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 محدثه فارسی ( کاربر انجمن یک رمان)mohadeseh.f | رمان میشا دختر خوناشام 

 

 

 

 

 

 این کتاب در سایت یک رمان آماده شده است

www.1roman.ir 

 

 1189کد رمان: 

 ناظر: سیده پریا حسینی

 .رمان میشا دختر خون آشام به درخواست نویسنده، توسط ویراستار، بازبینی نشده است

 

 !دختر خوناشام نام رمان: میشا

 (محدثه فارسی) Mohadeseh.f :نام نویسنده

 .العاده طنز، هیجانی، کمی ترسناکژانر رمان: فوق
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 :خالصه

 .به نام خداوندی که در همین نزدیکی است

 

 .آشامه...اما از شرقه...کلی فرق داره میشا دختری که خون

 .آشاما فرق داره داستانش با همه خون

 

 .ریزی مخالفه... ولی تقدیرش میشه خون خوردن و تغذیه کردنبا خون و خوناز جنس ایرانه و 

 .تو راهش دوستانش مثل خودش قربانی میشن

 

ها خون آشام هستن... ولی من یه تصمیم ها غربیها یا فیلمها اگه دقت کرده باشید توی رمانبیشتر موقع
اصلی داستان ما خون آشام هستش امیدوارم  گرفتم... این خون آشام رو به سبک ایرانی بنویسم. شخصیت

 .خوشتون بیاد... مثل همیشه به یاری خدا و همراهی شما دوستان میریم که شروع کنیم

 

 کرد؟ روزی برسد که نتوانم انسان بمانم؟کی فکرش را می

وحشت ها های زیادی از آنهایی که انسانتمام احساسات انسانی من کشته شود و من هم بشوم عضو همان
 .دارند

کرد که روزی برسد و من پا بگذارم روی تمام نقاط احساساتی روحم و اما روحم به کی فکرش را می

 ها زندگی کند؟آسمان برود و جسم ترسناک من روی زمین بماند و باتمام سختی

 !آری این منم... دختری از جنس شرق... ولی انسان نیست! اون یک خون آشام است

 

ای کج کرد و گفت: اه حالمو بهم زدی، من دامسم رو باد کردم و ترکوندمش... رها قیافهیه بار دیگه آ

 موندم

 کنی؟جوری انقدر باد میاین آدامسو تو چه
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 !ای گفتم: حرص نخور جوجو... خشک میشهچشمکی زدم براش و با لحن بامزه

 .اشن... دارن میاناش رو ازم گرفت؛ یهو پرید و گفت: اوناهی توپی بهم رفت و نگچشم غره

 .من: هیـس، بابا آبرومون رو بردی

 !ماشین جلومون ترمز کرد و قیافه جواب امیر نمایان شد، چشمکی زد و گفت: بپرید باال که دیره

طوری زدم تو سرش و نشستم تو ماشین، شایان با اون نیش بازش که نشسته بود پشت فرمون گفت: چه

 جیگر؟

 !بم، زود برو دیگه بابا، اه دیر شد کالسلبامو غنچه کردم و گفتم: خو

 .زدیمکرد و من و امیر جیـغ می، طبق معمول رها داشت سکته میخندید و پاشو گذاشت رو گاز

 !زد؛ عشـــق سرعت داریم دیگه باباالبته امیر عـــربده می

ا اخم گفت: مگه جلوی در دانشگاه وایسادیم، از ماشین پریدیم بیرون و کولمو پرت کردم سمت امیر، ب
 خودت فلجی؟

 .من: تا حمالی مثل تو هست... نیازی به دستای خوشگل خودم نیست

 شایان زد بهش و گفت: زود باش پسر، یه تمرکز کن ببین استاد اومده یا نه؟

 .تونم آینده و گذشته رو ببینمازنم؛ چه گوهی خوردم به اینا گفتم من میامیر: بابا به خدا من فقط حدس می

قعیتش امیر یه جورایی عجیب بود، انگار جادوگر بود؛ ولی مسخره هست، من به این چیزا اعتقادی وا
 ندارم،

 !شد ما اسمشو بزاریم جادوگر یا ساحرهتونست گذشته و آینده رو ببینه ولی دلیل نمیامیر می

 .رها: اه امیر بدو دیگه

باز کرد و گفت: دقیقا دو دقیقه دیگه امیر سری تکون داد و چشاشو بست؛ منم بهش زل زدم، چشاشو 

 .میره تو کالس

 .گیریم که باید با تمام سرعتمون بریم تو کالسمن: پس نتیجه می

کرد هم کوله تا حرفم تموم شد با نهایت سرعت دویدیم، خیلی با حال بود امیر هم کوله خودشو حمل می

 !منو

سال داشتیم ولی  19. هممون هم همسن بودیم، نفره بودیم؛ من و رها و شایان و امیر.. 4ما یه اکیپ 
 !بزرگمون، شایان بود...از نظر ماه تولد
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 آوردیم... شایان وضع مالیای هم نداشتیم؛ دوستای عادی بودیم و خل بازی در میهیچ رفاقت عشقوالنه

 !لیاردرطور ولی من و امیر وضعمون بد نبود، نه مثل شایان و رها میتوپی داشت، البته رها هم همین

آمدش باال بود، خب خداروشکر. امیرم بابا و بابای من کارخونه فرش داشت؛ همون فرش بافی، در

 مادرش

 !ی خیلی فجیعی مردن و پیش خالش بزرگ شده بودتو یه حادثه

 !توجه به بقیه نشستیم سرجاموندر کالس رو شاپ باز کردیم که همه پریدن، بی

 م که استاد دقیقا سر دو دقیقه اومد سر کالس، البته با یه پسر خیلی جذاب،خندیدیگفتیم و میداشتیم شر می

 .خورهها نمیقدر خوشگله، ولی قیافش به ایرانییا امام حسین غریب... چه

 .کنماستاد با لبخند اشاره کرد پسره بره بشینه، دقیقا کنار من...وای االن من غش می

 !ب و با نظم اومد سمت میز، وای چشاشوسمت چپ من میز خالی بود؛ پسره خیلی مود

 یه نیم نگاه به من انداخت و لبخند نشست روی

 .در بودی امیر دربهلبش، حس کردم چیزی خورد تو پهلوم، دستای فلج شده

 من: چته وحشی؟

 !امیر: بابا خوردی پسره رو

 .من: جون امیر زده به سرم تورش کنم

 خندید و گفت: خاک تو سرت

 .خته تا الل بشیم، همه زل زدیم به استاداستاد زد به ت

 .استاد: خب ما یه دانشجو جدید داریم، البته ایرانی نیستن و از آمریکا اومدن

 .ای گفتم:ِهلـوگردنم رو چرخوندم سمتش و با یه لبخند دلبرانه

 .لبخندش عمق گرفت و گفت: سالم

 !ِاِا خاک تو سرم، این فارسی حرف زد

 .زنه کهتر حرف میفتم:استاد ایستگامون رو گرفتی؟ از من فارسی قشنگرو کردم طرف استاد و گ

 .همه زدن زیر خنده، استاد که به این لحن و شیطنتای من عادت کرده بود با لبخند گفت: دختر امون بده
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 .جا و خودتو معرفی کنسرم رو تکون دادم که استاد صداش زد: ریکی بیا این

 ، موها بور، چشما عسلی،ایای، چه قیافهنار استاد وایساد، بابا چه جذبهپسر خارجکیه، بلند شد و رفت ک

 !دماغ عملی، صورت گوگولی، دیگه من غش

 .پسره شروع کرد به حرف زدن ولی معلوم بود لهجه داره

ام به خاطر کارشون ریکی: سالم، من ریکی فایترز هستم، اوم باعث افتخاره من بین شمام، خانواده

 مجبور

 .اجرت در ایران شدن، امیدوارم منو به عنوان دوست خودتون قبول کنیدبه مه

 .حاال منم که مثل همیشه دلقک، داد زدم: بـزن دست قشنگــه رو

 شایان و رها و امیر شروع کردن دست زدن و بقیه هم با خنده شروع کردن دست زدن، منم اون وسط

 .اومدجا میبود که بوش تا اینچهار پنج تا سوت زدم که استاد بدبخت انقدر خندیده 

ریکی هم فقط یه لبخند زد و زل زد به من، یا هللا، تورش کردم رفت؛ رو کردم طرف امیر که زل زده 

 بود

 .به ریکی یه جور عجیب. زدم بهش و ابرومو انداختم باال و گفتم: عملیات با موفقیت انجام شد

 .ی اومد نشست سرجاشای کرد و دوباره زل زد به ریکی... ریکامیر خنده

مونی گرفتم و گوش سپردم به درس، به قول یه عزیزی که می،فرماید ز گهواره تا گور دانش دیگه الل
 بجوی؛

که تورش حال از اینکردم، تمام مدت ریکی زل زده بود به من، منم خوشمنم داشتم همون کار رو می

 .کردم

 .یدتونید برها میاستاد دفترشو بست و گفت: خب بچه

 .کیفمو دوباره پرت کردم سمت امیر که گفت: اه میشا

 ای کردم و گفتم:جون میشا؟خنده

 .کنهجوری امیر رو خر میشایان: نگاش کن عوضی چه

 .که کیفمو بیاریرها:بیا منم تو رو خر کنم، مگه این

 .شایان چپ چپ نگاش کرد و گفت: خفه
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 خواستم تفریح کنم چیه مگه بابا؟ب میریکی بلند شد و من رفتم سمتش، وای بسم هللا، خ

 .تونید بیاید تو جمع مامن:اگه دوست دارید می

 .پسره لبخندی زد و گفت:اوه حتما

 !امیر اخم کرد: نگاش کنا، شیطونه میگه یه هلیکوپتری پیاده کنم رو صورتش

 .س زدیم بیرونرها که ذوق مرگ شده بود، شایان هم نیشش باز، فقط امیر بد رفته بود تو هم، از کال

 !هات غرق شدهزدم به امیر و گفتم: چته بابا؟ نبینم کشتی

 .تونم اطالعات زیادی ازش بگیرمامیر: میشا حس خوبی به این پسره ندارم، گذشته خوبی نداره؛ نمی

 .خوایم بخندیمجوری میها گذشته، االن رو باش که چهخندیدم و گفتم: برو بابا، ولش کن گذشته

 .هشا زیاد دور و برش نباش، انرژی منفی میده به منامیر: خوا

 .ابرومو انداختم باال و گفتم: اوه انرژی منفی رو باش؛ باشه بابا، هر چی تو بگی ایس

 .دستشو انداخت دور گردنم و گفت:خیلی گلی

 کنید؟رفتیم سلف و ساندویچ سفارش دادیم. ریکی با لبخند گفت:خب خودتون رو معرفی نمی

 ساله، 19ساله، ایشون رها امیری هستن  19ب من میگم، ایشون شایان ساجدی هستن من: خب، خ

بینی خیلی گل و گالب و خوشگل و ناز و جوجو، میشا ساله و منم که می 19ایشونم امیر جهانی 

 .ساله 19فرهمندی هستم 

 .شایان: اه اه حالم بهم خورد

 .رها: اعتماد به سقف باال

 برات دود کنم؟خوای امیر: یه اسپند می

 .بختم رفقاریکی خندید وگفت: خوش

 .همون موقع گوشی شایان زنگ خورد

 من: گیرل فرندته؟

 .شایان: خفه بابا، سعیده

 گوشی رو گذاشت دم گوشش و گفت:جانم سعید؟
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 .ها هم میگم، قربونت... یاعلیخب؟ جون من؟ ایول داری به موال، حتما، حتما به بچه

 م:چی گفت چی گفت؟من پریدم رو سرش و گفت

 .ور بهت میگمشایان:اه خفم کردی، هیچی بابا اگه بری اون

 خیلی ریلکس نشستم سر جام که همشون زدن زیر خنده، یعنی انقدر فضولما

 های تهرانم دعوتنشایان: سعید زنگ زد و گفت فردا شب یه جا پارتی خیلی توپیه، میگه کله گنده

 .رها: یوهو

 .امامیر: من که پایه

 .تونم بیامریکی:منم می

 .شایان:آره، حتما

 : بعدش برگشتن سمت من و یه نگاه ناراحت به من انداختن. لبخندی زدم و گفتم

 من: چیه؟

 امیر: یعنی تو نمیای؟

 من: بابامو نمی!شناسی؟

 :رها پوزخندی زد و گفت

 .رها: تو که به اجازه بابات نیازی نداری، بیا دیگه

 .گذرهشایان: بدون تو خوش نمی

 .تونم بکنمکار میمن: باشه، حاال ببینم چی

اون روز کلی با ریکی حرف زدیم، امیر هنوزم بهش احساس خوبی نداشت؛ ولی به نظر من ریکی یه 

 پسر

 !عجیب بود، یه پسری که آروم و مرموز بود

 :پیاده شدم و گفتم

 .من: دمت جیـــــز شایان

 .رها بوسم کرد و گفت: امیدوارم بیای
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 .یر: اومدنی شدی یه تک به من بزنام

 .من: باشه بابا، خداحافظ

 .ی ویالیی لعنتی، که من ازش متنفرمازشون خداحافظی کردم و در خونه رو باز کردم، این خونه

 .ور تینا حالت رو اصال ندارمبا ورودم فضول خانوم اومد جلوم، پوفی کردم و گفتم: برو اون

 دونه تو با پسرا میری و میای؟نه؟ ببینم بابا می خارهپوزخندی زد و گفت: تنت می

 بهش حمله کردم و گفتم: این به تو مربوط نیست فهمیدی آشغال؟

 .یهو سیما از آشپزخونه اومد بیرون و گفت: چه خبرتونه دوباره؟ میشا دنبال دردسری؟ باید به بابات بگم

 .من: خفه تو یکی، من رو از بابام نترسون

ها رفتم باال و رفتم تو اتاقم، در رو محکم بستم. تا جا کردم و از پلههم، کولمو جابهخشمگین خیره شد ب

 وقتی

 !من تو این خونم اعصاب ندارم، مقنعمو کندم و به عکس روی میز خیره شدم، چه زود رفتی هه

ختن به سالش که از شوهر قبلیش بود، خودشون رو اندا 2سالم بود با دختر  4سیما زن بابام بود؛ وقتی 

 بابام،

تیپ، من فقط دو سالم بود مامانم رو از دست دادم و خوب کی از بابام بهتر؟ پولدار، خوشگل و خوش
العاده آشغالی بود، همیشه یا خودش یا دخترش منو مینداختن بابام بعد دو سال زن گرفت. سیما آدم فوق

 .زیر دست بابام

که فر بودم؛ اما بابام تینا رو خیلی دوست داشت با اینیه روز خوش باهاشون نداشتم و همیشه ازشون متن

 .بچه خودش نبود

 !ام امیر وشایان و رها بودنتنها امید و خانواده

رفتم پارتی، شده لج سیما رو در بیارم لباسم رو عوض کردم و رو تخت ولو شدم؛ باید فردا شب حتما می
 .ی تینا: میشا افتخار بده بیا شامتا فکر نکنه خبریه تو این خونه. صدای در اومد و صدا

 .من: باشه تو گورتو گم کن من میام

 ..رفت و منم موهام رو بستم و از اتاق رفتم بیرون، بابا هم اومده بود

 .من: سالم بابا

 بابا یه نگاه بهم انداخت و با لبخند گفت: سالم دخترم خوبی؟
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 سری تکون دادم و گفتم: خوبم، خسته نباشید؟

 .بابا: ممنون

قدر سخته با یه مشت آشغال البته دور از جون بابام بشینی و تو یه سفره دونید چهنشستیم پشت میز، نمی

 غذا

 .کرد ولی دوستش داشتم، باالخره بابام بودکه بیشتر وقتا دعوام میبخوری؛ بابام با این

 !وسط غذا خوردن بابا گفت: میشا چه خبر از دانشگاه

 .من: هیچ، خوبه

 .گذرهخندی زد و گفت: با دوستایی که میشا داره معلومه خوش میتینا پوز

خوای میشا رو جمع کنی؟ هر روز داره با چپ چپ نگاش کردم، که سیمای آشغال گفت: حمید کی می
 این دو تا

 !پسرا میاد

 .اتبابا یه نگاه تیز بهم انداخت پوزخندی زدم و یه نگاه تاسف بار به سیما انداختم وگفتم: متاسفم بر

 .بابا:بسه میشا

خورم یه روزی برسه رفت، قسم میدوباره یه پوزخند همراه بغض زدم؛ غذا به سختی از گلوم پایین می
 .که من، این سیما رو از کارایی که کرده مثل سگ پشیمون کنم

 .سیما:واال به خدا ما آبرو داریم تو این محل

 .گفت، سیما هم ضایع شد و الل شدبابا هیچی نمی دادم، ولیقاشق و چنگال رو با تمام توانم فشار می

 .خوام برم تولد یکی از دوستام، گفتم در جریان باشیدیکمی که گذشت گفتم:بابا من فردا می

 های دختر و پسریه؟اومد گفت: وا خوبه دیگه، البد از این مهمونیتینا که داشت چشاش در می

 .بابا:حق نداری بری

 .بشقاب که شکست، بابا تعجب کرد از رفتارم عصبی قاشق رو کوبیدم تو

 .خواد میرممن: مگه من بــرده و اسیـــر شمام، هر جا دلم می

 .بعد غذا رو پرت کردم طرف سیما و گفتم: دستت درد نکنه سیما خانوم بابت آشغالی که درست کردی

 اتاقم، در رو قفل کردم و های سیما و دعواهای بابا توجه نکردم و رفتم توگریها و وحشیبه جیغ جیغ
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 !رو تختم ولو شدم. سعی کردم به هیچی فکر نکنم، باید برم به ایـــن مهمونی... باید

 امروز کالس نداشتم برای همین از صبح مشغول این بودم که برای پارتی امشب چی بپوشم، جلوی آینه

گیر، رنگ وحشی و پاچه وایسادم. خب خداروشکر قیافه قشنگی داشتم؛ چشم و ابرو مشکی و چشمای

 چشمام

زد، دماغم خوب و معمولی و دهنم مناسب صورتم، نه زیاد عجیب بود، آبی و سبز قاطی بود و برق می
 گنده

رسید... خب بهتره امشب یه تیپی بزنم که بتونم و نه زیاد کوچیک، موهام هم بلند بود تا سر باسنم می
گ پوشیدم که پارگی داشت، یه تاب سفید پوشیدم و روشم یه العاده تنحسابی بترکونم. یه شلوار لی فوق

جلیقه لی پوشیدم. موهام رو هم دم اسبی بستم و آرایش چشمم هم یه خط چشم و ریمل و رژ هم یه رژ 
ای زدم، رژ گونه آجری رو هم زدم و مانتوی خفاشی مشکیمو تنم کردم، شالم هم انداختم رو سرم و قهوه

 .قدر جلف، اوف قربون خودم برمرو هم پام کردم. چهآدیداسای خوشگل سفیدم 

 ها رفتم پایین، سیما خانوم که کونشو زده بود رو مبل یه نگاه به من انداخت وکیفمو برداشتم و از پله

 .گفت: نشنیدی بابات گفت حق نداری بری

 .گوریه من: فضولیش به تو نیومده، تو بلند شو فعال دختر خودت رو جمع کن معلوم نیست کدوم

 .اسسیما:دختر من مدرسه

 غروب بازه؟ 6ای تا ساعت پوزخندی زد مو گفتم: جدی؟ کدوم مدرسه

 .بردم، یه پوزخند دیگه هم زدم و از خونه رفتم بیرونخورد و منم لذت میخیلی داشت حرص می

 !ماشین جرسیس خوشگل شایان جلو در بود، امیر یه سوت زد و گفت: واو چی شدی

 .اختم باال و گفتم:مثل همیشه عالیمابرومو اند

 .رویی جوابم رو دادنشستم تو ماشین و در کمال تعجب ریکی رو هم دیدم، بهش سالم کردم که با خوش

 .امیر با کنایه گفت: آقا ریکی بنده خدا با تهران آشنایی نداشت گفتیم بریم دنبالش

 .ریکی خندید و گفت: باید ممنون باشم

 .یه سوت بلند زدم که ریکی با تعجب نگام کردنگام افتاد به رها، 

 !قدر جلف شدی؟من:رها چه

 .بعد آدامسمو باد کردم و ترکوندم، رها ایشی گفت و روشو کرد اون طرف
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حالی من و رها جلوتر از پسرا راه افتادیم، گرفتن دیگه، باخوشوای جون من این پارتیه؟ یه عروسی می
یم؛ زنگ رو زدیم که صدای یه پسر با آهنگ دوپس دوپسی اومد ممون حسابی از تیپ ترکونده بوده

 .بیرون

 پسر: کیه؟

 .شایان اومد جلو و گفت: منم سعید باز کن

 .جا رو، چه رقص نوری، چه آهنگیدر باز شد و همه رفتیم تو، آخ چه کیفی کنیم، وای خدا این

 .ون و گفت: خوش اومدید، من سعیدمجا قرم گرفته بود، یه پسر جیگول میگول اومد سمتممن که از همون

 به به، آقا سعید پس اینه؟

اشاره کرد بریم تو یه اتاق و لباسامون رو عوض کنیم، منو رها رفتیم تو اتاق پرو، من مانتو و شالم رو 

 .در آوردم

 .رها گفت: ایول چه تیپ اسپرت با حالی زدی

 .ابرومو انداختم باال و گفتم: عوضش تو خیلی جلف شدی

 ها همه رو من بود. اوف چه آهنگی، دیدم امیر اسکل هنوزای کرد و با هم رفتیم بیرون، نگاههخند

 کنه.، با آهنگی که گذاشته شد دیگه نه من و نه رهانیومده وسطه، ریکی هم با خنده داره به امیر نگاه می

 .و نه شایان طاقت نیاوردیم و رفتیم وسط، یه آهنگ که مخصوص ما بود

 ! العاده توپیه آهنگ فوق(SORRY FOR PARTY ROCKINGبه نامLMFAO آهنگ)

 .آوردیم و مرده بودیم از خندهجاتون خالی اون وسط کلی مسخره بازی در می

 همه حلقه زده بودیم تا یکی یکی بیان وسط و یه حرکت پیاده کنن، نوبت امیر که رسید مرده بودیم

اد فکای ما رو جمع کنه، چه رقص خفنی داره؛ چه از خنده. یهو ریکی رو فرستادن وسط، یکی بی
کوپتری رفت. من رو فرستادن، خب منم رقص پام عالی... پا به پای ریکی شروع کردم و یه جای هلی

 SORRY FOR PARTY ROCKING:ای جیغ زدمآهنگ دستامو بردم باال و با قیافه بامزه

ور، ب دهنم رو قورت دادم و رومو کردم اینیهو صدای منفجـر شدن بلند شد، همه خشکمون زده بود؛ آ
 عه ریکی کو؟ کجا غیبش زد؟

 خوند و صدایای میای شد؛ صدای آهنگ خاموش نشده بود و با صدای بلند و کر کنندهیا خدا چه همهمه

 .گشتم، جیغ زدم: امیــر... شایانها میها هم بلند شده بود. دنبال بچهجیغ بچه
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 .واقعا وحشت کرده بودم؛ ساختمون منفجــر شده بود و آتیش گرفته بود یهو سه متر پرت شدم عقب،

 .کردمهمه با جیغ فـــرار کردن بیرون، حس کردم داره چشمام بسته میشه، رو گلوم احساس سوزش می

 .دونم چرا حس کردم چشمای ریکی قرمز شدهدید ولی نمییهو ریکی باال سرم ظاهر شد، چشمام تار می

 برد سمت دهنش و بعد دو دقیقه گذاشت تو دهن من، اه ایــن چیــه؟یهو دستش رو 

داد، کردم دستشو بر دارم ولی اون بیشتر دستشو فشار میکردم، هر چی سعی میمــزه خون رو حس می

 .دونم چی شد و چه اتفاقی افتاد که چشمام بسته شد و جهانم سیاه شدنمی

 .جاست؟ آخ گلوم، دستمو گذاشتم رو گلوم، پرخون شده بودجا کبا صدای جیغ پریدم، یا ابالفضل این

 !ای و کرمیجا کجاست؟ به دور و برم نگاه کردم؛ یه اتاق خیلی بزرگ و تمیز با ترکیب رنگ قهوهاین

کردم که در باز شد و ریکی اومد تو، یهو تمام ماجرای ور رو نگاه میور و اونطور داشتم اینهمین
 دیشب

 !ا نگرانی پریدم و گفتم:سمــت من نیا!بهت گفتم سمت من نیااومد تو ذهنم، ب

 .دستاش رفت باال و گفت:خیلی خوب، خیلی خوب آروم باش

 من: دوستای من کجا هستن؟

 . هاشونخندید و نشست رو صندلی و گفت: خونه

 خوام برم، وسایل من کو؟من: می

 .ناهاشدوباره خندید و به روی مبل کنار تخت اشاره کرد و گفت: او

آب دهنم رو قورت دادم و آروم آروم به سمت مبل حرکت کردم، تو سه سوت مانتوم رو تنم کردم و شالم 
کردم؛ چشماش خیلی وحشی شده بود، رو انداختم رو سرم؛ خواستم برم که دستمو گرفت، داشتم سکته می

 !تونم بگم ترسناکمی

 .ریکی: قبل رفتنت باید یه کاری برات بکنم

 رو قورت دادم و گفتم:چه کاری؟آب دهنم 

 .لبخندی زد و گفت: بکشمت

رو شد و افتادم زمین و بعدش نفهمیدم تا خواستم جملش رو درک کنم یهو گردنم با یه درد فجیعی روبه

 !چی شد
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 !جام کهکنه وایسا ببینم من هنوز اینقدر درد میآروم آروم چشمامو باز کــردم، آخ دهنم چه

رو زمینم؟ سرم رو بلند کردم و به ریکی که روی صندلی نشسته بود و با لبخند به من  زود بلند شدم، چرا

 نگاه

 .طور نشسته عقب رفتم و با در برخورد کردمکرد زل زدم، همینمی

 .ی احمقی بلندی کرد و گفت: دخترهخنده

 هام! انقدر درد داشتمکرد، گلوم مخصوصا دندونام و لثهدونم چرا تمام بدنم درد میعصبی بلند شدم، نمی

 .خواست کلم رو بکوبم به دیوار. زل زدم به ریکیکه دلم می

 من: تو کی هستی؟

 .ریکی: یه دوست، یه دوست که جونتو نجات داد، ولی متاسفانه تو االن مردی

جا زدم بیرون، هر جا حس کردم داره چرت و پرت میگه، برای همین زود در رو باز کردم و از اون
 رفتممی

تونستم راه خروج رو پیدا کنم. تو یه راهرو پیچیدم، به عقب نگاه کردم هیچ خبری نبود. برگشتم که، نمی
 !هـین... دستم رو گذاشتم رو قلبم، ریکی با لبخند جلوم وایساده بود

 ک...نی؟ک...ار... میمن: تو...ت...و ا... ین... جا... چی

 .زبونم بند اومده بودتونم بگم خیلی ترسیده بودم و به جرات می

 .ریکی دستش رو بلند کرد و به سمت راستش گرفت و گفت:خروجی این طرفه

 تونستمدویدم و تا میگفت، در رو باز کردم و رفتم بیرون، میبا تمام توانم شروع کردم دویدن، راست می

 .آورددر می سوزه، اه آفتاب داشت چشماموشدم. یهو حس کردم چشمام داره میجا دور میاز اون

اومد، باالخره پیداش کردم و کالفه سرم رو کردم تو کیفم و دنبال عینکم گشتم، نبود. چشمام داشت در می

 !هام؟ گشنمـهکنه؟ لثهگذاشتمش رو چشمم! خدایا من چـم شده؟ چرا انقدر دندونام درد می

 که یه چیزی بهم تزریق کنن سریع سوار یه ماشین شدم، عین آدمای معتاد شده بودم، خیلی نیاز داشتم

 بخش. هرچی پول تو دستم بود دادم به راننده، در خونه رو باز کردم و با عجله وارد شدممثل آرام

 بابا که خونه بود با عصبانیت گفت: معلومه کدوم گوری هستی؟

 .کیفم رو انداختم زمین و کالفه داد زدم: من گشنمـه
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عصبانیت رفتم تو آشپزخونه و در یخچال رو باز کردم؛ هر چی کردن، با همه با تعجب به من نگاه می

 خوراکی و

 .غذا بود رو ریختم رو میز و شروع کردم به خوردن

 وای خدا من چم شده؟ دندونام، دندونام خیلی درد

 .کنه، بابا و سیما و تینا پریدن تو آشپزخونهمی

 !دستمو گذاشتم رو دندونم و داد زدم: دندونم

 ؟ حالت خوبه؟بابا:چته میشا

کنه! دندونم، دونم چمه! تموم بدنم درد میعینکم رو از رو چشمم برداشتم و گفتم: بابا... بابا من نمی
 .هاملثه

 .بابا زد تو سرش و گفت: نکنه بهت مواد دادن، دختر معتاد نشده باشی

 .دونم چمهجیغ زدم: نـه، نمی

 .سیما: روانی شده، ببریمش تیمارستان

 بینی حالش بده؟نگاش کردم. بابا این دفعه گفت: سیما ساکت، نمیبا عصبانیت 

 .دونستم به کدوم در بزنمدونم چم بود ولی خیلی درد داشتم؛ نمینشستم رو زمین و جیغ زدم، نمی

 .کردنبابا کالفه گوشیش رو برداشت و زنگ زد به یکی...تمام مدت سیما و تینا با وحشت به من نگاه می

 !خواست بلند بشم و جرواجرشون کنم و بخورمشون، دلم میداشتم حس خیلی عجیبی

 دستم رو کشیدم رو گلوم، هیچ زخمی نبود، مگه میشه؟خدایا چه بالیی داره سرم میاد؟

 بعد نیم ساعت صدای زنگ اومد، هنوز تو آشپزخونه نشسته بودم. با دیدن امیر بلند شدم و رفتم سمتش،

 .کنه: امیر، تمام بدنم درد میخودمو انداختم تو بغلش و گفتم

 .عمیق زل زد به چشمام، چشماش نگران بود

 امیر: مگه نگفتم دور و بر ریکی نباش، هان؟

دونم چی شد، قیافش خیلی ترسناک شده بود؛ یه چیزی داد زدم زیر گریه و گفتم: دیشب دیشب نمی
 خوردم،

 !ط، فقط خیلی درد دارمدونم چی شد، فقامروزم تو خونش بودم، بهم حمله کرد و نمی
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 .برمش اتاقش، حالش خوب میشهامیر رو به بابا کرد و گفت:می

 .برای اولین بار بابا اجازه داد، منو برد تو اتاقم و خوابوند رو تخت

 کار کردی؟امیر: دختر تو چی

 میرم؟من: امیر من چم شده؟ من... من دارم می

 .: لعنتی، داری تبدیل میشیامیر یه نگاه نگران بهم انداخت و زیر لب گفت

 با تعجب گفتم: چی میگی امیر؟ منظورت چیه؟اصال...اصال دیشب چه اتفاقی افتاد؟

 امیر موهامو نوازش کرد و گفت: هیچی، هیچی نیست، االن دقیقا چته؟

خورم اندازه تشنمه، هر چی آب میکنه، گشنمه و بیکنه، بدنم کال درد میدونم، دهنم درد میمن: نمی

 شنگیمت

 !بر طرف نمیشه

 .امیر سرش رو فشار داد و گفت:ریکی لعنـتی

 بعد سرشو بلند کرد و گفت: باید به حرفام خوب گوش کنی فهمیدی؟

زد با تعجب زل زده بودم بهش، عصبی شده سرم رو تکون دادم، تمام مدت که امیر داشت حرف می

 بودم،

 دیوونه شده، این حرفا چیه به من میگه؟ خل شده؟

 ی هیستیریکی کردم و گفتم: شــر میگی؟خون آشــام؟امیر تو هم خل شدی؟دهخن

 .امیر خیلی جدی گفت: متاسفانه دارم راست میگم

 .خندیدم یاد یه چیزی افتادم، چشمای ریکی، خیلی ترسناک بودطور که میدار بود، همینخیلی خنده

 .ه اینا رو یادمه، با وحشت زل زدم به امیرلرزوند، دندوناش، یادمه، همحالت چشماش واقعا تن آدمو می

 .جایی که ریکی جلوم سبز شد. وای نه، خدایا نذار باور کنممن به این چیزا اعتقادی نداشتم، اون

 امیر: چی شد میشا؟

 .با گریه گفتم: بگو دروغ میگی؟ بگو لعنتی

 ه الکیه؟طوره، مگامیر سرشو انداخت پایین، این چیزا اصال وجود نداره، آره همین
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صدا نشستم رو تختم و گفتم: اگه این چیزایی که تو میگی راست باشه، به امیر نگاه انداختم، آروم و بی

 خب،

 کار کنم؟خب من باید چی

سرشو بلند کرد و با یه لحن آرومی که تا حاال ازش نشنیده بودم گفت: باید... تو باید خون بخوری ولی نه 
 .خون حیوان، اونم انسان

 گ... ه نخ... ورم چی ... می...شه؟من: ا

 .میریطور که بهم زل زده بود گفت: در غیر این صورت میهمین

که چرا به اون مهمونی رفتم؟ قطره اشکی ریخت رو با بهت بهش خیره شده بودم، پشیمون بودم؛ از این

 .گونم

جا د. به سختی گفتم: از اینشد، آره حرفای امیر راست بودیدم تشنم میحس بدی داشتم، وقتی امیر رو می

 .برو

 !امیر: میشا

 .کنم امیربا گریه گفتم:خواهش می

جا، به کنم داداشی... برو از اینهنوزم با نگرانی بهم زل زده بود، بلند شدم و گفتم: برو...خواهش می

 .ها هم چیزی نگو، بروبچه

م، در رو بستم و لیز خوردم. امیرم چشماش اشکی شده بود، به هر زور و اجباری بود بیرونش کرد
 هنوزم

 .رسید، اهکرد، دستم رو گذاشتم رو دهنم و زار زدم. صدای پچ پچ به گوشم میدندونم درد می

 .شددستمو گذاشتم رو گوشم، ولی نه صداها داشت واضح می

 بابا: چشه؟

 ط خالفکارا، میشادونید که ساختمون منفجر شده، اونم توسامیر:هیچیش نیست، از دیشب گشنه بوده، می

 .هم فرار کرده بوده و راهش رو گم کرده بود

 .تونی بریبابا: خیلی خوب می

 .امیر: فعال کسی نره تو اتاقش، حالش خوب نیست، به خواب احتیاج داره
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کار دونستم باید چیشنیدم، نمیو صدای تق در بود، خدای من، من... من صدای یه طبقه پایین رو هم می

 کنم

کردم اینا یه شوخیه از طرف امیر و ریکی. ولی نه واقعیت داشت، رام غیر باور بود. حس میواقعا ب
 چون

 اندازه تشنم بود. یهو یاد یه چیزی افتادم؛ زود بلند شدم و گوشیم رو برداشتم و رفتم تو گوگلمن بی

 .خوندم دهنم از تعجب باز مونده بودبا چیزایی که می

 !میرم؟گه من خون انسان رو تا سه روز دیگه مصرف نکنم مییعنی... یعنی اگه من ... ا

روم زل خواد بمیرم، باچشمای اشکی به روبهخوام همچین کاری کنم، ولی دلمم نمیولی خدایا، من نمی

 .زده بودم

 .باالخره خوابم برد

 .طور صدای نحس سیما و دخترشصدای تق و توق کالفم کرده بود، همین

 !تره چش شدهسیما: معلوم نیست دخ

 !تینا: اون از اولم دیوونه بود

 صبح بود؛ امروزم دانشگاه نداشتم 9عصبی بلند شدم، یهو یاد دیروز افتادم. به ساعت نگاه کردم، ساعت 

 !تونستم برم دانشگاه، من خطرناک بودمبا یادآوری چیزی غمگین شدم، من حتی دیگه نمی

 !کردم، حرفای دیروز ریکی یادم اومد: تو مردیشویی، ولی هیچی حس نمیبلند شدم و رفتم دست

، یه لحظه وحشت کردم؛ چرا... چرا قیافم گفت من مردم، صورتم رو آب زدم و به آینه زل زدمراست می

 این

 .زد، لبام خشک و ترک خورده شده بودشکلی شده بود؟ رنگ پوستم به سبزی و سفیدی می

همون وضع رفتم پایین، هیچی مهم نبود. تینا رو مبل نشسته دستی کشیدم الی موهام و اومدم بیرون، با 

 بود

کرد؛ هه البد با یکی از دوست پسراش قرار داشت، چشمش به من افتاد و جیغ زد، آینه از و آرایش می
 دستش

افتاد و دست پاچه بلند شد. پوزخندی بهش زدم و گفتم: حالت چطوره تینا؟ باز با کدوم دوست پسرت قرار 

 داری؟
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 نا: تو...تو چرا این ریختی شدی؟تی

 لبخند مرموزی زدم و گفتم: زشت شدم؟

 .اندازه تشنم بود و به نظرم االن بهترین فرصت بود برای انتقامدونم سیما کدوم گوری رفته بود، بینمی

 .اومد، جیغ زد: نزدیک من نیااش در میرفتم سمت تینا، آروم آروم... داشت گریه

 !اش خونه رو لرزوندتو بغلم و دندونام رو فرو کردم تو گردنش که جیغ کر کنندهیهو دویدم و گرفتمش 

 !هوش شده بود... جای دندونام مونده بود رو گردنشحسابی سیراب شدم، ولش کردم رو زمین، بی

 !مونمخونا رو از دور دهنم پاک کردم و گفتم: اینم یه درسی شد برای تو و این که من دیگه زنده می

 ه لحظه نگران شدم، این اگه به هوش بیاد چی؟ اگه اتفاقاتی که افتاد و یادش باشه چی؟ولی ی

 .سریع تلفن رو برداشتم و شماره امیر رو گرفتم، تمام ماجرا رو براش تعریف کردم

کردم حاال حاالها سیما نیاد خونه، با صدای زنگ پریدم و قیافه امیر رو که دیدم خیالم راحت دعا دعا می

 .شد

در رو باز کردم و امیر با دو پرید تو خونه، یه نگاه نگران به من و بعد یه نگاه به تینا که رو زمین ولو 

 .شده بود

 امیر_این چه کاری بود دختر؟

 من_هم انتقام گرفتم...هم جون خودمو نجات دادم

 امیر_میدونی اگه به هوش بیاد همه چیز یادشه؟

 :با ترس گفتم

 من_باید چیکار کنیم؟

 ری تکون داد و کالفه گوشیش و از تو جیبش درآورد..از طرز حرف زدنش فهمیدم ریکیه..آشغالس

 اون باعث شد من به این روز بیفتم...یه لحظه نگام به آیینه بوفه افتاد..رنگ و روم باز شده بود..یعنی من

 نمایان شد تشنم بود که اون جوری شده بودم؟باصدای زنگ درو باز کردم و چهره ی خونسرد ریکی

 :با عصبانیت بهش زل زدم..پوزخندی زد و گفت

 ریکی_راه نمیدی منو؟
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 ..همین طور که با خشم نگاش می کردم رفتم کنار...ریکی رفت باال سر تینا و نبضش و گرفت

 ..ریکی_باید ببریمش بیمارستان

 :بعد رو کرد طرف من و گفت

 ریکی_خوب پس توهم به ما پیوستی..تازه متولد

بهش ندادم ..امیر تینا رو گرفت تو بغلش و با دو رفت بیرون..منم رفتم باال و مانتو شالم و تنم  اهمیتی

 کردم

 :رفتم پایین..ریکی با پوزخند داشت نگام می کرد...رفتم سمتش و گفتم

 من_حال تو رو بعدا جا میارم

 :خنده بلندی کرد و گفت

 ریکی_اوه ترسوندیم

 با آفتاب برخورد کردم حس کردم پوست بدنم داره آتیش می گیره از در زدم بیرون..به محض اینکه

 جیغ کشیدم و دوییدم تو خونه..به دستام نگاه کردم..جای سوختگی و تاول روش بود ولی..ولی داشت خب

 !می شد..کم کم به حالت اولش برگشت..یا امام حسین

 :ریکی باخنده گفت

 ریکی_بهتره خونه بمونی

 ی بیرون؟من_تو چطور می تونی بر

 :دستش و آورد باال و به دستبندش اشاره کرد و گفت

 !ریکی_با این

 بعد دوباره پوزخند زد و سوار ماشین امیر شد...کالفه به ماشین خیره شده بودم تا اینکه از دیدم خارج

 !شد

 دمدر خونه رو بستم..شاید باورش براتون سخت باشه..هنوزم تویه شوکم که من به یه خوناشام تبدیل ش

 هــه حرف زدن در موردشم خنده داره..اگه برای یکی دیگه تعریف کنی بهت صد در صد می خنده و

 سوژت می کنه ...به خون های روی فرش خیره شدم...بازم تشنم شده بود...به سمتش رفتم و بوکشیدم
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 شده بوداوم .تازه بود..دوباره چهرم و تو آیینه بوفه دیدم..خیلی عجیب بود..سفیدی چشمام سرخ 

 و آبی سبز چشام برق میزد..دور چشمام و حلقه ای تشکیل داده بود که رگه های خونی داشت...دندونای

 جلوییم دراز شده بودن..میتونم بگم خیلی ترسناک شده بودم...سعی کردم نفس عمیقی بکشم...بلند شدم و

 رو پاک می کردم..با دستمال و کف زود رفتم تو آشپزخونه...باید تا قبل از اینکه سیما برگرده جای خونا

 ...برگشتم و تا تونستم کشیدم ولی پاک نمیشد..لعنتی...وایتکس و برداشتم و کشیدم..داشت بهتر میشد

خوب پاک شد ولی هنوزم یکمی قرمزی بود..به درک...اصال کار خوبی کردم که این بال رو سرش 

 آوردم

همه جا رو از نظر گذروندم..دلم خنک شده بود...از دستمال و انداختم سطل آشغالی...پوفی کشیدم و 
 اینکه

 تونستم بالخره یجوری شده تینا رو اذیت کنم..حاال همه چیز دست من بود..ولی من نباید از این موقعیت

سو استفاده می کردم...صدای کلید انداختن تو در اومد...وای نه...سعی کردم با تمام سرعت بدوام..تاپام و 

 گذاشتم

 رار یهو خوردم به در اتاقم...چــــــی؟من چجوری این همه پله رو اومدم باال؟باتعجب به پله هابه ف

 و در اتاقم خیره شدم! زود به خودم اومدم و درو باز کردم و مانتو و شالم و کندم و رفتم تو تخت

 بود صدای در اتاقم بلند شد....جواب ندادم..در باز شد و صدای پا شنیدم..صد در صد بابا

 دستی روی گونم نشست...نــــــه...بابا توروخدا برو بیرون...آب دهنم و قورت دادم...بوی خون تازه

 رو حــــس می کردم

 بابا_میشا؟میشا عزیزم؟

آروم آروم چشامو باز کردم...بابا با لبخند بهم خیره شده بود...نگام رفت سمت گردنش ...داشتم تحریک 

 می شدم

 :رت دادم و چشامو بستم و گفتمدوباره آب دهنم وقو

 من_بله چیزی شده؟

 بابا_بهتری دخترم؟

 من_بله
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 ...جرات نداشتم چشامو باز کنم

 بابا_پس سیما و تینا کجان؟

 ..من_نمیدونم..من االن بیدار شدم

 :بعد چشامو باز کردم و گفتم

 من_شما چرا انقدر زود اومدید؟

 بابا_نگران تو بودم

 ......تشنم شده بود...خیلی افتضاحچیزی نگفتم و بهش زل زدم

یهو صدای زنگ گوشی بابا بلند شد...رفت اونور تر و جواب داد...با بهت و تعجب و داد و بیداد حرف 

 می زد

 :غلط نکنم فهمیده...برگشت سمت منو گفت

 بابا_سیما بود..می گفت امیر زنگ زده تینا بیمارستانه

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 کجا می دونه؟ من_امیر از

بابا_امیر گفته اومده به تو سر بزنه در باز بوده وارد شده دیده تینا افتاده بوده رو زمین..مثل اینکه پاش 

 گیر

 !..کرده بوده و افتاده بوده رو عسلی و گلوشو چنگ انداخته

پنجره و  نفس عمیق کشیدم..ولی اگه اون جای گاز رو ببینن چی؟ بابا با عجله رفت بیرون..رفتم کنار
 پرده

 رو زدم کنار که دوباره آفتاب خورد به پوستم...جیغ کشیدم و پرده رو انداختم...آخه یعنی چـــی؟

یعنی من دیگه نمی تونم برم بیرون؟؟ حس خیلی بدی بود..به دستام نگاه کردم..چندوقت پیش دستم و 

 بریده بودم

 ..جیب بود..تمام زخمام خوب شده بودنولی دیگه جاش نیست..زود لخت شدم و تمام بدنم و گشتم..ع

 ..دوباره لباسام و پوشیدم و از اتاقم رفتم بیرون...زود رفتم تو آشپزخونه و چاقو رو برداشتم

 گرفتمش باال..اگه واقعیت باشه االن معلوم می شه...یه نفس عمیق کشیدم و چاقو رو آوردم پایین
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جیغ از سر درد کشیدم..زود در آوردمش و پیرهنم و فرو کردم تو شکمم...درد داشت ولی نه زیاد ..یه 

 زدم

 ..باال...یاخــــدا..جای چاقو داشت خوب می شد و کم کم به حالت اول برگشت

 !چـه باحاله...ولی...هر خوناشامی بالخره یه نقطه ضعفی داره..مثل آفتاب

درمورد خوناشاما می شنیدم نشستم رو کاناپه و تو فکر فرو رفتم..همیشه وقتی فیلم ها و داستان هایی 
 پوزخند

 :می زدم و می گفتم

 من_هه مسخرست

 یروز دقیقا در همین مورد با رها داشتم بحث می کردم

 رها_به نظر من که خوناشاما وجود دارن

 .من_رها بخدا داری دیوونه می شی

 رها_خره خیلی باحاله که ..من دوستدارم خوناشام شم

 :خنده مسخره ای کردم و گفتم

 _چه آرزوهای مزخرفی داری...گمشو دیگه از این زر زرا نکنمن

آخ رها..چه قدر تو این دو روز دلم برات تنگ شده..گوشیم و برداشتم و نگاش کردم..هم شایان زنگ زده 
 بوده

 هم رها...بغض کرده بودم...برای اینکه به اونا آسب نرسونم مجبورم ازشون دوری کنم

 ...م گوشمشمارش و لمس کردم و گذاشتم د

 رها_الــــومیـــشا؟

 :نفس عمیق کشیدم و گفتم

 من_سالم رهایی

 :جیغ زد

 رها_معـــلومه کدوم گـــوری هستی؟

 من_خونم...حالم خوب نبود...اون شب یکمی آسیب دیدم
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 رها_االن با شایانم..بیچاره خیلی نگرانه..االن میایم پیشت

 :داد زدم

 من_نــــه

 رها_چته میشا؟

 :آروم گفتم

 من_نه رها...نیاید اینجا..چیزه یکمی حالم خوب نیست..ببخشید نیاز به استراحت دارم

 رها_باشه بابا...راستی از امیر خبر نداری؟

 ..من_نه

 رها_خیلی خب..آرزو می کنم زودتر خوب شی خواهری..مواظب خودت باش دوستت دارم

 من_منم همینطور بای

 ..چالو باز کردم و هرچی غذا توش بود و کشیدم بیرونگوشیمو قطع کردم..گشنم بود...رفتم در یخ

 !نشستم و شروع کردم خوردن..اصال هم برام مهم نبود که تینا رو تخته بیمارستانه و رو به موته انشاهلل

 تو همین فکرا بودم که زنگ خونه بلند شد..رفتم سمت آیفون و چهره ریکی نمایان شد

 :گاش کردم و گفتمدر و زدم و منتظر شدم بیاد تو..خشن ن

 من_هان؟

 ریکی_سالم

 :سری تکون دادم و گفتم

 من_علیک..فرمایش؟

 ریکی_اومدم ببرمت

 :پوزخندی زدمو گفتم

 من _اونوقت می شه بفرمایید کجا؟

 ریکی_فرودگاه..می برمت جایی که بهت تعلق داره
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 :بی اهمیت بهش راه افتادم سمت آشپزخونه و گفتم

رستونی نمیام..دوما اگه چشای کورتو باز کنی می بینی که نمیتونم تو آفتاب من_اوال که من با تو هیچ قب

 بیرون بیام

 :ریکی هم نشست پشت میز و گفت

 ..ریکی_ببین...درسته من کار اشتباهی کردم..ولی برای نجات جونت الزم بود

ف می شد و اگه تو رو تبدیل نمی کردم به مرور زمان خودت معتاد خون خوناشاما می شدی..بدنت ضعی
 کم کم

 می مردی..خواستم جونتو نجات بدم..هم من خوناشام هستم هم تو..االن فقط من و تو توی ایران خوناشام

 ..هستیم..اگه نمی خوای آسیبی به دوستات برسه باید با من بریم جایی که بهت تعلق داره

 من_کجا؟

 اک بودن شهرش به شهر خوناشامریکی_رگد کوو...یکی از شهرهای آمریکا..)رگد کوو به دلیل ترسن

 (معروفه..گفتم در جریان باشید

 من_یعنی میگی..من..من از ایران برم؟پس پدرم چی؟رها و شایان و امیر چی؟

 :سری تکون داد و گفت

 ریکی_اگه جونشون برات مهمه..باید ترکشون کنی

 :بهش زل زدم..راست می گفت...نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 بریم؟من_خب..کی میخوایم 

 ریکی_بعد از اینکه آفتاب غروب کرد..ولی قبلش تو رو باید ببرم خونه خودم

 من_شــر می گی؟

 ریکی_پدرت نباید تو رو ببینه...باید بی سر و صدا بری

 من_می خوام ازش خداحافظی کنم

 ریکی_به نظرت پدرت می ذاره؟

 :ه..به دستبندش خیره شدم و گفتماینم راست می گفت..چیزی نگفتم و سکوت کردم..شاید حق با اون باش
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 من_این دستبند چه نقشی داره؟

 :به دستبندش نیم نگاهی انداخت و گفت

ریکی_این یه نوع محافظه..تا هر وقت دستم باشه از تمام چیزایی که به خوناشاما آسیب می رسونه 

 !محافظت م یکنه..مثل آفتاب..مثل صلیب مسیح

 :با تعجب گفتم

 من_صلیب مسیح؟

 :کون داد وگفتسری ت

 ریکی_آره..خوناشام ها به صلیب حساسیت دارن..البته چوبیش

 !من_عجیبه

 :دوباره سکوت کردیم...یه سوالی ذهن من و درگیر کرده بود

 من_راستی تو واقعا خانواده داری؟

 :سرشو تکون داد وگفت

 ریکی_نه ..اونا خیلی وقته مردن

 ..من_اوه متاسفم

 نه...ولی اینکه خارجیه حالیش نیستمی خواستم بگم خدارحمتشون ک

 من_چند سالته؟

 :یه نگاه بهم انداخت و با لبخند گفت

 سال156ریکی_

 :یه نگاه عاقل اندرسهیفانه ای بهش انداختم و گفتم

 من_به نظرت االن موقع شوخیه؟

 :قیافش جدی شد و گفت

 ریکی_ولی من جدی گفتم

 آب دهنم و قورت دادم..یعنی چی؟
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 :م و داددقیقا جواب سوال

 سالم شد پدر و مادرم مردن و من به 15سال پیش به دنیا اومدم...وقتی  156ریکی_من 

 جای اینکه درس بخونم کار کردم..اون زمان دقیقا من تو طویله کار می کردم و همینطور مزرعه داری

 ...اون یـــسالم شد پسری از یه شهر دیگه اومد تو روستای ما..خیلی جذاب و خواستنی بود.. 17وقتی 

 ادامه حرفشو خورد...چی بود می خواست بگه ولی پشیمون شد؟

 من_خب ادامش

 ریکی_اون پسر با هیچ کسی جور نبود..دقیقا همون موقع بود که تو خیلی از مزرعه ها حیوانات به طور

 ...مرموزی کشته می شدن..و روی همشون جای دندون های یه حیوون وحشی دیده می شد

 ام بود؟من_اون خوناش

 :سری تکون داد و با لبخند گفت

 ریکی_آره..اون یه خوناشام بود...یه شب که رفتم به حیوونای مزرعم سر بزنم

متوجه شدم که یکی از گاوهام همون بال سرش اومده...تعجب کرده بودم و با ترس به دور و برم نگاه می 

 کردم

زچوبی که گوشه انبار بود..صبح که چشام و باز که پام به یه میله گیر کرد و افتادم و سرم خورد به می

 کردم

 فکر می کنی چه اتفاقی افتاد؟

 :بدون تامل گفتم

 من_تو تبدیل شده بودی

 :لبخندش عمق گرفت و گفت

 ریکی_دقیقا..تمام حالتهای تو رو داشتم..اون پسر منو تبدیل کرده بود..اون منو با خودش

مد ولی برعکس خیلی بهش وفادار موندم..من دقیقا از اون سال برد به رگدکوو..باید از اون پسر بدم میو
 که

 !ساله موندم17به خوناشام تبدیل شدم 

 :با تعجب بهش زل زدم و گفتم



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

27 

 

 من_یعنی جاودانه؟

 :سرشو تکون داد و گفت

 ریکی_دقیقا

 :با تته پته گفتم

 من_یع..نی ..منم...جا..ود..انه..شد..م؟

 :خندید و گفت

 اش دیگه هیچوقت پیرنمی شیریکی_آره..نگران نب

 خیـــلی باحال بود..داشت کم کم خوشم میومد..البته جدا از اینکه دیگه نمی تونستم دوستام و ببینم

 من_با تینا میخوای چیکار کنی؟

 ریکی_اون وقتی بهوش اومد حافظشو پاک کردم نگران نباش...االنم بلند شو و هرچی وسایل داری جمع

 کن

دم و رفتم تو اتاقم..هم خوشحال بودم که از دست سیما و تینا خالص می شم هم آهی کشیدم و بلند ش

 ناراحت

بودم که از دوستام و بابام دور می شم...تمام لباسام و جمع کردم..تمام وسایل خصوصی...سه تا چمدون 

 شد

 :اونم چمدونای بزرگ..خودمم آماده شدم..یه کاغذ برداشتم و روش نوشتم

چند وقتی حال مساعدی نداشتم..تصمیم گرفتم برم خارج از کشور..خواهشا چند وقتی بابای عزیزم..من )
 (دنبال من نباش...من برمی گردم دوستت دارم..میشا

 :بغضم رو خفه کردم و از اتاق زدم بیرون...ریکی با دیدن چمدونا اخماش درهم شد و گفت

 ریکی_چه خبره؟

 ینیم بابامن_خبر عروسی عمه ات...زود بیا برشون دار ب

باخشم نگام کرد و اومد دوتا از چمدونا رو برداشت..برای آخرین بار یه نگاه به خونه انداختم و خواستم 

 از در

 ...خارج شم که ریکی جلوم سبز شد و یه نایلون گرفت سمتم
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 من_این چیه؟

 ریکی_اینو بکش رو سرت..دستاتم بکن تو جیبت..آفتاب بهت صدمه نمی زنه

 ...یکی چمدونم بکش من_پس زحمت این

پوفی کرد و چمدونو برداشت..نایلون و کشیدم رو سرم دستامو کردم تو جیب مانتوم...با دو رفتم و سوار 

 ماشین

 ...شدم

 !من یه موجود خطرناک بودم تویه ایران...یه موجود خیلی خیلی خطرناک

 ساعت بعد 8

 :ســـــوتی زدم و گفتم

 من_اینجاست رگد کوو؟

 بیا اینم آویزون کنریکی_درسته...

