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این رمان تخیلی پس اونایی که خوششون نمیاد می تونن نخونن، همه چیزش ساخته 

 .ذهن خودمه و از هیچ رمان و فیلمی هم تقلید نشده

 :خالصه

 .ها اما ظاهرش سردهبونهدختر داستان ما یه دختر سرد و یخیه، دلش مهر

 .با یه نفر رو به رو میشه مثل خودش اما اون فرد زندگی دختر سرد ما رو تغییر میده

 .دختر ما دوباره میشه مثل قبال، میشه یه دختر شر و شیطون با کلی شیطنت

 .اما یه اتفاقی میوفته که همه چی تغییر میکنه

 :مقدمه

همیشه زندگی اون جوری که ما می خوایم پیش نمیره، گاهی خوشحالیم گاهی 

 .ناراحت و گاهی کلی گله داریم از این زندگی

اما بعضی وقتا هم هست که یه چیزایی عوض میشه، مثل اعتقاداتمون، دنیامون و 

 .زندگیمون

ه باید از این جور تغییر ها ناراحت بشیم؟ چرا هیچ وقت سعی نمی کنیم اما چرا همیش

به این تغییر ها از یه دید مثبت نگاه کنیم؟ چرا می خوایم همیشه از همه چی گله 

 کنیم؟

 (:(:(:(:(:(: .بیایم از هرچی که داریم خوشحال باشیم و با دید مثبت بهش نگاه کنیم

*********************************** 

 :فصل یک

 :صدای یه دختر اومد که با ذوق خاصی گفت

 "اول آرزو کن"



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

3 

 

 "منتظر چی هستی مایا؟"

یهو انگار از یه جا به جای دیگه ای پرت شدم، توی یه خونه کوچیک و نقلی بودم، 

 :دوباره صدای همون دختر اومد اما این دفعه با استرس گفت

 "کجا میری مایا؟"

 "وایستا مایا نرو"

به یه جای دیگه پرت شدم، توی جنگل بودم تک و تنها، یهو از بین درختا دو دوباره 

 .جفت چشم عجیب دیدم

 .جیغ بلندی از ترس کشیدم و یهو سیاهی مطلق

 .هام رو باز کردم، توی اتاقم بودم مثل دیشب که برای خواب اومدمبه سرعت چشم

 .نستم دلیلش چیهچند شبی بود که خواب های عجیب و غریب می دیدم اما نمی دو

با سردی که حس کردم از فکر خوابم بیرون اومدم، پنجره اتاق باز بود و هوای سرد 

 .زمستون اتاق رو سرد کرده بود

 :هر دفعه که مامان من رو می دید با حرص و چشم غره می گفت

دختر آخه کی توی زمستون تاپ می پوشه که تو می پوشی، کی مریض بشی خدا -

 .داند

 .حرص نخور مامان خوشگلم، بادمجون بم آفت نداره، من هیچیم نمیشه نگران نباش-

آه چقدر دلم برای مادر و پدرم تنگ شده بود، روی تخت نیم خیز شدم و خواستم 

 .پنجره رو ببندم که نگاهم به ماه افتاد

ه بودم ولی نه اینقدر دقیق، چه زیبا بود و حس آرامشی به انسان بارها نگاهش کرد

 .می بخشید! لبخندی روی لب هام نقش بست، دلم نمی خواست نگاه ازش بگیرم
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انگار خیلی خیلی نزدیک بود، به طوری که اگه دست دراز می کردم می تونستم تو 

 .دستام بگیرمش

میل پنجره رو بستم، چقدر اتاق تاریک با باد سردی که وزید نگاه از ماه گرفتم و بی 

 .بود مثل این که باز مامان وقتی من خوابیدم چراغ خواب رو خاموش کرده

چراغ خواب رو روشن کردم، عاشق رنگ چراغ خوابم بودم، رنگ های مختلفی داشت 

 .مثل رنگین کمون بود و این نور فضای اتاق دوازده متریم رو زیبا می کرد

ایی که باالی تختم به دیوار وصل بودن افتاد؛ وقتش بود که نگاهم روی عروسک ه

 .عروسک ها رو بردارم

دراز کشیدم اما تشنگی مانع خوابم بود، نمی تونستم از این تشنگی بگذرم تمام 

 .دهانم و گلوم خشک شده بود

بلند شدم و از اتاق خارج شدم، کل خونه تاریک بود و منم که ترسو، با دیدن تاریکی 

 .قلبم از ترس روی هزار رفتضربان 

کورمال کورمال به طرف آشپزخونه رفتم، با گذاشتن پام روی سرامیک آشپزخونه 

 .سردی بدی توی وجودم رخنه کرد، کلی جلو رفتم تا برق رو روشن کردم

 :زیر لب غر زدم

آخه چه معنی میده آشپزخونه انقدر بزرگ باشه؟ وقتی کار زیادی باهاش نداریم چرا "

 "بزرگ می سازیم؟انقدر 

 .از توی یخچال بطری آب رو برداشتم و توی لیوان ریختم و یک نفس خوردم

با رفع تشنگیم بطری رو داخل یخچال گذاشتم و بعد خاموش کردن برق دوباره به 

 .سختی به اتاقم برگشتم
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حاال دیگه مانعی برای خوابم نبود، روی تخت نرمم دراز کشیدم و کم کم چشمام گرم 

 .به خواب رفتم شدند و

 .با حس سرمای عجیبی هوشیار شدم، انگار داخل یخچال بودم در این حد سرد بود

من که دیشب پنجره رو بستم پس چرا انقدر سرد بود؟ درسته عاشق زمستونم اما از 

 .این سردی بیش از حد بدم میاد

مکنه؟ چشمام رو به زور باز کردم که چشمم به پنجره باز افتاد، شوکه شدم چطور م

 من دیشب بستمش چطور باز شده؟

روی تخت نیم خیز شدم و پنجره رو با حرص بستم، این سردی لعنتی باعث شد که از 

 .خواب نازم بیدار بشم

 .مثل همیشه سردرد گرفتم، هر وقت خوب نمی خوابیدم این جوری می شدم

یادآوری  دقیقه صبح، با ۷:۳۰نگاهم رو به ساعت روی میز کوچیک کنار تختم دوختم 

 .این که امروز نارمیال به دیدنم میاد لبخند روی لبم نشست

پتو رو کنار دادم و از روی تخت بلند شدم، به دختر توی آینه نگاهی کردم؛ موهای 

مشکی که به لطف بد خوابیدن ژولیده شده بود، چشمای درشت مشکی، بینی 

 .کوچیک و در آخر لبای خوش فرم و به رنگ رز سرخ

بی روح دختر نگاه کردم، با وجود این که خوشحال بود باز هم چشماش بی  به چشمای

 .روح و سرد بودند

سال بود که تنها بود و تنها  ۱۲خیلی وقت بود که طعم گرمی رو نچشیده بود، 

 .همدمش دوست دوران بچگی اش بود

نگاه از دختر داخل آینه برداشتم و از اتاق خارج شدم، خونه ساکت بهم دهن کجی 

 .می کرد و بیشتر تنهایی ام رو به رخم می کشید
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به آشپزخونه رفتم که مریم خانوم رو دیدم، دایه ام بود زن خیلی مهربونی بود و واقعا 

 .دوسش داشتم

 :مریم خانوم با دیدنم چشماش گرد شدن و با تعجب گفت

 دخترم چیزی شده؟-

 :ورت بدم گفتمسری باال انداختم و در حالی که سعی می کردم خنده ام رو ق

 نه چطور؟-

 :با تعجب بیشتری گفت

 .بیدار نمی شدی ۱۲آخه این وقت صبح بیدار شدی، واال تو همیشه زودتر از -

 :لبخند محوی زدم و در حالی که روی صندلی می نشستم گفتم

خب یکم بد خواب شدم، شما هم می دونی که وقتی بیدار بشم دوباره خوابیدنم -

 .سخته

 :حالی که چایی رو می ذاشت روی میز با لبخند گفتمریم خانوم در 

 .آره می دونم من حتی بهتر از خودت می شناسمت-

سری تکون دادم و مشغول لقمه گرفتن شدم، بعد از خوردن صبحانه با یه تشکر از 

 .روی میز بلند شدم و دوباره به اتاقم برگشتم

یه تاپ و شلوارک مشکی  ای گرفتم و بیرون اومدم،مثل همیشه یه دوش پنج دقیقه

 .سفید پوشیدم و موهای بلندم رو خشک کردم و دم اسبی بستم

 :از اتاقم خارج شدم و در حالی که به سمت در می رفتم داد زدم

 .مریم خانوم من میرم اسب سواری-
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از خونه خارج شدم و به طرف اصطبل رفتم، استفن با دیدنم سالمی کرد که من هم 

 .جوابش رو دادم

ن داخل رفت تا اسب سفیدم رو بیاره، بعد چند دقیقه با اسب سفیدم که استف

 .عاشقش بودم اومد

 :دستی روی یالش کشیدم و با محبت گفتم

 نایا دخترم امروز حالت چطوره؟ بهتر شدی؟ با یه سواری خوب موافقی؟-

ای کشید و موافقتش رو اعالم کرد، سوارش شدم پهلوش رو نوازش کردم که راه شیهه

 .فتادا

سواری صبح بیشتر از هر چیزی منو سر حال می کرد، مخصوصا وقتی بد خواب می 

 .شدم یا عصبی بودم

تا به خودم اومدم دیدم توی جنگلم، هیچ وقت توی جنگل نمیومدم چون قبال دوبار 

 .اومده بودم و هر دو بار مشکل پیش اومده بود، یه بار که پام شکست یه بار هم سرم

که یهو نایا شیهه ای کشید و بی قرار شد، به غیر از اون دوبار هیچ  نمی دونم چیشد

 .وقت این جوری نشده بود، معلوم نبود چی حس کرده بود که این جوری بی قرار شد

چند بار صداش زدم و نوازشش کردم اما بی فایده بود، لحظه آخر نایا جوری خودش 

 .رو تکون داد که روی زمین افتادم

م، کمرم به یه سنگ بزرگ برخورد کرده بود و حسابی درد گرفته جیغ بلندی کشید

 .بود، لبم رو گاز گرفتم تا از درد گریه نکنم

به زور نشستم سر جام اما هر کاری کردم بلند بشم نمی تونستم، اصال نمی تونستم 

 .پام رو تکون بدم، یه تکون برابر بود با جیغ بلند من
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 .گار...انگار یه چوب زیر پای کسی شکستیه لحظه حس کردم صدایی شنیدم، ان

 :با ترس داد زدم

 کی اونجاست؟-

 .از یه آدم خیلی زیاد نمی ترسیدم بیشتر می ترسیدم یه حیوون باشه، مثل مار

 :دوباره همون صدا اومد و یه پسر از پشت درختا نمایان شد، با شرمندگی گفت

 .نمی خواستم بترسونمت-

اره، خیلی عجیب بود که با شنیدن صداش تمام خدای من چقدر صدای دلنشینی د

 .درد و ترسم از بین رفت

حاال راحت می تونستم پام رو تکون بدم، پسر نزدیک تر شد و با همون صدای 

 :دلنشین گفت

 حالت خوبه؟ چرا این شکلی نگاهم می کنی؟-

 :یهو رنگش پرید و ترسیده گفت

 نکنه شاخ درآوردم؟ یا شایدم دم؟-

کردم که خندید، محو خنده اش شده بودم واقعا با خنده جذاب تر  با گیجی نگاهش

 .میشد

موهاش به رنگ شب بود دقیقا مثل چشمای درشتش، بینی متناسب و لبای خوش 

 .فرم و برجسته

 :با بشکنی که جلو چشمم زد به خودم اومدم، با شیطنت خاصی گفت

 پسر خوشگل تا حاال ندیدی که این جوری محو شدی؟-
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م از پررویی اش گرد شد هم خنده ام گرفت، سرفه مصلحتی کردم و با هم چشما

 :سردی خیره شدم توی چشماش و گفتم

من محو نشدم فقط توی فکر بودم، درضمن دیگه هیچ وقت این جوری قایمکی کنار -

 .اسب نیاید چون اسب بی قرار میشه و اون فرد مثل من میوفته

 :سر پایین انداخت و گفتدر کسری از ثانیه چشماش شرمنده شدن و 

 واقعا متاسفم من نمی خواستم بهت آسیب بزنم، می تونی تکون بخوری؟-

خواستم بگم تا چند دقیقه قبل نمی تونستم اما به لطف صدای تو االن می تونم، اما 

 :چیزی نگفتم و به جاش گفتم

 .آره میتونم-

اون چشمای رنگ سوار نایا شدم و پهلوش رو نوازش کردم، لحظه آخر نگاهی به 

 .شبش انداختم

چرا وقتی به اون چشما نگاه می کردم آرامش خاصی بهم دست می داد؟ چرا صداش 

 .دردم رو آروم کرد؟ واقعا خیلی جالب بود

با ایستادن نایا به خودم اومدم، به خونه رسیده بودیم و من انقدر غرق فکرم بودم 

 .متوجه نشدم

 .ن سپردمش، وارد خونه شدم که نارمیال رو دیدماز رو نایا پایین اومدم و به استف

 :با لحن همیشه مهربونش گفت

 .خب مایا خانوم امروز باید حسابی آماده ات کنم-

 :اخمی کردم و با کنجکاوی پرسیدم

 اون وقت به چه مناسبت؟-
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 :دست به کمر شد و اونم اخمی کرد و گفت

 .سبت نامزدی متیوبه منا-

 :با یادآوری رفقای آویزون متیو اخمام بیشتر توهم شد، با بی حوصلگی گفتم

دونی چقدر از اون رفقای چندش متیو بدم میاد، من عمرا به این اوه ناری تو که می-

 .جشن بیام

 :دستم رو گرفت و در حالی که با خودش به سمت اتاق می کشید گفت

 .الفت نشنوم ازتمیای خوبشم میای مایا مخ-

برد با خشم صداش زدم که باز هم روش کم نشد، تنها کسی که از من حساب نمی

 .فقط نارمیال بود

تونستم اون خواست بکشمش اما نمیشدم گاهی دلم میهمیشه از دستش شاکی می

 .تنها دوست من بود

 .وارد اتاق شدیم و دست به کمر وسط اتاق ایستادم، با اخم بهش خیره شدم

 :در کمال خونسردی منو نشوند رو تخت و خودش کنارم نشست و گفت

 خوای چی بپوشی؟راستی مایا می-

 :شونه باال انداختم و گفتم

 .پوشم دیگهحاال یه چیزی می-

 :اخمی کرد و با حرص گفت

 ات کنه؟ی عنتر مسخرهخوای ساده بیای تو اون جشن که اون دخترهمی-

 :فتممن هم مثل خودش اخم کردم و گ
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 .نظر دیگران برام مهم نیست نارمیال، پس دیگه چیزی نگو-

 :های سبز درخشانش بهم نگاه کرد و گفتبا اون چشم

 .نخیر خانوم مایا پترسن، شما االن با من بلند میشی و میریم خرید-

ای همرنگ چشمام بعد هم خودش رفت سمت کمد و یه شلوار خاکستری و تاپ سرمه

 .دو کت خاکستری بهم دا

پوشیدم و دوباره موهام رو دم اسبی بستم، رژ صورتی مات زدم و با گرفتن کیفم از 

 .اتاق خارج شدیم

از مریم خانوم خدافظی کردیم و از خونه خارج شدیم، سوار ماشین قرمز نارمیال 

 .شدیم و راه افتاد

 .دیمبعد چند دقیقه رسیدیم و از ماشین پیاده و وارد بزرگترین مرکز خرید کانادا ش

همون اول نارمیال با ذوق سمت ویترین رفت و در حالی که به یه سرویس برلیان اشاره 

 :کرد گفتمی

 .وای مایا این سرویس خیلی زیباست-

 :با سردی گفتم

 اوه ناری تو همین هفته قبل سه تا سرویس گرفتی بست نبود؟-

 :ای بهم رفت و گفتناری چشم غره

 تفاوتی مایا؟سبت به همه چیز بیذوق، تو چرا این همه نایش بی-

 :توی دلم گفتم

 .شدیسالگی تنها بودی این جوری می ۹توام اگه از -
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 .ناری وارد اون جواهر فروشی شد و من هم به راهم ادامه دادم

ای زیبایی داشت و همچنین طرح لباس هم چشمم به یه پیرهن بلند افتاد، رنگ نقره

 .خیلی دلنشین بود

و آستین حریرش هم تا آرنج بود، از روی ران هم چاک داشت، دور اش کمی باز یقه

 .کمرش هم مثل کمربند نگین کاری بود

 :وارد اون لباس فروشی شدم، مرد فروشنده لبخندی زد و گفت

 تونم بهتون بکنم؟سالم خوش اومدین، چه کمکی می-

 :با سردی گفتم

 .خوام پرو کنمای رو میاون لباس نقره-

 .پایین تا باال بهم انداخت که اخمام توهم رفت، مردک هیز مرد نگاهی از

 :با حرص و خشم گفتم

 .دونم که اندازمه یا نه، نیازی به نگاه شما نیستخودم می-

ای زیر لب گفت  "البته"مرد انگار از جواب من خوشش نیومد که اخماش توهم شد و 

 .و رفت

 .و وارد اتاق پرو شدمبعد چند دقیقه با لباس برگشت، لباس رو برداشتم 

به خودم توی آینه نگاه کردم، واقعا بهم میومد دقیقا هم اندازم بود انگار که مدل اون 

 .لباس من بودم

 .ای که به در خورد سریع محو شدلبخند محوی زدم که با تقه
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در رو کمی باز کردم که با دیدن ناری بیشتر بازش کردم، ناری زبونش بند اومده بود و 

 .کم مونده بود از حدقه بیرون بزنهچشماش 

 :با ذوق گفت

 .درخشی دختروای خدای من مایا چقدر زیبا شدی، مثل ماه می-

لبخندی محو زدم که نگاهم به جایی خیره موند، همون پسر بود، همونی که توی 

 .جنگل دیده بودمش

 نبود؟ پلک زدم اما.....نبود، چطور ممکن بود؟ من همین االن دیده بودمش پس چطور

 شاید...شاید هم توهم بوده، توهم؟ چرا من باید توهم دیدن اون پسر رو بزنم؟

 .کردسری تکون دادم تا از فکر خارج بشم، ناری داشت مشکوک نگاهم می

شد دست همین هم مونده بود که ناری مشکوک بشه، دیگه تا از همه چی باخبر نمی

 .داشتاز سرم بر نمی

اس رو درآوردم و لباس خودم رو پوشیدم، از اتاق پرو خارج دوباره در رو بستم و لب

 :شدم و رو به مرد گفتم

 .خرمهمین لباس رو می-

 :با لبخند گفت

خوشحالم که پسندتون شد، فقط باید بگم این لباس یه سرویس و کیف و کفش ست -

 خواید ببینید؟هم داره، می

ا کنم که کنار یه پسر سری تکون دادم که رفت، چشم چرخوندم تا ناری رو پید

 .دیدمش

 .خواست دست از این کارش بر دارهاوف خدا باز این یه پسر دید، معلوم نبود کی می
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 .با اومدن اون مرد ناری هم از اون پسر دل کند و به طرفم اومد

 :سرویسش الماس بود و کیف و کفش زیبایی هم داشت، با لحن همیشگی گفتم

 .خرمهمش رو می-

این حرف خر کیف شد و سریع همه رو داخل کیسه خرید گذاشت، بعد  مرد با شنیدن

 .حساب کردن از مغازه خارج شدیم

 :ناری با ذوق گفت

 .وای مایا اون وسایل خیلی زیبان، من مطمئنم تو با اینا شبیه یه فرشته میشی-

 :نیشخندی زدم و گفتم

 .ایناری فرشته سفیده نه نقره-

 :خورده بود لب برچید و گفتناری که انگار خیلی تو ذوقش 

 .خب منظور من زیبایی بود-

کردم، اما واقعا دست خودم نبود دلم براش سوخت من خیلی باهاش بد رفتار می

 .سردی با من عجین شده بود انگار محبت کردن یادم رفته بود

 :به زور لبخندی زدم و با لحن آرومتری گفتم

 .ممنون ازت ناری-

 :لبخند بزرگی زد و گفت

 .گفتن حقیقت که تشکر نداره-

 .گرفت و به روم نمیاوردهمیشه همین بود، هیچ وقت رفتارام و حرفام رو به دل نمی
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همین اخالقش باعث شده بود که بشه تنها رفیق من، درسته گاهی حرصم میده اما 

 .تونستم ازش بگذرممن واقعا دوستش داشتم و نمی

دازظهر شده بود و ما هم حسابی گرسنه بعد کلی خرید کردن به خونه برگشتیم، بع

 .بودیم

 :مریم خانوم با دیدن ما با محبت گفت

 .بیاید ناهار بخورید حتما االن حسابی گرسنه اید-

 .نازی سریع وارد آشپزخونه و مشغول قربون صدقه رفتن مریم خانوم شد

 .وش بگیرمدونستند که اول از همه باید دمن هم وارد اتاقم شدم، دیگه اخالقم رو می

ای یه تاپ و شلوارک یخی رنگ پوشیدم و بدون خشک کردن بعد یه دوش ده دقیقه

 .موهام از اتاق خارج و وارد آشپزخونه شدم

 .بعد خوردن غذا از مریم خانوم تشکر کردیم و به اتاقم رفتیم

 .لباسامون رو روی تخت گذاشت و منو روی صندلی میز آرایش نشوند

ل خشک کردن موهام شد، بعد خشک کردن اتو گرفت و سشوار رو گرفت و مشغو

 .صافشون کرد

مشغول درست کردن موهام شد، هزار دفعه بهش گفتم بریم آرایشگاه اما ناری 

 .مرغش فقط یه پا داره

میگه وقتی خودمون بلدیم چجوری خودمونو درست کنیم چرا بریم پیش یه آرایشگر 

 .کنهکه معلوم نیست چجوری رنگمون می

اقعا حق با ناری بود، ناری هم انگار هرچی حرص بود سر موهای بدبخت من خب و

 .کردخالی می
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 .کردم موهام داره کنده میشهکشید که سرم درد گرفته بود، حس میانقدر محکم می

 .بعد حدود یه ساعت موهام تموم شد و مشغول آرایش کردنم شد

ید، با ذوق دستاشو بهم بعد نمیدونم چقدر گذشت که باالخره دست از آرایش کش

 :دیگه زد و گفت

 .وای خیلی خوشگل شدی، به خودم امیدوار شدم-

 .لبخند محوی از این ذوقش زدم و خودم رو توی آینه نگاه کردم

ای زده بود که با رنگ چشمام گفت واقعا خوشگل شده بودم، سایه نقرهراست می

 .دادو بلند تر نشون میترکیب قشنگی شده بود، ریمل هم مژه های پر و بلندم ر

هام برجسته تر شده بودند و لبام هم با اون رژ مات به لطف رژگونه هلویی گونه

 .صورتی عالی شده بود

 .از جام بلند شدم که ناری نشست، موهاش رو قشنگ درست کردم و آرایشش کردم

ناری واقعا زیبا شده بود، مطمئن بودم با اون لباس و این آرایش قطعا حسابی 

 .درخشهمی

لبخندی زدم و مشغول پوشیدن لباسم شدم، بعد پوشیدن لباس به آینه قدی نگاه 

 .کردم

 .با دیدن خودم چشمام برق زد، همه چی عالی شده بودم همه چی فوق العاده بود

 .کرد، اون هم محشر شده بودنگاهم به ناری افتاد، با دهن باز نگاهم می

 :یهو جیغی کشید و با ذوق گفت

 .زنی، نگاه ها امشب همه رو توئه پس من چی نامردا تو که امشب مخ همه رو میمای-
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 :ای بهش رفتم و غریدمچشم غره

شناسی، بریم حرف خوام چیکار آخه؟ انگار تو منو نمیمن رفیقای اون متیو رو می-

 .اضافی نزن

 .پالتومون رو پوشیدیم و بعد پوشیدن کفش و گرفتن کیف از اتاق خارج شدیم

 :ریم خانوم با دیدنمون چشماش برق زد، با خوشحالی گفتم

 .واقعا زیبا شدین دخترا، خیلی خوش بگذرونید-

 .لبخندی زدیم و بعد خدافظی از خونه خارج شدیم، سوار ماشین شدیم و راه افتاد

 .بعد چند دقیقه رسیدیم، جشن توی باغ پدر نامزد متیو گرفته شده بود

را اومده بودن، با دیدن متیو و نامزدش ویولت به طرف اونا با ناری وارد باغ شدیم اکث

 .رفتیم و تبریک گفتیم

 .این جوری که به نظر میومد ویولت دختر خوب و خون گرمی بود

 .یه گوشه نشستیم که همون اول چشمم به یکی از رفقای کَنه متیو افتاد

بود که با دیدن خورد از بس هیز و چندش بود، شبیه یه تمساح با چشماش آدمو می

 .اش راه میوفتهاش آب از لب و لوچهطعمه

 :ای بهش رفتم که ناری ریز خندید، با حرص غریدمبا اخم چشم غره

 ها رو ببینم؟خندی ناری؟ منو آوردی اینجا که این احمقچرا می-

 :چشمکی زد و با شیطنت گفت

 خب اون پسر چی؟ اون چطوره به نظرت؟-
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کرد نگاه انداختم، باورم نمیشد اون که همون پسر جنگلی به طرفی که ناری اشاره 

 .بود

چقدر توی اون کت و شلوار خاکستری رنگ خوشتیپ شده بود، مدل موهاش رو 

 .تغییر داده بود و ته ریشش رو زده بود

اش یه چیزی کم داشت، شیطنت اون روز توی صورتش نبود، خیلی سرد اما چهره

 .زدروییش حرف میبهداشت با رو

با نگاهش غافلگیرم کرد اما....خیلی سرد و کوتاه نگاهم کرد و خیلی بی تفاوت رو 

 .برگردوند

 .کم مونده بود چشمام از این حرکتش از حدقه دربیاد، اصال انگار اون آدم نبود

ای که ناری بهم زد ازش چشم برداشتم و به ناری نگاه کردم که از شیطنت سقلمه

 .زدچشماش برق می

 :ال انداخت و با شیطنت و خنده گفتابرو با

چیه ماتت برد؟ خیلی خوشتیپ و جذابه نه؟ ازش خوشت اومده؟ خب برو مخش رو -

 .بزن

 :ای بهش رفتم و خیلی خونسرد گفتمچشم غره

 .اون هم مثل بقیه-

دونستم که سراغ یه پسر میره تا ای بهم رفت و از جاش بلند شد، کامال میچشم غره

 .رو بزنه به قول خودش مخش

 .گرفتم که حس کردم کسی کنارم ایستاده بلند شدم و یه 

 :زیر چشمی نگاهی کردم که همون پسره رو دیدم، با حرفی که زد شوکه شدم
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 .نیازی نیست زیر چشمی ببینی، راحت برگرد و نگاهم کن-

 مبهوت نگاهش کردم، چطور فهمید؟ چشم دیگه ای هم داشت؟

 :د گفتمای کردم و خونسرسرفه

فقط خواستم ببینم چه کسی کنارمه، وگرنه هیچکس ارزش نگاه کردن نداره؛ -

 .مخصوصا شما پسرها

زد، انگار همون آدم کامال به طرفم برگشت، تو چشمای رنگ شبش شیطنت موج می

 .توی جنگل برگشته بود

 .دونم چرا اما انگار اینجوری حالم بهتر بود، یعنی حس بهتری داشتمنمی

 :اش به خودم اومدمبا صد

دونستم متیو همچین دوست زیبایی داره، اما برام سواله چرا تا حاال ندیده نمی-

 .بودمت

 :خونسرد گفتم

 .من دوست متیو نیستم، فقط یه زمانی هم کالسی بودیم و توی یه اکیپ-

 :ابروهاش باال پریدن

 .وقتی توی یه اکیپ باشین خب دوست محسوب میشین دیگه-

 :ال انداختمای باشونه

 .شاید اما هیچوقت رابطه ما با هم خوب نبود-

 :با کنجکاوی بهم خیره شد

 چرا؟-
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 :مثل خودش توی چشماش خیره شدم و گفتم

خب اون خیلی لوسه و من از اینجور پسرها متنفرم، اون چاپلوس و خود شیرینه، به -

 .نظرم این خالقا مناسب یه مرد متشخص نیست

 :خندیدسری تکون داد و نخودی 

فکر کنم تو اون مردهایی رو دوست داری که همیشه اخماشون توهمه؛ درست میگم -

 سنیوریتا؟

 :با اخم بهش نگاه کردم

دونی چه رفتارهایی اصال هم اینطور نیست، تو خودت یه مردی پس بهتر از من می-

 مناسب یه مرد با شخصیته، درسته سنیور؟

 :سری تکون داد

 .کامال حق با توئه

 .چشمام خیره شد، یه اعتراف بکنم؟ دلم یه جوری شد از این نگاهشتوی 

 :پیچیدصدای دلنشینش توی گوشم 

 .سزاوار یه سنیوریتا یه سنیور باشخصیته-

سرش رو از کنار گوشم کنار کشید و با شیطنت بهم خیره شد، اخم کردم و خواستم 

 .جوابی بهش بدم که یه مرد کنارمون ایستاد

 .ر خوشحالم که میبینمت، چند وقت ازت خبری نیستاوه ویلیام چقد-

 .سرم شلوغه-
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همین، واقعا؟ از این همه سردی مبهوت شدم، فقط یه ثانیه طول کشید این تغییرش، 

 چطور ممکن بود؟

 .سری تکون دادم و دوباره سر جام نشستم، نگاهم به ناری افتاد

 .ف نبودزدن، شاید هم فقط حرتو بغل یه پسر بود و داشتن حرف می

 .مگه میشه تو بغل یه پسر بود و اون باهات فقط حرف بزنه؟ امکان پذیر نیست

 .رو مزه کردم، ناخودآگاه نگاهم دنبال اون پسر عجیب یا همون ویلیام گشتیکم از 

زدن، اما اون دوتا دختر کنارش ایستاده بودن و کامال معلوم بود داشتن مخش رو می

 .کردنگاه می فقط با سردی به بقیه

قبل از اینکه نگاهش غافلگیرم کنه چشم ازش برداشتم، بلند شدم برم که کسی 

 .کنارم نشست

هاش به سرخی میزد و پوستش بیش از حد سفید بود مثل چهره عجیبی داشت چشم

 .کردهاش خمار بود و با حالت چندشی نگاهم میگچ، چشم

 :با شنیدن صداش بیشتر چندشم شد

 ری خانوم کوچولو؟ بشین یکم گپ بزنیم، نظرت چیه؟کجا داری می-

دستم رو گرفت و نشوندم سر جام، دستاش سرمای عجیبی داشت انگار که یخ روی 

 .دستم بود

 :با خشم دستم رو از دست سردش درآوردم

 .به من دست نزن حاال هم پاشو گورتو گم کن تا پشیمونت نکردم-

 :لحظه سرش رو آورد دقیقا کنار گوشمای که زد از جام پریدم، تو یه با قهقه
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خواد بدونم یه دختر کوچولو خوای پشیمونم کنی؟ خیلی دلم میچجوری می-

 ......خواد از خودش دفاچجوری می

کردن اما اصال اش زدم پخش زمین شد، همه با بهت نگاهم میای که به سینهبا ضربه

 .برام مهم نبود

 .ه نشستم، صدای دست زدن اومدپوزخندی زدم و بلند شدم یه طرف دیگ

 .پلکیدبرگشتم که ویلیام رو دیدم، چقدر این پسر امشب دور و بر من می

 :حس کردم حرفم رو خوند که چشماش خندیدن، با شیطنت گفت

 خوشم اومد سنیوریتا پس رزمی کاری؟-

 :پوزخند زدم

 .مربی بوکسم-

بهم انداخت که از حرص و  خیلی واضح چشماش مبهوت شدن، یه نگاه از پایین تا باال

 .خشم آتیش گرفتم

 :با خشم بهش خیره شدم که گفت

 .واقعا متعجبم تویی که مربی بوکسی چرا یه ذره عضله نداری، هیکل بدی نداری-

 :گوشه لبش باال رفت

 .اتفاقا هیکلت عالیه، ظریف و دخترونه و همین متعجبم کرده-

 : پریدبا اخم بهش خیره شدم که کنجکاو ابروهاش باال

خوشحال نشدی، من از هیچکس تعریف نکردم، فکر کردم االن یه لبخند بهم تحویل -

 .میدی
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 :با حرص و خشم گفتم

 .هامتنفرم از این تعریف-

 :دوباره تو چشمام خیره شد، دوباره دلم یه جوری شد، تو دلم نالیدم

 ".لعنتی بهم خیره نشو..دلم رو نلرزون"

 :ری که با حرفش میخکوب شدماز جام بلند شدم برم طرف نا

 .زیاد از حد سردی، ندیدم تا حاال یه دختر انقدر سرد برخورد کنه-

 ای بگه پا تند کردم و سمت ناری رفتمقبل اینکه چیز دیگه

کار رو رانندگی کنه پس من باید ایندستش رو گرفتم و با هم از باغ خارج شدیم، 

 .کردممی

 :زدناری مدام غر می

 .ب*و*سگذشت، چرا انقدر عنقی؟ اه عاه مایا تازه داشت خوش می-

 :با خشم داد زدم

 .خفه شو خفه-

تو یه ثانیه چشماش مظلوم شد و سرش رو پایین انداخت، تا رسیدن به خونه جیک 

 .زدنمی

 .فتیم خونه منرداد پس باید میبردمش خونه خودش پدرش بهش گیر میاگه می

 .وقتی رسیدیم پیاده و وارد خونه شدیم، ناری همونجا روی کاناپه ولو شد

 .رفتم توی اتاقم و لباسم رو درآوردم، به خودم توی آینه نگاه کردم

 ".ندیدم تا حاال یه دختر انقدر سرد برخورد کنه"
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 ".ندیدم تا حاال یه دختر انقدر سرد برخورد کنه"

 :یدحرف بابا توی سرم پیچ

 "تو اصال شبیه دخترا نیستی"

 .واقعا من یه دخترم؟ شاید نباشم، البته جسمی هستم اما روحا نه نیستم

 .دونستم که اصال شبیه دخترا نیستم، اخالقای پسرونه، عالیق پسرونهخودمم می

اما شنیدن این حرف از زبون کسای دیگه برام سخت بود، برام سخت بود که بشنوم 

 .نیستم که شبیه یه دختر

گذشت از با فکری که به سرم زد دویدم طرف اتاق بابا، با اینکه خیلی سال می

 .نبودنشون اما همه چی سر جاش بود

 .ماشین اصالح رو برداشتم و به اتاقم برگشتم، تا کنار گوشم موهام رو کوتاه کردم

 .کم کم موهام رو مدل پسرونه زدم، مدلی که جدیدا خیلی مد بود، دیزلی

صویر خودم نگاه کردم، حاال اینجوری بهتر بود، اینجوری حداقل راحت تر به ت

 .تونستم کنار بیام با این حرفامی

 .رفتم سر کمدم همه لباسای بلند و مجلسی رو درآوردم انداختم یه گوشه

ها رو هم درآوردم و انداختم حاال فقط کت، سوییشرت، شلوار و تاپ مونده بود، تاپ

 .کنار همون لباسا

 .خریدمرفتم خرید، باید به جای تاپ لباس آستین کوتاه و بلند میفردا باید می

 .کردمبا لبخند به کمدم نگاه کردم، حاال عالی شد کامال راحت شدم، دیگه وانمود نمی
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یه چند تا تاپ و شلوارک گذاشتم تا موقع خواب بپوشم، یکی رو پوشیدم و صورتم رو 

فتم توی تخت، شاید امشب برای اولین بار راحت که پر از آرایش بود شستم و ر

 .خوابیدممی

 :صدای جیغ بلند دختر گوشام رو کر و ترسم رو بیشتر کرد

 .بدو مایا...بدو....بدو-

بینم؟ معنیش ها، آخه اینا چیه من میبا جیغ از خواب پریدم، دوباره همون خواب

 چیه؟

خواست بگیرمش انقدر ومد، دلم میدر با شدت باز شد و نازی بازم بدون اجازه داخل ا

 .بزنمش تا صدای االغ بده

 .دونستم بخاطر موهام این شکلی شدهمات و مبهوت به من خیره شده بود، می

 :لبخند محوی زدم که با جیغ بنفش ناری سریع محو شد

دختر تو چیکار کردی آخه؟ این چه غلطی بود؟ وای مایا االن حقته بزنم لهت کنم، -

 ........ری باالخره کار خودت رو کردی؟ عـخیلی بیشعو

 :داد زدم

 .کنیخفه شو ناری، چقدر زر زر می-

لب برچید و از اتاق بیرون رفت، از روی تخت بلند شدم و رفتم طرف کمد سفید رنگی 

 .که گوشه اتاقم بود

 .یه تاپ سبز و شلوار مشکی و کت مشکی برداشتم و پوشیدم و از اتاق خارج شدم

انوم سالم کردم که اونم شوکه شد، اون مادمازل هم پشت چشمی نازک به مریم خ

 کرد برام مهمه؟کرد و رو ازم گرفت، فکر می
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مثل همیشه رفتم اصطبل استفن هم با دیدنم هنگ کرد، اخمی کردم که سریع سالم 

 .کرد و رفت، بعد چند دقیقه با نایای عزیزم برگشت

تاد، با دیدن جای آشنایی فهمیدم که نوازشش کردم و سوار شدم و نایا راه اف

 .ناخودآگاه به همون جای قبلی اومدم

 .کالفه دست تو موهای کوتاهم کردم و کشیدم، با صدای شیهه اسب سریع برگشتم

 :همون پسر چشم قرمز دیشب بود، پوزخندی زد

 به به سالم خانوم کوچولوی مبارز، دیشب نموندی جوابت رو بگیری، ترسیدی؟-

 :با پوزخند گفتمخونسرد و 

 ترس؟ از کی؟ -

 .با خشم بهم خیره شد و طرفم اومد که با صدای پایی که اومد متوقف شد

 پلک زدم اما...نبود، خدای من چطور امکان داشت؟ این همه سرعت عجیب نبود؟

فه، با صدای پا برگشتم، ویلیام بود، به نظر نگران یا مضطرب میومد یا شایدم کال

 :لحنش هم مثل قبل نبود

 خوبی؟-

 :سری تکون دادم و متعجب پرسیدم

 چیزی شده؟-

 :بدون اینکه جوابی بده گفت

 اون مرد بهت نزدیک شد؟-

 .تکون دادم که نفس عمیقی کشید، تعجبم بیشتر شد "نه"سرمو به نشونه 
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ان مگه اون مرد کی بود که نباید بهم نزدیک میشد؟ یا چرا ویلیام برای من نگر

 میشد؟

 .اشاش پر شیطنت شده بود و لحنش هم مثل چهرهحاال دیگه چهره

 .بینم که تغییر دادی خودت رو، نه بهت میادمی-

 :اون چشمای شب رنگش رو به نگاهم دوخت و با لحن عجیبی گفت

 .هر دو جور قشنگی، چه دختر چه پسر-

 دیگه کی بود؟اخم کردم اومدم چیزی بگم که صدای شیهه اسب اومد، اوف این 

با دیدن فرد روی اسب کم مونده بود از شوک غش کنم، اون پسر دقیقا کپی مایکل 

 .بود؛ برادر دو قلوی من که دوازده سال قبل توی تصادف با پدر و مادرم مرده بود

 .برای اولین بار بعد این همه سال اشک تو چشمام جمع شد، بغض کردم

 :شتمبا صدای ویلیام چشم از اون پسر بردا

 کنی؟اوه الکس پسر تو اینجا چیکار می-

کرد، دلم الکس...پس اسم همزاد برادر عزیزم الکس بود، بغض داشت خفم می

 .کردمخواست تنها بودم و بعد این همه سال برای برادر و پدر و مادرم گریه میمی

ن های ویلیام هم توجه نکردم، حتی به ایآهی کشیدم و برگشتم، حتی به صدا کردن

دونه، حتی فکر نکردم چرا همش جلوی راهم سبز فکر نکردم اسمم رو از کجا می

 .میشه

 .به هیچی فکر نکردم، تنها چیزی که توی فکرم بود خاطرات با مایکل بود

 《 گذشته 》



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

28 

 

گشتم کردیم اما هرچی میخسته شده بودم، داشتیم با مایکل قایم باشک بازی می

 .کردممایکل رو پیدا نمی

 .دونستم کجا ممکنه قایم شده باشه، جایی نمونده بود که نگشته باشمنمیواقعا 

 :با حرص جیغ کشیدم

 .مایک بیا بیرون باشه من تسلیم تو بردی بیا بیرون-

در مقابل چشمای کنجکاو من از داخل استخر بیرون اومد، چشمام از تعجب گشاد 

 .شد

 :مبهوت نگاهش کردم، خندید که لپش چال افتاد

 شوکه شدی؟چیه؟ -

 :با تعجب گفتم

 گردم، تو چطور نیم ساعت اون داخل موندی؟مایک من نیم ساعته دارم دنبالت می-

 :نیشخندی زد

 .کردممن که همه نیم ساعت اونجا نبودم، جا عوض می-

 :با حرص جیغ زدم

 .مایک این تقلبه قبول نیست-

 :در حالی که از کنارم رد میشد خندید

 .رو قبول کردی نه مایا تو این شکست-

 《 حال 》

 .با صدای شیهه نایا از فکر بیرون اومدم، به دور و بر نگاه کردم
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 .نایای خوشگل من حال منو فهمیده بود و منو به یه جای خلوت و دور آورده بود

 .از روی نایا پایین اومدم و لبه دره ایستادم، باالخره بعد چند سال بغضم شکست

 :رو حس کردم جیغ بلندی کشیدم که مزه خون

تونم خدا دیگه طاقت ندارم، دلم برای دوازده سال تنهایی بیکسی..دیگه نمی "

ام تنگ شده، دلم برای شیطنت با مایک تنگ شده، دلم برای نوازشای مامان خانواده

گردم یکی باشه میخواد وقتی بیرونم و به خونه برو محبتای بابا تنگ شده، دلم می

 .بهم محبت کنه، از این زندگی سرد و یخی خسته شدم بگه خوش اومدی دخترم،

خواد دوباره بشم همون دختر های قبال خودم تنگ شده، دلم میدلم برای شیطنت

کرد، بشم همون دختری که مامان دست رو شیطونی که بابا همیشه حمایتش می

ن کرد، دیگه حالم از ایکشید، بشم همون دختری که با مایک شیطنت میموهاش می

 ".خورهدختر سرد و بیحال بهم می

 :جیغ کشیدم

خـــــــــدا خـــــســــــتــــــــــــــه  "

 " .شــــــــــــــدم

 .با هق هق ردی زانو افتادم، دست کردم توی موهام و همون یه ذره رو محکم کشیدم

بود اون  یاد اون روزی افتادم که برای اولین بار موهام رو کوتاه کرده بودم، هشت سالم

 .موقع

 :زدبابا غر می

دختره سرتق باالخره کار خودتو کردی؟ همه دخترا آرزوشونه موهاشون بلند باشه -

 .کنه، تو اصال شبیه دخترا نیستی مایاحاال دختر من میره موهاش رو کوتاه می



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

30 

 

 :گفتمخندیدم و میمن هم با شیطنت می

 .خب بابا من یه پسرم با ظاهر دخترونه-

شدم؟ به تقاص کدوم خه چرا؟ چرا باید تو سن نُه سالگی تنها و بیکس میآه خدا آ

 گناه؟

کمی آروم شده بودم بلند شدم اما زیر پام خالی شد، جیغ بلندی زدم و منتظر بودم 

 .بیوفتم اما اینطور نشد

سریع چشمام رو باز کردم که در کمال تعجب الکس رو دیدم، چشماش سرخ بود و 

 .گین بودنگاهش انگار....غم

 :دستم رو گرفته بود و مانع افتادنم شد، درست ایستادم

 .ممنون-

با اخم بهم نگاه کرد، سوالی نگاهش کردم که سریع نگاهش رو ازم گرفت و با صدای 

 :ای گفتگرفته

 خواستی خودکشی کنی؟می-

 :مبهوت نگاهش کردم

ن، این کنهی خودکشی چیه؟ من ضعیف نیستم، اونایی که ضعیفن خودکشی می-

 .اتفاق غیر ارادی بود

 .سری تکون داد، یهو دستی که توی دستش بود رو کشید که توی بغلش پرت شدم

ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم که شوکه شدم، بوی عطر همیشگی مایک بود؛ بخدا 

 .خودش بود خودم این رو برای تولد هشت سالگیش براش خریده بودم

 :مبهوت و با بغض نگاهش کردم
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 ایکلی آره؟تو م-

 :چشماش گرد شد

 مایکل؟ اون دیگه کیه؟-

 :با غصه لب زدم

 .برادر من-

 :اخماش درهم شد

ای خودت که بودی توی جنگل ویلیام الکس صدام کرد درسته؟، درضمن من خانواده-

 .ندارم

 :از بغلش بیرون اومدم، فکرم خیلی مشغول بود، اخم کردم

 .اوکی، ممنون بابت کمکت-

، اگه اون مایک نیست پس چرا انقدر شبیهشه؟ چرا بوی اونو میده؟ سوار نایا شدم

 چرا وقتی نجاتم داد نگاهش غمناک بود، چرا صداش گرفته بود؟

 .کرد، از بس فکرم مشغول بود سرم درد گرفته بودام میاین سواال داشت دیوونه

 .ونه شدمبا رسیدن به خونه از روی نایا پایین اومدم و به استفن سپردمش و وارد خ

یه راست به اتاقم رفتم و لباسام رو درآوردم، وارد حموم شدم و بعد دوش پنج 

 .ای حوله رو دورم پیچیدم و بیرون اومدمدقیقه

 :ناری روی تخت نشسته بود، اخم کردم

 کنی؟تو اینجا چیکار می-

 :بدون جواب دادن به سوالم جدی پرسید
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 چیشده؟-

