تکون ایستادو

 ...  شد تبدیل چشمام جلو لحظه یه تو

 ...بود البرز

 ...بود گرگینه البرز

 ::::::::::::::: البرز

 ...میاد مها بوی کردم حس که بودیم دوئیدن حال در خونه غرب سمت گله با

 .داشتیم فاصله خونه با کیلومتر یک حداقل... نبود ممکن

 ... باشه مها بوی نداشت امکان

 .کردم می حسش اما

 .شدم جدا خودم و کنه هدایت را گله گفتم سامی به

 .دوئیدم مها بوی سمت

 . میشد بیشتر من نگرانی حس و تر شدید مها بوی لحظه هر

 .بود دستش تو مها گردن که دیدم را مانی درختا بین از

 از شه بلند اینکه قبل و زمین رو کردم پرتش. مانی به کردم حمله و نکردم فکر چیزی به دیگه

 .پشتم درختای سمت کردم پرتش گرفتمشو گردن

 ....بود خونی مها دست

 .باشه چشیده را مها خون طعم مانی اگه نبود خوبی نشونه

 کسی نه اونوقت. بشن خون فاز وارد تا کنن حس را طعمش کافیه فقط... افیونه مثل مها خونه

 . میکنه داره چکار همیفهم خودش نه و باشه میتونه دارش جلو

 .شد بلند زمین رو از مانی

 . نیست راحت خوناشام یه کشتن

 .شه بلند سریع انقدر نمیکردم فکر اما ندیده جدی آسیب من حرکت با میدونستم

 . کردم حمله بهش که بگیره را مها دوباره خواست و شد بلند
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 . شدیم درگیر هم با

 .کردن حمله بهم کیان و بهمن که میاورد کم داشت دیگه

 . خونه فاز تو مانی بدم هشدار بهشون نمیتونستم گرگ حالت تو

 .مها سمت رفت و کرد استفاده فرصت این از مانی بجنبم تا

 .سریع فوق سرعت با. دوئید و گرفت را مها

 .  مانی دنبال دوئیدن و حالیه چه در مانی فهمیدن کیان و بهمن که بود موقع اون تازه

 ...باد از تر سریع.  هستن سریع خیلی ها خوناشام

 .داد نشون بهم را مسیر مها بوی

 مانی. اونا کمک رفتم. بهمن و کیان با بود درگیر ماتی و بود افتاده زمین رو مها رسیدم وقتی

 تا 3 ما اما. بود بقیه برابر چندین االن قدرتش... زمین دختر خون اونم... بود خورده انسان خون

 ...بودیم

 . کنه فرار و بگیره را مها خواست دوباره آورده کم ردک حس وقتی

 .بود زرنگ مها اما

 ...موند خالی دستش مانی و شد محو

 . دنبالش بهمن و کیان و جنگل تو کرد فرار مانی

 .مها سمت رفتم من اما

 .خونه را مها برسونم برنگشته مانی دوباره تا باید

 روش به االن اما... کنه هضم نتونه ترسیدممی چون خوناشامه مانی بگم مها به نمیخواستم

 ...فهمید تر سخت

 . بود خوشحال دوباره گرگم. کرد نگاه چشمام تو و شد ظاهر من شدن نزدیک با

 این تو نمیخواستم. بدم شیفت االن نمیتونستم اما. کنه نشون را مها دیگه اینبار میخواست

 ... بفهمه حقیقتمو شرایط

 .سمتش رفتم

 .بود کرده پر را فضا همه عطرش

 .بود شده خیره چشمام تو
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 "....البرز" گفت لب زیر و کشید عنیق نفس

 ....شدم خشک

 ... ممکنه چطور....  من خدای....  البرز گفت

 مانی " گفتم که میکرد نگام تعجب با...  شدم تبدیل و دادم شیف...  نبود خودم دست دیگه

 " ایم گرگینه ما....  خوناشامه

 

 . حرفی هیچ بدون حرکتی هیچ بدون. کرد گامن فقط مها

 "؟ هم رویا " گفت که سمتش رفتم 

 "... جنگل این تو دیگه های خیلی و ما همه " گفتم دادمو تکون سر"

 .  میکردم حس را ترسش و بود عصبی مها خنده.  نبود خوبی نشونه.  خندید آروم

 " نیستیم خطرناک ما مها " گفتم آروم

 من... من خدای...  گرگه هم رویا حتی ه.. خوناشامه مانی...  گرگی تو " تگف و داد تکون سر

  ".. شدم دیوونه

 . نشست دوباره و کشید آه درد از که شه بلند کرد سعی

 " نشو نزدیک من به... نه " گفت که کنم بلندش که سمتش رفتم

 "مآدم همون من... خوابیدی من بغل تو دیشب تو مها " گفتم دادمو تکون سر

 "... اوه...  بوسیدمت...  من " گفت بالخره و شد بسته و باز بار چند دهنش و شد گرد چشماش

 

 . نکرد مقاومت دیگه اینبار.  سمتش رفتم خندیدمو ناخداگاه

 .  نگه چیزی درد از تا گرفت گاز لبشو. کردم بلندش کردمو بغلش 

 . باشه ندیده جدی آسیب امیدوارم

 ::::::::::: مها

 ...است گرگینه البرز

 ...است گرگینه رویا

 ... میشن گرگ اونا
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 ...  بود البرز من ای نقره گرگ

 . خودمو حال کنم درک نمیتونستم و بیرون بیاد کرد می تالش درونم چیزی یه

 .   کرد می دیوونم داشت البرز بوی و بودم البرز بغل تو

 . رویا یاد... افتادم خونه یاد

 . چی شبا شده چیزیش رویا اگه 

 "...اگه...  بگیره را مانی جلو کرد سعی رویا...  رویا " گفتم لب زیر 

 کمی دست هم ما اما هستن قوی خیلی ها خوناشام درسته " گفت و بدم ادامه نذاشت البرز

 " نباش رویا نگران. نداریم

 "... باشه شده چیزیش من بخاطر اگه "

 "...  خوبه رویا...  مها " گفت کردو قطع حرفمو البرز دوباره

 . نگفتم چیزی دیگه

 .  میبرد بین از تمرکزمو و کرد می دیوونم داشت البرز بوی

 . صدا سمت برگردم و کنم باز چشمامو شد باعث میومد سمتمون که پایی صدای

 .سمتمون میدوئید داشت گرگ یه

 .ایستاد رسید که ما به 

 "رویا اینم بیا " گفت و خندید گلو تو البرز 

 ...است گرگینه یه من دوست بهترین... نمیشد باورم...  بود طوسی گرگ یه...  نبود ویار اما

 "... میدونه چیو همه دیگه مها... رویا " گفت البرز

 . شد خودش شکل و داد شکل تغیر رویا البرز حرف این با

 ... من بخاطر... حتما بود مانی کار... کبوده گردنش و چونه کردم حس کامل ماه نور زیر

 . کرد نگام دودلی با رویا

 . کردم نگاش فقط منم

 "مها میخوام معذرت " گفت رویا آخر.  بگم چی باید نمیدونستم

 "؟ چی برای " گفتم ناخداگاه
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 بخاطر و...  نگفتم بهت خودم راجب زودتر اینکه بخاطر " گفت و پایین انداخت سرشو رویا

 " مبگیر را دیوونه مانی اون جلو نتونستم اینکه

 معذرت منم " گفتم لب زیر.  بود نمونده برام نایی شوک و درد از...  زدم رمق بی لبخند یه

 " دردسر تو افتادی بخاطرم میخوام

 ".  نیست سبک همچینم مها. دیگه بسه خب " گفت البرز

 گفت و خندید رویا اما.  زمین تو بریم شم آب میخواست دلم. گرفتم گاز لبمو بستمو چشمامو

 " میاد بدت تو هنک "

 "...رویا " گفت البرز که شدم شک رویا حرف از

 ما به رویا یعنی.  شه پاک اتفاقا این همه و شم محو میخواست دلم من.  افتاد راه و گفت اینو

 کردم تمرکز.  داشتم درد هم خیلی. بودم کالفه خیلی.  گفت شوخی روی از یا بود کرده شک

 ....میداد بهم آرامش حس و میزد گوشم زیر که البرز قلب صدای به

  

 :::::::::البرز

 ایستاده آوا و امیر.  بودن زده بمب خونه تو انگار. خونه رسیدیم وقتی بود خوابیده بغلم تو مها

 .ما منتظر تراس رو بودن

 مقصر مانی اگه میکنن بررسی گفت...  دید را خونه.  رفت تازه ها خوناشام نماینده " گفت امیر

 " بدن تخسار بود

 "دیدن خون فاز تو را مانی کیان و بهمن... نیست الزم دیگه " گفتم

 "خونه؟ فاز تو مانی االن یعنی " گفت آوا

 ". کرده فرارم متاسفانه.  آره"

 "چی؟ کنه حمله اونا به اگه... جنگله تو مسافر کلی " گفت و کشید آرومی جیغ رویا

 " وحشتناکه خیلی...فقط میاد اون دنبال... چشیده را مها خون...کمه احتمالش " گفت آوا

 ". باشه راحت خیالم تا برسونمت بهتره... بیا " گفت و کرد نوازش آوارو پشت امیر

 برگردی تنها.  امسر نه " گفتم همین برا باشه جنگل تو تنها امیر شرایط این تو نمیخواستم

 ". هست خالی مهمون اتاق یه. بمونه اینجا آوا بهتره. نیست خوبی فکر امشب
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 .داد اوکی سر با اون که کرد نگاه آوا به امیر

 . کنن می اطاعت همه میده دستور یه آلفا وقتی

 "کنیم؟ چکار را شکسته پنجره " گفت رویا

 " فعال میبندیم را پنجره گارد " گفت و کرد نگام امیر

 ".میبندیم را ها پنجره تمام گارد امشب " گفتم

 .باال طبقه رفتم شدمو خونه وارد جواب شنیدن بدون بودم شده خسته دیگه

 . اومد من با هم رویا

 میدونم.  بود خوب خیلی کارت امشب " گفتم رویا به گذاشتمو خودش اتاق تخت رو را مها

 " کن استراحت برو.  ای خسته خودتم

 کنین چک را خونه و ببندین را ها گارد تمام تا میمونم مها پیش " گفت و کرد نگاه مها به رویا

" 
 "؟ کجان ها قلو دو " گفتم و دادم تکون سر

 چونه و کنارش رفتم. بود کبود مانی دست جای گردنش روی. مها پیش تخت رو نشست رویا

 پیش زد زنگ امیر" گفت که کردم بررسی را گردنش و صورت کبودی دستمو گرفتم را اش

 "نباشن جنگل تو شب و نبمون همونجا گفت امیر قضایا این بخاطر.  بودن سارا و سحر

 "؟ دیده آسیب صورتت جز هم دیگه جای. رویا بشی چکاپ باید هم تو.  کرد خوبی کار"

 " بره دستم  از نمیذاشتم وگرنه بره در تونست تا کرد طلسم منو...  شدید خیلی نه "

 .بوسیدم را رویا پیشونی و شدم خم

 .بود رویا جدی نیرد اولین این 

 "میکنم افتخار بهت " گفتم لب زیر 

 " مرسی " گفت و خندید و شده شاد صورتش

 " کن پاک را مها زخم خون تونستی اگه... امیر کمک میرم " گفتم دادمو تکون سر

 . بیرون زدم منم دادو تکون سر رویا

 . نیست کافی بازم ببندیم را گاردها و ها پنجره تمام

 . نیست سد خوناشام یه برای چیزی هیچ 
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 .... بخوابم مها اتاق وت باید امشب

 :::::::::::: مها

 جا به جا خواستم. بخش لذت آرامش و مالیم گرما یه. داشتم خوبی حس اما کرد می درد بدنم

 . بخورم تکون نمیتونم کردم حس که بشم

...  خوابیدم اینجوری من باز.  صورتمه تو البرز لخت بدن دیدم که کردم باز چشمامو وحشت با

 . گذشت که اتفاقاتی یادآوری به کرد شروع مغزم هوی...  چرا اما

 ... مانی... خون... جنگل

 ... البرز

 اتفاقات همه و دیشبه االن نکنه. شدی من باورم هنوز که بود افتاده اتفاق سریع انقدر چی همه

 البرز بازو رو سرم... نیست دیشب میداد نشون البرز سینه و گردن روی کبودی اما.  بود خیالی

 نمیتونستم اما میشه بیدار دوباره بخورم تکون میدونستم.  البرز پای رون رو دوباره پام یه و دبو

 .  کرد می تحریکم فقط داشت تنش عطر و بدنش دلچسب گرمای اینجوری. کنم فکر اینجوری

 پیچید که دردی با که بچرخم خواستم.  نشد بیدار اینبار. برداشتم آروم البرز پای رون از پامو

 "؟ شده چی " گفت سمتمو چرخید نگرانی با. شد بیدار سریع البرز. هوا رفت آخم پهلوم وت

 کرد شروع و کنارم نشست شد بلند البرز.  کردم اشاره پهلوم به دست با بود بریده نفسمو درد

 گاز لبمو اما بود برده نفسمو درد.  گرفتم دستشو که پایین از تونیکم های دکمه کردن باز به

 ...نه گفتم سرم عالمت با وگرفتم

 ".... مها ببینم بزار"

 البرز.  گوشتم تو بود رفته درون از چیزی یه انگار میمردم داشتم اما " خوبم" گفتم سختی به

 .کنار داد تونیکمو و کرد باز  هم را دیگه دکمه چندتا دستام و من حرف به توجه بدون

 پهلوم به آروم البرز. بودم بسته چشمامو خجالت و درد از. بود کرده باز را ام سینه زیر تا درست

 .  کرد بررسی را هام دنده و کشید دست

 .میشد داغ تنم و میکردم فراموش را درد دستش گرمای از میکشید دست که هرجایی

 " خوبه بگیریم عکس یه فردا اطمینان برای باز...  برداشته ترک اما نشکسته " گفت بالخره
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 خوابیده قبال که سمتی به چرخوند دوباره منو که کردم نگاش تعجب اب کردمو باز چشمامو

 ات ریه و دننده به میاد فشار مخالف جهت اما.  نداری درد بکشی دراز اینجوری " گفت بودمو

" 
 .  بود شده آروم درد دوباره.  میگفت راست

 "؟ داره درد هم دستت " گفت کنارمو کشید دراز خودشم

 "دستم؟"

 فکر خوبه " گفتم لب زیر.  توش نداشتم حسی. شدم دستم بانداژ متوجه تازه حرفش این با

 " ندارم حسی...کنم

 تعجب با. بانداژ کردن باز به کرد شروع و دستش تو گرفت دستمو و تخت رو نشست دوباره

 "؟ چرا " پرسیدم

 "؟ خورده خونتو اینجا از مانی "

 "نه "

 "کجا؟  پس " گفت و دمیکر نگام تعجب با که بود البرز اینبار

 "...خورد همونو... شد خونی من خون از مانی دست...  برید شیشه با دستم "

 "... شد اونجوری چشماش بعدش " گفتم که فقط کرد نگام البرز

 ".نمیشن اونجوری نخورن خون آدم رگ از تا معموال " گفت و بست دستمو بانداژ البرز

 " میخورن خون واقعا اونا " گفتم و پیچید دلم

 را دستش و کشید دراز پشت به کنارم دوباره. داد تکون تائید نشونه به سر و کرد تلخی خنده

 انقدر...عجبم در خودم از... دستش رو گذاشتم سرمو کردمو همراهی اتوماتیک منم سمتمو آورد

 ... کشیدم دراز بود پاش شلوارک یه فقط البرزکه کنار راحت

 " میکنی فکر چی به " گفت لب زیر البرز

 "چیزا خیلی به"

 "... بگو را مورد یه"

 " کشیدم دراز بغلت تو اینکه به"

 "...بگو را بعدی خوبه، خیلی این خب"



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

121 
 

 من زندگی " بکنیم میخوایم چکار...بکنم میخوام چکار... میشه چی اما...  اما بود خوب واقعا 

 ".  نمیشه قبل مثل دیگه شب این بعد

 هیچکس.  نیست گذشته مثل آینده هیچوقت " گفت گوشمو کنار ادد موهامو سمتمو چرخید

 "...چطوریه آینده نمیدونه

 خون چون.  نمیخورن آدم خون اینجا های خوناشام " گفت که میکردم فکر حرفش به داشتم

 حیوونارو خون.  اونا همین برا میبره بین از را مغزشون کنترل... میکنه بیخود خود از اونارو آدم

 "میخورن

 "!شد؟ عوض یهو من خون کردن مزه با مانی همین برا"

 میخواست فقط بعدش اما برگرده قبل حالت به کنه استفاده ازت میخواست قبلش... آره"

 "بمکه خونتو

 "بمیرم؟ تا"

 اونوقت...  بکشن اونو کسی خون خوردن موقع اینکه نگه نمیشن پیر ها خوناشام... نمیدونم "

 زود خیلی و میشه کم عمرشون از کشتن که کسی اون رفته دست از آرزوهای اندازه به

 "... میمیرن

 "!نمیکشن؟ را کسی میتونن تا پس"

 انسان خون اکثرا سخته کزدن کنترل این چون.  کنن کنترل را خودشون بتونن اگه آره"

 ". نمیخورن رگ از مستقیم بخورن اگه یا.  نمیخورن

 "داره؟ فرقی چه"

 وحشی میخورن رگ از مستقیم که خونی با. میکنه برابر چند رواونا نیروی آدم خون"

 "ترمیشن

 " میشه تبدیل آدم خوناشام گاز با فیلما مثل"

 "...  آره " گفت و خندید البرز

 "شده؟ تبدیل زور به مانی یعنی"

 تصمیم اونا. باشن قوی و متفاوت میخواستن نامزدش و مانی... خواست خودش مانی...  نه"

 "...  میشه پشیمون نامزدش اما میشه تبدیل مانی. بشن دیلتب میگیرن
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 "را؟ مانی گذاشت تنها کار وسط یعنی...  که بده خیلی اوه"

 ". برمیگرده ما دیروز تصمیمات به ما امروز شرایط و مشکالت...  نمیدونم این از بیشتر "

 این مسلما اما ببرن یسمت به مارو محیطی مسائل و روزگار جبر شاید. البرز میگفت درست بازم

 اینجا باتصمیم که من مثل... میکنه تعیین مارو امروز وضعیت که شرایطیه هر تو ما تصمیمات

 ...میشه داغ وجودم عمق تا کردنش نگاه بار هر با و البرزم بغل تو االن اومدن

 خواب غچرا کم نور زیر بود روشن سایه اتاق... لبش رو رفت البرز چشمای از خداگاه نا نگاهم

 .نموند دور البرز چشمای از من نگاه ولی

 . فهمید حسمو انگار

 ... بود لخت حاال تونیکم های دکمه بودن باز خاطر به که کمر رو گذاشت را آزداذش دست

 .کرد ترم داغ کمرم رو دستش گرمای

 ... کرد حرکت کمرم رو دستش آروم

 عمیق نفس. کنم آروم خودمو ستمنمیتون.  بود شده منظم نا کشیدنم نفس کمرم نوازش با

 . کرد ترم دیوونه البرز عطر اما شم آروم تا کشیدم

 .  بوسید پیشونیمو خودش سمت کشید منو پشتمو برد کمرم از البرزدستشو که گرفتم گاز لبمو

 .کمرش رو گذاشتم دست بوسیدمو را کتفش اختیار بی منم

 .بوسید را ام اینبارگونه سمتمو آورد سرشو دوباره البرز

 حس را هاش لب میخواستم. ریخت فرو مقاومتم همه درون از صورتم رو لبش گرمی حس با

 از دستمو و بوسیدم را اش چونه همین برای بشم پیشقدم من دوباره نمیخواستم اما کنم

 .پشتش سمت بردم کمرش

 ... دبوسی لبمو کنار اینبار و خندید که کردم نگاش.  بودیم شده قفل هم تو حسابی دیگه

 کوچیک تماس یه فقط اول.  بوسید لبمو و چرخوند سرشو که ببوسم لبشو کنار منم خواستم

 هم از لبام شدن ز با از البرز گفتمو آه خداگاه نا سوتینم بند سمت رفت دستش وقتی اما.  بود

 . گرفت گاز پایینمو لب و کرد استفاده

.  نمیرفت دیگه جای اما.  دکر می حرکت پشتم کل و سوتینم بند زیر دستش زمان هم

 ...نه یا بره تر فرا مرحله این از میخوام نمیدونستم
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 و شد خود بی خود از انگار کارم این با. گرفتم گاز پایینشو لب که بمکه باالمو لب خواست

 کمر طرف دو پاهام و بودم البرز روی کامال حاال.  چرخید و دار فشار خودش به منو تر محکم

 . کردم می حس دلم زیر وضوح به را خواستنش ارآث. بود البرز

. گردنم سمت رفت و کرد ول لبمو البرز.  انداخت ترس دلم تو کردم حس که چیزی بزرگی

 کشیدن دست حال در تونیکم زیر دستاش البرز و بود بسته تونیکم باالی های دکمه هنوز

 ... سوتینم بند سمت رفت دستاش.  بود پشتم

 اما را البرز میخواستم.  بودم داغ. شد می بیشتر ترسم لحظه گارهران و میزد تند قلبم

 .بود بارم اولین. میترسیدم

 و گرفت را دو هر دستاش با وقتی.  هام سینه سمت رفت دستش و کرد باز سوتینمو بند البرز

 . شکست کال کنترلم و شد بلند آهم دیگه کرد نوازش

 کنترل خودمو نمیتونم دیگه...مها نمیتونم " گفت لب زیر و کشید زبون را گردنم پایین البرز

 "... بگو االن همین نیستی آماده هنوز اگه...  کنم

 بار اولین برای اینجوری نه...  اینجوری نه اما میخواستمش... بگم چی نمیدونستم... شدم خشک

 ... 

 . بست سووتینمو بند آروم و کرد ول هامو سینه چون.  شد حالم متوجه انگار

 "...میخوام معذرت " گفتم لب رزی

 " کردم روی زیاده من... ستنی الزم " گفت و خودش کنار برگردوند منو بوسیدو لبمو گوشه

 "... باشه اینجوری ات تجربه اولین ندارم دوست " گفت دوباره خودش...  بگم چی نمیدونستم

من یه دوش آب سرد  "البرز بلند شد از رو تخت و گفت . چیزی نگفتم آروم سر تکون دادمو 

 "باید بگیرم 

 .اینو گفت و رفت سمت سرویس

تصمیم درستی  میدونمخودمم حال خوشی نداشتم اما  .میدونستم بد بالیی سر البرز آوردم 

 .خورم، بعد افسوس  می تو لحظه ها غرق شم اگه . گرفتم

 . صدای دوش آب بلند شد 

 .دوباره داغ شد با فکر اینکه البرز االن لخت زیر دوش آبه بدنم 
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کاش االن میشد با خیال راحت برم تو حمام به البرز ملحق . کاش همه چی یه طور دیگه بود

 ...شم

 .چشمامو بستم. با این فکرا فقط دارم خودمو اذیت میکنم

 .بهتره سعی کنم بخوابم

 .اینجوری برا هردومون بهتره 

 

 :::::::::::::::البرز

 . آب سرد رو بدنم یکم آرومم کرد 

تا حاال تو عمرم ایم حس . همه جوره و تا آخرش ...من مها را میخوام...تکلیفم با خودم روشنه

 .هرگز اینجور خواستن تو وجود خودمو گرگ درونم مشترک نبوده . هیچوقت . نبوده 

. حاال باید ببینم اونم منو میخواد ... امشب حقایقو فهمید ... اما تکلیفم با مها روشن نیست 

 ....حاضره تا آخر عمرش برای من من باشه ... بمونه و تبدیل شه حاضره

 ...جفت من ... تا آخر عمر 

 .واقعا نمیدونم چطور انقدر از خواستن مها مطمئنم 

و این حس شدید جفت بودن فقط بین دوتا  مها گرگ نیست .  مقاعدتا نباید اینجوری باش

 . گرگینه اتفاق میافته

شاید مها دو رگه ... اما غیر ممکن نیست . ان هیچوقت سابقه نداشتهدورگه بین گرگینه و انس

 .باشه 

 !واقعا چنین ترکیبی ممکنه؟! اما دو رگه انسال و گرگینه با توانایی دختر زمین؟

 . قبل اینکه بخوام برای تبدیل کردن مها تصمیم بگیرم باید از وجود حقیقی مها مطمئن بشم

فقط اونجاست که حقیقت وجود همه ما . م چشمه مقدس در اولین فرصت باید مها را ببر

 .مشخص میشه 

 .امیدوارم این حقیقت برای داشتن مها بهم کمک کنه

 . آب سرد را بستم
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تو چشماش خواستن موج میزنه و تمام توانمو برای کنترل گرگ . امیدوارم مها خوابیده باشه 

 . درونم از بین میبره

با فکر کرده به . ها آماده نیست دیگه کار از کار گذشته بوداگه چند لحظه دیرتر میفهمیدم م

 .اون لحظه هم دوباره داغ شدم 

 .اصال نشونه خوبی نیست 

منو طلسم این دختر انگار واقعا . یه دوش آب سرد دیگه ضروریه .دوباره آب سردو باز کردم

 .خواستن مها دیگه برام از تمام حد و مرز هایی که داشتم گذشته. کرده

 

 ::::::::::::مها 

چشمامو . با فاصله ازم دراز کشید. م نکرد اما اینبار بغل. از تکون تخت متوجه شدم البرز اومده 

. با اینکه خیلی طوالنی شد دوش گرفتن البرز اما خوابم نبرد . باز نکردم که بفهمه بیدارم

 . نمیتونستم ذهنمو خالی کنم و مدام فکرای مختلف میومدن تو سرم

 . نی و رویا گرفته تا البرز و آینده و آرزو هاماز ما

 .اما حاال که البرز اومده بود تو سرم فقط عطر تنش بود 

 "سعی کن بخوابی . فردا  روز سختیه  "البرز زیر لب گفت 

 .از اینکه فهمیده بود بیدارم هم خوشحال بودم هم ناراحت

 "ده خیلی اتفاقات افتا. سرم پر فکرای مختلفه  "آروم گفتم 

 "آرومت میکنه . به طبیعت . به زمین فکر کن ... میدونم"

شاید دوباره کار به . میخواستم بگم اگه دست بکشی تو موهام بیشتر آرومم میکنه اما ترسیدم

 "چشم "فقط گقتم . جاهای باریک بکشه 

به  .به درخته به ماه . منم سعی کردم به زمین فکر کنم به جنگل . البرز دیگه چیزی نگفت 

 ...گرگ نقره ای 

 

 ::::::::::::البرز 
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قبل اینکه کسی بدار شه بهتره . صبح بود و من تقریبا کل شب را نتونستم بخوابم  7ساعت 

 .برگردم اتاق خودم

 .اما بخاطر مها چون فکر میکنم اینجوری راحت تره . هرچند کسی نمیتونه منو بازخواست کنه

 . آروم از رو تخت بلند شدم

نمیخواستم دوباره اختیار  .دوشی که گرفتم سعی کردم دیگه نزدیک مها نخوابم  بعددیشب 

 .رفتارمو از دست بدم و زیاده روی کنم

. اگه مها گرگ بود االن جفت من بود . مرتب کرد بلند شدم از رو تخت و ملحفه روم مها را 

 .جیبه تمام این احساسات برام جدید و ع. دل کندن ازش برام سخته . شک ندارم 

. حتی با خوابیدن کنار مها اونم با فاصله آروم  میشه . عجیب تر از همه اینا حال گرگ درونمه 

 . انگار آرامش و سالمت مهاست که آرومش کرده 

 .س داره آروم میشه ...انگار بالخره گرگ درونم با چیزی جر سک

 .این عجیب ترین اتفاق این سالهای منه

نمیدونم تا کی این روند را باید . کسی نبود . و راهرو را چک کردم در اتاق را آروم باز کردم

 .کسی بوئی نبرهادامه بدیم  اما امیدوارم تا وقتی مجبور به این پنهون کاری هستیم 

 

 ::::::::مها

 آرامشم باعث حضورش اما نخوابیدم بغلش تو دیشب اینکه با. نبود کنارم البرز شدم بیدار وقتی

 .بود

 و کمرم همچنان اما بود بهتر حالم. تخت رو نشستم و شدم بلند پهلوم سالم تسم از آروم 

  بود تنم دیروز لباسای. داشت درد پهلوم

 اتاقمو در که حمام سمت رفتم شدمو بلند. نبود جدی زخمش اما. بود شده پاره شلوارم زانو

 .زدن

 باورم هنوز.  شدیم خیره هم به دو هر ثانیه چند برای.اتاق تو اومد رویا بدم جواب اینکه قبل

 .است گرگینه رویا نمیشد

 ... رویا گردن کبودی به افتاد چشمم...نمیکردم باور بود نشده تبدیل خودم روی جلو اگه شاید 
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 " رویا گردنت " گفتم لب زیر

 "ندیدی خودتو گردن " گفت و خندید

 مانی با بخاطرم مرسی " گفتم لب زیر .کردم بغلش منم و کرد بغلم. سمتم اومد و گفت اینو

 "شدی درگیر

 "... مها هستی که مرسی"

  گفت و کرد نگام.  کرد ولم سریع.  هوا رفت آیم که کرد بغلم محکمتر. کردم عجبت حرفش از

 "خوبی؟ کردم؟ اذیتت... چی شد "

 " برداشته ترک هام دنده از یکی گفت البرز... خوبم... نه " 

 "پیشت اومد کی ات؟ دنده البرز؟"

 باید امروز گفت. گفت کرد بغلم که دیشب همون "گفتم سریع شدمو دادم که سوتی متوجه

 "شیم مطمئن چکاپ برم

 "بگیری دوش کنم کمکت اومدم  " گفت بالخره و کرد نگام مشکوک رویا

 " میتونم خودم"

 "!شکسته؟ دنده یه و پیچی باند دست یه با"

 "...نشکسته"

 " ها بیاد البرز میگم کنم کمکت نذاری اگه " گفت حرفمو تو پرید

 ". بده پایین اونارو . بیرون زد پیشونیت از روهاتاب.  چیه " گفت که کردم نگاش تعجب با

 "بدی خون بوی اصال نباید.  نداری وقت زیاد بریم بیا "بدع هلم داد سمت حمامو گفت 

 .لرزید تنم حرفش این با

 "میدم؟ خون بوی مگه"

 چی نیست معلوم باشی اینجوری اگه. وضعیت بررسی برای میان دارن یمان گروه اعضای... آره"

 "بیاد پیش

 . بیارم کم نمیخوام اما. گرفته وجودمو همه ترس. بیارم در تونیکمو کرد کمک رویا

 "کرد؟ حمله بهم یکی اگه کنم؟ چکار باید من... رویا " پرسیدم

 "مها؟ کی " کرد نگام تعجب با و ایستاد رویا
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 " کرد حمله دوباره یمان مثال"

. گرگینه هم هست ،یکی از منظورم کرد فکر. بود کرده برداشتی چه سوالم از شدم متوجه تازه

 .نبود ذهنم تو اصالگرگینه  اما

 ...کنن حمله من به نمیتونگرگینه ها هم  ...است گرگینه رویاخدای من 

 مها بجنگی خوناشام یه با ونینمیت تو " گفت بیارم در شلوارمو میکرد کمک داشت حاال که رویا

 تمرین اگه. کنی تمرکز باید. شی محو محیط تو میتونی اما. هستن سریع و قوی خیلی اونا. 

 تو گرفته گردنتو وقتی یا ماشین تو یا خونه تو حتی شی محو میتونی بخوای که جایی هر کنی

 "میشی؟ من منظور متوجه....  دستش

 "باشه گرفته منو اگه حتی.  شم یبغ میتونم همیشه یعنی... تقریبا "

 "دقیقا"

 "کنم تمرین باید"

 "...آره"

 " میتونم خودم را بقیه رویا مرسی " گفتم که باره در زیرمو لباس خواست رویا

 "هستی خجالتی انقدر چرا بابا کنم کمکت بزار مها"

 "میتونم را بقیه خوبه "

 . بیرون رفت حمام از و خندید " متمیزن دید روز یه بالخره " گفت  و داد تکون سر رویا

 قفل را حمام در سرش پشت. گرفت ام خنده حرفش از میکنه کارو این بالخره بودم مطمئن

 . کردم باز را گرم آب شیر کردمو

 

 ::::::::::البرز

تو اصال نخوابیدی  "با تعجب نگام کرد و گفت  . بود نشسته تختم رو رویا.شدم اتاقم وارد وقتی

 "...ختت مرتبه ت... نه ؟ 

 "چیزی شده ؟ "نمیدونستم از کی اینجا نشسته برا همین بدون جواب دادن به سوالش گفتم 

برا همین . حس کنه وو بوی مها ربیاد سمتم  میترسیدم. ایستاد کنار تختبلند شد و رویا 

 .نجره و سیگارمو از رو میز برداشتمرفتم سمت پ
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رویا با تعجب . اما سیگارمو روشن کرد . محو نمیکرد هرچند برای من هیچ سیگاری بوی مها را 

 "حاال که مها راجب ما میدونه چی میشه؟...البرز  "گفت بالخره نگام کرد و 

 "چی میخوای بشه؟"

 "منظورم اینه طبق قانون حافظه اش رو باید پاک کنیم؟... ام "

رومو . ز کبود بود صورتش بهتر شده بود اما گردنش هنو. ا نگاه کردمبه صورت نگران روی

اون انسان عادی نیست که الزم ... رویا ، مها دختر زمینه "برگردوندم سمت پنجره و گفتم 

 "باشه حافظه اش را پاک کنیم 

 .خوشحال دوئید سمتمو بغلم کرد 

کافیه دیگه خودتو لوس نکن  "پشتش را نوازش کردمو و گفتم .  امیدوارم تنم بوی مها را نده 

 "وناشام ها میان نباید بوی خون بدهخ. ک کن دوش بگیرهبرو به مها کم

 . اینو گفت و دوئید سمت در  "اطاعت میشه  "خوشحال نگام کرد و گفت 

 "کجا؟"

 "کمک کنم دیگه ابرم به مه"

 "خودتم یکم دیگه بخواب تا صبحانه بیارم. االن که خوابه "

 "ابه؟خو "با تعجب نگام کرد و گفت 

 "اینکه تو بیداری عجیبه... صبحه  7... آره "

بهم  "من همیشه سحر خیزم. برو بابا  "داشت میرفت بیرون گفت از در  همینطور که خندید و

اما زیاد وقت نداشتم که به تجزیه و تحلیل . رفتار رویا مشکوک بود. چشمک زد و در را بست

و نهار انه برای صبح. طبقه پایین حسابی با خاک یکسان شده بود . شیطنت رویا فکر کنم

  .لباس پوشیدمو رفتم طبقه پایین. دیشب با گلی هماهنگ کرده بودم

 .قبل اینکه مها و بقیه بیدار شن بهتره برگردم. بدون اینکه به چیزی دست بزنم زدم بیرون 

 .بهتره همه برای اومدن خوناشام ها آماده باشیم

 

 ::::::::::::::::مها 
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اما بالخره تونستم یه دستی همه کار ها . واقعا سخت بود حمام کردن تنهایی . حق با رویا بود

 .را بکنم هرچند پهلوم حسابی تیر میکشید دیگه 

 .حوله را دور خودم پیچیدمو از حمام زدم بیرون 

حمام عروسی رفته بودی  "با دیدن من گفت . رویا رو تخت نشسته بود و با موبایلش ور میرفت

 ". ساعته اون تویی  8. 

 "واقعا سخت بود"

 "میذاشتی کمکت کنم. گوش نمیدی که "

 ".خب حاال بیا کمک کن موهامو خشک کن  "

از رو تخت برداشت و اینو گفت و یه ست لباس زیر  "نه من میخوام کمکت کنم اینارو بپوشی "

 "اینا چیه ؟ "نگاه کردم و گفتم فقط به لباسا با تعجب . بهم نشون داد

 "تا حاال نداشتی؟. لباس زیر بهش میگن  "بلند خندیدو گفت 

 "از کجا اومدن؟. خودتو مسخره کن بچه پر رو  "خندیدمو گفتم 

اگه هم  چالقم شدی نمیتونی. خود خنگت که بر نداشتی . خب رفتم برات لباس بردارم "

برا من . استفاده نشده. نوئه . اینارو برات آوردم . خالصه دیدم  لباس زیر تمیز نداری. بخوای

 ".اما فکر کنم برا تو خوب باشه  کوچیکه

رویا عادت داشت با این روش کلی از . نمیدونستم داره راست میگه یا دروغ. نگاش کردم

بعدن یکی . بیا حاال کارگاه بازی در نیار  "چشمامو ریز کردم که گفت . وسایلش را به من بده 

 "سایز من بخر

 "بده خودم میپوشم . باشه  "تم گف. اینجوری خیالمم راحت بود . پیشنهاد خوبی داد

 "پس دید زدن من چی میشه... نه ...نه ...نه ...نه  "

اگه نمیدونستم چقدر دنبال سامی هستی  "رفتم سمتش و لباس ها را از دستش گرفتمو گفتم 

 "فکر میکردم به من چشم داری

اذیتت کنه  تو حساسی آدم حال میکنه "رویا بلند خندید و منم برگشتم سمت حمام که گفت 

" 
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هنوز . رویا کمکم کرد موهامو خشک کنم. بالخره به هر سختی بود لباس پوشیدم تنهایی

 . کارمون تموم نشده بود که با صدای در برگشتیم سمت در

 "بچه ها بیاین پایین صبحانه بخوریم "اومد تو و گفت . آوا بود 

 "اومدیم. چشم  "رویا گفت 

هم محترمانه جواب میداد هم با . از آوا خوشش میاد از برخورد رویا قشنگ حس میکردم

 .نمیدونم اگه راجب منو البرز بفهمه چه برخوردی میکنه. محبت نگاه میکرد

 ...واقعا بین من و البرز چه خبره

من . اون گرگینه است . از طرف خودمم مطمئن نیستم. نمیدونم البرز منو در چه حد میخواد 

 م ؟من اما واقعا چی هست... اما

 اصال امکان داره من و البرز؟

 "میشین؟ هم تبدیلشما گرگینه به دنیا میاین فقط یا ... رویا  "بی اختیار از رویا پرسیدم 

 "چطور؟... ما به دنیا اومدیم اما خیلی ها تبدیل میشن  "با تعجب نگام کرد و گفت 

 "خوناشام هام به دنیا میان؟... همینجوری "

مثل هزار جانور دیگه رو زمین اینجور متولد میشیم و ... طبیعت هستیم از ذات ما... نه مها "

خیلی سال . اونا روح طبیعت را از دست دادناما خوناشام ها از طبیعت نیستن . زندگی میکنیم

با تبدیل شدن به  خوناشام ها. نه به دنیا میان و نه میمیرن. پیش برای اولین بار تولید شدن 

 ".شدن از بین میرنوجود میان و با کشته 

چطور ممکنه ... وحشتناکی  اتچه موجود... با این حرف مها موهای بدنم سیخ شد از ترس

 ...چطور مانی خواست...کسی بخواد تبدیل بشه

 "چرا بعضیا میخوان تبدیل به خوناشام بشن؟"با رویا رفتیم از اتاق بیرون که پرسیدم 

 "قدرت و عمر جاودانه. بخاطر قدرت مها "

از پله ... را قربانی کنیروحت عمر جاودانه وقدرت انقدر ارزش داره که یعنی ... ک نمیکردمدر

حاال خیلی بیشتر و شدید تر از قبل میتونستم ... ها میرفتیم پایین که عطر البرز را حس کردم

رو بالکن به نرده ها تکیه داده بود و داشت نگام . سرمو بلند کردمو البرز را دیدم. حسش کنم

 . میکرد



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

132 
 

 . حسی تو وجودم بود که خودم نمیفهمیدم. از درون آشوب بودم

احساس کردم . نمیتونستم آروم نفس بکشم. حس سرکش درونم قدرتمند تر از قبل شده بود 

 .دستمو گرفتم به دیوار . تمام بدنم داغ شده 

 . سرم گیج میرفت 

 .کشیده میشدمانگار از درون به سمتش . نمیتونستم از البرز چشم بردارم 

 .چشمام سیاه شد البرز بود که میومد سمتم اما دیگه چیزی نفهمیدم  و

 

 :::::::::::البرز 

تاده بودم که عطر کنار نرده ها ایس .صبحانه را رو میز بیرون چیدیم. داخل خونه بد آشفته بود 

. اد بیرون بی دوباره شروع کردگرگ دونم . داشت از پله ها میومد پایین.  مها را حس کردم

 . میخواست خودش مها را نشون کنه

 . اولین بار بود تو زندگیم اینجور آشوب شده بودم

 . انگار مها هم منو حس کرد چون سرشو بلند کردو به من نگاه کرد

لبایی که با تمام وجود میخواستم همین لحظه . لباش از هم باز شد آه کوتاهی گفت و با دیدنم

 . مها را عجیب میخواست. و براش زوزه کشید  ا را صدا کرداز درون گرگم مه .ببوسم

حس کردم داره از . مها دستشو گذاشت به دیوار . خیلی سخت بود کنترل خودم تو این شرایط 

 .رویا متوجه شد و قبل افتادن مها اونو گرفت . حال میره دوئیدم سمتش

 "چی شد یهو .... البرز.... مها "

 .ا بغل کردمو از پله ها رفتم باالرم چکار می کنم مها رنفهمیدم دا .چیزی نگفتم 

 .رویا و امیر پشت سرم اومدن. خودمم نمیدونستم چی شد 

از فشارش نیست  "امیر گفت . یه لیوان آب و قند اومد داخلمها را گذاشتم رو تخت که آوا با 

 "....اثر گرگ البرزه ... 

این ... گرگ درونت اونو میخواد ... وای تو مها را میخ "با تعجب برگشتم سمتش که گفت 

قدرت زیاد گرگت با توان مها ... تو آلفایی البرز ... کشش انقدر قویه که همه ما اینو حس کردیم

 ".اون شب تو جنگل هم برای همین مها کنار گرگت بیهوش شد... هم خونی نداره 
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این . نمیتونه خالفش عمل کنهوقتی دستوری به کسی بدم . من آلفا گله بودم. حق با امیر بود 

 .تاثیر قدرت گرگ درونمه

 ... تونه تحمل کنه مها نمی. کنه  مها را صدا میگرگ درونم وقتی  

 "اونبار هم تو جنگل گرگ درونم مها را صدا کرد . فکر کنم حق با توئه "

 "مها که از ما نیست ... اما چطور ممکنه "رویا گفت 

 "شاید دو رگه اشت  "آوا گفت 

 "مگه ممکنه؟! دو رگه گرگ و انسان ؟ "امیر گفت . آوا چیزی را گفت که تو ذهن من بود

 "باید بریم چشمه مقدس ... واقعا نمیدونم "

 "! با مها ؟! چشمه مقدس؟ "رویا با این حرفم جا خورد و گفت 

 "راه دیگه نداریم"سر تکون دادمو گفتم 

 "چرا اونو تبدیل نمیکنی؟... نمیکنی خب چرا مها را نشون"رویا نشست رو تخت و گفت 

 "... تبدیلش به این راحتی نیست ...رویا مها دختر زمینه  "امیر گفت 

 "؟اگه دو رگه باشه چی "رویا با ترس گفت 

واقعا نمیدونستم باید چکار کنم . واقعا جواب سوالو نمیدونستم . بلند شدمو رفتم سمت پنجره 

 "...باید بریم چشمه مقدس... نهتنها راهمون همی "دوباره گفتم . 