 به گردنبند توی دستش خیره شدم..خیلی زیبا بود...زنجیر نقره با پالک مروارید..ولی یه چیز عجیب بود

 روی مروارید نقش های عجیبی کشیده شده بود

 من_برای چی؟

 :ابرویی انداخت باال و گفت

 ریکی_ازت محافظت می کنه..دربرابر خورشید

 :عصبی گفتم

 مدت مرض داشتی اذیتم کنی؟ من_توی عوضی این

 ریکی_باید تنبیه می شدی

 :همینجور که نگاهش می کردم گفتم

 ...من_ادای آدم باکالسا رو در نیار

 گردنبند و انداختم دور گردنم و باترس و استرس پامو از هواپیما گذاشتم بیرون....بــه اینجا که روزه

 !خو اسکل آمریکا فرق داره با ایران دیگه ایـــش
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 فتاب بد می زد توچشم..بــاورم نمی شد..انگار هیچ مشکلی نداشتم با آفتاب..انگار بی تفاوت شده بودمآ

 :آخ جــونمی جـــون..باخوشحالی دوییدم و چرخ خوردم و جیغ زدم

 !!من_آزادی

ت تا یهو وایسادم به دور و برم نگاه کردم....مردم با لبخند نگام می کردن..خوب اوشگول اینجا ایران نیس

 یه

 !حرکت خرکی بیای سریع دوربینا روت زوم باشن..آخی ایران..دلم براش تنگ می شه

 ریکی چمدونا رو تحویل گرفت و راه افتاد..منم از همه جا بی خبر راه افتادم پشت سرش...از فرودگاه

خارج شد..یا ابوالفضل عباس...درختاش چرا اینجوریه؟به عینه می تونم بگم واقعا ترسناک 
 د..همینطور داشتمبو

 !دور و برم و می دیدم که خوردم به یکی..سرمو آوردم پایین که یه دختر با نیش باز جلوم دیدم...ببند بابا

برگشتم ببینم ریکی کجاست که دیدم بغل دستم وایساده و دستش رو چشمشه و داره به ریش نداشته من می 

 :خنده زدم بهش و گفتم

 من_مرگ..بیا بریم دیگه

 :ای دختر برگشتم سمتش..به زبون انگلیسی گفتبا صد

 سالم_

 !انگلیسیم بد نبود یعنی می فهمیدم ولی یکم تو حرف زدنش می لنگیدم

 :سری تکون دادم و گفتم

 من_سالم..بفرما

 :خنده ای کرد و گفت

 با من بیاید_

 وا این چی میگه؟

 مینطور....صدای گوشیم بلند شدریکی ریلکس چمدونا رو برداشت و پشت سر دختره راه افتاد...منم ه

 بابا بود..لبخند تلخی زدمو ریجکتش کردم و زود گوشیم و خاموش کردم..باید به فکر یه خط جدید باشم

 دختره نشست تویه ماشین و ریکی هم وسایل و چپوند تو ماشین و رو به من که وایساده بودم
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 :گفت

 ریکی_سوارشو دیگه

 .فضولیم بد گل کرده بودبی حرف نشستم پشت و ریکی هم جلو.

 ریکی_از سفر اومده؟

 ..دختر_نه

 یه اهم اوهومی کردم که ریکی خندید..درد اینم هی می ترکه واسه من

 من_ببخشید می شه بگید شما کی هستید؟

 :دختر از تو آیینه بهم خیره شد و گفت

 ...دختر_من آریزونا هستم

 ریکی_ آریزونا هم مثل ماست..اونم خوناشامه

 :ی زدم و گفتمپوزخند

 من_اگه مثل توئه که خیلی متاسفم براش

 :آریزونا خندید وگفت

 آریزونا_حدس زده بودم چیشده..تمام ماجرا رو دیدم

بعد خندش تبدیل به لبخند مالیم شد..دختر خوشگلی بود..موهای بلوند که معلوم بود مال خودشه و 

 صورت

 !جیگری بود برای خودش ککی مکی که جذابش می کرد...چشای عسلی رنگ..در کل

 ریکی_باید ازم ممنون باشی که نجاتت دادم از این دردسر

 من_از کدوم دردسر؟

 :برگشت سمتم و گفت

 ریکی_کی بود که گند کارتو جمع کرد؟

 من_خفه شو

 آریزونا_هی هی بچه ها تمومش کنید...اکی؟
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 لمنو ریکی که با اخم بهم نگاه می کردیم زود رو از هم گرفتیم...آشغا

 !از پنجره به بیرون خیره شدم..شهر فوق العاده ترسناکی بود..خلوت و در عین حال موزی

 :زیرلب گفتم

 من_واقعا ترسناکه

 آریزونا_آره..برای همینه که به شهر خوفناک معروفه

 :با تعجب گفتم

 من_تو از کجا حرفمو شنیدی؟

 :خندید و گفت

 !ی فوق العاده قوی دارنآریزونا_یادت رفته خوناشامیم؟خوناشام ها شنوای

االن یادم اومد اونروز اون صداها...صدای امیر و بابا..صدای سیما و تینا!خدای من...واقعا چه چیزای 

 عجیبی

 ..تویه جهان هستی وجود داره که ما از وجودشون بی خبریم

 ظاهر بیرونیجلوی یه خونه ترسناک وایساد...خدای من...دستم و گذاشتم رو دهنم..در باز شد..برخالف 

درونش خیلی زیبا و بزرگ بود..پیاده شدم و مشغول وارسی شدم...خیلی تعجب انگیز بود..دستی رو 

 کمرم

 ..نشست..برگشتم و با چهره مهربون آریزونا مواجه شدم

 آریزونا_بهتره بریم تو..خیلی ها منتظر دیدن تو هستن

 :از حرفش تعجب کردم و گفتم

 من_من؟

 :لب داشت گفت همینطور که لبخند به

 !آریزونا_من آینده تو رو دیدم..تو فوق العاده ای

 ...و بعد به سمت ورودی راه افتاد و منو بایه دنیا سوال تنها گذاشت

 ........آروم آروم قدم برداشتم..درختهای غول پیکر این خونه باعث می شد نور آفتاب کمتر بتابه
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ی من!چقدر این خونه بزرگ و زیباست..ترکیب خونه با دستم در رو هول دادم و وارد شدم..وای خدا

 همش

تا اتاق داشت و یه پله به سمت باال می خورد...که فکر کنم اون باال هم 6یا 5سفید و مشکی بود..حدود 
 اتاق

 داشت...حواسم فقط به خونه بود که دستم کشیده شد...برگشتم و ریکی رو دیدم که باخشم نگام می کنه

 من_هان؟

 پات و نگاه کنی بد نیست..دختره احمق ریکی_جلوی

 ....خواستم دکوراسیون صورتشو بهم بریزم که با دیدن یه عالمه چشم از تصمیمم پشیمون شدم

 با تعجب به افرادی زل زدم که با لبخند خندون به من نگاه می کردن

 :آریزونا ولو شد رو مبل و گفت

 آریزونا_به خونه جدیدت خوش اومدی میشا

 اسم منو از کجا می دونه؟ اوا...این

 سال داشته باشه اومد نزدیکم و دستشو به سمتم دراز کرد و به انگیلیسی 18یه دختر که بهش می خورد 

 :گفت

 الیزابت_سالم میشا...الیزابت هستم...بچه ها منو الیزا صدا می کنن

اومد سمتم اونم بهش همونطور با بهت و زبونی که الل شده بود بهش دست دادم...یکی دیگه از دخترا 
 می خورد

 :داشته باشه...وایساد جلومو دستش و دراز کرد و گفت 18یا 17

 ...سیدنی_سالم...منم سیدنی هستم

 با اینم دست دادم..رو به رو سه تاپسر وایساده بودن..از همونجا شروع کردن معرفی کردن

 پسر اولی_سالم ....من رومان هستم

 پسر دومی_منم جیم هستم

 ..می_منم دیویدپسر سو

 :باالخره زبون الل شدم باز شد و گفتم
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 ..من_سالم..منم میشا هستم

 رومان_می دونیم

 ...ریکی_بچه ها حسابی باید مراقب میشا باشید

 :سیدنی خندید و گفت

 سیدنی_هستیم..قراره حسابی بهمون خوش بگذره

 :الیزابت دستم و گرفت و گفت

 شون بدمالیزا_هی دختر بیا بریم اتاقتو بهت ن

 از پله های مارپیچی ترسناک عبور کردیم..روی دیوار عکس های خیلی عجیب و غریبی بود

 !به یه راهرو رسیدیم..دوتا در رو به روی هم قرار داشت..سفید و سرمه ای

 :الیزا رو به روی در سفید وایساد و گفت

 الیزا_اینجا اتاق توئه

 :برگشتم و گفتم

 قه باشممن_شاید بخوام تواین یکی اتا

 :لبخندی زد و گفت

 الیزا_نمی شه

 من_چرا؟

 الیزا_بعدا خودت می فهمی

 در رو باز کرد و وایساد اول من برم داخل...وارد شدم و دهنـــــم اندازه غـــار بازشده بود

 !خــــدای من...اینجا..چه قــــدر خوشگله

 :آروم آروم لبخند نشست رو لبهام و گفتم

 !وق العـــادستمن_اینجا...اینجـــا ف

 ! ترکیب اتاق صورتی و سفید بود...کامال دخترونه وشیک
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 :الیزا نشست رو تخت خوشگل دو نفره صورتیم و گفت

 الیزا_می دونستم خوشت میاد..آریزونا گفته بود

 :بازم تعجب کردم و گفت

 من_چی؟آریزونا چی رو گفته بود؟

 !گذشته و چه حال و چه آینده رو می تونه ببینهالیزا_ببین آریزونا با ما یکمی فرق میکنه..اون چه 

 من_یعنی چی؟مگه اون خوناشام نیست؟

 :سری تکون داد و گفت

 الیزا_چرا اونم خوناشامه ولی ...اوخ خدای من باید یه روز کامل برات توضیح بدم

 فعال می دونم خسته ای استراحت کن

 ینه که خوناشام هستمبر عکس اصال خسته نبودم..نمی دونم چرا..شاید به خاطر ا

 :خواست از اتاق بره بیرون که گفتم

 من_شما همتون خوناشام هستید؟

 :برگشت و با لبخند گفت

 ..الیزا_آره

 و بعد رفت بیرون و در و بست

 دراز کشیدم رو تخت و بدون تامل خوابم برد....تو یه باغ خیلی بزرگ بودم..اوه نه یه جنگل خیلی

شونده بود..به عینه میتونم بگم واقعا ترسناک شده بود..زود به دور و برم بزرگ..مه تمام اطرافم و پو

 نگاه

می کردم..صدای زوزه گرگ ها بد عذابم می داد..نشستم رو زمین و به دور و اطراف خیره شدم...هی 

 دختر

 !تو یه خوناشامی..نباید از چیزی بترسی..بفهم...اینا آدما هستن که باید از تو بترسن..حیوانات

بلند شدم..چند قدم راه رفتم..ولی همچنان بدنم میلرزید...صدای قدمای سریع شنیدم..یه چیزی سریع از 
 جلو
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چشمم رد شد..غلط نکنم خوناشامه...سعی کردم ببینمش..چشامو ریز کردم و به دوییدنش دقت 

 کردم...دختر

کشیدم و چشامو بستم..صدای  مو بلند سفید....ولی چهرش معلوم نبود..یهو جلو روم وایساد..هین بلندی
 خندش

پیچید توی گوشم..آروم آروم چشامو باز کردم..دختری رو به رو وایساده بود که از زیبایی هیچی کم 

 نداشت

 فوق العاده زیبا بود و افسانه ای..موهای بلند و سفید رنگ خوشگل..که مد شده بود این روزا...ابروهاشم

 ی خیلی خوشگل بود..لبخند دندون نما زد که دندوناش مثلهمونطوری بود...چشای طوسی رنگ...وا

 :خوناشاما شد و با نفرت زل زد بهم و گفت

 !منتظرتم دخترک جوان_

 !بعد دستش و بلند کرد و فرود آورد تو صورتم...و هیـن

 نفس نفس می زدم..دستم و گذاشتم رو گلوم..خیس عرق شده بودم..خدای من این چه خواب لعنتی بود من

 م؟دید

 ...با صدای یه نفر تند برگشتم..آریزونا و الیزا و سیدنی تو اتاقم بودن

 :با تعجب و همون صدای گرفته گفتم

 من_اینجا چیکار می کنید؟

 :آریزونا دستش و از رو صورتش برداشت و با قیافه ای نگران گفت

 آریزونا_نمی تونم

 :الیزا با نگرانی گفت

 الیزا_یعنی چی؟

ه من اصال نمی تونم تو ذهن و خواب میشا نفوذ کنم...قدرتش زیاده..نمی دونم لعنتی آریزونا_یعنی اینک

 !چیه

 :سیدنی و الیزا با تعجب به من خیره شدن..منم بدتر از اونا..عرق روی پیشونیم و پاک کردم و گفتم

 من_چه خبره؟
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 ....سیدنی_تو داشتی خواب بد می دیدی..به آریزونا گفتیم توخوابت نفوذ کنه کـ

 :آریزونا حرفش و قطع کرد و گفت

 الیزا_تو نیروی خیلی قوی داری..تو..تو تنها کسی هستی که من در برابرش هیچ بودم

 :کالفه گفتم

 من_منظورتون چیه؟ من هیچی نمی فهمم

 الیزا_ما خوناشام ها می تونیم تو خواب هم دیگه نفوذ کنیم و فکر هم رو بخونیم..البته در شرایط خاص

 چه شرایط خاصی؟من_مثال 

سیدنی_من و الیزا می تونستیم تو خواب تو نفوذ کنیم ولی هرچی سعی کردیم نتونستیم..و این کار و به 

 آریزونا

 ...که قدرت بیشتری از ما داره واگذار کردیم که اونم نتونست دقیقا مثل هـــ

 :الیزا حرفش و قطع کرد و گفت

 !الیزا_بسه

 ه؟ مثل کی؟ یعنی یکی دیگه مثل من هست؟وا چرا نذاشت ادامه حرفش و بزن

 من_من چی؟ منم می تونم تو ذهن وخواب شما نفوذ کنم؟

 آریزونا_اگه قدرتشو داشته باشی...چون تازه متولدی فکر نکنم

 من_ولی من می خوام سعیم و بکنم

 ..سه تاشون نگاهی به هم دیگه کردنو دوباره به من نگاه کردن

 الیزا_مطمئنی؟

 ...ن آره تکون دادمسرمو به عنوا

آریزونا_خیلی خب....چشاتو ببند خوب تمرکز کن...یکی از ما رو تصور کن و ببین چی تو تو ذهن ما 

 می گذره

سرمو تکون دادم و چشامو بستم..صدای آریزونا توذهنم پیچید..یکی از ما رو تصور کن و ببین تو ذهن 
 ما چی
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دم...ولی ناموفق...دوباره ...دوباره و دوباره..ولی می گذره! نفس عمیق کشیدم....سیدنی رو تصور کر

 !نه

 ...خواستم چشامو باز کنم که یه صدای نامفهومی باعث شد باز نکنم

 این پســره کیه جلو اینا وایساده؟ سعی کردم ببینمش ولی پشتش به من بود...سیدنی درحال حرف زدن

 با اون بود

 موفق شده بودم با داد آریزونا چشامو باز کردم...آره مـــن

 ...آریزونا باقیافه ای خشماگین به سیدنی زل زده بود

 من_من تونستم..من موفق شدم...ولی..اون پسر غریبه کی بود که داشتی باهاش حرف می زدی سیدنی؟

 ...الیزا با تعجب به من نگاه کرد

 :آریزونا به سمت سیدنی غرید

 آریزونا_لعنتی این چه فکری بود کردی؟

 در باعث شد ادامه این بحث تموم شه...الیزا در و باز کرد و قیافه دختر کش ریکی نمایان شدصدای تقه 

 :واقعا جــذاب بود..نگاهش به من افتاد و لبخند زد و گفت

 ریکی_چطوری دختر ایرونی؟

 :دراز کشیدم رو تخت و دستمو گذاشتم رو پیشونیم و گفتم

 من_عالی...خبریه؟

 تماس گرفت ریکی_اوه آره..امیر باهام

 :تا اینو گفت زود پریدم و گفتم

 من_خب؟

 :خندید و نشست رو تخت کنارم و بی توجه به حضور دخترا گفت

ریکی_پدرت خیلی شکاره..رفته سراغ امیر و شایان فکر می کنه تقصیر اوناست...امیر می گفت خیلی 

 !..دلتنگتن..شایان و رها هم یکمی شک کردن

 :مبغض کرده بودم..با بغض گفت
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 ..من_منم دلم براشون خیلی تنگ شده

 :خندید و گفت

 ریکی_شنیده بودم دخترای ایرانی خیلی احساساتی هستن

 سیدنی_هـــی حواستو جمع کن..مگه ماچمونه؟

 :ریکی بدونه اینکه نگاهش کنه درصورتی که زل زده بود به من گفت

 !ریکی_دخترای ایران یه چیز دیگن

 !خندم گرفت..عوضی شیطونبعد یه چشمک ریز به من زد...

 یهو در اتاق به تاق باز شد...اوه این پسر خوشگله چی بود اسمش؟ چشمای مشکیش دل منو برده خخ

 رومان_اون امشب بر می گرده

 :آریزونا باخنده گفت

 آریزونا_آخ جون

 الیزا_اه بد اخالقمون داره میاد

 :ریکی نگاشو ازم گرفت و گفت

 ریکی_تماس گرفت؟

 ..رومان_آره

 :بعد رومان نگاهش به من افتاد و با لبخند گفت

 رومان_چطوری دختر؟خوبی؟

 من_اووم..شوما خوبی؟

زدم تو سرم اینکه چیزی نمی فهه..رومان با تعجب نگام می کرد که ریکی ریسه رفت از خنده و به 

 انگلیسی

 :و با لحنی که پز دادن توش مشخص بود گفت

 !ریکی_خوش به حال خودم که فارسی بلدم

 بعد در کمال تعجب دست انداخت گردن من و از اتاق زدیم بیرون..لحظه آخر نگاه خیره سیدنی رو حس



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

39 

 

 !کردم...غلط نکنم خبراییه

 :دستشو برداشتم و گفتم

 من_من میرم دشویی

 ...خندید و سرشو تکون داد و به سمت پایین رفت

ی که دارن در موردش حرف می زنن تو دستشویی نشسته بودم و به این فکر می کردم که اون آدم مهم

 کیه؟

 !خیلی فکرم درگیر بود..دقت کردم عین این آدم عملیا زیاد تو دستشویی نشستم

 ..دستم و شستم و اومدم بیرون..ناموسا مایع دستشوییشون چه بوی مناسبی می داد

 ...اونم خارجکیبا نیش باز رفتم پایین و سالم کردم....چه قدر حال میده با یه مشت پسر زندگی کنی 

 :رفتم تو آشپزخونه..گشنم بود..داد زدم

 من_هـــوی ریکی

 :اونم داد زد

 ریکی_هــان؟

 من_غذا مذا نداریم بخوریم؟

 :اجیم داد زد

 جیم_چــــرا داریم

 :دوباره عین اوموال داد زدم

 من_من هیچی تویخچال نمی بینــــم

 :رومانم داد زد

 رومان_قشنگ بگــــرد داریم

 دوباره داد بزنم که یه نگاه عاقل اندر سهیفانه ای به یخچال انداختم..خب برو پیششون مثل یهخواستم 

 آد...نه نه خوناشام حرف بزن

 ..با سرعت نور رفتم کنارشون که گرخیدن...زدم زیر خنده
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 من_حال کردید نه؟

 رومان_زود یاد گرفتیا

 همون لحظه دخترا هم پایین اومدن

 :و گفتسیدنی بهم پوزخندی زد 

 سیدنی_زود یاد گرفتنش هیچی...تور کردن پسرا هم بهش اضافه کن

 و این بود که اخم کردم و ریدم به در و پیکرش

 من_عزیزم نشنیدم چی گفتی؟

 :با خشم نگام کرد و گفت

 ...سیدنی_فکر نکن اومدی اینجا خاطرخواه برای خودت جور می کنی و

به دیوار و داد زدم..از اون دادایی که امیر و شایان همیشه  نذاشتم ادامه بده و با سرعت نور چسبوندمش

 می گفتن

 حتی پسرا هم ازش می ترسن

من_حرف دهنتو بفهم...ببینم کی بود منو به این روز انداخت؟ من که داشتم زندگیمو می کردم..حواستو 

 جمع کن

ناسی رو نمی شناسن؟ هر چی از ایرانیا شنیدی اینم بهش اضافه کن که قاطی کنن دیگه هیچ احد و 
 گرفتی؟

 ..و وحشی بهش زل زدم

 :در حالی که داشت خفه می شد گفت

 آ..آره فهمیدم_

ولش کردم و افتاد زمین و به سرفه..الیزا اومد طرفمو دستش و رو شونم گذاشت و با لحن مهربونی 

 :گفت

 الیزا_بیخیال دختر...اخالقش یکم تنده...مهم نیست

 !.نگام به پسرا افتاد..با چشای گشاد زل زده بودن به منعصبی رفتم نشستم رو مبل..

 من_هان؟
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 خودشون و جمع و جور کردن و سرشون و تکون دادن یعنی هیچی

 با صدای زنگ در همه متعجب به هم نگاه کردیم؟ کی می تونست باشه؟ الیزا سریع رفت در و زد

 :آریزونا بالحن خاصی گفت

 !آریزونا_خودشه

 اف وایسادن...منم متعجب بهشون خیره شده بودم...یه لحظه یاد این فیلم ترسناکاپسرا همه پریدن و ص

 افتادم..االنه که هیوال وارد شه...ریز ریز تو دلم می خندیدم..اسکلیم برای خودم...کجای کارید؟

 !درباز شد و قامت مردی....اونـــم چه مردی...اصن یه مردا..یه مرد ....جیــــگر

 ی چقدر خوشگله..اخماش و بخورم...!ریکی انگار هنوز صمیمی تر بود که رفتاخی راحت شدم..وا

 !سمتشو بغلش کرد..کم کم اخماش باز شد و ریکی رو به خودش فشرد...ای جون

 من و میگی..دهن اندازه غار علی صدر..چشا اندازه قابلمه..از خوشگلیش بود..المصب آبی نگاش

 شکی و لخت..ته ریشای مناسب...ولی یه جای کار بد می لنگیدقشنگ تر از آبی نگاه من بود..موهای م

 ..هیچ قیافش به غربی ها نمی خورد...هیچ! کم کم بچه ها دونه دونه رفتن سمتش و با همشون دست داد

اخم کرده بود ولی لبخند هم رو لبش بود..به عینه می تونم بگم قیافش جذاب و نفس گیر بود! ولی نه برای 

 من

 ..شسته بودم...نشست رو مبل و بچه ها دورش..یهو سرش و بلند کرد و نگاهش به من افتادمن بیخیال ن

 :یا صاحب صبر...چه چشایی داره....با تعجب به همون انگلیسی گفت

 این کیه؟_

 :آریزونا باذوق دستشو کوبید بهم و گفت

 آریزونا_اینم یکی مثل ماست...نمی دونی چقدر فوق العادست..آیندش و دیدم

 :بروهاش پرید باال و گفتا

 ...آفرین_

 ریکی_واقعیتش ..واقعیتش

 :نمی تونست ادامش و بگه..خودم به حرف اومدم و گفتم
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 ..من_میشا هستم...به لطف ریکی خان منم عضوی از شما شدم

 :یه پوزخندم زدم...تعجب و تو چشاش می دیدم..ولی ظاهرش بی خیال بود..با لحن خاصی گفت

 ایرانی هستی؟_

 :خند مکش مرگمایی زدم و گفتملب

 !من_باافتخار...بله

ابروهاش پرید باال..همه با لبخند نگاش می کردن...نمی دونم چرا حس می کردم بچه ها ازش حساب می 

 برن

تا به خودم اومدم جلوم بود..زل زده بود تو چشام..ناخواسته سمت چشاش کشیده شده بودم..عمیق بهم زل 
 زده

 تم نگام و ازش بگیرم؟ چرا قفل شده بودم؟بود...چرا نمی تونس

نگاشو ازم گرفت و نفسشو عمیق بیرون فرستاد..دستشو کالفه کرد تو موهاش و زیر لب آروم و 

 ناباورانه

 :گفت

 نتونستم..مگه می شه؟_

 :آریزونا که انگار از ماجراش خبر داشت بلند شد و گفت

 !..ذهنش نفوذ کنیم آریزونا_همه ما متعجبیم..هیچ کدوممون نتونستیم تو

 برگشت و نیم نگاهی بهم انداخت..اخماش درهم شد...باصدای جدی و محکمی که چهارستون بدن آدم

 :می لرزید گفت

 !خستم..می خوام استراحت کنم..هیچ کس نمی خوام مزاحمم بشه_

 وا خود شیفته..اصال این کیـــه؟چرا همشون الل مونی گرفتن؟

 رفت..اونجا که بیشتر دوتا اتاق نداره..یکی ماله منه...پس..پس اون یکی بعد از پله های مارپیچ باال

 !مال این یاروئه

 همشون وا رفتن و نفس حبس شدشونو فرستادن بیرون...یعنی انقدر ازش می ترسن؟

 من_بچه ها نمی خواید بگید اینجا چه خبره؟
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 :الیزا نگاهی بهم انداخت و گفت

 الیزا_چی می خوای بدونی؟

 :قل اندر سهیفانه ای بهش انداختم و گفتمنگاه عا

 من_به نظرت االن من چه چیزی رو نمی دونم؟

 رومان_می خواد بدونه اون مرد کیه؟

 :بهش نگاه انداختم که خودشم جواب داد

 رومان_اون رئیسمونه..یعنی از ما خطرناک تر

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 !من_واضح تر حرف بزنید...من هیچی نمی فهمم

 :ریکی جلوی پام پایین مبل نشست و گفت

 ریکی_اون یه اصیله..ببین شاید از حرفایی که بهت بزنم تعجب کنی ولی اون..یه خوناشام اصلیه

 من_حاال یعنی چی؟

 :بهم نگاهی انداخت و گفت

.و ریکی_اون خیلی قدرتمنده...قدیمی ترین خوناشام تاریخه...اگه همه ما رو می بینی که اینجا هستیم..

 !همینطور خوناشام..بدون که اون ما رو تبدیل کرده

 :چشام گرد شد..با تعجب گفتم

 من_یعنی سنش از تو بیشتره؟

 :سری تکون داد و گفت

 سال عمر داره700ریکی_بیشتر از 

 به معنای واقعی هنگ کرده بودم..خدایا قربونت برم مگه می شه؟ نه اصال امکان نداشت...ولی این طور

 گن..انگار امکان داشتکه اینا می 

 من_یعنی انقدر قویه که می تونه از پس خوناشامای دیگه بر بیاد؟

 !جیم_آره..البته..فقط خوناشام های جوون...باخوناشام هایی که مثل خودش پیرن..یکم مشکله
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 من_یعنی می گید از این گنده تر هم هست؟

 همشون سرشون و تکون دادن..واقعا اون دیگه چی بود؟

 ...خوام بیشتر بدونم...از خوناشامامن_می 

 چی می خوای بدونی؟_

 ..با صدای محکمش به سمتش برگشتم...اخم روی پیشونیش بود

 ..بدنم لرزید..نمی دونم از چیش بود..شاید از قدرتش

 من_از..از همه چیش

 ..نشست کنار رومان...دقیقا رو به روم

 :پوزخندی زد و گفت

 !که فکر می کردم..جوون تری خیلی تازه کاری...از اون چیزی_

 منو مسخره می کنه؟ هرکی می خواد باشه..به من چه؟

 :با عصبانیت گفتم

 من_ببخشید از این ماجرا یه هفته هم بیشتر نگذشته

 :زیرلب شنیدم گفت

 گستاخ_

ولی تعجب کردم...نمی دونم گوشام اشتباه می شنید؟ یاخود خدا...فکر کنم خل شدم..مگه می شه این 

 فارسی

 حرف بزنه؟ یه خوناشام اصیل مگه ایرانیه؟ نه بابا توهمه

 :آب دهنم و قورت دادم و گفتم

 من_شما همتون چندسالتونه؟

 :پسره اخمی کرد و گفت

 !من سنم از اون چیزی که تو ذهنته بیشتره_

 من_دقیقا وقتی تبدیل شدی چند ساله بودی؟
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 : پوزخندی زد و گفت

 ساله25_

 انقدر خوشگل بوده؟ خدای من ...باورم نمی شهیعنی این از همون موقع 

 !آریزونا_پیرترین ما هیراست

 :با تعجب گفتم

 من_هیرا؟هیرا دیگه کیه؟

 !منم_

 !با تعجب به پسر جذاب رو به روم چشم دوختم...هیرا! هیرا! هیرا! این اسم ایرانی بود..در اصل کردی

 :پوزخندی زد و گفت

 !یرانیمهیرا_زیاد به مخت فشار نیار..منم ا

 :به فارسی گفتم

 من_دروغ می گی

 :اونم به فارسی گفت

 !هیرا_نه کامال راسته

 :با دهن باز نگاش می کردم...آب دهنم و برای هزارمین بار قورت دادم و گفتم

 من_چطور ممکنه یه خواناشام اصیل..ایرانی باشه؟

 :همینطور که عمیق نگام می کرد گفت

 نهیرا_چیزای زیادی هست برای شنید

 ...فقط تونستم بهش زل بزنم

*** 

روپوشم و تنم کردم و موهام و باال سرم بستم..تشنم بود..نمی تونستم از خون انسان تغذیه کنم..برام سخت 

 بود

 شاید نمی تونستم باهاش کنار بیام...همیشه با خون و خون ریزی مخالف بودم..تو آینه به خودم نگاه کردم
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 !..تویه موجود ترسناکی..پوزخند زدم..آره من یه خوناشاممولی االن انسان نیستی میشا..

 از پله ها رفتم پایین..همه با تعجب نگام کردن..بی اهمیت به سمت در رفتم و بازش کردم

 باصدای محکمش سرجام وایسادم..واقعا ازش می ترسیدم..ولی نباید از خودم ضعف نشون می دادم

 هیرا_کجا؟

 :م و گفتمبرگشتم و آب دهنم و قورت داد

 من_میرم این اطراف یه گشتی بزنم..گم نمی شم

 :ابروشو انداخت باال و گفت

 هیرا_اون وقت چیشد که شما یادتون افتاد برید بیرون؟

 :عصبی نگاش کردم و گفتم

 ..من_چون حوصلم سر رفته..درضمن گشنمه..نترس..پیش انسان ها نمیرم

ردم و رفتم بیرون و حیاط بزرگ و رد کردم و در اخماش ترسناک توهم رفته بود...در و زود باز ک

 اصلی

 ..رو باز کردم..واقعا این شهر ترسناک بود..خیلیم ترسناک

خیابون های خلوت و آدمهای مرموز..با دیدن انسان ها تشنه می شدم..باید یه حیوونی چیزی گیر 

 بیارم...یعنی

 ه از حیوان های ترسناک بترسم؟فکر نکنماالن که من تبدیل شدم به یه خوناشام امکانش هست که دوبار

 به سمت یه مرد رفتم..نشسته بود رو یه صندلی جلو مغازش ..درحال مگس پروندن بود

 من_ببخشید آقا؟

 سرشو بلند کرد و یه نگاه بهم انداخت

 من_این دور و اطراف جنگلی چیزی هست؟

 :از نوک پام تا سرمو و نگاه کرد و با پوزخند گفت

 نمی خوره بچهمرد_به دردت 

 چی؟ من بچم؟ من با این سن خر حسن گچیم؟
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 باعصبانیت زل زدم بهش..نگاش رو نگام ثابت موند

 :محکم گفتم

 من_می شه راه جنگلو بهم بگی؟

 :همینطور مبهوت به چشام خیره شده بود..زیر لب زمزمه وار انگار که رام شده بود گفت

 ون جا هست..درست کنار کلیسا یه جنگل هستمرد_بله..یه چهار راه پایین تر...یه کلیسا ا

 :لبخندی زدم و گفتم

 من_خوبه

 بعد از کنارش گذشتم..خودم یکم تعجب کرده بودم..اون خیلی زود رام شده بود..ولی چقدر عجیب

 !خیلی عجیب بود

صال یه چهار راه پایین رفتم..شاید االن اگه انسان بودم می ترسیدم..ولی این خیابون خلوت و ترسناک ا

 برام مهم

 ..نبود..با دیدن یه کلیسای بزرگ رو به روم فهمیدم رسیدم..وارد شدم..اوه چقدر خوفناک

چشام به جنگل افتاد..آب دهنم و قورت دادم..یا خود خدا..این جا..این جا خیلی ترسناکه...با تردید آروم 

 آروم

 !ناشام بودنهقدم میزدم..چشام خیلی تیز شده بود...اینم یکی دیگه خوبی های خو

 ..همه چیز و تو اون تاریکی میدیدم..جنگل در سکوت مرگباری فرو رفته بود..فقط صدای پاهای من بود

هرچی جلوتر می رفتم جنگل بیشتر تو تاریکی فرو میرفت..با دیدن یه موجود از دور لبخند رو لبم 
 ..اومد

م قیافم داشت تغییر می کرد..انگار معلوم بود یه حیوون وحشی بود..خب اینم غذای خوشمزه من..کم ک

 درحال

خوردن چیزی بود..آروم آروم قدم برداشتم سمتش..انگار صدای پام و شنید چون سرشو بلند کرد..برق 

 چشاش

 تو چشمم زد..اون یه گـــرگ بود!خواست پا به فرار بذاره با سرعت نور رفتم سمتش و دندونم و خواستم

پرت شدم عقب..جری تر شده بودم..تشنم بود....به قیافه ترسناکش  بذارم رو گوشت خوشمزش که با شدت
 زل
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زدم..تو چشاش نفرت بود..دوباره به سمتش حمله ور شدم که پرتم کرد رو زمین و خودش افتاد 

 روم..چشام

 ..و بستم..حس کردم بدنم داغ شد..یهو چشامو باز کردم..از چیزی که جلو چشام بود تعجب کرده بودم

 بزنم...یه ..یه انسان روی من افتاده بود..با چشای طوسی براقش و قیافه برزخی زل زده بود خواستم جیغ

 به من..پس گرگه کو؟ چشام از حد معمول گشاد تر شده بود

 من_ولم کن لعنتی..از روم بلند شو

 !...هنوز نگاهش درنده بود...این چشا عجیب منو یاد چشای گرگه می انداخت

 !..ش لخت بود..ولی شلوار پاش بوداز روم بلند شد..بدن

 دیوونس فکر کنم..نکنه تمام صحنه ها رو دیده؟یعنی این دیوونس و اومده جون گرگ رو نجات داده؟

 :باصدای خیلی جذاب اما ترسناکی گفت

 مرد_تو به چه جراتی به من حمله کردی؟

 ...چشام گشاد شد..همون طوری که امیر و شایان واسم ضعف می کردن

 به توحمله کردم؟کی رو من پهن شده بودمن_من 

 عصبی عضالتش و روهم فشرد..چند قدم محکم به سمتم برداشت و گلوم و چسبید..نمی تونستم نفس بکشم

 خب کودن چرا هیچ حرکتی نمیای؟مثال خوناشامی..از پس یه انسان برنمیای؟ ولی باحرفی

 که زد تعجب کردم

 !خودت و به اون راه نزن..میش وحشی_

 !..ی شدم..تمام توانم و جمع کردم و هولش دادم..پرت شد وخورد به درختعصب

 نفس نفس میزدم..رفتم سمتش..قیافم تغییر کرده بود..جلوی چشام و خون گرفته بود..دندونامو نمایش

 ..دادم..ولی جدی نگاهم می کرد

 من_بگو کی هستی؟چه بالیی سر اون گرگ اومد؟

 ..افه اول خودم برگشتم...این چرا خندیدخندید...تعجب کردم و سریع به قی

 خودت و به حماقت زدی؟یاواقعا احمقی؟_
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 :یه نگاه تمسخر آمیز بهم انداخت و گفت

 مرد_یه میش خنگ..عجیبه..اولین باره دیدم

 :داد زدم

 من_خفه شو...بهت گفتم تو کی هستی؟

 ره شده بودنگاهش رنگ تعجب گرفت..بلند شد..جلوم وایساد و با تعجب و بهت بهم خی

 ..باصدای ریکی برگشتم طرفش...قیافش عجیب ترسناک شده بود

 من_ریکی اینجا چیکار می کنی؟

 :ولی ریکی به اون پسره زل زده بود..با نفرت!...بدون اینکه به من نگاه کنه گفت

 ریکی_پشت سرت بودم..ترسیدم آسیبی بهت برسه..یهو گمت کردم..االنم اینجا پیدات کردم

 من_فضول

نوزم با نفرت زل زده بود به اون پسره..برگشتم به پسره نگاه کنم که دیدم اونم با نفرت به ریکی زل ه

 زده بود

 من_اینجا چخبره؟

 :پسره یه نگاه بهم انداخت و پوزخند زد..بالحن متمسخری گفت

 مرد_فکر نمی کردم یه خوناشام خنگ داشته باشین دست پرورده هیراست؟

 :گفت ریکی هم با لحن عصبیش

 ..ریکی_خفه شو..اون هیچی نمی دونه..تازه متولده

 پسر_پس برای همین خنگه..یه تازه متولد کوچولو

 :بعد بلند بلند خندید..ریکی به سمتم اومد و دستم و گرفت..خواست منو ببره که گفتم

 من_نه وایسا

 :رو کردم طرف پسره وگفتم

 من_اون گرگه کجا رفت؟

 !..و پسره بلند بلند خندیدبااین حرفم ریکی تعجب کرد 
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 :ریکی باصدای آرومی گفت

 ریکی_میشا..جلوت وایساده

 با چشای گشاد شده به پسره زل زدم..یعنی چی؟

 :پسره بعد اینکه حسابی خندش و کرد گفت

 مرد_دختره احمق..خودت و به نفهمی نزن..یعنی تو چیزی از گرگینه ها نمی دونی؟

 !ـرگینه ها..این کلمه بارها و بارها تو سرم اکو می شدگرگینه ها..گــــرگینه ها...گـــ

 :به سمتش قدم برداشتم...ریکی دستم و کشید و گفت

 ریکی_خطرناکه

 ولی بی اهمیت بهش رفتم سمتش و جلوش وایسادم..لبخند تمسخری که رو لبش بود کم رنگ شد و کم کم

 چشای طوسی براق...واقعا زیبا بود یه نگاه عجیب بهم انداخت...موهای لخت و بلوطی..پوست گندمی و

 :با صدای آرومی گفتم

 من_تو گرگینه ای؟

 :بالحن خیلی جدی گفت

 مرد_آره

 ...یهو پاچیدم...نه از خنده.از ذوق زدگیم

 !من_وای چه باحال...من اصال باور نمی کردم وجود داشته باشن....اههههههههه..خدا دمت گرم

 پسره و ریکی با تعجب نگام می کردن

 :یشم باز بود که صدای عصبی ریکی بلند شدن

 ...ریکی_بهتره بریم

 دستی برای پسره تکون میدم..همونجوری مات منو نگاه می کرد..ریکی با سرعت نور راه افتاد و منم

 :پشت سرش...آخ چه حالی میده...جلوی در خونه وایسادیم...دست ریکی رو گرفتم و گفتم

 من_من گرسنم
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 ریکی_چی؟

 .من گرسنمه..نمی فهمی؟من_اه خنگ.

 :پوفی کرد و گفت

 ریکی_بیا بریم خونه....گیر میاد

در رو باز کرد و وارد شدیم..سیدنی با دیدنمون پوزخندی زد و روشو اونورکرد..من اگه اینو نشونم 

 سرجاش

اسمم میشا نیست..با زنگ خوردن گوشیم به گوشی نگاه کردم..منکه گوشیم و خاموش کرده بودم..البد 
 ییک

 کرم داشته روشنش کرده..دهنش سرویسه گیرش بیارم..با دیدن اسم امیر ذوق مرگ می شم و جواب میدم

 البته با بغض

 من_الو امیر

 :از صدای من تعجب می کنه و می گه

 امیر_الو میشا..خوبی؟

 من_امیر دلم براتون خیلی تنگ شده..پس کی میای؟

 :خندید و گفت

 ..ت رفتی اونجاامیر_دختر تو دو روز بیشتر نیس

 ..نشستم رو مبل..سعی کردم جلو اشکام و بگیرم

 من_از بابام چخبر؟

 :پوفی کرد و گفت

 امیر_باورت نمی شه ولی خیلی داغونه...تو این دو روز اندازه دوسال پیر شده

 من_جوک میگی؟ من کی برای بابام مهم بودم هه

 امیر_میشا واقعا چرا این اتفاقات افتاد؟

 :یه نفس عمیق کشیدم و گفتمچیزی نگفتم..
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 من_از تینا چخبر؟

امیر_ریکی کارشو خوب بلد بوده..تینا دقیقا هیچی یادش نمیاد...به همه گفته سرش خورده به میز ولی 

 سیما

 مشکوک شده

 :دندونام و از عصبانیت روهم فشار میدم و می گم

 من_یه روز به خدمت سیما هم میرسم

 م ندادی؟امیر_چخبرا؟ کار به خصوصی انجا

 :دستمو الی موهام فرومی کنم و می گم

 من_نه..البته خیلی چیزا فهمیدم

 ..امیر_خوبه..رها دیوونه شده از دوریت

 :بعد تک خنده ای کرد و گفت

 امیر_باورت می شه نیستی دیگه حوصله هیچ کاریو نداریم؟ شایان شیطون هم آروم شده

 من_دلم براش تنگ شده..یعنی برای همتون

 اهم همینطور..من باید برم..مواظب خودت باش گلکمامیر_م

 من_توهم همینطور..به بچه ها سالم برسون حتما

 امیر_چشم بای

 من_بابای

گوشیو قطع کردم و تو فکر فرو رفتم..با نشستن دستی رو شونم سرمو بلند می کنم..ریکی با لبخند دستشو 

 سمتم

 شکر می کنمدراز می کنه...لیوان بود..ازش می گیرم و زیرلب ت

 من_هیرا کجاست؟

 رومان_یه تماسی داشت..رفت بیرون

 ..سری تکون دادم و بلند شدم با همون لیوان رفتم تو اتاقم...خسته بودم.نشستم رو تخت و لخت شدم
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 !البته تاب و شلوارکا..منحرفا

 ودش بردلیوانو سر کشیدم و یه آخیشی از ته دل گفتم..رو تخت دراز کشیدم وخواب منو به دنیای خ

 ..سرم و تو بالشت فشار دادم..اه خفه شید

صدای واضح و عصبی هیرا تو مخم بود..بلند میشم و عصبی با همون سرو وضع میرم پایین..همه 

 سراشونو

 انداخته بودن پایین و هیرا باعصبانیت زر زر می کرد

 من_هوی..چخبرته..خونه رو گذاشتی رو سرت

 ..ود..لبشو گاز گرفتفارسی حرفیدم..ریکی خندش گرفته ب

 با عصبانیت اومد سمتم و دستش و کرد الی موهام و کشید

 :جیغ زدم

 ...من_هوی ول کن موهامو

 :عصبی غرید

 هیرا_تو چرا رفتی سمت گرگینه ها

 :عصبی زل زدم بهش و جیغ زدم

 ...من_دستت و بردار

 ..دستش و برداشت و باقیافه ترسناکش زل زد بهم

 ..گینسمن_من چه می دونستم گر

 :رو ازش گرفتم و به ریکی نگاه کردم و گفتم

 من_خاک تو سر دهن لقت

 ریکی_باور کن من بهش نگفتم

 :هیرا عصبی گفت

 هیرا_خود آدام بهم گفت

 من_آدام خر کیه؟
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 :غرید

 هیرا_همون پسر گرگینه ای که دیدی

 من_خو حاال چیکار کنم؟

 یدونی گرگینه ها و خوناشاما دشمنای خونی همن؟هیرا_تو به ما داری صدمه میزنی تازه وارد...مگه نم

 :با تعجب گفتم

 ..من_نه

 ریکی_بسه هیرا..اون از کجا می خواد بدونه؟

 ..کالفه لیز می خورم و می شنم و موهامو چنگ میزنم

 من_چرا منو به دنیای کثیف خودتون آوردید...لعنتیا

خنگا به ما سه نفر نگاه می کردن..فارسی  هیرا پوزخند می زنه و میره می تمرگه رو مبل..بچه ها مثل

 نمیفهمیدن

 :ریکی کنارم نشست..خواست دستمو بگیره داد زدم

 من_دست از سرم بردارید...برو اونور ریکی

دستش و می کشه و غمگین بهم خیره می شه..صدای کوبیدن در خونه به گوش رسید..بچه ها با ترس می 

 ..پرن

 :یه نگاه عصبی بهم می ندازه و خواست بره سمت در که دیوید گفت با تعجب بهشون خیره می شم..هیرا

 !دیوید_نه خطرناکه

 هیرا_هیچ اتفاقی نمی افته..فقط یه گفت و گوی سادست

 از در میره بیرون..بعد چند دیقه در باز می شه..رنگ همشون پریده بود..خاک تو سرا چشون شده؟

 ..شم..پشت سرش یه پسر دیگه هم وارد می شهبا دیدن پسره یا همون آدام با تعجب بلند می 

آدام نگاهش به من میفته..با تعجب نگاش کردم..زیر لب به پسری که کنارش وایساده بود چیزی می گه 
 که

 ...باعث می شه پسره یه نگاه بهم بندازه...پسری با موهای بور و چشای عسلی

 :پوزخندی می زنه و می گه
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 ..تربیت نکردیهیرا مثل اینکه افرادت و خوب _

 :هیرا عصبی گفت

 هیرا_اون فقط یه تازه متولده هیچیم نمی دونسته

 :به مسخره گفت

 می دونی حمله به گرگینه ها چه عواقبی داره؟_

 بلند شدم رفتم سمتشون..بچه ها سعی می کردن دورم کنن

 ..ینستمن_من هیچی نمی دونستم...نه از خصومت گرگها و میش ها..نه از اینکه این پسر گرگ

 :هیرا دستم و گرفت و در گوشم گفت

 ..هیرا_قوی باش

 نفس داغش حالم و بد کرد..ولی کم نیاوردم و زل زدم به آدام..اونم زل زده بود به من

 من_چرا دست از سر من بر نمی دارید؟

 :پسری که همراه آدام بود داد زد

 ..تو به گرگ من حمله کردی_

 ..اه نگران هیرا و رو خودم حس کردمعصبی زل زدم بهش و رفتم سمتش...نگ

 من_کری؟ یاخودتو زدی به کریت؟ نشنیدی گفت تازه متولدم؟

 ...اومد رو به روم و قیافه برزخیشو دوخت به چشام..آدام دستش و گرفت ولی محکم پس زد

 :با لبخند بدجنسی گفت

 منتظر عواقبش باش خانوم کوچولو_

 :لبخند پسر کشی زدم و گفتم

 صومتی ندارم..بی دلیل نمی شه با کسی بد بود نه؟من_من هیچ خ

 :از حرفم تعجب کرد..صدای داد جیم و شنیدم که گفت

 !جیم_میشا؟
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 پسره_تو..تودیگه چه جور می شی هستی؟ رئیست درباره خصومت ما چیزه بهت نگفته؟

 من بفرستهمن_رئیس من اونقدر مرد هست که نخواد افرداشو بی دلیل شیر کنه تا بی دلیل به جنگ دش

 :پوزخندی زد و گفت

 پس کی بود به آدام حمله کرد؟_

 :آدام اومد سمتش و گفت

 آدام_اون تشنه بود..چیزی نمی فهمید

بچه ها با شنیدن حرفش تعجب کردن...همشون..حتی هیرا..ولی هیرا ظاهر جدی و مغرور خودش و 

 حفظ

 ...کرد

 :دستم و به سمت مبال دراز کردم و گفتم

 ؟ باالخره مهمون هستیدمن_نمی شینید

 ..پسره مردمک چشاش می لرزید..از بهت و تعجب

 آدام با لبخند نشست رو مبل و به بچه ها که با تعجب به ماخیره شده بودن نگاه کرد

 کم کم پسره هم نشست..بچه ها هم آروم شدن و نشستن...حاال وقتشه

 .چه از دنیای خوناشام هامن_خب..می خوام همه چیز رو بدونم..چه از دنیای گرگینه ها.

 :به پسره اشاره کردم و گفتم

 من_تو بگو..از دنیای خودت

 :پسره خیلی سرد گفت

 چرا می خوای بدونی؟_

 من_چون من هیچی از این دنیا نمی دونم..من وارد دنیایی شدم که باید توش زندگی کنم

 همه ساکت می شن..به اذن خداوند فکر کنم الل مونی گرفتن

 یپره و از خونه میزنه بیرون..آدام هم یه نگاه به من نمیندازه اونم میره بیرونیهو پسره م

 هیرا_میشا...همراه من بیا..کارت دارم
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 واقعا نمی تونستم باهاش مخالفت کنم...واقعیتش..ازش می ترسیدم

 پشت سرش راه افتادم و رفت تو اتاقش..اتاقش ترکیب سفید و سورمه ای بود...لبخند زدم

 ینهیرا_بش

 ...نشستم...باورش برام سخت بود این مرد سنش زیاد باشه

 هیرا_چی می خوای بشنوی

 من_هرچی که الزمه

 :سرشو تکون داد و گفت

 هیرا_خواستی از این دنیایی که توش وارد شدی بدونی..ولی باید ریسکشم بپذیری

 :سرم و تکون دادم و بهش خیره شدم...پوفی کرد و گفت

یه خوناشام تازه متولد..معموال خوناشامای تازه متولد قدرتشون خیلی زیاده..جوری هیرا_تویه خوناشامی..

 که می تونن از پس یه خوناشام عادی بربیان

 :با تعجب گفتم

 من_جدی؟

 سرشو تکون داد

 من_چند وقت طول می کشه؟

 هیرا_دقیقا یه سال

 من_می خوام همه چیو بدونم

چوبی و آب مقدس حساسیت دارن ولی یه چیزی هست  شروع کرد_خوناشام ها به سیر و صلیب مسیح

 که

باعث می شه جلوی این حساسیت ها رو گرفت درست مثل اون گردنبندی که تو گردنته و این انگشتری 
 که تو دست منه

به انگشتر توی دستش خیره شدم..روی انگشتر هم مثل گردنبند من نقش های عجیب و غریب زیادی 

 کشیده

 ..شده بود
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 قش ها چیه؟من_این ن

 هیرا_یه نوع حقه ی جادوگری..بیخیال اینا

 سرمو تکون دادم و منتظر شدم..در برابر این مرد زیبا و ترسناک من الل شده بودم

هیرا_همونطور که می دونی خوناشام ها به آفتاب خیلی حساسن..به طوری که اگه دودیقه زیر آفتاب 

 باشی

 در جا آتیش می گیری و می میری

 :فتمبا تعجب گ

 من_مگه ما جاودانه نیستیم؟

 لبخند محوی زد که تعجب کردم

 هیرا_چرا..ولی بالخره هر موجودی به هر طریقی کشته می شه و از این دنیا میره

 .راست می گفت

 هیرا_سرعت نور..امتحانش کردی..خوناشام ها بینایی و شنوایی فوق العاده قوی دارن..حتی گاهی وقتا

 ببینی یا از خیلی دور صداها رو بشنوی..و اما یه نکته خیلی مهم می تونی پشت سرت رو هم

 من_چی؟

 :با لحن خیلی جدی گفت

 هیرا_مراقب چوب ها باش..هر نوع چوبی...چوبها حکم اسلحه رو برای ما دارن

 :زدم زیر خنده و گفتم

 من_دروغ می گی

 :ولی جدی گفت

 !چوبه..و البته اگه تویه قلبش فرو بره هیرا_تنها چیزی که می تونه یه خوناشام و از بین ببره

 ...حرفاش تویه سرم اکو می شد..چقدر دنیای عجیبی داریم

 من_ماجرای دشمنی خوناشام ها گرگینه ها چیه؟

 هیرا_اونو بعدا بهت توضیح میدم..فقط یه سوال می خوام ازت بپرسم..قول میدی راستشو بهم بگی؟
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 من_آره بپرس..من آدم درغ گویی نیستم

 :م نگاه نگام کرد و گفتیک

 هیرا_تو می دونستی اون گرگ گرگینست یا نمی دونستی؟

 :زل زدم تو چشاش و جدی گفتم

 من_من واقعا نمی دونستم اون یه گرگینست

 چند دیقه بهم زل زدیم..چشای آبی آسمونیش خیلی جذاب بود..یعنی قدیما هم خوشگل بوده؟؟خخ

 :ن اینکه نگام کنه گفتبلند شد و رفت کنار پنجره وایساد..بدو

 هیرا_می تونی بری ولی قبلش باید بگم کم کم آموزشات شروع می شه

 سری تکون دادم و از اتاقش اومدم بیرون

ریکی_دقت کن..من ثانیه شمار می گیرم..از اینجا با سرعت نور میری تا کلیسا و بر می گردی..با 

 نهایات سرعتت

 اکی؟

 ...بیرونسری تکون دادم و نفسم و فرستادم 

 ریکی_یک..دو...سه

 با سرعت نور حرکت کردم...رسیدم کلیسا و دوباره برگشتم..جلو ریکی وایسادم

 :با دهن باز گفت

 ثانیه 3ریکی_

 من_جدی؟

 ریکی_خدای من..باورم نمی شه..تو رکورد زدی

 :یه فریاد از خوشحالی زد..خندیدم و گفتم

 من_ایول به خودم

 ..رقصیدنبعد پریدم از خوشحالی جوادی 
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ریکی مرده بود از خنده..خودمم پابه پاش می خندیدم..به ساعت تو دستم نگاه کردم ساعت دو بامداد بود 

 و

 ما تو پارک بودیم..پارک ترسناک و خوفناک..یه لحظه حس کردم یکی پشت درخت رو به روییم قایم شده

 بلند شدم

 ریکی_کجا میری؟

 :دستم و گذاشتم روبینیم و گفتم

 !ـــشمن_ هیـ

با تعجب بلند شد و پشت من راه افتاد..رفتم و پشت درخت و نگاه کردم کسی نبود..من مطمئنم دیدم یه 
 نفرو

 کالفه به دور و برم نگاه کردم

 ریکی_چیشده؟

 :پوفی کردم و گفتم

 ..من_هیچی

 ود..اگه رهابه سمت خونه راه افتادیم..تاحاال تا این موقع شب از خونه بیرون نبودم..چه شهر ترسناکی ب

 اینجا بود سه چهاربار تو شلوارش جیش می کرد

 من_ریکی می شه تنها بری خونه؟

 :با تعجب گفت

 ریکی_که هیرا پوست سرم و بکنه؟

 من_خواهش می کنم...خودم جوابش و میدم

 ریکی_چی تو کلته میشا؟

 من_چیزی نیست..می خوام یکم درباره این زندگی فکر کنم

 :پوفی می کشه و می گه

 ریکی_تو رو خدا مراقب خودت باش..منو تو دردسر ننداز
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 :لبخند می زنم ومی گم

 من_باشه حتما..برو..حواست جمع باشه دنبالم بخوای راه بیفتی دیگه نه من نه تو

سرشو تکون میده و با کمی تردید با سرعت نور میره..یه لحظه لرز افتاد تو بدنم..من تو این شهر ساکت 

 و

 ..یی اینجا وایسادم..شونه ای باال انداختم..باید عادت کنم..باید به تاریکی..به استرسخلوت مرموز تنها

 ..به موجودات عجیب و غریب..به همه چیز باید عادت کنم

 عجیب تو فکر فرو رفته بودم..زیر لب با خودم آهنگ مهراب و می خوندم..از خود مهراب سوزناک تر

ایی یه گوشه بشینی...مرگ یعنی داری رویاتو می بافی ولی من_مرگ یعنی تو هر جایی باشی بری تنه
 یهو

اونو با غریبه ببینی..مرگ یعنی اشکای مادرم... مرگ یعنی قرصای رو به روم..مرگ یعنی دلم میخواد 

 فریاد

 بکشم ولی همراهی نمیکنه گلوم

 :یه پوزخند زدم و گفتم

 ؟یکی ندونه فکر می کنه عاشقیمن_داری اسکل می شی میشا ها..این ک...شعرا چیه می خونی

 :یه دونه می زنم تو سرم و می گم..

