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 است شده اماده دانلود نگاه سایت در کتاب این

 :مقدمه

 !!دارم دوست را ها گرگ

 .............مغرور

 ...............تعصببا

 ..............رحم بي
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 ..........اعتماد بي

 ..... ....اعتنا بي

 !!!!!!دارم دوست را ها گرگ

 .........نمیدهند قالده به تن ولي بمیرن حاضرن

 نــَـباشي نــَــوآزش مــْــحـتــآج تـــآ بــآش گـــْـــرگ...... تنها اما لهــَگ با همیشه

 نـــَــفـــَـــره تـــَـــکـــ أرتـــِــش ےیــَــعــن گــْــــرگ

 ــآ تـــَـــــنـــــــهــــــ

 !!!نکن نگاه "گــــــــــــــــرگ" این خــستـــــه های نفس به!!.

 ........دریدم کسي رابرای دنیــــــــا

 !!!فروخت "سگي" به مـــــــرا که

 

 

 ...پاراتیس... 

 غضب یه بازم..میسوخت چشمام و میکرد درد بدنم تمام... نبینم دستشویي ی آیینه تو و خودم تا بستم و چشمام

 ..بود اومده وجود به گلوم توی بد

 خوبي؟ پارا ـ

 :زدم داد همین واسه نیومد واضح سیام صدای

 ها؟ ـ

 خوبي؟ ـ

 ومدا سیا... بیرون زدم دستشویي از بیوفته سفیدم و صاف پوست به چشمم که این از قبل اما کردم باز و چشمام

 :ایستاد جلوم

 پارا؟ خوبي ـ

 :گفتم بهش نگاه بدون
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 پزشکي؟ مگه چه؟ تو به ـ

 ..شدی اخالق بد خیلي ـ

 :شدم براق روش تو

 نیستم؟ چطوری چطوریم من میگي که کیي تو اصال داره؟ ربطي چه تو به ـ

 ای پووووف... رفتم فکر به و انداختم تخت رو و خودم...نداشتم حوصله اصال... اتاق تو رفتم و گرفتم ازش و روم

 ..ذهنم تو میاد نحستون های قیافه کنم استراحت کم یه میام تا بذارم قبر تو خودم و نفرتون چهار هر الهي

 :بود سامي... شنیدم رو ای زمزمه صدای

 ؟ و روحیش وضعیت بیني نمي باشي؟ آدم نمیتوني سیا ـ

 :بود تر بلند سیامک صدای

 داره اراپ ببینم ندارم و این تحمل دیگه... ببینم نمیخوام... ندارم تحمل دیگه و میبینم خوبم میبینم اتفاقا چرا ـ

 .نکرده تغییری هیچ ولي گذشته ماه شش االنم...میشه آب بیشتر روز روزبه

 ...شدم جمع خودم تو جنین مث و کردم بغل و خودم و کردم ای ناله. پیچید بازوم عضالت توی بدی درد

 اون همزادم که زماني از نه که اول همون از هه.. بود درد همش اول همون از که زندگي از. متنفرم زندگي این از

 یه ومن بود افراز آب اون... قدرت لحاظ از ولي نمیزنیم مو چهره لحاظ از که درسته... اومد دنیا به لعنتي نیلوفر

 .....چون کنم استفاده درستي راه در ازش و کنه بروز قدرتم این نذاشت کس هیچ ولي ساده ی پیشگو

 .ینزم رو افتاد بلندم موهای... ایستادم دستام رو و پریم ناگهان و ایستادم اتاق وسط شدم بلند و کشیدم پوفي

 بود انسان یه که این با.. بودن مراقبش دور از اجدادش و بزرگ های جن تمام اومد دنیا به نیلوفر که اول همون از

 سگ پدر آرشان اون که اونم از بعد... دونستم نمي زمان اون... داشتن دوسش خیلي و بودن مراقبش اونا بازم ولي

 قیهب توجه بشن نزدیک نیلوفر به اگه میگفتم بچگانم ذهن با زمان اون بخیر یادش هه... آورد سرمون رو بال اون

 ..بود شده حک نیلوفر اسم فقط ها اون ذهن تو... باطل خیال زهي اما میشه جلب من به هم

 .کردم جدا زمین از و دستم یک

 ..رررررفت شدم پاک همه ذهن از کلي طور به که هم آرشان آزمایشات بعد

 .زندگي هي: 

 :کردم عوض و دستم و پریدم.... اومد در صدای

 هااا؟: 
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 پاری؟ تو بیام: 

 ..تو بیا گمشو پاری، و مرگ: 

 :نیارم در شاخ آیینه تو خودم دیدن با و نکردم عادت هنوز من ولي دیدنم با نکرد تعجب اصال و تو اومد سامان

 میخوای؟ چي ـ

 بیرون؟ بیای خونه از نمیخوای هنوز ـ

 چه؟ تو به ـ

 !!!نشد ایجاد چهرش تو تغییری

 پاراتیس؟ ـ

 چیه؟ مرگ، ـ

 ببینیم؟ میای کردم دانلود جدید فیلم ـ

 :پاهام رو پریدم

 .. داری خر کله سیا اون با فرقي یه تو میدونستم اولم از من آخ ـ

 آخ... شکوندم رو اینه همه پیش ماه شش همون... زدم اتاق تو دور یه راحت منم.. رفت شد بلند و زد لبخندی

 ..اینه شکستن میده حالي چه نمیدوني

 :زدم داد چیپس برداشتن بعد و بیرون رفتم

 ..فلفلیش به برسه چه تنده عادیاشم اینجا بابا بگیر؟ نمکي چیپس نگفتم مگه خر کره هووووووی سیا ـ

 ..خانوم فضول منه مال اون: سامان

 :برداشتمش حال خوش. دیدم رو نمکي چیپس که بود موقع اون تازه و بگشتم

 .بیا... حاال ـ

 ..مبل رو کردم شوت و خودم و هال تو رفتم و رفتم و سمتش کردم پرت رو بسته

 ..بشینم جا این میخواستم من طرف اون برو پارا ـ

 گرفتي؟ چي فیلم خوب... بروووو ـ

 :نشست کنارم و شد باز نیشش
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 .سریاله ـ

 یه وت و همش میشینم ببینم بخوام اگه و میاد بدم سریال از من میدوني که تو نخاله آخه حناق...کوفت... مرررض ـ

 .میبینم روز

 :اومد هم سیا

 .قشنگه سریالش که اینه مهم پاری خي بي ـ

 دیدی؟ تو مگه دوما و مرض و پاری اوال ـ

 ...شنیدم و تعریفش نه ـ

 :کردم غر غر لب زیر

 چیه؟ اسمش حاال... دوتون هر بشید گور به زنده ایشاال ای ـ

 :The teen wolf 

 جااان؟ ـ

 ...جوان گرگینه ـ

 .لعنتي اه.... کرد احاته و وجودم کل نفرت... افتادم سپهر یاد

 حس تنها نه این. میشد بیشتر قلبم ضربات لحظه هر و میکردم نگاه داشتم طور همون... گذاشت و فیلم سامان

 شتدا حالم.. قلب ضربان سه صدای... یعني.. میشنیدم رو ای دیگه صدای کنارش اما...اما.. میشنیدم بلکه میکردم

 پس: فتگ پسره که شد تحمل قابل غیر وقتي تشویش این و میشد بیشتر بدنم توی تشویش لحظه هر.. میشد بد

 ...گرفته گازت گرگ یه

 به و شویي دست تو رفتم... میرم کجا بپرسن نداشتن جرئت اونا شکر خدارو... شدم بلند و شد تموم تحملم دیگه

 ...داشت آینه که مکاني تنها.. زدم زل خودم

 و خودم دارم سال 11 از پس که این واسه خوب... میداد دست بهم خوبي و بد احساس میکردم نگاه که خودم به

 که یيجا افتاد دستم به نگاهم... متنفرم همشون از... میبینم هم رو نیلوفر دارم... که این برای بد و میبینم درست

 واقعیتي هیچ و تخیل همش میکردن فکر و بودن ساخته ها انسان و فیلم این...نبود گرگینه یه گاز از ردی هیچ

... نمنمیدو هیچي.! بود گرگینه یه اون گرفتن گاز از جدا بود گرفته گاز و من گرگینه یه االن و داشت.... ولي نداره

 پس... هیچي

 ..کنم نگاه و فیلم ی ادامه بهتره پس ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

6 

 

 لکهب نیست شوق یا اشک برق برق، این میدونستم خوب ولي میزد برق چشمام. کردم نگاه آینه تو دیگه بار یه

 .دیگه ی تا چهار اون و ها قلو چهار اون از انتقام گرفتن برق.. انتقامه برق

 این... زد زل وی تي به دست به چیپس و قبلیم جای نشستم... بود زده استپ و فیلم... شد کج لبم... بیرون رفتم

 ؟گرگینه؟ یه چیم؟؟؟ من که این حقیقت... حقیقت فهمیدن واسته ذوق و شوق... داشتم شوق تشویش جا به سری

 مامچش... کردم نگاه و اول فصل صبح تا و نشستم من ولي....خوابن به رفتن سیا و سامان شد تموم که اول قسمت

 دیده یکمش فقط و بود آسمون توی ماه هنوز... بالکن تو رفتم شدم بلند و دادم فشارشون بود شده خسته

 ...بود کامل ماه شب فردا... گرفتم دلهوره یهو... نمیشد

 میسازن سرگرمي برای فقط که هایي فیلم این که نمیکنن فکرشم اصال و میدونن تخیل رو ها این ها انسان

 توی من اچر بشه تبدیل گرگینه به انسان یک که بشه باعث گرگینه یک گاز واقعا اگه ولي... ولي... باشه واقعیت

 از و رفت بین از روز دو بعد سپهر های دندون رد که بود این بود عجیب برام که چیزی تنها نشدم؟ ماه شش این

 حس خیلي.. میده فشار و میگیره مشتش توی و بدنم های عضله یکي انگار... داشتم درد بدن همیشه زمان اون

 انجام روم آرشان که آزمایشیه خاطر به میکردم فکر اوایل... میده دست بهم تهوح حالت هم ها وقت گاهي بدیه

 آزمایشه؟ مال واقعا که این به... کردم شک حاال ولي... داد

 پارا؟ ـ

 تامدس به... کرد اشاره بهم که کردم نگاهش تعجب با... دیدم رو اش زده بهت ی قیافه که برگشتم سامان صدای با

 !!!!!!!!!شده مو از پر دستام... دیدم.... که کردم نگاه

****** 

 ...پدرام

 

 دیواری خودش جلوی ولي کردم پرتاب سپهر سمت به آتشي ی گوله و دادم خالي جا سمتم به سخره شدن پرت با

 دبو نکرده باز و چشماش سپهر هنوز... کرد برخورد دیگه هزار به کرد برخورد بهش من آتش وقتي که کرد درست

 :اومد کي این اه... برگردوندم و همش آمیتس داد با که کردم پرت سمتش به زیادی خیلي آتیش که

 ...پـــــدرام ـ

 با و ومر انداخت و خودش و بدم خالي جا نتونستم... سمتم پرید و شد تبدیل گرگینه به و کرد نگاه خشم با سپهر

 بردم و بدنش دمای و گذاشتم شونش روی و دستم... داشت عجیبي سوزش... انداخت چنگ صورتم روی دستاش

 ...داد ادامه بدنم کردن خراش خراش به اون ولي باال

 :اومد آمیتیس داد صدای دوباره از
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 ...کنید تمومش... بسه ـ

 خواست و شد حرصي بیشتر... کردم نگاه سپهر سرخ چشمای به خنده با... نشستم منم و شد بلند روم از سپهر

 .هوا رفت مان آمیتیس جان خاله جیغ جیغ صدای باز که سمتم بیاد

 نیستم؟ تو با مگه سپهر ـ

 ..زکي بود گفته ساله 11 دخترای به صداش این با اینم اووووف... شد جمع صورتم

 االن میشد چي زندگي هعي... بود ایستاده خروجي در دم که ایناز سمت رفت و برگشت عادی حالت به سپهر

 استقبالم؟؟ میومد سپهر استقبال میره که ایناز مث نیلوفرم

 البته... شده پاک خوناش دهم آب با که بهش زدم و زبونم.. بود شده زخم لبم ی گوشه... شدم بلند زمین روی از

 ...بودم شده داغون... کردم نگاه چهرم به و دستشویي تو رفتم... شد خورده که اینه درستش

 .سرکار برم باید قیافه این با من وای

 از خدافظي بعد و کردم عوض و لباسام. بود خودم مال که کمدی و ها کمد سمت رفتم و شدم خارج دستشویي از

 که من خدایا وای.. بودن هم ارش و هامون.شدم وارد و زدم در. امیتیس اتاق جای رفتم ها افراز اتش باشگاه افراد

 ..اوووف.. نیستن همزاد اینا نکردم باور هنوز

 .میرم دارم من _

 .بری ارش با بهتره ولي باشه: امیتیس

 :هم تو رفت جوری بد اخمام

 .ترم راحت برم خودم _

 :گفت تحکم با و کرد اخم من از تر بد استاد

 .میری ارش با گفتم که همون _

 .میکنم تحملش دقیقه چند جهنم. پووووف. کردم نگاهش چپ چپ.سمتم اومد و شد بلند جاش از ارش

 .خدافظ باشه _

 .بسالمت _

 .میومد پشتم ارش مدت تمام بیرون زدم باشگاه از بیرون رفتم و برگشتم
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 هم اون بعد و کرد احاطه رو جا همه تاریکي و گرفت قرار چشمام روی سردی دستای شدم خارج خروجي در از تا

 .هیچي دیگه بعدشم و کردم حس شونم روی بدی درد

 

**** 

 .... سپهر.... 

 .کوش من ی حوله این آیناز _

 .جا همون _

 ؟!جا؟ کدوم _

 :زد کنار رو لباسا و کرد باز ته تا و کمد در عصبانیت با و اتاق تو اومد

 .جا این _

 و کردم حلقه کمرش دور و دستم. میکرد نگاهم خشم با داشت هنوز ایناز. برداشتم رو حوله و زدم نیشخندی

 :گفت که ببوسمش خواستم

 ..خودتي... نکن _

 گزن صدای که کنم باز و اب شیر خواستم. اوردم در و لباسام و حمام تو رفتم... بوسیدم و گونش زور به و خندیدم

 :شنیدم و نیلوفر نگران صدای که کردم باز و حمام در همین واسه شدم کنجکاو...اومد هم سر پشت های

 زنگ ارش به و شدم نگران خیلي دیگه دیشب.. زده غیبش پدرام که روزه سه االن شدم بخت بد ایناز... ایناز _

.. .شده غیب در جلوی پدرام خونه بره پدرام با خواسته که پیش روز سه که گفت رفتن طفره کلي بعد اونم زدم

 ه؟باش پاراتیس تقصیر باز نکنه. باشه اومده سرش بالیي نکنه نگراني از میمیرم دارم. کنم کار چي ایناز وای

 از رونبی زدم و پوشیدم و لباسام دوباره از سریع... کرده بغض بود معلوم میلرزید نیلو صدای. بود شده گرد چشمام

 .حمام

 زانو پاشون کنار و سمتشون رفتم... میزد هق هق فقط هم نیلو و میداد ماساژ رو نیلو داشت آیناز... هال تو رفتم

 :زدم

 شده؟ چي نیلو... نیلوفر ـ

 :آیناز ی شونه رو گذاشت و سرش و شد بیشتر هقش هق دیدنم با

 چي؟ باشه پاراتیس کار بازم اگه... شده غیب پدرام باز سپهر... سپهر ـ
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 وزیر... بودم روزی همچین منتظر ماه شش این تمام تو... باشه پاراتیس کار زیاد احتمال به... بگم چي نمیدونستم

 اون نهژ که بود این من امید تنها.... است گرگینه یه االن اون... بگیره انتقام بخواد و بیاد و بشه خوب پاراتیس که

 !!!! حاال ولي... نشه تبدیل گرگینه به و نسازه

 تا اومده هم حاال و... شده تبدیل گرگینه به پاراتیس میدونستیم ما ی همه باالخره... میبودیم منتظر باید ـ

 ...ممکـ باشه حواستون باید...بگیره و انتقامش

 لندب تعجب با. پایین شده پرت ارتفاع از جسمي که بود این مثل صدا.... نگفتم و حرفم ی ادامه صدایي اومدن با

 به. ..بود انسان یه اون... ولي... بود افتاده انسان مثل چیزی یه... صداست منبع میکردم حس که جایي رفتم...شدم

 به قطف بهت با و بود اومده بلند زبونم تعجب از... گردوندم بر و بود افتاده شکم روی به که انسانه و جلو رفتم دو

 ور گذاشتم و اتاق تو بردم و کردم بلند و پدرام و اومدم خودم به نیلوفر جیغ صدای اومدن با... میکردم نگاه پدرام

... چنگال خراش جای و خون از بود پر بدنش تمام... کنم کار چي موندم... تو بیاد نیلوفر نذاشت آیناز... تخت

 ..شعوره بي اون مال مطمئنم که هایي چنگال

 

**** 

 ...پدرام 

 تو رفت اخمام... اومد ای دخترانه ریزی های خنده صدای... دادم تکون و سرم دماغم توی بدی خوارش حس با

 غریبه جای یه تو و خودم که کردم باز و چشمام اخم با... شد تکرار کار همون باز من؟؟؟ اتاق تو کیه دختر این.. هم

... داشت رنگي خوش آبي و درشت چشمای.. شدم روم به رو شیطون چشم جفت یه با که چرخوندم و سرم... دیدم

 :اومد صداش... زدم زل دختره چشمای به فقط و جام اون چرا نمیدونم که رفت یادم لحظه یه در

 .خوشگله آقا نشي غرق ـ

 :شد شروع سئواالتم سیل و هم تو رفت باز اخمام

 جا؟ این آورده و من کي جام؟ این چرا من کجام؟ من هستي؟ کي تو ـ

 :نخورد تکون بازم دادم تکون پامم... نخورد تکوني که دادم تکون و دستام

 بستي؟ و پام و دست چرا ـ

 آوردنت چرا نمیدونم مایي، ی خونه تو صبام؛ من خوب آمممم... بدم جواب و سئواالتت هیمن واستا واستا: دختره

 .افراز آتش آقای نکني حمله ما به وقت یه که بستیم دستاتم. جا این آوردتت سیا جا، این

 :شد گرد چشمام
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 کیه؟ سیا میشناسي؟ و من کجا از تو ـ

 .من داش سیامکِ همون سیا نشناسه؟؟؟ رو تو که کیه: صبا

 وقت اون کوشش تو میزنن سیلي یه کنن بیدار و طرف بخوان رمانا یا فیلما این تو جالب چه... باال دادم و ابروم یه

 مث اومده این وقت اون نکن فضولي که میزننش میپرسن سئوالي هر که این یا داده قلقلک رو ما پر با دختره این

BBC کرد حفظ بار یه همون با و سئواالت ی همه ترتیب خوبه ذهنش چقدرم... میده گزارش. 