دیدم، شخصیت اون همیشه خندون و لوس دی میاولین بار بود ناری رو اینجوری ج

 .بود

 :خونسرد گفتم

 .یعنی چی؟ چیزی نشده-

 :پوزخندی زد

حتما بخاطر هیچی چشمات اینجوری سرخ شده درسته؟ مایا من فقط یک بار -

 ات، گریه کردی؟چشماتو اینجوری دیدم، دوازده سال قبل موقع مرگ خانواده

و یه تاپ قرمز با شلوار و کت مشکی  بدون توجه به حرفاش رفتم طرف کمدم

 .درآوردم و پوشیدم

ام گرفته بود، ناری متنفر بود از اینکه کسی برگشتم که ناری رو مبهوت دیدم، خنده

 .اش بگیرهجوابش رو نده و نادیده

 :لبخند محوی زدم

 چته؟ دم درآوردم یا شاخ که اینجوری مات شدی؟-

 :م اما اون فقط خیلی آروم گفتانتظار داشتم هرآن صدای جیغش رو بشنو

 .خیلی نکبتی مایا-

 :بدون توجه به حرفش گفتم

 .آماده شو باید بریم خرید-

 :ایش گرد شدچشمای درشت و فیروزه
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 چیشده؟ تو که همیشه از خرید متنفر بودی؟-

 :اخم کردم

 .چند دست لباس الزم دارم، حاال هم آماده شو انقدر فَک نزن-

اش از اتاق خارج شد، موهام رو با سشوار خشک و شونهپشت چشمی نازک کرد و 

 .کردم

بعد گرفتن کیفم از اتاق خارج شدم، به آشپزخونه رفتم و به مریم خانوم سالم کردم 

 .که با محبت جوابم رو داد

ام رو خوردم که ناری ام شدم، ماگ قهوهسر میز نشستم و مشغول خوردن صبحونه

 .اومد

لبخند ژکوند تحویلم داد، تشکری از مریم خانوم کردم و ای بهش رفتم که چشم غره

 .از خونه خارج شدیم

این دفعه سوار ماشین خودم شدیم و راه افتادم طرف مرکز خرید، دوباره ناری از پلی 

 .اش آهنگ گذاشته بودلیست مسخره

 :چشم غره بهش رفتم

 .اش کن تا خفت نکردم ناریخفه-

دونست ن توجه به حرفم آهنگ شاد تری گذاشت، میتند تند ابرو باال انداخت و بدو

 .کرداز آهنگ شاد متنفرم و همیشه بدتر می

با رسیدن به مرکز خرید ترمز کردم و پیاده شدیم، وارد لباس فروشی شدم و رو به 

 :فروشنده گفتم

 .خوام برای خودمچندتا لباس طرح مردونه و دو سایز بزرگتر می-
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 .ای رو به رو گذاشتد تا لباس روی میز شیشهمرد با تعجب چشمی گفت و چن

حدود بیست تا خریدم و با ناری از مرکز خرید خارج شدیم، البته ناری رو به زور 

 .کندکشوندم بیرون، اگه دست خودش بود از اینجا دل نمی

 :رو بهش گفتم

 میای خونه من یا خونه خودت؟-

 :با حرص گفت

بینی مایا اصال منو حساب ن مسافرت، میمیام خونه تو، مامان زنگ زد گفت رفت-

 .کنننمی

های خودش رو داشت و با این حال بازم ای کشیدم، اون بیچاره هم غصهپوف کالفه

 .شاد بود

 :آروم گفتم

 .خوای بزاربیخیال ناری، از پلی لیستت هرچی می-

 .عاشق همین مهربونیای زیر پوستیتم مایا-

ناری رو رسوندم خونه، وقتی دید پیاده دونست ای بهش رفتم، میخشم چشم غرهبا 

 :نمیشم تعجب کرد

 مگه تو نمیای؟-

 :سری تکون دادم

 .نه میرم یه سر باشگاه ببینم چخبره-

 .م طرف باشگاهسری تکون داد و وارد خونه شد، من هم با اعصاب خردی راه افتاد
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 .وارد باشگاه شدم که باز با صحنه همیشگی رو به رو شدم، دعوای دو دختر احمق

 .زدبا دادی که زدم همه خشکشون زد، تو چشمای اون دو دختر و ماریا ترس موج می

خواست کردن، واقعا دلم میخدای من با وجود ترس باز هم کار خودشون رو می

 .بکشمشون

 :ند خودم رو به رینگ رسوندم، به ماریا نگاه کردمبا قدمای محکم و بل

 مگه من به تو نسپردم که حواست به اینا باشه؟-

 :سر پایین انداخت

 .بـ....بله خانوم-

 :غریدم

 

 پس االن این چیه؟-

 :زمزمه کرد

 .خـ....خانوم بـ....بخدا سعی کردم جلوشون رو بگیرم اما منو هم زدن-

گفت سمت راست صورتش زیر چشمش کبود بود و به صورتش نگاه کردم؛ راست می

 .اش هم داشت خون میومداز بینی

اش شکسته بود و پوفی کشیدم و با خشم طرف اون دو دختر برگشتم، یکی بینی

 .خونریزی داشت و انگار ابروی راستش هم شکسته بود

 .اون یکی دیگه شکستگی نداشت اما کل جونش کبود بود

 :داد زدم



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

36 

 

کنین آره؟ من میگم تمرین کنین ها؟ به جای تمرین این غلطا رو میاین چه وضعیه -

 بعد با خودم مبارزه کنین، اما شما بجای تمرین میوفتین به جون هم؟

هردو سرشون رو پایین انداخته بودن، دیگه خسته شده بودم از این اوضاع، گفته 

 .بودم چند روزی برم شاید درست بشن اما انگار بدتر شده بودن

 :تهدید گفتمبا 

بینم، با همتونم اگه یه بار دیگه ببینم یا بشنوم همه رو بار آخره اینجور چیزا رو می-

 .بال استثنا بیرون میندازم

 :یکی از دخترا رو بردم طرف کیسه بوکس

 .بزن ببینم به کجا رسیدی-

 .خوردتکون نمی هاش آروم بود حتی کیسه بوکس یه ذره همهنوزم بعد دو ماه ضربه

 :کالفه گفتم

کنی، محکم بزن دختر محکم، با پا هات آرومه؟ انگار داری نوازش میچرا انقدر ضربه-

 .هم ضربه بزن

گارد گرفت و یه مشت محکم زد و با پاش هم محکم به کیسه بوکس زد که پرت شد و 

 .نزدیک بود بهش برخورد کنه که سریع نگهش داشتم

 :سری تکون دادم

د، من هردفعه نباید بهت بگم محکم بزن با پا بزن و فالن، ات عالی بوببین ضربه-

کنی چه با کیسه چه با یه نفر دیگه فکر کن رقیبت جلو روته، هروقت داری تمرین می

 .سفت و سخت مبارزه کن

 :لبخندی زد
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 .چشم استاد-

با چند نفر دیگه تمرین کردم و با کلی خستگی به خونه برگشتم، بعد یه دوش پنج 

 .به تخت پناه آوردم و خوابیدمای دقیقه

 .به حس نوازشی چشمام رو باز کردم، با دیدن فرد رو به روم شوکه شدم

 :الکس بود یا...مایک؟ لبخندی زد

 .خواهر کوچولو-

 .خدای من اون مایک بود، مایک من، اون زنده بود...اون زنده بود

 :اشک تو چشمام جمع شد، مثل قدیم اخمام رو درهم کردم

 .مش یه دقیقه ازم بزرگتریخوبه ه-

 :خندید

 ......همون هم خیلیه، تو هرکاری کنی و هرچی بشه خواهر کوچولوی منی اما-

 :سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد، کنجکاو نگاهش کردم

 اما چی؟ چیشده مایک؟-

داشتن و سرخ بودن؛ چرا؟ چی مایک  سرش رو باال گرفت و نگاهم کرد، چشماش غم

 حال انداخته بود؟ من رو به این

 :ام حبس شدبا حرفش نفس تو سینه

چرا این همه سرد شدی؟ خواهر کوچولوی من شر و شیطون و مهربون بود اما تو....تو -

 .دیگه اون خواهر کوچولوی من نیستی
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تونستم داداشمو از دست بدم نباید بلند شد و از اتاق خارج شد، نه نه نه نمی

 .ذاشتم از پیشم برهمی

 .شدم و از اتاق خارج شدم، نبود اون..اونجا...نبود و این یعنی...عمق فاجعه بلند

از خونه خارج شدم اما اونجا هم نبود، توهم بود؟ یعنی واقعا توهم زده بودم؟ نه خیلی 

 .رسیدواقعی به نظر می

تونستم واقعی نه خواب بود نه توهم، اون مایک من بود؛ برادر عزیزم من بود، می

 .درک کنم بودنش رو

زدم و برای دل تنگم و برادرم بغضم بی صدا شکست و به زانو درم آورد، آروم هق می

 .کردمگریه می

 :گفتکرد و میکردم بغلم میکاش اینجا بود و مثل بچگیامون که گریه می

 ".گریه نکن همه چی درست میشه"

 .اون....نبودی من بخاطر اون بود و اما این دفعه هیچی درست نمیشد چون گریه

انقدر اشک ریختم و هق زدم که بیحال شدم، حس کردم تو بغل کسی فرو رفتم اما 

 .تونستم سر بلند کنم و ببینم کیهانقدر بیحال بودم که نمی

بلندم کرد و منو به اتاقم برد، روی تخت گذاشتم و کنارم نشست، موهام رو نوازش 

 .شخیص بدم چی میگهتونستم تزد اما نمیکرد، دم گوشم حرف میمی

 :فقط لحظه آخر شنیدم گفت

 .بهت قول میدم همه چی رو درست کنم مایای من-

 .چشمام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم

 《 ویلیام 》



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

39 

 

به صورت مظلومش خیره شدم، اون هر چقدر هم ظاهرش سرد باشه باطنش همون 

 .هکنقدر گرمه، فقط بخاطر سختی که کشیده این جوری وانمود می

ی برجسته و سرخش رو نوازش کردم که متوجه داغی بیش از حدش شدم، اون گونه

 .سوخت، حاال متوجه دلیل سرخی صورتش شدمداشت تو تب می

 .خواستمکرد و من این رو اصال نمیشد قطعا تشنج میاگه تبش بیشتر می

 .دونستم چیکار کنماما یه مشکل اینجا وجود داشت، اینکه من نمی

 .ام رو از داخل جیب پشت شلوار یخی رنگم درآوردم و به مارتا زنگ زدمگوشی

 :سریع جواب داد

 بفرمایید آقا؟-

 :سرد گفتم

 .مارتا برای پایین آوردن تب باید چه کارهایی انجام داد؟ هرکاری الزمه سریع بگو-

صداش در نمیومد، متعجب بود خب حق داشت این چیزها از ارباب سرد و یخی بعید 

 .بود

 :داد زدم

 .خوای اخراج بشی سریع بگواگه نمی-

بعد شنیدن حرفاش گوشی رو قطع کردم و به سمت حموم رفتم، وان رو از آب سرد 

 .پر کردم و به اتاق برگشتم

هایی هاش رو درآوردم و داخل وان گذاشتمش که تکون محکمی خورد و زمزمهلباس

 .کرد
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 :با شنیدن حرفاش دلم ریش شد

 .مایک اینجا خیلی سرده بیا منو از اینجا ببرمایک..بیا -

کنم تا مایا برگرده به همون کنم هرکاری میبهش قول دادم که همه چی رو درست می

 .دختر شاد و شیطون

 .اش کم تر شده بوداش گذاشتم، داغیدستم رو روی پیشونی

ام های کشیدم و از داخل کمدش حوله صورتی رنگی درآوردم و روی شوننفس آسوده

 .گذاشتم

مایا رو از داخل وان درآوردم و به زور حوله رو دورش پیچیدم و روی تخت 

 .گذاشتمش

پسری نبودم که دختر ندیده باشم، به اندازه موهای سرم دوست دختر داشتم، حتی 

 .کردم روم اثری نداشتاگه به بدن ل*خ*ت دختری هم نگاه می

 ........دونم چرا با دیدن بدن مایااال...نمیشعار و ادعا نبود، بهم ثابت شده بود اما ح

 .ای کشیدم و دستم رو داخل موهای سیاه رنگم کردم و محکم کشیدمپوف کالفه

پسر اون مایاس، حواست به خودت و نگاهت باشه، اون هرکسی نیست، مثل اونایی که 

 .همیشه باهاشونی نیست، اون مایاس

پتو رو روش کشیدم و به سمت پنجره رفتم، برگشتم و برای بار آخر نگاهی به صورت 

 .زیبا و مظلومش انداختم

 .به سمت پنجره رفتم و پایین پریدم و به خونه برگشتمبا لبخند و آرامش 

 《 مایا 》

 .کردم، انگار توی فضای باز بودم مثل جنگلوزید کامال حسش میباد سردی می
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 .نفس عمیقی کشیدم که بوی بارون، خاک نمناک و گل مشامم رو پر کرد

مکان چشمام رو باز کردم که در کمال تعجب خودم رو داخل اتاقم دیدم، چطور ا

 داشت؟ یعنی باز هم توهم؟

ای رنگم نشستم که در باز شد و مریم خانوم با کالفگی روی تخت تک نفره و قهوه

 .وارد اتاق شد

 :با دیدن من گل از گلش شکفت، با ذوق خندید

 .خداروشکر که بیدار شدی مایا جان-

کردم نشست و دستم رو گرفت و کنار منی که مبهوت روی تخت نگاهش می

 :ام زدای به پیشونیهب*و*س

 کنی؟خوبی مایاجان؟احساس ضعف یا سر گیجه نمی-

 :سر باال انداختم

 .نه فقط تشنمه-

 .از روی میز کوچیک سفید رنگ کنار تختم پارچ رو برداشت و یه لیوان آب ریخت

 :لیوان رو نزدیک لبم آورد

 .جانبخور مایا-

خانوم یه جور خاصی نگاهم  تر شد، مریمآب رو خوردم که حس کردم گلوم کمی نرم

 .کردمی

 :با کنجکاوی گفتم

 .کنی؟ انگار چند سال منو ندیدیچرا اینجوری نگاهم می-
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 :دستی روی موهام کشید و مشغول نوازششون شد

 .اس بیهوشی مایا، ما همه خیلی ترسیدیمیه هفته-

م چشمام کم مونده بود از حدقه بزنه بیرون، یه هفته؟ چرا؟ چرا چیـ... توه

 .هام و اون...آغوش آشنامایک...گریه

 :با کنجکاوی پرسیدم

 اون روزی که تب کردم ندیدی کسی بیاد داخل خونه؟-

 :چشمای میشی رنگش گرد شدن

مایا انگار چیزی یادت نیست، من واسه اون روز مرخصی گرفته بودم، اما خب شب -

اومدم نوازشت کنم که  دلم نیومد تنها باشی و اومدم خونه، اومدم اتاقت دیدم خوابی

 دیدم خیلی داغی، دکتر گفت که تب عصبی بوده، اون روز اتفاقی افتاد مایا؟

 .با یادآوری توهم مایک و حرفاش بغض به گلوم چنگ انداخت و آه عمیقی کشیدم

..شباهت بیش از حدش به مایک..و تمام اتفاقات رو براش تعریف کردم، جنگل..الکس

 .توهم مایک و حرفاش

 .ن هم متعجب شد از این همه شباهت الکس و مایک، واقعا هم جای تعجب داشتاو

زدم، مریم خانوم هم پا به مای من لرزید و بدون هیچ اشکی هق میصدام از بغض می

 .کردریخت و با ترحم و دلسوزی نگاهم میاشک می

 :با بغض زمزمه کردم

تن، اون وقت من انقدر ذاشدلم براشون خیلی تنگ شده کاش هیچوقت تنهام نمی-

گفت که دیگه اون خواهر کوچولوش شدم و برادر خودم بهم نمیسرد و یخی نمی

 نیستم،
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رفتن اونا باعث شد من محبت کردن و مهربون بودن رو یادم بره، من همه چی رو 

 .فراموش کرده بودم اما الکس باعث شد دوباره اون حس دلتنگی تو دلم بشینه

 :ریم خانوم بغلم کردبغضم بی صدا شکست؛ م

 .غصه نخور مایا باید صبور باشی-

 :یدب*و*سام رو پیشونی

 .یکم استراحت کن من برم برات سوپ مرغ آماده کنم-

سری تکون دادم و مریم خانوم از اتاق رفت بیرون؛ پنجره رو باز کردم که بوی بارون 

 .مشامم رو پر کرد

کرد، ام مید، مایک همیشه مسخرهکرد بوی بارون بوهمیشه تنها چیزی که آرومم می

 :گفتمی

 کنه؟دختر بارون که بو نداره چی تورو آروم می-

از روی تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم، بدون توجه به صدا زدنای مریم خانوم 

 .رفتم توی حیاط

 .رفتم زیر بارون و گذاشتم بارون هرچی غم و ناراحتی دارم رو بشوره و با خودش ببره

کردم اما هیشکی نبود، به طرف تاپ دو نفره گوشه حیاط ی نگاهی رو حس میسنگین

 .رفتم

این تاپ رو وقتی من و مایک هفت سالمون بود بابا درست کرده بود، بخاطر اینکه من 

ای و مایک سر رنگ تفاهم نداشتیم بابا یه طرف تاپ رو طالیی و یه طرفش رو نقره

 .رنگ زده بود
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ای ای مال مایک، اون همیشه عاشق رنگ نقرهو طرف نقره طرف طالیی مال من بود

 .ای بودنبود حتی دکوراسیون اتاق و وسایالش هم نقره

 .روی تاپ نشستم و چشمام رو بستم که یه لحظه حس کردم تاپ تکون خورد

 .چشمام رو باز کردم که دیدم حسم درست بود، تاپ تکون خورده بود

وزید هم وزید حتی اگه میندیدم، باد هم نمیبه اطراف نگاه کردم اما کسی رو 

 .تونست تکون بدهنمی

بلند شدم و رفتم داخل که مریم خانوم با دیدن من که موش آب کشیده شده بودم زد 

 :اشرو گونه

خوای تب کنی؟ بدو بیا سوپ خاک به سرم، دختر تو تازه تبت اومده پایین باز می-

 .بخور تا داغه

نشستم و مشغول خوردن سوپ مرغی که مریم خانوم جلوم لبخندی زدم و سر میز 

 .گذاشته بود شدم

کردم و تند به یهو در به شدت باز شد که ترسیدم و سوپ پرید تو گلوم، سرفه می

 .رفتماون موجود مزخرف چشم غره می

 .داداون موجود مزخرف که از قضا ناری بود همش لبخند ژکوند تحویلم می

 :ی آب یکم بهتر شدم، با خشم رو به ناری داد زدمباالخره بعد خوردن کم

 ست که اینجوری وارد میشی؟ چقدر تو نفهمی آخه؟مگه اینجا طویله-

کنم با ذوق طرفم اومد و بغلم ناری هم که اصال انگار نه انگار دارم بهش توهین می

 :کرد
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مبود دونی چقدر خوشحالم که بیدار شدی، خرس گنده تو چقدر تو کوای مایا نمی-

 .خواب داشتی آخه؟ واال پشت من به جای تو درد گرفت

 :دستاش رو از دورم باز کردم، غریدم

 .هزار دفعه بهت گفتم اینجوری بغلم نکن، چرا تو انقدر زبون نفهم بازی در میاری-

 :پشت چشمی نازک کرد

 .بی لیاقتی دیگه-

 :با دیدن سوپ مرغ چشماش برق زد

 .دونی که من عاشق غذاهای توئمبریزی؟ می وای مریم جون میشه واسه منم-

 :مریم خانوم لبخند با محبتی زد

 .حتما عزیزم-

ای بهش رفتم که هم ناری از اونجایی که من اصال از سوپ خوشم نمیومد چشم غره

 .هم مریم خانوم به خنده افتادن

بعد خوردن سوپ از مریم خانوم تشکر کردم و به اتاقم رفتم، دلم اسب سواری 

 .خواست بارون هم بند اومده بودمی

لباسام رو درآوردم و از داخل کمد یه لباس طرح مردونه خردلی رنگ با شلوار مشکی 

 .و کت مشکی درآوردم و پوشیدم

موهام رو با سشوار خشک کردم و شونه زدم، از اتاق خارج شدم که همزمان خوردم 

 .به ناری

 :ناری با دیدنم متعجب شد
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 شب؟ کجا میری این وقت-

 :با اخم نگاهش کردم

میرم اسب سواری، درضمن تازه تاریک شده هوا، بچه هم نیستم که بخوای نگران -

 .بینیگردم توام اصال همراهم نمیای وگرنه ببینمت بد میباشین، من زودتر برمی

 .اش و صدا زدنای مریم خانون از خونه خارج شدمبدون توجه به چشمای مات شده

 .م که اصطبل سالمی کرد و وارد اصطبل شد و با نایا برگشتبه طرف اصطبل رفت

خواست الکس رو ببینم، با دیدنش یاد مایک سوارش شدم و نایا راه افتاد، دلم می

 .گرفتممیوفتادم و آرامش می

 .دیگه کامال داخل جنگل بودم همون جای قبلی اما این دفعه هیچکس نبود

اشه کمی خوشحال شدم اما همین که صدای پایی اومد، از اینکه شاید الکس ب

 .برگشتم یه شخص ناآشنا دیدم

چشماش هیچ مردمکی نداشتن و کامال سرخ بودن پوستش هم رنگ پریده بود، یکم 

 .ترسیدم البته فقط یکم

 .دونستم چرا این شکلی بود و اصال چی بود، نایا رو نوازش کردم تا حرکت کنهنمی

 .ردم کسی پشتم روی نایا نشستدونم چقدر گذشته بود اما حس کنمی

 .نایا بی قرار شد، برگشتم که در کمال تعجب همون مرد بدون مردمک رو دیدم

 :چطور نشست رو نایا؟ اصال چطور به من رسید؟ دم گوشم با صدای وحشتناکی گفت

 .چه طعمه خوش بویی، مطمئنم خیلی شیرینی-
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ن توی عمرم ترسیدم، خواستم جیغ بزنم اما دستش روی دهنم نشست، برای اولی

 .تونستم کاری انجام بدمانقدر ترسیده بودم که مغزم قفل کرده بود و نمی

با حس تیزی روی رگ گردنم از فکر بیرون اومدم، انگار رگ گردنم سوراخ شده بود و 

 .مکیداون چیز تیز توی گردنم فرو رفته بود و داشت....خونم رو می

ی وحشتناکی بود که دندونای نیش یدم خندهکم کم بیحال شدم، آخرین چیزی که د

 .کرداش رو نمایان میبلند و خونی

 《 ویلیام 》

 :با کالفگی گفتم

کنی آخه؟ هم خودت رو عذاب میدی هم اون بدبختو، پسر چرا داری این کارو می-

 .دونی چقدر داغونهخودت که می

 :کرد با خشم داد زدبلند شد و در حالی که اتاق رو متر می

کنی واسه من راحته؟ آره؟ اون از جونم برام عزیزتره و چی فکر کردی؟ فکر میت-

تونم چون اگه بهش نزدیک بشم اون فهمی؟ نمیتونم میمیرم اما نمیخودم دارم می

 .میره، حاضرم از دور نگاهش کنم اما اون چیزیش نشهمی

، بلند شدم و کشهدادم اما خب دلم نمیومد ببینم اون چجوری درد میبهش حق می

 :اشرو به روش ایستادم، دست گذاشتم رو شونه

 ........ببین-

کوبید، سریع دویدم طرف در و با صدای در حرفم قطع شد، یکی سراسیمه به در می

 .بازش کردم

 .لرزیدکرد و مییه دختر بود با چشمان سبز درخشان؛ گریه می
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 :با تعجب گفتم

 دختر جون چیشده؟-

ی مبل نشوندمش، از داخل اتاق یه پتو آوردم و دورش پیچیدم تا آوردمش داخل و رو

 .گرم بشه

 :دوباره سوالم رو تکرار کردم

 چیشده دختر؟-

 :با هق هق گفت

دوستم...رفت اسب سواری و به من هم گفت که پشت سرش نرم اما من طاقت -

نیاوردم و تعقیبش کردم، وسط راه یه مرد جلوش رو گرفت، خیلی عجیب بود 

 .العاده زیاد بوداش رو نتونستم ببینم اما سرعتش فوقهچهر

اوه خدای من امشب....شب ماه کامل بود و خیلی هم خطرناک، یعنی چه اتفاقی برای 

 اون دختر افتاد؟ اصال اون دختر کی بود؟

 :با صدای دخترک از فکر خارج شدم

رفت و در ای اسب میدوستم دوباره راه افتاد اما اون مرد با سرعت وحشتناکی پا به پ-

دونم چیکار کرد که دوستم بیحال شد، منم اومدم تا آخر سوار اسب دوستم شد، نمی

 .کمک بگیرم و دیگه ندیدم کجا رفت

خدای من نباید این اتفاق میوفتاد، اون دختر حتی اگه االن زنده باشه بعد این زنده 

 .مونهنمی

 :با نگرانی پرسیدم

 دخترجون اسم دوستت چیه؟-
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 :ا شنیدن اسم اون دختر نفس تو سینم حبس شدب

 .مایا پترسن-

زد، ما باید اون رو با نگرانی به الکس نگاه کردم، نگرانی توی چشمای اون هم موج می

 .مونددادیم وگرنه اون زنده نمینجات می

 .با فکر اینکه االن مایا دست اوناست خونم به جوش اومد، دستام رو مشت کردم

 :از الکس چشم برداشتمبا صدای دختر 

 کنید دوستم رو نجات بدم؟به من کمک می-

فهمیدم مایا دست کدوم هردو سر تکون دادیم و از خونه خارج شدیم، باید می

 .شداس وگرنه کارمون خیلی سخت میقبیله

سوار اسب شدیم و مستقیم راه افتادیم، اما متاسفانه بعد چند دقیقه به یه دو راهی 

 .رسیدیم

ایستادیم که یهو اون دختر از اسب پایین اومد و به طرف راه سمت چپ دوید و  کالفه

 .روی زمین نشست

 :دستش رو باال آورد و با چشمای اشکی گفت

این گردنبند مایاست، اینو برادرش بهش هدیه داده بود، اون هیچوقت اینو از خودش -

 .کرددور نمی

به منه، اون هم مثل من کالفه بود،  کالفه به الکس نگاهی کردم که دیدم نگاه اونم

 .دونستیم چیکار کنیمنمی

اگه برای رد گم کنی این گردنبند رو انداخته باشه چی؟ اگه راه رو اشتباه بریم و گیر 

 ......ای بیوفتیم چی؟ اون موقعقبیله دیگه
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 :سریع گفتم

 ......دختر جون-

 :وسط حرفم پرید

 .زنهیاسم من نارمیالست، مایا ناری صدام م-

 :سری تکون دادم

 .ببین ناری ممکنه برای رد گم کنی این کارو کرده باشن-

 :سرش رو باال انداخت

 .نه ببین اینجا رد پای اسب وجود داره-

کمی جلوتر رفتم که دیدم ناری درست میگه، اونجا ردپای اسب بود و این یعنی مایا 

 .دست قبیله ادمونده

تونستم امیدوار نتی، اگه دست قبیله ماریو بود میراه افتادیم به طرف اون قبیله لع

 ....تونه در امان باشه امابشم که حداقل ممکنه مایا تا دو ساعت دیگه می

قبیله ادموند نه، اونا بی رحمن، قانونشون اسن بود که هرکی اول شکار کنه اونا باهم 

 .کنناز اون شکار استفاده 

ذارم مایا آسیبی ببینه من کشیدم، من نمی کالفه دست تو موهام کردم و پوف بلندی

 .تونم بزارم این اتفاق بیوفتهنمی

کردن بعد یه ساعت به قبیله رسیدیم، سربازها با دیدن ما پوزخندی زدن، فکر می

 .اومدیم دوباره با ادموند لعنتی برای صلح صحبت کنیم

 .کنماما این دفعه اینطور نبود؛ من این دفعه اون رو نابود می
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اخل رفتیم که با دیدن صحنه رو به رو قلبم به درد اومد و خشم تمام وجودم رو فرا د

 .گرفت

 :جیغ بلند نارمیال داخل عمارت بزرگ و تاریک پیچید، دم گوش الکس گفتم

 .تو مواظب نارمیال باش من میرم مایا رو نجات بدم-

 :فتجلو رفتم که دستم رو گرفت، در حالی که نگاهش خیره ادموند بود گ

 .نه من خودم میرم-

 :اخم کردم

 .....اما-

دیگه نموند تا با من بحث کنه، راهش رو گرفت و به طرف اون آدمای زشت و داغون 

 .ادموند رفت

جنگید، البته از خوب بهتر بود، در کسری از ثانیه تمام سربازها روی الکس خوب می

 .زمین ولو بودن

 .اال پوزخند از روی لبش محو شده بودادموند که انتظار همچین چیزی رو نداشت ح

بلند شد تا به سمت مایا که بیحال و تقریبا بیهوش روی زمین افتاده بود بره اما الکس 

 .زودتر از اون عمل کرد

به سرعت نور مایا رو توی بغلش گرفت و از عمارت بیرون رفت، پوزخندی به صورت 

 .خارج شدم سرخ شده از خشم ادموند زدم و همراه ناری از عمارت

زد نه چیزی، به الکس رسیدم، خواستم حرفی بزنم اما با ناری شوکه بود، نه حرفی می

 :شنیدن حرف مایا حرف تو دهنم ماسید

 .مایک-
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 .اش هم به یاد برادرش بودو بیهوش شد، اون حتی موقع بیهوشی

 .زدسوار اسبامون شدیم و به سمت خونه مایا راه افتادیم، ناری همچنان حرفی نمی

وقتی رسیدیم همگی از اسبا پایین اومدیم، ناری آیفون رو زد که یه خانومی با هیکل 

 .تقریبا تپل و چشمان خاکستری رنگ و درشت جلوی در نمایان شد

اش زد و چشماش به سرعت با دیدن مایا که بیهوش و داغون تو بغل الکس بود به گونه

 .اشکی شد

 .ق مایا شدیم و الکس مایا رو روی تختش گذاشتکنار رفت که رفتیم داخل، وارد اتا

الکس برگشت طرف اون خانوم که چشمای اون خانوم به اندازه توپ شد، با لکنت 

 :زمزمه کرد

 ما...ما...مایک؟-

 :الکس اخماش رو کشید توهم

 .خانوم اگه میشه کمی آب گرم و پارچه نرم بیارید-

کنار ناری روی تخت نشست و  اون خانوم هم سری تکون داد و بیرون رفت، ناری

 .اش فرود اومدناشکاش به سرعت روی گونه

 :دستای مایا رو گرفت و یه چیزایی زمزمه کرد که خب ما به راحتی تونستیم بشنویم

مایا توروخدا تنهام نذار، تو تنها دوستمی تو...تو خواهر منی منو تنها نزار مایا، بهت -

ام ندم، قول میدم دیگه هرچی بگی گوش قول میدم دیگه کارایی که متنفری انج

کنم تو فقط نرو، تورو جون مایک قسم میدم نرو، تو اونو از هرکسی بیشتر دوسش می

 .داری جون اون قسمت میدم نرو
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هق هقش اوج گرفت و سرش رو روی تخت گذاشت، به الکساندر نگاهی کردم و سری 

 .به نشونه تاسف تکون دادم

 :تم، با لحن سردی گفتمبلند شدم و کنار ناری نشس

 .ناری دیگه گریه بسه-

 :از جاش بلند شد و با خشم داد زد

فهمی ترس از دست دادن چقدر بده، تو چه به تو چه ها؟ به تو چه؟ تو چه می-

فهمی...هیچی، کشه، تو هیچی نمیفهمی ترس اینکه خواهرت رو از دست آدمو میمی

، اصال شماها چی هستین؟ ها؟ اونا...شما کی اون بخاطر یکی مثل شما به این روز افتاد

 هستین؟ چی هستین؟

 :اخم بدی کردم که ساکت شد و سریع سر پایین انداخت

 .کشم بیروندختر جون انقدر جیغ و داد نکن وگرنه اون زبونتو از حلقومت می-

هین بلندی کشید و با وحشت به من و الکس نگاه کرد، نگاهش روی الکس خیره موند 

 :زمزمه آرومشو بعد 

 .گفت، اون خیلی شبیه مایکهمایا راست می-

با صدای در ناری نگاه از الکس برداشت و روی تخت نشست؛ اون خانوم کاسه آب و 

 .پارچه رو روی میز کوچیک کنار تخت گذاشت

 .دونستم بهتر از من از پس همه چی برمیادهمه چی رو به الکس سپردم، خوب می

کرد و بعد روی زخم مچ دست مایا کشید، و به ترتیب پارچه پارچه رو داخل آب فرو 

 .رو آروم روی تک تک زخمای دست و پا و گردن مایا کشید

 .تموم تنش جای زخم و گاز بود، اون خانوم و ناری جیغ خفیفی از ترس زدن
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الکس پارچه رو داخل اون کاسه آب که حاال از خون مایا قرمز شده بود گذاشت و رو 

 :وم و ناری با اخم گفتبه اون خان

 .لطفا برین بیرون-

 :اون خانوم بیرون رفت اما ناری بلند شد تا خواست اعتراض کنه سریع با اخم گفتم

 .نشنیدی چی گفت؟ کری؟ برو بیرون..زود-

ناری با حرص و خشم به من و الکس نگاه انداخت و از اتاق بیرون رفت و در رو محکم 

 .بهم کوبید

 :رو به الکس گفتم

 خوای این کارو کنی؟ اگه اتفاقی بعدش بیوفته چی؟مطمئنی می-

 :سر باال انداخت

 .تونم دست روی دست بزارممن مطمئنم هیچی نمیشه، نمی-

ای کرد که روی لبای سر تکون دادم و الکس مشغول شد، بعد از چند دقیقه مایا ناله

 .الکس لبخند پیروزی نقش بست و منم خیالم راحت شد

 :و باز کردم و سرد گفتمسریع در ر

 .بینینزنین وگرنه بد میمایا داره بهوش میاد، از من و الکس حرفی بهش نمی-

 .بدون توجه به اون دو نفر از خونه خارج شدیم

 《 مایا 》

 :ترکید، داد زدمصدای پچ پچ میومد، سرم داشت از درد می

 .اه بِبُرین صداتونو سرم رفت-
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 :شنیدمصدای لرزون ناری رو دم گوشم 

 .مایا چشماتو باز کن توروخدا-

سعی کردم اما نتونستم، انگار یه وزنه صد کیلویی به چشمام وصل بود اصال باز 

 .نمیشد

دوباره سعی کردم اما بازم نتونستم، کالفه شده بودم از این تالش و نشدن، با حرص 

 :گفتم

 .نمیشه-

 :ناری با خواهش گفت

 .لطفا مایا بازم تالش کن-

تالش کردم که یکم چشمام باز شد، همه جا تار بود، انگار....انگار چهار نفر باال دوباره 

 .شون روتونستم تشخیص بدم چهرهسرم بودن اما نمی

چشمام رو بستم و دوباره بازشون کردم که این دفعه راحت باز شدن، فقط دو نفر باال 

 .سرم بودن؛ مریم خانوم و ناری

اش لرزید و دو دن من لبخندی زدن و ناری چونههردو چشماشون خیس بود، با دی

 .اش ریختقطره اشک از اون چشمای درشت و درخشان سبز روی گونه

 .ترکید اعصابم بهم ریخته بودتونستم، سرم داشت میسعی کردم لبخند بزنم اما نمی

 .اصال یادم نمیومد چیشده و چرا اینجا روی تختم و حال و روزم داغونه

م گذاشتم و فشار دادم تا یکم دردم آروم بگیره، یه لحظه نگاهم به دستم رو روی سر

 .دستم خورد، جای چاقو و گاز بود
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تونستم آروم یه دفعه همه چی یادم افتاد، بدنم بی اختیار شروع کرد به لرزیدن، نمی

 .بشم اون لحظات واقعا دردناک و وحشتناک بود

 :ناری با ترس باال سرم اومد و زمزمه کرد

 .لرزی؟ آروم باش مایا توروخدا..جون مایک آروم بگیرا...مایا چیشد؟ چرا میمای-

 :ناخودآگاه لرزشم آروم شد، ناری نفس عمیقی کشید و با غم بهم نگاه کرد

چرا اینجوری شدی؟ اونجا چیشد که دستات و حالت اینجوریه؟ چه بالیی سرت -

 آوردن؟

 :نفس عمیقی کشیدم تا دوباره حالم بد نشه

جنگل یه مرد رو دیدم مردمک نداشت و چشماش قرمز بودن، من رفتم اما  توی-

دونم اون چطور به من رسید و سوار نایا شد، گردنم رو....گاز گرفت، نمی

اون..اون....دندونای نیشش بلندتر و خونی شده بودن، اما من دیگه نتونستم چشمام 

 .رو باز نگه دارم بیهوش شدم

جای تاریک و بزرگ بودم، چند تا مرد اونجا بودن قیافه و وقتی بهوش اومدم توی یه 

بریدن و خونم رو توی ...اونا دستم رو با چاقو میدندوناشون مثل همون مرد بود، اونا

گرفتن، خوردن...بعضیاشون هم دستم تا گردنم رو گاز میریختن و مییه لیوان می

 .لحظه آخر حس کردم مایک رو دیدم و بعدش بیهوش شدم

دیدم و انگار خونه دور رزشم بیشتر شده بود و نفسم باال نمیومد، همه جا رو تار میل

 .چرخیدسرم می

 :ناری رو به مریم خانوم داد زد

 .مریم جون آب بیار داره از دست میره-
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 :مریم خانوم بیرون رفت، ناری با گریه دستم رو گرفت

گفتم تعریف کنی، آروم نباید میمایا توروخدا تنهام نذار، غلط کردم مایا غلط کردم -

 .باش مایا توروخدا

تونستم انگار زبونم قفل شده خواستم بگم ناری من چیزیم نیست گریه نکن اما نمی

 .بود

ریخت، مریم خانوم اومد داخل و لیوان رو روی لبم گذاشت، آب کم کم توی دهنم می

 .انگار با خوردن آب حالم بهتر شده بود

رو روی میز کنار تختم گذاشت و کنارم نشست، حاال لرزشم  بعد چند لحظه لیوان

 .کشیدمقطع شده بود و راحت نفس می

 :آروم گفتم

 .من حالم خوبه، برین بیرون-

 :ناری گفت

 .........اما مایا-

 :اخم کردم

 .برین بیرون-

هام رو باال هردو با ناراحتی بلند شدن و از اتاق بیرون رفتن، روی تخت نشستم و زانو

 .هام گذاشتمآوردم و دستام رو دور پاهام حلقه کردم، سرم رو روی زانو

رفتم جنگل اون وقت خوردن؟ کاش نمیاونا چه موجوداتی بودن؟ چرا خون می

 .شدماینجوری نمی
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با فکری که به سرم زد لبتاپ رو از زیر تخت بیرون کشیدم و روی پام گذاشتم و 

 .روشنش کردم

 .ام حبس شدردم، با چیزی که دیدم نفس تو سینهرفتم داخل گوگل و سرچ ک

 " خون آشام "

مگه...مگه اونا افسانه نیستن؟ اونا...اونا فقط تخیلن، چطور امکان داره؟ نه نه خون 

 .ان، واقعیت ندارهآشاما همه تخیلی و افسانه

 .اما...اما عکسی که رو به روم بود دقیقا همون بود، مشخصاتش دقیقا همون بود

های برجسته زیر چشم، رنگ پریدگی بیش از حد، سرمایی ای نیش بلند، رگدندون

 .مثل یخ، همه و همه مشخصات اون مردا بود

با خوندن متن رو به روم یخ زدم، وقتی خون آشام تازه متولد شده خون بخوره میره 

 .تو فاز خون، یعنی مردمک چشمش ناپدید و چشمش کامال قرمز میشه

کردم اینا همش افسانه و تخیلیه اصال فکرش رو هم فکر میخدای من، من همیشه 

 .کردم واقعیت باشننمی

کردم دمای اتاق خیلی باالست، لبتاپ رو خاموش کردم و زیر تخت گذاشتم، حس می

 .گرفتمداشتم آتیش می

پنجره رو باز کردم و وارد توالت شدم، دست و صورتم رو آب زدم و به آینه نگاه کردم 

 .که یخ زدم

 .همون...همون مرد بود، دوباره مردمک نداشت یعنی بازم...بازم تو فاز خون بود

جیغ بلندی کشیدم که همون لحظه تیزی توی گردنم حس کردم و بیحال شدم، اما 

 .این دفعه از بیهوشی خبری نبود
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 :اون مرد ازم جدا شد و خنده وحشتناکی کرد

 .بازم میام دختر خوشمزه، منتظرم باش-

ه پایین پرید که همون لحظه در به شدت باز شد، ناری با دیدن من که روی از پنجر

 .زمین افتاده بودم و گردنم زخمی و خونی بود جیغی کشید

 :کنارم نشست و با گریه گفت

 چیشده مایا؟-

 :با بیحالی زمزمه کردم

 ..اون مرد بازم میاد اینجا.اون-

کمکم کرد بلند بشم، روی تخت تو چشمای ناری وحشت رو دیدم، دستم رو گرفت و 

 .دراز کشیدم

 :موهام رو نوازش کرد

 .تونی اینجا بمونیباید از این خونه بری مایا؛ نمی-

 :اخم کردم

 .تونم جایی برمام هست نمینه من از اینجا نمیرم، اینجا خاطرات خانواده-

 :ناری با خشم نگاهم کرد

کنه و انقدر از میاد و اذیتت می دیوونه شدی مایا؟ اگه از اینجا نری اون همیشه-

 .فهمی؟ پس هرچه سریع تر باید بریخوره تا بمیری، میخونت می

 .ناری درست میگه مایا باید بری-

 :با صدای آشنایی برگشتم طرف در که با دیدن الکس متعجب شدم
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 ی من شدی؟کنی؟ چطور وارد خونهتو...تو اینجا چیکار می-

 :اخم کرد

 .مایا، تو باید از این خونه بری همین االناینا مهم نیستن -

 :من هم مثل خودش اخم کردم

 کجا برم ها؟ فقط میگین برو، کجا رو دارم برم؟-

 :با شنیدن حرفش مبهوت شدم

 .ی منمیای به خونه-

مبهوت نگاهش کردم، احتماال این پسر دیوونه بود شاید هم از دیوونه بیشتر، چطور 

 کنم؟ یعنی انقدر اعتماد به نفس داشت؟قبول می فکر کرد که من پیشنهادش رو

 :پوزخند زدم

 کنم؟ هوم؟الکس خان چطور فکر کردی من پیشنهادت رو قبول می-

 :اخم کرد

 .این پیشنهاد نبود یه دستور بود-

 :با خشم گفتم

تو رئیسم نیستی که بهم دستور میدی، تو هیچی نیستی پس الزم نیست به فکر من -

 .باشی

 :متر پریدم هوا با دادش سه

فهمی؟ اینو میری، میفهمی اگه یه روز دیگه اینجا بمونی میدختره احمق چرا نمی-

خوای بمیری، خوای، ترس تو چشمات میگه نمیخوای بمیری؟ نه نمیخوای؟ میمی
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برمت، منو پس انقدر لجبازی نکن و وسایلت رو جمع کن وگرنه خودم به زور می

 .خوادزنم که دلم نمیمجبور نکن دست به کاری ب

ای بهش رفتم و از روی تخت بلند شدم و به سمت کمد رفتم، چمدون رو از چشم غره

 .باالی کمد برداشتم و لباسام رو داخلش ریختم

خواستم بمیرم، پس نباید باهاش لجبازی ترسیدم نمیحق با الکس بود من از مرگ می

 .کردممی

شتم و بستمش، الکس چمدون رو گرفت و چند تا لوازم شخصی هم داخل چمدون گذا

 .از اتاق خارج شد

 :ناری طرفم اومد و بغلم کرد

الکس گفته بهتره یه مدت از هم دور باشیم، گفت مریم جون رو پیش خودم ببرم، -

 .پس حسابی خواست رو جمع کن، مایا لجبازی نکن الکس هرچی میگه بخاطر خودته

 :یهو نگاهش شیطون شد

 .ا، مثل بچه آدم باهم کنار بیاین، تو سر و کله هم نکوبینشیطونی هم نکنین-

 .لبخندی زدم و سری به نشونه تاسف براش تکون دادم، از اتاق خارج شدم

 :مریم خانوم بق کرده بود و چشماش خیس بود، بغلم کرد

مایا جان حواست به خودت باشه یه وقت ضعیف نشی، الکس هم معلومه پسر خوبیه -

 .دونم توام دختر عاقلی هستی پس حواست باشهکنه و میمیدونم اذیتت نمی

 .ام نگاه کردمسر تکون دادم و همراه الکس سوار ماشینش شدم، به خونه

ای که پر از خاطره بود، پر از بوی مایک، مادر و پدر بود و حاال من داشتم این خونه

 .کردمخونه رو ترک می
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 :خت رو پاک کردم و سرد گفتمقطره اشکی که بی اختیار از گوشه چشمم ری

 .تونیم بریممی-

**************** 

 گذره بدون ما؟دختر چه خبر؟ چیکار میکنی؟ خوش می-

 :لبخندی زدم

کنم، الکس که صبح میره سرکار منم با فیلم و کتاب و اینا خودم رو کار خاصی نمی-

تونی دارم ناری میمونم تا شب بیاد، خبری هم از باشگاه نکنم و منتظر میسرگرم می

 یه روز بری ببینی چه خبره؟

 :خندید

مونی که یه لحظه حس کردم تو و الکس االن زن و وای دختر یه جور گفتی منتظر می-

 شوهرین، باشگاه هم چشم عزیزم من فردا میرم خوبه؟

 :دوباره لبخند زدم

 کنه؟ حالش چطوره؟مرسی ناری، مریم خانوم چیکار می-

 :صداش غمگین شد

خوره دلش خیلی برات تنگ شده، من هم هی مایا اونم هست خیلی غصه می-

 .همینطور کاش میشد زودتر تموم بشه

 :کرد متعجب گفتمبا صدای الکس که صدام می

 .زنه من میرم فعالناری الکس اومده صدام می-

 :ها پایین رفتم و متعجب گفتمقطع کردم و از اتاق خارج شدم، از پله
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 چرا این وقت روز خونه ای؟الکس چیشده؟ -

 :با نگرانی گفت

 .مایا سریع برو وسایلت رو جمع کن بدو-

 :دهن باز کردم چیزی بگم که دادش بلند شد

 .مایا چیزی نپرس فقط بدو-

مبهوت به طرف اتاق رفتم و وسایلم رو تو چمدون گذاشتم و برگشتم پیش الکس که 

 .دیدم نیست

ی؟ با حرص برگشتم که دیدم با چمدون داره از وا پس کجا رفت؟ سرکارم گذاشته یعن

 .پله ها پایین میاد

چشمام گرد شده بود و کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه؛ دستم رو گرفت دوید طرف 