من_بابا اینجا ایران نیستا.. اینجا تو کارای تخلیه ای بکنی توخیابون بالبخند از کنارت رد می شن ولی 
اگه تو ایران باشی دوربینه که از آسمون می باره..دروغ می گم..نه دروغ می گم؟هی تــف تو این 

 ..روزگار

ن خل مشنگا تو خیابون با خودم حرف می زدم و راه می رفتم که حس کردم یه نفر پشت سرمه..یا عی
 خدا

داشتم جیش می کردم توشلوارم...یادم رفته بود خوناشامم..االن منو نگیره بهم ت*ج*ا*و*ز کنه؟گــــ....ه 

 خورده

ودم حرف می زدم و دلگرمی میزنم دکوراسیونش و با کف خیابون یکی می کنم...همینجور زیر لب با خ

 می دادم

 ..به خودم..که یهو برگشتم و یارو کپ کرد

 من_هوی کیستی؟
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 خواست فرار کنه با سرعت نور جلوش وایسادم و لبخند مرموز زدم

 من_کی هستی؟

 ..اومد جلوتر ..عه ..عه اینکه آدامه

 من_به داش گلم آدام

 :بعد زدم تو سرم و گفتم

 ...فهمهمن_بابا اینکه فارسی نمی 

 :به قیافش که مثل خنگا بهم نگاه می کرد زل زدم و گفتم

 من_چطوری پسر؟

 :جدی میگه

 آدام_خوبم..اینجا چیکار می کنی؟

 من_تو اینجا چیکار می کنی؟

 :کالفه میگه

 آدام_جواب منو بده

 من_توهم جواب منو بده؟

 :ی گمیکم عین بز نگام می کنه بعد راه میفته ...پشت سرش حرکت می کنم و م

 من_هوی آدام اون دوستت چرا دیروز عین خر رفت؟

 :برگشت طرفم و گفت

 آدام_تو چه منظوری داری از این کارا؟نکنه ما رو ساده فرض کردی میش کوچولو؟

 :با تعجب می گم

 ..من_نه بخدا

 چشمیدوباره راه میفته..منم کنارش عین مشنگا راه می رفتم..زیر چشمی نگاهش کردم که دیدم اونم زیر 

 نگاهم می کنه
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 من_هی دیدم داری نگام می کنی

 آدام_چرا دروغ می گی؟

 من_من دروغ می گم یا تو؟

 :آروم زد رو سرم و گفت

 آدام_فکر کنم تو دیوونه ای

 :خندیدم و گفتم

 ..من_همه بهم میگن..باورت می شه؟دوستام بهم میگن خل و چل

 :لبخند محوی می زنه و میگه

 ..اینورا باشیآدام_بهت نمیخوره مال 

 من_درسته من یه ایرانیم

 !..سرم و بلند کرده بودم و با افتخار گفتم

 :یه تای ابروشو انداخت باال و گفت

 من_عجیبه..ایرانیا معموال غد و یه دندن..مثل هیرا

 من_هوی توهین نکنا..هیرا مثل شتر رفتار می کنه به من چه؟

 :با تعجب نگام می کنه و میگه

 ستی؟من_تودیگه کی ه

 :بشکن می زنم و می گم

 من_میشا هستم..جیگر..خانوم..خوشگل و سرور شما

 می شینه رو نیمکت رو به روی جنگل...منم می شینم کنارش

 آدام_از من نمی ترسی؟

 من_نه ..واسه چی باید ازت بترسم..اتفاقا خیلیم بات حال می کنم

 :برای اولین بار خندید و گفت
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 ..آدام_خیلی عجیبی

 نداره..اینو همه از بچگی بهم می گفتن من_تعجب

 :جمله آخرم و با لحن غمگینی بیان کردم..متوجه شد و گفت

 آدام_چطور؟

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 من_بیخی..راستی تو چند سالته؟

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت

 آدام_همسن هیرام...دیگه می دونی چقدر

 ببینم؟ ساله آینده رو 100من_یعنی منم می تونم 

 :بعد می پاچم از خنده..اسکلم دیگه..آدام با تعجب بهم خیره می شه...میزنم رو پاهاش و می گم

 !سال دیگه رو ببینم..آخ چقدر حال کنم..میرم زن پسر دوستم می شم100من_فکر کن من 

 حاال چه ربطی داشت؟ نه خدایی چه ربطی داشت؟ مثل بچه آدم می شینم و ساکت می شم

 ی می گم پر رو نشنیامن_یه چیز

 آدام_چی می خوای بگی؟

 ..من_درسته گرگا خیلی ترسناکن..ولی من از بچگی عاشق گرگ بودم

 آدام_چطور؟

 :با لحن جدی و محکمی که ازم بعیده می گم

 من_گرگ و دوستدارم..چون سرشار از انتقامه..سگ از ترس تنهایی و

و دوست دارم برای اینکه حاضره از گشنگی بمیره ناتوانی با وفا شد وگرنه سگ کجا و وفا کجا؟ گرگ 

 ولی تن

 به خفت و قالده نده...هــه شیرها ادعا می کنن سلطان جنگلن و ببر قوی ترین حیوون دنیاست..ولی من

خندم می گیره که به دستور یه آدم تو سیرک باال و پایین می پره..ولی گرگ رام نمی شه..همه می دونن 

 بازی با گرگ
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 !..هحکمش مرگ

 :چند لحظه سکوت حکم فرما می شه..صدای آهش و می شنوم..و بعد صدای آرومش که میگه

آدام_توعجیب ترین خوناشام تویه جهان هستی..می دونی االن اگه جای تو ریکی بود خون یکیمون می 

 ...ریخت

 من_دشمنیتون سر چیه؟

این دشمن که به نظر من می تونه  چیزی نمی گه و خیره می شه تو چشام..از این مرد یا بهتر بگم از
 بهترین

 :دوست باشه بدم نمیاد..لبخند می زنم و می گم

 من_تو االن منو دشمن خودت می دونی؟

 ..چیزی نمیگه و همین طور باز خیره نگاهم می کنه..کالفه نمی شم..عصبی نمی شم

نم...مطمئن باش هیراهم من_ولی بدون من نه تنها تو رو بلکه تمام گرگینه ها رو دشمن خودم نمی دو

 همین نظر

 رو داره

 آدام_ازکجا می دونی؟ من و هیرا سالهاست باهم دشمنیم

 :دستام و به هم قالب می کنم و می گم

 من_مطمئن باش اگه یه روزی همین هیرا بالیی سرش بیاد تو ناراحت می شی

 :چیزی نمی گه..حرفام خدایی منطقی بود..بلند می شم و می گم

 ..برم..خوشحال شدم از دیدنت من_من باید

 :اونم بلند می شه با ظاهر جدی میگه

 آدام_امیدوارم بازم ببینمت میش کوچولو

دستی تکون میدم براش و به سرعت از جلوش غیب می شم..جلوی در خونه وایمیستم..قلبم تند تند 

 ..میزنه

 ...از شما که پنهون نیست..از این هیرا می ترسم..المصب جذبه داره
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رد خونه می شم..کسی تو پذیرایی نبود..آروم آروم رفتم باال..خواستم برم تو اتاقم که با عربده یه نفر وا

 تمام بدنم

 ..میلرزه

 هیرا_کـــــدوم گوری بودی؟

همونطوری وایمیستم...چیزی نمی تونستم بگم..برای همین خودم و زدم به بی حالی و با کلکی که 
 صددرصد

 :ای گفتممی گرفت با صدای گرفته 

 !من_حالم خوب نیست..ولم کن

 در اتاق و باز می کنم و وارد می شم ..تـــــــق می بندمش...سه چهاربار هم قفلش می کنم...یه بشکن

میزنم و قر قاسم آبادی میام و میفتم رو تختم..المصب خیلی ازش می ترسم...منی که تو عمرم از هیچ 

 پسری

 ..منمی ترسم از این ببو گالبی می ترس

 اه هزارسالشه ها..یعنی حضرت نوح و دیده..کاش یدونه میزد پس کله پسر نوح تا سر عقل بیاد..پشمک

 !..بت پرست

 فکر کنم امام خمینی رو هم دیده..کاش بهش می گفت دمت گرم داش..خیلی گلی

 !اه جای من خالی بودا.........ایــــــــــش

 ..ذارمبعد از کلی فکرای چرت و پرت کپه مرگمو می 

مه اطرافم و پوشنده بود..نمی تونستم راه برم..موهام کشیده می شه..جیغ میزنم..صدای خنده ی 

 وحشتناکی

تو سرم اکو میشه..به صورتش خیره می شم..صورت زیبایی که هیچ عیب و نقصی نداره..چشای طوسی 

 براق

 سناک بود..با خنده کریهی دندونایو موهای بلند سفید..ابروهاشم سفید بود..معلوم بود رنگ کرده..ولی تر

 :میشش و به اجرا می ذاره و با صدایی که تو سرم می پیچه میگه

 منتظرتم میشا_
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 ....جیـــغ ...وای تو روح سگ پدرت با این قیافت..مادر

 اتفاقی افتاده ؟_

 جیـغ....این اینجا چیکار می کنه؟

 من_تو اینجا چه غلطی می کنی؟

 :با اخم میگه

 داشتی کابوس می دیدی..نتونستم وارد خوابت شم هیرا_انگار

 ..من_مگه فضولی...به تو چه..گمشو از اتاقم بیرون

 !بلند میشه و با یه سرعت حرفه ای روم پهن میشه..یا حضرت فیل..کجایی دستم به شورتت

 :با صدای ترسناکی و درحالی که دندونای میشش پیدا می شه و چشاش ترسناک میگه

 ن می تونم ت ررو همین جا ریز ریزت کنمهیرا_می دونی م

درحالی که داشتم خفه می شدم..دستم و آوردم باال و گذاشتم رو گلوش که هیچ تغییری نکرد..به هرحال 

 من

 :زور خودم و زدم..قیافم مثل خودش می شه و می گم

 من_تو هیچی نیستی..بفهم

 هیرا_خوناشام کوچولو..تو خیلی گستاخی

 و مرتیکه عوضیمن_از روی من بلند ش

پوزخندی می زنه و یکم بهم خیره می شه و بعد به حالت عادی بلند می شه و با تذکری که واقعا لرزه به 

 تنم

 :انداخت گفت

 ..هیرا_قول نمیدم دفعه بعد تیکه تیکت نکنم..یادت نره..من یه اصیلم

دلم نمیاد صورتت به ان بعد از اتاقم میره بیرون..دستم و می کشم به گلوم..الدنگ..حیف خوشگلی و 
 تبدیل

 !شه

 ...من_ای بابا حولم نکنید
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 :زیر لب گفتم

 من_قهوه ای تو این آموزشاتون

 ..الیزا_هی میشا شنیدم..زود باش

 تخته سنگ و برداشتم و پرت کردم تو دیوار و زارتــــ ترکید..دست زدم برای خودم.عصبی بودم زدم

 !...الدهن مهن دیوار و صاف کردم..چاکریم به مو

 الیزا_خوبه...قدرتت ستودنیه دختر

 من_خف

 الیزا_چی...فارسی حرف نزن

 من_هیچی جیگر..گلم حق با توئه

 من به گور بابای سیما انتره خندیدم..شاید اکه دارم تمرین می کنم برای اینه که می خوام اونو عزادار کنم

کم به در و دیوار و نقطه هایی که دوباره عصبی می شم..ایندفه هرچی دستم می رسه بر می دارم و مح

 نشونه گذاری

 ..شده می کوبم

 به الیزا و رومان که با تعجب و حیرت به من نگاه می کردن خیره شدم !کف کردن بچه هام

 :دستم و انداختم دور گردن رومان و الیزا و گفتم

 من_پایه یه تفریح مشتی هستین؟

 رومان_تا چی باشه؟

 من_کی پارتی سراغ داره؟

 یزا_اهلشی جوجه؟ال

 :یه ژست من چوسم گرفتم و گفتم

 !من_پس چی فکر کردی..من ته این خا....عه ببخشید این کارام

خالصه بعد کلی ور ور و تر تر از طرف بچه ها با رومان و ریکی رفتیم یه پارتی مشتی..بقیه چس 

 کنشون
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 .. خوناشاممزدن به برق و نیومدن..یه قیافه پسر کشم زدم که نگوو..خیر سرم مثال

 تا وارد پارتی می شیم تشنم میشه..این همه آدمه گناهکار..باید یه نفر و تور کنم..رومان سریع غیب میشه

 من_وا رومان کجا رفت؟

 :ریکی خندید و گفت

 ریکی_رفت خودشو بسازه...منم برم..اینجا تا می تونی بخور..از اینا هرچی بخوری کمه

 مم به یه پسر توپ افتاد..جــونز قیافه..هیکل سیکس پکی کهبعد عقب عقبی رفت و غیب شد..چش

 ..من براش میرم به اون دنیا...قیافه خشن و ناز..بخورمت من جوجو! مال خودمی امشب

 ...با طرفندی که جیم یادم داد فهمیدم می تونم ذهن انسانا رو کنترل کنم..خیلی مشتیه

 هنوز چیزی نشده خوشش اومد..لبخند پسر کشیرفتم سمتش..نگاهش رو من افتاد..لبخند زد..جون 

می زنم و دور تر ازش می شینم..همه دخترا نگاهش با حسرت رو اون بود..بلند شد ..دکمه پیرهنش مثل 

 این جوکر

 ..تو فیلم جوخه انتحاری تا شکمش باز بود..نشست کنارم و دستش و گذاشت رو مبل پشت سرم

 :درگوشم گفت

 حار همراهی به من و میدی؟پسر_اوه بانوی زیبا..افت

االن اگه انسان بودم رگم باد می کرد و بلند می شدم چهار پنج تا هیلیکوپتری مشتی جون داداش تو 

 صورتش

می زدم..ولی فعال بازی تودست منه..لبخند می زنم و نزدیک صورتش می شم..یه لحظه حالم از خودم 
 بهم می خوره

د می شم که اونم بلند می شه و دنبالم میاد..به طرف پله ها شدم عین دخترای..الاله ال هللا...بلن

 میرم..کثافت آشغال

 بذار یکم حالشون و بگیرم...به سمتشون میرم که یه نفرشون جدا می شه و میره..زکی

 من_سالم دخترا

بهم محل نمیدن..خوب اینطوریه؟زود بهشون حمله می کنم و سرویسشون می کنم...سرم و می گیرم باال 

 هو ی
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نفس عمیق می کشم..زندگی یعنی این!خون دور لبم و پاک می کنم و می کشمشون تو اتاقی که پسره هم 

 بود

 ..بعد یه ربع هم زمان باهم بهوش میان..با تعجب و ترس می پرن و دخترا جیغ می زنن

 :لبخند مرموزی می زنم و میگم

 من_چطورید؟

 با دیوار یکی بود پسره ریده بود به خودش..به سمتشون میرم..رنگشون

 :تو چشای پسره نگاه می کنم و می گم

 من_همین حاال فراموش می کنی منو و تو با این دخترا بودی

 پسره_بله

 به دخترا هم همین حرف و میزنم و با خیال آسوده از اتاق میزنم بیرون..کارم به کجا کشیده..هه

 ..با رومان و ریکی می زنیم بیرون

 مدمن_خوب بود..خوشمان او

 ...اون دوتا هیچی نگفتن..غرق در فکر بودن..منم الل شدم

*** 

 ...کنار هم قدم زدیم..مثل اون شب

 ..من_فکر نمی کردم دوباره ببینمت

 آدام_منم همینطور

 حس کردم داره دروغ می گه..فهمیدم از سر شب دنبال من بوده...دیگه هر کیو خر کنه منو نمی تونه

 کنممن_می خوام رابطمون رو خوب 

 آدام_منظورت چیه؟

 من_بهتر نیست بعد از سالها رابطه گرگ و میش ها باهم خوب بشه؟

 :اخم غلیظی کرد و گفت

 آدام_نه اصال امکان نداره
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 من_اگه امکان نداره پس تو اینجا چیکار می کنی؟

 :موند چی بگه..یه لبخند مرموز می زنم و ادامه میدم

 ..ل..کنار همون درختی که نزدیک بود دعوامون بشهمن_کافیه افرادت رو فردا شب بیاری جنگ

 :خواست حرفی بزنه که دستم رو بردم باال و گفت

 من_خواهش می کنم..منم بچه های خودمونو راضی می کنم

 دهنش قفل شده بود..لبخندی زدم و رفتم نزدیکش که محوم شده بود

 من_بهم قول میدی؟

 آدام_ببینم چی می شه

هم تنه می زنه و میره..لبخندم دندون نما میشه..از پشت آویزونش می شم و می نگاشو ازم می گیره و ب

 :گم

 ..من_خیلی با مرامی..ایول

 :درحالی که رو کولش بودم جیغ زدم و گفتم

 من_یـوهــــو

 :از تعجب داشت چشماش در میومد..اومدم پایین و با لحن باحالی گفتم

 ..من_ فردا شب منتظرم داش..فال

 شتم و غیب شدم..ولی پشت یه درخت قایم شدم..هنوز همونجا خشک وایساده بود..کم کماز کنارش گذ

 !..دستاش تکون می خورن و محکم میرن الی موهاش..و یه لبخند جذاب و میشا کش میزنه و راه میره

 نفسمو میدم بیرون..چه گهی خوردما..به هیرا چی بگم؟

 هیرا_چـــی؟

 :گوشام رو گرفتم و گفتم

 ام رابطمون با گرگا خوب شهمن_می خو

 :خنده هیستیریکی کرد و گفت

 هیرا_دختر تو عقل نداری
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 من_اگه عقل داشتم که االن کنار تو نبودم

 ..نگاهش برزخی شد و بهم دوخت...آب دهنمو قورت دادم و رفتم تو فاز گربه شرک

گه حضرت نوح و امام من_خواهش می کنم..هیرا..رومو زمین ننداز..بابا مثال تو قدیمی هستی..تو دی

 خمینی

رو هم دیدی..رومو زمین ننداز دیگه..تو مگه ایرانی نیستی؟ مرام و معرفتت کجا رفته؟ ما از نسل 
 کوروشیم

 همین جوری پشت سرهم چرت و پرت می گفتم..اشکاش داشت درمیومد..اوخ گرفت

دیگه..فقط کافیه بچه ها  من_قول میدم اگه تک تک یارات تنهات گذاشت من تا تهش پات وایسم..جون من

 رو

 ..خرکنی امشب بریم جنگل

 هیرا_اگه اونا نیومدن و ما ضایع شدیم چی؟

 من_من با آدام حرف زدم.مگه آدام رئیسشون نیست؟

 :باتعجب گفت

 هیرا_تو چه غلطی کردی؟می دونی گرگا چقدر خطرناکن؟

 :نگامو ازش گرفتم و گفتم

ا می تونه جون خوناشام ها رو بگیره..ولی من فکر نمی کنم من_آره می دونم..می دونم که یه گاز گرگ

 !اونا بی رحم باشن

 هیرا_خیلی بی فکری..نوبری اصال

دستشو می کنه الی موهاش و پشتش رو می کنه بهم..ناموسا جدا از اخالق گهش خیلی خوشگله..خیلی 

 خیلی

.ته ریش خیلی کمی هم چشماش رنگ آسمونه..ابروهای هشتی که اصال دست نخورده و فک مردونه.
 داره که

 !جذابش کرده..موهای مشکی و لختش هم داده باال..هیکل هم که نگو..ماشاهلل یه ایرانی به تمام معناعه

دلم قیلی ویلی می رفت وقتی می دیدمش..هیچ کدوم از بچه ها مثل من جرات نداشتن باهاش تند حرف 

 ..بزنن
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ت باشم..)ماشاهلل خودتون پسرای ایرانی رو می شناسید حس می کنم چون ایرانیه می تونم باهاش راح

 دیگه..عه

 (ببخشید از اتاق فرمان اشاره می کنن به پسرامون برخورده..شرمنده داشیا

 من_هوی هیرا چیشد؟

 :بدونه اینکه برگرده با لحن عصبی گفت

 هیرا_اوال درست صحبت کن..دوما باشه

 :جور کردم و گفتم جیغ زدم و خواستم بپرم بغلش که خودمو جمع و

 من_عاشقتم به موال..فدایی داری

 !بعد با خوشحالی از اتاق زدم بیرون...امشب یه تیپ بزنم..گرگ و خوناشام کش

جلوی آیینه وایمیستم..چقدر این روزها دلم هوای ایرانو کرده..چرا خودتو زدی به نفهمی میشا؟ تواالن 
 انسان

 نیست..همه چیو به شوخی و خنده می گیری..یکم به خودت بیا نیستی...یه خوناشامی..خوناشام بچه بازی

 !..کنار خنده و شوخی و مسخره بازی جذبه خودتو داشته باش

 ولی جدا از این حرفا قیافم خیلی به خوناشاما می خوره..خوراک فیلم ترسناکم

 پال کردم..بایدیه پیرهن جذب مشکی آستین بلند می پوشم و یه شلوار مشکی همرنگش...موهام و پخش و 

 ...رسهکوتاهشون کنم..تا سر باسنم می

 یه خط چشم معروفم و کشیدم..با ریمل و رژ جیگری مایل به مشکی..اه کپ خوناشاما شدم..بذار

 !..یه ژیگور بگیرم..قیافم تغییر کرد ..یا خدا..چه قدر ناناسم من

 ترسوهای خاک برسر..آخه اون آدامدیگه بسه..به ساعت نگاه کردم.یعنی بچه ها راضی شدن؟ فک نکنم..

 ..جیگر ترس داره؟ تازه تصمیم دارم تورش کنم...از اتاق زدم بیرون.آخ گیتارم رو یادم رفت

برگشتم و گیتارم رو هم برداشتم..انگار دارم میرم تفریح..ولی خوبه برای اینکه جو بینمون خوب شه 
 عالیه

 ..بته به جز ریکی و هیرابه سمت پایین رفتم دیدم رنگ به روشون نیست..ال

 من_بریم؟
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 :سیدنی جیغ زد

 سیدنی _ تو از جونت سیر شدی به ما ربطی نداره

 من_اوال که صداتو بنداز...دوما خاک تو سرت..ترسو

 اگه فحش ناموسی می دادم انقدر ناراحت نمی شد جون شما

 ..وناول هیرا راه افتاد و من و ریکی چپ و راستش..بقیه هم به اجبار پشت سرم

 !به مقصد رسیدیم...نیومده بودن..آدام خواهش می کنم..بیا دیگه..دیوونه

 جیم_آوردیمون که ضایمون کنی؟

 ..چیزی نگفتم..من مطمئنم آدام میاد

 ..هیرا_خیلی خوب بر می گردیم

 با نگرانی به دور و اطرافم نگاه می کردم...نا امیدشدم..راه افتادم پشت سرشون که صدای خش خش بلند

 ..د..هممون وایسادیم...دروغ چرا ..از آدام نمی ترسیدم..شاید اونای دیگشون خر بشنش

 برگشتم آدام رو دیدم خیلی پر غرور و پر جذبه با یه ایل که اندازه ما بودن دارن میان سمتمون

 :لبخندم گشاد شد و گفتم

 من_دیدی گفتم میان

..یاراش تعجب کرده بودن..فکر کردن دارم حمله گیتار رو گذاشتم رو زمین و به سمت آدام پرواز کردم.

 می کنم

 ...به آدام که جلوم گارد گرفتن و خواستن ضربه فنیم کنن که دست آدام مانع شد

 ...من_بابا دعوا نداریم که

 :اونا جداشدن و آدام دستمو گرفت..بلند شدم و گفتم

 ..من_خیلی مردی...ایول

 :لبخند محوی زد و گفت

 تو اومدم آدام_فقط به خاطر
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متقابال لبخندی بهش زدم و به دوستاش که با تعجب به ما نگاه می کردن خیره شدم..انگار هرچی خوشگل 

 و

 !جیگره جمع کردن برای گرگ و میش شدن..واال

 دیدم جو خیلی سنگینه...جیغ زدم که ریدن به خودشون

 ...من_عه منظورم این بود که بشینیم دیگه

 ر منتظر اشاره من بودن..چرا انقدر دور؟همه پهن شدن...خب خداروشک

 من_بابا صمیمی تر یکم...مثال مراسم آشتی کنونه ها

 یهو ریکی پاچید از خنده.هیراهم یه لبخند محو زد...حاال یکی بیاد ریکی رو جمع کنه

 من_پیس پیس خفه

 ...ریکی صاف و صوف نشست

 ی بودمنم وسطشون پهن شدم...آخی..شده بودم گل سر سبد..حس مناسب

 من_خب آدی افرادتو معرفی نمی کنی؟

 .. آدام از اینکه آدی صداش زدم تعجب زده نگام کرد و یه نیم نگاه به هیرا انداخت

 :به بغل دستیش که همون یارو اون روزیه بود اومده بود خونمون اشاره کرد و گفت

 آدام_جوردن یکی از یارای خوبم

 :به اون یکی بغل دستش اشاره کرد و گفت

 ...آدام_مایکل

 :و بعد دوباره ادامه داد واشاره کرد

 ..آدام_جولیا...نیکول..زک...سارا

 :یهو جیغ زدم

 من_چه جــالب

 همه گرخیدن باز

 من_ماهم سارا داریم..اه کف کردم
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 ..چند نفری خندیدن..خوبه حاال

 :دوباره ادامه داد

 !..آدام_و میسن

 ..اوه میسن...چه خوشگل و جذاب بود

 :و گفتم بلند شدم

 ...من_خوشبختم بچه ها...منم میشا هستم...تو ایران بهم می گفتن میشا پلنگ

 :خندیدم و گفتم

 !من_خبر ندارن شدم میشا میشه

 ریکی دوباره ترکید..بابا اینم دم به دیقه..هیرا هم دستش و کشید رو لبش..آدام هم قرمز شده بود

 ...من_راحت باشین

 ()یعنی داستان نوشتم براتونا..کف کنیدهیرا خندید ..همینطور آدام..

 ! نشستم وبهشون خیره شدم..یه دقیقه سمت راستم رو نگاه می کردم..یه دیقه سمت چپم رو

 من_کی میاد بریم چوب جمع کنیم برای آتیش؟

 :هیشکی حرف نزد..هیرا اخم کرد..تازه فهمیدم چه زری زدم..مثل این بود که می گفتم

 جمع کنیم؟من _کی میاد بریم چاقو 

 :ولی خیلی جدی به همشون نگاه کردم که جوردن بلند شد و گفت

 جوردن_من

 :از اون طرف آریزونا بلند شد و گفت

 ..آریزونا_نه

 ..من_بشین آریزونا خواهش می کنم..ما باید به هم اطمینان داشته باشیم

 دلم گفتم..بدنم می لرزید ولیآریزونا که دید دارم جدی نگاهش می کنم نشست..بلند شدم..یه بسم هللا تو 

 ...خیلی ریلکس خودمو نشون دادم
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 ..من_خیلی خوبه..بریم جوردن

 و باهم از کنار نگاه خیره و نگران گرگا و میشا گذشتیم..یکم که راه رفتیم و چندتا چوب برداشتیم

 :جوردن گفت

 جوردن_چطوری آدام رو راضی کردی؟

 :لبخندی زدم و گفتم

 حرفم یه جورایی راسته قبول کرد من_آدام منطقیه..دید

 جوردن_می دونی اگه گروه های دیگه ای از گرگ و میش اینجا بود ما رو مسخره می کردن؟

 من_چطور؟

 جوردن_نمیدونم می دونی یا نه..ولی تمام خوناشاما و گرگا به خون هم تشنه هستن

 :لبخندی زدم وگفتم

 من_شاید ما بتونیم استسنا قائل بشیم

 :فتوایساد و گ

 جوردن_جدی باش...قصدت چیه؟

 :کالفه گفتم

 !من_قسم می خورم صلح...می دونی من نگران فرداها هستم..هم شما به ما نیاز دارید هم ما به شماها

 ..خیره نگاهم کرد و چیزی نگفت

بعد از جمع آوری چوب برگشتیم سرجامون..گفتم االن دست در گردن هم دیگه هستن..ولی نه همون 

 طوری

ه بودن..با کمک و ریکی و جوردن آتیش و روشن کردیم..خیلی مسخره بود..فقط ما سه تا دورش نشست

 نشسته

 بودیم

 ..کم کم همه اومدن..لبخند رضایت بخشی رو لبم نشست

 من_می خوام یه داستان براتون تعریف کنم
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 ..همه فقط نگاهم کردن

 ...ید فوق العاده جذاب بود...همینطور زیبامن_یه مردی بود به اسم حمید و یه دختری به اسم زیبا...حم

حمید و زیبا عاشق هم می شن..بعد از کلی سختی از طرف پدر و مادرشون باهم ازدواج می 

 کنن..عاشقانه

 زندگی می کردن..بعد یه سال خدا یه هدیه بهشون میده..ثمره عشقشون..یه دختر...دختری ناز و زیبا که

دخترک رو گذاشتن میشا...میشا پنج ماهه می شه..در اون موقع بود  هم شبیه پدرش بود هم مادرش..اسم
 که مادر

میشا یعنی زیبا چند وقتی حال خوبی نداشته..قلب درد و حالت تهوع..حمید سعی می کنه که بفهمه زیبا 

 چشه

ولی زیبا پنهون می کرد..یه سال می گذره و میشا کوچولو بزرگ تر میشه..ولی دیگه زیبا خوشگل 

 ..نبود

الغر و رنگ پریده..ولی مهربون بود..معشوقه همسرش بود..حمید میفهمه..اصرار به درمان زیبا می 

 کنه

 زیبا بیماری وخیم قلبی داشت..باید قلبش رو پیوند میزد..ولی هیچ قلبی پیدا نمی شد..حمید پابه پای زیبا

ا همسرش رو درمان کنه می سوخت..و میشا کوچولو گریه از حال مادرش..حمید به هر دری میزنه ت
 ولی

 !یه شب خیلی دیر می شه...یه شبی که نه زیبا تو این دنیا بود و نه حمید تو اون بیمارستان لعنتی

 حمید بعد از شنیدن مرگ زیبا می شکنه...میشا کوچولو رو تو آغوش میگیره و همراهش برای معشوقش

ید ولی جذابیتشو از دست نداده بود..دوسال گریه میکنه..میشا کوچولوی دوساله بی مادر شده بود...حم

 گذشت

 !..با تمام سختی ها..با تمام بی قراری های میشا از بی مادری..از کمبود محبت پدری

 یه شب حمید با یه دختر جوان و یه دختر بچه دو ساله وارد خونه میشن...حمید دست دختر رو می گیره

 :و به میشا میگه

 !حمید_سیما..مادر جدیدت

 ...تو نگاه سیما چیزی بود که میشا ترسید..همینطور از اون دختر بچه که اسمش تینا بود ولی
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 سیما با خودش گفته بود کی از حمید بهتر...جذاب و زیبا و پولدار..با حمید ازدواج کرد و تینا شد دختر

 .چون هر روزحمید و همینطور خواهر ناتنی میشا..حمید وقتی از خونه بیرون می رفت میشا می ترسید.

زیر باد کتک سیما و تینا بوده..گریه می کرد..دلش شکسته بود..ولی به پدرش هیچی نمی گفت..می 

 ترسید دوباره

سیما و تینا اذیتش کنن..سیمای شیطان صفت حمید رو هم پر می کرد تا میشا رو اذیت کنه...ولی میشا 
 صبوری

این همه بدی عاشق پدرش بود..و در حد مرگ کرد بزرگ و بزرگ تر شد...تا شد یه خانوم..ولی با 

 متنفر از

سیما و تینا...ولی دیگه از پسشون بر میومد..میشا به دانشگاه رفت و با دو پسر جذاب به اسم امیر و 

 شایان

 ..آشنا شد..پسرای مرد..مثل برادر پشتش و یه خواهر به اسم رها..این چهار نفر خانواده شده بودن

سبت به پدرش از دست داده بود..اعتماد..همین اعتماد بود که زندگی اونا رو خراب میشا ولی اعتمادشو ن

 کرد

 همشون ساکت و غمگین به من خیره شده بودن..اشک چشمم رو پاک کردم و لبخند زدم

 من_میشا االن کنار کسایی نشسته که عاشقانه دوستشون داره...چه گرگ باشن چه خوناشام

 ی سنگین بود..سنگین تر از چیزی که بشه حدسشو زدنگاه خیره هیرا و آدام خیل

 گیتارم رو برداشتم و کوکش کردم..همشون ساکت بودن...یه سکوت لذت بخش..انگار داشتن به خودشون

 میومدن

 شروع کردم به زدن آهنگ مورد عالقم..صدام خوب بود..سوز داشت

 (آهنگ حمید عسگری به نام)ستاره

 رو به روم بودی،اما آرزوم نبودییه روز توزندگیم بودی،همینجا 

 فکر میکردم از آسمون،باید بیاد یه روزی اون،تا آرزوم بشه تموم

 یه اشتباهی کردم و دل تو رو شکستم و نمی بخشم خودمو

 حاال پشیمون شدم و میخوام تو باشی پیشم حق داری که نبخشیم
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 ... شرمندتم که ستاره داشتم و دنبال اون میگشتم و

 بودم که من ستاره ای ندارم شاکی از این

 ستاره بود تو مشتم و تکیه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و..احساستو میکشتم

 ...شرمندتم که ستاره داشتم و دنبال اون میگشتم و

 شاکی از این بودم که من ستاره ای ندارم

 تمستاره بود تو مشتم وتکیه میداد به پشتم و احساسشو میکشتم و..احساستو میکش

 ..اشکام یه جوری می ریخت که انگار عذای بابام بود..ای خاک تو سر بیشورم

 ..همه نگاهشون به آتیش بود..کف کنید چجوری تو فکر بردمشون

 :خنده ای کردم و گفتم

 ..من_ای بابا چجوری فضا رو غمگین کردم

 :صدای آروم هیرا بلند شد

 باعث کینه همه ما شدههیرا_حق با میشائه..بی اعتمادی یه میش و یه گرگ 

 :و آدام پشت سرش گفت

 ..آدام_باید این اعتماد به دست بیاد

 :منم مثل خرجفتک میندازم تو بحثشون و می پرم وسط دستم رو دراز می کنم و میگم

من_تا آخرش باهمیم حتی اگه گروه های دیگه مخالف باشن..در هیچ حالتی هم رو ترک نمی کنیم..هر 

 !هکی پایس دستشو بذار

 به همه نگاه می کنم..هیرا و آدام زل زدن تو چشام..اولین کسی که دستشو میذاره رو دستم جوردن بود

 :با لبخند میگه

 جوردن_منتظر چی هستین؟

 ..بعدش ریکی و بعد آریزونا و بعد نیکول و همه دستا روی دستای من قرار می گیره

 (ندیا خالیهآدام و هیرا حاال لبخند رو لبشون بود)آه گاد..جای ه

 من_قول میدیم تا آخرش باهمیم..تا آخره آخرش
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 همه باهم

 قول میدیم_

 !لبخند رو لب هممون میاد...و این بود روزی که گرگ و میش باهم صلح می کنن

*************** 

 

 جیـــغ...از خواب می پرم..شر شر عرق از سرو صورتم می چکه..دستم رو میذارم رو گلوم

 نقدر سنگینی می کنی؟ اون دختر کسی نیست که..چرا انقدر ازش می ترسی؟چته لعنتی؟ چرا ا

رو به روی پنجره اتاقم وایمیستم..نور مهتاب تو اتاقم میتابه..باد خنکی میوزه که موهام زو به بازی 

 میگیره

الد اشکام شروع میکنن به بیرون اومدن..گوشیمو برمیدارم و هندزفریام رو میذارم تو گوشم..با صدای می
 راستاد

 !گریم اوج میگیره..بخون میالد که دلم پره

صدای میالد قطع میشه..و همزمان در اتاقم کوبیده میشه..برمیگردم و به هیرا که با وضع آشفته ای 
 وایساده

 ..بود و من رو نگاه میکرد خیره شدم

 من_چیزی شده؟

 :اومد نزدیکم و باصدای گرفته ای که ترسناک بود گفت

 یه می کنی؟هیرا_چرا گر

 :دستمو کشیدم تو صورتم و اشکام رو پاک کردم و گفتم

 من_هیچی..دلم برای دوستام تنگ شده

 !...یجوری نگام کرد که یعنی خر خودتی

 من_میشه تنهام بذاری؟

 :نشست رو تختم و بهم زل زد...قیافش جدی بود..ولی با لحن مهربونی گفت

 قت خودت می خوای تنها باشی؟هیرا_تو خودت همرو دور هم جمع می کنی اونو
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 ..آب دهنم رو قورت میدم و پشتم رو می کنم بهش

 من_دلت برای خانواده ات تنگ نشده؟

 :باصدای گرفته ای گفت

 ..هیرا_خیلی..هه عجیبه قرن هاست ندیدمشون

 من_من با اینکه بابام خیلی اذیتم کرده ولی بازم دلم براش خیلی تنگ شده

 ستن دستی روی شونم برگشتم..جذبش منو کشتهصدایی ازش نشنیدم..با نش

 !هیرا_همه چی درست میشه..به مرور زمان..فقط تنها کاری که می تونی بکنی اینه...صبر کن

و بعد نگاهشو ازم میگیره و از اتاق میره بیرون...میرم سمت تختم..روی تخت دراز می کشم و بی 

 درنگ به

 .خواب میرم

 

 یرینی ها رو می کشم بیرون...وای شیرینی..یعنی من قاتل شیرینی امیواش در یخچالو باز می کنم ش

 :همینجوری با ولع می خوردم و حال می کردم که یهو رومان پرید تو آشپزخونه و گفت

 !رومان_پــــخ

 من_آی دهنتو...قلبم اومد توخشتکم

 :خندید و گفت

 رومان_خوب مچتو گرفتما

 :با اخم گفتم

 من_تالفی می کنم

 :میز و گفت نشست پشت

 رومان_وای خدای من..دیشب چه شبی بود..راستی صدات فوق العادست...با اینکه فارسی

 نمی فهمیدم ولی خیلی سوزناک بود

 :لبخندی میزنم و میگم
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 من_من همیشه فوق العادم

 صدای ریکی به گوشم میرسه

 ریکی_دوباره اعتماد به نفست زد باال خانم؟

 من_بیا بشین زرت و پرت نکن

 نم می شینه و کم کم بقیه میان..خوب خداروشکر دخل همه شیرینی ها رو آوردم..ایول به خودماو

 هیرا با صورتی که اخم درش موج میزنه می شینه پشت میز

 من_علیک سالم

 :باهمون اخم میگه

 هیرا_سالم

 :در گوش ریکی میگم

 من_چشه؟اخالقش چیز مرغی شده

 :شونه ای باال میندازه و میگه

 ی دونمریکی_نم

همه متوجه تغییر اخالق هیرا شده بودن...منم شونه ای باال میندازم و گوشیمو روشن می کنم...وای چند 

 وقته

نرفتم اینستا..جون من بذار یه عکس مشتی بگیرم..دستمو میندازم دور گردن ریکی که قهوه می پره تو 

 گلوش

 ..و به سرفه میفته

 من_ُمردی؟

 :حالش بهتر می شه و میگه

 کی_چته بابا؟ری

 من_بیا یه عکس گوگولی بگیریم بزارم تو صفحم

 :لبخند می زنه و میگه
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 ریکی_دیوونه ای

یه سلفی می گیریم و من میذارم تو صفحه ام..بچه ها به اد و اطفارای من می خندیدن..به جز هیرا و 

 !سیدنی

 ـــایان..وای داداشم چقدرصدای تیک گوشیم بلند شد..به به کامنت....با دیدن اسمش قلبم می ریزه..ش

 دلم برات تنگ شده

 شایان_خانم کوچولو امیدوارم بهت خوش بگذره

 ..بغض می کنم و از پشت میز بلند می شم

 وارد پذیرایی می شم که صدای زنگ بلند می شه..با سرعت نور میرم در رو باز می کنم

 :با تعجب جیغ میزنم

 !من_جــــوردن

 :لبخندی میزنه و میگه

 _حالت چطوره؟جوردن

 :میرم کنار و میگم

 ..من_بیا داخل

 :کمی تعلل می کنه و میگه

جوردن_اوه نه..باید برم..اومدم یه چیزی بگم...امشب حتما به هیرا بگو بیاد خونه ما..کار مهمی داریم 

 !باهاش

 من_چرا به خودش نمیگی؟

 :به پشت سرم اشاره می کنه و میگه

 ایجوردن_خودش فهمید..خب من میرم..ب

 من_خدانگهدار

 درو می بندم و به پشت سرم نگاه می کنم..هیـــن هیرا

 من_عادت داری یهویی ظاهر شی؟
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 لبخند ملیح میزنه! لبخند؟ جون من؟ دروغ میگی

 هیرا_به نظرت چه اتفاقی افتاده؟

 .یعنی قهوه ای شدم..چشام همه جا رو قهوه ای می دید

 من_نمودونم! منم باهات بیام؟

 :و میگه اخمی می کنه

 ..هیرا_نه

 :بعد برمیگرده و راه خونه رو در پیش می گیره..میرم جلوش و میگم

 من_خواهش می کنم

 :بدون اینکه بهم نگاهی بکنه میگه

 هیرا_ببینم تو امروز آموزشات رو انجام دادی؟

 :عصبی پام رو می کوبم زمین و میگم

 !من_خواهش دیگه..رئیس بزرگوار

 خونه...چند لحظه عصبی وایمیستم...نفسمو می فرستم بیرون و جیغ میزنمباز بی اهمیت میره داخل 

 من_خــر

 :از تو خونه داد زد

 هیرا_شنیدم چی گفتی

 ..رنگم پرید..وای خدای من

می شینم رو صندلی تو حیاط و با پوست لبم ور میرم...چیکار کنم؟ من باید امشب حتما برم اونجا وگرنه 

 از

 فضولی دق می کنم

  

 

 ـی هیرا مطمئنی من نباید بیام؟من_ه
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 :اخمی کرد وگفت

 هیرا_اگه الزم باشه کسیو ببرم اون ریکیه

 من_خواهش ...خواهش....خواهش

 :کالفه گفت

 .هیرا_تمومش کن

 نه اینجوری نمی شه..رفتم جلوش وایسادم..االن وقتشه که گربه شرک رو اجرا کنم

 من_بذار بیام دیگه

 :ا صدای آرومی گفتیکم با اخم نگاهم کرد و بعد ب

 هیرا_خیلی خب

 ..یه جیغ تو دلم کشیدم و پریدم دم در و کفشمو پوشیدم..با تعجب نگاهم کرد

 (تق تق)صدای درخونشون بود

 :با دیدن قیافه ی نیکول که در رو باز کرد لبخندی زدم و گفتم

 من_آدام هست؟

 :رفت کنار و گفت

 نیکول_بیاید داخل

 !انوما محترمناول من رفتم تو...باالخره خ

وای این خونه اس؟ یا موزه؟ با دهن باز همه جا رو نگاه می کردم...با دیدن جوردن که با لبخند به ما 

 نگاه می کرد لبخند

 :دندون نما زدم و گفتم

 من_سالم

 اومد طرفمون و بعد مکث کوتاهی با هیرا دست داد...و این نشونه ی خیلی خوبی بود

 !صد و هشتاد درجه چرخید...اوه جذبه..اوه مانکن..اوه سیکس پکبا شنیدن صدای آدام گردنم 

 !فک کنم هیرا و آدام زر می زنن قدیمین..واال
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 :اومد سمتمون و گفت

 ..آدام_خوش اومدین

 :رو کرد طرف هیرا و گفت

 آدام_فکر نمی کردم با خودت بیاریش

 !..باهم دست ندادن..تف تو ذاتتون

 :پریدم وسط و گفتم

 !شناسی دیگه..نمی خواست منو بیاره..خودم رو چیز کردم تا منو آورد من_خب منو می

 :لبخند محوی رو صورت آدام نشست و گفت

 آدام_خوشحالم می بینمت

 !دستشو سمتم دراز کرد و محکم دستمو فشرد..نگام به اخمای هیرا افتاد..اوه اوه اوضاع خیته

 :میدونم چی چی گفتمبدون تعارف پهن شدم رو مبل و رو به زک بود مک بود ن

 !من_لطفا قهوه ی تلخ

 با تعحب ابروهاشو انداخت باال..جوردن خندید و سرشو تکون داد

 به هیرا و آدام نگاه کردم که همینجوری وایساده بودن و دور و اطرفا رو دید میزدن

 من_چرا وایسادید؟ بشیینید دیگه

 !خودمم هستبا همین یه جملم پهن شدن...خب الحمدهللا..داغون تر از 

 :آدام نیم نگاهی بهم انداخت و بعد به هیرا نگاه کرد و گفت

 آدام_می دونم تا االن خودت فهمیدی واسه چی اومدی اینجا و موضوع چیه؟

 من_نه من نفهمیدم

 جوردن دوباره زد زیر خنده..یاد ریکی افتادم..آخی..نیومده جاشو گرفتم

 :هیرا بی توجه به حرف من گفت

 دونم..ولی چیکار می تونیم بکنیم؟هیرا_آره می 
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 :آدام پاشو انداخت روهم و گفت

آدام_می دونی که گروه ها فهمیدن..و عصبانیتشو بیشتر کردن..مخصوصا اینکه فهمیده دختر جدیدی از 

 کشورت عضو گروهت شده و اون باعث صلح شده

 از فضولیگیج به مکالمشون گوش می دادم..راجب کی حرف می زدن؟ وای دارم می میرم 

 من_میشه بگین دارید در مورد چی حرف می زنید؟

 آدام_نه

 من_...بلند می شم می زنم لهت می کنما

 متعجب بهم خیره میشه..تازه فهمیدم چه زری زدم..لبخند پت و پهنی میزنم که قیافش قرمز می شه

 از خنده...خودمو جمع و جور می کنم و مثل یه خوناشام خوب می شینم

 منم باید بفهمم چه اتفاقی افتادهمن_باالخره 

 هیرا_گروه های دیگه فهمیدن

 من_چیو فهمیدن

 آدام_صلحمونو

 :لبخندی می زنم و میگم

 ..من_خب خوبه که

 ..همشون یه نگاه جدی بهم میندازن

 من_چیزه بدیه؟ خیلی بده؟

 !جوردن_از اون چیزی که فکر می کنی بدتره..ممکنه یه جنگ راه بیفته

 انی سوم؟من_یعنی جنگ جه

 زک_نه..جنگ بین خوناشاما و گرگا

 :با ترس میگم

 من_نکنه ما دوباره باهم دشمن می شیم؟

 :همشون ساکت می شن..عصبی بلند می شم و میگم
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من_هر کی هر زری زده به ما مربوط نیست..قراره جنگ بشه؟ بشه ما باهم همکاری می کنیم و 

 شکستشون میدیم

 نیکول_دقیقا کیا رو؟

 می گه..خوناشاما هر چی باشه باهمن..گرگا هم باهم دیدم راست

 :با جدیت که ازم بعیده میگم

 من_هرکی که مانع دوستی ما بشه

 :دوباره نگاه سنگین همه روی من میفته! میرم کنار پنجره و میگم

 من_این همه قرن گرگا و خوناشاما باهم جنگ کردن و دشمن بودن به کجا رسیدن؟

 

 :..برگشتم سمتشون و گفتمدوباره کسی چیزی نگفت

 من_به خودتون بیاید...آیا همه گرگا باهم دوست و متحدن؟ یا همه خوناشاما؟ هوم؟ جوابمو بدین

 و دوباره سکوت...فکر کنم فهمیدن حرفم منطقیه

 :آروم گفتم

 لمن_بچه ها من یه تازه متولدم ولی می تونم حس کنم..این دوستی رو ..این عشق و...منم می تونستم مث

خیلی از تازه متولدا فقط و فقط خون بخورم..تو عشق و حالم غرق بشم..ولی یه چیزی نذاشت اینکارو 

 بکنم

اونم اعتقاداتم بود...همیشه با خون و خون ریزی مخالف بودم..مخصوصا بی گناه ها! به خودمون 
 بیایم..همه

ین االن ایران و آمریکا باهم جای دنیا جنگه..چی میشه آخرش؟ یه عده بی گناه خونشون می ریزه! هم

 درگیرن

اون دولتامونه ولی ملتامون باهم مشکلی ندارن..اون باال باالیی ها باهم مشکل دارن..همین مشکله که دو 

 روز

دیگه این ملت بی گناه رو می فرستن برای جنگ و خونشون ریخته می شه...یکم انصاف داشته 
 باشید..شاید کسی

 ود بوده که نمی تونسته ببینه..متحد بودن ما رو..عشق بینمون که شکل گرفتهکه مخالفت کرده اونقدر حس
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 :رفتم سمت هیرا و آدام که بهم خیره شده بودن..آروم تر و مالیم تر گفتم

 من_ما قول دادیم تا تهش با همیم مگه نه؟

 ..آدام سرشو میندازه پایین و هیرا نگاهشو ازم می گیره..یعنی اینکه قبول دارن

 :ی می زنم و میگملبخند

 من_پس بهتره نگران نباشیم..ما همه باهمیم..تا ته تهش

 :به سمت نیکول میرم و می گم

 من_ببینم می شه خونتونو بهم نشون بدی؟

 :لبخندی میزنه و میگه

 نیکول_حتما

تمام مدت به نقش و نگارهای عجیب نقاشی ها و تابلو ها خیره می شدم..هر چی می خواستم ذهنمو 

 کنممنحرف 

که به موضوع پیش اومده فکر نکنم ولی نمی شد..یه چیزی این وسط ناجوره..آدام یکیو مورد هدف قرار 

 داد

 موقع حرف زدن..اون کی بود که انقدر مهم بود که حتی میشد ترسو تو نگاهشون دید؟

 مبا نشستن دستی رو شونم بر می گردم و به سارا و نیکول که بهم خیره شده بودن نگاه می کن

 من_اتفاقی افتاده؟

 سارا_هنوزم متعجبم..میش کوچولو تو نیومده تو دل همه جا باز کردی

 :می خندم و میگم

 من_دنیا دو روزه..بیخیال..بذار خوش باشیم

 نیکول_خب نمی خوای از خودت بگی؟

 من_چی بگم؟

 ..به سمت مبلی که کنار سالن بود میریم و می شینیم

 وام از خودت تعریف کنی...از زندگیتسارا_هر چی که دوستداری..می خ
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 من_اون شب کنار آتیش براتون تعریف کردم

 نیکول_اوه من هنوز باورم نمیشه همچین زن بی رحمی باهات همچین کاری کرده باشه

 :پوزخند تلخی می زنم و می گم

 من_قسم خوردم یه روزی یه جایی زهرمو بهش بریزم

 :برمی گردم سمتشون و میگم

 ون ازدواج نکردین؟من_هیچ کدومت

 نیکول و سارا باهم خنده بلندی می کنن..متعجب بهشون خیره میشم

 نیکول_نگو که نفهمیدی..از آریزونا و ریکی فضول تر نیست

 .من_نه جدی نمی دونم

 :سارا با تعجب گفت

 سارا_یعنی تو نمیدونی من و زک زن و شوهریم؟

 نیکول_همینطور من و مایکل

 ..من_جدی؟ نمی دونستم

 :نیکول آهی کشید و گفت

 نیکول_قرن هاست زن و شوهریم

 من_ببینم بچه مچه چی؟

 سارا_اصال..تو این مواقع نباید به این چیزا فکر کرد

 من_هی من یادمه یه دختر دیگه داشتید تو گروهتون

 نیکول_منظورت جولیاست؟

 من_ها؟ آره آره..منظورم همونه

 سارا_رفته بیرون..با میسن

 شوهرن؟من_اونام زن و 



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

92 

 

 نیکول_نه..اونا رفتن سر و گوشی آب بدن..میان

 سرمو تکون دادم چیزی نگفتم

دم به دیقه قیافه اون دختره میاد تو ذهنم..سرمو تکون میدم و بلند می شم و دستامو می کنم تو جیب 

 شلوارلیم و

م رونقاشی دوباره به نقاشی ها خیره میشم..نگامو می چرخونم رو نقاشی بعدی ولی یهو بر می گرد
 قبلی..آروم آروم

جلو میرم و دقیق تر به نقاشی خیره می شم..در اون لحظه تو ذهنم بارها و بارها این جمله تکرار می 

 ...شه)منتظرتم میشا

منتظرتم میشا..منتظرتم میشا....منتظرتم میشا...(دستمو میذارم روی سرم..این دختر..همون دختر 

 ترسناک تو خوابمه

 چیکار می کنه؟ صداهای یواشکی سارا و نیکول به گوشم میرسه اما..اما اینجا

 سارا_چش شده؟ چرا انقدر زل زده به اون تابلو؟

 نیکول_نمی دونم

بی اهمیت بهشون به تابلو دوباره خیره می شم...دختره قیافش همونه شک ندارم..ولی این گرگی که رو 

 ..به روشه

 الیی سرم میاد؟چشامو با درد می بندم..خدای من..داره چه ب

 :سعی میکنم خودمو آروم کنم..آب دهنمو قورت میدم و با لبخند مصنوعی بر می گردم سمتشون و میگم

 من_هی بچه ها اینجا خون پیدا میشه؟

 :بهم دیگه نگاه می کنن..یکم ترسیدن..خنده کوچیکی می کنم و میگم

 من_بیخیال..میرم بیرون پیدا می کنم

 ..د از اون پله ها میرم پایین..آدام و هیرا هنوز مشغول حرف زدنناز جلوشون رد می شم و تن

 ..لبخندی بهشون میزنم و سر تکون میدم که یعنی هیچی نیست و از در می زنم بیرون

  

به خرگوش تو یه دستم خیره می شم..ولی مگه قیافه اون دختر از ذهنم بیرون میره؟ از دیدن اینکه من 
 خون اون
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می گیره و پرتش می کنم اونور..همزمان با پرتاب من صدای خش خش  خرگوشو خوردم حرصم

 میاد..آروم همه جا

رو نگاه می کنم..با تکون خوردن علفای کنار درخت می پرم و با سرعت نور میرم سمتش..چیزی نیست 
نواییم ..بارد شدن یه چیزی از جلوم بیشتر به خودم میام..همون طور ثابت وایساده بودم..ترجیح دادم از ش

 استفاده کنم

صداها آروم و آروم تر شد..یه نفر داشت با تمام سرعت می دویید..سمت راستم..سمت چپم..پشت سرم..و 

 دقیقا

جلوم...خفتش کردم...هول شده بود...یقشو گرفته بودم و سعی می کردم نگاهش کنم..تقال می کرد...دست 
سکندری خوردم و به عقب پرت شدم و اون زد به و پا می زد منم محکم نگهش داشته بودم..ولی ناگهان 

 !چاک

 هراسون بلند شدم و از اینور به اونور رفتم...موهامو چنگ زدم و با خودم فکر کردم اون کی بود؟

کالهی که رو سرش کشیده بود باعث می شد چیزی نبینم..با زنگ خوردن گوشیم از فکر میام بیرون و 

 ن اسم امیر لبخند میزنم و جواب میدمگوشیمو از توجیبم درمیارم..با دید

 من_جانم داداشی؟

 :با هیجان میگه

 امیر_دختر تو چیکار کردی؟

 من_چیو چیکار کردم؟

 امیر_وای من باورم نمی شه..دختر تو قصد جونتو کردی؟

 من_امیر درست بنال ببینم چی میگی

 امیر_تو واقعا باید زده باشه به سرت که رابط گرگ و میش شدی

 تو از کجا فهمیدی؟من_تو..