 !دارین؟ چیکار من با _

 روی که دستاش روی گذاشت سرشم و نشست روش چپه و من روی به رو گذاشت و اورد صندلي یه اتاق گوشه از

 .:بود صندلي گاه تکیه

 ...شده چي که فهمیدم خودم من ولي نمیگن من به سامان و سیامک میدوني _

 ؟!شده؟ چي خوب _

 :زد زل معلوم نا ی نقطه یه به

 ....بود کامل ماه که پیش شب چند شده جوری یه اون....پاراتیس _

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 ...اون...وای ای _

 :نبود خبری چشماش تو پیش ثانیه چند شیطنت از... کرد نگاه بهم

 ..شده تبدیل گرگینه یه به اون اره _

 ؟!؟.کنه کار چي میخواد حاال _

 :دستاش تو گرفت و سرش صبا

 .خطره در جوری بد جونت که اینه اونم میدونم و چیز یه فقط نمیدونم دیگه و این _

 :زدم بهش پوزخندی

 .میدونه هم خرزوخان که و این ترکوندی که تو دختر دکي _

 :گفت ربط بي و زد لبخندی تصورم خالف بر

 چهار شما داشتم دوست خیلي من میدوني... نمیذاره زندم زدم حرف تو با و جا این اومدم من بفهمه سیامک اگه _

 ؟!نیلو؟ یا بود گرگینه سپهر راستي.. ببینم رو تا
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 جاک از این... شده گرگینه که بود نگفته کسي به نیلوفر میدونستم من که جایي اون تا. باال دادم و ابروم یه

 حس آن یه در.. زدم زل چشماش به... بود مضطرب انگار. میکند و لبش پوست داشت.. کردم دقت بهش...میدونه

 .شد تر شفاف و براق چشماش ابي و گذشت چشماش از برقي کردم

 :شد بلند یهو

 اللته. گمشده افراز آتش دیدنت از شدم حال خوش.. نمیذاره زندم تو پیش اومدم بفهمه سبا اگه برم دیگه من _

 .بای.. نیستي گمشده دیگه

 ؟!کجا؟ بینم واستا هي _

 ...کرد فرار دستم از کردم حس چرا نمیدونم... بیرون رفت اتاق از سریع بیدادم و داد و من به توجه بي

... ودب زنجیر بازم.. کردم نگاه بود پشتم که دستام به و برگشتم... بودنش بسته زنجیر با.. کردم نگاه پاهام به

 یه بعد... فرارم راه تنها.. میکردم ذوب و زنجیر باید...کردم درست آتیش های شعله دستام جای و زدم لبخندی

 و دمش خم سریع..کردم باز لعنتي زنجیر اون تو از و دستام داشتم که قدرتي تمام و شد شل رنجیر ساعت نیم ربع

 چیز یه اما نکردم پیدا دری گشتم چي هر اما.. اتاق سمت اون تاریکيِ سمت رفت و شدم بلند...کردم باز و پاهام

 کامل دور یه و دهنم رو گذاشتم و دستم... دهنم تو زد مشت زد محکم که بود بیشعور آدم یه اونم... کردم پیدا

 :اومد صدایي که بزنه خواست اونم گرفتم دیگه یکي که برگشتم و چرخیدم

 ...کني برخورد خوب مهمون با باشه حواصت... سامان _

 ...میشم دیوانه دارم خدایا... بیزارم ازش هم صدام این عاشق هم.... خدایاااا

 :گفتم حیرت با... ولي بیرون اومد تاریکي از پاراتیس و صندلي روی نشوند و من سامان

 ؟!تو؟ نیلوفر... نیلو _

 :زد قهقه خوشانه سر که کردم نگاه نیلوفر به تعجب با

 ...خان پدرام خیر نه _

 :داد قرار صورتم مقابل و صورتش و شد خم و شانم روی گذاشت و دستش و جلو اومد

 ؟!نشناختي؟.... پاراتیسم من _

 هب وقتي تعجبم... بدم قورت و دهنم آب نمیتونستم و بود شده حبس نفسم... بیرون میزد حدقه از داشت چشمام

 .میکردم احساس که بود سوزش فقط بعدشم و شد تبدیل سبز به پارا ای نقره چشمای که شد تبدیل وحشت

 .کردن پذیرایي ازم خوب چه واقعا و داشت پاراتیس که بدی های چنگال اون سوزش
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 که این عه... صندلي روی نشوند و من پسرا اون از یکي زد و من آورد در و حرصش که ای اندازه به و خوب وقتي

 ...لعنتي.... سامانه

... بود مو از پر هم بدنش روی... داشت تیزی های دندون و بود براق سبز چشماش... ایستاد روم به رو و اومد پارا

 چرا؟؟؟.. سبز پارا و... طالیي نیلوفر... میشه قرمز چشماش سپهر.. عجیبه واسم

 یه حاال اما بودم سوخته گوشت تیکه یه که اول..دردناک من ی واسه چیه؟؟ میدوني اما عجیبه؟ واست: پاراتیس

 ...گرگ

 :زدم پوزخندی

 ...نشده بد تو برای که مثي ـ

 :گفت و زد خبیثي لبخندِ

 ..بریم بهتره سیامک سامان... نه معلومه ـ

 و چشمام و کشیدم دراز اتاق کف... میکرد درد بدنم تمام.. پایین خوردم سر صندلي روی از... شدن غیب همشون

 رست با... شنیدم رو هایي قدم صدای دقیقه چند بعد... بودن نذاشته بدنم توی سالم ی ناحیه یک حتي... بستم

 ...دیدم خودم روی رو صبا نگران نگاه که کردم باز و چشمام

 تو؟؟ با کردن غلطي چه... پدرام ـ

 بآ با... خراش از بود پر کدومشون هر روی... کردم نگاه دستام به و کردم باز و چشمام زور به.... بشینم کرد کمکم

 ينرم.. زدم تکیه صندلي به و بستم و چشمام... میکنم حس خوبي به و شدنشون خوب... میکنم خیسشون دهنم

 :زدم پوزخندی... میکرد تمیز رو و صورتم داشت که بود صبا... کردم حس صورتم روی رو چیزی

 من؟ پزشک یا سامان خواهر... هستي کي دیگه تو ـ

 .شد بسته آخرم در و شد سنگین کم کم چشمام من و نگفت چیزی

 

**** 

 ی گوشه افتادم باز پارا و سیامک و سامان از حسابي خوردن کتک یه بعد االنم... جام این که سومیه روز امروز

 امروزم... میرن و میزنن کتک میان فقط.. نداشتم امروز از کم هم دیروز.. شده خورد بدنم تمام میکنم حس... اتاق

 نکردم باز و چشمام صباست که این خیال به اومد پا صدای... جونم به افتادن و کردم حرصیشون خر منه اما اومدن

 :دوختم چشم بهش و نشستم جت مث پارا صدای شنیدن با ولي

 کني؟ ازدواج نباید که گذاشتم شرط برات چرا میدوني ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

13 

 

 :داد ادامه مکثي بعد( خبیثناک چه پوزخند چه) لبخندی هیچ بودن.. بود زده زل بهم... کردم نگاهش

 سر نم از چیز همه تو نیلوفر... میکنید ازدواج هم با نیلوفر و تو میدونستم بودم کرده که پیشگویي توی چون ـ

 ونچ نمیشم و نیستم عاشق من... کردم و کار اون همین واسه... باشه سر من از یکي این ی تو نمیخواستم ولي بود

 ...باشه نداشته قلب و نشه عاشق هم نیلوفر میخوام و... ندارم قلب

 :زدم پوزخندی

 ...عاشقه هم داره قلب هم نیلوفر که میدم نشون بهت... میدم نشون بهت ـ

 تاریک که قسمتي انداخت و اون و روش پرید چیزی یه یهو که سمتم بیاد خواست و کرد نگاهم حرص با

 متوجه خورد گوشم به که خسي خس صدای از ولي بود چي نفهمیدم که کرد حرکت جسم اون سریع انقدر...بود

 سکوت بعدشم و اومد پارا جیغ صدای ثانیه چند بعد ؟!نیلوفر؟ یا ؟!سپهره؟ یعني...نیست انسان شدم

 ..برنمیداشتم تاریک قسمت اون از چشم و بودم نشسته گوشه همون...مطلق

 ..ابي چشمای اون بازم...برگشتم ترس با گرفت قرار شونم روی دستي یهو

 .پاشووو میگم د...پاشو: صبا

 .گرفت و بغلم زیر که بیوفتم میخواستم..گرفت درد بدنم تمام که شدم بلند

 ...اوردن سرت بالیي چه ببین لعنت پدرشون بر _

 ؟!نبود؟ دوتا اون خواهر این مگه ؟!چرا؟....بود نگران...کردم نگاهش

 ..سپهر ی خونه ببرمت باید نداره در جا این...سنگیني کن کمک پدرام _

 ؟!میخوای؟ چي تو...تو _

 .ببند و چشمات...نیست مربوط تو به _

 ..بودیم سپهر ی خونه..کردم باز ثانیه چند بعد ولي...بستم و چشمام

 ....یه من چون دارم کار سپهر با من ببین برم باید حاال.اوردم تورو من خوب _

 توجه بهش داشتم سعي سختي به من و بود زدن حرف محو..بود برداشته بغلم زیر از و دستاش و نبود حواسش

 .میگه چي بفهمم نتونستم دیگه شدنم بیهوش و زمین رو افتادنم با ولي کنم

**** 

 ...نیلوفر....
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 بس از.. نمیکنه باز هم رو در اتاق توی رفته ساعته دو سپهر.. میشه خورد داره اعصابم دیگه... نشستم مبل رو

 تو میکنه و لیوان میبینه و من تا قندم اب تانکر من کرده فکر که هم ایناز.. افتاده سوزش به چشمام کردم گریه

 ...حلقم

 ؟!بیرون؟ نمیاد چرا آني _

 ..اتاق تو کردم پرت و خودم سریع.. بیرون اومد سپهر و شد باز در لحظه همون

 .هییییییي _

 ؟!اومده؟ در روز این به چرا این بمیرم الهي...گذاشتم دهنم روی و دستمام

 خراش...بود عمیق های خراش پر دستاشم رو.. کردم نگاه دستش به..کرد اخم...گرفتم و دستش و سمتش رفتم

 هدفي چه واقعا.. کبود و بود زخمي که بس نبود تشخیص قابل صورتش..احمقه ی پارا اون کار مطمنم که هایي

 ..کارش این از داشته

 ؟!بیاد؟ بند که کني کاری میتوني..داره خونریزی زخماش...کردنش نگاه واسه تو بیای نذاشتم _

 هک کردم کاری فراوان تالش با...کردم حس خوبي به و خون ریزش.. بستم و چشمام..گذاشتم شکمش روی و دستم

 ..نشد متوقف اما بشه کم خونریزیش

 ...کنم متوقفش نمیتونم زیاده خونریزی شدت _

 ...بفرسته و پزشکشون که بگم باید.. پرهام به بزنم زنگ باید _

 ...میفهمیدم هاش ناله از این... داشت درد خیلي.. شدم خیره پدرام به بازم... بیرون رفت اتاق از

 مجبور منم.. اومد پزشکشون با ممکن سرعت ترین سریع با پرهامم و داد خبر پرهام به سپهر دقیقه چند بعد

 ..بخت بد ایناز ی خونه تو ریخته ادم گله یه دیدم شدم خارج تا اما.. بشم خارج اتاق از شدم

 .نشستم ارام کنار و رفتم.دادن و جوابم همه و کردم باالیي و بلند سالم

 

 :پرسید ارام

 ؟!خوبه؟ پدرام ؟!نیلو؟ شده چي _

 :گفتم اروم و گرفتم دستام تو و سرم

 ...نمیدونم هیچي نمیدونم _
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... چیز یه جز نفهمیدم ساعت چند این تو اطرافم از هیچي... نمونده برام اشکي دیگه... گذشته ساعت چند االن

 نیست معلوم... شده ایجاد بدنش توی زیاد های شکستگي و وخیمه حالش پدرام... نمیفهمیدم اونم کاش ولي

 ...کن کمکمون خودت خدایا وای.. اوردن در سرش بالرو این احمقایي کدوم

 :پرسي نگراني با... بود ارام... کردم نگاه سمت اون به حالي بي با.. کردم حس خودم کنار رو کسي نشستن

 ؟!عزیزم؟ خوبي _

... میکرد گریه و ارش شونه رو بود گذاشته و سرش ارمیال عمه... کردم نگاه اطراف به اون به دادن جواب جای به

 ...میکرد نگاه بودن توش دکتر و پدرام که اتاقي در به اخ با امیتیسم عمه

 از تر بد مطمنم ولي... ولي... زاره حالش بود معلوم... بود زده زل معلوم نا نقطه یه به و بود نشیته در کنار پرهامم

 ...نیست من از تر بد حالش کس هیچ... نیست من

 :شد بلند من شدن بلند با هم ارام... شده بد خعلي دیگه حالم... شدم بلند

 نیلوفر؟ _

 :بیاد در نگراني از تا زدم بهش لبخندی و سمتش برگشتم

 .کنم استراحت میرم دارم ـ

 و تگذش دقیقه پنچ تقریبا... باشه حواسم بیرون بره خواست دکتر وقت هر تا نشستم در پشت و اتاق تو رفتم

 ازش دکتر.. بود توش پدرام که بود اتاقي روی به رو بودم توش که اتاق... کردم باز و اتاق در... شنیدم در صدای

 ...پدرام اتاق توی رفتم و شدم خارج اتاق از سریع.. بود شده بلند در کنار از پرهامم بود شده خارج

 باالخره... کردم باز و بستم و چشمام... بود تاریک اتاق اما کردم نگاه پدرام به و بیرون دادم و شدم حبس نفس

 ...بود شده درخشان زرد چشمام... افتاد آینه تو نگاهم... کردم روشن برق و جلو رفتم... دیدم

 ..بود داغ بدنش.. گرفتم و دستش و نشستم کنارش.. سمتش رفتم و کردم نگاه پدرام به

 برقا مشد مطمئن کامال که زدم و برق کلید دوباره از و شدم بلند... کردم نگاه اطراف به تعجب با.. شد قطع برقا یهو

 ..رفته

 خس خس صدای هنوز ولي ندیدم خاصي چیز هیچ... کردم نگاه اطراف به ترس با... اومد خس خس صدای یهو

 داشتم و بود برده ماتم... شد گرد چشمام... شد آبي چشم دوتا قفل چشمام که پدرام سمت برم خواستم... میومد

 جاخالي که شد ور حمله سمتم به باز و دادم خال جا سریع.. شد ور حمله سمتم به یهو که میکردم نگاهش

 بلندی زوزه... دیوار تو رفت و دادم خال جا که کنه حمله خواست هم باز دیوار به چسبیدم سری این...دادم
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 بي نظرم به... نکرد حرکتي هیچ... نگاه فقط.... کرد نگاه بهم گرگه... کردم تبدیل گرگینه به و خودم و کشیدم

 محکم و بدم جاخالي نتونستم دیگه... کرد حمله بهم و کرد نامردی اون اما شدم انسان دوباره از.. بود شده خیال

 هنوزم اما بود ریخته صورتم روی موهام... روم افتاد وسایل همه افتادم... بود اتاق تو که توالتي میز بي خوردم

 ...میدیدم تار اما بود گرگه به چشمام

 کرف... شد تبدیل انسان یه به و داد شکل تغییر میومد که طور همون... سمتم اومد و ایستاد پاش دوتا روی گرگه

 برخورد با... زد کنار و موهام و نشست کنارم... داشت هم بلندی موهای و بود ظریف خیلي چون.. بود دختر کنم

 گرگینه؟؟؟ جنه اما... جنه یک بلکه نیست انسان فهمیدم صورتم پوست به لطیفش پوست

 مه بدی سوزش... پیچید بدنم توی بدی درد... نشد ولي کنم حرکت خواستم... گردنم سمت رفت دختره دستای

 ...شد ایجاد پهلوم توی

 .اتاق تو پرید یکي و شد باز اتاق در که بکشدش خواست و شد حلقه گردنبندم دور دختره دست

 ***سپهر*

 بودن جن همه که جایي اون از... کردم نگاه اطراف به تعجب با... رفت برقا که میدادم گوش دکتر حرف به داشتم

 :گفتم پرهام رو... تاریکي تو میدیدن راحت

 !!شد چي ببین پاشو پرهام ـ

 همه... شدم بلند تعجب با... اومد زوزه صدای یهو باز ولي دکتر صدای به دادم و حواسم باز منم رفت پرهام

 :پرسید بود شده من حرکت متوجه که آیناز بود دکتر حرفای به حواسشون

 !!!سپهر؟؟ شده چي ـ

 :پرسیدم و کردم نگاه اطراف به

 کو؟؟؟ نیلو ـ

 :داد جواب آرام آني جای به

 ...کنه استراحت رفت ـ

 دایص.... شدم رو به رو نیلو خالي جای با و کردم باز و درش... توش میرفت نیلوفر معموال که اتاقي تو رفتم سریع

 و دشبلن موهای طرف... نشسته جلوش هم یکي افتاده نیلوفر دیدم که پدرام اتاق تو رفتم سریع.... اومد شکستن

 موهاشم روی صورتشم روی موهاش... من سمت به برگشت شد باز که در نبود تشخیص قابل دورش بود ریخته

 ....ببینم و چهرش نمیتونستم اصال بود ریخته

 شد؟؟؟؟ غیب یهو چرا شد؟؟؟؟ چي.... رفته دختره دیدم اومدم که خودم به
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 و بود شده خورد بوده میز رو که ای آینه و توالت میز به بود خورده.... نیلو سمت رفتم سریع... شد وصل برقا

 ..روش بود ریخته وسایلم ی همه... روش بود ریخته

 :شنیدم و مانندش زمزمه صدای.. کردم بلند رو نیلو

 ...گردنبندم سپهر... سپهر ـ

 ....شدم رو به رو گردنبندش خالي جای با که کردم نگاه گلوش به

 !؟؟!؟؟!کوووو؟؟ گردنبندت نیلو ـ

 :سمتم اومد سریع آیناز... اتاق تو اومدن هم بقیه من داد صدای با

 آورده؟؟؟ سرش رو بال این کي شده؟؟ چي سپهر ـ

 :دیگه اتاق تو رفتم میدادم و آیناز جواب که طور همون

 ...بیاد بگو دکتر به برو نمیدونم، ـ

 ات برگشتم نگراني با. میرفت ازش داشت زیادی خون... بود رفته حال از... تخت رو گذاشتم رو نیلو.... رفت آیناز

 صداش بار چند و دادم تکونش.. گرفتم و بازوهاش و جلو رفتم.. دیدم رو ارمیال ی زده ماتم ی قیافه که هال تو برم

 :گفت بود زده زل نیلو به که طور همون دادم تکونش که دیگه یکم.. نکردم دریافت جوابي هیچ ولي کردم

.. مرگه اب برابر بشه مفقود اگه مهمه خیلي گردنبند اون.. سپهر... نیست پارا مطمئنم ولي... طرفیم کي با نمیدونم ـ

 کنه استفاده قدرتش از بار یه فقط اون و نشه پیدا نیلوفر گردنبند اگه.. نه ناکه خطر خودت ماله فقط نکن فکر

. کنه استفاده قدرتش از نیلوفر نذار وقت هیچ سپهر. کني پیداش باید تو سپهر. میشه سرگردان روح همیشه واسه

 هب امیدم فقط من سپهر.. کمه خیلي بدنش به روحش برگشتن درصد کنه استفاده قدرتش از اگه سپهر! باشه؟

 ..توئه

 :زدم داد اخر از میزد حرف داشت سرهم پشت و تند ولي کنم ارومش میکردم سعي

 باشه؟ کن تمومش دیگه هست، بهش حواسم ـ

 و ارام... االب بود رفته قلبش ضربان. بدم تشخیص میتونستم راحت. ترسیده و بود گیج کرد، نگاه بهم و شد ساکت

 ...بیرون ببره و مامانش که گفتم بهش و کردم صدا

 .کار به کرد شروع باز دکتر... اومد دکتر همراه ایناز باالخره

 رو رقاب... بود توش پدرام که اتاقي تو رفتم و گرفتم دکتر از و نگاهم سریع. گرفت و وجودم تمام نگراني آن یه در

 ..بیاد بهوش دیگه ساعت چند باید دکتر ی گفته به. بود خوابیده اروم.. کردم نگاه پدرام به و کردم روشن
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 هی انگار داشتم هم ای دیگه عجیب حس یه. هست اتاق توی دیگه یکي کردم حس که برون بیام اتاق از خواستم

 ترسیده خیلي همچنین و...هست هم گرگینه طرف قضا از و بود اتاق توی عجیب موجود

 زج به میکردم حس.. کردم تیز و گوشام... ندیدم خاصي چیز.. گرفتم نظر زیر و اتاق تمام و برگشتم تعجب با

 یصتشخ میتونستم. میزد تند خیلي که بود هم ای دیگه قلب ضربان صدای بود اروم خیلي که پدرام قلب صدای

 ..میکردم احساس و ترس..باشه زیاد فعالیت ماله نکه ترسیده که فردیه برای قلب ضربان این که بدم

 ندت ضربان صدای حتي دیگه. رفت فرو مطلق سکوت تو اتاق که برداشتم اتاق توی به قدم یه. رفت هم تو اخمام

 ..میرسید کي گوشم به که بود پدرام قلب صدای فقط و نبود هم

 راچ نمیدونم.. میکنه بروز بیشتر و بیشتر ورز هر داره ایم گرگینه های خاصیت. بیرون رفتم و دادم تکون و سرم

.. دیمیهق کتابای و اینترنت از دارم االن که اطالعاتي تمام کي؟؟؟؟ ولي بپرسم یکي از باید.. نبودم جوری این قبال

 ..بزنم حرف یکي با باید

 :گفت دید و من تا و مبل روی بود نشسته مضطرب آرمیال.. هال توی رفتم

 ..بزنم حرف باهاتون باید اومدن هوش به نیلو و پدرام وقتي ـ

 گاهمن ترس با که بود آیناز. کردم نگاه بهش.. کردم احساس کنارم رو کسي وجود. شد تعجبم باعث کالمش جدیت

 .دستم تو گرفتم و دستش و زدم بهش لبخندی... میکرد

***** 

 .مخم رو رفت آرمیال صدای باز... دستام تو گرفتم و سرم و گذاشتم پاهام روی و آرنجام    

 نترلک و ویژتون قدرت میتونید اونا وجود با فقط که میدونید خوب خودتون... هاتون گردنبند با درابطه:  آرمیال    

 .کنید

 ..بود گردنبند خالي جای و گردنش روی دستش که کردم نیلو به نگاهي نیم    

 :کردم گوش آرمیال به و دوختم زمین به و نگاهم دوباره    

 انهشب تمام تو و میکرد دور شما از کامل ماه تو و خودش اون نبود سپهر گردنبند وقتي فهمیدین که همونطور ـ    

 .باشه خونسرد میکرد سعي روز

 دممیکر تحمل چقدر من که نداشت خبر آینازم حتي میدونست؟؟؟ کجا از دیگه این.. کردم نگاه بهش تعجب با    

 .بدم دست از و کنترلم وقت یه نکنه که

 شما. متفاوت های شیوه با اما.. هست هم شماها تک تک برای بود خطرناک سپهر برای که طور همون: آرمیال    

 تو یلون...اطرافیانتون برای هم خودتونه برای هم بودن خطرناک. نکنید گم و گردنبندتون که باشه حواستون باید
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 دانسرگر روح به همیشه برای میشه باعث نیروت از استفاده بار یک فقط.. باشه حواست همه از بیشتر باید االن