 .ماشین و سوار شدیم

 :متعجب پرسیدم

الکس چیشده؟ چرا انقدر مضطربی؟ چرا وسایلمون رو جمع کردیم؟ کجا داریم -

 میریم؟

 :گی گفتالکس با کالف

پرسی، اونا پیدامون کردن و دنبالمونن، باید کال از این شهر و اه مایا چقدر سوال می-

 ....حتی کشور بریم وگرنه

 :کنجکاو و با استرس زمزمه کردم

 وگرنه چی؟-



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

64 

 

 :غمگین لب زد

 .میریوگرنه می-

خواستم برگردم با فکر کردن به اون مردا و مرگ تنم لرزید، نه نه من..من نمی

 .خواستم بمیرمونجا...نمیا

 :با ترس به الکس نگاه کردم که لبخند گرمی زد و دستم رو گرفت

 .ذارم اتفاقی برات بیوفته، مطمئن باشمایا نترس من نمی-

با لبخند و دست گرمش آرامش خاصی تو وجودم نشست، یه آرامش وصف نشدنی و 

 .آشنا

مه چی خوب بود؛ الکس خیلی هعی آرامش من فقط یه هفته بود، تو این یه هفته ه

 .کردماش میمهربون بود هر چند که من بعضی وقتا با لجبازی عصبی

کرد این بود که تو این مدت اصال خبری از ویلیام نبود، اصال چیزی که متعجبم می

 .ندیده بودمش

چی شد که اونا پیدامون کردن؟ کسی بهشون گفت؟ من که اصال تو این مدت بیرون 

 .نرفتم

 :چیزی یادم اومد، با تردید به الکس نگاه کردمیهو 

ام سر رفته بود و رفتم توی حیاط؛ یکی روی چیزه...راستش الکس من دیروز حوصله-

 پشت بوم بود و با دیدن من سریع نا پدید شد، یعنی...ممکنه اونا بوده باشن؟

وی حیاط با خشم نگاهم کرد که سرم رو پایین انداختم، خیلی بهم گفته بود که نه ت

 .برم نه بیرون از خونه اما باز من گند زده بودم

 :عصبی کوبید روی فرمون
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لعنتی...لعنتی تو چرا انقدر لجبازی ها؟ چرا به حرفم گوش نمیدی؟ باید حتما گند -

 .زدی؟ حاال خیالت راحت شد؟ آره؟ مایا تو فقط مایه دردسریمی

ه؟ درسته عصبی میشد اما ناباور به الکس نگاه کردم، این همون الکس مهربون

 .....زد اما حاالکرد یا حرف بدی نمیهیچوقت توهین نمی

بغض تو گلوم نشست سرم رو برگردوندم و به بیرون خیره شدم، شاید حق با الکس 

 .ام ترکم کردنبود حتما مایه دردسر بودم که خانواده

 .ام چکید که سریع پاکش کردمقطره اشکی از گوشه چشمم رو گونه

شدم، تازه داشت یادم میومد محبت کردن چجوریه و چه حسی ازه داشتم آروم میت

 .داره اما..... اینم سرنوشت منه دیگه

اصال نباید به هیشکی وابسته بشم و بهش عادت کنم چون سریع از دستش میدم، 

 .این دیگه کامال بهم ثابت شد

گاه، پس قرار بود جدی با ایستادن ماشین سریع پیاده شدم که فهمیدم اومدیم فرود

 .جدی از اینجا بریم

 :بدون توجه به الکس سریع وارد فرودگاه شدم که صداش رو شنیدم

 .همین جا بشین تا شماره پرواز رو اعالم کنن-

ای رنگ فرودگاه نشستم، اصال هم به الکس نگاه نکردم، اونم اصال روی صندلی نقره

 .ش رو زده بود خالی شده بود دیگهچیزی نگفت؛ اصال چی داشت که بگه؟ همه حرفا

 .بعد چند دقیقه شماره پرواز رو اعالم کردن، سوار هواپیما شدیم و نشستیم

ای رنگ نیوفته، وقتی با اون چشماش سرد چشمام رو بستم تا نگاهم به اون نگاه نقره

 .کرد دقیقا مثل نقره میشد؛ سرد و سفتنگاه می
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ری بودم که حس کروم دستی روی موهام کم کم چشمام گرم شد، تو خواب و بیدا

 .قرار گرفت و موهام رو نوازش کرد

با دستش به سرم فشار آورد که سرم کج شد و روی یه چیز سفتی که احتماال 

 .اش بود قرار گرفتشونه

 :نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر سرد و جذابش مشامم رو پر کرد، زمزمه کردم

 الکس؟-

 :م رو نوازش دادش گوشاصدای بم و خواستنی

 جانم عزیزم؟-

 .لبخندی زدم و به خواب دلنشین و پر آرامشی فرو رفتم

زنه، اعصابم بهم ریخته بود، با حرص چشمام رو باز کردم یکی هی صدام میحس می

 .کردم که دیدم کار الکسه

 :اخم کردم

 زنی؟چیه هی صدام می-

 :خندید

 خوای پیاده شی؟دختر رسیدیم نمی-

یدیم؟ اوه پس من چقدر خوابیدم، پشت چشمی نازک کردم و از جام جدی جدی رس

 .بلند شدم

 .از هواپیما پیاده شدم و با کنجکاوی به اطراف نگاه کردم اما چیزی دستگیرم نشد

 :با کنجکاوی پرسیدم
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 کجا اومدیم؟-

 :لبخند زد

 نروژ؟-

ین پسر شبیه نروژ؟ چرا اینجا؟ چرا دقیقا جایی که ما همیشه میومدیم؟ چرا انقدر ا

 مایکه؟

 :با تکون دستی از فکر خارج شدم، با نگرانی نگاهم کرد

 چت شد دختر؟ کجایی؟-

 :خونسرد گفتم

 .ها؟ هیچ جا من همین جام فقط یاد یه چیزی افتادم-

 .سری تکون داد و بعد گرفتن چمدونامون از فرودگاه نروژ خارج شدیم

 .م مخصوصا بعد اون حرفاشاسترس عجیبی داشتم اما نمی خواستم به الکس بگ

سوار تاکسی شدیم و الکس به نروژی به اون مرد چیزی گفت که احتماال آدرس هتل 

 .بود

بعد چند دقیقه تاکسی جلوی یه خونه لوکس ایستاد، پیاده شدم و با چشمای گرد به 

 .خونه خیره شدم

مال الکس  رفتیم هتل نه که بیایم اینجا، یعنی این خونهخب انتظار داشتم االن می

 بود؟

 :با صداش برگشتم

 .نه مال من نیست، مال یکی از دوستام بود-
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...اینجا...این باغ....نه سری تکون دادم که الکی در رو باز کرد و وارد خونه شدیم، این

 .نه امکان نداره

ای بود که ما گاهی با مامان اینا میومدیم، دویدم طرف این خونه و این باغ کپی خونه

 .آخر باغ

 .همون درخت بود آره، جلوتر رفتم تا مطمئن بشم؛ خودش بود اینجا همون خونه بود

 .من و مایک وقتی هفت سالمون بود روی این درخت اول اسممون رو هک کرده بودیم

 :دویدم داخل خونه و با داد الکس رو صدا زدم، الکس ترسیده اومد کنارم

 چی شده؟ کسی رو دیدی؟-

 :با بغض گفتم

تونی منو گول بزنی، اون درخت آخر باغ نه مال خودته تو...تو مایک منی، نمیاین خو-

 .رو یادته؟ اول اسممون رو روش هک کرده بودیم، تو مایک منی حقیقت رو بگو

 .ایایش مبهوت بود، چی؟...صبر کن...نقرهخیره شدم به چشماش، نگاه نقره

 :اماشکم چکید روی گونه

من از همه عالیقت خبر دارم؟ مخصوصا رنگ مورد  لنزت رو بردار، یادت رفته-

 .ات، بردار لنزت رو مایک بیشتر از این عذابم ندهعالقه

 :به زانو افتادم، التماس کردم

خوای عذابم کنی؟ چرا میمایک توروخدا عذابم نده، آخه چرا این کارو با من می-

 .یک لطفابدی؟ بگو...بگو مایک منی دیگه دستت رو شده، توروخدا بگو ما

ام حلقه شد و کمکم کرد بلند بشم، رو کردم، دستاش دور شونهبا صدای بلند گریه می

 .کاناپه نشوندم و خودش رو به روم نشست
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 :با کالفگی شروع کرد به حرف زدن

کردیم، همیشه همه از من و مایکل از هفت سالگی با هم توی کوچه بازی می-

شدیم، من هم یه لنز ن هم اذیت میشدن جوری که خودموشباهتمون شوکه می

خطر گرفتم تا یه فرقی بینمون باشه، من مایک نیستم مایا من الکسم فقط خیلی بی

 .شبیهشم

این خونه هم آره مال مایکه، یادته گاهی وقتا که میومدین یه پسر بچه همراه مایک 

 .بود؟ اون منم

ود همراهش بود، رفتم توی فکر، درسته همیشه یه پسر که خیلی شبیه مایک ب

 .گفتیم که اون بچه قل سوم گمشده ماستهمیشه به شوخی می

 :با صدای الکس از فکر بیرون اومدم

وقتی اون روز توی جنگل دیدمت هم شوکه شدم هم خوشحال، خوشحال شدم چون -

ام رو پیدا کرده بودم، یادته که وقتی هشت سالم بود از اون شهر رفته دوستای قدیمی

 .بودیم

....اما وقتی از حرفات شنیدم خاله الیزابت و عمو رافائل و مایک مردن خیلی داغون اما

شدم، به خودم و مایک قول دادم که تو هر شرایطی مراقبت باشم و نذارم برات 

 .اتفاقی بیوفته

 :سرش رو پایین انداخت

 خوام اعصابم بهم ریخته بود و حواسم نبودبابت حرفای...تو ماشین..خب..عذر می-

 .چی دارم میگم

 :یدب*و*سسری تکون دادم و لبخند زدم که اونم لبخندی زد و سرم رو 

 .بهتره بری استراحت کنی-
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ای زمزمه کردم و از پله ها باال رفتم، خونه سه طبقه بود؛ طبقه اول که خب باشه

 .مخصوص اتاق مهمون بود، طبقه دوم هم مال خانواده بود و طبقه سوم کتابخونه بود

 .می که درش سفید رنگ بود مال من بود، در رو باز کردم و وارد اتاق شدماتاق دو

دکوراسیون اتاق طالیی سفید بود، من به شخصه عاشق این رنگم، از داخل چمدون 

 .لباسام رو درآوردم و آویزون کردم

 .ای از حموم بیرون اومدمام رو گرفتم و وارد حموم شدم، بعد یه دوش ده دقیقهحوله

 .لوارک یخی گلبهی پوشیدم و روی تخت طالیی رنگم دراز کشیدمتاپ و ش

دونستم الکس دقیقا کیه حس بهتری داشتم، خب واقعا حس بدی بود که حاال که می

 .کردم الکس همون مایکههی فکر می

 .لبخندی زدم و چشمام رو بستم، کم کم چشمام گرم شد و به خواب پر آرامشی رفتم

ر شدم، ای خدا من تازه خوابیدم این کدوم مزاحمیه که با صدای زنگ گوشی هوشیا

 مزاحم خواب پر آرامش من شده؟

 :گوشی رو از زیر بالشت درآوردم و با حرص جواب دادم

 چیه مزاحم؟-

 مایا؟-

 .ای هم شدبا بهت به صفحه گوشی نگاه کردم، عه این که ناری بود، بیچاره چه شوکه

 :ریز خندیدم

دونی که وقتی تازه از خواب بیدار میشم به بیدارم کردی، میشرمنده ناری، از خواب -

 .کنمگوشی نگاه نمی
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 :صدای خنده ناری هم اومد

 خونه مایا خانوم؟بله کامال خبر دارم، خب چیشده که کبکت خروس می-

اش رو از همین پشت گوشی هم تونستم چهرهماجرای الکس رو تعریف کردم، می

 .تشخیص بدم

ی درشت و سبزش اندازه توپ بسکتبال و دهنش هم اندازه غار باز مطمئنا اون چشما

 .شده

 :خندیدم

 .ناری چشمات افتاد کف اتاق، دهنتم ببند توش مگس میره-

 :صدای مبهوت ناری اومد

دادی؟ نباید میومدی دختر یعنی تو االن رفتی نروژ؟ بیشعور نباید یه خبر به من می-

 .بیشعوریت پی بردمکردی؟ دیگه کامال به یه خدافظی می

 :با حرص گفتم

کردن هم واسه شما خانوم خنگ اگه میومدم واسه خدافظی هم اونا منو پیدا می-

 .دردسر میشد

 :صداش اومد

 .اوپس درست میگی-

 :سری از تاسف تکون دادم

خوای حرفی بزنی اول فکر کن، حاال هم برو مزاحم هزار دفعه بهت گفتم وقتی می-

 .خوام بخوابممی
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دید و قطع کرد، اما من بدبخت هرکاری کردم دیگه خوابم نبرد، اوف ناری اوف خن

 .همیشه مزاحمی، چه پیشم باشی چه نباشی

با حرص بلند شدم و رفتم پایین، دنبال الکس گشتم اما ندیدمش، احتماال رفته 

 .استراحت کنه

مرغ، حاال من رفتم تو آشپزخونه، یخچال رو باز کردم اما نچ...دریغ از یه دونه تخم 

 کردم؟چی کوفت می

رفتم هم خطرناک بود هم الکس ناراحت و نگران میشد، پس دوباره از پله اگه االن می

 .ها رفتم باال

بهترین گزینه همینجا بود، کتابخونه عزیز من؛ جایی من که من عاشقانه دوستش 

 .داشتم

 .روانشناسی هایبا لبخند وارد کتابخونه شدم و مثل همیشه رفتم سراغ کتاب

دونم چرا کال با این جور چیزا میونه خوبی کال از بچگی عاشق روانشناسی بودم نمی

 .داشتم

ام هم روانشناسی بود اما فقط تا لیسانس خوندم و دیگه نتونستم مطب اتفاقا رشته

 .بزنم یا حتی کاری پیدا کنم

ست مطب خودم رو خواالبته کار که زیاد بود، پیشنهاد زیاد داشتم اما خب دلم می

 .داشته باشم

 .با صدای تقه در سرم رو از تو کتاب در آوردم، الکس با لبخند گرمی وارد شد

 کی بیدار شدی؟-

 :لبخند زدم
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دونم دقیقا ناری زنگ زد منم دیگه نتونستم بخوابم، تو از کجا فهمیدی من نمی-

 اینجام؟

 :شیطون خندید

ی و تا چند ساعت هم از اینجا خارج از بچگی هر وقت میومدیم تو اینجا میومد-

 .شدینمی

 :سرم رو پایین انداختم، با یادآوری اون روزا دلم گرفت اما خندیدم

 .اوه تو چقدر خوب اون موقع ها رو یادته ها-

ای دستم رو گرفت که سر بلند کردم، حاال دیگه لنزی درکار نبود، حاال رنگ قهوه

 :بود هاش واضح بود، نگاهش خیلی مهربونچشم

 .مایا عزیزم غمگین نشو دیگه-

 :سر تکون دادم و لبخند محوی زدم، کتاب رو از دستم گرفت

 مثل همیشه روانشناسی...تو هنوز دست برنداشتی از این روانشناسی؟-

 :خندیدم

 .ام هم این بوداوه کجای کاری من حتی رشته-

 :چشماش گرد شدن

 جدی؟ اوه دختر پس چرا االن بیکاری؟-

 :ال انداختمشونه با

 .خب من خواستم خودم مطب داشته باشم اما خب نشد-
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سر تکون داد، دستم رو گرفت و کشید که بلند شدم، منو با خودش کشید، وارد 

 .آشپزخونه شدیم که با دیدن میز چشمام گرد شد

 .تو کی آشپزی کردی الکس؟ تو خونه که هیچی نبود-

 :ام رو کشیدبینی

سه ساعت مشغول خوندن اون کتاب بودی من رفتم خرید خانوم کوچولو وقتی شما -

 .و برگشتم و این اسپاگتی ایتالیایی خوشمزه رو براتون آماده کردم

 :خندیدم و باذوق دستام رو به همدیگه زدم

 .ام بوددونی چقدر گشنهوای الکس نمی-

 :خندید

 .دونستممی-

 :نشست گفتدر حالی که می

 اسپاگتی مایا پسند شده یا نه؟ حاال هم بدو بشین ببینیم این-

 :خنده بلندی سر دادم که اونم خندید، خواستم بشینم که یهو گفت

 .دونی که کجاسترو بیار، خودت بهتر می صب کن صب کن قبل اینکه بشینی -

خندیدم و از آشپزخونه خارج شدم، سمت چپ آشپزخونه یه اتاق کوچیک به اندازه 

 .و اینا پیدا میشدو   دوازده متر بود که توش فقط

برداشتم و برگشتم به آشپزخونه، دوتا جام برداشتم و رو صندلی رو به روی  یه بطری 

 .الکس نشستم
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تونستم اون داد، انگار کنارش نمیایش بهم آرامش مینگاه کردن به چشمای سرمه

 .شدم همون دختر شیطون قبلیمایای سرد و یخی باشم، می

ریخت و یکیش رو گذاشت پیش من، اسپاگتی رو دور چنگالم  تو هردو جام الکس 

 .پیچیدم و توی دهنم گذاشتم

واو واقعا عالی بود، من بلند نبودم حتی یه نیمرو درست کنم اما الکس....واقعا 

 .دستپختش عالی بود

 .کرد، یه کوچولو اذیت عیب نداشت که، داشت؟ نچ فکر نکنمبا نگرانی نگاهم می

 .ام رو درهم کردم و ادای عق زدن رو درآوردم، بیچاره الکس بدجور پکر شدقیافه

 :دلم نیومد بیشتر از این اذیتش کنم، زدم زیر خنده

 .وای الکس این بهترین اسپاگتی که خوردم-

 :حس کردم برق چشماش، چشمام رو کور کرد، لبخند بزرگی زد

 جدی میگی مایا؟ واقعا خوشت اومد؟-

سر تکون دادم که خندید، تند مشغول خوردن غذا شدم اصال توجه نکردم که تندتند 

رو به روم الکس نشسته و باید یکم آروم باشم اما خب من خیلی وقت بود که 

 .خواستم خوددار باشماینجوری نبودم دیگه نمی

 رو خوردم که نگاهم افتاد به الکس که با خنده نگاهم بعد اینکه خوردنم تموم شد، 

 :کردمی

 چند سال بود غذا نخورده بودی؟-

 :قیافه متفکری گرفتم

 .اوم فکر کنم یه ده دوازده سالی میشه-
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 :چشماش گرد شد

 خوردی؟چرا؟ جدی غذا نمی-

 :خندیدم

 .فهمی که چی میگمخوردم، اما خب نه مثل االن، میدیوونه غذا که می-

 .رفم رو گذاشتم تو ماشیناش رو خورد، منم بلند شدم و ظسری تکون داد و لقمه

 :الکس هم بعد خوردن غذاش ظرف رو توی ماشین گذاشت، با خباثت زو به من گفت

 هنوز هم مثل قدیم عاشق فیلم ترسناکی؟-

چشمام فکر کنم شبیه اون ایموجی شد، همون که چشماش قلبیه، تندتند سر تکون 

 :دادم که خنده بلندی سر داد و موهام رو بهم ریخت

 .وروجک-

دستم رو کشید و رفتیم تو نشیمن، رو به روی تلویزیون نشستم، الکس هم فیلم رو 

 .گذاشت و کنارم نشست

فیلم که شروع شد تازه یادم افتاد چیزی نداریم واسه خوردن، با زاری به الکس نگاه 

 :کردم که متعجب شد

 چیشده مایا؟ چرا این شکلی شدی؟-

 :با لحن خیلی خیلی مظلومی گفتم

 .وقع فیلم چی بخوریم؟ چیزی نداریم کهحاال م-

 :لب پایینم رو جلو دادم که الکس خندید، با شیطنت گفت
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دونستم توی شکمو در همه حال باید دهنت بجنبه وقتی رفتم خرید من که می-

 .خوراکی هم گرفتم، تو کابینت آخری طرف یخچاله

 :دویدم طرف آشپزخونه داد زدمسریع بلند شدم و در حالی که می

 .فیلم رو استپ کن الکس-

خوراکی ها رو درآوردم، با دیدن چیپس با طعم چیلی دهنم آب افتاد، همه خوراکی ها 

 .رو تو ظرف ریختم و دوباره کنار الکس نشستم

فیلم رو پلی کرد و مشغول فیلم شدیم، فیلم راجبه یه پسر بود که یه جن تسخیرش 

ه جنگیر میاره تا پسرش رو نجات زنه، پدرش هم یکنه و به خواهرش آسیب میمی

رسونه اما اون جنگیر کشه و خیلی هم به جنگیره آسیب میبده اما پسره پدره رو می

فهمه چه کارایی کرده داغون میشه و کوتاه نمیاد و باالخره موفق میشه، پسره که می

 .کشهخودش رو می

اش هم همین طور، هوای که اون صداهایی که پسره درمیاورد چقدر ترسناک بود، قیاف

لرزید اما پوستش خاکستری رنگ شده بود و اصال مردمک نداشت، از ترس بدنم می

 .جیک نزدم

فیلم که تموم شد الکس تلویزیون رو خاموش کرد و برگشت طرفم، با خنده خواست 

 :چیزی بگه که با دیدنم نگاهش نگران شد

 یا؟مایا چیشده؟ خیلی ترسیدی؟ چرا انقدر رنگت پریده ما-

تونستم دهن باز کردم بگم نه من خوبم که همون لحظه برقا رفت، هیچ جا رو نمی

 .دونستم الکس کجاستببینم و از همه بدتر نمی
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با ترس برگشتم که دقیقا قیافه همون پسر تو فیلم رو دیدم، دیگه نتونستم تحمل 

یغ کشیدم کنم و جیغ بنفشی کشیدم که تو بغل یکی فرو رفتم، ناخودآگاه دوباره ج

 :که صدای جذابش رو دم گوشم شنیدم

 .هیس مایا منم نترس دختر-

 همون لحظه برقا اومد، با تعجب به ویلیام نگاه کردم، این کی اومد؟ اصال چطور اومد؟

 :با ابروهای باال رفته گفت

 کنی؟چیشده؟ دلت خیلی برام تنگ شده که اینجوری نگاهم می-

 :پشت چشمی نازک کردم

 .هم دلم تنگ نشد، اصال تورو یادم نبودایش اصال -

فهمید و اینجوری دروغ که شاخ و دم نداشت، داشت آیا؟ اگه داشت که ویلیام می

 .شدپکر نمی

ای بهم رفت که ریز ریز خندیدم، الکس اومد کنارمون که با حرص نگاهش چشم غره

 :کردم

 کجا بودی تو؟-

 :چشماش گرد شدن

 .د که برق رفتخب رفتم ببینم مشکل از چی بو-

 :اشبا خشم زدم تو سینه

 .موندیتو باید پیش من می-

 :دستش دور گردنم حلقه شد
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 چیه نکنه ترسیدی خانوم پترسن؟-

 :پشت چشمی نازک کردم

 .ذاشتیمعلومه که نترسیدم، این چیزا چیه که میگی، فقط نباید تنهام می-

اما انگار هیچ اثری  ویلیام و الکس زدن زیر خنده، با حرص و خشم جیغی کشیدم

 .شون بیشتر شدنداشت فقط صدای خنده

کنن، اصال دیگه با حرص از جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم، بیشعورا منو مسخره می

 .زنمباهاشون حرف نمی

ام، از این که روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو بستم، من از این وضع راضی

 .برگشتم به همون دختر قبلی خوشحالم

 .ی خودمم از اون دختر سرد و یخی خسته شده بودم، چون واقعا خسته کننده بودحت

خوشحالم که گیر اون مردا افتادم، چون باعث شد برم پیش الکس و دوباره محبت 

 .کردن رو یاد بگیرم، باعث شد که الکس رو بشناسم و از اون سردرگمی راحت بشم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡ 

ها سرازیر شدم، صدای ویلیام که تهدید به  جیغ بنفشی کشیدم و تند تند از پله

 .کرد میومدمرگ می

برگشتم که دیدم خیلی بهم نزدیکه، جیغ بلند تری کشیدم و سرعتم رو بیشتر 

 .کردم

از باالی مبلی که رو به روم بود پریدم و پشت اون یکی سنگر گرفتم، هر طرفی که 

 .دویدمدوید من برعکسش رو میویلیام می

 :خ شده و نفس نفس گفتی سربا چهره
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 .کنمفقط..صبر..کن..ببین..چیکارت...می-

 :تندتند ابرو باال انداختم

 ام کنی؟ام وایستم که تو منو بگیری و تیکه تیکهمگه دیوونه-

 :خندید

 .کنیکنم و باز کارای خودت رو میدونی چیکارت میخوبه می-

 :خندیدم

در زدم اما تو نشنیدی منم اومدم داخل، من ویلیام هزاااار بار دارم بهت میگم بابا من -

 .دونستم تو لختیاز کجا می

 :با حرص گفت

 .یه وقت خجالت نکشی، دختره پررو بدون هیچ خجالتی داره میگه لخت بودی-

 :چشام رو گرد کردم

 .وا خب منم لخت میشم، همه لخت میشن این خجالت داره؟ نچ نداره-

و زدم تو سرش، با چشمای گرد شده نگاهم سری تکون داد که خیز برداشتم سمتش 

 :کرد که شونه باال انداختم

کنی منتظر تنبیه خواستی واسه من از تاسف سر تکون ندی، وقتی این کار رو میمی-

 .هم باش

پشت چشمی نازک کردم و برگشتم که گوشم کشیده شد، جیغ کشیدم و به ویلیام 

 .کرد نگاه انداختمکه با پیروزی نگاهم می

 .زم خواهش کن تا گوشت رو ول کنما-
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 :محکم زدم به ساق پاش که از درد قرمز شد اما گوشم رو ول نکرد، با خشم گفت

 .دختره وحشی-

این دفعه زانوم رو بلند کردم بزنم به جای حساسش که سریع عقب کشید، با چشمای 

 :گرد شده گفت

 خوای نسلم منقرض بشه؟هی هی می-

 .این وحشی سرخ و دردناک شده بود مالیدم گوشم رو که مطمئنا از دست

ای بهش رفتم که همون لحظه در باز شد و الکس اومد داخل، با لبخند چشم غره

 .دویدم طرفش و بغلش کردم

 .سالم الکس خسته نباشی-

 :موهام رو بهم ریخت

 سالم وروجک خانوم، مرسی، خب امروز چطور بود؟-

 :لوم کردم و گفتمقبل اینکه ویلیام حرفی بزنه خودم رو مظ

 .امروز ویلیام من رو کتک زد-

 :هم الکس هم ویلیام چشماشون گرد شد، الکس برگشت طرف ویلیام و با بهت گفت

 مایا درست میگه ویل؟-

 .ویلیام دهنش مثل ماهی باز و بسته شد اما صدایی ازش بیرون نیومد

 .ه سریع مظلوم شدمریز خندیدم که با اخم نگاهم کرد، قبل اینکه الکس بهم نگاه کن

 :دقیقا همون لحظه الکس برگشت طرفم، صدام رو بغض دار کردم

 .کنه؟ انگار ارث باباش رو خوردمببین چجوری نگاهم می-
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 :هاش توهم شدالکس اخم

 چه اتفاقی افتاد که از ویلیام کتک خوردی؟-

 :سر پایین انداختم و با همون لحن قبلی گفتم

ته بود رفتم دم اتاق ویلیام خب...در زدم اما خب من ام سر رفخب...خب من حوصله-

 .چیکار کنم که نشنید منم درو باز کردم اما این لخت بود..البته نه لخت لخت ها

 :به زور یکی دوتا اشک ریختم

 .بخاطر اینکه اونجوری دیدمش منو زد-

 :صدای داد الکس دلم رو خنک کرد

زنیش؟ سپرم دست تو اون وقت تو میویل این چه کاری بود کردی؟ من مایا رو می-

 این چه وضع امانت داریه؟

هاش رو مشت کرده بود و با خورد، دستبه ویلیام نگاه کردم، خون خونش رو می

 .کرد، کم مونده بود واقعا منو بزنهخشم نگاهم می

دلم براش سوخت، الکس سرش داد زد اونم جلوی من، خب االن غرورش یه خرده 

 .خش دار شده بود

 :الکس رو صداش زدم که طرفم برگشت، با خنده گفتم

 .کردمویلیام کاری نکرد من داشتم باهات یه کوچولو شوخی می-

 :الکس با بهت گفت

 .اما تو...تو اشک ریختی-
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هام نمایان شد، با این کارم هم ویلیام و هم الکس به لبخند ژکوندی زدم که دندون

 .خنده افتادن

 :خنده گفت الکس سری تکون داد و با

 .مایا تو واقعا بازیگر خوبی هستی-

 :پشت چشمی نازک کردم و با عشوه گفتم

 .دونمبله خودم می-

 .این دفعه هر سه تامون خندیدیم و الکس به اتاقش رفت تا لباسش رو عوض کنه

 :من و ویلیام هم روی کاناپه نشستیم تا الکس بیاد، با بی حوصلگی گفتم

 .گیره، تو خونه کپک زدمام نمیه بمونم؟ دیگه حوصلهویلیام تا کی باید خون-

 :خندید

 .اوه مایا تو باید تا یه ماه خونه بمونی، تازه فقط سه روز گذشته-

 :هام گرد شدنچشم

 .تونمیه ماه؟ ویلیام من نمی-

تونستم یک ماه خونه بمونم، تو کانادا که یه ام بگیره، من اصال نمیکم مونده بود گریه

 .ه الکس حبس بودم حاال هم باید یه ماه اینجا بمونم، نه نه امکان نداشتهفته خون

 :با التماس گفتم

 .نه این کارو با من نکنین-

 .با صدای خنده الکس به عقب برگشتم، کنارمون نشست و دست انداخت دور گردنم

 .ویل انقدر این مایا خانوم مارو اذیت نکن-
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 :برگشت طرف من و گفت

خوایم بریم یه رستوران شیک که مال یکی از فاقا امشب میکنه اتشوخی می-

 .آشناهامه

 :با کنجکاوی نگاهش کردم

 شناسم؟آشنا؟ کی هست؟ من می-

 :ریخت خنده بلندی سر دادالکس در حالی که موهام رو بهم می

هاست که بهت وروجک میگم دیگه، دختر من کلی رفیق دارم ببین بخاطر همین چیز-

 ی همه رو بشناسی؟خواتو چطور می

 :ای رفتمچشم غره

 .هاخب حاال به من نخندین-

خندن منم بلند شدم به اتاقم دیدم نه عین خیالشون نیست همین جوری دارن می

 .رفتم

 :در اتاق رو که بستم صدای داد الکس اومد

 .آماده شو مایا-

 .ده بودمخوایم بیرون بریم، بخدا که تو خونه پوسیآخیش بعد ده روز باالخره می

ها انداختم که با خوشحالی به سمت کمد رفتم و بازش کردم، یه نگاه کلی به لباس

 .های طالیی داشتچشمم به یه تاپ خوشگل سفید که طرح

 .اون تاپ رو با یه شلوار زرشکی و کت همرنگ شلوار درآوردم و پوشیدم

 .رفتمبه خودم توی آینه نگاه کردم، عالی شده بودم، به سمت میز آرایش 
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هام زدم، رژگونه مسی رنگ و رژ خط چشم رو کلفت روی پلکم کشیدم و ریمل به مژه

 .همرنگ شلوار و کتم زدم

موهام خوب بود و فقط به شونه نیاز داشت، عطر شیرین و دلنشینم رو زدم، به خودم 

 .تو آینه چشمک زدم

 .ج شدمام رو داخل کیف گرفتم و با گرفتن کیف از اتاق خارخندیدم و گوشی

الکس آماده شده بود کتش همرنگ کت من بود با شلوار کتان مشکی، لبخندی به 

 .تیپش زدم خیلی خوشتیپ بود

 .بینم که ست کردینبه به می-

با صدای ویلیام برگشتیم، با دیدنش یه لحظه حس کردم نفسم رفت، بدجور تیپش 

 .نفس گیر شده بود

 .که عاشق تیپ اسپرت برخالف الکس، اون تیپ اسپرت زده بود، منم

 .یه تیشرت سفید با سوییشرت خاکستری و شلوار جین خاکستری پوشیده بود

موهاش رو هم جدیدا دیزل زده بود و این مدلی خیلی بهش میومد، دستبند چرمی 

 .ای هم دستش بسته بودقهوه

 .تونستم نگاه ازش بردارم اون بیش از حد جذاب شده بوداوه خدای من، من نمی

 :دای شیطونش دست از آنالیز برداشتمبا ص

 چی شده مایا خانوم؟ زیادی جذاب شدم نه؟-

 .اوه مایا ضایع شدی به خودت بیا

 :پشت چشمی نازک کردم
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 .اوه ویلیام تو باز خود شیفته شدی؟ دست بردار-

 :یه ابروش رو باال انداخت و با همون صدای شیطون گفت

 روم زوم شده بودی؟یعنی اصال جذاب نشدم؟ پس چرا این همه -

اش بلند شد، از خونه خارج و ای بهش رفتم و دیگه جوابی ندادم که خندهچشم غره

 .سوار ماشین الکس شدیم

 :الکس از آینه جلو نگاهم کرد و با لبخند گفت

 .هاخوشگل شدی-

 :پشت چشمی نازک کردم و با عشوه گفتم

 .من همیشه خوشگل بودم شما چشم بصیرت نداشتی-

 :ای کردهتک خند

 .البته، حرف شما درسته بانو مایا-

 :خندیدیم که همون لحظه ماشین ایستاد، با تعجب گفتم

 رسیدیم؟-

 :ویلیام سر تکون داد که با تعجب گفتم

 .خب اگه انقدر نزدیک بود پیاده میومدیم-

 :ویلیام خندید

 .زنی گذر زمان رو حس نکردیتو االن نیم ساعت داری حرف می-

هش کردم که این دفعه هر دوتاشون خندیدند، اه اینا چرا امشب انقدر به با حرص نگا

 خندند؟ انقدر خنده دار شدم؟من می
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 :با حرص از ماشین پیاده شدم و محکم در رو کوبیدم، ویلیام سر تکون داد

 .دختر آروم تر-

باهم وارد رستوران شدیم، اوه چقدر جمعیت؛ از دیدن این همه جمعیت یه لحظه سرم 

 .یج رفتگ

 .معلوم بود که رستوران شیکیه از این همه جمعیت کامال معلوم بود

سر میز نشستیم، گوشه و دنج بود و من کامال از این وضع راضی بودم، چون متنفر 

 .بودم از این که تو چشم باشم

بعد چند دقیقه گارسون اومد که الکس یه غذای ایتالیایی سفارش داد و ویلیام هم 

 .سفارش داد و من هم جوجه کباب باربیکیو سفارش دادمپیتزای پستو 

 :بلند شدم که ویلیام پرسید

 کجا؟-

 :با پررویی گفتم

 .خوای بیاتوالت، می-

ویلیام بهم چشم غره رفت اما من و الکس خندیدیم، کیفم رو برداشتم و وارد توالت 

 .شدم

ه یه نفر برخورد بعد انجام کار مربوطه دستم رو شستم و از توالت خارج شدم که ب

 .کردم

کیفم پایین افتاد و همه چیش بیرون ریخت، با اخم و غر غر در حالی که روی زانو 

 :نشستم گفتممی

 ام شکسته باشه چی؟ مگه کوری آخه؟ای بابا حواست کجاست؟ اگه گوشی-
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 .متاسفم-

با شنیدن صدای عجیب غریبش سر بلند کردم اما با دیدنش شوکه شدم، ترس بدی 

 .جودم رخنه کردبه و

های عجیب و متعجب دیگران رو روی سریع بلند شدم و به طرف میز دویدم، نگاه

 .کردم اما اصال برام مهم نبوددیدم و حس میخودم می

از ترس قلبم داشت وامیستادم، چطور پیدام کردن؟ حتی..حتی اینجا هم ول کن 

 نیستن، آخه چرا؟

جب و نگرانی بلند شد که ویلیام هم برگشت اولین کسی که منو دید الکس بود، با تع

 .و با دیدنم متعجب شد

هام رو گرفت و لرزید از ترس، ویلیام بازوبا رسیدن بهشون ایستادم، تموم وجودم می

 .آروم منو نشوند

 :با نگرانی اخم کرد

 چی شده؟ چرا این جوری هستی؟-

 :با ترس و بغض نالیدم

 .اون...اون..پیدام...کرد-

 :ت گفتالکس مبهو

 چی؟ کی پیدات کرد ؟-

 :بغضم بی صدا شکست، آروم زمزمه کردم

 .همون...مرده-
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 :ویلیام زمزمه کرد

 چطور؟ یعنی چی؟ آخه چطور امکان داره؟-

 :با گریه گفتم

دونم، از توالت که بیرون اومدم خوردم به یه نفر وقتی خواستم کیفم رو ...نمینمی-

 .بردارم دیدم اونه

 :دمبه الکس نگاه کر

 .برن؟ نذار..نذار منو ببرن..توروخدااااامنو می-

 :الکس کالفه بغلم کرد

 .ذارم کسی دستش بهت برسههیش آروم مایا، نمی-

 .تونستکرد منو آروم کنه اما نمیهاش سعی میلرزیدم و اون با حرفتو بغلش می

ن بشه، ام داغوخواست دوباره زندگیمن تازه رنگ آرامش رو دیده بودم، دلم نمی

 .خواستم از الکس و ویلیام جدا بشمنمی

های نگران بعد چند دقیقه هق هقم آروم شد و از بغلش خارج شدم، با اشک به چشم

 .اش خیره شدمو کالفه

 :ام رو کشید و گفتنوک بینی

 .هی دختر تموم ریملت ریخته، چقدر زشت شدی-

 .دادون میکرد منو بخندونه اما صداش غم و کالفگی رو نشسعی می

 :نیشخندی زدم که این دفعه صدای مطمئن ویلیام اومد
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ذارم اونا دستشون بهت برسه نه الکس جا نمیری، نه من میمایا مطمئن باش تو هیج-

 .ذارهمی

 :سر تکون دادم که الکس گفت

 .خب غذامون رو بخوریم که سرد شد-

 ....ام بود اما االناول که اومدیم خیلی گرسنه

رفت، فکر اینکه ممکنه دست اونا بیوفتم تنم رو به رعشه گلوم پایین می به زور از

 .انداختمی

کردم امشب خیلی شب خوبی بشه از رستوران خارج و سوار ماشین شدیم، فکر می

 .اما انگار برعکس شد

های من موندگار نیستن، من فقط باید عذاب بکشم یا بترسم، آخه چرا؟ انگار خوبی

 رو پس میدم؟تقاص کدوم گناه 

 .وقتی رسیدیم خونه از الکس و ویلیام تشکر آرومی کردم و وارد اتاقم شدم

 .لباسام رو عوض کردم و آرایشم رو پاک کردم، به خودم توی آینه نگاه کردم

هی مایا تو باید تا آخر فقط بترسی و عذاب بکشی، طعم خوشی رو فقط یه مدت کم 

خوشحال باشی، توی سرنوشتت فقط غم و  تونی تا آخر شاد وتونی بچشی، نمیمی

 .ناراحتی نوشته شده

ام رو روشن کردم و از توی پلی لیست یه با بغض روی تخت دراز کشیدم، گوشی

 .کالم گذاشتمآهنگ بی

 .ام فرود میومدنهام یکی یکی روی گونهآهنگ به طرز وحشتناکی غمگین بود، اشک
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خواست کسی اک کردم، دلم نمیهام رو پصدای باز شدن در اومد، سریع اشک

 .هام رو ببینهاشک

 .تخت تکون خورد و دستی روی موهام نشست، نامحسوس نفس عمیقی کشیدم

 :از بوی خوش عطرش مست شدم، صدای جذابش دم گوشم نفسم رو حبس کرد

 .خوام باهات حرف بزنمدونم بیداری، برگرد میمی-

خنده دار بود که تو این موقعیت به این برگشتم که فهمیدم کنارم دراز کشیده، واقعا 

 .فکر بودم که چطور با اون هیکلش روی این یه ذره جا شده

 :ای کرد و گفتخنده ریزی کرد که متعجب نگاهش کردم، سرفه

 .نصف هیکلم رو هواست-

رو فهمیده یا اینکه  هام گرد شد، به جای اینکه به این فکر کنم چطور حرفمچشم

کنارم دراز کشیده عقب تر رفتم تا راحت روی تخت دراز  حس بدی داشته باشم

 .بکشه

 .های متعجب و لبخندش رو تشخیص بدمتوی تاریکی تونستم چشم

 .هام بسته شدام اومد که ناخودآگاه چشمدستش از روی موهام تا روی گونه

آرامش توی تک تک وجودم نشست، دقیقا مثل هرباری که دیدمش، یا روز اولی که 

 .گل دیدمش و درد پام و کمرم از بین رفتتوی جن

 :هام باز شدبا صداش چشم

ذاریم برات اتفاقی بیوفته؟ این همه ترس برای چیه مایا؟ مگه ما بهت نگفتیم نمی-

 هوم؟

 :سرم رو به نشونه آره تکون دادم که گفت
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 خب، یعنی به ما اعتماد نداری؟-

 :سریع گفتم

 ....د دارم امانه نه این طور نیست من بهتون اعتما-

 :هام به تاریکی عادت کرده بود، ابروش رو باال انداخته بودحاال چشم

 .ترسیپس چی مایا؟ اگه اعتماد داشته باشی نمی-

 :با حرص و بغض گفتم

دوازده سال طعم محبت واقعی رو نچشیدم، محبت کردن از یادم رفته بود، خندیدن -

ترسم دوباره همه چی خوب شد اما االن....مییادم رفته بود ، اما با اومدن تو و الکس 

ترسم دست اون مردها بیوفتم، ترسم دوباره همه چی خراب بشه، میویلیام، می

خوام دوباره آرزوی آرامش رو داشته باشم، تازه دارم طعمش رو خوام ویلیام نمینمی

ا خوام به اون روزهچشم، دوازده سال سختی و غم و غصه کم بود؟ دیگه نمیمی

 .خوام از پیش شماها برمبرگردم ویلیام، نمی

بغضم برای بار هزارم بی صدا شکست، توی آغوشش فرو رفتم و باز هم آرامش به 

 .وجودم تزریق شد

کرد و واقعا ممنونش بودم که گذاشت توی بغل بدون هیچ حرفی موهام رو نوازش می

 .آرامبخشش آروم بگیرم

 :ید و آروم گفتب*و*سموهام رو 

 .ه بخوابیبهتر-

هام گرم شد، دستاش توی موهام به گردش دراومد و کم کم خود به خود چشم

 .هام بسته شدچشم
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___________________ 

 .با صدای داد و بیداد هوشیار شدم، با ترس از جام بلند شدم و به طرف بیرون دویدم

چه خبره اما با در رو باز کردم و چند پله پایین رفتم و از نرده آویزون شدم تا ببینم 

 .دیدن صحنه رو به روم جیغ بلندی کشیدم

چندتا از همون مردها با ویلیام و الکس درگیر شده بودن و هردو زخمی بودن، الکس 

 .اش خونی بود و ویلیام هم سرش و دستشپهلوش و بینی

با صدای جیغم همه به طرفم برگشتن که ترسیدم، به طرف اتاقم دویدم و در رو 

 .بستم

ریختم، خدای من...خدایا حتی فکرش لرزیدم و اشک میهمون در نشستم، میپشت 

 .کردم انقدر زود پیدامون کننرو هم نمی

هام خدایا یعنی جدی جدی تموم شد؟ آرامشم همین قدر بود؟ خنده ها و خوشی

 هام کمه؟ آخه چرا؟همین قدر بود؟ چرا انقدر عمر خوشبختی

یی سر ویلیام یا الکس میومد چی؟ خدای من اگه با گریه روی تخت نشستم، اگه بال

 .مردمکردم؟ قطعا میاتفاقی براشون میوفتاد من چیکار می

با صدای شکستن از جام پریدم، دقیقا همون مرد لعنتی بود، باز هم مردمک نداشت یا 

 .تو فاز خون بود

از هم به طرفم اومد که جیغ بلندی کشیدم و خواستم فرار کنم که سریع گرفتم و ب

 .همون حس گند مکیده شدن خونم و بیحالی و آخر هم بیهوشی

___________________ 

 《 راوی 》
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بوی خون تمام خانه را گرفته بود این برای پسرها عذاب آور بود، بعد چند دقیقه 

 .ها را شکست بدهندباالخره توانستند تمام آن خون آشام

مهم نبود، چون زودتر از پنج دقیقه  ها زیادزخمشان تقریبا عمیق بود اما برای آن

 .ها نبوددیگر خبری از زخم

ای نشستند تا خستگی و دردشان کم شود، هیچکدام یاد مایا نبودند که روی کاناپه

 .االن در چه حال است

توانست درد بقیه را هایش را بست تا از دردش کم شود، سخت بود که میویلیام چشم

 .اشتکم کند اما روی خودش اثری ند

 .ها آن را دیده بودندناگهان الکس یاد مایا افتاد، او تنها بود و بدتر از آن خون آشام

 :با دادی که الکس زد ویلیام از جا پرید

 ...ویلیام...مایا-

ویلیام با شنیدن نام مایا نگران و مضطرب شد، هردو از جایشان پریدند و به سمت باال 

 .دویدند

ا دیدن صحنه رو به رو انگار روح از بدن جفتشان پرواز در اتاقش را باز کردن که ب

 .کرد

های لرزان به طرف مایای بیهوش و بیجانی روی الکس به زانو درآمد اما ویلیام با قدم

 .زمین افتاده بود رفت

کنارش نشست دستش را گرفت، خیلی سرد بود درست همانند میت، با دیدن گردن 

 .زخمی مایا خونش به جوش آمد
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هایش گرد و غمگین شدند، برگشت طرف الکسی که با غم و را گرفت اما چشمنبضش 