 امیر_منو دست کم گرفتی..زنگ زدم یه خبر بهت بدم

 من_بنال

 امیر_بی تربیت نشو خواهری

 من_می نالی یا بنالونمت؟
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 :خندید و گفت

 امیر_به زودی من درخدمت شمام..دارم میام اونجا

 :جیغ زدم

 من_جـدی؟ امیر دروغ نگو

 ری..کی بهتر از من؟امیر_به خدا دروغ نمی گم..تو به محافظت نیاز دا

 من_وای امیری خیلی خوشحال شدم..عاشقتم داداشی

 امیر_مخلصم..فعال قطع کنم..می بینمت عزیزم بای

 من_خداحافظ

خوشحال یه جیغ خفیف می زنم که با به یاد آوردن چند لحظه پیش نیشم بسته می شه..دوباره میرم تو 

 خودم و

 !جلوی من بود تو فکر اون دختر ترسناک و اون خوناشامی که

با باز شدن در خونه آدام به سمتشون میرم..با دیدن صحنه ای که رو به روم بود وجودم پر از خوشحالی 

 می شه

 هیرا و آدام به هم دست دادن

 :با لبخند گفتم

 من_تموم شد؟

د هیرا سریع برگشت و موشکافانه نگاهم کرد..نگاه ازش گرفتم و به آدامی که باجدیت بهم نگاه می کر
 دوختم

 من_اتفاقی افتاده؟

نگاهشونو گرفتن و بعد از خداحافظی زیر لبی و منم یه خداحافظی بلند راهی شدیم..تو راه هیچ کدوممون 

 !..حرفی نمی زدیم من تو فکر و اونم تو فکر

 من_هیرا؟

 هیرا_بله؟

 من_از اینکه خوناشامی ناراحت نیستی؟
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 هیرا_بیست بار این سوالو پرسیدی

 ن بیست بارم جوابمو ندادیمن_ولی همو

 :پوفی کرد و گفت

 هیرا_من نمی تونم به یه خوناشام تازه وارد جواب پس بدم

تیز نگاهش کردم..عین طلبکارا با من رفتار می کرد..اوه حاال یه قیافه داری و اصیلی..! کار شاقی 

 نکردی

 من_لیاقت نداری

 ..یهو خوردم به دیوار..باز دوباره هار شد

تو بهتره..تو انقدر آشغالی که به یار خودت رحم نمی کنی..آدام گرگه ولی هیچوقت این رفتار  من_آدام از
 رو باهام

 نداشته

 :غرید

 هیرا_خوب آدام آدام می کنی..چیه؟ دوست داشتی گرگ بودی به جای میش؟

 :لبخند حرص دراری می زنم و می گم

 من_شرف داره..اگه این میش بودنه..صد رحمت به گرگ بودن

 !ولم می کنه..نفس عمیقی می کشم..خوشحالم از اینکه تا ته مهاشو سوزوندم

 ..به خونه که می رسیم نگرانی رو تو چشم همه می خونم..دلیل این همه نگرانی رو نمی فهمم

*** 

 

 هیرا_یه ماموریت خیلی مهم براتون دارم

 دیوید_چه ماموریتی؟

 :هیرا به من نگاهی انداخت و گفت

 !و این شهرههیرا_رونالد ت
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 :بچه ها با تعجب و بهت داد زدن

 چــی؟_

 :نگاهشو ازم گرفت و گفت

 هیرا_درست شنیدید..رونالد برگشته.می خواد این تازه متولد رو ببینه

من مثل خنگا زل زده بودم بهشون و نمی دونستم دارن راجب به کی حرف می زنن..کال من بین اینا یه 

 نفهم بودم

 من_خب ماموریتت چیه؟

 :الیزا یه آهی کشید و پهن شد رو مبل و گفت

 الیزا_باید بریم رونالد رو پیدا کنیم

 من_ما باید پیداش کنیم؟ مگه خودش چالقه؟

 ..هیرا دستشو کشید رولبش و رومان و ریکی زیر زیرکی می خندیدن

 :هیرا تک سرفه ای کرد و گفت

ما می دونیم اون برگشته می خواد هوش  هیرا_چالق نیست..ولی اون خودشو پنهان کرده و نمی دونه که

 !ما رو بسنجه

 :پوزخندی زدم و گفتم

 من_حاال باید چجوری پیداش کنیم؟

 ..الیزا_دبیرستان دزبرو یه جشن به پا کرده

 من_شما دبیرستانی هستید؟

 الیزا_می دونم احمقانست..ولی ما هنوز هفده ساله ایم

 نوزده سالمه من_به نظرتون منو راه میدن تو دبیرستان؟ من

 جیم_بهت می خوره دبیرستانی باشی..نگران نباش

 آریزونا_حق با جیمه..بیبی فیسی

 :لبخند ژکوندی زدم و گفتم
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 من_خب باید برم ثبت نام...ولی با چه مدرکی؟

 ..هیرا_مدرک الزم نیست

 :رو کرد طرف ریکی و گفت

 هیرا_ببرش دبیرستان

.با ریکی راه افتادیم به سمت دبیرستان...خیلی دلم می یه تیپ اسپرت زدم و موهامو دم اسبی بستم.

 خواست

 ببینم دبیرستان خارجیا چجوریه؟

 :جلو مدرسه وایسادیم..یه سوت زدم و به ریکی که در حال جابه جا کردن کیفش بود گفتم

 من_اینجاست؟

 ریکی_اوهوم

تعجب بهشون نگاه می رفتیم تو مدرسه..اومای گاد..اینا دهنشون بوی شیر میده تو کار همن! با 

 کردم..بعضیاشونم

 به من نگاه می کردن...می دونم خوشگلم

 ...به قسمت دفتر رفتیم...نمی دونم اینا دیگه بهش چی می گن...واال

 :یه خانوم نشسته بود پشت میز با دیدنه ریکی لبخندی زد و گفت

 خانوم_اوه ریکی..خوبی پسر؟

 ..ریکی_ممنون خانوم کری

 ی؟ خخکری؟ اللی یا کر

 ریکی_یکی از دوستانم از کشوری مهمون ما شدن..اومده تا در اینجا ثبت نام کنه

 :رفتم جلو و دستمو گرفتم سمتش و گفتم

 من_سالم..میشا هستم...از آشناییتون خوشبختم خانوم کری

 :دستمو فشرد و گفت

 ..خانوم کری_خب مدارک لطفا
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 :ردم و گرفتم سمتش..نگاهی بهشون کرد و گفتاز تو کیفم مدارکی که ریکی بهم داده بود و درآو

 خانوم کری_مدارکتون کافی نیست..نمی تونیم ثبت نام کنیم

 :همونطور که هیرا بهم گفت زل زدم تو چشاش و گفتم

 من_مدارک من کامله...لطفا منو ثبت کنید

 :چند دقیقه بهم زل زد و گفت

 دانش آموزان این دبیرستان هستید خانوم کری_بله..مدارکتون کامله..از امروز شما یکی از

 :با لبخند بلند شدم و گفتم

 من_ممنون خانوم کری

 :با ریکی زدیم بیرون..یهو یه دختر ملوس جلو ریکی سبز شد و گفت

 دختر_سالم ریکی امشب به جشن میای؟

 :ریکی با لبخند گفت

 ریکی_آه معلوم نیست

 :به من نگاه کرد و گفت

 دختر_معرفی نمی کنی؟

 ه دانش آموز جدید..میشاریکی_ی

 لبخند کجی به دختره زدم و بدون اینکه چیزی بگم رفتیم سمت یه سالن بزرگ..چه جالب..اینا کمد داشتن

 کلیدی که خانوم کری بهم داد رو پیدا کردم..درست کنار کمد ریکی بود

 من_خب االن چی می شه؟

 خونه و برای جشن آماده می شیم ریکی_االن کالس ادبیات داریم..ادبیات انگلیسی..بعدش میریم

 من_چطور این چند وقت نبودی چیزی بهت نگفتن؟ یا مثال الیزا و بقیه بچه ها

 :لبخندی زد و زد به شونم وگفت

 ریکی_فراموش نکن..ما خوناشامیم
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 :ابرومو انداختم باال و گفتم

 من_اکی

 ..بادیدن جوردن و میسن تو مدرسه تعجب کردم

 مدرسه ایم به جز آدام و هیراریکی_ما هممون تو این 

واقعا یه چیز مسخره بود..بیکار بودن درس می خوندن؟ من تو ایران هی خدا خدا می کردم دانشگاه تموم 

 شه

 ..ای که چقدر بدم میاد از درس خوندن

 :جوردن اومد سمتمون و گفت

 جوردن_خوشحالم می بینمت میشا

 :به شونش زدم وگفتم

 من_منم پسر

 ..سن..اخمو و پر جذبه...اوه مای بیبیرو کردم طرف می

 من_چطوری میسن؟

 میسن_خوبم...فکر نمی کردم به این مدرسه بیای

 :چشامو تو حدقم چرخوندم و گفتم

 من_مجبور شدم

 :جوردن با لحن آرومی گفت

 جوردن_می دونی که امشب باید رونالد رو پیدا کنیم؟

 :باتعجب گفتم

 من_مگه شما هم میاید؟

 ت رفت ما باهمیمجوردن_هی..یاد

 :لبخند دلنشینی زدم و گفتم

 !من_اوه یـــس
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 ..باخوردن زنگ به دنبالشون راه افتادم..وارد یه کالس شدن..از دیدن نیکول و سارا تعجب نکردم

  

 ..رو یه صندلی نشستم ..صندلیاش مثل صندلیای دانشگاه بود

 ..ند..جـون باباریکی سمت راستم و جوردن سمت چپم..با ورود معلم دهنم باز مو

 ...چه معلمی..حیف اینجا ایران نیست وگرنه تورت می کردم

 :نگاش به من افتاد و گفت

 معلم_دانش آموز جدید هستی؟

 :بلند شدم و گفتم

 من_بله..میشا فرهمندی

 :قیافه متفکری گرفت و گفت

 معلم_خارجی هستی؟

 من_البته..من یه ایرانیم

 :زد و گفتهمه نگاه ها برگشت سمت من..لبخندی 

 معلم_خوش اومدی میشا..می تونی بشینی

 ..نشستم..چه حال میده تو مدرسه دبیرستان باشی و پسر داشته باشه

معلم درس می داد...من بهش زل می زدم ولی توفکر رونالد بودم..چقدر سخت بود تو این دنیا زندگی 

 کردن

 به..یعنی می شه؟ چرا نمی شه؟کاش می شد یه خوناشامی مثل هیرا می شدم..قوی و محکم..پر جذ

ولی من یه دختر شیطونم...روحیم نمی خوره..چی می شه ترسناک شم؟ خیلی خوب می شه..باید تمرین 

 کنم

 خب شاید اینجوری دوستام ناراحت شن..خب شیطون می مونم در قالب خوناشام

ن نبودن..اوایل فکر می خوناشام..خوناشام..خوناشام..مثل همیشه این کلمه تو سرم اکو شد..سخته انسا
 کردم
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خوناشام بودن خوبه...می تونی هر کاری دلت می خواد انجام بدی..ولی بعدش فهمیدم انسان بودن 

 باالترین مقام تو

دنیاست..همونطور که خدا گفت انسان اشرف مخلوقاته...باز بغض کردم از اینکه من روحم مرده و 
 جسمم تو این

 ..سخته دلتنگ دوستات بودن...خیلی خیلی سختهدنیاست..سخته دور از وطن بودن

با صدای زنگ بلند شدم و کیفمو برداشتم..ریکی حرف می زد و من تو فکر بودم..همشون از رفتار من 

 تعجب کرده

 بودن..نگاه سنگینیو رو خودم حس می کردم..سرمو چرخوندم و به دور و اطراف نگاه کردم

 بمون ریکی_هی من میرم نوشیدنی بگیرم همینجا

 :همونطور که به دور و بر نگاه می کردم گفتم

 من_باشه

 ..ریکی رفت..سه چهار نفر تو اون محوطه بودن..اعصابم خورد شد..حس می کردم یه نفر زل زده بهم

 ..بازم به دور و اطراف خیره شدم..با دیدن مه که کم کم داشت فضار رو می گرفت تعجب کردم

 دور و برم خیره شدم..چرا حس می کردم رونالد االن اینجاست؟ عقب عقب رفتم و مثل ذره بین به

 همونطور که عقب عقب می رفتم خوردم به یکی..برگشتم و به قیافه متعجب ریکی خیره شدم

 ریکی_اتفاقی افتاده؟

 من_نه..چیزه نوشیدنی گرفتی؟

 :یه لیوان پاکتی گرفت سمتم و گفت

 ریکی_آره ..بگیر

 زم زیر زیرکی همه جا رو نگاه می کردمگرفتم و بردم سمت لبم..هنو

چرا حس عجیبی داشتم...بعد اینکه نوشیدنی رو خوردیم از مدرسه زدیم بیرون..تمام مدت یکی دنبالمون 

 بود

می فهمیدم..صدای قدمهای آروم و با دقتش رو می شنیدم...پس چرا ریکی نمی شنید؟ اون از منم قویتر 

 !بود
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بال منه؟ می خواد منو ببینه؟ اصال رونالد کی بود؟ خدایا هزارتا معما چرا هیرا می گفت که رونالد دن

 توسرم پیچیده

 ...بود

 .ریکی وارد یکی از کافه ها شد..اوه چه کافه باحالی

 :ریکی دو تا جام مشروب طرفم گرفت و گفت

 ریکی_بزن تو رگ

 :با لحن بدی گفتم

 من_اهلش نیستم...خوشم نمیاد

 ..جلب شدقهقهه ای زد که توجه همه 

 ریکی_شوخی باحالی بود

 :جدی نگاش کردم و گفتم

 من_من تو بعضی از مسائل اصال شوخی ندارم ریکی...گرفتی؟

 ریکی_فکر کنم حالت خوب نیست میشا

 لرزیدم...آره حالم خوب نبود...همش واهمه..ترس..همه چی توهم قاطی بود..مغزم گنجایش نداشت

 !من انسان نبودم..خیلی سخته

 :د و گفتبغلم کر

 ریکی_درکت می کنم...همه چیز درست می شه

 ..من_ریکی چرا من؟ من خیلی بدبختم

 :موهامو فرستاد پشت گوشم و گفت

 ریکی_تو همون دختر شیطونه ای که روز اول دیدمت گفتم وای این دیگه کیه؟

 :خندیدم و گفتم

 !من_یادته؟ باورم نمی شه انقدر باهم صمیمی شدیم

 ره به فکر مهمونی پر ماجرا باشیمریکی_هوم آره..بهت
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چقدر باحال..مدرسه اینا مهمونی هم می گرفتن..مدرسه ما فوق فوقش یه برنامه می ذاشتن ما هم چقدر 

 ذوق می کردیم از این که حداقل یه ساعتی یا نیم ساعت از شر معلما خالص می شیم..خخ یادش بخیر

رم هم مناسب بود..پوشیده بودم..موهامم ساده ریخته جلیقه چرمو پوشیدم..زیرش تاب پوشیده بودم..شلوا
 بودم

 یه ریمل و خط چشم و برق لب..باهم از خونه خارج شدیم

 ..هیرا_بهتره پراکنده شیم..نباید باهم بریم

شونه ای انداختم باال و تنها راه افتادم...نگاه های سنگین هیرا رو حس می کردم..تو راه مردمو می 

 دیدم..چجوری

رفتن..جلو یه ویترین وایمیستادن..دست تو دست هم...هوای دو نفرشون..واقعا خسته نمی شدن از راه می 

 اینکه

تواین شهر ترسناک زندگی می کردن؟ گریه پسر بچه ای گوشمو آزار داد..برگشتم به سمت صدا..یه پسر 

 بچه

شد..نفسای بلند و عمیق افتاده بود روزمین و پاهاش زخمی شده بود..از دیدن خون روی پاهاش حالم بد 
 می کشیدم

 ..لعنتی چرا به اینجاش فکر نکرده بودم؟ دستمو تکیه دادم به دیوار..هنوزم گریه می کرد..چشامو بستم

مثل تشنه ای بودم که بعد از سالها آب دیده..لبهامو روی هم فشار می دادم..باد کردن رگهای دور چشممو 

 حس

 !یزم رو لبام..نـــهمی کردم و همینطور دندون های میش ت

سعی کردم به اون بچه بی توجه باشم..راه افتادم با قدمهای بلند و سریع به سمت مدرسه رفتم..ولی 

 همچنان صدای

گریشو می شنیدم..پس مادرش کجا بود؟ خدایا نکنه یکی بدتر از من گیرش بیاد؟ خدایا چرا من انقدر به 
 بچه ها

 !شونیم..تا به خودم اومدم تو مدرسه بودم..اوپ چه خبر بودعالقه مندم؟ دستمو محکم کشیدم رو پی

صدای بلند آهنگ و بچه هایی که اون وسط می لولیدن...سعی کردم به طور نامحسوس چشم بچرخونم به 

 اطراف

 ..شاید بتونم رونالد رو تشخیص بدم..ولی هیچ مورد مشکوکی نبود

 م وسط..باید نامحسوس باشه..اوفبا ریتم آهنگی که داشت پخش می شد تکون خوردم و رفت
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چند تا پسر اومدن طرفم..اینجا ایران نبود..برای همین باهاشون کمی رقصیدم و خندیدم..براشون نقشه ها 

 ..داشتم

 ..با دست پسره چرخیدم و رفتم تو بغلش..جذاب بود..ولی دیگه هــه

 من_خوشت اومده از من؟

 :با لحن خاص و بدی گفت

 پسر_اوه آره

 :ز گرفتم و گفتملبمو گا

 ..من_بریم یه جای خلوت

 !نگاش برق زد و دستمو کشید..بچه ها با تعجب نگام می کردن..مخصوصا هیرا و آدام

 ..و اون با ترس ازم جدا شد

 من_دوست داری بمیری؟

بدون فرصت رفتم سمتش و خون خوشمزشو خوردم..تا آخرین قطره خونشو خوردم..مطمئنن دیگه زنده 

 نمیموند

یه بالیی سرش می آوردم. بلندش کردم و راه افتادم سمت آبشاری که صد متری از مدرسه فاصله  باید
 داشت

 پرتش کردم پایین و باهاش بای بای کردم

 برگشتم که هیـــن..قلبم وایساد..این دیگه کیه؟

 :کار منو که ندیده؟ یعنی دیده؟ با لحنی که سعی کردم متعجب باشه گفتم

 می کنید؟ اصن کی هستید من_شما اینجا چیکار

 لبخند دلبرانه ای زد و اومد سمتم..جـــون چه قیافه ای..استخون بندی صورتش کامال مردونه بود

 :موهای قهوه ای مرتب و چشای سیاه! با لحن آرومی گفت

 !رونالد هستم_

 رحالیوقلب من با گفتن این حرف به تپش افتاد..آب دهنمو قورت دادم..دستی کشیدم به موهام و د

 :که ترسیده بودم با لحن شادی گفتم
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 من_اوه رونالد تویی؟ چه جذاب

 :لبخندش دلبرانه تر شد و گفت

 رونالد_توهم باید میشا باشی

 :چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم..به معنای واقعی هنگ کرده بودم..ابروهاشو انداخت باال و گفت

 رونالد_افتخار یه دور رقصو به بنده می دید؟

 :خیلی ضایعی زدم و با لحنی که حسابی لرزش توش پیدا بود گفتملبخند 

 من_البته

 دستشو آورد جلو منم با کمی ترس و لرز دستمو گذاشتم تو دستش..آب دهنمو تا آخرین قطرش قورت دادم

 دستامو سفت گرفت جوری که صدای استخونامو می شنیدم..چشامو بستم و نفس عمیقی کشیدم..منو

..همزمان با وایسادن جلوش نگام به بچه ها افتاد که با تعجب و بهت به ما خیره شده برد تو پیست رقص

 بودن

 !مخصوصا هیرا

با صدای آهنگ آروم آروم شروع کردیم به تکون خوردن...بدنم می لرزید..شاید از هیبتش بود..چون 

 حسابی

رفتم تو بغلش..در گوشم با  قوی بود..منو مجبور می کرد پا به پاش باشم..منو یه چرخ داد که از پشت
 صدای خیلی

 :محکمی گفت

 رونالد_تو از کجا پیدات شده؟ این همه جنجال به پا کردی

 می خواستم بگم شکر خوردم ولی فقط آب دهنمو قورت دادم

 من_فقط خواستم صلح ایجاد کنم

 رونالد_چرا؟ چی باعث شد همچین کاری بکنی؟

 ره شده بود و دلیل می خواست..نفس عمیق کشیدم و زل زدمچرخ خوردم و رفتم تو بغلش ..به چشام خی

 :تو چشماش و گفتم

 من_زندگی! هر موجودی نیاز به زندگی با آرامش داره..چه انسان..چه خوناشام..چه گرگ
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 :ابروهاشو انداخت باال و گفت

 رونالد_قانعم کردی

 ..نفسمو که حبس شده بود رو فرستادم بیرون

 دستش خم شدم..لبخند غلیظی زد و خم شد رو صورتم..می خواد چیکار کنه؟یه چرخ دیگه خوردم و رو 

این چه فکری پیش خودش کرده؟ بچه ها اومدن طرفمون و خیلی آروم و با وقار با رونالد هم صحبت 

 شدن

 :در حالی که دستم رو گلوم بود گفتم

 من_من میرم خونه

ط اشک می ریختم..خب من خبرم تا حاال با هیچ بدون نظر هیشکی از بین جمعیت اومدم بیرون..تو راه فق
 کدوم

 از دوست پسرام همچین غلطی نکرده بودم..دستم کشیده شد..برگشتم که با قیافه آروم آدام مواجه شدم

 ..!این مرد سراسر برای من آرامش بود...آرامش خواستنی

 آدام_چی باعث ناراحتیت شده؟

 ..و دور گردنش حلقه کردم و خودمو تو بغلش انداختمبعد به اشکام اشاره کرد...بی اختیار دستام

انگار شوکه شده بود..بعد از چند دقیقه دستاش کمرمو محاصره کرد...سرمو به سینش فشردم و گریه 
 کردم

 ...حسابی پیرهنشو خیس کردم

 ..من_آدام دوستدارم برگردم ایران...دانشگاهم ..دوستام..بابام

رفی نمی زد..رفتم رو هوا ...منو با دستش بلند کرده بود..به چهرش و اما آدام هیچی نمی گفت..هیچ ح

 نگاه کردم

چشمای طوسی و گرگیش برق میزد...بعد از چند دیقه منو گذاشت رو زمین..به خونه رو به روم زل 

 زدم..خونه آدام

 آدام_بهتره امشب اینجا بمونی

 !ا می ترسیدم..خیلیم می ترسیدمهمین!..در رو باز کرد..من یکمی تردید داشتم..از واکنش هیر
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ولی باز پامو گذاشتم تو خونشون....احمقانه بود خوناشام وارد خونه یه گرگینه بشه و بخواد تا صبح در 

 اون

خونه بمونه ؟هه احمقانست..ولی من تمام این احمقانه ها رو زیر پا گذاشتم..نمی دونستم با این حرکاتم 
 دشمنان زیادی

 !دمرو به جون خودم خری

آروم و آهسته قدم بر می داشتم..آدام پشت سرم بود...چرا ازش نمی ترسیدم؟ با اینکه ممکن بود جونمو 

 بگیره

 ....اما هیرا...ترسناک ترین فردی که تو عمرم دیدم

 صدای آروم آدام باعث شد وایسم

 آدام_تو ترسیدی؟

 :نه..لعنتی..آب دهنمو قورت دادم و با لحن محکم گفتم

 !من_نه

 :م هم از لحنم تعجب کرده بودم..چشامو رو هم گذاشتم و برگشتم سمتش و گفتمخود

 من_خب من کجا باید بخوابم؟

 :چشمای طوسیشو دوخت تو چشمام و گفت

 آدام_بیا بریم بهت نشون بدم

و جلوتر از من به راه افتاد..لرزش نامحسوسی تو بدنم به جریان افتاده بود..نه از اینکه پیش گرگینه ها 

 تمهس

 !از عکس العمل هیرا...و خبر نداشتم چه طوفانی در راهه

 وارد اتاق شدم ..سرد بود و سوزناک..دستم بازومو لمس کرد..اتاق خوفناکی بود

 آدام_این اتاق توئه..من دیگه میرم..شب بخیر

 از کنارم گذشت...ولی با صدای من میخکوب شد

 من_چرا بهم اعتماد کردی؟
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 !ی که زد دلم رو قرص کرد...حرفی که معناش زندگیهایستاد ولی برنگشت..حرف

 آدام_از نظر گرگا اعتماد یعنی مرگ! ولی..اعتماد نکردن به تو خریت محضه

 ..لبخند ناخودآگاه رو لبم نشست..برگشتم سمتش ولی پشتش به من بود

 !من_ممنون آدام

 .چند ثانیه ایستاد و بعد از اتاق خارج شد

با دیوار باعث شد چشم از در بگیرم و بدوزم به پنجره...پوفی کشیدم و  صدای ترسناک برخورد پنجره

 شونه ای

باال انداختم..به سمتش رفتم و بستمش..جلیقمو درآوردم و پریدم رو تخت..دستامو گذاشتم رو چشمام ولی 
 نخوابیدم

 سراپا گوش شده بودم

 میسن_چرا دختر رو آوردی اینجا؟ نمی گی خطرناکه؟

 دیم...فکر نکنم اون دختر خطری برای ما داشته باشهآدام_ما صلح کر

میسن_هی رفیق..گوش کن..خودت بهتر از هرکسی می دونی که هیچ وقت خوناشاما و گرگینه ها باهم 
 صلح

 !نمی کنن

 !سکوتــــ

 آدام_خفه شو میسن! نمی خوام به اون دختر آسیب بزنی می فهمی؟

 :فته ای گفتانگار میسن در حالت خفگی باشه که باصدای گر

 میسن_باشه..باشه می فهمم

 چشامو بیشتر رو هم فشار دادم..از اولم فهمیدم این میسن لعنتی با من مشکل داره

سعی کردم به هیچی فکر نکنم و بخوابم...ولی باید مراقب اطرافم باشم..نگام از پنجره به ماه افتاد..چیزی 

 به

 !کامل شدنش نمونده

 !اری مسخره..از صبح که بلند شدم سردرد دارم..و شدیدا گرسنمچشامو باز کردم..یه روز تکر
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 موهامو بستم و از پنجره پریدم بیرون..ارتفاعش فوق العاده زیاد بود..ولی خب دیگه با آموزشایی که دیدم

 اتفاقی برام نمیفته..پوف عالیه..خونشون دقیقا پشت جنگل واقع شده..با دیدن خرگوش بی خانمان

 ..به سمتش حمله کردم...انداختمش اونور و دور دهنمو پاک کردمصبرم ته کشید و 

 تو چیکار کردی؟_

 سریع برگشتم..اوه این پسره کیه؟ کار منو دیده؟ سعی کردم مسلط باشم به خودم..طعمه خوبی گیر آوردم

 چرا فقط باید حیوانات جنگلو نابود کنیم؟ چرا نباید این آدمای لجنو نابود کنیم؟

 :زدم و گفتملبخند مرموزی 

 !من_کشتمش

 :دو قدم بهش نزدیک شدم..کولش که دستش بود افتاد رو زمین و گفت

 پسر_ولی ..صورتت

دست کشیدم رو چشمم..خنده ای کردم که دندونای می شم معلوم شد..تو چشم به هم زدن پسر رو 

 چسبوندم

ت..ابرویی باال انداختم و با به درخت..سعی کردم ذهنشو بخونم..خب اینطور که معلومه زیاد آدم بدی نیس

 لبخند

 :به چهرش که از ترس رو به سفیدی بود گفتم

 من_از این جا میری..تاسه می شمرم..قسم می خورم دوباره گیرت بیارم بهت رحم نکنم

 :زل زدم تو چشمش و گفتم

 من_هر چی دیدی فراموش می کنی

 پسر_هر چی دیدم فراموش می کنم

 من_برو

 ..ودش اومد و کولشو برداشتو در رفت..هوف...دستمو گذاشتم رو سرمازش جدا شدم که به خ

واسه تنوع یکمی ورزش کردم..بعد هم پریدم و از پنجره رفتم تو اتاق...رفتم جلوی آیینه..موهامو باز 
 کردم و زوری
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دقت انگشتامو کشیدم تو موهام..نه خیر...دوباره بستمش..خدا رو شکر زیاد معلوم نبود..به چهرم بیشتر 

 کردم

 الیزا میگفت هرکس که تبدیل می شه چهرش جذاب تر میشه... خوب خداروشکرقیافه هر و داشتم از

 تمام این دخترا بدون اعتماد به نفس میگم که خوشگل ترم!یه واقعیت تلخ برای اونا هه

  

 یز دیگه ایدر اتاقو باز کردم و وایسادم..گوشامو تیز کردم..جز به هم خوردن صدای قاشق با فنجون چ

 به گوش نمی رسید

نفسمو فرستادم بیرون و در اتاقو بستم و با قیافه ای بی خیال رفتم پایین..برای اولین بار با لباس لختی 
 اونم

تاب جلوی یه مرد ظاهر شدم..تا رسیدم پایین اکیپ گرگینه ها دور میز نشسته بودن و صبحانه میل می 

 کردن

 : افه شنگولی بلند گفتمبا اینکه ترسیده بودم ولی با قی

 من _ صبح بخـیر بچه ها

همشون جوابمو دادن و متعجب بهم خیره شدن..زود پریدم نشستم رو صندلی که کنار آدام بود و خالی..و 

 دقیقا

 ! روبروی میسن

 من _ به به چطوری آدام؟

 : لبخند کمرنگی زد و گفت

 آدام _ خوبم..صدای خر و پفت دیشب تا اتاق منم میومد

 : نه ای انداختم باال و گفتمشو

 من _ شرمنده اخالق گرگیتم..من همینم

 ..بعدم خودم خندیدم البته چند نفرم زیر زیرکی می خندیدن..صدای پوزخند میسنو شنیدم

 : نگاش کردم بیخیال به من زل زده بود..ابرومو انداختم باال و گفتم

 من _ مشکلی داری؟
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 : پوزخندش پررنگ تر شد و گفت

 _ بهت شک دارم..چطور دیشب اینجا موندی؟میسن 

 : صدای اعتراض سارا بلند شد

 ! سارا _ میسن تمومش کن

 : خندیدم و گفتم

من _ مگه چه اتفاقی افتاده سارا؟ میسن حرف بدی نزد..عین این میمونه که یکی از شماها بخواید یه شب 

 ..کامل تا صبح تو خونه خوناشاما باشید

 : تمرو کردم طرف میسن و گف

من _ من به شماها اعتماد داشتم..فکر کنید..من یه تازه متولدم..خیلی باید خودم و از شماها دور نگه 
 ! دارم..ولی خب..خب..ازتون خوشم میاد

 و بعد سرمو انداختم پایین و مشغول خوردن شدم..به هیچ کدومشونم اهمیت ندادم..صبحانشون فقط

 مشم نون تست خالی و قهوه خوردمعسل و مربا بود که منم متنفر بودم..ه

 دستمو بردم سمت گردنم..آخی گردنبندی که ریکی بهم داد

 نیکول _ قشنگه

 : لبخندی زدم وگفتم

 من _ یادگاری از دوستمه..نقرست

 رنگش پرید..چرا اینجوری شد؟

 من _ می خوای درش بیارم ببینی؟

 : لبخندی زد و گفت

 زیباستنیکول _ نه ..از همین جا هم دیدم خیلی 

 : مشکوک لبخندی زدم و گفتم

 ..من _ مرسی

 آدام بلند شد و منم به تبعیت ازش بلند شدم..نگام کرد و لبخند زد..چقدر لبخندش جذاب بود
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 من _ خب نظرت چیه امروز بریم ددر دودور؟

 : به فارسی گفتم

 ! من _ آخه اسکل اینکه نمی فهمه ددر دودور یعنی چی

 ..هم می کردهنوزم داشت با لبخند نگا

 من _ منظورم این بود که بریم گردش؟

 : ابرویی انداخت باال و گفت

 ..آدام _ عالیه..البته کــ

 بهش نگاه کردم...منتظر بودم بقیه حرفشو بزنه که با زنگ خوردن گوشیم حواسمون پرت شد

 به صفحه گوشم نگاه کردم و یه جیغ خفیف از خوشحالی زدم و جواب دادم

 ؟من _ الو عشخم

 شایان _ الو...الو میشا؟ صدات نمیاد

 : رفتم اونور ترو گفتم

 من _ الو شایان؟ صدا میاد؟

 ..همه با تعجب منو نگاه می کردن...ولو شدم رو مبل

 شایان _ آره آره..خوبی میشا؟ بی معرفت یه زنگ نزنی

 ..من _ شایان باور کن وقت نداشتم

 دارم شایان _ خوبی؟ خوش می گذره؟ یه خبر خوب برات

 پوزخند زدم..خبر خوب؟ تو این روزا؟

 من _ میسی...خبرخوب؟

 شایان _ من و رها نامزد کردیم

 یه جیغ خیلی بلند کشیدم که دوباره همه منو نگاه کردن

 من _ دروغ می گی عین سـگ
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 شایان _ به جون خودت نه

 من _ جون عمه ی پشمکت..چرا بی خبر عوضی؟

 م از دستش می دادمشایان _ یهویی شد..واقعیتش داشت

 من _ شایان حس نمی کنی خیلی بچه ای؟

شایان _ چاره ای داشتم میشا؟ واسه رها خواستگار اومده بود...نمی تونستم تحمل کنم..خدای نکرده اگه 

 رها ازدواج

می کرد من تنها می شدم...تو که رفتی اونور آب و امیرم داره میاد پیشت..راستی امیر چرا می خواد 
 بیاد؟

 : ندیدم و گفتمخ

 من _ طاقت دوریمو نداره

 شایان _ ای کثافت..نکنه زیر سر شماهم بلند شده؟

 من _ خفه کار کن شایان..به رها بگو گذاشتم براش کنار

 شایان _ دلت میاد؟

 ..من _ اه اه گمشو حالمو بهم زدی..چسمانتیک بازی

 شایان _ خخ دلم برای مسخره بازیات تنگ شده

 رو بمیر..کلی کار دارممن _ خیلی خوب ب

 شایان _ خیلی خوب خوش بگذره جیگر طال خداحافظ

 من _ خداحافظ

قطع کردم و لبخندم پررنگ تر شد...بعد از این همه مدت بهترین خبری که تو عمرم شنیدم..عالی بود ! 
 ! می دونستم این دو تا خر عاشق همن ! عشق؟ چرت محض هه

 

 آدام _ انگار خیلی خوشحالی؟

 : م پررنگ تر شد و گفتملبخند

 من _ آره..بهترین خبر رو تو عمرم شنیدم
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 : ابرویی باال انداخت و گفت

 آدام _ خب..بریم

 ..پشت سرش راه افتادم

 من _ آدام؟

 ..برگشت سمتم و فقط نگاهم کرد

 من _ چرا وقتی اسم نقره رو آوردم نیکول رنگش پرید؟ حس می کنم ترسید

 ...انگار می خواست از چشمام چیزی رو بخونهفقط نگاهم کرد..منم همینطور

آدام _ همونطور که خواناشاما به خیلی از چیزا حساسیت دارن ماهم به نقره حساسیت داریم..سالح 

 سردمون

 ! نقرست

 : از تعجب ابروم رفت باال..لبمو گاز گرفتم و گفتم

 ! من _ چقدر دردناک

 ن جای قشنگی هم داشته باشهبه دور و برم خیره شدم..فکر نمی کردم جنگل همچی

 من _ داریم کجا میریم؟

 آدام _ صبر داشته باش

شونه ای باال انداختم و بی حرف دنبالش راه افتادم..حدود نیم ساعتی راه رفتیم..رسیدیم به یه کلبه چوبی 

 البته

 ! کهنه و خراب

 من _ اینجا کجاست؟

 : آدام همینطور که خیره بود به کلبه گفت

 که اولین بار من تبدیل شدم به گرگآدام _ جایی 

 : با تعجب گفتم

 ..من _ واو..چه باحال
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رفتم نزدیک تر..دستمو کشیدم به چوب پوسیده کلبه..یه تیکه ریز چوب رفت تو دستم و آخم رفت 

 هوا..انگار

 : چاقو دستم و بریده باشه..آدام سریع اومد سمتم و گفت

 آدام _ حالت خوبه؟

 : الی که نفسمو می فرستادم بیرون گفتمچوب رو درآوردم و در ح

 ! من _ فکر کنم

 : بعد با خنده زدم به بازوش و گفتم

 آدام _ میومدی اینجا زندگی می کردی که از دست خوناشاما درامان باشی؟ توخونه چوبی؟

 : لبخند کمرنگی زد و گفت

 آدام _ حرفی ندارم برای گفتن

 : خندیدم و گفتم

 ..من _ نبایدم داشته باشی

 ..در کلبه رو باز کرد..با صدای خیلی افتضاحی..بوی خاک ازش زد بیرون

 ! آروم پاشو گذاشت داخل کلبه..منم پشت سرش راه افتادم..که تپــــ

 ..خوردم به یه چیزی..دستمو کشیدم رو مانع رو به روم..مثل شیشه بود ولی معلوم نبود

 من _ آدام تو چجوری رفتی اون تو؟

 : برگشت و گفت

 ..دام _ اوه شرمنده یادم رفت دعوتت کنمآ

 من _ هان؟

 : لبخند دلبرایی زد و گفت

 آدام _ می تونی بیای تو

 : با شک قدم برداشتم که رفتم داخل..نفسمو فرستادم بیرون و گفتم

 ! من _ دنیای مسخره اه
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 آدام _ خیلی غر میزنی می دونستی اینو؟

 : سرمو مثل تخسا تکون دادم و گفتم

 ه..خیلیا بهم می گنمن _ آر

 ..خندید..جذاب و مردونه

 هیرا _ تو اینجا چیکار می کنی؟

 باترس برگشتم سمتش..بدنم شروع کرد لرزیدن..این چی داشت که من عین ســگ ازش می ترسیدم

 آدام _ منتظرت بودم هیرا...بیا تو

 هیراد گفته بود بیاد؟هیرا با همون اخمای درهمش اومد داخل..یعنی چی آدام منتظرش بود؟ یعنی به 

نشستم رو میز چوبی اونجا..همه چیش چوبی بود..حاال مثال خوب بود من یه خونه از نقره بسازم اون 

 بیاد توش

 مهمونی؟ بی تربیت

 من _ چیزه هیرا..دیشب..دیشب

 هیرا _ مگه من ازت توضیح خواستم؟

 ..بد اخالق...اخمام رفت توهم..منو باش گفتم این نگرانم شده

 _ خب چیکار بکنیم؟من 

 آدام _ هیرا بهم گفت تو در حال آموزش دیدنی..خواستیم بیایم اینجا تا بهت آموزش دفاع کردن یاد بدیم

 وای آمـوزش حرفشم نزن

 : لبخند پت و پهنی زدم و گفتم

 من _ دستشویی هم داری اینجا؟

 : ابروشو انداخت باال..خوشحال بلند شدم و گفتم

 زود میام من _ پس من برم بیرون

با سرعت حرکت کردم که خوردم به یکی...اوی دماغم..سرمو بلند کردم که با قیافه بدجنس هیرا روبرو 

 شدم
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برگشتم که از اون ور در برم که خوردم دوباره به یه چیز دیگه..نه نمی شه..دوباره سرمو بلند کردم که 

 آدام و با لبخند

 ! ملیح دیدم

 : وایسادم بینشون و گفتم

 خیلی خب خیلی خب..بیاید منطقی باشیم..بدون نرمش که نمی شه تمرین کرد می شه؟ من _

 هیرا _ تو یه خوناشامی نیازی نداری به نرمش

 آدام _ عجله کن نمی تونی از زیر کار در بری

 یه خفه شو زیر لب به دوتاشون نثار کردم..که شنیدن

 چه حالی میـــده...یـــوهــو در یه تصمیم ناگهانی با تمام سرعت دوییدم....هــــوف

 ! ..سرمو برگردوندم سمت راست که هیرا و دیدم داره دنبالم میاد...سمت چپم هم آدام

 : جیـــغ زدم و گفتم

 ! من _ دست از سر کچلم برداریــد

 ..بعد وایسادم..اونام وایسادن و اومدن سمتم..حسابی از کلبه دور شده بودیم

 ..ید که حوصله ندارممن _ باشه فقط سریع یادم بد

 ...هیرا و آدام دوتایی ابروشونو انداخت باال و با لبخند نگام کردن

 من _ چیه چرا اینجوری نگام می کنید؟

 یهو یه دست شونم و لمس کرد..جیغ زدم و سریع برگشتم و چسبوندمش به درخت

 ..با دیدن قیافه رونالد نفس عمیقی کشیدم

 من _ تو اینجا چیکار می کنی؟

 نالد _ اومدم برای تمرینرو

 ..دوست داشتم موهامو بگیرم و از ته بکنم

 من _ هه ..چقدر همه نگران من هستید..واقعا متشکرم

 ! بعدم خم شدم به نشونه احترام..تا خواستم بلند شم محکم خوردم به درخت..آی کمرم
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 : رونالد پرتم کرده بود سمت درخت..دستمو گذاشتم رو کمرم و گفتم

 ی چته؟ آخمن _ هو

 ..باسرعت اومد طرفمو دوباره پرتم کرد..رو زمین ولو شدم..آی آی

 من _ چرا اینجوری می کنی؟

 رونالد _ تمرینه..تو چجوری می خوای در برابر ضربه های بدتر از این دووم بیاری؟

 من _ اکی حق باتوئه

ه دیدم آدام با چشای زرد دوباره پخش شدم رو زمین..ولی اینبار یه چیزی روم بود..چشم باز کردم ک

 رنگ روم

 ولو شده...دندوناش همه تیز شده بودن

 : قیافش برگشت و با لبخند گفت

 آدام _ ترسیدی؟

 من _ هان؟ چی؟

 نفس نفس زنون بلند شدم که با صورت رفتم تو زمین..صورتم سوخت دست کشیدم روش خون اومد

 هیرا بود..اینا چرا هی دارن به من حمله ولی سریع حس کردم زخمم خوب شد..به پشت سرم نگاه کردم

 می کنن

 من _ چتون شده لعنتیا؟

 هیرا _ بلند شو مبارزه کن...از خودت دفاع کن

 آدام _ بلند شو

داشتم عصبی می شدم..و وای به حال اون روزی که من عصبی بشم...بچه ها هم بهم می گفتن..وقتی 

 عصبی

می شد چیکار می کردم..بلند شدم و نفس نفس زدم از می شدم خون جلو چشمامو می گرفت و حالیم ن
 خشم

 رونالد _ تو که این همه ادعا داشتی..چی شد؟ چرا انقدر زود وا دادی؟

 من _ من ادعایی ندارم
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 : هیرا پوزخندی زد و با لحن خیلی محکمی گفت

 هیرا _ خب نشون بده ببینم چی بلدی؟

 وگرنه حسابی می زدم دکوراسیونشو بهم ریختمواما آدام نگام می کرد...خوب شد این حرف نزد 

 : رونالد دوقدم جلو اومد و گفت

 رونالد _ حسابی واسه خودت و گروهت دشمن جمع کردی

 : و هیرا حرفشو ادامه داد

 هیرا _ و حسابی منو ضایع کردی

 ..آدام _ و همینطور گروه ما رو

 م حمله کرد...به سرعت جا خالی دادماینا چرا اینجوری می کنن؟ تخمم غلیظ تر شد...هیرا به سمت

 از اون ور رونالد ..با تمام نیروم با دستم هولش دادم که پرت شد اون طرف....آدام قیافش گرگی شد و

 با خور خور به سمتم حمله کرد...خون جلوی چشامو گرفت..همینطور که به سمتم میومد قیافم تغییر کرد

 لگد محکم به شکمش زدم که با سرعت چسبید به درخت وو به سمتش با سرعت نور حرکت کردم و یه 

افتاد رو زمین..صدای پا رو از پشت سرم شنیدم..به سرعت برگشتم و با دستم پیرهنشو چنگ زدم و 

 پرتش

کردم...دست خودم نبود..عصبی شده بودم...با دیدن رونالد و پوزخند مزخرفش به سمتش رفتم..هرضربه 

 ای

د با پوزخند نگاهم می کرد..عصبی شدم و ایستادم...متعجب نگام کرد..دستمو که می زدم جا خالی می دا
 بلند کردم

 ...هولش دادم

 : به همشون نگاه کردم..ولو شده بودن رو زمین...نفس نفس می زدم..قیافم برگشت..با ترس گفتم

 ! من _ بچه ها

را که با صورت روزمین ولی هیچ کدومشون حرکت نکردن..دیگه داشتم نگران می شدم..رفتم سمت هی

 خوابیده بود
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دستمو گذاشتم رو کتفش که به سرعت برگشت و من هول شدم و افتادم تو بغلش..صورتم دقیقا رو 

 صورتش

 اینکه اندفه افتاده بود..لبم روی چشماش بود..زود بلند شدم و باگونه های سرخ به سمت آدام رفتم..برای

 : باخنده برگشت و گفتاون اتفاق نیفته با پا زدم به آدام که 

 آدام _ دختر بد قاطی کرده بودیا

 نفسمو فوت مانند فرستادم بیرون و موهامو چنگ زدم

 : باعصبانیت گفتم

 من _ تمرینتون تموم شد؟ یا تیکه هاتون؟

 : رونالد درحالی که لباسشو می تکوند گفت

 ی کردمرونالد _ خوبه ..خوشم اومد..قدرتت خیلی بیشتر از اونیه که فکرشو م

 ..زیر چشمی نگاهم افتاد به هیرا..صورتش گرفته بود

 : با لحن محکمی گفت

 هیرا _ اگه تمام اون حرفا رو زدیم برای این بود که عصبانیت کنیم

 ..آدام _ که موفق هم بودیم..بدون شوخی میگم..قدرت دستات خیلی زیاده

 ط خیلی نیاز به تنهایی داشتمعصبی بودم..از دست کی؟ از دست خودم؟ یا اینا؟ نمی دونم فق

 بدون حرف با سرعت نور از جلو چشمای متعجبشون دور شدم..منو مسخره خودشون کردن؟

وقتی کامل اطمینان پیدا کردم که دور شدم با زانو روزمین نشستم..دستمو گذاشتم رو سرم...داشتم کالفه 

 می شدم

  

 ..تجربه نداشتم ولی چرا حس می کردمسرم خیلی درد می کرد..انگار یکی داشت ذهنمو می خوند

 داره ذهنم کنترل می شه؟ گیج به اطراف نگاه می کردم..من چم شد یهو؟

 صدای خنده پیچید تو ذهنم..صدای..صدای همون دختره بود...بلند شدم...با نفس نفس به دور و برم

 نبود کسی منو ببینهنگاه می کردم..فرصتو غنیمت شمردم و با سرعت نور از جنگل زدم بیرون...مهم 
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 فقط می دونم که یه نفر داشت ذهنمو کنترل می کرد...وارد خونه شدم و زود در رو باز کردم

 : الیزا با سرعت اومد طرفمو گفت

 الیزا _ میشا؟

 من _ یکی..یکی داشت ذهنمو کنترل می کرد..سعی داشت به ذهنم نفوذ کنه

 : صدای جیم از کنارم بلند شد

 میشا؟ جیم _ چـــی میگی

 : برگشتم سمتش..قیافش حیرت زده شده بود...سرمو به طرفین تکون دادم و گفتم

 من _ نمی دونم..فقط سردرد خیلی بدی داشتم و مخم سوت می کشید

 الیزا _ کی تونسته به ذهنت نفوذ کنه؟

کمک یه  جیم _ نه الیزا..نتونسته به ذهنش نفوذ کنه..داشته سعیشو می کرده..صد در صد هرکی بوده به

 ساحره

 این کار رو کرده

 من _ ساحره؟ اون کیه؟

 : جیم شونه ای باال انداخت و با قیافه متفکری گفت

 ! جیم _ نمی دونم..باور کن نمی دونم

 ..کالفه بلند شدم تا به اتاقم برم..سرم پایین بود

 ریکی _ میشا؟

 : برگشتم سمتش..چشاش نگران بود..لبخندی زدم و گفتم

 من _ من خوبم

 : برگشتم ولی ریکی منو از پشت کشید..به فارسی گفت

 ریکی _ حس نمی کنم خوب باشی..چه اتفاقی افتاده؟

 : بغضم سر باز کرد و گفتم

 من _ ریکی حس می کنم شدم یه موجود احمق و ابله..حس کسیو دارم که دارن ازش سو استفاده می کنن
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 ؟ریکی _ هی هی چی باعث شده همچین فکری به سرت بزنه

 من _ هیچ فکری در کار نیست..دارم با چشای خودم می بینم...یعنی من انقدر احمق و دست و پا چلفتیم

 که الزم به تمرین داشته باشم؟

 : لبخندی زد و صورتمو با دستاش قاب گرفت وگفت

 شاریکی _ نمی دونم می دونی یا نه ولی قراره یه اتفاق خیلی بزرگی بیفته..یه جنگ در پیش داریم می

 من _ منظورت چیه؟

 ! ریکی _ اگه ما اصرار داریم که تو زود تر از موعود آموزش ببینی برای اینه که اونا فهمیدن

 من _ چی می گی ریکی؟ اونا کی هستن؟

 : دستاشو برداشت و گفت

 ریکی _ ببین بذار یه چیزی بهت بگم..هر کاری که کردی به نفع ما بود..ولی به ضرر خیلیا

حالیم که با گرگینه ها صلح کردیم ولی خیلی از گروه های دیگه هستن که با گرگینه ها ما خیلی خوش

 مشکل دارن

 ..و این کارت باعث شده که اونا..اونا

 : منتظر بهش چشم دوختم و گفتم

 من _ اونا چی؟

 : زل زد بهم و گفت

 ..ریکی _ اونا باهات دشمن بشن

 : پوزخند زدم و گفتم

 مت گرگ و میش از کجا نشات میگیره؟من _ ولی چرا؟ این خصو

ریکی خواست حرف بزنه که با صدای هیرا ساکت شد..به پشت سر ریکی نگاه کردم..هیرا با اخم 

 وایساده

 بود و منو نگاه می کرد

 هیرا _ هرچی می خوای بدونی رو من بهت میگم
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 ..سرمو تکون دادم

 

 ! می زد..ازش حساب می بردم رو به روش نشسته بودم..هر وقت پیشش بودم قلبم تند تند

 هیرا _ چی می خوای بدونی؟

 من _ هر چی..هر چی که در مورد گرگا و خوناشاما هست می خوام بدونم

 بلند شد و درحالی که دستش تو جیبش بود به سمت پنجره رفت و به بیرون خیره شد..چه قدر از نیم رخ

 دلبروئه...یه قیافه کامال شرقی جذابه..اگه اخالقشو فاکتور بگیریم..حسابی خوشگل و تو

هیرا _ حدود شیصد قرن پیش خوناشاما و گرگا آزادانه به همه جا می رفتن...اون موقع ها باهم سرجنگ 

 نداشتن

مردم شهر یا اهالی روستا کامال از وجودشون با خبر بودن و حسابی ازشون می ترسیدن...موضوع مهم 
 تر این بود

ی ترسیدن ولی هیچوقت در مقابلشون کم نمیاوردن...یه ساحره اون زمان که گرگینه ها از خوناشاما م
 وجود داشت

که خوناشاما و گرگا اونو اسیر کرده بودن..منظورم اینه که اونو وادار می کردن کاراهایی خالف میل 

 اون رو انجام

ها و حیوانات حمله بده..تا اینکه یه روز ساحره آسی می شه از دستشون...خوناشاما بی رحمانه به انسان 

 می کردن

و اونا رو از بین می بردن و همینطور گرگینه ها ..و این باعث شد خشم ساحره چند برابر بشه..از 
 اونجایی

که ساحره کیشیک کلیسا هم بوده خوناشاما و گرگینه ها رو نفرین می کنه...از اون زمان بوده که 

 خوناشاما

تن بیان بیرون و گرگا در روز نمی تونستن زیاد تبدیل بشن و تو روز روشن و زیر نور آفتاب نمی تونس

 نیروشون

 ! ..ضعیف می شده..و این تا نسل های بعدی خوناشاما و گرگا هم ادامه داشته و داره

 من _ وایسا وایسا..من دقیقا تو یه فیلمی دیدم که اصال این طلسم دروغ بوده..راسته؟

 : هیرا سرشو تکون داد و گفت
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..این دروغه..این طلسم وجود داره...اون فیلمو دیدم اونا فقط فیلم ساختن چون خودشونم می هیرا _ نه
دونن خوناشاما و گرگا وجود دارن...میشا اینا فقط فیلمه...تو فیلمای خوناشامی که من دیدم می گن 

ه پسند در جا گرگینه ها فقط در ماه کامل تبدیل می شن اما اصال اینطور نیست..و همینطور می گن گل شا
خوناشاما رو می کشه و اصال اینطور نیست...گل شاه پسند فقط باعث بیماری خوناشاما می شه...اونا 

 ! فقط فیلم هستن..و فقط برای پول چیزای زیادی رو الکی گنده می کنن

 ! سرمو تکون میدم..حق با اونه...اونا فقط فیلم ساختن...من ابله رو بگو هه

 ..افکارم پنبه شدبا صدای هیرا رشته 

 هیرا _ بعد از اون نفرین خوناشاما دیگه نتونستن زیر نور آفتاب بیرون باشن...شب که شد خشمگین

 به سراغ ساحره رفتن و اونو کشتن..عقده ای شده بودن..گرگا که این فرصتو مناسب دیدن روزها

به جون خوناشاما می  از نبود خوناشاما سو استفاده می کردن و تویه شهر پرسه می زدن و ضرری
 زدن..و این

 ..باعث می شد که خوناشاما جریح تر بشن و خصومت بینشون به کینه تبدیل بشه

 من _ چیشد که دوباره تونستن خوناشاما در روز بیان بیرون؟

 ...نشست رو صندلی و به من خیره شد

 زمان بود..دختره دقیقاهیرا _ یه دختر دورگه)پدرش سفید پوست بوده و مادرش سیاه پوست( در اون 

 ساحره بود..اون با خوناشاما مشکلی نداشت..و همین طور اینکه یکی از بهترین دوستاش خوناشام بوده

دوستش ازش کمک میخواد ..اینکه می تونه نفرینو باطل کنه یا نه؟ ولی دختر اصال نمی تونست..اون 
 نفرین

 خوناشاما در روز بتونن بیرون بیانباطل نمیشده...دخترک گفت شاید بتونه کاری بکنه که 

 با کنجکاوی خیره شدم به دهن هیراد

 هیرا _ اون با خوندن چند کتاب افسون و جادوگری تونست وردی بخونه و باعث بشه خوناشاما

در آفتاب هم بتونن بیان بیرون ولی...نه هر خوناشامی..اون گفت می تونه با خوندن اون ورد روی هر 

 وسیله ای

 : ام ها بهشون کمک کنه ...دستشو آورد باال و گفتاز خوناش

 ..هیرا _ مثل این انگشتر..این انگشتر از عموم به من ارث رسید
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 : لبخندی زدم و گفتم

 من _ باورم نمی شه تو انقدر سن داری...ببینم تا حاال عاشق شدی؟ یا اینکه زن گرفتی و بچه هم داشتی؟

 : اخمی کرد و گفت

 اد ندارم..من بیشتر عمرمو در خارج از وطن بزرگ شدمهیرا _ به عشق اعتق

 من _ چرا؟

 : روشو اونور کرد و گفت

 ..هیرا _ من ارادت خاصی به وطنم داشتم و دارم..ایران با داشتن من نا امن می شد

 ..من از ایران رفتم تا امن بمونه..وقتی فهمیدم تو تبدیل شدی ..به ریکی گفتم تو رو بیاره پیش خودمون

 _ یه سوال دیگه بپرسم؟ من

 ..سرشو تکون داد

 من _ دقیقا تو چند ساله بودی که تبدیل شدی؟ اصال چجوری تبدیل شدی؟

 ! نگاهم کرد..عمیق

هیرا _ شاید یه روزی برات تعریف کردم ولی.. بهت گفته بودم که من بیست و پنج ساله بودم که تبدیل 

 شدم

 : با خنده بلند شدم و رفتم سمتش و گفتم

 ن _ حتما زمان خودت خیلی دلبری می کردی نه؟م

 : لبخند محوی نشست رو لبش و گفت

 هیرا _ تو چی فکر می کنی؟

 ! من _ اوف به فکر من باشه می گم نصف دخترا برات می مردن..البته بد برداشت نکنیا

 لبخندش عمیق شد و سرشو به عنوان تاسف تکون داد

 هیچ وقت عشقو تجربه نکردم..هیچ وقتهیرا _ تو این همه قرن و با این عمر 

 ..ابروم از تعجب رفت باال

 ..من _ خیلی عجیبی..خیلی
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 : پشتشو بهم کرد و گفت

 هیرا _ تموم شد سواالتت؟

 : حس کردم کالفست و دیگه وقت مناسبی نیست برای سواالی بیشتر برای همین با صدای آرومی گفتم

 من _ آره ممنون

 که صداش باعث شد وایسم ولی بر نگردم و راه افتادم به سمت بیرون

 ...هیرا _ تو..تو و آدامــ

 : فهمیدم چی می خواد بگه برای همین حرفشو قطع کردم و گفتم

 من _ به هیچ وجه

 و با لبخند کمرنگی از اتاق زدم بیرون و در رو بستم..لبخند رو لبام پررنگ تر شد..این مرد واقعا عجیبه

  

 

 : ه هیـــن ... نفسمو فوت کردم بیرون و گفتمچشامو بستمو باز کردم ک

 من _ تو اینجا چیکار می کنی؟

 ... رونالد _ خوبه که رئیست همه چی رو بهت میگه

 من _ خب که چی؟

 رونالد _ چرا با من بدی تو دختر؟

 : پوزخندی زدم و در یه آن چسبوندمش به دیوار و تو صورتش غریدم

 من _ می دونی واسه چی؟

 : سی رو لبش نشست و گفتلبخند بدجن

 رونالد _ برای چی؟

 : با نفرت گفتم

 من _ برای اینکه اون شب جلو همه مثل عروسک با من رفتار کردی 
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 ... ولش کردم و بعد از کشیدن یه نفس عمیق به اتاقم پناه بردم

 نالد نمایان شدهنوز وارد اتاقم نشدم که صدای در بلند شد ... با عصبانیت در رو باز کردم که دوباره رو

 من _ بله؟ چیزی می خوای؟

 رونالد _ حس می کنم سواالی زیادی تو ذهنته ... می تونم بهشون پاسخ بدم

دیدم راست میگه ... تازه از هیراهم قدیمی تره ... یکم نگاهش کردم و بعد از جلو در رفتم کنار ... 