 .%11 فقط و فقط بدنت به برگشتنت احتمال و میشي تبدیل

 ..مخم رو میرفت داشت قشنگ و میداد تکون پاشو تند پدرام... پایین انداخت و سرش نیلو    

 یشهم تر عمیق و عمیق دادی ترمیم دهنت بزاغ با که هایي زخم تمام نباشه گردنبندت اگه تو.. تو پدرام: آرمیال    

 .ساخته رو مرگ و داخلي خونریزی خطر و میشه عمیق ها زخم درون از و نمیشه باز ها زخم ولي

 رمض میتونه چطوری یعني قوی و بود پیچیده خیلي آیناز قدرت. گرفتم دلشوره. کرد نگاه آیناز به آرمیال    

 باشه؟؟

 حافظش امتم کني نگاه دقت کمي فقط نفر یه به که وقتي میشه باعث نباشه گردنبندت اگه... آیناز تو و: آرمیال    

 خاطر به این... تو هم بشنوه اون هم و بزني حرف مردم ذهن تو میتوني تو... دیگه چیز یه و... بشه اکو سرت تو

 هیـچ به نداری گردنبند که زماني آیناز پس.. بشه پیچیده سرت توی مردم صدای تمام که ممکنه و هاته گوش

 .نکن استفاده قدرتت از وجه

 به قدرتم که منه بختیه بد از این میکردم فکر همیشه.. کردم نگاه آرمیال به گیجي با منم کرد اخم آیناز    

 من اما میشه وارد صدمه خودشونم به اینا منه از تر بد اینام وضعیت نه میفهمم حاال ولي میزنه صدمه اطرافیانم

 .. میزنم صدمه خودم به خودم

 هم ما نیلو خونه رفت پدرامم.. اطرافیانشون به هم باشه خودشون به هم حواسشون بودن مجبور همه بعد به اون از

 ااون میخواستم نه میساختم پدرام با نه. کنیم زندگي جا یه هم با هممون نبودم راضي وجه هیچ به. خودمون خونه

 بشه آني و من روابط مزاحم

 نیلو لد نتونسته هنوز پدرام... نشد پیدا باشه ما زد که بشری بني هیچ از خبری و گذشت ترتیب همین به ماه سه

 .[میبره سر به تالش در هنوز و بیاره دست به رو

 لندب... خوندم وکالت چرا که میوفتم کردن غلط به وقتا بعضي... بستم و روم به رو پرونده... شیدم عمیقي نفس

 ..دادگاه برم باید شدم

 :تو گذاشتم رو پرونده و برداشتم کیفمم و برداشتم لباسي جا روی از و کتم

 !!دادگاه میرم من ـ

 االن؟؟؟: نیلو

 !!آره ـ

 !!بریم هم با میشد کاش برم باید دیگه ساعت یه منم حیف چه ـ
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 :گفت میبارید ازش کالفگي که لحني با و خندید آیناز

 ..شده داغون مملکت چقدر ـ

 :گفت و کرد اشاره بود میزش رو که پرونده از کوهي به

 شد؟؟؟ پیدا گوری کدوم از مشکل همه این آخه ـ

 :بوسیم و پیشونیش و جلو رفتم

 !!نزن غر انقدر عزیزم ـ

 :خندیدم.. دستم پشت زد

 !!خدافظ ـ

 !!سالمت به: نیلو

 !!اومدی خوش: آیناز

 ..بیرون زدم سریع و نشوندم لبش روی ای بوسه و کردم استفاده نیلو غفلت از.. میکرد نگاه چپ چپ داشت هنوز

 !!شده داغون بد مملکت وضعیت میگه راست واقعا آیناز که مثي نه... شلوغ همیشه مث

 !!دختر یه به خوردم که میشدم رد سرعت به داشتم بودن بحث و جر مشغول که آدمي همه اون بین از

 :نشستم سریع... شد زمین پخش بود الغر بس از

 !!میخوام معذرت. ببخشید ـ

 :میشد شیطونش آبي چشمای میخ آدم... وای... کرد بلند رو سرش

 ..فرهمند آقای نداره ایرادی ـ

 دیدم؟؟؟ کجا و دختر این من خدایا... چشماش بود آشنا واسم خیلي خیلي خیلي... گرفتم چشماش از و نگاهم

 !!اجازه با... بازم شرمنده ـ

 کجا از و من میدونست؟؟؟ کجا از و من فامیل اون... زد خشکم یهو که جلو رفتم قدم چند... رفت کنار راهم جلو از

 کیه؟؟؟ اون میشناخت؟؟؟

 رفت؟؟ کجا کوش؟؟؟... شدم رو به رو خالیش جای با برگشتم تا ولي بپرسم ازش تا برگشتم سریع
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 نای بین از بره زود انقدر ممکنه چطور... نبود که نبود ولي ببینمش افراد بین بتونم شاید تا کشیدم سرک

 ...کردم عذرخوهي کلي سریع کردم پیدا و موکلم تا... برسم کارم به تا برگشتم و شدم بیخیال جمعیت؟؟

 عادت وضع این به چرا خو ولي میکنم وکالت دارم که هست سالي دونیم یا دو کنم فکر... کشید طول جا اون کارم

 بستم و چشمام و کشیدم دراز تا ولي کشیدم دراز فقط خونه رسیدم تا بودم گرفته درد سر خیلي نکردم؟؟؟؟

 وسط؟؟؟ این بود خری کدوم دیگه این... لعنتي!!! جلوم اومد دختر اون آشنای ی چهره

 بود؟؟ خونه این تو آني بجز کسي مگه اوف!! شد زده اتاق در

 !!آني تو بیا ـ

 

 

 پس تو میکرد شوت و خودش کله با میزدم آني به و حرف این وقت هر... آوردم در شاخ!!! شد زده در دوباره از    

 ...االن چرا

 اب که کردم باز و در و شدم بلند سریع... پیچید خونه تو آني جیغ صدای بعدش ثانیه چند و شد زده در دوباره    

 ..شدم رو به رو خون به آغشته و جون نیمه جسم یه

 !!نیلوفره سپهر...سپـ: آیناز    

 :افتاد وجودم توی لرزی و کرد یخ دستام... دادم کنار و دختر موهای و نشستم سریع ترس با    

 آورده؟؟ سرت رو پال این کي نیلو نیلو؟؟؟؟ ـ    

 :پرسیدم ترس با دوباره از و مبل رو گذاشتمش...بود اتاق در جلو... کردم بلندش... بود هوشیار کمي هنوز    

 ...دیگه بگو نیلوفر ـ    

 :گفت و کرد باز بیشتر زور به و بازش نیمه چشمای    

 !!!!!!!نیستم نیلوفر ـ    

 توی؟؟؟؟؟ پاراتیس چـــــي؟؟؟: آیناز    

 میخواد؟؟؟ چي جا این دیگه این    

    **** 

 پاراتیس    
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 خوردی؟؟؟؟؟ جا یه و همش و نشستي چرا سرت به خاک: سیا    

 :زدم داد و وی تي سمت کردم پرت جلوش تخمه ظرف و شدم عصبي    

 خر؟؟؟؟ کره سننه تو ـ    

 :زد داد و شد عصبي من از تر بد    

 و من پاچه سره یه و شدی و سگ وقته چند میدوني خودت هاااااا؟؟؟ شده؟؟؟ چت المصب توی پارا ـ    

 گرفتي؟؟؟ خون خفه چرا میگیری؟؟؟هااا؟

 :زدم داد    

 میزني؟؟ داد من سر جوری این که باشي کي سگ تو چه؟؟؟ تو به ـ    

 ...گوشش تو خوابوندم درست پشت با که بزنه داد باز اومد    

 بیرون؟؟؟ اومد اتاقش از کي دیگه این... برگشتم... کردم تعجب... اومد ای دخترانه جیغ صدای    

 :زدم داد    

 !!اتاقت تو کن گم و گورت ـ    

... ستننی بیشتر خر سر یه اینا از کدوم هیچ... نبود بیش خر سر یه... اتاق توی رفت اشکیش آبي چشمای با صبا    

... رونبی زدم و کردم تنم و برداشتم سوئیشرت یه فقط و اتاق تو رفتم!!! بشم راحت دستشون از زودتر چه هر باید

 هب کسي و خودشونن دردای پي همه... نیست روم کسي بار تاسف نگاه و نیست ایران مث اینجا دیگه شکر رو خدا

 ...ندارن کاری رختت بهم ظاهر

 حای طرح با مشکي شرت تي و سیاه جین شلوار.. نبودماا داغون همچینم... کردم نگاهي وضعم و سر به    

 از هم رو میومد بازوم وسط تا که مشکیم لخت موهای... بود مشکي هم سوئیشرتم و طالیي زن بهم حال دخترانه

 ...بودم کشیده جلو تا و سرم بودم انداخته و سوئیسرتم کاله و هام شونه رو بودم ریخته ظرف دو

 خوب وگرنه نداشتم باهاشون کاری که بود سامان های اسرار خاطر به ولي بود سوسولي موهام و تیپم    

 ...کنم کار چي باهاشون میدونستم

 ... سامي گفتم آخ آخ    

 

 

 :داد جواب آقا که بود نخورده بوق تا دو هنوز... زدم زنگ بهش و آوردم در و گوشیم    
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 کردی؟؟؟ کار چي باز پارا ـ    

 ...و دهنت ببند سامي ـ    

 ..پاراتیس ـ    

. ..کنم کاری نمیتونم من و میکنن زندگي راحت دارن میبینم که این از خسته... شدم خسته خدا به سامان ـ    

 ...من وقت اون و خوشبختن همشون که این از خسته

 :گفت داشت همیشه که آرومي لحن با و حرفم وسط پرید    

 کجایي؟؟؟ ـ    

 :گفتم و شدم فروشگاه وارد    

 ...چهارم طبقه رستوران بیا)...( فروشگاه تو ـ    

 اون هک ای بچه پسر گریه صدای که کنم فکر خواستم و نشستم میز یک پشت و چهارم طبقه رفتم و کردم قطع    

 دب که میکردم حس خوب و میشنیدم و صداش ولي بود دور ازم خیلي پسره... شد جلب توجهم بود ایستاده سمت

 ..ترسیده

 :شدم خیره پسر و دختر یه به و گرفتم ازش چشم    

 !!!سي اف کي بریم نه: دختره    

 ...بخواه جون شما عزیزم باشه: پسره    

 ...منم گمونم به ولي... اومده سرم بالیي چه نمیدونم دقیق... زدم پوزخند    

 پارا؟؟؟ میکني فکر چي به ـ    

 !!میای موقع بد تو چقدر که این به ـ    

 :خندید آروم    

 !!مرض ـ    

 :گفتم و دادم فشار و چشمام... شدم جدی    

 کنم؟؟؟ چه سامي ـ    

 :گفت مقدمه بي    

 ..انتقام خیال بي ـ    
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 ...نکن تکرار و حرف این دیگه و شو خفه فقط... خوب؟...شو خفه ـ    

 :میز رو گذاشت و دستاش و جلو شد خم    

 ...میکنه تحدید مارو دیگه چیز یه االن پاراتیس ـ    

 :گرفتم دستام تو و سرم    

 هست؟؟؟ یارو اون هنوز ـ    

 ..میشه اضافه میشن ناپدید که کسایي تعداد به هم روز هر... آره ـ    

 یکي چیه قضیه موندم... میشن ناپدید دارن هام نوچه از تعدادی روز به روز... شد شروع پیش ماه سه از دقیقا    

 :پرسیدم...میکرده حمله هام نوچه از یکي به داشته که دیدن و نفر یه که گفتن نفر دو

 موندن؟؟؟ دیگشون نفر چند ـ    

 !!پنجاه از کمتر ـ    

 ...میشم کالفه دارم واقعا دیگه... برن بگو و کن آزاد رو اونا ـ    

 :زد لبخندی    

  هاته؟؟؟ نوچه شخص اون هدف خودت نظر به خوب دختر ـ    

 :زدم تشر

 ..کنن گم و گورشون کن آزاد اونارو باشه میخود هرکسي هدف چمیدونم من ـ

 :گفت تشر با اون سری این و کرد اخم

 که زماني از درست شده؟؟؟ چت پارا نفهمیدی؟؟؟ تو میبره بین از و محافظات داره... تویي اون هدف دیوانه ـ

 با ؟؟؟میکني کارایي همچین چرا باشي شده گرگینه تو گیریم... شدی عوض شدی تبدیل دیگه چیز یه به فهمیدی

.. .نفهمیدی االن که جوری میشه بیهوده چیز سری یه اسیر و ذهنت بلکه نمیشي رها چیزی از تنها نه کارات این

 ...داره جدی و سخت سر دشمن یه نفهمید االن بره کلمه آخر تا که بگي حرف یه بود آماده فقط که پارایي

 ...اما خونه رفتیم دقیقه چند بعد... نگفتم چیزی دیگه و میز رو گذاشتم و سرم

 ..کن باز و در سـیـامـک...سـیـامـک: سامان

 ...میکرد پایین باال هي رو دستگیره

 ..کنار برو ـ
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... وت رفت فاصله بال سامان و شکست در...سیامک اتاق در به کبوندم قدرت تمام با بعدش و رفتم عقب قدم چند

 روی از و اون و زدم داد..میزنتش داره داره جون تا و سامان رو افتاده یکي دیدم یهو...تو رفتم و کردم صبر کمي

 ...سپهر به لعنت...بود روییده صورتم و بدن روی مو هم باز...داشت تیزی های ناخون هم باز... کنار زدم سامان

 کرد پرت و من سریع... کردم و اون از تر بد که کرد غرشي... دختره؟... داشت نحیفي جثه... زدم زل شخص اون به

 ...رفت و بیرون زد اتاق از و گوشه یه

 :زدم داد وجودم تموم با...سیامک و سامان سمت رفتم و شدم بلند

 !!!نیستن خر سر خدایا... کردم غلط نه خدایا... نـــه خدایا ـ

 و دوست دوتا همین دنیا کل تو خدایا گرفتي؟؟؟ ازم هم با و هردوشون چرا خدایا... میکشیدم جیغ و میزدم زار

 پیدا رفیق دوتا سال همه اون بعد من خدایا دارم؟؟؟ و کي من مگه آخه چرا؟؟؟... بودن ندارم و دار خدایا... داشتم

 ...کردم غلط خدایا... کردم

*** 

 :زدم داد و شدم بلند... نروم تو میرت داشت صبا بیداد و داد و گریه صدای

 !!رو گاله اون ببند ـ

 :زد داد و شد بلند که بزنم داد اومدم... نشد که نشد ولي بشه کم هقش هق صدای تا دهنش رو گذاشت و دستاش

 از هم با و داداشم دوتا... نیستم تو مث من پاراتیس نه باشم؟؟؟ خوب داری توقع باشم؟؟؟ آروم داری توقع ازم ـ

 نیستم سنگ تو مث من خانم نه... داد دست از و دوستش دوتا انگار نه انگار کن نگاه و این هه... دادم دست

 ...میشم تلف دارم دارم احساس

 :زد داد سرم باز و شد بلندتر گریش صدای... تختش رو شد پرت... گوشش تو زدم... شد طاق طاقتم

 یزد گند... متنفرم ازت... زمین روی کرده اشغال جا فقط که صفت سگ یه... پست آدم یه... آشغالي نفهم یه تو ـ

 ...بیرون من اتاق از گمشو زندگیم به

 میکنه حرافي جور همون داره دیدم وقتي ولي نزنمش تا بودم کرده مشتشون... میلرزید عصبانیت از دستام    

 ...سیر زدن کتک یه واسه مقدمه شد این... صورتش تو زدم مشت یه... کردم بلند و گرفتم و موهاش

 :زدم پوزخند... پام جلو افتاد... کردم ولش بود خون پر صورتش و دهنش و شد کبود جاش همه وقتي دیگه    

 هاگ... نیستي بیش نوچه یه تو که نره یادت و این... من این و تویي این ببین... بفهم و دهنت اندازه همیشه ـ    

 ..سیامکي و سامان خواهر که کن شکر رو خدا برو ولي بکشمت بزنم االن همین میتونم بخوام

 !!خوابیدم گرفتم و خودم اتاق تو رفتم و کردم عصبي خنده... هوا رفت باز جیغش که دهنش زیر زدم لگدی    

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

26 

 

    ** 

 :زدم داد خواب عالم تو... میومد عجیبي صداهای    

 ..و المصب اون صدای کن کم سگ پدر ی سیا ـ    

 ...شده سپرده خاک به که روزه سه و نداره وجود سیامکي دیگه اومد یادم یهو    

 حاال... کردم تیز و چشمام کمي!! بود رفته فرو کامل تاریکي تو اتاق آخه... ندیدم و جار هیچ ولي شدم بلند    

 ...میدیدم جارو همه خوبي به دیگه

 ...کشت رو سیا و سامان که بود ای گرگینه همون لعنتي... کرد جلب و توجهم اتاق گوشه چیزی یه یهو    

 تبدیل کامل گرگینه یه به هم من کم کم و بیرون زد هام ناخون... کردم باز سرعت با و کردم مشت و دستام    

 باز... روم افتاد و زمین رو نداخت و من خوردن آبي مث راحت خیلي و روم پرید که ترفش بپرم اومدم... شدم

 ادامه زدناش به و نمیکرد توجهي اما میکردم بیداد و داد... داشت درد بد خیلي هاش ضربه... زدن به کرد شروع

 ..داد

 :گفت و گردنم رو گذاشت و پاش و کنارم ایستاد... شد بلند    

 و دور همیشه نوچه سیصد از بیش که پارایي... تنها... سیامکي نه... ساماني نه... شدی تنها تنهای دیگه حاال ـ    

 ...که میدم نشون بهت یا... من دستای تو موش یه مث... تنهاست حاال بود برش

 لویج ثانیه چند بعد و شدم تبدیل انسان به... جنم یه من...بودم افتاده چیزی یه یاد چون... نکردم گوش دیگه    

 :اومد روح سوهان مث صدایي که زدم در... اینجا بودم اومده چرا نمیدونم... اتاق یه در

 !! آني تو بیا ـ    

 

 

 و من اون چون وصلم اون به من... آلفاست اون... منه پرست سر اون... چون...چون اینجا اومدم... لعنتي... سپهر    

 ...کرد تبدیل

 ازب نیمه چشمام...اومدم جیغي صدای یهو ولي نیوفتاد اتفاقي هیچ ولي زدم در دیگه دوبار.. نداشتم نایي دیگه    

 ...اه...بود شده

 بالیي چه پرسید ازم اخه؟؟؟سپهر بود قحط جا لعنتي... نیلوفرم کردن فکر هه... مینشیدم و صداشون زور به    

 :دادم جواب زور به..پرسید نیلوفر از البته.. اومده سرم
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 !!!نیستم نیلوفر من ـ    

 پاراتیس؟؟؟ چـــــي؟؟؟ ـ    

 کرده؟؟؟ جوریت این کي اومده؟؟؟؟ سرت که بالیي چه این: سپهر    

 !!بده خیلي حالش کنیم کمکش باید نیست حرفا این وقته االن سپهر: آیناز    

 بلندم سپهر که بود این فهمیدم که چیزی آرین آخرم از... نمیشد اما دارم نگه هوشار و خودم میکردم خعلي    

 کرد

    *** 

 :آیناز    

 ...بود نیلو اصل برابر کپي هه!!! بهش بودم زده زل و بودم کرده پاک صورتش روی از هارو خون    

 !!!سوخت حالش به دلم دیدمش اوضاع اون توی وقتي چرا نمیدونم    

 این اومده چرا کجان؟؟؟ هاش نوچه داره؟؟؟ نوچه تا هزار که بیاره پارایي سر بالیي همچین میتونه کي یني    

 جا؟؟؟

 جا؟؟؟ این اومده چرا نظرت به سپهر ـ    

 :گفت نمیداشت بر چشم پارا از و بود زده تکیه دیوار به که طور همون    

 !!وصله بهم جورایي یه اون... اونم پرست سر و آلفا من ـ    

 !!ندارم بهش نصبت خوبي حس اصال ـ    

 لفایآ من االن گذشته اون از تازه!! بزنه آسیب کسي هیچ به نمیتونه میبینم من که چیزی... نترس: زد پوزخند    

 !!کرده فرق چیزا خیلي پس اونم

 و ریختم دور آب و خونه آشپز توی رفتم... برداشتم و بود شده رنگي خون خاطر به که آبي ظرف و شدم بلند    

 سر شاید تا کردم نگاه بهش کنجکاوی با... میزنه حرف تلفن با داره سپهر دیدم... حال تو رفتم ظرف شستن بعد

 ...میحرفه داره یلون با فهمیدم فضولي کمي بعد!!میزنه حرف کي با داره بیارم در

 ...بیاد نمیخواست نیلو که مثي ولي اینجا بیاد که کنه راضي و نیلوفر که میکرد سعي داشت سپهر

 و اومد در چرخش به لوستر یهو که من سمت بیاد خواست و کرد قطع و تلفن دیگه زدن حرف کمي بعد سپهر

 :زدم داد... بود لوستر زیر دقیقا سپهر... کرد نگاه پایینش به... زمین روی بیوفته میخواست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

28 

 

 ...سپهر: 

 پرت دو هر و گرفت و سپهر و شد رد جلوم از سرعت با چیزی یه یهو... بود پرت حواسش کرد نگاهم فقط سپهر