یگه د "که تو حیاط ایستاده بودن و گفتم  از پنجره خوناشام ها رو دیدم. دیگه کسی حرفی نزد

 "رویا تو پیش مها بمون تا بیایم دنبالتون. باید بریم پایین برای مذاکره

 

 ::::::::::::::مها

 ...میدونستم البرز نیست . با نوازش موهام بیدار شدم

کنار نشسته بود و موهامو نوازش . چشمامو که باز کردم رویا را دیدم. اس ضعف داشتماحس

 . میکرد 

 "خوبی؟ "نگاش که کردم گفت 

 "نه زیاد"

 "بیا یه چیزی بخور "



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

131 
 

نشستم رو . رویا کمکم کرد تا از سمت دیگه بلند شم. سعی کردم بلند شم که پهلوم تیر کشید 

 . یوان شیر آورد تخت و رویا برام یه لقمه و یه ل

 "میل ندارم. نمیتونم رویا  "

 "بخور از دیشب هیچی نخوردی"

 "رویا من چم شد یهویی؟ "

 "... نمیدونم واقعا مها "

 "...احساس کردم یه چیزی درونم تالش میکنه بیاد بیرون "

 . رویا با تعجب فقط نگام کرد و چیزی نگفت 

می تونین بیاین پایین؟  "ر را باز کرد و گفت با صدای در هر دو چرخیدیم سمت در که امیر د

 ".، میخوان با شما صحبت کنن

اول  "سر تکون دادمو خواستم بلند شم که رویا بازومو گرفت و گفت . رو یا به من نگاه کرد 

 "این لقمه را میخوری

 .هرچند از گلوم به زور پایین میرفت. ازترس اینکه دوباره ضعف کنم ، قبول کردم

 . و منو رویا هم پشت سرش رفتیم طبقه پایین امیر رفت

خونی خودش بود و خونه مرتب شده بود جز شیشه  بر عکس دفعه قبل همه چی سر جای

 .پنجره 

 .با ورود ما همه نگاه ها چرخید سمت ما 

 . اولین کسی که نگاه کردم البرز بود

رد و یه لبخند خیلی مالیم نگام ک. نگاش کردم . ر شومینه استاده بود محکم و آروم کناالبرز 

از ترس تکرار اتفاق صبح سریع به زمین نگه . اما همونم برای داغ کردن من کافی بود. زد

 .کردمو که با صدای امیر چرخیدم سمتش

های رئیس و دستیار... ر و سیامک هستنیاشابهمن ، کیان ، ...  مها این آقایون  "امیر گفت 

 "گروه مانی

 .رد نگاه کردمبه افرادی که معرفی ک
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بهمن چهره آروم . بهمن و کیان همون دو نفری بودن که دیشب تو جنگل با مانی درگیر شدن

یاشار و . اما کیان جوون تر و خوش تیپ تر بود. به نظر هم سن البرز بود. اما خشنی داشت

همه مثل مانی پوست روشن و رنگ پریده ای . سیامک هم هم سن امیر به نظر میرسیدنو

 .داشتن

اما میشه برای ما از ... بابت رفتار مانی خیلی متاسفم "ت به همه سالم کردم که بهمن گف

 "ابتدای آشنایی تا اتفاقات اون شب را کامل تعریف کنی

 "...باشه  "زیر لب گفتم .  با تعجب نگاش کردمو بعد البرز را نگاه کردم که اونم سر تکون داد

یه کپی از . این گوی خاطراته  "ره مشکی بهم داد و گفت با این حرفم کیان اومد جلو و یه مح

 "خاطراتی که تعریف میکنی برای ما ضبط میکنه

همه منتظر من . البرز برام یه صندلی آورد و نشستم. سر تکون دادم و گوی را گرفتم تو دستم

 . بود

دونم اما نمی. چون همیشه دختر مستقلی بودم. تو جمع حرف زدن هیچوقت برام سخت نبود

 .چرا امروز این حس عجیب را داشتم

از استرس خوناشام های تا حدودی نفس عمیق کشیدم که با بوی البرز همراه شد و فکرمو 

 . روم خالی کرد روبه

 "....مانی را دیدم، اولین بار تو جنگل نزدیک خونه  "گفتم 

 

 فصل پنجم

 ::::::::::::البرز

 من فقط به حرکات ، اماکرد تعریف می واز مانی رخاطراتش  ،مها داشت برای بهمن و بقیه

 .صورت و لب هاش نگاه می کردم

 .مثل یه موسیقی مالیم بود  ی مهآهنگ صدا 

فقط دلم میخواست با مها تنها شم تا دوباره طعم . با هر نفسم عطر بدنش دیوونه ترم میکرد 

 .لبهاش را بچشم

 . فشار آورده بود ناراحت بود از اینکه به مها. گرگ درونم آروم کز کرئه بود 
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 .از طرفی نمی تونست اونو داشته باشهاز طرفی مها را میخواست و 

 .یه غم بدی تو وجودم حس میکردم

چند نفر از اعضامون با اجازه البرز برای امنیت . از همکاریتون ممنونیم "بهمن بلند شد و گفت 

  "شما اطراف خونه میمونن 

 "دمون مواظبیم ما خو. الزم نیست  "گفتم 

خوناشام تو فاز خون . طبق تعریف مها ، مانی همچنان تو فاز خونه  "بهمن نگام کرد و گفت 

 ". حتی به هم نوع خودش رحم نمیکنه

اما من شک داشتم مانی تو فاز خون ... تو حالت جنونه خوناشام تو فاز خون . حق با بهمن بود 

با این وجود . فقط خون دست مها را چشیده .  مانی از رگ مها خون نخورده "گفتم . باشه 

 "یعنی همچنان تو فاز خونه؟

حتی بوی خون ... مها دختر زمینه "به شیشه خونی پنجره نگاه کرد و گفت کیان بلند شد و 

 "...خود خونش دیگه ... جنون میکشهمارو به مها 

 ". منطقی اینه چند نفر از ما بمونن... آره "بهمن گفت 

 "مانی را بگیرین چکارش میکنین؟ "مها پرسید . ه راضی شدمو سر تکون دادم اینبار دیگ

مانی به . کردم چون این من بودم که باید سرنوش مانی را مشخص می. بهمن به من نگاه کرد  

 ... خونه ما ، خواهر و مهمان من حمله کرده بود

زندانی میکنیم تا از  ما خوناشامی که تو فاز خون هست را "بهمن برگشت سمت مها و گفت 

برای اونا مجزا ... اما مانی قوانین را نقض کرده... این فاز بیاد بیرون کامل و بتونه دوباره فکر کنه

 "تنبیه میشه

 . اینو گفت و به بقیه اشاره کرد برای رفتن

خون مها را هم از رو شیشه ها . بهتره شیشه پنجره را عوض کنی  "با رفتن اونا به امیر گفتم 

 "بشورین

 "چطور خونه انقدر مرتب شد؟ "مها با تعجب گفت 

خوناشام ها تو یه روز میتونن یه طبقه ساختمون . حیف شد ندیدی  "رویا بلند شد و گفت 

 "اینکه چیزی نیست. بسازن



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

133 
 

 "بهتری؟ "رو کردم به مها و گفتم 

 .سرخ شد و سر تکون داد 

 "بت کنیممیشه بیای ، باید صح "رفام سمت راه پله و گفتم 

 ... دیگه به کسی نگاه نکردمو رفتم باال 

 

  :::::::::::::مها 

 . البرز ازم خواست برم باال تا باهام صحبت کنه

 .چرا همینجا صحبت نکرد 

 .دفکر تنها بودن با البرز قلبم تند زاز 

آروم بلند شدمو . اما کسی چیزی نگفت. سنگینی نگاه رویا و بقیه را روی خودم حس کردم

 "خوبی مها؟ "رویا گفت . تم سمت پله ها رف

 "...آره "بدون اینکه نگاش کنم گفتم 

 . اعتراف کنماما نمیخواستم . خوب نبودم .  اینو گفتمو از پله ها رفتم باال

 .کشید سمت البرز  یه چیزی درونم منو می

 . جا نبود اما در اتاق را که باز کردم کسی اون. اول فکر کردم البرز تو اتاق من منتظرمه

 .کنار پنجره بزرگ اتاقش ایستاده بود و به بیرون نگاه می کرد . در زدو و وارد اتاق البرز شدم

 .آروم در اتاق را بستم و همونجا ایستادم

 . رو به روی تختش بود  دقیقا وز خیلی بزرگ پنجره اتاق البر

 . جنگل کامال از این پنجره پیدا ست

 .ر میتونه لذت بخش باشهبا این منظره چقد بیدار شدن

 "میخوام باهات رک صحبت کنم... مها "که البرز برگشت سمتمو گفت تو افکارم غرق بودم 

 . قلبم تند میزد و با این حرف البرز انگار یه چیزی تو دلم فرو ریخت

 .دهنم خشک شده بود و نتونستم چیزی بگم

 .م اومد سمتمالبرز چند قد. م و سرمو انداختم پایینفقط سر تکون داد 

  .کرد عطر تنش تو اتاق شدید بود و چشمامو خمار می
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دلم میخواست این فاصله را خودم تموم کنم و . البرز حاال باهام فقط یه قدم فاصله داشت 

 . بغلش کنم

 .اما ایستاد

 .جرئت کردمو سرمو بلند کردم بالخره

 . نگاهمون بهم گره خورد 

 "خواستنت برام غیر قابل کنترله  "

 .اینو گفت و فاصله بینمون را تموم کرد البرز 

 .سرشو آورد پایین گونه ام رو با دستش نوازش کرد و 

 .شونه های البرزو دستام رفت رو  ام بسته شدهم زمان چشم

 .داغی لبش انگار لبامو سوزوند

 .کمرمو گرفتو منو چسبوند به خودش 

 .دستام رفت تو موهاش

 . ن شدید تر شد موه دستشو برد تو موهامو بوس

 . و آروم به سمت پایین میرفت کرد  با دستش کمرمو نوازش می

 . لبمو ول کرد و رفت سراغ گوشم البرز . تو وجودم همون حس دوباره بیدار شد 

 . پاهام دیگه قدرت نداشت و این البرز بود که منو سر پا نگه داشته بود 

 .از گوشم رسید به گردنم

 .روی رگ گردنمو بوسید 

 .دوباره همون حس ترس اومد سراغم و باز انگار البرز حسمو فهمید

 .ایستادو کم کم ازم جدا شد 

 .نمیخواستم ازم جدا شه

 .میخواستم ادامه بده 

وقتی میرم سمت گردنت ازم . گرگا ترس را حس میکنن مها "تو چشمام نگاه کرد و گفت 

 ".میترسی

 "من هیچوقت خالف میلت کاری نمیکنم...بترسی نمیخوام ازم  "البرز گفت . لبمو گاز گرفتم
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 "... خودمم نمیدونم از چی میترسم... نه این نیست"

 "از اینکه من نشونت کنم میترسی "

 "نشون؟"

اما من ... برای من میشی . اگه رگ گردنتو گاز بگیرم نشون میشی. گرگ درونم تو را میخواد  "

 "تا تو اجازه ندی این کارو نمیکنم

 .نمیدونستم چی بگمواقعا  "... من... البرز "

 ...اما ...میخواستمالبرز را 

 .خودمم نمیدونم... اما چی

 .یه حس اطمینان. جای یه خواستن. انگار جای یه قول خالی بود 

حتی نگاه . کرد دستاش تو جیب شلوارش بود و به بیرون نگاه می. البرز رفت سمت پنجره

ود اما نمیدونم چرا نمیتونستم بهش اجازه بدم بیشتر از این کردن به البرز هم برام لذت بخش ب

 .جلو بره

برای همین ...گرگ درونم بود که صدات میکرد ، اون شب تو جنگل یا امروز صبح  "البرز گفت 

 "از حال رفتی

 حس می "آروم گفتم . این حسی که از البرز به من میرسه و منو از پا میندازه. پس این بود 

 "یه چیزی که نمیتونه . از درونم میخواد بیاد بیرون کنم یه چیزی

 "میدونم"البرز سر تکون دادو بدون اینکه برگرده سمت من گفت 

 "چطور میدونی البرز؟"

 "حدس میزنم دو رگه باشی ... مها "گفت  ،گره خوردبه هم برگشت سمتمو نگاهمون دوباره 

 .دوباره حس کردم زانوهام شل شد. از حرفش شوک شدم

 .ن همیشه خیلی قوی بودم م

 .خیلی

 .داره بد بهم ضربه میزنه ،این زندگی و اتفاقات ،اما این روزا

 .پدر و مادری که هرگز ندیدم گرگینه و انسان باشن؟ چطور ممکنه! من دو رگه باشم ؟ 
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 "کردم که گفت  همینجور شوک فقط به البرز نگاه می. رفتم سمت تخت و رو تخت نشستم 

 ". باید بریم چشمه مقدس تا مطمئن شیم . دسه این فقط یه ح

 "چشمه مقدس؟"

 ". مشخص میشه ی تو آب این چشمهحقیقت وجود هر کس... آره "

 "اگه دو رگه باشم چی میشه؟ "

 "واقعا نمیدونم  "

نمیتونستم درک . خواستنم براش غیر قابل کنترله  البرزگفت.یاد حرفی که البرز بهم زد افتادم

این حسی که بین ماست ممکنه به دو رگه بودن  "پرسیدم . منم همین بود  حس مشابه. کنم

 "من ربط داشته باشه؟

این حسی که بین ماست به هیچ چیزی جز ما دوتا  "سر تکون داد و با صدای خمار گفت

  ". مربوط نیست مها

 .نمیدونم صداش داغم کرد یا حرفی که زد

 .داره هم آرومم میکرد هم آشوبمفکر کردن به اینکه البرز هم حس مشابه من 

یعنی دختر .. من یه آدم عادی. تو گرگینه ای . من نمیفهمم "آروم تر از دفعه قبل گفتم اینبار 

 "...شایدم دو رگه...زمین 

 "اگه بخوای...تو میتونی مثل ما بشی ...مها"چند قدم اومد سمتمو گفت 

  ...داره چی میگه.... نگاش کردم

 . قلبم تند میزد 

 ...مثل اونا

 ... مثل رویا

 .حصرتی که تمام عمر داشتم !اونوقت منم بالخره جزئی از یه خانواده میشم ؟

 ...حس خانواده . حس تعلق 

 "اگه بخوام؟"زیر لب زمزمه کردم 

جفت من  اپه بخوای... اگه بخوای مها...آره  "البرز اومد رو به روم رو تخت نشست و گفت 

 "... میشی
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 .کردم هنگااش دوباره تو چشم

 "االن داری ازم خواستگاری میکنی؟ "زیر لب گفتم . پر خواستن بودچشماش  

 "این کارو کردم تو جنگل دیروز فکر کنم  "خندید و گفت 

لبمو گاز  ... البرز ازم خواستگاری کرد ...باورم نمیشه ... چند لحظه مبهون فقط نگاش کردم

 .گرفتمو سرمو انداختم پایین 

 .بجنگم نمیتونم با خواستن البرز. کنم چکار می دارمنمیدونم  

نباید این وسط  تا اما هزار .تصور کنم حتی نمیتونم ونبودش ر. البرز برام مثل نفس کشیدنه 

 ... تا خط قرمز هزار. هست

 ...!؟رو بخوامد البرز یچرا نبا...  !؟هیچکدوم یادم نمیومد پس چرا

 "یاد بگیرم  گرگینه هاجب را باید چیزای زیادی "زیر لب گفتم  

 "این یعنی بله؟ "زل زد تو چشمامو گفت . چونمو گرفت دستشو سرمو بلند کرد 

فکر کنم دیروز وقتی "لبخند زدموگفتم  ناخداگاه به چشمایی که از خواستن برق میزد

 "گفتم جوابمو بوسیدمت 

 .زد و لباشو گذاشت رو لبام لبخند

 ...دستای داغ. لبای داغ. دور و برمون آروم شده بوددنیای . اینبار انگار فرق می کرد

 . جواب میداد البرز به هر حرکت بدنم 

م تبدیل اما قبول کرد. من هیچی راجب گرگینه ها نمیدونم  .منو خوابوند رو تخت و اومد روم

دست البرز از رو کمرم رفت سمت دکمه پبراهنمو همنقدر . واقعا عقلمو از دست دادم. بشم

 . رکردنی که برام مونده بود هم از بین رفتتوان فک

پیراهنمو داد . با سرش کشید عقبلب پاینمو گاز گرفت . دکمه های تونیکم کامل باز شده بود 

 .رو پاهام طوری که به من فشار نیاد نشست و نگام کردکنار و 

  "...باب میل من ... اووووم  "لبخند شیطونی زد و گفت 

 ...باز کردن دکمه های پیراهنش اینو گفت و شروع کرد به
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نمیدونم منظور البرز . ست مشکی توری که رویا داده بود تنم بود . از خجالت سرخ شده بودم 

. بی اختیار دستم رفت جلو خواستم لمسش کنم ... دوباره بدن لخت البرز ... اوه ... اون بود یا 

 .که دستمو گرفت اما خجالت کشیدمو دستمو آوردم عقب

 "دوست دارم لمسم کنی مها  "و گفت  گرفت و گذاشت روی قلبش دستمو

 . دوباره خم شد و لبمو بوسید اینبار خیلی شدید تر از دفعه قبل 

. این انصاف نیست  .نفس هام بریده بریده بود. دستش را برد زیر سوتینم و سینه هام را گرفت

 .از درون ذوب می شدماما من داشتم . البرز خیلی آروم و با اعتماد به نفس بود 

 . دستشو برد پشتمو بند سوتینمو باز کرد 

 "مها هروقت بگی بسه من تمام میکنم  "سرشو برد کنار گوشمو مکید و گفت 

از کنار گوشم رفت سمت سینه . و ناخونمو تو کمرش فرو کردم آهی گفتم از گرمای نفسش 

 . هام و مشغول اونا شد

دست بردم تو موهای . ه هام دیگه رو نفسام کنترل نداشتماز داغی لبش و فشار دستش رو سین

  .البرز و سرشو کشیدم سمت خودمو لباشو بوسیدم

مها اگه میخوای تموم کنم  "دوباره کنار گوشم گفت . اونم دستاش رفت سمت کمر شلوارم

 "... االن بگو

 . لبرزنمیدونم این جرئت را از کجا پیدا کردم که منم دستم رفت سمت کمر شلوار ا

 . از این برزخ خسته شده بودم

باورم نمی . البرز داغ ترم کردتو گلو آه صدای که . کمربند البرز را باز کردم . تصمیم را گرفتم

 . شد این حرکت من اونو هم از کنترل خارج کرد

اما . اینکه منم میتونم البرز را از خود بی خود کنم بهم احساس قدرت میداد. حس خوبی بود 

نمیخوام قبل ... آروم مها  "گفت تو گوشم ز هر دو دستمو گرفت و برد باالی سرمو آروم البر

 "اینکه شروع کنم همه چی تموم شه

و با آروم دتشو برد داخلو . رفت سراغ شلوارم دوباره دستامو ول کرد و .را بوسید مکنار گوش

وشم میرفت پایین و هم زمان با بوسه از کنار گ. از روم کنار . لمس بدنم شلوارمو داد پائین 



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

113 
 

 "ناخونامو تو کتفش فرو کردمو زیر لب گفتم . داشت دیوونم میکرد . شلوارمم میداد پایین تر 

 "داری دیوونم میکنی البرز 

 "اگه بدونی تو با من داری چکار می کنی  "تو گلو خندید و گفت 

 

 :::::::::::::::::::البرز 

 .کنار مها رو هیچی کنترل ندارم

میخواستم بگم . حدس میزنم دو رگه است و باید بریم چشمه مقدس خواستم بهش بگممی

 . موجود متفاوتیهنمیتونم از خواستنش دست بکشم حتی اکه معلوم بشه 

 .انگار دیگه هیچی مهم نبود... حاضر مال من شه... اما وقتی گفت حاضره تبدیل شه... اما

 . کنم تبدیل نمی مها رو درسته االن

 .نشون نکنم جفتمو لیل نمیشهاما د

زیر دلش مها را از پاهاش در آوردمو هم زمان  لباس های. آماده بود . گرگ درونم خوشحال بود

 . کتم  به رو تختی چنگ زد و آه آرومی گفت با این حر. رو بوسیدم

 . تمام حرکاتش منو بیشتر از قبل داغ می کرد

. مها با چشمای خمار نگام می کرد . دمرفتم پای تخت و لباس های خودمم کامل در آور

 . رفت نگاهش از چشمام پایین تر نمی

 . میبینمدارم باورم نمیشد بالخره رو این تخت جفت خودمو 

خیلی کارا میخواستم . مها لبشو گاز گرفتو چشماشو بست. گرگ درونم مها رو دوباره صدا کرد 

و برگشتم روی مها ... گرگم بی تاب بود... شهاینبار بیشتر از این نمیمیدونستم با مها بکنم اما 

آماده ای  " و تو گوشش گفتم کردم شبغل .دوباره لبشو گاز گرفت .آروم پاهاشو از هم باز کردم 

 " ؟

 "تبدیل میشم ؟"کرد و گفت  هنگاتو چشمام .  دست برد تو موهامو منو کشید سمت خودش

 "نشونت میکنماول  "لبخند زدمو گفتم 

 "حاال آماده ام "گفت  با چشمای خمار نگام کرد و. ایین و لبمو گاز گرفت سرمو کشید پ
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بین پاش خودمو جا آروم روی رگ گردنش را بوسیدم و هم زمان  . سرمو بردم سمت گردنش 

مها این درد را هیچ رقمه نمیتونم برات کم  "زیر لب گفتم . آماده بودبه جا کردم حسابی برام 

 "...کنم

 . مها را حس میکردم صدای ضربان قبل

ناخوناش را . تغییر جدید هماهنگ شه مکث کردم تا بدنش با . با اولین حرکتم آه بلندی گفت 

حرکتمو آروم شروع . وقتی دستاش شل شد فهمیدم درد اولیه آروم شد. تو کتفم فرو کرده بود 

 .کنترلم دیگه دست خودم نبود. کردم 

 . اداین گرگ درونم بود که حاال دستور مید

 .کرد  مها دیوونه ام می ناله های

از فشار  .لبمو بردم سمت گردن مها . دیگه نزدیک بود . بدنشو نوازش کردمو لبشو بوسیدم

  .ناخون مها رو بازوهام فهمیدم که مثل من به آخر خط رسیده

طعمی . طعم خون زیر زبونم مزه داغی داشت. فتم هم زمان با حرکت آخر گردن مها را گاز گر

  . بی حس شده بودتمام بدنم . مها دیگه مال من بود . کردم  که برای اولین بار حس می

 .با زبونم زخم جای دندونام رو گردن مها را تمیز کردم

 .حاال همه میفهمن تو این اتاق چه خبر بود

 .اما برام مهم نیست

 .چه دورگه ، چه عادی ، چه هر موجود دیگه. مهم اینه مها حاال مال منه 

 ::::::::::::::::::مها

این هیچوقت یادم نمیره . مطمئنم هیچوقت فراموش نمی کنم. مثل یه رویا. واب بودخمثل 

 ...اولین بار را

برای اولین . یه صبح آروم بعد یه شب طوفانی مثل . مثل آرامش بعد از طوفان. درونم آروم بود

 .بار تو قلبم احساس خالی بود و ترس نداشتم

 . خوابیده بود و دستش دور کمرم بودالبرز پشتم 

 . نمیدونم چقدر خوابیدم اما آسمون تغییر محسوسی نکرده بود

 ... یهو یاد رویا و بقیه افتادم
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 ... خدای من بقیه راجب من چی فکر میکنن...رویا راجب من چی فکر میکنه

 "وسید و گفت البرز کتفمو ب. دست البرز رو شکمم تکون خورد و منو از افکارم کشید بیرون

 "داری به چی فکر میکنی؟

 "هیچی"

 "...قلبت یهو تند تر زد . دروغ نگو "

به  "زیر لب گفتم . ذهنم با حرکت دست البرز رو بدنم درست کار نمیکرد. نمیدونستم چی بگم

 "...ما عمال نامحرمیم ... نراجب من چی فکر میکن... و بقیه  رویا

درسته . میدونستم از خجالت سرخ شدم. مام نگاه کردالبرز منو چرخوند سمت خودشو تو چش

 .س این اولین نگاه مستقیم ما بود..ملحفه رو تنمون بود اما بعد سک

 "... همه قبل اینکا بیایم تو این اتاق میدونستن "و گفت  یه طرفه ای زدلبخند 

 "میدونستن؟ "با تعجب گفتم 

 "... گلی هم فهمیده بود  حتی... تو تمام مدت بوی منو میدادی مها ... آره"

  ...اون نگاه ها و تیکه های گلی برای چی بود ...تازه فهمیدم

 ...چه گندی زدم... ااوه خدای... حس میکنه البرز تو اتاقه بو میدم و رویا که گفت 

 "درد داری؟ "البرز دستشو از روی شکمم برد بین پامو گفت 

وری کاری که کردیم آکشیدم و از یاد از حرفش حسابی خجالت. از حرکت دستش داغ شدم

 .چشمامو بستم

جایی که گاز گرفته بود و بوسیدو گفت . ودی گردنمتو گالبرز اینبار بلند تر خندیدو سرشو برد 

 "...هرچند من به این چیزا اعتقاد ندارم...اگه تو بخوای همین امروز میتونیم محرم بشیم "

خودمم نمیدونستم . بدنم انقدر داغ بود که نمیتونستم درست فکر کنم. فقط سر تکون دادم

با این کارم . منم گردنشو بوسیدمدستمو بردم دور کمر البرز و . منظورم از این تکون سر چیه 

 "هستم نمیدونی چقدر منتظر نشون تو رو گردنم "نفس عمیق کشیدو گفت 

 " مگه منم میتونم؟"

 "...بعد تبدیل شدنت  ...آره "

 "کی تبدیل میشم؟"
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 "ماه کامل بعدی"

بی . با دستش بین پامو نوازش کرد  . نذاشت ادامه بدم و با لباش ، لبهام را قفل کرد "...اوه "

تحمل یه بار دیگه را  "سرشو برد کنار گوشمو گفت . اختیار آه کشیدم و لب البرز را ول کردم

 "داری؟

 "اگه بزاری بعدش بخوابم چرا که نه "لبمو تر کردمو گفتم 

 "...همممم ته توالی خوبی  "خندید و رفت سمت سینه ام و گفت 

 

 :::::::::::::البرز 

 .سه و نیم بود  . به ساعت اتاق نگاه کردم

 ....از یازده صبح تا حاال

 نمیخواستم. اما میدونستم بهتره بهش فرصت بدم. االنم مها را میخواستم. دست خودم نبود

 . وقتی خوابه تنهاش بذارم

 ...اما وقتی بیدار شه هم نمیتونم بهش دست نزنم

 .آروم از کنار مها بلند شدمو رفتم سمت حمام

ناخداگاه بهش . مها با صدای در برگشت سمتمو نگام کرد. دوش آب سرد گرفتمو اومدم بیرون

ستم ..داد دفعات سکبدی زندگی با گرگینه ها اینه اگه دوش نگیری تع "لبخند زدمو گفتم 

 ".متوجه میشن

 . پیچید دور خودشو بلند شدملحفه را  اومدم سمتش که  .خندید و آروم رو تخت نشستم

 .اما خوب خجالت کشیدن مها برام خیلی لذت بخش بود. از این حرکتش خنده ام گرفت 

 . قبل رد شدن از کنارم بغلش کردم

اومد سمت گردنمو ملحفه دورش افتاد دستش . بهش فرصت مخالفت ندادمو لبشو بوسیدم

 . پایین

 ".حاال خوب شد. اممممم  "سریع سرمو کشیدمو عقبو نگاش کردمو گفتم 

خواست سریع بره سمت حمام که دویاره بازوشو  "خیلی نامردی  "لبشو گاز گرفتو گفت 

 "گرفتمو کشیدمش سمت خودمو لبشو بوسیدم 
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 .اینبار خیلی طوالنی تر

نگاه کردن به بدنت برام ... نامرد نیستم "زیر لب گفتم . دا شدو نفس گرفتیمبالخره لبامون ج

 "لذت بخشه

 . دوباره سرخ شد

 .خیلی با نمک میشد

پشتش که با تعجب برگشت فقط محکم زدم به . اینبار که خواست بره سمت حمام مانع نشدم

 .سمتم 

 "گرگ درونم بود ...کار من نبود  "چشمک زدمو گفتم 

 .دوئید سمت حمامخندید و 

 .که جای انگشتامم رو پشتش بود به هیکل بی نقصش از پشت نگاه کردم

 .تمام اثر دوش آب سرد از بین رفتحاال دیگه 

 ...اما باید صبر کنم

 .اینجا یه تمیز کاری اساسی الزم داره ... خب. برگشتم سمت تخت 

 

 ::::::::::مها 

اما . از درون حس میکردم یه نفر دیگه ام. گاه کردمتو آینه حمام به خودم ن. آب گرمو باز کردم

 .ظاهر همون بود

 . آب گرم رو بدنم حس دستای البرز را بهم میداد

 .باید تمرکز کنم. اصال نمیدونم دارم چکار میکنم. تمام فکر و ذهنم از البرز پره

 .همیخوام مال من باش. من البرز را میخوام

 . ستن شدید به یه نفر دارمحس خوالین بار تو زندگیم اینجور برای او

 .کم کم ذهنم برگشت سمت حقایقی که بی جواب موندن

 من اگه دورگه باشم چی میشه؟ 

 پدر و مادرم ممکنه پیدا شن؟

 اگه دو رگه نباشم چی؟ اگه یه چیز دیگه درونم باشه؟ یه موجود خبیث؟ یه خوناشام؟
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 ...اما رویا گفت خوناشام ها متولد نمیشن

تنها چیزی که مطمئنم اینه باید برم اون چشمه لعنتی و حقیقتو . م جواب نمیداددیگه مغز

 .بفهمم

 .دوش آب گرم را بستم

 . اینجا نه حوله داری نه لباس زیر . خب خانم عقل کل

 . خیلی با دقت نگام کرد تاده بودم که البرز در حمام را باز کرد و سهمینجور هنگ ای

انگار نه انگار من بودم رو تخت که آهم تو هوا . بپوشونم خودمو بی اختیار خودمو بغل کردم تا

 . بود

از تو اتاقم . حوله من بود. تازه حوله تو دستش را دیدم. اومد تو البرز لبخند شیطونی زد و 

  "حیف مهمون داریم  "دو قدمی من ایستادو گفت . آورده بود

 "مهمون؟"

 "سات رو تختنلبا... زود بیا  "گفت  سمتموگرفت حوله را 

نگاهش افتاد به سینه هام که حاال کامال در . سر تکون دادمو حوله را گرفتم و دورم پیچیدم 

 سختهخیلی  "زیر لب گفت . آروم دستشو آورد جلو و سینه ام را لمس کرد . معرض دید بود

 .و سریع از حمام زد بیرون و در را بست بعد سر تکون داد "...

 .... هنوز از داغی دست البرز میسوخت.  سینه ام نگاه کردم به.... چی خیلی سخته؟

 

 ::::::::::البرز

جفت هم خبر . هم باید خبر جدید راجب مانی را به همه میدادم. سامی و بقیه اومده بودن 

 ...خودم

 ...مها

 ...من جفت مها

 . بود نکرده تجربه تاحاال که حسی.  بود متفاوتی حس یه

 .مها باهاش صحبت کنم  تندوش گرف بعد می خواستم

 .رنامه تغییر کردوقتی رفتم پایین سامی و بقیه را دیدم و باما  
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حتی اگه . دیگه مخفی کاری فایده ای نداشت. از رویا خواستم حوله و لباس مها را براش بیاره 

 ساعت تو اتاق بودن ما کافی بود برای چهار. ..که شک دارم ای مارو هم نشنیده بودنصد

 .همه فهمیدن

تا کردمو . نمیخواستم این بخش خصوصی ما را کسی ببینه. رو تختی خونی را جمع کردم

 . بهش رسیدگی کنمسر فرصت تا گذاشتم پایین کمد

طوری . به طرز عجیبی خوشحال بود . رویا در زد و لباس های مها با حوله اونو گذاشت رو تخت

 .که حس کردم یه چیزی تو سرشه و به من نمیگه

 "چرا حس میکنم مشکوکی؟ "دم پرسی

 "مشکوک؟ چرا؟ "خندید و گفت 

 "خیلی خوشحالی "

 "یه تیر و دو نشون "نیشش باز شد و گفت 

 "چی؟"

 "هم خیالم از بابت تو راحت شد هم مها"

میدونستم از دوست دخترای من متنفره اما فکر نمیکردم در ... از این حرف رویا خنده ام گرفت

امیدوارم  "سر تکون دادمو گفتم . ازم ناراحت باشه اما گویا برعکس بود انتظار داشتم. این حد

 "به زودی خیالم از بابت تو راحت شده

من به داداش بزرگم رفتم به این زودی ها دم به تله ....ها ها "برام زبون در آورد و گفت 

 .اینو گفتو قبل اینکه دستم بهش برسه از اتاق پرید بیرون "نمیدم

 .شدن آب اومدبسته  صدای

 .حوله مها را گرفتم و در حمام را باز کردم

سعی کرده بود  .کرد مثل یه تابلو نقاشی با بدن خیس رو به روم ایستاده بود و شوکه نگام می

 ...با دست هاش خودش را بپوشونه اما مگه ممکن بود

 . و به مها نگاه کنم میتونستم ساعت ها بایستم 

 . بودتمام حرکاتش برام لذت بخش 
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حیف که مهموم  "زیر لب گفتم . دلم میخواست لبای داغ و نمناکش را ببوسم ...تررفتم جلو

 "داریم

. ر داغ شماز خجالت باز گونه هاش سرخ شده بود و همین باعث میشد بیشت. با تعجب نگام کرد

 "مهمون؟"آروم گفت 

 "لباسات رو تختن... زود بیا  "حوله را گرفتم سمتش و گفتم 

آروم  ...ناخداگاه دستم رفت سمت سینه لخت مها. را گرفت و انداخت رو شونه اشحوله 

اما هیف که فرصت ...دلم میخواست رو تمام بدن سفید مها نشون من باشه ... نوازشش کردم 

زیر لب ... لمس نکردن مها اونم تو این وضعیت خیلی سخته. پیش گروه باید میرفتم . نبود 

 "...هخیلی سخت " تکرار کردم

سر تکون دادو قبل اینکه نتونم جلوی خودمو بگیرم از اتاق زدم . با صدای خودم به خودم اومد

 . بیرون

 ...کلی کار هست که هرچه سریع تر باید انجام شه

 .اما بهتره کار سخت را اول انجام بدیم. اولویت های زندگی ما همیشه باب میلمون نیستن

 .اول معرفی مها به گروه 

 .ه مقدسبعد چشم

 ...بعد غرق شدن تو عطر تنش

 :::::::::::مها

 .کردم باز را حمام در آروم کردمو خشک, موهام

 . نبود اتاق تو کسی

 ...گذشت چشمم جلو از ساعت چند این اتفاقات فیلم یه مثل.  نمیشد باورم هنوز

 . گردنم نشون روی رفت اختیار بی دستم

 جای االن اما. است دیوونه میگفتم حتما داره دوجو گرگینه میگفت بهم کسی اگه پیش هفته

 .میکنم لمس را گرگینه یه نشون

 . دادم تکون سر خودم افکار به

 .میکنه سوپرایزم داره عجیب دنیا
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 یه تخت رو اما. خودمه قبلی های لباس لباس، از البرز منظور کردم فکر.  بود تخت رو لباسام

 .بود شلوارک یه و ام مونده قیبا تمیز تیشرت تنها و جدید زیر لباس دست

 بقیه و رویا با و بیرون نرم اتاق این از هیچوقت میشد کاش. دیوار به بکوبم سرمو میخواست دلم

 .نشم چشم تو چشم

 یه از که شلوارکم. پایین رفت میشه مگه اینجوری اصال. کردم نگاه آینه به پوشیدمو هامو لباس

 .بود رونم طوس  تا بودم کرده درست کهنه جین شلوار

 ...نازک حسابی تیشرتمم

 . داریم مهمون گفت البرز اما. میگرده تیپ این با مدت تمام رویا درسته

 . خودم اتاق تو برده لباسامو البرز شاید.  نبود جا هیچ قبلیم لباس اتاق، تو چرخوندم سر

 جارو هر اما. دمخو اتاق تو رفتم سریع. نبود کسی راهرو تو. کردم باز را البرز اتاق در آروم

 . نبود هم قبلی های کثیف لباس حتی.  نبود هام لباس گشتم

 چکار اینجا " گفت و کرد نگام نگران البرز. شد باز اتاقم در که تخت رو نشستم کالفه

 "....میکنی

 "لباسام دنبال اومدم...ام"

 "لباسات؟" گفت و کرد نگاه پامو تا سر

 "بپوشم سبمنا لباس خواستم. داریم مهمون گفتی"

 خب " گفت و کرد نگاه چشمام به بالخره لحظه چند بعد و.   بود مونده پاهام رو البرز نگاه

 "پایین بریم سریع کن عوض

 "بود تنم صبح که اونا... نیست لباسام"

 . کرد نگام تعجب با گفتو اینو ". ماشین تو ریخت رویا اونارو"

 "بودم راحت اونا با "

 "... میدن س...سک بوی االن اونا مها"

 ...ها گرگینه با زندگی دردسر. گرفتم گاز لبمو "...اوه"

. کثیفن همه آوردم خودم با که لباسی دست سه که بودم نامرتبی آدم انقدر بفهمه نمیخواستم

 "میاد االن. باشه " گفتم دادمو تکون سر. ندارم دیگه چیز دست سه اون جز بدتر همه از
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 میخواستم اما نیست خبری هم کمد تو میدونستم.  کمد سمت رفتم شدم بلند گفتمو اینو

 . کنم ظاهر حفظ

 .  کرد می نگاهم و بود ایستاده همچنان البرز

 . شدم مخفی البرز نگاه از در پشت کردمو باز کمدو در

 که  بودم فکراین  تو... همه شاد میشن با تیپ من... مانتو بپوشم بیژامه نخی و  چطوره یه

 ... بود البرز دستای...شد داغ کمرم

 . خودش سمت کشید کمرمو و چسبید بهم پشت از البرز

 " گفت و بوسید گوشمو زیر.  برید نفسم گردنم گودی تو برد که سرشو.  جام سر شدم خشک

 "میدی مانور جلوم ها لباس این با تو و آتیشم تو من

 .شنیدیم را مینآر صدای که گرفت فاصله ازم البرز نفر یه گلو کردن صاف صدای با

 "دیگه رسیدن همه اما.  موقع اومدم بی میدونم "

 .بیشتر این از آبروریزی. گرفتم گاز لبمو

 "اومدم من برو تو... باشه " گفت عصبانی صدای با البرز

 .بیرون رفت شد چی بفهمم اینکه قبل و لبموبوسید وقت اتالف بی که البرز سمت چرخیدم 

 .بودم وهنگ شوک

 .کنم نگاه نمیتونم هم آرمین روی تو دیگه

یه شال هم . مانتوی نخی تابستونه با  تنها شلوار جین باقی مونده از لباسام را پوشیدم سریع

 .اما بهتره مجهز برم پایین. نمیدونم این همه کیا هستن. انداختم و رفتم پایین

 

 :::::::::::::::البرز

 ...مها...مها...مها

 . نمیدونم چرا نمیتونم فاصلمه حفظ کنم. ذهنم رژه میرفت تاب بودو هی تو گرگ درونم بی

من میدونستم اگه دوباره به مها نزدیک شم گرگم بی تاب میشه اما وقتی با اون لباس ها 

 .دیدمش نتونستم جلوی خودمو بگیرم
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تا ماه کامل بعد چطور . این از االن. اون از ظهر. واقعا دارم دور از عقل کار میکنم. تو این سن

 ...میخوام دووم بیارم 

 ...سریع پله ها را رفتم پایین

برگشتن تا وارد نشیمن شدم . انگار همه منتظر من نشسته بودنبعد از ظهر که اومدم پایین 

 .سمت من و سکوت شد

 . طبق عادت خبر مهم را اول دادم

 .من مها را نشون گردم

نفر تو نشیمن منتظر دیدن  30... مثل فشنگ همه از جاشون پریدن و نتیجه اش این شد 

 .جفت من نشستن

داشت انتقام . رسیده بود و حدس میزنم گفته بود مارو در چه حالی دیدهآرمین زودتر از من 

پشتش به من بود و با رامین و سامی و رویا می . تمام سخت گیری های منو ازم می گرفت

 . خندیدن

 . با وارد شدنم دوباره همه برگشتم سمتم

 .د اینهمه آدم تو کمتر از نیم ساعت خودشون را رسوندن اینجاباورم نمیش

 .قیافه مها دیدنیه وقتی بیاد پایین

یکی یکی همه اعضای گروه ...همه اومده بودن ....  بهروز، احمد، گلی، مریم،سینا، بهار، کیوان

دن هیچوقت فکر نمیکردم اینهمه آدم مشتاق پیداش. خنده ام گرفته بود . بهم تبریک گفتن 

 .جفت من باشن

. اول بوی مها را حس کردم و بعد با برگشتن سر همه سمت راه پله فهمیدم رسیده پایین

 .از خجالت سرخ شده بودحدسم درست بود صورتش 

همه دست زدن و شروع کردن به  "به افتخار عروس خانم ما  "با ورودش رویا بلند گفت 

 .فه متعجب مها خیلی خندده دار شده بودقیا. رویا مها را محکم بغل کرد . تبریک گفتن 

 "البرز اینجا چه خبره "گفت بی اختیار رفتم سمتش که با دیدنم 

 "من بی تقصیرم "دادمو گفتم  سر تکون 

 "نشونت را ببینم "بعد رو به مها گفت  ".مقصر اصلی توئی "رویا خندید و گفت 
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 "البرز باید صحبت کنیم "امیر اومد کنارمو آروم گفت 

 .ن امیر نگرانم کردلح

 

 ::::::::::مها

کال طبقه اول پر ... خبریه اما فکر نمیکردم اینهمه آدم از صدای صحبت تو سالن فهمیده بودم 

 . از همه بدتر همه برای دیدن من اومده بودن ... شده بود 

 ... وقتی بلند گفت به افتخار عروس خانم ما... از تمام اینا وحشتناک تر رویا بود 

عمرم انقدر شرمنده نشده بودم که دوباره با حرف رویا فهمیدم همیشه از چیزی که فکر تو 

 .میکنی بازم بدتر هم هست 

 "نشونت را ببینم "رویا باذوق گفت 

میخواستم زمین . منتظر من نموند و شالمو زد کنار و به جای دندون بابک رو گردنم نگاه کرد

 . باز شه و من محو شم

 . چندتا از خانمای اطرافمون هم اومدنو همه زل زدن به گردنم با این حرکت مها

 . نفهمیدم کجا رفت یهو. کنارمون بود . دنبال البرز گشتم

نمیدونم آخه جای یه گاز چی داره همه نگاه . آوا هم اومد کنار رویا و به گردنم نگاه کرد

 .میکنن

تمام مدت من هنگ . ه بغلم کردبعد بلند خندید و دوبار ".داداشم کارش بیسته  "رویا گفت 

 ".امیدوارم امیر هم بتونه انقدر تمیز در بیاره "آوا گفت . بودم

 "! تمیز؟ "از دهنم در رفتو گفتم 

 "یه جوری شده کسی شک نمیکنه. آره  "ای گفت ه با این حرفم یکی از خانم

 "شک؟ "دوباره با تعجب گفتم 

 "نجوری شدی تو؟چرا ای... مها  "رویا چپ چپ نگام کردو گفت 

 "چطوری؟"

بالخره یه نفس عمیق .  دستمو گرفتو منو از وسط جمعیت کشید و رفتیم بیرون رو بالکن

 "البرز برات توضیح داده همه چیو؟.... مها "رویا گفت . اون تو داشتم خفه میشدم. کشیدم
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 . از لحن نگرانش ترسیدمو با تعجب نگاش کردم 

 "ش به توضیحات نرسیدراست "آروم و با شرمندگی گفتم 

اصال هیچوقت فکر نمیکردم البرز اینجوری هوش و حواسش  "خندید و سر تکون داد و گفت 

 "بپره 

. به چهره جدی و اخالق البرز نمیخورد از کنترل خارج بشه. راست میگفت . خنده ام گرفت 

 .و تحت تاثیر بذارماحساس قدرت کردم که میتونم اینجوری البرز ر

  "عشق بین ما خیلی با دنیای آدما متفاوته. ..بزار من برات بگم مها... خب "رویا گفت 

 . ها نرده رو نشست و گفت اینو

 . نشستم ها نرده رو کنارش منم

 . نمیشم خوشحال میگه رویا که چیزی شنیدن از میگفت بهم حسی یه

 همه اما.  خشن ویخ یه با. تره قوی ما از گاهی که گرگی.  گرگه یه ما همه درون " گفت رویا

.   هستیم گرگ هیبت تو وقتی چه.  شکلیم این تو وقتی چه. تعادلیم در درونمون گرگ با ما

 ".  میشه خارج ما مقاومت حد از قدرتش بخواد وجود تمام با را چیزی ما درون گرگ اگه اما

 "نخواین؟ شما اما بخواد درونتون گرگ را چیزی یعنی"

 مثال. یکیه هامون خواسته.  نیستیم متفاوت روح دوتا چون. ستنی اینحالت هیچوقت...  نه"

 خیلی بخاطر میخواست شاید خودش اما... درونش گرگ هم میخواد را تو خودش هم.... البرز

. بری حال از میشد باعث که میکرد صدا تورا خود سر. نه درونش گرگ اما.  کنه صبر چیزا

 "... یعنی نمیتونست. کنه صبر نمیخواست تو خواستن تو البرز دون گرگ

 "میگی چی نمیفهمم... رویا نمیفهمم"

 "... کرده انتخاب را تو البرز درون گرگ...  بگم اینجوری بزار خب... ام"

 "کرده؟ نشونم که همین"

 "نیست نشون فقط این اما...  آره"

 .برگردوند ازم روشو که کردم نگاش تعجب با

 و  باشه تو با عمر آخر تا کرده انتخاب البرز درون گرگ یعنی این " گفت و شد خیره زمین به 

 " نمیشه پاک تو گردن روی از هیچوقت نشون جای اون
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 "... نمیشه پاک هیچوقت...  عمر آخر تا"

 "...نمیکنن نشون را همدیگه اما میکنن ازدواج ها خیلی.... اوهوم " گفت و نکرد نگام بازم

 . میگفت چی رویا نمیشنیدم

 .شنیدم االن که چیزی شدنمی باورم 

 ... من خدای...  کار این با البرز یعنی

 ... کنم نشونش من تا منتظره گفت

 اما باشم دیگه یکی با میتونم من یعنی...  چی نکردم نشون را البرز من " پرسیدم اختیار بی

 "نه؟ البرز

  "؟ نمیخوای را البرز تو... مها " گفت سمتمو برگشت تعجب با

 ...برام کشیدنه نفس مثل البرز حضو...  میخوام ؟ میخوام  ؟ نمیخوام من.  ندمو باز دهنم

 "... مها " گفت دوباره رویا

 "میخوام منم. میخوام"  دادم جواب سریع

 عمر آخر تا البرز گرگ... مها...  بری اگه...  نخوای اگه تو " گفت و شد غمگین چشماش رویا

 کنه نشونت البرز میدادی اجازه نباید نبودی مطمئن اگه... .میخواد را تو فقط اون.  میمونه تنها

..." 

 .فهمیدم خودم. بودم پرسیده بدی سوال

 ... گرفت پس نمیشه دیگه میشه زده که حرفی اما 

 رو میدونی خوب خودت.  بله گفتم من و پرسید ازم البرز. میخوام منم...  رویا " گفتم محکم

 ".بپرسم سوال بده حق بهم. برام جدیده خیلی چی ههم اما.  هستم همیشه بزنم که حرفی

 

 .  بود برادرش نگران.  بشه ناراحت داشت حق رویا

 . بود سوال فقط. نداشتم سوالم از منظوری اما

 تو میتونه البرز بعدی کامل ماه " گفت و جنگل سمت برگشت و ها نرده روی از شد بلند رویا

 کنی نشون را البرز هم تو میتونی.... میشی ما از یکی تو اونوقت. بخوای اگه البته. کنه تبدیل را

" 
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 "؟ ام چی من نظرت به. میمونه خواب مثل. جدیده چی همه"

.  همین برای البرز و تو کردم حس دیدمت که اول روز من " گفت و زد لبخند سمتمو برگشت

 "نمیکنه باور منو های حس هیچکس اما

 " بخوری مخمو قراره عمر آخر تا کردم حس متدید اول روز منم " گفتم خندیدمو بهش

 "...  میشم شوهرت خواهر بودی کرده حس پس هه هه "

 لب زیر.  ذهنم تو اومد دوباره زندگی های واقعیت.  پرید لبم از خنده یهو رویا حرف این با

 "کنیم؟ می ازدواج البرز منو ؟ میشه چی االن " گفتم

 بچه حتما هم بعدی کامل ماه.  دارین عجله چقدر تادو شما اوه " گفت و خندید بلند رویا

 ." میارین

 همه ماجرا داخل از اما بیایم نظر به دار خنده بیرون از شاید. شدم یخ دیگه رویا حرف این با

 . بود جدی چی

 "... االن نکنه... رویا وای " گفتم لب زیر. افتادم رابطمون یاد

.  افته نمی اتفاقی نشی ما مثل هم تو تا اوال.  تراح خیالت " گفت و شد منظورم متوجه رویا

 "فصل از خارج میاد پیش کم نیستی فصلش تو االن دوما

 "فصل؟"

 میشه گرگا شبیه دیگه متفاوته خصوصیاتمون یه...  ماست درون گرگ یه بالخره خب...  آره" 

" 
 راجب داریم الحا و بود فازی منطق تو منو حرف ترین جدی پیش هفته... نمیشه باورم رویا"

 " میزنیم حرف جفت و گرگینه

 میشه... بگیر نظر در را گرگ و آدم بین فازی منطق. همونه االنم " گفت و خندید رویا

 "طرف دو هر خصوصیات با... گرگینه

 .انسان هم گرگ هم. طرف دو هر بین چیزی یه.  بود رویا با حق

 .بود جدید سوال پر سرم حاال

 . کنم شروع کجا از میدونستمن که داشتم سوال انقدر

 "...نداشت نشون جای گلی گردن نکنن؟ نشون اما کنن ازدواج شما تو نفر دو میشه... رویا "
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 که حد اون در نه اما میاد خوشت کسی از تو اگه. هستیم منطقی خیلی ما. بخواد دلت تا. آره"

.... شه پیدا واقعیت جفت روز یه شاید چون...کنی نشون نیستی مجبور بشه اش دیوونه گرگت

 "میگم؟ چی میفهمی... نشه پیدا هیچوقت شایدم

 "نمیکنین نشون را کسی نباشین مطمئن صد در صد تا یعنی... تقریبا"

 قابل غیر کردن نشون که میخواد را فرد اون چنان درونت گرگ باشه جفتت کسی اگه. آره"

 "دش بیخیالش میشه راحت دیگه های حالت در اما. میشه اجتناب

 "؟ چی شه پیدا طرف بعد باشن داشته بچه و کنن ازدواج اگه... رویا "

 " میشن جدا.  هستیم منطقی  گفتم"

 "چی؟ ها بچه"

 منتظر میشه که جایی تا میکنیم سعی. شدیم بزرگ منطق این با ما. ماست منطق این مها"

 "... داره نجریا زندگی بالخره...  ندارن جفت همه همیشه اما.  بمونیم خودمون جفت

 "... سخته خیلی درکش برام"

 "میکنی درک هم تو کم کم اما.  داری حق"

 شیفت ایستادو خونه نزدیک. بود طوسی و مشکی گرگ یه. صدا سمت برگشتیم پا صدای با

 .  دیدم می آدمو به گرگ از حالت تغییر روشن روز تو بود بار اولین. داد

 آدم یه بعد لحظه و شد خم گرگ لحظه یه تو بود تر سریع هم میکردم فکر که چیزی از

 .ایستاد

 . ما سمت اومد. بود مهتاب.  میکردم نگاه داشتم باز دهن با

 حالت خوش و باز موهای با. بود تنش سبز بهاره پیراهن یه. میریخت نفرت و خشم چشماش از

 . آرایش با و مرتب کامال.  عصرونه مهمونی بود اومده انگار. مشکی

 . کردم پیدا خودم به بدی سح لحظه یه

 "شنیدی؟ را خبر هم تو. سالم " گفت که بشم غرق افکارم تو نذاشت رویا صدای اما

 " ببینم خودم گفتم. نمیشد باورم. آره " گفت مهتاب

 را البرز دندونای جای گردنمو سمت رفت دستم خداگاه نا چرا نمیدونم. سمتم اومد و گفت اینو

 .شدم بلند و کردم لمس
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 " نیست دیدن برا چیزی " گفتم کردمو نگاه مهتاب به

 تنش متوجه رویا. کرد نگام فقط اما شد بیشتر چشماش خشم و باال رفت ابروهاش حرفم از

 "دخترا آروم " گفت و شد ما بین

 .خونه در سمت رفت و ما به کرد پشت حرفی هیچ بدون مهتاب 

 ". کنم ادبی بی یخواستمنم.  شد چم یهو نمیدونم " گفتم و رویا سمت برگشتم

. کرد حس اینو مهتابم. شد غیرتی درونت گرگ. مها باشی رگه دو باید تو " گفت و خندید رویا

 "کرد هنگ همین واسه

 " ؟ جدی... اوه"

 ندیده اینجوری حاال تا.  دفاعی فاز تو رفتی یهو.  کنم تعریف البرز برای باید. بود باحال"

 " بودمت

 "...خودم از مکرد هنگ خودمم... ام"

 میشین گرگ وقتی... رویا " پرسیدم و کنم عوض را بحث خواستم. بودم شده سرخ دوباره

 "؟ میشه چی لباساتون

 ". جاشه سر هیچی"

 " نداره لباس که گرگتون اما"

 سمتت بیاد سبز پیراهن با گرگ یه مثال... کن فکر...  مها وای " گفت و خنده زیر زد بلند رویا

 "  بود خوب خیلی فکرت.. .خدا وای... 