 لبخندی زد و اومد

 : داخل ... نشست رو تختم و گفت

 هر چی سوال داری بپرسرونالد _ 

رو به روش دقیقا رو کاناپه ولوشدم و بطری که حاوی خون انسان بود و ریکی بهم داد رو برداشتم و دو 
 تا لیوان

 : پر کردم ... گرفتم سمت رونالد که ابروشو انداخت باال و گفت

 رونالد _ ممنون

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 یه دانشمند بوده( گفته که خوناشاما با مکیدن خونمن _ من توی تحقیقاتی که کردم ولتر)

میتونن عمری جاودانه داشته باشن ... این درست ... ولی گفته خوناشاما یه یاغی در برابر خدا هستن ... 
 من نمی خوام

 .اینجوری باشه

  

 : رونالد اخمی کرد و گفت

 ... انات تغذیه می کننرونالد _ این حرف غلطه ... خیلی از خوناشاما هستن که از خون حیو

 !و اینکه خوناشاما یاغی در برابر خدا هستن کامال غلط و ایده ذهنیه خود ولتره

 ... من _ ولی

 : حرفمو قطع کرد و گفت

 رونالد _ میشا ... خوناشام ها نیمتونن خودشون رو در برابر خون گرم و تازه انسان کنترل کنن
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این کار خودتو مقاوم کنی ... نیرویی که تو خون انسان هست  درست ... این یه امتحانه ... می تونی با

 ... تو هیچ خون

موجود دیگه ای نیست ... اینطور که من شنیدم تو تازه کار از خون حیوانات تغذیه می کنی ... ولی 
 الزمه گاهی وقتا

 !... از خون انسان ها هم تغذیه کنی ... تا نیروی بدنت تضعیف نشه

 : و گفتم لیوانو گرفتم باال

 من _ دارم تغذیه می کنم

 : تک خنده ای کرد وگفت

 رونالد _ این خون موندس ... منظورم خون تازه و گرم انسانه

 : یه قلب خوردم و گفتم

 من _ ولی نمی شه هیچ انسانی رو بی دلیل و بی گناه کشت ... می شه؟

 : لبخند عمیقی زد و گفت

 رونالد _ شاید باورت نشه ... ولی به طرز فکرت افتخار می کنم ... از اینکه انسانیتی تو وجودت

 .هست ... حق با توئه ... هیچ انسانی رو بی دلیل نمی شه قربانی کرد ... ولی انسانهای گناهکار رو چرا

. آره اونا همشون گناهکار یاد اونشب مهمونی تو مدرسه افتادم ... اون پسر ... یا اون شب اون پارتی ..
 و کثیف بودن

 رونالد _ سوال دیگه ای هم هست؟

 من _ تو چرا با ایده های من مخالفت نکردی؟

 : لیوانو که به سمت لبش برده بود آورد پایین و گفت

 رونالد _ اوال مخالفت کردم ... ولی بعدش دیدم حق با توئه ... هی هی با این حرفام پر رو نشیا

 : دم و گفتمخنده ای کر

 من _ یه سوال دیگه

 سرشو تکون داد و منتظر بهم خیره شد

 : آروم لب زدم
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 من _ بین آدام و هیرا چه اتفاقی افتاد؟

 : آروم گفتم چون ممکن بود بچه ها بشنون ... لبخندی زد و گفت

 رونالد _ از خودشون بپرس

 من _ ولی من حس می کنم اونا قبال خیلی باهم خوب بودن

 _ می گم که از خودشون بپرسرونالد 

 من _ خیلی خب ... ممنون از اینکه به تمام سواالتم جواب دادی

 و منتظر نگاهش کردم

 : لبخندی زد و گفت

 رونالد _ این یعنی اینکه برم؟

 من _ نه بابا ... تو رو خدا راحت باش من میرم بیرون ... هان؟ نظرت چیه؟

 ! ر گرفت ... دیگه نمی ترسیدم ... از هیچکی به جز هیرالبخندش عمیق تر شد و در یه آن جلوم قرا

 .رونالد _ زبونتم درازه ... ولی خوشم میاد

 : لبخند ژکوندی زدم و گفتم

 .من _ مستقیم سمت راست در رو باز می کنی از پله ها میری پایین یه راست تو اتاقت

تادم بیرون و به کتاب روی میزم خنده ای کرد و به سمت در رفت ... و بعد خارج شد ... نفسمو فرس

 خیره شدم

 .پوزخندی زدم و رومو برگردوندم

 

 تیم )معلم مدرسه( _ خب بچه ها مقاله ای که بهتون گفتم و آماده کردید؟

 

 ... وای مقاله چیه؟ به ریکی نگاه کردم که شونش و انداخت باال

 من _ ببخشید کدوم مقاله؟

 : تیم یه تای ابروشو انداخت باال و گفت
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 تیم _ در مورد تاریخ کهن آمریکا

 ... لبمو گزیدم و خیره شدم به میسن ... اونم بی خبر بود

 بچه ها تک تک بلند می شدن و مقاله هاشون و می بردن ... سایه یه نفر رو باالی سرم احساس می کردم

 سرمو بلند کردم که باجذاب ترین پسر کالس روبرو شدم ... جاستین

 : خیلی مودبانه گفت

 جاستین _ من دو تا مقاله آوردم ... حس می کنم نیاز داشته باشی

 ... چند وقتی بود با هیچ پسری نبودم ... واسه تنوع خوب بود

 : لبخند عمیقی زدم و گفتم

 ... من _ ممنون

و بعد مقاله رو درآورد و داد دستم ... با قدر دانی نگاهش کردم ... لبخند قشنگی بهم زد و نشست 

 وسرجاش 

بهم خیره شد ... برای اینکه دیگه ضایع بازی در نیارم رو ازش گرفتم ... همون موقع ریکی آوار شد 

 رو سرم

 ریکی _ این پسره چشه؟ حس می کنم چشمش تو رو گرفته

 .من _ عالیه ... حوصلم سر رفته ... خوبه برای سرگرمی

 ریکی _ مطمئنی ؟

 ... من _ آره

 ... و به رو به رو دوخت ... سعی کردم ذهنشو بخونمجدی بود ... نگاهشو ازم گرفت 

 : یهو برگشت سمتم و براق شد بهم و گفت

 ریکی _ توحق نداری وارد ذهنم بشی

 ... من متعجب به رفتاراش نگاه می کردم ... بلند شد و از جلو چشمم دور شد

 دا رو شکر فارسی حرف زدسرمو برگردوندم و به الیزا که متعجب به ما خیره شده بود نگاه کردم ... خ

چرا ریکی همچین رفتاری کرد؟ ناراحت شدم از رفتارش اخم کردم و وقتی تیم اسمم و صدا زد عصبی 
 بلند شدم
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 : و رفتم سمتش ... مقاله رو دادم دستش ... سرشو تکون داد و گفت

 تیم _ فکر می کردم نیاوردی

 : عصبی زل زدم تو چشاش و گفتم

 دیمن _ اشتباه فکر می کر

 : چند ثانیه نگام کرد و با لحن غیر عادی گفت

 تیم _ اوه ... انگار اشتباه فکر می کردم

 با خوردن زنگ همه بلند شدن ... رفتم سمت کولم و برش داشتم ... ریکی احمق ... فکر کرده کیه؟

 : جاستین خودش و بهم رسوند و گفت

 جاستین _ فکر کنم به دردت خورد نه؟

 نمسعی کردم لبخند بز

 من _ آره ... واقعا خیلی ممنونم

جاستین _ قابلی نداشت ... راستی امشب تو کافه شهر تولد یکی از دوستامه خوشحال می شم دعوتمو 

 قبول کنی

 : یکمی فکر کردم ... بی مقدمه گفتم

 ... من _ حتما

 : لبخندی زد و همین طور که به سمت عقب قدم بر می داشت گفت

 جاستین _ منتظرتم

 ... تکون دادم و تو دلم یه برو بابا بهش گفتمسری 

 دوباره راه افتادم که به عقب کشیده شدم ... جوردن بود ... انگار امروز هیشکی نمی خواد راحتم بزاره

 من _ جوردن؟

 جوردن _ ریکی کجا رفت؟

 : شونه ای باال انداختم و گفتم

 من _ نمی دونم ... دارم میرم نوشیدنی بگیرم می خوری؟
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 .ردن _ همراهت میامجو

 باهم راهی سلف مدرسشون شدیم ... چه قدر باحال بود ... زنگ بعد کار عملی داشتیم

 جوردن _ دیشب آدام یه موضوع مهم و برامون گفت

 : اخمام رفت توهم وگفتم

 من _ چه موضوعی؟

 : بهم نگاه کردو کولشو جابه جا کرد و گفت

گار چند تا از دوستان دورمون یعنی چند تا از گرگینه ها به جوردن _ نمی خوام نگرانت کنم ... ولی ان

 این شهر برگشتن ... باید مراقب خودت باشی

 : خواستم حرفی بزنم که دستمو گرفت و گفت

 جوردن _ مراقبت هستیم ... تمام گروه ... مطمئن باش

گوشیم شروع کرد به  سرمو تکون دادم ... وقتی فکر می کنم به این موضوع واقعا مغزم ارور میده ...

 زنگ خوردن

  

 

 به صفحه اش که نگاه کردم بابا بود ... خیلی دلتنگش بودم ولی نه ... االن نه

 : بی صداش کردم و گذاشتمش تو جیب شلوار لیم ... جوردن نوشیدنی ها رو گرفت و گفت

 جوردن _ چرا جواب ندادی

 : بیخیال گفتم

 من _ مهم نبود

 ... جوردن _ امشب ماه کامله

 : با تعجب گفتم

 من _ مگه گرگینه ها فقط در ماه کامل تبدیل می شن؟

 : سرشو تکون داد و گفت
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 جوردن _ نه ... ولی تو ماه کامل وحشی تر می شن

 ... آب دهنمو قورت دادم که با دیدن قیافه من خندید

 من _ جوردن آدام خونست؟

 : جوردن درحالی که نوشیدنیشو قورت می داد گفت

 _ اهومجوردن 

 من _ بعد از مدرسه حتما منو ببر پیشش

 سرشو تکون داد

 من _ آدام؟ آدام؟

 : سارا از اتاقش اومد بیرو ن و با خنده گفت

 سارا _ چته ؟ خونه رو گذاشتی رو سرت

 من _ آدام کجاست؟

 ... سارا _ نمی دونم ... تو اتاقشه

 ... اه کامل بشهبه ساعت رو دیوار خیره شدم فقط یه ساعت دیگه مونده بود م

 من _ شما چرا انقدر ریلکسید؟ قراره تبدیل بشید و بیخیالید؟

 سارا هیچی نگفت و بهم خیره شد ... صدای جوردن از پشت سرم بلند شد

 ... جوردن _ ما هر روز تبدیل می شیم ولی

 آدام _ کافیه ... اینجا چیکار می کنی میشا؟

 : بیخیال بحث پیش اومده شدم و گفتم

 آدام جوردن میگه گرگینه ها برگشتن ... این راسته؟من _ 

 : نشست رو مبل و در حالی که با گوشیش ور می رفت گفت

 آدام _ آره

 : پوفی کردم و گفتم
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 ... من _ خوبه ... این خونسردیت کفرمو باال میاره

 : خندید و گفت

 ... بهتره از اینجا دور شی آدام _ میش کوچولو حواست باشه فقط چهل و پنج دقیقه مونده به تبدیل ما

 : مظلوم زل زدم بهش و گفتم

 !من _ آدام

 : آروم سرشو بلند کرد و گفت

 آدام _ چی می خوای دختر؟

 من _ می خوام تبدیل شدنتونو ببینم

 : صدای متعجب سارا و جوردن بلند شد

 چی؟ _

 ... آدام _ اگه دیوونه نبودی فکر می کردم خلی

 من _ شما خیلی گندش کردین

 : صدای داد آدام بلند شد

آدام _ گندش نکردیم ... گنده هست ... میشا ازت خواهش می کنم از اینجا برو ... فردا باهم صحبت می 

 کنیم

 در واقع از داد آدام ناراحت شدم ... سرمو تکون دادم و بدون حرف از خونه زدم بیرون

ک ریختم ... ناراحت بودم ... هیرا می گفت انقدر از خودم بدم میاد که احساساتی هستم ... دو قطره اش

 ناراحتی تبدیل

به خشم میشه راست می گفت ... االن عصبی بودم ... هر کیو تو خیابون می دیدم می خواستم گردنشو 
 خورد کنم

 ... وارد خونه شدم و بدون سالم به هیچ کس رفتم تو اتاقم

نداشتم ... در رو سریع وا کردم و با قیافه  صدای در اتاقم بلند شد ... اه اصال حوصله هیچ کسی رو

 طلبکارانه ای زل

 زدم به فرد رو به روم
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 : پوزخندی زد و گفت

 ریکی _ فکر کنم قرارت یادت رفته

 : متقابل بهش پوزخند زدم و گفتم

 من _ ممنون از فضولیت

 نیدهو در رو کوبیدم رو بهش ... ریکی فضول! این نشون می داد که حرفای منو جاستینو ش

امروز یه روز چرت بود ... ریکی از اون طرف آدام هم از این طرف ... من از پس این غربی های 

 زبون نفهم

 بر نمیام ... خدا رو شکر می کنم که هیرا ایرانیه راستی هیرا کجاست؟ به من چه

می بطری حاوی خون انسانو برداشتم و مثل آب شروع کردم به خوردن ... حرص میزدم ... بیشتر 
 خواستم

 مثل مواقعی که عصبی می شدم زیاد غذا می خوردم

 پوزخند زدم به خاطرات تلخ انسانیتم ... دوباره بطری رو گذاشتم رو لبم و سر کشیدم

  

در کافه رو باز کردم و وارد شدم ... دستمو کردم توجیب سوییشرتم و سعی کردم با شنواییم دنبال 
 جاستین بگردم

 دجاستین باالخره میا _

 جاستین _ امیدوارم نپیچونده باشه ... هی ببین انگار اومده ... آره

سعی کردم به خودم مسلط بشم ... با چشمم دنبالش گشتم و باالخره پیداش کردم ... خیلی عادی رفتم 

 سمتش

 : با لبخند خیلی عظیمی دستمو فشرد و گفت

 جاستین _ ممنون که اومدی

 ... من _ خواهش می کنم

 : دوستاش برد ... دستشو سمتم دراز کرد و گفت منو به سمت

 جاستین _ هی بچه ها میشا ... دختری که تعریفشو کردم
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 همشون جیغ زدن و ابراز خوشحالی کردن ... منم زوری یه لبخند فوق العاده چرت زدم

 : بعد از سالم احوال پرسی و آشنا شدن با بچه ها جاستین دستمو کشید و گفت

 می خوری؟ جاستین _ نوشیدنی

 من _ ممنون میشم

 ... نشستیم پشت میزی که اونجا قرار داشت و من به دستام ... یه جوری بودم

 جاستین محتوای نوشیدنی رو گرفت سمتم ... مشروب بود اخم کردم و از دستش گرفتم

 : خندید و گفت

 جاستین _ خوبه بابام اینجا نیست وگرنه پوستمو می کند

 : خندیدم همراهش و گفتم

 من _ چطور؟

 : به مشروبش اشاره کرد و گفت

 جاستین _ هنوز واسه اینکار بچه ام همش هفده سالمه

 : ابرویی باال انداختم و گفتم

 من _ حق هم داره

 : با لحن بامزه ای گفت

 جاستین _ چرا ؟

 : با لحن جدی گفتم

بیرون و تو خودت نباشی  من _ مشروب یه چیز حال بهم زنه ... هر پیزی که تو رو از این دنیا ببره

 حال

 بهم زنه

 و مشروبو گذاشتم رو میز و به قیافه متعجبش خیره شدم

 : در حالی که سعی داشت جمع و جور کنه خودشو گفت

 جاستین _ فکر نمی کردم ایرانیا مشکلی داشته باشن با مشروب
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 ... من _ هرکسی از هر جایی باالخره با یه چیزی مشکل دارن

 توئه جاستین _ حق با

 و مشروبشو گذاشت رو میز ... خوبه حداقل به خاطر من رعایت کرد

جاستین _ تو دختر خیلی زیبایی هستی ... )تک خنده ای کرد و ادامه داد( : جدی می گم زیباتر از تو 

 ندیدم تو این شهر

 : ابرومو انداختم باال و گفتم

 من _ ممنون

 : خندش بیشتر شد و گفت

 رورجاستین _ وهمینطور مغ

 من _ جدی؟

 سرشو تکون داد

 جاستین _ از خودت بگو

 من _ خب چی دوست داری بشنوی؟

 جاستین _ هرچی در مورد خودت

 : پوزخندی زدم و گفتم

 من _ خب دلیلی نداره از خودم بهت بگم ... هان؟

 : قشنگ خورد تو پرش ... لبخند جذابی زدم و گفتم

 ... من _ بی خیال

 ... سون اومددستمو بلند کردم ... گار

 من _ شیر کاکائو لطفا

 گارسون _ حتما

 : جاستین باز خندید و گفت

 جاستین _ شیر کاکائو؟
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 من _ عاشقشم

 و بازم خندید ... الحمدهللا همه جا باعث شادی و خندم

 اینجا چیکار می کنی؟ _

 برگشتم به سمت کسی که فارسی حرف زد ... هیرا

 من _ تو اینجا چیکار می کنی ؟

 : طور که به جاستین زل زده بود گفتهمین 

 هیرا _ سوال منو با سوال جواب نده

 من _ مگه نمی بینی ؟ با ایشون قرار داشتم

 : پوزخندی رو لبش می شینه و میگه

 ... هیرا _ آفرین ... خوبه

برگشتم خدایا من چرا انقدر از این مرد میترسم اه اه اه سعی کردم بیخیال بشم ... آب دهنمو قورت دادم و 

 سمت

 قیافه متعجب جاستین ... با تعجب به هیرا خیره شده بود

 من _ معذرت می خوام جاستین ... اما باید برگردم

 : نگاهش کشیده شد سمت من و گفت

 جاستین _ چیزی نیست ... اشکال نداره

 : بلند شدم و اونم به تبعیت از من بلند شد ... دستشو فشردم و گفتم

 دوستت معذرت خواهی کن ... نه ولش کن خودم اینکار رو می کنممن _ از طرف من از 

سرشو تکون داد و من بی توجه به هیرا به سمت دوست جاستین رفتم ... مشغول خندیدن بود تا منو دید 

 ابروشو

 انداخت باال و لبخند زد

 من _ معذرت می خوام کاری برام پیش اومده باید برم ... تولدتون مبارک

 : تر شد و گفت لبخندش پررنگ
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 ممنون _

بعد از اینکه ازش خدافظی کردم بازم بی اهمیت به هیرا که با اخم به رفتارای من نگاه می کرد رفتم 

 بیرون

 آروم آروم قدم بر می داشتم ... صدای قدمهاشو پشت سرم می شنیدم

 هیرا _ این چند وقت که اومدی اینجا خوب راه افتادی

 من _ حسودیت می شه؟

 خیلی زشته پشتتو کردی به من و باهام حرف می زنیهیرا _ 

 من _ به فرهنگت نمی خوره ... همه عمرتو آمریکا بزرگ شدی

هیرا _ اصال هم ربطی نداره ... من یه ایرانی بودم و هستم و خواهم بود ... می بینی که دارم باهاتم 
 فارسی حرف می زنم

 : پوزخند زدم و گفتم

 ... من _ آره

 ه تر کردم ... از قصد اینکار رو کردم تا هیرا بهم برسه گرچه کرم از خودمهقدمهامو آهست

 همقدمم شد ... آسمون رعد و برق زد ... به آسمون خیره شدم ... می خواد بباره

 هیرا _ عاشق هوای بارونیم ... همیشه

 لبخند رو لبم جا خوش کرد ... مثل من بود

 من _ منم همینطور

 ... منم غرق نگاه دریاییش شدمنگاهشو دوخت تو چشمام 

سریع نگاهمو ازش گرفتم و زیر لب بی توجه بهش زمزمه کردم و قدم می زدم ... اونم شونه به شونم 
 راه میومد

 من _ آروم آروم ... اومد بارون ... شدیم عاشق ... زدیم بیرون

 لبمو گزیدم االن پیش خودش چه فکری می کنه

یم و دقیقا دوتامون موش آب کشیده شده بودیم ... ولی دیگه سرما دیگه تا خونه هیچ کدوم حرف نزد

 برامون
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 !مهم نبود

درخونه رو باز کرد ... منتظر شدم بره تو ولی وایساد ... نگاهش کردم ... با سر بهم اشاره کرد برم تو 

 ... ابروهامو

زدن ... چشم چرخوندم و از انداختم باال و پامو گذاشتم داخل ... بچه ها رو مبل نشسته بودن و حرف می 
 اون

 چیزی که دیدم جیــغ بلندی کشیدم ... پریدم بغلش و تا می تونستم فشارش دادم

 ... من _ وای امیر ... وای امیر ... دلم برات یه کوچولو شده بود

 امیر _ منم آجی کوچیکه ... آخ آخ یواش ... ببینمت؟

 : گفت با دستش سرمو بلند کرد ... چشاش برق زد و آروم

 امیر _ خوشگل بودی ... خوشگل تر شدی

 : لبخندم عمیق شد و گفتم

 من _ کی اومدی ؟

 امیر _ دقیقا یه ساعت پیش ... با بچه ها هم آشنا شدم

 : نفسمو فرستادم بیرون و گفتم

 من _ خیلی خوب کردی اومدی ... واقعا داشتم از تنهایی می پوسیدم

 تحملش می کردین ریکی _ آره دیگه ...ولی امیر چجوری

 : امیر خنده ای کرد و گفت

 امیر _ دست رو دلم نزار که کیسه کیسه خونه

یه آن خودش فهمید چه حرفی زد و به قیافه بی جنبه من که حتی با اسم خونم عوض می شد زل زد ... تا 
 حاال

... ترس هم داره ...  قیافه امو اینجوری ندیده بود ... دو قدم به عقب برداشت ... ترسید؟ از من؟ معلومه

 مطمئنم االن از

 گفته خودش پشیمون شده ... زشت تر از قبل هم شدم

 من _ ترسیدی ؟
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 : سرشو تکون داد و گفت

 نه ... فقط تا حاال ندیدم این شکلی شی _

 لبخند تلخی زدم و نشستم رو مبل و دستمو کشیدم به چشمام ... هیرا هم خیلی خشک به امیر دست داد

ر برق گرفتش ... همه از رفتاری که امیر نشون داد تعجب کردن ... بهش زل زدم راحت می امیر انگا

 تونستم ذهن امیر رو بخونم ولی وجدانم اجازه نمی داد

 : هیرا با شک نگاهش کرد و گفت

 هیرا _ مشکلی پیش اومده ؟

 : امیر خنده مصنوعی کرد و گفت

 شکلی نیستامیر _ عه ... ایرانی هستی؟ چه جالب ... نه م

 ... من می دونستم این امیر یه چیزیش هست ... با شک بهش نگاه کردم ... نگاهش سمت من کشیده شد

صدای قدمهای رو پله باعث شد امیر نگاهش به سمت راه پله کشیده شه ... رونالد بود ... باال چیکار می 

 کرد؟

ه کردم ... اونم با شک داشت به من نگاه می به جز اتاق من و هیرا اتاقی دیگه باال نیست ... به هیرا نگا
 کرد

 : رونالد خندید و گفت

 رونالد _ می بینم دوستات رو داری دور خودت جمع می کنی

 : نیشخندی زدم و گفتم

 من _ جاتو تنگ کرده؟

 ... ابروهاشو انداخت باال و بی توجه به امیر نشست رو مبل و زل زد به امیر ... امیرم به اون

 : گفتمبه فارسی 

 من _ امیر این شعور نداره ناراحت نشو

 امیر لبخند کمرنگی زد و سرشو تکون داد

 آریزونا _ خب بهتره من برم وسایل پذیرایی رو بیارم

 !به آریزونای مهربون نگاه کردم ... نگاهش برق خاصی داشت ... فک کنم خبراییه



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

142 

 

 من _ خب امیر چه خبر؟ چیشد خالتو راضی کردی بیای اینجا؟

 امیر نفس عمیقی کشید و گفت : حس سر باری بهم دست داده بود ... منم بهش دست دادم

 : خندیدیم و گفتم

 من _ دلقک

 سریع بلند شدمو خودمو کنارش جا دادم ... با تعجب نگام کرد ... ابرومو باال پایین انداختم

 دمخواستم حرفی بزنم که مخم سـوت کشید ... دستم و گذاشتم رو سرم و داد ز

 امیر با تعجـب به من خیره شده بود ... یعنی همشون باتعجب و نگرانی به من خیره شده بودن

 همینطور داد میزدم ... صدای پچ پچ تو سرم میپیچید

 : داد زدم

 من _ پچ پچ نکنیـــد

 ولی هیچکدوم حرفی نمیزدن ... این صداها از کجا میاد؟

 .کم تر میشد ... چشامو بستم و دیگه هیچی نفهمیدم افتادم رو زمین ... صدای سوت و پچ پچ کم و

اخرین انسان رو روی زمین ول کردم و دستمو کشیدم رو لبم و خون دور لبم رو پاک کردم ... صداش 

 تو گوشم

 : پیچید

 .آفرین دختر ... داری میشی همونی که من می خوام _

 کردم ... دستمو گذاشتم رو سرم وخواستم برگردم سمتش که کشیده شدم عقب و خودمو رو تخت پیدا 

 بلند شدم ... تو اتاق خودم بودم ... پس اون کی بود؟ من داشتم از خون انسان تغذیه میکردم؟؟

 چه خواب بدی بود واقعا ... بلند شدم و از اتاق زدم بیرون ... هوا گرگ و میش بود ... پوزخندی زدم

... یه فکری به سرم زد ... زود پالتومو چنگ زدم  خونه در سکوت کامل بود ... انگار همه خواب بودن

 و از

خونه زدم بیرون ... داشتم رسیک بزرگی می کردم ... هوا بیشتر رو به تاریکی بود ... به ساعت تو 
 دستم

 نگاه انداختم ..چهارصبح بود ... پوزخند زدم و به خیابون خلوت و خفقان آور زل زدم ... چشام تیز شده
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 ... خوب بود ... حتی پر زدن مگس ها و پشه ها رو هم از فاصله دور می دیدم بود ... و خیلی

 نشستم رو نیمکتی که تو پیاده رو سنگی قرار داشت ... نفس عمیقی کشیدم و زل زدم به کلیسا

تا حاال کلیسا رو از نزدیک ندیده بودم ... گوشام تیز شد ... صدا میومد ... صدای تق و توق ... نگاهم 

 کشیده

شد رو در کلیسا ... نیمه باز بود ... این موقع کی میتونه رفته باشه توش؟ امروز چند شنبه هستش؟ دیگه 
 حساب

 !روزها هم از دستم در رفته

بلند شدم و دریه آن جلوی کلیسا قرار گرفتم ... آروم بازش کردم و توشو نگاه کردم ... قدمهامو محکم 

 میذاشتم

 می کردم ... شمع های روشن تو کلیسا نور خیره کننده ای ایجاد کرده بودرو زمین و به دور و بر دقت 

 !تــــق

 سرمو سریع چرخوندم سمتی که صدا اومد ... چشامو ریز کردم و دقیق شدم ... یا خدا

یکی از خدمه گزار های کلیسا رو زمین افتاده بود ... سریع سمتش رفتم ... جای گاز رو گردنش بود ... 

 بوی خون

به دماغم خورد ... دندونای میشمو رو لبم احساس کردم ... چشامو بستم و رومو برگردوندم ...  گرم

 دستمو

 ... کشیدم رو صورتم و نفسای عمیق کشیدم

سریع برگشتم و بی توجه به گردنش نبضشو گرفتم ... زنده بود ... سریع بلندش کردم و دوییدم و از 
 کلیسا

 : ... پرستار دویید سمتم و با دیدن گردنش تعجب زده گفت زدم بیرون ... بردمش بیمارستان

 پرستار _ این دیگه چیه ؟

 : تودچشاش زل زدم و گفتم

 من _ حیوون وحشی گازش گرفته ... سریع تر درمانش کن

سرشو تکون داد و برانکارد چرخ دار و آورد ... من باید منتظر بمونم و ازش بپرسم قیافه طرف چه 

 شکلی
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 !باید مواظب باشم چون ممکنه طرف پیداش بشهبوده ... و 

 نشستم رو صندلی های بیمارستان ... چشمم افتاد به اتاق رو به رو که درش باز بود ... با دیدن چیزی

 که رو به روم بود برق از سرم پرید ... خدایا می خوای دقم بدی ؟

 بدنشون منتقل می کردکیسه خونایی که مثل ُسُرم به دست انسانها وصل شده بود و خون به 

 دستمو گذاشتم رو صورتم و سعی کردم آروم باشم ... ولی مگه می شد؟

 طاقت نیاوردم و بلند شدم ... گیج بودم ... بوش زیر بینیمو لمس می کرد ... فقط یکمی ... خیلی کم

 خواستم برم تو اتاق که صدای پرستار بلند شد

 پرستار _ خانوم ؟

 رو شکر کردم چشامو روهم گذاشتم و خدا

 من _ بله؟

 ... پرستار _ مریضتون حالش خوبه

 : لبخندی زدم و گفتم

 من _ ممنون

 ... ساعت پنج صبح بود که باالخره به هوش اومد ... آروم رفتم تو اتاقش ... به سقف زل زده بود

 من _ حالت خوبه؟

 : با وحشت بهم خیره شد ... لبخندی زدم و دوباره گفتم

 ( حالت خوبه ؟)?Are you ok _ من

 : زیر لب حرف میزد ... خیلی آروم ... ولی من میشنیدم

 (اون ترسناک بود ... ترسناک) _

 : رفتم سمتش و گفتم

 من _ چی دیدی؟ بهم بگو

 ... دختر _ اون
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 الل شد ... می ترسید ازم ... مجبور بودم ذهنشو کنترل کنم

 من _ بهم بگو ... چی دیدی؟

 : شروع کرد مثل کسایی که تسخیر شدن

 .دختر _ موهای سفیدش ... چشای طوسیش و خون لبالب درونش

 حالم بد شد ... اون کی بود؟ همون دختر تو خواب من

 من _ تو رو یه حیوون وحشی گاز گرفته ... چه اتفاقی افتاده؟

 دختر _ یه حیوون وحشی گازم گرفته

 : نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 من _ خوبه

 م بیرون ... نفسام تند شده بود ... از بیمارستان که زدم بیرون هنوز هوا تاریک بودبعد سریع از اتاق زد

 ... قدم زدم و با ترس یاد تمام کابوسام افتادم

*** 

 

 بسته خون رو انداختم کنار و تکیه دادم به دیوار زیر زمین ... چرا بی خوابی زده به سرم ؟

 (یداری دارن ... تا آخر عمریاد حرف رونالد افتادم)خوناشام ها توانایی ب

 سرمو تکون دادم و بسته خون جدید رو گذاشتم رو لبم و شروع کردم به خوردن

 مثل کسی بودم که تشنه آب بود و سیراب نمی شد! قطره اشکی از چشمم فرو ریخت

 تمام دوران زندگیم مرور شد ... همه روزها ... اون میشا کجا و این میشا کجا؟

 خوابت نمیاد؟ _

 ا صدای آرامش بخشش سریع بسته خون رو زیر پام قایم کردم برگشتم سمتش و لبخند زدمب

 من _ تو چرا بیدار شدی ؟

 : امیر کنارم نشست و گفت
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 امیر _ هیچی ... دستشوییم گرفته بود

 تک خنده ای کردم و سرمو گذاشتم رو شونش

 اونم سرشو گذاشت رو سرم

 هش نیاز داریامیر _ قایمش نکن ... راحت باش ... ب

 پوزخند تلخم نشست رو لبم

 من _ امیر توداری بهم دروغ می گی؟ چه اتفاقی برات افتاد که اومدی اینجا ؟

 : نفس عمیقی کشید و گفت

 ... امیر _ تو بهتر از هر کسی می دونی که بدون خودت نمی تونم رها و شایان تحمل کنم

 نکنه به رها عالقه داشتی؟ من _ از چی ناراحتی دیوونه؟ ببینم نکنه ... وای

 یه جوری نگام کرد که معنی *خفه شو * تو چشاش می زد بیرون

 امیر _ دیوونه دیوونه دیوونه دیوونم کردی ... آخه من که از اول می دونستم این رها و شایان

 خر عاشق همن چرا باید به رها عالقه داشته باشم؟ هوم؟

 ... شونمو انداختم باال و چیزی نگفتم

 میر _ با شوهر خالم نمی ساختم ... این چند وقت یعنی بهتر بگم این چند سال دیگه نمی تونما

 ... تحملش کنم ... یه سره خالمو داره اذیت می کنه به خاطر من

 ... دستشو گرفتمو فشردم

 من _ این روزها هم می گذره

 : پوفی کشید و گفت

 ینکه تو رفتی همه انگار تنها شدیم ... رها و شایانامیر _ باورت می شه تو ذهنم نمی گنجه؟ بعد از ا

 یاباهم بودن یا بدون هم ... منم زیاد پیششون نبودم ... یعنی حوصله دانشگاه رو نداشتم ... ولی رها و

 شایان خیلی مشکوکن بهت

 من _ باالخره یه روزی می رسه که همه چیو می فهمن
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 یر شدید تو فکر فرو رفته بود ... کاش می تونستماهومی زیر لب گفت و دوتایی ساکت شدیم ... ام

 ذهنشو بخونم ... ولی وجدانم نمی ذاشت

 : بلند شد و گفت

 امیر _ بلند شو سعی کن بخوابی ... فردا روز سختی در پیش داری

 بلند شدم و امیر رفت سمت اتاق خودش ... منم رفتم باال ... نگاهم کشیده شد سمت اتاق هیرا

 لت خوابیمن _ خوش به حا

 هیرا _ خب توام بخواب

 ... هیــن بلندی کشیدم و برگشتم ... پشت سرم وایساده بود

 من _ این ... اینجا ... چی ... کار می کنی؟

 هیرا _ باید به توهم جواب پس بدم؟

 ... بعد اخمالو رفت تو اتاقش

 من _ هـــاپو

 : دم و گفتمیهو در اتاقش باز شد و زل زد به من ... لبخند پت و پهنی ز

 من _ گفتم شامپـــو

 چشاشو ریز کرد و با دستش اشاره کرد حواسش بهم هست

 ... دوباره در رو بست و نفس عمیق کشیدم که دوباره باز کرد

 من _ ای بابا

 خنده ای کرد و در رو بست ... هـــن؟ خنده؟ مـرگ من؟

 داختم که این توله بز خیــــلیلبخندی زدم و رفتم تو اتاقم ... رو تختم ولو شدم و به این پر

 خوشگله

 !چشامو بستم و به خواب رفتم ولی بازم کابوس بود که به آغوشم میومد

*** 
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 من _ سالم صبح بخیر

 امیر _ سالم عشقوم

 بعد از امیر همه جواب سالممو دادن ... دلم برای آدام تنگ شده ... یادم باشه با امیر بریم بهش سربزنیم

 ی حاضر شو بریم بیرونمن _ امیر خورد

 ریکی _ منم میام

 من _ باشه

 ... امیر سرشو تکون داد و دوباره مشغول شد

 هیرا _ مثل اینکه متوجه نیستی میگم دشمنا تو این شهر پر شدن؟

 من _ می خوام بریم خونه آدام

 ه شده بودنبا دستش محکم زد رو میز که تمام محتویات ریختن رو زمین ... بچه ها نگران به هیرا خیر

 هیرا اومد سمت من که امیر و ریکی بلند شدن

 امیر _ هوی چخبرته؟

 من _ امیر بشین هیچی نیست

 : هیرا بد نگاهش کرد ... برگشت سمت من و گفت

 هیرا _ نگران جون خودت نیستی ... نگران جون بقیه باش

 من _ برو بابا

لحظه نگام کرد و بعد با دست کوبید به نمی دونم با چه جراتی همچین حرفی رو زدم ... هیرا چند 

 : پیشونیش و رو به امیر گفت

 هیرا _ اینو چجوری تحمل می کردی؟

 امیر لبخند پت و پهنی زد که سی و دو تا دندوناش ریخت بیرون

 امیر _ به سخـــتی

 : جیغ زدم
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 من _ امیــــر ؟

خنده ... به ریکی نگاه کردم که  هیچی نگفت و با همون لبخند به هیرا خیره شد ... بچه ها زدن زیر

 داشت می خندید

 ولی با نگاه غضبناک من بست در جهنمش را

 من _ ریکی

 ریکی _ هوم؟

 من _ بریم؟

 ... سری تکون داد و بلند شد ... رفتم سمت هیرا که به من خیره شده بود

 من _ هرهرهرهرهر ... با نمک

 وباره همون لبخند رو زدچشاش گشاد شد ... برگشتم سمت امیر و نگاش کردم د

 : دستمو کشیدم رو گلوم و گفتم

 من _ پـــخ پــــخ

 ریکی زد زیرخنده و رفتم باال تا حاضر شم

 : زود اومدم پایین که دیدم امیر و ریکی حاضر وایسادن ... رو به امیر گفتم

 من _ کجا؟ بدو برو تواتاقت

 امیر _ میشا لوس نشو اه

 : ه هیرا گفتمشونه ای باال انداختم و رو ب

 من _ هــی یو ... آره تویی که االن داری با چشای برزخیت منو می خوری ... من رفتم

 آریزونا رفت تو آشپزخونه ... بنده خدا می ترسید جلو هیرا بخنده

 هیرا _ فقط از جلو چشمم دور شو

 : خیلی باحال شده بود قیافش ... با سرعت نور رفتم کنارش و لپشــو کشیدم و گفتم

 من _ اخمالو کی بودی تو؟

 از ترس اینکه نزنه لهم کنه زود با بچه ها زدیم بیرون ... لبخند نشست رو لبم ... کرم داشتم که باهاش
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 راحت باشم

 از در که زدیم بیرون امیر و ریکی پاچیدن ... منم با لبخند محوی که رو لبم بود جلوتر راه افتادم

 کرد امیر با لبخند همه جا رو نگاه می

 امیر _ شهر ترسناکیه

 ... من _ اهوم

 وایسادم جلو در خونه گرگینه ها ... دستمو بلند کردم که در بزنم یهو در باز شد

 من _ میــسن ؟

 : خیلی ریلکس گفت

 میسن _ سالم میشا ... کاری داشتی؟

 من _ آدام هست؟

 رم ... میسن مشکوک به امیرسرشو تکون داد و رفت کنار ... منم وارد شدم ... امیر و ریکی پشت س

 زل زده بود

 : داد زدم

 آدام-من 

 امیر _ مـــرض ... گوشم کر شد

 : صدای پای آدام از راه پله ها شنیده می شد ... اومد پایین و با لبخند گفت

 آدام _ چه خبرته دوباره خونه رو گذاشتی رو سرت؟

 من _ وای آدام نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود

 رعت نور رفتم بغلش ... خندید و محکم فشارم داد ... حس می کنم امروز حالش خوبهبا س

 : ازش جدا شدم و رفتم سمت امیر و دستشو گرفتم و گفتم

 ... من _ بهترین و شفیق ترین رفیقم امــیر

 ... آدام ابروشو انداخت باال و با امیر دست داد ... امیر هول شد
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 امیر _ نیروی قوی داری

 : به من نگاه کرد ... چشامو تو حدقش چرخوندم و گفتمآدام 

 من _ امیر ساحرست

 آدام _ همچین دوستایی اطرافت داشتی؟

 : درحالی که به دور و بر سرک می کشیدم و گفتم

 من _ باور نداشتیم ... فکر می کردیم اسکله

 امیر _ میشـا

 من _ درد

 امیر _ تو دلت

 من _ تودل خودت

 امیر _ تو طحالت

 _ تو جونت من

 امیر _ خفه شو

 من _ ان شاءهللا اسهال بشی

 امیر _ خیلی خری ... یه نفرین دیگه می کردی ... این دردناکه

 من _ اوم ان شاءهللا خر شی

 امیر _ هنوز این خوبه

 ریکی _ اهـــه ... خفه شید

 : آدام گیج گفت

 آدام _ چی می گفتید به هم؟ من زبونتونو بلد نیستم

 بهتر بلد نیستی ... چرت و پرت می گفتن ریکی _ همون

 آدام _ به هرحال خوشحالم از آشناییت امیل
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 من _ امــیر نه امیل

 آدام _ آهان امیر

 امیر با لبخند نشست و به موزه )همون خونه( خیره شد

 من _ آدی بر و بچ کوشن ؟

 آدام _ رفتن شکار و اینکه سرک بکشن این اطراف

 : با صدای آرومی گفتم

 _ میسن چرا نرفته ؟من 

 آدام _ خستست ... االنم داشت می رفت استراحت کنه

 : سرمو تکون دادم و یکمی ساکت شدیم ... همه به هم نگاه می کردیم ... بالخره زبون باز کردم و گفتم

 ... من _ یه پذیرایی نکنی یدف

 ... آدام _ من عادت ندارم به پذیرایی

 ... من _ نچ نچ

 نشده ؟ ریکی _ آدام خبری

 : آدام سرشو تکون داد و گفت

 آدام _ تموم بچه ها درحال سرک کشیدن هستن ... هنوز خودشونو نشون ندادن

 ... در همین حین که ریکی و آدام باهم صحبت می کردن گوشای من تیز شد ... صدای تق توق میومد

 اره شدانگار یکی داشت دنبال چیزی می گشت ... با صدای آدام رشته گوش کردنم پ

 ... آدام _ راستی میشا ... اون شب لباستو این جا جا گذاشته بودی ... یادتــــ

 ... نذاشتم ادامه بده و با سرعت نور حرکت کردم سمت اتاقی که اون شب توش خوابیدم

 

 درشو باز کردم و حــدسم درست بود ... یکی تو این اتاق بود و درحال گشتن ... تمام اتاق به هم

 ... ده بودریخته ش
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 ریکی _ چه اتفاقی افتاده؟

 : آدام پشت سرش وارد شد و ناباور به اتاق خیره شد ... امیر نفس زنان اومد باال و گفت

 امیر _ چه خبره؟

 پنجره اتاق باز بود و پرده توسط باد تکون می خورد ... آدام با سرعت رفت سمت تخت و مشغول

 لو گشتگشتن شد ... بعد بلند شد و دوباره وسای

 آدام _ لعنــــتی ... لعنتـــی

 ... بعد با دستش کوبید به میز که شکست

 ریکی _ چیشده آدام؟

 آدام _ لباس میشا رو بردن ... کار افرادشه مطمئنم

 ... ریکی ناباور به آدام زل زده بود

 من _ چرا باید لباس منو برده باشه؟

 : صدای امیر از پشت سرم بلند شد

 کسی که برده می خواسته نشونی ازت داشته باشه تا هرجا باشی بتونه حست کنه امیر _ البد اون

 ... با بوی بدنت که رو اون لباس مونده

 به آدام نگاه کردم ... با نگاهش حرفای امیر و تایید کرد ... امیر داخل اتاق شد و مشغول دید زدن شد

 رفت سمت پنجره و بهش خیره شد

 ه خوناشام تازه متولدامیر _ خوناشام بوده ... ی

 باصدای میسن برگشتیم طرفش

 میسن _ چه خبره؟

 سر خوردم و نشستم تو اتاق ... چرا هیچکسی درمورد اون فرد به من چیزی نمیگه؟

 امیر _ به نظرم هر کی هست یه دشمنی خیلی بدی باهاش داره

 ریکی _ بهتره تمومش کنی ... میشا؟ حالت خوبه؟



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

154 

 

 م و سرمو تکون دادم ... فقط تصویر بدی که تو ذهنم میومد از اون دخترکنگاه بی حالی بهش انداخت

 ... کابوسام بود

 نه نه ... امکان نداره ... اون فقط یه خوابه ... آره درسته

 بلند شدم و از اتاق زدم بیرون و به سمت پایین رفتم ... نیاز به تنهایی داشتم ... در خونه رو باز کردم

 ... ی شدم ... مقصدم معلوم نبود ... بی سر و ته بودو باقدمهای تند راه

 ... حتی کر شده بودم و صداهای اطرافو نمی شنیدم ... فقط پاهام حس داشت

 ... دستم کشیده شد ... برگشتم ... باهاش چشم تو چشم شدم ... انگار نمی شناختمش

 هیرا _ خوبــی؟

 شیدم بیرون ... این از کجا پیداش شده بود؟سرمو انداختم پایین ... دستامو از دستای مردونش ک

 ... این دفعه آروم قدم برداشتم

 من _ تو از کجا پیدات شد؟

 هیرا _ فکر کنم فراموش می کنی که خوناشامی و رفتی تو جلد انسانیتت

 : داد زدم

 ... من _ خیلـی خوب ... الزم نیست هر دفعه بهم یاد آوری کنی

 بود و عمیق بهم زل زده بود ... نفسمو کالفه فرستادم بیرونفقط نگاهم کرد ... سکوت کرده 

 هیرا _ حتما اتفاق بدی افتاده که اینجوری پریشونی

 من _ هیرا خواهش می کنم ... صد در صد خبر داری

 بازم چیزی نگفت ... به مقصدی نامعلوم قدم برمی داشتم و عجیب این بود که هیرا همراهیم می کرد

 را هرجایی که من میرم تو هم میای؟من _ دیوونه شدی؟ چ

 ... هیچی نگفت و فقط با اخم به رو به رو زل زده بود و راه می رفت

 : پـوفی کشیدم و به اطراف نگاه کردم ... کسی در گوشم گفت

 تو مـال منی _
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 : برگشتم ... هیچکسی پشت سرم نبود ... هیرا وایساد و گفت

 هیرا _ چرا وایسادی؟

 من _ توهم شنیدی؟

 : اخمش غلیظ شد و گفت

 هیرا _ چیو؟

 برگشتم و گیج بهش نگاه کردم ... انگار توهمی شدم

 من _ هیچی ... چیزی نبود

 ... سرشو تکون داد و راه افتاد

  

 

 وارد خونه که شدم سر و صدای عجیبی تو خونه راه افتاده بود ... با دیدن گله گرگینه ها خوشحال شدم

 غیبت زد؟ آدام _ هی دختر تو کجا یهو

 : نمی خواستم حال خوشی که االن بهم دست داده بود و خراب کنم برای همین گفتم

 من _ بیخیال چیز مهمی نبود

 خودش گرفت و چیزی دیگه ای نگفت ... رفت سمت میز و یه نوشیدنی برداشت

ن همگی دور هم نشستیم و از هر دری حرف می زدیم ... به جز جنگ و خون ریزی ... دور از ای

 بحثای

 ... دنیای آشغالیمون

 آریزونا _ امیر؟ چی شد که اومدی اینجا؟

 : امیر لبخند مهربونی به روی آریزونا زد و گفت

 امیر _ به دالیل زیادی ... اول میشا و اینکه با یه آدم عوضی نمی ساختم

 آریزونا _ اوه ترسناکه

 : امیر لبخندش بیشتر شد ... لبخندی زدم و گفتم
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 ه ها بیاید از خانواده هامون بگیممن _ هی بچ

 همشون ساکت شدن ... فکر کنم گند زدم ... فقط بهشون نگاه کردم ... الیزا به حرف اومد

 الیزا _ خب فکر کنم قبل از تو ... من کم سن ترین خوناشام تو این جمع باشم

 ابرومو انداختم باال

.. ما یه خانواده پنج نفره بودیم ... سه تا دختر ... الیزا _ من هفتده ساله موندم ولی هفتاد و هشت سالمه .

 من دختر سومیه

 بودم ... خب پدر و مادرم آدمای خوبی بودن ... من یه دختر خیلی کم حرف و آروم بودم

گرفتن ... کسی من بر عکس خواهرام ... برای همین همیشه خواهرام بیشتر از من مورد توجه قرار می
 رو نمی دید

 ز به روز کم رنگ تر می شدم ... تا اینکه ... با جیم آشنا شدممن داشتم رو

 سریع نگاهم رفت رو جیم ... نگاه خاصش رو دوخته بود به الیزا ... ... چه صحنه قشنگی شده بود

الیزا _ جیم یه ومپایر بود ... ... پسر فوق العاده ای بود ... تنها کسی که اخالقش به من می خورد جیم 
 بود

 (آشنا شدیم ... خب خیلی به هم وابسته شده بودیم ... و هنوزم هستیم )لبخند قشنگی زد و ادامه دادما باهم 

پدرم فهمید و کلی سرزنشم کرد حتی جیم رو ... یه شب با پدرم دعوام شد انقدر پدرم سر اینکه با جیم 
. و مهم اینکه کنار جیم آشنا شدم کتکم زد که از هوش رفتم ... و صبح که بیدارشدم من انسان نبودم ..

 .بودم

 لبخندی به عشقشون زدم ... خدای من چرا تا حاال نفهمیده بودم

 من _ پس خانوادت چی شدن؟

 الیزا _ همیشه از دور هواشونو داشتم ... پدرم پشیمون بود و خیلی شکسته شده بود

 !ولی پشیمون نیستم

 شد که با این موضوع مشکل داشته باشمیه چیزی باعث می

 من _ ولی الیزا توبدترین کار ممکنو کردی

 با تعجب نگاهم کرد ... سنگینی نگاه هیرا رو حس کردم
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 من _ تو نباید به خاطر یه پسر تو روی پدرت وایمیستادی ... البته نه اینکه جیم بد باشه اصال منظورم

 ا تویادت پشت کنی این نیست ... ولی بدون هر موضوعی که باشه هر چیزی که باشه تو نباید به خانو

 روشون بایستی... من اگه مشکلی هم داشتم با سیما داشتم ... هیچ وقت به خاطر اون یا دوستام تو روش

خواد به چیز دیگه ای فکر ایستادم ... تو اگه بدونی احترام به پدر و مادر چقدر خوبه که دلت نمینمی

 کنی

 ممنون باشی که زندگی بهت بخشیده ... ولی می دونمیا حتی برای کسی دیگه بجنگی ... تو باید از جیم 

کنی گی پشیمون نیستی و احساس پشیمونی میاالن هم ته دلت حسابی دلت برای پدرت تنگه ... دروغ می
 ... اینطور نیست ؟

 چشاش لبریز از اشک شد ... سرشو به عنوان مثبت تکون داد

گیره که طاقت بینم قلبم انقدر درد میگوشی می من _ خود لعنتی من هر بار که شماره بابامو رو این

 نداره

 ... تحملش کنه

 بغضمو قورت دادم ... امیر بلند شد و اومد نشست کنارم و دستمو گرفت ... همه سکوت کرده بودن

 نگاهم کشیده شد سمت هیرا ... لبخند رو لباش بود ... چشاشو روهم گذاشت و باز کرد

 قدر خوشحال شدم از لبخندش ... صدای زنگ گوشیم بلند شددونه چلبخند زدم ... خدا می

 به صفحش نگاه کردم ... باورم نمی شــد ... تینا! با تردید صفحه رو لمس کردم

 من _ بله؟

 : بعد دو ثانیه صدای تینا به گوشم رسید

 تینا _ میشا ؟

 ... اخمام کشیده شد تو هم

 من _ تویی؟ کاری داری؟

 ؟ می دونی چقدر بابا بهت زنگ زده؟ چرا جوابشو نمی دادی؟تینا _ معلوم هست کجایی

 من _ باید به تو هم جواب پس بدم؟
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تینا _ ابله عاشق چشم و ابروی زشتت نیستم ... من فقط واسه بابام نگرانم ... بعدشم برای حفظ آبروش 

 هم

 که شده جواب تلفناشو بده

 گاه تو آیینه به خودت انداختی؟ داغون ههمن _ اولن که غلط کاریش به تو نیومده ... دومن یه ن

 سومن آبروی چیش؟

تینا _ هه ... مامان بزرگ زنگ زده به بابا ... بابا رو دعوت کرده به آمریکا ... ماهم قراره بریم ... 
 البته بابا

خواست بره ولی مامان جونم راضیش کرد ... خواستم زنگ بزنم بگم بهتره گورتو به خاطر تو تحفه نمی

 ایبر

 همیشه گم کرده باشی ... دوست ندارم دیگه چشمم بهت بیفته

 من _ اوهـــه ... مامان جونت؟ تا پریروز با آفتابه آب می خوردید آب معدنی دادم

دستتون حاال واسه من آدم شدید؟ یه بار دیگه گالتو باز کنی و حرفای گنده تر از دهنت در بیاد برمی 

 گردم

 ی هزار بار آرزوی مرگ کنییه بالیی سرت میارم که روز

 : خنده حرص درآری کرد و گفت

 تینا _ اکی ... بای هانی

 گوشیو که قطع کردم با حرص لیوانو فشار دادم که تو دستم ترکید ... ... دستم زخم شد ولی به حالت

 ... اول برگشت

  

 

که آدام به حرف در گفت ... همه سکوت کرده بودن و به من خیره بودن ... تا اینهیچ کسی هیچی نمی

 اومد

 آدام _ امیدوارم مشکلی برات پیش نیومده باشه

 ... بهش نگاه کردم
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 ... من _ اتفاقا یه مشکل خیلی بزرگ برام پیش اومده

 همشون کنجکاو بهم خیره شدن

 !من _ پدرم داره میاد آمریکا

************ 

نه زدم بیرون و شروع کردم به دوییدن با صدای زنگ هشدار بیدار شدم و سریع لباس پوشیدم ... از خو

 و ورزش

 کردن ... رسیدم به خیابون ... اوه اوه چه خبره؟ شهر چقدر شلوغ شده به تاریخ و ساعت وسط

 میدون شهر خیره شدم ... بله امروز یک شنبه ست و روز تعطیل ... و مهم تر اینکه االن کلیسا شلوغه

جنگل ... سرعتمو زیاد کردم و با عشق به این طرف و اون  بیخیال شونه ای انداختم باال و رفتم سمت
 طرف

 ... پرواز کردم

 لبخند مرموزی رو لبم نشست و با سرعت شروع کردم به دوییدن تو جنگل ... صدا قدمهای تندش و پشت

سرمو می شنیدم ... ایستادم و سمتش حمله کردم و با تمام قدرتم گرفتمش ... دستمو گذاشتم رو گلوش و 
 بوندمشچس

رو درخت ... دندونای میشم و با چشای خونیم و حمله کردم تو صورتش ... با دیدن قیافش ... صورتم به 

 حالت اول برگشت و بیشتر گلوشو فشار دادم

 من _ تو کی هستی؟

 درحالی که داشت خفه می شد یه دستی بهم زد و دستش قویشو گذاشت رو گلوم و فشرد ... از درد زورم

 ... و با دست محکم خوابوندم تو صورتش و پرت شد رو زمین زیاد تر شد

 ... به سمتش حمله کردم و پیرهنشو کشیدم ... و دوباره چسبوندمش به درخت

 من _ گفتم کی هستی؟

 : دندون های میششو به نمایش گذاشت و گفت

 مطمئن نیستم زیاد خوش حال بشی از شنیدنش _

 : لبخندمو مثل خودش کردم و گفتم
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 مطمئنی؟ من _

 ... با تعجب نگام کرد که چوب رو کردم تو گلوش

افتاد رو زمین ... صورتش رفت سمت سبزی رنگ ... برش داشتم و گذاشتمش رو دوشم ... با سرعت 

 نور

 ... به سمت خونه حرکت کردم

 پرتش کردم رو مبل

 : جیم با بهت گفت

 جیم _ استیون

 شناسیش؟من _ می

 ویه هاستجیم _ آره ... تو گروه بال

 من _ بالویه؟

 : الیزا دستشو گذاشت رو شونم و گفت

 الیزا _ گروهی که ضد ماست ... در حال رقابت با ما

 ... هیرا و رونالد اومدن پایین

 من _ رونالد تو هی باال چه غلطی می کنی؟ نکنه همش می ری تو اتاق من

 : لبخند حرص درآری زد و گفت

 رونالد _ شاید

 که با اخطار هیرا ایستدمخواستم برم سمتش 

 امیر _ چه خبره؟

 من _ عروسیه عمته ... مگه کوری نمی بینی؟

 امیر _ من اینو می شناسم ... تو ایران دیدمش

 : همه متعجب بهش خیره شدیم ... زل زده بود بهش ... سرشو بلند کرد و گفت
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د تا شمع بیاری وسیدنی لطفا شم چنامیر _ رومان بیا کمک کن بذاریمش پایین ... آریزونا ممنون می

 خونه رو تاریک کن

 ... همشون سرشونو تکون دادن و من متعجب به امیر نگاه می کردم

 با کمک رومان استیونو گذاشتن رو زمین ... امیر نشست باال سرش و چند دقیقه بعد خونه تاریک شد

 و شمع هایی که دور امیر و استیون چیده شده بود روشن شد

 ی این کار رو کردی؟من _ چه طور

 امیر _ چه کاری؟

 من _ شمعا رو چه طوری روشن کردی؟

 ... لبخندی زد و هیچی نگفت

نشستم رومبل ... هیرا و رونالدم بغلم نشستن ... بوی عطر هیرا باعث شد که از فضای رو به رو چشم 
 بگیرم

 و وحشیش خیره شد به من و خیره بشم به هیرا ... نگاه سنگینمو حس کرد و برگشت و با چشای خوشگل

 شدمحو نگاهش شدم ... عجیب بود این کار از من ... اونم بدتر از من ... هر لحظه بهم نزدیک تر می
... 