 ..بود ایستاده سپهر که جایي دقیقا افتاد لوستر هم لحظه همون در... تر طرف اون شدن

 دراز جا همون و کشید کنار سپهر روی از و خودش پاراتیس... بودم شده شوکه شدت به... میزد تند خیلي قلبم

 :نالید... کشید

 ...لعنتي: 

 :پرسید... کرد نگاه بود شده زمین پخش که لوستری به و نشست گیجي با سپهر

 خبره؟؟ چه جا این: 

 :گفت و زد پوزخندی... دادشون گره و باال کرد جمع و موهاش... شد بلند پاراتیس

 ...سالم: 

 :غرید سپهر... نخند تشویش از پر فضای اون توی تا گرفتم گاز و لبم... گرفت خندم لحظه اون تو

 ؟؟.کردنه سالم وقت االن: 

 :گفت و زد بانمکي لبخند پارا

 قبلي وقت کنم سالم خواستم که بعد ی دفعه باشه یادم... میخواد وقت کردن سالم که نمیدونستي ما واال: 

 ...بگیرم

 طور همون پارا... خوردم و خندم که رفت بهم دی غره چشم سپهر... زدم ای قه قه و شد سخت خندم تحمل دیگه

 :گفت میرفت بود توش که اتاقي سمت به که

 ...توییم و من اون هدف میکنم حس... کن جمع و حواست... خان سپهر: 

 :گفت عصبي و شد بلند سپهر

 ...وایستا پارا: 

 :گفت و داد بهش مخکمي تکون... دستش توی گرفت و بازوش و شد نزدیکش قدم چند

 میزني؟؟؟ حرف کي درباره: 

 :گفت... بیرون کشید و دستش و کرد اخمي پارا

 ...است گرگینه تو و من مثل که کسي درباره... کرد الش و آش و من که کسي درباره: 
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 :گفت اروم... بود مونده گیج... سپهر اما... نمیاوردم در سر واقع در... نکردم تعجب زیاد من

 اس؟؟؟ گرگینه: 

 :غرید پارا

 ...کردی گرگینه رو دیگه نفر چند نیلوفر و من جز به نیس معلوم خر توی: 

 :گفت حالي بي صدای با سپهر

 ...کردم تبدیل رو دوتا شما فقط من قسم ایناز جونه به: 

 :گفت قبل از بدتر پارا

 هست؟؟ الفا تو جز به ای دیگه کسه بگي میخوای یعني: 

 :گفت گیج سپهر

 ...الفام اخرین من... شدن منقرض ها گرگینه تمام اوردم دست به سال کهن های جن از که اطالعاتي طبق بر: 

 :گفتم...رسید ذهنم به چیزی یه یهو

 تخود و باشي کرده تبدیل و کسي بودی شده تبدیل گرگینه به کامل ماه اثر بر تو که وقتي ممکنه سپهر: 

 نفهمي؟؟؟

 :شد اوار سرش رو دنیا انگار یهو و کرد فکر کمي... کرد نگاه بهم

 ...وااااای...وااااای: 

 :پرسید استرس با پارا

 سپهر؟؟؟ شد چي: 

 :گفت و کرد بلند و سرش... گرفت دستاش دوی و سرش و نشست مبل روی سپهر

 عصبي خیلي من و کردیم دعوا که روزی همون... تو ویالی برین ارش و پدرام با میخواستین که روزی یادته: 

 شدم؟؟؟

 ...دادم تکون سری ترس با

 :گفت و انداخت پایین و سرش سپهر

 کردم فکر اول... بود خون پر لباسام و دستام تمام... بودم جنگل توی شدم بیدار که بعدش روز شب اون: 

 ...اما کردم زخمي رو حیووني البد جنگلم تو چون...چون
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 :زد داد پارا

 !!!بیچاره یه زندگي توی زدی گند که فهمیدی حاال اما... بوده انسان خونه که فهمیدی حاال اما: 

 :زد داد سپهرم

 مارو اون... اطرافیانمونه از یکي اون مني؟؟؟ بتای تو فهمید کجا از اون... الفاشم من فهمیده کجا از اون اما: 

 ...میشناسه

 :نالید... سرش توی گرفت و دستاش و زمین رو نشست پارا

 بکنیم؟؟؟ غلطي چه حاال: 

 :سرم توی زدم یهو... کشیدم عمیقي نفس

 ...نیلو دنبال بره طرف نکنه... سپهر: 

 :شنیدم و صداش... نیلو به زد زنگ برداشت و گوشي و شد بلند سرعت با سپهر

 ...بیام نمیتونم خدا به سپهر: 

 :زد داد سپهر

 ...باشي تنها هم ثانیه یه نباید حتي دیگه... اینجا بیا شو بلند هستي گوری هر: 

 :شد نگران نیلو صدای

 شده؟؟؟ چي سپهر: 

 :نالید سپهر

 ...بیا پدرام با پاشو...جا این بیا پاشو عزیزت جانه نیلو: 

 ...میام االن باشه باشه... نیلو: 

 :شد بلند پارا

 ...ندارن ازم خوشي دل اونا چون نباشه دید توی دیگه من بهتره: 

 :داد ادامه و زد نیشخندی

 ...کردم پدرام با پیش ماه سه که کاری با مخصوصا: 

 :گفتم
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 ...روانپریش: 

 ...باشیم داشته اتحاد باید بعد به این از... باشي باس هم تو... میکني غلط شما: سپهر

 :گفت تمسخر به

 .اتحاد بابا: 

 :گفت... کردم تعجب... کرد نگاه بهم التماس با بعد

 بکني؟؟؟ من به کمکي یه میشه جونم ایناز: 

 :داد ادامه شادی با... دادم تکون تایید به و سرم... شد بیشتر تعجبم

 باشم؟؟؟ن نیلو مثل تا بدی تغییر و قیلفم یکم میشه... بگم دیگه جور یه واستا نه کجاست؟؟؟نه تا نیلو موهای: 

 :بود مهریون خودم لحن تعجبم کمال در... خندیدم

 ...میام االن منم...  اتاق توی برو: 

 :گفتم و اش شونه روی گذاشتم و دستم... بود نشسته مبل روی که سپهر سمت رفتم... رفت پارا

 سپهر؟؟؟: 

 جونم؟؟؟: 

 ...میکنیم کمکتون هم ارش و پدرام و من باش مطمئن... میاین بر پسش از... نباش نگران: 

 :زد بهم مهربوني لبخند و کرد بلند و سرش

 ...خانمم داری فدایي: 

 :که ببوسم و گونش خواستم و زدم لبخندی

 ...میاد نیلو االن بیا باش زود ایناااااااز: 

 :گفتم...اتاق توی رفتم سپهر بوسیدم بدون و کردم پوفي

 ...من اتاق توی بیا پاشو: 

 نیلو شبیه فجیع... کردم نگاه بهش کمي... توالت میز روی روبه ی صندلي روی نشوندمش... اومد دنبالم و شد بلند

 ...بود

 :گفتم
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 ...بدم تغییر فقط و موهات اندازه و هات ابرو مدل میتونم... خوب: 

 ...کن رنگ و موهام مثال... بیشتر یکم نه: نالید

 خوشش مدلش از خانم اما... کردم کوتاه خیلي و موهاش... کار به کردم شروع و گفتم اوکي... خاروندم و سرم

 ...شد خوشکل تعجبم کمال در... کردم کوتاه صدفي مدل همین واسه نیومد

 هشبی... بود گرفته خندم قیافش از... کردم شرابي موهاشم...اوردم در شیطوني مدل واسش... بود کموني هاشم ابرو

 ...بود شده ای تیکه خیلي... بود شده شهر باال دخترای این

 :گفت و کرد خودش به نگاهي پارا

 ...شدم جیگری چه... قمر یا: 

 :گفت... بود گرفته خندش خودشم... خنده زیر زدم

 ..خانم ایناز ممنون: 

 :گفتم اروم...کردم نگاهش تعجب با

 ...خواهش: 

 :گفت استرس با و تخت روی نشست پارا

 !!اومده نیلو االن: 

 ...اوهوم: 

 اون وایمیستم جلوش وقتي که وقته خیلي... بشم رو به رو باهاش که این از.... دارم بدی احساسي... جوریم یه: 

 ...حاال ولي نیستم

 :گفتم شیطنت با

 ..نیستي من لطف به االنم: 

 :گفت اروم...خندید

 خوش... باشه مهربون و شیطون انقدر هاست جن ی همه زد زبان قدرتش که خشن ایناز اون نمیکردم فکر اصال: 

 ...دیدم و واقعیت ذات که حالم

 :گفتم مهربوني فوق لحن با و گرفتم و دستش... نشستم کنارش

 ...نمیشي پشیمون باش مطمئن... مهربوني هم تو... بده نشون و خودت ذات هم تو... پارا: 
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 ...زندگیم به زدن گند که کسایي همه از نفرت... نفرته از پر من ذات... نه: 

 :داد ادامه و زد نیشخندی

 ...هان اون از یکي هم آرشان و نیلوفر: 

 :گفتم هام لباس کمد سمت میرفتم که طور همون... شدم بلند

 ...کني تغییر میتوني هم حاال... کردی تغییر... نبودی ازنفرت پر اول از که تو: 

 دادم هم ای سورمه جین شلوار... برداشتم و بود حلقه استین و داشت ای بسته ی یغه که سفیدی تاپ

 :گفتم...بهش

 ...بیا شدی حاضر... بیرون میرم من: 

 ...بودن اومده بود وقت خیلي پدرام و نیلوفر... بیرون زدم اتاق از

 ...سالم: 

 کاش از پر چشماش... کردم نگاه نیلو به...نشستم سپهر کنار... نکردم دریافت سر دادن تکون جز به جوابي هیچ

 :پرسید... بود شده

 اینجاست؟؟؟ پارا االن: 

 ...سالم: 

 زا نمیدونم حاال... بود مونده باز دهنش که نیلو خوده... بود شده زیبا واقعا پارا... صدا سمت برگشت ها سر ی همه

 ...بود خودش به زیادش تشابه یا زیباییش

 ...کردم نگاه بودم ساخته که چیزی به لبخند با من ولي

 :ترکید پدرام یهو

 دادی؟؟؟؟ پناه بهش آورد؟؟؟؟چرا سرمون بال کم زن ها؟؟؟این بود کاری چه این سپهر: 

 :دوخت پدرام به و گرفت پارا از و نگاهش ارامش با سپهر

 نمنمیتو من. ایسته به من برابر در نمیتونه بازم اما باشه داشته قدرت و نوچه چقدرم هر... منه بتای حاال زن این: 

 ستشک داره مارو جونه قصد که کسي اون برابر در تا کنم برقرار اتحاد هام بتا به باید من... بذارم تنها و بتام االن

 داشته اتحاد هم با باید... ندارن رو دعوایي هیچ حق اینجان وقتي تا... منن های بتا پارا و نیلو حاال و... نخورن

 ...باشن هم مقابل در نکه باشن گروه یه جز و باشن
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 :گفت و داد قرار پارا و نیلو و خودش مخاطب بعد

 !!!بیوفته بینتون دعوایي فهمیدین؟؟؟نمیخوام: 

 خندم وقتي سپهر... زدم نیشخندی همین واسه اومد خوشم اش جذبه از... بودم ندیده جدی و سپهر انقدر حاال تا

 ...خندیدم خودم گور به که رفت بهم ای غره چشم و دید و

 ...بیرون دادم و شدم حبس نفس... گرفت ازم و اش خیره نگاه سپهر

 :گفت پارا و نیلو به رو

 ...کنین کنترل کام ماه توی و خودتون بگیرین یاد باید شماها: 

 :گفت میرفت کاری اتاق سمت به که طور همون و شد بعلند

 !!بشید آشنا ها گرگینه های توانایي با باید همچنین و: 

 !!!کنن اخم خودشون و بگیره خندم من شد باعث همین و پیشونیشون رو زدن اروم پارا هم نیلو هم آن یه در

 ...نمیان کنار هم با وجه هیچ به دوتا این میدونم

*** 

 ...نیلو

 :ریختم بهم و موهام و دستام توی گرفتم و سرم

 !!!بده استراحت یکم عزیزت جانه سپهر: 

 :گفت میزد چرت داشت و بود پخش میز روی که طور همون پارا

 !!!موافقم ریخت بي این با ناباوری کمال در: 

 :گفتم مینداختم و پاهام که طور همون و عقب دادم و صندلیم

 مشنگ؟؟؟ میکني توهین خودت به چرا: 

 :گفت بود باز نیمه چشماش و میخواروند و سرش که طور همون

 !نفهمیدم بودم خواب شرمنده... راستم: 

 :گفتم جدی اما گرفت خندم

 !شرمنده دشمنت: 
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 :گفت اش بسته چشمای همون با

 !!چاکریم: 

 :گفت برزخي قیافه با سپهر...هوا پرید چاره بي پارای... پارا میز روی زد محکم سپهر که بدم جواب اومدم

 عتسر به هاشون زخم که اینه اونم دارن هم دیگه خصوصیت یه ها گرگینه... میگفتم داشتم... دهناتون ببندین: 

 ...و میشن خوب

 :حرفش وسط پرید پارا

 شد؟؟؟ خوب من پوست روی های سوختگي که همینه بخاطر... دیقه یه دیقه یه: 

 :داد تکون سری اطمینان با سپهر

 !!بعله: 

 :خاروند و سرش باز پارا

 !!شدم خوب داد انجام روم آرشان که آزمایشي بخاطر میکردم فکر من: 

 !بیاری دست به رو جنیت خصوصیات ی همه تو شد باعث فقط آزمایش اون... خیر: 

 ...زدم پوزخندی

 :کرد زمزمه سپهر...رسید خوابش به گرفت باز و نداد اهمیتي ولي کرد بهم نگاهي نیم پارا

 ...نمیرسم جایي به اینا با: 

 :داد ادامه بلند بعد

 ...نمیرسم جایي به من... بینم پاشین... پاشین: 

 رو ایناز... بیرون رفتم و خوردم ابي...خونه آشپز تو رفتم و شدم بلند... برداشتم میز روی از و پاهام...گرفت خندم

 :پرسیدم... میکرد نگاه وی تي داشت و بود نشسته مبل ی

 کو؟؟؟ پدرام: 

 :گفت و شکوند ای تخمه

 ...بره شد مجبور هم اون زد زنگ هاش موکل از یکي: 
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 ایيه کالس از میکردم سعي داشتم... دیگه جای یه ذهنم ولي بود تیوی به چشمام...نشستم کنارش و گفتم اهاني

 ودب یادم که چیزی تنها... باطل خیال زهي ولي بیارم یاد به چیزایي یه گذاشته واسمون روز سه این توی سپهر که

 ...میشنون خوبي به هارو صدا همچنین و بدون میتونن باالیي خیلي سرعت با ها گرگینه که بود این

 :گفتم میکردم مرتب و میذاشتم سرم روی و شالم که طور همون... شدم بلند

 ...افزاری آب باشگاه برم باید...میرم من آني: 

 !!حاال میموندی: 

 :گفتم و برداشتم و کیفم... خندیدم

 ..بدم آموزش اونا به باید شده پیدا جدید افراز آب چندتا... برم باید دیگه نه: 

 :گفت و داد دستم به خفیفي فشار... دادم دست باهاش و جلو رفتم

 کني؟؟؟ کار چي پدرام با ات رابطه با میخوای نیلوفر: 

 :بود ها روز این توی دغدغم بزرگترین موضوع این... کردم پوفي

 باشه؟. میکنیم صحبت باهم میام بعدا برم بذار... گیجم کامال... آني نمیدونم: 

 ...سالمت به برو بلشه: 

 کيی به و کردن لطف پدرم اخه. میزد برق امروز رنگم بادمجوني ی سانتافه... بیرون رفتم و کردم خدافظي آیناز با

 ...کنن تمیز و ماشینم بیان گفتن کارگراشون از

 اکيش که این با ها بچه و بودم کرده دیر خیلي... تو رفتم و شدم پیاده سریع... باشگاه دم رسیدم ساعت نیم سر

 !!!نگفتن چیزی اما بودن

*** 

 ...سپهر

 ..نمیاد در جور هم با محاسباتم از هیچي میشم رواني دارم... خاروندم کلم

 ...کوچیک نخ سر یه از دریغ حتي... هیچي...نمیاد یادم کذایي شب اون از هیچي

 :گفت و تو پرید پدرام بشم خارج اتاق از من که این از قبل... شدم بلند

 پسر؟؟؟ چطوری: 
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 همون...نفهمید اصال اون که مثي اما ندارم و پدرام حوصله هیچ که میزد زار قیافم... کردم نگاهش درهم اخمایي با

 :گفت میکرد نگاه کاغذ از پر میز روی به که طور

 ایه؟؟؟ قیافه چه چیه؟؟؟این دردت: 

 :نالیدم...انداختم مبل روی و خودم و شدم رفتن بیرون خیال بي

 .نمیاد یادم شب اون از هیچي المصب: 

 :گفت خونسردی با

 هیچي؟؟؟ هیچیه: 

 ...اره: 

 ...نیس چیزی که این: 

 :گفت و شد کم جلو به کمي بود نشسته مبل روی که همونطور... کردم نگاهش پریده باال باابروهای

 کردیم؟؟؟ استفاده نیلو ناخداگاه ضمیر از جوری چه یادته: 

 اصال... یادم خوردم چیزی دیشب نمیاد یادم اصال مشغوله ذهنم بس از راستش...کردم نگاهش گیجي با

 ...خدایا خوردم؟؟؟اووووف

 ...یخ پر وان توی انداختیم رو نیلو که همون بابا... خدا ای: پدرا

 ...نشستم جام سر سیخ

 ...گرم دمت پدرام... شکرت خدایا...واااای....واااای: 

 :گفتم و شدم خم جلو به کمي... زد ای دوستانه لبخند پدرام

 کنم؟؟؟ کار چي باید حاال خوب: 

 :شد بلند

 ...برم باید دیگه من...نیلو ی خونه بیا ظهر از بعد فردا نباشه کاریت تو: 

... ردممیک سیر ابرا روی واقعي معنا به یعني... رفت و کرد خدافظي تشکر کلي بعد و دادم دست باهاش و شدم بلند

 ...بشه حل زودی این به مشکلم نمیشد باوردم اصال

 بهم ی قیافه دیدن با اما بدم بهش و مشکلم شدن حل خبر میخواستم... کردم صدا و ایناز... بیرون زدم اتاق از

 .پرید خوشیلم همه و کردم هول ایناز گرفته صدای و ریخته
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 اني؟؟؟ شده چي: 

*** 

 ***آیناز

.. .دستشویي توی رفتم لرز و ترس با... سپهر کار اتاق توی رفت گفت بهم ساده سالم یه که این از بعد پدرام

 ...کرد کجي دهنت بهم تشت بي بي دستگاه

 االح که دستگاهي...شد بیشتر دستام لرزش شدت دقیقه چند از بعد.... برشداشتم و بردم جلو و لرزونم دستای

 ...افتاد دستام توی از بود روش مثبت یه عالمت

 شد؟؟؟ اضافه بهش هم بچه این که دارم دردسر کم واگیر و هاگیر ایم داریم؟؟؟؟این درد کم ؟؟؟االن.چرا خدایا

 ای هگرفت صدای با که اني داد باز... برین بهم دستشویي از و بشم بلتد کرد مجبورم سپهر گفتنای ایناز صدای

 :گفتم

 شده؟؟؟ چي: 

 :تر جلو اومد و ترسید زارم ی قیافه دیدن با

 شدی؟؟؟ ریختي این ؟؟چرا.شده چي ایناز: 

 .خدایا واااای شدم؟؟؟؟ حامله اوضاع این تو بگم میگفتم؟؟؟؟ بهش کي

 ...بخوابم میرم.خستم یکم فقط...هیچي: 

 :گفت اروم...نشست کنارم تخت رو و اتاق توی اومد باهام هم سپهر

 ..بگو شدی اروم وقت هر بگي نمیخواد االن ولي... شده چیزی یه میدونم که من: 

...  اه اه اه... کنم گریه موضوع این واسه میومد زورم حتي... گذاشت تنهام و بوسید و پیشونیم حرفش این بعد

 نشدم؟؟؟ من چرا ولي میشن خوشحال چي مثل شدنشون مامان خبر از که هستن نفر هزاران

 ...نداره رو قبال تخت سفت حالت میبسنم میکنم دقت که حاال... شکمم روی گذاشتم و دستم

 ...ببره خوابم شاید تا بستم و چشمام همین واسه گرفت درد بیهوده های فکر از سرم

*** 

 جواب و پرسیده بار صد اول اون از که سوالي به و کردم نگاه میکرد درست سوپ اني برای داشت که سحر به

 :دادم جواب گرفته
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 ...نگفت چیزی من به... خیر: 

 ...باشه دیده چیزی سوسکي دستشویي تو شاید سپهر میگم... باو خب خیل: 

 :شد بلند موبایلم زنگ صدای...خندیدم

 دیوونه؟؟ میترسه سوسک از ایناز مگه: 

 ..ترسیده دیده چیزی یه شاید گفتم حال هر به: 

 ...میشد خاموش و روشن روش پدرام اسم و بود میز روی موبایلم... هال تو رفتم و صندلي روی از شدم بلند

 شده؟ چیزی سالم: 

 ...اومد پیش برام کاری یه من چون کن موکول ۵ به 1 از دیروز قرار بگم خواستم فقط نه.سالم: 