 :کرد داد زدهای اشکی به مایا نگاه میچشم

 .مایا داره از دست میره باید یه کاری بکنیم-

 :آمد گفتالکس با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می

دونی که چی ره میتونیم بکنیم ویل؟ بهش خون بدیم؟ اگه بعدش بمیمیچه کار -

میشه؟ بهوش میاد اما به صورت یه خون آشام، اگه بعدش ما رو مقصر بدونه چی؟ 

 ازمون بدش بیاد چی ویل؟ فکر اینا رو کردی؟

 :خواست مایا را از دست بدهد داد زدویلیام که اصال دلش نمی

ایا رو از خوام مدونه یا ازمون متنفر میشه، من نمیبرام مهم نیست که مارو مقصر می-

 .دست بدم

بدون توجه به الکس مچ دستش دقیقا روی رگش را گاز گرفت و وقتی خون ازش 

 .جاری شد آن را روی لب مایا قرار داد

ای گذشته بود و ویلیام چند بار خونش را به مایا خورانده بود اما مایا هیچ چند دقیقه

 .حرکتی نکرده بود

ریخت چشم کسی که حاال بی پروا اشک میناامید دست از کار کشید و با غم به ال

 .دوخت

از کنار مایای عزیزش بلند شد و از اتاق خارج شد، بغضی سنگین در گلویش جا 

 .خشک کرد

وارد باغ شد چند نفس عمیق کشید تا بغضش فرو کش کند اما بهتر نشد که هیچ تازه 

 .بدتر هم شد
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ادی بلند کشید، همراه دادش آخر سر طاقت نیاورد و با لگد به درخت زد و همزمان د

 .بغضش هم شکست

کرد، سرش را همان جا سر خورد و به زانو درآمد، برای اولین بار این طور گریه می

 .روی زمین به حالت سجده گذاشت و اشک ریخت

اش های مشکی درشت دیوانهاو عشقش را از دست داده بود، دختری که با آن چشم

 .کرده بود

خیال باشد، و دومین نفر توانست مقابلش سرد و بید که او نمیمایا اولین دختری بو

 .بود، اولین نفر هم الکس بود

کرد صدای هق باورش نمیشد مایایش را از دست داده، هروقت به این موضوع فکر می

 .شداش بلند میهق مردانه

 .اش سرش را بلند کرد که الکس غمگین و پریشان را دیدبا حس دستی روی شانه

گار با دیدن الکس داغ دلش تازه شده بود، دوباره هق هقش بلند شد، میان هق ان

 :هقش گفت

دیدی الکس، دیدی از دستش دادیم؟ حاال چه غلطی کنیم؟ من...من نابود میشم -

 ....بدون اون، الکس

های مردانه او خدا را هم به  زد، اما انگار هق هقمانند یک دختر برای عشقش زار می

 .خته بودگریه اندا

کرد، ویلیام آسمان غرشی کرد و اشک های خدا، اشک های ویلیام را پنهان می

 :پوزخندی زد

 .کنهبینی الکس؟ خدا هم از رفتن مایا داره گریه میمی-



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

97 

 

 :الکس دست زیر بازوهای ویلیام انداخت و به سختی بلندش کرد و گفت

 .بلند شو برو استراحت کن، پاشو ویل-

 :س را پس زد و با خشم و درد فریاد زدویلیام دست الک

فهمی یا خودت رو زدی به چه استراحتی الکس؟ چطور استراحت کنم آخه؟ نمی-

 ای؟نفهمی؟ مایا مرده از دستش دادیم، متوجه

 :الکس طاقت نیاورد و باالخره صدای داد او هم بلند شد

دت بهتر بسه ویل جوری حرف نزن انگار مایا فقط برای خودش مهم بوده، خو-

دونی مایا چه جایگاهی تو زندگی من داشت، مطمئن باش از تو کمتر داغون می

 .نیستم، پس بس کن مرد

ای آنجا ماند اما دیگر نتوانست طاقت بیاورد، از خانه خارج و سوار ویل چند لحظه

 .ماشینش شد

د تا رانراند و میدانست به جا فقط میراند نمیدانست مقصدش کجاست، فقط مینمی

 .جایی خلوت گیر بیاورد و خودش را خالی کند

باالخره بعد چند دقیقه خود را داخل یه جنگل دید، پیاده شد و صدای دادش گوش 

 .شدزد که دل سنگ هم آب میآسمان را کر کرد، طوری فریاد می

کرد، کمی بعد آرام شد و دیگر خبری از فریادهایش نبود فقط از سر درد هق هق می

 .بدی را تجربه کرده بود او عشقش را از دست داده بوداو درد 

چندین سال منتظر عشقش بود و حاال که به دستش آورده بود نتوانست نگهش دارد 

 .و از دستش داد
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شب شده بود و تمام جانش خیس، یاد آن شبی افتاد که تازه تب مایا خوب شده بود 

های باران روی صورت گذاشت دانهخورد و میاما باز هم به زیر باران آمد و چرخ می

 .زیبایش برقصند

هایش سرازیر شد، بلند شد و سوار ماشین شد و به طرف دوباره با یادآوری مایا اشک

 .خانه راه افتاد

به این فکر کرد که حاال این زندگی بدون مایا را چگونه تحمل کند؟ باز هم باید به 

کند؟ باز هم طنت را فراموش میهمان پسر سرد تبدیل شود؟ باز هم خندیدن و شی

 شود؟دلتنگ یک ذره آرامش می

با رسیدن به خانه ترمز کرد و پیاده و وارد خانه شد، بدون توجه به الکس وارد اتاقش 

 .های خیسش را درآورد و یک دست لباس خشک پوشید اما سرتاپا مشکیشد، لباس

هایش سرخ ریخته و چشماش بهم در آینه به خودش نگاه کرد، موهای همیشه آراسته

 .همانند خون شده بودند

سری تکان داد و روی تخت نشست و سرش را میان دستانش گرفت، همان لحظه 

 .صدایی شکستی از اتاق مایا آمد

با تعجب بلند شد تا ببند چه خبر است، از اتاق خارج شد که الکس را دید، اگر الکس 

 در اتاق مایا نبود پس چه کسی بود؟

مان به طرف اتاق خیز برداشتند و در را باز کردند، با دیدن صحنه رو به رو هردو همز

 .شوکه شدند و پاهایشان یه زمین چسبید

 《 مایا 》
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صداهای عجیب غریب میومد، نه اینکه خودِ صدا عجیب باشه ها نه، اما خب واقعا 

داخل شنیدم انگار که های بیرون رو االن خیلی واضح میعجیب بود که صدای پرنده

 .اتاقم بود

تونستم با حرص از روی تخت بلند شدم، چرا این جوری شدم؟ خیلی راحت می

 .ترین صداها رو بشنومکوچیک

یه بویی میومد، انگار..انگار بوی خون بود، به اتاق نگاه انداختم اما خبری از خون نبود، 

 .نکنه من چیزیم شده؟ نه وگرنه باید درد داشته باشم

 .نه نگاه کردم، روی لباسم رد خون بود، با دیدن خون یادم اومدبه خودم توی آی

 .اون مرد پیدام کرده بود، دوباره از خونم خورده بود و من باز بیهوش شده بودم

سریع به گردنم نگاه کردم که چشمام گرد شد، چرا جای هیچ رد یا زخمی نبود؟ انگار 

 .اصال اتفاقی نیوفتاده بود

ا صورتم شفاف تر و شاداب تر شده؟ من تو این اتاق همیشه صبر کن صبر کن...من چر

 کردم؟سردم بود اما چرا االن اصال سرمایی حس نمی

با چیزی که به ذهنم رسید نفسم حبس شد، سریع نگاه تو اتاق چرخوندم تا وسیله 

 .مورد نظرم رو پیدا کنم

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 ای روی میز کنار تخت خیره موند، سریعچشمم روی گلدون کوچیک شیشه

 .شکوندمش و شیشه رو محکم ک عمیق روی دستم کشیدم

سوزشش باعث جوشش اشک توی چشمم شد، اما...اما زخم در حال خوب شدن بود و 

 .چند لحظه بعد اصال زخمی در کار نبود

https://www.1roman.ir/
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در به شدت باز شد که سرم رو با شوک باال گرفتم، الکس و ویلیام شوکه به من خیره 

 .شده بودن

چرا این شکلی شده بودن؟ هردو چشماشون کاسه خون و خدای من این دو نفر 

 .موهاشون ژولیده بود، ویلیام هم سرتاپا مشکی پوشیده بود

 :ناخودآگاه دهانم باز شد

 من خون آشام شدم؟-

انگار با این حرفم هردو به خودشون اومدن، الکس به ویلیام نگاه کرد، ویلیام نفس 

 :عمیقی کشید و گفت

 .رفتیکردم از دست میای نداشتم، اگه این کارو نمیدیگهببین مایا هیچ راه -

 :با جیغ گفتم

 من خون آشام شدم؟-

دوباره نفس عمیقی کشید و سر تکون داد که دوباره جیغ بنفش کشیدم، الکس با غم 

به من خیره شد و ویلیام سرش رو پایین انداخت و یه پاش رو کمی بلند کرد و نوک 

 .کفشش رو به زمین کوبید

شد، نه نه باورم من خون آشام شدم...من...من خون آشام شدم خدای من باورم نمی

 .شد، این...این خواب بود آره آره خواب بود حتمانمی

 .اما..اما االن ویلیام گفت که شدم، گفت فکرم درسته..خون آشام شدم...شدم

ما من با جیغ بلندتری کشیدم و به طرف ویلیام دویدم، هردو با جیغ من ترسیدن ا

 .هام رو دور گردن ویلیام حلقه و سفت بغلش کردمخوشحالی دست
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معلوم بود شوکه شده، چون نفسش حبس شده بود اما بعد چند لحظه دستش دور 

 :کمرم حلقه شد و صدای متعجبش رو شنیدم

 مایا؟ تو..تو ناراحت نیستی؟-

 :از بغلش بیرون اومدم و با شگفتی و خوشحالی گفتم

 ه پسر تو دیوونه شدی؟ چرا باید ناراحت بشم؟ناراحت؟ او-

 :با ذوق جیغ کشیدم

 .من خیلی خوشحالم ویل، خیلی-

با خوشحالی الکس رو هم بغل کردم، از خوشحالی روی پام بند نبودم، الکس محکم 

 .بغلم کرده بود

نفس عمیقی کشیدم که بوی عطر سردش مشامم رو پر کرد، عقب کشیدم و با لبخند 

 .دم اما در عرض یه ثانیه چشام گرد شدنبهش نگاه کر

 :الکس...الکس چشماش خیس بودن، ناخودآگاه بغضم گرفت، با غصه گفتم

 الکس چرا گریه آخه؟-

 :لرزیدصداش از بغض می

 .فکر کردم از دست دادمت مایا، فکر کردم دوباره از دستم رفتی-

جوری که  خدای من این پسر غمگین همون الکس شیطونه چند روز پیشه؟ این

 .گرفتدیدمش جیگرم آتیش میمی

 :غمگین بغلش کردم و زمزمه وار گفتم

 .تونم این جوری ببینم، ببین من خوبم دیگهالکس این جوری نشو، من نمی-
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ازش جدا شدم انگشت اشاره هردو دستم رو آخر لبش گذاشتم و کشیدم که تقریبا 

 .شبیه لبخند شد

 :ندیدن، منم خندیدم و پر شور گفتمانگار هردو فهمیدن منظور منو که خ

 ........خب حاال که خون آشامم-

 .یهو یه چیزی به ذهنم رسید، یاد حرف ویلیام افتادم

 " .ای نداشتم مایامن هیچ راه دیگه "

 " .رفتیکردم از دست میاگه این کارو نمی "

ون آشام این حرف یعنی چی؟ ویلیام چیکار کرده مگه؟ اون موقع انقدر که تو فاز خ

 .شدنم بودم که اصال متوجه حرف ویلیام نشده بودم

 :با بهت پرسیدم

 تو چیکار کردی که من خون آشام شدم؟ یعنی من چطوری خون آشام شدم؟-

 :ای کرد که واضح شنیدمویلیام زمزمه

 .اوه باالخره متوجه شد-

 :با کنجکاوی گفتم

 چیو متوجه شدم؟ قضیه چیه ویل؟ الکس؟-

 .هاش رو باز کردوی هم گذاشت، نفس عمیق کشید و بعد چشمویلیام چشم ر

 :با شنیدن حرفش کم مونده بود غش کنم

ها شفا بخشه یعنی یه نفر ما خون آشامیم، من به تو از خونم دادم، خونِ خون آشام-

زخمی باشه از خون یه خون آشام بخوره خوب میشه، اما تو بعدش مردی و وقتی 
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بودی، وقتی قبل مرگ خون یه خون آشام تو بدنت باشه  بهوش اومدی یه خون آشام

 .وقتی مردی باز بهوش میای اما به عنوان یه خون آشام

 .از حرفاش چیزی سر در نیاوردم، فقط رو یه تیکه قفل کرده بودم

 ".ما خون آشامیم"

کردم؟ خدای من زمانی که من فکر من تو این مدت با دوتا خون آشام زندگی می

 ست دوتا خون آشام دورم بودن؟خون آشام یه افسانهکردم که می

کرد، ناخودآگاه یه سیلی با تکون دستی از فکر خارج شدم، ویلیام با نگرانی نگاهم می

 .بهش زدم که خودمم هنگ کردم چه برسه به اون دوتا بدبخت

 :شون نتونستم خودم رو کنترل کنم و لبخند گشادی زدمهای بهت زدهبا دیدن چشم

 .ی بودشوخ-

کردن، یه دفعه حس تشنگی بهم دست ویلیام با حرص و الکس با خنده نگاهم می

 .داد، من نخواستم دست بدم خودش داد

ام رفع نشد، طرف پارچ روی میز رفتم و یه لیوان آب ریختم و خوردم اما تشنگی

 .دوباره خوردم اما بازم بی فایده بود

 :با تعجب به ویلیام گفتم

 شه؟رفع نمیام چرا تشنگی-

 :خندید

 .چون تو تشنه آب نیستی، تو االن تشنه خونی-

های ای بود االن حالش بد میشد اما من نه، چون من توی فیلمشاید هر کس دیگه

 .خون آشامی عاشق صحنه خون خوردنشون بودم
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 :هام رو بهم دیگه زدمدست

 آخ جون خون، خب حاال من چجوری خون بخورم؟ از آدم یا از کیسه؟-

 :این دفعه الکس خندید

 .ماشااهلل به اطالعاتت-

 :چشمکی تحویلش دادم

کنی ها ندیدم، از اون چیزی که فکرش رو هم میبعله دیگه، کم از این جور فیلم-

 .دونمبیشتر می

 :ویلیام با شیطنت گفت

 خودت چی دوست داری؟ از رگ بخوری یا از کیسه؟-

 :شد، زبانم رو دور لبم کشیدم و گفتمام بیشتر با فکر خون خوردن از رگ تشنگی

 .خب معلومه رگ-

 :هردو خندیدن و ویلیام با شیطنت گفت

 .پس بزن بریم-

هام گرد شد، االن من هم انقدر سرعت بعد خودش دوید، با دیدن سرعتش چشم

 دارم؟

هام برق زد، دویدم که سریع رسیدم به ویلیام، با دیدنم کنار خودش کمی شوکه چشم

 .رعتش کم شدشد و از س

 .چشمکی بهش زدم و خندیدم، اون هم به خودش اومد و مسابقه ما شروع شد
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زد، خیلی لذت داشت، این همه زدم یه لحظه ویل جلو مییه لحظه من جلو می

 .های دیگهها..دیدن واضح تر و خیلی چیزسرعت..شنیدن راحت خیلی چیز

 :ره شدم که گفتبا ایستادن ویل من هم ایستادم، با کنجکاوی بهش خی

کنی و به یه جای خلوت خواد نفوذ دهنی میخب مایا االن به هرکی که دلت می-

کنی تا تو و این کشونیش، بعد هم که کارت رو کردی دوباره بهش نفوذ ذهنی میمی

 .کار تو رو از یاد ببره

ب سر تکون دادم، خیلی هیجان انگیزه که توی خیابون پر از آدم باید یکی رو انتخا

 .کنم و اون بشه کیسه خون من

خندیدم و حسابی مشغول دیدن شدم، نگاهم افتاد به یه دختر چشم آبی و بور، 

 .رسید خونش هم خوشمزه باشهخیلی خوشگل بود به نظر می

 :هاش خیره شدم و گفتمبه طرفش رفتم و به چشم

 .سالم دختر باهات یه کار کوچولو دارم، با من بیا-

درست انجام شد که دختر پشت سر من راه افتاد، دل تو دلم نبود و انگار نفوذ ذهنی 

 .کردام میبیشتر از اون عطشم به خون داشت دیوونه

 :هاش خیره شدمبه یه گوشه خلوت که رسیدیم کشیدمش کنار و دوباره به چشم

 ذاری کارم رو درست انجام بدم، اوکی؟کنی و میجیغ و داد نمی-

تونستم گردنش نزدیک شدم صدای قلبش رو راحت میدختر سر تکون داد، به 

 .بشنوم، بدتر از اون....بوی خوش خونش بود

آروم گردنش رو گاز گرفتم که دختر آخ ریزی گفت، خدای من فوق العاده بود، از اون 

 .کردم خونش شیرین تر بودچه فکر می
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بکشم،  تونستم دست از این دختر خوشمزههر لحظه عطشم بیشتر میشد و من نمی

 .دختر بیحال شده بود اما من عطشم بیشتر شد

دستی دور بازوم نشست و منو عقب کشید، تقال کردم تا از دستش خالص بشم و 

 .دوباره سراغ اون دختر خوشمزه برم اما اون ول کن نبود

 :رفت گفتبا خشم برگشتم که ویلیام رو دیدم، در حالی که به سمت دختر می

ه مایا نباید زیاد خون بخوری این جوری عطشت دو برابر میشه دیگه بسه، اولین نکت-

 خوای کسی رو بکشی؟تونی جلوش رو بگیری، تو که نمیو دیگه نمی

ای زمزمه کرد، چسب زخمی از جیبش در سرم رو به دو طرف تکون دادم که خوبه

 .آورد و به گردن اون دختر زد

 :هاش خیره شد و گفتبه چشم

 .کنی، تو اصال ما رو ندیدیو فراموش میهمه این اتفاقات ر-

دختر سر تکون داد و با به سرعت باد از اونجا دور شدیم، حاال دیگه به خونه رسیده 

 .کردم حالم بهترهبودیم، حس می

با خوشحالی وارد خونه شدم و الکس رو صدا زدم اما جوابی نداد، یه کاغذ روی میز 

 .بود

 :برداشتمش

 .ر بزنم، امشب خونه نمیاممن رفتم به یه آشنا س-

موند؟ به طرف ویل برگشتم و با کنجکاوی اش میاوه این آشنا کی بود که الکس خونه

 :پرسیدم

 اون آشنا کیه؟-
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ویل جوابی نداد اصال انگار نه انگار که من سوال پرسیدم، با چیزی که به ذهنم رسید 

 :با شیطنت پرسیدم

 نکنه دختره؟ ها؟-

د و موهام رو بهم ریخت، به طرف آشپزخونه رفت، دو جعبه ویل خنده بلندی سر دا

 .پیتزا روی میز بود

الکس سر میز نشست و مشغول خوردن پیتزا شد، منم که خون خورده بودم و سیر 

 .بودم

 :سر میز نشستم و با کنجکاوی پرسیدم

 خورین؟ویل شما چرا خون نمی-

 :با تعجب نگاهم کرد

 خوریم؟دونی نمیاز کجا می-

 :نه باال انداختمشو

 .خب اصال ندیدم-

 ویل بلند شد و در یخچال رو باز کرد و از داخلش چیزی برداشت و روی میز گذاشت، 

 .بود

ای که خونه الکس هم رو اون یه هفته رو باز کرد و داخل لیوان ریخت، این نوع  در 

 .بودم دیدم، غلیظ بود و پر رنگ تر

 :با تعجب پرسیدم

 قرمز تر و غلیظ تره؟ این چرا -
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 :ویل خندید

 .نیست مایا اینکه -

نفس عمیقی کشیدم که تازه متوجه خون شدم، اون اون خون بود و من اون موقع 

 .هکردم تونستم بوش رو بگیرم و فکز مینمی

 :ویل دوباره خندید

بخوریم  خوریم، چون اگه از رگ خونحاال فهمیدی چیه؟ ما این جوری خون می-

 .ممکنه عطشمون برگرده و این خیلی بد میشه

سر تکون دادم و آهانی زیر لب گفتم، نگاهی به ساعت انداختم، اوه خدای من ساعت 

 .دوی شب بود

 :با تعجب گفتم

 .ساعت دو شبه چرا من خوابم نگرفته؟ من همیشه ساعت یازده خواب بودم-

 :ویل خندید

 .ین ممکنه یه آپشن بد یه خون آشام باشهخوابن، خب اها نمیچون خون آشام-

 :ای کشیدمپوف کالفه

 کنین؟پس تو و الکس چیکار می-

 .ریمگردیم، پارتی میخب ما توی شهر می-

هام برق زد، خیلی وقت بود پارتی نرفته بودم، خیلی سال با شنیدن اسم پارتی چشم

 .گذشته بود

 :با ذوق گفتم
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 .ویل بریم پارتی-

 :د کرد که یهو اخماش از بین رفت و لبخند رو لبش نقش بستبا اخم سر بلن

 .باشه برو آماده شو-

یدم و به سمت باال دویدم، ب*و*سآخ جون بلندی گفتم و سریع گونه ویل رو 

 .وسطای راه پله بودم که یهو خشکم زد

یدم؟ دختر گند زدی که، پس بگو ب*و*سمن...من چیکار کرده بودم؟ گونه ویل رو 

 .چشماش گنده شده بودنچرا لحظه آخر 

ام زدم، از ذوق خل شدم رفت، بقیه پله ها رو هم با کف دستم محکم به پیشونی

 .دویدم و وارد اتاقم شدم

طرف کمدم پرواز کردم، لعنتی هیچ لباس مخصوص پارتی نداشتم، باید فردا به خرید 

 .رفتممی

ستم بخرم رو حاال تونهایی که گرون بود و نمیتونستم با نفوذ ذهنی اون چیزمی

 .هامهای خون آشامبخرم؛ آخ من عاشق این آپشن

لبخند خبیثی روی لبم شکل گرفت، یه تاپ قرمز و شلوار جین مشکی و کت مشکی 

 .از کمد درآوردم و پوشیدم، کفش قرمز پاشنه ده سانتی رو هم پام کردم

ر رو روی خودم ام هم رژ قرمز کشیدم، عطهام رو ریمل زدم و روی لبای برجستهمژه

 .خالی کردم و با گرفتن کیفم از اتاق خارج شدم

های کفشم توی خونه پیچید، تا رسیدم پایین با دیدن ویل نفسم صدای تق تق پاشنه

 .برید
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باز هم تیپ اسپرت زده بود و منو دیوونه کرده بود، لعنتی با تیپ اسپرت صد برابر 

 .شدجذاب می

و شلوار جین مشکی، خدای من کامال باهم  یه تیشرت قرمز با کت اسپرت مشکی

 .ست شده بودیم

خندیدیم و باهم از خونه خارج شدیم، دیگه نیازی به ماشین نبود چون تو یه دقیقه 

 .تونستیم به مقصد برسیمراحت می

 .رو به روی یه خونه لوکس ایستادیم، وارد خونه شدیم که موزیک گوشم رو کر کرد،

 :رو به ویل گفتم

 اینا همه آدمن یا خون آشام؟-

 :خندید

 .هایی هستن که برای شکار اومدنها هم خون آشاماکثرا آدمن، بعضی-

 .مشغول مزه کردنش شدم

. 

چشمم به یه چهره آشنا خورد، بیشتر دقیق شدم که ماتم برد، خدای من خودش بود، 

 .اون...اون جکسون بود

فقط ساتیار صاحب اون دوتا گوی عسلی خمار بود، دوتا گویی که یه زمانی دنیای من 

 .بود اما اون خودش تموم دنیام رو از بین برد

 اون هم نگاه مبهوتش به من بود، دختری که توی بغلش بود رو کنار زد و به طرف حاال

 .من اومد
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ام زنده شده کردم فراموشش کردم اما حاال با دیدنش دوباره حس دلتنگیفکر می

 .بود

 .دونم موفق بودم یا نهبغضم رو قورت دادم و با سردی نگاهش کردم هرچند نمی

 :ود، مبهوت گفتدیگه کامال بهمون رسیده ب

 بینمت؟مایا خودتی؟ یعنی باور کنم دوباره دارم می-

 :با سردی گفتم

 آره خودمم، چطور؟ خیلی برات مهمه؟-

پوزخندی زدم که سر پایین انداخت، بعد چند دقیقه با نگاهی نمدار و پشیمون بغلم 

 .کرد

 :اش زمزمه کرددم گوشم با اون صدای خواستنی

هام رو بفهمی تو هم حست به مطمئنم اگه دلیل اون حرفمن هنوزم دوستت دارم، -

 .دونم فراموشم نکردیگرده، میمن بر می

حرفش رو زد و رفت، رفت و منو مات و مبهوت رها کرد، آخه اون حرفش..اون 

تونه داشته باشه؟ هرچی باشه بازم قانع کننده رفتارش..اون تحقیرش چه دلیلی می

 .نیست

 :ومدمبا صدای ویل به خودم ا

 مایا اون کی بود؟ معنی اون حرفش چی بود؟-

 :ناخودآگاه لحنم سرد شد

 .اون شخص مهمی نبود، حماقت بچگی من بود-
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 یعنی چی؟-

دونستم کنجکاو شده اما اصال حوصله توضیح دادن نداشتم، تمام حواسم پی حرف می

 .جکسون بود

فکر اون بودم اما  ام بهخواست دلیل حرفش رو بدونم، من کل بچگیخیلی دلم می

 ....اون

 :با بیحالی به ویل گفتم

 بهتر نیست برگردیم خونه؟-

 .با اخم سر تکون داد و از خونه خارج شدیم

_________________ 

 مایا حواست کجاست؟-

 :با صدای الکس از فکر خارج شدم، بهش نگاهی کردم که گفت

 کنی، چیزی شده؟سه ساعته داری با غذات بازی می-

وزخند ویل رو شنیدم و دلم آتیش گرفت، دقیقا از اون شب لعنتی سه روز صدای پ

 .دادگذشته بود و این سه روز ویل فقط پوزخند و اخم تحویلم می

 :با غصه دوباره سر پایین انداختم

 .نه چیزی نشده-

 کنی؟ سیری؟ تازه خون خوردی؟پس چرا با غذات بازی می-

 :سر باال انداختم که گفت
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شده؟ دقیقا از همون شبی که رفتین پارتی این شکلی شدی، اونجا خب پس چی -

 اتفاقی افتاد؟

 :خواستم بگم نه که ویل با پوزخند گفت

 .ایش رو دیدهاونجا حماقت بچگی-

های الکس گرد شدن، با بغض به ویلیام نگاه کردم، ویلیامی که جدیدا خیلی بی چشم

 .رحم شده بود

 :با صدای الکس بهش نگاه کردم

 حماقت بچگی؟ مایا قضیه چیه؟ تو کی رو دیدی؟-

 :دوباره سر پایین انداختم و آروم زمزمه کردم

 .جکسون-

 :اش اومدبعد چند دقیقه صدای بهت زده

 چی؟ جک رو دیدی؟ همونی که تو بچگی انگار عاشق و معشوق بودین؟-

ت، هم دوباره ویل پوزخند صدا داری زد که نتونستم تحمل کنم و بغضم بی صدا شکس

 .ها سخت بود هم این رفتارهای ویلیاد آوری اون روز

 .های الکس به اتاقم پناه بردمسریع بلند شدم و بی توجه به صدا کردن

ام زنگ خورد، از روی میز کنار تخت برش داشتم؛ با روی تخت دراز کشیدم که گوشی

 .دیدن شماره ناشناس ابروهام باال پرید

 :با تردید جواب دادم

 بله؟-
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 ....مایا-

ام حبس شد، لعنتی اون شماره منو از کجا پیدا کرده با شنیدن صداش نفس تو سینه

 بود؟ اصال چرا بهم زنگ زد؟

 :با صدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم

 .چرا زنگ زدی؟ چرا باز پیدات شد؟ کاش اون شب نمیومدم تو اون مهمونی لعنتی-

 :با بغض گفت

 میاد؟ یعنی انقدر از من بدت-

 :بغض صداش بغض تو گلوم نشوند

 یادت نمیاد کی دلیل این تنفره؟ یادته اون حرفات؟ یادته چجوری رفتار کردی؟-

 :بغضم بی صدا شکست

خوای چیکار، گفتی از من بدت میاد، برات افت داره گفتی یه بچه یتیم لوس و ننر می-

 که با یه بچه یتیم بگردی، یادت میاد اینا رو؟

 :یغ زدمبا گریه ج

یادته چطور خردم کردی و رفتی؟ یادته چطور قلب و غرورم رو شکستی و رفتی؟ -

لعنتی بعد از مایک تو برام عزیز بودی، تو حامی من بودی اما چیکار کردی؟ با بی 

رفتی من هایی که بهت نیاز داشتم، اگه تو نمیرحمی تمام رهام کردی دقیقا تو روز

، حاال چرا پیدات شده؟ ها؟ برگشتی که عذابم شدمیانقدر تنها و یه دختر یخی نم

 .خورهبدی؟ دیگه زنگ نزن چون حالم ازت بهم می

قطع کردم و گوشی رو محکم و با حرص به دیوار رو به روم کوبیدم، سرم رو توی 

 .بالشت فرو کردم و هق هقم بلند شد
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 .سوختیاد میهام از گریه زدونم چقدر گذشته بود اما آروم شده بودم، چشمنمی

حس کردم تخت تکون خورد، سریع برگشتم که الکس رو دیدم، با ناراحتی نگاهم 

 .کردمی

 :ام گذاشت و نوازشش کرددستش رو روی گونه

 .ذارم غصه بخوری، بهت قول میدمدیگه نمی-

ها به هام رو شنیده بود، اوه من اصال یادم نبود که خون آشاماوه خدای من اون حرف

 .تونن صدا رو بشنونراحتی می

 .دستم رو روی دستش گذاشتم و به صورت غمگینش لبخند زدم تا از ناراحتی در بیاد

خواست مایک زنده بود، اون وقت مثل بچگی هر وقت ناراحت بودم توی چقدر دلم می

 .خوابیدمبغلش می

نفس عمیق کشیدم که بوی عطر سرد و جذاب الکس مشامم رو پر کرد، با دیدنش که 

 .هام گرد شدنار خودم دراز کشیده چشمک

 .تونی از من پنهون کنیخونم مایا، هیچی رو نمیهات میمن همه چی رو از چشم-

ای دو ساله و بی پناه به آغوش گرم و امن الکس هاش رو باز کرد و من مثل بچهدست

 .پناه بردم

 .دادمایک رو میخواست تا ابد اینجا بمونم، دقیقا همین جایی که بو و حس دلم می

 .چشمم رو بستم تا دیگه به هیچی فکر نکنم و بزارم آرامش توی بدنم رخنه کنه

دونم چقدر گذشته بود که در با شدت باز شد، ترسیده چشم باز کردم که ویل رو نمی

 .دیدم
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هام رو دوباره بستم که با شنیدن حرفش شوکه از دستش خیلی دلخور بودم، چشم

 .نشستم

 .اومده، چی بود اسمش؟ آها جکسوناون پسره -

کنه؟ از کجا آدرس اینجا رو پیدا کرده؟ اوه خدا انگار قرار لعنتی اون اینجا چیکار می

 .نیست این دست از سر من برداره

از روی تخت بلند شدم که جکسون اومد داخل، لعنتی باز با اون عسلی نگاهش 

 .شدمداشتم جادو می

 :با سردی گفتم

 نجا؟چرا اومدی ای-

 :تمنا وار گفت

 .باید باهات حرف بزنم مایا-

 :هام توهم گره خورداخم

من هیچ حرفی با تو ندارم جناب جکسون استوارت، دیگه دور و بر من نپلک، حاال -

 .هم از اینجا برو

 :از کنارش رد شدم که با شنیدن حرفش میخکوب شدم

بیام پیشت، اول گوش  پدرت از من خواست تا دور و برت نباشم، گفت نباید دیگه-

هاش کتک خوردم کاری کردم تا از من متنفر بشی، لعنتی تو ندادم اما وقتی از آدم

 .گذشتم؟ من فقط بخاطر پدرت ازت دور شدمها ازت میفکر کردی من به این آسونی

 :با خشم برگشتم طرفش
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 کنی واسه خودت؟ اصال متوجه حرفات هستی؟ پدر و مادر وچی داری بلغور می-

مایک حتی تو رو از من هم بیشتر دوست داشتن، اون موقعی که تو ازش حرف 

تونه بهت اون زنی تمام خانواده من مرده بودن، اون وقت پدر من چطوری میمی

 .ها رو بزنه؟ انقدر پررو شدی که برای توجیح خودت یه مرده رو زنده کنیحرف

 :داد زد

 .خوان تو با خبر بشیان، اما نمیمه زندههیچ کس نمرده مایا، مایک..پدرت..مادرت ه-

با بهت به الکس و ویل نگاه کردم، وقتی از اونا حرکتی ندیدم دوباره به جک نگاه 

 .کردم

چطور امکان داره؟ خب..خب یعنی چی؟ چرا باید زنده باشن و به من نگن؟ اونا 

 .خانواده منن امکان نداره همچین کاری کنن، جک داره دروغ میگه

به طرفش خیز برداشتم که یکی از پشت منو گرفت، شوکه شدم ویل و الکس  با خشم

 و جک که رو به روی من هستن پس اونی که منو گرفته کیه؟

 ....مایا-

پاهام شل شد...بغض به گلوم نشست...نفسم باال نمیومد...این صدا فقط متعلق به یه 

 .نفر بود...مایک من

یقا بوی مایک من بود، تمام توانم رو جمع نفس عمیقی کشیدم، خدای من این بو دق

 .کردم و برگشتم

خدای من...خدایا خودش بود اون...اون مایک من بود...اون زنده بود..بغضم با صدای 

 .بلندی شکست که توی آغوشش فرو رفتم

زدم، محکم بغلش کردم تا یه توی آغوش برادر دوقلوم...برادر عزیزتر از جونم زار 

 .نباشه، با تمام وجود مشامم رو از عطرش پر کردم وقت مثل قبل توهم
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تو یه لحظه حس کردم تمام جونم رفت، همه چی دور سرم چرخید و من توی بغل 

 .مایک از حال رفتم

__________________ 

غلت زدم که توی آغوشی فرو رفتم، چشم باز کردم؛ خدایا باز هم خواب بود؟ اومدن 

کنی؟ چرا همیشه ایا چرا این کارو با من میجکسون و دیدن مایک خواب بود؟ خد

 کنی؟داغ دل منو تازه می

توی بغل الکس بودم، دقیقا همون حالتی که قبل اومدن جک داشتیم، بیشتر توی 

 :آغوشش فرو رفتم و با گریه زمزمه کردم

 .....الکس خواب مایک رو دیدم، زنده بود و اومده بود منو ببینه، الکس-

 .کوچولوخواب نبود خواهر -

به سرعت از بغلش بیرون اومدم و وایستادم، خواب نبود اونا خواب نبودن، من االن 

 .توی آغوش مایک بودم

خواست خندیدم از ته دل، برادرم زنده بود...عشق من زنده بود، دیگه هر وقت دلم می

 .زدمکردم و باهاش حرف میبغلش می

بلند شد و دستم رو کشید و پایین دونم چرا مایک شوکه بود، یه دفعه از جاش نمی

 .رفتیم

 :رو به الکس داد زد

مایا رو هم خون آشام کردی الکس؟ چرا؟ مگه نگفته بودم به هیچ عنوان نباید این -

 اتفاق بیوفته؟

 :الکس دهان باز کرد چیزی بگه که به جاش ویل گفت
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های ادموند امرفت؛ خون آشکردم مایا از دست میمن این کار رو کردم، چون اگه نمی-

اومده بودن و وقتی سر ما گرم جنگیدن بود یکی از اونه به اتاق مایا رفت و از خونش 

خواستی؟ که خودت تا مرد، تو این رو میدادم اون میخورد، اگه خونم رو بهش نمی

 ابد زنده باشی بدون خواهرت؟

 .تا ابد؟ یعنی چی؟ یعنی......اوه

 :با بهت گفتم

 ی؟مایک تو خون آشام-

 :مایک سر تکون داد

 .هم من، هم پدر و مادر-

شناختم، قبل از اینکه مبهوت بشم توی آغوشی فرو رفتم، این بو رو خیلی خوب می

کردم کاش این بو بوی مادر عزیزم بود، کسی که تو این دوازده سال تنهایی آرزو می

 .ذاشتمبود و من سر روی پاهاش می

 .کشید، دستم رو محکم دورش حلقه کردممی های آرومش جیگرم رو به آتیشگریه

بعد چند دقیقه منو از خودش جدا کرد، این دفعه رو به روم پدرم بود، پدری که از 

 .جونم هم بیشتر دوستش داشتم

این دفعه خودم توی آغوش پدرم فرو رفتم، محکم بغلش کردم و صدای هق هقم بلند 

 .شد

ام رو آروم ک کرد و مثل بچگی نوک بینیهام رو پابعد چند دقیقه ازم جدا شد، اشک

 :هاش گرد شدنکشید، یه دفعه چشم

 دختر باز تو موهات رو کوتاه کردی؟-
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همگی خندیدیم و روی کاناپه نشستیم، مثل قبال رو پای مایک نشستم و سرم رو 

 .اش گذاشتمروی سینه

کرد اما کردن، الکس هم با لبخند نگاهمون میمادر و پدر با محبت نگاهمون می

 .ویل....پشیمون بود

خواست ویل رو این جوری ببینم، ویل همیشه شیطون و گاهی هم سرد و دلم نمی

 .خواست پشیمون ببینمشمغرور بود دلم نمی

لبخندی به صورتش زدم که لبخند محوی تحویلم داد، سریع اخم کردم که متعجب 

 .شد، با اخم لبخند زدم اما ویل هنوز شوکه بود

 :م به سرش زد و با خنده گفتالکس آرو

 .خنگ مایا میگه قشنگ بخند نه محو-

 .همگی زدیم زیر خنده و ویل هم لبخند جذابی زد که محوش شدم، لعنتی جذاب

 :با صدای مایک دم گوشم از ویل چشم برداشتم

 .هات خوردیشهی دختر با چشم-

 .یل هم اومدهای ریز وهای گرد شده نگاهش کردم که خندید، صدای خندهبا چشم

 :اش گوش آسمون رو کر کرد، توی بازوش زدمبا حرص نگاهش کردم که صدای خنده

 .هی مایک گوشم کر شد، آرومتر-

 :ای بهش رفتم صدای پدر باعث شد ذوق کنمچشم غره

 .دختر خوشگل منو اذیت نکن مایک-

 :مایک با چندش نگاهم کرد
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 .کنمیاوه پدر دخترت خوشگله؟ اما من این طور فکر نم-

 :یا جیغ صداش زدم و از روی پاش بلند شدم و کنار پدر نشستم، با بغض گفتم

 .بابا به این پسرت یه چیزی بگوها؛ به من میگه زشت-

 :رو به مایک با حرص گفتم

 .زشت اون دوست دخترهای چندشت هستن-

خندید، اما الکس با اخم نگاهم با این حرفم جمع ترکید، حتی خود مایک هم می

 .کردمی

ام رو ناراحت کردم که با تعجب و سوال نگاهش کردم که لبخند محوی زد؛ چهره

 .لبخند ژکوند زد که به خنده افتادم

 :با صدای پدر از الکس چشم برداشتم

 .خب دخترم برو وسایلت رو جمع کن بریم خونه خودمون-

گاه کردم، خواست از پیش الکس و ویل برم، با غصه به الکس ناوه خدا من دلم نمی

 .هاش غمگین بوداون هم چشم

ام بودم کرد تا من اینجا بمونم، درسته خب عاشق خانوادهکاش الکس کاری می

 .خواست از اون خونه برممخصوصا مایک اما...خب دلم نمی

 :رو به پدر زمزمه کردم

 .نمیشه همینجا بمونیم؟ خب اینجا هم خونه ماست-

 :حبت گفتپدر مشغول نوازش صورتم شد و با م

 .نه مایا اینجا االن برای ویل و الکسه، دیگه خونه ما محسوب نمیشه-
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 .این دفعه به ویل نگاه کردم، کالفه بود و این از صورتش کامال مشهود بود

زدن تا من رو اونجا نگه دارن، خب پس حتما نه الکس نه ویل هیچکدوم حرفی نمی

 .خواد من اونجا باشم دیگهدلشون نمی

 .و بغض از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم، وسایلم رو داخل چمدون گذاشتم با غصه

 .تونستم تشخیص بدمای به در خورد و بعد در باز شد، الکس بود از بوش میتقه

ام نشست که نتونستم خودم رو کنترل کنم و سریع برگشتم و دستش روی شونه

 .بغلش کردم

 :با بغض زمزمه کردم

 .؟ مثل جکسون وقتی که یتیم شدماز من بدت میاد نه-

 :هاش قاب صورتم شد و سرم رو باال گرفت، با تعجب گفتدست

 چی داری میگی مایا؟ چرا باید ازت بدم بیاد؟ دیوونه شدی دختر؟-

خب...خب تو هیچ اصراری نکردی که من کنارت بمونم، هم تو هم ویل...انگار واقعا -

 .مزاحم بودم این چند مدت

 :دنهاش گرد شچشم

گذره، من چی بگم به هایی میاوه مایا..مایا تو اون سر کوچیک تو چه چیز-

کنی من خوشحالم که داری رافائل)پدر(؟ چه دلیلی بیارم تا تو پیشم بمونی؟ فکر می

میری؟ مطمئن باش حالم از تو بهتر نیست، ویل هم همین طور، دیگه هم نبینم از این 

 .زنیم اگه دوست داشته باشییایم بهت سر میها؟ من و ویل هر روز مفکرا بکنی

 :سریع گفتم

 .بیاین-
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 .امید، انگار سرب ریختن روی پیشونیب*و*سام رو لبخند زد و پیشونی

هاش توهم شد، محکم بغلش کردم و اشکم سرازیر شد، الکس از دیدن اشکم سگرمه

 :اشکم رو آروم پاک کرد

 .مایاها، هیچ وقت گریه نکن دیگه نبینم گریه کنی-

 .ید و چمدونم رو گرفت، با هم پایین رفتیمب*و*سسر تکون دادم که روی موهام رو 

تونستم ناراحتی ویل رو حس کنم، پدر و مادر و مایک جلوی در بودن، به طرف می

 .ویل دویدم و بغلش کردم

 .کردم هر لحظه ممکنه توی هم حل بشیممحکم بغلم کرده بود جوری که حس می

 :رددم گوشم زمزمه ک

 .ذارم مایامیام پیشت قول میدم، تنهات نمی-

 .خواست تا شب توی بغلش بمونم، آرامش وجودم رو در بر گرفت، دلم می

 :صدای پدر مارو از هم جدا کرد

 .مایا دخترم بیا بریم-

به ویل و الکس انداختم با غصه از ویل جدا شدم و به طرف در رفتم، برگشتم و نگاهی 

 .که بغضم بیشتر شد

هام سرازیر شد، مایک بغلم کرد و از خونه خارج و سوار ماشین شدیم که اشک

 .گذاشت توی آغوشش اشک بریزم

تونستم صدای پای مایک رو با ترمز کردن ماشین سریع پیاده و وارد خونه شدم، می

 .دویدبشنوم که دنبالم می
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خواستم منتظر کسی بمونم، خونه کجاست اما اصال نمی دونستم اتاقماصال نمی

 .دوبلکس بود از همون طبقه اول در یه اتاق رو باز کردم و واردش شدم

خواستم تنها باشم، در رو قفل کردم و اصال دکوراسیونش برام مهم نبود فقط می

 .خودم رو روی تخت انداختم

م برام مهم نبود، تنها چیزی که رفت یا نه، حتی این هدونم صدام به بیرون مینمی

 .برام مهم بود این بود که من دیگه پیش الکس و ویل نیستم

یه دفعه پنجره صدای بدی کرد و با ضرب به دیوار خورد، با ترس برگشتم که ویل رو 

 .دیدم

با دیدنش به طرفش پرواز کردم و بغلش کردم، اصال برام مهم نبود چه فکری راجبم 

که مهم بود اون آرامشی بود که داشت به تمام وجودم رخنه  کنه، تنها چیزیمی

 .کردمی

ام بند اومده بود و فقط کرد، دیگه گریهبدون هیچ حرفی موهای کوتاهم رو نوازش می

 .کردمداشتم مشامم رو از عطرش پر می

آروم آروم حرکت کرد اما من اصال از بغلش بیرون نیومدم، برامم مهم نبود که اذیت 

گفت نه که مهم نباشه ها چرا مهم بود اما خب....اگه اذیت میشد خودش میمیشد، 

 .دیگه

ایش خوابیدم و رو یه جای نرم که احتماال تخت بود دراز کشیدیم، روی بازوهای عضله

 .بهش خیره شدم

 اش گذاشت؛ اما اون سریع نگاه ازم گرفت و سرم رو روی سینه

راستی ویل از کجا فهمید که من ناراحتم؟ چرا اومد اینجا؟ نکنه اتفاق بدی افتاده 

 ....بود؟ الکس



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

125 

 

 :با نگرانی گفتم

ویل چرا اومدی اینجا؟ اتفاقی افتاده؟ الکس خوبه؟ آره؟ نکنه اتفاق بدی براش -

 افتاده؟

 :ردصدای بمش دم گوشم ساکتم ک

هی هی مایا اتفاق خاصی نیوفتاد، الکس هم حالش خوبه عزیزم، مایک زنگ زد که تو -

 پریشونی من هم اومدم آرومت کنم، بد شد؟

 :زمزمه کردم

 .نه اصال بد نشد اتفاقا خیلی خوب شد که اومدی-

 :با شیطنت گفت

 .عه که اینطور، پس پرنسس مایا خوششون اومده-

م که خودش هم خندید، کاش میشد بخوابم و از هرچی اش کوبیدبا خنده روی سینه

 .فکر و خیال بیرون بیام

____________________ 

 .آره االن آرومه اگه باز هم پریشون شد بهم زنگ بزن مایک-

حاال هوا روشن شده بود و ماه از آسمون خدافظی کرده بود و به جاش خورشید 

 .چند ساعتی بود که آروم بودمبهمون سالم کرده؛ 

ای به در خورد و همین االن ویل از اتاق خارج شد و با مایک مشغول صحبت شد، تقه

 .بعد در باز شد

 .مایک بود که با لبخند وارد اتاق شد، کنارم نشست و صورتم رو نوازش کرد

 :با لبخند زمزمه کرد



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

126 

 

د به غریبه زنگ بزنم تا بیاد ات آروم نمیشی؟ دختره پررو بایحاال دیگه با داداشی-

 آرومت کنه؟

 :با شیطنت چشمکی زد

 اس؟حاال راستش رو بگو دلت پیشش گیره؟ یا فقط یه عادت ساده-

 :سری با تاسف تکون دادم

 هنوزم منحرفی مایک، آخه من آدمی هستم که رو روزه به یه آدم دل ببندم؟-

 :شونه باال انداخت

 .س، دوما آدم نیست و خون آشامهااوال دو روزه نیست و چند هفته-

 .به این شیطنتش خندیدم که با محبت نگاهم کرد، روی تخت نشستم و بغلش کردم

 :سفت و محکم بغلم کرد و دم گوشم گفت

 .کنی من دلم به درد میاددیگه هیچ وقت گریه نکن مایا، تو که گریه می-

 .ام بودتشنه ای زمزمه کردم، امروز اصال خون نخورده بودم و حسابیباشه

 :رو به مایک گفتم

 بریم خون بخوریم؟-

 :هاش گرد شدنچشم

 خوری؟تو..تو مگه از رگ خون می-

 :رفتم با شیطنت گفتمسر تکون دادم و همون طور که عقب عقب می

 .ببینیم کی سرعتش بیشتره-
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سریع پنجره رو باز کردم و پایین پریدم و دویدم، به پشت سرم نگاه کردم که مایک 

 .و دیدمر

سرعتم رو بیشتر کردم و خندیدم، توی خیابون که رسیدم وایستادم که مایک از 

 .پشت محکم بهم خورد

 :تعادلم رو از دست دادم و افتادم و مایک هم کنارم افتاد، با خنده زدم تو سرش

 .پسره خل هنوز دیدی وایستادم چرا ترمز نگرفتی-

 :خندید

 د، دوما مگه ماشینم که ترمز کنم؟اوال خب تا خواستم وایستم دیگه نش-

 .خندیدیم و از جامون بلند شدیم، چشم چرخوندم اما هیچ کدوم خوشگل نبودن

 :هاش خیره شدمکنار یه پسر رفتم و به چشم

 .با من بیا باهات کار دارم-

سر تکون داد و من هم به طرف همون جای قبلی حرکت کردم، وقتی رسیدیم دوباره 

 :بهش نفوذ کردم

 .ذاری کارم رو انجام بدمکنی و میغ و داد نمیجی-

های نیشم رو توی گردنش فرو کردم که آخ ریزی دوباره سر تکون داد که دندون

 .گفتم، خونش از اون قبلی شیرین تر بود

سریع کنار کشیدم تا به قول ویل عطشم بیشتر نشه، لبم رو پاک کردم و رو به مایک 

 :چشمک زدم

 هستی؟بیا دیگه منتظر چی -



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

128 

 

مایک با تردید جلو اومد که هولش دادم سمت اون پسر، بعد چند دقیقه عقب کشید 

 .و لباش رو پاک کرد

 :به پسره گفتم

 .کنیهمه این اتفاقات و ما رو فراموش می-

 :سریع از اونجا غیب شدیم، حاال حسابی انرژی داشتم، رو به مایک گفتم

 بریم خونه الکس؟-

 .نه-

هاش درهم شده بود و لحنش هم سرد، چرا یهو اینجوری ، اخمبا تعجب نگاهش کردم

 شده بود؟ خب مگه من چی گفتم؟

بیخیال شدم و به خونه رفتیم، زنگ رو زدم که یه زن که احتماال خدمتکار بود در رو 

 .باز کرد

 .سالمی کردم و وارد خونه شدم و بدون توجه به کسی به اتاقم رفتم

_____________________ 

تابخونه نشسته بودم و طبق معمول کتاب روانشناسی دستم بود که در باز شد توی ک

 .و الکس وارد شد

با دیدنش جیغی از خوشحالی کشیدم و به طرفش دویدم، محکم بغلش کردم و 

 .مشامم رو از عطرش پر کردم

ترسید من فرار کنم، دم گوشش با بغض زمزمه جوری بغلم کرده بود که انگار می

 :کردم
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بودی الکس؟ چرا نمیومدی بهم سر بزنی؟ مگه تو نگفته بودی همیشه میای؟  کجا-

 .ولی االن یه ماه شده و تو تازه اومدی

: 

 .ببخش منو مایای عزیزم، سرم خیلی شلوغ بود و اصال وقت نداشتم-

 .هایی که دنیای من بودنهای خوشگلش خیره شدم، چشم، به چشم

..من دوسش داشتم و این رو حاال که بعد از یه ماه داشتم آره الکس دنیای من بود من..