 : با کشیده شدن دستم به زور چشم از هیرا گرفتم و دوختم به رونالد و باعصبانیت گفتم

 من _ هوی چته ؟

 ... رونالد _ مثل اینکه خیلی دوســـ

 ه شومن _ خف

 با صدای ناله برگشتیم و به امیر خیره شدیم ... امیر دستاشو گذاشته بود رو سر استیون و یه کلماتی رو

 : گفت ... خون از دماغش جاری شد ... هراسون گفتممی

 من _ امیر؟

 !دستای گرم هیرا دستامو احاطه کرد ... نکن لعنتی

 : و نفسای گرمش بود که حالمو بدتر می کرد

 چیزی نیست دخترهیرا _ 
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 دستمو بردم سمت صورتش و کشیدمش کنار

 من _ برو اونور

 خندید ... چه قدر قشنگ ... خدایا قربونت برم چرا انقدر این توله بز خوشگله ؟

 من _ نخند

 هیرا _ چرا؟

 من _ بکش به دندان فرچه را

 خندید و روشو کرد سمت امیر ... نفسمو سنگین فرستادم بیرون

 !ستیون با لرزش جدا شد و ناگهانی خورد تو پای منچوب از گلوی ا

 من _ آخ

 ... امیر هول به من نگاه کرد ... هیرا و رونالد هراسون نشستن و به پای من خیره شدن

 ... دستمو گرفتم به چوب و کشیدمش بیرون

 : شمعا خاموش شد ... و صدای امیر بلند شد

 امیر _ تو کی هستی؟

 ... . توجه ها سمتش جلب شدو شمعا دوباره روشن شد ..

 : چشای استیون بسته بود ولی لبهاش شروع کرد تکون خوردن

 ... استیون _ استیون ِگِرمز

 دیوید _ از طرف کی اومدی؟

 استیون _ آهماِنت

 همه قیافه هاشون نگران شد ... آهمانت ... آهمانت

 ت ... برگ ها کوبیده می شدندر حاله زمان قرار گرفتم ...باد به شدت وزید و موهامو چنگ انداخ

 تو صورتم ... آسمون خاکستری شده بود ... با تعجب به دور و برم خیره شدم ... دخترک سفید موی

 ... از دور دیده می شد
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 : صدایی تو سرم اکو شد

 ( آهمـــانت )

 ریکی _ میــشا

 

 ... برگشتم به زمان حال ... و خیره شدم به بچه ها

 ... چیزی نیستمن _ من خوبم ... 

و خیره شدم به استیون که در حال به هوش اومدن بود ... حس نفرت درونم شعله زد ... حمله کردم 

 سمتش و

 بدون توجه به داد بچه ها چسبوندمش به دیوار دستمو بردم سمت سینش و قلبش رو از جا کندم

بش که تو دستم بود خیره دهنش باز شد و صورتش سبز و رگ های سبز و متورمش زد بیرون ... به قل

 شدم

 ... رونالد _ اوه خدای من ... خیلی عجیبه

********** 

نفرت هر روز و هر روز در من شعله می کشید ... از چی؟ از کی؟ خدا می دونست ... با آوردن اسم 
 آهمانت

 ... گوله آتیش می شدم و زبانه می کشیدم

ه در حاله ای از زمان قرار می گرفتم ... احساسی این روزها احساس عجیب غریبی داشتم ... احساسی ک

 تونستم باهاش همه چی رو کنترل کنمکه می

 : با شنیدن صدای دلنشین و مردونش که به زبان مادریم حرف می زد چشامو باز کردم

 هیرا _ میشا ؟

 ... بهش خیره شدم

 من _ چیزی شده ؟
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 وارد شدناش عادت داشتم و البته دروغ چراسرشو تکون داد و نشست رو تختم ... به این بی اجازه 

 تنها کسایی که باهاشون مشکل نداشتم هیرا و امیر بود

 هیرا _ باید یه موضوع مهم رو بدونی

 : با نگرانی گفتم

 من _ اتفاقی افتاده؟

 ... هیرا _ هر چه سریع تر باید آموزشات رو تموم کنی

 من _ برای چی؟ چه عجله ایه؟

 : یکم نگاهم کرد و گفت

 هیرا _ یه جنگ بزرگ در پیشه

 ... بهت زده نگاهش کردم ... جنگ برای من که تو ایران زندگی می کردم یه واژه غریب بود

 رسید ... ولی من هنوز خیره به هیرایی بودم که سعی داشت من و از نگرانیصدای زدن در به گوش می

 در بیاره و نمی.دونستم این کار برای هیرا خیلی تعجب آوره

 شیم ... گله گرگ ها هم با ما هستنهیرا _ چیزی نیست دختر ... مطمئن باش ما پیروز می

 صدای در اتاقم بلند شد ... قلبم ضربان گرفت ... دوست نداشتم کسی خلوتمون و به هم بزنه

 دوست داشتم هیرا به دلداری دادنش ادامه بده

 درباز شد و آدام با قیافه مهربونش وارد شد

 ی سالمآدام _ ه

 ... هیرا _ سالم

 : زیر لب گفتم

 من _ سالم

 : آدام هم نشست اینورم رو تخت و گفت

 آدام _ حالت خوبه؟
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 لبخند کمرنگی زدم و سرمو تکون دادم ... هیرا و آدام مشغول حرف زدن شدن

 هیرا _ می دونم که موضوع رو فهمیدی ... استیون

 ررمون تموم می شهآدام _ آره شنیدم ... اون کاری که کردید به ض

 هیرا _ به نظرم الزم بود ... باید یکی جسد استیون رک برای آهمانت می برد

 خش خش ... صدایی که گوشمو آزار می داد ... مثل قدم زدن کسی

 هیرا و آدام به سمت پنجره خیره شدن ... انگار اونا هم شنیدن ... داو طلب شدم و به سمت پنجره رفتم

 ... هیچ چیزی نبود

 مشکوک به دور و بر خیره شدم ... هیچ چیز ... دیگه صدایی نمی اومد

 برگشتم سمتشون که یه چیزی از کنار گوشم به سرعت عبور کرد ... نگاهم بهش بود داشت به سمت

 : رفت ... دستمو دراز کردم سمت آدام و داد زدمآدام می

 من _ نــــه

 ن ... حاله ای کمرنگ از نور می دیدمگیاه ایستاد و بعد از چند ثانیه افتاد رو زمی

 هیرا و آدام نفسای بلندشون گوشمو نوازش می داد ... در با شدت باز شد و بچه ها ریختن تو

 ... دستامو آوردم پایین و بهشون خیره شدم

 : آدام نفسشو سنگین فرستاد بیرون و گفت

 آدام _ باور نکردنیه

 هیرا _ تو ... تو االن چی کار کردی؟

 : ن گفتمحیرو

 من _ نمی دونم ... به خدا نمی دونم

 : هیرا نشست و مات زده گفت

 هیرا _ این ناممکنه ... تو نیروت خیلی قویه ... تو محافظت کننده ای

 بچه ها هینی کشیدن و به من خیره شدن ... جوردن به سمت گیاه ... آره گیاه بود
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 برش داشت که سریع انداختش زمین

 ... جوردن _ قاتل الذئب

 ... سارا _ اوه خدای من

 ... قاتل الذئب مثل شاه پسند برای اونا سم بود

 دستمو کنترل کردم سمت امیر ... با تعجب به من خیره شد ... چشامو بستم و باز کردم ... حاله نور

 دوباره به جریان در اومد ... همه محو کارای من شده بودن ...دور امیر یه حصار از نور کشیده شد

 نالد _ اوپـــسرو

 خندیدمرفتم و میدستامو آوردم پایین و تک خندی رفتم ... مثل دیوونه ها تو اتاق راه می

 !دیوونه ... کلمه مناسبی بود برای این حال من

 : خندیدم ... بلند ... دوال شدم ... دلم و از خنده گرفتم ... وسط خنده هام گفتم

 افظت کننده ... کنترل کننده ذهن ... کوفت و زهرمـــارمن _ خیلی جالبه ... خوناشام ... و مح

 : خشمگین شدم و داد زدم

 من _ اینا چیــــن؟

 اشک از چشمم ریخت پایین

من _ عه عه ... داشتم زندگیمو می کردما ... همون زندگی سگی که سیما برام ساخته بود ولی االن لجن 

 ... شده! هه

 ... . خوناشام بودن خیلی دردهدوباره خندیدم ... نبودید جای من ..

 : ریکی چشاش لبریز از اشک شد و به سمت من قدم برداشت ... شونه هامو گرفت و گفت

 ... ریکی _ هی ... هی چیزی نیست ... چیزی نیست

 :سرمو تکون دادم ... اشکامو پاک کردم و گفتم

 ... خوام متاسفممن _ معذرت می

 رونالد _ هی دختر ؟

 : ... چهرش آروم شده بود ... لبخندی زد و گفتبهش نگاه کردم 



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

167 

 

 خورمرونالد _ بهت غبطه می

لبخند تلخی زدم و با سرعت از اتاق زدم بیرون ... رفتم تو زیر زمین ... در یخچال رو باز کردم و 

 کیسه

 خونو کشیدم بیرون ... نشستم و شروع کردم به خوردن ... صدای باز شدن در زیر زمین اومد

  

 

 وارد شد و در یخچالو باز کرد و خون از توش درآورد ... نشست رو به روم و اونم مشغول شدهیرا 

 هیرا _ خب انگار این جا خیلی چیزا داریم

 بهش نگاه کردم

 من _ مغزم گنجایش حرفتو نداره

 ... دونی خدا خیلی دوستت دارههیرا _ می

 ... د ... به هق هق افتادمبغض کردم ... خدا ... وای که چقدر دلم براش تنگ شده بو

 کنم؟ هـان؟من _ چه جوری دوستم داره که من این همه کثافت کاری می

 دونم زندگی سختی داشتی ولی بد نیست داستان زندگی منم بشنویهیرا _ میشا ... تمومش کن ... می

 ... بهش خیره شدم و اشکامو پاک کردم

 ... لبخندی زد که دلم ضعف رفت

 ... هیرا _ فضول

 من _ هـــی

 دوباره در زیر زمین باز شد و آدام اومد تو ... اخم کرده بود ... اومد سمتم و بازومو گرفت

 آدام _ ممنونم میشا ... جونمو نجات دادی

 زنی دیوونه؟من _ آدام؟ این حرفا چیه می

 

 : آدام نیم نگاهی به هیرا انداخت و رو به من گفت



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

168 

 

 ؟آدام _ میشه باهم تنها حرف بزنیم

 : به هیرا خیره شدم ... چشاشو روهم گذاشت و باز کرد ... سرمو تکون دادم و گفتم

 من _ آره حتما

 : لبخند زد و باهم بلند شدیم ... برگشتم سمت هیرا و گفتم

 من _ زود میام

 . فقط لبخند زد

 من _ آدام؟

 خندید

 آدام _ اوه خدای من االن نه ... دوباره سواالت شروع شد

 : فتمخندیدم و گ

 من _ بدجنس من کی از تو سوال پرسیدم؟

 آدام _ اوه البته

 بعد خندید ... چپ چپ نگاهش کردم

 آدام _ از پدرت خبر نداری؟

 : نفس عمیق کشیدم و گفتم

 من _ نه ... هنوز خبری نیست

 آدام _ قراره یه روز ببرمت شکار ... نظرت چیه ؟

 من _ هوم؟ منکه موافقم

 : گفت ابروش و انداخت باال و

 آدام _ آره ؟

 : لبخند دندون نما زدم و گفتم

 ذاره یا نهمن _ خب بستگی داره به اینکه رئیسم می
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 لبخندش جمع شد ... احساس خوبی نداشتم ... حس می.کردم آدام دوباره داره روی هیرا حساس می شه

 سعی کردم جمع و جورش کنم

 من _ خب راستی دلیل اومدنتون چی بود؟

 نبود ... بهتره برگردیم آدام _ هیچی

 راه افتاد و رفت تو خونه ... دست به کمر شدم و لبمو جوییدم ... صدای میو گربه به گوشم

 : خورد ... بهش نگاه کردم و شونه ام رو انداختم باال و گفت

 ... من _ ببخشید ... به خون گربه ها عالقه ای ندارم

 دن و مشروب سرو می کردن ... به امیر نگاه کردم مشغولراه افتادم و رفتم تو خونه ... همه نشسته بو

 ... صحبت با آریزونا بود ... خنده ای کردم و سرمو تکون دادم

 دور هم نشستیم و منم شیر کاکائو خودم و آوردم که باعث شد نگاه دیگران روم تمسخر انگیز بشه

 البته خدایی به جز هیرا و امیر و ریکی

 من _ هان؟ خوشگل ندیدید؟

 !سیدنی پوزخند زد و روش و اون ور کرد ... آی بلند شم بزنم نصفش کنم

 دیم ... خیلی حرفه ای هستن ... باید مراقب باشیمجوردن _ ما هر روز و هر شب داریم نگهبانی می

 جیم _ آهمانت داره بهمون هشدار می ده

 : بی توجه جواب دادم وسط این هیر و بیر گوشی من پارازیت اومد ... لبخند پت و پهنی زدم و

 من _ الو؟

 با شنیدن صدای پشت خط لبخندم جمع شد و قلبم ضربان گرفت

 بابا _ میشا؟ دخترم؟ بابایی؟

 دستمو گذاشتم رو قلبم ... بچه ها نگران شدن ... لبام شروع کرد به لرزیدن

 بابا _ باالخره جواب دادی عروسک بابا؟

 من _ بابا؟
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 : صداش بلند تر شد

 ان بابا؟بابا _ ج

 من _ بابا من واقعا معذرت می خوام

 بابا _ اشکال نداره دخترم ... اشکال نداره ... فقط برگرد

 تونم ... باور کن نمی تونممن _ نمی

 بابا _ به روح مادرت برگرد

 من _ بابا قســــم نخور

 گفت رفتی آمریکا ... دارم میام آمریکابابا _ می خوام ببینمت ... شایان می

 کنم نیاکنم خواهش می_ نه بابا ... تو نمی تونی منو پیدا کنی ... خواهش میمن 

 دونی چه قدر طعنه شنیدم؟ آره ؟بابا _ می

 صداش گرفته شد ... معلوم بود دوباره داره قلبش اذیتش می کنه

 من _ متاسفم

روسیشه ... تا چهار روز دونی ... حقم داری ... سپهر داره ازدواج می کنه ... نیویورک عبابا _ نه نمی

 دیگه

 ... کنم بیا ... برای یه بارم شده به حرفم گوش بده ... نذار بی آبرو شمخواهش می

لبمو گاز گرفتم ... به امیر چشم دوختم ... لبخند زد ... همینطور به هیرا ... باز با نگاهش حکم تایید رو 

 : داد ... نفسمو فرستادم بیرون وگفتم

 ییمن _ باشه بابا

*** 

  

 ... نفس عمیق کشیدم و به دخترا خیره شدم ... همشون اینجا بودن

 من _ خب قراره چی کار کنید؟

 : سارا نگاهی به ساعت انداخت و گفت
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 سارا _ ساعت یازده پرواز داریم

 من _ داریم؟

 همه سرشونو تکون دادن ... خوبه تنها نیستم

ونم گرفتن ... قراره بیان و مراقبم باشن و از حقه ذهن دخترا برام لباس گرفته بودند البته برای خودش

 ... استفاده کنن

همگی از خونه زدیم بیرون ... به فرودگاه که رسیدیم رفتم سمت هیرا و آدام که در حال صحبت بودند 
 : هیرا و آدام متوجه من شدن ... ... دست هیرا رو گرفتم و گفتم

 من _ استرس دارم

 این گفتی؟ خب االن که چی؟ چرا به

 .. اما بر خالف انتظارم لبخند زد و دستمو فشرد

 به آدام نگاه کردم ... نگاهش به ما بود ... با لبخند رفتم سمتش و خودمو انداختم تو آغوشش ... دستم

 ... فشرده تر شد ... هنوز دستم تو دستش بود

 حسوس سر تکون دادیم و بلیطامونوبا خوندن پرواز همه از هم جدا شدیم ... البته من با امیر ... نا م

 ... تحویل دادیم

 سوار شدیم ... من کنار آدام افتاده بودم ... نشستم کنارش ... هیرا پشت سرمون با میسن نشسته بود

 کنمدست آدام رو دستم نشست ... بهش نگاه کردم و لبخند زدم ... اونم لبخند زد ... حاال که دقت می

 .. چند وقته هیز بازی در نیاوردم ... صورتش بهم نزدیک تر شد ... گیج شدمبینم اینم خوشگله ها .می

 : خیلی کم باهم فاصله داشتیم ... یهو به خودم اومدم و کشیدم عقب ... دستشو کرد الی موهاشو گفت

 کردمآدام _ متاسفم نفهمیدم داشتم چی کار می

 : نفسمو فرستادم بیرون و گفتم

 ل ندارهمن _ چیزی نیست ... اشکا

 سعی کردم چشامو ببندم و بخوابم و به هیچ چیزی فکر نکنم ... اصال حوصله نداشتم ... باید فکرم آزاد

 ... شدمی
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شینه ... کاپیتان هم اعالم کرد که ما تو فرودگاه دونم چقدر گذشت که حس کردم هواپیما داره مینمی

 نیویورک

دم رو سرم ... خب ساعت چهار بعد از ظهره و من سه هستیم ... بلند شدیم ... کاله سوییشرتمو کشی
 ساعت بیشتر

 ... وقت ندارم ... سریع رفتیم تو یه خونه که ساکن نیویورک بود ... البته مخفی گاه

 به لباس نگاه کردم ... ابروهام از تعجب رفت باال

 بیرون من _ نه اصال امکان نداره من اینو عمرا بپوشم ... همه زندگیم باهاش می ریزه

 نیکول _ بیخیال ... چیزی نیست که

 ... گهجولیا _ راست می

 : یه نگاه بهشون انداختم و گفتم

 من _ ببخشید شما اهل کدوم کشور هستید؟

 با تعجب نگام کردن

 تونم همچین چیزی بپوشممن _ اگه شما برای اروپایید من برای ایرانم ... ایران ... دین دارم ... نمی

 .. ... لباستو بیا با من عوض کنالیزا _ اکی .

 به لباسش نگاه کردم پوشیده بود ... اینا هم مخشون تاب داره ها... برای من چی خریدن برای خودشون

 ... چی خریدن

 کردمزود از دستش قاپیدم ... حاال بیاید منو ببینید ... دو ساعت االن داشتم زر زر می

 رسیدمکردم بعد به خودم مید اول لباس تن میلخت شدم و لباس و تنم کردم ... عادتم بو

 : یه چرخ خوردم و گفتم

 من _ چه طوره ؟

 زدابروهاشون رفت باال و برق تحسین تو نگاهشون موج می

 : جولیا اومد نزدیک و گفت
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 کنمجولیا _ خیلی خوب بذار خودم موهاتو درست می

 هه؟ این؟

زنید و یه رژ هم به دیدم ... موها رو به هم گره می من _ نه تو رو خدا ... خودم بلدم ... کاراتونو

 صورتتون

 کنمبرید اون ور ببینید االن سه سوت با خودم چه می

 ... با تعجب رفتن کنار و اونام مشغول شدن

 االن یه آرایشی بکنم کفشون زرد شه ... اول کرم زدم و پنکک ... خط چشممو برداشتم و دور تا دور

 و مداد یشمی اکیلیر و نازک باالی خط چشمم کشیدم ... رژگونه قهوه ای زم چشمم کشیدم ... ریمل

و رژ قهوه ای کمرنگ ... ... واو ببین چی شدم ... لباس یشمی اکلیلی رو تنم کردم ... کیپ تنم بود و 
 پوشیده

 پوشیده ... موهامو با اتو مو صافش کردم و یه یه بافت آفریقای سمت راست و چپ سرم زدم

 پشت سرم که رسید با کش موی یشمی پاپیونی که واسه الیزا بود بستمش ... کفشای یشمیو به 

 ... که ست لباس بود رو پام کردم برگشتم سمتشون ... همه با دهن باز زل زده بودن به من

 من _ خوب چه طورم؟

 سارا _ وای خدای من ... خیلی زیبا شدی

 : لبخند زدم و گفتم

 من _ ما اینیم دیگه

 دونهها هم خوشگل شده بودن و ساده ... حاال خوبه عروس آمریکاییه ... هوف خدا می بچه

 درخشمچند ساله خانواده ی بابامو ندیدم ... نامردای آشغال ... امشب شاید شب انتقام باشه ...انقدر می

 که به غلط کردن بیفتن

سرا افتاد فکم چسبید به زمین ... از اتاق زدیم بیرون ... پالتومو وسط راه تنم کرم و چشامون که پ
 عروسی

 پسر عموی منه اینا چه تیپی زدن ... مثل بادیگاردا شدن ... نگاهم کشیده شد رو آدام ... وای خدای من

 گرفت ... نگام رو تک تکشون نشستهچشمای طوسیش تو اون کت و شلوار طوسیش بد پاچه می
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 !م ممکنه غش کنیدبود ... مخصوصا هیرا و آدام ... هیرا که نمی گ

*** 

 

 ... دادننفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم ... بچه ها خیلی بهم دلداری می

وارد تاالر یا همون قصر شدیم ... اوه اوه وضع رو نگاه تو رو خدا ... خدمتکار پالتوهامونو گرفت ... 

 بچه ها

 ... پشت سرم هوامو داشتن ... امیر اومد نزدیکم

 ر _ بهتره من نزدیکت باشمامی

 : سرمو تکون دادم و زیر لب به بچه ها گفتم

 من _ بچه ها امیدم به شما هاست

 کردم ... همه نگاهشونهمشون لبخند زدن ... با غرور راه افتادم ... بوی پدرم رو حتی از دور حس می

 به من بود ... زیباتر شده بودم ... یکی از خوبی های خوناشام بودنه

 م باالخره به بابام افتاد ... اما با دیدن سیما و تینا حالم بد شد ... چشامو رو هم فشردم و به خودمنگا

 دلداری دادم ... حرکت کردم سمت بابام ... نگاش چرخید رو من ... با تعجب پرواز کرد سمتم و

 : گفت

 بابا _ میشا ... میشای بابا

 بارید.. نگام به سیما افتاد ... آتیش از چشاش میلبخند تلخی زدم و به آغوش پدرم پناه بردم .

 صداشونو شنیدم

 سیما _ دوباره که این دختره پیداش شد مگه زنگ نزده بودی بهش؟

 تینا _ چرا مامان ... ولی مامان ... چرا انقدر خوشگل شده؟

 سیما _ ببند دهنتو ... کجاش خوشگل شده

ابا با دیدن امیر که سالم کرد اخمی کرد و به زور بهش لبخند مرموزی زدم و گونه پدرمو بوسیدم ... ب
دست داد ... بچه ها دور هم بودن و از دور مراقبم بودن ... بابا دستمو گرفت و کشید به سمت زن مسنی 

 که لباسای اشرافی پوشیده بود و فکر کنم مادربزرگم بود
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 بابا _ مادر ... میشا

 : گفت مادربزرگ مغرور من لبخند به لباش نشست و

 مامان بزرگ _ میشا ... عزیزم ... از دیدنت خوشحالم

 : به یه لبخند اکتفا کردم و گفتم

 من _ من هم همینطور مادر بزرگ

 .انتظار همچین برخوردی رو از من نداشت

رومو برگردوندم سمت سیما و تینا ابروهامو انداختم باال ... پوزخندی بهشون زدم و دستمو سپردم به 
درم رگ غیرتش باد کرده بود ... پشیمون بودم از این حرکات شرم آور ... من چقدر بی حیا امیر ... پ

خواستم به پدرم بفهمونم نباید فقط به من سخت بگیره ... تینا با وضع افتضاحی اومده شده بودم ... می

 ... بود

 ام آشنا بشمخواست با خانواده بابنشستم سر میز و نفسمو فرستادم بیرون ... حتی دلم نمی

 : صدای هیرا گوشمو نوازش داد

 هیرا _ حالت خوبه؟

 من _ نه اصال

 نگاش کردم زل زده بود به من ... لبخند زد ... لبخند زدم ... با صدای امیر نگاه

 ازش گرفتم

 امیر _ نزدیک بود بابات بزنه لهم کنه

 من _ حقم داره

... سیما بود که با یه زن جوون و خوش پوش خندید و خندیدم ... صدای خنده از سمت پدرم بلند شد 
اومدن سمت ما ... بلند شدم و ایستادم ... به خاطر بابام بود فقط وگرنه کرد. کم کم داشتن میمعاشرت می

 من که دل خوشی از اینا نداشتم ... یتیمی هامو یادم نرفته ... این وسط بغضم گرفته بود ... زن که خیلی

 : سمتم و با چشای باز زل زده به من گفت شباهت به من داشت اومد

 !زن _ میشا؟

 : لبخند چرتی زدم و گفتم
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 من _ عمه حاله

 کرد خواست بیاد بغلم که دستمو دراز کردم ... به وضوح قیافش رفت توهم ... ولی باز خودشو جمع

 و داد زد و چند نفر رو صدا کرد

  

 . بچه ها بهمون نزدیک تر شدن برای مراقبتدو تا دختر شیک پوش و سه پسرجوون اومدن سمتمون ..

کردن ... وسط حرفای عمه که عمه با شوق و ذوق شروع کرد از من گفتن و اونام با لبخند نگام می
گفت اعالم ورود عروس و داماد رو کردن ... منم از داشت به دختر و پسرش ریما و راشان از من می

. اما دختر عمه ها و پسر عمه هام سیریش تر از این حرفا خدا خواسته رفتم سمت امیر وایسادم ... ..

 ... بودن

وای خــدای من سپهـر چه قدر خوشگل شده و عوض شده ... دوست و هم بازی بچگی های من که عمو 
با تمام غرور و خشونتش اونو از من جدا کرد ... هنوزم عموی بی رحممو ندیدم عروس بی ریخت بود 

 و ذوق کردم از دیدن دوست بچگی هام ... بزرگ و مرد شده بود گم ... شوق... جدی می

منو ندید ... لبخند به لب داشت خوشحال شدم از خوشبختیش ... شاید اون بتونه با همسرش با خوشبختی 
 ... ... زندگی کنن و بچه دارم بشن و پیرهم بشن

 تونیآدام _ میشا تو می

یما و تینا به سمت عروس و داماد رفتن و تا تبریک بگن حتی لبخند زدم و سرمو تکون دادم ... بابا و س
رفتم ... با قدمهای محکم راه افتادم ... عمومو دیدم منو آدمم حساب نکردن ... ... ولی من که از رو نمی

کرد بی رحمی از چهرش ولی االن دیگه من ... هنوزم غرورش ستودنی بود هه ... هنوزم بی داد می
 نیستم ... ... خوناشام هستم! من یک خوناشام هستممیشام ... انسان 

 زد ... سرش بلند شد و رو من نشست ... مشکوک بهم نگاه کردسپهر با لبخند با بابا حرف می

 : زد من و یادم بیاره ... با لبخند جوری که عموم بسوزه گفتمداشت زور می

 من _ وای سپهر ... دوست بچگی خودم

 : ی ناباور گفتسپهر با تعجب و لحنــــ

 .سپهر _ میـــــــشا

لبخندم پررنگ تر شد و بی توجه به عمو که نظاره گر ما بود تو بغل گرم دوستم فرو رفتم ... خیلی 

 خوشحال و هیجان زده شده بود

 گممن _ چه قدر بزرگ شدی ... تبریک می
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 : برگشتم سمت دخترک ... همسر سپهر و با لبخند و انگلیسی گفتم

 م من میشا هستم ... دختر دایی سپهرمن _ سال

 لبخند مهربونی زد و به هم دست داد ... دست دادن همانا و نیروی قوی که

 به من وارد شد همان ... با تعجب به هم دیگه زل زده بودیم ... ناخودآگاه

 وارد ذهنش شدم ... آب دهنمو قورت دادم و با لبخند دستمو از دستش

 ... یه چیزی فهمیده بودیمکشیدم بیرون ... دوتامون 

 ... من _ امیدوارم خوشبخت بشید

 سپهر _ وای خدا، من باورم نمیشه ... خیلی زیبا شدی ... خیـلی

 فقط لبخند زدم ... صدای محکم و مغرور عمو به گوشم رسید

 عمو _ باالخره از خاندان ماست ... خاندان فرهمندی بزرگ

 کردیپوزخند خیلی رو لبهام قشنگ نقش بازی م

 من _ عمو؟ خیلی خوشحالم از دیدنتون

 لبخند مغرورانه ای زد و جام مشروبی که دستش بود رو حرکت داد

 : و گفت

 ... عمو _ شبیه مادرت شدی

 : ابرومو انداختم باال و گفتم

 من _ باعث افتخارمه

 هیرا _ میشا سریعتر بیا اینجا

 صداش گوشمو خراش داد ... عصبی و نگران بود

 شدمرفای عمو بقیه نمیمتوجه ح

 آریزونا _ سریعتر

 ... من _ ببخشید
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 ... ازشون دور شدم و سریع رفتم سمت بچه ها

 ... من _ بچه هــــ

 امیر _ اونجا چی دیدی؟

 من _ اومدم همینو بگم

 جوردن _ چی دیدی؟

 ... من _ آهمانت ... آهمانتو دیدم

 م ... اون اسیرمیسن _ حدسم درست بود ... من اون دختر رو دیده بود

 .شده آهمانت بود که آزاد شده

 : با نگرانی گفتم

 من _ برای سپهر که خطری نداره؟

 کردنداد ... به سارا و زک که سعی میصدای خش خش عذابم می

 صدا ایجاد کنن تا کسی نشنوه صدامونو نگاه کردم ... ولی یکمی باالتر

 ... کردنگاه می از نگاهم به نگاه دخترک عروس خیره شد ... به ما

 هیرا _ نه ... اونم زخم خورده آهمانته

 من _ یعنی اونم خوناشامه؟

 نیکول _ نه

 : مایکل حرفشو ادامه داد

 ... مایکل _ اون یه گرگینست

 زک _ یه گرگینه زخم خورده

 دونه؟امیر _یعنی سپهر هم می

 دونیم ... این کار از دست میشا بر میادهیرا _ دیگه اونو نمی

 _ چـی؟ یعنی ذهنشو کنترل کنم؟من 
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 همه سرشونو به عنوان موافقت تکون دادن

 امیر _ این به نفع خوده سپهره

 نفسمو فرستادم بیرون

 سه ساعتی از مجلس عروسی می گذشت ... حتی نرفتم برقصم ... مثل

 کردم ... حوصله نداشتماشرافیا یه گوشه نشسته بودم و به همه نگاه می

 ید و سپهر عاشقانه نظاره گرش بود ... ... کاش سپهررقصعروس زیبا می

 ... آسیب نبینه

 رفتم ... ولی یه میکرفون گذاشتن تا همهمن باید زودتر از همه می

 ... برن حرف بزنن

 همه حرف زدن ... عروس هم رفت حرف زد و همه کف زدن

 : سپهر اومد باال و گفت

 ه منه، یه سوپرایزسپهر _ امشب عالوه بر اینکه بهترین شب زندگی

 فوق العاده هم روش اضافه شد ... دیدن دوست کودکی ام و دختر دایی

 خوام بهش بگم از دیدنش خیلیزیبام که بعد از سیزده سال دیدمش ... می

 خوشحالم ... واقعا ممنون از حضورت

 لبخند زدم و براش کف زدم

 

 : ادامه داد

 سپهر _ میشه بیای باال؟

 ... تکون دادم و بلند شدم ... همه دست زدنهول شدم ... سرمو 

 : رفتم پشت میکروفون وایسادم و گفتم

 بینممن _ خب منم خوشحالم که اینجام و خانوادمو بعد از چند وقت می
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 ...کنم و اینکـسپهر و جنی )عروس( براتون آرزوی خوشبختی می

 خدا اومد ... وایصدای چک چک قطره آب به گوشم خورد ... بوی خون می

 کردن هم به گوشم خوردصدای بچه ها که داشتن آرومم می

 : داشتم جون می دادم ... به سختی ادامه دادم

 من _ من و سپهر دوست و هم بازی کودکی بودیم ... خیلی خاطرات

 باهم داریم و )نفسمو سخت فرستادم بیرون ... ... ( سپهر از دیدنت

 ... ... خیلی خوشحال شدم

 م سر خورد و ریخت پایین ... نگاهم به سقف افتاد ... خونعرق از پیشونی

 شد ... قیافم داشت حالتچکید ... نفسام تو میکروفون پخش میازش می

 : گرفت ... که امیر به دادم رسید و گفتمی

 امیر _ متاسفم ... ایشون حالشون زیاد خوب نیست

 رم ... بایدسپهر نگران نگاهم کرد ... دست به کت امیر رفتم کنار پد

 ... کردمهر چه زودتر اونجا رو ترک می

 من _ دارم می رم بابا

 : خواست حرف بزنه که گفتم

 من _ خداحافظ

 و بعد به سمت سپهر رفتم ... نفسمو دوباره فرستادم بیرون

 ... من _ امیدوارم خوشبخت شی

 : برگشتم سمت جنی و گفتم

 من _ همینطور تو عزیزم

 ... لبخند زد و بغلم کرد
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 جنی حواسش پرت شد و مشغول بگو بخند با دخترای اطرافش شد

 : زل زدم به سپهر و گفتم

 من _ جنی چیه؟

 مکث کرد ... بگو لعنتی

 سپهر _ منظورت چیه؟

 آدام _ لعنتی ... شاهپسند خورده

 : بادرد چشامو بستم و گفتم

 من _ منظورم ملیتشه؟ آمریکاییه؟

 ... لبخند زد و سرشو تکون داد

 ود ازشون خداحافظی کردم و مجلسو ترک کردیمز

 دونستهمن _ لعنتی ... دختره از قبل می

 داد سربازای آهمانت باشندونست تو خوناشامی ... احتمال میهیرا _ اون نمی

 اونجا ... خواسته از سپهر محافظت کنه

 دونهمن _ یعنی سپهرم می

 دونهآدام _ صد در صد می

 ون روی سقفو دیدی ؟من _ خون ... ... اون خ

 سرشونو تکون دادن

 کردنزک _ اونا داشتن خوناشاما رو شناسایی می

 امیر _ به موقع سر رسیدم

 : دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم

 من _ باید هر چه زودتر برگردیم

 هیرا _ درسته ... فردا باید خونه باشیم ... احتمالش هست دنبالمون کنن
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 نیاز به هواپیما نداریم

 _ منظورت چیه؟من 

 آدام _ ما توانایی اینو داریم که با سرعت نور به رگدکوو بریم

 تونمتونید ... من که نمیامیر _ وایسید وایسید ... شما می

 : آدام با لبخند سرشو تکون داد و گفت

 کشهآدام _ مایکل زحمتتو می

 دیمتا به خودش بیاد مایکل انداختش رو شونش و همه با سرعت نور حرکت کر

 ... ... من با اون کفشای پاشنه بلند

 ... ... کردیمهیچ استراحتی نکردیم. احساس خستگی هم نمی

 ... نزدیکای صبح بود که رسیدیم

 : همه پهن شدیم ... جیغ زدم و گفتم

 من _ بهترین تجربم بود

 شکنهامیر _ لعنت بهتون ... گردنم داره می

 هیرا _ آریزونا کسی که دنبالمون نکرد؟

 آریزونا _ نه حواسم بود

 ... خسته همون جا ولو شدیم و توهم خوابیدیم

*** 

 

 شدکردم ... انگار پوستم داشت کشیده میسوزش عجیبی تو گلوم حس می

 دستمو بردم سمت گلوم ... خیس شد ... الی چشمامو باز کردم و بهش نگاه

 !کردم ... خـــــون؟

 بلند شدن و نگاهم کردنجــــیغ زدم و از خواب پریدم ... همه 
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 ... من _ متاسفم ... چیزی نیست

 کفشای پاشنه بلندمو از پام درآوردم و سعی کردم بازم بخوابم ... برای اولین

 !خواستمبار تواین دوره خوناشامیم خسته بودم و خواب می

 ... سرمو گذاشتم رو شکم ریکی و چشامو بستم ... بوی خون میومد

 ناختم ... چشام باز شد ... بویاییم قوی شدشآره من بوی خونو می

 بو کشــیدم ... از طرف کی بود ... با صدای سیدنی همه چشاشونو باز کردن

 سیدنی _ بوی خون میاد ... خون تازه

 ... کفافمو از دست دادم و حمله بردم به سمت بو ... توی زیر زمین

 وای خدای مــن ... یکی ... یکی اینجا بوده

 ... ون هدر رفته بود ... در زیر زمین کوبیده شدذخیره خونم

 ... الیزا _ وای خدای من

 !جیم _ ذخیرمون

 : دیوید تکیه داد به دیوار و گفت

 دیوید _ اینا مهم نیست ... مهم اینه که مخفی گاهمون لو رفته

 چشم از خونا گرفتم و نگاه به بچه ها که قیافشون توهم شده بود دوختم

 خون نیاز داشتیم ... از زیر زمین زدم بیرون و نشستمخسته بودیم و به 

 دونستن االن وقتش نیسترو مبل ... گرگینه ها آروم بودن ... شاید می

 ... سر به سر خوناشاما بذارن ... دستمو بردم الی موهای لختم

 ... همه با لباس مهمونی بودن ... امیر هم خابالو زل زده بود به ما

 رو اعصابم بود نگاه کردم ... فقط یک ساعت خوابیده به ساعت که تیک تاکش

 بودیم ... دستمو تو موهام به گردش در میاوردم ... خودمو تکون می دادم

 !شین؟تشنم بود ... دقت کردین؟ هرچی رو که ازتون دور می کنن بیشتر تشنش می



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

184 

 

 : هیرا نشست رو مبل و گفت

 نیم و زودتر این مشکلوهیرا _ فایده نداره ... باید خودمونو آماده ک

 حل کنیم

 خواست هیچ حرفی بشنوم ... مغزم گنجایش نداشت ... مندلم نمی

 کجا بودم و به کجا رسیدم

 بلند شدم و بی توجه به بچه ها کفشامو دستم گرفتم و رفتم به طبقه باال

 ! نگاه همشون خیره بود به من

 و ولو شدم رو زمیندر اتاقمو باز کردم و وارد اتاق شدم ... در و بستم 

 یه فکر َخرانه زد به سرم ... دستمو بردم سمت گردنم و قفل گردنبندم

 و باز کردم ... آفتاب طلوع کرده بود ... گردنبندمو باز کردم و آوردم پایین

 پایین آوردم همانا و سوختن پوست من همانا ... خیلـــــــی عذاب ...

 د ... پشیمون شدم و گردنبند رودهنده بود ... پوستم ازش دود بلند می ش

 کشیدمبستم دور گردنم ... ! سوزش کم شد ... نفسای تند و عمیق می

 تاوالیی که بر اثر سوختی رو پوستم ایجاد شده بود در حال خوب شدن بود

 . حرصم گرفته بود ... از چی و کی؟ خدا عالمه

 . چشامو بستملباسامو درآوردم و رفتم تو حموم ... تو وان دراز کشیدم ..

 و نفس عمیق کشیدم ... احساس خفگی کردم ... بله ... چشامو باز کردم

 شد رو دیدم ... دست و پا زدم ... داشتمو حبابایی که از دهنم خارج می

 داد تو آبشدم ... یکی با تمام زورش داشت من و فشار میخفه می

 دست و پا زدم ... کسی نبود به دادم بـــرسه؟

 ... باال کشیده شدم

 من _ هیــــن ... )سرفه کردم ( وای هیــــن هیـــن
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 کشیدم ... به سرفه افتادم ... یاد موقعیتم افتادمنفسای بلند و عمیق می

 سرمو بلند کردم و به آدام خیره شدم ... کنار وان نشسته بود و به من

 کردنگاه می

 ... تم تو آبموقعیتمو درک کردم ... جیــــغ کوتاهی کشیدم و فرو رف

 کف ها باعث شد بدنم پوشیده بشه

 من _ تو ... ت ... تو داشتی منو خفه می کردی ؟

 : با تعجب گفت

 آدام _ من؟ چرا باید همچین کاری کنم ؟ من اومدم تو اتاقت فهمیدم

 حمومی ... صدای مبهمی شنیدم و اومدم تو حمام و دیدم داری دست و پا

 زنی ... حالت خوبه میشا ؟می

 : همینطور که نفس می کشیدم گفتم

 من ... من مطمئنم که یکی داشت منو خفه می کرد-

 : آدام بلند شد و اومد سمتم ... دستشو گذاشت رو صورتم و گفت

 آدام _ میشا نگرانتم

 ... سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم

 ... سرمو بلند کردم و به آدام نگاه کردم ... محو من شده بود

 رتم شد و منم ناخودآگاه صورتمو بردم نزدیک ترسرش نزدیک صو

 چیزی نمونده بود تا این فاصله پر بشه که با صدای هیرا از هم جدا شدیم

 ... آدام کالفه بلند شد و از حموم رفت بیرون

 هیرا _ میشــا؟ میشــا؟ کجـــایی ؟

 : کالفه گفتم

 من _ تو حمامم ... وایسا بینیم اه
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 کردم ... نذاشتن خودمونو بشوریمغر میبلند شدم ... زیر لب غر

 شیر دوشو باز کردم و سریع یه شامپو به موهام و یه شامپو به بدنم زدم ...

 حوله رو تنم کردم و کالهشو گذاشتم رو سرم و مشغول خشک کردن شدم

 تا از اتاق زدم بیرون هیرا رو دیدم با نگاه برزخی همیشگیش زل زده بود به من

 رسناک تر بودولی این نگاهش ت

 من _ چیزی شده؟ 

 تا به خودم اومدم دستاش رو گلوم بود ... پاهام از زمین دور شده بود

 : از الی دندوناش غرید

 کرد؟هیرا _ آدام اینجا چی کار می

 گی؟من _ چـ ... چیـــ ... می

 کرد؟ وقتی تو حموم بودی؟هیرا _ اون اینــجا چه غلطی می

 دستاشو به زور جدا کردم و ازش جدا شدمزد بهم ... داشت تهمت می

 : سرفه کردم و گفتم

 من _ از اتاق من گمـــــشو بیرون

 خندید ... بلند تر خندید ... عصبی و حرص درار

 هیرا _ منو بگو فکر می کردم تو با همه فرق داری

 رفت ... دلم شکستبغض کردم ... این داشت یه طرفه قاضی می

 نداشتمازش توقع همچین فکری رو 

 : با بغض و صدایی که از بغض خشه دار شده بود فریاد زدم

 من _ گمــــشو بیرون ... آشغــــال

 ... و یه قطره اشک از چشمم ریخت پایین

 ... چند لحظه نگاهم کرد ... عمیق و پر از حرف ... تا به خودم بیام نگاشو گرفت و از اتاق رفت بیرون
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 !گذشتاین روز ها چقدر سخت می

*** 

 آدام _ یک ، دو ، سه

 و شروع کردیم به دوییدن ... یوهـــو

دوییدن با گرگینه ها چه مزه ای داشت ... صدای موزیک کل جنگلو برداشته بود ... سرعتمو بیشتر 

 کردم ... همیشه تو دو عالی بودم االنم

 ... تونم ... نگاه به جوردن و ریکی کردم که دو قدم ازم عقب بودنمی

 نداختم باال و سرعت نورمو بیشتر کردمابرومو ا

 !و خــــط پایان

 : جیغ زدم

 من _ یــــــوهــــو

 امیر خندید و دست زد برام

 من _ امیر؟ یک دو سه

 من و امیر _ هیپ هیپ هــــورا

 !بعد زدیم زیر خنده ... دیوونه بازیامون و هعی یادش بخیر

 آدام _ عالیه ... تمرین بعدی بچه ها

 زدم و نگاهم افتاد به هیرا ... نشسته بود رو تخته سنگی ویه پروانه 

 کرد ... اعصابم بهم ریخت االن چهار روزهبا آریزونا روی نقشه کار می

 زنه. متوجه سنگینی نگاهم شد و سرشو بلند کرددقیقا باهام حرف نمی

 .و نگاهم کرد ... از رو نرفتم و زل زدم بهش ... با اخم نگاهشو ازم گرفت

 ـوف خیــرههــ

 آدام _ میشا با توام ... شن و شکم برو

 نشستم رو زمین و بعد دراز کشیدم ... شروع کردم به شن و شکم رفتن
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 ماشاهلل به خودم

 امیر _ شیــــره

 خندم گرفت و ولو شدم رو زمین

 من _ ببند دو دقیقه

 ری پسرآدام _ سریع تر بچه ها ... هی میسن داری در می

 میسن _ من؟

 نه عمت من _

 میسن _ االن گفتی بخندم؟

 من _ نه گفتم ضایع شی

 امیر و ریکی خندیدن ... به ریکی نگاه کردم ... اه چه قدر از هم دور شدیما

 تونن وارد ذهنم بشنچه فکرایی می زنه تو سرم تو رو خدا ... خدا رو شکر نمی

 رفتوگرنه حیثیتم می

 رین بعدی شنا بوددوباره شروع کردم به شن و شکم رفتن ... تم

 ... یه جا کرمم گرفت و پهن شدم رو رومان

 رومان _ میشــا ... سنگینی

 من _ خوبه که ... برو پســـر خوب

 زدمجوردن پرید و منو از روی رومان کشید کنار ... دست و پا می

 

 : خل شده بودم دوباره ... به آدام که چپ چپ نگاهم می کرد نگاه کردم و گفتم

 دی؟؟ چرا به امیر تمرین نمیمن _ هـان

 زنم دشمنامو نابود می کنم ... نیاز بهامیر _ بیشعور ... من با چهار تا ِورد می

 تمرین نیست
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 من _ آدام

 آدام _ تمرین میشـا

 من _ مرض اه

 رفتم برگای تو جنگل شروع کرد به تکون خوردنهمینطور که شنا می

 ستری شد ... با صدای رونالدیهو باد و طوفان راه افتاد ... آسمون خاک

 : مجبور شدم به امیر نگاه کنم

 رونالد _ امیـــر؟؟

 امیر چشاشو بسته بود و دستش به حالت افقی رو به آسمون بود

 من _ این کار امیره؟

 !ریکی _ فکر کنم

 من _ امـــیر؟

 لبخند زد و چشماشو باز کرد ... هوا و آسمون به حالت اول برگشتن

 دی می تونم؟امیر _ حاال دی

 ... تونم بگم واقعا زبونم بند اومده بودفقط می

 زک _ اوپــــس

 تونم بذارم تو بدون تمرین مقابله کنی با دشمنمن _ ولی من نمی

 تونم این ریسکو قبول کنموگرنه منم نیروی محافظت کننده دارم ... امیر من نمی

 کنی؟امیر _ خیلی خب میشا ... چرا شلوغش می

 شلوغ کردن هم اره من _ این

 آدام _ ما وقت برای دعوای شما نداریم ... بچه ها فقط باید تمرین کنید

 شونمو باال انداختم و امیر رو مجبور کردم بیاد تمرین کنه

 آریزونا از کنار هیرا بلند شد و اومد سمت امیر ... یه چیزایی بهش گفت
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 و امیر سرشو تکون داد

 کس رو برام نگهداری آریزوناامیر _ ممنون میشم این کیسه ب

 آریزونا با لبخند کیسه بکس رو نگه داشت ... لبامو جمع کردم و شونمو

 ... انداختم باال

 آدام رفت سمت هیرا و به جوردن بقیه کار و سپرد

 جوردن _ خوب درنده های عزیز به شی های رو به روتون ضربه بزنید

 ه یه درخت بودسرمو برگردوندم سمت صفحه ای که کلفتیش انداز

 کردنصفحه ای از نقره ... به گرگینه ها نگاه کردم ... باید با درخت مبارزه می

 رسه ... دستامو مشت کردم و چند تاخب خوبه اینجوری بهمون آسیب نمی

 ضربه به صفحه زدم ... واو صفحه ُغر شد خخ

 ونم اسکلدخندیدم ... همه با تعجب بهم نگاه کردن ... نیشمو بستم ... خب می

 ... این جمعم ولی نه تا این حد

 رونالد هم به آدام و هیرا پیوست ... کاش از کارشون سر در میاوردم

 ... از صبح داریم تمرین می کنیم و االن غروبه

 االن وقت مبارزست ... هیرا و آدام و رونالد هم برگشتن پیشمون

 . اما نه دو نفریرونالد _ خب االن وقت مبارزست بین گرگ ها و میش ها ..

 همتون با هم ... هر روز این تمرین از سر گرفته میشه ... سرعت نور، شن

 و شکم، شنا، ضربه و و مبارزه و خیلی تمرینای دیگه ... ما داریم برای یه جنگ

 بزرگ خودمونو آماده می کنیم ... حاال شروع کنید

 به من بود ولی تا دیدصدای ضبط رو قطع کردن ... به هیرا نگاه کردم ... نگاهش 

 ( کنم نگاهش و گرفت ) چه نگاه تو نگاهی شدنگاهش می

 خب من باید تمام زورمو بزنم مثل اینکه ... بچه ها شروع کردن ... با سرعت
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 دونستم چیکار کنم ... آریزونا ضربه زد به شونمجنگیدن ... من نمیبا هم می

 رکت بلند شدم و حمله کردمو به عقب پرت شدم ... عه اینجوریاست؟ با یه ح

 دونستکرد ... خوب خانم نمیزدم و دفع میبه آریزونا ... ضربه هایی که می

 : من تو گول زدن مهارت خیلی فوق العاده ای دارم ... وایسادم و گفتم

 من _ آخ سرم

 : آریزونا وایساد و گفت

 

 آریزونا _ حالت خوبه؟

 : لبخند بدجنسی زدم و گفتم

 از این نمیشه من _ عالی تر

 و یه ضربه محکم به شکمش زدم ... پرت شد و خورد به امیـــر

 دو تاشون ولو شدن رو زمین ... خندیدم که موهام کشیده شد ... نگاه کردم

 ریکی خــــر بود ... با پاهام زدم به زانوش و شل شد ... شروع کرد به مشت

 یکی ضربه هاشو دفع زدن و منم با دقت به حرکاتش خیره شده بودم ... یکی

 ... می کردم ... خودم شروع کردم به ضربه زدن ولی با پاهام

 یه ضربه زدم به صورتش و پرت شد رو زمین ... کشیده شدم سمت میسن

 ... پسر قوی گرگی ... لبخند زد و باهم شروع کردیم به مبارزه

 ه نفس نفسکنم ... ببه خودم که اومدم دیدم افتادم بینشون و دارم مبارزه می

 ... افتادم

 رونالد _ کافیه

 همه نفس زنان ایستادیم ... به خون احتیاج داشتیم ... دیشب

 : تازه یه بیمارستانو خالی کرده بودیم ... اشاره کردم به جولیا و گفتم
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 من _ هی جولی ... یه کیسه خون پرت کن

 جولیا رفت سمت ساک دستی و ازش یه کیسه خون برداشت و پرت کرد

 تم ... گرفتمش و شروع کردم به خوردن و گوش دادن به حرفای هیراسم

 ... هیرا _ میشا

 ... هول شدم و نگاهش کردم

 من _ هن؟

 دونم انقدر باهوشی که فهمیدی از قصد بچه ها کاری کردنهیرا _ می

 تا باهمشون بجنگی

 لبخند زدم ... خب واال نفهمیده بودم ولی به روی خودم نیاوردم

 در صد ... صددرصد ... شک نکنمن _ صد 

 ریکی خندید و سرشو تکون داد

 بشگونش گرفتم تا خفه شه

 هیرا _ برای امروز کافیه ... ممنون بچه ها

 وای با من حرف زد ... رفتم سمتش و جلوش وایسادم و عقب عقب راه

 رفتم

 من _ خوب بودم؟

 : بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 ینا ازت انتظار دارمهیرا _ بد نبودی ... بیشتر از ا

 اه کثافت ... زد تو ذوقم

 هیرا _ االنم برو کنار حوصله ندارم

 شنیدموایسادم ... تکه تکه شدن غرورم و به عینه صداشو می

 تونم بگم به معنای واقعی بغض کردم ... خودم هم خبر نداشتمواقعا می
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 !که چند وقته رو رفتارای هیرا حساس شدم

 زدمیومدن ... لبخند مصنوعی به لبم داشتم ولی حرف نمیبچه ها با خنده راه م

 !و این برای میشا یه اتفاق خیلی بزرگی بود

 : میسن اومد سمتم وگفت

 !میسن _ ساکتی

 : رفتم گفتمبدون اینکه سرمو بلند کنم و همینطور که راه می

 من _ چی بگم؟

 میسن _ عجیبه ازت ... مطمئنی حالت خوبه؟

 رفت ... چشمام لبالب از اشکرو به زهرماری میلبخند تلخی زدم که 

 : شد ... بغض راه گلومو بسته بود ... سرمو بلند کردم و گفتم

 شممن _ عالی تر از این نمی

 ... میسن وایساد و متعجب نگاهم کرد

 تحمل نداشتم ... زود ازشون فاصله گرفتم و رفتم تو دل جنگل

 خت سنگی و سرمو گذاشتمیکم به خلوت نیاز داشتم ... نشستم رو ت

 رو دستام و اشک ریختم ... شاید اصال هیرا حرف ناراحت کننده ای نزده

 باشه ولی دل من بد شکسته بود و غرورم خورد شده بود ... رو تک تک رفتارای

 !هیرا حساس شده بودم

  

 سرمو بلند کردم ... شب شده بود ... به ستاره های تو آسمون که نور محوی

 ه شدم ... هیچ وقت نتونستم سر در بیارم از اینکه چجوری بعضیاداشتن خیر

 ... ستاره برای خودشون انتخاب می کنن ... من که با هر دفعه دیدنشون قاطی می کنم

 کنم ... بهتره برگردم خونه چونخل شدم ... نشستم به چه چیزایی فکر می



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

194 

 

 !ممکنه از عصبانیت گلوی یکیو جـــر بدم

 زدم بیرون ... به خیابون کلیسا که رسیدم آروم شروع با سرعت از جنگل

 کردم به راه رفتن ... سوییشرتمو از دور کمرم باز کردمو پوشیدمش و

 ... کالهشو کشیدم رو سرم

 به تک تک مغازه ها خیره شدم ... از قیمتاشون سر درنمیاوردم واال

 خوندمجلوی ویترین کتاب فروشی وایسادم ... داشتم اسم کتابا رو می

دووید و با خنده می که یه دختر بچه با خنده از کنارم رد شد ... دلم ضعف رفت ... مادرش دنبالش می

 گفت وایسه ... لبخند زدم و عشق کردم از راه رفتن

 بچه! ولی ... بعدش خورد زمین ... با صورت ... نگران دوییدم سمتش

 مادرش بلندش کرد و بغلش کرد

 من _ حالش خوبه خانم؟

 :مادرش یه نگاهی به من انداخت و با لبخند گفت

 خانومه _ اوه نمی دونم

 من _ بذارید من ببینمش

 بچه رو گرفتم و به صورتش نگاه کردم ... پیشونیش زخم شده بود

 و ازش خون میومد ... آب گلومو قورت دادم و نفس عمیق کشیدم

 کلبخند زدم و سعی کردم آروم باشم ... خونو از رو صورتش پا

 کردم ... ولی هنوز در حال گریه کردن بود ... شکالت کاکائویی که

 از آدام کش رفته بودمو از تو جیب سوییشرتم درآوردم و گرفتم

 : سمتش و گفتم

 دم یه چیز خوشمزه بهتمن _ اگه قول بدی گریه نکنی منم قول می

 ... بدم

 دکرد گریه نکنه ... خندم گرفته بولوچاش جمع شد ... سعی می
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 من _ زود باش

 اشکاشو با دستای کوچولوش پاک کرد و بهم خیره شد

 لبخندم پررنگ تر شد و شکالتو دادم بهش

 من _ مطمئن باش خیلی خوشمزست

 کرد نگاه کردمیه ب*و*س به گونش زدم و به مادرش که با لبخند ازم تشکر می

 برگشتمهیچی نگفتم و راهی شدم ... سنگینی نگاه یه نفر رو حس کردم ... 