 واقعا. کردن تصور گرگش تن تو را مهتاب لباس... گرفت ام خنده خودمم رویا های خنده از

 .میشد دار خنده

 ".  اونم درون من ؛ بیرونه گرگم وقتی. درونمه گرگم ، اینجام من وقتی مها "گفت رویا 

 ...  ای نقره گرگ اون...البرز سمت رفت فکرم رویا حرف با

 ... میخواد عمر آخر تا منو که ایه نقره گرگ یه البرز درون من دایخ

 ...من ای نقره گرگ

 

 :::::::::::::::البرز 
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امیر رفت سمت تراس کوچیک نشیمن و به منم اشاره کرد بیرون .با امیر رفتیم طبقه باال

 .صحبت کنیم

 "تو باز از کار نندازهخواستم بیرون باشیم که بوی مها مغز "همراهش رفتم رو تراس که گفت 

. تو نگران من نباش "گفتم . هیچ از لحن طعنه آمیزش خوشم نیومد. با تعجب نگاش کردم

 "قضیه چیه؟

 "مگه قرار نبود صبر کنی تا چشمه مقدس؟ پس چی شد؟.  اتفاقا دقیقا نگرانتم "

 ". حاال هرچیزی که میخواد باشه. مها جفت منه. امیر واقعیت اینه"

اینهمه سال صبر کردی تا آخر انقدر بی فکر ... دلیل نمیشه که تو مها را نشون کنی البرز این "

 "یکی را نشون کنی؟

 "هنوز جفتت را ندیدی تا بفهمی  "سر تکون دادمو گفتم . از حرفش خنده ام گرفته بود 

مطمئن تا از موندنش با من آوا جفت منه اما عقلم میرسه . اما خودمو کنترل کردم. اتفاقا دیدم"

 ".نشم نشونش نکنم

میمونه  آواگرگت براش مهم نیست ...اگه آوا جفت تو باشه ... امیر "نفس عمیق کشیدمو گفتم 

 "آوا ترکش میکنهحتی اگه مطمئن باشه ... اونو نشون میکنه... تا همیشه یا نه

 "قبول ندارم حرفتو"

 "منم قبول ندارم آوا جفت تو باشه"

 "تشون را پیدا کردن اما میبینی هنوز اونارو نشون نکردنآرمین و رامین هم میگن جف"

 "...اشتباه میکنی هر دو نشون کردن"

 برا همین ...خیلی وقت پیش ... میدونستم دو قلوها دخترارو نشون کردن... با تعجب نگام کرد

 .از ترس اینکه من بفهمم. چند وقته این طرفا آفتابی نشدن سحر و سارا

حاال من  ... جدا از اینکه انجمن اجازه تبدیل را صادر کرده. حت میتونن بیاناما دیگه با خیال را

 . یه غیر گرگینه را نشون کردمهم خودم 

دم غروب . اینو گفتو برگشت سمت جنگل "باورم نمیشه "امیر دست برد تو موهاش و گفت 

 .بود
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میشد . هم نیستن اما جفت . رنرابطه خیلی خوبی دا. با همن ه کهامیر و آوا یکسال بیشتر

 . مثل منو مها . اگه بود هر کسی میفهمید .اون کشش دیووانه کننده وجود نداشت. حسش کرد

خیلی ها بدون نشون کردن ازدواج میکنن و تا . برای خیلی از ما هیچوقت جفتی پیدا نمیشه 

 .آخر عمرم خوشبختن

 .یا بدون اینکه واقعا جفت هم باشن نشون میکنن

امیر و آوا جفت ...اما چیزی که مطمئنم اینه. من نمیدونم. ا جز این دسته باشنشاید امیر و آو

 ...هم نیستن

 "برای فردا بریم سمت چشمه؟ "امیر نفس عمیق کشید و برگشت سمتمو گفت 

اول تکلیف مانی روشن شه ... نه فردا  "از این سوال یهو تعجب کردم اما سر تکون دادمو گفتم 

 "... میریم بعد 

 "جوری ممکنه خیلی طول بکشهاین"

. من و دو قلو هام میایم "امیر دوباره گفت . ریسک کنم اما نمیخواستم . حق با امیر بود 

 "اینجوری از بابت مانی هم خیالمون راحته

 "...رویا تنها بمونه ... نمیشه"

 ". اون از پس خودش بر میاد  "

  "با دوقلوها میریم. تو بمون. نه  "

  .داد و دیگه چیزی نگفتامیر سر تکون 

به نظرت مهمونا کی  "گفتم . خورشید در حال غروب بود . هر دو به جنگل خیره شده بودیم

 "میرن؟

. بعد مدت ها سوژه پیدا کردن. به نظرم ریلکس باش و برو پیش مهمونا  "امیر خندید و گفت 

 "عمرا حاال حاال ها برن

 . یر زدمو رفتم پایینبدون هیچ حرفی رو شونه ام.حق با امیر بود 

اما تبریک . من که نشونت را ندیدم "هنوز به نشیمن نرسیدم که مهتاب اومد سمتمو گفت 

 "میگم

 "چیزی برای دیدن نیست. مرسی "با تعجب نکاش کردم و گفتم 
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 "...اما همتون مشکوکین ... نمیدونم قضیه چیه  "پشت چشم برام نازد کرد و گفت 

 "خیلی زود سر در میاری نگران نباش. و که زرنگی ت "با پوزخند بهش گفتم 

. تو نشیمن و آشپزخونه را دید زدم اما خبری از رویا و مها نبود . اصال حوصله مهتاب را نداشتم

از این فرصت استفاده کردمو از کنار . دسامی باهام چشم تو چشم شد و برام دست تکون دا

 . مهتاب رد شدم

نزدیک . چای میخوردنوه کنار کونتور آشپزخونه ایستاده بودن و رگسامی و چند نفر از اعضای 

 "رئیس چای ؟ "که شدم سامی گفت 

 "چه خبر؟. نوش جان "

 "میگن تو جلسه جدید دوباره اجازه تبدیل دادن؟ "کیوان گفت 

تصمیم گرفتن دوباره اجازه تبدیل بدن اما به شرطی که طرف ... جمعیتمون کم شده ... آره"

 "یا اینکه تا آخر عمرت مسئولیتش را قبول کنی. جفتت باشه 

جفتت باشه مشکلی نیست اما فکر کن یکی را تبدیل کنی بعد . سخت شد که "احمد گفت 

 "دردسرش با تو میشه... بزنه و خراب کاری کنه

. خیلی ها هستن میخوان با غیر ما ازدواج کنن یا حتی ازدواج کردن. اما بازم خوبه. آره "

 "تونن تبدیل بشن و بچه دار شناینجوری می

 "جدی ممکنه مها دو رگه باشه؟... رئیس "سامی گفت 

اما خب حالت مها باعث شده . تا حاال هیچ انسانی از یه گرگینه باردار نشده . نمیدونم واقعا  "

 "معلوم میشه چه خبره. فردا میریم چشمه مقدس . بهش شک کنیم

 "اطر مانی میگم میخواین ما هم بیایم؟ بخ "کیوان گفت 

اگه وقتتون آزاده . اما خب خوناشام ها را نمیشه دست کم گرفت. میریمبا آرمین و رامین  "

 "بیاین

 "منم میام. فکر خوبیه  "سامی گفت 

 "من نیستم بتا باید باشه. نه سامی  "

 "کی پس کاری بود بهم بگیناو"

  .شد برگردمقبل اینکه بخوام جواب بدم بوی مها دوباره پیچید و باعث 
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 . با رویا از در اومدن تو و هم زمان چندتا از دخترای گروه دورشون جمع شدن

 ما همچون باید با دنیای ...خیلی سریع اتفاق افتاد اما برای مها سخت تره  این اتفاقاتهمه 

 . آشنا شه

 .خواستم برم سمت مها که با صدای کیوان به خودم اومدم

 "اشه چکار میکنی؟اگه مها دو رگه ب... رئیس "

 "... نمیدونم واقعا"

اونجا حتما آمار ثبت شده یا اطالعاتی برای این . باید با انجمن تماس بگیریم  "احمد گفت 

 "مورد هست

بعد اون هزارتا راه هست برای ادامه . گام اول شناخت مهاست . سر تکون دادمو چیزی نگفتم

 .روند تبدیل

 

 فصل ششم

 ::::::::::::::::مها

 .شد آماده شام که بود شب 1 نزدیگ ساعت. بود شده خسته حسابی هامپا

 دیگه نفر سه و امیر و البرز. چیدن خونه بیرون حیاط تو و آوردن میز سری چند انبار تو از پسرا

 . چیدیم را ها میز روی مام و کردن درست چنجه  کباب

 صندلی به اما داشتن توجه مآد اینهمه برای غذا کنار ساالد حتی چی همه به بود عجیب برام

 . نمیدادن اهمیت

 . بودن ایستاده مدت تمام همه

 .میزدن حرف ایستاده

 .میخوردن چای ایستاده

 .بودن شام میز دور ایستاده

 . نمیشن خسته واقعا چطور

 "بشینم ها پله رو میرم من " گفتم رویا به

 "خوبه؟ حالت بشینی؟ " گفت و کرد نکام تعجب با
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 ".شد داغون پام و کمر دیگه بودیم پا سر بس از. آره"

 ".  دلم عزیز برو.  آها "

 محیط به مالیمی نور و بود روشن حیاط های هرچندچراغ. بود شده تاریک کامل دیگه هوا

 .میداد

 و جمعیت پر خانواده یه مثل درست. کردم نگاه بقیه و رویا به و ورودی های پله رو نشستم

 . بودن بزرگ

 . میصمی هم با همه 

 .دارن خبر هم حال از همه

 .خونه سمت برگشتم اومد سرم پشت از که پایی صدای با

 . بودن کیوان و مهتاب

 ما " گفت سمتمو برگشت بره اینکه قبل کیوان. شد رد اخم با مهتاب اما زد لبخند بهم کیوان

 ". مها خوشحالیم جمعمون تو حضورت از همه

 ". مرسی" گفتم و زدم لبخند

 ها پله دیگه سمت اومد کیوان.  جمعیت سمت رفت ما سمت برگرده اینکه ونبد مهتاب

 کنه برخورد بد شاید مهتاب.... داری آشنایی ما خصوصیات با چقدر نمیدونم " گفت و نشست

 " نیست برات تهدیدی هیچوقت اما

 "تهدیدی؟ چه" گفتم... نشدم تهدید کلمه  از منظورش متوجه. سمتش برگشتم تعجب با

 ما بین اما...  گروه دیگه دخترای از خیلی مثل...  بوده البرز عاشق اونم بالخره " گفت و دخندی

 است سوخته مهره البرز االن... نیست سابق عشق سر رقابتی هیچ دیگه شدن جفت بعد گرگا

 "دخترا برای

 . کرد ساکتم البرز مردونه صدای بگم چیزی اینکه قبل خندیدمو

 "شام برو.... کیوان "

 " گفت و شد بلند. زد چشمک بهم لبخند با کیوان اما بود خشک زیادی البرز صدای اینکه اب

 "اطاعت

 .بود آروم اش چهره اما عصبانیه میکردم فکر. البرز سمت برگشتم بالخره
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 " باشه داشته جذبه باید گروه آلفا بالخره " گفت و زد چشمک بهم

 "بودی نخندیده اصال عصر از. نجاای کشوند منو هات خنده صدای " گفت که خندیدم

 .کردم تعجب خودم به البرز توجه از

. کردم اشاره گردنم به دستم با "... بخاطر همه...  آدم اینهمه. سخته یکم " گفتم زدمو لبخند

 .نشست کنارم اومد البرز

 منمیکرد فکر... داری حق. میدونم " گفت البرز که میکردیم نگاه شام مشغول جمعیت به دو هر

 " بشه اینجوری

 " دارن دوستت واقعا همه "

 "مها دارن هم را تو "

 " تو بخاطر اما من با بودن محبت با همه. آره "

 "من؟ خاطر به"

 "ام تو جفت چون آره" گفتم کردمو نگاه البرز مردونه نیمرخ به

 تدوس خودت خاطر به را تو. میکنن حس ذاتو ها گرگ... مها " گفت سمتمو برگشت و خندید

 " دارن

. خانواده حس... نشه سرازیر اشکم که بستم چشمامو. شد جمع چشمام تو اشک چرا نمیدونم

 ...  تعلق حس

 .کردم حس لبم رو را البرز لب گرمای

 . گرفتیم فاصله هم از هورا و دست و جیغ صدای با بدم نشون العمل عکس بخوام اینکه قبل اما

 .میزدن دست و میکردن نگامون داشتن همه

 " نداره فایده بار یه... دوباره... دوباره " گفت بلند آرمین

 " برن شام بعد امیدوارم " گفت البرز که گرفتم گاز لبمو و پائین انداختم سرمو

 . گرفت ام خنده حرفش این با

 " برقصیم بزنیم.  باشیم هم دور بیاین پاشین بسه بازی نامزد " گفت و سمتمون اومد رویا

 " ام خسته خیلی.  نداره توان دیگه پاهام خدا به " گفتم رویا به. نبود توانم در واقعا
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. نمیشه ناراحت کسی.  کن استراحت اتاقت برو ای خسته خیلی اگه مها " گفت نگران رویا

 "میکنن درک همه

 !!میشه تعبیر دیگه جور یه میزنیم حرفی هر چرا. شدم سرخ خجالت از

 . داد تکون سر اونم که کردم نگاه البرز به دادمو تکون سر فقط

 .کنم خداحافظی کسی با اینکه بدون. اتاقم سمت رفتم شدمو بلند

 .بود من برای خداحافظی نوع بهترین این که بودم شرمنده انقدر واقعا

 :::::::::::::::::البرز

 به کردم حس که بودیم وسایل کردن جنع حال در پسرا با. رفتن همه کم کم مها رفتن بعد

 .شد رد خونه کنار زا چیز

 .کردیم نگاه سمت یه به لحظه یه تو دو هر رامین منو

 . نبود اونجا چیزی

 . خونه سمت دوئیدم اختیار بی. بود سمت همون هم مها خواب اتاق پنجره اما

 .باال رفتم چطور نفهمیدم را ها پله

 .کردم باز را مها اتاق در

 . خالی مها تخت و بود باز اتاقش پنجره

 .کردم نگاه روم به رو سیاه جنگل به.  پنجره سمت رفتم

 "....مانی "بی اختیار فریاد زدم 

 .کوبیدم به قاب پنجره

 "...البرز "

تو چهارچوب در سرویس ایستاده بود و با تعجب . صدای مها باعث شد برگردم سمت صداش

 .نگام میکرد 

چرا  "جره را بستمو گفتم پن. اما هنوز عصبی بودم. حس آرامش از دیدن مها وجودمو گرفت

 "خیلی خطرناکمه. پنجره را باز کردی 

 "من باز نکردم "مها اومد سمتمو گفت 

 . مها با تعجب برگشتم سمت
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 . اونم با ترس نگام کرد

 .منم رفتم سمتش و بغلش کردم. چند قدم بینمون را سریع اومد 

 .بدنش از ترس یخ شده بود

 "یعنی اومده دنبالم؟"

 "دیگه نمیذارم از جلو چشمام دور شی "ش کردمو گفتم پشتش را نواز

 .خطر از بیخ گوشمون رد شده بود

 "...دوقلو ها رفتن تو جنگل  "رویا اومد تو اتاقو گفت 

 "؟ برای چی"با عصبانیت گفتم . باز سر خود این پسرا یه کاری کردن

 .مها از بغلم اومد بیرون و با ترس به منو رویا نگاه کرد 

 "...رامین گفت مانی را دیده "به مها گفت رویا رو 

 . رویا هم حاال حسابی رنگش پریده بود . مها سر تکون داد

 "میر کجاست؟ا "گفتم 

 "رفت آوا را برسونه "

امیر هم که . کت احمقانه دو قلوها از یه طرف حر. از یه طرف امنیت مها و رویا . کالفه بودم

  .نیست

 .اینو گفتمو رفتم سمت در. نار من جم نمیخورین تا بقیه بیانهر دوتاتون از ک "کالفه گفتم 

 .دوباره پنجره ها و گارد ها را ببندیم. باید زودتر همه کارهارو تموم کنیم

 . همیشه امنیت کامل برقرار بود. هیچوقت درگیر این مسائل نبودیم

 .تو خونه خودمونم امنیت نداشتیماما حاال 

 .ن با خوناشام برای اونا خیلی زودهجنگید. نگران دو قلو ها بودم

سعی . مها و رویا رو پله های خونه نشستن و من سریع کارهای باقی مونده را انجام دادم

دو قلوها اومده . با صدای پا برگشتم سمت جنگل.میکردم بیشتر از دو قدم از دخترا دور نشم

 . بودن

 .با دیدن ما شیفت دادن

 ".اما هیچ ردی نذاشت...نم مطمئ.... مانی بود  "رامین گفت 
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 ".گرفتن مانیمانی بود یا نبود مهم امنیت و جون خودمونه نه  "با عصبانیت گفتم 

 "باید ما زودتر وارد عمل بشیم. نمیشه منتظر بمونیم تا اون بیاد  "آرمین گفت 

 .هنوز جوونن و داغ . به این حماقت پسرا سر تکون دادم

حتی اگه نباشه هم انقدر قوی هست که از پس ...فاز خونهمانی تو  "اینبار آروم تر گفتم 

 "...هردوتاتون بر بیاد

تو کال خوناشام هارا زیاد جدی ...تو مارو دست کم میگیری "آرمین پرید تو حرفمو گفت 

 "میگیری

رو  ". دیگه امشب نمیخوام هیچی راجب خوناشام بشنوم... بسه... بسه "رویا بلند شد و گفت 

 "بیا بریم تو . فکر کنم تو هم حس منو داری مها "گفت کرد به مها و 

. سر تکون دادم که اونم بلند شد و با رویا رفتن داخل . منتظر نظر من بود. مها به من نگاه کرد

بقیه وسایل را بزارین  "منم پشت سر دخترا رفتم تو و بدون اینکه برگردم به دوقلو ها گفتم 

 "و سریع خودتون بیاین توتمام گارد ها را ببندین . انبار 

 . منتظر جواب اونا نموندم

 .رویا اول رفت و پشت سرش مها .دخترا از پله ها رفتن باال

 .منم پشت سر اونا

 "اینجوری خیالمون راحت تره. مها امشب بیا اتاق من بخواب "رویا گفت 

 . ود میدونستم چی تو ذهنش ب. به من نگاه کردو مها برگشت . رویا پشتش به ما بود

 . منم داشتم به با هم بودن شب فکر می کردم

 .با ابرو به مها گفتم بگه نه

 . اما چیزی نگفت . مها لبشو گاز گرفتو برگشت سمت رویا

نکنه شما میخواین  "گفت با چشمای گرد رسیدیم طبقه دوم که رویا برگشت سمت ما و دیگه 

 "شب با هم بخوابین؟

و در  دیگه هیچی نگفت و دوئید سمت اتاقش "واهش میکنمرویا خ وای "گفت جا خورد و مها 

 .را بست

 .دستامو زدم به سینه و به رویا نگاه کردم
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 " خب عادت ندارم به خوابیدن کسی کنار تو ...اینجوری نگام نکن... البرز  "رویا کالفه گفت 

دوستم  بیخود میکنی بخوای کنار. اصال زنت نیست که  "فقط سر تکون دادم که خودش گفت 

 "اجازه داریهروقت عقدش کردی . بخوابی

 .اینو گفتو با اخم رفت سمت اتاق مها و در را بست

 .هنگ بودم

 .همیشه حق به جانبن. امان از دست جنس مونث 

 ...اونم خیلی زود ...اما زنم میشه ... زنم نیستمها . رویا درست میگفت

 

 :::::::::::مها 

و به البرز که داشت وسایل باقی مونده را جمع میکرد نگاه با رویا رو پله ها نشسته بودیم 

 .میکردیم

 . جنگلی که انقدر برام دوست داشتنی بود حاال کامال ترسناک بود . تو شوک مانی بودم

 . تو اتاق فقط کافی بود چند لحظه البرز دیر تر برسه

 ...اتاق ایستاده باشه فقط کافی بود وقتی قفل در سرویس را باز میکنم به جای البرز مانی تو

 ...با فکر کردن بهش هم از ترس بدنم یخ میشه

 ....دو قلوها اومدن 

فقط یه . اما من انقدر غرق افکارم بودم و چشمام درگیر البرز بود که اصال نفهمیدم چی گفت

نمیدونم چرا بی اختیار به البرز نگاه کردم و . لحظه به خودم اومدم که رویا گفت بریم داخل

 .وقتی سر تکون داد بلند شدم و با رویا رفتیم داخل. ظر اجازه اون بودمنت

 .چند لحظه بعد البرز هم اومد 

اما به امید . دلم میخواست برگردمو بغلش کنم . عطر تن البرز تمام مدت مستم کرده بود

اینجوری . مها امشب بیا اتاق من بخواب "رویا گفت  امشب خودمو جمع و جور کردم که

 "ون راحت ترهخیالم

 . همه امیدم به این بود البرز باز شب یواشکی بیاد اتاقم. انتظار نداشتم. با حرفش هنگ کردم

 . رابطه داشتیم اما خب اینکه شب با هم خوابیدیمو کسی نمیدونههرچند دیگه همه میدونن 
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 .برگشتم سمت البرز که با ابرو بهم اشاره کرد بگم نه

 . اما آخه چطوری

 میخوام برم اتاق البرز ؟ بگم نه من

 "نکنه شما میخواین شب با هم بخوابین؟ "یهو رویا برگشت سمت ما و با چشمای گرد گفت 

 .با این حرفش انگار یه سطل آب یخ ریختن رو سرم

قبل اینکه رویا یا البرز بخوان چیزی بگن رفتم تو اتاق و . آخه چرا انقدر آبرو ریزی ... آخه چرا

 .تدراز کشیدم رو تخ

 .تو قلبم احساس شدید غم داشتم

 .نمیدونم بخاطر این موقعیت با رویائه یا بخاطر اینکه شب با البرز نیستم

 ...اگه بخوام با خودم رو راست باشم میدونم این حس غم از مورد دومه 

 "انقدر زود وا نده. آروم شو مها آروم شو "سرمو بردم زیر بالشت و داد زدم  

 .از زیر بالشت نگاه کردمبا صدای در اتاقم  

 ...اما رویا بود...کاش البرز بود 

 "تنهام بزار رویا "دوباره سرمو زیر بالشت بردمو و گفتم 

 "منظور بدی نداشتم... مها  "اومد کنارم رو تخت نشست و گفت 

 "از خودم ناراحتم... میدونم"

 "... مقصر البرزه ... نباش"

 "از راه به در کرده دوست منو . ت میگم دیگهخب راس "که گفت  با تعجب نگاش کردم

با  رابطه امراجب ردم با رویا تو این موقعیت باشم و هیچوقت فکر نمیک. خندیدم از دست رویا

 .برادرش بخواد نظر بده

تا پسر از خود راضی  4من کل عمرم با . تو پسرارو نمیشناسی... مها "رویام خندید و گفت 

. پرو بشنم دیگه از دستت در رفته. پر رو میشنکم بیاری فوری  اگه یه ذره جلو پسرا. بودم

وای به حال روزی . بداخالقه صد البته و  جدیهمینجوریش مغرور و . البرز هم از همه بدتره

 "که یه چیزیو زیاد بخواد

 "یه چیزی را زیاد بخواد" 
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تو را خیلی میخواد میگم البرز . مخت تعطیل شده ها . مها چت شده  "رویا زد تو سرمو گفت  

 "اعتقاداتت کاری کنینذار مجبورت کنه خالف . 

 ".دیگه کاری که نباید میکردمو کردم که... من گند زدم... رویا... آره...اوه"

بیا بریم اتاق من . منظورم اون نبود دیوونه  "رویا بلند خندید و از رو تخت بلند شد و گفت 

 "بخوابیم

بلند شدمو رفتم سمت کمد تا دوباره لباس راحتی هامو . بود  گفتم نمیام خیلی ضایع اگه می

 .بپوشم

  ".هیچی لباس تمیز ندارم... لباسام...رویا  "یهو یادم اومدو گفتم 

اون مال منه پسرا . ت کثیف شد میتونی طبقه سوم بریزی تو ماشین لباس شویی سفیدسالبا "

 "استفاده نمیکنن

 "مگه طبقه سوم دارین؟"

 "له های تو نشیمن کجا میره مها؟پس اون پ "

 "واقعا؟ آخه رو سقف چیزی نیست که "

 "کوچیکه توش فقط ماشین لباس شویی و یه تراس کوچیک برا رخت پهن کردنه.... هست "

 "خب چرا اون باال؟"

 "پایین پهن کنی که از قبلم کثیف تر میشه. اینجا جنگله مها "

 "م کار نمیکنهراست میگیا مغز "شلوارکمو پوشیدمو گفتم 

 ". البرز چطور کردتت که مغزتم از کار افتادهمعلوم نیست ... دقیقا "

 "!!!رویا"گفتم جیغ  سرخ شدمو با

... من که میدونستم منظورش چی بود . اینو گفتو بلند خندید "منظورم چکار کردتت بود "

 ...انصافا هم حق داشت

. شستم همه لباس کثیف ها رو  بعد از ظهر "رویا ملحفه و بالشتمو از رو تخت برداشت و گفت 

 "دفعه بعد نوبت توئه .لباسای تو ام اون باالست

 "موبایلمو ندیدی؟. باشه "

 "کجا گذاشته بودی؟. نه "
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 "اصال یادم نمیاد  "

 "بیا بریم صبح دنبالش بگرد دارم میمیرم از خستگی. س یه جا افتاده البد تو هم بی حوا"

رو اون . یعنی االن اونجاست. در اتاق البرز بسته بود. مت اتاق رویاسر تکون دادمو رفتیم س

 ....تخت 

 . سرمو تکون دادم تا فکر البرز از سرم بره بیرون

 .برا خودت ارزش قائل باش. مها انقدر زود وا نده 

 

 :::::::::::::::البرز 

اونام عاشق . سبه دو قلوها گفتم فردا میریم چشمه مقد. خوابم نمی برد شب بود اما  80

 .حسابی ذوق کردن. هیجان 

اما وقتی اجازه . هرچند وقتی گفتم بخاطر مها نمیشه تا اونجا بدوئن یکم حالشون گرفته شد 

 .به فرم گرگ باشن راضی شدندادم 

 .بگم امیر هنوز نیومده بود و به مها هم نشده بود برنامه فردا رو

بالخره معلوم بود . بوی مها از اتاق رویا میومد.  اما خالی بود ...مها یه ساعت پیش رفتم اتاق

 . راضی شد بره اتاق رویا بخوابه

 .موبایلمو برداشتمو به امیر پیام دادم. هرچی رو تخت چرخیدم نشد بخوابم

 "کجایی؟"

 "پیش جفتم "بعد چند لحظه جواب اومد 

 "شب بر نگردی بهتره. خوبه پس بمون"براش نوشتم . از جوابش تعجب کردم 

 "آره فردا قبل رفتن شما میام"

 "شب بخیر. خوبه میبینمت"

 "شب خوش"

 .نشستم رو تخت

 .لعنتی بوی مها گرگمو دیوونه کرده

 .برق اتاق رویا خاموش بود . از اتاق زدم بیرون
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 . دلم میخواست برم تو اتاقش و مها را ازش پس بگیرم

 .م بود که نمیفهمیدفقط گرگ درون. اما میدونستم با این کار زیاده روی کردم

 .انگار این من بودم که مها را ازش جدا کرده بودم. میچرخید و زوزه میکشیدمدام 

 . رفتم طبقه پایین

 .کنار میز بار نشستمو برا خودم یه شات ویسکی ریختم

 .شاید یکم ذهنم خاموش شه و گرگم آروم شه

 .بیرون خیره شدمبه  رماز پنجره کنا. رو صندلی و پامو گذاشتم رو زیر پایی لم دادم

 ...میدونم از پسش بر میاد  اما .مسیر سختیه برای مها. به فردا فکر کردم و چشمه مقدس

 .اینجوری کار خیلی راحت تر میشه . امیدوارم فردا مها فقط دختر زمین باشه

 .بعد چند لحظه خودشم از پله ها اومد پایین. عطر مها عمق تر شد و برگشتم سمت راه پلهیهو 

 . گشت رو دیوار می برقبا دست دنبال پریز 

 .کرد همون لیاس های عصر تنش بود که بیشتر از قبل خواستنیش می

 .بالخره المپ آشپزخونه را پیدا کرد و رفت سمت یخچال 

 . متوجه من نشده بود. با دقت نگاش کردم

لیوان برداشت و  رفت سمت سینک و یه. از داخل یخچال یه پارچ آب در آورد و گذاشت رو میز

 .برای خودش آب ریخت

 .نشست پشت میزو به لیوان آب خیره شد آب نخورد اما

 .بعد چند لحظه برگشت سمت من

 .اونم با لبخند جوابمو داد. بهش لبخند زدم. با تعجب نگام کرد 

 . گرگ درونم میخواست بیاد بیرون از خوشحالی

 . مها بلند شد و اومد سمتم 

 "خوابت نمیبرد؟ تو هم "آروم گفتم 

 "....نه "سرخ شد و گفت  

نشست رو پامو سرشو  .خودم  خواست بشینه کنارم که دستشو گرفتمو کشیدمش سمت 

 .عطر مها را عمیق نفس کشیدمدست بردم تو موهاش و . گذاشت رو سینه ام
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 "فقط میدونم کنار تو آرومم.  اصال نمیفهمم دارم چکار میکنم "مها گفت 

 .یر حال من بود حرفای مها تفس

 "... فردا میریم چشمه مقدس "گفتم موهاش را بوسیدمو 

 "خیلی دوره؟"

 "آرمین ورامین هم میان ... مسیرش سختهنه خیلی اما "

 "بخاطر مانی؟"

 ".فکر نمیکنم تو فاز خون باشه اما در هر صورت تا اونو نگیرن باید احتیاط کنیم... آره "

 .نوازش کردم با دست دیگه ام رون پای مها را

 .اما نمیخواستم از کنترلم خارج شه . گرگ درونم به وجد اومده بود 

 "میشه پیش تو بخوابم؟ صبح زود برمیگردم سر جام پیش رویا  "مها گفت 

 "اما صبح زود را بهت قول نمیدم ...من از خدامه "

 "رفته باشهنگرانم مانی گ... موبایلم نیست...راستی  "تو گلو خندیدو یهو نگران گفت 

 "اون موقع اومد تو اتاقت؟... مانی؟"

 "اگه بخواد بره سراغ کسایی که منو میشناسن چی؟... آره"

برات خیلی مهم باشه یا پیام خاصی فرستاده باشه که مانی بفهمه برات کسی هست ... ممکنه"

 "مهمه؟

 "...هیچکس... راستش  "یکم مکث کرد و گفت 

هرچند این درست نیست از تنهایی گذشته مها . ند نشستاز جوابش ناخداگاه رو لبم لبخ

 .از اینکه مها با کسی رابطه عاطفی نداشت خوشحال بودماما . خوشحال باشم

 "به موبایلت زنگ زدی؟ "گفتم 

 "نه "

چند بار بوغ خورد و . شماره خودش را گرفت. موبایلو دادم به مها "پس بزار امتحان کنیم "

 . کسی جواب نداد

 "همون دور و بر افتادهشاید آخرین بار کجا موبایلتو دیدی؟  "تم بهش گف

 "کنار تخت. اتاقم "بلند شد از رو پامو گفت 
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شما تو تاریکی میتونین خوب  "مها آروم گفت . منم بلند شدمو همراه مها رفتم سمت اتاقش

 "ببینین؟

 "خیلی بهتر از خوب "

 "ممن هیچی نمیبین. پس تو جلو برو "ایستادو گفت 

 "اما دست مها را گرفتمو گفتم . خوبی که داشتمو از دست دادم حالم گرفته شد . از اینکه وئ

 "تو هم به زودی خوب میبینی... بیا

 .برگشتم سمتش. مکث کرد 

 "...من میترسم ...البرز"

 "از چی؟"

 "از خودم "

 "چرا؟"

 "نمیدونم  "سر تکون دادو گفت 

 . هرچند خودم حسابی نگران بودم "ن نباشنگرا "بی اختیار بغلش کردمو گفتم 

 

 ::::::::::::مها

 .یکی منطقی یکی عاشق. انگار دوتا آدم متفاوتم. نمیدونم دارم چکار میکنم

 .مها عاشق فقط دنبال رسیدن به البرزه

 .شرایط و موقعیت را سبک و سنگین میکنه مها منطقی

 .مها عاشق االن تو بغل البرز آرومه

 .یترسهمها منطقی اما م

تو تاریکی خوب . رفتم سمت اتاقماز بغل البرز اومدم بیرون و . بالخره مها منطقی پیروز شد

 .اما میترسیدم دست البرز را بگیرم و کنترلم دوباره از دستم بره. نمیدیدم

اما . البرز دوباره تماس گرفت با موبایل من. بالخره پریز را پیدا کردمو برق اتاق را روشن کردم

 .تو اتاق در نیومد صدایی

 .اما پیدا نشد. همه جای اتاق را زیر و رو کردیم
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 "میترسم حدست درست باشه "نستم رو تخت که البرز گفت 

 "آخه موبایل من چه بدرد اون میخوره؟"

 "متاسفانه خیلی به کارش میاد اگه بتونه یکی از دوستاتو پیدا کنه "

تخت نشستم  و  البرز اومد پایین .م پایینسرمو انداخت .ناخداگاه تو چشمام اشک جمع شد

 .چونمو گرفت دستش و تو چشمام زل زد

 "تحمل اشکاتو ندارم  "البرز گفت . سرازیر شدن . دیگه اختیار اشکامو نداشتم 

 "...دست خودم نیست "زیر لب گفتم 

 . کم آورده بودم

 .واقعا توان اینهمه نگرانی و تغییر را نداشتم

اما االن اونا برام چقدر بی معنی . حساب بانکیم بودقع بزرگترین نگرانیم من هفته پیش این مو

 .هیچی دیگه ارزش نداره...هیچی ... وقتی جون خودتو دیگران وسط باشه. شدن

 "اگه بخاطر من مانی به کسی آسیب بزنه چی؟"زیر لب گفتم 

 ".ما نمیذاریم. نمیزنه مها"

 "یا اتاق من ب... بیا  "البرز بلند شد و دستمو گرفت 

. هیچی جز البرز آرومش نمیکرداما مها عاشق انقدر غمگین بود که . مها منطقی میگفت نه 

 .بلند شدمو با البرز رفتم سمت اتاقش

آره ...یه زندگی آروم و عادی و کسل کننده. چرا من نمیتونم یه زندگی عادی داشته باشم

 ...زندگی کسل کننده بهتر از اینهمه ترس و نگرانیه...

 

 

 ::::::::::::::البرز 

. نمیدونستم چکار کنم تا بهتر بشه. ز نظر روحی خیلی بهم ریخته بودا. مها حال خوبی نداشت

ترسش از . حقایق راجب خودش و ما انقدر زیاد و سنگین بود که از درون داشت خرد میشد

 .مانی و حاال گم شدن موبایلش

 .اگه کار مانی باشه مسلما هدف خوبی نداره
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حاال مانی . یه هم کالسی عاشق یا یه دختر بی دفاع میتونه طعمه خوبی برای مانی باشن

 .شماره تمام دوستای مها را داره و این یعنی دردسر

 .  منشست رو تخت.  با مها اومدیم تو اتاق من 

منتظر بود که آروم آروم لباس های مها را براش در بیارم و جشن . گرگ درونم منتظر بود 

 .ب را شروع کنهامش

 . اما حال روحی مها خوب نبود 

استراحت کنی فکرتم آروم ... خیلی خسته ای... بیا مها  "سمت دیگه تخت دراز کشیدمو گفتم 

 "میشه 

 . حرفمو گوش کرد و اومد بغلم

 .باورم نمیشد تو چند روز رابطمون از معرفی ساده جلو در دانشگاه رسیده به خوابیدن با هم

 .ل انداخته مها نشون میداد هنوزم چندان صمیمی نیستهرچند لپ گ

 . سرشو گذاشت رو بازومو به پهلو کنارم دراز کشید

 .با همون دستم پشتش را نوازش کردم  مآرو

 .عطر بدنش داشت دیوونم می کرد

 "این بوی گرگ توئه؟  "مها گفت 

 "چی حس میکنی؟"

 "و برف....بوی زمین ، خاک بارون خورده"

خاک بارون خورده بوی روح منو گرگمه ، ... برف بوی گرگ منه... برف "دمو گفتم آروم خندی

 "...زمین بوی منه

 "دوستش دارم "

 "چیو؟"

 "...خیلی خاصه ... بوی برف... تو گرگ"

 "بوی گرگ رویا را هم حس کردی؟مها ...پدرمم بوی گرگش برف بود...آره"

 "دمهیچ کس دیگه ای رو حس نکرجز تو برای ... نه "

 "... خیلی عجیبه "
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اما اون شب تو جنگل برای اولین بار . چون اولین بار که دیدمت هم چیزی حس نگردم...آره"

 ".حس کردم و هر روز انگار شدید تر شد

 . اون شب تو جنگل برای اولین بار گرگم مها را صدا کرد

 ...همه چی مثل تیکه های پازل میمونه

 .ن میشهمیدونم فردا بالخره همه چی روش

 "منم سه تا بوی متفاوت دارم؟... من چی؟  "مها دستشو گذاشت روی قلبمو گفت 

اما همیشه انگار یه چیز دیگه هست که حس .... یاس و بارون میدی تو بوی .... میدونمن"

 "یه چیزی که هر بار انگار ذهنمو درگیر میکنه ...نمیشه

 .موهای مها رو بوسیدمو دوباره نفس عمیق کشیدم

 "همه آدم های عادی اینجورین؟ "ها پرسیدم

 "چطوری؟"

 "دوتا بوی متفاوت دارن؟"

اولین بار رویا اومد خونه به ما گفت . .. برای ما همه آدم ها یه بوی خاص دارن اما نه مثل تو"

 "... رویا فکر میکرد تو دورگه ای... هم اتاقیش بوی یاس و بارون میده 

 "واقعا ممکنه من دورگه باشم؟"

 "اما هیچ چیز غیر ممکن نیست... تا حاال نداشتیم. نمیدونم"

 "دوستش دارم  "مها نفس عمیق کشید و گفت 

  "اونم دوستت داره "

 "باورم نمیشه جای نشونم تا همیشه میمونه "مها دستشو برد سمت نشون گردنش و گفت 

 . چرخیدمو رفتم روی مها

 .دمسرمو بردم تو گودی گردنشو جای نشونش را بوسی

 "دوستش داری؟ "کنار گوشش گفتم با زبونم از کنار نشونش تا گوشش رفتمو 

 "...آره "با صدای خمار گفت 

 "...منم  "چونه اش را بوسیدمو گفتم 

 .کنار لبشو بوسیدمو دست بردم زیر تاپش و شکمشو نوازش کردم
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 "...البرز  "دست برد تو موهامو گفت 

 "هممم؟"

 "میخوای دوونه ام کنی؟ "

 "نکردی؟ دیوونه اممگه تو"

 "... البرز"اینبار خمار خمار گفت 

 . صداش و عطر تنش گرگ درونمو دیوونه کرده بود 

 .دست بردم سمت سینه اش و دوباره زیر گردنشو بوسیدم

 با تماس دستم با سینه اش آه بلندی گفت و صدام کرد

 "جونم  "کنار گوشش گفتم 

 "وام لباتو میخ "دست برد تو موهامو گفت

 "خودت باید بگیریش "

بهش امون ندادمو داغ تر از خودش . با حرف من سرمو کشید سمت خودشو مشغول لبم شد

 .شروع کردم

 . و نگام کرد رو شکمم نشست . چرخیدیم و مها اومد روم

 "اما نمیتونم جلوی خودمو بگیرم... میدونم درست نیست  "با دستش تنمو لمس کرد و گفت 

  "میخوامت مها  "تونیکش و کمرشو نوازش کردمو گفتم دست بردم زیر 

 .خنده شیطونی کرد و خم شد روم و لبامون باز قفل شد

 

 :::::::::::::مها

. ..خواستن البرز... یه آدم پر خواستن. یه آدم دیگه میشم انگارکنار البرز  ...می فهممن ...نمیدونم

دیگه مهای . حس شیرینی تو دلم داشتم بهم گفت منو میخوادکمرمو نوازش کردو وقتی البرز 

 .فقط البرز و حس کردن اون مهم بود. چی میشهدیگه مهم نبود . منطقی وجود نداشت

 ...دستامون شروع کردن به ماجراجویی رو بدن همدیگه. خم شدمو لبشو بوسیدم

 .لمس البرز برام شیرین بود 

 .کرد حس دست البرز رو تنم آرومم می
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 .دوباره چرخیدیم و اومد روم دست برد تو موهامو

 .پام نشسته بود و نگام می کرد رو  البرز حاال

 . لبخند یه طرفه مرموزی زد و شروع کرد به باز کردن دکمه های شلوارم

لبمو گاز گرفتم تا صدایی ازمم در نیاد اما وقتی البرز خم شد و زیر دلمو بوسید دیگه نتونستم 

 .ساکت باشم

 "....این تازه اولشه  "گفت با آه من نگام کرد و 

 

 ::::::::::::البرز 

 .دوباره گردن مها را گاز گرفتم

 .گرگ درونم پیش مها غیر قابل کنترل میشه.  نتونستم خودمو کنترل کنم

 .همه میفهمن. فایده نداره ،برگرده اتاق رویا  به موقع هم حاال حتی اگه صبح مها

به جای دندونام سمت دیگه گردن مها نگاه م کنار و موهاشو داد. مها پشت به من تو بغلم بود 

 .کردم

 ...رای لو دادن ما کافیهاما ب. هرچند این مثل جای نشون برای همیشه نمیموند

 .خم شدمو گردن مها را بوسیدم

 "البرز"خابالو گفت  مها چرخید سمتموبا حرکت من 

 "هم؟"

 "ساعت چنده؟ "

 "صبحه 4"

 "ئه پس برگردم پیش رویا"

 "یدونمنم "

 "نمیدونی؟ "و گفت چشمای پف کرده اش را به زور باز کرد و چند بار پلک زد 

 "...گردنتو دوباره گاز گرفتم"چای گازی که گرفته بودمو نوازش کردمو گفتم  "... خب  "

 "...اصال متوجه نشدم  "د و گردنشو لمس کرد و گفت مها دست بر  "...اوه "

 "...منم"
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خب حاال که در هر صورت لو میریم من ترجیح میدم اینجا  "د و گفت خوابی ی پهلوماومد رو

 "بخوابم

مها رو  "...حاال که در هر صورت لو میریم من ترجیح میدم  "گفتم از کارش خنده ام گرفت و 

با حرکت من آه بلندی گفت و  "یه بار دیگه حست کنم  "کشیدم روی خودمو ادامه دادم 

 ...سرشو برد تو گودی گردنم

 

 :::::::::::::مها 

 ...من البرز را گاز گرفتم

 ...هرچند میدونم جاش نمیمونه 

 ...اما خیلی غریزی بود 

عطر بدنش و . رز سرمو بردم تو گودی گردن الب. اصال نفهمیدم چی شد . به انتخاب من نبود

 .حرکتش هر احظه داغ ترم کرد 

 ...ردن البرز را گاز گرفتمدرست لحظه ای که  ذهنم از همه چی خالی شد ناخداگاه گ

 ...درست روی رگ گردنش

 ...دقیقا همونجایی که برای منو گاز گرفت 

 ...باورم نمیشد

البرز محکم تر منو تو بغلش فشار داد و شونه ام را گاز با گاز من . حتی البرز هم باورش نمیشد 

 .گرفت

دوباره . شدو چرخیدیمیکم که آروم شدیم دستای البرز دورم شل . هر دو نفس نفس میزدیم

 .اومد رومو و تو چشمای هم خیره شدیم 

 .هر دو ساکت بودی

 .به گردنش نگاه کردم

 .جای دندون من حسابی سرخ بود 

  .اما خونی نبود 

 . لبمو گاز گرفتمو دوبار به چشمای البرز نگاه کردم
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 "...دیوونه ام میکنی مها  "

 "... تو هم "

 .از کشیدلبمو با شدت بوسید و کنارم در

 .رفتم تو بغلش و پاهامو دور پاهاش قفل کردم

 "...غافل گیرم کردی  " با صدای غمگینی گفتالبرز 

 "نفهمیدم یهو چی شد ... ببخشید "

 "ببخشم؟ چرا میگی"

 "چون ناراحت شدی "

 "... ناراححت نیستم مها"

 "پس چرا چشمات و صدات غمگینه؟"

 "...تو واقعا منو نشون کرده بودی... چون دلم میخواست اون لحظه واقعی بود "

 "... البرز "سینه اش را بوسیدمو گفتم 

 "بعد چشمه مقدس میریم عقد میکنیم "نذاشت ادامه بدم و گفت 

نور دم صبح اتاقو نیمه روشن . از شوک البرز بلند شدمو نشستم کنارش و با تعجب نگاش کردم

 .کرده بود

البرز با دیدن تعجب من گفت . محرمیت داشتم اما نه عقد  انتظار صیغه... تصمیم مهمیه ...عقد 

 "میخوام مطمئن باشم تنهام نمیذاری... مها  "

 "...من نمیتونم بی تو بودنو تصور کنم...البرز"

 "پس حال منو میفهمی؟"

 "چرا فکر میکنی من میرم؟"