 .دیدمش فهمیدممی

 .هام بسته شدنهای گرمش روی صورتم نشست که خود به خود چشمدست

 :بان قلبم رو روی هزار بردصدای دلنشینش ضر

شدم، برای یه ثانیه دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود مایا، داشتم دیوونه مینمی-

 .دادم مایای مندیدنت داشتم جون می

زد، چقدر اون میم مالکیتی که به شدم وقتی اون صداش میآخ که عاشق اسمم می

 .کار برد برام دلنشین بود

 لبخند روی لبم نقش بست 

فهمم اون حس فقط یه کردم به ویلیام حس دارم اما حاال میتا همین دیروز فکر می

 .وابستگیِ، حس من نسبت به ویل مثل حسم به مایکه

فهمیدم چون الکس رو ندیده بودم و نفهمیده بودم حسم بهش چیه، من این رو نمی

 .شتر براش تنگ شدهکردم دلم بینفهمیدم از اون چه که فکرش رو هم می

 :اش دم گوشم حس کردم آتیش گرفتمبا زمزمه

 .دوستت دارم شیرین عسل من، جانان من، عشق من-
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لبخند روی لبم نشست، چشمم رو باز کردم که نگاهم به اون نگاه زیبا گره خورد، 

 .نگاهی که برای من مثل نوتال شیرین بود

 :، و دوباره صدای دلنشینش توی گوشم پیچید

 خوای چیزی به من بگی شیرین عسل؟تو نمی-

 :هام رو باز کردم و گفتمبا شیطنت چشم

 مگه باید چیزی بگم؟-

 :بروش باال پریدا

 خوای بگی؟یعنی نمی-

 :با تعجب ساختگی گفتم

 .چیو؟ من که چیزی ندارم واسه گفتن-

 :کرد گفتکمرم رو گرفت و در حالی که حرکت می

 عه که حرفی نداری دیگه؟-

دیدم و هم اشون رو نمیبا دیدن مایک و بابا و مامان از خجالت آب شدم، چهره

 .العملشونم از عکسترسیدکنجکاو بودم هم می

کرد، کسی کنارم نشست سریع سر بلند کردم که بابا رو دیدم که با خشم نگاهم می

 .به اطراف نگاه کردم اما الکس رو ندیدم

 :صدای مایک با شیطنت بلند شد

 .چیه دنبال عشقتی؟ اون رفت-
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ابا با حرص و خجالت به مایک نگاه کردم که خندید و شونه باال انداخت، با صدای ب

 :نگاهش کردم

 دوسش داری؟-

سر پایین انداختم و سرم رو تکون دادم، با شنیدن حرف بابا با تعجب و ترس نگاهش 

 :کردم

 .اما تو نباید با اون باشی-

 :با تعجب گفتم

 .اما چرا بابا؟ الکس پسر خوبیه-

 :های بابا درهم شداخم

ی، دیگه اسمش رو نمیاری زنبینی و باهاش حرف میمایا دیگه نبینم این پسر رو می-

 .وگرنه باید قید خانوادت رو بزنی

با بغض و ترس به مامان نگاه کردم که دیدم اون هم مثل بابا نگاهش سرده، به مایک 

 .نگاه کردم اون اما....ناراحت بود، مثل اینکه فقط مایک بود که ناراحت بود

 :با بغض نالیدم

 .......بابا آخه-

 :با صدای دادش خفه شدم

همون که اول گفتم، مایا یه بار دیگه اسمش رو از زبونت بشنوم یا ببینم و بشنوم که -

 .زنمباهاش مالقات داری بدون هیچ حرفی قیدت رو می

حرفشون رو زدن و با بی رحمی تمام بلند شدن و رفتن، رفتن و ندیدن چه بالیی سر 

 .من آوردن
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کردم، یکی کنارم ن نگاه میشودر بسته شد اما من مات و مبهوت به جای خالی

 .نشست از بوش میشد فهمید مایکه

 .مایا...به من نگاه کن-

 :مات نگاهش کردم که غمگین گفت

 .به حرف بابا گوش بده مایا-

 :مبهوت گفتم

تونم نبینمش، من بعد یه ماه تازه دیدمش تونم مایک من...من نمیآخه...آخه نمی-

..من دق مایک من...من چطور نبینمش من امشب تازه بهم گفت...گفت دوسم داره،

 .کنمکنم مایک بخدا دق میمی

 :های غمگین مایک نگاه کردمهام سرازیر شد با التماس به چشماشک

 .مایک تو با بابا حرف بزن، اون به حرف تو گوش میده-

 :مایک کالفه بغلم کرد

 .حرف بزنه تونهدونی رو حرف بابا کسی نمیبس کن مایا تو خودت هم خوب می-

 :اش کوبیدم و از بغلش بیرون اومدم، داد زدمبا خشم به سینه

 .....پس برو..برو پیش همون پدرت، پدری که فقط زور میگه، اون فقط-

با صدای بلندی که اومد حرفم قطع شد، با ترس برگشتم که فهمیدم پنجره خورده 

 .دیوار و الکس اومده بود

 .ردم، اشکم سرازیر شد و هق هقم بلند شدبلند شدم و طرفش دویدم و بغلش ک
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هاش روی موهام نشست و مشغول نوازششون شد، یه دفعه دستی از پشت دست

 .عقب کشیدم و پرتم کرد روی تخت

پدر مشت محکمی به صورت الکس زد که با ترس جیغی کشیدم و به طرف پدر 

 .دویدم

 :دست پدر رو گرفتم و با گریه گفتم

 .ش نزن بابابابا..بابا لطفا نزن-

 .دستم رو با ضرب پس زد که باعث شد پرت بشم و سرم محکم به لبه تخت بخوره

 مایا خواهر کوچولو چی شدی؟ خوبی؟-

صدای نگران مایک باعث شد پدر و الکس به طرفم برگردن، هردو به طرفم اومدن، 

 :الکس دستش رو روی سرم گذاشت و با نگرانی گفت

 خوبی مایا؟-

 :هردو از جا پریدیم با صدای داد پدر

دست نجستت رو به دختر من نزن، از اینجا برو بیرون دیگه دور و ور مایا نبینمت که -

 .ات در میارمقلبت رو از سینه

هاش درهم شد، دهان باز کرد چیزی بگه که با التماس صداش زدم، با غم الکس اخم

 .نگاهم کرد و در کسری از ثانیه غیب شد

 .وم فشار آورد، پدر هم بدون هیچ حرفی از اتاق خارج شدبا رفتنش بغض به گل

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 :مایک کنارم نشست که با بغض زمزمه کردم

https://www.1roman.ir/
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 .تنهام بزار-

 ....اما-

 .مایک لطفا-

تونستم الکس رو ببینم، دیگه با ناراحتی بلند شد و از اتاق خارج شد، من دیگه نمی

 .ای زیباش رو ببینمهتونستم چشمتونستم بغلش کنم و آروم بگیرم، دیگه نمینمی

ی واقعی اون نیست که زار بزنی هام سرازیر شدن، گریهصدا شکست و اشکبغضم بی

شنوی و صدایی که فقط خودت میی واقعی گریه بیو صدات رو همه بشنون؛ گریه

 .خدات

_______________________ 

ت خواسی اتاقم میومد اما من اصال دلم نمیصداشون از پشت در قفل شده

 .ببینمشون

کردم اونا پیشم بودن، اما حاال پشیمونم واقعا من چقدر احمق بودم که آرزو می

 .پشیمونم

ام رو، آرامشم رو و حاال عشقم رو ازم اونا با اومدنشون همه چی رو بهم ریختن، خونه

 .گرفتن

 :داد زدم

گیرین، می دوازده سال نبودین دوااااااازده سال، حاال اومدین و همه چی دارین ازم-

 .خوامتون از همتون متنفرم متنفرررررررنمی

ذارمش تا دیگه صداشون رو کشم و روی سرم میبالشت رو از زیر سرم بیرون می

 .نشنوم
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دو روز بود که هیچ خون و غذایی نخورده بودم و توی اتاقم نشسته بودم و فقط اشک 

 .ریختممی

ا فکر الکس سریع سرم رو از زیر صدای بهم خوردن آروم پنجره به دیوار اومد، ب

 .بالشت بیرون آوردم که با دیدن یه دختر متعجب شدم

هاش مثل جنگل سبز بود، موهای شکالتی رنگ، دختر زیبایی بود خیلی زیبا، چشم

 .بینی عروسکی و لبای درشت و صورتی

هاش رو بست و چیزی زیر لب زمزمه کرد با لبخند جلو اومد و کنارم نشست، چشم

 .هاش رو باز کردچشم بعد

تو این وضعیت همین دختر دیوونه رو کم داشتم، این کی بود آخه؟ اینجا چیکار 

 کرد اصال؟می

 :دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 من اِوا هستم توام حتما مایا هستی درسته؟-

 :دستم رو با تردید توی دستش گذاشتم و آروم سر تکون دادم، لبخندش کش اومد

 .خب منو الکس فرستاده تا مواظبت باشم حسابیخوبه، -

 :با ترس به در نگاه کردم و آروم گفتم

 .وای آرومتر حرف بزن پدرم بشنوه کار من و الکس تمومه-

 :لبخند شیطنت باری روی لبش شکل گرفت

 .شنوننگران نباش اونا صدای ما رو نمی-

 :با تعجب نگاهش کردم، خواستم بپرسم چطوری؟ اما اون گفت

https://www.1roman.ir/
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خب وقتشه که خون بخوری، ببین چقدر الغر شدی، الکس این طوری ببینتت خیلی -

 .خورهغصه می

 :با غصه لب زدم

 .تونم از خونه بیرون بیاماما من نمی-

 .کنمنگران نباش حلش می-

چشمکی زد و قبل اینکه چیزی بگم از پنجره بیرون پرید، خدایا این دختر کی بود؟ 

 .کسهاوه راستی گفت از طرف ال

لبخند روی لبم نشست، اون به فکر منه اون دختر گفت اگه منو این جوری الغر ببینه 

دیدم انقدر خوره، نه این که از غصه خوردنش ناراحت بشما نه، از این که میغصه می

 .کردمبراش مهمم ذوق می

 :ای به در خورد و یه خانوم که احتماال خدمتکار بود وارد شدتقه

 .اومدن خانوم دوستتون-

 :تعجب کردم

 .....دوستم؟ اما من که-

 :قبل این که چیزی بگم همون دختر یا اِوا وارد شد، با خنده و شیطنت گفت

خب خانوم خانوما بلند شو از عمو رافائل اجازه گرفتم که یه ساعت توی شهر -

 .بگردونمت، بدو آماده شو

م اِوا فهمیده بود و داشت دونستم اون خدمتکار چشم و گوش بابام بود و این رو همی

 .کردنقش بازی می
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سر کمد رفتم و یه بلیز بنفش و کت شلوار آبی کاربنی درآوردم، رو به همون خانوم 

 :گفتم

 خوای اینجا؟برو بیرون دیگه چی می-

سریع دست و پا رو گم کرد و با ببخشید از اتاق خارج شد، پوزخندی روی لبم 

هات برام رو نمیشد، موندم و این اخالق و رفتارنشست، آخ بابا آخ کاش که بچه می

 .فهمیدمات رو نمیرحمی و سنگ دلیاین بی

لباسا رو پوشیدم و موهام رو شونه زدم، بعد گرفتن کیفم از اتاق خارج شدیم، با دیدن 

 .پدر و مادر اخم کردم اما دلم نمیومد به مایک بی محلی کنم

 :یدمب*و*ساش رو جلو رفتم و گونه

 .ر میام داداشی جونمزودت-

 :دونستم االن شیش دنگ حواس پدر و مادر به حرف منه، پوزخند زدممی

 .خواهشا به پا نندازید دنبالم-

 :از خونه خارج شدیم که سریع پرسیدم

 .شه کههای معمولی راضی نمیاِوا تو چطور پدرم رو راضی کردی؟ پدر من با حرف-

 :پوزخند زد

 کی گفته باهاش حرف زدم؟-

 :متعجب گفتم

 اگه حرف نزدی پس چیکار کردی؟-

 :با شیطنت چشمکی تحویلم داد
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 .خواستم بهش تحمیل کردمچیزی رو که خودم می-

 :تقریبا داد زدم

 چی؟ چطوری؟-

 :یهو جدی شد

رد مخصوص به ببین مایا من یه جادوگرم، من اون چیزی که مد نظر دارم رو با یه و-

 .هاستکنم، مثل همون نفوذ ذهنی شما خون آشاماون فرد مقابل تحمیل می

 :سری تکون دادم و با هیجان پرسیدم

 تو واقعا یه جادوگری؟-

 :با خنده سر تکون داد که با ذوق گفتم

تونستم ازشون استفاده هایی داشتم که میخواست من هم قدرتهمیشه دلم می-

 .کنم

 :پرید اِوا وسط حرفم

 یا شاید هم سواستفاده؟ هوم؟-

 :ی ریزی کردم که اونم خندید، با ایستادن اِوا منم ایستادم و با تعجب گفتمخنده

 اینجا کجاست؟ خونه توئه؟-

سر تکون داد و باهم وارد خونه شدیم، با دیدن الکس وسط اتاق جیغی کشیدم و 

 .تقریبا به طرفش پرواز کردم

 :هق هقم بلند شد، بین هق هقم زمزمه کردمخودم رو بغلش انداختم و 
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تونم نبینمت، اما بابا اصال به حال الکس..الکس من چطور بدون تو دووم بیارم؟ نمی-

 من اهمیت نمیده، چرا؟ مگه تو چیکار کردی؟

 .من کاری نکردم-

 :با تعجب گفتم

 پس چرا پدرم انقدر از تو بدش میاد؟-

 :با کالفگی گفت

 .یدمبعدا برات توضیح م-

روی مبل زرشکی رنگ نشستیم، به الکس نگاهی کردم، کالفگی توی صورتش موج 

 .زدمی

 ای؟چی شده الکس؟ چرا انقدر کالفه-

 :دستاش صورتم رو قاب گرفتن

 خوام یه چیزی بهت بگم اما باید آروم باشی خب؟ببین مایا می-

 :با کنجکاوی گفتم

 چیشده مگه؟-

د، با صدایی که غم رو خیلی راحت میشد دستش رو کالفه توی موهاش فرو کر

 :تشخیص داد گفت

 .پدرت...پدرت از ویلیام خواسته...باهات ازدواج کنه-

دونست من الکس کرد، اون میمبهوت شدم، یعنی چی؟ نه پدر این کار رو با من نمی

 .کردرو دوست دارم، اون...اون به من این اجبار رو نمی
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 :با تعجب و ترس زمزمه کردم

کنه، اون...اون سنگ دل نیست، شاید منو از تو دور کنه الکس بابام این کار رو نمی نه-

 .کنهاما منو مجبور به ازدواج نمی

 :اش گذاشتالکس سرم رو روی سینه

خواد تو منو کنه، چون میهیش مایا آروم باش آروم، متاسفانه اون این کار رو می-

 .بودنمون رو از ما بگیرههای باهم خواد همه راهفراموش کنی، نمی

 :با ترس دستش رو گرفتم

 .تونم با ویل ازدواج کنم نه الکس نذار این اتفاق بیوفتهنه الکس نه من نمی-

_________________________ 

 :پام رو محکم به زمین کوبیدم که کف اتاق ترک خورد

 .تونم اینو هضم کنمبابا نکن این کارو، من نمی-

 :پدر با اخم گفت

 .بس کن مایا، صالح تو اینه که با ویلیام ازدواج کنی-

 :جیغ کشیدم

 .کشمنه اگه این اتفاق بیوفته من خودم رو می-

 :های پدر بیشتر شداخم

تونی با این تهدیدها منو گفتم صالحت اینه، برای من هیچی مهم نیست، نمی-

 .بترسونی
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رفت، پدر خیلی خونسرد  ام فشار دادم که یکم از انگشتم داخلدستم رو دور سینه

 .کردنگاهم می

 :با بغض لب زدم

 .کشمخودم رو می-

 :با حرفی که پدر زد شوکه و مبهوت شدم

 .ات در میارممنو عصبی نکن مایا وگرنه خودم قلبت رو از سینه-

با صدای بهم خوردن در به خودم اومدم، پدر رفته بود و منو با اون همه غم و غصه 

 .تنها گذاشت

ون پدر من نبود نه نبود، پدر من یه مرد مهربون بود نه اینی که با سنگ دلی قطعا ا

 .قلبم رو به درد میاورد

کردم هام سرازیر شد، برای چی بلند گریه میصدا اشکپایین تخت نشستم و بی

 دونستم روی کسی تاثیری نداشت؟وقتی می

 :دام از تو کیفم درش آوردم، یه پیام از ویل بوبا صدای گوشی

دونم الکس بهت گفته که پدرت چه تصمیمی گرفته، بدون من هم راضی نیستم می-

 .پس بهتره تو و الکس فرار کنید

کردن قطعا هم من ام حبس شد، فرار؟ اگه پیدامون میبا خوندن فرار نفس تو سینه

 .مردیمهم الکس می

 :سریع تایپ کردم

 .کننتونیم اونا پیدامون مینه ویل نمی-

 :دن پیامش شوکه شدمبا خون



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

142 

 

کنیم، یکم فکر کن من با الکس درمیون من به همراه دوستم بهتون کمک می-

گذاشتم و اونم راضیه، هر وقت فکرات رو کردی خبر بده، فقط تا آخر شب وقت 

 .داری

 .گوشی رو کنار گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم

کردیم و کرد، اگه هم فرار میه ازدواج با ویل میموندم پدرم منو مجبور باگه اینجا می

 .کشتنکردن مارو میپیدامون می

 .تونستم با الکس خوشبخت بشمکردن چی؟ این جوری میولی خب اگه پیدامون نمی

اما ترس از پیدا کردنمون مثل خوره افتاده بود به جونم و مانع از درست فکر کردنم 

 .شده بود

هام رو باز نفس عمیق کشیدم تا کمی آروم بشم، چشمهام رو بستم و چند چشم

 .کردم که با دیدن اِوا ترسیده جیغ آرومی کشیدم که به خنده افتاد

 :سرجام نشستم و با حرص گفتم

 کنی؟اِوا تو اینجا چیکار می-

 :شونه باال انداخت

 .اومدم تا یکم بهت مشاوره بدم-

 :بی صدا لب زد

 .راجب فرارتون-

هاش رو بست و یه چیزی زیر لب زمزمه که اِوا مثل دفعه اول چشمسری تکون دادم 

 .هاش رو باز کردکرد و بعد چشم

 :لبخندی زد و گفت
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 .تونه حرفای ما رو بشنوهحاال هیچکس نمی-

 :با تعجب گفتم

 چطور؟-

تونه کنم و دیگه کسی نمیخب یه وردی هست مخصوص این کار، این رو زمزمه می-

 .بشنوه

زد که انگار اِوا هم متوجه شد که به خنده افتاد، خودمم خندیدم اما با  هام برقچشم

 .هام توهم رفتهای اخیر اخمیادآوری قضیه

ام خورد از فکر بیرون اومدم، با اخم به اِوا نگاه کردم که ای که به پیشونیبا ضربه

 .خندید

 .ام ترکیدهی دختر این جوری به من نگاه نکن زهره-

 :ش رفتم که بلندتر خندید، یه دفعه جدی شد و گفتای بهچشم غره

ببین مایا باید همین امشب با الکس بری وگرنه فردا پدرت تو رو به عقد ویلیام -

 .درمیاره

 :با حرص جیغ کشیدم

کم مونده بریم تو  2018کنه؟ االن سال آخه مگه عهد بوقه که اجبار به ازدواج می-

 .ندهاون وقت پدر من تو عهد بوق مو 2019

ای به سرش زدم که ساکت شد و چشم غره اِوا خنده بلندی سر داد که با حرص ضربه

 .رفت

 :با تردید نالیدم
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اش در دونه چی میشه؟ قلبمون رو از سینهاِوا اگه بریم و پدرم پیدامون کنه می-

 .میاره

 :اِوا پوزخند زد

 .رسونهآسیب نمیکنه تو دختر اونی، اون هیچ وقت به دخترش نه این کار رو نمی-

 :حاال نوبت من بود که پوزخند بزنم

ام نه اِوا اون خودش امروز بهم گفت که اگه با ویل ازدواج نکنم اون قلب منو از سینه-

 .در میاره

های اِوا گرد شدن، خب حق داشت کدوم پدری به خاطر سر پیچی قلب دخترش چشم

 .ر بودرو از سینه اش در میاره؟ فکر کنم پدر من اولین نف

 :با غصه به اِوا نگاه کردم که دستم رو گرفت و با مهربونی گفت

 .کنن، با الکس برو و خوشبخت شوبهتره بری مایا، من بهت قول میدم اونا پیدات نمی-

 :با تردید نگاهش کردم

 .....اما اِوا-

 .هیس دیگه اما و اگه نگو، وسایلت رو جمع کن بریم-

رو توی چمدون ریختم، یه کاغذ و خودکار برداشتم و بلند شدم و سریع تمام وسایلم 

 :ی عزیزم...نامه نوشتمبرای خانواده

گفتم کاش شماها خواستم این جوری بشه، همیشه پیش خودم میسالم من نمی"

بودین تا انقدر تنها نبودم، اما شما با اومدنتون تمام آرامش منو ازم گرفتین، و من 

ها رو با شمام پدر و مادر عزیز، مایک برای من شم، اینبخشما رو بخاطر این اصال نمی

 ".همون قدری که همیشه بود عزیزه اما شماها....دیگه نه
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اشکم رو پاک کردم و کاغذ رو روی تخت گذاشتم، اِوا دستم رو گرفت و وسط اتاق 

 .هام گذاشتوایستادیم، دستش رو روی چشم

توی اتاقم نبودم، به جاش توی یه بعد چند دقیقه دستش رو برداشت اما.....دیگه 

 .حیاط کوچیک که سر سبز و پر گل و گیاه بود، بودم

 :با تعجب به اِوا نگاه کردم

 اینجا کجاست اِوا؟ کجا اومدیم؟-

 .با حرف اِوا کم مونده بود همون جا از حال برم

 .به ایتالیا خوش اومدی مایا-

 .ردم رو داخل خونه بردکدستم رو گرفت و منی که مات و مبهوت بهش نگاه می

یه خونه نقلی که طرف راستش نشیمن بود شامل که یه دست مبل سبز طالیی و یه 

 .میز طالیی رنگ میشد، چند قدم جلوتر از نشیمن یه در کرمی رنگ داشت

ست، یه آشپزخونه دوازده متری با کف پارکت در رو باز کردم که فهمیدم آشپزخونه

چهار نفره هم وسط بود، یخچال سمت چپ آشپزخونه و  ای، یه میز ناهار خوریقهوه

ای قرار سینک و ماشین ظرفشویی هم سمت راست و چند قدم جلوتر هم گاز صفحه

 .داشت

از آشپزخونه خارج شدم، سمت چپ دوتا اتاق داشت و حدود ده تا پله سمت چپ 

 .اتاقا بود که به باال راه داشت

بزرگ با سه تا اتاق طرف چپ و سه تا اتاق طرف ها باال رفتم یه سالن تقریبا از پله

 .راست وجود داشت

 .دور و برش هم چندتا میز کوچیک که چیزهای تزئینی روشون بودن وجود داشت
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به اتاقا سرک کشیدم، همشون یه دکوراسیون ساده سفید داشتن، یه تخت یه نفره و 

 .یه میز آرایش و کمد سفید

هاش به رنگ زرشکی متفاوت داشتن، اولی دیوار اما سه تا اتاق طرف چپ دکوراسیون

اش آبی بود، کمدش آبی و میز آرایشش آبی بود، تخت به رنگ زرشکی و رو تختی

 .زرشکی؛ واقعا محشر بود من که خیلی خوشم اومد

ها هم همه صورتی بودن، از هاش به رنگ صورتی بود و بقیه چیزدومی اتاق دیوار

 .یه دختر بودهرنگش کامال معلوم بود برای 

هاش به رنگ مشکی سفید بود، تخت مشکی و رو تختی سفید، سومی اتاق هم دیوار

 .کمد مشکی و میز آرایش هم سفید

 :با کنجکاوی برگشتم طرف اِوا و گفتم

 های کی هستن؟اِوا اینجا خونه کیه یا کی بوده؟ اینا اتاق-

 :اِوا سر پایین انداخت و با بغض گفت

 .ام بودهها هم اتاق من و خانوادهو این اتاق این جا خونه منه-

 :با تعجب گفتم

 پس...پس االن کجان؟-

 .مردن-

ام حبس شد، منم این اتفاق رو قبال تجربه کرده بودم، مرگ نفس تو سینه

زنده بودن اما براشون چقدر گریه کردم و غصه  امخانواده...هه چه مسخره من خانواده

 .خوردم

 :ش گذاشتمادستم رو روی شونه
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 غصه نخور اِوا، چی شد که فوت کردن؟-

 .کشتنشون، دوتا گرگینه کشتنشون-

 :هام گرد شدنچشم

 اوه گرگینه؟ واقعا؟ اونا هم واقعی هستن؟-

 :هام رو ریز کردم و گفتملبخند محوی زد و سر تکون داد، چشم

 .خواد ببینمشدوستی آشنایی نداری که گرگینه باشه؟ خیلی دلم می-

 :بلندی سر دادخنده 

وای مایا تو خیلی باحالی، هر کی بود تا االن از ترس از حال رفته بود، اما تو ذوق -

 .کنی و این خیلی باحالهمی

 :شونه باال انداختم و خندیدم

 .خب اینا ترس نداره-

 :لبخند زد

کنی؟ یا صبر کن فکر کنم از همین االن کامال معلومه خب کدوم اتاق رو انتخاب می-

 .قت کدومهاتا

 :مشکوک و متعجب بهش خیره شدم

 چطور؟-

 :مثل خودم شونه باال انداخت

 .کنین و....اتاق مامان و بابا میشه اتاق شماخب الکس که بیاد باهم ازدواج می-
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اش غمگین شد، خب حق هم داشت کردم چهرهیه حس بدی بهم دست داد، حس می

 .شدمن هم بودم ناراحت میاش رو به ما بده مخواست اتاق خانوادهاون می

 :با مهربونی نگاهش کردم

 .مونیماوه اِوا نه ما توی اون اتاق نمی-

 :اخم کرد

 تو هم به این اعتقاد داری که نباید تو اتاق یه مرده خوابید؟-

 .هام گرد شدن، من اصال همچین منظوری نداشتم اون واقعا بد برداشت کردچشم

 :سریع گفتم

خواد نیست، خب اون اتاق مادر و پدر توئه، خب دلم نمیاوه نه همچین چیزی -

 ......تو

 :حاال اخمش از بین رفت و لبخند روی لبش شکل گرفت

نه مایا من ناراحت نمیشم، من پنج ساله که دیگه ندارمشون، تقریبا عادت کردم، اون -

 .اتاق مال شماست

ی از ترس زدم که اِوا متقابال لبخندی زدم و برگشتم که با دیدن یه فرد غریبه جیغ

 .سریع برگشت

کردم، به طرف اِوا رفت که سریع به یه خون آشام بود لعنتی حاال باید چیکار می

 .طرفش دویدم و هولش دادم که با ضرب به دیوار خورد و به زمین افتاد و ناله کرد

 :رو به اِوا گفتم

 .سریع برو بیرون و به الکس زنگ بزن-
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دوباره به طرف اِوا رفت که من هم سریع به طرف اون رفتم  اون خون آشام بلند شد و

 .و هولش دادم، با صورت به دیوار برخورد کرد د صدای شکستن یه چیزی اومد

اش اش کج شده، پس اون صدا..صدای شکستن بینیبرگشت طرفم که دیدم بینی

 .بود

رسیدم با حرص نفسی کشید و به طرفم دوید که من هم به طرفش دویدم، بهش که 

تو یه لحظه گردنش رو گرفتم و به دیوار پرتش کردم که باز هم با صورت به دیوار 

 .خورد

اش یه لحظه الکس رو دیدم دقیقا پشت سر اون خون آشام، انگشتش رو روی بینی

 .گذاشت به عالمت ساکت

ای پشت سرم به خودم اومدم، درد سرم وحشتناک بود، لعنتی از غفلتم با حس ضربه

 .ه کرد و منو هولم داد که سرم به لبه میز برخورد کرداستفاد

دوباره بلند شد و به طرفم اومد که تو یه لحظه متوقف شد و بعد چند ثانیه روی زمین 

 .افتاد

هاش حالم بد شد، توی های خونی باال سرم ایستاده بود، با دیدن دستالکس با دست

 .دستش....قلب اون خون آشام بود

م حالم بد، الکس اون قلب رو کناری انداخت و کنارم نشست، منو ام شد ههم تشنه

 :توی بغلش کشید و نگران گفت

 خوبی مایا؟ چیزی شد؟-

 :زمزمه کردم

 نه من خوبم..اما اون چطوری....اصال کی بود؟-
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 .هاهای جادوگریکی از دشمن-

پوفی کشیدم و فکرم رو از هر چیزی خالی کردم و فقط حواسم پی نوازش دست 

 .الکس الی موهام بود

امشب یه جایی باید بریم، من لباستو توی اتاقمون گذاشتم، من یه جایی کار دارم تا -

 .برم بیام توام آماده شو

 :ازش جدا شدم

 خوای بری؟کجا باید بریم؟ تو کجا می-

 :چشمکی زد

 .همه اینا سوپرایزه عزیزم-

 :با لجبازی گفتم

 .کنمبگو دیگه الکس وگرنه باهات قهر می-

 :سرش رو جلو آورد و با لحن و نگاه خاصی گفت

 .امشب قراره زن من بشی-

با تعجب و شگفتی نگاهش کردم که از داخل جیبش یه جعبه کوچولوی سفید مخملی 

 .درآورد و رو به روی من بازش کرد

با دیدن حلقه داخلش شوکه شدم، دستم جلوی دهانم قرار گرفت و اشکم جوشید، به 

 :ردم که با لبخند گفتالکس نگاه ک

 کنی؟مایا پترسن با من ازدواج می-
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با ذوق خنده بلندی سر دادم و تند تند سر تکون دادم که دستم رو گرفت و حلقه رو 

 .آروم توی انگشتم کرد

 :با شگفتی بهم نگاه کرد و گفت

 .اش برای شبهش بود بقیهاین اولین چشمه-

، منم ناخودآگاه لبخندم محو شد و به اون خندیدم اما لبخند از لبای الکس پر کشید

 .های خوش رنگش خیره شدمچشم

ام اومد و نوازشش کرد که چشمم بسته شد، نمیشد در برابر دستش روی گونه

 مونه؟هاتون باز میبرین چشمهات باز بمونه، شما وقتی لذت میهاش چشمنوازش

زیت شد، با بی میلی از هم توی حس و حال عالی خودمون بودیم که سرفه یه نفر پارا

 .جدا شدیم و برگشتیم

کردن، دختر انگار همسن من و پسر هم یه پسر و دختر که با شیطنت نگاهمون می

 .حدودا بیست و هفت اینا میشد

های متناسب های عسلی و پوست روشن و بینی و لبدختر موهای روشن و چشم

 .داشت

های و پوست تقریبا برنزه و بینی و لب ای تیرههای قهوهپسر هم موهای تیره و چشم

 .متناسب داشت

 :ای از آنالیزشون دست برداشتم، دختر با شیطنت گفتی دیگهبا سرفه

 .سالم من کندیس هستم و این هم برادرم جِرِمی-

 :ای گفتپسر نگاه باحالی به دختر انداخت و با لحن بامزه

 .خواد منو معرفی کنیخودم زبون دارم تو نمی-
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 :هام درخشیدده ریزی کردم که با حرف اِوا چشمخن

 .اناین هم از دوستای من، گرگینه-

 :با ذوق گفتم

 تونین تبدیل بشین؟وای واقعا؟ االن می-

 :هردو خندیدن و کندیس گفت

 .بیا بریم تو حیاط نشونت بدم-

 با شوق و ذوق دنبال کندیس راه افتادم، به حیاط که رسیدیم که تو یه حرکت تبدیل

 .به یه گرگ سفید بزرگ شد

های العاده بود، خیلی زیبا بود؛ یه گرگ بزرگ سفید با چشمواقعا....واقعا فوق

 .درخشان

جلوتر رفتم و سر و گردنش رو نوازش کردم که خودش رو به دست و گردنم مالید که 

 .قلقلکم گرفت و خندیدم

 :از حالت گرگ بیرون اومد و پرسید

 چطور بودم؟-

 :مبا ذوق گفت

 .عالی بودی، خیلی خوشگل-

 :لبخند پر عشوه ای تحویلم داد که با خنده به بازوش زدم و گفتم

 .هی من پسر نیستم که این جوری برام عشوه میای-
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هاش گرد شدن اما جرمی و اِوا و الکس خندیدن، خودش هم در عرض یه ثانیه چشم

 .خندید و هم زمان چشم غره رفت

 :رو به جرمی گفتم

 یل نمیشی؟تو تبد-

 :با یه لحن خاصی گفت

 تبدیل بشم؟-

سر تکون دادم که لبخندی زد و اون هم سر تکون داد و یه دفعه به جای جرمی یه 

 .گرگ بزرگ خاکستری جلوم بود

با شگفتی بهش خیره شدم به نظرم گرگ جرمی از گرگ کندیس زیباتر بود، 

 .نش خیره شدمهای درخشاناخودآگاه جلو رفتم و نوازشش کردم و به چشم

دونم چطور توصیفش کنم، یه حس خاص یه حسی بهم دست داد، یه حس....اصال نمی

 .ای نداشتمکه نه نسبت به ویل نه الکس نه مایک و نه هیچ کس دیگه

یه حسی که نه تنها دلم بلکه تمام بدنم رو لرزوند، حس کردم خودش هم متوجه این 

 .لرزش شد

ام حبس شد، سرش رو به گردنم مالید، حالتمون با حرکتی که کرد نفس تو سینه

 .جوری بود که سر گرگ جرمی کامال توی بغلم بود

ی یه نفر به خودم اومدم و سریع عقب کشیدم، جرمی هم از حالت گرگش با سرفه

 .بیرون اومد

هاش درهم بود، سریع لبخند کجی زدم که به نظر خودم برگشتم طرف الکس اخم

 .اصال شبیه لبخند نبود
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هاش باز شدن و به طرف الکس رفتم و خودم رو توی بغلش جا دادم که سریع اخم

 .لبخند زد

 :با صدای کندیس نگاه از الکس گرفتم

خب خب پس باالخره آقا الکس دل به کسی داد، کجاست اون پسر سرد؟ اون که -

 .اصال لبخند زدن و غیرتی شدن بلد نبود

فتاد، در عرض یه لحظه لبخندم محو شد، ی ریزی کردم که نگاهم به جرمی اخنده

 نگاهش چی داشت که این جوری نفسم رو بند میاورد؟

 .خواست ببینمشکردم انگار بیشتر دلم میهاش نگاه میهرچقدر که بیشتر به چشم

 :کالفه به طرف الکس برگشتم و گفتم

 .خوام الکسمن خون می-

 :لبخندی زد

 ای عزیزم؟چرا کالفه-

 :لبخند محوی زدم

 .به خاطر همین عطش خونه-

 :دستم رو گرفت

 .....پس بریم دنبال-

 :سریع گفتم

 .خورمخوری منم مینه الکس از خونه بیرون نریم، همون جوری که تو خون می-

 :هام نگاه کردهاش رو ریز کرد و به چشمچشم
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خوای از کیسه خوری پس چرا االن میچی شده مایا؟ تو همیشه از رگ خون می-

 ی؟بخور

ام کرده؟ واقعا چرا؟ چرا های جرمی کالفههوف خدا حاال من بهش چی بگم؟ بگم نگاه

 ام کرده بود؟هاش کالفهنگاه

 :کالفه داد زدم

 اه چرا انقدر هوا گرمه؟-

چهار جفت چشم متعجب به من خیره شدن، یعنی گرم بودن هوا انقدر تعجب داشت؟ 

 .مطمئنا نه

 :با حرص گفتم

 ....کنین انگار کهه میچتونه؟ جوری نگا-

 :کندیس وسط حرفم پرید

 های قبله، چطور تو گرمته؟خب مایا یه چیز غیر ممکن گفتی، امروز سردتر از روز-

 :شونه باال انداختم و بی حوصله گفتم

 .من چمیدونم-

با اعصاب خردی وارد خونه شدم و روی مبل نشستم، لعنتی این چه حسی بود که من 

 ه این طوری شدم؟داشتم؟ چرا یه دفع

 :با نشستن الکس کنارم خودم رو توی بغلش جا دادم و کالفه زمزمه کردم

ام چرا واسم خون نیاوردی؟ بریم پارتی یا اینکه شهر رو بهم نشون بده، خونه حوصله-

 .گیرهنمی
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هام از حدقه با کالفگی ازش جدا شدم و برگشتم که شوکه شدم، کم مونده بود چشم

 .بیرون بزنن

ن الکس نبود جرمی بود، وای خدا من چطور از بوی عطرش متوجه نشدم که اون او

 .الکس نیست

با صدای در برگشتم الکس با یه لیوان که نصفش خون بود نزدیکم اومد و کنارمون 

 .نشست

ترسیدم که دیده باشتمون، هرچند ما کار اشتباهی نکردم، اش شدم، میبا ترس خیره

 .الکسه خب من فکر کرده بودم اون

 خواستی عزیزم؟مگه خون نمی-

 :سر تکون دادم و لیوان رو ازش گرفتم، الکس به جرمی گفت

خبر داری که امشب چه خبره؟ مارتین جشن نامزدی گرفته، قراره امشب بریم بهتره -

 .شما هم بیاین

خواستم از جرمی دور بشم باز بدتر بهش نزدیک میشم، چرا همه ای بابا من هی می

 س میشه؟چی برعک

 .خون رو یه نفس خوردم و از جام بلند شدم و به طبقه باال که اتاقمون بود رفتم

وارد اتاق شدم و روی تخت دراز کشیدم، یه جعبه بزرگ روی تخت بود، بازش کردم 

 .که چشمم به یه چیز صورتی افتاد

اما کت  برش داشتم که فهمیدم لباسه، یه لباس که حدودا تا روی زانوم بود، دکلته بود

 .داشت

 :در باز شد و الکس داخل اومد، با دیدنم لبخندی زد و کنارم نشست، با لبخند گفت
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دونستم توی تنت عالی میشه، حاال هم وقتی این لباس رو دیدم یاد تو افتادم، می-

 .بلند شو آماده شو تا من بیام

 لبخند زدم و سر تکون دادم، 

ای گرفتم و از هام رو درآوردم و وارد حموم شدم، یه دوش ده دقیقهبلند شدم و لباس

 .حموم بیرون اومدم

موهام رو با سشوار خشک کردم و فر کردم، واقعا خیلی بهم میومد، یه آرایش مالیم 

 .کردم و لباسم رو پوشیدم

مدن، با دیدنم کندیس با بهت همون لحظه در باز شد و اِوا و کندیس و جرمی داخل او

 :گفت

 .درخشیوای مایا چقدر زیبا شدی، امشب مثل ستاره می-

 :لبخندی زدم

 .مرسی توام خیلی زیبا شدی-

اِوا یه پیرهن بلند مشکی پوشیده بود و موهاش رو صاف باز گذاشته بود، کندیس یه 

 .ودای پوشیده بود و موهاش رو یه بافت خوشگل کرده بلباس آبی فیروزه

و اما جرمی....موهاش رو با ژل به باال فرستاده بود، یه کت و شلوار آبی سیر پوشیده 

تونم بگم دونم چطور توضیح بدم اون جذابیتش رو، فقط میبود که....اصال..اصال نمی

 .محشر شده حتی از محشر هم بیشتر

ش های خوش فرمش شد، سریع نگاهم رو ازلبخند جذابی زد که نگاهم خیره لب

 .رفتگرفتم، لعنتی نباید انقدر نگاهم هرز می
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کالفه به طرف تخت رفتم و کفش رو از داخل جعبه برداشتم و پام کردم، کیفم رو 

 .برداشتم و همگی از اتاق خارج شدیم

 :با دیدن ویل لبخندی زدم و رو به روش ایستادم، دستم رو دراز کردم و گفتم

 .بینمتسالم ویل خوشحالم دوباره می-

 :متقابال لبخند زد و دستم رو گرفت و فشرد

 .بینمت، دلم بگی نگی برات تنگ شده بودسالم مایا، منم خیلی خوشحالم که می-

 :خندیدم

 بگی نگی؟-

 :خنده بلندی سر داد

 کردی از دلتنگی تو جون میدم؟چیه؟ نکنه فکر می-

 :سر تکون دادم و خندیدم

 .دقیقا-

 :ویل گفت هردو خندیدیم و یه گوشه نشستیم،

 پس الکس کجاست؟-

 :شونه باال انداختم

 .دونم گفت جایی کار دارهنمی-

 .ام زنگ خورد، از داخل کیفم درش آوردم، الکس بودسر تکون داد که گوشی

 جانم؟-
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کشه، جرمی بلده محل جشن هام کمی طول میعزیزم شما برین من دیرتر میام، کار-

 .کجاست

 .باشه زودتر بیا-

 :ها گفتمدوباره گوشی رو انداختم توی کیفم، رو به بچهقطع کردم و 

 .دونه جشن کجاستالکس گفت دیرتر میاد هنوز کمی کار داره، گفت جرمی می-

جرمی سر تکون داد و همگی بلند شدیم، از خونه خارج شدیم، اِوا سوار ماشین ویل 

 .شد من و کندیس هم که سوار ماشین جرمی شدیم

شد و کم مونده بود که اشک من در بیاد، رو به خش مییه آهنگ غمگین داشت پ

 :کندیس گفتم

 .کندیس میشه آهنگ رو عوض کنی؟ داره اشکم در میاد-

کندیس خندید و آهنگ رو عوض کرد، چشمم به آینه جلو افتاد که دیدم نگاه جرمی 

 .به منه

رو ده هام به شمارش افتاد و ضربان قلبم نگاهش یه طور خاصی بود، جوری که نفس

 .هزار رفت و دوباره گرمم شد

کالفه نگاه ازش گرفتم و شیشه رو کمی پایین دادم تا هوا عوض بشه، بعد چند دقیقه 

 .رسیدیم و پیاده شدیم

هاش چند لحظه بعد هم اِوا و ویل رسیدن، جرمی وسط من و کندیس وایستاد و بازو

 .رو به طرفمون گرفت

ها اومده بودن ارد باغ شدیم، فکر کنم همه مهمونش رو گرفتیم و باهم وبا خنده بازو

 .و ما آخرین نفرات بودیم
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حتی مارتین و عروسش هم اومده بودن، باهم به طرف مارتین رفتیم که با دیدن 