 ولی هیچکس نبود ... به راهم ادامه دادم ... این روزا افسردگی و توهم

 !هم داره بهم اضافه میشه

 وارد خونه شدم ... هیچ کسی تو پذیرایی نبود ... تلویزیون روشن بود

 زد از تو آشپزخونهولی بچه ها نبودن ... صدای آریزونا رو که با الیزا حرف می

م ... پهن شدم روی مبل جلوی تلویزیون و دستمو گذاشتم رو سرم ... چشامو بستم شنیدم ... حوصله نداشت

 ... ... با صدای در چشامو باز کردم

 هیرا با اخم وارد خونه شد ... این کجا بود ؟

 بدون اینکه بهم نگاه کنه رفت باال

 پــوفی کشیدم و چشامو بستم ... به یه چیزی احتیاج داشتم آرومم

 کرد ... نمی دونم چراشیر کاکائو بود ... واقعا آرومم می کنه ... و اون

 بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه ... آریزونا و الیزا با تعجب نگاهم کردن

 من _ اتفاقی افتاده؟

 الیزا _ معلوم هست کجا رفتی؟

 من _ فکر کن قبرستون

 با لبخند گفتم برای همین فکر کرد شوخی کردم

 : آریزونا با مهربونی گفت

 آریزونا _ عزیزم ... اون بیرون پراز دشمنه ... یارای آهمانت تو این شهرن
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 باید بیشتر مراقب باشی

 سرمو تکون دادم و در یخچالو بستم ... یه قلپ از شیر کاکائو خوردم

 : و گفتم

 کنممن _ اکی سعیمو می

 هر دو تاشون پـوف کشیدن ولی ادامه ندادن ... چون فهمیده بودن

 .امبی حوصله 

**** 

 من _ مدرسه هاتون همیشه اینجوری بی صاحابن؟

 الیزا _ چطور؟

 من _ هرکی دلش می خواد میره و میاد

 سارا _ مگه مدرسه های شما اینجوری نیست ؟

 خندیدم ... بدبخت چهار روز بیاد مدرسه های ایران التی میشه برای خودش

 من _ نه بابا ... اونجا قانون داره

 انداختن باال ... دور میز نشسته بودیم و بچه ها کار دستی ابروشونو از تعجب

 کنم االن بچه مدرسه ایم خخگیره فکر میکردن ... وای خندم میدرست می

 واال به خدا بیایید بچه مدرسه ای اینا رو ببینید یاد استاد دانشگاه های خودمون

 افتید ... عین شــتر قد و هیکل دارنا! خخمی

 : کاغذ کشید و گفت نیکول چسبو روی

 دونید؟ فکر کالج خیلی تو سرمهنیکول _ می

 تونیم حل کنیممن _ مبارکه ... فقط فعال بشینیم فکر کنیم ببینیم این بدبختی رو چجوری می

 ... ریکی یکی از صندلیا رو کشید و نشست

 ریکی _ چه خبره؟
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 : سیدنی با ذوق کاغذی که تزئینش کرده بود رو آورد باال و گفت

 سیدنی _ جشن دنس )رقص ( نظرت چیه؟

 : به فارسی گفتم

 من _ پیچ پیچیه ... نخود چیه ... آرپیچیه

 : ریکی خندشو خورد و گفت

 ریکی _ عالیه سید

 قیافمو کج کردم و رومو برگردوندم ... جاستین با رفیقاش دور یه میز

 !بته خیلی ضایعنشسته بودن و زل زده بود به من ... لبخند زد و لبخند زدم ... ال

 اصوال حوصله نداشتم کار دستی درست کنم و همیشه هم گردن رها بود

 وای رهایی! االن تو قفسی یا رهایی؟ هر هر هر هر بخندید. ) دوباره زد

 ( تو فاز ُخلَیت ... فازش چیه ناموسا ؟

 : یکی از دخترای کالسمون اومد سمتمون و گفت

 سوزی _ میشا؟

 من _ بله؟

 ... یه نفر ازم خواست حتما امشب تو مسابقه دنس شرکت سوزی _ اومم

 شهکنی ... گفت از دیدنت خوشحال می

 من _ کی؟

 سوزی _ آهمانـــت

 چسب از دست سیدنی افتاد و من مات زل زدم به سوزی

 ریکی _ خدای من ... به ذهنش نفوذ شده

 : لبخند تصنعی زدم و گفتم

 من _ حتما عزیزم
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 : گفتبعد رفتنش. الیزا تند 

 الیزا _ اون اینجاست

 تنم لرزید ... آب دهنمو قورت دادم و چسبیدم به صندلی

 من _ مطمئنید؟ یعنی احتمالش هست تو این مدرسه باشه؟

 شناسم بیشتر برای ترس این کار رو کردهریکی _ آهمانتی که من می

 ... ولی مطمئنم اینجا بوده

 نیکول _ بهتره برگردیم خونه

 سیدنی مشغول پخش کردن کاغذاش شد ... اسکل انگار همه بلند شدیم و

 !االن وقت این کاراست ... اه اه

 ... تا پاهامونو توخونه گذاشتیم، با هیرا برخورد کردم

 من _ سالم

 : بدون اینکه نگاهم کنه خشک گفت

 هیرا _ سالم

 حالم بازم گرفته شد

 و الکی توشو نگاه با بدنی آویزون رفتم تو آشپزخونه ... در یخچالو باز کردم

 !خوامدونستم چی میکردم ... حتی نمی

 در یخچالو بستم و از آشپزخونه زدم بیرون ... رفتم تواتاقم و ول شدم رو تختم

 چشامو بستم و به آهمانــــــت فکر کردم! دختر عجیب و مو سفید

 تــــــــق

 ... دچشامو باز کردم و با سرعت نشستم ... ... پنجره اتاقم شکسته بو

 رفتم سمت پنجره و به پایین نگاه کردم ... مطمئنم کار خودشه ... ابرومو

 ... خواست دست از این مسخره بازیاش وردارهانداختم باال ... انگار نمی
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 رفتم سمت در اتاقمو قفلش کردم ... کلید زو گذاشتم روش و از پنجره پریدم

 کردم ... حتیس میپایین ... با سرعت شروع کردم دوییدن ... بوشو ح

 صدای قدمهاشو ... سرعتمو زیاد تر کردم ... صدای قدم هاش کم شد

 و دیگه به گوش نرسید ... وایسادم ... به دور و بر نگاه کردم ... با رد شدن

 یه چیزی از جلو چشمم کار دستم اومد ... االن وقتش بود از حقه گول زدنم

 و این ور و اون ور و نگاه کردن ... چنداستفاده کنم ... شروع کردم به راه رفتن 

 ... بار از پشت سرم رد شد ... چوب کوچیکی پام و خراش داد

 من _ آخ

 ... نشستم رو زمین و چوبو از پام کشیدم بیرون

 !بلند شدم و همــزمان خفتــــشو گرفتم

 با لبخند خیره شدم بهش ... به دخترک مو کوتاه رو به رو

 : ملبخندم عمق گرفت و گفت

 من _ ابــــله

 دونم این همه نیروگلوشو بیشتر فشار دادم ... کبود شد ... نمی

 رو از کجا آورده بودم ... چسبوندمش به درخت و دستمو کردم تو قلبش

 و نگهش داشتم ... جیـــــغ زد ... قلبشو فشـــار دادم

 من _ خب بگو از طرف کی هستی ؟

 دخترک _ خفه شو

 خندیدم

 ... وال نداره ... از طرف آهمانتیمن _ اینکه س

 : قلبشو بیشتر فشار دادم و گفتم

 من _ اون کجاست؟
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 جیــــغ کشید ولی چیزی نگفت

 میریزنی و نمیمن _ خیلی خب دو راه بیشتر نداریم ... یا حرف می

 زنی و می میری ... هوم چطوره؟یا حرف نمی

 و برداشته بودشد ... جیغاش کل جنگلقلبش تو دستم داشت مچاله می

 دخترک _ با ... باشـــه ... اون ای ... اینجاست ... تو ... تو رگدکوو

 : لبخندم پررنگ شد و گفتم

 مونممن _ ببخشید زیاد سر قولم نمی

 و قلبـشو کشیدم بیرون ... قلبشو پرت کردم اون ور و به این

 ... فکر کردم که وقتشه خودمون اقدام کنیم

 ... ... هنوز هیچ کسی تو اتاقم نیومده بودبا سرعت برگشتم خونه 

 

 قفلو باز کردم رفتم بیرون ... از پله ها رفتم پایین و رو به رونالد

 : که داشت با یه میله ور می رفت گفتم

 من _ امشب جلسه تشکیل می دیم ... باید یه سری حرف بزنم

 : رونالد ابروهاش انداخت باال و گفت

 رونالد _ اوپـس ... اوکی

 ... ا صدای پای هیرا برگشتم سمتش ... قلبم ضربان گرفتب

 هیرا _ سخنرانیت چی هست؟

 آب دهنمو قورت دادم و رومو ازش گرفتم

 من _ می خواستم آمادگیمو اعالم کنم

 کم کم بچه ها از اتاقشون اومدن بیرون ... دست به سینه وایساده

 : بودم و ادامه و دادم
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 ت خودمون ... چرا زودتر شروع نکنیم؟من _ می خوام آهمانتو بکشم سم

 پوزخند رونالد رو اعصابم بود

 !رونالد _ با خودت چی فکر کردی؟ یه جوری حرف می زنی انگار آهمانتو می شناسی

 بلند شد و اومد سمتم

 رونالد _ تو می دونی اون چیه ؟ تو می دونی دارای چه قدرتیه ؟ می دونی

 هم بیشترهاون عمرش حتی از من و هیرا و آدام 

 : با تعجب گفتم

 !من _ چــــی؟

 رونالد _ تو اصال هیچی در مورد اون نمی دونی

 : با صدای آدام با تعجب برگشتم سمتش و گفتم

 من _ تو مگه کلید داری؟

 : خندشو خورد و گفت

 آدام _ میشا ... هیچ وقت نسنجیده حرفی رو نزن که بعدا ازش پشیمون

 بشی

 باید بهم توضیح بدید چه خبره؟ باالخره که -من

 هیرا _ اون یه دورگست

 من _ هــِـــــن؟

 هیرا _ ببینید ... من اصال نمی تونم با این حرف بزنم خودتون از پسش برمیاید

 آدام _ تو خیلی حساس شدی هیرا

 هیرا _ من االن با تو بودم؟

 آدام _ تو نمی تونی با بقیه مثل زیر دستات رفتار کنی

 به روش قرار گرفت هیرا بلند شد و رو
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 هیرا _ اصال من دلم می خواد با زیر دستام اینجوری رفتار کنم تو چه کاره ای؟

 من _ بچه ها تمومش کنید

 بچه ها با ترس به این دو نفر خیره شده بودن

 دست آدامو گرفتم و با بغض به هیرا خیره شدم ... نگاهش چرخید

 با آدام از خونه زدیم بیرونسمت من ... سرمو به عنوان تاسف تکون دادم و 

 نشستیم تو حیاط ویالیی ... البته رو تاب

 من _ من به این رفتاراش عادت کردم

 کالفه دست کشید الی موهاش ... چشماش برق می زد

 آدام _ تو هیچی نمی دونی ... گذشته داره تکرار می شه

 : اهمیتی به حرفش ندادم و گفتم

 من _ آدام؟ دو رگه یعنی چی؟

 : نگاهی بهم انداخت و گفتنیم 

 آدام _ حدود سه هزار سال پیش یا بیشتر بگم ... دختری انگلیسی به نام

 آهمانت که مادرش اهل مصر بود به دنیا اومد ... از زیبایی هیچی کم نداشت

 تنها ایرادی که داشت زیبایی بیش از اندازش بود ... موهاش سفید و نقره ای

 دختر عجیب بود ... عالقه زیادی به خونباچشای همرنگش ... اما اون 

 و گوشت انسان ها داشت ... کم تو روز بیرون میومد ... جادوگرا به این

 دختر شک کردن ... طی عملیاتی از مادر و پدرش خون کشیدن و به این

 پی بردن که ... ) مکث کوتاهی کرد و ادامه داد : ( مادرش یه خوناشام و

 ... پدرش یه گرگینه

 واو...ولی از کجا این موجودات اومدن؟من _ 

 آدام _ موضوع مهم اینه ... مادر آهمانت قبل از اینکه به خوناشام تبدیل
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 بشه انسان بوده و از بیماری وخیم قلبی رنج می برده ... پدر آهمانت

 نگران بود برای همین بهترین دوستش که یه جادوگر بوده رو وادار

 همسرش و فرزندانش جاودانه بموننکرد یه وردی بخونه که خودش و 

 واز اون جا بود که اون ها جاودانه شدن و دخترشون آهمانت یه دورگه

 نمونه کامل خوناشام و گرگینه ... موضوع جالب اینجا بوده که مادرش

 هم خوناشام بوده هم ساحره ... آهمانت دختر زیبا و مرموز قدرت طلب بود

 هیچ وقت بهش اجازه نداد برای همین اون می خواست ساحره بشه ولی مادرش

 ... باتمام بی رحمی مادرشو به قتل رسوند

 من _ یا خـــدا

 : سرشو تکون داد و گفت

 آدام _ پدرش که این ماجرا رو می فهمه برادر کوچکشو تبدیل به

 گرگینه می کنه و برای همیشه گم میشه ... هنوزم که هنوزه خبری ازش

 همانت شک می کنه و به جنگ اون میرهنیست ... برادر کوچکش به آ

ولی آهمانت ناپدید میشه ... آهمانت عالقه زیادی به عموش داشته دو هزار سال بعد عموی آهمانت خاطر 

 خواه یه ختر گرگینه میشه و

 تشکیل خانواده میدن و دارای یه پسر میشن ... همون موقع ها

 شد آهمانت پیداش میشه ... پسرک بزرگ و بزرگ و قوی تر

 حس می کرد عالقه ای به دخترک داره ... آهمانت با عموش صلح کرد

 و به پسرک نزدیک ولی هدفش دوست صمیمی پسرک بود ... که اون

 یه خوناشام بود ... اون موقع ها خوناشام ها و گرگینه ها مشکلی نداشتن

 ...آهمانت عالقه شدیدی نسبت به دوسِت پسرک داشت ... اون ... اون

 ه شدم ...سخت بود حرف زدن براش انگاربهش خیر
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 هیرا _ اون من بودم

 با تعجب برگشتم ... دست به جیب و اخم کرده به من خیره شده بود

 آدام _ اون پسرک گرگینه هم من

 ... دستمو گذاشتم رو دهنم و بلند شدم

 ...من _ وای چهــــ

 نمی دونستم چی بگم ... تعجب کرده بودم

 یرون از ایران چیکار می کردی هیرا؟من _ اون موقع تو ب

هیرا _ من یه خوناشام تازه متولد بودم ... با اسب و وسایل راهی انگلیس شدم ... سخت تر از همه 

 دوری از خانوادم بود

 : با شک پرسیدم

 من _ شما دو تا دوست صمیمی بودید؟

 ... نگاهی به هم انداختن و سرشونو تکون دادن

 انت دوستیتون به هم خوردمن _ چرا؟ به خاطر آهم

 آدام _ من به آهمانت عالقه داشتم ... ولی اون خاطرخواه هیرا بود و هست

 : به سختی گفتم

 من _ هست؟

 سرشونو تکون دادن

 آدام _ بین من و هیرا به هم خورد ... هیرا سعی داشت این دوستی

 ... مرو برگردونه ... ولی من کور شده بودم ... عاشق دختر عموم شده بود

 دخترعموی بی رحمم ... ولی یه خصلت خوب گرگینه ای این بود که

 عشق تبدیل به نفرت میشه ... نفرتی که دیگه نمیشه باهاش عاشق

 (!همون عشق قبلی شد ) رگام پیچ خورد

 من _ تو چی هیرا؟ به آهمانت عالقه داشتی و داری؟
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 : عمیق بهم زل زد

 جربه نکردم ... من هیچهیرا _ بهت گفته بودم هیچ وقت عشقو ت

 ... عالقه ای به اون دختر نداشتم

 آدام _ مشکل ما اینه که آهمانت با تو چیکار داره ... جای تعجبه

 ... رفتم تو فکر

 اختالف بین آدام و هیرا ... که االنم بحث شد سرش

 سرمو سریع بلند کردم و خیره شدم بهشون ... به من خیره شده بودن

 م ... اصال امکان نداشت ... آرهآب دهنمو قورت داد

 ... هیرا _ اون به تو حسودی می کنه

 آدام _ اون دنبالته از بین ببردت

*** 

 سرمو بین دستام گرفتم و خندیدم ... وای یعنی امکان داره؟

 نه خودش گفت عشقو تجربه نکرده

 پوست لبم و با دندونم می کندم ... بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون

 : تمسرحال گف

 ... من _ سالم

 : هیرا نیم نگاهی بهم انداخت و بدون اخم گفت

 هیرا _ سالم

 به دور و بر نگاه کردم ... کسی نبود

 من _ پس بچه ها کوشن؟

 : نفس عمیق کشید و گفت

 هیرا _ تمرین
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 : ابروم و از تعجب انداختم باال و گفتم

 من _ پس چرا به من نگفتید؟

 : نگاهی بهم کرد و گفت

 _ تو با من تمرین می کنیهیرا 

 یه لبخند ضایع زدم و آب دهنمو قورت دادم ... به خونه نگاه کردم خالیه

 من و یه پسر و شیطون بی صاحاب

 هیرا _ الزم نیست بترسی ... من مثل غربی ها بی غیرت نیستم

 : نگاه کرد تو چشمم و گفت

 هیرا _ بشین

 : فتنشستم و در خونه باز شد ... امیر وارد شد و گ

 امیر _ سالم ... ببخشید دیر شد

 من _ اینجا چخبره؟

 هیرا _ بهتره حرف نزنی و رو اعصابم نباشی

 امیر نشست رو زمین و به من مستقیم زل زد

 من _ امیر؟ حالت خوبه؟

 هیچی نگفت ... نفس عمیقی کشید و دستاشو گذاشت رو پاهاش

 ل زده بودچشاشو بست و چراغای خونه خاموش شد ... هیرا ریلکس ز

 ... به امیر ... پرده ها کشیده شدن ... خونه تاریک شده بود

 درد بدی تو سرم پیچــید ... دستمد گذاشتم رو سرم

 : و فریاد زدم

 ...آی -من

 همزمان با درد بدی که تو سرم بود صدای پیانو به گوشم می خورد
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 اش تکوننشستم رو زمین ... به امیر نگاه کردم ... چشاش بسته بود و لب

 : می خورد ... داد زدم

 من _ تمـومش کـن

 جیـــــغ ... بلند شدم و با سرعت نور به سمت در رفتم ... ولی خوردم

 به یه مانع ... مثل دیوونه ها دستم رو سرم بود و با سرعت به این ور و اون

 ور می رفتم ... درد سرم داشت آروم می شد ... نشستم رو زمین ... دستم

 سرم بود ... صدای پیانو بلند و بلند تر می شد ... و حاال صدای هنوز روی

 ... امیر هم قطع شده بود ... سرمو بلند کردم و بهشون نگاه کردم

 امیر ریلکس یه خنجر چوبی برداشت و داد دست هیرا ... هیرا لبخند

 ... بدجنسی زد و تو یه به هم زدن خنجر و پرت کرد سمتم

 قرار گرفتم ... بلند شدم وایسادم ... دستمو بردم و من ... تو حاله زمان

 ... باال و با تمام زورم جلوی خنجر و گرفتم ... خنجر رو هوا وایساد

 متعجب خیره شدم به خنجر ... دستمو حرکت دادم ... با حرکت دستم

 خنجر اومد پایین ... دستمو انداختم پایین ولی با نگاهم تکون خورد

 یر تمرکزم بهم خورد و خنجر افتادباصدای ) ایــول ( ام

 هیرا _ کارت درسته امیر

 : امیر خوشحال گفت

 امیر _ تو االن آماده ی آماده ای

 من _ این بود تمرین؟

 هیرا و امیر سرشونو تکون دادن

 لبخند بدجنسی زدم و خنجر رو زمین لرزید ... هیرا تا به خودش بیاد

 ... خنجر رفت تو شکمش
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 ! من من _ اینم از تمرین

 : در حالی که با اخم چوبو از شکمش می کشید بیرون گفت

 هیرا _ می دونستم کارت درسته ولی تا این حد ازت انتظار نداشتم

 ابرومو چند بار انداختم باال

 امیر _ خوب نوبت منه

 ... من و هیرا بهش نگاه کردیم

 امیر _ وا چیه؟ منم یه چیز جدید براتون آماده کردم

 من _ چه چیزی؟

 امیر _ پشت سرتونو نگاه کنید

 سریع برگشتیم و به آتیش رو به رو خیره شدیم

 !من _ یا حضرت فیل

 امیر اومد نزدیک و بایه نگاه آتیشی که رو صندلی ایجاد شده بود رو خاموش کرد

 امیر _ بدون اینکه صندلی آسیبی ببینه

 : ابرومو انداختم باال و گفتم

 من _ ایول داری ناموسا

 خب؟ این االن یعنی چی؟ بدون اینکه صندلی آسیب ببینههیرا _ 

 تو تونستی آتیشو خاموش کنی و اما اگه بخوای با افراد آهمانت همچین

 کاری رو بکنی که هیچ فایده ای نداره

 امیر _ ِد نه ِد ... این برای خودمونه ولی این برای اوناست

 کرد ... صندلیبعد دوباره همون صندلی رو آتیش زد ... و بعد خاموشش 

 سوخته بود

 من _ هوی اوشگول مگه عمت پول صندلی رو داده بود ؟
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 امیر _ توهم ندادی که اینجوری حرص می زنی

 من _ کف گرگی میاما امیر

 امیر _ بینیم بابا ... مال این حرفا نیستی

 : هیرا دستشو گذاشت رو پیشونیش و گفت

 هیرا _ خدایا ... صبر فقط

 (م ترسناکش کنم ... خنده دارش باحال تره کهجون شوما نمی تون )

 من و امیر یه نگاه به هم انداختیم و خندیدیم و دستامونو کوبیدیم به هم

 وای که چه قدر حال میده عصبی کردن هیرا

 سرش و بلند کرد و یه جوری با اخم نگاهمون کرد که شلوارمو عنایت

 : فرمودم ... خندمو خوردم و گفتم

 داری من برممن _ اگه کاری ن

 : بلند شد و گفت

 هیرا _ هیچ گورستونی نمیری ... امیر ؟

 امیر _ بله ؟

 هیرا _ روی اون چیزی که بهت گفتم تمرین کن ... منم با میشا کار

 دارم

 : امیراخم کرد و گفت

 امیر _ الزمه حتما ببریش بیرون؟

 هیرا _ بهت یاد ندادن توکار بزرگ تر دخالت نکنی؟

 ق فرستاد بیرون و رفت تو اتاقش ... یه نگاه به من کردامیر نفسشو عمی

 که یه قدم عقب رفتم ... ابروهاشو انداخت باال و راه افتاد به سمت بیرون

 هــوف ... رفت سمت راست حیاط ... درختا رو کنار زد و منم مثل
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 االغ دنبالش ... واو اینجا کجاست؟

 ... یه مکان باحال که پر از وسیله های شکنجه بود

 بطری هایی که حاوی شاهپسند بود ... تیرهای چوبی ... خنجر های چوبی

 هیرا _ من اینجا تمام بچه ها رو آموزش دادم ... اونا از اینجا جون گرفتن

 : لبمو تر کردم گفتم

 من _ می خوای با من چیکار کنی ؟

 : یه تیر برداشت و دست کشید بهش و گفت

 هیرا _ یه کار خیلی بزرگ

 خودم اومدم از درد اخمـــــام رفت توهمتا به 

 ... هیرا _ هی نــــه ... بیشتر حواست و جمع کن

 ... یه تیر دیگه خورد تو پاهام

 نشستم رو زمین و با درد از پاهام درش آوردم

 من _ چیکار می کنی؟

 هیرا _ مگه تو نیروی محافظت کننده نداری ؟ از خودت دفاع کن

 ردم پایین ... تیر برخورد کرد به درخت پشتتا به خودم اومدم سرمو آو

 ... سرم

 هیرا _ خوب بود

 ... زود وایسادم ... نباید جلوی هیرا کم بیارم

 رفت سمت خنجرهای چوبی ... در یه آن بهم حمله کرد و کتفمو سوراخ

 کرد

 

 آی-
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 دستمو گذاشتم رودستش و خنجر رو کشیدم بیرون ... خنجر حاال تودستای

 بی خنجر رو پرت کردم سمتش که با دستش گرفتمن بود ... عص

 هیرا _ نشون بده خودتو

 رفتم سمت میز و تیرهای چوبی رو برداشتم ... دونه دونه سریع و در چشم

 کردم سمتش و اون جا خالی می دادبه هم زدن پرت می

 وایسادم ... در بطری شاهپسند رو باز کردم ... با این کارم خندش گرفت

 و خندید

 _ خوب داری پیشرفت می کنیهیرا 

 تیر رو فرو کردم تو بطری و در یه آن به سمتش پرتاب کردم ... ولی پیشیمون

 ... شدم ... من داشتم جرزنی می کردم ... با نگاهم تیر رو نگه داشتم

 ... نگاه هیرا از روی تیر به من کشیده شد ... نگاهش عمیق شد

 : فتتیر افتاد روی زمین ... با صدای آرومی گ

 هیرا _ اون چیزی رو که می خواستم رو به دست آوردم ... تو به عنوان

 یک جنگ جو کامال آماده ای

 خواست بره که با صدای من وایساد

 من _ متاسفم برای اون شب

 برگشت سمتم و لبخند مهربونی زد

 هیرا _ منم متاسفم ... االن که فکر می کنم آهمانت حق داره بهت حسودی

 !کنه

 ام جملشو درک کنم از جلوی دیدم محو شدتا بخو

 دستمو گذاشتم روی میز و نشستم رو صندلی ... لبخند ناخودآگاه

 رو لبم نشست ... جدا از اینکه ازش می ترسیدم ولی خیلی بهش اهمیت
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 می دادم

 با صدای در به سمت داخل رفتم ... در رو باز کردم ... رونالد دستش روی

 دور و برش ... برای اولین بار برای رونالد نگران شدمبازوش بود ... بچه ها هم 

 من _ رونـــالد؟ خوبی؟

 ... متعجب نگاهم کرد ... بازوش پر از خون بود

 رونالد _ خب بعد از اون اتفاق ناگوار و شوک آور این دومین شوکی بود

 که بهم وارد شد ... می بینی که عالیم

 : رو کردم سمت جوردن که تو فکر بود و گفتم

 من _ چه اتفاقی افتاده؟

 جوردن _ متاسفانه بهش حمله کردن ... اونم با خنجر مخصوص

 من _ وای نگید که اینم دوباره یه معمای تازست

 جیم _ دقیقا یه معمای قدیمیه ... خنجری که از درخت قدیمی که برای

 چهار هزار ساله پیشه ساخته شد و برای کشتن یه اصیله

 : و نشستم بغل رونالد ... بازوشو گرفتم و گفتم ابرومو انداختم باال

 من _ خوب میشی

 : لبخند بانمکی زد و گفت

 رونالد _ چیزی نیست که ... به قلبم نزده

 من _ هــــوف ... می تونم حدس بزنم از طرف آهمانت بودن

 : سرشو تکون داد و گفت

 رونالد _ و اینکه آهمانتو امشب خیلی عصبی کردم

 : تآدام مشکوک گف

 آدام _ چطور؟
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 رونالد لبخند پیروزی رو لبش نشست و دستشو کرد تو کتش و یه خنجر

 : چوبی مشکی رنگ که طرحای جالبی روش بود رو در آورد و گفت

 رونالد _ امشب عالوه بر اینکه دوستشو کشتم ... این خنجرم ازشون

 گرفتم

 : هیرا خوشحال گفت

 هیرا _ تو فوق العاده ای رونالد

 ین خنجر به چه دردی می خورهمن _ ا

 : میسن خنجر رو از دست رونالد گرفت و گفت

 میسن _ خب با این خنجر و البته کمک دوست ساحره شما میشه

 آهمانتو ُکشت

 ... ناباور نگاهش کردم

 من _ اینکه عالیه

 سارا _ آره عالیه ... ولی هرکسی نمی تونه با اون درگیر بشه

 : پوکر شدم و گفتم

 راست می گی من _ آره

 : در اتاق امیر باز شد و امیر گفت

 امیر _ همیشه یه راهی هست ... چه کمکی می تونم بکنم

 : آریزونا خنجر رو از دست میسن گرفت و بردش سمت امیر و گفت

 

 آریزونا _ سم دو رگه رو روش فعال کن

 : امیر ابروشو انداخت باال و گفت

 امیر _ باید جالب باشه



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

214 

 

 ه تو می تونی امیرمن _ می دونم ک

 با لبخند چشمکی بهم زد و چند تا از بچه ها همراهش به اتاق رفتن

 حاال من و آدام و هیرا و رونالد و میسن و الیزا نشسته بودیم دور هم

 : برای اینکه این جو خشک از بین بره گفتم

 من _ من برم قهوه بیارم نظرتون چیه؟

 الیزا _ کاش یکم ویسکی بخوریم

 : فتمبا اخم گ

 من _ حالتون به هم نمی خوره؟

 رفتم تو آشپزخونه و چندتا فنجون برداشتم ... همزمان گوشم هم فعال شد

 نمی دونم چرا ... صداشون خیلی آروم شده بود

 میسن _ بهتره بهش بگیم ... بالخره که ما قراره فردا صبح راهی شیم

 رونالد _ اون دختر خوبیه ... بهتره فردا بهش بگیم

 ا _ نه ... خودم االن بهش می گمهیر

 الیزا _ امیدوارم همه چیز خوب پیش بره

 مشکوک فنجونا رو گذاشتم تو سینی و اومدم بیرون ... خودمو بیخیال نشون

 دادم ... قهوه رو گردوندم و نشستم سرجام ... تلویزیون روشن بود ... بهش

 نگاه کردم ... اخبار پخش می کرد ... کاش خفه شه االن

 عی کردم بهش بی اهمیت باشم ... سرمو برگردوندم که دیدم بهمس

 ... زل زدن

 من _ چیه ؟

 رونالد _ می خوام یه خبر بد بهت بدم

 من _ زودتر وگرنه می خوره تو ذوقم ... ... نه اینکه همش درحال شنیدن
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 خبرای خوبم

 مهمگی خندیدیم ... یه خنده بیخود ... شاید دلمون می خواست یکمی بخندی

 میسن _ آهمانت جنگو شروع کرده ... فردا راهی میشیم

 : دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم

 من _ کجا باید بریم؟

 آدام _ تو نباید با ما بیای ... تو با جوردن می مونی و دو ساعت بعد از ما حرکت

 می کنی

 من _ خیلی خب ... حوصله مخالفت ندارم ... فقط کجا؟

 ن از شهرالیزا _ به سمت جنگل بیرو

 سرمو تکون دادم ... استرس نداشتم ... برای چی خدا می دونه

 هیرا _ خیلی آرومی

 : لبخند تلخی زدم و گفتم

 من _ کاش می شد رها و شایان و بابام و می دیدم

 ... آدام و هیرا نگاهم کردن و با لبخند بهم دلداری دادن

  

 میتمام شب و زل زده بودم به سقف ... بی خوابی خوناشا

 تصمیم گرفتم یکم تمرین کنم ... یه سر هم بزنم به کلیسا ... اینجا که

 مسجد نداشتن ... درسته مسلمونم ولی حضرت مسیح هم پیامبر ما مسلمونا

 بودن ... موهامو جمع کردم و چپوندم تو کاله سوییشرتم ... از پنجره پریدم

 زوزه گرگ ها میومد پایین و از خونه زدم بیرون ... سگم پر نمی زد ... صدای

 چشم هامو بستم و با سرعت نور به سمت کلیسا رفتم

 درشو باز کردم و وارد شدم ... شمع ها روشن بودن ... ولی هیچکسی نبود
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 ... آروم آروم قدم برداشتم ... نشستم یه گوشه و شمعی برداشتم

 اشک آروم از گونم سرخورد و ریخت پایین ... اه که چقدر حالم از خودم

 ه هم می خورد برای فراموش کردن اصلیتم ... من یه ایرانی بودم ولی رفتارایب

 غربی روم اثر گذاشته بود

 ... به خدا فکر کردم ... می دونستم هوامو داره ... مثل این همه سال ها

درسته گاهی زرای بیخود زدم ولی اگه هوامو نداشت من همون شب تو اون پارتی لعنتی می مردم ... 

 وامو نداشت که کاری می کرد سیما رو ُبکشمشاگه ه

 از بی صبری ... خیلی هوامو داشتی خدا جونم ... من بی لیاقتم ... من خیلی

 بی لیاقتم

 اشکامو پاک کردم و شمعو فوت کردم ... یه جوری بود دلم ... پیچ

 می خورد ... نگران فردا نبودم ... شاید می خوام بمیرم ... لبخند زدم

 ! ه! این قسمته که زندگی ما رو می سازههرچی قسمت

 بلند شدم و شمعو گذاشتم سرجاش و بااون یکی شمع روشنش کردم

 من _ شرمنده حضرت مسیح جونم ... بالخره منم یکی از بنده های خدام

 حتما نباید که مسیحی ها بیان اینجا هوم؟

 وتالبخندی به این دیوونگیم زدم و خواستم از کلیسا بزنم بیرون که د

 ... مرد هیکلی جلوم سبز شدن

 من _ اتفاقی افتاده؟

 ... به دلیل سقف بلند داخل کلیسا تاریکی افتاده بود روصورتشون

 صدای خور خور به گوشم خورد ... این صدا خیلی برام آشنا بود

 کم کم اومدن جلو و دندونای تیز و چشای زردشون نمایان شد

 !وای خـــدا گرگینه های آهمانت

 خوب اون جور که معلومه آهمانت خیلی بیشعوره ... برای اینکه من _
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 توهمچین جای مقدسی می خواد خون ریزی کنه

 بعد خندیدم ... اونا کامال جدی و برزخی نگاهم می کردن ... لبخندم عمق

 : گرفت و گفتم

 من _ خوب من آمادم

 بعد ژست بروسلی گرفتم ... یکیشون حمله کرد سمتم و افتاد روم

 پخش زمین شدم ... به سرعت برگشتم و اونو کوبوندم زمین که

 ... ناخنامو فرو کردم توگردنش و از جا کندمش

 اون یکی سمتم حمله ور شد ... جا خالی دادم و با نیروی محافظت کنندم

 از قلبم حفاظت کردم ... چون بیشور یه تیکه چوبم دستش بود

 ... م دوتا خوردمیکی می زد دوتا می خورد ... زر زدم یکی زد

 : خون دورلبمو پاک کردم و گفتم

 (من _ تو دیگه خیلی ِچِقری ) همون ِچِقر و بد بدن

 ... سمتش حمله کردم و دستمو دور گردنش حلقه کردم

 درد پیچید تو بدنم ولی با دست چپم قلبشو از جا کندم

 به نفس نفس افتادم ... خب خداروشکر زندم هنوز ولی فعال

 ... ذرخواهی کردم و از کلیسا زدم بیرونزیر لب یه ع

 !وقتی رسیدم خونه آب گلومو قورت دادم و ولو شدم رو تخت ... من خوبم

 

************ 

 جوردن _ میشا خوبی؟

 : لبخند زدم و درحالی که سعی می کردم خوب باشم گفتم

 من _ عالیم ... وقتشه حرکت کنیم؟



                 

 

 

  

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

218 

 

 : سرشو تکون داد و گفت

 خیلی راههجوردن _ آره ... 

 یه نگاه به خونه انداختم ... دلم خیلی برات تنگ میشه ... بالبخند تلخ بستمش

 ... و راه افتادیم

 یه ساعتی راه رفتیم ... چشام تار می دید ... عرق از سر و صورتم می چکید

 : تو این سرما من گرمم بود ... جوردن که وضعمو دید گفت

 جوردن _ همین جا استراحت می کنیم

 لو شدم روزمین ... آب گلوم خشک شده بود ... چشامو بستم وو

 : باز کردم ... هیــرا اینجا چیکار می کرد؟ لبخند زدم و گفتم

 من _ هیرا؟ تو مگه نرفته بودی؟

 هیرا _ حالت خوبه ؟! میـــشا؟ مـــیشا

 : بادیدن جوردن که جلوم نشسته بود گفتم

 من _ پس هیرا کوش؟

 دارم نگرانت میشم اونا چهار ساعته که رفتنجوردن _ حالت خوبه؟ 

 سرمو تکون دادم و خوابیدم روزمین

 جوردن _ بهتره راه بیفتیم ... هنوز راه هست

 ... من _ نمی تونم

 جوردن _ بلند شو تنبلی نکن

 رفتارام دست خودم نبود ... حمله کردم سمتش و کوبوندمش به دیوار

 ه کرد ... چهره آهمانت برام نمایانو غریدم تو صورتش ... متعجب به من نگا

 : شد ... داد زدم

 من _ کثافـــت ... تو باعث تمام این اتفاقاتی
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 میشـــا منم ... هی دختر منم جوردن _

 بهش نگاه کردم ... جوردن بود ... دستمو برداشتم و رفتم عقب

 من _ متاسفم جوردن ... متاسفم از قصد نبود

 ــرفه ... سـرفه پشت سرهمبعد افتادم به سرفـــه ... س

 ... نشستم روزمین و هرچی خون خورده بودمو باال آوردم

 : جوردن دویید سمتم و گفت

 جوردن _ هی؟ چه بالیی سرت اومده؟

 دلم نمی خواست بهش بگم ولی انگار متوجه شد ... به دستم که

 خیلی پوشونده بودمش نگاهی کرد و با یه حرکت آستینم و زد باال

 خـــدای من ، میــشاجوردن _ 

 من _ چیزی نیست ... بلند شو باید خودمونو برسونیم

 ... به سختی بلند شدم و شروع کردم راه رفتن

 جوردن _ چرا نگفتی یه گرگینه گازت گرفته؟

 من _ مهم نیست ... خوب میشم

 جوردن _ چرا میشا؟ می دونی چه قدر بده؟

 : لبخند تلخی زدم و گفتم

 ن ... ... باور کنمن _ من خوبم جورد

 : کالفه دست کشید تو موهاش و گفت

 جوردن _ اینجوری نمی تونی ادامه بدی ... باید پادزهر رو گیر بیارم

 خواستم حرفی بزنم که چشام سیاهی رفت و دیگه هیچی نفهمیدم

 چشام و باز کردم ... من روی تخت چیکار می کردم؟

 از شد و هیرا واردیاخـــــدا تخت خونه خودمون تو ایران؟ در ب
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 : شد ... لبخند زد و گفت

 هیرا _ هی دختر خوب داری شونه خالی می کنی

 : حیرت زده گفتم

 من _ هیرا؟ اینجا خونمونه ... تو ... تو اینجا چیکار می کنی؟

 ... هیرا _ خوب ... زیاد سخت نبود وارد شدن به خونتون

 دستمو نگاه کردم ... گاز گرگینه نبود

 ؟ من _ چیشده

 هیرا _ بهت قول میدم خوب میشی

 باتعجب نگاهش کردم که هیـــن

 پریدم و نشستم ... شروع کردم به ســــرفه کردن ... سرفه های خونی

 ... به دور وبرم نگاه کردم ... من توی چادر بودم

 هیرا _ میشا؟

 سریع به هیرا خیره شدم ... لبخند زد و اومد داخل ... نشست کنارم و

 : شت روسرم و گفتدستشو گذا

 ... هیرا _ دراز بکش دختر

 انقدر خسته بودم که بی هیچ حرفی دراز کشیدم ... هیرا مشغول نوازش

 کردن موهام شد

 هیرا _ چرا نگفتی بهمون؟

 درد بدی توگلوم بود ... سرم درد می کرد ... تمام بدنم درد می کرد

 ونو از دست بدیدمن _ مهم نبود ... نمی خواستم با یه مشکل دیگه روحیت

 لبخند زد ... زیبا و دلبرانه ... آقاوارانه

 هیرا _ چرا انقدر تو خوبی؟
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 لبخند زدم ... خوشحال شدم که هیرا انقدر مهربون شده باهام

 : آدام هم وارد شد ... چشای غمگینشو بهم دوخت و بالبخند تلخ گفت

 آدام _ حال قهرمان کوچولو چطوره؟

 : ابی حالی گفتمآب دهنمو قورت دادم و ب

 من _ عالی

 ... بعد خندیدم که سرفه کردم ... عرق از سرو روم می ریخت

 دستمو آوردم باال و نگاهش کردم ... زخم خیلی بزرگـــی بود

 آدام _ خوب میشی ... قول میدم عزیزم

 : دست دوتاشونو گرفتم و لبخند زدم ... یه سرفه کردم و گفتم

 ردای توی زندگیم هستید ... دوتا اسطورهمن _ شما دوتا قهرمان ترین ف

 آب دهنمو که خشک شده بود قورت دادم و ادامه داد : ( قول بدید )

 ... دوست باشید ... مثل قدیم ... هیچی دیگه از هم جداتون نکنه

 آدام _ تمومش کن ... داری خداحافظی می کنی؟

 من _ شاید

 ... آدام _ نه ... ما بدون تو هیچیم

 : هیرا دستمو فشار داد و گفت خندیدم ...

 هیرا _ ما دنبال پادزهریم ... تو خوب میشی میشا ... ما واقعا به تو

 احتیاج داریم ... به روحیت و انرژیت احتیاج داریم

 ... لبخند زدم ... چشام کم کم بسته شد ... بهشتو می دیدم

 خودش که نبود ... یه جای سرسبز بود ... بدون هیچ غصه ای

 ئیدم و می خندیدم ... صدای خنده های مردونه ای ازپشتمی دو

 سرم بلند شد ... برگشتم که هیرا و آدامو دیدم پشت سرم می دون
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 لبخندم عمق گرفت و بیشتر دوییدم ... پهن شدم رو زمین و دراز کشیدم

 خندیدم ... اون دوتام کنارم دراز کشیدن ... به آسمون نگاه کردم

 من _ مرسی که هستید

 تام دستاشونو گرفت ... رومو کردم طرف هیرا ... بالبخنددس

 نگاهم می کرد ... حاال می فهمیدم که من این مرد رو باتمام وجود

 دوست دارم ... به آدام نگاه کردم ... دوستانه هاشو خرجم کرده بود

 بهترین دوست دنیا بود ... البته رها و شایان و امیر جدا ... این بهترین دوست

 بود ... لبخند زدم و به آسمون خیره شدم و چشممو بستم ... ولی چشام باز شد دشمنم

 بادیدن بچه ها باال سرم لبخند زدم و سرفه کردم

 من _ چه خوابای قشنگی می بینم ... کاش واقعیت داشت

 ... هیرا _ داشتیم برات بهترین لحظه ها رو می ساختیم

 کلکا؟من _ یعنی ) سرفه ( به خوابم نفوذ کردید 

 بعد خندیدم ... امیر گریون نشسته بود باال سرم ... دستمو کشیدم

 رو صورتش ... چشام تار شد ... سعی کردم آروم باشم ... درد بدی

 توقلبم پیچـــید ... اخمام درهم شد ... ولی زود جمعش کردم

 من _ چی شده داداشی قشنگم؟ چرا توچشمات نشسته شبنم؟

 : با چشای اشکیش خیره شد بهم و گفت... 

 امیر _ بهم اعتمادی داری میشا؟

 : لبخند زدم و گفتم

 من _ خیلی ... بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی

 امیر _ پس تحمل کن ... به من اعتماد کن ... دارم پادزهر رو آماده می کنم

 کردملبخند زدم ... چیزی نگفتم ... اول به خدا بعد به امیر توکل 
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 همه رفتن بیرون به جز هیرا ... بازم مشغول نوازش موهام شد

 من _ خوب شد دارم می میرم و چهره مهربون تو رو دیدم

 لبخند زد

 هیرا _ همیشه باخودم درگیر بودم ... آهمانت چرا باید خاطرخواه من

 بشه ؟ عشق چجوریه؟ چرا آدام بهترین و شفیق ترین رفیقم باید باهام

 رصورتی که تو این همه سال و این همه قرن بازم من نتونستم باهاشلج بشه ؟ د

 بد باشم و تظاهر به بدبودن کردم ... اما حاال می فهمم ...عشقو می فهمم

 دارم احساسو می فهمم

 لبخند تلخ زدم ... شاید اگه حالم خوب بود این بهترین لحظه عمرم بود

 اشتبااینکه خیلی خوشحال بودم ولی دیگه فایده ند

 من _ فکر نمی کنی یکمی دیر شده ؟

 : عمیق نگاهم کرد و گفت

 هیرا _ نه ... البته می خواستم زودتر بهت بگم ولی غرورم نمی ذاشت

 ... از احساسم مطمئن نبودم ... می ترسیدم ... می ترسیدم از عشق

 میشا ... از اون روز که تو اومدی ... بااون کارهای شگفت انگیزت واقعا

 لحظه ها رو برام ساختی ... بعد این همه قرن عشقو با تو شناختم بهترین

 دختری از وطن خودم ... دختری از خاک خودم ... من بهت افتخار می کنم

 می خوام خوب شی ... می خوام مثل سابق شی... تا عاشقانه هامو خرجت

 کنم

 ... خندیدم

 ا جذبه ... زیباییمن _ هیرا ... بهترین مردی بودی که دیدم ... مغرور و ب

 بیش از اندازه ... ولی ... ولی نمی خوام با آدام بحث داشته باشی
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 هیرا _ اینا مهم نیست ... اگه توهم دلت با من باشه ... آدام تموم می کنه

 من دلم با آهمانت نبود و آهمانت دلش با من بود ... آدام از این ناراحت بود

 ... هرچند بد بودیم ولی بازمولی می شناسمش ... من هنوزم رفیقشم 

 . بهم اهمیت میده ... می دونم که می دونی آدام ... آدام بهت عالقه داره

 چیزی نگفتم ... شوک وارد شده بود بهم ... از یه طرف هیرا و از یه طرف

 ... آدام ... بلند شدم و ســرفه کردم ... خون ریخت رو لباسم

 : دستمو گذاشتم رو شونه هیرا و گفتم

 من _ من کارم تمومه

 ... رونالد _ اینطور نیست

 : برگشتم سمتش که با لبخند اومد کنارم ... در یه بطری رو باز کرد و گفت

 رونالد _ خب ببینم اینجا چی داریم؟ اوم ... یه دختر خوناشام مریض که

 یه گرگینه گازش گرفته و یه خوناشام اصیل که دردای دلشو گفته و یه

 دیگه که با استفاده از خونش و ساحره کوچک تونست پادزهرخوناشام اصیل 

 رو بسازه

 آدام وارد شد ... یکمی ناراحت می زد ... ولی لبخند زد و چشاشو روهم

 گذاشت

 رونالد _ هی دختر بهتره بخوری چون وقت نداریم

 بطری رو از دستش گرفتم ... شک داشتم ... ولی بازم مهم نبود ... مهم این

 ... زبون هیرا اون چیزی رو که می خواستم شنیدمبود که از 

 بطری رو بردم سمت لبمو شروع کردم به خوردن ... بطری رو فشار دادم

 ... و خونو تا تهش خوردم

 !از لبم جداش کردم و دراز کشیدم ... نفس نفس می زدم و چشام بسته شد
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  وچشامو آروم آروم مثل این فیلما باز کردم ... دستام و بردم باال

 کش و قوسی به بدنم دادم ... به دستم نگاه کردم ... جای هیچ گاز

 گرگینه ای نبود ... پس جواب داده ... بلند شدم نشستم ... کسی تو

 چادر نبود ... یاد حرفای هیرا افتادم و لبخند زدم ... ولی زود لبخندمو

 خوردم ... آهمانت! سریع بلند شدم ... هوای سرد جنگل برای من گرم

 بود ... خب من انسان نیستم ... سوییشرتمو تنم کردم و از چادر زدم بیرون

 بچه ها همشون درحال یه کاری بودن ... امیرم فقط یه گوشه نشسته بود

 ... و تمرکز می کرد

 من _ ســــالم

 ... همشون ثابت شدن و کم کم روشون به سمت من شد

 ... یهـو منفجر شدن ... ... جیغ و دست می زدن

 ... من _ خدا شفاتون بده

 هیرا لبخند دندون نما زد ... نگاهم روش ثابت موند ... دستم کشیده

 شد و فرو رفتم تو بغل یکی ... گرم بود ... لبخند زدم ... ازش جدا شدم

 ... آدام _ خوشحالم که برگشتی

 من _ منم خوشحالم که برگشتم تو جمعتون

 گاه کردم ... با سرعت رفتم تو بغلشلبخند زد و ازم دور شد ... به امیر ن

 من _ ممنونم ... ممنون امیری ... جونمو مدیونتم

 امیر _ وظیفه ی هر برادریه

 : بیشتر به خودم فشردمش که گفت

 امیر _ آخ آخ گردنم ... ولم کن میشا گردنم ترکید

 خندیدم و ازش جدا شدم ... سرحال بودم ... انگار روحیم برگشته بود
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 هم تو قسمت جستجوش هیرا رو سرچ کرده بوددوباره نگا

 مشغول خوردن کردن چوب ها بود ... سنگینی نگاهمو فهمید و بهم

 ... نگاه کرد ... لبخند محوی زد و آروم به سمتش قدم برداشتم

 : دستامو پشتم بردم و به هم گره زدم و گردنمو کج کردم و گفتم

 من _ اوم سالم

 : وای چه ضایع ... خندید و گفت

 هیرا _ علیک سالم

 : تک سرفه ای کردم و گفتم

 ... من _ چیزه ... هنوزم ... اوووم ... هنـــو

 : حرفمو قطع کرد و گفت

 هیرا _ آره هنوزم پای حرفمم ... هنوزم دوستت دارم

 قلبم که از وضعیتش هیچی نگید ... حتی صدای گرومپ گرومپش و هیرا

 هم می شنوید ... منم صدای قلب اونو

 _ خب واقعیتش ... فکر کردم سر دلسوزی اون حرفا رو زدی من

 : اخم کرد و گفت

 ... هیرا _ من واسه هیچ کس دلسوزی نمی کنم ... من دوستت دارم

 برای اولین بار و آخرین بار توی زندگیم عاشق شدم ... اونم عاشق تو

 سرخ شدم ... خجالت دخترونه ... مثل این اسکال از جلو چشمش دور شدم

 رفتم توی چادرم و دستمو گذاشتم روی قلبم ... اوف چه صدایی راه انداخته

 ... حتی خودمم می شنوم

 باصدای زوزه گرگ ها سریع از چادرم زدم بیرون ... تیر خورد تو بازوم

اخم کردم و از بازوم کشیدمش بیرون ... درست حدس زده بودم بهمون حمله کرده بودن ... دستامو 

 و محافظت کننده درست کردم کشیدم دور خودم
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 ... به امیر نگاه کردم ... سریع رفتم سمتش ... همه به هیاهو افتاده بودن

 ... جوردن نشست رو زمین و تیرکمونو گرفت دستش

امیر مشغول بود ... داشت لب می زد ... دستامو کشیدم دورش و محافظتش کردم خدا کنه جواب بده ... 

 فلز بستم ونگه داشتم موهامو باالسرم با یه تیکه

 گرگ ها به سمتمون حمله کردن ... با سرعت دوییدم سمتش و با لگد

 زدم بهش ... پرت شد اون ور ... هجوم خوناشاما و گرگ ها رو با چشم

 ... خودم می دیدم ... نباید بترسم ... من قوی ام ... من قوی ام

 ین ... از برخوردگرگه به سمتم حمله کرد ... جا خالی دادم ... خوردم زم

 پشمالوش به صورتم فهمیدم یه گرگ دیگست ... قلبم تند تند می زد

 دندون نیشامو نشونش دادم و تا به خودش بیاد روی پوستش قرار گرفت

 تا آخرین خونشو خوردم ... پرتش کردم اون ور ... زوزه یواشی از دهنش

 د ... ابرومو انداختمبیرون میومد ... یهو به انسان تبدیل شد ... یه دختر بو

 باال و چهار پتج تا پشتک زدم ... ) در این حین یه آهنگ خفن بزارید

 و حال کنید خخ( به سمت تیرهای چوبی رفتم ... بلد نبودم با تیرکمون

 کار کنم ... برای همین گرفتم دستمو به سمت خوناشامایی که درحال جنگ

 شت و نگاهم کرد ولببودن و نشونه گرفتم و پرت کردم ... میسن برگ

 : زد

 میسن _ ممنون

 لبخند زدم و سرمو تکون دادم ... به گرگ تبدیل شد و خور خور کنان

 ... به گرگینه ها حمله کرد ... کم کم آدام و یاراش هم به گرگ تبدیل شدن

 ... آدام خاکستری و نقره ای رنگ بود ... صدای پرتاب تیر رو شنیدم

 را بود ... با نگاهم ثابت نگهش داشتمنگاهم چرخید ... به سمت هی

 پسرک خوناشام با تعجب بهش نگاه کرد و نگاهش کشیده شد سمت
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 من ... لبخند زدم و تیرش خورد به قلبش

 امیر هم کم نمیاورد ... دان چهار کاراته داشت بچم ولی خطر داشت براش

 بوددوییدم سمتش و جلوش قرار گرفتم ... یه دختر در حال مبارزه باهاش 

 دندونای نیششو به نمایش گذاشت و منم شروع کردم باهاش به جنگیدن

 یه مشت زدم به صورتش که خورد زمین ... سریع نشستم روش و گردنشو

 : پیچوندم ... وایسادم و با نفس نفس گفتم

 من _ از من دور نباش امیر

 سرشو تکون داد ... تمام مدتی که می جنگیدم مواظب امیر هم بودم

 : ی داد رونالد به هیرا نگاه کردمباصدا

 ... رونالد _ هیرا مراقب باش

 یه خنجر مثل خنجر رونالد به سمت هیرا پرت می شد ... زود و سریع

 ... جلوی هیرا قرار گرفتم و تیر رو با دستم گرفتم

 : هیرا در گوشم زمزمه کرد

 ... هیرا _ الکس ... اون یه اصیله

.. اسم خدا رو گفتم و خنجر رو پرت کردم سمتش ... خورد تو قلبش ... سرمو تکون دادم و هدف گرفتم .