 "من اگه نشونت نکرده بودم تو نمیترسیدی؟"

اما .م بگم اگه کسی بخواد بره عقد چیزی نیست که جلوشو بگیره میخواست "  ...اما... نمیدونم"

 .ترسیدم با این حرفم بیشتر نگرانش کنم

 .اما نمیخوام شتاب زده تصمیم بگیرم. من نمیخواستم برم
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اگه باعث میشه خیالت راحت شه من ... باشه "لبمو گاز گرفتمو چشمامو بستمو گفتم 

 "...موافقم

 "مرسی"

 .لبخند زدمو دوباره برگشتم سر جام .چشمامو باز کردم

 "دو ساعت وقت داری بخوابی "البرز گفت 

دستمو گرفت . اینو گفتمو شکم البرز را دست کشیدم "بله اگه تو بزاری "ریز خندیدم و گفتم 

  "اگه می خوای بزارم بخوابی بهتره شیطونی نکنی  "تو دستش و گفت 

 "ن شیطونی بلد نسیتم کهم "یه گاز کوچیک از سینه اش گرفتمو گفتم 

 "تو فقط دیوونه کردن منو بلدی...آره  "خندیدوگفت 

 

 ::::::::::::::البرز 

 .اولین بار بود انقدر راحت خوابیدم. با صدای ساعت بیدار شدم

 .ساعتو خاموش کردم و به مها که آروم بغلم خوابیده بود نگاه کردم

 .بود 7ساعت 

 .ب میتونیم برگردیمسیم چشمه و تا شاگه االن حرکت کنیم برای ظهر میر

 .بازو مها را نوازش کردم

 "همممم"

 "باید بریم  "

 "یکم دیگه بخوابم "

 "دیر میشه مها  "

 "...تروخدا البرز یکم "

پشت سرش هم   پرید تو رامینهنوز جمله مها تموم نشده بود که در اتاق باز باز شد و آرمین 

 "اینجا یکی خواب مونده "فت اومد تو اتاق و پرید پایین تخت و گ

 .کشید و ملحفه را کشید تا باالی سرشآرومی مها جیغ 

  .آرمین هم سر جاش میخکوب شده بودرامین چنان شوک شد که از رو تخت افتاد پایین 
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روزی که قرار بود یه جای مهم بریم اگه زودتر از من . از وقتی بچه بودن اخالقشون همین بود

 .رو سرم خراب میشدن بیدار میشدن اینجوری

اما . شمچون قاعدتا باید االن من عصبانی با. نشستم رو تخت و سعی کردم خنده ام را بخورم

 .جذبه ام را حفظ کنم قیافه شوکه پسرا نمیذاشت 

هم  ودر ر و میشم برین بیرون دید زدنتون تموم شد ممنوناگه  "سعی کردم محکم بگم 

 ".ببندین 

اوه خدایا  "گفت  آرمیناز و بسته کرد بدون اینکه صدایی در بیاد و دهنشو مثل ماهی ب رامین

 "...االن زیر ملحفه شما 

 .بازوی رامینم گرفتو با خودش کشید بیرون. با دست کوبید به پیشونیش

 

 "حسابی خوابت پرید "محلحفه را از روی مها زدم کنار و گفتم  ندر اتاقو که بست

 "ون نمیامالبرز من دیگه از این اتاق بیر"

 "فکر کنم تا دو روز روشون نشه تو چشمات نگاه کنن "خندیدمو گفتم 

بهتره زودتر دوش بگیری و لباس بپوشی تا رویا همینجوری "من از این اتاق نمیام بیرون "

 "نپریده تو اتاق

آبرو ... آبرو "ترسیدو سریع بلند شد و ملحفه را پیچید دور خودش و گفت با این حرفم مها 

 "اینو گفتو دوئید سمت حمام قبل اینکه بره داخل گفت  "...باورم نمیشه ... ده برام البرزنمون

 "را برام میاری؟ رویا گفت پهن کرده طبقه سوملباسام 

یه چیزی  "با تعجب نگام کرد که گفتم . بلند شدمو بدون توجه به لخت بودنم رفتم سمت مها

 یادت رفت

 "...البرز  "

 . ستامو بردمو تو موهاشو لباشو قفل کردم با لبامنذاشتم ادامه بده د

یه حموم دو نفره عالی میشد اما میدونستم اگه با مها وارد حمام بشم زودتر از یه ساعت دیگه 

 "من رو اموالم حساسم... بوسه من یادت نره "ازش جدا شدمو گفتم برا همین . در نمیایم

 "ال منو گاز نگیرانقدرم امو "خندید و لبشو گاز گرفت  که گفتم 



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

181 
 

 .برام زبون در آورد و رفت تو حمام

 

 :::::::::::مها

 . زنده میکرد برامفقط لمس دست البرز را . آرومم نمی کرد همدیگه آب گرم 

 .دوش گرفتم و حوله ام را که از دیروز تو حمام البرز آویزون بود برداشتمسریع 

اس اومد و گفت باز شد و البرز با یک کوه لبالخره در بمنتظر لباسام نشسته بودم لبه تخت که  

 "همه را آوردم. نمیدونم کدوم مال تو بود  "

لباسارو اما سریع به تخت نگاه کرد و چشمای البرز رقت سمت بدنمو . از کارش خنده ام گرفت

 .ریخت رو تخت 

 .و بدون هیچ حرفی رفت داخل حمام گونه ام را بوسید. اومد سمتم 

 .که بوسیده بود  دستمو گذاشتم جایی

 .انگار هنوز لب هاش اونجا بود

 . است دیوونه کننده حضورش برام چرا انقدر. دارم کششبه البرز چرا انقدر 

بعد هم باقی لباس ها را تا . برداشتمو پوشیدم رفتم از تو کوه لباسا اول لباس های خودمو

 .کردم

 . اتاقش لباس های رویا را هم بردم اتاقم ولباس های خودمو بردم 

 "...مها "بالشو محلفه خودمم از رو کاناپه اتاق رویا برداشتم اما قبل اینکه برم بیرون رویا گفت 

 "بیدارت کردم؟ "آروم برگشتم سمتشو گفتم 

 "کی بیدار شدی تو؟... دستشویی دارم... بیدار بودم ... نه "چرخید رو تختو نگام کرد 

 "ماده شم بریم چشمه مقدسالبرز گفت آ ...نیم ساعت میشه  ...ام"

موهامو ریخته بودم دورم تا خشک شه، امیدوارم باعث شه . رویا نشست رو تخت و نگام کرد

 .گردنمو نبینه رویا

 "خب منم میام "رویا بلند شد و گفت 

 "باشه من برم صبحانه دست کنم"

 "اوکی "
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. برگشتم اتاقم. یروناز فرصت استفاده کردمو از اتاقش زدم ب. اینو گفتو رفت سمت سرویس 

. قه لباسم باعث میشد جای گاز جدید البرز زیاد پیدا نباشه ی. لباس پوشیدم موهامو بستمو

کردی جای  نگاه می دقیقهر چند  بازم اگه . که اونم گردنمو باز میپیچوند. شالمو سرم کردم

 .دندون البرز پیدا بود

سرشون را هر دو . با دیدن من. ته بودنآرمین و رامین دور میز نشس. رفتم پاییناز پله ها 

 . انداختن پایین

 . شم محودلم میخواست زمین دهن باز کنه و من 

 "اینجوری صبحانه آماده میکنی... مها تو که اینجایی "رویا از پشت سرم رسید و گفت 

 .لبمو گاز گرفتمو رفتم سمت آشپزخونه

 "تونه؟شما دوتا چ "رویا رو به دوقلوها گفت

 "... هیچی  "لند شدو گفت آرمین ب

 "... معذرت میخوایم ما ... مها  "رامینم بلند شد و گفت 

 "باید در میزدیم "آرمین گفت 

 "...پیش میاد... عیبی نداره "زیر لب گفتم . مطمئن بودم دیگه کامال سرخ شده ام

 .برای هم سر تکون دادیم و دو قلوها رفتن بیرون

 "بعد رفتن دو قلوها منو چرخوند سمت خودشو گفت . کرد رویا با دهن باز مارو نگاه می

 "چی شده بین شما ؟... ببینمت 

 "... هیچی  "فقط گفتم . سعی کردم از دست رویا در برم اما نتونستم

 "ببینمت مها  "رویا به گردنم نگاه کرد و گفت 

دوباره دیشب ... پس برا همین شال انداختی از سر صبح... ها "شالمو داد کنار و خندید و گفت 

 "!حاال منو میپیچونی؟... آره...

آبروم رفت . رویا دلم میخواد بمیرم  "نشستم رو صندلی و با دستام صورتمو پوشوندمو گفتم 

 "همه جا

 "پیش من که رفته بود حاال مظلوم نمایی نکن "

 "تو را نمیگم"
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 "پس چی؟"

 "دوقلو ها "

 "یا خود خدا دختر بگو ببینم چی شده ؟ "

 "... صبح بدون در زدن اومدن اتاق البرز  "

 "واااااااااااااای دورررررررررروغ میگی مها  "رویا جیغ زد و گفت 

وای ... وای چه سوتی دادن....پس واسه همین اینجور پکر بودن "سر تکون دادم که گفت 

 "ات؟شما لخت بودین؟ وسط عملی.... عاشقشونم تا یه سال یا بیشتر میتونم دست بندازمشون

میشه انقدر ...نه رویا "سر تکون دادمو بلند شدم. فقط گفتنش حالمو بد تر کرد ... اینم از رویا 

 "ما خواب بودیم زیر ملحفه... اوضاع را بدتر نکنی؟

 "بعد البرز گذاشت اونا زنده بمونن و االن سالمن؟ "

 "تمومش کن . بسه رویا  "صدای البرز اومد که گفت 

... ام "بدون نگاه کرد به البرز گفت . ه کردم که حاال رنگش پریده بود به قیافه رویا نگا

 من ... ببخشید

 "کجا؟ "البرز گفت 

 "منم باهاتون میام"

 "نه تو و امیر میمونین"

 .رویا بدون مخالفت سر تکون داد و نشست سر میز. دوباره لحن البرز متفاوت بود 

 .مه بدون مخالفت اطاعت میکنننمیفهمم چرا هر وقت با این لحن حرف میزنه ه

 ...شاید بخاطر آلفا بودن البرزه

 .سه تا لیوان برداشتمو چای ریختم

جو خیلی . نشستیم اما اصال میل نداشتم. روی میز وسایل صبحانه را دوقلو ها گذاشته بودن 

و رو البرز بلند شد . اما سعی کردم چندتا لقمه بخورم نمیخوام وسط راه کم بیارم. سنگین بود 

 .اینو گفتو رفت سمت در "نهار و آب. یه کیف سبک برام ببند "به رویا گفت 

 "خوبی؟ "رو به رویا گفتم بعد رفتن البرز 

 "آره"
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 "آخه یهو ساکت شدی...حس کردم ناراحت شدی"

وقتی دستوری مستقیم از منظر آلفا داده بشه همه ما بی برو ... این قدرت آلفا گروهه مها... نه "

 ". گرگ درون البرز به گرگای ما دستور میده و اونا سریع اطاعت میکنن. اطاعت میکنیمبرگرد 

 "یعنی نمیتونین مخالفت کنین؟"

 "نه توانش را داریم و نا جرئت... تقریبا"

 "... اما البرز داداش توئه"

 "رئیس دستور بده ما اطاعت میکنیم...اون رئیسه. من عضو گله اونم. فرقی نداره مها"

 "م بعد تبدیل جز گله میشم؟من"

البرز معموال ..واقعا برای مدیریت یه گله گرد الزمه... اصال بد نیست قدرت البرزاین  مها ...آره"

 ". دستور بیجا نمیده

 ". سر تکون دادمو به حرفای رویا فکر میکردم

منیت و هرچند رویا میگه برای ا... واقعا سخته...دستور یه نفر را بدون مخالفت اطاعت کنی

 .برام قابل درک نیست... کنترل گروه الزمه اما 

 

 ::::::::::البرز

عطر مها کنترلمو سخت میکرد و چشمای نگرانش . از خونه زدم بیرون اما خیلی دور نشدم

 . باعث میشد بیشتر از قبل بخوام تو بغل من باشه

 . کار کنهیه سیگار روشن کردم تا برا چند لحظه هم شده فکرم بدون عطر تن مها 

 "سالم "به من که رسید شیفت داد و گفت . امیر از دور داشت میومد سمت خونه

 "به موقع اومدی. سالم"

 "چه خبر؟...خوبه "

 "مواظب رویا باش... هیچی "

 "االن میرین؟...حله "

 "حدس میزنیم موبایل مها را برده. ، دیشب مانی اومده بود آره "

 "مغزش دوباره کار افتادهپس از فاز خون اومده بیرون،  "
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 "اینطور باشه احتماال... آره"

 "به بهمن خبر دادی؟"

 "باشهحواستون . آره به سامی هم گفتم"

 "حله "

با اینکه . داشت میومد سمت ما . پک آخرو به سیگار زدم که دوباره بوی مها فضارو پر کرد

اما باید تا ماه ...گرگ مهاستمیدونم منتظر . نشونش کردم اما گرگ درونم اصال آروم نشده بود

 .کامل صبر کنه

 "با مها عقد میکنیمفردا  "بدون اینکه چشم از مها بردارم گفتم 

 "چی؟ البرز تو عقلتو از دست دادی؟"

 "...نه"

 "پس چرا انقدر عجله؟ "

 "امیدوارم تو هم یه روز بفهمی  "

 . کون داد و رفت سمت خونهامیر فقط سر ت. به امیر سالم کرد . مها دیگه رسیده بود به ما

 "مها با تعجب نگام کرد و گفت . اما نمیخواستم تنش ایجاد کنم از این رفتار امیر عصبی بودم

 "چیزی شده؟

 "بریم؟...نه "

 "رویا این کیف را  داد. آره "

 . کوله را از مها گرفتم و انداختم رو دوشم

 "بریم"

 "دو قلوها چی؟"

 "هوامونو دارن ...تو جنگلن...اونام دارن میان"

 "ازم معذرت خواهی کردن... اوه"

 "کار درستی کردن "

 ".تقصیر من بود ... اما اونا مقصر نبودن که "

 ".باید در میزدن "محکم گفتم . حوصله ادامه این بحث را نداشتم
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نمیدونم دستور آلفا رو مها هم تاثیر داشت یا خودش حوصله ادامه بحث را . گفت دیگه هیچی ن

 .تنداش

  .با این سرعت نمیرسیدیم تا ظهربا اینکه تند حرکت میکردیم اما 

 "خیلی راهه .اینجوری تا ظهر نمیرسیم "دست مها را گرفتمو گفتم 

 "خب؟ "

  "محکم بشین"

نشستم رو زمین و . با چشمای گرد نگام میکرد. کوله را دادم دست مها و خودم شیفت دادم

 . منتظر موندم تا بیاد پشتم

  .ها همچنان هنگ بود اما م

 

  ::::::::مها

 . البرز جلو چشمم دوباره تبدیل شد

انگار زندانی حصار تن خودم . دوباره از درون آشوب شدم .گرگ نقره ای حاال رو به روم بود

 .وقتی بهم نگاه کرد چشماش تا عمق وجودمو دید. شدم

رفتم ا انداختم رو دوشمو کوله ر. بالخره به خودم اومدم. رو زمین نشست و منتظر من بود

 .سمتش

 .قلبم تند میزد

 . دوباره دستامو بردم تو موهای نقره ای و نرمش

 . نفس عمیق کشیدم. دوباره داشت سرم گیج میرفت

چرا ... چراش را نمیدونستم...تمام وجودم را غم و خواستن گرفته بود... گرگ من... برف... برف

 ...چرا این دل تنگی...این غم

 .جرئت کردم و پشتش نشستمبالخره 

 .سریع بلند شد که باعث شد تعادلم کم بشه و خم شم روش

 .صورتم به موهای نرمش میخورد
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شروع به . انگار گم شده من بود . هیچوقت جدا نمیشدم. دلم میخواست باهاش یکی میشدم

 .دوئیدن کرد

 .محکم بغلش کردم

. حاال میتونم حسش کنم. وجودم میدونم یه گرگ تو. چشمامو بستم و تو عطرش غرق شدم

. اما اون خیلی تنهاست. حاال که گرگ البرز را بغل کردم انگار گرگ درونم داره بیدار میشه

 .نمیدونم چرا . خیلی غمگینه. خیلی خسته است

. اما نرسیده بود...انگار بعد مدت ها به یه گم شده رسیده بودم اما . بی اختیار اشکام سرازیر شد

 .انه عذابم میداداین حس دوگ

 .نمیدونم چقدر البرز بین درختا دوئید و چقدر گریه کردم

 .اما وقتی ایستاد هنوز چشمام خیس بود

 .نمیخواستم از گرگم جدا شم. نشست تا برم پایین اما دل کندن سخت بود

 .برگشت سمتمایستادمو 

 .تو چشمای گرگم نگاه کردم

تو بغلم بود که تبدیل به البرز . دم دور شونه اشکه دست بر. صورتمو نوازش کردبا پوزه اش  

 .شد

 "تو هم حسش کردی؟ "خیلی محکم و گفت . بغلم کرد 

 "...خیلی غمگین بود ...آره"

 "دیگه چیزی نمونده... بیا "دستمو گرفتو گفت 

 .تازه متوجه اطراف شدم

 .اه افتادیمدست البرز را گرفتمو ر. دیگه جنگل حسابی از انبوه درختا تاریک شده بود 

 . دوتا گرگ هم رنگ رویا کنارمون اومدن ، آرمین و رامین بودن

 .از بین درختا رد شدیم

از  دهانه اش. کم کم یه غار تو دل زمین جلومون پیدا شد. هوا به طرز عجیبی خنک شده بود 

 . شاخ و برگ درختا سبز بود

 .آرمین و رامین جلو غار موندن و منو البرز وارد شدیم
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 .میترسیدم از چیزی که قراره بفهمم. خیلی تند میزد قلبم

 .جسبیدم به دست البرز . داخل غار حسابی تاریک شده بود

 "رسیدیم دیگه "آروم گفت 

هر لحظه دلم میخواست برگردم و سمت . تو تاریکی مطلق راه میرفتیم. خیلی سخت بود 

 .ورودی غار فرار کنم

 "خیلی نزدیکیم ...تو میتونی مها "البرز تو گوشم گفت 

 .دست البرز را محکم تر گرفتمو سعی کردم به چیزی فکر نکنم  و به عطر تن البرز تمرکز کنم

و نقطه های  با هر قدم همه جا روشن تر میشد. کم سو از جلو دیده شدآبی کم کم یه نور 

 .روشن کوچیکی رو سقف غار دیده میشد

 ...نقطه های نورانی آبی

سقف حاال پر این نقطه های نورانی بود و پایین آب کم .  بزرگا نسبتیه فضای رسیدیم به  

 "لباسامونو اینجا در میاریم "البرز گفت . عمقی جریان داشت

 "رسیدیم؟"

 "بقیه مسیر از داخل آبه .نه کامال"

 .اما البرز سریع شلوار و پیراهنش را در آورد و گذاشت کنار کفشاش. دو دل بودم 

بهتره شلوارتم در  "گذاشتم رو کفشام که البرز گفت  نتو و شالمو در آوردممنم پیروی کردمو ما

 "آب میاد باال حرکت برات مشکل میشه. بیاری

 "من شنا بلد نیستم"

 "نگران نباش. من هستم "

 

 ::::::::::::البرز

 نگاهمو از بدن مها برداشتم قبل اینکه نتونم خودمو. مثل من. مها حاال فقط با لباس زیر بود

 .کنترل کنم

 .تونستم گرگ درونش را حس کنماز لحظه ای که تو جنگل گرگمو لمس کرد 

 .اما خیلی ضعیف بود
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 .انقدر ضعیف که فقط تو حالت گرگ تونستم حسش کنم

 .فقط چند قدم تا حقیقت مونده

 .مها دستمو گرفت و وارد آب شدیم

 . با حرکت سمت چشمه آب کم کم باال اومد

  "چطور حقیقت وجود من معلوم میشه؟ "ون رسیده بود که مها گفت باالی کمرم دیگه تا

 ...اونجا مثل حوضچه میمونه. یکم دیگه به منشا این آب میرسیم "نفس عمیق کشیدمو گفتم 

 "بهتره خودت ببینی... خب تو واردش میشی و 

 "تو هم با من میای؟ "

 "میترسی؟"

 "آره"

 "ت باشهخیالت راح. اینجا هیچ خطری وجود نداره "

 "حتی مانی؟"

 "مانی نمیتونهوارد این غار بشه... اینجا زمین مقدسه ... حتی اون"

 "چرا؟"

حاضر میشن برای داشتن نیرو و زندگی ابدی ... قدرتشون سیاهه...چون اونا نفرین شده ان"

ه اما هم. درسته بهمن و بقیه خون انسان نمیخورن... مها اونا خواشامن... روحشون را اسیر کنن

بعد که پشیمون شدن راه برگشتی ... تو یه دوره از زندگی بخاطر زیاد خواهی تبدیل شدن

 "فقط میتونن جوری زندگی کنن که کمتر آسیب بزنن... نداشتن

اما باور اینکه یه عده برای قدرت و زندگی ...کل این دنیا برام باورش سخته... باورش سخته"

 "حاضر بشن خوناشام شن از همه سخت تره

 .کردم مها را کشیدم سمت خودمو دستمو دورش حلقه

 .باید حسش کنم. نمیدونم چرا فقط حس کردم باید این کارو بکنم

 "همه جا گرگینه داره یا فقط اینجا؟ "مها گفت 

 "...جنگل باشه هرجا... مها هرجا جنگل وجود داشته باشه ما هستیم"
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 ::::::::::::مها

 منو البرز بازو فقط. بود خسته حسابی بدنم و بودیم اومده راه خیلی. بود رسیده گردنم زیر آب

 .  بود داشته نگه

 .میکردیم حرکت تر راحت مسلما بودم بلد شنا اگه عمق این تو

 " اونجاست " گفت البرز.   بود شده تر بلند آب صدای. بودم افتاده نفس نفس به

 .کردم نگاه کرد اشاره که جائی به

 .  بود معلق سقف و زمین بین مانند حوضچه چیزی. ندمو باز دهنم تعجب از

 . بود گرفته را اطرافش آبی مه و نور.  میریخت پائین و میجوشید انگار آب اطرافش از

 "معلقه؟ واقعا " پرسیدم البرز از تعجب با

 " آره"

 "داخلش بریم باید چطور اونوقت "

 "میبینی خودت"

 . چشمه پائین به رسیدیم تا رفتیم سکوت تو را مسیر بقیه

 "بگیر محکم منو " گفت و کرد بغلم البرز 

 .آب زیر رفتیم یهو و برداشت دیگه قدم یه البرز که کردم حلقه گردنش دور دستمو

 . بیرون اومدیم آب از بفهمم اینکه قبل اما

 .ببینه دوباره چشمام تا کشید طول یکم

 .بودیم غرق آبی نور و مه تو

 .نگفت چیزی اما شد جدا ازم آروم البرز. بود ام سینه زیر تا آب و بودیم چشمه روی حاال ما

 .میکنه نگاه داره سقف به دیدم که کردم نگاش

 .کردم نگاه سقف به

 .نمیشد باورم

 ... شد بزرگ درخت یه شکل به سرمون باالی آبی مه

 ...زمینم دختر من یعنی این

 .شده گرگ دوتا و درخت سمت رفت آبی نور البرز منو از
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 ....کوچیکتر یکی و بزرگ یکی 

 .میکردن نگاه خیره هم به و. میچرخیدن هم دور که گرگ دوتا

 . اش شونه رو گذاشت را سرش و کنارش رفت کوچیک گرگ. کشید زوزه بزرگ گرگ

 ... آشناست چقدر کردم احساس

 ... من...  تر کوچیک گرگ و بود البرز بزرگ گرگ

 

 :::::::::::::: البرز

 .هست هم زمین دختر که ای گرگینه...  کامله گرگینه مها... است گرگینه مها

 ... ممکنه چطور... کجاست درونش گرگ اما

 .میکرد نگاه هامون گرگ به داشت هنوز که کردم نگاه مها به

 "ام؟ گرگینه من " گفت لب زیر

 . کرد نگاه من به

 " زمین دختر و گرگینه " گفتم و دادم تکون سر. بود تعجب و ترس از پر چشماش

 "رگه؟ دو"

 " کامل دو هر...  نه"

 "ممکنه؟ مگه "

 "ممکنه دادی نشون تو"

 "کجاست؟ درونم گرگ پس"

 "ضعیف خیلی اما...  کردم حسش امروز... نمیدونم"

 .شد خیره سقف به دوباره و گفت اینو "... منم"

 

 "؟ شدم زمین دختر چطور " گفت لب زیر مها

 یعنی... میرسه بزرگ روح با دختری هر به که موهبت یه... هبتهمو یه زمین دختر....  مها"

 ". میای نیرو این با میای دنیا به وقتی تو. نداره مادرت و پدر به ربطی

 "نیوده؟ زمین دختر مادرم یعنی"



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

126 
 

 "... نه"

 "؟ بودن گرگینه من مادر و پدر"

 " آره"

 " ؟ نیستم رگه دو من پس"

 توانایی حاال... نداشتیم زمین دختر ها گرگینه تو هیچوقت... داری کامل را نیرو دو هر تو...  نه"

 "...ماست همه از بیشتر تو

 " زندونیه انگار اما بود درونم سرکش حس یه عمرم همه " گفت و کرد نگاه من به باره دو مها

 "؟ درونت گرگ"

 انگار درونم گرگ...  دیدمت بار اولین برای...  جنگل تو شب اون... آره " گفت دادو تکون سر

 "... شد نزدیک سطح به انگار... گرفت نیرو

 "... بیرون بیاد میخواد دلم" گفت افتادو راه چشماش از اشک

 "...میاد باش مطمئن... مها منم "

 .بوسید لبمو و شد بلند پا نوک رو

 . کردم عمیق را بوسه و شه دور نذاشتم

 ...منه مال مها یعنی این. کردن برقرار رتباطا هم با آلی مه تو گرگامون. منه واقعی جفت مها

 ...من مال

 .نداشت قرار و آروم ذوق شدت از درونم گرگ

 . دورم کرد حلقه پاهاشو. کردم بلندش و مها پای سمت بردم دستمو

 " میخوامت " گفتم گوشش کنار کردمو ول لبشو

 "... البرز"

 کاره نیمه حرفش و رفت فسشن.  پاش بین بردم پشتش از دستمو کردمو نوازش را کمرش

 موند

 "... باشه بگو فقط" گفتم گوشش زیر دوباره

  "...البرز"

 "مها بگو"
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 "... باشه"

 

 ::::::::::::::: مها

 ...  میکردم حس پام بین را البرز... البرز.  میشد سائیده چشمه دیواره به پستم و بودیم آب تو

 .میشد تر خالی ذهنم البرز حرکت هر با

 .میشد تر بیدار نمدرو گرگ

 . بود منتظر انگار

 . گرفتم گاز را گردنش البرز آخر حرکت با اختایر بی دوباره

 ... قبل دفعه از تر محکم

 ...نبود موفق بازم اما البرز کردن نشون برای بود درونم گرگ تالش

 من. .. میکنی نشونم هم تو زودی به... زودی به " گفت و بوسید گردنمو و گرفت آروم البرز

 " ام لحظه اون منتظر

 .باشم تو مال همیشه برای بتونم که ای لحظه... ام لحظه اون منتظر منم... منم

 . بودم داده دست از توانمو تمام انگار. بزنم حرفی نتونستم اما

 .کردم نگاه آبی مه با

 تدرخ...  زندگیه درخت گفت البرز که درختی زیر. بودن گرفته آروم هم کنار هامون گرگ

 ... من زندگی

 

 :::::::::::::::: البرز

 ها لحظه این نداشتم دوست. بود کرده مستم چشمه بوی و تنش عطر. بود بغلم تو حال بی مها

 .نبود نشون اما بود داغ گردنم رو گازش جای. شه تموم

 .  است گرگینه من مهای

 مها نشدم مطمئن تا منمیخوا اما شه آزاد نمیتونه چرا. زندانیه درونش گرگ چرا میزنم حدس

 .کنم نگران را

 .وایسه کردم کمکش کردمو باز کمر دور از را پاهاش آروم
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 " میشم تر آروم درون از انگار میکنی بغلم بار هر " گفت و کرد نگاه چشمام تو

 " میکنی کار چه من با نمیدونی تو " گفتم بوسیدمو لبشو

 "میکنی من با تو که باشه کاری زا بدتر نکنم فکر " گفت بستو چشماشو حرفم این با

 .بوسیدم را چشمش آروم خندیدمو

 .  گرفتیم فاصله هم از

 " برگردیم بهتره"

 "البرز؟

 "جانم؟"

 "؟ میشه کشنده مانی برا من خون پس کاملم گرگینه من که حاال"

 

 "... برگردیم بهتره...  نبوده که فعال. نمیدونم "

 :::::::::::::مها

 .اومدیم بودیم گذاشته را لباسامون که جایی تا را راه تمام سکوت تو

 . بودیم غرق خودمون افکار تو دو هر

 ؟ هستن کی من مادر و پدر بفهمن ممکنه یعنی... دارن محدودی تعداد ها گرگینه

 .گذاشته پرورشگاه تو منو سرنوشت چرا بدونم بود آرزوم همیشه.  بود زده جونه دلم تو امید

 "نمیکنی؟ تبدیل منو دیگه پس " پرسیدم البرز از مپوشیدی که لباسامونو

 "مها کاملی گرگینه یه تو " گفت و گرد نگام تعجب با

 "بدم؟ شیفت گرگ به و کنم نشونت نمیتونم چرا...  چرا پس آخه"

 "نمیدونم قطعی فعال. هست احتماالت خیلی" 

 "چیه؟ حدست"

 " گفتم و گرفتم را البرز بازو و جلو فتمر.  افتاد را و گفت اینو " میگم بهت شم مطمئن بزار "

 "بدونم میخوام

 "... نه "

 . شدم ساکت. پیچید گوشم تو صداش. گفت محکم خیلی
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 با باید... مها نمیاد خوشم اصرار از " گفت خوش بالخره. کردیم می حرکت سریع سکوت تو

 "... بشم مطمئن تا کنم مشورت نفر چند

 " بدونم را  حدست میخواستم فقط "

 یه بخاطر شاید یا... شده ضعیف درونت گرگ طبیعت، روح نیروی بودن باال بخاطر شاید "

 "...نفرین...  یا طلسم

 .جام سر شدم خشک

 "ممکنه؟ چطور " چرا؟...  نفرین و طلسم

... میکنن استفاده جادو از که موجوداتی...  دارن وجود هم ای دیگه موجودات ما از غیر مها"

 "... میبینی که اینه زا تر پیچیده دنیا

 "پری؟ و جن مثل جادو؟"

 " میبینی خودت اما...  اونجوری نه حاال " گفت و خندید البرز

 " ؟ کی"

 ". خونه بریم اینکه قبل"

 "بده جواب بهم درست توروخدا البرز"

 دادنش توضیح چیزا سری یه. همینه بدم سواالت به میتونم که جوابی بهترین مها کن باور"

 " سخته

 .شد آشوب دوباره وجودم تو انگار که گرفتم را البرز دیست و بود شده تاریک جا همه دوباره

 .بودم تنم حصار زندونی انگار. بود عجیبی حال

 " درونته گرگ " گفت آروم البرز

 " شده نزدیک خیلی...  آره میکنی؟ حسش هم تو"

 "؟ کرده تغییر انقدر چرا"

 " میزنه صداش اون. منه گرگ ربخاط میزنم حدس اما مها نمیدونم"

 " شمام از یکی منم واقعا.... هنوز نمیشه باورم "

 " شیرینه اما سخته باورش... آره "

 " بوسید موهامو و کرد حلقه ام شونه دور را دستش و گفت اینو
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 . کرد آرومم البرز آغوش خوبه حس

 " ؟ رنگیه چه من گرگ نظرت به " پرسیدم لب زیر

 " سفید "

 " ؟ چرا"

 " ماه نور مثل... باشه سفید میکنم حس...  نمیدونم"

 . شد داغ تنم البرز حرف از

 " تو مثل. باشه ای نقره کاش اما " گفتم آروم

 

 ::::::::::::: البرز

 .مهام عاشق من

 . مهاست عاشق گرگم

 .منه جفت مها

 .میکنه مست منو مها تن عطر

 . شده رو و زیر هفته یه تو زندگیم

 . میکنه ترم مجنون حرفش این با مها نمیشم تر دیوونه این از میکنم کرف وقتی درست

 ... باشه من مثل کاش

 . بوسیدم لبشو شدمو خم غار تاریکی تو. خودم سمت چرخوندمش و کنم تحمل نتونستم

 منم موهامو تو برد دست. شد لبام مشغول من از داغتر. بود من  منتظر انگار.  بود داغ ابش

 .  دمکر بغلش محکم

 .بود رامین صدای. کرد خشک هردوتامونو شد بلند غار بیرون از که فریادی صدای

 غار ورودی سمت دوئیدم و گرفتم را مها دست. میکنم دارم چکار نفهمیدم دیگه

  

 . بود افتاده زمین رو آرمین و میداد فشار زمین به را رامین گردن پاش زانو با مانی

 .کردن نگاه ما به و برگشت

 ...من برادر خون... بود خونی دهنش دور و سرخ ماشچش
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 . کردم حمله مانی به و(  گرگ به انسان از شدن تبدیل)  دادم شیفت

 .خوند خودشو فاتحه کارش این با مانی

 

 :::::::::::::::::مها

 ... مانی

 ... زمین رو آرمین و رامین

 ...  خون

 ...  من چشمای به مانی نگاه

 . شده چی نفهمیدم که افتاد قاتفا سریع انقدر همه

 . شدن گالویز هم با دوباره. کرد حمله مانی به و شد تبدیل البرز

 .شد بلند سخته به رامین

 .آرمین سمت دوئیدم 

 هوای من...  مها شو محو " گفت و ما سمت اومد رامین. میکشید نفس اما. بود خونی گردنش

 .زبونش با آرمین گردن زخم کردن تمیز به کرد شروع و داد شیفت و گفت اینو " دارم آرمینو

 . بشم محو تا کردم تمرکز سریع

 .ببره خوش با منو دوباره لحظه یه تو میتونه. هاست گرگینه از تر سریع خیلی مانی

 و داد شیفت بیهوشی تو کم کم آرمین. کردم باز چشمامو آروم. شدم محو بستمو چشمامو

 .ودنب درگیر همچنان مانی و البرز. شد گرگ

 . البرز کمک رفت رامین

 اونو و کرد حمله بهش البرز لحظه همین تو ندید منو اما.  کرد نگاه بودم من که جایی به مانی

 . زمین رو انداخت

 . گرفت گاز را مانی گردن البرز شه بلند بخواد مانی اینکه قبل

 . میدید منو انگار. میکرد نگاه داشت من به مانی لحظه آخرین تو

 .منی. مال.  تو:  گفت کردم حس.  خورد کونت لباش

 . شد بسته چشماش و گفت اینو
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 .بود گرفته وجودمو تمام وحشت

 که ای جمله از وحشت... داشت که قدرتی و البرز از وحشت. دیدم که ای صحنه از وحشت

 .گفت کردم حس مانی

 .برگشتن انسان حالت با رامین و البرز

 .  کرد نگاه من به البرز

 .بود خونی شا گونه

 . مانی سمت رفت رامین. سمتم اومد

 "برگرد...  شده رفع خطر... مها " گفت و نشست روم به رو و شد خم

 .  محوم هنوز شدم متوجه تازه

 " مرد؟ " گفتم لب زیر 

 " میرن نمی اینجوری ها خوناشام...  نه"

 

. بود نشده کم است دهزن مانی فهمیدم اینکه با وجودم تو ترس حس. سمتم آورد دستشو البرز

 . بودم ترسیده البرز قدرت از

 ...باشه خشن انقدر بوسیدمیتونه منو داغ انقدر پیش ثانیه چند که مردی این نمیشد باورم

 . اونام از یکی منم نمیشد باورم

 .بود من تحمل از فراتر همه اما...  اما بود حقش مانی

 "... برگرد... مها " گفت دوباره البرز

 . شدم ظاهر آروم آروم و البرز دست تو ذاشتمگ دستمو

 . شدیم بلند هم با و گرفت محکم دستمو.  نبود داغ دیگه دستاش

 "... آرمین " گفتم کردمو نگاه بود زمین رو که آرمین  به

 "میشه خوب دیگه ساعت یه"

 باید اونا کشتن برا. میاد بهوش و میشه ترمیم زود مانی " گفت و بوسید موهامو و کرد بغلم

 ".بیاد در سینه از قلبش

 " وحشتناکه خیلی"



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

203 
 

 "متاسفانه"

 . داد پیام و آورد در جیبش از را موبایلش

 "راهن تو بقیه و بهمن " گفت رامین به رو

 . نشستیم سنگا رو و غار دیوار کنار رفتیم هم با

 . آوردن هم را آرمین و مانی

 . بود رفته بین از مانی گردن نصف

 " کنم نگاه نمیتونم. روش بندازین چیزی یه میشه " گفتم البرز به رو. کنم نگاه نمیتونستم

 "شیم متوجه میشه ترمیم داره باشه حواسمون باید. بشین سمت این به بیا"

 چی " گفت مین را به و ریخت آب برام البرز کوله تو از. کردم عوض جهتمو دادمو تکون سر

 "دوتا؟ شما نبودین گرگ حالت تو کرد حمله مانی شد

 " میدادیم مسیج دخترا به داشتیم "

 "کردین اشتباه خیلی"

 "بود حماقت...  میدونم... آره"

 پرت حواستون اینجوری دیگه نمیخوام. میکنین تبدیل دوتارو هر بعدی کامل ماه...  دقیقا"

 " باشه

 .زد برق و شد گرد رامین چشمای

 

 " مرسی " گفت و کرد روشن را صورتش کل که لبخندی. زد لبخند

 " خونه نمیریم امشب.  بخور چیزی یه بیا " گفت و نزد لبخن اما داد تکون سر البرز

 "گلبرگ پیش بریم باید ؟ چرا"

 "بود؟ چی مها ؟ شده چی ؟ گلبرگ"

 " نیستم رگه دو من " گفتم اختیار بی خودم

 "زمینی؟ دختر فقط " گفت و کرد نگاهم تعجب با رامین

 ".  کامل گرگینه....  گرگینه هم زمینه دختر هم... نه " گفت البرز

 " کامل گرگ یه هم داری کامل زندگی درخت هم " داد ادامه و کرد نگام
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 "؟ نمیکنیم حس را درونش گرگ چرا پس... ممکنه چطور" گفت رامین

 "گلبرگ پیش میریم همین برا"

 .یدنرس راه از دیگه خوناشام تا سه و بهمن که بپرسم گلبرگ راجب میخواستم

 .بود نشده متوجه هیچکس که اومدن سریع انقدر.  شبح مثل.  سایه مثل

 " کردن گم را ردش ها بچه...  متاسفم " گفت بهمن

 " ؟ بیاین بر پسش از میتونین "

 "بود؟ خون فاز تو... آره"

 " دیگه نه "

 دبو سرخ چشماش چرا پس " گفتم و بشم ساکت  نتونستم. بود سرخ چشماش چرا پس ؟ نبود

 " ؟

 .نداد جوابی کسی و کرد نوازش پشتمو البرز. کردن نگام تعجب با همه

 "؟ میخواین کمک " گفت و کرد اشاره آرمین به بهمن

 "بهبوده به رو...  نه" گفت البرز

 "هستی؟ چی فهمیدی " گفت و کرد نگاه من به دوباره بهمن

 " گرگینه " گفتم دادمو تکون سر

 تو گفت بهم شدن بیهوش قبل مانی " گفتم که کرد نگام تعجب با و باال رفت بهمن ابروهای

 "... منی مال

. نیست نگرانی جای دیگه " گفت و کرد نگاه البرز به بهمن و شد محکم دورم البرز دست"

 "ماست کنترل تحت

 "؟ بریم " گفت و بودن ای نقره زنجیر یه با مانی بستن حال در که بقیه سمت برگشت

 . رفتن همه ثانیه چند تو و دادن تکون سر همه

 . کردم نگاه البرز به

 . بود تازه هنوز اش گونه رو زخم

 . بوسیدم را اش گونه رو زخم شدم بلند ناخداگاه

 ...  نبود اونجا زخمی دیگه برداشتم صورتش رو از لبمو وقتی
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 ...نبود اول از شاید

 !دیدم اشتباه یعنی

 "... ات ونهگ روی زخم.... البرز " گفت تعجب با رامین

 

 سر. کرد نگاه من به تعجب با و کرد لمس را اش گونه دست با " نیست چیزی " گفت البرز

 "... نیست دیگه " گفت و دادم تکون

 "کنی؟ امتحان آرمین رو میتونی " گفت البرز. کردیم نگاه هم به سکوت تو همه

 "؟ چیو"

 "کردی من زخم با االن که کاری همین"

 ". شد خوب خودش...  خودش ...نکردم کاری من"

 " شد خوب و کردی لمسش تو... مها"

 "چطوری؟ آخه"

 دستمو نشستمو زمین رو آرمین کنار.  آرمین سمت رفتیم و گرفت دستمو و شد بلند البرز

 حس.  کردم فکر دردش بهبود و زخم شدن خوب به. بستم چشمامو.  زخمش رو گذاشتم

 حالت به برگشت که دیدم را آرمین و کردم باز موچشما. خورد تکون دستم زیر آرمین کردم

 .انسان

 .بود شده خوب کامل زخمش

 .کرد می نگاه من به تعجب با

  "؟ ممکنه چطور " گفتم و البرز سمت برگشتم

 با زمین دختر و بدن بهبود را زخم میتونیم زبونشون با ها گرگینه " گفت و کرد بغلم البرز

 ".کردی درمان را زخم  نیرو دو این ترکیب با تو. کنه کم را درد میتونه دستش

 "؟ نیرو دو هر " گفت تعجب با و زمین رو نشست آرمین

 شما گرفتن هم را مانی و شدی خوب که حاال " گفت و شم بلند کرد کمکم و شد بلند البرز

 ".  خونه برین

 " ؟ نمیخواین کمک " گفت رامین
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 ".میشیم گلبرگ قلمرو وارد داریم بدین اطالع گروه به فقط...  نه"

 .شدن دور و دادن شیفت دو هر و گفتن اینو ". اوکی"

 .پشتش برم تا نشست و داد شیفت هم خودش 

 

 فصل هفتم

 ::::::::::::::: البرز

 بیشتر گرگش وضعیت بخاطر نگرانیم اما کرد راحت تبدیلش بابت از را خیالم مها بودن گرگینه

 . شد

 ... مرگه طلسم من حدس

 .بگم چیزی نشدم مطمئن تا نمیخوام اما

 تو هنوز ها گرگینه نیروی میده نشون این. کرد درمان ثانیه چند تو را آرمین عمیفگق زخم مها

 ... هست وجودش

...  ما جنگل دهم یک حد در شاید کوچیکه خیلی اونا قلمرو... کنه کمکمون گلبرگ امیدوارم

 ...جادو از پر اما

 .شی خارج نمیتونی هیچوقت دیگه یش وارد اجازه بی اگه

 . باشن داشته بزرگی این به قدرتی پروانه اندازه کوچیکی موجودات نمیکنه فکرشم هیچکس

 ...اوناست دست به درمانشم... اوناست از یکی کار باشه مرگ طلسم گرفتار مها گرگ اگه

 ... آوردم نمی در سر واقعا!  زمین دختر رو مرگ طلسم اما

. میکردم حس را درونش گرگ. بود کرده بغلم محکم مها. میشدم رد سرعت با جنگل بین از

 . بود ضعیف خیلی هرچند

 . ایستادم.  رسیدیم مه جنگل محدوده به

 . ماست قلمرو آخر دیگه اینجا

 .دادم شیف پائیو بیاد پشتم از مها تا نشستم

 " ؟ رسیدیم  " گفت مها

 "بدن ورود اجازه بهمون تا کنیم صبر یدبا... ماست قلمرو آخر اینجا...  هنوز نه"
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 "؟ هاست پری قلمرو بعد به اینجا از "

 پیدا راهتو دیگه هیچوقت و میشی گم جنگل این تو شی وارد اجازه بدون...  مه جنگل...  آره "

 " نمیکنی

 " میدوئیدم جنگل تو که شب اون... دیدم خواب تو را جنگل این من... البرز"

 ندیده حاال تا را جنگل این که تو... میکنی فکر " گفتم کردمو بغلش.  یدمیلرز وضوح به بدنش

 "نباش نگران...  بودی

 "... بود آلود مه همینجور... هم سر پشت شب چند اما"

 " همیم با هم شیم گم اگه... شی دور ازم نمیذارم...  نباش نگران " گفتم بوسیدمو موهاشو

 . بود اسک پر اشچشم. کرد نگاه من به کردو بلند سرشو

 . بود کرده مستم حسابی جنگل آلود مه هوای تو تنش عطر

 . شد تر شدید بوسمون و موهام تو برد دست.  بود منتظر انگار. بوسیدم لبشو شدمو خم

 بگیریم فاصله هم از دو هر شد باعث اومد صورتمون کنار از که ریزی سرفه صدای

 

 :::::::::::::::::مها

 ...سخنگو پروانه یه

 ...  ای پروانه دختر یه...  نه نه

 یه از تر بزرگ شاید یکم.  پروانه های بال با کوچولو دختر یه... نمیشد باورم میدیدم که چیزی

 .میخندید ما به داشت و میکرد پرواز کنارمون...  پروانه

  ؟ اینان پری یعنی

  ؟ هستن چی اینا من خدای...  شبیه بیشتر اینا...  که اینا اما

 . شد نزدیک دور از هم دیگه ییک

 . بود پسر

 " ؟ میخندی چی به " گفت دختره به اخم با...  دختره از بزرگتر یکم شاید

 به کارتون نکنم وجود اعالم ترسیدم " گفت و کرد پرواز صورتم جلو و من سمت اومد اونم

   " برسه حساس جاهای
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 " ببینیم را گلبرگ خوایممی ما " گفت البرز که میکردم نگاهش فقط گرد چشمای با

 پروانه بال و باشی انگشت یه قد اینکه "... نمیتونه کسی...  نمیشه " گفت خشن دوباره پسره

 اماخودمو گرفت ام خنده اختیار بی. نمیاد در جور هم با اصال باشی خشن و باشی داشته

 .نخوره بر بهش وقت یه تا کردم کنترل

 " مهست ها گرگینه آلفا من " گفت البرز

 "میکنی؟ چکار اینجا پس " گفت و البرز صورت جلوی اومد پسره گفت که اینو 

 " کنم صحبت گلبرگ با باید"

 با و رفتن عقب پری دوتا هر. گفت عصبانی حالت به و ولفا لحن همون با را آخر جمله البرز

 .شدن محو حباب یه ترکیدن مثل بعد. کردن نگاه ما به تعجب

 "؟ هستن پری اینا " گفتم کردمو نگاه البرز به

 " ایناست مال نیرو و جادو ترین قوی. مها نکن  نگاه اینا قواره و قد به...  آره"

 "!؟ اینا " گفتم و شد گرد چشمام

 با. کرد قبول گلبرگ " گفت دختره و شدن پیدا میزه ریزه دوتا اون بده جواب البدر اینکه قبل

  " بیاین ما

 .افتادن راه و گفت اینو

 .افتادیم راه هم البرز منو

 

 شده عرق خیس حسابی آلود مه جنگل و ظهر هوای. میکردن حرکت تند اما بودن ریز وجود با

 . بودیم

 . میکرد اذیت درختا برگ و شاخ و بود شده انبوه حسابی جنگل

 خیلی اما داشتن پروانه شبیه هایی بال اینکا با. میرفتن سریع بودنو ریز خودشون دوتا اون