 .هام بزنه بیرونعروس کم مونده بود چشم

کردیم، اون زودتر از من به خودش اومد، تقریبا هردو متعجب هم دیگه رو نگاه می

 :زدجیغ 

 .مایا واقعا خودتی؟ وای چقدر خوشحالم که هستی-

 :محکم بغلم کرد که به خودم اومدم، از خودم جداش کردم و متعجب گفتم

 ناری تو چطور به من خبر ندادی؟ انقدر بی معرفت شدی؟-

 :ای بهم رفتناری چشم غره

 .ات رو عوض کردی و دیگه هم از من خبر ندادیمثل اینکه یادت رفته شماره-

گفت، من هم انقدر که درگیر الکس و بابا بودم اصال حواسم به ناری اوه راست می

 .نبود

 :دوباره بغلش کردم

 .تبریک میگم دوست و خواهر عزیزم-

 :لبخندی زد که زیباتر شد، رو به مارتین گفتم

 .دوست منو اذیت نکن، اون دختر خیلی مهربون و زود رنجیه، حواست بهش باشه-

 :دی زدمارتین لبخن

 .حتما-

 .ها رفتم و کنارشون وایستادملبخندی زدم و ازشون دور شدم، به طرف بچه
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

با صدای آهنگ شادی که پخش شد از جا پریدم که همه به خنده افتادن، کندیس 

 .دست من و اِوا رو گرفت و به طرف پیست رقص کشید

دونم م، نمیوقتی رسیدیم خودش و اِوا مشغول رقصیدن شدن، کم کم من هم رقصید

 .چقدر گذشته بود اما حسابی مشغول رقص بودیم که یه دفعه آهنگ مالیم شد

همگی پنچر شدیم خواستیم بشینیم سرجامون که دستی دور کمرم حلقه شد و از 

 .همون پشت مشغول حرکت دادن خودش شد و منم باهاش هماهنگ شدم

ادامه دادم، انگار آهنگ  دور زدم و برگشتم که با دیدن جرمی شوکه شدم اما رقص رو

 .قصد تمام شدن نداشت

ام کرده بود، هر لحظه بیشتر گرمم هرچقدر که می گذشت تمام نمیشد و این عصبی

 .های خیره و خاصش رو مخم بودمیشد و نگاه

ها رفتم، چیزی که باالخره این آهنگ تموم شد، سریع ازش جدا شدم و به طرف بچه

 .س بودتعجب برانگیز بود نیومدن الک

 .جشن تموم شد اما باز هم الکس نیومد، خونه رفتیم اما الکس حتی خونه هم نبود

 .سه روز گذشت.....بدون الکس گذشت و این گذشتن به اندازه سه سال بود نه سه روز

سه روز نه خون خوردم نه غذا، از اتاق و کنار پنجره حتی یه میلی متر هم اون ور تر 

کردم الکس میاد و من رفتم همش حس میبرم اگه می تونستمنرفتم، البته نمی

 .بینمش، حتی حمام رفتنم از پنج دقیقه به دو دقیقه تبدیل شده بودنمی

شد، کسی کنارم نشست اما ای به در خورد اما من نگاهم از پنجره کنده نمیتقه

 .نگاهش کنم تا ببینم کیهتونستم نمی

https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

162 

 

ن باز هم بی تفاوت بودم، نه این که بی دستش روی صورتم به نوازش درومد اما م

 .تونستم اهمیت بدمها نه فقط نمیتفاوت باشم

 :صدای بغض دارش قلبم رو به درد آورد

چرا خودت رو عذاب میدی مایا؟ اون رفت با نامردی تمام گذاشت و رفت، دقیقا شبی -

 .ندارهکه باهم نامزد کردین، اون لیاقت این همه انتظار و اذیت کردن خودت رو 

 :یه نگاه خنثی بهش کردم و دوباره به بیرون خیره شدم که نالید

 .مایا لطفا از انتظار دست بردار-

 :وقتی دید جوابش رو نمیدم بلند شد، فکر کردم میره اما با دادی که زد از جا پریدم

زنم، دست بردار از این انتظاره بیهوده، اینا همش لعنتی من دارم با تو حرف می-

ات داده دقیقا مثل گرده مایا اون ولت کرده رفته، اون بازیاس، اون برنمیهبیهود

 .عروسک خیمه شب بازی

ام، انگار تازه به کرد توی قلب بیچاره و شکستهانگار...انگار با حرفاش چاقو فرو می

 .خودم اومده بودم و رفتن الکس رو درک کرده بودم

 :با درموندگی و بغض نالیدم

 .، الکس تنهام گذاشت ویلتنهام گذاشت-

 .هام سرازیر شدویل جلو اومد و بغلم کرد که بغضم بی صدا شکست و اشک

 :با گریه گفتم

ای که دوازده سال آرزو ام گذشتم ویل، من از خانوادهمن بخاطرش از خانواده-

کردم اونا کردم که کنارم باشن بد شدم و گذشتم، باهاشون سرد شدم و فکر میمی

 و گرفتن، چرا این کار رو باهام کرد ویل؟ مگه من باهاش چیکار کردم؟آرامشم ر
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 :دستش رو توی موهام فرو برد و مشغول نوازششون شد

هیش آروم باش مایا، تو هیچ کاری باهاش نکردی فقط اون لیاقتت رو نداشت عزیزم، -

 .های کوچولو رو ندارهگریه نکن چون اون اصال لیاقت این مروارید

هام رو بستم تا آروم بشم، با کنجکاوی اش گذاشتم و چشمی شونهسرم رو رو

 :پرسیدم

 زنی آروم میشم؟ویل چرا هروقت کنارمی یا حرف می-

 :ازش جدا شدم تا ببینمش، لبخند زد و گفت

هر خون آشامی یه استعداد داره، استعداد من خوب کردن درد با حرف زدنه، یا گاهی -

 .استرس یا ترس و اینا دارنهم فقط آروم کردن افرادی که 

 :سر تکون دادم و با تردید پرسیدم

 اوم...الکس چه استعدادی داشت؟-

 :سر پایین انداخت

 .جذب کردن آدما-

با بهت نگاهش کردم، جذب کردن؟ یعنی.....یعنی بخاطر همین بود که من عاشقش 

 .شدم؟ اون...استعدادش همین بود، خدای من

 :با بهت زمزمه کردم

 ل؟ چرا این کار رو با من کرد؟چرا وی-

ده سال قبل پدر تو....خب پدرت پدر الکس رو کشت، الکس مادر نداشت و به پدرش -

هم خیلی وابسته بود، با این کار پدرت اون داغون شد و وقتی به خودش اومد گفت 

ات جدا کنه، خب اون خواد انتقام بگیره، بهت نزدیک شد تا تو رو از خانوادهمی
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ست پدرت رو بکشه چون پدر تو خیلی از الکس قوی تره، واسه همین این کار توننمی

 .کشهرو کرد، منو هم تهدید کرد گفت اگه چیزی بهت بگم تورو می

هاش....از اونا رحم و سنگ دل بود؟ اما چشمیعنی...اون الکس مهربون تا این حد بی

الکس چقدر بازیگر مهربونی رو میشد خوند یعنی اونا هم دروغ بودن؟ خدای من 

 .خوبی بود

 :سر تکون دادم و گفتم

 ویل میشه کمی تنهام بذاری؟-

گفت اون لیاقت هیچی رو سر تکون داد و بلند شد و از اتاق خارج شد، ویل درست می

 .های مننداشت، نه انتظار من...نه عشق من و نه اشک

ی طالیی و شلوار هابلند شدم و یه دوش درست حسابی گرفتم، یه تاپ سفید با طرح

 .سفید ستش پوشیدم

هام خیلی بد شده بود اونا رو تمیز موهام رو خشک کردم و صافشون کردم، ابرو

 .کردم، یه آرایش مالیم کردم و عطر خوشبویی زدم

 :به خودم خیره شدم

 .سازم، دور از الکس و خانواده، دور از هر عشقیحاال یه زندگی جدید می-

 :ها که رو کاناپه نشسته بودن گفتمشدم با دیدن بچه با لبخند از اتاق خارج

ها موافقین بریم بیرون؟ مهمونی..شب بینم که همه جمعن، چقدر هم خوب، بچهمی-

 .های دیگهگردی..و خیلی چیز

 :کندیس از خوشحالی جیغ بلندی کشید

 .من موافقم فکر خیلی خوبیه-
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ایت بهم خیره شده بود، چشمکی لبخند زدم که نگاهم به ویل افتاد، با لبخند و رض

 .بهش زدم و به بقیه خیره شدم

 .جرمی...اِوا..ویل شماها هم بلند شین برین آماده بشین-

 :جرمی گفت

 .ما که موافقتمون رو اعالم نکردیم-

هاش گرد شدن و تقریبا اش ضربه زدم که چشمنزدیکش شدم و با کف دستم به سینه

 :و خندیدمروی مبل ولو شد، به طرفش خم شدم 

 .بریمتون، هنوز ما خانوما رو نشناختینخب ما خودمون می-

 :درست وایستادم و رو به ویل گفتم

 .توام که اومدنت حتمیِ-

 :چشمکی زد

 .بله سنیوریتا-

 :خندیدم و رو به اِوا گفتم

 تو چرا هنوز بلند نشدی؟-

 :اش درمونده شدچهره

 .میشه من نیام؟ اصال حوصله بیرون رو ندارم-

 :دست به کمر شدم و الکی اخمام رو درهم کردم

 نشنیدم؟ چی گفتی؟-

 :سریع بلند شد و ترسیده گفت
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 .هیچی هیچی گفتم بریم-

 :همگی خندیدیم که کندیس و جرمی بلند شدن

 .ما بریم آماده بشیم میایم-

 :سر تکون دادم که ویل هم بلند شد

 .منم آماده شدم میام-

ه دفعه غیب شدن، به طرف اِوا برگشتم که با لبخند دوباره سر تکون دادم که همه ی

 :گفت

 .خیلی خوشحالم که خوب شدی-

 :لبخند زدم

 .اوهوم خودمم خوشحالم، خب بریم آماده بشیم-

 .اتاق صورتی که مال اِوا بود پس من اون یکی که رنگش سفید و سیاه بود رو گرفتم

خوب شدم، چشمم افتاد به وسایلم رو اونجا گذاشتم و مشغول گشتن دنبال یه لباس 

 .اش کمی باز بودلباس کوتاه مشکی که چرم بود و یقه

درش آوردم و یه گوشه گذاشتم، جلوی موهام رو باال زدم و اونجا یه گیره کوچولو زدم 

 .داد و انگار قشنگ تر بودتا همونجا بمونن، توی این حالت صورتم پرتر نشون می

هام فر و بلند بشن، رژگونه مات تا حسابی مژههام رو مشکی کردم و ریمل زدم چشم

 .صورتی زدم و یه رژ مایع صورتی همه چی رو تکمیل کرد

چشمکی به خودم توی آینه زدم و به طرف لباسم رفتم و پوشیدمش، کفش ستش رو 

 .هم پوشیدم و به خودم توی آینه نگاه کردم
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های طرح مردونه بود باساصال شبیه مایای قبلی نبودم، اون مایا همیشه ساده و با ل

 .اما این مایا کامال شبیه دختراس

هایی که دقیقا شبیه گردنبند بودن رو گذاشتم با یه گردنبند برلیان با گوشواره

 .ها بوددستبند که ست گوشواره

ام رو گرفتم و گوشی رو داخلش گذاشتم و تقریبا با عطر دوش کیف کوچیک مشکی

 .گرفتم و از اتاق بیرون رفتم

اِوا هنوز نیومده بود پس در زدم و وارد اتاقش شدم، آرایش کرده بود و موهاش هم 

 .درست بودن، با لباس زیر وایستاده بود رو به روی کمدش

 :با خنده به طرفش رفتم و کنارش وایستادم

 چیشده؟ چرا هنو لباس نپوشیدی؟-

 :نگاه کردبا درموندگی بهم 

 .تونم لباس انتخاب کنم مایانمی-

های قشنگ و هاش نگاهی انداختم، لباسندیدم و سری تکون دادم و به لباسخ

 .رنگارنگی داشت

نگاهم به یه لباس کوتاه که حدودا تا زانوش میشد و به رنگ سبز تیره بود افتاد، طرح 

 .لباس پولکی بود و مطمئنا توی تاریکی حسابی می درخشید

سر رضایت رو لباش شکل گرفت،  درش آوردم و به اِوا نشونش دادم که لبخندی از

 .لباس رو پوشید و نگاهی به آینه انداخت و دوباره لبخند زد

هاش رفتم و یه نگاه کلی بهشون انداختم، در آخر یه سرویس طال به سمت سرویس

 .سفید که نگینش سبز رنگ بود نظرم رو جلب کرد
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 :اون رو بهش نشون دادم

 .اداین یکی هم خوشگل تره هم به لباست می-

 .آره راست میگی، واقعا سلیقت عالیه-

 :چشمکی بهش زدم

 .ما اینیم دیگه-

خندیدیم که همون لحظه صدای آیفون اومد، از اتاق خارج شدم و درو باز کردم، با 

 .دیدن کندیس و جرمی لبخندی زدم

 :کندیس با ذوق گفت

 .وای مایا چقدر تغییر کردی-

 :با عشوه گفتم

 این تغییر بده یا خوبه؟-

 :کندیس خندید

 .خوب؟ نه بابا عالیـــــــه-

با ناز خندیدم و به جرمی نگاه کردم، برق تحسین رو به راحتی میشد از نگاهش 

 .خوند، لبخندی زد که دوباره ضربان قلبم رو هزار رفت

 :برای نشون ندادن این حالم لبخند پر نازی زدم و گفتم

 .از ویل خبر نداری؟ هنوز نیومده-

 :ی آروم و گیراش گفتبا اون صدا

 .من پنج دقیقه پیش بهش زنگ زدم گفت داره میاد-
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 .درسته حاال هم اومدم-

جرمی برگشت و کندیس کنار رفت که ویل معلوم شد، لبخندی به روی مهربونش زدم 

 .که اونم متقابال لبخند زد

 :ها کردم و گفتماِوا هم باالخره به جمعمون پیوست، نگاهی به بچه

بریم یکم شهرو بگردیم و من و ویل یه خونی بزنیم تو رگ، بعد میریم تو خب...اول -

 .جنگل تا کندیس و جرمی شکار کنن و در آخر هم میریم پارتی

 :ویل خندید

 .اوه مایا فکر همه جاش رو کردیا-

 :چشمکی تحویلش دادم

 .کنمبله دیگه وقتی بخوام برم جایی از قبل کامال برنامه ریزی می-

 :یم و از خونه خارج شدیم، جرمی به سمت ماشینش رفت که گفتمهمگی خندید

 .عاعا امشب از ماشین خبری نیست، همگی با پای خودمون میریم-

 :کندیس مثل ماست وا رفت

 .وای مایا نه-

 :با شیطنت چشمکی زدم و آماده دویدن شدم

 .تونی از من جلو بزنی یا نهببینم می-

ون نبود و اگر هم بود فقط چهار پنج نفر؛ با تمام نصف شب بود و مطمئنا کسی تو خیاب

 .سرعت دویدم و به پشت سرم نگاه کردم که دوتا گرگ سفید خاکستری دیدم
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خندیدم و تندتر دویدم که همون لحظه حضور کسی رو کنارم حس کردم، با دیدن 

 .ویل لبخند زدم و دست هم رو گرفتیم و تند تر دویدیم

تادیم که با برخورد چند نفر بهمون که احتماال جرمی ک با دیدن چند نفر سریع وایس

 .کندیس بودن روی زمین افتادیم

حدسم درست بود کندیس و جرمی هم روی زمین بودن و کندیس از خنده زمینو گاز 

 .زد، خندیدیم و از جامون بلند شدیممی

ی نفس عمیقی کشیدم که بوی خون شیرینی به مشامم خورد، توی یه ثانیه عطشم رو

 .ام نشستهزار رفت و به دور و بر نگاه کردم که دستی روی شونه

 :به طرفش برگشتم که ویل رو دیدم، با آرامش گفت

 .کنهآروم باش و عطشت رو کنترل کن وگرنه این عطشته که تورو کنترل می-

ذاشت، اون بو خیلی شیرین بود و خواستم آروم بشم اما بوی خون اون لعنتی نمیمی

 .کردمچشیدن طعمش داشتم ثانیه شماری میمن برای 

 :با صدای خشدار رو به ویل گفتم

 .ذارهتونم آروم بشم ویل، بوی خون نمینمی-

های گرم و بزرگ جرمی صورتم رو قاب ویل کنار رفت و جرمی جاش رو گرفت، دست

 :گرفتن و صدای گیراش روانم رو نوازش داد

 کسی صدمه بزنی یا اون طرف بمیره چی؟آروم باش مایا، به این فکر کن اگه به -

های جرمی که دونم دلیلش فکر مردن کسی اونم به خاطر من بود یا صدا و چشمنمی

 .من آروم شدم
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لبخند روی لبش شکل گرفت و توی یه حرکت برم گردوند، حاال پشتم بهش بود و اون 

 .کردکشید و با روانم بازی میهاش روی دستم میبا انگشت

روی این تمرکز کنی که بدون آسیب به کسی تغذیه کنی، نذار عطشت کار سعی کن -

دونم اگه به کسی آسیب برسونی ناراحت میشی پس با لذت تغذیه کن دستت بده، می

 .نه با پشیمونی

هاش تمرکز کنم، ذاشت روی حرفخورد و نمیهاش و نفس داغش به گوشم میلب

 .ون اومدمجوری سر تکون دادم و از آغوشش بیر همین

ی خیلی معمولی داشت اما دلم چشم چرخوندم که چشمم به یه پسر افتاد، چهره

 .خواست طعم خونشو بچشممی

به طرف اون پسر رفتم و مثل بقیه به ذهنش نفوذ کردم و به جای خلوت کشوندمش، 

 .دوباره نفوذ ذهنی و یه گاز خوشمزه

ن طعم فوق العاده شیرین با طعمی که حس کردم یه لحظه خشکم زد، خدای من او

کردم یه پسر با این قیافه معمولی بود، حتی شیرین تر از عسل؛ فکرش رو هم نمی

 .انقدر خوشمزه باشه

دونستم عطشم تونستم ازش جدا بشم اون لعنتی فوق العاده خوشمزه بود، مینمی

 .تونستم ازش بگذرمکنه اما باز هم نمیداره کنترلم می

یچید و منو عقب کشید، با حرص و عصبانیت دست اون طرف رو دستی دور بازوهام پ

 .پس زدم و برگشتم که با جرمی مواجه شدم

ام چطوری بود که کندیس با دیدنم جیغ خفیفی کشید و عقب رفت اما دونم چهرهنمی

 .جرمی نه ترسید نه تعجب کرد فقط منو عقب تر کشید

 :م نگاه کردهاهای لبم کشید و به چشمانگشت شصتش رو کناره
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 .جلوی خودت رو بگیر مایا وگرنه یه روزی کار دستت میده-

حاال آروم شده بودم و فهمیده بودم نزدیک بود چه گندی بزنم، با بغض سر تکون 

 :دادم که با مهربونی بهم نگاه کرد

 .حاال که چیزی نشده ناراحت نباش، اما دیگه دقت کن همیشه کسی پیشت نیست-

 :دم و راه افتادیم، یهو یادم اومد ویل خون نخورد، برگشتم طرفشدوباره سر تکون دا

 .ویل تو که نخوردی-

 .من قبل اینکه بیام خونه تو خوردم-

 :سر تکون دادم و به راه رفتن ادامه دادم، با هیجان گفتم

 .حاال نوبت جرمی و کندیسه، باید شکار کنین-

 :هام رو با ذوق به هم دیگه زدم وبا شیطنت گفتمدست

 .چقدر باحال میتونه باشه-

خندیدن و وارد جنگل شدیم، دویدم که اونا هم دنبالم دویدن، به وسط جنگل که 

 .رسیدیم وایستادیم

 :رو به جرمی و کندیس چشمکی زدم و گفتم

 .خب خب حاال وقت هنرنمایی شماست-

کندیس مثل خودم چشمکی زد و تبدیل شد و پشت سرش هم جرمی تبدیل شد، 

 .خودمون چرخیدیم تا حیوون برای شکار پیدا بشهکمی دور 
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هام برق زد و نگاهم رو به کندیس و جرمی دوختم، کندیس با دیدن پلنگ چشم

زودتر از جرمی به طرف پلنگ هجوم برد و تو یه حرکت پلنگ رو گرفت و گازش 

 .گرفت

جرمی هم به طرف پلنگ رفت تا ازش تغذیه کنه، اگه چند وقت پیش بود االن با 

 .خورم نهخورد اما االن وقتی خودم خون میدیدن صحنه رو به روم حالم بهم می

 :با صدای ویل به سمتش برگشتم

 خب خانوم پترسن حاال وقت چیه؟-

 :خندیدم

 .خب معلومه....پارتی-

 .های نیمه شبمیرم برای پارتیآخ جون من می-

 :برگشتم که با کندیس و جرمی مواجه شدم، خندیدم

 ونیم بخوابیم اما شماها چرا؟تما نمی-

 :کندیس شونه باال انداخت

 .ها رو از دست دادخوابیم اما نمیشه این پارتیخب ما می-

 :خندیدیم و راه افتادیم به طرف یه پارتی خوب، بعد چند دقیقه جرمی گفت

 های کالج من یه پارتی ترتیب داده، موافقین بریم؟ها یکی از بچههی بچه-

 :چیزی بگه خودم گفتم قبل اینکه کسی

 .البته، پیش به سوی پارتی-



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

174 

 

من و کندیس یوهو بلندی گفتیم و به راهمون ادامه دادیم، بعد چند دقیقه به یه خونه 

 .ویالیی خوشگل و الکچری رسیدیم و واردش شدیم

رقصیدن، اما رقصیدنشون آروم بود نه اینکه تو غ بود و همه داشتن میفقط یکم شلو

 .حلق همدیگه باشن

یه پسر و دختر به طرفمون اومدن، پسره با لبخند جرمی رو بغل کرد و دختره هم 

کندیس رو به آغوش کشید اما چیزی که جالب بود این بود که جرمی و کندیس خیلی 

 .سرد بودن...بدون هیچ لبخندی

های های سبز، پوستی تقریبا برنزه، بینی متناسب و لبموهای روشن، چشم پسر

 .خوش فرمی داشت، میشد گفت جذابه

هاش فرق داشت و عسلی رنگ بود، هردو دختر هم شبیه پسر بود فقط رنگ چشم

 .زیبا بودن

 :پسر به طرف ما برگشت و با لبخند گفت

 های خواهر و برادر منین درسته؟شما دوست-

 :عجب گفتمبا ت

 .های جرمی و کندیس هستیمشناسیم ما دوستخواهر برادر؟ نه ما اونا رو نمی-

 :اون پسر خندید

 کندیس و جرمی خواهر و برادر من و الیزا هستن، من برایان هستم و شما؟-

 :نگاه متعجبی به کندیس و جرمی انداختم و دوباره به اون پسر یا برایان نگاه کردم

 .های من اِوا و ویلیام هستننا هم دوستمن مایا هستم ای-

 :برایان لبخندی زد و دست دراز کرد که با صدای متعجب دختر شوکه نگاهم کرد
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 آشام هستین؟شما خون-

 :سر تکون دادم

 .اِوا جادوگره-

 :هردو سر تکون دادن، به برایان دست دادم که با لبخند دستم رو فشرد

 .بانوی خیلی زیبایی هستی-

 :وری زدملبخند یه 

 .ممنون، شما هم یه آقای خوشتیپ هستی-

 :ای کردخنده مردونه

 .نظر لطفته، خب بفرمایید داخل و خوش بگذرونید-

 .اش کردمها به طرف میز مشروبات رفتیم و یه گیالس وودکا برداشتم و مزهبا بچه

ه جون یه با صدای جیغ از جا پریدم و به دور و اطراف نگاه کردم، یه نفر افتاده بود ب

 .دختره و سرش تو گردن اون دختر بود

نزدیک تر شدم که دیدم از از گردن دختره سرازیره، لعنتی اون یه خون آشام بود که 

 .کردداشت خون اون دختر رو خالی می

کردم؟ چرا هیچکس به اون دختر نزدیک نمیشد؟ انگار اومده حاال باید چیکار می

 .خوردنبودن سینما اصال تکون نمی

اون دفعه....اون دفعه الکس قلب اون خون آشام رو درآورده بود، سریع نزدیکش شدم 

 .و تو یه حرکت از پشت دستم رو داخل بدنش فرو کردم و.....درآوردم
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......قلب اون مرد، چند ثانیه بی حرکت بود و بعد افتاد روی دستم پر از خون بود و.

 .دزمین، اون دختر هم بیهوش روی زمین افتا

به طرف دختر رفتم تا از زنده موندنش مطمئن بشم نبضش رو گرفتم که با حس 

 .نبضش زیر انگشتم نفس راحتی کشیدم

حضور کسی رو کنارم حس کردم، برگشتم که ویل رو دیدم رگش رو گاز گرفت و روی 

 .دهن اون دختر گذاشت

تعجب به ویل نگاه با تعجب به اون دختر نگاه کردم که بعد چند ثانیه بهوش اومد، با 

 :کردم که گفت

 .خون یه خون آشام برای افراد عادی تقریبا داروئه-

سر تکون دادم و از منطقه کنار رفتم، اون دختر رو به باال فرستادن و بقیه هم خیلی 

 .عادی مشغول رقص و خوشگذرونی شدن

 آهنگ مهیجی پخش شد که ناخودآگاه بدنم رو یه تکون کوچیک دادم که از نگاه

 .ای کردجرمی دور نموند، خنده ریز و مردونه

 :همون لحظه کندیس بلند شد و دست من و اِوا رو گرفت

 .بلند شین بریم خودمو خالی کنیم-

خندیدم و بدون هیچ مخالفتی بلند شدم، اِوا کمی غر زد و بلند شد، باهم به محل 

 .رقص رفتیم و مشغول شدیم

ی اول نفسمون گرفته بود انقدر که آهنگ تند آهنگ تند و مهیجی بود، تو دو دقیقه

 .بود اما خیلی لذت داشت حسابی انرژیمون داشت خالی میشد
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یه دفعه آهنگ قطع شد که صدای داد همه دراومد، در به شدت باز شد و چند نفر 

داخل اومدن، با کنجکاوی بهشون خیره شدم که با دیدن نفر آخری که داخل شد 

 .هنگ کردم

هام خیره شد، با بهت نگاهش کردم خدای من اون با جدیت تو چشمنزدیکم شد و 

 .کرد؟ چقدر دلم براش تنگ شده بوداینجا چیکار می

هام رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو روی تو یه حرکت بغلش کردم و دست

 .اش گذاشتم و گذاشتم بغضم بشکنهسینه

اش دور کمرم هق هقم بلند تر هحتی بغلم هم نکرد حتی الکی هم..........با حس دست

 :شد، صداشو دم گوشم شنیدم

 .آروم باش گریه نکن-

 :با هق هق گفتم

 .بـ...بابـ....ا-

 :صداش کمی مهربونتر شد

 .مایا دخترم گریه نکن، تموم شد-

 :اش نگاه کردمهای مهربون اما جدیاز بغلش بیرون اومدم و به چشم

 .ما حاال به حرفت رسیدم، منو ببخش بابامنو ببخش بابا من به حرفت گوش ندادم ا-

 :ام شد، با فکر به حرف اون موقعش تنم لرزید، با ترس زمزمه کردمبا اخم خیره

 ام در میاری آره؟قلب منو از سینه-

 :هاش بیشتر شداخم
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تونم به چی داری میگی مایا؟ معلومه که نه تو دختر منی عزیز منی، مگه من می-

م؟ من اون موقع اون حرفو زدم تا تو رو از اون پسر دور کنم دختر خودم آسیب برسون

 ...اما تو

 :ام رو گرفت و سرم رو باال آورد، لبخند محوی زدشرمنده سر پایین انداختم چونه

 .دیگه تموم شد دخترم دیگه ناراحت نباش-

ساله خوشتیپ کنار پدر وایستاد و با  ۶۰لبخندی زدم که همون لحظه یه مرد تقریبا 

 :خند نگاهم کردلب

 .سالم مایا، آنتونیو تومِراس هستم-

 :لبخند محوی زدم و باهاش دست دادم

 .سالم آقای تومراس خوشحالم از آشنایی با شما-

 :اش زد، با خنده گفتبرایان کنار آقای آنتونیو وایستاد و دستش رو آروم روی شونه

 خب پدر در چه حالی؟ با رفیق یکی دیگه پسرت آشنا شدی؟-

 :ا تعجب به برایان نگاه کردمب

 ایشون پدر شماست؟-

 :سر تکون داد که همون لحظه صدایی از پشت سرم اومد

 .و همچنین پدر من و کندیس-

برگشتم که جرمی رو دیدم کنارم وایستاد و با پدر احوالپرسی کرد، پدر با لبخند به 

 :جرمی و برایان نگاه کرد و بعد رو به آقای آنتونیو گفت
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هات چه بزرگ شدن، آخرین باری که جرمی رو دیدم نُه سالش بود، یه رد پسراوه م-

 .پسر بامزه و شیطون

 :همگی خندیدیم که برایان گفت

 .رسیدبرخالف جرمی من یه بچه آروم بودم، آزارم به یه مورچه هم نمی-

 :الیزا با خنده و شیطنت گفت

 .شیطون شدی درسته تو بچگی خیلی آروم بودی اما االن حسابی شر و-

با این حرفش بلندتر خندیدیم اما این دفعه جرمی و کندیس همراهیمون نکردن، با 

 .تعجب شونه باال انداختم و ازشون چشم برداشتم

به اطراف نگاه کردم که چشمم به اِوا افتاد، کنار یه پسره وایستاده بود و داشت با 

 .کردسری پایین افتاده گریه می

شدم که نگاه اِوا به من افتاد، با نگاه اِوا اون پسر هم توجهش به با نگرانی نزدیکشون 

 .هاش درهم شدمن جلب شد، پسر با دیدنم اخم

 خوای؟چیه؟ چی می-

 :وست به سینه شدم و متقابال اخم کردم

 خوای؟ چی بهش گفتی که اشکی دراومده؟بهتره بپرسم تو چی می-

 :دنزدیکم شد و با دست ضربه ای بهم زد و داد ز

 .به تو هیچ ربطی نداره-

اش آروم بود اما من کامال به عقب پرت شدم و روی میز مشروبات با اینکه ضربه

 .ها شکستن و توی بدنم فرو رفتنافتادم، با افتادنم روی میز تمام شیشه
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جیغم انقدر بلند بود که آهنگ قطع شد، همه به طرفم اومدن، پدر مرتب ازم سوال 

 .تونستم حرفی بزنممن از درد نمیکرد چی شده اما می

جرمی سریع بازوم رو گرفت و بلندم کرد، با کمک اون از خونه خارج شدم، پوف 

 .ای کشید که سوالی نگاهش کردمکالفه

 االن که ماشین نیست من چطوری ببرمت پیش دکتر؟-

 :با درموندگی نگاهش کردم که برایان به دادمون رسید

 .ر و ببرش پیش دکترداداش سوییچ ماشین رو بگی-

جرمی اخمی کرد و رو برگردوند، برایان با ناراحتی به طرف من برگشت و سوییچ رو 

 :جلوم گرفت

 .حداقل تو اینو بگیر و بهش بده-

سر تکون دادم و با درد دستم رو بلند کردم و سوییچ رو ازش گرفتم، بی جون 

 :لبخندی به روش زدم

 .ممنون برایان-

 :زد و به داخل خونه برگشت، سوییچ رو به طرف جرمی گرفتمبرایان لبخند محوی 

خوای اینجا بمیرم؟ اوه یادم نبود خون آشاما اینو بگیر لجبازی رو کنار بزار، می-

 .میرناینجوری نمی

هام رو بستم لبخندی زد و سوییچ رو ازم گرفت، سوار ماشین شدیم و راه افتاد، چشم

کنم اما درد انقدر زیاد بود که فقط لبم رو گاز و سعی کردم فکرم رو از درد منحرف 

 .گرفتم تا صدام در نیادمی
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هام رو باز کردم، جلوی بیمارستان بودیم، جرمی در طرف با وایستادن ماشین چشم

 .منو باز کرد و بازوم رو گرفت و کمکم کرد

 :با جرمی وارد بیمارستان شدیم، با تعجب و ترس رو به جرمی گفتم

 .آشامم جرمیاما من خون -

 :با بیخیالی نگاهم کرد

 خب که چی؟-

 :با تعجب گفتم

 ترسه؟کنه؟ یا نمیخب اون دکتر تعجب نمی-

 :لبخند زد

 .نه این دکتر رفیق منه و از جنس خودمونه-

 یعنی گرگینه؟-

سر تکون داد و همون لحظه به اتاق دکتر رسیدیم، جرمی در زد که با صدای دکتر درو 

 .تیمباز کرد و داخل رف

تقریبا هم سن جرمی بود و چهره معمولی داشت، با دیدن ما بلند شد و اولین سوالی 

 :که پرسید منو متعجب کرد

 خون آشامی؟-

 :سر تکون دادم

 از کجا فهمیدی؟-

 :لبخند زد
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 .اگه یه انسان عادی بودی تا االن از خون ریزی و درد از حال رفته بودی-

رد، با دقت به دستم خیره شد و با یه چیزی روی تخت نشوندم و چند تا وسیله آو

 .شیشه رو بیرون آورد

ها رو بدون بلند شد، تک تک شیشه درد خیلی بدی تو تنم پیچید و صدای جیغم

 .آوردتوجه به جیغم بیرون می

با التماس به جرمی نگاه کردم اما اون نگاه ازم گرفت، اون پسر از کارش دست کشید 

 :و گفت

 .برگرد-

 :گرد شدن هامچشم

 چرا برگردم؟-

 :خندید

 .احتماال چند تا هم توی کمر یا پهلوت باشه، حاال برگرد-

با تردید برگشتم، دستش روی زیپ لباس نشست و آروم پایین کشیدش تا آخر، من 

 .اون پشت از خجالت لب گزیدم

سردیه اون وسیله رو روی کمرم حس کردم و باز هم اون درد لعنتی نفسم رو برید، 

 .دونم چقدر طول کشید اما دیگه بی حال بودم که دست از کارش برداشتینم

 :زیپ رو باال کشید که برگشتم، لبخندی زد

دونی که تا چند لحظه دیگه هیچ زخمی روی بدنت هات، میخب اینم از زخم-

 .مونه، بهتره کمی خون بخوری چون خون از دست دادی و بی حالی االننمی
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آرومی کردم، جرمی بلند شد و اون پسر رو به آغوش کشید و  سر تکون دادم و تشکر

 .بعد یه خدافظی از بیمارستان خارج شدیم

هام رو باز کردم، سوار ماشین شدیم و جرمی راه افتاد، با حس وایستادن ماشین چشم

 .حدسم درست بود یه جای تاریک ترمز کرده بود

 :سوالی نگاهش کردم که دستش رو مقابلم گرفت و گفت

 .بهتره خون بخوری-

همین حرف باعث شد بفهمم چقدر تشنمه، زبونم رو رو لبم کشیدم و بعد هم روی مچ 

 .دست جرمی، آروم دستش رو گاز گرفتم و خونش رو مکیدم

خواست دوباره کرد که سریع عقب کشیدم، دلم نمیدوباره داشت عطشم کنترلم می

 .به کسی آسیب بزنم

 :با لبخند نگاهم کرد

 االن؟ خوبی-

 :سر تکون دادم

 .آره االن بهترم سرحالم-

ماشین رو روشن کرد و دوباره حرکت کرد، به همون خونه که رسیدیم ترمز زد، از 

 .ماشین پیاده و وارد خونه شدیم

 :ها و پدرم به طرفمون اومدن، پدر با نگرانی گفتبچه

 خوبی؟-

 :سر تکون دادم که لیوانی رو جلوم گرفت

- 
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 (1roman.ir)  است  شده  ساخته  یک رمان  در سایت کتاب   این

 .یبهتره خون بخور

 :لبخند زدم

 .خوردم بابا-

 :سر تکون داد و این دفعه کندیس پرسید

 مایا مطمئنی خوبی؟-

 :خندیدم

کندیس مثل اینکه یادت رفته من یه خون آشامم و به این راحتی چیزیم نمیشه، -

 .فقط بیحال میشم که اونم به لطف چند قطره خون حل میشه

 :همه خندیدن پدر با جدیت گفت

 .خونه خودمونبهتره برگردیم -

نه دوباره نه، اون دفعه از ویل و الکس جدا شده بودم و االن....اِوا کندیس ویل 

 .خواستم دوباره از کسی جدا بشمو.....جرمی، نمی

 :با خواهش به پدر نگاه کردم

 بابا نمیشه همون جا بمونم؟-

 :هام نگاه کرد و سر تکون دادپدر چند لحظه به چشم

 .اهی هم باید به ما سر بزنیتونی بمونی اما گمی-

 :متعجب نگاهش کردم

 ......اما شما که-

https://www.1roman.ir/
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 :سر تکون داد

من همون موقع خیلی راحت پیدات کردم به لطف یه دوست، اما نخواستم جلوت رو -

بگیرم تا خودت متوجه ذات واقعی الکس بشی، یه خونه اینجا گرفتیم تا حواسم به تو 

 .باشه

 :مشکوک به بابا خیره شدم

 لطف کدوم دوست؟ به-

 :لبخند زد

 .اِوا، اون از ذات الکس خبر داشت اما خب من نذاشتم بهت حرفی بزنی-

 :سر تکون دادم که با حرف اِوا شوکه شدم

خب این طوری بهتر نیست که همگی باهم زندگی کنیم؟ اتاق هم به اندازه کافی -

 .هست

 :با خوشحالی به پدر گفتم

 .باباحق با اِواست، لطفا قبول کن -

پدر سر تکون داد و من با خوشحالی بغلش کردم، همگی به خونه برگشتیم و پدر بعد 

 .دو ساعت با مادر و مایک به خونه اِوا اومدن

با اصرار اِوا مادر و پدر تو اتاق مادر و پدر اِوا موندن و مایک هم اتاق رو به روی اتاق 

 .ای کرمی داشتمنو گرفت که دکوراسیون قهوه

ای روی تختم نشستم، دلم برای ناری تنگ شده بود، خیلی دوش پنج دقیقهبعد یه 

 .وقت بود ازش خبری نداشتم
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گوشی رو از روی میز کنار تخت برداشتم و شماره ناری رو گرفتم، بعد چند تا بوق 

 :برداشت

 بله؟-

 :خندیدم

 سالم ناری خوبی؟-

 :جیغ کشید

 اوه مایا خودتی؟-

 :قیافم رو جمع کردم

ی متاهل شدی اما هنوز این عادت جیغ کشیدنتو ترک نکردی؟ بیچاره مارتین اه نار-

 .کشه از دست توچی می

 :پشت چشم نازک کردنشو از پشت گوشی هم حس کردم

 کنی؟بیخیال اینا رو، چه خبر؟ چیکارا می-

 :کشه، خندیدمکردم نفس نمیماجرای این چند وقت رو براش تعریف کردم، حس می

 رو چرا حبس کردی؟ هی ناری نفست-

 :مبهوت گفت

ها من خبر نداشتم، خب حاال چیکار خودش حبس شد، وای مایا چه اتفاقایی افتاده-

 کنی؟می

 .هیچ خونه اِوا موندیم، یه روز با شوهرت بیا اینجا دلم برات تنگ شده-

 .باشه حتما میام، اوم...هفته دیگه اونجام فقط تو آدرسو برام بفرست-
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 :خندیدم

 .ناری فعال اوکی-

 .فعال-

با لبخند گوشی رو کنار گذاشتم و روی تخت دراز کشیدم، با صدای مسیج گوشی رو 

 .برداشتم؛ شماره ناشناس بود

 :مشکوک بازش کردم

 سالم خوبی؟-

 :تایپ کردم

 کی هستی؟-

 .جرمی-

 ابروهام باال پرید، این موقع شب بیدار بود؟ و جالب تر اون بهم پیام داده، چرا؟

 :جب تایپ کردمبا تع

 هی جرمی، خوبم تو خوبی؟ چیزی شده؟-

 .خواستم حالتو بپرسم همین-

 :سر تکون دادم و تایپ کردم

 .ممنون من چیزیم نیست عالیم-

 .خوبه، خدافظ-

هام گرد شدن، خدافظ؟ همین واقعا؟ خب البته خودش هم گفت فقط واسه چشم

 .پرسیدن حالم بوده اما خب....بیخیال
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یر تخت درآوردم و یه پوشه که مربوط به فیلمهام بود باز و یه فیلم پلی لپتاب رو از ز

 .کردم

************ 

 :با جیغ خندیدم

 .کندیس تندتر هول بده این خیلی هیجان انگیزه-

کندیس خندید و تاب رو هول محکمتری داد که تاب به هوا رفت و البته همراه تاب 

پارک و حاال واقعا خیلی برام لذت بخش  من هم رفتم، چند سال بود که نیومده بودم

 .بود

 :مایک کنار تاب وایستاد و با تمسخر گفت

 (اوه گِرل سِریزلی؟ )اوه دختر جدی؟-

 :خندیدم

 .چشی، این واقعا عالیهمایک تو یه احمقی که این لذت رو نمی-

 :مایک با حرص و تمسخر نگاهم کرد

 ام؟مگه من مثل تو بچه-

از کندیس خواستم تاب رو نگه داره، تاب رو نگه داشت پشت چشمی نازک کردم و 

 :که ازش پایین اومدم که مایک با خنده گفت

 خوای بری سرسره؟چیه حتما االن می-

 :پشت چشمی نازک کردم

 .خوام بیام تورو بزنمنخیر می-
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اش ام گرفت، به طرفش رفتم و یه مشت محکم به سینهچشماش گرد شدن که خنده

 .درهم شدن و عقب عقب رفت هاشزدم و اخم

خواد هام رو ریز کردم و رو حرکاتش دقیق شدم که دیدم بله...آقا میبا شک چشم

 .هام گرد شدنفرار کنه، در کسری از ثانیه پا تند کرد و دوید که این دفعه من چشم

انداخت حاال اون بود که داشت عه عه عه نگاهش کن همین االن داشت با من تیکه می

 .کرددوید و از دست من فرار میها میر بچهمثل پس

 :خندیدم و دنبالش دویدم و داد زدم

 .صبر کن ببینم نکنه یادت رفته من تو مدرسه همیشه تو دو اول بودم-

 :بلند خندید

تونی منو بگیری حتی اگه مثل اینکه توام یادت رفته من یه مردم تو هیچوقت نمی-

 .توی دو قهرمان بشی

ور مایک خان خودت این بازی رو شروع کردی وقتی که گرفتمت بهت عه پس که اینط

 .تونم یا نهمیگم می

تو یه لحظه یادم اومد ما دیگه یه انسان عادی نیستیم ما یه خون آشامیم و من االن 

 .تونم بگیرمشخیلی راحت می

لبخند خبیثی روی لبم شکل گرفت و به سرعتم افزودم که تو یه ثانیه کنار مایک 

 .م، یه ضربه تقریبا محکم بهش زدم که پرت شد رو زمینبود

 :هاش گرد شدنبه طرفم برگشت که با دیدن من چشم

 تو چطور........؟-

 :چشمکی زدم
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 مثل اینکه یادت رفته خون آشامیم؟-

اش زد و لعنتی زمزمه کرد، خندیدم و به طرف با کف دست ضربه آرومی به پیشونی

 .پدر رفتم و تو بغلش خزیدم

 :اش رو کج کرد و با چندش گفتایک قیافهم

 .اه اه اه از یه دختر بچه دو ساله هم بدتری-

 :پشت چشم نازک کردم

 .اوه مایک بیشتر از این حسودی نکن-

 :هاش رو گرد کردچشم

 حسودی؟ آخه چرا باید حسودی کنم؟-

 :شونه باال انداختم

 .کنهکنه و فقط به من توجه میخب چون بابا تو رو بغل نمی-

 :با حرف پدر جیغ من و خنده بقیه بلند شد

 .کنیکنم تو خودت میای خودت رو تو بغلم جا میمن تورو بغل نمی-

 :با حرص از بغل پدر بیرون اومدم و پام رو محکم به زمین کوبیدم

 .بابا-

 :پدر خندید

 .راست میگم-

وی دریا نشستم ی رو به ربا حرص ازشون جدا شدم و به یه طرف دیگه رفتم، روی تپه

 .و زانوم رو بغل کردم
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هام رو بستم و گذاشتم صدای دریا بهم آرامش سرم رو روی زانوم گذاشتم و چشم

بده، همه جا آروم بود و با اینکه دریا کمی دور بود با این حال صداش راحت به گوش 

 .رسیدمی

حس کردم دست کسی روی پشت گردنم نشست، سرم رو بلند کردم اما کسی رو 

 .کردم انگار پشت سرم بودندیدم، اما دست رو حس می

حاال دست اون طرف راحت روی گردنم بود، با فشار دستش به خودم اومدم، اون کی 

 بود؟ چرا سعی داشت خفم کنه؟

هام گرد محکم از عقب هولش دادم که دستش از گردنم جدا شد، برگشتم که چشم

 عا؟کرد؟ واقشد، الکس؟ اون...اون داشت خفم می

هاش خیلی ترسناک بود...خیلی، با دو قدم خودش رو پوزخند روی لبش بود و چشم

 .بهم رسوند، حاال فاصله خیلی کمی بینمون بود

 :هامهای ترسناکش خیره شد توی چشمبا اون چشم

 (های مای دیِر )سالم عزیزم-

 :هام درهم شداخم

 کنی؟ هام نگاهکنی؟ چطور روت میشه تو چشماینجا چیکار می-

 :پوزخندش پررنگ تر شد

مایا تو واقعا فکر کردی من عاشقتم؟ چطور این فکر رو کردی؟ اوه مایا تو خیلی -

 .ای عزیزمساده
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 (1roman.ir) است  شده  ساخته یک رمان   سایت  در  کتاب این 