 :گفتم مشکوک میگشتم کنترل دنبال که همونطور

 میگیری؟؟؟ پرونده زیاد و میکني کار زیاد جدیدا کردی دقت: 

 :گفت شوق با و خندید

 ...باشه پول پر دستم نیلو با عروسیم واسه میخوام اخه... اره: 

 :گفتم و زدم پسش اما نشست دلم توی بدی ترس

 .مبارکه: 

 :گفتم سریع و ندادم ادامه دیگه سحر جیغ صدای با

 .فعال برم باید من پدرام: 

 هتب با داشت.. بود چیزی دستش تو و بود اومده بیرون سحر... دستشویي سمت رفتم سریع و کردم پرت و گوشي

 ...میکرد نگاهش

 شد؟؟؟ چت سحر: 

 تو انگار ولي خوابه نرو که کردم بیداد و داد سرش پشت هي...اني اتاق سمت رفت سریع و اومد خودش به سحر

 ...نبود دنیا این

 خواب از تازه انگار... بود باز نیمه چشماش و بود کشیده دراز تخت روی اني... رفتم پشتش شد که اتاق وارد سحر

 ...بود شده بیدار

 :گذاشت پیشونیش رو و دستش و نشست کنارش سحر
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 نداری؟؟؟ تهوع خوبي؟؟؟حالت: 

 :گفت...کرد نگاه من به بعد و سحر به ترس با ایناز

 ...خوبم که فعال... مرسي: 

 ...بخور و سوپت بیا پاشو االنم... خوبه: 

 ...ندارم میل اصال... نه نه نه: 

 :کرد اخمي سحر

 ...نشده طلف که بخور اون واسه شده حتي پاشو پاشو... ندارم میل چي یني: 

 :بپرسم کرد مجبورم بودن شده فعال که شاخکام

 خبره؟؟؟ چه اینجا: 

 :بوسید و لپم محکم و سمتم اومد لبخند با و کرد نگاهي من به سحر

 ...داداشي مبارک شدنت بابا: 

 شدن؟؟؟؟؟ بابا چـــي؟؟؟... زد ماتم

 حکمم و نشستم ایناز کنار و رفتم منم... رفت بیرون اتاق از سحر...پایین بود انداخته و سرش... کردم نگاه اني به

 :کردم بغلش

 ...کردی خوشحالم واقعا... عزیزم مرسي ایناز وای: 

 ..بگیره قرار طعمه بچم که این از دلشوره.... داشتم بدی ی دلشوره اما بودم خوشحال وجود تمام با

 نگاه بود شده نمناک که ابیش چشمای به و کردم دور و خودم از و اون تعجب با... شد دار کش ایناز های نفس

 ...کردم

 میکني؟؟؟ گریه داری چرا... برم قربونت الهي: 

 ویت نداشتم دوست اصال... شد ریش دلم... گریه زیر زد بلند صدای با چون دستش دادم بهونه انگار حرفم این با

 ...ببینمش حالتي همچین

 :گفتم اروم کرد هاشو گریه خوب وقتي

 میلرزی؟؟ جوری این که میترسي چي از جان ایناز... بشم جفتتون ی فدا الهي: 

 :گفت گرفته صدای با
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 ..ی طعمه بشه بچم اگه سپهر... نداریم دردسر کم االن... نمیخوام... سپهر: 

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم

 ...برسه بچم به الشخور اون دست بذارم نکن فکر خودت با صد در یه حتي: 

 سرم روی دنیا و شنیدم رو خودمون های نفس صدای جز به هایي نفس صدای که ساکت انقدر... شد ساکت ایناز

 !!من ی بچه... شد مشخص اش طعمه بزرگترین که باشه خوشحال باید خیلي االن...شد اوار

*** 

 ***پدرام

 و شدم رو به رو سپهر عبوس چهره با کردم باز که و در...شدم بلند بهراد کله پس زدم که این از بعد و خندیدم

 :ماسید لبم رو خنده

 شده؟؟؟ چي: 

 :گفت و کرد کم اخمش از کمي

 ...نه: 

 ؟؟؟.داست ربطي چه «نه» کلمه دقیقا االن... گرفت خندم

 مطمني؟؟؟؟: 

 ...اره: 

 :گفتم میرفتم حمام سمت به که طور همون...نیاوردم روش به اما کردم حس و حرفش بودن دروغ

 اوردی؟؟؟ و گفتم که لباسایي: 

 :گفت ربط بي و مبل روی انداخت و خودش سپهر

 !!!است حامله ایناز: 

 :داره کاری البد اما است حامله زنش بگه مرد دوتا جلوی بود سخت براش میدونم خوب... کردم نگاه بهش بهت با

 ...باشه مبارک: 

 :گفت اروم... گرفت دستاش توی و سرش

 ...بدتر دیگه اینازم...بیاد بچم سر بالیي نمیخوام... استرس از دور... ببرم اروم جای یه و ایناز باید: 
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 :گفتم و نشستم کنارش

 !!کني حساب من رو میتوني: 

 :گفت و کرد نگاهم قدرشناسانه

 ...نباشه بیشتر آزاراش وقتي تا کنم پیدا رو رواني اون زودتر چه هر باید: 

 :اومد صدایي یهو

 ...مشکوکم چیز یه به من اقا: 

 شده مضحک گردنش رو شال اون و نازک ساپرت و کوتاه مانتوی اون با قیافش گرفت خندم... کردم نگاه پارا به

 ...گرفتم گاز پارا غره چشم بخاطر و لبم...بود

 چي؟؟؟ به: سپهر

 :گفت و نشست بهراد کنار پارا

 من و ابتدایي خیلي میده انجام این که اینایي البته... اذیتاش و آزار... منه کارای مثل یارو این کارای میکنم حس: 

 امتحانش خیلي من و بود ابتدایي از فراتر یکم زد و من کلي و من جونه به افتاد که این مثال ولي ندادم انجام

 .پدرام رو مخصوصا.. کردم

 ...رفتم غره چشم بهش من سری این... زد نیشخندی و کرد اشاره من به حرفش اخر با

 :گفت من به اهمیت بي شپهر

 هاته؟؟؟ نوچه از طرف میگي یني: 

 :کرد ای خنده تک

 ...ندارن رو کارایي همین عرضه من های نوچه... باوووو نه: 

 شد ربدت خندم... کشید گرفت بعد کرد پلوغ شلوف کمي و بود گوشیش تو سرش که بهراد موهای حرفش این بعد

 :گفت و کشید و موهاش باز پارا...ترسیدم من پاراتیس بجا که کرد نگاهش اخمي چنان با بهراد اما

 .هاااا بلنده: 

 ...خل دختره توچه؟؟؟ به: بهراد

 حس خوبي به رو میشه عوض داره پارا که این... اوردم در شاخ واقعي معني به... نگفت هیچي و زد نیشخندی پارا

 ..کردم
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 :گفتم و شدم کردن کل کل به شروع که دوتا اون خیال بي

 ...بیا کن عوض و لباسات سپهر: 

 سر فقط دقیقه چند از بعد... داشت اب هم کمي... کردم خالي وان توی و یخ از پر پالستیک تمام و شدم بلند

 ...شد عادی بدنم دمای اوردم که بیرون و انگشتم... شد یخ وجودم کل که اب توی کردم و انگشتم

 :گفت اروم و کرد وان به نگاهي... جلو اومد خودش دیدم که کنم صدا و سپهر خواستم

 ...کن کمک خودت خدایا: 

 خدا تهسخ خیلي... باشه خطر در ات بچه اولین جونه که باشه سخت خیلي باید میدونم... بود آشفته خیلي حالتش

 ...نکنه کسي نصیب

 و لونی و ایناز از بده قول بهم... بدی پارا به و اطالعات تمام نیومدم بیرون زنده وان این از اگه بده قول بهم... پدرام: 

 ...تویي اخرم امید پدرام... کني محافظت جونت مثل بچم

 :گفتم نبود تردید درش درصد یه حتي که لحني با و اش شونه روی گذاشتم و دستم

 ...میدم شرف قول بهت: 

 پای و کشید عمیق دار صدا نفس... گذاشت و پاهاش از یکي اول... ایستادم سپهر پست... اومدن هم پارا و بهراد

 که لرزوني صدای با بازم بود اب توی گردنش زیر تا و نشست وقتي... پایین رفت و گذاشت هم رو بعدیش بعدیش

 :گفت بود زیاد سرمای بخاطر

 ..نره یادت...یا... دادی قول بهم... تو... پدرام: 

 :هاش شونه روی گذاشتم و دستم

 ...نمیره یادم: 

 :زدم داد که باال بیاد خواست و شد قرمز چشماش جا در... بردم اب توی و اون و دادم فشار هوا بي

 ...زیااااده زورش کمک بیاین: 

 های دندون...گرفت و پاهاش هم یهراد... پایین داد هلش و سپهر شکم روی گذاشت و دستاش و اومد سریع پارا

 لب... اب روی اومد و شد حرکت بي دقیقه چند بعد... بود اورده در مو صورتش بود شده وحشتناک خیلي سپهر

 ...پرسید خودش و نگیم هیچي که داد عالمت پارا...پریده رنگ و سفید شدت به پوستش و بود شده کبود هاش

 سپهر؟؟؟: 

 بله؟؟؟: 
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 ..میداد جواب و میشنید رو ها صدا ی همه اما بود هپروت تو که این با... بود جالب

 میشدی؟؟ مبتال لوناتیک به که بود شبي رفتن ایناز ویالی به بقیه و آیناز که شبي: 

 !!اره: 

 افتاد؟؟ اتفاقي چه شب اون: 

 و لقف تمام که شد باعث همون و بود شده شدید خیلي خیلي لوناتیکم داشتم ایناز با صبح که دعوایي بخاطر: 

 ابي چشماش که دختر یه... بود دختر یه اونجا... جنگلم توی دیدم اومدم خودم به وقتي... کنم خراب رو ها ذنجیر

.. .بگیرم گازش شدم مجبور بود افتاده جونم به تفنگ با که این بخاطر اما نداشتم باهاش کاری... بود درخشان

 ...کرد فرار خودش گرفتم گازش وقتي چون نکردم باهاش کاری دیگه

 ندیدیش؟؟؟ بعد به اون از دیگه: 

 ...نه: 

 :رفت باال پارا عصبي داد صدای بستم که و حمام در... اومد دنبالمون هم بهراد... بیرون بیاد کردم اشاره پارا به

 ...زندگي این به لعنت... ابي رنگ به لعنت...لـعـنـتـي: 

 واقعا درخشان؟؟؟ ابي نخي؟؟؟چشمای سر چه به. کردیم؟؟ پیدا دست چي به دقیقا ما االن... نشستم مبل روی

 !!!دختره طرف فهمیدیم نخ؟؟البته سر گفت این به میشه

 ..عصبیه چي از دیگه این موندم... اومد پارا داد صدای باز

 :پرسید و کرد راحت و من کار بهراد

 عصبي؟؟؟ انقدر چرا تو: 

 :گفت و مبل روی انداخت و خودش پارا

 ...اش بچه و ایناز مخصوصا و... نیلو... سپهر... من... همه واسه بلکه من واسه تنها نه... واسم بزرگه خطر یه اون: 

 :گرفت دستاش توی و سرش و گذاشت زانوهاش روی و دستاش

 حتي... دارم خانواده میکردم حس... مهمم میکردم حس داشتم... سحر و ایناز مهربونیای با... سپهر ی خونه تو: 

 آسیب بهشون کسي بذارم نمیتونم... دارم تأصب خانواده این روی من... دلنشینه واسم هم نیلو با دعواهام جدیدا

 ...بزنه

 عوض داره میکردم فکر که ام فرضیه این بود گفته صادقانه کامال که حرفاش این با... داره بغض میکردم حس

 ...شد تبدیل کامل نتیجه یه یه میشه
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 :گفت و برداشت مبل روی از و مانتوش و شال... شد بلند پارا

 ...میرم فعال من: 

 ...شد غیب نکشید ثانیه به حرفش این بعد

 ونخودم از شد باعث سپهر داد صدای... بود گرفته قرار تاثیر تحت من مثل بهرادم...نمیگفتم هیچي بودم ساکت

 :پرسید میلرزید که طور همون داد مارو تا سپهر... حمام تو بریم دو به و بیایم بیرون

 دین؟؟؟..فهمیـ... چیزی.. چیـ..شد؟؟ چي.. چي: 

 ...اوردم باال و بدنش دمای و پیشونیش رو گذاشتم و دستم و روش انداختم رو حوله سریع

 :پرسي باز بود نکرده دریافت ما از جوابي که سپهر... شد کم بدنش لرزش

 ؟؟؟/شد چي بگو لعنتي... پدراااام: 

 ...نشد نصیبمون چیزی هیچ ولي... گفتي: 

★★★★★★ 

 ★پاراتیس★

 رو اونجا لباسای وقتي... رفتم بچه وسایل و لباس فروشگاه یک به شدم خارج پدرام ی خونه از که این از بعد

 ...ایناز بچه کردن بغل واسه میرفت ویلي قیلي دلم میدیدم

 یه با اخر دس و بگیرم لباس و بازی اسباب همه اون نخریدن واسه و خودم جلوی نتونستم کردم سعي چقدر هر

 :گفتم شادی با و سپهر ی خونه رفتم خرید کیسه عالمه

 نیست؟؟؟ خونه کسي... سالم: 

 :اومد ایناز گرفته صدای

 ..بگو بعد بکن نگاه یه: 

 اسلب تک تک و مبل روی نشوندمش و گرفتم و دستش ذوق با... کردم نگاه بود پشتم دقیقا که بهش و خندیدم

 :پرسید گیج یهو... دادم نشونش و بودم گرفته که هایي

 است؟؟؟ دخترونه لباس همش چرا: 

 :پرسیدم ریلکس و انداختم باال ای شونه

 کردی؟؟ انتخاب اسم راستي... دارم دوست بچه دختر... جوری همین: 
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 :گفتم خودم بده جواب که این قبل

 ...باشه ست تو با که ناز ایل بذارین بود دختر اگرم باشه ست سپهر با تا سپند بذارین بود پسر اگه: 

 :گفتم تند و کردم هول که زد ای قه قه چنان کرد نگاهم ثانیه چند که این از بعد

 شدی؟؟؟ جني مجید امام یا: 

 :کلم پس زد

 ...سپند و ناز ایل... ای دیوونه خیلي وااای... جنمااا خودم من... خنگول: 

 :گفت و شد متوقف خندش یهو... خنده زیر زد باز

 چي؟؟؟ بود دوقلو اگه: 

 فشورده قلبم میوفتم الناز های زجه یاد وقتي... پایین انداختم سرم... کرد نگاهم دلخوری با حرفش این بعد

 ...و اون من و النازه نگفت میکردم خطاب ایناز و اون وقتي یادمه... میشه

 :گفت و زد وری یه لبخند ایناز... کشیدیم اه دومون هر لحظه یه در

 ...پشیموني میدونم خوب... گذشته ها گذشته: 

 ...ولي درست بود خر منه تقصیر... شکارم خودم دست از سگ مث کن باور ایناز... فراتر پشیمون از چیزی یه: 

 :دادم ادامه و پایین انداختم و سرم باز و کردم بهش نگاهي نیم

 ...کرد کاری همچین تو جون نجات واسه اون... نمیداد نشون العملي عکس میکردم خطاب ایناز و الناز وقتي: 

 :دادم ادامه...بود شده اشک پر لبالب ایناز چشمای

 ...ببخش و من خدا تورو: 

 :گفت بود سراسرش بغض که صدایي با

 ...بخشیدمت من: 

 

 :اومد سپهر سرحال صدای

 ببوستم؟؟؟ و سمتم بیاد دو با بچم خونه میام من وقتي میشه کي خدایا: 
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 که ودمب راهي یه دنبال... رفتم بود اختیارم در که اتاقي به و شدم بلند منم رفت سپهر استقبال به و خندید ایناز

 ...ببریم ویالش به و ایناز بفهمه یارو که این بدون

 مدید ولي کنم اعتراض اومدم... تو اومد هوا بي سپهر که بیرون برم اتاق از خواستم و نشد دستگیرم هیچي اخر از

 ...ندارم اعتراض حق من و خودشه خونه اینجا

 میفکری؟؟؟ چي به داری: 

 :انداختم تخت روی و خودم

 ...ویالش ببریم و ایناز یارو اون اگاهي بدون اینکه واسه راه یه دنبال: 

 ...جا این بیا ببین... دارم فکری همچین دقیقا منم: 

 :گفت...ایستادم خودش مثل مطالعه میز کنار و شدم بلند

 ...یارو اون: 

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 .یارو نگو انقدر: 

 بگیم؟؟ چي پس خوب: 

 :گفتم خنده با... کردم فکر کمي

 ...ای زنجیره دیوانه: 

 :گفت...رفت غره چشم بهم سپهر که خنده زیر زدم پق

 ...کنیم انتخاب خوب اسم یه تا گرگینه میگیم فعال... کوفت: 

 :داد ادامه اون و دادم تکون تایید نشونه به و سرم

 ...بوده تو ی خونه توی و من ی خونه تو بیشتر گرگینه: 

 :حرفش وسط پریدم

 ...من واسه بار یه اومد سامان و سیامک کشتن واسه بار یه چون بیشتر من ی خونه: 

 :پرسید شک با

 کجاست؟؟؟ خونت: 
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 :خندیدم

 ...پاکستان: 

 :فتگ و کلم پس زد یکي یهو... گفتم چي کردم فکر من که خورد جا چنان... نگفتم دروغ موند باز دهنش بگم اگه

 قحطه؟؟؟ جا... کنن سرت توی خاک: 

 :انداختم باال شونه

 میگي؟؟؟ چي واسه رو اینا حاال ولش... خوب نمیرسه جنم عقل به: 

 :گفت و شد خیره بود خونش نقشه که میز به دوباره

 ...میره داره ایناز نفهمه تا کنیم درگیر و اون باید: 

 ...ویالش بره ایناز میکنیم دعوا اون با داریم ما وقتي یعني... واستا واستا واستا: 

 ...دقیقا: 

 

 وقتش؟؟؟ سر بریم کي اصال بیاریم؟؟؟؟ گیر کجا از و اون حاال: 

 :گفت اتاق بزرگ ی پنجره سمت میرفت که طور همون

 !!!توئه ی خونه تو اون: 

 به مشد خیره و شد گرد چشمام یهو اما کردم نگاه بیرون به حوصلي بي با... کرد اشاره بیرون به... داد کنار رو پرده

 ...بود مونده شدنش کامل تا دیگه شب یک فقط که ماهي

 خوب؟؟؟: 

 دادمن یاد بهش من... من یعني... آلفاشه بده یاد بهش میتونه که کسي تنها... کنه کنترل و خودش نمیتونه اون: 

 ..میشه تبدیل گرگینه به لوناتیک اثر بر شب فردا اون یعني

 :گفت بزنم حرفي من اینکه از قبل اما زدم پوزخندی

 ...کني کنترل کامل ماه توی و خودت بتوني که کنم کار تو با که دارم وقت ساعت 41 فقط ـ

 :میز سمت اومد و انداخت رو پرده

 ثلم کسي شد خبر با طرف اون اگه که این واسه نیلو... میفرستم آیناز همراه و سحر و نیلو و پدرام شب فردا من: 

 آخرم در و بکنه درمان و اون شد بد یکیشون حال اگه که این واسه سحر... کنه مبارزه باهاش که باشه خودش
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 تبدیل افراز آتش ترین قوی به داره کم کم که این هم باشه همراهشون مرد یه بهتره هم که این واسه پدرام

 ...میشه

 :گفتم خنده با و دادم تکون سری

 ...میکنه لهت همراهش فرستادی باشه همراهشون مرد یه که این برای فقط و پدرام بفهمه آیناز اگه: 

 :گفت و زد وری یه لبخند

 ...بیا مدنبال..کني تمرین میتوني که شبیه تنها چون نیست خبری خواب از امشب بگم باید راستش خوب... دقیقا: 

 :گفت و برگشت راه وسط... میکردم نگاه رفتنش به بهت با بود شده نیمه نصفه ام خمیازه که مني

 ..باشیا زود... بپوشي خوب لباش یه بهتره ـ

 ...بزنم خوابم از باید واقعا که مثلي نوچ... چاک به زد که کردم نگاهش غضب با

 لوارش همراه زشکي ی حلقه آستین تاپ یه... گرفتم لباس کلي اینجا اومدم وقتي از... هام لباس کمد سمت رفتم

 سفید دبن حد یه و پوشیدم هم سفید کتوني های کفش... بستم کمرم به هم و سفیدم سوئیشرت و پوشیدم ستش

 ...زدیم تیپي چه شبي نصف باش مارو هه... زدم بودم شده عاشقشون که صدفیم موهای به هم

 صبيع... دیدم غربیه جای یه و خودم که نکشید ثانیه به و گرفت قرار ام شونه روی دستي رفتم بیرون که اتاق از

 :گفتم و سپهر سمت برگشتم

 ...ملت میگیرن سرگیه باشه باز ها چشما وقتي وگرنه دارم عادت گرفت شانست... بده ندا یه: 

 :گفت و کمدی سمت رفت خونسرد

 ...کنم عوض لباس میخوام بیرون برو حاال...میدونم ـ

 رفتم و نکردم توجهي دیگه... بود نوشته رو کسي هر اس روش که هایي کمد از پر اتاق یه... کردم نگاه اطرفم به