 .میکردن پرواز پروانه ای از رتندت

 !ایناست مال نیرو و جادو ترین قوی واقعا. کردم فکر البرز حرف به

 . بود پوشونده دیگه های گیاه و خزه اونو روی که رسیدیم بزرگ خیلی  درخت تنه یه به بااخره

 " باشین منتظر همینجا " گفت دارش خنده و جدی لحن اون با دوباره پسره
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 . نشستیم اونجا رفتیم و کرد اشاره دیگه درخت یه  کنار نگس یه به البرز

 "؟ بمونیم منتظر باید خیلی " پرسیدم

 " احتماال"

 "چرا؟"

 از خارج افراد با بخصوص نیست معاشرتی زیاد گلبرگ.  اومدیم هماهنگی بدون چون"

 "گروهش

 "؟ است میزه ریزه اینا مثل هم گلبرگ"

 اینا. هستن یکی گلبرک و ها پری این تمام جورایی یه اما. .. ماست اندازه هم گلبرگ...  نه"

 "....میکنه درست اونارو گلبرگ.  نمیان دنیا به... گلبرگن های بچه مثل

 " ؟ هستن سن این تو همیشه یعنی"

 اینکه مگه. بمیرن میاد پیش ندرت به  و میان دنیا به زنبق های گل از سن همین تو.  دقیقا "

 ".بیاد پیش ای حادثه یا نکن عمل قانون خالف

 " میشن زیاد خیلی که اینجوری"

 "...  میان دنیا به باشه گلبرگ که ملکه اشک با پری تا سه زنبق گل فصل فقط سال هر...  نه"

 ".  باشه واقعیت نمیشه باورم. هستیم پن پیتر رمان تو میکنم فکر البرز"

 " واقعیه اما "

یه دختر حدودا هم ... جلوی درخت درست ... اهر شد گلبرگ ظقبل اینکه بتونم حرفی بزنم 

 ...فوق العاده زیبا بود... سن خودم

با هر حرکت بالش انگار . با بالهای بزرگ و رنگارنگ... خیلی بلند ... موهاش طالیی و بلند بود

 . رنگ اون تغییر می کرد

نگ چشماش نمیتونستم بگم چه رنگی چون با حرکت بالش ر...چشماش درشت و روشن بود

 . کرد تغییر میهم 

 .باورم نمی شد... دقیقا شبیه نقاشی پری های کوچیک و پیکسی ها...نقاشی بود صورتش شبیه

 "خره پیداش کردی؟پس بال "رو به البرز گفت آروم اومد سمتمون و 

 "آره  "البرز دستمو گرفتو گفت 
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احمقانه ... نگار یه مار پیچیدتو دلم ا... چند لحظه به هم تو سکوت نگاه کردنو چیزی نگفتن 

 .اما حس دلهره تو وجودم نمیدونستم از چیه... است فکر کنم چیزی بین اونا بوده

 "چی میخوای بدونی؟ " بالخره گلبرگ به من نگاه کرد و گفت

 "گرگ درونم کجاست؟ "از سوالش شوکه شدم اما سریع خودمو جمع و جور کردمو گفتم 

... نمیشد فهمید از محبته یا از تمسخر...حسی را درک کرد  لبخندی زد که نمیشد از اون

 "... طلسم مرگ ... تو طلسم شدی  " بالخره گفت 

من طلسم ...چی داشت میگفت . چند لحظه طول کشید تا مطمئن شم درست شنیدم

 .طلسم مرگ؟ اصال چی هست ...شدم

  "مردهتقریبا برای همین گرگ درونت  "گلبرگ ادامه داد

 "...اما من حسش میکنم! مرده؟ "گفتم  ناخداگاه

 "خیلی ضعیف...چون دختر زمینی  گرگت با طلسم کامل از بین نرفت اما ضعیف شد"

 "چرا طلسم شده؟ "البرز گفت 

 " اونم طلسم مرگ "که البرز دوباره گفت گلبرگ به البرز نگاه کرد 

 "... نم من نمیدو "عمیق شد که بالخره گلبرگ گفت دوباره نگاهشون به هم 

 "چطور میشه این طلسم را باطل کنیم؟ "البرز دوباره پرسید 

اما فقط کسی که طلسمت کرده میتونه ... این طلسم ماست  "گلبرگ به من نگاه کرد و گفت 

 "... باطلش کنه  

 "از کجا بفهمم کی این کارو کرده؟ "پرسیدم 

 "کمکی از من بر نمیاد"

 "یه؟راه دیگه شکستن طلسم چ "البرز گفت

 "را باطل کنهجز اینکه گرگ درونش انقدر قوی باشه طلسم ... راه دیگه ای نیست "

 "چطور شده من هم گرگینه ام هم دختر زمین؟ "تو سرم پر سوال بود ناخداگاه پرسیدم

اون تو را . بخاطر مادرت "بالخره گفت . تو یه دنیای دیگه بود انگار . گلبرگ خیره شد به من

 "درخت زندگی سپرد  قبل طلسم شدن به

 "تو از کجا میدونی؟ "زیر لب گفتم . موهای تنم سیخ شده بود. دهنم باز مونده بود 
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 "چون من اونجا بودم  "به البرز نگاه کرد و گفت 

 .قبل اینکه پلک بزنیم گلبرگ محو شد 

 ...جمله آخرش تو گوشم تکرار میشد

 ...بودم. اونجا. من . چون 

 ...گلبرگ اونجا بود. کیهمادر من  هگلبرگ میدون

 

 ::::::::::::::البرز 

 .تو شک ایستاده بودم و به جایی که چند لحظه پیش گلبرگ ایستاده بود خیره شده بودم

 ...خاطرات درد ناک گذشته زنده شد. شد باورم نمی چیزی که شنیدم

 .اینو گفت و به هق هق افتاد "گلبرگ از چی حرف زد؟... البرز "مها گفت 

 "اما االن نه ... برات تعریف میکنم... هش"بغلش کردم و گفتم محکم 

 "همین االن میخوام بشنوم.خواهش میکنم  "با بغض گفت 

مها دختر فرهاد و لیال باورم نمیشد ... اما مها حق داشت بدونه...گفتنش برام خیلی سخت بود

ش گلبرگ عاشق یه بیست سال پی... بیست سال پیش"پشت مها را نوازش کردمو گفتم . باشه 

 ... گرگینه میشه 

دخترشون منتظر تولد  اونا. بود  لیال عاشق جفتش فرهاد... فرهاد .بود توگرگینه ای که پدر 

بهش میگه تمام نیرویی که داره را . پیشنهاد میده پادشاه قلمو اونا بشه فرهادگلبرگ به . بودن

هدیدش میکنه اگه قبول نکنه لیال را از گلبرگ ت. کنه قبول نمیفرهاد اما . در اختیارش میزاره

از ... اما بخاطر بارداری لیال نمیتونستن. فرهاد و لیال تصمیم میگیرن از اینجا برن. بین میبره

گلبرگ ، برای آروم کردن فرهاد .  نمیشه با اونا در افتاد  ،پری ها فوق العاده قدرتمندنطرفی 

را ترک میکنه و برای همیشه میاد به جنگل  و بعد اون لیال بهش میگه منتظر تولد دخترشه

گلبرگ میفهمه و تو جنگل  ....وقتی دختر اونا به دنیا میاد شبونه و بی خبر فرار می کنن. مه

از . روز بعد ما جنازه اونارو تو جنگل نزدیک درخت زندگی پیدا میکنیم. غافل گیرشون میکنه

 " ...نشد  خبریهیچوقت هم ... دختر اونا خبری نبود 

 " !؟اون دختر من بودم "مها زیر لب گفت 



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

212 
 

 "دختر فرهاد و لیال ...مها... تو بودی ... آره"

 "...مادرم بودو تعقیب و گریز پدر  ،خواب اون جنگل نییع"

 "...آره"

اون پدر و مادر ... که از طلسم گلبرگ در امان باشم...منو رسوندن به درخت زندگی اونا ...البرز "

 "...منو طلسم کرده اون... منو کشته

میدونستم گلبرگ داره نگامون میکنه و حرفامونو میشنوه آروم تو . نمیتونستم چه جوابی بدم

 "بهتره بریم و بیرون از این جنگل مه صحبت کنیم... متاسفانه "گوش مها گفتم 

 .متوجه منظورم شد و بدون مخالفت با من هم قدم شد

عاشق هایی که قربانی خودخواهی گلبرگ . از ما نمیرنهیچوقت فرهاد و لیال از یاد هیچکدوم 

 . شدن

هرچند حاال بخاطر وحدت ما با بقیه گروه ها و پری ها گلبرگ نمیتونه این کار خودش را تکرار 

 .نمیشه ازش بگذریم بدون اینکه بخاط کاری که کرده تاوان بدهاما . کنه

اما درخت زندگی از مها . هم از بین ببرهسعی کرد مها را ...اون نه تنها فرهاد و رویا را کشت 

 ...حمایت کرد و اونو نجات داد

اونو برد و تو یه محله جنوب شهر تهران ول کرد تا شاید ... گلبرگ به یه نوزاد رحم نکرد

مها را جفت من ...اما دست سرنوشت و روزگار مها را برگردوند اینجا . اینجوری از بین بره 

مها را باطل نکنه اما من میتونم کاری کنم که گرگش طلسم رو شاید گلبرگ طلسم ... کرد

 . اینو مطمئنم. بشکنه

 ...میتونهمهای من ...من نمیذارم برنده این نبرد نابرابر گلبرگ باشه

 .نیروی درخت زندگی و نیروی گرگ درون مها در کنار هم از پس هر طلسمی میتونه بر بیاد

 .کل مسیر ساکت بود اما محکم دستمو رفته بود مها. بالخره به قلمرو خودمون رسیدیم

وارد قلمرو خودمون . میدونستم از درون پر از خشمه. خیلی محکم تر از چیزی که الزم بود

 "خوبی؟... مها "شدیم و چرخوندمش سمت خودمو گفتم 

 "کمکم میکنی؟ ... من میخوام طلسم را بشکنم "گفت  خیلی مصمم نگام کرد و



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

213 
 

اون کم نیماره . مها جفت یه آلفاست . دلم گرم شد. ستادگی مها خوشم اومدتصمیم و ایاز این 

 "مطمئن باش...ما میتونیم "بغلش کردمو گفتم 

 "مرسی "گفت  اونم دستاشو دور من حلقه کرد و

 . اونم درنگ نکرد. موهاشو بوسیدمو سریع تبدیل شدمو نشستم تا مها بیاد پشتم

بگم همه باید متحد شیم تا این طلسم از ...و بگم مها کیه میخواستم هرچه زودتر برسم به گروه

 .بین بره

 :::::::::::::مها

 این تو که بود چیزی تنها البرز تن بوی... بودم کرده بغل محکم را البرز

 .میشد فشرده درون از قلبم... بود سرم تو سوال کلی.  میکرد آرومم شرایط

 پدرم شاید میکردم فکر. کردن ول منو مادرم و پدر چرا میکردم فکر عمر تمام

 حتی یا. کردن ول منطقه اون تو منو که نمیخواسته منو مادرم و بوده معتاد

 مادرم و پدر... من خدای... زن یه مادرم نداشتمو پدر که میکردم فکر این به

 ...بودن من عاشق...بودن هم عاشق

 االن که چیزی برابر در شنیدم وقت چند این که حقایقی تمام...نمیشه باورم

 .نمیان هم چشم به فهمیدم

 و پدر محبت به کردن فکر... بودن زنده اگه...نمیکشت اونارو گلبرگ اگه

 دریغ ازم نفر یه خودخواهی بخاطر که مادری و پدر. نداشتم هرگز که مادری

 نرم موهای تو سرمو. بکشم نفس نمیتونم کردم احساس. کرد می درد قلبم... شدن

 .کشیدم عمیق نفس.  گفتم موکرد فرو البرز

 . دارم جفتمو من. نیستم تنها دیگه من

 . میتونم من

 دور خیلی.بود ضعیف خیلی هرچند بود خوشحال من امید از. کردم حس درونمو گرگ

 .تاریک آسمون یه تو ستاره یه دیدن مثل. بود

 بهش باید فقط.  قدرتمنده اما. بزرگه اما... هست اما کوچیک و ریزه خیلی

 .ببینی را عظمتش تا رسیب
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 .میتونم که میدونم

 به جنگل بودو غروب دم. شدیم خونه نزدیک فهمیدم البرز سرعت شدن کند با

 .دیدم دور از را خونه و کردم بلند سرمو. میزد تاریکی

 بعد. کشید بو و کرد نگاه اطراف به. ایستاد البرز خونه به نرسیده جنگل تو

 تو غریبه یه " گفت و شد تبدیل هم خودش. کنارش ایستادم من و نشست لحظه چند

 "است خونه

 "مانی؟"

 "عادی انسان یه نه"

 .ما استقبال نیومد کسی.  خونه سمت رفتیم هم با.  گرفت دستمو و نگفت چیزی دیگه

 موهام. بود خیس و کثیف حسابی دوتامون هر لباس مه جنگل درختای انبوه بخاطر

 . بود گردنم دور المش و بود شده ها درخت پرز از پر

 .نداشت من از بهتری وضعیت هم البرز

 .ما سمت چرخیدن چشم جفت پنج شدیم که خونه وارد

 ... سهراب...  و امیر.رامین. آرمین.  رویا 

 !!!سهراب

 !!میکنه چکار اینجا سهراب

 "شدی؟ اینجوری چرا... مها " گفت و شد بلند سهراب ما دیدن با

 "!شدی؟ راضی ابی " گفت و شد بلند رویا

 " خبره؟ چه اینجا " گفت البرز

 .بود اومده بند زبونم همچنان من. بود گرفته آلفا لحن دوباره البرز صدای

 .سهراب دیدن جز داشتم را اتفاقی هر انتظار

 بیام داد پیام بهم خودش. هستم مها نامزد من " گفت سمتمو اومد سهراب

 ".ببرم خودم با را مها اومد االنم. دنبالش

 تعجب با منو سمت برگشت البرز. میگفت داشت چی سهراب. شد سکوت حرفش این با

 "...مانی... موبایلم " بگم تونستم فقط.  کرد نگام عصبانی و
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 گفت و سهراب سمت برگشن. بود عصبانی همچنان اما شد تر نرم یکم البرز چشمای

 "نبوده مها طرف از پیام اون "

 و کرفت دستمو منو سمت اومد سریع چون بود بیجوا چنین منتظر انگار سهراب

 اما... میخوام معذرت...سهراب " گفتم کردمو جدا ازش دستمو. در سمت کشید

 ".نبوده من طرف از پیاما اون. شده دزدیده گوشیم

 "میگیم بهش همینو داریم ساعته یه هم ما " گفت امیر

 به من... نترس زیچی از... بگو را راستش... مها " گفت و کرد نگام سهراب

 " دادم خبر پلیس

 "پلیس؟" گفتیم هم با همه

 یه خونه تو میام کردین فکر پس چی؟ پی " گفت و کرد نگاه البرز به سهراب

 اونا. گفته من به چیو همه مها. نمیدم خبر پلیس به و انسان قاچاقچی مشت

 "میرسن االن

 " باال برین رویا با " گفت گوشم تو خودشو سمت کشید بازومو آروم خیلی البرز

 تکون سر. بود مشکل ازش سرپیچی من برای حتی که لحنی. بود آلفا لحن همون

 پله راه سمت رفتیم هم با. شد نگاهم متوجه اونم. کردم نگاه رویا به دادمو

 ". من پیش بیا. مها " گفت سهراب که

 "برو میکنم خواهش.  نبود من از پیاما اون سهراب"

 "...باال...  دخترا " گفت لب زیر البرز

 .باال طبقه رفتیم آروم را ها پله دو هر. نبود ممکن سرپیچی دیگه

 

 ::::::::::::البرز

 امید به و بود سنگین  جنگل مه و عرق از بدنم تمام. بودم کالفه. بودم خسته

 جلوم عقل کم پسر یه حاال.  خونه بودم رسونده خودمو مها با داغ همون یه

 .میکرد تهدید نوم و بود ایستاده

 . را خسته گرگ یه اونم...  نکنه تهدید را گرگ یه هیچوقت دیگه که میگیره درس یه حاال
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 " میکنی؟ تهدید منو و شدی من شخصی ملک وارد " گفتم آروم

 "میان پلیسا االن "

 "میخرن هم هارو پلیس همیشه کارا خالف نمیدونی  مگه...  نمیاد پلیسی هیچ"

 . عقب رفت دمق یه و پرید رنگش

 "! ؟ میره لو پلیس به تو زدن زنگ و مها تلفن یه با ما سیستم نظرت به واقعا " گفتم

 و مها سن هم شاید.  میزد سن کم. عقب رفت دیگه قدم یه و داد قورت دهنشو آب

 و کرده انتخاب اونو مانی چرا بود سوال برام. بودن کالسی هم حتما. رویا

 .داده پیام بهش

 بیای خودت پای با که باشی احمق انقدر نمیخوره ات قیافه به " مگفت دوباره

 "... چیه ما کار میدونی وقتی اونم...تنها اونم...اینجا

 باز دهنش و بود پریده رنگش وضوح به. در به خورد که سمتش گرفتم قدم یه

 . بره حال از بدم ادامه ترسیدم. بود

 "میاری در بازی فردین میکنی غلط میترسی انقدر که تو " گفتم زدمو پوزخند

 امروز. بود دزدیده روانی احمق یه را مها گوشی " گفتم که کرد نگام تعجب با

 .نیست بلد شب تو را مسیر این پلیسی هیچ. بوده اون طرف از ها پیام. گرفتنش

 "خطرناکه شب تو جنگل. برگردی صبح بمونی شب بهتره هم تو

 "!؟ واقعا " گفت ومآر.  کرد می نگام داشت باز دهن با 

 برگشتم بگه چیزی اینکه قبل "!دیدی توهمی فیلم زیاد " گفتم دادمو تکون سر

 ". کنین درست شام برا چی یه. بگیرم دوش باال میرم من " گفتم و پسرا سمت

 .اومده خوششون نمایش از حسابی بود معلوم قیافشون از. دادم تکون سر  اونام

 .باال طبقه رفتم ها پله از

 

 ::::::::::::::مها

 نشیمن تو. بودم امروز اتفاقات تمام شوک تو.  دوم طبقه اومدیم رویا با

 "میکنه؟ چکار اینجا سهراب " گفتم رویا به ایستادمو
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 تو. داشتیم نگهت زور به ما میگه. تو دنبال اومده میگه... اومده ساعته یه"

 "!دادی پیام بهش

 ".بود برداشته اتاق تو از مانی گوشیمو"

 "نیست؟ گفتی که شب همون"

 "داده پیام سهراب به عجیبه... آره"

 " داده چیزی پیامی یه سهراب حتما...آره"

 "االن؟ میکنه چکار البرز...  نمیدونم"

 "بلده را کارش اون نباش نگران"

 "!نیاد پلیس"

 "داریم؟ کردن مخفی برا چیزی مگه بیادم"

 "نمیکنه ارک مغزم دیگه ام خسته خیلی... میگی راست"

 "مگه؟ میکرد کار دیگه وقت مثال " گفت و خندید

 که قلوها دو این. دقیقا شد چس مقدس چشمه شد؟ چی " گفت دوباره که خندیدم

 "!!!گلبرگ پیش برین میخواین گفتن. نمیزنن حرف درست

 "...آره"

 " گفت کمرمو دور برد دست پشت از که گذاشت کاره نیمه حرفمو البرز صدای

 .اتاقش سمت برد منو گفتو اینو "دارم کار جفتم با من.  پایین وبر رویا

 اول " گفت پله راه سمت میرفت که همینجور.  خندید بعد و شد گرد چشماش رویا

 " بودا من دوست

 و خودش سمت چرخوند منو بستو اتاقشو در که بود اومده بند زبونم البرز حرکت از هنوز من

 چه.  شده چی بفهمم نمیتونستم. کردم نگاش فقط منم.  کرد نگام

 "کیه؟ پسره این " پرسید ازم جدی لحن با. داره هدفی

 "سهراب؟" گفتم ناخداگاه و خوردم جا سوالش از

 "بینتونه؟ چی " گفت دادو تکون سر

 "!هیچی"
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 "اینجا؟ تا اومده کوبیده اونم و کرده انتخاب اونو هات مخاطب تو مانی چرا پس"

 " میدونمن منم... واقعا هیچی"

 "بشنوم میخوام کامل.... مها" گفت محکم البرز که پایین انداختم سرمو گرفتمو گاز لبمو

 " کرد خواستگاری ازم اینجا به اومدن قبل روز " گفتم لب زیر

 "گفتی؟ چی تو"

 .نداشتم سهراب به حسی من.  بود همین مهمش بخش اما.  نبود حقیقت همه " نه گفتم من"

 "...کامل... مها"

 و بود محبت با.  نمیومد بدم. نداشتم سهراب به خاصی حس من " گفتم کشیدمو عمیق نفس

 گفتم وقتی.  نبود دارم تو به که حسی مثل یعنی... یعنی... باشه باید که حسی اما. داشت هوامو

 را حقیقتی یه گفتم بهش منم... نه میگم چرا میاد خوشم ازش من گفت...نکرد قبول ، نه

 مثل سهرابم.  شده دور ازم شدم بزرگ کجا گفتم هرکی به مها جز حاال تا... بدونه باید راجبم

 " شد تموم راحت چی همه اینجوری... بقیه

 غمی حس. افتاد را اشکم اختیار بی. کنم تحمل را نگاهش نمیتونستم. نمیکردم نگاه البرز به

 البرز گرفت وجودمو بود گلبرگ تمامش مقصر میفهمم حاال که تلخی خاطرات یاداوری از که

 "نیستن مهم دیگه...احمقن همه اونا " گفت گوشم تو. کرد بغلم و خودش سمت کشید منو

 تحمل " گفت و کنم نگاه چشماش تو تا کرد بلند سرمو گرفتو چونمو که دادم تکون سر فقط

 "...ندارم اشکتو

 .نشست لبم رو لبخند ناخداگاه.  بوسید چشمامو و گفت اینو

 "چطوری؟  داغ آب وان یه با " گفت و زد لبخند بهم مه البرز

 .داشتم احتیاج بهش واقعا جنگل تو اتفاق اینهمه بعد

 

 :::::::::::::::البرز

که به چهارچوب در تکیه داده بود و به من . به مها نگاه کردم. آب داغ را باز کردم تا وان پر شه

من ...کافیه بگی بپر فقط تو ! ؟نه بگممن نمیتونم بهت چرا  "خندید و گفت . کرد نگاه می

 " ...میپرسم از کجا و چقدر ن
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رفتم سمتش و ... فقط اگه بدونی با من چه کردی...اگه بدونی دختر... خندیدمو سر تکون دادم

با این حرفم یه آه  " ...دیوونه ترم نکن مها "گفتم لبمو بردم کنار گوشش و . بغلش کردم

 .ز کردن دکمه های پیراهنمکوچیک گفت و شروع کرد به با

گرگ درونم بد بی  .به دستای ظریفش که آروم آروم دکمه های پیراهنمو باز میکرد نگاه کردم 

 . سرشو بلند کردو به من نگاه کرد مها  .تاب بود

مها داغتر از من بود و دست برد تو موهامو . لمو از دست دادمو لباشو بوسیدمگه کنتردی

 . بوسمون را شدید تر کرد

 . هم زمان سعی کردم از شر لباسامون خالص شم

. لبامون بالخره جدا شد و محکم بغلش کردم . بدون اینکه لبامون جدا شه مها هم کمکم کرد

 . سرشو گذاشت رو سینه ام 

 "چی شده؟ "نگاش کردم که دیدم چشماش خیسه . اشک مها رو رو تنم حس کردم 

  "...و خیاله سرم پر فکر ...قلبم سنگینه"زیر لب گفت

  "...میخوای ادامه ... حق داری مها "

 "...فقط لمس دست توئه که ذهنمو خالی میکنه ... نه "پرید وسط حرفمو گفت 

س ...همیشه تنها راه تخلیه مشکالت و فشار های روحیم سک مبرای منچون . درک میکردم

 "یه کاری میکنم آروم شی ...بیا "تو گوشش گفتم ... میدونستم مها چطور آروم میشه... بود 

واقعا بعد این روز سخت آب گرم بهترین . رفتیم کنار وان و اول خودم نشستم داخل آب گرم

 "چه خوبه  "یه پاشو گذاشت تو وان و گفت دست مها را گرفتمو .  درمان بود

 "اشی خوبه هرجا تو ب"

به سینه  .ین پاهام بشینهکمک کردم ب. کامل اومد داخل وانلبخند بی رمق اما با محبتی زد و 

 "...گلبرگ انگار هم سن من بود "ام تکیه داد و گفت 

... اگه اشتباه نکنم سیصد سال بیشتره که اینجاست "شروع کردم به نوازش کمرش و گفتم 

 "شاید حتی خیلی بیشتر

 "پیر نمیشن؟ "برگشت سمتمو گفت 

 "...نه"
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 "چطور به وجود میان؟"

 "نمیدونم "

 "فردا میریم عقد می کنیم "و گفتم خم شدمو لبشو بوسیدم ... کرد  منگا

 "تو که گفتی به این چیزا اعتقاد نداری؟ "با تعجب نگام کرد و گفت 

 "زیر و رو شد با تو اعتقادات من  "دستمو از کمرش بردم بین پاهاش و گفتم "

با دست . سعی کرد به دست من عکسالعمل نشون نده اما بالخره نتونست و آه آرومی گفت 

 .و لبمو بردم سمت گودی گردنشدیگه ام سینه اش رانوازش کردم 

 "... عادالنه نیستکارت ...  البرز "مها زیر لب گفت 

همینطور که گودی گردنشو میبوسیدمو میرفتم پایین  ".یادم نمیاد گفتم عادالنه است"

از این . رفمدستشو دور گردنم حلقه کرد و پاهاشو گذاشت دو ط. چرخوندمش سمت خودم

 .کرد  همین اشتیاقش بود که داغ ترم می. همراهی مها خوشم میومد

 

 ::::::::::::::مها

 .دارم مطمئن میشم دیگه بهترین جای دنیا اینجاست

 ...مسلما تو بغل البرزرو به رویاین پنجره بزرگ و . همینجا روی این تخت

البرز پشتمو . رو آرامش من اینجاستقلم. که دنیا برام ترسناک نیست . تنها جایی که آرومم 

 "دیگه باید بریم پایین برای شام "نوازش کرد و گفت 

 "آروم چرخیدم روی البرز و همینطور که سرم رو سینه اش بود گفتم . بریمنمیخواستم . نه 

 "میشه یکم دیگه بمونیم؟

 اما. تم بمونیمبه من بود تا صبح میگف... باشه "شروع کرد به دست کشیدن کمر و پشتمو گفت 

 ".فردین تو اون پایینه

 "فردین ؟"چونه البرز را بوسیدمو گفتم 

 "سهراب... گفتی اسمش چی بود...آره دیگه"

بازو البرز را  .یهتره زودتر بریم پایین تا شک نکرده. به کل سهراب را فراموش کرده بودم "...اوه"

دوباره مثل تو وان . رمو پراکنده کرداز کمرم رفت پایین تر و رشته افکا شدستنوازش کردم که 



 Telegram.me/TheFoggyMoon                          س .به قلم پرستو                        ماه مه آلود                    

221 
 

چون دقیقا کاری میکرد که . دستش انگار صدامو میشنید. کرد داشت تنمو ذره ذره داغ تر می

 .آثار خواستن البرز را زیر دلم حس کردم. دیوونه تر شم

سر جام نگهم داشت سعی کردم آروم و خیلی طبیعی جا به جا شمو برگردم رو تخت که البرز 

 "کجا؟ "و گفت 

 "بریم دیگه ؟... ام"

 "چیزی که شروع کردی را باید تا آخرش بری...نه دیگه "

 .اینو گفتو با من چرخید و اومد روم

البرز بین پام جا به جا شد زیر گوشمو . کارم به اینجا بکشه فکر نمیکردم با یه شیطنت کوچیک

 "چی ؟بوی سکس  "نفسم رفت وبازوهاش را گرفتمو زیر لب گفتم . بوسید 

نفس گرمش کنار گوشم باعث شد ناخونامو تو  "اونا که در هر صورت میدونن... مهم نیست  "

 .آروم حرکت کرد سمت سینه ام. بازو البرز فرو کنم

دستم بی اختیار رفت دور گردن البرز و پاهام دور . دیگه ذهنمو جسمم از هم جدا شده بودن

 . کمرش حلقه شد

از پشت در صدای رویا  .هر دوتامونو خشک کرد درم که صدای بودحرکت بعدی البرز آماده 

 "سهرابم گیر داده مها چرا نمیاد... ام... شام آماده است "بلند شد که گفت 

 .و به من نگاه کرد "باشه  "البرز بلند گفت . خیلی بی موقع بود 

 "امشب اینجا میخوابی مها  "آروم از رو من بلند شد و گفت 

 "خواستم مخالفت کنم که گفت  .تازه سهراب هم اینجاست. انی در کار نیستاما امشب دیگه م

 "نمیخوام دیگه ازم جدا بشی. برا همین میگم فردا میریم عقد می کنیم

 چیزی اما. پنجره سمت برگشتم. میکنه نگام داره نفر یه کردم حس که بگم چیزی خواستم

 "کردی؟ حس چیزی " گفت و نجرهپ سمت برگشت اونم و شد من نگاه متوجه البرز. نبود

 "میکنه نگام داره یکی کردم فکر... آره"

 بررسی را شیشه و کرد نگاه یکم. سمت اون رفت پوشیدو لباس سریع البرز من حرف این با

 . بست را پنجره گارد و گفت اینو ".نیست چیزی که االن " گفت ندید چیزی وقتی. کرد
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 اگه اما...  نبینم را ماه و جنگل و باشه بسته پنجره گارد نداشتم دوست... کردم می اشتباه شاید

 ... چی بود پشت اون کسی واقعا

 " بریم هم با بپوش لباس " گفت و کرد نگاه من به البرز

 "باشه؟ چیزی ممکنه نظرت به"

 "مها ممکنه چیزی هر دنیا تو "

 ...چیزی هر... ممکنه چیزی هر دنیا تو. پیچید سرم تو البرز حرف

 " خوبی؟... مها " گفت که بیرون کشید افکارم از منو البرز یصدا

 .شدم بلند گفتمو اینو "آره"

 

 :::::::::::::::: البرز

 .  باشه نکرده اشتباه مها میزنم حدس اما. بود شیشه پشت چی نمیدونم

 . داشتم ای مشابه حس خودمم چون

 " ندارم لباس ینجاا... البرز " گفت و پیچید دورش را اش ملحفه و ایستاد مها

 . مها اتاق رفتم مستقیم و بیرون زدم اتاق از. متنفرم آشفتگی این از

 . خودم اتاق تو آوردم و برداشتم هارو لباس همه و بازکردم رو ها لباس کمد

 " بیارم را بقیه تا اونجا بچین. خالیه چپ سمت کمد " گفتم که کرد نگام تعجب با مها

چیکار  "من که وارد شدم در رو بست و گفت . رون رویا تو اتاق مها بوداینبار که از اتاق زدم بی

 "داری میکین؟

 "مشخص نیست؟"

 "... درسته مها جفت توئه البرز اما تو باید بهش فرصت بدی ... نیست ...نه  "

اما از . بهش فرصت میدم "بدون توجه به حرفای رویا بقیه لباس های مها را برداشتمو گفتم 

 "نوع خودم

بزار خودش تصمیم بگیره  "با دست به لباسای مها اشاره کرد و دوباره گفت  "از نوع خودت ؟ "

 "بیاد اتاقت 

 ".نه "ا رفتم سمت در و گفتم ه با باقی لباس
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وقتی در نهایت قراره کنار . مها جفت منه و خوشبختانه منم جفت مها هستم . بحث تموم بود

 .دهمن باشه پس این تعلل و آشفتگی بیخو

منتظر باقی لباسا را هم مها لباس زیرش را پوشیده بود و . وارد اتاق خودم شدمو در را بستم

 ".بیاری ونبود همه ر یحاال ضرور "گذاشتم رو تخت که مها گفت 

 . اینو گفتمو تو گذاشتن لباسا داخل کمد کمکش کردم".زودتر بپوش بریم .. .بود "

امیر با سر به . یر که تو آشپزحونه بودن برگشتن سمت مارویا و اماز پله ها که رفتیم پایین 

 .سهراب اشاره کرد

مها رفت سمت رویا و من رفتم سمت . سهراب و دو قلوها سرشون تو موبایل سهراب بود 

 .دوقلوها

 "چیزی شده؟"

 "رد موبایل مها را گرفته سهراب  "رامین گفت 

 "جدی؟ از رو جی پی اس اون؟ "

   "از رو شبکه مخابرات. هیچی ندداره. لش از این قدیمیا بودهنه موبای"آرمین گفت 

. اطالعا دادم مفقود شده . از رو شبکه کلی پیداش کردم "سهراب با غرور بهم نگاه کرد و گفت 

 ".حدودن چند کیلومتری شما. همین اطراف باید باشه. بهم موقعیت مکانیش را دادن

. شبکه مخابرات را مطلع کرده . س خبر دادهبه پلی. دردسر های این پسر تمومی نداره"

 . امیدوارم فردا بتونم بفرستمش بره شرش کم شه

 "مختصاتش را بده فردا بریم بگیریم...خوبه "گفتم خیلی آرووم و بدون خشم 

 ". آره مختصاتش را زدم رو جی پی اسم  "

 "؟چرا اون حرفارو از زبون مها زد "بعد رو کرد به مها اما از ما پرسید 

دقیقا . حدس میزنن میخواسته از شما دزدی کنه "دو قلو ها به من نگاه کردن که گفتم 

 "پیاماش چی بود؟

 "پیاماش را میتونین بخونین "
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. سهراب شانس آورده بود . ازش خواسته بود بیاد کمکش. موبایل سهرابو گرفتمو چک کردم

اما . ره و برای تهدید مها بیاره اینجامانی باهاش نزدیک خونه ما قرار گذاشته بود که اونو بگی

 .اما دردسر مانی برای ما موند.... چون ما چشمه مقدس بودیم نتونست از این نقشه وارد بشه

دوتا از سهراب به مها از مها هیچ پیامی نبود اما . تو گوشی سهراب پیام های قبلی را چک کردم

 .پیام بود قبل از پام های مانی

 . رت خواسته بود بخاطر رفتارشاز مها معذ اولیتو 

 .سر جاشه ازدواجش تو دومی اما گفته بود پیشنهاد

 ... پس این فردین بازی برای این بود .به سهراب نگاه کردمو موبایلو دادم

 

 :::::::::::مها 

امیر با تعجب . رویا بازومو گرفت و کشید سمت یخچال. از البرز جدا شدمو رفتم پیش رویا

 .سمت گازچیزی نگفت و رفت  نگامون کرد اما

 "چی شده رویا "

 "دیدم البرز لباس هاتو برداشت "

. خب حاال خجالت نکش  "رویا دوباره گفت . میدونم حسابی سرخ شدم . با تعجب نگاش کردم

من بهت گفتم نذار مجبورت کنه کاری را که دوست نداری انجام ! مها به من بگو چه خبره

 "چیزی را بخواد به روش خودش وارد میشه البرز اعصاب نداره هر. بدی

... نگران نباش... رویا  "آروم گفتم . فرصت اظهار نظر نمیده البرز به من. گفت  درست می

 "تقریبا همه چی تحت کنترلمه

 "بیاین ساالد درست کنین "رویا مشکوک نگام کرد که امیر گفت 

نارم نشست و امیر هم سریع اومد رویا ک. از این فرصت استفاده کردمو رفتم سر میز نشستم

 "؟چشمه مقدس چی شد؟ پیش گلبرگ رفتین "سمت دیگه ام و گفت 

 .اومدن اسمش تمام غم هام انگار دوباره اومدبا ... گلبرگ

 "چرا قیافه ات اینجوری شده؟...مها "رویا گفت 
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هم وقتی گرگم کامل بود و درخت زندگی ... تو چشمه  "خودمو جمع و جور کردمو گفتم 

 "...طلسم شده باشهالبرز حدس زد گرگ درونم ... داشتم

 "طلسم مرگ؟ "امیر آروم گفت 

 .سر تکون دادمو برا چند لحظه هر دو تو سکوت نگام میکردن

 "...طلسم مرگ مال وناست ... کار پری هاست "بالخره رویا گفت 

بل طلسم اون منو رسونده اما مادرم ق... گلبرگ طلسمم کرده...آره "به دستام نگاه کردمو گفتم 

اینجوری دختر زمین شدم و گرگ درونم کامل . درخت زندگی نجاتم دادهبه درخت زندگی و 

 ".اما خیلی ضعیف شد... نمرد 

رویا و امیر همچنان ساکت . از به زبون آوردن حقیقت مرگ پدر و مادرم دوباره بغض کردم

 "فرهاد و لیال؟ "امیر بالخره گفت . بودن

نگاهمون به . چشماش پر اشک بود . نگاش کردم. دستمو گرفت تو دستشرویا . دادمسر تکون 

 . هم گره خورد و اشک هردوتامون سرازیر شد 

. اما چیزی اونجا نبود . برگشتم سمت پنجره آشپزخونه. دوباره حس کردم یکی داره نگام میکنه

 "تو هم حس کردی؟ "امیر متوجه نگاهم شد و گفت 

 "چی ؟ "ک کرد و گفت رویا اشکاشو پا

 "انگار یکی داشت نگامون می کرد "آروم گفتم 

امیدوارم توهم زده  "البرز رقت سمت پنجره و وقتی چیزی ندید پرده را کشید و گفت 

 "باید باشهدیگه کسی ن... گرفتن که مانی را ...باشیم

 "چطوری بود؟... گرگت تو چشمه ... مها "رویا گفت 

 "بود  از گرگ البرز کوچیکتر"

 "گرگ البرز؟ مگه اونم باهات اومد ؟"

و  مشغول ساالد شدم. سرمو انداختم پایین... حاال واجب بود اینم لو بدم . دوباره سرخ شدم

 "...آره  "گفتم 
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ون شخودمو مشغول ن. خودمو حس میکردمچیزی نگفتن اما نگاه هر دو را روی رویا و امیر 

چه رفتاری ... گرگ تو و البرز... خب "رویا گفت  اما بالخره. دادم که دیگه چیزی نپرسن

 "داشت؟

 ". هم زیر درخت زندگی نشستن بابعدم . یدن خبه هم نگاه کردن و دور هم چر... هیچی "

اونم کال . به امیر نگاه کردم. اینو گفتمو برگشتم سمت رویا که چشماش کامال گرد شده بود 

 "ه؟چی شد "زیر لب گفتم . شبیه عالمت تعجب بود

 "تو مه آبی؟ گرگاتون با مه آبی درست شده بودن؟ "امیر گفت 

 "برا همین نمیدونم گرگم چه رنگیه...  آره"

 سپ... اوه خدای من... گرگاتون با مه آبی درست شده بودن به هم نگاه کردن و  "رویا گفت 

  "...واقعیه 

 "؟رویا چی"

باشین گرگاتون با هم ارتباط بر قرار اگه جفت هم  ...امیر"رویا به امیر نگاه کرد و گفت 

 "میکنن

 "...آره "بالخره سر تکون دادو گفت . امیر همچنان ساکت بود 

 "مها یه لحظه بیا "صدای البرز مارو از افکارمون کشید بیرون که گفت 

 

 ::::::::::::البرز

میخواد . ه هدفش چیمی دونستم . سهراب اصرار داشت فردا موبایل مها را پیدا کنه و بعد بره

چون تضمینی ندارم بتونم خودمو . اما بهتره منصرف شه . اینجوری خودشو به مها نشون بده 

 .چقدر کنترل کنم

 ... مخصوصا االن که میدونم هدفش چیه

 .مها را صدا کردمو با هم رفتیم رو تراس

 "چی شده؟ "نگام کردو گفت 

 "پیام های مانی به سهرابو خوندم  "

 "خب ؟"
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 "راب سعی کرده بهت پیام بده برای همین مانی متوجه ارتباط شما شده قبلش سه"

 "ارتباط ما؟"

 "بهت و معذرت خواهی کرده  سهراب پیام داده ... آره"

 "...اوه "

 "گفته پیشنهاد ازدواجش سر جاشه... فقط همین نیست "

 .  نگفت چیزی و کرد نگام باز نیمه دهن و گرد چشمای با مها

 . منه جفت مها میدونم

 .اونم جفت من میدونم

 .نمیشه آروم که درونمه گرگ اما

 از سهرابو و بیرون بیاد میخواست. کرد نمی قبول منو های استدالل این و بود عصبی گرگم

 ...دور خیلی. کنه دور خودش جفت

 "...اصال من البرز " گفت مها بالخره

 پسره این وقتی تا اما. کنم یبررس را مانی وضعیت برم باید " گفتم و بده ادامه نذاشتم

 " برم نمیتونم اینجاست

 "... البرز اما"

 جفت دیگه یکی کنم تحمل نمیتونم...  کنم تحمل هستی تو که جایی حضورشو تونم نمی"

 " کنه نگاش و بخواد منو

 " میخوام را تو فقط که منم مهم البرز اما "

 . کردم نگاش خیره

 .پیچید گوشم تو حرفش

 .میخوام را تو قطف که منم مهم

 .میخوام را تو فقط

 . میخوام را تو

 .میخوام را تو فقط منم... مها میخوام را تو منم. زد صدا را مها گرگ و کشید زوزه درونم گرگ

 .کنم آروم درونمو گرگ کردم سعی بستمو چشمامو
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 "....میدونم... دونم می " گفتم لب زیر

 "چیدیم میزم شام؟ میاین " گفت امیر و شد باز در

 

 ::::::::::::مها

 .پرورشگاه قضیه فهمیدن بعد اونم. باشه پیشنهادش سر هنوز سهراب نمیکردم فکرشم

 .داد بهم خوبی حس یه دلم ته میکنم اعتراف. بودم کرده تعجب البرز برخورد از بیشتر اما

 تحمل را دیگه یکی طرف از خواستنت نتونه حتی که باشی خواستنی انقدر نفر یه برای اینکه

. میرفت زودتر سهراب کاش. کنه کنترل خودشو نتونه البرز نکنه میترسم. کرد نگرانمم اما. کنه

 .میشد راحت خیالم اینجوری

 دلم تو. کنه آروم درونشو گرگ میکرد سعی داشت و بود بسته چشماسو که کردم نگاه البرز به

 می تر شدید لحظه هر لبرزا خواستن حس اما میشیم دیده خونه تو از میدونستم. بود آشوب

 .سمتش میشدم کشیده درون از انگار  کردم نگاه البرز لبای به. شد

 در صدای که البرز سمت گرفتم قدم یه. کوچولو بوس یه فقط. لباش از بوسه یه... میخوامش

 .کرد  خشکم

 "چیدیم میزم شام؟ میاین " گفت امیر

 . شد قفل بهم نگاهمون و کرد باز چشماشو البرز

 ."میایم االن ما کنین شروع " گفت و کرد نگاه خیره لبام به البرز و گرفتم گاز لبمو خداگاه ان

 .داخل رفت و داد تکون سر امیر

 .تراس انتهای سمت کشید منو و گرفت دستمو البرز در شدن بسته با

 .دیوار به چسبید پشتم بزنم حرفی اینکه قبل

 .موهام تو رفت البرز دستای

 .لبام جون به فتادا داغش لبای 

 " مها منی مال فقط " گفت گوشم کنار کردو قفل دیوار به منو بدنش با البرز

 .بوسید گردنمو رو نشون جای گفتو اینو

 " من مال فقط " گفت دوباره
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 " تو مال فقط " گفتم لب زیر

 " میام بعد شم آروم من...  تو برو اول تو " گفت و گرفت فاصله ازم آروم

 البرزو طعم هنوز لبم. خونه سمت رفتم دادمو تکون سر اما نداشتم بهتری الح منم هرچند

 . داشت

 . سمتش برگشتم داخل برم اینکه قبل

 "منی مال فقط هم تو " گفتم آروم. شد خیره هم به نگاهمون. میکرو نگام داشت

 "تو مال فقط " زد لب صدا بی و باال رفت لبش گوشه

 .بود داغش تن و البرز پیش دلم هرچند. تو رفتم زدمو لبخند

 

 :::::::::::::::::::: البرز

 .کرده ام دیوونه پاک دختر این

 .بود فایده بی اما کنم آروم خودمو کردم سعی نشستمو تراس های نرده رو

 ها پسربچه مثل. میکنه پریشونم و مست اینجور حرکتش هر با وقتی بود آروم میشه چطور

 .بگذرم مها لباهای از بگیرمو خودمو جلو نمیتونم. شدم

 ... خونه داخل بفرستمش و شم جدا ازش تونستم تا کردم سعی خیلی

 را مها وار دیوونه انقدر چرا نمیکنم درک. بیارم کم اینجور روز یه نبود تصور قابل برام واقعا

 .میخوام

 و مها لب داغی منه ذهن تو که چیزی تنها اونوقت. زیاد خیلی. داشتیم مهم کارای خیلی

 . نبودم اینجوری من. تنشه گرمای

 .باشم نبایدم

 .کنم چک را مانی میرم دادم پیام امیر به شدمو شام بیخیال

. تره مهم مانی کردن چک میگفت عقلم اما. بذاره تنها سهراب با را مها نمیخواست درونم گرگ

 .باشه سخت که هم هرچقدر. برسم ها اولویت به وقتشه

 

 :::::::::::::: مها
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 .نشستم البرز خالی صندلی و رویا بین و تو ماومد

 "نمیاد؟ البرز " گفت امیر

 "کنیم شروع گفت"

 خواستم وقتی اما. نکنم نگاه سهرابم سمت کردم سعی. کردیم شروع همه و داد تکون سر امیر

 گره هم به نگاهمون بده من به خواست وقتی و برداشت زودتر سهراب.  بردارم را ساالد ظرف

 .خورد

 من بخاطر. باشه شده لبخند شبیه دارم شک اما بزنم لبخند کردیم سعی منم و زد لبخند بهم

 ...بره میخواست دلم انقدر من حاال و بود اومده اینجا تا

 .نبود منصفانه واقعا

 به من موقع اون شاید. بود نیفتاده اتفاق چیزی البرز منو بین اگه کرد می فرق چی همه

 .کردم نگاه سهراب به کردمو بلند سرمو رومآ. میکردم فکر جدی سهراب

 حسی میکنم اعتراف.  بود تیپ خوش سهراب نظرم به قبال...  هیچی... نبود حسی هیچ دیگه

 .نیست جذاب برام سهرابم قیافه حتی.  هیچی االن اما. داشتم بهش

 داختمان سرمو سریع .خورد گره بهم دوباره نگاهمون.  کرد بلند سرشو و شد من نگاه متوجه

 .هست ما بین چیزی هنوز کنه فکر بدمو بهش اشتباه پیام مونده همین. پایین

 .ما برای موند آشپزخونه و کردن تشکر پسرا. خوردیم شام کامل سکوت تو 

 "کنین عقد میخواین فردا گفت امیر... مها " گفت رویا که ماشین تو میزاشتم داشتم ظرفارو

 چرا " گفت که دادم تکون سر فقط کردمو نگاش.  نشد صتفر اصال اما بگم رویا به میخواستم

 "... بشنوم امیر از باید را مهمی این به چیز... شدی دور ازم کنم می حس

 ".  کنیم صحبت حسابی درست هم با نشده روزه چند. داری حق "

 "میدزده ازم تورو.  البرزه تقصیر همش"

 "نیمک استفاده فرصت از نیومده تا پس " گفتم خندیدمو

 .برگشتم سهراب صدای با که بود نشده تموم ام جمله هنوز

 "کنیم؟ صحبت خصوصی لحظه چند میشه... مها"
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 چه و میاد کی و کجاست البرز نمیدونم...  چیه درست کار نمیدونم... کردم نگاه رو رویا

 .میکنه برخوردی

 "نه بیرون " گفتم سریع. در سمت رفت سهراب و دادم تکون سر

 "چرا؟" گفت سمتمو برگشت تعجب با

 . بدم جوابو این نمیشد اما.  شه حساس نمیخوام و بیرونه البرز چون

 " زیاده پشه بیرون آخه " گفت رویا.  بدم جوابی چه نمیدونستم

 . من منتظر بیرون رفت و خندید سهرابم.  گرفت ام خنده رویا جواب از خودمم

 "پشه؟ " گفتم و رویا سمت برگشتم

 " خب رسید نمذه به همین"

 "نباشه اطراف این البرز امیدوارم "

 مواظب اما.  بزنه سر مانی به رفته " گفت میکرد نگاه مارو داشت سکوت تو االن تا که امیر

 "داشت مشکل همیشه خشمش کنترل تو البرز. بیاد ممکنه لحظه هر. باش

 .ترسیدم بیشتر امیر حرف این با

 " گفت که پیشش رفتم.   بود ایستاده ها پله پایین ابسهر. بیرون رفتم دادمو تکون سر فقط

 "بزنیم؟ قدم

 " میترسم... نه...ام "

 برسه اینکه قبل .بودم موقعیتی بد تو. افتاد راه گفتو اینو " فقط خونه دور. بیا هستم من"

 "وایسا.  سهراب " کردم صداش خونه دیگه سمت

 " کنیم صحبت همینجا. میکنم خواهش " گفتم و سمتش رفتم.  کرد نگاهم و ایستاد

 "شدی؟ اینجوری چرا مها؟ چرا "

 "جوری؟ چه"

 اما. کردم ناراحتت و روز اون نبود خوب برخوردم میدونم.  دزدی می نگاهتو. میکنی فرار ازم "

 "بودم شوک تو کن باور

 " من برای عادیه دیگه. دارم عادت برخودرا این به من سهراب " گفتم ایستادمو سینه به دست

 "کردم ناراحتت خیلی معلومه " گفت سهراب بالخره. کردیم  نگاه هم به فقط لحظه چند
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 باهاش کامال وقتی حتی. میکنه من حرفای از دیگه برداشت یه همیشه سهراب چرا نمیدونم

 .است کنایه میکنه فکر میزنم حرف رک

 تا هستم خطر تو نم کردی فکر اینکه بخاطر ممنونم واقعا. نشدم ناراحت.  گفتم جدی من "

 " خوبه جام اینجا من نباش نگران اما. اومدی اینجا

 " اومدی چطوری امروز دیدم.  آره " گفت کنایه حالت به

 و گرفت بازومو سهراب. کنم بحث نمیخواستم دیگه. خونه برگردم خواستم دادمو تکون سر

 بسوزونی منو ینکها برای میدونم. هستم پیشنهادم سر هنوز من. مها " گفت و برم نذاشت

 دلیل اما. نکردم برخورد درست دارم قبول من. بازیه بچه کارات این اما. میکنی رفتار اینجوری

 "بگیری جبهه من علیه انقدر نمیشه

 .شه حفظ بینمون فاصله میخواستم. عققب رفتم قدم یه آوردمو در سهراب دست از بازومو

 باشه باید که خاصی حس اون یعنی. ارمند بهت حسی من اما هستی خوبی پسر تو سهراب "

 ". نیست تو منو بین

 "نبود هیچوقت "گفتم و عقب رفتم دوباره . تر جلو اومد قدم یه و گفت اینو "؟ بود که قبال "

 دیگه دست با و خودش سمت کشید منو گزفتو بازومو که برم خواستم قبل از تر سریع اینبار

 قفل خودش بین کمرمو

 هرچند. میکرد تقال انگار درونم گرگ. بودم آشوب درون از. بیرون برم بغلش از کردم سعی. کرد

 . گرفتم فاصله ازش قدم چند دادمو حل را سهراب سینه.  بود کرده آشوبم اما بود ضعیف

 مسلط خودم به کردم سعی و خونه دیواره به زدم رستمو. میرفت گیج سرم. داشتم تهوع  حالت

 " گفتم بهش دست با که تمسم اومد دوباره سهراب. بشم

 "میکنم خواهش...نیا

 "مها؟ شده چت"

. بود البرز. سایه سمت برگشتیم دو هر. پوشوند را میرسید ما به خونه از که نوری بزرگ سایه یه

 .گرگ حالت تو

 خیلی گرگ حالت تو البرز. داشت حق .شد زمین نقش چشمام جلو که سهراب سمت برگشتم

 نوازش به کردم شروع.  کرد بو منو سمتمو اومد البرز .من قد مه تقریبا. بود بزرگ خیلی
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 به دادو شیف البرز.  بود شده آروم حاال درونم گرگ. شدم گرم درون از و ایش نقره موهای

 .کرد نگام و برگشت انسان حالت

 "کرد بغلت"

 "...نه"

 " تنته رو سهراب بوی "

 "...اوه"

 "میکشتمش بود نرفته حال از اگه"

 "... البرز"

 خونه سمت رفتم مخالفت بدون.  آلفا طرف از بود دستور یه این "تو برو فقط.  مها نگو هیچی"

. 