یه قدم عقب رفتم که اون باز جلو اومد، دستش رو صورتم به نوازش دراومد، تنها 

 حسی که داشتم فقط نفرت بود دیگه اون حس قبلی حتی یه ذره هم ازش نمونده

 .بود

هاش داشتم فقط صورتم رو کنار کشیدم که بلند خندید، تنها حسی که االن به خنده

 .ترس و نفرت بود، به نظرم واقعا این مرد ترسناک بود

اش قطع شد و اخم کرد، موهام رو از پشت تو مشتش گرفت و تو یه لحظه خنده

 :صورتم رو نزدیک خودش برد و غرید

 خوام چیکار کنم؟دونم میایدم بترسی میترسی از من؟ آره؟ بچیه می-

با ترس نگاهش کردم من چطور عاشق این مرد ترسناک شده بودم؟ چطور این روی 

 کثیفش رو ندیده بودم؟

 :دستش روی قلبم قرار گرفت

 .خوام بکشمتات بیرون بکشم مایا، میخوام قلبت رو از سینهمی-

نداشت، نه بغض من نه اشک بغض به گلوم فشار آورد اما اون ارزش هیچی رو 

 .من...هیچی، با حرص تو یه حرکت دستش رو پس زدم و به عقب هولش دادم

 :داد زدم

 .خورهبرو گمشو الکس حالم ازت بهم می-

سریع دویدم و به طرف بقیه رفتم که موهام از پشت کشیده شد و محکم روی زمین 

 .زدمافتادم، از درد آخ بلندی گفتم و با حرص به پاش ضربه 

https://www.1roman.ir/
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تا به خودش بیاد بلند شدم و گردنش رو پیچوندم که بیهوش شد و روی زمین افتاد، 

های دستم هام گرد شدن، ناخونهام افتاد که با چیزی که دیدم چشمنگاهم به دست

خیلی بلند شده بودن دقیقا شبیه پنجه یک گرگ اما سریع به حالت قبلی برگشتن، 

 .ه وسط راه مایک و جرمی و پدر رو دیدمسریع دویدم و به طرف بقیه رفتم ک

های منو شنیدن، داد که حرفزد و این نشون میتو چهره همشون نگرانی موج می

 .تونستن شنیده باشنالبته فقط مایک و پدر می

کرد خیره شدم، با تکونی که خوردم به خودم اومدم، به مایک که با نگرانی نگاهم می

 :پدر با نگرانی گفت

 ی؟ چرا جواب نمیدی؟مایا خوب-

 :سر تکون دادم

 .خوبم بابا خوبم چیزیم نیست-

 .....پس الکس-

 :به جرمی نگاه کردم و چشمکی تحویلش دادم

 .بیهوشش کردم-

همه خندیدن و به طرف بقیه رفتیم، سوار ماشین شدیم و به طرف خونه راه افتادیم، 

 .ر کردمثال اومده بودیم مثل قبال خوش بگذرونیم ببین الکس چیکا

صبر کن ببینم...اون چطور فهمید من کجام؟ چطور پیدام کرد؟ اصال چرا اومد؟ چرا 

 دوباره پیداش شد؟

ای که به در خورد از فکر بیرون اومدم، در باز شد و مایک اومد داخل، کنارم با تقه

 .دراز کشید و منو کشید توی بغلش



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

194 

 

 خوبی؟ الکس که اذیتت نکرد؟-

 :به این توجهش لبخند زدم

تونه منو اذیت کنه؟ اخه مگه دونی کسی نمیخوبم، مگه تو هنوز نشناختی؟ نمی-

 کسی جرعت داره؟

 .ام بلند شدباهم خندیدیم و مایک مثل همیشه یه قلقلک کوچیک بهم داد که قهقه

******* 

 :شیش ماه بعد

 محکمتر دختر چرا تو اصال جون نداری؟ این ضربه مثل نوازشه تمام حرصت رو خالی-

 .کن

گفتم که محکمتر به اون به دختر رو به روم خیره شدم، دو ساعت بود داشتم بهش می

 .کیسه بوکس ضربه بزنه اما نه...انگار اصال هیچ جونی تو بدنش نبود

 :با حرص و کالفه داد زدم

 .بسه تمرین تمومه-

به آسونی تونستم تشخیص بدم نفس راحتی کشیدن، به رختکن رفتم و لباسام رو 

 .ض کردم و با یه خسته نباشید از باشگاه خارج شدمعو

پنج ماه بود که پدر برام این باشگاه بوکس رو تاسیس کرده بود، حاال مثل قبال بوکس 

 .دادمآموزش می

با خستگی کلید رو از تو کیفم در آوردم و در رو باز کردم، وارد خونه شدم و سالم 

 .جوابم رو دادن بلندی دادم که اِوا و کندیس که اونجا بودن
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به اتاقم رفتم و یه دوش مختصر گرفتم، یه تاپ و شلوارک سفید پوشیدم و پیش 

 .کندیس و اِوا رفتم

 بابا و مامان و مایک کجان؟-

 :کندیس با ذوق گفت

 .ی ما، منم اومدم که تو و اِوا رو ببرمرفتن خونه-

 :خندیدم

 .اوه چه خوب، پس من برم آماده بشم-

اقم برگشتم، با شوق به سمت کمد رفتم و بازش کردمش؛ یه نگاه به خندیدیم و به ات

 .لباسا انداختم

یه تاپ یقه شل زرشکی با یه دامن بلند و تنگ مشکی درآوردم و پوشیدم، موهام رو 

 .فر و یه آرایش ملیح کردم

ام رو زدم و یه پالتوی مشکی پوشیدم و کفش پاشنه ده عطر خوشبوی همیشگی

 .پام کردمسانتی زرشکی رو 

کیفم رو گرفتم و پایین رفتم اِوا هم آماده شده بود، از خونه خارج و سوار ماشین 

 .کندیس شدیم، صدای بلند آهنگ شاد ما رو از جا پروند

خوردیم و آهنگ خیلی قشنگی بود و حسابی هم رقصی بود، ما هم تو جامون وول می

 .خندیدیممی

قای آنتونیو و خانومش به استقبالمون به خونشون رسیدیم و وارد خونه شدیم، آ

 .اومدن، و همچنین برایان و لیزا
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لیزا و کندیس هردو شبیه مادرشون بودن، جرمی و برایان هم شبیه پدرشون؛ با مادر 

 .ی کردم زن خوش برخوردی بود و به دلم نشستب*و*سجرمی رو 

 .سالم مایای عزیز، من ایارانا هستم-

 :لبخندی به روی مهربونش زدم

 .از آشنایی باهاتون واقعا خوشحال شدم خانوم ایارانا-

 :لبخند زد

 .اوه عزیزم فقط ایارانا صدام کن-

با لبخند سر تکون دادم و با لیزا و برایان احوالپرسی کردم و با اِوا روی مبل نشستیم، 

 .با چشم دنبال جرمی گشتم اما نبود

 :ان رو به روم نشستخب به من ربطی نداره اما....به من ربطی نداره، برای

 مایا خسته به نظر میای، چیزی شده؟-

 :لبخند زدم

 .نه چیزی نیست، از باشگاه میام بخاطر همونه-

 :لبخند برایان بزرگ تر شد

 اوه باشگاه میری؟ چه باشگاهی؟-

 :خواستم چیزی بگم که لیزا پرید وسط حرفم

گاه رقص میری مطمئنم بدنسازی نیست چون هیکل خیلی ظریفی داری، حتما باش-

 درسته؟

 :لبخند زدم
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 .نه لیزای عزیز، باشگاه بوکس میرم-

 :ام گرفتهای لیزا و برایان گرد شدن که خندهچشم

 .ای نشدهکنی؟ تازه کاری حتما که هیکلت عضلهاوه جدی؟ چند ساله بوکس کار می-

 :خندیدم که این دفعه اِوا گفت

 .کنهسه ساله تدریس می کنه ونه اتفاقا مایا از بچگی بوکس کار می-

هاشون میوفته کف نشیمن انقدر که وضعشون جوری بود که گفتم االن چشم

 .هاشون گرد شده بودچشم

با صدای در به سرعت نور سرم رو چرخوندم که جرمی رو دیدم، همون اول نگاهم رو 

 .با اون نگاه خاصش غافلگیر کرد

 :سالم بلندی کردلبخندی بهش زدم که اون هم متقابال لبخند زد، 

 .کنم میامهمگی خیلی خوش اومدین، من لباسم رو عوض می-

ای گذشته بود اما جرمی هنوز ها باال رفت و از دیدم دور شد، چند دقیقهسریع از پله

 .نیومده بود

ی آناناسی که ایارانا آورده بود رو مزه کردم، عالی بود طعم آناناس واقعا محشر آبمیوه

 .دادت و تابستون رو میبود، طعم تعطیال

با صدای مبهمی و بلندی که از باال اومد همه از جا پریدیم، سریع از جا بلند شدم و به 

 :دونستم اتاق جرمی کدومه واسه همین برگشتم به عقبطرف باال دویدم، نمی

 اتاق جرمی کدومه؟-

 :کندیس با ترس گفت



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

198 

 

 .دومی-

که پهلوش زخمی شده بود جیغم بلند سریع در دومی رو باز کردم که با دیدن جرمی 

 .هام جمع شدشد، اشک تو چشم

پیچید، یاد حرف ویل افتادم زخمش خیلی عمیق بود و جرمی از درد به خودش می

 .کنهها رو درمان میاون گفته بود که زخم

 :به طرف کندیس برگشتم

 .ات رو بدهگوشی-

 :م، بعد چند تا بوق برداشتاش رو به طرفم گرفت که سریع شماره ویل رو گرفتگوشی

 بله؟-

 :با بغض نالیدم

 .ویل بیا خونه جرمی لطفا سریع بیا ویل به کمکت احتیاج داریم-

 :با نگرانی گفت

 چیشده مایا؟-

 :جیغ زدم

 .بیا ویل سریع-

قطع کردم و گوشی رو به کندیس دادم، کنار جرمی نشستم و دستم رو روی پهلوش 

ریع دستم رو برداشتم و با بغض به صورت عرق گذاشتم که دادش به هوا رفت، س

 .کرده و جمع شده از درد جرمی نگاه کردم



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

199 

 

ها پایین رفتم و در رو باز کردم، با دیدن ویل بغضم با صدای آیفون سریع از پله

 .هام رو پاک کردمشکست اما سریع اشک

 :ویل با نگرانی گفت

 چی شده مایا؟ واسه کسی اتفاقی افتاده؟-

 :ن دادم که پرسیدتند سر تکو

 کی؟-

 :نالیدم

 .جرمی، تو اتاقشه توروخدا بیا بریم کمکش کن-

رفتیم براش قضیه رو تعریف کردم، وارد اتاق در حالی که سریع به اتاق جرمی می

هاش شدیم و ویل کنار جرمی نشست و دستش رو روی پهلوی جرمی گذاشت و چشم

 .رو بست

نگار آرومتر میشد، بعد چند دقیقه ویل گرفت و اصورت جرمی رفته رفته رنگ می

 .هاش بسته شدهاش رو باز کرد و عقب رفت اما جرمی چشمچشم

 :رو به ویل با ترس گفتم

 چیشد؟-

 :با بی حالی گفت

 .کنه زخمش درمان شدهیچی فقط داره استراحت می-

و اما خودش حالش بد بود معلوم بود بیحاله، به اِوا نگاه کردم که کنار ویل نشست 

 .دستش رو به طرف ویل دراز کرد و اشاره زد
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ویل هم معلوم بود انرژی نداره بی چون و چرا قبول کرد، مچ دست اِوا رو گاز گرفت 

 .که سریع سرم رو برگردوندم تا وسوسه نشم

حاال که از حال جرمی مطمئن شده بودم از اتاق خارج شدم و پیش خانواده برگشتم، 

 .رانی نشسته بودنبرایان و لیزا بدون هیچ نگ

واقعا این حالتشون متعجبم کرد مگه میشه برادرت زخمی بشه اما تو نگران نشی و 

 .حتی بهش یه سر هم نزنی تا ببینی حالش چطوره؟ واقعا عجیبه

ها حتما تو فکر اینی چرا ما انقدر خون سردیم درسته؟ خب باید بگم از این اتفاق-

کتر داریم برای جرمی، برای همین هیچوقت زیاد برای جرمی میوفته و ما هم یه د

 .اش نمیشهدونیم اون هیچینگران نمیشیم چون می

ها سر تکون دادم و چیزی نگفتم، خب دکتر دارین که دارین به من چه؟ از این اتفاق

زیاد میوفته؟ خب اگه یه روز بمیره چی؟ باالخره اتفاق یه بار میوفته یعنی اونا نگران 

 این نمیشن؟

 :ای اِوا به خودم اومدمبا صد

 مایا کجایی؟-

 :با گیجی نگاهش کردم

 چیشده؟-

 :خندید

 .ها، میگم جرمی حالش خوبه نگران نباشتو باغ نیستی-

سر تکون دادم که همون لحظه ویل و جرمی با هم پایین اومدن، با دیدن جرمی 

 کرد؟ پس چرا پایین اومد؟هام گرد شد، مگه اون نباید استراحت میچشم
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 :دای کندیس دم گوشم از جا پروندمص

 .جرمی عادت به ضعیف بودن و استراحت کردن نداره-

 :اخم کردم

 .خب نمیشه که، اگه استراحت نکنه ضعیف میشه-

 :خندید

 .هاچیشده؟ خیلی برات مهم شده-

 :هام درهم شداخم

 .گیرمکندیس حرفت رو نشنیده می-

کردم تا به کسی زیاد اهمیت ندم میبدون هیچ حرفی سر پایین انداخت، باید عادت 

 .که این جوری برای کسی سوتفاهم پیش نیاد

 هات توهمه خانوم بوکسر؟چرا اخم-

 :لبخند محوی زدم

 .نه این طور نیست-

سر تکون داد و لبخند مرموزی زد، با شک نگاهش کردم به این لبخندش حس خوبی 

 .مهای مرموز حس خوبی نداشتنداشتم، بهتره بگم به آدم

ام از برایان مشکوک چشم برداشتم، جرمی کنارم نشسته با حس دستی روی شونه

 .کردهای باال رفته نگاهم میبود و با ابرو

 :با لبخند گفتم

 .بینم که ویل کارش رو خوب انجام داده هیچ زخمی نداریخوبی؟ می-
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 :اش نشستاخم کوچیکی رو پیشونی

 کردی؟نگاهش می ی برایان شدی که اون جوری خیرهشیفته-

اش بودم هام باال پریدن متعجب به جرمی نگاه کردم، دنبال شوخی توی چهرهابرو

 .گفت اصال شوخی نکردهاما....اخم و جدیتش می

 :متعجب گفتم

 .چی میگی جرمی؟ حالت خوبه؟ من اصال خیره نشدم روش-

 :پوزخند زد

 .آها اون من بودم که روش قفلی زده بودم حتما-

پرسید و این ها رو میکرد اصال به اون چه؟ چرا این سوالت زیاده روی میدیگه داش

 گفت؟ها رو میچرت و پرت

 :اخم کردم

 اش شده باشم تو چیکار داری؟به تو مربوطه؟ حتی اگه شیفته-

یه لحظه نگاهش مبهوت شد اما ثانیه دیگه سرد و جدی شد، جوری که یه لحظه با 

 .تعجب کرده خودم گفتم حتما توهم زدم که

 :سر تکون داد و با سردترین حالت ممکن گفت

 .درست میگی به من ربطی نداره-

کردم، سر برگردوند و مشغول صحبت با پدر شد، حاال من بودم که مبهوت نگاهش می

 یکی به من بگه چی شد یهو؟ چرا این جوری رفتار کرد؟
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گشتم اما وسط راه نگاه برایان با بیخیالی شونه باال انداختم و به طرف کندیس و اِوا بر

 .رو روی خودم دیدم

سوالی نگاهش کردم که چشمکی بهم زد، متعجب نگاهش کردم و سریع به طرف 

 .کردجرمی برگشتم اما اون به من نگاه نمی

انت  ی کردم که انگار به جرمی خاه اصال به جرمی چه؟ چرا من جوری رفتار می

خواست باشم و این به ستم با هرکی که دلم میتونمیشد؟ من یه دختر آزاد بودم و می

 .ام مربوط نبودهیچ کسی جز خانواده

دوباره به برایان نگاه کردم اما اون اونجا نبود، شونه باال انداختم و به طرف دخترا 

 .برگشتم که با برایان چشم تو چشم شدم

ن بلند یه لحظه از شوک هین بلندی کشیدم که همه به طرف من برگشتن اما برایا

 :خندید، کندیس با کنجکاوی گفت

 چیشد مایا؟-

 :ای به برایان رفتم و گفتمچشم غره

 .چیزی نیست عزیزم برایان یهو اومد منم ترسیدم همین-

همه سر تکون دادن و به کار خودشون مشغول شدن حتی جرمی، اوف باز جرمی من 

 .نتی و عذاب آور بشمخواستم بازم درگیر اون حس لعشدم نمیباید از جرمی دور می

 :به برایان نگاه کردم

 چرا اومدی اینجا؟-

 :یه ابروش رو باال انداخت

 ی منه یادت رفته؟ اینجا نباشم کجا باشم؟اینجا خونه-
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 :سر تکون دادم

 منظورم اینه چرا کنار من نشستی؟-

 .آها خب دیدم تنهایی و کسی نیست باهاش حرف بزنی واسه همین اومدم پیش تو-

 :د زدمپوزخن

کنم پیش یه چشم پزشک برو، کسی نیست من باهاش حرف بزنم؟ پس توصیه می-

 کندیس و اِوا اینجا چی هستن؟ اونا رو ندیدی؟

 :نیشخند زد و سرش رو نزدیک تر کرد

خوری؟ نکنه خوری؟ عادی باش مگه چی شده که انقدر حرص میمایا چرا حرص می-

 ای کسی نزدیکت بشه، هوم؟خوکسی تو زندگیته و تو بخاطر همین نمی

 :با تمسخر خندیدم

ترسم حتی اگه کسی هم توی اوه برایان حرف فانی زدی، من از هیچ کس نمی-

 .ام باشه من راحت میگم به اون طرف من ترس از کسی ندارم برایانزندگی

بارید پس چرا بعد چشمکی که من بهت زدم به جرمی نگاه کردی، از نگاهت ترس می-

 ی جرمی دیده باشه؟ نکنه چیزی بینتونه؟چرا ترسید

 :هام درهم شداخم

ها رو چون خوای برسی؟ تموم کن این حرفمی ها به چیبس کن برایان با این حرف-

 .ستواقعا مسخره

کرد بلند شدم و دقیقا کنار اِوا و کندیس نشستم، کندیس داشت از یه نفر تعریف می

 .باریدهاش میها و حرفو عشق از چشم

 :با شیطنت بین حرفش پریدم
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 .هی دختر این کیه که دلت رو برده؟ به ما هم نشونش بده-

 :کندیس خندید

 اوه چشم دیگه چی؟-

 :حالت متفکر به خودم گرفتم و بعد گفتم

 .فعال فقط همین-

 :همگی خندیدیم و کندیس گفت

بیاره که هاش رو هم باشه مایا فردا همگی باهم میریم سر قرار، موافقی بگم دوست-

 شماها تنها نباشین؟

ای بهش رفتم که ریز ریز خندید، خودمم خندیدم و سری از تاسف براش چشم غره

 .تکون دادم

********** 

 اوه کندیس تو باالخره کار خودت رو کردی؟-

 :خندید

ی تو من حرف گوش میدم؟ نه پس چی فکر کردی؟ فکر کردی با یه چشم غره-

 .کار نیست پرنسس مایا همچین چیزی در

 :هام رو گرد کردمچشم

 .اوه کندیس زبون وا کردی-

 :اِوا با خنده گفت

 .اثرات گشتن با اون پسرست-
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ی کندیس دوتا از خندیدیم و باهم وارد کافی شاپ شدیم، اون پسر به گفته

 .هاش رو هم آورده بوددوست

شون جذاب به میز اون پسرها رسیدیم که پسرها بلند شدن، تو یه نگاه هر سه تا

 .بودن، بهشون خیره نشدم تا یه وقت سوتفاهم پیش نیاد

 :ها اشاره کردپسر وسطی لبخند زد و با دست به صندلی

 .بفرمایید بشینید-

کندیس وسط من سمت چپ و اِوا هم سمت راست نشست، میز کنار شیشه بود و من 

 .دقیقا طرف شیشه بودم

های کهربایی، روی من پوست برنزه، چشمها نگاه کردم، پسر رو به زیر چشمی به پسر

 .موهای روشن و لب و بینی خوش فرمی داشت، خوشتیپ و خوش هیکل هم بود

ای روشن، موهای تیره، بینی عملی و لب های قهوهپسر وسطی پوست سفید، چشم

 .اش معمولی بود اما خوشتیپ و خوش هیکل بودنازکی داشت، چهره

هاش، های زیتونی، موهای همرنگ چشمنزه، چشمپسر رو به روی اِوا هم پوست بر

 .خوش فرم، اون هم تیپ و هیکلش عالی بود بینی و لب

 :با صدای پسر وسطی دست از آنالیز برداشتم

 .های کندیس آشنا شدم، من دیوید هستمخوشحالم که از االن با دوست-

 :به پسر روبه روی من اشاره کرد

 .این هم آرتور-

 :ی اِوا اشاره کردو به پسر رو به رو

 .این هم خوان-
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 :ای به دیوید رفت و غریدآرتور چشم غره

 .این به درخت میگن-

 :دیوید چشم چرخوند

 .حاال ولش کن-

 :رو به ما گفت

 کنید؟خب خانوما شما خودتون رو معرفی نمی-

 :کندیس با عشوه گفت

 .شناسیخب منو که می-

 :دیوید با شیفتگی نگاهش کرد

 و نشناخت؟مگه میشه تور-

 :سر تکون دادم و با لبخند گفتم

 .من مایا هستم-

 :اِوا هم خودش رو معرفی کرد و همه اظهار خوشحالی کردیم، دیوید منو رو برداشت

 دید؟خب خانوما نوشیدنی چی سفارش می-

 :به منو نگاه کردم

 .من کاپوچینو-

سفارش دادن،  کندیس اسپرسو و اِوا هم قهوه تلخ سفارش داد، پسرا هم همه قهوه

 .ها رو آوردگارسون بعد چند دقیقه نوشیدنی
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دونستم چرا کالفه بودم، شاید اصال حوصله اصال حوصله اون فضا رو نداشتم، نمی

 .هیچی رو نداشتم

به بخارهایی که از فنجون کاپوچینو بیرون میومد خیره شدم، کندیس و دیوید 

 .بردنر میام رو سزدن و بدتر حوصلهعاشقانه باهم حرف می

ها به طرف من برگشت، کندیس با ای کشیدم و بلند شدم که همه نگاهپوف کالفه

 :تعجب گفت

 چیشده مایا؟-

 :لبخند مصنوعی زدم

 .من باید برم خونه-

 .اش سر رفته بودبا این حرفم اِوا هم سریع بلند شد انگار که اونم خیلی حوصله

اونجا خارج شدیم، اِوا نفس عمیقی لبخند مصنوعی بهشون زدم و با یه خدافظ از 

 .کشیدم که زدم زیر خنده خودش هم خندید

 .واقعا چقدر حوصله سر بر-

سر تکون دادم و حرفش رو تایید کردم، به خونه رسیدیم و اِوا در رو باز کرد و داخل 

 .رفتیم که با صحنه مقابل سرجامون میخکوب شدیم

تونستم از جام تکون بخورم اما من....نمیاِوا زودتر از من به خودش اومد و جلو رفت 

 .امهای بی جون خانوادهفقط خیره بودم به جسم

به زور پاهام رو حرکت دادم و کنارشون نشستم، پدر و مادر قلبشون کنارشون بود اما 

 .مایک....سرش کنده بود
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کردم هر لحظه امکان داره بیوفته کف هام گشاد شده بود حس میانقدر که چشم

 .دیدمام رو تو این حالت نمیهام درمیومد و خانواده، کاش میوفتاد...کاش چشمخونه

کی؟ آخه کی دلش اومد این کار رو باهاشون بکنه؟ چرا این کار رو کرد؟ من....من 

 .خیلی وقت نبود که دوباره کنارشون بودم اما حاال....حاال باز از دستشون دادم

های بی منت مادرم رو از دست دادم، محبتباز آغوش گرم و امن پدرم رو از دست 

 .های برادرم رو از دست دادمها و مهربونیدادم، شوخی

حضور کسی رو کنارم حس کردم، سر بلند کردم که ویل رو دیدم، با ناراحتی نگاهم 

 .العملی نشون بدمتونستم عکسکرد اما من نمیمی

م حرفی بزنم یا کاری کنم، با تونستام نگاه انداختم، نمیدوباره به جسد خانواده

 .شنیدن صدام برگشتم

جرمی و کندیس بودن، کندیس به طرفم دوید و بغلم کرد و زد زیر گریه، بغض داشت 

 .تونستم گریه کنمکرد اما نمیخفم می

 :کندیس ازم جدا شد و با نگرانی نگاهم کرد

 .ی بگو دیگهزنی؟ یه چیزکنی؟ چرا حرفی نمیمایا خوبی؟ چرا...چرا گریه نمی-

تونستم بغضم رو بشکنم با اینکه نفسم داشت بند خواستم اما نمیشد، نمیخودمم می

ام میومد، با سوزش صورتم به خودم اومدم و یه قطره اشک از گوشه چشمم رو گونه

 .فرود اومد و بقیه هم راه خودشون رو پیدا کردن

م و جسم بدون قلبش جیغ بلندی زدم که طعم خون رو حس کردم، به طرف پدر رفت

 .رو توی آغوش گرفتم و زار زدم
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هاتو باز کن دوباره مهربون نگاهم کن، بابا بیدار شو اصن سرم داد بابا...بابایی چشم-

بزن منو از همه چی منع کن فقط بیدار شو بابا، بلند شو دوباره بغلم کن بابا تنهام 

 .کنمنذارین خواهش می

های مادر مهربونم بسته بود و این یدمش، چشمبه طرف مادر رفتم و به آغوش کش

 .دادداشت عذابم می

ذاری؟ کنم منو تنها نذار داری دخترتو تنها میمامانم...بلند شو ازت خواهش می-

گفتی مگه من چندتا دختر دارم گفتم مامان تنهام نذار توام مییادته همیشه قبال می

ذارم، ببین داری زیر حرفت که بخوام تنهاش بزارم؟ من هیچوقت تنهات نمی

 .ها، چطور دلت میاد آخه مامان، بیدار شو دیگه بیدار شو مامانزنیمی

به طرف مایک رفتم که هق هقم بلند تر شد، سرش رو به آغوش کشیدم و جیغ 

 .کشیدم

داداشم تنهام گذاشتی...من تازه پیدات کرده بودم تو باز تنهام گذاشتی؟ مایک -

هاتو باز کن کنم چشمومادیت رو ببینم، مایک خواهش میخواستم دمن...من می

ام کن فقط بیدار شو، مایک نرو مایک دوباره سر به سرم بزار باهام کل کل کن مسخره

میرم، کنم تنهام نذارین من بدون شماها میخواهش می

 .مـــــــــایــــــــــــک

رو رفتم و منو از اونجا ام فشار دادم و جیغ زدم، تو آغوش کسی فسرش رو به سینه

 .بلند کرد و به طرف اتاق بردم

کردن، در ها خیلی قوی بودن و ولم نمیکردم تا ولم کنه اما اون دستبا گریه تقال می

 .اتاق رو باز کرد و منو روی تخت نشوند که تازه دیدمش
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با غصه نگاهم کرد و منو روی تخت خوابوند، دستش رو داخل موهام فرو برد و 

 .ل نوازشش شدمشغو

 :با هق هق زمزمه کردم

چرا من؟ چرا این بالها سر من میاد؟ مگه من چیکار کردم آخه؟ تقاص چی رو دارم -

انقدر سخت پس میدم؟ من...من دوباره به دست آورده بودمشون حاال باز تنهام 

 .گذاشتن، بازم تنها شدم بازم بیکس شدم

اشت، دوباره مشغول نوازش موهام کنارم نشست و سرم رو بلند کرد و روی پاش گذ

 .شد

 .ذاریمآروم باش مایا غصه نخور، تو تنها و بیکس نیستی ما کنارتیم تنهات نمی-

 :هق هقم بلندتر شد

 .تونم بدون اونامیرم جرمی من نمیمن بدون اونا می-

هام رو پاک کرد، دهنش باز شد خواست چیزی دستش روی صورتم نشست و اشک

 .ه در خورد و در باز شدای ببگه که تقه

هام رو کردن، چشمکندیس و ویل و اِوا وارد اتاق شدن، همه با ناراحتی نگاهم می

 .بستم تا نگاه ترحم انگیزشون رو نبینم

خواستم بخوابم تا حداقل چند ساعت آروم باشم اما نمیشد، خواست میدلم خواب می

 .خواستم امکان پذیر نبوداین چیزی که می

********** 
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ام دیگه نبودن، کسی نبود جدی اما مهربون چهل روز گذشت چهل روزی که خانواده

نگاهم کنه، کسی نبود با مهربونی بهم لبخند بزنه و موهام رو نوازش کنه، کسی نبود 

 .باهام کل کل کنه و حرصم بده اما در عین حال مرهم دردهام باشه

ا نخوردم بیرون نرفتم، روی تخت چهل روز بود که از اتاقم تکون نخوردم خون و غذ

 .کردممون نگاه میهام رو بغل کرده بودم و به عکس خانوادگینشسته بودم و زانو

زدن اما من حالم بهتر که هر روز ویل کندیس جرمی اِوا حتی لیزا و برایان بهم سر می

 .هیچ بدتر میشد

بود، باز باید دلتنگی  ام هر روز بیشتر حس میشد و این خیلی عذاب آورنبود خانواده

 .کشیدمو حسرت خانواده می

با باز شدن در نگاهم از قاب عکسمون کنده شد و به طرف در رفت، طبق معمول 

 .موندجرمی بود تو این چهل روز همیشه میومد و تا چند ساعت کنارم می

اش کردم که لبخند بزرگی روی لبش نقش بست، رو به روم روی لبخند محوی حواله

 .نشست، نگاهش یه جوری بود انگار...انگار که کالفه بودتخت 

هام خود به خود بسته شد، صداش گوشم رو دستش روی صورتم نشست که چشم

 :نوازش داد

 .اومدم ازت خداحافظی کنم-

خواست بره؟ هام به سرعت نور باز شد با بهت نگاهش کردم، کجا میچشم

 :خودش گفت یعنی.....انگار سوالم رو از نگاهم خوند که

 .خوام برم آمریکا، شاید برگشتم شاید هم نه معلوم نیستمی-

 .هام جوشیددادم، باز هم.....اشک توی چشمباز...باز داشتم یه عزیزم رو از دست می



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

213 

 

 خوای بری؟چرا می-

 .تونم بگمبرای کار و یه دلیل دیگه که نمی-

حال خرابم رسوام نکنه، سر تکون دادم و به زور بغضم رو قورت دادم تا نشکنه و 

 :لبخند مصنوعی زدم

 .خب خوبه بهت خوش بگذره-

لبخند محوی زد اما نگاهش....مثل همیشه نبود نگاهش غمگین بود کالفه بود ، دیگه 

 .خندید و خاص نبودمثل همیشه نمی

 .خوامفقط ازت یه یادگاری می-

 سته شد هام بهام گذاشت، چشمسوالی نگاهش کردم که دستش رو روی چشم

هام سرازیر شدن و ناخودآگاه همراهیش کرد، دونستم به چه دلیلی اما اشک، نمی

 ....... روی تخت درازم کردم و

هاش رو پوشید و به طرف در رفت، قبل اینکه سریع از رو تخت بلند شد و لباس

 .گیره برسه صداش زدم که وایستاددستش به دست

دونستم اصال چرا صداش کردم، انگار خودش هم فهمید حرفی برای گفتن نداشتم نمی

 :که با صدای خشدار گفت

 .بیخیال مایا فراموشش کن، خدافظ-

هام رو پوشیدم و از اتاق خارج شدم اما اون از خونه رفته بود، از جا بلند شدم و لباس

 .شستم و زانوم رو تو دلم جمع کردم و سرم رو روی زانوم گذاشتمبا بغض روی زمین ن

ام نشست مثل جت سرم رو بلند کردم اما سریع بادم با حس دستی که روی شونه

 .کردم جرمی برگشته اما ویل بود که رو به روم ایستاده بودخوابید، فکر می



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

214 

 

گران نبودم فقط دلم کرد اما من نلبخند محوی زدم و بلند شدم، با نگرانی نگاهم می

گرفته بود، از اینکه جرمی کارش رو کرد و رفت، بدتر از اون قبلش رفتن گفت 

 .فراموش کنم

ممکن بود این اتفاق مهم رو فراموش کنم؟ مطمئن نبودم، شاید اون براش مهم نبود و 

 .تونستمتونست فراموش کنه اما من نمیمی

 :یین انداختباال انداختم که سر پا "چیه"سری به معنای 

 دونستی میره چرا گذاشتی؟تو که می-

 :با تعجب نگاهش کردم

 چی رو گذاشتم ویل؟-

 :هاش درهم شداخم

 .دونستی میره و ممکنه هیچوقت برنگردهچرا گذاشتی کارش رو بکنه با اینکه می-

دونستم سر پایین انداختم واقعا جوابی واسه سوالش نداشتم چون حتی خودمم نمی

 دادم؟دونستم چطور به ویل توضیح میام چیه، وقتی خودم نمیکار احمقانهدلیل این 

 .در باز شد و اِوا داخل اومد با دیدن ما که جلوی در نشسته بودیم متعجب شد

 چیزی شده؟ چرا اینجا نشستین؟-

 :سر تکون دادم

 .نه چیزی نشده-

شت طرف ما، رو به ها رفت، وسط راه بود که دوباره برگسر تکون داد و به سمت پله

 :من گفت
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خوام برم فرودگاه برای خدافظی تو خواد بره آمریکا، من میراستی جرمی امروز می-

 نمیای؟

رفتم؟ اون بهم گفته بود اون اتفاق رو فراموش کنم خب پس من چرا با نرفتنم باید می

 مهمه؟ دادم این اتفاق برامدادم و اینکه چرا باید نشون میخودم رو ضعیف نشون می

 :سر تکون دادم

 .آره میام، میرم آماده بشم-

بی توجه به نگاه متعجب ویل از جا بلند شدم و به اتاقم رفتم، با دیدن تخت نامرتب 

 .هام جوشید اما پسش زدمدوباره یاد جرمی افتادم و اشک تو چشم

 ای گرفتم و از حمومهام رو درآوردم و وارد حموم شدم، یه دوش پنج دقیقهلباس

 .خارج شدم

یه پیرهن تقریبا تا زانوی مشکی پوشیدم، موهام رو خشک و صاف کردم و همه 

 .موهام رو جمع کردم

ام رو پوشیدم، گوشی رو توی کیفم و پالتوی مشکی آرایش ملیحی کردم و بوت

 .گذاشتم و از اتاق خارج شدم

ویل هم رفته بود،  اِوا هم آماده روی کاناپه نشسته بود، صداش کردم که بلند شد انگار

 .از خونه خارج شدیم و سوار ماشین اِوا شدیم

تا رسیدن به فرودگاه هیچ کدوم حرفی نزدیم، انگار اِوا هم متوجه حال خراب من 

 .گفتشده بود که هیچی نمی

با رسیدن به فرودگاه بغض به گلوم نشست اما من قوی بودم، یک بار گذاشتم یه نفر 

 .کردمدفعه دیگه حماقت قبل رو نمی شکستن منو ببینه اما این
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از ماشین پیاده و وارد فرودگاه شدیم که خانواده جرمی رو دیدم و البته خودش که تو 

 .بغل کندیس بود

نزدیکشون رفتیم که همه نگاهشون به طرف ما برگشت، به زور لبخندی روی لبم 

 .نشوندم و بهش خیره شدم

 :به من نگاه کرد که گفتمجلو رفتم و کنار کندیس وایستادم، جرمی 

 .بهت خوش بگذره-

سر تکون داد و خواست چیزی بگه که یه دختر کنارش قرار گرفت و دستش رو دور 

 .بازوی جرمی حلقه کرد

ای تحویلم داد و سر با تعجب به جرمی نگاه کردم و بعد به کندیس که لبخند شرمنده

 :پایین انداخت

رفتیم خاستگاری و این دختر هم آنجال خب راستش ما یه هفته پیش برای جرمی -

ترسیدم ناراحت بشی که تو توی این نامزد جرمیه، خب من خواستم بهت بگم اما می

 .حالی و ما بلند شدیم رفتیم خاستگاری

پیچید، فهمیدم فقط دو کلمه توی گوشم میهای کندیس رو نمیهیچکدوم از حرف

 ."نامزد "و  "خاستگاری"

اون هم یه هفته اما باز امروز.....چرا؟ چرا با من این کار رو کرد؟ اون نامزد کرده بود 

میگیم الکس نقشه داشت اما جرمی چرا؟ اون دیگه چرا بهم ضربه زد؟ چرا همه سعی 

 داشتن منو بشکونن؟

کردم سرازیر نشن و رسوام نکنن، با هام جمع شد فقط خدا خدا میاشک توی چشم

 .رمی خیره شدم و لبخند تلخی زدمهای جهای اشکی به چشمهمون چشم

 :به دختر زیبایی که رو به روم بود نگاه کردم و لبخند مصنوعی تحویلش دادم
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 .تبریک میگم آنجالی عزیز-

ام کرد و ممنون زیر لب گفت، دلم آنجال اما برعکس من لبخند گرمی حواله

 ا من کردی؟پرسیدم چرا؟ چرا این کارو بخواست تنها بودیم و فقط از جرمی میمی

 :صدای اعالم پرواز اومد و جرمی گفت

 .پروازمون رو اعالم کردن باید بریم، همگی مواظب خودتون باشین، خدافظ-

هام سرازیر شد که هام کرد که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و اشکنگاهی به چشم

 .سریع سر پایین انداختم و از فرودگاه خارج شدم

ت ، دستم رو جلوی دهانم گرفتم تا صدام رو کسی روی زمین نشستم و بغضم شکس

نشنوه، بازم یه نفر تنهام گذاشت بازم یه نفر قلبم رو، روحم رو، غرورم رو شکوند، 

 .بازم یه نفر اشکم رو درآورد

ام رو قطع کردم و از آغوشش بیرون اومدم، با فرو رفتن توی آغوش کسی گریه

 .کردکندیس بود که با ناراحتی نگاهم می

 :هام رو پاک کردم و لبخند مصنوعی به کندیس ناراحت زدمسریع اشک

چته دختر؟ چرا این همه ناراحتی؟ اوه یادم رفت اونی که رفت داداشت بود حواس -

 .برام نمونده

 چرا گریه کردی؟-

 :با مِن مِن گفتم

 .ام گرفت همـ...همینخب..خب یه لحظه یاد مایک افتادم گریه-

چیزی نگفت، بلند شدم و لباسم رو تکوندم تا خاکش پاک بشه، سر تکون داد و دیگه 

 .تو یه لحظه یه قیافه آشنا دیدم
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ای با پوزخند دست تکون داد و چند ثانیه بعد دیگه اونجا نبود، با حرص جیغ خفه

 .هام رو توی کف دستم فرو کردم که سوزش بدی توی دستم پیچیدکشیدم و ناخون

هام گرد شد این دستم نگاه کردم، با دیدن دستم چشمآخ آرومی از درد گفتم و به 

 .دومین بار بود که دستم این جوری میشد

با جیغ بلند کندیس به خودم اومدم و بهش نگاه کردم، اون هم به دستم خیره بود، 

 .دوباره به دستم نگاه کردم دوباره به حالت عادی برگشته بود

ه طرف ما اومدن، برایان با نگرانی با جیغ کندیس همه از فرودگاه خارج شدن و ب

 :پرسید

 چیشده چرا جیغ کشیدی؟-

 :کندیس با تعجب و تته پته گفت

 .دسـ...دستاش شبـ...شبیه گـ...رگ شـ...ده بـ..ود-

 :لیزا داد زد

 چی؟ گرگ؟-

 :کندیس سر تکون داد که ویل با عجله به طرفم اومد، با کنجکاوی پرسید

 هایی اینجوری میشی؟چه موقع-

کم فکر کردم اون موقع هم عصبی شده بودم اینجوری شد االن هم عصبی شده ی

 .بودم

 .هایی که عصبی میشم اینجوری میشموقت-

 چند بار اینجوری شدی؟-
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 .دوبار-

برایان کنار ویل ایستاد و دم گوشش چیزی گفت که ویل سر تکون داد، برایان به من 

 .نگاه کرد و بعد به کندیس نگاه کرد

 :ه گفترو به هم

 .به یه جای خلوت میریم-

 :ایارانا با تعجب گفت

 برایان پسرم چیشده؟-

 :برایان به طرف مادرش لبخندی زد

 .بریم تا بهتون بگم-

خوان چیکار کنن؛ به جنگل که با تعجب با ویل و بقیه همراه شدم تا ببینم می

 .رسیدیم برایان تو یه حرکت به گرگ تبدیل شد

خواد چیکار کنه، تو یه ی رو به روم نگاه کردم تا ببینم میابا تعجب به گرگ قهوه

 .حرکت به طرفم اومد و کتفم رو گاز گرفت

های نگران بقیه و در آخر به هام گشاد شدن، مبهوت به چشمنفسم حبس و چشم

 .های مرموز برایان نگاه کردمچشم

ن اون چطور مردم؟ خدای مکشه یعنی من االن مییه گاز گرگینه خون آشام رو می

این کار رو کرد؟ ویل چطور بهش اجازه این کار رو داد؟ حتما اون هم داشت بهم ضربه 

 .زدمی

اش رو گرفتم و تو یه لحظه وجودم پر از خشم شد، به طرف ویل حمله ور شدم و یقیه

 :داد زدم
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خوای منو بکشی؟ زنی میتوام شدی مثل اون عوضی؟ توام داری بهم ضربه می-

 ــرا؟چــــــــ

هام افتاد که ویل مبهوت و ساکت بهم خیره شده بود و من تازه نگاهم به انگشت

 .دوباره اون شکلی شده بودن

اش رو ول کردم و نفس عمیقی کشیدم که بعد چند لحظه دوباره به حالت عادی یقیه

 .برگشت

 :کرد گفتهایی که برقش چشم همه رو کور میبرایان با چشم

 .کنیه نگاه به کتفت ب-

ها همه الکی به کتفم نگاه کردم که شوکه شدم چطور امکان داشت؟ یعنی این حرف

 کشت؟بود؟ یعنی گاز گرگینه خون آشام رو نمی

 :سوالی به برایان نگاه کردم که دوباره گفت

 .هات هم اون شکلی شدهات هم خیلی روشن شده بودن و هم چنین انگشتچشم-

 :کمی مکث کرد پوزخندی زد

 .ایمیگم مایا تو یه دو رگه تبریک-

 :مبهوت به ویل نگاه کردم

 .ایمثل اینکه اول گرگینه بودی و بعد هم خون آشام شدی، االن هم....یه دورگه-

 :کندیس با بهت گفت

 داد؟پس چرا تا االن هیچی نشون نمی-

 :برایان گفت
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ون داده، خب بستگی به سن طرف داره مثال تو االن یه ساله فهمیدی و همه چیت نش-

 فقط هم یه سال تفاوت سنی داری با مایا درسته؟

 :کندیس سر تکون داد

 .درست میگی-

 :با خوشحالی به طرفم اومد و بغلم کرد اما من...هنوز مات و مبهوت بودم، با بهت گفتم

 کشه تا همه چی کامل بشه؟چقدر طول می-

 :کندیس

 .تونی کامال تبدیل بشییه ماه و بعد یک ماه می-

تکون دادم و به این همه ذوق کندیس لبخند محوی زدم، انگار اِوا حال بدم رو  سر

 :حس کرد که گفت

 .بهتره برگردیم خونه-

 :همه موافقت کردن و دوباره با اِوا برگشتم به خونه، اِوا گفت

 موافقی زنگ بزنم یه پیتزایی ساندویچی چیزی بیارن؟-

 :کون دادمبا حرف اِوا تازه فهمیدم چقدر گشنمه، سر ت

 .خورمآره من ساندویچ می-

اش رو برداشت و زنگ زد، به اتاقم رفتم و لباسم رو با یه تاپ و سر تکون داد و گوشی

 .شلوارک عوض کردم و دوباره پیش اِوا برگشتم

هام رو کرد چشمسر میز نشستم و منتظر اومدن سفارش شدم، سرم به شدت درد می

 .بستم تا آروم بگیرم
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تن چشمم همه چی بدتر شد، تصویر جرمی و نامزدش آنجال جلو چشمم نقش اما با بس

 .ها جلو چشمم باشنهام باز باشه و اونبست انگار که چشم

خواستم قوی باشم چشمم رو سریع باز کردم تا یه وقت بغضم نشکنه، هر وقت می

 .همه چی بدتر میشد انگار این دنیا کمر به نابودی من بسته بود

فون از جا پریدم اِوا خندید که لبخند محوی زدم، از آشپزخونه خارج شد با صدای آی

و من لبخندم به بغض تبدیل شد اما با اومدن دوباره اِوا سعی کردم بغض رو قورت 

 .بدم

رفت انگار یه سنگ بزرگ مشغول خوردن ساندویچم شدم اما اصال از گلوم پایین نمی

همون بغضمه اما من سعی نداشتم این  دونستم اون سنگ بزرگمانع لقمه بود، می

 .بغض رو بشکنم

 :با صدای اِوا بهش نگاه کردم

 خوری؟چیشده مایا؟ چرا غذات رو نمی-

 :لبخند زدم

 .چیزی نیست فقط میل ندارم-

 :رفتم گفتمبلند شدم و در حالی که به طرف اتاقم می

 .من میرم تو اتاق-

تونستم توی اتاق حس کنم رو می وارد اتاق شدم و در رو بستم، هنوز بوی جرمی

 .دونمشاید هم توهم بود نمی

 .نفس عمیقی کشیدم که بوی جرمی توی مشامم پیچید و بغضم رو بیشتر کرد
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با پاهای لرزون به طرف آینه رفتم و به خودم نگاه کردم، من تا یه سال پیش دختری 