 خندیدم ... ایــــــول

 کم کم یارای آهمانت رو زمین افتادن ... چه گرگینه چه خوناشام

 ... رونالد _ موفق شدیم

 ... همه هــــورا کشیدیم

 من _ ولی آهمانت نبود

 ... آدام _ درسته ... اون یه ترسوئه

 _ اون صد درصد یه نقشه ای دارهآریزونا 

 : دیوید تیر چوبی که تو دستش بود رو کشید بیرون وگفت
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 دیوید _ باید به جای دیگه ای بریم

 ریکی _ نه بهتره اینجا بمونیم ... باالخره هر جا بریم اونم میاد

 امیر _ من اینجا رو حفظ می کنم

 ل حرف زدنو رفت و یه گوشه ایستاد ... دستاشو گرفت باال و مشغو

 ... شد

 حباب های سفیدی که دورمونو می گرفت می دیدم ... ولی کم کم رنگش از

 ... بین رفت

رفتم توی چادر ... خورده چوبایی که رو زمین بود و به گردنم فرو رفته بود رو از گردنم در آوردم ... 

 ... حاال خوبه جاشون از بین میره

 دازه هفت سانت فرو رفته بوددستم رفت سمت سینم ... یه چوب کلفت ان

 ... باالی سینم

 من _ آخ اوف

 کندمش که آدام وارد چادر شد ... سریع پیرهنمو درست کردم

 ... بازوهاش زخمی شده بود

 من _ حالت خوبه؟

 با لبخند سرشو تکون داد ... نشست و تکیه داد به چادر

 گفتم االن چادره خراب میشه ولی نه ایول داشت

 من _ آدام؟

 ام _ میشه بذاری من حرف بزنم؟ یه چیزایی هست که باید بدونیآد

 واقعیتش ترس داشتم ... از حرفایی که می خواست بزنه

 ولی فقط سرمو تکون دادم

 آدام _ رفاقتم با هیرا به هم خورد به خاطر عشق ... اما وقتی تو صلح

 ایجاد کردی تسلیم شدم ... دروغ چرا دلم برای رفیقم تنگ شده بود
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 نفرت دارم از آهمانت ... واقعا دیگه حتی یه سر سوزن هم بهش احساس ندارم

 ولی به تو ... آره راحت بگم بهت عالقه دارم ... ولی می دونم هیرا هم بهت

 عالقه داره ... برای اولین بار رفیقم به کسی عالقه مند شد و براش خوشحالم

 جا بزنم ... می خوام بکشمنمی دونم ... شاید جا زدن باشه ... ولی می خوام 

 بیرون تا رفیقم بیاد جلو و برنده بشه ... من بهت عالقه دارم و خواهم

 داشت میشا ... عشق تو خیلی زیباست ... تو قلبم همیشه نگهش می دارم

 ولی میدونو می دم دست رفیقم ... می خوام یه سوال ازت بپرسم

 مونه بودنبغض کرده بودم ... رفیق بود این ... دوتاشون ن

 من _ بپرس

 آدام _ بهش عالقه داری؟

 زل زدم تو چشماش ... نمی خواستم دلش بشکنه ولی الکی هم دلخوشش

 نباید می کردم

 : لب باز کردم و گفتم

 من _ آره

 : لبخند زد ... تلخ بود ... ولی با این حال گفت

 آدام _ بهترین انتخابو کردی ... براش بمون ... مراقب عشقش باش

 این زمینه تازه کارهتو 

 ... بلند شدم و رفتم ستمش نشستم جلوش

 من _ آدام تو خیلی خوبی ... منو ببخش

 ... تا به خودش بیاد بغلش کردم ... دستاش کمرمو حصار گرفت

 ارد شد ... شاید خداحافظی عشقش از منه ... نکشیدمشوک بهم و

 کنار ... ولی احساس گناه تو وجودم بود ... یکم همراهیش کردم و
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 : سریع ازم جدا شد و گفت

 آدام _ متاسفم ... ولی الزم بود

 : و بلند شد و از چادر زد بیرون ... دستمو کشیدم رو لبم و گفتم

 من _ خدایا منو ببخش

 : یرا وارد شد ... هــــــوف ... بهم زل زد و گفتبعد از اون ه

 هیرا _ تمام حرفاشو شنیدم ... کار بدیه نه؟

 خندیدم ... مثل بچه ها شده بود

 من _ نه اصال

 هیرا _ دلم برای روزای رفاقتمون تنگ شده ... می خوام برم دنبالش

 ولی قبلش باید یه چیزی بهت بدم

 ... مد جلوم و نشستمنتظر و متعجب نگاهش کردم ... او

 جعبه کوچیکی دستش بود ... بازش کرد و چشمم چهار تا شد

 هیرا _ با من ازدواج می کنی؟

 گرومپ گرومپ ... صدای قلب دوتامون بود

 من _ نمی دونم چی بگم ... هـــوف

 : خندید و گفت

 هیرا _ بگو بله

 : با لبخند نگاهش کردم و گفتم

 من _ بله

 : بالبخند دندون نما گفت

 هیرا _ خب االنه که قلبم کنده بشه

 بعد خندید ... آقاوارانه ... منم خندیدم ... دخترونه
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 هیرا _ بعد ازاینکه جنگ تموم بشه و پیروز بشیم به امید خدا برنامه داریم

 همگی بریم ایران ... چون دیگه خطری نداریم برای ایران ... همگی باهم

 ات خاستگاریت می کنممی خوام بیام خاستگاریت ... از باب

 خندیدم و قطره اشکی از رو صورتم سر خورد و ریخت پایین

 ... هیرا _ و یه چیز دیگه ... دیگه الزم نیست اون گردنبند رو بندازی

 ... این انگشتر کافیه ... امیر تونست روش ِورد و بخونه

 من _ امیرم خبر داشت؟

 هیرا _ آره ) خندید ( جاتو گرفتم از حرف زدن

 دم به بازوش و خندش بلند تر شد ... انگشتر رو ازش گرفتم ... شیکز

 وساده ... ... دستم کردم ... گردنبند رو باز کردم ... یادگاری ریکی بود

 من _ اینو هم نگه می دارم ... یادگاریه بهترین دوستمه

 ... لبخند زد و اومد جلو و پیشونیمو بوسید و سریع بلند شد و رفت دنبال آدام

 انگار تو رویا بودم ... با لبخند دراز کشیدم ... بعد از اون جنگ سخت این بهترین اتفاقیه که برام افتاد

 !ولی باید ببینم آینده چی برام نوشته

*** 

 از خواب بیدار شدم ... به ساعت تو دستم نگاه کردم ... دوازده شب بود

 نگشتر توی دستمیعنی من انقدر خوابیدم؟ سریع بلند شدم ... نگاهم به ا

 افتاد و لبخند زدم ... وای هیرا و آدام برگشتن بلند شدم و رفتم بیرون

 آتیش درست کرده بودن و نشسته بودن دور هم

 : رفتم سمتشون و نشستم روزمین ... هیرا بلند شد و گفت

 هیرا _ بیا بشین جای من

 : بچه ها با تعجب نگاهم کردن ... ولی امیر بلند شد و گفت
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 _ بیا جای من ... نیاز به نشستن رو زمین دارم امیر

 هیرا نشست و منم رفتم نشستم کنارش ... لبخند رو لب هردوتامون بود

 سرمو بلند کردم و به روبه رو نگاه کردم ... آدام بالبخند نگاهمون می کرد

 ... خیلی مرد بود

 زک کم حرف بالخره به حرف در اومد

 .. این تازه اولش بود ... من مطمئنمزک _ تعدادشون خیلی زیاد بود .

 آهمانت بیشتر از این یار میاره با خودش

 من _ ولی ما از پسشون براومدیم

 ... دیوید _ مشکل همینه ... آهمانت ضعیف ترین یاراشو فرستاده

 من _ وای نگید که دوباره می خواید ناامیدی حرف بزنید؟

 رونالد _ دقیقا

 ... چپ چپ نگاهش کردم

 ... چه ها واقعا نمی خوام توهین کنم ولی از این کاراتون متنفرممن _ ب

وقتی شما تونستید جون منو نجات بدین مطمئن باشید می تونید آهمانتو نابود کنید ... چرا یه ذره فقط یه 

 ذره اعتماد به نفس ندارید؟

 مایکل _ ما اعتماد به نفس داریم ولی آهمانت اعتماد به نفسش از ما بیشتره

 بت نگاهش کردم ... لبخند زد و دندوناش ریخت بیرونثا

 امیر _ بزنم ساقطش کنم؟

 من _ ببند تو یکی

 امیر _ ممنانم

 : رو کردم طرف بچه ها و گفتم

 من _ ما می تونیم ... قانون جذبو یادتونه؟

 : همه سرشونو تکون دادن ... لبخند زدم و ادامه دادم
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 ا رو هیچوقت فراموش نکنیدمن _ ما می تونیم ... و اینکه ... خد

 لبخند نشست رو صورت تک تکشون ... با صدای رونالد بهش نگاه کردم

 رونالد _ راستی شنیدم صدات خیلی قشنگه ... یه دهن برامون بخون

 ریکی _ راست میگه میشا ... دلم برای صدات تنگ شده

 ... نگاهش کردم ... ریکی کم حرف و گوشه گیر شده بود

 دل من برای تو من _ همینطور

 : زل زد بهم ... اشک از چشماش ریخت و گفت

 ریکی _ آره ... یادم نبود هه

روشو کرد اون ور ... از رفتارش تعجب کردم ... ... هیرا دستمو گرفتو فشرد ... دستشو رها کردم و 

 نشستم رو زمین کنار ریکی ... بچه ها با

 ... تعجب نگاهمون می کردن

 و نگاه کنمن _ ریکی ؟ هی ؟ من

 نگاهم کرد ... چشماش سرخ شده بود ... چشای عسلی قشنگش

 من _ چیشده دوستم؟ چرا از دستم ناراحتی؟

 ریکی _ ناراحت میشا؟ تو اصال از اون موقع که با اون جاستین لعنتی

 قرار گذاشتی منو یادت میاد؟ چیشد ؟ منکه دوستت بودم

 لبخند زد و چشماشو رو هم گذاشت ... ریکی رو بغل کردم لبمو گاز گرفتم و نگاهی به هیرا انداختم ...

 ریکی _ دلم برات تنگ شده بود بی معرفت

 اینو به فارسی گفت ... قلبم به درد اومد ... من چه قدر ابله بودم

 ریکی ، کسی که از اول این ماجرا پشتم بود و فراموش کرده بودم

 ام در هم شدسیدنی عصبی بلند شد و از جمع رفت بیرون ... اخم

 ... از هم جدا شدیم ... عسلی هاش برق زد

 ریکی _ امشب برامون می خونی؟
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 ... ... خندیدم

 من _ شما که فارسی بلد نیستید

 جیم _ فارسی قشنگ تره

 : لبخند زدم و گفتم

 من _ اکی ... ولی گیتارمو نیاوردم

 آریزونا _ من آوردم

 ... متعجب نگاهش کردم ... شیطون شده بود

 یزونا _ البته امیر بهم گفته بود بیارمآر

 به امیر که شیطون ابروهاشو باال می انداخت نگاه کردم

 ... آریزونا سریع رفت و گیتار رو برام آورد

 گرفتم دستمو هیرا هم نشست کنارم ... لبخند زدم و باعشق نگاهش کردم

 ... من _ این آهنگو می خونم برای نابودی آهمانت

 : رحمی گفتمبعد با تمام بی 

 "من _ اگه می شنوی بدون ازت "متنفرم

 : رو کردم طرفشون و گفتم

 من _ می خوام شاد بزنم ... امیر ؟ ریتم و بگیر دستتو تنبک بزن

 خندید و سرشو تکون داد ... چند تا سرفه کردم و تارمو به صدا

 در آوردم

 تماآهنگ احمد سعیدی به نام ) تو بخند ( )قبلش بگم فوق العادست ح

 : ( گوش کنید

 آرومم وقتی اینجایی، با تو شیرینه تنهایی

 (اسممو صدا بزن عشقم، بااون چشمای دریاییت )هیرا رو میگه خخ
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 تو بخند با نگات به دلم جادو شده، چی بگم وقتی دستم پیش تو رو شده

 تو بمون تا ابد، واسه ی این دیوونه

 چی بهم می گذره، کی غیر از تو می دونه؟

 ( خندیدم و شاد می خوندم امیرم همراهیم می کرد و میزد به میز چوبیمی  )

 تو این دنیای وارونه، با تو عاشقی آسونه

 نفسم این هواتو دارم، عطرتو جنس بارونه

 تو بخند با نگات به دلم جادو شده، چی بگم وقتی دستم پیش تو رو شده

 تو بمون تا ابد، واسه ی این دیوونه

 ی غیر از تو می دونه ؟چی بهم می گذره، ک

 دستمو از رو گیتار برداشتم و جیغ زدم ... همه خندیدن و چند تاشون )

 ( بلند شدن رقصیدن مثال جنگ بود

 : داد زدم

 آرومم وقتی اینجایی، با تو شیرینه تنهایی

 اسممو صدا بزن عشقم، با اون چشمای دریاییت

 تم پیش تو رو شدهتو بخند با نگات به دلم جادو شده، چی بگم وقتی دس

 تو بمون تا ابد، واسه ی این دیوونه

 چی بهم می گذره کی غیر از تو می دونه

 : دستمو کشیدم رو گیتار و داد زدم

 من _ نابـــودی دشمنامون

 امیر _ هیـپ هیـــپ

 همه باهم _ هــــــورا

 خندیدیم ... هرکی این وضع ما رو می دید فکر می کرد خل شدیم
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 ذوق کردم و خواستم بپرم بغلش ولی پشیمون شدم هیرا خندید ...

 : آدام خنده کنان گفت

 آدام _ دیوونه ای دختـــر دیوونه

 : گیتار و گذاشتم کنار و گفتم

 من _ شک نکن

 : خندید ... میسن که درحال خندیدن بود خندشو خورد و گفت

 ... میسن _ اوپـــس

 ... و بعد به پشت سرمون نگاه کرد ... همه برگشتیم

 قشــنگ هفت هشتا سکته رو زدم

 من _ اوه خدای من ،

 : آب دهنو قورت دادم و زمزمه کردم

 من _ سپهر

*** 

 متعجب و مات زده به جنی و سپهر خیره شده بودم

 من _ اینجا چیکار می کنید؟

 : جنی نگاهی به سپهر انداخت و خطاب به من گفت

ش سپهرم می دونه ... اون االن یه ماهی هست تبدیل جنی _ می دونم که همه چیو می دونی ... مطمئن با

 به گرگینه شده

 : داد زدم

 من _ چــی؟

 : سپهر نگاهشو انداخت زمین ... هیرا دستمو گرفت و درگوشم گفت

 هیرا _ آروم عزیزم

 من _ سپهر ... این ... این ... امکان نداره
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 سپهر _ من عاشق جنی هستم ... خودم این انتخابو کردم

 نگفتم و فقط نگاهش کردم ... نفسم و فوت کردم بیرونهیچی 

 من _ جنی تو اینجا رو از کجا پیدا کردی؟

 جنی _ به کمک دوستم ... اون یه ساحرست ... از خون سپهر استفاده کردیم ... چون اون پسرعموته

 من _ سپهر تو می دونی من چی هستم؟

 : نگاهم کرد و سرشو تکون داد ... کالفه گفتم

 خدای من ... چرا این اتفاق باید برای توهم میفتاد؟ من _

 جنی _ ببین میشا ما نیومدیم دعوا و بحث ... می دونم به کمک احتیاج

 دارید ... درباره گروهتون شنیدم که غوغا کردید ... گروه خوناشاما و گرگینه ها

 من هم به خاطر سپهر که عاشقشم و هم به خاطر اینکه بد از آهمانت ضربه

 وردم ... اون می خواست به سپهر آسیب برسونه ... من جلوش وایسادمخ

 برای همین من و از اون گروه کذایی پرت کرد بیرون ... االن فکر انتقامم

 می خوام کمکتون کنم ... قســــم می خورم ... من و همسرم فقط برای کمک

 اومدیم

 : آدام بالبخند گفت

 ... امــــ آدام _ این لطف تو رو می رسونه جنی

 : سپهر حرفش و قطع کرد و گفت

 سپهر _ این نه تنها یه کمک دوستانست بلکه نجات جون دوست بچگیامه

 ... لبخند زدم بهش و زیر لب ازش تشکر کردم می ترسیدم از اینکه سپهر وارد این ماجرا بشه

 ... یمن _ می ترسم ... تویه تازه کاری ... وفکر کنم یه بار هم بیشتر تبدیل نشد

 سرشو تکون داد ... من خودم هم تازه کار بودم ... شاید چهار یا پنج ماه می گذشت

 ... جنی _ بهتره بخوابی میشا ... تو نیاز به استراحت داری ... فردا روز سختی رو در پیش داریم
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 : سرمو تکون دادم و گفتم

 ... من _ نیازی نیست ... امشب من بیدار می مونم

 ... هیرا بیداریم ... تو استراحت کن ... بدنت هنوز ضعیفه آدام _ نه من و

 ... من _ نه من از خون یه گرگینه دشمن تغذیه کــــــ

 !هیرا _ میــشا

 : تسلیم شدم و گفتم

 ... من _ خیلی خوب ... چشم ... ولی شماهم خسته اید

 سپهر _ منم بیدار می مونم

 پسرا همگی بلند شدن

 ستراحت کنن و ما مردا شیفتامونو تا صبح دونه بهمایکل _ بهتره خانوما ا

 دونه عوض می کنیم ... نیکول عزیزم برو استراحت کن

 نیکول بوسش کرد و بلند شد ... ... اه اه

 ریکی _ فکر خوبیه ... منم می رم استراحت

 هیرا _ کجا تشریف می برید؟

 : لبخندی زد و گفت

 ریکی _ خب اوم خواب

 هیرا _ غلطای شور شور

 من _ عشخم گه خوری های شورشور نه غلطای شورشور

 هیرا _ همون که تو گفتی ... مهم اینه که منظورمو رسوندم

 ریکی _ وایسا ببینم ... تو گفتی عشخم؟

 : هول گفتم

 من _ من؟ کی؟ تو؟ اون؟ شما؟ خدا شفات بده من رفتم الال شب بخیر
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 ... یدنوبعد زود رفتم تو چادر ... امیر و هیرا و آدام خند

 ... هـــــــوف نزدیک بودا

 آریزونا _ چی نزدیک بود؟

 سوییشرتم و درآوردم و پرت کردم تو صورتش ... دخترا خندیدن

 من _ تو به ذهن من نفوذ کردی؟

 آریزونا _ خل می زنیا میشا ... من که نمی تونم وارد ذهنت بشم

 : دستمو گذاشتم رو سرم و گفتم

 ردم خخمن _ گرفتم ... بلند فکر ک

همشون دراز کشیدن و پتو رو کشیدن رو خودشون ... شروع کردم شمردن ... جنی هم اومده بود ... 

 : نمی دونم چرا بهش اعتماد کردم دلم روشن بود خب هفت نفر بودن ... دستامو کشیدم باال و گفتم

 من _ نفــس کش

 

 پریدم روشون که جیغشون رفـت هوا ... شروع کردن به زدن

 کال من همین بودم ... حتی با فامیل هم می رفتیم بیرون چادر می زدیم من ...

 آخر شبا این کار رو می کردم ... یادش بخیر

 : جوردن هول وارد چادر شد و گفت

 جوردن _ چه اتفاقی افتاده؟

 : الیزا با خنده گفت

 الیزا _ هیچی این میشای دیوونه هممونو نابود کرد

 کفشم و پرت کرد طرفم و رفت بیروندستمو تکون دادم که جوردن 

 چه قدر خوب بود که بهشون روحیه می دادم ... چون روحیه و انرژی باال

 همیشه باعث پیروزی میشه

 خودمو زوری جا کردم بین آریزونا و جولیا و بعد از اینکه کلی اذیتشون کردم
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 خور و پوفم رفت به هــوا

****** 

 م رو گلوم که با لمس یه دستاحساس خفگی می کردم ... دستمو گذاشت

 دیگه رو گلوم سریع چشامو باز کردم ... با دیدن آهمانت باال سرم چشام

 تا حد ممکن باز شد ... دست و پا زدم ... داشتم خفه می شدم ... چشام بسته

 ... شد که هیـــن ... نشستم ... خواب نبود ... نه خواب نبود

 نفوذ ذهنی شده بود ... بچه هاعرقو از روی صورتم پاک کردم ... بهم 

 خواب بودن ... دوباره دراز کشیدم و سعی کردم بدون اینکه به چیزی

 فکر کنم بخوابم ... فکرم مشغول بود ... اگه بالیی سرمن یا امیر بیاد

 ... چی جواب خانواده هامونو بدن؟ یا جواب رها و شایان

 ... بغض کردم ... خدا می دونه دیوونه وار دلتنگشونم

 با صدای خش خش دوباره چشمام باز شد ... ای بابا ... سریع از چادر رفتم

 ... بیرون ... با دیدن هیرا تعجب کردم

 من _ هیرا؟

 : با دیدنم لبخند زد و گفت

 هیرا _ موفق شدم ... بیدارت کردما

 من _ نه بیدار بودم ... چیزی شده؟

 : اومد نزدیکم و گفت

 اومدم بهت شب بخیر بگمهیرا _ شیفت من تمومه ... 

 : خندیدم و گفتم

 من _ دیوونه

 : دستشو گذاشت رو موهام و گفت
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 هیرا _ دیوونگی هم عالمی داره

 : بعد جدی شد و گفت

 هیرا _ تو ایران هم بد حجاب می گشتی؟

 : لوچامو جمع و جور کردم و گفتم

 من _ اوم خوب ... من با همه راحتم

 تم ولی از خیر آستین کوتاه و تابهیرا _ درسته از خیر موهات گذش

 و دامن نمی گذرم

 لبخند زدم و خواستم برم توبغلش ... که زودتر بغلم کرد ... چنان آرامشی

 وارد وجودم شد که هیچ وقت دلم نمی خواست از دستش بدم ... حاال می ترسیدم

 از وجود آهمانت ... از وجود رقیب

 سرمو انداختم پایین به سختی از بغلش بیرون اومدم و از خجالت

 هیرا _ چی میشه زودتر تموم بشه این جنگ؟

 : خندیدم ... لبای داغش پیشونیمو لمس کرد و آروم زیر لب گفت

 هیرا _ شب بخیر عزیزم

 من _ شب تو هم بخیر عزیزم

 با لبخند از هم جدا شدیم و رفت تو چادرش ... به جوردن و ریکی

 ... که شیفت وایساده بودن خیره شدم

 من _ شبتون به خیر دوستای گلم و همینطور فضوال

 برگشتن سمتم و خندیدن

 سرمو تکون دادم و رفتم تو چادر ... دراز کشیدم سرجام و پتو رو کشیدم

 : رو خودم ... دستای آریزونا دورم حلقه شد ... لبخند زدم ... درگوشم گفت

 بهت احتیاجآریزونا _ ممنونم که هستی ... ممنونم که عاشقش کردی ... 
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 داشت

 دستشو فشردم ... حیثیتم رفت

 چشمامو بستم و بهترین رویایی رو که تونستم از هیرا تصور کردم

** 

  

 از چادر اومدم بیرون و کش و قوسی به بدنم دادم که یهو یکی قلقلکم

 داد ... زدم زیر خنده و دوال شدم ... ای کثافت کی بود؟

 نبالش کردمبه آدام که می خندید نگاه کردم و د

 من _ جرات داری وایسا

 خندید و زبونش رو انداخت بیرون ... بچه ها می گفتن و می خندیدن

 انگار که نمی خواستیم لحظات شاید به اصطالح آخرمون رو غمگین

 ... باشیم

 رونالد _ ما پسرا تمام شب و شیف بودیم ... هممون ... االن نوبت

 ... دختراست

 خواب رفت ... ریکی و جوردن و کم کم و بعد رفت تو چادر و به

 جیم و زک و مایکل و میسن و سپهر و آدام به چادرا رفتن ... دیوید لقمه رو

 چپوند تو دهنش و رفت تو...چادر ... ما دخترا موندیم

 الیزا _ هی بیچاره رومان

 من _ راستی کوش؟

 سیدنی _ دقیقا پشت سرت

 ست کردن آتیشهبرگشتم که دیدم چشاش قرمز شده و مشغول در

 به ساعت تو دستم خیره شدم ... چشمام بادکنک شد ... برای اولین بار
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 ... تو عمرم زود بیدارشدم ساعت پنج صبح

 : رومان هم بلند شد و گفت

 رومان _ خیلی خوب دخترا اینم از آتیش ... من رفتم استراحت

 : با دستم ب*و*س فرستادم براش و گفتم

 من _ صبحت بخیر

 اونم ب*و*س فرستاد ... کال خودم خلم اینا رو هم خل کردمخندید و 

 سارا خندید و سرشو تکون داد

 جولیا _ یه نظریه خاص دارم بچه ها

 نیکول _ بفرمایید

 جولیا _ امیر شیفت نبوده ... نظرتون چیه؟

 خندیدم ... عوضی گریم هم بهشون اضافه شده

 من _ موافقـــم

 : بعد داد زدم

 من _ امــــــیر؟

 : و هم اکنون صدای عربده رونالـــــــد

 رونالد _ میذاری کپه مرگمونو بــذاریم

 من _ باشه بــــذار

 : دخترا خندیدن و امیر برزخی از چادر اومد بیرون و گفت

 امیر _ خر نفهم من دیشب کال تمرکز داشتم ... االنم می خوام بخوابم

 خفه شید

 ... فش خورد تو شکممخندمون بلند تر شد که از تو چادر یه ک

 : آریزونا دلشو گرفت و گفت
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 آریزونا _ وای خدای من ... تا حاال تو عمرم انقدر نخندیده بودم

 من _ دروغ گو ... دیشب عمه ی من بود داشت زمین و گاز می زد؟

 ... دخترا به ضایع شدنش خندیدن

 ... جنی _ اوه اوه ... یواش سپهر خستست

 ا لبخند دهنشو بست ... شوهر ذلیل خاک بریه جوری نگاش کردیم که ب

 .. سر

 دور آتیش نشستیم و شروع کردیم حرف زدن ... مثال داشتیم نگهبانی

 می دادیم

 ... آریزونا یهو رفت تو خودش ... متوجهش شدم ولی لبخند زد

 : یه یک ربعی گذشت و آریزونا با هول گفت

 " " اون اینجاستآریزونا _ اوه خدای من ... اونا اینجا هستن ... 

 نیکول و الیزا به سمت چادر پسرا رفتن و اعالم آمادگی کردن

 نه وای بدترین لحظه ... اونا االن خسته هستن ... باید باتمام نیروم ازشون

 ... محافظت کنم ... همشون ریختن بیرون و سالح به دست شدن

 شار اومدبا نگاهم یواشکی همشون و حفاظت کردم ... بگذریم که کلی بهم ف

 و خون دماغ شدم ... ولی واقعا نمی تونستم مرگ بهترین دوستامو ببینم

 حاال همگی آماده تو میدون جنگ بودیم و منتظر ... کم کم صدای پاهاشون

 به گوشمون می خورد ... استرس داشتم از دیدن رقیبم ... هیرا پشت سرم

 چیزی رو لمسقرار گرفت و دستمو گرفت ... دستش و فشردم ... ولی یه 

 : کردم ... صدای رونالد از دور به گوشم رسید

 رونالد _ این کار به عهده توئه میشا ... تو می تونی آهمانت رو نابود

 ... کنی
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 سرمو تکون دادم من می تونستم آره

 شاید برای من که بدترین موجود دنیام مسخره باشه ولی با شنیدن صدای

 : گرگاشون زیر لب گفتمپاهاشون و سالح هاشون و خور خور 

 من _ بسم هللا الرحمن الرحیم

 لشکرشونو از دور دیدیم ... سرم درد گرفت ... دختری سفید پوش

 از اون دور پیدا بود که گروهو رهبری می کرد ... نزدیک و نزدیک تر

و  شدن ... تا اینکه بالخره تو فاصله بیست متری از ما ایستادن ... دخترک شنلو از سرش درآورد

 ... صورتش پیدا شد

 آهمــانت ... ... زل زده بود به من ... منم به اون ... خنجر رو فرستادم

 : تو آستینم و ازش محافظت کردم ... صدای رساش به گوشم خورد

 آهمانت _ میشای جوان

 لبخند زیبایی زد ... این دختر زیبا و حیله گر بود

 آهمانت _ همینطور جانشین ولی رقیب من

 گرفتم تخس باشم ... اگه اون با آروم حرف زدن می سوزونه منم تصمیم

 تخس حرف زدنم ریششو می سوزونم

 ... من _ رقیب؟ تا جایی که یادم میاد هیرا عالقه ای بهت نداشت

 : لبخندش پررنگ تر شد و گفت

 آهمانت _ گستاخ ولی زیبا

 من _ شعر می گی؟ واسه کتاب جدیدت؟

 . ریکی تک خندی زد و با سرفه جمعشبچه ها می خواستن بخندن ..

 کرد ... آهمانت نگاهش به من بود و لبخند حرص درارش رو لبش

 ریکی _ آخ

 بهش نگاه کردم ... تیر تو کتفش رفته بود ... درش آورد و به من نگاه
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 : کرد ... زیرلب گفت

 ریکی _ کار می کنه ... ولی فیلم بازی کردم

 

 روی زمینو شنیدمخیالم راحت شد ... صدای قدمهاش 

 آهمانت _ دلم می خواد بخندم ... به هیرا ... یعنی من از این دختره ی

 داهاتی بی سر و پا کم تر بودم؟ اوه معلومه که نه ... این توبودی که لیاقت

 عشق پاک منو نداشتی ... وهمینطور تو پسرعموی ابله ... به راحتی من

 اتی؟و فراموش کردی و چسبیدی به این دخترک داه

 : هیرا و آدام همزمان پوزخند زدن ... مثل خودش قدم برداشتم و گفتم

 من _ درسته از پشت کوه اومدم ... ولی با هلی کوپتر اومدم ... این یادت

 باشه ... من ایرانیم ... از نسل کوروش ... از نسل رستم و سهراب ... از نسل

 جنگجوهای بزرگ و قوی آرش کمانگیر ... از نسل سیاوش ... از نسل سورنا و

 آریایی ... من و هیرا آریایی هستیم ... از رجز خونی ایرانی ها شنیدی نه؟

 االن دارم برات رجز می خونم ... آهمانت ... تو عوضی ترین و آشغال ترین

 فرد تو این جهان هستی ... من ... شیرزن ایرانی ... تو دخترک بی سرو پا

 !رو به مرگ دعوت می کنم

 ... بلند و بلند تر ... چشمای نقره ایشو حاله از سرخی گرفت وخندید 

 : از عصبانیت داد زد

 آهمانت _ خفــه شو

 و بعد به سمتم حمله کرد ... دستامو بردم باال و نیرومو فرستادم سمتش

 ولی اون قوی تر بود و از نیروی دورگه ایش استفاده کرد و منو پرت کرد

 . همه داد و فریاد زدن و با صدای آدام به جنگرو زمین ... ولی بلند شدم ..
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 رفتن

 آدام _ حمـــــله

 و به گرگ تبدیل شدن و حمله کردن ... آهمانت به سمتم اومد ... یقم و

 : گرفت و گفت

 آهمانت _ تاحاال کسی جرات نداشته با من اینجوری حرف بزنه ... دختره ی

 بی سر و پای ایرانی

کمش ... حمله کردم سمتش و موهای سفیدشو کشیـــــدم ... جیغ زد و عصبی شدم و با مشت زدم تو ش

 محکم با آرنجش کوبید به شکمم که پرت شدم

 و خوردم به درخت ... خون از دهنم ریخت بیرون ... شنلشو کند و باسرعت

 به سمتم دویید که منم پریدم و باهم جنگیدیم ... باالخره تمرینا داشتن

 ... جواب می دادن

 ... و تودستش گرفت و پیچوند ... ناخنامو فرو کردم توگردنشموهام

 ولم کرد و بالبخند رفت سمت سپهر که به گرگ تبدیل شده بود و باهاش

 درگیر شد ... نه نه نه ... باید خودم باهاش می جنگیدم ... همه بچه ها سخت در

 تشون حملهبه سم ...درحال جنگ بودن ... تعداد اونا بیشتر بود ولی ما قوی تر 

 کردم و چندتاشون و سرشونو کندم و چند تا دیگه هم قلبشونو در آوردم

 باصدای زوزه مایکل برگشتم و دستامو به سمتش دراز کردم ... اشعه

 سفید رنگ به سمتش رفت ... خون دماغ شدم ... مایکل جون گرفت و به سمت

 همانتو می شنیدم برگشتم و جاخالی دادمگرگ دشمن حمله کرد و تیکه پارش کرد ... ... صدای قدمهای آ

... 

 : پرید و با پاهاش زد تو صورتم و افتادم رو زمین ... نشست روم و گفت

 آهمانت _ کارت تمومه

 دستشو گذاشت رو گردنم ... دستمو گذاشتم رو دستش ... گردنمو می خواست
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 ... بپیچونه ... زور می زد

 من _ آهه

 ... بود ... باهم مشغول جنگیدن شدنموهاش کشیده شد ... ... هیرا 

 چند تا گرگ بهم حمله کردن

 من _ بیاین پسرا که حسابی تشنم

 با خور خور سمتم حمله کردن و منم پریدم و افتادم روشون ... زوزه می کشید

 دندونای نیشمو درآوردم و کردم تو پوستشون ... تاآخرین قطره

 له کردم ... موهاشو گرفتمخون دور لبم و پاک کردمو به سمت آهمانت حم

 هیرا متعجب نگاهم کرد

 من _ متاسفم ... این برای خودمه

 : با مشتی که آهمانت به صورتم زد تلو تلو خوردم ... خندیدم و گفتم

 من _ تویه دختر بدبختی می دونی برای چی

 سوالی نگاهم کرد و پوزخند زد

 من _ چون دیگه هیچ کدوم از یارات زنده نیستنچ

 به دور و بر نگاه کرد ... دوتا از یاراش درحال جنگیدن بودن کهعصبی 

 رونالد سر یکی رو کند و آتیش گرفت روش ... و اون یکی هم توسط

 زک تیکه پاره شد

 ... من _ خب خانوم دورگه ... یه حرفی قبل از مرگ بهت بزنم

 هیرا هیچ وقت عاشق تو نبود ... عاشق منه ... من ... می بینی؟ آدام

 ... زت متنفره متنــفر برای اینکه بااحساساتش بازی کردیا

 ... منم ازت متنفــرم ... چون اذیتم کردی

 : با صدای رونالد نگاهش کشیده شد سمتش
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 ... رونالد _ همینطور من آهمانت

 آهمانت _ هه ... تو ... تو که برادر من بودی ... هان؟ برادر ضد من شدی ؟

 : رونالد پوزخند زد و گفت متعجب خیره شدم بهشون ...

 رونالد _ ما هیچ وقت خواهر و برادر نبودیم آهمانت ... من از اولم ازت متنفر

 بودم ... به خاطر پلیدی درونت ... به خاطر مرگ مادر ... به خاطر مرگ سوالن

 آهمانت _ خوبه ... خیالم راحت شد که ازم متنفری ... خب کی قراره منو بکشه؟

 ... بعد خندید

 من _ مـــــن

 : با این کلمه از خنده دلشو گرفت و گفت

 آهمانت _ باشه باشه زودتر بیا کارتو تموم کنم

 من _ آسمون االنه که بریزه

 : آدام اومد جلو و گفت

 ... آدام _ بهتره به من واگذارش کنی

 من _ نه آدام ... من خیلی عذاب کشیدم این چند وقت و تقصیر این عوضی

 خوام خودم کارشو تموم کنمبوده ... می 

 : آهمانت دست زد و بعد دست به سینه وایساد و گفت

 آهمانت _ زودتر ... نوبت به بقیه هم برسه

 

 نگاهش کردم ... سعی کردم نگاه های نگران بچه ها رو فراموش کنم

 : ریکی لب زد

 ریکی _ امیر مراقبته

 ... سرمو تکون دادم ... آهمانت ابروشو انداخت باال
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 ه سمتش حمله کردم و جاخالی داد ... تیرهای چوبی که بهش می زدمب

 و جاخالی می داد ... حرفه ای بود ... االن وقتش بود ... اون روش گول زدن

 : دستمو گذاشتم روسرم و داد زدم

 ...آخخ سرم -من

 آهمانت ایستاد و نگاهم کرد ... می خواست مطمئن بشه ... زیرلب به فارسی

 : گفتم

 امیر شروع کنمن _ 

 فشار بهم وارد شد ... به امیر گفته بودم ... اول مخالفت کرد ولی باالخره راضی

 ... شد

 خون باال آوردم ... صدای خنده آهمانت به گوشم خورد

 

 آهمانت _ این بود؟ یکم بیشتر تالش می کردی

 اومد نزدیکم و موهامو گرفت و سرم بلند کرد ... بهش نگاه کردم

 پاشید بیرون و فریـــــاد زد خون از دهنم

 آهمانت _ خب بهتره که دوستاتو زجر کش کنم هوم؟

 خواست سرمو بکنه که سریع بلند شدم و چوبو کردم تو قلبش

 متعجب چند لحظه نگاهم کرد ... ... سریع چوبو از قلبش کشید بیرون

 لعنتی نباید دستمو برمی داشتم ... خندید و یکمی رنگش عوض شد

 سمتمو دستشو گذاشت رو سرمحمله کرد 

 آهمانت _ منکه عذابشو کشیدم حاال نوبت توئه

 فشــار قوی که توسط دست آهمانت به سرم وارد شد

 ... بدترین درد دنیا بود ... از درد جیـــــغ های دردناک می زدم
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 خونشو گذاشت رو لبم و به خوردم داد ... بلند شد و با چوب خواست

 تی به سمت چوب اصیل رفتم و تا برگشتبهم حمله کنه که به سخ

 فرو کردم توقلبش و نگهش داشتم ... تا به خودم اومدم یه چوب فرو رفت

 تو قلبم

 تار می دیدم ولی دیدم که آهمانت جلوم خون باال آورد و چوب توقلبش آتیش

 ... گرفت و کم کم خودشم آتیش گرفت

 ... ات بدم ... ولیهه ... این بود قسمتم ... این بود که رفیقاماو نج

 متاسفم ولی االن چشمام داره سیاهی میره

*** 

 نمی دونم چقدر یا چند وقت بود که سیاهی منو فرا گرفته بود ولی باید

 اتفاق می افتاد ... انگار که تو دریایی بزرگ درحال غرق شدن بودم و ناجی از

 راه رسید و دستمو کشید و اینجوری بود که من چشمام باز شد

 ــینهــ

 نفس نفس ... تیک تاک ساعت ... صدای کتری روی گاز ... من خوناشامم

 شنواییم دقیق شده ... اما من که ... به دور و برم نگاهی می اندازم ... اتاقم

 !همه چیز یادم میاد ... آهمانت و من ... من آهمانتو کشتم و اون منو

 : گفت دراتاقم باز شد و ریکی نمایان شد ... با دیدنم بلند

 ریکی _ خدای من! تو ... تو زنده ا

 چیزی نگفتم ... احساس عجیب و غریبی داشتم ... همچین حسی رو تا حاال

 ... تو دوران خوناشامیم نداشتم

 ... ریکی _ من برم به بقیه خبر بدم

 و زود از اتاق زد بیرون ... به سینی که ریکی روی میز گذاشته بود خیره
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 چهار دست و پا میفتم رو زمین و به سمت سینیمیشم ... خـــون ... 

 میرم ... تشنـــم ... لیوان خونو برمی دارم و یک جا سر می کشم

 نفس عمیق می کشم ... دور دهنمو پاک می کنم که متوجه دندونای نیشم میشم

 ولی دندونای نیش پایینم هم دراز شده بود ... اصال امکان نداشت ... به سمت

 رم ... صدای قدمهاشونو می شنوم ولی من ... خیرم به عکسیآیینه اتاقم می 

 که رو به رومه ... عکس خودم ولی ... چشمهام رگه های طالیی توش اضافه شده

 !مثل ... مثل چشمای یه گـــرگ

 ... در باز میشه ... سرمو میندازم پایین

 هیرا _ خداروشکر

 شم ... دست خودم نبودو بی قرار به سمتم میاد تا بغلم کنه اما کنار می ک

 ... می ترسیدم ... از اتفاقی که برام افتاده بود می ترسیدم

 هیرا متعجب نگاهم کرد ... بقیه بچه ها پشت سرش ... آدام و رونالد جلو

 : اومدن و آدام گفت

 آدام _ میشا حالت خوبه؟

 : سرمو تکون دادم و فقط از دهنم این خارج شد

 من _ تنهام بذارید

 جب و نگران بهم خیره شد ... رومو کردم اون ور و دست کشیدماهیرا متع

 توصورتم ... نمی خوام باور کنم که من یه موجود ترسناک تر شدم

 رونالد دستشو گذاشت رو شونم ... حضور تک تکشونو حس می کرد

 ... هنوزم یکیشونم بیرون نرفته بود

 رونالد _ چــــرا؟

 ـــرشم باعث شد یه قدمپرخــاش کردم تو صورتش ... صدای غ
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 عقب بذاره

 من _ به خاطر این

 آریزونا _ این امکان نداره

 ... هیرا دستشو گذاشت رو صورتش و نشست رو زمین

 !" آدام _ تو تبدیل شدی به یه " دورگه

 سرمو تکون دادم و نشستم رو تختم ... از اینکه فهمیده بودم به یه دورگه تبدیل

 !خوناشام کم نبود برام؟شدم خیلی ناراحت بودم ... 

 ... امیر وارد اتاق شد ... حتی دیگه دیدن امیر هم آرومم نمی کرد

 ... امیر _ این امکان نداره

 من _ چرا امکان داره ... برای اینکه آخر سر آهمانت خونشو به خوردم داد

 : امیر نگاهم کرد وگفت

 ... یعنی تو االن امیر _ گفته بود جانشینشی ... تمام قدرت اون به تو رسیده

 !برتری داری به خوناشاما و گرگینه ها

 همه متعجب نگاهم کردن ... پوزخند تلخی زدم و زدم زیر گریه ... ضعیف شده

 ... بودم

*** 

 همه چیز خیلی زود گذشت ... همه برای سفر به ایران آماده شده بودیم

 ای کشورممی خواستم مخالفت کنم ولی هیرا و آدام تاکید کردن که من بر

 ... دیگه خطری ندارم

 تا پامو گذاشتم ایران نفس عمیق کشیدم ... سپهر و جنی نیومدن ... بغض کردم

 ... هیچ جایی کشور خود آدم نمیشه

 : روبه بچه ها گفتم
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 من _ این کشور منه ... قراره مدتی اینجا زندگی کنید

 به همه جا نگاه می کر لبخند زدن ... ... هیرا تو حال و هوای خودش بود ... باعشق

 قرار شد امیر فشرده بهشون فارسی یاد بده تا مشکلی براشون پیش نیاد

 یه خونه بزرگ و ویالیی هم از قبل خریده بودیم ... قرار شد مدتی اونجا مستقر

 بشیم ... تا وارد خونه شدیم بچه ها رفتن تواتاقشون ... نشستم رو مبل ... دست

 . خندم گرفت ... دخترا مجبور شدن شال سرشونکشیدم به شال روی سرم ..

 ... کنن ... آخ که چقدر خنده دار شده بود قیافشون

 هیرا _ داری به چی فکر می کنی ؟

 نگاهش کردم ... لبخند زد و نشست کنارم

 من _ به این که چقدر خوشحالم به وطنم برگشتم

 دارم میشاهیرا _ از این به بعد قراره خوشبخت زندگی کنیم ... دوستت 

 من _ من بیشتــــر

 رفتم تو بغلش و نفس عمیق کشیدم ... دوست نداشتم برتر از هیرا باشم

 همیشه دلم می خواست هیرا رو تو اوج ببینم! یه مدت که بگذره هیرا رو

 تبدیل به دورگه می کنم تا باهم تا ابد زندگی کنیم

*** 

 این پا و اون پا کردم ... وای که چقدر استرس دارم ... بعد از مدت ها برگشتم

به دانشگاه ... دیشب هم رفتم خونه و بابا از دیدنم کلی تعجب کرد و البته دوتامون تا حد مرگ گریه 

 کردیم ... بچه ها فارسی یاد گرفتن ولی نه حرفه ای

 دا ... رونالد هم یکمی دارههمشون مشغول یه کاری شدن ... شدن مثل شهرون

 می لنگه ... انگار که عاشق یکی شده باشه ... حاال بعدا تهشو درمیارم

 امیر _ هوی با توام

 من _ ِهــــن؟
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 امیر _ بریم؟

 من _ امیر یعنی بعد از این همه مدت قبولمون می کنن؟

 ندامیر _ پس این دورگه ایت به چه دردی می خوره؟ اه از حقه ذهن استفاده ک

 سرمو تکون دادم و کولمو جا به جا کردم ... مقنعمو درست کردم و با امیر

 ... وارد دانشگاه شدیم ... رها و شایان از برگشتنمون خبر نداشتن

 بچه ها ی دانشگاه همشون با تعجب نگاهمون می کردن ... لبخند یه لحظه هم

 بود ... حتی جلفاز رو لبم کنار نمی رفت ... چقدر دلم برای همشون تنگ شده 

 ترین هاشون

 بادیدن شایان و رها که روی نیمکت نشسته بودن و دست در گردن هم بودن

 بال درآوردم

 امیر _ نگاشون کن نره خرارو ... خجالتم نمی کشن

 من _ بالخره اکیپمون دوباره چهار تایی شد

 ـغرو بعد با قدم های تند به سمتشون رفتم ... رها نگاهش به من افتاد و جی

 بنفشی کشید ... شایان هراسون نگاهم کرد و دستش و گذاشت رو دهنش و

 وای مردونه ای گفت

 رفتم تو بغل رها ... فشارش ندادم ... ... چون ممکن بود رب بشه

 رها _ وای میشـــا... دلم برات کوچولو شده بود عشقـــم

 خندیدم و اشکامو پاک کردم

 بیشورمن _ من بیشتر ... چقدر خوشگل شدی 

 شایان _ اینو ول کن بیا بغل عمو ببینم

 ... رفتم توبغلش و کلی ابراز خوشحالی کرد

 من _ راستی تبریک می گم عوضیا ... خوب هم دیگه رو از ترشیدگی
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 !نجات دادینا

 خندیدیم ... امیر دست انداخت دور گردن شایان و من به سمت مدیریت

 رفتم

 ..... م و رفتم سر کالسبعد از اتمام کارم با لبخند خارج شد

 بچه ها همشون

 او کشیدن و بعضیاشونم می گفتن چقدر خوشگل شدم و آره خارج بهم ساخته

 ولی جواب من فقط لبخند بود

*** 

 با استرس ظرفا رو جا به جا می کردم ... تینا وارد آشپزخونه شد و دست به سینه

 : متکیه داد به میز ناهار خوری بدون اینکه نگاهش کنم گفت

 من _ چته؟

 ... تینا _ می بینم که داره شرت کم میشه

 ... بالبخند نگاهش کردم

 من _ زیاد مطمئن نباش ... چون ممکنه شر شما از این خونه کنده بشه

 نگران نگاهم کرد ... صدای آب دهنشو که قورت داد شنیدم ... قلبش تند

 تند می زد

 درازی می کنی ... واسه منمن _ چیه؟ قلبت داره از کار میفته نه؟ زبون 

 . کاری نداره له کردنت

 : زل زدم توچشماش و گفتم

 من _ گورتو گم کن

 مسخ شده از آشپزخونه رفت بیرون ... امشب ماه کامل بود ... یکمی می ترسیدم

 برای اولین بار قرار بود تبدیل بشم به گرگ
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 گاری بیان ... بابرای همین قراره هیرا و چند تا از بچه ها زود تر برای خاست

باصدای زنگ آیفون شالمو درست کردم ... دستی به پیرهنم کشیدم ... لبخند زدم و منتظر وایسادم ... 
صدای خوش و بش بابا روشنیدم ... معلومه حسابی خوشش اومده ... قبال درموردش به بابا گفتم ... البته 

 دروغ گفتم چون نمی شد

بااین پسره اون ور آشنا شدم ... مادرش آمریکایی هستش و اینا از هویتشون گفت ... بهش گفتم که 

 فامیلشن و خانوادش از دنیا رفته ... االنم رونالد و آریزونا و آدام هستن خداروشکر فارسی یاد گرفتن

 بابا _ دخترم چایی رو میاری؟

صدای رونالد و  چایی رو درست چیدم و از آشپزخونه زدم بیرون ... هیرا خیلی خوشتیپ کرده بود ...

 : تو ذهنم شنیدم

 رونالد _ به به دختر عزیزم ... می بینم نیشت تا کجا بازه

 : خندمو خوردم و تو ذهنم گفتم

 من _ تا کور شود هرآنکه نتوان دید

 بعد از تعارف کردن چایی نشستم کنار دست بابام ... سیمای آشغال نمی دونید

ند رولبشون بود ... به ساعت نگاه کردم سه ساعت دیگه چه تعریفی می کرد ازم ... همشون یه پوزخ
بیشتر وقت نداشتم ... بعد از صحبت های اولیه ... و مثال صحبت های من و هیرا من جواب مثبتمو 

 همون شب گفتم

 دراتاقم و بستم و چند تا قفل بهش زدم ... درپنجره رو هم بستم ... من باید

 تو این اطراف نیست ... کارم خیلی سخت حواسم بیشتر جمع باشه ... هیچ جنگلی

 ... شده ... بااحساس درد تو ناحیه عضالتم شالمو پیرهنم و درآوردم

 صدای شکستن استخونم اومد ... آخخخ. شلوارمو هم درآوردم

 ناخنامو کشیدم روزمین ... عضالتم دونه به دونه صدا ازش در میومد ... درد

ی خور خور ازم بلند شد ... دستمو گذاشتم رو صورتم و سعی بدی تو وجودم سرازیر می شد ... صدا

 کردم جلوی غرشمو بگیرم ... پاهام کشیده شد

 و کم کم داشتم تبدیل به گرگ می شدم ... جلوی دهنمو محکم نگه داشتم

 !و غــــــرش کشیدم ... و بعد از اون تصویر گرگ سفید رنگی رو داخل آیینه دیدم
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*** 

 

 وی بدنم از خواب بیدار شدم ... موهامو زدم کنار و موقعیتصبح با درد شدید ت

 خودمو دریافتم ... ل*خ*ت روی تخت افتاده بودم صدای در بلند شد

 بابا _ میشا عزیزم؟ دانشگاه داری بابا ... بلند شم

 من _ چشــم ... بلند شدم

 تمامزود بلند شدم ... خوشحال بودم ... اولین تبدیلم بدون هیچ خطری بود ... 

 لحظه های دیشبو یادم میاد

 زود حاضر شدم و از اتاق زدم بیرون ... همشون دور میز نشسته بودن

 من _ سالم

برای اولین بار تینا و سیما جوابمو دادن ... بعد از خوردن صبحانه خداحافظی کردم و به سمت دانشگاه 

 ... رفتم

 یششون بود ... جدیدابعد از اتمام دانشگاه زود رفتم پیش بچه ها ... امیر پ

 خیلی با این آریزونا جور شده ... هیرا تا در و باز کرد پریدم بغلشو خندید

 من _ سالم برهمسر مهربانم

 : خندید و گفت

 هیرا _ خوشحالی نذاشتم بترشی ؟

 یه جور نگاهش کردم که خندش بیشتر شد ... ایش گویان کنارش زدم و رفتم

 : فتمسمت بچه ها ... مقنعمو کندم و گ

 ... من _ خون ... خون نیاز دارم

 : در اتاق آدام باز شد و گفت

 آدام _ باز این زلزله هشت ریشتری پیداش شد

 من _ خوب بلبل زبون شدیا ... دیشب چطور بود ؟
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 : جوردن کتابشو گذاشت رومیز و گفت

 جوردن _ توباید بهمون بگی

 : هم و گفتمهمه الل شدن و زل زدن به من ... دستامو کوبیدم به 

 من _ عالی بود ... از خودم بیخود نشدم ... موقعیتامو می دونستم و می فهمیدم

 میسن _ بزن به افتخارش

 به امیر نگاه کردم که خندید و دستاشو به عنوان تسلیم برد باال ... این جمله

 رو امیر یادش داده بود ... سیدنی کیسه خونی به سمتم فرستاد ... اخالقش خوب

 بودشده 

 من _ خوب واسه خودتون موزه ای خریدینا ... المصب دویست تا اتاق داره ... جای

 ... من خالیه

 رونالد _ کم کم یکی دیگمون هم داره کم میشه

 من _ چطور؟

 رونالد _ هیرا داره متاهل میشه

 ... نیشم باز شد که بااشاره امیر بستمش

 ایکل یا سارا و زکمن _ عه؟ فقط جای هیرا تنگه؟ پس چرا نیکول و م

 باید تو این خونه باشن؟ مگه متاهل نیستن

 زک _ به توچه ؟

 : به فارسی گفت ... لبخند زدم و به فارسی گفتم

 ! من _ اَ *ن *م برات کولوچه

 صدای منفجر شدن ریکی و امیر و هیرا خونه رو برداشت ... حاال یکی نیست

 ! اینا رو جمع کنه

 ... مو براش انداختم باالزک چپ چپ نگاهم کرد که ابرو
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 سارا _ البته ما هم باید به فکر خونه جدا باشیم ... دوستدارم زندگی جدا رو

 تجربه کنم بعد از قرن ها

 زک آب دهنشو قورت داد و من دوباره ابروم و براش انداختم باال

 مایکل _ فردا من میرم دنبال خونه ... نزدیکی اینجا ... فکر کنم زود گیر

 بیارم

 ... ونمو انداختم باال ... دیگه هرکاری از دست ما برمیومدش

 هیرا _ کی عروسی بگیریم؟

 ریکی _ هولیا رفیق

 ... هیرا _ خیلی

 ... و من بالبخند عشقوالنه زل زدم بهش

***** 

 زندگی مشترک من و هیرا داشت شروع می شد ... هیرا اصالت ایرانی داشت

 یک موزه بروبچ هم من هم زک و سارا وو منم کشته مرده این اصالتش ... نزد

 مایکل و نیکول خونه پیدا کردیم ... خیلی نزدیک هم بودیم ... تقریبا توی کوچه

درگیر عروسی بودم ... دومین شب از تبدیل شدنم گذشته بود و خوب پیش رفته بود ... گاهی توی 

 زندگی اتفاقای خیلی قشنگی هم رخ میده ... مثل ازدواج

 و خوشبختیمون ... و داشتن دوستای خوبی مثل خوناشاما و گرگینه هامن و هیرا 

 و همینطور دو زوج عاشق شایان و رها

 ... امیر مشغول ساحره بازیش بود

 می تونم بگم بهترین روزای عمرم و دارم سپری می کنم ... از خیر سیما گذشتم

 ... چون دیگه کاری بهم نداشت

 دم و تنهای تنها متمرکزکردم روی ورژنو االن فکرمو از هرچیزی خالی کر

 ... جدید زندگیم
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 ! ... زندگی عاشقونه من و هیرا

 ... درســـته انســان نیستـیم

 ولی می تونــیم مثل یک انسان زندگــــی کنـیم

 مگــه نه؟

 ... پایان جلد اول

 

 14/11/1396مورخ : 

 

 دقیقه شب 52و  11ساعت : 

 ! ب تری درراهه ... بهتون قول میدم بترکونممنتظر باشید ... اتفاق های جال

 مثل همیشه نوکرتونم ... امیدوارم خوشتون اومده باشه ... ویه چیز دیگه اضافه

کنم ... من این رمان و همزمان با رمان آقای جلـــف من نوشتم و یک ماه وخورده ای بعد از اتمام رمان 

 آقای جلــف من این رمان تموم شد

 والعاشقــتونم به م

 : امضا

Mohadeseh.f (محدثه فارسی ) 

 رمان های دیگم رو هم بخونید

 عشق یعنی سردرد _ 1

 دختری بااسانس سیگار _ 2

 آقای جلــــف من _ 3

 یاعلی مدد

  

 /https://forum.1roman.ir/threads/15148:منبع
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 یک رمان مرجع رمان

ید و می خواهید که رمان ها و شعر هایتان درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هست
در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس 

 .بگیرید

 