 ساعت هااا داری توقعاتي عجب هم تو پارا... بود ساکت جا همه... باشم افرازی خاک باشگاه توی گمونم به... بیرون

 تمرین؟؟؟؟ میاد خری کدوم شب نیم و 14

 :گفتم و زدم نیشخندی

 ...سپهر: 

 بله؟؟؟: 

 :غریدم و سپهر سمت برگشتم ترس با
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 بدی؟؟؟ ندا یه میمیری تو ـ

 :گفت خونسرد بازم

 ...اومدم فهمیدی کردم فکر میکردی صدام داشتي خوب: 

 که قدمي چند... کرد باز رو چپ سمت آخری در و سالن ته رفت...افتادم راه دنبالش بعد و کردم نگاهش چپ چپ

 هب تا... جلو داد هلم و گرفت قرار پشتم دستي کنم نگاه و اتاق توی خواستم تا اما رسیدم بهش و بودم تر عقب

 با من و داده هلم شعور بي سپهر دیدم کردم که بند و سرم... رفتم فرو جندش و نرم جای یه تو دیدم بیام خودم

 مشخص نمیتونستم و تهش که جوری بزرگ خیلي... بزرگ اتاق یه... شدم بلند جام از... ها ماسه توی رفتم کله

 چندشم همین واسه میومد بدم ماسه از... بود پر زمین روی که بود ماسه داشت اتاق این که چیزی تنها... کنم

 ...شد

 ...کني کنترل و خودت نتوني تو میشه باعث که چیزیه تنها خشم: سپهر

 :زد خبیثي لبخند

 داشته کامل تصلط برش میتوني یني توئه خشم وقتي... اون آدم تو نه توئه خشم اون پارا... کني غلبه بهش باید: 

 ...داره تصلط تو بر که خشمته اون صورت اون در چون خشمت آدم بشي تو نذار...باشي

 تکه به و کشید باال رو ها اون مکثي بعد و داشت نگه ها ماسه از قسمتي روی و دستش... شد دور من از کمي

 :گفت و شد خیره... نشست روش... شد تبدیل سنگي

 بخاطر همش... نچ...میکنم دارم تو بخاطر هارو کار این نکن فکر... بگم چیزی یه میخواستم تمرین شروع قبل: 

 الناز!!! گرفتي ازمون و الناز تو... متنفرم ازت قلبم صمیم از میبینم میکنم دقت که حاال...آینازه اللخصوص و ام بچه

 و نازآی حاال بعد بود من حال این... بکشم نفس نتونستم دیگه شنیدم و مرگش خبر وقتي که بود مهربون انقدر

 نگرفت با تو که مني از... من از بدتر حتي... کشست ایناز... بود کسش همه... بود خواهرش... بود قُلش... کن تصور

 ...کردی زهر و زندگیمون تو پارا متنفرم ازت... بکشم و پدرم و مادر خودم دست با شدی باعث گردنبندم

 :زدم داد

 ...لـــعنتـــي شـــو خـفـه.... شــــو خـــفــــه: 

 :گفت بهم توجه بي

 رفک ما به میوفته کارت روز یه که این به درصد یه میکردی هارو کار اون داشتي وقتي چرا... پارا تلخه حقیقت: 

 ...میکنیم ترحم بهت داریم آیناز من... دادم جات خونم تو من... مایي مدیون و زندگیت االن نکردی؟؟؟؟

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

51 

 

 این تمام... نبود قلبم سوزش اندازه به سوزش این ولي... شد ایجاد توش بدی سوزش که کردم مشت و دستام

 اه زخم اون که مثلي ولي کنم جبران رو زدم خانواده این به که هایي زخم بتونم تا بشم عوض میکردم سعي مدت

 گذاشت دست سپهر... کنه طرف بر رو اونا نمیتونه چیزی هیچ و شده حک بدنشون های سلول تک به تک روی

 ...مرگ حد سر تا... بیزارم ترحم از... ضعفم نقطه روی

 :زدم داد

 خالي شماها سر رو و تالفیش منم من زندگي به زد گند آرشان بود؟؟؟؟ من تقصیر مگه... کن بس لـــعنتي: 

 ...کردم

 لتبدی از میکردم سعي داشتم... کنم کنترل و خشمم میکردم سعي داشتم...ترم نزدیک اومد و شد بلند سپهر

 در اام زدم ور حمله سمتش به شدم تبدیل تمام ی گرگینه یک به وقتي آخر از و نشد ولي کنم گیری جلو شدنم

 ...ساختش ثانیه از کسری در که دیواری به خوردم بخورم سپهر به که این جای به قدمیش یک

 صداش ولي...نبود سپهر هم باز... زدم دور و دیوار و کشیدم ای زوزه شد خیس که دستم... کشیدم سرم به دستش

 :اومد

 نه... کيسیام نه داره وجود ساماني نه... تنهایي و تک دیگه تو... بود تو به ترحم بکنیم تونستیم ما که کاری تنها: 

 ..بیارم در سرت و کردی باهامون که هایي کار تمام تالفي که وقته بهترین میکنم فکر که حاال... ای نوچه حتي

 من و شد تبدیل ماسه به دیوار که کنم خراب و بود کرده درست که دیواری تا پریدم و کشیدم بدتری ب زوزه

 ..شد برابر صد خشمم و پیچید وجودم ی همه توی دردی... شدم زمین پخش

 حمتر با داشت... میکرد نگاه امیز تمسخر نیشخنده با و بود ایستاده تر طرف اون که دیدم و سپهر... شدم بلند

 که هاین سر از االن موندم... نمیکرد نگاهم جوری این اصال هفته چند این طي... میفهمم نیستم بچه... میکرد نگاهم

 شک درصد یه نباید داره تو به سپهر که نفرتي همه اون با... پارا وااای..میگه؟ داره واقعا یا بیاره در و من حرص

 ...کني

 ...کنه تالفي میخواد کنیم تمرین نمیخواد... زد نارو سپهر... بجنگم باید

 تمرین؟؟؟ واسه حاضری: سپهر

 :گفتم دار خراش صدای اون با

 ...زدی بدی ناروی: 

 :گفت کرد تبدیل گرگینه یک به و خودش وقتي ثانیه چند از بعد سپهر

 ...باشي زرنگ انقدر نمیکردم فکر: 
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 صورت به دیوار سری این اما... دیوار توی خوردم باز که بودم نرفته قدم چند هنوز اما شدم ور حمله سمتش به

 دایص...شدم زمین پخش من و شد تبدیل ماسه به عم باز اما دیوار روی پریدم... بود باز باالش ولي بود ای استوانه

 !!!شنیدم خوبي به و دستم شکستن

 جون تا داره و کرده بلندم سپهر دیدم اومدم خودم به تا..میخورد بهم داشت حالم و بود شده ماسه پر دهنم توی

 اومد باز و نیاور کم سپهر...زدم پاش زیر لگدی کنه حوالم ای دیگه مشت که این از قبل عصبي...میزنه و من داره

 :گفت میزد که همونطور و سمتم

 ...که وقتي تا: 

 ...مشت یه

 ...باشي گرگینه: 

 ...لگد یه

 ...من: 

 ...مشت یه

 ...میزنمت: 

 ...لگد یه

 ...شو تبدیل انسان به: 

 .زد بینیم توی ای کله ای جمله اخرین با

 

 ...شد صورتم پخش دماغم کردم حس

 و شدم تر عصبي چیه واسه بودم مونده االن که خشمي کنترل در سعي که این جای به.... تر طرف اون شدم پرست

 جا تا و سپهر روی انداختم و خودم وجود تمام با من و نشد دیوار از خبری دیگه... شدم ور حمله سپهر سمت به

 سنگه و افتادم کنار سپهر روی از... من به خورد محکم و اومد سنگي سخره یهو ثانیه چند بعد اما زدمش داشت

 ...شد ماسه پر همش... زدم امشب من که تیپي حیف... شد تبدیل ماسه به هم سنگه ثانیه چند بعد... روم هم

 :زد داد... کرد بلندم و گرفت و نداشتم یغه سپهر

 ...لــعــنتي شــووو تـبــدیـل: 
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 اندازه به شدتش اما سوخت بلندم های ناخون بخاطر بازم... کردم مشت و دستام... هام گونه روی ریخت اشکام

 :زدم داد... زدم زل میکرد نگاهم بهت با که سپهر به...نبود بدنم درد

 زدی رواني ی بیرون؟؟؟پسره میکشي بدنم توی از و جونم داری حاال که نبود بس ترحمات... بسه دیوانه بسه: 

 ...سپهر بهت لعنت... شکوندی و سرم و دستم

 ...بود انسانیم حالت به شدنم تبدیل بخاطر احساس این... میکردم سبکي احساس

 :زدن کف به کرد شروع...  کرد ول و یغم سپهر

 ...باش داشته کنترل خودت رو همیشه.. بود خوب افرین: 

 :در سمت رفت و پایین ریخت و لباسم روی های ماسه ی همه حرف این بعد

 ...بیا: 

 نحس اخالق واسه هم یي اما هه... اما... باشه متنفر ازم میدم حق بهش... کردم پاک و اشکام و نکردم توجهي

 ...نداره وجود ام گذشته

 دنکشی ثانیه به... کرد اخمي میریزم اشک جور همون دارم دید وقتي و سمتم برگشت در کنار رسید وقتي سپهر

 ...کشیدن اون سمت به و من و اومدن در حرکت به پام زیر های ماسه که

 ...رسوندم سپهر ی خونه تو اتاقم به و خودم و بستم و چشمام بهش توجه بي رسیدم بهش وقتي

 رزی زدم بلند صدای با و گرفت دستم توی و بود شکسته که دستي اون.انداختم تخت روی خودم رسیدم وقتي

 که شدم متوجه تازه... میومد خون دماغم و سر از... بدتر دیگه که سرمم و دست... میکرد درد وجودم تموم... گریه

 های قسمت از بعضي و شکم روی هاش پنجه رده...بود شده پاره سپهر های پنجه بخاطر خوشکلم تاپ از جا چند

 ...وحشي پسره... میومد شدیدی خون و بود شده زخمي پام

 سحر و ایناز و شد باز شدت به در که میپیچیدم خودم به درد از و میزنم زار داشتم هنوز و بودم خودم حال تو

 :گفت مانند داد و کشید جیغي ایناز... تو اومدن

 شده؟؟؟ چي پارا: 

 ...متنفرم ادما ی همه از... متنفرم ترحم از... ترحمه از اینا ی همه

 ...برووووو... بیرون برو ایناز: سحر

 :زدم داد دیدنش با... تو اومد سریع سپهر اون از بعد... بیرون رفت اشکي چشمای با ایناز

 ...گمشوووو....بیروووون گمشو: 
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 :گفتم وار زمزمه و زدم هق هق

 ...متنفرم ترحم از... متنفرم ازت: 

 :گفت میکشید و موهاش که همونطور و سرش توی زد باشه شنیده و حرفم انگار که سپهر

 بروز خشمت که بود این واسه... بشي عصبي که بود این بخاطر همه اونا دیوانه ی پارا؟؟؟دختره میگي داری چي: 

 ...کنه پیدا

 :زدم داد

 ترحم بهم نتونه هیچکس نه و سحر و اینا نه و تو نه دیگه که میرم خونه این از فردا از... هدف تو زدی... گرم دمت: 

 ...ندارم کسي ضعف نقطه روی دست که دارم شرف تنها اگه من... کنه

 ...شد کر خودم گوشای که زدم دادی انچنان... دستم توی پیچید بدی درد یهو

 ...بندازم جا و دستت شدم مجبور ولي... شرمنده: سحر

 :گذاشت پیشونیم روی دستي

 ...بخوابي بهتره میارم قرص یه برات االن... داری تب: 

 :نمیاد عقلم از حرفا میکردم حس قشنگ اما...زدن حرف به کردم شروع... میکردم حس بخوبي و بدنم بودن داغ

 ترحم ی اندازه به هیچي... ترحمه اینا ی همه گفت... گفت سپهر... نیست محبت.. اینا... هه... نکن محبت غهم: 

 رو یناا ولي بیرون مینداخت اش خونه از و من کاش... نمیگفت رو اینا سپهر کاش.. کاش... کنه عصبي و من نمیتونه

 ...تحملمه حد از بیش.. اینا...نمیگفت بهم

 :نشست کنارم سپهر

 قوی تو پارا... شو خوب پارا... نکن خودت با رو کار این پارا... بود پرت و چرت همه قسم ام بچم جانه به: 

 ..پارا...هستي

 ...کاشتي گل کافي اندازه به امشب... پاشو سپهر: سخر

 ...میکردم حس پیشونیم روی و عرق خیسي... میکردم حس و بدی گرمای... بود باز نیمه چشمام

 :گفت بلندی صدای با سحر

 ...میره حال از داره بیار یخ اب تشت سپهر: 

 ..نشه باز دیگه چشمام بشه کاش... شد بسته چشمام... نیاوردم طاقت دیگه... گفت درست سحر واقعا و
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★★★ 

 برقا یهو...بود رفته فرو محض تاریکي توی اتاق چون نزد و چشمام نور رمانا این مثل هه... کردم باز و چشمام اروم

 بگه خواست چي؟؟االن که خوب... میداد خوابیش بي از نشون قرمزش چشمای... نشست کنارم سپهر... شد درشن

 ..اه اه نخوابم؟اه میتونم من

 :پیشونیم رو گذاشت و دستش

 ...پایین اومده تبت: 

 :گرفتم ازش و روم

 :so wath??? 

 ...انگلیسي بابا: 

 :گفت پشیموني لحن با... زدم پوزخندی

 ...کردم ناراحتت حرفام با اگه متاسفم: 

 :گفتم کنم نگاهش که این بدون

 رد میرم بعد به اون از... یارو اون وقت سر میریم امشب... نیست مهم اینا ولي... دادی عذابم... نکردی ناراحتم: 

 واقعي طعم یکي بوده این هدفش من افریدن از خدا میکنم فکر وقتا گاهي... تنها من میگي راست تو... کارم

 !!!باشم داشته شکایتي نمیتونم... ندارم شکایتي من... بچشه رو تنهایي

 :گفتم و نشستم... کردم پوفي

 ...بذار تنها و من هم حاال: 

 .رفت و شد بلند حرفي بدون

 همون هنوز لباسام... بودم شده بهتر اولمم روز از... زدم پوزخندی... کردم نگاه اینه تو به و شدم بلند تخت روی از

 هم همشون... کردم تعجب... هست سپهر های خراش تمام جای که دیدم کردنشون عوض موقع... بود ها لباس

 نحسم سرنوشت خواب قبل شب هر مثل...خزیدم تخت توی و کردم عوض و لباسام... شدت به... میسوخت خیلي

 ...برد خوابم نرسیده نصفه به هنوز و کردم مرور و

★★★ 

 دش بلند من دیدن با سپهر...بودن بیرون همه سپهر و ایناز نیلو و ارش و بهراد و پدرام...بیرون رفتم و شدم حاضر

 :نشست آیناز کنار و
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 ...بچه و خودت مخصوصا...باشه چیز همه به حواست... آیناز: 

 اون از و حواسمون که بود این اصلیش هدف و میگفت پرت و چرت داشت البته...زدن حرف به کرد شروع آرش

 ...کنه پرت دوتا

 با هم بهراد بیاد ما با هم آرش شد قرار... دیگیره بد ذهنم... خوردم آبي و آشپزخونه ی تو رفتم و زدم پوزخندی

 :بودم هم وفق کنم فک و میدادم نشون نباید ولي داشتم بدی استرس... اینا آیناز

 داری؟؟؟ استرس: 

 :کردم نگاهي نیلوفر به غضب با... افتاد دستم از لیوان... حوا پریدم و کشیدم جیغي

 !قبلش؟؟ بدی آگاهي یه میمیری: 

 ایصد متوجه هم نیلو کنم فکر... میزد تند چي مثل قلبم... میاد صدا و سر بي میرسه من به کي هر چرا موندم من

 :شد خم خودش ها شیشه تکه کردن جمع برای بشم خم من که این از قبل چون شد قلبم تپش

 !!!میدی خودت دست کاری یه استرس همه این با... نزن دست تو: 

 میکرد کار که طور همون نیلو...مالیدم لباسم به و بود کرده عرق که دستام کف... زدم زل بهش و ایستادم عقب

 :زدن حرف به کرد شروع

 ...بترسي نیست الزم...نداشتي استرس االن نمیخوابیدی سپهر های کالس سر انقدر اگه: 

 :پرسیدم یهو... بود نشده خوب سپهر های زخم رد... بود هم دیشب مشکلم... کشیدم عمیقي نفس

 ایجاد بدنم روی سپهر که هایي زخم جای... ازت دارم سوال یه... ولي نه یا داری خبر دیشب اوضاع از نمیدونم: 

 چرا؟؟؟... نشده ترمیم کرده

 :آشغال سطل توی ریخت هارو شیشه خورده و شد بلند

 ...میشه کاسته ترمیمش سرعت بکنه ایجاد زخم بدنت روی آلفا یه وقتي... آلفاست یه سپهر چون ـ

 :زدم ای نیمه نصفه لبخند یه

 !!میکردی حفظ و گوش همش کالس سر البد...خرخونایي بچه این از که هم تو: 

 :گفت...خودم مثل درست... خندید

 ..بریم بیا...آره گفت میشه: 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

57 

 

 گرانين که سپهر سمت رفتم و کردم پوفي... بریم که بودن شده بلند همه دیگه... بیرون رفتیم آشپزخونه از هم با

 ...بود وجودش بند بند توی

 ..بریم... آرش... پارا...بیوفتین راه ما بعد ساعت نیم تقریبا... خوب: سپهر

 توی اتاقم به و خودم و بستم و چشمام... سپهر و آرش های شونه رو گذاشتم و دستام آخر و کردم همه به نگاهي

 ...کردم دعوا گرگینه اون با که بود زماني مثل همین واسه... جا این بیاد نداشت جرئت صبا... رسوندم ام خونه

 ..اومد ما سر بالیي اگه حتي... بیرون نیا عنوان هیچ به... باش جا همین تو آرش: سپهر

 ..میام من نکن فکرشم حتي: 

 هک هست ای کینه و دیوانه ی گریگنه یه... بشي حریف باهاش میتوني بگي که نیست جن این آرش... نمیشه: 

 ...بزنه کاری هر به دست حاضره

 رو هایي نفس صدای میکردم حس... باشه ساکت کردم اشاره سپهر به... نشست تختم روی و کرد پوفي آرش

 :گفت گوشم توی و زد پوزخندی سپهر...میکشه نفس داره زور به انگار... تنده خیلي که میشنوم

 ...میکنه مقاومت لوناتیکش با داره: 

 :گفتم گوشش توی خودش مثل منم

 مونده؟؟؟ جا این چرا: 

 دست رو ولي... شدنه مخفي واسه جا بهترین و نمیرسه هم جن عقل به پاکستان تو خونه یه خودت قوله به: 

 ...ببینیم رو اش اصلي قیافع تا بریم االن بهتره... خورد

 ...شدیم هال وارد احتیاط با و دادم تکون سری

... نداره سر پشت به توجهي و جلوشه به فقط حواسش سپهر میکردم حس اما... بود ورم چهار به حواسم تمام

 :گفتم آروم و تشر با و برگشتم و گرفتم کارش این از ای دلشوره

 ...باشه طرفت چهار به حواست: 

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 !!باشه چته؟؟؟: 

 کمی صباست؟؟؟؟ اون... گرفت و نظرم درخشان آبي چشم دوتا برق که بگیریم سپهر از و عصبیم چشای خواستم

 ...گرگینه سالم هه... دیدم و شکلش بد های دندون و تیز های ناخون کردم دقت که
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 با انقدر... رفت سپهر سمت به و کشید ای زوزه طرف بدم انجام العملي و عکس و بیام خودم به که این از قبل

 ...و برگرده نتونست سپهر که رفت سرعت

 ....گردنبندم پارا... نـــه: 

 مینداخت رواني دختره اون یاد و من مشکیش و لخت موهای که جلوم ای گرگینه به و کنار یه کردم پرت و سپهر

 :شدم خیره

 ...دیدیم رو شما زیبای جمال ما عجب چه... بـه بـه: 

 :گفت... خندید

 ...پارا بودیم داشته دیدار هم قبال: 

 میزنه؟؟؟؟ حرف جوری این که داره خصومتي چه من با این مگه... کردم تعجب... میکرد صدا نفرت با خیلي و اسمم

 ...نمیاد بر کاری دیگه اون دست از... بود ایستاده گوشه یه که کردم نگاه سپهر به

 ...بودم زده زل دختره به میشدم تبدیل که طولي تمام در

 وایستي؟؟؟ من برابر در میتوني خوردی کتک همه اون دیشب که تویي البته هستي؟؟؟؟ مبارزه آماده: دختره

 دار خبر فردا قرار از داره خبر چیز همه از االن که ایني بودم امیدوار... شدیم خیره بهش بهت با سپهر هم من هم

 ...باشه نشده

 کردی؟؟؟ تعجب چیه... هـــه: دختره

 :دادم جواب طلبکارانه

 باشم؟؟؟ نباید هست خانوادم و من به حواسش روز هر همه از ای کینه ی گرگینه باشم؟؟؟یه نباید: 

 هب خورد پشتم که داد هل عقب به انقدر و گرفت و گلوم و جلو اومد باور قابل غیر سرعتي با ثانیه از کسری در