 

 ::::::::::::::::::البرز

 بهم اعصابمو  دوباره حال این تو سهراب و مها دیدن اما بود کرده آرومم جنگل تو دوئیدن

 .ریخت

 از درونمو گرگ تنش رو سهراب بوی اام. بدم دستور بهش نمیخواستم .کردم نگاه مها رفتن به

 .برد در کوره

 ...رفت حال از آورد شانس. کردم نگاه زمین رو ب سهرا به

 هوش به وحشت با.  سهراب سر رو ریختم جا یه. برداشتم آب سطل یه و اصطبل سمت رفتم

 . کرد نگاه اطرافو اومدو

 "رفتی حال از ها بچه مثل چته "

 "....گرگ"

 "باشه؟ نداشته گرگ وایمیخ دیگه جنگله "

 "بود بزرگ خیلی بود؟ واقعی "

 " تو بیا پاشو.  رفت که حاال "

 "کجاست؟ مها " گفت و شد بلند. میلرزید وضوح به
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 "تو "

 "رفت؟ چطوری اما " گفت و اومد همراهم سریع اونم خونه سمت رفتم بهش کمک بدون

 

 "کنه حس تهدیدی اینکا مگه نمیکنه حمله آدم به گرگ "

 "هست؟ اینجا هم دیگه حیوونه... اوه"

 "داری؟ انتظاری چه... جنگله وسط اینجا " گفتم و تو بره موندم منتظر. کردم باز را در

 سمت رفتم بقیه سوال پر چشمای و سهراب متعجب قیافه به توجه بدون بستمو را در

 .کنم گرم غذا خودم برای تا آشپزخونه

 "مها؟ موبایل دنبال میای دافر " گفت سهراب به رو خنده با امیر

 "خوبی؟ تو مها... دیدم گرگ نمیشه باورم هنوز.  بابا نه من؟ "

 نگاه بدون. کرد می نگاه من به داشت مها.  بودن نشسته کاناپه رو که رویا و مها سمت برگشتم

 سهراب به گفتو اینو "خوبی؟ تو.  بودی تو کرد غش که کسی... آره " گفت سهراب به کردن

 .خندید ریز هم رویا. کرد نگاه

 سهرابم. پله راه سمت رفت و گفت اینو ".بدم نشون اتاقتو بیا سهراب. بسه شوخی " گفت امیر

 بتونم نمیکنم تضمین بدیم ادامه همینجوری اگه. برداشتم چشم مها از.  رفت حرفی هیچ بدون

 .کنم کنترل خودمو

 "برین؟ میخواین کی فردا " گفت رویا

 "...عقد... برای " گفت که کردم نگاش تعجب با

 " ده "

 " میام منم.  خوبه"

 "کجا؟ تو"

 "خریدی؟ حلقه اصال...  نمیشه که خالی خالی همینجور. دیگه خرید بریم"

 .بود شده سرخ دوباره  کردم نگاه مها به

 

 :::::::::::::مها
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 ازدواجم سیر کردمنمی فکر هیچوقت. بودم نکرده فکر چیزا این به اصال. شدم سرخ رویا حرف از

 .عجیب انقدر و سریع انقدر. بره پیش بخواد اینجوری

 سرمو گرفتمو گاز لبمو "میخریم اونم " گفت و باال رفت کوچولو یه لبش گوشه. کرد نگام البرز

 .پایین انداختم

 "میریم حسابی درست خرید یه بالخره. خوبه " گفت رویا

 "خبر؟ چه یمان از " گفت و پایین اومد ها پله از امیر

 "نبود بهوش اما شده ترمیم تقریبا "گفت  و میز سر نشست البرز

 "نره؟ در بود؟ خوب امنیتش "

 "نبود مشکلی"

 "بد؟ سرخ چشماش چرا پس نبود خون فاز تو اگه " پرسیدم. افتادم مانی چشمای یاد

 "نداره مردمک خون فاز تو. میشه سرخ چشماشون شکار وقت ها خوناشام " گفت رویا

 "... اوه"

 "کردین؟ چه دوتا شما " گفت البرز.  بود مبایل تو سرشون و بودن ساکت رامین و آرمین

 .کردن نگاه البرز به تعجب با دو هر

 "میکردیم؟ باید چکار " گفت رامین

 "کنین؟ تبدیل رو دخترا بعدی کامل ماه نمیخواین مگه"

 "میخوایم چرا " گفت سریع آرمین

 "... خب" گفت اونا به کردن نگاه بدون البرز

 " گفت البرز. کردن نگاه البرز به تعجب با.  بودن شده ساکت دو هر کردن نگاه را همدیگه پسرا

 "؟ کنن زندگی اینجا که نداره مشکلی اونا خانواده. خب

 "کنن؟ زندگی اینجا" پرسیدم رویا از آروم

 یه شدن تبدیل " گفت البرز. من سمت برگشتن و شنیدن همه انگار اما پرسیدم آروم اینکه با

 "بمونن اینجا باید. میکشه طول ماهی
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 طلسمش درونم گرگ ممکنه یعنی میکشه؟ طول منم برا یعنی... چطوریه یعنی... شدن تبدیل

.  دخترا خواستگاری بریم باید " گفت که بیرون پریدم افکارم از آرمین صدای با  شه؟ شکسته

 "ما پیش بیان عسل ماه بهونه به

 "بدین انجام رو ها هماهنگی پس خب " گفت دادو تکون سر.  کردیم نگاه البرز به همه

 خونه از و گفت اینو "چتونه" گفت امیر. هوا پریدیم متر یه رویا منو  قلوها دو دست صدای از

 "شده؟ چش امیر " پرسیدم رویا از آروم. کردیم نگاه امیر رفتن به همه. بیرون زد

 یه " گفت و کرد نگاه البرز به بعد ". بزنیم دخترونه گپ باید یکم ام " گفت و شد بلند رویا

 " من مال مها ساعت

 "دیگه ساعت یه " گفت و کرد نگاه ساعتش به. میخورد شام داشت البرز

 با خودشم و. داد چشمک با لبخندمو جواب و کرد نگاه من به.  حرکتش از گرفت ام خنده

 .چیه منتظر میدونم. شدم داغ کارش  این از. شد شامش مشغول لبخند

 "؟ بریم " گفت رویا

 نظرت به " گفت رویا رسیدیم دوم طبقه  نشیمن به. باال طبقه رفتیم دوتایی و شدم بلند

 "خوابه؟ سهراب

 "داره؟ فرقی چه نمیدونم"

 "بره در نزده آفتاب صبح که  میکردیم کاری یه دوتایی وگرنه داریم کم وقت حیف"

 "میشه شر برامون دانشگاه تو فردا رویا بیخیال"

 "ها خندیدیم می اما "

 "چشه؟ امیر نگفتی.  هست تر مهم چیزای االن "

 آوا نمیدونه. گمه در سر امیر " گفت رویا. شدیم ولو تخت رو دو هر و رویا اتاق تو رفتیم

 "نه یا هست جفتش

  مبگمنظورمو نمیدونستم چطور  "... یعنی  مگه میشه؟ "

 "...سه.ک..منظورم س... با اینکه خیلی با همن ... را نشون نکرده آوا "رویا گفت 

 "... ام... اگه جفت هم باشن حتما  "
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اگه جفت هم . همه کارتو کردی حاال برا من ام ام میکنی. اوف مها چرا اینجوری حرف میزنی "

 .کنترلش ممکن نیست . مثل تو البرز. کرد نشون می آوا کس گرگش حتما..باشن موقع س

 "اما تا حاال ندیدیم. ن هست گالبته بعضیا می

 .خودمم باورم نمیشدهمه کار کردم اما . رویا درست میگفت. تا گوشام از خجالت داغ شده بود

 "فکر میکنم سامی جفت منه...مها "با صدای رویا از افکارم اومدم بیرون که گفت 

 "چی؟ سامی؟"

. صداش میکنههمش ... ونم میاد تا سطحگرگ در... وقتی نزدیکه  "نشست رو تخت و گفت 

 "...همش میخواد بره سمتش

 "وقتی نزدیکش میشیمیتونی خودتو کنترل کنی؟ "

 "...اون روز سامی را برای اولین بار بوسیدم... راستش مها اون روز که تنهات گذاشتم... راستش"

 "لبشو ؟... دروغ میگی... رویا"با این حرفش منم نشستمو گفتم 

 "... اما فقط همون شد  "نفس عمیق کشید و گفت  "... اوهوم  "گل انداخت و گفت  لپ رویا

 "چرا؟"

 " اما سامی غقب کشید و گفت نمیخواد منو محدود کنه. هر دو رفتیم سمت گردن هم  "

 "...اوه اوه چه رمانتیک"

رویای سر حال  برای اولین بار "... ازم فرار میکنه... رمانتیک کجا بود "بی رمق خندید و گفت 

مها همش حس  "تو چشماش اشک جمع شد و گفت . و سر خوش را اینجور افسرده میدیدم

 .دیگه اشکش راه افتاد  "قلبم درد میگیره . تو وجودم یه چیزی کمه  میکنم

به جای غصه . تو همیشه به هر چی خواستی رسیدی... رویا  "دستشو گرفتم تو دستمو گفتم 

 "سامی را مال خودت کن خوردن دست به کار شو 

مثل البرز که تو را . میخوام اون منو بخواد. مها  "نگام کرد و باز بی رمق لبخند زد و گفت 

 "چرا ازم فرار میکنه. میخواد

اما باید بفهمه دوست . چون فکر میکنه دوست داشتن اینه که آزادت بزاره . چون احمقه"

 "تن احترام به خواستن تو هم هست داش
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باید راجب چیزای مهم تر حرف . زیاد وقت نداریم  "ن دادو اشکاشو پاک کرد و گفت سر تکو

 "بزنیم

 "چی؟ "با تعجب نگاش کردمو گفتم 

 "گرگت. عقدتون. تو "

اصال باور نمیکنم تو این مدت کوتاه زندگیم اینجور ... رویا باورت میشه کال تو شوکم ... اوه  "

 ".زیر و رو شده

 .شد رو تخت و به سقف خیره شد  خندید و دوباره ولو

 "رویا؟"

 "اما من میدونستم. هیچکس باور نمیکنه ... باورت میشه من میدونستم... مها"

 "چیو رویا؟"

 "اینکه البرز تو را ببینه عاشقت میشه"

 "گرگ درونش منو میخواد...البرز عاشق من نشده "

 "بودی من نفهمیده بودم  هوا اینجا بهت نمیسازه خل شدی یا همیشه انقدر خل و چل "

 "دیووونه"

فقط . البرز و گرگش دوتا چیز مجزا نیستن مها . عاشقو رد کرده. البرز دیوونته . جدی میگم"

 "شینترس تر میتو حالت انسان منطقی تر و تو حالت گرگ 

 "درلم میخواد گرگ درونمو کامل حس کنم "کنار رویا دراز کشیدمو گفتم 

 "االن چقدر حسش میکنی؟"

 ".خیلی بیشتر حسش میکنم... مخصوصا پیش گرگ البرز ...وقتی پیش البرزم"

 "کس چی؟..موقع س"

 "...رویا "

 "مها لوس نشو دیگه عصر صداتون کل طبقه را گرفته بود  "

 "دروغ میگی "

دیگه  گفتی به البرزمی مخصوصا اونجا که . حاال کل طبقه نه اما گوش وایمیستادی میومد  "

 " واقعا دیگه نمیتونستی تحمل کنی؟ ...نمیتونی
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التماس . آب داغ دوش. کاشی های سرد حمام. البرز . صحنه های حمام جلو چشمم زنده شد 

 . من برای تموم کردن 

 . اوه خدای من 

باورم نمیشد . اصال روم نمیشد به رویا نگاه کنم. بلند شدم از رو تخت و سریع از اتاق زدم بیرون

 ... وای ... آخه تو حمام بودیم. اشهصدای مارو شنیده ب

 .رفتم تو اتاق خودمو در را بستم

 .پشت در نشستمو رو زمین

چرا . منظوری نداشتم ... مها  "رویا در زد و خواست درو باز کنه اما با وزنم مانع شدم که گفت 

 "ناراحت شدی

 ".بزار تنها باشم... رویا "

 "رویا اینجا چه خبره؟ "صدای البرز را از پشت در شنیدم که گفت 

 "جفتت وسط یه بحث جدی خجالت کشیده رفته تو اتاق قایم شده. هیچی "

 .فقط همینو کم داشتیم .صدای سهراب بود که با تعجب پرسید "جفتش؟"

 .اشکام راه افتاد صورتمو با دستم پوشوندمو

 ". میخوام تنها باشم "داد زدم   بلند

 ".تونهمه برین اتاقا. کافیه "البرز گفت 

گریه نمیدونم چقدر تو این حال نشستمو . بدون هیچ حرف دیگه ای صدای در اتاق ها اومد

 .اما با حس اینکه یه نفر داره نگام میکنه سرمو بلند کردمو به پنجره خیره شدمکردم 

 .اما کسی اونجا نبود

تم سمت فبا ترس بلند شدمو ر. اینبار دیگه مطمئنم سنگینی یه نگاه رو رو خودم حس کرد

 .رفتم تو اتاقشو در و بستم بدون در زدن. اتاق البرز 

کنار پنجره ایستاده بود و داشت سیگار میکشید البرز با همون لباس ها . اتاقش نیمه تاریک بود

. قسم میخورم یکی از پنجره داشت نگام میکرد "با تعجب برگشت سمت من که گفتم . 

 ".سنگینی نگاهشو حس کردم

 .ر سیگاری خاموش کرد و اومد سمتمسیگارشو تو زی
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کنار پنجره اتاقم ایستادو همه جارو . بدون هیچ حرفی دستمو گرفت و با هم رفتیم اتاق من

 . یهو به یه نقطه رو پنجره خیره شد و خم شد سمت اون. اما چیزی نبود . چک کرد

 "چیه؟"

 "رو شیشه...اینجارو نگاه کن"

مثل دست اون پری های کوچولو . ریز و کوچیک  دستای خیلی. روی شیشه جای دست بود 

 ...که تو جنگل دیدیم

 "جای دست پریه؟ "

 "آره"

 "اما برای چی؟"

 ".احتماال گلبرگ مارو زیر نظر گرفته... نمیدونم"

 "اما برای چی؟"

 "االن نمیدونم اما به زودی میفهمیم"

 "با من میای؟ "بعد رو کرد به منو گفت . البرز اینو گفت و پرده اتاقمو کشید 

. اما از اینکه بهم حق انتخاب داد تعجب کردم. انتظار داشتم دستمو بگیره و با خودش ببره 

زیر  منو مخصوصا با فکر اینکه گلبرگ. امکان نداشت بتونم تنها بخوابم. فقط با سر گفتم آره

 .داره نظر 

 . دوباره گوشه لبش باال رفت و یه لبخند شیطون زد

 . در اتاقو اینبار قفل کردو برگشت سمت من . فت و برگشتیم اتاقشدوباره دستمو گر

 سرمو انداختم پایین که چونمو گرفت و زل زد تو چشمام و گفت . نمیدونم چرا یهو مردد شدم

 "؟مها از چی خجالت میکشی که لپات گل میندازه "

 "نمیدونم  "لبمو گاز گرفتمو گفتم 

 "میدونی چقدر منتظر این لحظه بودم؟ "شمو گفت خم شد لبمو آروم بوسید و رفت سمت گو

 .با دستش کمرمو نوازش کرد 

که ...منتظر امشب "گفت  کهگوش با لبش آروم تنمو لمس کرد تا کنارزیر چونمو بوسید و  

 "...که حست کنم ...دوباره تو را برای خودم داشته باشم
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 .اینو گفتمو به پیراهنش چنگ زدم"...البرز "

 "...بگو "سید و گفت زیر گوشمو بو

البرز . حرکت لبش باعث میشد تمرکزم از بین بره . به بوسیدن ادامه دادو آروم رفت پایین

 " یبگو تو هم منتظر من بود... بگو مها "دوباره گفت 

 :::::::::::::::::::::البرز

 "...بودم " گفت موهامو تو برد دستشو مها

 "چی؟"

 "... بودم لحظه این منتظر "

 .من مال. منه مال مها.  کشیدم نفس را نشت عطر

 ابریشمی موهای. کردم نگاش ایستادمو.  روش نرفتم خودم اما. تخت رو بردمش کردمو بغلش

 . کرد نگام...  خمار چشمای با.  انداخته گل های گونه.  بود شده پخش تختم رو که

 که پیراهنمو.   کرد می دنبال دستمو چشماش.  پیراهنم های دکمه کردن باز به کردم شروع

 . کرد نگاه چشمام به و گرفت گاز لبشو آوردم در کامل

 ول لبشو شدو بیشتر هاش گونه سرخی. نداشت بر چشم چشمام از مها اما کردم باز شلوارمو

 "گیری می گاز اجازه بی که منه مال لب اون میدونی " گفتم لب زیر. کرد

  "...هاو " گفت آروم و زد شیطون لبخند یه بالخره

 من مثل بود پیدا چشماش از.  میاوردم در شلوارمو داشتم که کرد نگاه دستم به و گفت اینو

 را تونیکش رسیدم که کمرش به. سمتش رفتم آروم آروم و تخت رو شدم خم. شده داغ حسابی

 .بوسیدم شکمشو و باال دادم

 . موهام تو برد دستشو شدو بلند آهش

 این جلو دستم با که کرد جمع را پاهاش. بوسیدم هم را تر پایین یکم و کردم باز شلوارشو کمر

 .نشستم پاهاش رو گرفتمو را کارش

 .نشه اذیت مها تا باشه خودم پاهای رو وزنم بیشتر کردم سعی

 .کشید ودست کرد نگاه خیره پامو ماهیچه خطوط.  بود من پای رون روی دستش

 "سنگی مثل " گفت لب زیر
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 "نداری دوست " گفتم خندیدمو

 باز مشغول زمان هم. بوسیدم لبشو آروم و روش شدم خم  "ممکنه مگه " گفت و کرد نگام

 .شدم تونیکش های دکمه کردن

 نقاشی تابلو یه مثل. کردم نگاش. شدم جدا مها لبای از و عقب رفتم دوباره شد باز که تونیکش

 حاال. داشت ای دیگه امهبرن درونم گرگ اما.   کنم نگاه بهش ها ساعت داشتم دوست.  بود

 . بود اون نوبت

.   بود نشسته کمرم رو مها حاال. خودم رو چرخوندمش. شدم لباش مشغول و مها رو شدم خم

 .کرد می ترم داغ لحظه هر و میرفت جا همه مها دستای. بود  طاقت بی دیگه  درونم گرگ

 از دستم و گوشش سمت فتمر لبش از.  روش چرخیدم دوباره آوردمو در را مها های لباس باقی

 .شکمش زیر سمت رفت هاش سینه

 طاقت بی اونم پس. خندیدم گلو تو "کن تمومش...  البرز " گفت لب زیر.  میزد نفس نقس مها

 "کردیم شروع تازه " گفتم گوشش تو. بود کرده شیطنت هوس درونم گرگ حاال. شده

 .پائین رفتم بوسه با گفتمو اینو

 منو کرد سعی و کنم چکار میخوام فهمید شکمش به رسیدم وقتی.  بود موهام تو دستش

 ببنده پاهاشو کرد سعی. تر پایین رفتم کردمو قفل دستم یه تو دستاشو اما خودش سمت بکشه

 .  بدم ادامه نذاره و

 مها نوبت حاال. بود کرده ام دیوونه تنش بوی.  کنه حس طعمشو میخواست گرگم.  نتونست اما

 .کنه حس را جنون بود

 با. کنه آزاد خواست دستشو زور به و گفت بلندی آه لبم تماس اولین با. بوسیدم را پاش بین

 .دادم ادامه کردمو قفل بدنش طرف دو دستاشم داشتمو نگه باز هم از پاهاشو آرنجم

  بشنون مارو صدای نبود مهم برام. کنم تموم نمیخواستم.  بود شده بلند حسابی صداش دیگه

 مها صدای اگه حتی. کنم قسمت  اون  با را مها صدای نمیخواستم. بود اینجا هرابس امشب اما

 .میبره من با که باشه لذتی از

 .شدم بلند آروم کردمو ول را مها دستای
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 من کار اما.  بود رمق بی حسابی دیگه. کردم جا پاهاش بین خودمو آوردمو در لباسامو باقی

 . بود شده شروع تازه

 .کرد حلقه گردنم دور دستاشو و گفت بلندی آه محرکت اولین با

 "... کنی دیوونم میخوای... البرز " گفت لب زیر

 بی خود از کردم سعی اما. دادم ادامه و گرفتمش بغلم تو محکم "... نکردی دیوونم تو مگه"

 تحملم نتونه میترسم. کنه حس منو توان تمام  نشده بیدار درونش گرگ تا نمیخوام. نشم خود

 .بوسیدم دوباره نشونشو جای و گردنش گودی بردم سرمو.  نهک

 داشت باز مها صدای. کردم کنترل خودمو اما. کنه نشون را مها میخواست دوباره درونم گرگ

 .کردم ساکتش لبشو رو گذاشتم لبمو.  شد می بلند

... شد نمی آروم درونم گرگ اما.   نداره تحمل دیگه میدونستم. رفت فرو کتفم تو مها ناخونای

 .بود کرده شروع تازه درونم گرگ

 

 ::::::::::::::: مها

 گفت کشیدو دست موهامو.  کردم می حس را تنش عطر.  بود البرز. شدم بیدار موهام نوازش با

 "خوابالو؟ نمیشی بیدار "

 "چنده؟ ساعت مگه " گفتم خمار. خوابیدیم تازه که ما اما خوابالو؟

 "صبحه نه "

 به و بود سرش زیر دستش یه.  بود کشیده دراز کنارم پهلو به البرز. شد باز تعجب از چشمام

 .میکرد خمارم و بود موهام تو اش دیگه دست. میکرد نگاه من

 "است کوفته تنم همه که، خوابیدیم تازه! شد؟ صبح کی"

 "دیگه بسه ساعت 1.  خوابی حاال تا یک تازه؟" گفت و زد لبخند و باال داد ابروهاشو

 جلو از دیشب.  بود گرفته و کرد می درد بدنم تمام. بودم خوابیده ساعت هشت نمیشد رمباو

 طوالنی و شدید انقدر همیشه میخواد یعنی "دیشب... اوه " گفتم خداگاه نا. شد رد چشمام

 ...بودم رفته حال از تقریبا  دیشب. باشه

 " شدی اآشت درونم گرگ با حسابی دیشب " گفت و  خندید گلو تو البرز  
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 "چی؟ یعنی " گفتم و کردم نگاش تعجب با

 "میفهمی بعدا خودت... سخته توضیحش "

 "جدائین هم از انگار میگی داری تو االن اما هستین یکی درونت گرگ و تو گفت رویا آخه"

 تنمو ماساژ به کرد شروع و شد بلند

 رون گفتو اینو "... کنه کنترل تو برابر در خودشو نمیتونه من مثل فقط اون.  نیستیم جدا "

 اما... شه آروم میدم ماساژ... است کوفته تنت میدونم من مثال  "داد ادامه کشیدو دست پامو

 که شد بلند آهم پام بین رفت که دستش " اینجا بره میخواد...  اینجا میرسه دستم وقتی اون

 شه تر بلند آهت که نهک کاری میخواد اون میکشی آه تو وقتی یا " گفت و خندید دوباره البرز

 ."کمه وقت و بریم باید میدونم اما میخوام همینو منم. 

 "میمونیم اینجا شب تا...  نشم بلند اگه میدونم االن مثال " گفت و شد بلند تخت رو از

 " بمونیم شب تا میخواد دلم چقدر بدونی اگه " گفتم کردمو نگاش

 " بخوابیم و بمونیم... بخوابیم و " گفتم که سمتم بیاد خواست و زد شیطونی لبخند

 " میکنی اذیت منو پس باشه " گفت و زد کجی لبخند. کرد نگام تعجب با و باال رفت ابروهاش

 " بخوابی و بمونی " گفت سمتمو تومد

 " بخوابی...  و بمونی اینجا... من با ".  روم اومد آروم آروم و تخت رو شد خم

 را ام سینه دور انگشتش با و کرد نگاه خیره چشمام تو. ام سینه کنار تا کید دست پام رون از

 لبش تماس با. بوسید را ام سینه مالیم خیلی و شد خم "؟ ممکنه مگه " گفت و کرد لمس

 رفت و شد بلند روم از سریع که موهاش تو ببرم دستامو خواستم و شد بلند آهم ناخداگاه

 بگیرم دوش تا میزارم تنهات " فتگ سمتمو برگشت حمام به شدن وارد قبل. حمام سمت

 .حمام تو رفت زدو پوزخندی من شوکه و خمار قیافه به و گفت اینو "بخوابی

 تموم نمیکرد قبول بدنم. بودم شده خواستن از پر و بود شده داغ البرز دست لمس از تنم تمام

:  8 ارهشم درس  مها دیگه خب... کرد کارو این قصد از البرز.   نیست خبری دیگه.  شده

 تو مونی می خندیدن جای به نهایت در چون.  نکن شوخی البرز با زمینه این تو هیچوقت

 .خماری
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 شرایط شه بیدار درونم گرگ یعنی. میکرد درد تنم تمام اما. شم بلند کردم سعی تخت رو از

 . البرز بدنی قدرت این با نشکست تخت آوردیم شانس. نشستم تخت لبه! میکنه فرق

 دلم تو دیدنش با چرا نمیدونم.  بود پشتم البرز انگشتای جای. اتاق قدی آینه جلو رفتم لخت

 .شد آب قند

 خودمو نشون البرز تن رو زودتر میخواد دلم. کردم لمسش. بود دیگه گاز جای یه ام شونه رو

 .ببینم

 .قبل دفعه از بیشتر خیلی. کردم حسش. کرد ذوق درونم گرگ انگار فکر این با

 با موهاشو داشت و بود یدهشپو زیر لباس فقط. کرد نگام تعجب با و بیرون دماو حمام از البرز

 مونده دستام جای " گفت و زد رضایت از لبخندی. کرد نگاه پامو تا سر. می کرد خشک حوله

  " تنت رو

 " اوهوم"

 " دارم دوست... خوبه"

 " داریم کار یخیل. بیا سریع " گفت و هاش لباس کمد سمت رفت و خندید " منم"

 گرگینه برا بویی که حدی در فقط گرفتم دوش سریع خیلی. حمام داخل رفتم دادمو تکون سر

 رفتم شدمو آماده. نبود اتاق تو البرز. بیرون اومدم و دورم پیچیدم را حوله .باشم نداشته ها

 .پائین طبقه

.  تیپیه چه این مها " فتگ من دیدن با رویا میخوردن صبحانه داشتن آشپزخونه تو البرز و رویا

 "روی پیاده بریم میخوایم مگه

 " خوبه هم خیلی " گفت و کرد نگام البرز

 ."ها کنین عقد و عروسی خرید میریم داریم.  خوبه کجاش البرز بابا ای"

 اصل.  ظواهر بیخیال. هست االن تری مهم چیزای خیلی. رویا " گفتم ریختمو چایی خودم برا

 " مهمه قضیه

 " کردنی عقد چه دیگه رفتین تهش تا شما که را قضیه اصل واال"

 " رویا " گفت جدی البرز

 .داشتم بهتری حس عقد با خب اما. بودم موافق رویا با هرچند. شد ساکت رویا
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 "برداشتی؟ شناسنامتو مها " گفت البرز

 "نبود هواسم اصال...  نه "

 "؟ کجان بقیه " گفت رویا به و داد تکون سر البرز. داشت حقم.  خندید ریز رویا

 " نگشته بر شب از هم امیر. سارا و سحر دنبال رفتن که دوقلوها"

 "؟ چی سهراب"

 " رفت "

 "؟ رفت" گفتیم صدایک  البرز منو

 ".رفت. شد روشن هوا. زود صبح. آره"

 "چکار کردی؟. رویا "آلفا گفت  لحن با باز البرز

 "رفتم تو اتاقشفقط . هیچی "

 "چکار کردی؟رویا تو  "م ناخداگاه گفت

 ".به حالت گرگ رفتم تو اتاقش  "با یه خنده شیطونی گفت 

 "اگه مشکوک بشه چی؟. کار درستی نکردی. رویا  "برز بلند شد و گفت لا

 "یه کاری کردم فکر کنه در باز بوده گرگ اومده تو . نمیشه "

. میرم ماشینو روشن کنممن  "البرز سری به نشونه تاسف تکون داد و رفت سمت در و گفت 

 "شمام بیاین زودتر

 "دردسر نشه تو دانشگاه. کار خوبی نکردی "البرز که رفت به رویا گفتم 

 "برا حفظ آبرو خودشم شده حرفی نمیزنه. خیالت تخت . نمیشه مها "

 "اگه دروغ بگه چی ؟"

 "دروغ نمیگه . سهراب بچه سالمیه  "

 "داروخوبه سالمه اینقدر اذیت کردی بنده خ"

 "من برم حاضر شم بریم. انقدر مامان نشو. بیخیال مها "

. رفتم بیرونشناسناممو از اتاقم برداشتمو . با رفتن رویا صبحانمو سریع خوردمو میزو جمع کرد

با نزدیک شدن من نگام کرد و . البرز کنار ماشین ایستاده بود و داشت با موبایلش کار میکرد

 "خوبی؟ "گفت 
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 . اما بخاطر حرف رویا یکم دو دل شده بودم . ساده ای زده بود البرز هم تیپ 

هرچند مناسب تر از این نداشتم و اگه میخواستم لباسمو  "لباسم جدی مناسبه؟. خوبم . آره "

 .عوض کنم گزینه ای نبود اما نمیخواستم البرز بفهمه

 "...از نظر من هیچ ایرادی نداره "البرز دوباره نگام کرد و گفت 

 "چون منم راحتم. بهخو"

شاید برای شکستن طلسم . مها هماهنگ کردم عصر بریم یکی از دوستامو ببینیم... خوبه "

 "بتونه کمکمون کنه

 "کی هست؟... مرسی... چه خوب "

 ".فقط باید زودتر بقیه کار ها را تموم کنیم. خودت میبینی"

من . دتر زودتر راه انداختیهنوز نرفته چیه زو "صدای رویا زودتر از خودش رسید که گفت 

 "کلی خرید دارم

 "االن اولویت طلسم گرگ مهاست. رویا  "رفت سمت ماشین و گفت البرز 

 "میشه بیای دو دقیقه خصوصی صحبت کنیم... البرز  "رویا اخم کرد و گفت 

البرز هم تعجب کرده بود اما چیزی نگفت و .  اما کامال جدی بود. با تعجب برگشتم سمت رویا

 . فت سمت رویار

خیلی دلم . منم برای اینکه فضولی نباشه سوار ماشین شدم و نشستم رو صندلی عقب

رویا . بالخره البرز و رویا اومدن. اما از فضولی متنفرم. میخواست بدونم رویا چی داره میگه

 "چرا عقب نشستی؟ "برگشت سمتمو گفت 

 ". راحتم "

راه . خوبه د البرز وخوشحال بودم مو. شیطون زد البرز از تو آینه نگام کردو بهم یه چشمک

انگار یک ... به جنگل نگاه میکردم که یاد مانی افتادم. افتادیم و تو مسیر دیگه کسی حرفی نزد

از تو . میشه انقدر دنیام زیر و رو شده باورم ن .چقدر دنیا پر از غافل گیریه .  سال گذشته بود

و مسیر بود اما بعد چند لحظه نگاهش با من گره خورد و متمرکز ر. آینه به البرز نگاه کردم

 "خوبی؟ "گفت 

 "لباس مجلسی با خودت نیاوردی نه؟ "رویا برگشت سمتمو گفت . لبخند زدمو سر تکون دادم
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 "لباس مجلسی برا چی؟"

بهتره خودمون همه . همه گروه مثل اونبار میان خونه ما. بابا بعد عقدتون باید مهمونی بگیریم"

 "دعوت کنیمرا 

. اما هدفم این بود چیزی نخرم. در صورت نیاز خرید کنمکه عابر بانکمو با خودم آورده بودم 

تمام زندگیم مستقل بودم و االنم نمیخواستم استقاللم از دست بره برای همین باید سیستم 

به  رو .دوست ندارم وابسته و مهتاج کسی باشم. خرج قبلیم را حفظ کنمو حساب شده کار کنم

حتی حلقه هم از نظر من . من چیزی الزم ندارم. ا ترو خدا رویا بیخیال این چیز" رویا گفتم

 ."ضروری نیست

 "حلقه ضروری "البرز از تو آینه نگام کرد و گفت 

 "اوه اوه چه معتقد شدی تو یهو  "رویا رو کرد به البرز و گفت 

 "رویا "

ن ارتباط خواهر برادری رویا و البرز خنده ام از ای. رویا به من نگاه کرد و چشماشو چرخوند

 . میگرفت اما واقعا دوست داشتنی بود

 .تو فرصت باقی مونده اگه بتونم یکم بخوابم خیلی خوبه. تکیه دادم به صندلی 

 

 :::::::::::::::::::البرز

ویا بهم ر. مها همون اول راه خوابش برده بود و رویا هم سرش تو موبایل بود. دیگه رسیده بودیم

 .گفت چرا انقدر به خرید اصرار داره

برام عجیب نبود دربند  .از همون برخورد اول کامال مشخص بود . مها شخصیت مستقلی داره

هیچوقت فکر نمیکردم انقدر پخته و عاقل باشه و به . اما تعجب من از رویا بود خرید نباشه 

 .نقدر توجه داشته باشهچیز های کوچیک و نیاز های روحی و جسمی یه نفر دیگه ا

خواهر کوچولو من حاال دیگه خانم . شدم گذشت متوجه پختگی بیشتر رویا می هر روز که می

 . شده بود و به فکر یکی دیگه بود

خودت . این کارت پیش تو باشه  "گفتم و آروم تو پارکینگ مجتمع پارک کردمو به رویا 

 "میگیریم و بعد میایم پیشتریم حلقه ما هم می. هرچی فکر میکنی ضروریه برا مها بگیر
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 "هماهنگ میکنیم. خوبه "

 .دیشب حسابی خسته شده بود . خواب خواب بود . سر تکون دادمو رو کردم به مها 

 "بیدار نمیشی. عروس خانم  "پای مها را تکون داد و گفت رویا 

 "رسیدیم؟ "مها خمار گفت 

 .ل ماشین تنها گذاشتمپیاده شدمو دخترارو داخ ". پاشو خابالو. آره"

نگرانی مانی کم بود، . نفس عمیق کشیدمو فکرمو آروم کرد. عطر مها فضا رو اشباع کرده بود

امیدوارم اون بدونه این طلسم چطوری . میرفتیم دفتر کیومرث 6باید . گلبرگ هم اضافه شد

 .باطل میشه

اما بازم . شن چشمه مقدس حدس میزنم با آوا رفته با. موبایلمو در آوردمو به امیر زنگ زدم

 .موبایلش در دسترس نبود. نگران بودم کار احمقانه ای بکنه

 . و رفتیم سمت آسانسور دخترا پیاده شدن

 . مها یهو ایستادو به پشت سرش نگاه کرد

 "چی شده؟"

 "انگار یکی پشت سرمه . همون حسه"

 "دستمو ول نکن. بهتره ازم دور نشی "و گفتم دستشو گرفتم 

 "چیزی شده؟"گفت رویا 

 "انگار یه نفر زیر نظر گرفته مارو "

 "کی؟ "

 "حدس میزنم پری های گلبرگ باشن"

 "اما اینجا"

 "...حس کردم ... نمیدونم  "مها گفت 

 "دیر میشه . بهتره بریم"
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 متشه فصل

 ::::::::::::مها

. رویا خداحافظی کرد  با رسیدیم البرز گفت ما میریم دنبال حلقه و به طبقه اول پاساژوقتی 

  .عجیب بود رویا نق نزد

با اینکه برام سوال بود چرا با رویا نرفتیم و داریم میریم بیرون از مرکز  .رفتیم سمت در خروجی

 .طال فروشی خارج از پاساژه شاید. چیزی از البرز نپرسیدمخرید اما 

البرز لذت میبردمو از گرما دست اما . کنه می نگامکردم کسی داره  دیگه حس نمی 

پس به روی خودم نیاوردمو تو سکوت از بودن کنار البرز لذت .  نمیخواستم دستمو ول کنه

 .بردم

چندتا خیابون را رد . برای من که تمام عمرم تنها بودم حتی پیاده روی دوتایی هم شیرین بود 

 . کردیم و وارد یه کوچه باریک شدیم

از اون کوچه باریک . اخل اون باشه اما باز چیزی نگفتم به قیافه کوچه نمیخورد طالفروشی د

 "گفتم  به البرز نگاه کردمو. مونماینجا دیگه نتونستم ساکت ب. بست شدیم وارد یه کوچه بن

 "...اینجا البرز

 "خودت میبینی "بدون اینکه برگرده سمتم گفت 

. سرفه کوتاهی کردو البرز رو به روی دیوار قدیمی ته کوچه ایستادیم . تا انتهای کوچه رفتیم 

 . در کمال ناباوری دیوار مثل در کرکره ای جمع شد باالی سرمون

اصال متوجه نشده . چقدر واقعی و هوشمندانه ساخته شده بود . به دیوار جمع شده نگاه کردم

 . بودم دیوار واقعی نیست و طرح دیواره

 .از تعجب باز مونده بود بستمسریع دهنمو که  "پشه نره تو دهنت "گفت  با شیطنتالبرز 

بین سنگ فرش ها  .و شعمدونی ساناز رز،با گل های  و بزرگ یه حیاط قدیمی. وارد شدیم 

 .سبزه در اومده بود و پیچک از در و دیوار باال رفته بود

 . تا به خونه وسط باغ رسیدیممسیر سنگ فرش رو رفتیم 

از دوتا پله . رو  شده بود از گیاه های خودسقف شیرونی خونه پر . خونه هم کامال قدیمی بود 

دستام هنوز . ترس و کنجکاوی . یه حس عجیبی داشتم. باال رفتیم تا به ایوون خونه رسیدیم

 . تو دست البرز بود
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 .البرز در را باز کردو وارد شدیم

 .از چیزی که میدیدم سر جام میخکوب شدم

 .به پشت سرم نگاه کردم

 .حیاط خونه بود

 . رو نگاه کردم به روبه

 . از همه رنگ و نژادیه تاالر بزرگ با کلی آدم 

دور تا دور تاالر درهای مشابه دری که ما وارد . تاالر انقدر بزرگ بود که آخرش مشخص نبود

 . شدیم بود و آدمای مختلف وارد و خارج میشدن

بانک یه عالمه  بود فقط با این تفاوت که به جای کارمند هایباجه های بانک وسط تاالر مثل 

  .نشسته بودن پشت میز کوتوله 

 "... دارم خواب میبینم ... چطور ممکنه"

 "کامال بیداری... وچن"

 "اینا واقعا کوتوله هستن؟ "

 "(elfin)الفین فقط بگو . اما اینو هیچوقت جلو اونا نگو...آره "

 "آزادالبرز  "اولین باجه خالی رسیدیم و البرز خم شد و گفت ه ب

حلقه   "گفت بعد به من نگاه کرد و . الفین سرشو بلند کرد و به البرز خیره شد دای البرز صبا 

 "ازدواج بود؟

 "اوهوم"البرز گفت 

 "اما اون که گرگینه نیست "بدون اینکه ازم چشم برداره گفت 

 "گرگ درونش طلسم شده... هست "

 "ست ؟چطور زنده ا!!!! طلسم مرگ "حاال چشماش حسابی گرد شد و گفت 

 "دختر زمینه "

 "باید اطالع بدم "با جواب البرز با تعجب برگشت سمت اونو گفت 

 .اینو گفت و بدون اینکه منتظر جواب ما بشه یه دکمه رو میزش را زد و غیب شد
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. بدترین ایراد اینا فضول بودنه "قیافه اش کالفه بود و گفت . با تعجب برگشتم سمت البرز 

 "امیدوارم زود تموم شه 

 از این عجیب تر نمیشه یه اتفاق دیگه میاوضاع م نک دقیقا وقتی که فکر می. تو شوک بودم 

 "از اینجا؟حلقه ازدواج  "پرسیدم . تا بفهمم در اشتباهم هافت

. تمام چیزهایی که در حالت انسان تنته وقتی به حالت گرگ میری با تو میمونهمها . اوهوم "

ه بخوای چیزی بین گرگت و خودت مشترک باشه باید اینجا اگ. هیچکدوم رو گرگت اثر نداره

مثل حلقه ازدواج برای . جادوهای کوچیک . الفین ها از جادو استفاده میکنن. سفارش بدی

 "شیفتر هایی مثل ما

 "یعنی گرگ درونت وقتی بیاد بیرون حلقه داره"

 "اهشو ازم گرفتو گفت نگ. اما سعی کرد خنده اش تابلو نباشه تا ناراحت نشم. خندید البرز 

 "...حلقه که نه ... نه

. ا یهو چنین حرفی زدمرنمیدونم چ. تصور یه گرگ با حلقه ازدواج برا خودمم خنده دار بود

حلقه ازدواج تو حالت  "دستمو که تو دستش بدو برد سمت لبشو آروم بوسید و گفت البرز 

 ".گرگ یه نگین میشه رو پیشونی گرگت

 "...خیلی ... اوه"

رئیس میخواد  "به ما نگاه کرد و گفت . ظاهر شدن الفین باعث شد حرفم نیمه کاره بمونه 

 "شمارو ببینه

البرز خیلی ریلکس بود اما من تو دلم  .مارو به سمت دیگه سالن راهنمایی کرداینو گفت و 

 "کجا داریم میریم "آروم پرسیدم .  آشوب شده بود 

 "پیش یه فضول دیگه "

خم شدیم و . تا شونه های من احدود . به یه در کوچیک رسیدیم . ام گرفت از حرفش خنده 

یه میز بزرگ انتهای اتاق بود که کلی برگه و . سقف هم کوتاه بود . پشت سر الفین رفتیم تو 

 "بشینین االن میام  "از پشت برگه ها یه صدایی اومد که گفت . کتاب روش بود

 . البرز همچنان دست منو گرفته بود. تیمنشس اتاقرو صندلی های نسبتا کوچیک 

 .اونم به نشونه اینکه مهم نیست سر تکون داد. با سر ازش پرسیدم چه خبره 
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کله نیمه طاسی . مسن به نظر میرسید . بالخره از پشت کوه برگه ها یه الفین دیگه پیداش شد

اومد جلو ما . دفترچه یادداشت و خودکار دستش بودیه . زده بود یکداشت و یه عینک کوچ

 االن داشتم نگاه می... جالبه . گرگینه طلسم شده که دختر زمینم هست  "نشست و گفت 

به دفترچه اش نگاه  "...که اونم  .صد سال پیش بودهد آخرین مورد گزارش شده مال چهارکر

 "... اونم مرده  "کرد و گفت 

 "از طلسم؟! مرده ؟ "نا خداگاه گفتم 

 "راجب طلسمش چیزی ننوشته... نه به مرگ طبیعی.. .بزار ببینم ... ام "

 "مورد مشابه دیگه نبوده؟ "البرز گفت 

 "اما اول باید به سوال های من جواب بدین ... بوده "

دستم  صتآروم با ش. حس کردم داره از کوره در میره . انگشتای البرز دور دستم محکم تر شد

اول باید مطمئن شم  "ر تکون داد و گفت نگام کرد و س. روی دست البرز را نوازش کردم

 "میاد به کار ما اطالعاتت

 2... اینجاست "الفین لبخند مرموزی زد و یه برگ کاغذ از بین درفترچه اش در آورد و گفت 

 "تصمیم با خودتونه... مورد 

 "اما سوالی که نخوام جواب نمیدم. شروع کن.  باشه"

 "منم برگه را نمیدم"

 اینو گفت و بلند شدیم  "ها بلند شو بریم م. مهم نیست پس "

 "پنجاه درصد سواالمو باید جواب بدین حداقل. ینبشین  "

 ". قبوله بشینم . تا سوال فقط جواب میدم 3"

 "تا 2"

 "فقط سه تا"

 ". رگرگینه های مغرو "اینو گفت و زیر لب شروع به غرغر کرد و با خودش گفت "باشه باشه  "

 "بپرس "نشستیمو البرز گفت . تعجب کرده بودماز این کل کل البرز 

 "کی طلسمت کرده؟ "

 "380پری قلمرو . گلبرگ  "خواستم جواب بدم که البرز گفت 
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 "چرا طلسمت کرد؟ "الفین یاداشت کرد و گفت 

اما درخت . طلسم مرگ را روی پدر و مادر و مها که نوزاد بود اجرا کرد"دوباره البرز جواب داد 

 "نجات دادزندگی مها را 

 "؟!من پرسیدم چرا . جواب من این نبود "

 "چون عاشق پدرم بود اما پدرم اونو نخواست "اینبار خودم جواب دادم 

 "گرگ درونتو حس میکنی؟ "پرسید الفین خیره بهم نگاه کرد و بعد چند لحظه 

 "اما ضعیف...آره"

 "برگه را بده "البز بلند شد و گفت 

بدون اینکه ازم چشم برداره برگه را داد به البرز و . کرد من نگاه میالفین هنوز داشت خیره به 

 "حلقه های ازدواجتون رو میزه "گفت 

برگه رو نگاه کرد و با البرز . تازه متوجه باکس روی اون شدم. به میز رو به رومون نگاه کردم

و گذاشت  بعد گذاشت تو جیب پیراهنش و یه پاکت کوچیک از تو جیبش در آورد. دقت خوند 

 .رو میز

 .بست  باکس روبلند شدم که داخل باکس را ببینم اما البرز سریع .باکس را برداشت و باز کرد 

 ."تا بعد "و گفت دستمو گرفت 

 ."تا بعد "الفین هم ایستادو گفت 

وارد حیاط شدیم دوباره و  .از اون اتاق کوتاه زدین بیرون و مستقیم رفتیم سمت در خروجی 

 ".دیر شد  "ونه را پشت سرمون بست و به ساعتش نگاه کرد و گفت البرز در خ

 .کل زمانی که اونجا بودیم شاید بیست دقیقه هم نشده یود "دیر؟"

 "شده 4ساعت  "البرز سر تکون دادو گفت 

 "اما چطوری؟! ؟!؟!چهار"

 6ا میشه هر ساعت م .پشت این در زمان ده برابر کند تر از اینجا میگذره. زمان نسبیه هانی "

زیر لب . یا بهتره بگم دیوار خروجی. اینو گفت و حرکت کردیم سمت در خروج  "دقیقه اونا

نمیدونم چند ... تنها کتابی که داشتم آلیس در سرزمین عجایب بود ... وقتی بچه بودم "گفتم 

 "انگار به آرزوم رسیدم ... بار خوندمش اما هر بار آرزو میکردم جای آلیس بودم 
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خیلی وقت ها چیزی که االن داریم  "البرز نگام کرد و گفت . به دیوار و ایستادیم  رسیدیم

درگیر آرزوی دیگه میشیم و از چیزی که . فراموش می کنیماما ما . آرزوی گذشته ماست 

 ".داریم لذت نمیبریم

در حالی که موقعیت .. .االن آرزوی من شکستن طلسم گرگمه . میدونستم منظور البرز چیه 

. خم شدو آروم لبمو بوسید  قبل اینکه چیزی بگم البرزلبخند زدمو . النم رویای بچگیم بود ا

 . خیلی سریع و ریز 

 .سرشو برد عقب و دوباره یه سرفه ریز کرد که در باز شد

 :::::::::::::::::البرز

رم گرفتن حلقه بیشتر از انتظا. هر دو ساکت بودیم. با مها به سمت مرکز خرید برمیگشتیم

 . موبایلمو در آوردمو به رویا زنگ زدم . طول کشیده بود 

 "معلومه کجایین؟... البرز"

 "تو کجایی؟ "

 "برا شمام بدم؟. من نشستم تو فود کورت سفارش نهار دادم برا خودم  "

 "اومدیم. آره  "

 "خیلی منتظر ما شد... طفلک رویا  "قطع کردم که مها گفت 

 "ید میکنه کیفش کوکهرویا وقتی خر. نگران نباش"

 .گرفتمرو  منم شماره آرمین. خندید و چیزی نگفت مها 

 "الو سالم "

 "کجایین؟. سالم "

 "کجا بیایم؟ "

 "چهل دقیقه دیگه محضر "

 "اما امیر جواب نمیده. حله "

 "بهش زنگ میزنم "
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ارم کار احمقانه امیدو. اما در دسترس نبود. از پله های مرکز خرید رفتیم باال و به امیر زنگ زدم

اوه  "مها زیر لب گفت که پیدا کردیم  رویا رو. با مها رفتیم طبقه فود کورت .  ای نکرده باشه

 "ست؟همه اون خریدا مال رویا... 