تونست یتونست ناراحتش کنه، نمتونست بشکونتش، نمیبودم که هیچکس نمی

 ....قلبش رو بسوزونه اما حاال

حاال همه این بالها سرم اومده و همش بخاطر این قلب لعنتیه که انقدر زود لرزیده و 

 .گذاشته یه نفر توش پا بزاره

وقتی الکس رفت و تنهام گذاشت با خودم عهد بستم که نذارم دیگه کسی تو این 

 .و بگیرمقلب لعنتی پا بزاره اما نشد...نتونستم جلوش ر

با حرص از جلوی آینه کنار رفتم و روی تخت دراز کشیدم که باز بوی جرمی تو 

 .مشامم پیچید

ام گرفتم که بوش صد برابر واضح تر شد، اون بالشت بالشت رو گرفتم و جلوی بینی

 .هام مظلومانه سرازیر شدنرو بغل کردم و بغضم بی صدا شکست و اشک

ریه بر داشتم، بلند شدم و گوشی رو از داخل کیفم ام دست از گبا صدای زنگ گوشی

 .درآوردم

 :شماره کندیس بود اتصال رو زدم

 جانم کندیس؟-

هی مایا خوبی؟ چرا انقدر صدات گرفته؟ نکنه دلت برای من تنگ شده نشستی گریه -

 کردی؟

 :آروم خندیدم

 .ی خودشیفته، دلم برای هرکی تنگ بشه واسه تو نمیشهدیوونه-

 :راحتی گفتبا لحن نا
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واقعا که، من رو بگو زنگ زدم به تو تا بگم بریم یه استخر پارتی توپ و خوش -

بگذرونیم اما تو...نوچ نوچ نوچ واقعا که مایا ازت انتظار نداشتم تو دلم رو بدجور 

 .کنمشکستی شیرم رو حاللت نمی

 :با صدای بلند خندیدم که خودش هم خندید

اوه آخه مگه من به تو شیر دادم؟ وای نکنه دادم یادم  اوخ فکر کنم زیاده روی کردم،-

 نمیاد؟

 :با خنده گفتم

 وای کندیس دیوونه بسه، این استخر پارتی چه ساعتی هست؟-

بری، بای یه ساعت دیگه خودم میام دنبالت، خوشکل کن ببینم دل چند نفر رو می-

 .بای هانی

ای گرفتم و از حموم خارج قیقههام رو درآوردم و وارد حموم شدم، یه دوش ده دلباس

 .شدم

به طرف کمدم رفتم و یه ست خوشگل بنفش برداشتم و پوشیدم و روش یه لباس 

 .مخصوص روی لباس زیر پوشیدم

موهام رو خشک و بعد پایین موهام رو فر کردم، یه میکاپ برنزه انجام دادم، واقعا 

 .ممتفاوت شده بودم چون تا حاال این جوری آرایش نکرده بود

کمی عطر زدم و بارونی مشکی رنگم رو پوشیدم و با گرفتن کیفم از اتاق خارج شدم، 

 .اِوا با دیدنم لبخندی زد اما من با دیدنش شوکه شدم

 کندیس مگه به تو نگفت؟-

 :سر تکون داد
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اش رو ندارم مایا لطفا اصرار نکن، تو برو و به جای من چرا گفت اما من اصال حوصله-

 .هم خوش بگذرون

 ...اما اِوا-

 :اخم کرد

 .مگه نمیگم اصرار نکن حرف گوش کن دختر-

صدای بوق ماشین کندیس اومد از اِوا خدافظی کردم و از خونه خارج شدم، کندیس با 

 .هاش برق زددیدنم چشم

ای پوشیده بود و روش یه کت خودش هم خوشگل شده بود، یه ست آبی فیروزه

 .زرشکی رنگ پوشیده بود

 :زدم چشمکی بهش

 .هی بال چه ست خوشگلی-

 :خندید

 خوای بگی من قشنگ نشدم؟ فقط ستم قشنگه؟یعنی می-

 :سوار ماشین شدم و خندیدم

 کنی دختر؟یعنی تو به یه لباس هم حسودی می-

 :چشم چرخوند

 .بیخیال حاال، توام خیلی خوشگل شدیا دختر این میکاپ چقدر بهت میاد-

 .یره شدم، با رسیدن به مقصد از ماشین پیاده شدملبخند با نازی زدم و به بیرون خ

 :وارد خونه شدیم که یه دختره به طرفمون اومد و رو به کندیس گفت
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 .اوه هانی خوشحالم که اومدی-

 :کندیس لبخند سردی زد

 .ممنون عزیزم-

 :پالتوش رو درآورد و به طرف دختره گرفت

 .عزیزم اینا رو هم بگیر آویزون کن-

ام رو درآوردم و به دست دختر ه بود، خنده ریزی کردم و بارونیدختره ماتش برد

 .دادم

وارد حیاط پشتی شدیم خیلی شلوغ بود، با دیدن شلوغی از اومدنم پشیمون شدم 

 .اصال حوصله شلوغی رو نداشتم

 :رو به کندیس گفتم

 .خوام برم اصال حوصله ندارم کندیسمن می-

 .ت، دستم رو گرفت و به یه طرف کشیدی وحشتناکی بهم رفاخم کرد و چشم غره

 .کنار استخر نشستیم و پامون رو توی آب گذاشتیم، فضای خیلی قشنگی داشت

همه جا سرسبز و پر درخت بود و وسط حیاط استخر خیلی بزرگی داشت، رنگ سبز و 

 .آبی واقعا هارمونی خیلی زیبایی داشت

با دیدن الکس دقیقا رو به روی ها هم دور استخر بودن، ها داخل استخر و بعضیبعضی

 .خودم وجودم پر از خشم و نفرت شد

 :با صدای متعجب کندیس چشم از الکس برداشتم

 .هات دوباره روشن شدهمایا چی شده؟ حواست باشه چشم-
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ی گرگ شده سریع سرم رو پایین انداختم و به دستم نگاه کردم، باز هم مثل پنجه

 .بود

نه مضحک باشه که من بین این همه جمعیت به گرگ توبه این فکر کردم چقدر می

 .تبدیل بشم

 :کندیس دستم رو گرفت

 .بهتره بریم توی استخر اینجوری کمی آرومتر میشی-

سر تکون دادم و اون شنل حریر بنفش رنگ روی ستم رو درآوردم و به داخل استخر 

 .رفتم

ردم باالی آب رفتم که شدم، کمی شنا کردم که نفس کم آوواقعا انگار داشتم آروم می

 .دوباره نگاهم به الکس افتاد و خشم وجودم رو در بر گرفت

خواستم با شنا کردن حرص و خشمم دوباره به داخل آب رفتم و تندتر شنا کردم، می

 .رو خالی کنم

لعنتی نباید میومدم با اومدنم فقط اعصابم بیشتر خراب شد، از آب خارج شدم که پام 

 .لیز خورد

ود با کمر به زمین برخورد کنم که دستی دور کمرم حلقه شد و نجاتم داد، نزدیک ب

 .بوی عطر تلخ و سردی مشامم رو پر کرد

هایی که بینهایت ای رو به رو شدم، چشمهای قهوههام رو باز کردم که با چشمچشم

 .شبیه جرمی بود

اهی از سرتاپا با یادآوری جرمی آهی از درد کشیدم و از آغوش برایان خارج شدم، نگ

 :بهم انداخت و نیشخند زد
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 .هابه به مایا خانوم تا حاال اینجوری ندیده بودمت، همه جوره خوشتیپی-

هام از خشم کشدار شده بودن، با صدای دورگه از با خشم بهش نگاه کردم، نفس

 :خشم گفتم

 ببین برایان داری زیاد از حدت چرت و پرت میگی، حواست به اون دهن و زبونت-

 .کنمباشه وگرنه دفعه دیگه خودم کوتاهش می

مشت محکمی به شکمش زدم که فکر کنم سه متر اونور تر پرت شد، بدون توجه به 

 .های متعجب بقیه از اونجا خارج شدمنگاه

ام رو از روی آویز برداشتم و تنم کردم و از اونجا خارج شدم، بارون نم نم بارونی

 .باریدداشت می

لرزیدم، اِوا با یدم در رو باز کردم و وارد شدم، از سرما مثل بید میبه خونه که رس

 .دیدنم با تعجب از جاش بلند شد و به طرفم اومد

 :دستم رو گرفت که مبهوت شد

دختر تو چقدر یخی، این چه وضعشه مایا چقدر زود اومدی؟ چرا انقدر خیسی؟ -

 پیاده اومدی؟

 :منشستم گفتکالفه در حالی کخ روی مبل می

گرفت زودتر برگشتم، خب یکم سرد بود واسه همین دستم اینجوریه، حوصلم نمی-

 .ام بخاطر استخرهخیسی

 :بلند شد و گفت

 .صبر کن صبر کن االن برات قهوه داغ میارم بخور گرم شی-
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ی مبل گذاشتم و روی مبل دراز کشیدم، سر تکون دادم و سرم رو روی دسته

 .چکیدمیسوخت و ازشون آب هام میچشم

حضور کسی رو کنارم حس کردم، چشم باز کردم که با دیدن شخص رو به روم 

 .هام بارونی شدچشم

فنجون قهوه رو جلوم گرفت که دستش رو پس زدم و محکم هولش دادم که روی 

 .زمین افتاد و فنجون هم شکست

 :با گریه گفتم

اشتی چرا این کار رو چرا جرمی چرا؟ تو که نامزد داشتی تو که هیچ حسی به من ند-

 .فهمی؟ تو منو شکستیبا من کردی؟ تو غرورم و قلبم رو شکستی می

رو هم  ام حتی دل خودمهای مظلومانهروی زمین نشستم و هق هقم بلند شد، هق هق

 .آورددرد می

ام سر بلند کردم که اِوا رو دیدم، با تعجب به دور و ورم نگاه با حس دستش روی شونه

 .رمی نبودکردم اما ج

 :اِوا با ناراحتی گفت

 فکر کنم تب کردی مایا، مایا جرمی باهات چیکار کرد؟ چی تو رو به این روز انداخته؟-

ها رفتم که با حرف اِوا میخکوب بدون هیچ حرفی از جام بلند شدم و به طرف پله

 :شدم

 باهم رابطه داشتین؟-

ها باال رفتم و رو ندادم و از پله بغض برای بار هزارم تو گلوم جا خشک کرد، جواب اِوا

 .وارد اتاقم شدم
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خواستم به هیچی فکر کنم هام رو بستم، نمیروی تخت دراز کشیدم و چشم

 .های مختلف درد گرفته بودها و فکرخواستم کمی فکرم آزاد باشه، سرم از سوالمی

********** 

 .هاخوبهوای اِوا این میگو چقدر خوشمزه شده، توام دستپختت خیلی -

 :اِوا لبخندی زد

 .دونمآره خودم می-

 :اش غمگین شد، دستش رو گرفتمیهو چهره

 چیشد یهو؟ چرا ناراحت شدی؟-

 :با بغض زمزمه کرد

 .کرد یهو یاد اون افتادمهمیشه داداشم از دستپختم تعریف می-

 :آه سوزناکی کشید که دلم گرفت، زمزمه کردم

 رمون نداریمشون اما تو دلمون که هستن هوم؟بیخیال اِوا غصه نخور درسته کنا-

 :لبخند محوی زد

 درست میگی اونا توی قلب ما هستن-

ی میگو شدم، میگوهای اش کردم و با ولع مشغول خوردن ادامهلبخند گرمی حواله

 .زیادی خورده بودم اما این با بقیه فرق داشت خیلی خوشمزه تر بود

ها رو داخل ماشین ظرفشویی بلند شدم و ظرف بعد خوردن غذا با یه تشکر از سر میز

 .گذاشتم

 :دلم هوس کتاب خوندن کرده بود، رو به اِوا گفتم
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 .خواداِوا تو کتاب نداری؟ دلم کتاب می-

 :با خوشحالی گفت

 تونیم بریم کتابخونه نظرت چیه؟نه ندارم اما می-

 :تند سر تکون دادم

 .کیک و قهوه بخوریم وای پیشنهاد خیلی خوبیه فقط واسه برگشت یه-

 :اِوا با خنده سر تکون داد

 .باشه شکمو بدو برو آماده شو-

گذشت و من حالم کمی بهتر وارد اتاقم شدم و سر کمدم رفتم، تقریبا یه هفته می

 .شده بود

ام خودم رو با غذا خوردن کردم موقع حرص و خشم و ناراحتیبیشتر سعی می

 .دادمی مشغول کنم اینجوری خیلی بهتر جواب

یه دامن قرمز تنگ تا زانو پوشیدم و یه پیرهن طرح مردونه سفید رنگ، دوتا 

 .اش رو باز گذاشتم و زنجیر ظریفی که قبال مال مایک بود رو گردنم انداختمدکمه

ای بزرگم رو گذاشتم، آرایش ملیحی های حلقهموهام رو از باال جمع کردم و گوشواره

 .گرفتمکردم و با عطرم تقریبا دوش 

 .پالتوی خردلی رنگم رو پوشیدم و کفش پاشنه هفت سانتی قرمزم رو پام کردم

ام رو توی کیف کوچیک سفید رنگم گذاشتم و از اتاق خارج شدم، با دیدن ویل گوشی

زد ترسیده یه قدم به عقب برداشتم که کنار اِوا ایستاده بود و داشت باهاش حرف می

 .فرار دیر شده بود اما ویل دیده بودم و دیگه برای
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ویل با دیدنم لبخند زد اما در عوض چند ثانیه لبخندش به اخم تبدیل شد، سر پایین 

 .انداختم که پاش رو کنار خودم دیدم

هاش نگاه کردم که کالفه دست توی موهاش کرد و به با بغض سر بلند کردم و به چشم

 .آغوشم کشید

نوازششون داد، چه خوب که هق هقم بلند شد که دستش روی موهام نشست و 

 .دونست من چجوری آروم میشممی

 .آروم باش مایا عیبی نداره گریه نکن من همیشه پیشتم-

هام رو پاک کردم و بهش نگاه کردم سر تکون دادم و از آغوشش بیرون اومدم، اشک

 .که لبخند محوی تحویلم داد

 :به لباسام نگاه کرد

 خواستی بری؟جایی می-

 :سر تکون دادم

 .آره خواستیم بریم کتابخونه اما خب تو اومدی دیگه-

 :ی مبل گذاشتم و با ذوق گفتمبا یادآوری یه چیزی کیف و پالتوم رو روی دسته

 .بیا بریم توی حیاط یه چیزی بهت نشون بدم مطمئنم سوپرایز خیلی بزرگیه برات-

از ویل و اِوا  مشکوک نگاهم کرد که با اِوا بلند خندیدیم، وارد حیاط شدیم، کمی

 .فاصله گرفتم و ترمز کردم

های مبهوت ویل مواجه شدم، می هام رو باز کردم که با چشمبعد چند ثانیه چشم

 .دونستم خیلی شوکه شده
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خب سه ماه بود که منو ندیده بود و خبر نداشت که من تبدیل شدم، به حالت خودم 

 .برگشتم و با ذوق خندیدم

 :ویل با بهت گفت

 تو تبدیل شدی؟ اوه مایا-

 :سر تکون دادم

 . آره دیگه-

 :ویل خندید و به طرفم اومد

 .ای و سفید واقعا محشر میشهچقدر گرگت خوشگل بود، ترکیب قهوه-

 :با عشوه خندیدم

 .دونمبله خودم می-

 :با خنده موهام رو بهم ریخت

 .بال واسه من عشوه میاد-

 :اش رو یه جوری کردمیگو چهرههمگی خندیدیم و وارد خونه شدیم، ویل با دیدن 

 .خوری؟ من ازش متنفرماه داری میگو می-

 :بلند خندیدم

 .های بیرون فرق داره این خیلی خوشمزسویل یه دونه بخور واقعا با میگو-

 :داشت گفتدر حالی که یه دونل میگو بر می

 .کشمتدارم فقط خوشمزه نباشه میکنی باشه یه دونه بر میخب حاال که اصرار می-
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 .خندیدم و با اشتیاق به ویل خیره شدم، میگو رو داخل دهنش گذاشت و جوید

هاش گرد شدن و به طرف توالت هجوم برد، با تعجب به اِوا نگاه بعد چند لحظه چشم

 :کردم

 عه این چش شد؟ چرا این جوری کرد؟-

اومد، سریع  اِوا متعجب شونه باال انداخت، دوباره به توالت نگاه کردم که ویل بیرون

 :پرسیدم

 چت شد ویل؟-

 :ای بهم رفتچشم غره

 این چقدر تند بود؟ شماها چطور این رو خوردین؟-

 :خندیدم

 .خیلی هم قشنگه من این جوری هوس کردم اِوا جون هم درست کرد-

با چیزی که به ذهنم رسید بلند زدم زیر خنده، حاال نخند کی بخند، اِوا و ویل متعجب 

 .نگاهم می کردن

ام ذاشت، بین قهقههای متعجب و باحال اینا نمیحاال می خواستم آروم بشم نگاه

 :گفتم

 .گیرهام می...این..جوری نگام..نکنین..بیشتر..خندهوای-

اون دوتا دوباره یه نگاه به هم دیگه انداختن و باز به من نگاه کردن اما خیلی عادی، 

 .م بشمام رو مهار کنم و آروباالخره تونستم خنده

 :ام گرفت اما به زور کنترلش کردمبا دیدن ویل دوباره خنده
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ای بعد یادم افتاد تو وای یه لحظه وقتی از این غذا حالت بد شد فکر کردم حامله-

 .تونی حامله بشی کهمردی نمی

کرد، آروم آروم بهم نزدیک شد که پا با اِوا زدیم زیر خنده و ویل با حرص نگاهمون می

 .ذاشتمبه فرار گ

دوید، برگشتم که دیدم ویل وسط نشیمن خندیدم ویل هم دنبالم میدویدم و میمی

 .کنهوایستاده و با اخم نگاهم می

 :خندیدم و به طرفش رفتم

 چی شده ویل؟ چرا اخم کردی؟-

 :ویل با حرص گفت

 .تو نباید بدوی حواست چرا به خودت نیست-

 :بلندتر خندیدم، دستش رو گرفتم

 .هاام نمیگیرهاز این حالت در بیا دیگه من حوصلهاوه ویل -

ویل لبخندی زد که یهو در با شدت باز شد، ترسیده به طرف در برگشتم که کندیس 

 .رو دیدم

با حرص به طرفم اومد و موهام رو توی دستش گرفت و کشید، با تعجب آخ بلندی 

 :گفتم و عقب کشیدم، داد زدم

 چیشده کندیس؟-

 :اش اشکی شدهتو یه لحظه چشم

ذاری من ببینمت نه خودت خیلی نامردی مایا االن سه ماهه بیرون نیومدی نه می-

 میای دیدنم، آخه چرا؟ من کاری کردم که تو ناراحت شدی؟
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 :رفتم گفتمسریع بهش پشت کردم و در حالی که به طرف اتاقم می

 .کنم نه عزیزم فقط من بی حوصله بودم، من سردم شده میرم لباسم رو عوض-

سریع به طرف اتاقم دویدم و رفتم داخل، سریع لباسم رو درآوردم و سر کمد رفتم تا 

 .یه لباس بلند بپوشم

یه تونیک تا رونم به رنگ سبز فسفری برداشتم که همون لحظه در باز شد که لباس 

 .رو روی بدنم گذاشتم

 :کندیس با خنده گفت

 .رو بابا چته دختر انگار که نامحرمم، بردار اون لباس-

تو یه حرکت ناگهانی پایین لباسم رو گرفت و کشید که از دستم رها شد و لباس تو 

 .دست کندیس افتاد

دهنش باز و بسته شد اما هیچ صدایی ازش بیرون نیومد، اشک توی چشمش جمع 

 .هام نگاه کرد که سر پایین انداختمشد به چشم

 ای؟تو...مایا تو حامله-

خواست کسی بفهمه واسه همین سه ماه سرازیر شد، دلم نمیسر تکون دادم و اشکم 

 .دونست اِوا بوداز خونه بیرون نرفتم تنها کسی که می

گفتم به کسی نگن مخصوصا به اما حاال هم ویل فهمید هم کندیس، باید بهشون می

 .خواست بدونهجرمی اصال دلم نمی

 :رو به کندیس با بغض گفتم

 .و لطفاکنم به هیچکس نگخواهش می-

 :هاش گرد شدکندیس چشم
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 .یعنی چی مایا؟ چرا به هیشکی نگم؟ جرمی حق داره بدونه-

 :اخم کردم و داد زدم

نه هیچکس حق هیچی رو نداره، مخصوصا جرمی که بدون حس و با وجود داشتن -

 .نامزد به من نزدیک شد

 :کندیس خواست چیزی بگه که گفتم

 .تونی منو ببینیی بگی پس دیگه نمیخوای به کسدیگه هیچی ازت نشنوم می-

 :هاش بارونی شدچشم

 .ستاما مایا جرمی پدر اون بچه-

 :جیغ زدم

 .ام ندارهبسه کندیس بسه اون هیچ نسبتی با من و بچه-

 .لباسم رو از دستش کشیدم و پوشیدمش و بدون توجه به کندیس از اتاق خارج شدم

 :نی به طرفم اومدها پایین اومدم که ویل با نگراتند از پله

 .آروم باش مایا لطفا-

 :با بغض به ویل نگاه کردم

 ....اون میگه...اون میگه باید-

 :هاش قاب صورتم شددست

هیش آروم مایا بسه تو هرکاری که دوست داری انجام بده به هیچکسی ربطی نداره -

 .ر نکنیتونه به تو بگه چیکار کنی چیکاتو مادر این بچه هستی نه اون پس کسی نمی

 :های ویل کامال آروم شدم، سر تکون دادم که لبخند زد و با شیطنت گفتبا حرف
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 دکتر رفتی؟ جنسیتش معلوم شده؟-

 :بلند خندیدم

 .نه هنو زوده دو ماه دیگه معلوم میشه-

 :سر تکون داد و با مرموزی گفت

 .فقط امیدوارم به مادرش نره-

 :با بهت و سوالی نگاهش کردم که خندید

 .ن باید یه زلزله رو تحمل کنیچو-

 :پشت چشم نازک کردم

 .من خیلی هم آرومم به آرومی من تو دنیا نیست-

 :ویل بلند خندید

 .آره آره حتما-

 .دوست من خیلی هم مظلومه ویلیام خان-

 :ای زد و سر پایین انداختبا صدای کندیس برگشتم، لبخند شرمنده

 دوست خودت بدونی؟ میشه منو بابت حرفام ببخشی و بازم منو-

 :لبخند زدم و دستش رو گرفتم

 .معلومه که میشه-

 :سریع سر بلند کرد و لبخندی زد که تا بناگوشش رفت، خندیدم و رو بهشون گفتم

 خواستم برم کتابخونه دلم برای کتاب خوندن تنگ شد، موافقین همه بریم؟من می-
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م و کیفم رو گرفتم و از خونه هرسه تایید کردن با خوشحالی پالتوم رو دوباره پوشید

 .خارج شدیم

 :ویل به طرف ماشین رفت که دستش رو گرفتم

 .هی کجا قرار نیست کسی با ماشین بیاد همه پیاده میریم کتابخونه نزدیکه-

زدم که به یه چیزی برخورد باهم راه افتادیم به طرف کتابخونه، داشتم با اِوا حرف می

 .کردم

وشگلی که بخاطر برخوردش با من روی زمین افتاده بود و ی کوچیک و خبا دیدن بچه

 .کرد روی زانو نشستمگریه می

های آبی و دستش رو گرفتم و بلندش کردم، به نظر دو یا سه ساله میشد، چشم

 .موهای روشن و پوستی سفید داشت

های درشت لباش خیلی سرخ بود انگار همین االن چندتا تمشک خورده بود، با چشم

 .اش بهم نگاه کرد که با لبخند اشکش رو پاک کردمو اشکی

 :یه خانوم جوون بود که گفت

 بازم این پسر دل برده؟-

 :خندیدم

 .آره انگار-

 :خندیداون خانوم هم 

 .بینتش این جوری گرفتارش میشهها رو برده هرکی میادوارد دل خیلی-

 :لبخند زدم
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 .واقعا خیلی زیباست-

ام ها گشتم کتاب مورد عالقهاز کنارشون گذشتیم و وارد کتابخونه شدیم، بین قفسه

 .رو پیدا کنم

 .یدا نکردمخواست رو پتونستم چیزی که دلم میچند دقیقه گذشته بود اما اصال نمی

 :با حرص پامو به زمین کوبیدم

 .اه نیستش-

 :ها گفتمبا حرص رو به بچه

 .بریم هیچی تو این لعنتی نیست-

دخترا ریز خندیدن و ویل سر تکون داد که بهشون چشم غره رفتم و از کتابخونه 

 .خارج شدیم

 .قرار بود واسه برگشت قهوه با کیک بخوریم-

 :ویل اخم کرد

 .برای بچه بدهنه مایا قهوه -

 :چشم چرخوندم

دونم همون اول اِوا بهم گفت اما خب االن هوس کردم دست خودم نیست دلم بله می-

 .خوادمی

 :ام گذاشتکندیس با ذوق دست روی شکم کمی برآمده

 .الهی عمه فداش بشه هوس کرده-
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یم همه خندیدیم و وارد کافی شاپ کنار کتابخونه شدیم، روی میز کنار پنجره نشست

 .که گارسون اومد

 :هممون کیک و قهوه سفارش دادیم، کندیس با ذوق گفت

 میشه بعد اینجا بریم خرید واسه خوشگل عمه؟-

 :خندیدیم و گفتم

 .کندیس هنوز جنسیت خوشگل عمه معلوم نیست که-

 :ای بهم رفتکندیس چشم غره

 .رفتمهی مامان بی ذوق اگه من جای تو بودم همون روز اول می-

 :با ذوق ادامه دادبعد 

 .من که میگم دختره-

 :ی توپی بهش رفتمچشم غره

 .نخیر من که میگم پسره-

 :تو دلم گفتم

 "یه پسر دقیقا شبیه پدرش، پدری که هیچ خبری ازش نداره"

اش محو شد، برای عوض کردن حالمون با لبخند تلخی به کندیس نگاه کردم که خنده

 :چشمکی تحویلش دادم

 .کنماسمش رو تو انتخاب کن اگه پسر بود من انتخاب می اگه دختر بود-

هاش رو به همدیگه زد که به خنده افتادیم، دقیقا مثل ی پر ذوقی کرد و دستخنده

 .کردهای دو ساله ذوق میبچه
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هامون رو آورد، با دیدن قهوه و کیک دهنم آب افتاد، یه تیکه گارسون اومد و سفارش

هام از لذت بسته شد، ام رو خوردم که چشمم و قهوهاز کیک رو توی دهنم گذاشت

 .تونست از این خوشمزه تر باشههیچ چیزی االن نمی

بعد خوردن کیک و قهوه از کافی شاپ بیرون اومدیم، وارد خونه شدیم که یه بوی 

 .خاصی حس کردم

از این بو حالت تهوع بهم دست داد که سریع به طرف توالت دویدم، هرچقدر عوق 

 .شدام اذیت میدم هیچی نمیومد و فقط معدهزمی

با بیحالی آبی به دست و صورتم زدم و از توالت خارج شدم که پاهام شل شد و 

 .نزدیک بود بخورم زمین که ویل گرفتم

روی مبل درازم داد و کنارم روی زمین نشست، دستم رو گرفت و با نگرانی نگاهم 

 :کرد

 شدی؟خوبی مایا؟ چیشد یهو؟ نکنه مسموم -

 :اِوا لبخند زد

 .ها بخاطر اون وروجکهنه این حالت تهوع-

 :ویل متعجب شد

 ها؟ چند باره مگه؟تهوع-

 :بیحال خندیدم

 .کنهاالن یه ماهه این وروجک اینجوری اذیت می-

خندید و آروم دستش رو روی شکمم گذاشت که لبخند زدم و با مهربونی نگاهش 

 .کردم
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ی شرایط کنارم بوده و هیچ وقت یه همیشه تو همهویل واقعا یه دوست خیلی خوب

 .آزارم نداده

 :با صدای اِوا سر بلند کردم که گفت

 .بهتره بری اتاقت استراحت کنی خیلی بیحالی-

 :نشستم گفتمدر حالی که می

 .نه من خوبم که-

 :ویل اخم کرد

 .حق با اِواست باید بری استراحت کنی خیلی بیحالی-

لوم به ویل نگاه کردم که خنده همه بلند شد، ویل موهام رو بهم لبام آویزون شد و مظ

 :زد و گفت

 .دار بشهخواد بچهست اونوقت میببینش توروخدا خودش بچه-

 :ی محکمی به شکمش زدم که پرت شد.، خندیدمضربه

 ام؟حاال بازم میگی بچه-

اتاقم رفتم و  سری به نشونه تاسف تکون داد و بلند شد، منم بلند شدم و خندیدم، به

 .روی تخت دراز کشیدم

هایی که تو پوشه بود رو پلی کردم و لپتاب رو از زیر تخت درآوردم و یکی از فیلم

 .مشغول دیدن شدم

بره و برای دسر یه کیک بستنی شکالتی تو یه صحنه مرده زنه رو به رستوران می

 .سفارش میده
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دیک بود به گریه بیوفتم، با دیدن اون کیک بستنی جوری هوس کرده بودم که نز

 .سریع از اتاق خارج شدم و به طرف پایین دویدم

فکر کنم صدای پایین اومدنم خیلی بلند بود که همه از جاشون بلند شدن و با نگرانی 

 .نگاهم کردن

 :لب برچیدم

 .کیک بستنی شکالتی هوس کردم-

و توی بغلش  بق کرده نگاهشون کردم که همشون زدن زیر خنده، ویل به طرفم اومد

 .فشردم

 .تو هرچی بخوای برات میگیرم خوشگل من-

 .هام نمایان شد، ازم جدا شد و از خونه خارج شدلبخند بزرگی زدم جوری که دندون

به محض بیرون رفتن ویل، کندیس به طرفم دوید و محکم بغلم کرد، جیغ بلندش 

 :گوشمو کر کرد

 .خی عزیزدلمآیـــــــــــی عزیزدل عمه هوس کرده آره؟ آ-

 :بلند خندیدم

 .کندیس بسه دیگه دیوونه بازی درنیار-

 :خندید

 .دونی چه ذوقی داره کهآخه نمی-

 :تو سرش زدم

 .هاخب دیوونه منم مامانشم بیشترین ذوقش برای منه-
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 :با خنده سر تکون داد

 .ذاره واسه آدممگه عزیزدل عمه حواس می-

 :هام رو درهم کردمالکی اخم

ها رو کنی کنی؟ اگه این کارها رو میین االن داری برای پسرم این کارهی از هم-

 .ذارم پسرم رو ببینینمی

 :هاش رو گرد کردکندیس چشم

 .هاهی منو تهدید نکن-

 :پشت چشم نازک کردم

 .خوای چه بهترخوای بخواه نمیهمینه که هست می-

روشن کرد و مشغول  همه زدیم زیر خنده و رو مبل نشستیم، کندیس تلویزیون رو

 .دیدن فیلم طنزی که داشت پخش میشد شدیم

با صدای در با اشتیاق به عقب برگشتم که ویل رو با چندتا کیسه خرید وارد خونه 

 .شد

ی هاها جیغی از خوشحالی زدم و بلند شدم به طرفش رفتم، کیسهبا دیدن خرید

 .یدمب*و*ساش رو خرید رو از دستش گرفتم و گونه

هایی که داخلشون ها رو روی میز گذاشتم، با دیدن چیززخونه شدم و کیسهوارد آشپ

 .بود جیغ خفیفی کشیدم

چندتا لواشک، چندتا پفک، چندتا چیپس، بستنی، کیک بستنی، کاپ کیک و کلی 

 .های دیگهچیز

 :یدمب*و*ساش رو پریدم بغل ویل و چندبار گونه
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 .آی تو خیلی ماهی ویل-

 :ویل خندید

 .وروجک، آروم باششیطنت نکن -

سریع سر میز نشستم و اول از همه مشغول خوردن کیک بستنی شکالتیم شدم، با 

 .هام از لذت بسته شدحس طعم کیک بستنی چشم

 .تونست باشهتوی اون لحظه هیچی به اندازه اون کیک بستنی خوشمزه نبود و نمی

 :در حالی که با ولع مشغول خوردن بودم رو به اِوا و ویل گفتم

 .شما هم بیاین دیگه، بدون شما از گلوم پایین نمیره-

 :اِوا خندید

 .کامال معلومه که پایین میره یا نه-

 :خندیدم

 .خب به من چه تقصیر پسر کوچولومه-

خندیدن و کنارم نشستن و اونا هم مشغول شدن، انقدر که خوردم نزدیک بود همه رو 

 .روی همون میز باال بیارم

 :فتمبه زور رو به ویل گ

 .وای ممنون ویل، آخ دارم باال میارم خیلی خوردم-

خندیدن و منم خندیدم که حس کردم توی شکمم چندتا چیز تکون خورد و نزدیک 

 .بود باال بیارم

 :با درموندگی گفتم
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 .امکنم ده قلو حاملهوای حس می-

حدسم همه خندیدیم و این دفعه واقعا حس کردم باال میارم دویدم به طرف توالت، و 

 .درست بود هر چی خوردم و نخوردم باال آوردم

 .با بیحالی از توالت بیرون اومدم که یهو زانوهام شل شد و روی زمین افتادم

********** 

هام رو باز کردم، با دیدن برایان سریع روی تخت های دستی چشمبا حس نوازش

 .نشستم که شکمم درد گرفت

 .هام رو گرفتن نگاه کردم، به طرفم اومد و دستبدون توجه به دردم با ترس به برایا

هیش آروم باش من به هیچکس هیچی نمیگم آروم باش وگرنه به خودت صدمه -

 .زنیمی

 :با ترس و بغض لب زدم

 .کنمبه خانوادت نگو ازت خواهش می-

 :لبخند زد

 .هی دورگه کوچولو آروم باش گفتم که به کسی نمیگم-

 .تمسخر بودم اما فقط صداقت و مهربونی رو دیدم هاش دنبال مرموزی وتو چشم

دوباره روی تخت دراز کشیدم تازه فهمیدم تو اتاق خودمم، چقدر تشنم بود دلم برای 

 .طعم خون تنگ شده بود

این دو سه ماه اصال خون نخورده بودم البته یه چند بار از کیسه خوردم اما اصال لذت 

 .نداشت

 :طرفم اومد از جام بلند شدم که برایان به
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 .باید استراحت کنی مایا-

 .خواماما من خون می-

 .باشه صبر کن االن برات میارم-

 .خوادخوام دلم خون از رگ رو مینه من از کیسه نمی-

 .دونم االن برات میارم فقط صبر داشته باشمی-

سر تکون دادم و روی تخت نشستم، با دیدن برایان تازه فهمیدم چقدر دلم برای 

 .تنگ شده جرمی

 :با بغض به شکمم دست کشیدم و لب زدم

 .پسر کوچولوی من-

بعد چند دقیقه برایان اومد با یه لیوان توی دستش، با اخم بهش نگاه کردم که 

 :خندید

تونستم اون آدم رو بیارم اینجا فقط یه لیوان ازش هی اینجوری بهم نگاه نکن نمی-

 .خون گرفتم

دونم چه شکلی بودم گرفتم و یه نفس خوردمش، نمیسر تکون دادم و لیوان رو ازش 

 .کردکه برایان با لبخند نگاهم می

 :سوالی سر تکون دادم که گفت

 .های گرگینه قشنگ میشههای خون آشامی با چشمچقدر ترکیب دندون نیش و رگه-

لبخند محوی زدم و تشکر کردم، از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم و کنار 

 .ستمکندیس نش

********************** 



                 
 

 

 رقیه حسینی | او خاص نگاه رمان

 

 

 

 

 

 

 

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

 

249 

 

 چی میگید آقای دکتر؟ یعنی چی؟-

 :دکتر خندید

 .مایا آروم باش خب شده دیگه-

 :کندیس با ذوق دست روی شکمم گذاشت

 الهی فداشون بشم، آقای دکتر جنسیتاشون چیه؟-

 :دکتر خندید

 .یکی دختر سه تا پسر-

گیرم که خدایا غلط م میوای خدای من بدتر از این نمیشد، سه تا پسر؟ من سرسا

 .کردم گفتم پسر

خواستم چیکار؟ حاال چیکار کم مونده بود بزنم زیر گریه، آخه من چهار تا بچه می

 .خواست سرم رو به دیوار بکوبمکردم دلم میمی

 :از مطب دکتر خارج شدیم که کندیس جیغ خفیفی کشید و محکم بغلم کرد

بین چهار تا بچه داری، وای فکرش رو بکن هر آی دختر از این قیافه در بیا دیگه، ب-

چهار تا همزمان بهت بگن مامان همزمان خنده کنن همزمان گریه کنن همزمان 

 .شیطنت کنن خیلی حس خوبیه مایا

هایی که کندیس گفت لبخند محوی روی لبم نقش بست، آره حس خیلی خوبی از چیز

 .ه تنهابود اما وقتی خوب بود که پدرشون هم همراهت باشه ن

 .خواستم بهش ضدحال بزنم و حال خوبش زو خراب کنم، پس سر تکون دادمنمی

های کوچولو دستم رو گرفت و به طرف فروشگاه وسایل بچگانه کشید، با دیدن لباس

 .دلم ضعف رفت
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ها رفتم، یه لباس سبز فسفری نوزاد بود با کفش و وارد فروشگاه شدیم به طرف لباس

 .ا ذوق خندیدمدستکش، با دیدنشون ب

ها متنفر هم باشه با دیدن کفش و دستکشش خیلی کوچولو بود آدم حتی اگه از بچه

 .اینا عاشقشون میشه

های کوچولوی بامزه بدش بیاد؟ اونا زندگی دوباره هستن، اصال مگه میشه از اون بچه

 .بینیشون انگار دوباره زنده میشیوقتی می

 :با صدای کندیس به عقب برگشتم

 .خدای من مایا این رو ببین چقدر قشنگه وای-

ام گرفت، البته قشنگ بود اما خب واسه من؟ با دیدن لباس بارداری آبی رنگ خنده

 پوشیدم؟ها میواقعا من باید از این

 :اماِوا دست گذاشت روی شونه

های تونی لباسها پنج ماهشونه دیگه نمیمایا خانوم شکمت بزرگ شده اون وروجک-

 .ها بپوشیشی از این به بعد باید از این لباستنگ بپو

ها چند تا لباس بارداری انتخاب کردم، چندتا هم لباس خندیدیم و به کمک دختر

 .هامبرای دختر و پسر

با خنده از فروشگاه بیرون اومدیم و به طرف خونه رفتیم، در رو باز کردم و با خنده 

 .وارد خونه شدیم

م و روی مبل ولو شدیم، من که دیگه نفسم باال نمیومد، ها رو روی مبل گذاشتیخرید

گفتم دوقلو اما چهار تا زدم یه دونه نباشه فوقش میخب با این شکم بزرگم حدس می

 .کردماصال فکرش رو نمی
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بلند شدم و پالتوم رو درآوردم و به عقب برگشتم که با دیدن شخص رو به روم از 

 .ترس و شوک میخکوب شدم

نگاه کردم و یه قدم به عقب برداشتم، اون مبهوت به شکم بزرگم نگاه ترسیده بهش 

 .کردمی

خبری از دختری که باهاش رفت نبود، فقط برایان کنارش بود که اون هم نگران نگاهم 

 .کردمی

تونستم حرفی بزنم یا کاری کنم فقط از ترس تمام دهن و گلوم خشک شده بود، نمی

 .کردمبا ترس نگاهش می

جیغی کشید و به طرف جرمی تقریبا پرواز کرد و محکم بغلش کرد، اون هم کندیس 

 .انگار از جیغ کندیس به خودش اومد

تونستم تشخیص بدم، نگران؟ کرد حالت نگاهش رو نمیهام نگاه میحاال به چشم

 .مبهوت؟ عصبی؟ واقعا نمی دونستم

 ....مایا تو-

و هزار رفت، لعنتی نباید این دو قدم به عقب رفتم با شنیدن صداش تپش قلبم ر

 .حوری براش بزنی اون همونیه که تورو رها کرد و رفت

 :با خشم و بغض گفتم

 کنی؟ چرا اومدی اینجا؟تو اینجا چیکار می-

 :یه قدم جلو اومد که من یه قدم عقب رفتم

 .باید باهات حرف بزنم مایا-

 :جیغ زدم
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 .اما چیزی رو که من میگم رو بگوخوای بزنی؟ باشه بگو چه حرفی ها؟ چه حرفی می-

 :با بغض زمزمه کردم

 چرا؟-

زنم با ناراحتی نگاهم کرد و سر پایین انداخت، انگار خودش فهمید از چی حرف می

 .فهمیدخب باید می

کردم اما نه هام سرازیر شد درد کمی رو توی شکمم حس میروی زمین نشستم اشک

 .اون قدری که بخوام به کسی بگم

رم نشست سر بلند کردم که جرمی رو دیدم، هیچکس هم کنارمون نبود کسی کنا

 .انگار همه ما رو تنها گذاشته بودن

 :دستش رو روی شکمم گذاشت که عقب کشیدم، لبخند محوی زد

 چند ماهه؟-

 :توپیدم بهش

 به تو چه؟-

 :اخم کرد

د مایا نشد، موندم اما نشدونم کارم درست نبود، باید پیشت میمایا اینجوری نکن می-

 .رفتمباید می

 :پوزخند زدم

 .رفتی ناسالمتی نامزد داشتیآره باید می-

 :دستش روی صورتم قرار گرفت
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نه مایا آنجال نامزد من نبود، اون مریض بود سرطان داشت ما باهم محرم شدیم تا -

وقتی رفتیم آمریکا برای درمانش راحت باشیم، اون روز فقط برای خدافظی اومده 

 .پیشت اما نتونستم مایا نتونستم جلوی خودم رو بگیرمبودم 

هاش آروم شده بودم دیگه خبری از اون بغض و خشم و حرص نبود االن فقط با حرف

 .تنها چیزی که تو دلم بود عشق بود

ها لگد زد، در با خنده دست روی شکمم گذاشت که همون لحظه یکی از وروجک

 .های جرمی گرد شدنکسری از ثانیه چشم

 :اش خیلی باحال شده بود، مبهوت گفتحاال نوبت من بود بهش بخندم قیافه

 این االن چی بود؟-

 :خندیدم

 .هات به باباش عکس العمل نشون داد، لگد زدیکی از وروجک-

 :هاش گردتر شدنچشم

 دوتا هستن؟-

 :با خنده ابرو باال انداختم

 .نه چهار تا هستن-

کردم واقعا حالمون خنده دار بود، یه درد بدی توی بلند زد زیر خنده منم همراهیش 

 .شکمم پیچید که جیغم رو بلند کرد

 :جرمی با ترس نگاهم کرد

 چیشد مایا؟-
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تونستم چیزی بگم، جیغ بلندتری زدم که در به درد نفسم رو بریده بود اصال نمی

 .شدت باز شد و همه اومدن داخل

 .تونستم تکون بخورمبشم اما من نمی اِوا به طرفم دوید و دستم رو گرفت تا بلند

 :اِوا رو به جرمی گفت

فکر کنم بخاطر ناراحتی و حرصی که اول بهش وارد شد این جوری شده جرمی -

 .بلندش کن باید بریم پیش دکترش

هاش بلندم کرد که دردم بیشتر شد، تیشرت جرمی رو توی مشتم جرمی روی دست

 .شد هام از درد و ترس سرازیرگرفتم و اشک

 :زمزمه کرد

 .هیش آروم عزیزم هیچی نمیشه گریه نکن-

 :لرزید گفتمدر حالی که صدام از بغض می

 .ترسمترسم جرمی میمی-

 :یدب*و*سمن رو توی ماشین گذاشت و دوباره سرم رو 

 .نترس مایای من هیچی نمیشه بهت قول میدم-

م سوار ماشین شد و راه افتاد به طرف بیمارستان، دستش رو که روی دنده خودش ه

 .کردم انگار دردم آرومتر میشدبود گرفتم وقتی لمسش می

تا رسیدن به بیمارستان مردم و زنده شدم اما باالخره رسیدیم، جرمی سریع از 

 .ماشین پیاده شد و به طرف من اومد

فت و در رو با پاش بست، وارد بیمارستان در رو باز کرد و من رو توی آغوشش گر

 .دونستم االن اِوا یا کندیس به دکتر خودم اطالع دادنشدیم می
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تونستم باز نگهشون دارم، با تمام بیحالیم هام داشت سنگین میشد نمیکم کم چشم

 :دستم رو روی شکمم گذاشتم و لب زدم

 .هامبچه-

************** 

عقب برگشتم اِوا و کندیس بودن، با دیدنم هردو زدن زیر  ای که به در خورد بهبا تقه

 .خنده، با حرص بالشت رو به طرفشون پرت کردم که جا خالی دادن

 .مرض نخندین-

 :رو به کندیس غریدم

 .هی به من نخند این حالم همش تقصیر داداش توئه-

 :کندیس در حالی که شکمش رو گرفته بود با خنده گفت

 .ل شدی با این شکم بزرگت این لباس عروس تو تنت عالی شدهوای مایا خیلی باحا-

از حرفش خودمم خندیدم، به خودم توی آینه قدی نگاه کردم، هرچقدر به جرمی 

 .اصرار کردم لباس عروس نپوشم قبول نکرد

این لباس عروس با این شکم بزرگ اصال ترکیب خوبی نبودن، واقعا خنده دار بود 

 .خندیدنها باید میدختر

 :با حرص به ویل نگاه کردم و لب برچیدم که خندید

 .هی دخترا این دورگه کوچولو رو اذیت نکنین گناه داره-

ها پایین ای بهش رفتم و از اتاق خارج شدیم و آروم به کمک دخترا از پلهچشم غره

 .رفتم، جرمی با کت و شلوار مشکی کنار عاقد وایستاده بود
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گرفت واقعا خوشتیپ شده بود، سر میز عقد  با دیدنش لبخندی روی لبم شکل

 .نشستیم و عاقد شروع به خوندن خطبه عقد کرد

 خانوم مایا پترسن وکیلم شما رو به عقد آقای جرمی تومراس در بیارم؟-

 :با عشق به جرمی نگاه کردم

 .بله-

 و این بود قصه ی عشق من

 عشقی که حتی خودمم نفهمیدم کی شروع شد

 شدما جرمی آشنا نمیاگه الکس نبود من ب

 .چشیدمو طعم عشق واقعی رو نمی

 پیشنهاد می شود

 غزل نارویی |رمان هوایی هوایت زمینی 

   |30roro neiرمان شیاطین هم فرشته اند

 ستاره حقیقت جو|رمان شاهزاده ی گدا 
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