 :شد ناله جیغم پاهام زیر شدن خالي با که کشیدم جیغي...دیوار

 ...کن ولم: 

 :زد داد بلند نهایت بي صدایي با حرفم به توجه بي

 نمیدوني؟؟؟ هارو این دلیل تو رواني اخه ولي... درست هست تو به حواسم من... درست ای کینه من: 

 :گفتم بریده بریده میکشیدم نفس زور به که حالي در

 ...هـــع....نمیشناسم رو تو... هـــ...من..هستي؟؟ کي... هــي... تو.. اخه: 
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 به هام گر توی زندگي انگار کشیدم که عمیقي نفس اولین با... کرد جدا و دستش که بود نمونده برام نفسي دیگه

 ...اومد در جریان

 داد... کشید و موهام که این واسه شد ایجاد سرم توی بدی درد چون... نشد بکشم و دوم نفس خواستم وقتي ولي

 :زد

 !!!!نمیدیدی زندگي تو و کس هیچ تو: 

 :گقت و سپهر جلوی انداخت و من

 زنت خواهر الناز... هیچ که پدر و بدی؟؟؟مادر پناه شد پدرت و مادر مرگ باعث که کسي به شدی حاضر چطور: 

 چي؟؟؟

 سمت خزیدم یکم نکنم توجهي بود ذهنم تو که فکری به میکرد سعي که طور همون من... زد ای مستانه ی قه قه

 کسي هیچ بي تنها دختر یه هه کجاست؟؟ صبا راستي... میداد اب بهش همیشه و بود عاشق صبا که گلدوني

 ..میشه پالس خیابونا تو سره یه که معلومه

 ...ما جونه به افتادی که تو هیکل کل به داره شرف پارا موی تار یه: سپهر

 :خندید دختره

 سر یه حاال میومدی افه همه اون دیشب که تویي... مني اختیار صاحب و رئیس... مني الفای تو چیه؟؟؟ میدوني: 

 ..بده نشون چشمه

 و گلدون و کردم دراز و دستم و زدمش پس که ذهنم توی اومد فکری دوباره... میکردم نگاه دختره به بهت با

.. .داشت نگه صورتش جلوی و دستش و کشید جیغي... کردم پرت دختره سمت به ثانیه از کسری در و برداشتم

 اروه کاني سپهر: راهنمایي)کند دست حرکت با هارو کابینت در تمام سپهر... کردیم استفاده فرصت از سپهر و من

 طرف اون به طرف اون از هي دختره و کرد پسرتاب دختره سمت به و(کانیست هم فلز و بکنه کنترل میتونه هم

 یک به دیدم که کرد نگاه سپهر به عصبي... ندیدم که کنم پیدا و سپهر گردنبند کردم سعي هم من...میخورد

 ...بشه تبدیل انسان به نتونه دیگه شاید... کرد غلطي چه اون... اوردم در شاخ... شده تبدیل گرگینه

 :زدم نعره

 کردی؟؟؟ غلطي چه سپهر: 

 :روش انداخت و خودش و پرید دختره سمت به من به توجه بي سپهر

 ...بده نظر حاال... دیدی... خوب: 

 :گفت نفرت با دختره
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 ...اما مني الفلي تو متنفرم؟؟؟؟چون ازت چرا میدوني: 

 :زد داد و زد پوزخندی

 اتنه همیشه خودم من... نگرفتي گردن به و کردی باهام که کاری مسئولیت وقت هیچ... نبودی همراهم وقت هیچ: 

 لوج حتي اوقات گاهي...کردم تعقیبت ماه چندین از بیشتر شاید... بهت لعنت... اومدم کنار هام درد با تنها... بودم

 گرگینه و موندم من... رفتي در و اوردی سرم رو بال این تو... نبودم مهم برات حتي من تو... نفهمیدی اما اوندم هم

 ...میشد تحمل قابل غیر کامل ماه شب که درونم ی

 :سپهر

 میشه مخطل مدتم کوتاه حافظه حالت اون تو... بودم شدید لوناتیک حالت تو گرفتم گاز تورو که شبي من: 

 :کرد نگاه من به و زد پوزخندی دختره

 ...کردی نابود و زندگیم تو... متنفرم هم تو از: 

 :گفتم تشر با... شدم عصبي

 ...هام نوچه از یکي البد هه هستي؟؟؟؟ کي دیگه تو اصال: 

 که بودم نشده خارج بهت از هنوز...شد ظاهر من متری سانتي چند در و شد غیب سپهر دست زیر از دختره یهو

 :کنم دفاع خودم از نمیشد صورتي هیچ لعنتي... دادم تکون و پاهام... کرد بلندم و گرفت و گلوم باز

 ..آخ... نبایـــ: 

 ودب پیچیده پام توی بدی درد... کردم نگاه خونه؛ ی دیگه سمت یه کرد پرت و گرفت و اون که سپهر به تعجب با

 :کرد بلندش و دختره سمت رفت بعد بشم بلند کرد کمک و سمتم اومد سپهر... زمین روی افتادنم بخاطر

 هااااااااا؟؟؟؟ هستي؟؟؟؟ کي تو: 

 توی خورد سری این... کنه پرت رو اون باز و بشه تر جری سپهر شد باعث همین که زد پوزخندی فقط دختر

 داشت جون تا و سمتش رفت و نیومد کوتاه سپهر... پایین خورد قل بعد و میزش روی افتاد و وی تي صفحه

 ....گرفته دردم اون جای به من که زد انقدر... زدش

 ...بسه سپهر: 

 ...پرو بچه... مشت با اونم... گونش تو زد محکم یکي دختره و شد پرت سپهر حواس گفتم و این تا

 :گرفتم و دستش جلو رفتم... زمین زدش و کرد بلندش عصبي سپهر

 ...کیه اون بفهمیم باید االن این؟؟؟؟ کردن پار و لت از داری هدفي چه: 
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 :کرد بلندش کمي و گرفت رو دختره ی یغه و نسیت زمین روی میزد نفس نفس که همونطور سپهر

 هستي؟؟؟ کي تو: 

 :گفت و خندید وجود این با ولي شده ایجاد هایي زخم هم پاهاش و دست روی و بود شده خون از پر صورتش

 ...بابام بچه: 

 :افتادم پیش لحظه چند ی صحنه یاد که بگم چیزی خواستم... بودم شده عصبي هم من بلکه سپهر تنها نه

 !!جنه یه اون: 

 :پرسید تر جدی سری این... کرد بلند دختره سپهر...زدم پوزخندی...کرد نگاهم ترس با دختره و بهت با سپهر

 هستي؟؟؟ کي تو: 

 :کرد ایجاد برام رو هایي شاخ که بغضي با اما... زد حرف دختره

 ثلم... جنم یه م آره... پاراتیس تو هم و سپهر تو هم... کردین تباه و زندگیش شماها که بخت بد یه... بخت بد یه: 

 اراپ... کردی جهنم و زندگیم که ساله یک به نزدیک تو سپهر... نیست قیاس قابل شماها با من زندگي اما... شماها

 ...زندگیم به زدی گند عمرم اول از تو

 :گفت بود شده ریخته بود وقت خیلي اشکاش که دختره... شد گرد چشمام

 ...میارم در سرتون رو اینا ی همه تالفي: 

 ...شد غیب... بعد و

 ...لـــعـــنتي: سپهر

 و سر میاد یادم وقتي تا من خدایا کردم؟؟؟ تباه و زندگیش چطور من کیه؟؟؟ اون... زدم تکیه دیوار به نشستم

 ...بوده اینا سپهر با کارم

 ..نداره امکان این... زدم پسش سریع که ذهنم توی اومد فکری یه بازم

 ...کرد پرت و جفتمون حواس ناله و اشک دوتا با... هه...کرد فرار دستمون توی از راحت چه: سپهر

 :گفتم سپهر به رو...برم راه راحتي به میتونستم و بود شده کمتر پام توی درد... شدم بلند

 میشناسه؟؟؟ کجا از و من کیه؟؟؟؟ این: 

 یعني ممکنه غیر این... زدم پسش ولي سرم توی اومد شوم فکر اون دوباره... انداخت باال ای شونه فقط سپهر

 ...و دهنت ببند پاراتیس وااااای... اون
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 ...سپهر ی خونه رفتیم هم با همه و دیدم رو آرش و اتاق توی رفتیم سپهر با

*** 

 ***آیناز***

 جا هی که این از بودم شده خسته... بکنم چیکار بودم مونده... بود بریده و امونم تهوع حالت و داشتم بدی استرس

 :گفت بشاشي حالت با بهراد... بودم نشسته

 کردی؟؟ انتخاب رو ات بچه اسم... آیناز: 

 :کردم نگاه بهش ای نیمه نصفه لبخند با

 ...سپند بذاریم بود پسر اگه و ناز ایل بذاریم بود دختر اگه گفته پارا ولي... نه من: 

 :کرد هم توی و اخماش

 !!!کردی گوش حرفش به که نگو پارا؟؟؟: 

 ...خوبیه دختر پارا بهراد چیه؟؟؟ مگه خوب: 

 :زد پوزخندی

 !!!پیداست اش گذشته از کال بعله اوه: 

 :کردم اخمي

 هم تو و من پس نباشه بخشش الیق اون اگه... هست بخشش الیق آدم هر که نره یادت وقت هیچ و این... بهراد: 

 بيخو به و این من... میشه عوض داره پاراتیس گذشته اینا از اصال... بگیر نظر در و جوانب ی همه همیشه... نیستم

 ...میکنم حس

 :گفت... گرفت ازم و روش و کرد اخمي

 ...نمیکنم حس طور این من ولي: 

 :گفتم ملتمسي لحن با کردنش قانع برای

 داشتي؟؟؟ برخورد باهاش بار چند چي؟؟؟ قبال اصال داشتي؟؟؟ برخورد باهاش بار چند حاال تا تو مگه آخه: 

 :دادم ادامه باز همین واسه نکردم دریافت جوابي

 اکیدت اصلي شخصیت کلمه سه تو االن... میشناختي رو پارا ی قبلي اخالق یعني نمیکني حس میگي که شمایي: 

 !!کن توصیف برام رو پارا اصلي میکنم
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 :زد پوزخندی

 ...ای زنجیره قاتل دختر یه و شق کله دختر یه دیوونه دختر یه: 

 :خندیدم

 یچه اینا... اصلي شخصیت گفتم... بهراد... نمیاوردی دووم االن تا میومد تو سر اومده پارا سر که هایي بال اون اگه: 

 ...است شکننده دختر یه و حساس دختر یه مهربون دختر یه اون. نیست پاراتیس اصلي شخصیت کدوم

 :دادم ادامه که کرد نگاهم تعجب با

 متوجه حاال تا کس هیچ... میگذره اون ذهن تو چي میدونم من... نکن خشنش و خشک ی قیافه این به نگاه: 

 ...داره افسردگي پارا نشده

 :زد عصبي ی قه قه

 افسردگي؟؟؟ به چه و دیوونه اون: 

 :گفت نیلو که بزنم حرفي خواستم و شدم تر عصبي من

 ...بیوفته پس بود مونده کم که داشت استرس انقدر امروز... موافقم رو یکي این: 

 :گفتم نیلو جواب در و شدم خیره بیرون به اخم با و گرفتم بهراد از و نگاهم

 ...ماست ی خانواده از یکي حاال پاراتیس... ترحم روی از نه... کنیم برخورد بهتر باهاش بعد به این از باید: 

 :گفت بود نشسته نیلو کنار جلو که سحر

 ...خوبیه خیلي دختر پارا... موافقم: 

 نیلو؟؟؟ تو خوده با یا کرد؟؟؟ هایي کار چه پدرام با ندیدین شماها مگه... کمــک خدایا واااای: بهراد

 :گفت خونسرد نیلو

 پسش تا سراغش نمیری بدزدن و اموالت از یکي اگه خودت تو... بود منطقي کامال من با اش دشمني و پارا کار: 

 بگیری؟؟؟

 :گفت نگران سحر یهو...نداد جوابي بهراد

 ...نمیبینم خودمون پشت و پدرام: 

 چي؟؟؟ یني چي؟؟؟؟؟؟؟: 

 ...نیست خدایا وای: نیلو
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 :نالیدم و شکمم روی گذاشتم و دستم... افتاد وجودم توی بدی ترس یهو باز

 رفت؟؟ کجا دیگه اون: 

 

 ...بود شده خورد اعصابم میزد تند خیلي قلبم ضربان... خورد زنگ گوشیم لحظه همون

 :کردم قرار بر و تماس گوشیم رو پدرام اسم دیدن بعد تعحب با

 تو؟؟؟ کجایي: 

 :کرد نگاه جلو اینه از هم نیلو. من سمت برگشت ها کله همه

 !شد خاموش موتورم ولي سرتونم پشت هیچي: 

 کجایي؟؟؟ االن... هیییي: 

 ...سرتونم پشت دیگه گفتم... اني باش اروم: 

 :کشیدم راحتي نفس

 ...باشي برهوت جنگل یه تو تنها شب وقت این ترسیدم... شکر خدارو خوبه: 

 ..خدافظ فعال بدم اطالع فقط زدم زنگ دیگه هیچي خوب... بابا نه اها: 

 ..فعال... مرسي اوکي: 

 :پرسید جا در نیلو... کردم قطع و گوشي

 شد؟؟؟ بود؟؟؟چي پدرام: 

 :انداختم باال شونه

 ...شده درست االن که بوده شده خراب موتورش هیچي: 

 :گفت و خنده زیر زد بهراد

 ...شکر و میترسیم؟؟؟مصبت چقدر کوچیک های چیز این میبیني؟؟؟با خدایا: 

 ...میزد تند هنوز اما بود شده اروم یکم قلبم ضربان... خندیدیم هممون

 :پرسید نگراني با سحر اخرم نداشت اثری هیچ ولي بشه خوب تا میکشیدم عمیق های نفس هي

 خوبي؟؟؟ اني: 
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 :گفتم دیگه عمیق نفس یه بعد

 ...میزنه تند قلبم ضربان یکم فقط...اره: 

 :گفت راحت خیال و خونسردی با

 ...است بچه بخاطر... نداره اشکال: 

 وسط اونم اکسیژن کمبود ماله پ ن پ »چي؟؟؟ که میکردم بارش تیکه تا هزار داشتم رو اش حوصله اگه هه

 «جنگله

 ...دبر خوابم که کردم خیال و فکر انقدر و کاناپه روی انداختم و خودم خسته... رسیدیم باالخره دقیقه سه دو بعد

★★★ 

 :میشنیدم صداهایي یه هپروت عالم تو

 شد؟؟ چي نمیگي چرا: 

 :شد حلقه کتفم دور و هام زانو زیر که بود دستایي هم بعد و خورد پیشونیم روی ای بوسه کردم حس

 ...میکنم تعریف برات من بیا نیلو: 

 برگشته؟؟؟ هم سپهر یني... بود پارا صدای

 :کرد راحت و خیالم سپهر صدای... کردم باز و چشمام اروم... گرفتم قرار چیزی روی

 ...خانومم بخواب: 

 :پرسیدم گرفته صدای با

 شد؟؟؟ چي: 

 :گفت و کشید دراز تخت روی کنارم

 ...عزیزم برات میکنم تعریف فردا بخواب: 

 !!خوابیدم نکشید ثانیه به و بستم و چشمام خواسته خدا از

★★★ 

 :میکردن تعریف و دیشب ی قضیه که پارا و سپهر به بودم شده نیره هیجان با

 کرد؟؟؟ پیدا و گردنبندش جوری چه سپهر نفهمیدم من بازم ولي: 
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 :گفت خنده با و گرفت ای قیافه سپهر

 ...نره در دستم از راحت دیگه تا بکنمش کاری یه گرفتم تصمیم شد گم که قبل ی دفعه از میدوني: 

 :گفت نیلو که کرد مکثي

 خوب؟؟؟: 

 :انداخت باال ای شونه

 وقتي بدیش و کنم کنترلش هم دور راه از که گرفتم فلزی زنجیر یه بعدش ولي بود نقره از گردنبندم زنجیر قبال: 

 !!!!بیرون کشیدم دستش از زمین رو افتاد دختره

 .اقااااا گردنبند دنبال رفتم بگو و خر منه.... ناکس ای: پارا

 ...نگفت چیزی و خندید سپهر

 

 ناای که جور این لبته ا...اند برگشته سالم و صحیح پارا و سپهر که بودم شاکر خدارو واقعا... زدم عمیقي لبخند

 زیچی تنها اما برگرده در سمت به ها کله همه شد باعث در صدای...باشه مونده سالم طرف نکنم فکر کردن تعریف

 ..در سمت رفت دو به که پدرامي و نیلو خالي جای و بود بسته در دیدیم که

 ***نیلو***

 در دستم از در آخر ی لحظه... ساحل لب برم که شدم بلند همین واسه نداشتم هارو اون بحث ی حوصله دیگه

 عمیقي نفس... ساحل سمت افتادم راه و دادم فشار هم روی و چشمام...شد بسته شدت به باد بخاظر و رفت

 کجا به پدرام با من کار پدرام؟؟؟؟... اینجا بودیم اومده پدرام آموزش واسه قبل ی دفعه بخیر یادش... کشیدم

 قعش از که قلبم عکس بر... میکنم بخورد باهاش سرد خیلي من اما منه ی خونه اوقات بیشتر االن اون رسید؟؟؟؟

 شفرامو و کرد فراموش و من اتفاق یه با که اوني نمیتونم چرا بکنم؟؟؟ فراموشش نمیتونم چرا... میسوزه داره اون

 نکرده اگرم میکنه؟؟؟ محبت بهم و خونم میاد هي چرا پس کرده اگه کرده؟؟؟؟ فراموش و من اون اصال بکنم؟؟؟؟

 ...سوالدوني شده منم ذهنم لعنتي اه چي؟؟؟ نداره بهم ای عالقه دیگه میگفت که شبش اون های حرف پس

 ...نشستم ها ماسه روی

 منظره... بود افتاده آب روی بود غروب حال در که خورشیدی انعکاس و...بود من قدرت منبع که آبي به شدم خیره

 ...بود شده زیبایي ی

 :هوا پریدم پدرام صدای با

 خانمم؟؟؟ چطوری: 
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 :گفتم سرد تقریبا کنم برخورد نرم باهاش داشتم دوست که میلم خالف بر... کردم پوفي

 ...مرسي: 

 :نشست ها ماسه روی کنارم

 باشیم؟؟؟ داشته مبارزه یه هستي: 

 :چشماش به شدم خیره و گرفتم دریا از و نگاهم

 میدی؟؟؟ بهم پیشنهادی همچین دریا کنار امیدی چه با واقعا: 

 :رسوند سانت چند به باهام و صورتش فاصله و زد داشتني دوست لبخند

 ...دارم شرط: 

 :گفتم مشتاق و انداختم باال ابرویي

 خوب؟؟؟؟: 

 :بکنه مورم مور نفسش ی گرمي شد باعث کشید که عمیقي نفس

 ...میگم و شرطم من بعدش بکنیم مبارزه اول بیا میشي برنده مطمني که شمایي... دیگه دیگه: 

 :گفتم خودش مثل وار زمزمه و نکردم گرفتن فاصله برای تالشي هیچ

 ...دارم شرط منم: 

 :گفت میاورد در و پیراهنش که همونطور..شدم بلند منم... شد بلند و کرد خم کمي و سرش

 کوچولو؟؟؟؟ خانم حاضری: 

 :گفت و زد لبم کنار ای بوسه ناگهاني حرکت یه در...خندیدم

 ...خانمم بخند همیشه... ها خنده قربون ای: 

 از هک وقتي کلمه این از میومد خوشم واقعا چون نتونستم ولي گفتناش«خانمم» بخاطر کنم اعتراض خواستم بازم

 ...بود من به خطاب و میومد بیرون پدرامم دهن

 ...داشتیم فاصله زیاد کمي دریا سمت برداشتم قدم

 باال و پاهام زیر های اب...داشت فاصله باهام قدمي چهار سه پدرام... عقب برگشتم کرد لمس رو اب پاهام وقتي

 ...میداد نشون البته... بود ترسیده تقریبا که کردم پدرام به نگاهي غرور با و دادم
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 :پرسید یهو

 داری؟؟؟ دوستم: 

 :گفتم و زدم پوزخندی ولي اره میزدم داد میخواست دلم اگه... شدم شوکه

 ...باشم داشته دوست رو میکنه شک خودش عشق به که و کسي تمیخواد دلم: 

 :گفت و هوا روی کرد درست اتش ی شعله چند

 ...خانم نیلوفر میگم اوریت یاد واسه: 

 :بهم شد خیره و گرفت ها شعله از چشم

 ...بود دروغ از راست تشخیص... اونها از یکي و داشتم هایي قدرت یه من: 

 گفتم؟؟؟؟ فهمیددروغ یني... کردم اخمي

 ....راسته کامال دروغ این ذهنم برای ولي... قلبمه ی واسه دروغ این... باشم گفته دروغ من که گیریم:

 ...رفتم فرو اب توی بیشتر و گرفتم فلصله ازش کمي هم من... اب توی اومد و کرد خاموش رو ها اتش... خندید

 :گفت پدرام

 ...بوده عام و خاص زد زبان قدرت در هم و خوشکلي در هم که جني یک مادرم و... بوده جن شکارچي یه پدرم: 