 .مارو دید و برامون دست تکون داد. وسیله بود رویا یه کوه کنار 

 "نگران بودم انقدر خرید کنه که تو ماشین جا نشه. بازم خوبه "

 "واییی اگه بدونی چیا خریدم "مها را بغل کرد و گفت . سیدیم پیش رویا ر

 .نهارمون را آورده بودن و روی میز بود

 "نیم ساعت دیگه باید محضر باشیم. عجله کنین  "نشستم سر میز و گفتم  

 "چرا انقدر زود ؟ "رویا نشست و گفت 

 "قرار داریمبا کیومرث  6"

 "؟برا چی "

 "لسم گرگمبرا ط "مها گفت 

 

 ::::::::::::::::مها

خیلی جدی تر و نمیدونم شاید میشه گفت رئیس . البرز بیرون خونه بدتر از توی خونه بود 

 . بیشتر دستور میداد و به سواال خالصه تر جواب میداد. میشد

 "راستی حلقتون را ببینم "تو سکوت داشتیم نهار میخوردیم که رویا گفت 

 "میبینیبعد  "به البرز نگاه کردم که گفت . م ببینمخودمم واقعا دوست داشت

 "چه شکلیه؟ "به من گفت  ورویا ر

 "منم ندیدم "سر تکون دادمو گفتم 

 همچنان سرگرم غذاش بود و به ما نگاه نمیرویا با چشمای گرد به البرز نگاه کرد اما البرز 

 . کرد

 "خبره؟ چه "به من نگاه کرد و سر تکون داد و لب زد دوباره رویا 

 "نمیدونم"منم فقط لب زدم 

 "بهتره بریم دیگه "رویا چشمک زد بهم و خواست چیزی بگه که البرز بلند شد و گفت 
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 "من هنور سیر نشدم "رویا با نق گفت 

 البرز بدون توجه به اعتراض رویا رفت سمت خرید ها 

  . سریع چندتا لقمه آخرمو خوردمو بلند شدم

 "طوری آوردی اینجا؟چ واینهمه ر "البرز گفت 

. میدونستم منظور رویا چی بود. اینو گفتو بهم چشمک زد "کمکم کردن "رویا با دهن پر گفت 

رویا اندازه پنج سال من . خرید ها را برداشتیم و رفتیم پارکینگ. خندیدمو رفتم کمک البرز 

به اصرار رویا . همه خرید ها را گذاشتیم تو ماشین و راه افتادیم سمت محضر. خرید کرده بود

 .جلو نشستم

. کرد وقتی برگشتم عقب رویا بود که داشت نگام میاما . دوباره اون حس دیده شدنو داشتم

 "استرس داری؟"بهم لبخند زد و گفت 

 "یه کوچولو "

 .البرز از گوشه چشم نگام کرد اما چیزی نگفت 

البرز از . رفت سمت اونا  تا رسیدیم رویا پرید پایین و. آرمین و رامین جلو در محضر بودن

 .انگشتاش را بین انگشتام قفل کرد. فرصت استفاده کرد و دستمو گرفت

 . نگاهمون به هم گره خورد 

به خطوط . کردم هر لحظه ممکنه از سینه ام بزنه بیرون قلبم انقدر تند میزد که حس می

 .صورت البرز نگاه کردم

 ... من چکار کردم... من دارم چکار میکنم

 "مها اگه مطمئن نیستی همین االن بگو "گفت  مو گاز گرفتم که البرزلب

بخصوص االن که انقدر . سخت بود مستقیم نگاه کردن به چشمای البرز. نگاهمو ازش دزدیدم

 .جدی نگام میکنه

 از درست... کنم می چکار دارم نمیدونم کنم می اعتراف " گفتم کردمو نگاه دستامون به .

 .شدم ساکت ".  خورد بهم زندگیم برنامه های تمام دیدمت که ای لحظه

 "...مها "  گفت آروم البرزم
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کامال بی چهره اش  .داره حالی چه فهمید نمیشد صورتش از.  بده ادامه نذاشتم کردمو نگاش

 مطمئن انقدر عمرم تو حاال تا اما کنم می چکار دارم ندونم شاید ...البرز" گفتم .احساس بود

 ." نبودم

 .زد لبخند و گرفت روح اش چهره آروم

 . نگاه البرز رفت به لبم  .زدم لبخند منم ناخداگاه البرز لبخند با

 . کردیم نگاه سمت اون به هردو ماشین شیشه به ضربه با 

 " کنین سازی حماسه ترسیدم " گفت و خندید.  بود رامین

 پیاده و کرد خاموش وماشین.  بگیره را اش خنده جلو کرد سعی البرز. شدم سرخ خجالت از

 .شدیم

ل از قب. از دیروز هماهنگ کرده بود . وارد محضر شدیم و البرز به منشی شناسنامه هامونو داد

 دور سفره عقد با اینکه عقد تمام شده بود. ما یه دختر و پسر جوون بودن با کلی فک و فامیل

با . سپرت پوشیده بودیمهمه ا. منشی یه نگاه به لباس های ما کرد . گرفتن داشتن عکس می

 "اتاق عقد که نمیخواین  "پرسید حالت کنایه 

 "نه خودمون مراسم داریم "رویا سریع با یه لحن خیلی مغرورانه ای گفت 

 .  "بزار کف کنه  "برگشتم سمت رویا که چشمک زد و گفت 

آروم گفتم . البرز برگشت سمت ما و سوالی نگام کرد . خندیدیماز حرف رویا منو آرمین آروم 

 "کنیم داریم برای مراسم هماهنگ می. هیچی "

 .رویا و آرمین دوباره خندیدن و تعجب البرز بیشتر شد ،با حرف من

 "پیامم دادم بهش دلیورد نشد. امیر جواب نمیده  "رامین گفت 

 "دیروز بهش گفتم باید باشه. نمیدونم بی خبر کجا رفته "البرز سر تکون داد و گفت 

 "نگران نباشین اونکه عادت داره  "رویا گفت 

 "آخه امروز "آرمین گفت 

اما دلیلی نمیدیدم بخواد . شاید اینجوری میخواست مخالفتشو نشون بده... واقعا چرا امروز 

 "بفرمایید نوبت شماست "با صدای منشی از افکارم پریدم که گفت . مخالف باشه 

 .ز وارد اتاق شدیمبلند شدمو هم قدم با البر. به من نگاه کردنهمه 
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 . بقیه هم رو به رو ما نشستن. کنار میز عاقد نشستیم

 "شما هستین؟عروس و داماد  "گفت رو به رویا و آرمین که کنار میزش نشسته بودن عاقد 

 ."نه منو ایشونیم "البرز گفت 

مدارک مورد نیاز داخل پوشه  "البرز گفت . و نگاهمون کرد عاقد با تعجب برگشت سمت ما

 "سته

خوب مهریه  "پوشه را بررسی کرد و سر تکون داد و گفت  داما عاق. نمیدونم منظورش چی بود 

 "چقدره 

 "هرچقدر عروس خانم بگه "با لبخند گفت . برگشتم سمت البرز. اصال تو ذهنمم مهریه نبود 

 .  نمن نگاه کرد همه به

به . رز زرد بوده ام باشه تنها چیزی که همیشه دوست داشتم جز مهری. دهنم خشک شده بود 

 "هفت شاخه رز زرد  "آروم گفتم . هیچ چیز دیگه فکر نکرده بودم

 "همین؟ "عاقد با تعجب گفت 

 "هفت هزار و هفت شاخه گل رز زرد "سر تکون دادم که البرز گفت 

مهریه شد هفت هزار و  عروس خانم پس "عاقد گفت . فقط لبخند زد. با تعجب نگاش کردم 

 " ؟گل رز زردهفت شاخه 

 "بله  "سر تکون دادمو گفتم 

 

 :::::::::::::::::البرز 

 "عروس خانم وکیلم ؟ "عاقد گفت 

ترس اینکه پشیمون شده باشه هر لحظه تو دلم بیشتر . ساکت بود . مها سرش پایین بود 

باید بهش فرصت بدم . چشمامو بستم. نفس عمیق کشیدم که عطر مها دیوونه ترم کرد. میشد 

 .اونم حق داره زمان بخواد . مه چی سریع اتفاق افتاده ه. 

 . نباید اصرار می کردم 

گویا نفس همه تو سینه حبص . آروم چشمامو باز کردم. تو گوشم پیچشدصدای مها  "بله "

 . شده بود و با بله گفت مها همه یه نفس راحت کشیدن
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 . رویا و دو قلوها دست زدن و گفتن مبارکه

 "...ی داماد حاال نوبت شماست آقا "عاقد گفت 

 "بله  "نذاشتم ادامه بده و گفتم 

 "داداشم زیاد اذب مونده "رویا خندیدو گفت 

بیاین اینجارو امضا  "و عاقد گفت  نبهش اخم کردم اما فایده نداشت همه حتی مها خندید

 "کنین

 :::::::::::::::مها 

 و پایین رفتیم محضر های پله از. دبو خواب انگار. گذشت چشمام جلو از فیلم مثل چی همه

 .سرم پشت البرز و بودن جلوم ها قلو دو و رویا. ایستادیم ماشینا کنار

 "شد تموم نمیشه باورم " گفت و ما سمت برگشت رویا

 "پس بگم چی من " گفتم لب زیر

 "ببر لذت دوستت داره که کسی داشتن از فقط.  نگو هیچی ".کرد بغلم و خندید رویا

 . میگفت راست. کرد نگاه رویا مهربون یچشما به

 "کیومرث پیش بریم باید مها منو.  خونه برین شما " گفت البرز

 "کنم مرتب من بیاین تا ببریم ما خریدارو بزار پس" گفت رویا

 "بدین خبر بهم خونه بود امیر از خبری اگه.  باشه"

 "میاین؟ امشب.  اوکی " گفت آرمین

 "داره کیومرث به بستگی " گفت البرز... خونه نریم قراره امشب مگه. کردم تعجب سوالش از

 "چرا؟" رسیدمپ کردمو نگاه البرز به

 کمک رویا به من به کردن نگاه بدون و داد را همیشگی جواب همون بازم  "میبینی خودت"

 بشین برو شما " گفت رویا که کنم کمک خواستم.  ها قلو دو ماشین تو ببرن را وسایل کرد

 "!؟شمایی میگن که داداش زن " گفت و کرد باز برام ماشینو در آرمین ". خانم عروس

 بودن اضافی حس از. ماشین تو برم من منتظرن همه کردم حس. خندیدیم همه حرفش این با

 .بستم درم ماشینو تو نشستم. متنفرم
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 نیافتاده فاقیات امیر برای امیدوارم. میکنن مخفی من از را چیزی یه کنم می حس چرا نمیدونم

 . باشه

 حس یه. بود عقب صندق سرگرم هنوز اما البرز. رفتن و دادن تکون دست برام پسرا و رویا

 تو ماشینا عبور به. شدم می تنها البرز  با بود بار اولین انگار. میزد تند قلبم.  داشتم غریبی

 خودم رو را البرز نگاه . جلو به بودم خیره همچنان. اومد بالخره البرز که بودم خیره خیابون

 . سمتش برگشتم کشیدمو عمیق نفس.کردم حس

 "؟ خوبی"

 " نمیدونم"

 "...  کنم خوبت تونم می " گفت و زد شیطونی لبخند من جواب با

 "خوبم خیلی میبینم میکنم فکر که االن مرسی نه " گفتم خندیدمو . شدم منظورش متوجه

 .کرد روشن ماشینو و خندید

 "برسیم موقع به کنم فکر مهنی و پنج ساعت "

 " دوره خیلی"

 "شهره از خارج یکم"

 "است؟ گرگینه شما مثل هم کیومرث"

 ". است گرگینه... تو مثل...  ما مثل اونم آره"

 " ام گرگینه منم نمیشه باورم هنوز"

 "رز؟ گل تا هفت گفتی چرا...  میشه درست کم کم... دونم می "

 رسید ذهنم به که چیزی تنها.  باشه ام مهریه تو زرد رز لگ میخواست دلم همیشه.  نمیدونم"

 "بود اون

 "هفت؟ چرا"

 "مگه؟ چطور. زبونم به اومد ناخداگاه "

 "منه آلفای عدد هفت "

 نگاهم اینکه بدون. بود رو به رو به البرز نگاه اما  "چی؟ یعنی " گفتم کردمو نگاش تعجب با

 .بوسید و لبش سمت برد و گرفت دستمو کنه
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 "هستم آلفا هفتمین من یعنی " گفت آروم

 "خودتون؟ گروه تو "

 "دارن وجود که هایی آلفا کل تو.  نه "

 "قدرت؟ نظر از.  آها"

 "تقریبا"

 "داره وجود آلفا ندتاچ "

 "ه؟قوی ئ چقدر جفتت ببینی میخوای " گفت خنده با و کرد نگام

 "بدونم؟ نباید " گفتم خندیدمو

 "تا هزار سه از بیشتر امادتا چن نمیدونم دقیق... چرا"

 گفت و کرد نگاه من متعجب قیافه به البرز!!! هزار سه اما داشتم را پونصد حتی یا...  صد انتظار

 " نیستی راضی گویا "

 "میگی؟ جدی... ام"

 "کردی؟ تعجب چرا...  اوهوم"

 "جنگیدین؟ مه با میشه؟ معلوم چطور اونوقت... دیگه آلفای هزار سه بین...  خیلیه... آخه"

 که اونا به هستیم گرگ حالت تو وقتی... بیرون بیا ها افسانه از... مها نه " گفت و خندید البرز

 مشخص اینجوری. کنن مخالفت نمیتونن اونا و بدیم دستور میتونیم هستن تر ضعیف ما از

 ".داریم قرار قدرت محور کجای میشه

 مانی یاد یهو. بودیم شده خارج شهر از دیگه. کردم نگاه بیرون به گفتمو اینو  " جالب چه"

 "میشه؟ چی مانی " گفتم و افتادم

 " بشه تنبیه تا میمونه فعال "

 "تنبیهی؟ چه"

 "نکردیم تعیین هنوز"

.  بود مردابی های بوته از پر مسیر دور تا دور. کردم نگاه بیرون به. شد فرعی راه یه وارد البرز

 دریارو دور از  بود درست حدسم. سکوت تو دادیم ادامه رو راه. هستیم دریا نزدیک بود معلوم

 "...دریا" گفتم اختیار بی.  دیدم
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 ساحل موازی و شد منحرف کم کم جاده که بودم دریا محو. زد دلبخن فقط و کرد نگام البرز

 می کمتر دریا با جاده فاصلههر لحضه . بودم دریا عاشق. بود خوب خیلی. کردیم می حرکت

 .بیشتر من ذوق و شد

 و ای ماسه های زمین مسیر دور تا دور.  دریا سمت رفتیم و شد دیگه فرعی راه یه وارد البرز 

 های ماسه به رسیدیم تا داد ادامه ها ماسه تو از همچنان البرز اما شد تموم جاده. بود خالی

 .بود انداخته دریا رو سرخی نور و بود افق نزدیک خورشید. آب لب مرطوب

 ". داشتیم وقت بیشتر داشتم دوست" گفت و کرد نگام.  داشت نگه را ماشین خرهبال البرز

 حلقه باکس و جیبش تو کرد دست. ه که جوابی بدمچی منظورش نمیدونم. کردم نگاشفقط 

 .بودم کرده فراموش را ها حلقه کل به.  آورد در را ها

 .کرد باز ور باکس و  "باشی داشته دوست امیدوارم "  گفت آروم خیلی البرز

 تو که چیزی با انقدر نمیشد باورم. کردم نگاه ها حلقه به و برداشتم چشم البرز چشمای از

.  ای سورمه های نگین با مشکی فلز. چیه جنسش نمیدونستم حتی. باشه داشته فرق بود ذهنم

 .میشد زیبا واقعا پیشونیش روی ای سورمه نگین با من ای نقره گرگ

 ای سورمه نگین یه من حلقه و داشت ای سرمه نگین دورش تا دور که بود رینگ یه البرز حلقه

 . اطرافشبنفش  و ای سورمه کوچیک های نگین کلی با بزرگ

 . بود من جواب منتظر. کردم نگاه البرز به. بودم شده گیر غافل. بودن زیبا واقعا

 "قشنگن خیلی"آروم گفتم 

 "داری؟ دوست "

 "آره"

  "کنی می گریه چرا پس "

  "شوقه از... نمیدونم" گفتم لب زیر.  شدم اشکام متوجه تازه

 داغ تنمو دستامون تماس. شد دستم منتظر و آورد در منو حلقه " امیدوارم " گفت خنده با

 رنگ با اش تیره رنگ و میومد دستم به.  کرد نگاه دستم به و کرد دستم حلقمو البرز. کرد

 . داشت قشنگی تضاد پوستم

 "اجازه با " گفتم گرفتمو ازش من اما کنه دستش که برداشت خودشو حلقه البرز
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 "آزاد خانم بفرمایید " گفت و خندید

 اما... آزاد خانم... آزاد خانم شدم احمدی خانم از روز ده از کمتر تو من خدای...  آزاد خانم

 ...شیرینه چقدر

 

 ::::::::::::::::::::::البرز 

نگین سورمه ای . گشتر ازدواجمن حسابی به دستش میومدنا. به دست ظریف مها نگاه کردم

دلم . به چشمای خیس مها نگاه کردم. نگین بنفش برای حفاظت جسم. برای حفاظت روح 

 . میخواست بغلش کنم و تمام نگرانی ها را از وجودش خالی کنم

 . اما فقط چند دقیقه تا قرارمون با کیومرث فرصت باقی بود

  .ها وقت هستامشب برای خلوت با م

 .ماشینو روشن کردمو از کنار ساحل رفتم سمت ویالی کیومرث

 "رسیدیم "بیرون ویال پارک کردم و به مها گفتم 

 "دفتر کیومرث اینجاست؟"

 "هم دفتر هم ویال... آره"

. قبل در ایستادمو به مها نگاه کردم . با هم رفتیم سمت در . پیاده شدیم و دست مها را گرفتم

 .به وضوح نگرانی را از چشماش میخوندماما  وب خواستنی تر شده بودتو نور غر

 ".هر چیزی کیومرث گفت دلیل نداره صد در صد درست باشه ... مها "

وقتی خواستم سرمو عقب بکشم رو نوک پا . خم شدمو آروم لبشو بوسیدم. سر تکون داد فقط 

محکم . که فکر میکردم ز چیزیهفهمیدم خیلی نگران تر ا. بلند شد و نذاشت لبامون جدا شه

نفسم باال نمیاد البرز  "لبامون جدا شد و سرشو گذاشت رو سینه ام و آروم گفت . بغلش کردم

 "اگه بگه راهی نداریم چی؟... 

 "همیشه راهی هست... داریم...داریم مها "

 :::::::::::::::::::::مها

کاش میشد چشمامو ببندمو  .کاش میشد تو بغل البرز بمونمو همه چی خودشون درست شه

 .فقط به صدای قلبش گوش بدم
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تا قدر ...خودم جواب سوالمو میدونستم  هرچند . مسیر سخت رو میرهچرا زندگی همیشه 

گذشته مجهولم . تو این راه سخت تنها نیستم. قدر اینکه البرز را دارم .بدونیم وداشته هامون ر

 .سته میشهطلسم درونم هم شک. حاال برام روشن شده بود 

 .نباید کم بیارم 

 .من میتونم

 "بریم"از بغل البرز اومدم بیرون و گفتم 

 .خم شد و موهامو بوسید و زنگ در را زد

دیوار های خونه بلند بود اما از کمر به باال پر از . یه در آهنی بزرگ بود با کلی نقش و نگار 

 . ه بود عطر شب بو و نم دریا همه جارو پر کرد. پیچک و شب بو بود

 .حیاط خونه خیلی بزرگ نبود اما حسابی سر سبز و قشنگ بود. در باز شد و وارد حیاط شدیم

برق خونه کامال خاموش . خونه کیومرث دو طبقه بود که هر طبقه تراس خیلی بزرگ داشت

 .با البرز وارد خونه شدیم. بود انگار کسی اون تو نیست

 .ورود ما داخل خونه تاریک بوداما با هوا هنوز خیلی تاریک نشده بود 

 .اما به نظر یه پذیرایی بزرگ میومد. چیز درستی نمیدیدم . بهتره بگم برای من تاریک بود 

البرز در زد و یه صدای مسن . البرز دستمو گرفت و به سمت در بزرگ انتهای سالن رفتیم

 "بفرمائید "جواب داد 

یه پنجره بزرگ . میتونستم خوب ببینم سالم کردممن با اینکه نالبرز سالم کرد و در که باز شد 

. مشخص بودیه مرد پشت یه میز بزرگ  سایه رو به دریا بود و غروب خورشید ازش پیدا بود

 "دیر کردین  "جواب سالم مارو دادو گفت 

 "زنگ زدم 6راس . نه  "رفتیم سمت میز و البرز گفت 

 71مسن بود شاید . غروب چهره اش پیدا شدبلالخره تو نور . خندید و بلند شد و اومد سمت ما

بعد به من  "مثل همیشه مصمم "با البرز دست دادو گفت . اما خیلی مرتب و شیک میزد. ساله

اما دستمو ول . البرز دستمو ول کرد و با کیومرث دست دادم . نگاه کرد و دستشو آورد جلو 

 . نکرد و نگام کرد

 .سکوت شده بود
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صدای تیک تاک ساعت و صدای . های دریایی از دور و خفیف میومد صدای موج دریا و پرنده

 .قلب من

 "بشینیم "و نگاهشو ازم برداشت و گفت بالخره دستمو ول کرد

. کیومرث کنترل را از روی میز برداشت و کرکره پنجره را زد.  رو کاناپه های کنار میز نشستیم 

 . ق در حد سایه روشن بود همچنین اتا. نور اتاق را هم روشن کرد ولی نه خیلی

 ". فکر کنم خبر را شنیده باشی "البرز گفت 

 "ترکیب جالبیه... و البته جفت تو ...مین و گرگینه طلسم شده دختر ز... آره"

 "چند سالته؟ "و پرسی  اینو گفت و به من نگاه کرد

 "بیست"

 . ابروهاش رفت باال اما چیزی نگفت و فقط نگام کرد

 "رابطه داشتین؟ "و گفت برگشت سمت البرز 

 "البرز گفت . سرمو انداختم پایین و به  دستام نگاه کردم. این چی میگه. سرتا پا سرخ شدم

 "امروزم عقد کردیم. نشونش کردم کیومرث 

 "تو رابطه گرگشو حس کردی؟"

 "مخصوصا بعد چشمه مقدس. اما به مرور زمان هر بار بیشتر حس میکنم. اولین بار نه"

 "دس ؟ چی دیدی اونجا؟چشمه مق"

 "دیدم مها جفت منه "

 "؟ به هم توجه کردنگرگاتون تو مه آبی "

 "کامال...آره "

 "درخت زندگی هم داشت؟"

 "گرگا زیر درخت نشستن. کامل و بزرگ. آره "

درخت زندگی جفتتو خیلی میخواسته اما گویا . گلبرگ خیلی قوئه ... خیلی ... خیلی جالبه "

 "ایت کرده که اینجور ازش حم

 "مها با دستش زخم منو تو چند ثانیه محو کرد"

 . سرم همچنان پائین بود اما سنگینی نگاه کیومرث را رو خودم حس کردم
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گرگ ... یعنی نیروی گرگ درونش با نیروی دختر زمین ترکیب شده ...این خیلی نادره "

 "درونش داره تالش میکنه طلسم را بشکنه

 "حسش کنهمها هم میتونه ... آره "

اونم ... بدون گلبرگ شکستن طلسم مرگ ممکن نیست مگه اینگه از درون گرگش رها بشه "

 "... احتیاج به جادو دارین . به تنهایی هرچقدر تالش کنه نمیتونه 

 "چه جادویی؟کی ؟ "البرز گفت . جادو؟؟؟ لبمو گاز گرفتم که سوالی نپرسم

 "جادو سفید ... آزاده  "

دوباره صورتش کامال بی . نگام کرد فقط . به البرز نگاه کردم . فی نزد کسی حر. سکوت شد 

 "؟مطمئنی "به کیومرث نگاه کرد و گفت . روح بود

 ".قبال تو شکستن طلسم پری ها موفق بوده. اما باید امتحان کنی... نه "

 "جز این چه راهی داریم؟"

 "کمک یه پری دیگه "

 "این بهتره "

 "علیه هم کاری انجام نمیدن اونا. اما غیر ممکنه "

 "آزاده هم برای من کاری انجام نمیده"

 "زمان همه چیو حل میکنه. ده سال گذشته البرز "

مطمئنم هزار سال هم . بیست سال گذشته و گلبرگ حاضر نیست طلسم مها را باطل کنه "

 "برای آزاده فرقی نداره هربگذ

 "اتبه کنمفقط میتونم برات مک. من نمیتونم مجبورت کنم "

 "... میدونم "

 "هیچ منطقی ندارن .هیچوقت با یه پری معامله نکن "کیومرث به من نگاه کرد و گفت 

با هر موجودی که به  "فقط سر تکون دادم که البرز گفت . نمیدونم چرا این حرف را به من زد 

 "فقط یه سوال .. .نظرت میتونه کمک کنه مکاتبه کن

 "اگه مها را دوباره تبدیل کنم چی میشه؟ " بعد به من نگاه کرد و گفت

 . نگاهمون به هم گره خورد 
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 "هرچند گرگ درونش تو طلسم اسیره. اون گرگینه است ... تبدیل نمیشه  "کیومرث گفت 

چه کاری گرگ درون مها را قوی تر  "بالخره البرز پل نگاهمونو شکست و رو به کیومرث گفت 

 " میکنه؟

 "مخصوصا با گرگت .روحی . جنسی . جسمی . از هر نوعی ...طهراب...رابطه...رابطه "

 . دلم میخواست بلند شمو از اتاق بزنم بیرون. دوباره سرمو انداختم پایین 

 .از جیبش یه پاکت دیگه در آوردو گذاشت روی میز  البرز

 "م این کارو میکنبه عنوان هدیه ازدواجت . الزم نیست  "گفت کیومرث به پاکت نگاه کرد و 

  "ما بهتره بریم. مرسی "البرز پاکتو برداشت و گفت 

 .بلند شد و منم بلند شدم

پری . اگه پدرت زنده بود میدونم اول جادوی سفید را امتحان میکرد... البرز  "کیومرث گفت 

 "ها قابل اعتماد نیستن 

 "اما اول با ان مکاتبه کن...میدونم اون نمیاد  "البرز دستمو گرفت و گفت 

 "بهت خبر میدم. باشه "ومرث بلند شد و گفت کی

 

 ::::::::::::::البرز 

 

مها . دیگه هوا تاریک شده بود. دست مها همچنان تو دستم بود. از خونه کیومرث زدیم بیرون

 "چرا آزاده کمکمون نمیکنه؟ "آروم پرسید 

 "دمو گفتم نگاش کر. اما مها حق داشت بدونه. دوست نداشتم قضیه ده سال پیش را باز کنم

 "ازم چیزی خواست که بهش ندادمچون 

 "چی؟"کمک کردم سوار بشه که پرسید . اینو گفتمو در ماشینو براش باز کردم

 "چی البرز ؟ "خودمم سوار شدم که مها دوباره گفت . جواب ندادمو در ماشینو براش بستم

 "چیزی که تو رو گردنت داری  "ماشینو روشن کردم و گفتم 

 "ازت خواست نشونش کنی؟ ". اینو گفتو دستش رفت سمت گردنش  "...اوه "

 .اما همیشه سخت ترین کارو اول انجام میدم . جفتم داشته باشم این بحثی نبود که بخوام با
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آزاده زیاد میومد تو جنگل ما . قضیه مربوط به ده سال پیشه "انداختم تو جاده و گفتم  ماشینو

 ". اونا از نسل پری ها هستن اما دورگه انسان . به قول خودش برای تمرین جادو . 

 "یعنی مادرش پری بوده؟ "

اما از اونجایی که پری ها جز . پری بوده  شیه جایی یه مادربزرگ... مستقیم انقدر نه  "

دورگه ها به . دو رگه ها رو هم تحویل نمیگیرنوجه کنن، خودشون نمیتونن به کس دیگه ت

 "ی میکنن نیروهای درونی خودشون را تقویت کننبا تمرین و تالش سع تنهایی

ساکت بود و به جاده خیره . وقتی حسش میکنم خیالم راحت تره. دست مها را گرفتم تو دستم 

 .شده بود 

 "...خب  "زیر لب گفت 

دوست نداشتم بحث شب عقدمون  "زیر لب گفتم . نگاش کردم که همچنان خیره به جاده بود 

 "این باشه 

 "...از حقایق نمیشه فرار کرداما ... منم  "

کار درستی هم اما گفتن تمام حقیقت . از حقایق زندگیم نمیتونم فرار کنم ... درست میگفت 

 ... مخصوصا تو تختخواب "با هم خوب بودیم ... ما دوست شدیم  "همین گفتم  یبرا نبود

زمینه ندادم و  بهش گفتم من هیچوقت بهش قولی تو این .ازم خواست نشونش کنمآزاده "

 " فقط کسی را نشون میکنم که جفتم باشه

چه برای یه شب چه برای چند . با دخترای زیادی بودم. خاطرات اون روز جلو چشمم زنده شد

 .تعهد . ازدواج . خیلیا ازم خواسته بیشتر داشتن. ماه

از ... م کنهحتی سعی کرد با طلسم مجبور. آزاده بود .اما تنها کسی که نشون منو میخواست  

 ... ازم متنفر شداولین روز آشنائیمون هدفش این بود و وقتی که موفق نشد 

خواسته طرف مقابل مهم نیست تا . مثل خودخواهی گلبرگ بود خودخواهی تو وجود آزاده 

 ... وقتی اونا چیزی را بخوان 

ها منو از صدای م... اونم به جفت من ...چطور ممکنه همچین آدمی بخواد به من کمک کنه

 "بعدش؟"افکارم کشید بیرون که گفت 

 "ازم متنفر شد و گذاشت و رفت. بعدش همه چی بهم خورد"
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 "فکر نمیکنم اون حاضر بشه برای ما کاری کنه... اوه البرز"

 "برا همین باید دنبال یه پری باشیم... موافقم  "

 . ت را زدم ماشینو نگه داشتمو ریمو. شخصیم دیگه رسیده بودیم به در ویالی 

 "اینجا کجاست ؟ "مها با تعجب به در ویال نگاه کرد و گفت 

 "ببینی تاق خوابرو میتونی از ا االن تاریکه اما صبح دریا... ویالی من  "

 "...مها  "آروم صداش کردم . لیشو گاز گرفت و گونه هاش گل انداخت 

این حال مها حسابی داغم  .نگام کرد  چیزی نگفت و فقط. برگشت سمتملبشو ول کرد و آروم 

 کرده بود

 "خوبی؟"پرسیدم 

 " هن "نگاشو ازم دزدیو گفت 

 .چشماشو بستو لبشو گذاشت رو لبم  "میتونم خوبت کنم  "خم شدم سمت لبشو گفتم

 .هم فاصله گرفتیمبرق حیاط روشن شد و از . داغترم می کرد . داغ داغ بود

 "کسی اینجاست؟ "مها بریده گفت 

 ". نگهبان ویالست "فتم خندیدمو گ 

 

 ::::::::::::::::::::مها

 " گفت البرز. خمیده یکم و بود مسن. کردم نگاه ما سمت میومد غچرا با که نگهبان به

 ."باشیم تنها حداقل عقدمون شب خواستم

 عقد جشن حدس حتی بقیه پیش برمیگردیم کردم می فکر. بودم شده گیر غافل حسابی

 .باشیم تنها دوتایی تونیم می کردم خداروشکر دلم تو ماا بودم زده هم سوپرایزی

 . طوفانی دریا مثل.  شد آشوب حسابی دلم فکرم این با

 ." کافیه برداری زنجیرو فقط " گفت و باال داد را پنجره شیشه البرز

 "آقا چشم"

 اما ودب تاریک حسابی جا همه. کرد پارک البرز و شدیم وارد در زیر کنترلی زنجیره برداشتن با

 . بود بلند شیرونی سقف با طبقه دو هم ویال. میرسید نظر به بزرگ و سبز حیاط
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 با و شد پیاده البرز. میشم تنها البرز با بود با اولین انگار. بیرون میزد سینه از داشت قلبم

 در نداشت قدرت دستم. کرد می برخورد باهاش محترمانه خیلی.  کرد پرسی احوال آقا حسین

 . بود شده کرخت استرس از بدنم تمام. شم پیاده نموک باز را

.  چیه بازیا بچه این.  مها باش قوی. کرد پر هامو ریه دریا نم و البرز عطر کشیدمو عنیق نفس

 . اونا سمت رفتم کردمو باز ماشینو در کشیدمو دیگه عمیق نفس یه

 " سالم"

 " اومدی خوش.  دخترم سالم به"

 "ممنون"

 "است آماده آشپزخونه تو شام خلدا بفرمائید آقا"

 کی اینو. شد گرد چشمام. برداشت ساک یه ماشین عقب صندق از و گفت اینو البرز " مرسی"

 .بود آورده

 . ویال سمت رفتیم و گرفت منو دست سمتمو اومد

 " البرز"

 "هوم؟"

 "هست؟ اینجا هم ای دیگه کس"

 کسی اینا جز.  میرسن هم ویالرو کارای.  میکنن زندگی حیاط انتهای خونه تو سیما و بهرام "

 ". نیست

 نمیخوام... کجا زندگی جور این و کجا من زندگی.  زندگی اینجور به نداشتم عادت " آها"

 چقدر و اومدم کجا از بره یادم نباید من باشه زیاد رفاه و امکانات هرچقدر. کنم گم خودمو

 منو تالشم میخوام. کنه تعریف منو شخصیت پول نمیخوام. بکشم باال خودمو تا کردم تالش

 . کنه تعریف

 قهوه چوب از وسایل تمام. بود تجمالتی غیر ولی بزرگ سالن یه خونه داخل. شدیم ویال وارد

 سمت بزرگ خوری نهار میز یه و ما چپ سمت راحتی و مبل دست یه و بود سوخته ای

 . ها پله سمت رفتیم و کشید دستمو البرز اما.  بود راستمون

 .باال رفتیم ها پله از سکوت تو
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 دو در  چهارتا.  بود روش به رو کاناپه یه و بزگ تلویزیون یه با کوچیک نشیمت یه باال طبقه

 تند قلبم قدم هر با. در همون سمت رفتیم. ما روی به رو هم بزرگ در یه و بود نشیمن طرف

 .میزد تر

 البرز. شدم اتاق وارد کشیدمو عمیق نفس. مش وارد من تا ایستاد کنار و کرد باز اتاقو در البرز

 "مها؟ خوبی " گفت و خندید گلو تو

 "چطور؟ " گفتم اما نبودم خوب

. آوردم برات راحتی لباس...   پریده رنگت آخه " گفت و تخت کنار گذاشت را ساک البرز

 "بگیری؟ دوش میخوای

 شدن دور و گرم آب شاید "... آره " گفت لب زیر. نمیداد جواب مغزم... نمیخواستم...میخواستم

 .کنه آرومم یکم البرز از

 "چیه شام ببینم میرم من پس باشه "

 "باشه"

 چرا. اومد بدم خودم از. ایستادم حال همون به  دقیقه چند. بیرون زد اتاق از و گفت اینو البرز

 و دامن و تاپ دست چند و زیر لباس دست سه. ساک سمت رفتم سریع. میزنم گیج انقدر

 بهش دستم بزار. رویاست کار میدونستم. بودن نو کامال و نبودن من مال هیچکدوم. شلوارک

 .برسه

 لباس اینهمه بمونیم اینجا وقت چند قراره انگار. شلوارک و تاپ یه برداشتمو زیر لباس دست یه

 .ببرم لذت داره دوستم که کسی با بودن از. افتادم محضر پایین حرفش یاد. رویا گذاشته

 و برگرده اینکه قبل. بود البرز.  شنیدم پا صدای... برسه سامی به هم رویا امیدوارم.  گرفت مدل

 .کردم باز را آب دوش و حمام تو پریدم میزنم گیج دارم چقدر من ببینه
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 مهنفصل 

 :::::::::::::::::البرز

. شه آروم تا بدم فرصت یکم بهش خواستم. بود شیرین خیلی مها خجالت با توام استرس این

 عالقه مورد شمالی چین ته شام سیما. داره استرس انقدر نیست بارمون اولین هاینک با جالبه

 تا نکنم فکر. کردم خاموش رو گاز زیر. بود شده عالی حسابی خوردم یکم. بود کرده درست منو

 .بشه ماش نوبت دیگه ساعت سه دو

 ای دیگه نظر درونم گرگ اما. بیاد حمام از تا بمونم مها منتظر میخواستم.  اتاق سمت برگشتم

 و بود دوش زیر مها. کردم بازش آروم و حمام در سمت رفتم آوردمو در هامو لباس. داشت

  کمرشو آروم و زد خشکش. بوسیدم شونگرد کنم لمسش اینکه بدون تو رفتم. بود من به پشتت

 . خودم سمت کشیدمش کردمو قفل دستام بین

 " طاقته کم درونم گرگ اما... بمونم منتظرت خواستممی " گفتم گوشش تو

 . گذشت ازش بشه که نیست چیزی مها داغ لبای. شد قفل لبامون منو سمت چرخوند سرشو

 "موبایلت البرز " گفت و کرد دور ازم لبشو مها. شد بلند اتاق تو از موبایلم صدای

 " نیست مهم"

 را گوشش زیر کشیدمو دست بدنشو. ردمک قفلش دیوار خودمو بین و سمتم چرخوندمش کامل

 "چی؟ باشه مهم اگه " گفت دوباره که بوسیدم

  " نیست تو از تر مهم هیچی"

 "... البرز اما"

 تو گرگم " گفتم گوشش تو. موند کاره نیمه حرفش و رفت نفسش که پاش بین بردم دستمو

 "کن حسش...  لحظه همین و همینجا. مها میخواد رو

. خیلی نزدیک به سطح بود. کردم را حس می گرگ درونش. مها بلند شد با حرکت دستم آه

 . زوزه کشید و گرگ مها را صدا کرد. بیتاب تر شده بود گرگ درونم 

 "...البرز  " داغش گفت با نفس .انگار گرگ درونمو حس کرد هم مها

چشماش  .پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و به چشمام نگاه کرد . کمرشو گرفتمو بلندش کردم

 .زیر گردنشو بوسیدم. لبشو گاز گرفت. حسابی خمار بود

 . دستشو دور گردنم حلقه کرد 
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و  "مها تو مهم ترین اتفاق زندگی منی  "زیر لب گفتم  .منتظر گرگ درونم  .منتظر من بود 

 .حرکت آخرو زدم

 ::::::::::::::::مها 

اما  کردم گ درونمو دوباره حس میگر. دیگه تحمل نداشتم. ناخونامو تو کتف البرز فرو کردم

 ....خیلی دور ... خیلی دور بود

 ...البرز را میخواست  

 ...نه

 ...گرگ البرز را میخواست 

 .بوداون منتظر . گرگ البرز را میخواست تا نجاتش بده  

 .هکش زوزه می حس کردم 

 ...آره 

 .با هر حرکت البرز گرگ درونم زوزه می کشید

 .لبرزلبم رفت سمت گردن ا 

میخواست . با تماس لبم با گردن البرز انگار گرگ درونم نزدیک تر شد. رگ گردنشو بوسیدم  

  .اما نمیتونست. البرز را نشون کنه

 . اختیار خودمو از دست داده بودم

 ... تو مرگ منی  ...تو مرگ منی البرز  .با حرکت آخر البرز آهم بلند شد

 

 :::::::::::::::البرز 

اما وقتی گرگ مها . خیلی سعی کردم گرگ درونمو کنترل کنم. م بودتو بغل مها بی حال

آروم مها را بغل . هنوزم آروم نیست . دیگه آروم نشد . صداش کرد دیگه کنترلش ممکن نبود

 .کردمو دوش آب را بستم 

 . گذاشتمش رو تخت و کنارش دراز کشیدم

تو مال . گونه اش را نوازش کردم. کردم به صورت آروم مها نگاه. ملحفه را دادم رو هر دومون

 . منی مها تو مال منی
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 . آروم چشماشو باز کرد و خمار نگاه کرد

 . خم شدمو چشماشو بوسیدم

   "همیشه انقدر طول میکشه "زیر لب و با لبخند گفت 

پیشونیش را بوسیدمو با خنده  .اما خوشحال بودم که کم نیاورد. میدونستم بهش فشار اومده

 "راضی نبودی؟ "گفتم 

 "مگه میشه؟ "تنمو دست کشیدو گفت 

چون گرگ درونم منتظره تا ... خوبه "چرخیدم روش و خیره به چشماش نگاه کردمو گفتم 

 " و مجبور نباشه خودشو کنترل کنه گرگت آزاد شه

همین االنم دوباره ...باورت میشه  "لبشو بوسیدمو گفتم . از گرد شدن چشماش خنده ام گرفت 

 "!رو میخواد؟تو 

 "دوباره ؟... البرز "گفتچشماش گرد تر شد و 

 " ...بعد شام. ..اما االن دیگه نه... آره "خندیدمو از روش بلند شدمو گفتم 

 

 ::::::::::::::مها

پیراهنش را از رو صندلی برداشت و .  یه شلوارک در آورد و پوشید البرز بلند شد و از تو کیف

 "فقط اینو بپوش "گفت 

 "ن؟ای"

 "منتظرتم پایین "چشمک زد و رفت سمت در 

نمیدونم  .بلند شدم و موهامو خشک کردم . اما کلی سوال هم تو سرم بود. همه تنم کوفته بود 

منظور البرز از فقط چی بود اما من فقط با یه پیراهن اونم تو این خونه بزرگ احساس امنیت 

قلبم  .عطر تنش بیداد می کرد . برداشتمو ر پیراهن البرز لباس زیرمو پوشیدم و بعد . ندارم

می ... بوی برف...بوی برف. انگار گرگ درونم دوباره به وجد اومده بود. شروع کرد به تند زدن

... ه بیست ساله حبص شد... دلم برای گرگ درونم میسوخت. دونستم گرگ البرز را میخواد

 ... بخاطر خودخواهی یه نفر دیگه 
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. تازه فهمیدم چقدر گرسنمه. بوی غذا همه جا پیچیده بود. فتم پایینپیراهن را پوشیدمو ر

 . البرز را دیدم که از تو کابینت داشت ظرف در میاورد. پذیرایی آشپزخونه اوپن بودانتهای 

. نمیدونستم چکار کنم . لبخند شیطونی زد و میز را چید. نگام کرد و آروم سر تا پامو چک کرد

 "کمک میخوای؟ "و گفتم برا همین نشستم سر میز 

 "میشه پیراهنمو پس بدی؟. آره "

 "چی؟"

 "پسش بده... همون که تنته "با شیطنت نگام کرد و گفت 

. تو دلم از اینکه لباس زیر پوشیده بودم راضی بودم . حاال فهمیدم چرا گفت فقط همینو بپوش 

 "باشه اما یه شرط داره "اما به روی خودم نیاوردمو گفتم 

 "پیراهن خودمو میخوای پس بدی شرط میذاری؟ "به سینه زد و گفت دستاشو 

 "تصمیم با خودته. اوهوم"

 "میشنوم "

 "سه تا سوال میپرسم هر سه را باید کامل جواب بدی"

 "یه دونه "

. تا سوال  3. من اون الفین پیر نیستم که چونه بزنی ... نه نه نه نه"انگشتمو تکون دادمو گفتم 

 "رنه بیخیال لخت دیدن من سر شام باید بشیوگ. اونم کامل 

 ". باشه  "نشست سر میز و گفت . با این جمله ام چشماش انگار برق زد 

 .از موفقیتم خوشحال بودم اما از جواب هایی که به سواالم میخواست بده می ترسیدم

 "تا حاال عاشق شدی؟... سوال اول  "نفس عمیق کشیدم و گفتم 

 مرو به رواالن ...  مسلمه "باره و کمک کم اومد پایین و خندید و گفت ابروهاش رفت باال دو

 "نشسته

دهنم باز مونده بود و نمیتونستم از چشمای البرز چشم . حاال من بودم که مبهوت شده بودم

سرمو انداختم پایین  .میدونستم تمام صورتم سرخ شده . باورم نمیشد چیزی که شنیدم. بردارم

  .ظار این جوابو نداشتمتان. ردمو به دستام نگاه ک

  ". جز من منظورمه  "خودمو جمع و جور کردمو دوباره نگاش کردمو گفتم 
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 "این میشه سوال دوم "چشماشو ریز کرد و گفت 

 ". باید کامل جواب بدی. سوال اولمه. نه "

بالخره  .سعی کردم کم نیارم و نگاهمو ازش ندزدم. رفت عقب و به صندلی تکیه داد و نگام کرد

 "تو تا حاال عاشق شدی مها؟ "گفت 

 "اگه نشده بودم االن اینجا بودم؟ "لبخند زدو گفتم 

بالخره با لبخند . انگار داشت جواب منو مزه مزه میکرد و لذت میبرد . اونم آروم لبخند زد

 "جز من منظورمه "شیطونش گفت 

میخوام ... ما تو دو برابر منی ا. فرصتی برای عاشقی نداشتم... البرز من فقط بیست سالمه "

 "بدونم قبل من کیا بودن؟

 "این میشه سوال دوم"

 "کامل. حاال جواب بده. باشه سوال دوم میشه"

 "اما هیچکدوم مهم نبودن و نیستن... قبل تو خیلی ها بودن مها خیلی ها "

دم به جمله سعی کر. دهنم خشک شده بود ... مها خیلی ها بودن... خیلی ها بودن...خیلی ها 

 ... هیچکدوم مهم نبودن و نیستن. آخر تمرکز کنم

سرمو .  اما تنها چیزی که تو ذهنم می چرخید البرز بود در حال لذت بردن از دخترای دیگه

آب دهن خشکمو به زور قورت دادمو اما نتونستم چیزی . تکون دادم تا این افکار شاید پاک شه

خیلی وقت بود دیگه فکر نمیکردم . امید شده بودم خیلی وقت بود نا "بگم که البرز گفت 

 "فکر نمیکردم جفتمو پیدا کنم... آروم کنه که گرگ درونمو . کسی بیاد که عاشقم کنه

واقعا دوست نداشتم این بحث  "خودش ادامه داد . فقط تونستم به حرفاش سر تکون بدم 

 ". امشبمون باشه اما انگار اومدن اسم آزاده کارو خراب کرد 

 "بالخره که باید بدونم "

 "تا ناراحت شی؟. مها وقتی تو آینده تاثیری نداره چرا بدونی"

 "که تو رو بهتر بشناسم "

به اونا ... هیچ ارتباطی بین شناخت من و آدمهایی که گذرا تو زندگی من بودن نیست . نه  "

 "... فقط همین. برای آروم کردن گرگ درونم احتیاج داشتم
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 "ینتون نبود؟هیچ حسی ب "

 "مها با این سواال دنبال چی هستی؟  "

 " منم از چشمت بیافتم... شاید میترسم منم به سرنوشت اونا دچار شم ...خودمم نمیدونم  "

چه تضمینی ...اگه خیلی ها بودن که دیگه نیستن . اختیار اشکامو نداشتمسرمو انداختم پایین 

 هست من جز اونا نشم؟

 "... مها به من نگاه کن  "دستمو گرفت  البرز خم شد رو میزو

 "کن. نگاه. من. به ... مها "وقتی نگاش نکردم با لحن آلفا گفت 

یعنی این حسی که تو چشمای البرز میبینم . سرم بی اختیار بلند شد و تو چشماش نگاه کردم

 واقعیه؟ یعنی واقعا عشقه؟ 

رابطه ای را با قول و قرار شروع نکردم هیچ . من هیچ قولی به کسی ندادم که بزنم زیرش. مها "

به هیچ دختری نگفتم دوستت دارم یا حتی برام مهمی و بعد خالفش را نشون . و بعد جا بزنم

گذشته . امکان نداشت تو این سالها با کسی نباشم. خودت گفتی من دو برابر تو سن دارم. بدم

ره برگردم به اون زمان میدونم کار چون اگه دوبا. ازش شرمنده هم نیستم. را نمیتونم پاک کنم

آروم نمیشن ، جز با جفت  ،گرگ ها رام نمیشن . تو تو دنیای ما جدیدی  .درستی انجام دادم 

 ".خودشون

 ...جز با من . البرز جز با من آروم نمیشه . جز با جفت خودشون . جز با جفت خودشون

 "سوال سوم؟ "کیه داد و گفت البرز دستمو ول کرد و دوباره به صندلی ت. سر تکون دادم

 اما. تو ذهنم هنوز حرفای البرز تجزیه و تحلیل نشده میچرخیدن . یه نفس عمیق کشیدم 

 "اگه گرگ درونم هیچوقت آزاد نشه تکلیف ما چی میشه؟ "گفتم . سوال سومم آماده بود 

 "طلسم نشکنه؟ اگه این... چی میشه البرز  "دوباره گفتم . البرز فقط نگام کرد و چیزی نگفت 

تو این دنیا جز مرگ چیزی نیست . میشکنه. میشکنه مها  "سر تکون دادو گفت با این حرفم 

 "که چاره نداشته باشه

 "اما اگه فقط به دست گلبرگ بشکنه چی ؟ "ناخداگاه گفتم ... جز مرگ

 "...گلبرگ هم یه قیمتی داره... هر چیزی یه قیمتی داره "
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تو  هستایی ه چیزبرای همه ما ... منظورش معامله است. ستل نیمیدونستم منظور البرز پو

 ...اما برای گلبرگ چی میتونه باشه... حاضریم به خاطرش جونمونم بدیم هزندگی ک

 "حاال پیراهنمو بده "

 "چی؟". با صدای البرز از افکارم اومدم بیرون 

 "بدن خانمم لذت ببرماز نگاه کردن  هحاال نوبت من. سه تا سوالتو پرسیدی ! پیراهنم "

نفس عمیق کشید . باز کردم وخندیدمو آروم آروم دکمه های پیراهن ر. پس بیخیال نشده بود

از اینکه این قدرتو رو . و آروم  با حرکت دست من داد بیرون ریه اش نگه داشتتو اما هوا رو 

پیراهنو دادم ه ام دکمه ها که کامل باز شد آروم از یه سمت شون. البرز دارم خیلی لذت میبردم

 .  کنار که حس کردم لب و لوچه البرز آویزون شد

سعی کردم جلو لبخندمو . هیچی هم نیست  هدیده بود و فهمید اون زیر هیچی لباس زیرمود نب

 .انگار از چشماش سمت من آتیش میومد. بگیرمو پیراهنو کامل در آوردم

 "و بپوشیگفته بودم فقط پیراهن "چشم از تنم برنداشت و گفت 

 "یادم نمیاد گفته بودم چشم"

بلند شد و رفت . نمیدونستم چه نقشه ای تو سرشه . به چشمام نگاه کرد و مرموز خندید 

 " بیشتر دقت کنم پس یادم باشه برای دفعه بعد "گفت سمت قابلمه رو گاز و 

 . جدی بگیریم وقانون شماره یک ر: قانون شماره دو .  میدونستم تا تالفی نکنه بی خیال نمیشه

 

 :::::::::::::البرز 

گذشته من چیزی نیست که . کاری از دستم بر نمیومداما ... میدونستم مها ته دلش ازم ناراحته

بود که  من درست یا اشتباه این روند زندگی. اما ازش شرمنده هم نیستم. بهش افتخار کنم

 . ساخته والبرز امروز ر

شاید بخش انسانی . کنه تعطیل نمیو دگی جنسیش رهیچ گرگینه ای وقتی جفت نداره زن

س بین گرگینه ها ...سک. آروم نمیشهاما گرگ درونم . وجود من بتونه بی همدم آروم بگیره 

 . خوی گرگ قابل انکار نیست .انکارش کردنمیشه  خیلی طبیعیه ،
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انگار تو یه  به بشقاب غذاش خیره بود اما. به مها نگاه کردم که تو سکوت داشت شام میخورد 

 .دنیای دیگه بود

 "به چی فکر میکنی؟ "

  "به تو  "به من نگاه کرد و گفت . با حرف من سرشو بلند کرد 

 "فکر خوب یا فکر بد؟ "

 "...فکر بد "شیطون گفت خیلی 

  "من فکر بد خیلی دوست دارم ... اومممم "گفتم به سینه هاش نگاه کردم و  خندیدمو

 "نامرد . رز از اون فکرای بد نه الب "گفت  ایندفعه شاکی

 "تقصیر خودته لخت نشستی جلو من میگی داری فکرای بد میکنی راجب من  "

اوال من لخت نیستم  "گفت با اخم . دستاشو زد به سینه و ویو منو خراب کرد . مها اخم کرد 

 "...سوما . دوما تو مجبورم کردی اینجوری بشینم. لباس زیر تنمه

 "خودت بگو به چی فکر میکردی. تسلیم  " که ادامه نده  و گفتم دستمو بردم باال

االن باید خوشحال باشم تو به من دروغ نگفتی یا ناراحت باشم که به اینکه  "پوفی کردو گفت 

 "؟ حقیقتو میدونم 

شاید بهتر بود بهت حقیقتو  " سر تکون دادمو گفتم .پس همچنان تو بحث قبلیمون بود

 "نمیگفتم 

 "ترجیح میدم بدونم و ناراحت باشم تا ندونم و خوشحال. ..نه  "

 "پس باید االن خوشحال باشی من حقیقتو بهت گفتم  "

 "...هر چند جمله خودمو بهم گفتی  ... حق با توئه  "ابروهاشو داد باال و سر تکون داد 

 "ته چین شمالی دوست داشتی؟ "بحث را عوض کردمو گفتم 

مخصوصا اون . وای آره خیلی ترکیب جالبی بود "رق زد و گفت نقشه ام گرفت چون چشماش ب

 "زده؟  ای چه ترشی. وترش کنار گوشت سیب زمینی های ریز

 "سیما تو همه غذاهایی که درست میکنه رب انار میریزه . رب انار"

 "خوشمزه بود "

 "...پس .  خوبه "
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 .بلند شدمو جواب دادم .نذاشت ادامه بدم تلفن خونهصدای 

 "ه؟بل "

 "بیمارستانه امیر ... اما ... می دونم گفتی امشب واسه هیچی زنگ نزنیم... البرز "آرمین بود 

  "چی؟ بیمارستان برا چی؟"

 "االن اومدیم اینجا . از بیمارستان خبر دادن ... تیر خورده  "

 "آدرسو برام مسیج کن االن میام. باشه  "

 "...البرز "

 "بگو "

 "آوا مرده  "

 . باورم نمیشد ... ؟ آوا!آوا مرده . ان ایستاد انگار زم

 "البرز  "

 .و قطع کردم "میام  "فقط تونستم بگم 

 

 :::::::::::::::::مها 

 "چی شده ؟ "بلند شدمو رفتم سمتش . فقط بیمارستان رو شنیده بودم . رنگ البرز پریده بود

 "باید برم  "نگام کرد اما انگار اینجا نبود و گفت 

 "کجا؟"

 "لباس بپوش باید بریم بیمارستانمها سریع  "گار منو تازه دید سر تا پامو نگاه کرد و گفتان

 . اینو گفت و خودش رفت سمت طبقه باال

تو اتاق داشت موبایلش را چک . سریع دنبالش رفتم.  انقدر آشفته ندیده بودم وتا حاال البرز ر

اونم موبایلشو انداخت رو تخت . پوشیدم بدون اینکه حرفی بزنم لباس هامو برداشتم و. می کرد 

 "بریم؟ "نگام کرد و گفت . و لباس پوشید

 .و همراش رفتم طبقه پایین .سر تکون دادم

ن جمع کردن تخت یا حتی میز شام از خونه زدیم بیرون و بدو. بدون برداشتن ساک لباسا  

 .سوار ماشین شدیم
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 "چی شده البرز  "گفتم  دیگه نتونستم ساکت باشمو. به شلوغی شهر رسیدیم 

 "بیمارستانه. امیر تیر خورده  "بدون اینکه چشم از خیابون برداره گفت 

 "االن حالش چطوره؟... اوه  "

 " .آوا مرده... اما خبر بدتر اینه که ... نمیدونم "

و  وقتی نشونمو نگاه کرد. نگاه با محبتش . چهره آوا اومد جلو صورتم!!! دوست دختر امیر!!!! آوا 

 ...حرفی که زد 

 ...دیگه نیست ... با اونهمه امید و آرزو . مرده آوا  باورم نمیشد

 "...باورم نمیشه "

 .البرز فقط سر تکون داد

 "چی شده؟"دوباره پرسیدم 

البرز سریع رفت سمت بیمارستان اما یهو . اینو گفت و پارک کرد و پیاده شدیم "رسیدیم "

 "مها  متاسفم "و گفت  انگشتاشو تو دستم قفل کرد. ت دستمو گرفتا بهش برسمو  ایستاد

 .گرفتمتر محکم اما سر تکون دادمو دستشو . نمیدونستم منظورش چیه 

 . تقریبا خلوت بود  همه جا ساعت دوازده شب بود و. ژانس بیمارستان شدیمربا هم وارد او

 "امیر آزاد "البرز از پذیرش پرسید 

اتاق  اگه نرفته باشه هنوز. میخواستن منتقل کنن بخش  " منشی به دفترش نگاه کرد و گفت

 "انتهای راهرو 

. سه تا تخت خالی تو اتاق بود و رویا. ماتاق شدیوارد . تمام بدنم سر بود. قلبم انگار یخ زده بود

البرز رویا رو محکم بغل . زد زیر گریهتا مارو دید اومد بغل البرز و . و پف کرده  سرخبا چشمای 

  .بوسید وموهاش رکرد و 

 "منتقل شد بخش؟ "هاج و واج مونده بودم که البرز گفت 

 "همین االن . آره  "ق گفت هق هرویا با 

 "بقیه کجان؟"

 "رفت  رامینم همراه امیر... سامی و آرمین رفتن سردخونه"

 .از اتاق زد بیروناینو گفتو  "باشه شما بمونین اینجا تا من بیام"
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 "امیر خوبه ؟... رویا "یر لب گفتم ز. به هم نگاه کردیم 

 "... آوا دیگه نیست ...آوا... مها ...تیر خورده به ریه اش "سر تکون داد و با بغض گفت 

نشستیم رو تخت و دستش را گرفتم تو . مثل من سرد بود. بغلش کردم .رویا به وضوح میلرزید

 "چی شد اینجوری شد؟". دستم 

مارستان تماس گرفتن امیر و یهو از بی. از امیر خبری نبود. رسیدیم خونه ... هیچکس نمیدونه"

اما من زنگ زدم به . ندیم آرمین گفت به شما خبر . آوا تو جنگل تیر خوردن و بیمارستانن

... دیگه آرمین زنگ زد  ... با سامی اومدیم بیمارستان دیدیم آوا تموم کرده. جواب نداد البرز که

 "...آوا مرده ... مها 

 "...رم نمیشه باو "

 "... از شکارچیا متنفرم "

 "شکارچیا؟"

 "امیر و آوا تو حالت گرگ بودن.میگن شکارچیای غیر مجاز بودن"

انگار تمام اتفاقای مهم زندگی من با مرگ ... چیزی برای گفتن نداشتم. بازو رویارو نوازش کردم

 ...عقدم با مرگ آوا. تولدم با مرگ پدر و مادرم ...همراهن

 

 :::::::::::::::ز البر

اما . رامین گفت شرایط امیر مناسبه و جای نگرانی نیست .سامی زنگ زدم و رفتم پیش اونا هب

 .بیرون سرد خونه سامی و آرمین ایستاده بودن... آوا چی 

 "به خانواده اش خبر دادین؟ "ایستادمو گفتم ... چشمای هر دو سرخ بود 

 "هتره گفتم خودت خبر بدی ب. نه  "سامی گفت 

 "نمیدونی چه اتفاقی افتاده؟ "سر تکون دادمو از آرمین پرسیدم 

تو . کار شکارچیای غیر مجاز باید باشه. امیر چند لحظه بهوش اومد اما چیز زیادی نگفت  "

 ". حالت گرگ بودن و اونا بهشون شلیک کردن

 "کی بچه هارو رسوند بیمارستان "

 "یه خانواده که تو جنگل دور میزدن "
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 "مگه کجا این اتفاق افتاد؟ "

 "نزدیک آبشار "

آخه اونجا . ون نگاه کردممدست بردم تو موهامو به آس "اونجا چکار میکردن ؟! اونجا چرا "

و  نه خارج از قلمرو . فکر میکردم رفته باشن چشمه مقدست. چکار میکردی تو فصل توریست 

اتفاقی افتاد که اونارو به سمت آبشار  حتما. امیر انقدر بی دقت نبود. ی که پر از انسانهجای

 .کشوند

 " مید کارای اینجارو انجام می و سامی من با دخترا برو خونه،  "گفتم  آرمینرو به 

برگشت سمتم . یهو تو دلم نگران مها شدم و آرمین را صدا کردم . آرمین سر تکون دادو رفت 

 "پری پشت پنجره مها بود دیشب. تمام در و پنجره ها را چک کن قفل باشن "و گفتم 

 "دیدی؟ "با تعجب نگام کرد و گفت 

 "جای دستش رو شیشه بود  "

 .اینو گفت و رفت  "حواسم هست. باشه  "

 "قضیه پری ها چیه؟ "سامی پرسید 

 "بزار اول به خانواده آوا زنگ بزنم. داستانش طوالنیه  "

 "بهتر نبود میرفتیم حضوری میگفتیم؟ "

 "ا تا برسیم و برگردیم خیلی دیر میشهام... بهتر بود  "

 .سامی سر تکون دادو موبایلمو در آوردم

 :::::::::::مها

خوشبختیت آرزومه ، . و به صدای آروم آهنگ گوش میدادم سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم

 ...حتی با من نباشی ، حتی از خاطره هام جدا شی

 ...انگار برای آوا و امیر میخوند 

آرمین اومد دنبالمون و گفت . تو بیمارستان دیگه البرز را ندیدم... ه سرازیر شداشکام بالخر

اما چیزی . دلم میخواست البرز را ببینم .  البرز و سامی به کار های آوا میرسن .بریم خونه

 . بتونم بهش پیام بدمموبایلم هم نبود . نگفتم
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کاش میتونستم کاری کنم حالش  .ودبه رویا نگاه کردم که اونم مثل من به شیشه تکیه داده ب

 . کاش کاری از دستم بر میومد. بهتر بشه 

 "برگرد... آرمین  "یهو یه چیزی به ذهنم رسید و گفتم 

 "!چی ؟ "آرمین زد رو ترمز و گفت 

 "تو جنگل ...یادت رفت ... من میتونم امیر را خوب کنم. آرمین نیروی من "

 "چی؟ چه نیرویی؟ "رویا با تعجب گفت 

ترکیب . تو چند لحظه . مها زخم منو تو جنگل خوب کرد "آرمین داشت دور میزد و گفت 

 "نیروی زمین و نیروی گرگینه

 "آره مها؟ تو میتونی؟ "

 "فکر کنم ... آره "

 "میتونی اونو برگردونی؟...آوا چی ...مها  "

 "فکر نکنم ... نم رویانمیدو "! یعنی من میتونم؟... مرده ...آوا . از حرف رویا دهنم باز موند

 .موبایلش را در آورد و زنگ زد . سر تکون دادو برگشت به سمت رو به رو  

چرا نمیشه ... نیروی مها میتونه امیر رو خوب کنه ... داریم برمیگردیم... چیزی نشده ... البرز "

اینو  "ما میایم.. .شاید بشه ... البرز ... آوا چی ؟ ... حاال کامل نه اما تا یه حدی که میشه ! ؟

 .گفت و قطع کرد

 "چی میگفت البرز؟ گفت نریم؟ "آرمین گفت 

 "میگه امیر تو بیمارستانه یهو خوب شه شک میکنن"

 "چکار کنم حاال؟ بریم؟. اینم حرفیه "

آرمین از تو آینه نگام کرد و  "برای آوا میریم ... آره "نمیدونستم  کار درستیه یا نه اما گفتم 

 "مرسی "سمتم و گفت رویا برگشت 

اما اگه روزی بفهمم که میتونم و این فرصتو از آوا گرفتم هیچوقت خودمو . شاید نتونم 

 .نمیبخشم

 

 :::::::::::::البرز
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 ...بود نرسیده خودم فکر به چرا. کردم قطع را موبایل

 زخم از اینکه به توجه با هرچند. نبودم مها نیرو یاد اصال که بود سنگین انقدر آوا مرگ شوک

 .سازه دردسر امیر یهو شدن خوب هست پزشکیش مدارک تو و گرفتن عکس امیر تیرخوردگی

 .بشن مشکوک بهمون داره احتمال ما شدن خوب تر سریع بخاطر االن همین

 . آورد در افکارم از منو سامی صدای

 "شده؟ چیزی "

 "برمیگردن دارن ها بچه "

 "چرا؟"

 سوال دوباره بخواد سامی اینکه قبل. کردم روشن آوردمو در سیگارمو ". مها نیرو بخاطر "

 لحظه چند تو را آرمین زخم. داره گرگینه و زمین دختر ترکیبی نیروی یه " گفتم بپرسه

 "برگردون رو آوا شاید میگه رویا. کنه خوب تونست

 جدا بدن از روح... نداره امکان " گفت لب زیر غمگین و مبهوت.  میکرد نگام خیره فقط سامی

 "نداره امکان دیگه... میشه

 "کنه امتحان میخواد...  دیگه رویاست... آره " گفتم دادمو تکون سر

 "... کنه قبول نمیخواد رویا"

 ". همه از تر سخت. میاد کنار سخت مرگ با "

 یه راجب باید اما...  نیست مناسبی وقت میدونم... البرز " گفت و موهاش تو برد دست سامی

 "کنم صحبت اهاتب مهم قضیه

 مادر و پدر به تازه. بده رو آوا جسد دیدن اجازه و بیاد تا بودیم نگهبان منتظر سردخونه در جلو

 امیر و بود شده خراب عقدمون شب. نمیرفت گوشم از مادرش گریه صدای و بودم داده خبر آوا

 . مهمیه موضوع حتما! بزنه حرف چی راجب میخواد سامی شرایط این تو واقعا.  بود خورده تیر

 

 " میدم گوش.  بگو " گفتم زدمو سیگارو آخر پوک

 .شد خیره نامعلوم نقطه یه به و برداشت ازم نگاهشو.   بود مردد سامی حاال
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 و کرد نگاه من به بالخره. بگه تا دادم زمان بهش اما بودم تاب بی و کالفه درون از اینکه با

 "منه جفت رویا " گفت

 دوباره درونم گرگ من؟ کوچیک خواهر من؟ رویای!  رویا. کردیم نگاه هخیر هم به دقیقه چند

 االن بودم مطمئن نبودیم اینجا اگه.  نمیشد آروم اما.  کشیدم عمیق نفس.  بود رفته در کوره از

 فهمیدم که روزی از " گفت و عقب رفت قدم یه و شد حالم متوجه سامی. بیرون بود اومده

 ". بگیرم فاصله ازش کردم سعی

. باش آروم.  عاقل.  وفادار و صادق. گروه بتا.  سامی.  سامیه این. کشیدم دیگه عمیق نفس یه

 . شدم آروم یکم.  کنه نمی اشتباهی کار اون

 حسش خودت اما...  البرز نمیشم نزدیک بهش هیچوقت دیگه بگی تو اگه " گفت دوباره سامی

 " است کننده دیوونه من برا رویا از دوری...  کردی

 یه درونت گرگ. دنیاست این جهنم مثال. بود کشیده خودم. میکردم درک رو سامی حال

 و کرده کز گرگت دوری ازش وقتی. سخته باهش مقابله و میخواد وجود تمام با را چیزی

 داری آتیش تو انگار برسی بهش نمیتونی و نزدیکی وقتی.  دوشته رو دنیا غم انگار. غمگینه

 .میسوزی

 "چی؟ رویا اما "

 یا واقعیه خواستنش نمیدونم اما... سمتم میاد...  نمیدونم " گفت و شد خیره زمین به سامی

 "جوونیه شیطنت

 انگار میکنه رفتار جوری همیشه اما سالشه 31 فقط سامی...  بود جوون هم سامی! ؟ جوونی

 . تره پخته و بزرگتر خیلی

 "نشو نزدیکش موقع اون ات اما. میکنم صحبت رویا با " گفتم دادمو تکون سر

 ". بیاد رامین میگم.  امیر پیش میرم من " گفت و داد تکون سر کنه نگام اینکه بدون

 .میرسیدن بقیه و رویا دیگه االن. بود بهتر اینجوری "باشه"

 درست تماس چندتا با اما. ببینیم رو جنازه امشب نمیدادن اجازه. میومد داشت دور از نگهبان

 . شد
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 راه کارت تا بدی و بدونی قیمتشو کافیه. داره قیمتی یه دنیا این تو چیزی هر... یمتق... قیمت

 .بیافته

 

 

 ::::::::::::::::مها

 رو البرز و رفتیم حیاط انتهای سمت اینباربه. داخل رفتیم و کرد پارک بیمارستان بیرون آرمین

 .دیدم دور از

 .میزد قدم  بیتاب و بود جیبش تو دستش

 "داخل برن میتونن نفر دو فقط " گفت و دید مارو یمشد که نزدیک

 "پس برین البرز و تو " گفت کردو نگام رویا

 .شد سر هوا انگار شدیم وارد که در از. خونه سرد سمت رفتیم البرز با دادمو تکون سر

 . گرفتم رو البرز بازو

 "ستنی خوشایند اصال میبینی که چیزی  مطمئنی؟...  مها " کرد نگام ایستادو

 "کنم امتحان میخوام اما.  میدونم"

 .افتادیم راه و داد تکون سر بالخره و کرد نگام لحظه چند

 کوچیک های کمد با سرد و بزرگ اتاق یه به رسیدیم تا شدیم رد دیگه در یه از راهرو انتهای 

 ...اتاق سقف تا کف از

.  کرد بازش و کمد یه سمت رفت ما دیدن با نگهبان. میکردم فکر که بود چیزی از تر ترسناک

 . بیرون اومد کشو مثل تخت یه اون داخل از

 . بود طوسی برزنتی کیسه یه روش

 .کرد نگاه و کرد باز رو کیسه زیپ

 " میام دیگه دقیقه پنج " گفت و ما به کرد رو بعد

 .بیرون رفت اتاق از گفتو اینو

 . بودم شده خشک سرجام

 ... بود آوا جنازه روم به رو
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 ... بود جنازه ها کمد این امتم تو

 . بودم کرده یخ درون از

 "نداریم وقت زیاد " گفت و کرد نوازش بازومو البرز

 . آوا جنازه سمت رفت گفتو اینو

 به بالخره. ترسناکن که هان زنده.  ترینن ازار بی ها مرده. مرگه ما همه سرنوشت. مها نترس

 . البرز پیش رفتم کردمو قلبه ترسم

 به و کرد باز بیشتر رو کیسه زیپ البرز. پیچید دلم  بیرنگش لبای و آوا سفید ورتص دیدن با

 " خورده قلبش به نیر.  اینجاست " گفت و کرد اشاره آوا سینه قفسه

 ...کنم زنده را مرده بتونم من ممکنه مگه. مرده آوا. است احمقانه فکرم چقدر کردم احساس

 سالم آوای به.  زنده آوای به. کنم فکر زندگی به کردم سعی و آوا سرد سینه رو گذاشتم دستمو

 . آوا قلب صدای.  آره.  آوا قلب صدای به. اون عشق از پر و گرم قلب به.  آوا مهربون لبخند به. 

 . پیچید گوشم تو انگار

 ...بوم... بوم... بوم

 ...شد سفید جا همه... درون از کشید منو چیزی یه انگار اما کنم باز چشمامو خواستم

 

 :::::::::::::::::: البرز

 .  نمیشد باورم میدیدم که چیزی

 .  نداشت امکان

 .  بود ممکن غیر

 .  گرفت رنگ کم کم مها دست زیر آوا

 . شد ترمیم قلبش اما بود باز هنوز زخمش

 . رفت حال از بغلم تو کردمو بغلش. میافته داره مها کردم حس یهو

 "ترسید؟ دید را جنازه ؟ شد چی" گفت و تو اومد نگهبان

 "است؟ زنده انگار جنازه "

  "...مر گفته دیده دکتر اما.  میکنن فکرو همین خیلیا آره"
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 .شد ساکت آوا گرفته جون قیافه دیدن با

 "شد؟ زنده چرا این...  خدا یا " گفت و کرد نگاه من به بهت با 

  "... است زنده...  که گفتم "

.  شد زنده مرده یه. میگیرم تماس سردخونه از " گفت و گرفت شماره و اتاق تلفن سمت دوئید

 ".مقدم آوا

 . اتاق بیرون رفتم کردمو بغل را مها

 .  مها برای جایی نه بود صندلی نه

 . شد رد ما کنار از و شد وارد عجله با دکتر برسم ورودی در به اینکه قبل

 .کردن نگاه مها به تعجب با مهه. ما سمت اومدن قلوها دو و رویا بیرون رفتم که در از 

 "نشد؟ " گفت رویا

 ". رفت حال از مها اما...  شد " گفتم کردمو نگاه قرمزشو چشمای

 "شد؟ زنده " گفتن صدا یک همه

 و بود نزدیکمون که نیمکتی سمت رفتم  "سرش باال رفت االن دکتر " گفتم دادمو تکون سر

 نزدیکه ماشین " گفتم آرمین به رو. بود خواب ارانگ.  نبود سرد بدنش. اون روی گذاشتم را مها

 "داخل؟ بیاری میشه یا

 .رفت و گفت اینو "میپرسم نگهبانی از میرم االن "

 برانکارد با رو آوا دقیقه چند بعد و خونه سرد سمت اومدن عجله با هم دیگه پرستار چندتا

 .بیرون آوردن

 . دکتر تسم رفتم گفتمو اینو "بیام تا باش مها مواظب رویا"

 "؟ شده چی. دکتر "

 "عمل اتاق بریم باید. میزنه دوباره اما بود افتاده کار از و بود شده سوراخ قلبش. عجیبه"

 .رفتم دکتر همراه و دادم سرتکون

 

 ::::::::::::: مها

 .بود رویا بی خواب یه مثل
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 . بودم معلق فضا تو 

 . بود سفید جا همه

 . آروم و سفید

 . بمونم میخواست دلم

 . نداشتم بدی حس هیچ

 .  نداشتم حسی هیچ

 . نگرانی هیچ بدون مطلق آرامش

 موهای. بود زیبایی و آرامش از پر... بود آشنا چقدر. سمتم میاد داره یکی دور از کردم حس

 "... دخترم... مها"گفت و ایستاد روم روبه... مهربون چشمای نور رنگ

 !من؟! ؟ دخترم

 " هستم زمین الهه من... بشه دیر اینکه قبل بیا من با " گفت و جلو آورد رو دستش

 " ؟ زمین الهه ؟ بشه دیر" گفتم لب زیر و جلو بردم دستمو

 " بشن دور آوا و تو روح اینکه از قبل " گفت و داد تکون سر

  

 :::::::::::: البرز

 داشتم دیگه و رفته حال از ساعته چند. بود خواب انگار هنوز. اتاقم تخت رو گذاشتم رو مها

 .میشدم نگران

 .  برگردونه رو آوا تونست مها نمیشه باورم

 ما به بود نشده خوب کامل زخمش چون خوشبختانه. بخش بردن زخمش بستن بعد رو آوا

 . نشدن مشکوک

 . بودن کرده تعجب همه اما

 .آوا مادر و پدر تا پزشکی کادر از

 .گشتیمبر مها با رویا منو و بیمارستان موندن ها قلو دو

 .آوا مادر و پدر به حتی. نگن چیزی مها نیرو راجب کردم تاکید همه به
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 کنه کمک بتونه شاید که کسی تنها. نمیدونیم خودش و آوا روی رو مها کار این اثر هنور

 .متنفره تلفنی تماس از اونم.  کیومرثه

 .  باشه نداشته اطالعی مورد این تو میکنم فکر هرچند 

 .بوسیدم پیشونیشو کردمو زشنوا رو مها موهای

 .دادم مسیج کیومرث به برداشتمو گوشیمو

 "کنیم صحبت باید. اضطراری موضوع"

 . کردم نگاه ساعت به

 . صبحه چهار

 .ببینه پیاممو زودتر و باشه خیر سحر هنوز کیومرث امیدوارم

 .کشیدم دراز مها کنار

 .  کرد می آروم گرگمو مها چهره معصومیت و آرامش 

 .برد خوابم کی دمنفهمی

 

 کیومرث دادم، جواب موبایلمو.  بود خواب آروم همچنان مها. شدم بیدار موبایلم زنگ صدای با

 .  بود

 "سالم"

 "! کردین چکار شما" گفت فریاد با

 "چی؟"

 " خورده بهم دنیا تعادل تمام کردین؟ چکار دیشب "

 "! چی"

 و جسم تعادل. ریخته بهم ها گوی همه یدمد شدمو بیدار االن کرده؟ چکار دیشب مها.  البرز "

 رو توانایی این نداریم رو کسی حاضر حال در مها جز. کردین کاری یه میدونم. رفته بین از روح

 ".باشه داشته

 چکار ما...  زمین روی روح و جسم تعادل... کیومرث بین جهان های گوی... اومدم خودم به تازه

 "بده جواب. الو " آورد خودم به منو کیومرث صدای... کردیم
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 "کرد زنده رو مرده یه مها دیشب"

. کردیم چکار ما. من خدای. نمیشنیدم خودمم قلب صدای حتی...  محض سکوت... شد سکوت

 .  کردم نگاه مها به

 "کجاست؟ مها االن...  البرز "

 "اینجاست"

 "است؟ زنده"

 "چی؟ یعنی ".  خوردم جا

 "بیداره؟ میکشه؟ نفس است؟ زنده"

 "نیومده هوش به هنوز رفت حال از موقع همون از. نیست بیدار اما میکشه نفس"

 بدون داریم جسم دوتا همینه واسه پس... کردین چکار شما... نداره روح االن اون... من خدای "

 "روح

 حجم این.  درد حجم این. باشه داشته وجود وحشت و ترس حجم این نمیکردم فکر هیچوقت

 ...داده دست از روحشو من مهای... من مهای...مها... پشیمونی

 

 :::::::::: مها

.  هیچی. نداشتم حسی هیچ. بودیم معلق. میشدم کشیده سرش پشت و بود دستم تو دستش

 زیر. نمیدیدم کامل رو اطراف آدمای.  نور سرعت با اما میشدیم رد شلوغ شهر یه وسط از انگار

 "نمیکنم؟ حس هیچی چرا " گفتم لب

 "دادی دست از حتورو چون"

 "چرا؟! روحم؟"

 "برگردونی رو رفته روحش که نفر یه کردی سعی چون "

 "نه؟ شد زنده اون! آوا؟"

 "... رفته روحش اما برگشت جسمش "

 "رفت؟ چرا من روح"
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 نیروت از درست باید اما...  داری زیادی نیروی تو... بدونیم را خودمون حد باید همیشه... مها "

 این با "؟ میگم چی میفهمی...  بدی انجام نباید اما بتونی شاید هست کارایی یه. ..کنی استفاده

.  منی عزیز دختر تو " گفت و زد لبخند بهم. دادم تکون سر. کرد نگاه من به و برگشت حرفش

 بخاطر نمیخوام. کردم نگات زندگیت لحظات تمام... بود روزت یک وقتی دادم نجات خودم ترو

 شدو غمگین چشماش حرفش این با "...داره تاوانی یه چیزی هر اما. بدم ستتد از اشتباه این

 .رفتیم منو به کرد پشت دوباره

 دهنده نجات... نمیشد باورم... بوده مواظبم همیشه دور از اما مادر یه مثل یعنی... نمیشد باورم

 . بود من از اشتباه اینبار اما.  نبودم من مقصر اول دفعه. کمکم اومده دوباره زندگیم

 "منه؟ کار تاوان روحم شدن جدا " گفتم لب زیر

 "... بزنی بهم دنیارو تعادل کردی سعی چون... آره "

 "میمیره؟ آوا چی؟  آوا میشه؟ چی االن "

 " برمیگرده تو با هم آوا.  برمیگردی تو کنیم پیدا روحتو بتونیم اگه "

 "من؟ با"

 "آره "

 "برمیگرده؟ اونم ؟ چی درونم گرگ"

 " آره "

 "طلسمه؟ هنوز"

 "بشکنن باید جفتت و تو  رو طلسم اون "

 ...البرز منو... البرز

 "میتونیم؟ ما"

 "میتونه همیشه عشق"

 ... میتونه همیشه عشق...  عشق

 

 :::::::::::::::: البرز
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 هوش بی همچنان مها و آوا اما شده مرخص بیمارستان از امیر. مهاست بیهوشی روز سومین

 من اما. ببریم بین از هم اونارو جسم باید زمین توازن برای. برنمیگردن میگه مرثکیو. هستن

 .کنم حسش میتونم. برمیگرده مها. نیست مهم برام هیچکدوم دنیا یا زمین توازن. نمیتونم

 کنار از اتاق در صدای با. آوردم در رو بود دستش تو که سرمی و کردم نوازش رو مها موهای

 "تو بیا " تمگف شدمو بلند مها

 .  کرده پف چشمای با بود رویا

  "رویا؟ شده چیزی"

 از من اگه البرز...  کنیم تموم رو کار باید میگه... اومده کیومرث " گفت و شد سرازیر اشکاش

 . کردم وبغلش جلو رفتم "... نمیشد اینجوری نمیخواستم مها

 " برمیگرده مها باش مطمئن... بود مها خود تصمیم این"

 "... میگه کیومرث اام"

 "بزنه دست مها به نمیذاریم ما. نیست خدا که کیومرث " گفتم و بده ادامه نذاشتم

 دیگه اون. البرز نباش احمق " گفت و شد پیدا در قاب تو کیومرث که بود نشده تموم ام جمله

 "کرده شروع رو دنیا اون به سفر وقته خیلی روحس. برنمیگرده

 ". برمیگرده پس. برمیگرده میگم من " گفتم ایستادمو روش به رو سینه به دست

 "باشه تو دستور به که نیست چیزی این "

 "میدی گوش من دستور به پس منی گله جز تو اما.  شاید"

 آلفا مناسب دیگه شاید. برده بین از عقلتو عشق شاید " گفت و کرد نگام و شد گرد چشماش

 "نباشی بودن

 "کنه؟ ثابت واین میخواد کی اونوقت جدی؟"

 "من "

 "کنیم امتحان میتونیم " گفتم شدمو خیره چشماش تو

 به رو گرگ حالت تو کیومرث منو و مها کنار رفت رویا. شدیم تبدیل دو هر و داد تکون سر

 . ایستادیم هم روی
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 گرگ این و بود تخت روی روح بی جفتش. بود عصبی درونم گرگ.  سمتم اومد و کشید زوزه

  دادم دستور کیومرث به  بخورم تکون اینکه بدون. ببره بین از هم اونو جسم میخواست سیاه

 .جلو اومد دیگه قدم یه و کرد مقاومت اون اما.  کنه تعظیم

 .خوبه خیلی کیومرث مثل پیری گرگ برای... خوبه

 .دادم دستور دوباره و سمتش رفتم قدم یه

 .ایستاد و کرد مقاومت اما شد خم یکم کیومرث

. شرایط این تو و االن مخصوصا. بود سخت گرگم کنترل. نبود آزمایی زور برای یخوب وقت

 .کنه تعظیم داد دستور کیومرث به قدرت تمام با اینبار و کرد غرشی گرگم

 . کشید زوزه آروم و شد زمین نقس کیومرث

 .افتاد در درونم گرگ با نکرد درستی کار

 

 

 :::::::::  مها

 ما اما شد تبدیل کوهستان به دریا از و دریا به جنگل از و گلجن به شهر از برمون و دور

 .   میرفتیم همچنان

 :::::::::::: البرز

 . بود نشده سرخ هاش گونه. بود نزده لبخند. بود نکرده نگام بود روز 7. نداشتم رو مها بود روز 7

. نمیرفتم بیرون اتاق از. بگه چیزی مها راجب نمیکرد جرئت کسی کیومرث با درگیری بعد

 . بود کالفه. بود تاب بی درونم گرگ.  باشه تنها ای لحظه مها نمیخواستم

 . گرفتم مشتم تو دستشو کشیدمو دراز تخت رو مها کنار

 "برگرد... من پیش برگرد...  مها"

 :::::::::::::::مها

 . نمیکردم حس مکانو و زمان. بودیم رفتن حال در بود سالها انگار

 "بریم؟ باید چقدر"

 " نمونده چیزی دیگه "
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. بودیم محض تاریکی تو. ایستاد بالخره.  شد تاریک جا همه.  سنگی غار یه. شدیم غار یه وارد

 میخوام ازت بره اینکه قبل.  بشه رد دیوار این از باید روحت.  مها همینجاست " گفت آروم

 ".  بشی یکی باهاش

 گفتم لب زیر! شکلیه؟ چه من روح یعنی. نمیدیدم خودمم که تاریک انقدر. بود تاریک جا همه

 "چطوری؟ "

 "میفهمی خودت "

 . ای شیشه و سفید گرگ یه.  بود سفید گرگ یه اومد سفید نور یه تاریکی تو

 .کردم نگاش  

 ... گرگ یه. گرگه یه من روح 

 ... ماه نور مثل. سفید رنگ به گرگ یه 

 ... البرز حرف مثل

 "دخترم باش خودت مواظب " گفت زمین الهه  برسه بهم اینکه قبل

 .پیچید گوشم تو صداش

 . دخترم باش خودت مواظب. دخترم باش خودت مواظب

 .  کردم نگاه سفید که هر لحظه بهم نزدیکتر میشد گرگ به

 .بود من دنبال اونم انگار. بودم منتظرش همیشه انگار

 .به چشمام خیره بود .میدید منو

 وارد عمیق نفس یه مثل. شدید باد یه مثل.  دریا بزرگ موج یه برخورد مثل و اومد سمتم به

 .  شد من وجود

 

 ::::::::::::::::::البرز

 نمی ترک رو مها من برنگرده وقت هیچ اگه حتی. بود دستم تو مها دست بودمو خیره سقف به

 ... هشاید بتونم با گلبرگ معامله کنم مها برگرد .کنه زندگی مها اما بدم زندگیمو حاضرم. کنم

 را نفسش اولین و شده غرق که آدمی مثل. بیرون کشید افکارم از منو مها عمیق نفس صدای

 .کشدار و عمیق نفس.  میکشه نجات بعد
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 .برام بود دوباره زندگی مثل

 .  کنارش نشستم چرخیدمو

 " مها"

 .   بود بیهوش همچنان اما

 ...نبود داغ اما ودب گرم. بوسیدم لبشو شدم خم آروم کردمو نوازش را اش گونه

 .بستم چشمامو و پیشونیش به دادم تکیه پیشونیمو

 "... دختر نمیکشم تو بی... برگرد " گفتم لب زیر.  کشیدم نفس را مها تن عطر

 ... کردم حس دوباره رو مها روح عطر... بود شده کامل دوباره مها تن عطر من خدای

 . برگشته مها روح

 ...و بارون و اسی بوی کشیدم عمیق نفس دوباره

 ...   زمین و بارون و یاس بوی... نمیشد باورم

 .کردم بو دوباره رو مها گردن کنار

 . زمین...  و بارون و یاس

 "... مها...  من به برگرد مها...  مها"

 

 :::::::::::::::::: مها

 و مغ شدید حس. داشتم غم حس اینبا اما. بودم ور غوطه اضف تودوباره و شد سفید جا همه

 . تنگی دل

 .  نمیتونستم اما بدم جواب بهش میخواستم.  دور خیلی از. میومد دور از انگار البرز صدای

 .بود کرده بیشتر وجودمو غم حس البرز به دادن جواب تو ناتوانیم

 . تونستم نمی اما کنم گریه میخواستم

 ...میشد دورتر و دور البرز صدای

 .  نمیومد در ازم صدایی اما کنم صداش کردم سعی توانم امتم با. نذار تنهام.  نرو... البرز

 ...شد محو دیگه البرز صدای

 .بود بسته رو گلوم راه دلتنگی و بغض.  کنم گریه نمیتونستم حتی
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 ::::::::::::::::::::::: البرز

 جنون مرز به درونم گرگ. میشد تر دور لحظه هر انگار.  میشد کمتر لحظه هر مها گرگ بوی

 .بود هرسید

 .کشیدم عمیق نفس مها گردن کنار

 .میشد دور ازم داشت

 . میکنم چکار دارم نفهمیدم

 .گرفت تصمیم که بود درونم گرگ

 . گرفت گاز دوباره رو مها نشون جای قدرتش تمام با

 .....صدای آه مها تو گوشم پیچید

 

 .ادامه دارد 

شد جلد دوم بصورت پی دی اف براتون  ادامه رمان روزانه در کانال ما آپلود میشه و وقتی کامل

 .گذاشته میشه

 TheFoggyMoon@کانال تلگرام ما 
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