 :بود شده خیره اب به فقط و نمیکرد نگاهم اصال... بود رسیده کمرش تازیر اب

 از الاص یا میشده کم خیلي قدرتش ناگهاني صورت به که بوده این هم مشکلش... داشته مشکل ژنش بزرگم پدر: 

 میکرده فرار ها شکارچي از یکي دست از داشته که وقتي و رفته پدرش به هم مادرم قضا بر دست...میرفته بین

 جااون که مادرمو... میشه عاشقش پدرم اش شانسي خوش از و پدرم دست میوفته گیر... میکنه پیدا بروز مشکلش

 روز به روز مادرم و تر عاشق روز به روز پدرم... میکنه خودش با ازدواج به مجبور رو شده انسان یک به تبدیل

 ...میشده تر متنفر

 ها این از... بکنه فرار دادم حق بهش واقعا کرد تعریف وقتي و کرده تعریف برام مادرم و اش همه رو ها این

 اما... اما... نیاورد دست به هاشو قدرت از یک هیچ مادرم کرد زندگي هم با ها اون که سالي چند طي... بگذریم

 ظرمنت که مامانم...میکنه بروز هم بیشتر حتي اونو های قدرت تمام میاد دنیا به بچهاش و میشه دار بار که زماني

 این وقتي...میره و میذاره و من نبردم بودن جن از بویي هیچ من که میشه مطمن وقتي بوده ای لحظه همچین

 به زد گند که بود عشق میکردم فکر چون...شدم متنفر عشق از وجود تمام با فهمیدم جزعیات بذون و داستان

 باعث همین و بوده خسرو عاشق مامانم... داد نجات و زندگیش که بود عشق همین فهمید بعد اما مامانم زندگي

 ...باشه داشته بابام دست از فرار واسه دلیلي که بود شد
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 :گفتم... کردم پوفي

 من؟؟؟ کردن فراموش واسه بود قانعي دلیلي این واقعا: 

 :گفت سریع

 ...داشتم دوست وجودم تمام با هم باز میوفتم اگه حتي میخورم قسم خودت جونه به... نه نه: 

 ...نداره دوست و من اصال اون میکردم فکر چون شدم خوشحال خیلي... رفت قنج دلم ته

 ...نداشتم مقاومت طاقت دیگه... بودم شده نرم... شدم اب وارد اروم

 :گفت و زد لبخندی حرکتم دیدن با پدرام

 ..بردم من: 

 :گفت و خندید دید و قیافم وقتي...نکردیم ای مبارزه که ما... کردم نگاهش مات

 ...دلم عزیز عناصرمون با مبارزه نگفتم من: 

 میخواست دلم... بود مونده باز دهنم هم و بود شده گرد چشمام هم...نگفتم دروغ نشد بلند دود کلم از بگم اگه

 :گفت و بغلمکرد ها اب وسط احساسش تموم با که بکنم پدرام بار دارم فحش هرچي

 ...شرطمه نوبت حاال خوب: 

 :کرد زمزمه اروم و داشت نگه گوشم کنار و لبش

 ...کن ازدواج من با: 

 :زدم داد شده گرد چشمای با

 چــــي؟؟؟: 

 :گفت و گوشش رو گذاشت و دستش بودم بغلش تو که همونطور

 ...عزیزم شدم کر: 

 :گفتم کردمو حلقه گردنش دور و دستام

 ...جنس بد: 

 زد ای قه قه دل ته از

*** 
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 :گفت شوخي به و خندید پارا

 بخت؟؟ خونه بری میخوای یعني: 

 و گرفتم ازش و نگاهم... مبل روی شد پخش خنده از دوباره... دادم تکون تایید نشونه به سری و بهش شدم خیره

 شاد و خودش فقط پاراتیس... میگه راست ایناز... مصنوعیه هاش خنده همه که نفهمم میشد کاش... کشیدم اهي

 يناگهان تصمیم یه در...داشته تلخي زندگي واقعا اون... میسوزه حالش به دلم...نیست اصال وگرنه... میده نشون

 :گفتم

 میکني؟؟؟؟ همراهیم بگیرم چیزی ای وسیله خونه برای خواستم اگه پارا: 

 :گفت و بهم شد خیره متعجبش ای نقره چشماهای اون با

 من؟؟؟: 

 :زدم لبخندی

 باهام؟؟؟ میای تو... نمیتونه که آیناز... آره: 

 :گفت و داد تکون و سرش تند تند

 ..ممنون... نه که چرا آره آره: 

 :گفتم و برداشتم مبل رو ظرف توی از سیبي و شدم خم...باال دادم ابرو یه

 چي؟؟؟؟ واسه! ممنون؟؟؟: 

 ...دیدی عذاب خیلي آزمایشات قضیه اون توی میدونم... بخشیدی و من که این: 

 :گفتم کنم نگاهش که این بدون

 ...میکردی تالش آوردنش دست به برای باید تو و بوده تو ماله خصوصیات اون!!! میدم تو به کامال و حق من: 

 :چرخیدم طرفش به کامال سری این و زدم سیبم به ای دیگه گاز

 ...بکنیم فراموش کامال و امون گذشته االن همین از... کنیم کاری یه بیا اصال: 

 :دادم ادامه و گرفتم جلوش و دستم

 موافقي؟؟؟: 

 :فشورد گرم و گرفت و دستم

 ...کله با: 
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 :گفت من به رو پارا به نگاهي بدون و شد هال وارد سپهر لحظه همون

 ..خبراییه شنیدم: 

 :خندیدم

 ...اني سرعت به ماشاال: 

 ...باشه مبارک: 

 ...ممنون: 

 :نشست کنارم

 باشه؟؟؟ پول پر دستش میخواد و گرفته پرونده حد از بیش ازدواجتون برای پدرام میدونستي: 

 :دادم تکون تایید نشونه به سری

 ...میده بهم و آمارش آرام آره: 

 :گفت و برداشت سیبي هم سپهر

 ..بخوره تکون پدرام دل تو آب نمیذاره دیدم من که خسرویي... میکنه اشتباه داره اون: 

 ...داره دوست و پدرام انقدر خسرو که جالبه واسم.... دقیقا آره: پارا

 :گفتم پارا به رو و کردم بهش اخمي... نگفت چیزی و شد ساکت سپهر

 ..دارن دوسش خیلي هم پرهام و ارام... واال اره: 

 ...بده شانس خدا: پارا

 :گفت و کرد پارا به رو باالخره سپهر.... کردم حس و کنایش ی طنه

 ...بیاریم گیر رو گرگینه این بشه که بکشیم نقشه یه باید: 

 :گفت و گرفت خودش به داری خنده متفکر ی قیافه پارا

 ...نمیره من ی خونه به دیگه خانم گرگینه این مطمنا: 

 :گفت و شد شاد یهو

 ..خونم میرم من پس: 

 :گفت جدی و کرد اخمي سپهر
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 بود؟؟؟ متنفر ازت چقدر خانم گرگینه اون ندیدی... بموني تنها بذارم نکن فکرشم حتي: "

 خطاب و اون بامزه خیلي... خنده زیر نزنم جدی فضای اون تو تا گرفتم گاز و لبم همین واسه گرفت خندم

 ...خدایا واااای... خانم گرگینه... میکردن

 ...باشم اخمالو توی خونه همش نمیتونم من: پارا

 :گفت و کرد باز و اخمش سپهر

 ..بری جایي تنها تو نمیذارم عنوان هیچ به من: 

 ..میرم نیلو با پس: 

 :گفت و زد پوزخندی سپهر که پارا به شدم خیره شوکه

 ...گذاشت پدرامم حتما: 

 :گفت عصبي پارا

 ...صلوات روحش به: 

 :نذاشت سپهر صدای که آني جا برم که شدم بلند جام از و خندیدم

 ..ما ی خونه میای بعد به این از هم تو نیلو: 

 :گفت سپهر خوده مثل و زد پوزخندی پارا

 ...گذاشت پدرام حتما: 

 :شد جدی سپهر

 ...بکنه کاری من مقابل نمیتونه پدرام: 

 :گفتم سپهر به رو... خورده اعصابش جنون مرز تا میفهمیدم خوب... کرد اخمي پارا

 ..درصد یه کن فکر: 

 ...آیناز اتاق تو دویدم بزنه حرفي که این از قبل

 ...روانـــي: 

 :آني سمت برگشتم و گرفتم در از و روم و هوا پریدم متر شش

 اسکل؟؟؟ چته: 
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 :گرخیدم که کرد اخمي

 ...کردم هول سگ مثل... نفهم دختره.... خاااک: 

 ...عصبي چه اوه اوه

 ...عزیزم ببخشید شرمنده وای: 

 ***پارا***

 :کنم آزاد سپهر برای و هام سوال سیل که دیدم فرصت بهترین رفت که نیلو

 ...سپهر: 

 هوم؟؟؟: 

 ...میشه؟؟؟ طوری چه صدامون میشیم گرگینه وقتي ها ما: 

 :گفتم صداقت تمام با که کرد نگاهم تعجب با

 ...آشناست برام خیلي خانم گرگینه صدای آخه: 

 :بهم شد خیره جدی سپهر

 بود؟؟؟ آشنا برات صداش: 

 ...فجیع: 

 ...میشه بم کمي صدا خوب اما... میشه کار چي صدامون که نکردم دقت موضوع این به حاال تا: 

 هوم؟؟... کلف شاید و: 

 :پرسید اخم همون با مشتاق... داد تکون سری

 بود؟؟؟ کي شبیه صدای: 

 :انداختم باال ای شونه.  زدم نیشخندی

 واسم هم صداش توی نفرت... میشنیدمش روز هر انگار که جوری...آشناست خیلي که میدونم ولي... نمیاد یادم: 

 ...آشناست

 نیست؟؟؟ هات نوچه از که مطمئني...میشناسي و اون که گفت هم خودش اون: 

 :دادم تکون سر
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 ...صد در صد: 

 ...هااا بفهمیم هم پدرام راه از میتونیم... چیزی یه: 

 :گفت و شد بلند شاد که کردم نگاهش گیجي با

 ...بفهمیم میتونیم پدرام راه از... آره آره: 

 راه؟؟؟ کدوم... لطفا کن استپ دیقه یه جام عمو.... بهع: 

 :گفت و نشست گوشم ببخ اومد

 اون میدونه ناخداگاهت ضمیر صد در صد... بکنه پیدا دست ناخداگاهت ضمیر به که بکنه کاری میتونه پدرام: 

 ...کیه

 :گفتم سپهر ذوف برابر در خونسر و انداختم پا رو پا

 رهب بازم زده حرف من با که این از بعد نیست خر اون مطمنا... نمیرسه اون به دستمون دیگه ما... بفهمیم گیریم: 

 هست؟؟؟ جوری چه راهه گذشته اینا از حاال... من ی خونه

 :شد آوار سرم رو دنیا حرفش با

 ...یخ آب وان تو میری فقط هیچي: 

 :گفتم حال همون تو و اني اتاق در سمت دویدم نیلو مثل و شدم بلند

 ...کنم قبول من درصد یه کن فکر: 

 :زد داد

 ...کردی غلط تو: 

 :کردم درازی زبون و ایستادم در دم

 ...برم تا بشین: 

 :زد داد آني شدم که اتاق وارد

 ...روانــــي: 

 خبره؟؟؟ چه جا این بهع... خنده زیر زد نیلو که کرد نگاه بهشون تعجب با

 ***سپهر***
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 ...کنید اش راضي باید نداره ربطي من به: 

 ..بکنم اش راضي بخوام برسه چه بشینم کنارش هم لحظه یه حتي ندارم حوصله... خوشه دلت باو برو: بهراد

 ...داداش نمیشه راضي عنوان هیچ به پارا... ندارم حوصله منم میگه راست بهراد: پدرام

 شده چش نمیدونم که هم نیلو... بگیرم کمک ایناز از باید نمیشه بلند بخاری که دوتا این از... شدم بلند عصبي

 ...باشه نذاشته اثر اني مخ رو کنه خدا... شده جوری این صبح از دقیقا... میگیره و پاراتیس طرف همش

 اما خورد تکون هاش پلک... کردم نوازش و موهاش آروم و جلو رفتم... کشیده دراز دیدم... شدم ایناز اتاق وارد

 :نشد بیدار

 ...جان بچه بینم پاشو: 

 مني؟؟؟ با: 

 :میزد حرف بسته چشمای همون با... گرفت خندم

 بزنیم؟؟؟ قدم بیرون بریم میای... کامال... بعله: 

 :گفت اروم و کرد باز چشماشو باالخره

 ...بریم هوووم: 

 ینازآ رسیدیم ساحل به وقتي... رفتیم هم با بعد و کنه عوض و لباساش که کردم کمکش... شد بلند تخت روی از

 :زدن حرف به کرد شروع اون و نشستیم هم با و گرفت و دستم

 ...دارم دوست خیلي و بچمون حاال همین از سپهر: 

 :زدم پیشونیش به ای بوسه و زدم لبخندی

 ...خانومي بیشتر من: 

 ..سپند بذاریم بود پسر اگه و ناز ایل بذاریم بود دختر اگه میگم بذاریم؟؟؟من چي و اسمش میگما: 

 :کردم اخمي

 پارا؟؟؟ یا میگي تو: 

 :گفت و کرد اخم من از بدتر اون

 کرده؟؟؟ کار چي این مگه داری بیچاره دختر این با رفتاریه چه این هاااا؟؟؟ داری؟؟؟ تو که رفتاریه چه این سپهر: 

 :گفتم و اش آبي چشمای تو شدم خیره
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 از پارا... که واقعا کردی؟؟؟ فراموش و من پدر و مادر کردی؟؟؟ فراموش و الناز یني میگي؟؟؟؟ تو چیه اینا آیناز: 

 ...کردم کار خیلي دادم پناه بهش االن همین که این... زد کاری هر به دست ما با دشمني و بازی لج سر

 این یاد ثانیه و لحظه هر میشه باعث سردت رفتار... زجر میفهمي؟؟ میدی زجرش داری اما دادی پناه بهش تو: 

 ...ما ی خانواده با کرده کار چي که بیوفته

 تو نازای... کشیدم زجری چه من بفهه تا بیوفته یادش ثانیه و لحظه هر باید اون... نیست الیقش این از بیشتر هه: 

 ...ناکه درد چقدر بکشي خودت دست به مادرت و پدر وقتي که رو این نمیکني درک... نمیکني درک

 :فشور و گرفت بغلش توی و سرم ایناز... میکنم بغض میوفتم ماجرا اون یاد وقتي هم هنوز لعنتي... بودم کرده بغض

 ..بخشش الیق اون... ببخش رو پارا تو میکني؟؟؟ پارا و خودت با که کاریه چه این... عزیزدلم... سپهر: 

 ...دارم من که دردی نیست دردی کم... نمیتونم... نمیتونم: 

 نمیشه درست هیچي پارا نبخشیدن با... کني فراموش تا ببخش رو پارا... اما برم قربونت میدونم... میدونم: 

 ...عزیزم

 ایناز که شدم خدا شاکر لحظه اون در... میکرد نوازش و هام مو ایناز... نیاد در اشکم که میکشیدم عمیق های نفس

 ....کرد وارد زندگیم تو و

 قرار ودمخ با ناگهاني تصمیم یه در... تو بریم که شدیم بلند هم با و شد بلند آیناز نشستیم که ساعتي نیم بعد

 ...میشه که ایشاال... بکنم راضي رو پارا خودم که گذاشتم

 

 *** بعد ماه یک*** 

 :گفتم متعجب

 چي؟؟؟؟؟؟: 

 :گفت خیال بي و انداخت باال ای شونه پارا

 ...کنم گوش تو های ر غر به که این از بهتر یخ وان یه توی بندازم و خودم که این: 

 کردی؟؟؟ قبول یعني: 

 ...گمونم به: 

 ...بکنم هماهنگ پدرام با میرن من پس... شکرت خدایا وااااای: 
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 :گرفتم و پدرام شماره و برداشتم و گوشیم و شدم بلند وصف قابل غیر خوشحالي با... زد لبخندی

 خوبي؟؟؟ سالم: 

 شادی؟؟؟ شده چي... ممنون سالم: 

 ...بکنم راضي رو پارا تونستم ماه یه بعد باالخره... اشه لحظه یه واسه شاد: 

 اضرح ظهر از بعد تا و وسایل من بدیم انجام و کار تر زود چه هر بهتره پس... گیره چشم قابل پیشرفتت... آفرین: 

 ممیترس آخه باشه باش آماده بگو سحرم به... هااا بیای خودتم بیاره نازک شلوار و تاپ یه بگو پارا به... میکنم

 ...بچسبه و من یغه بیار بعدش بیاد پارا سر بالیي

 :گفتم و خندیدم

 ..خدافظ دیگه برم من... باشه باشه: 

 ...خدافظ میبینمت: 

 زنگ و کردم استفاده فرصت از منم بره که شد بلند پارا... گفتم پارا به و پدرام حرفای تمام و کردم قطع و گوشي

 مشکوک گرگه خانم تا برگردیم شهر قائم به پدرام و پارا و نیلو و من که شد قرار پیش ماه یه از... آیناز به زدم

 ..آیناز پیش بابل رفتن هم بهار و بهراد و آرش... نشه

 ...سالم: 

 خانمم؟؟؟ چظوری... نازم ماه ماهِ روه به سالم: 

 ..میزدني شاد شده چي چطوری؟؟؟ تو... ممنون: 

 :صدا پر و بلند... خندید

 ..کنم راضي و پاراتیس تونستم ماه یه بعد باالخره: 

 :گفت و شد شاد هم اون

 ...عالیه این: 

 باباش؟؟؟ خوشکل از خبر چه اینا خیال بي خوب... تر طرف اون عالي از چیزی یه: 

 :گفت ناراحتي با یهو ولي... خندید

 ...سوم نه ششممه ماه میکنه فکر ببینه و من کي هر... شده زیاد خیلي وزنم... سپهر: 

 :بودم ام بچه ی دیوونه حاال همین از... میخندیدم و میکردم گوش آیناز های غر غر به لذت با
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 تونستن هم سوم ماه تو شاید گفت... بزنیم دکتر به سر یه امروز گفت بهار... میشه اضافه وزنم به هم روز هر: 

 ...بدن تشخیص رو بچه جنسیت

 باشه بدیا خبر من به چیه بچه فهمیدی تا ایناز...عمره های روز بهترین از یکي امروز... گرم دمت خدایا وااای: 

 خانومم؟؟

 ...بخورم غذا میخوام گشنمه دیگه برم من خوب... چشم: 

 ..که بود ات گشنه زدم زنگ تو به وقت هر من آیناز وای: 

 :خندید

 ...میخورم بچه برای که نمیخورم خودم برای من: 

 !!بشه خراب هیلکت اگه یارم در روزگارت از دمار من ولي عزیزم بخور برو خوب... بعله بعله: 

 ..خدافظ چشـــم: 

 ...عزیزم خدافظ: 

 ...هچی ام بچه بفهمم شب تا ممکنه که نمیشه باورم اصال... خدایا وای...شکرت خدایا... کردم قطع گوشي لبخند با

 حوله بهراد... نشه پخش زمین روی تا هاش شونه روی گذاشتم و دستم... اومد برون ها یخ و ها آب توی از شتاب با

 زانوهای پشت انداختم و دستام آروم... نلرزه که کرد متعادل رو بدنش دمای هم پدرام و اش شونه روی انداخت ای

 و رفتم بیرون حمام از... نمیومد بیرون ازش صدایي چون بود شوک تو هنوز انگار... آوردمش بیرون آب از و پارا

 :کرد باز زبون باالخره... مبل روی گذاشتمش

 ...کیه فهمیدی که بوگو... سپهر: 

 :پرسیدم مقدمه بي... بهش کردم پشت و نشستم مبل پایین

 کیه؟؟؟ صبا: 

 :کرد کرد و گوشم دادش صدای

 ...ممکنـــه غیـــر این چــــــي؟؟؟؟: 

 تگرف دستش توی و سرش...بود ریخته پیشونیش روی کوتاهش موهای... ایستاد روم به رو و شد بلند مبل روی از

 :گفت و

 درسته؟؟؟ میگذره موضوع اون از سال یک حدود االن... واستا دیقه یه: 
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 :دادم تکون سری

 میکنم؟؟؟ نگهداری گرگینه یه ام خونه تو دارم که تمامه ساله یک من... خدایا وااای: 

 کیه؟؟؟ صبا بگو فقط نگو ور و شر... پارا: 

 :داد جواب پدرام پارا جای به

 ..کنم پیدا نجات پارا دست از کرد کمکم که کسي... سامان و سیامک خواهر: 

 گفتم؟؟؟ چي من مگه: پارا

 :گفت بهراد که نگفتم وچیزی انداختم باال ای شونه

 ...برسه بهت صبا دست نذاریم میگتي فقط... فقط: 

 ...منه ی خونه تو اش بچگي از اون ممکنه غیر این نه است؟؟؟؟ گرگینه اون صبا یعني... یعني: پارا

... بگم چیزی من که این بدون... سپهر ی خونه آورد و من یادمه... میشناخت مارو ی همه اون... ممکنه چرا: پدرام

 ...شد چي یهو نمیدونم اما... بکنم آشنا سپهر با و اون عوضش در تا کرده کمکم گفت بهم اون

 متر رو خونه عرض و طول که طور همون... میکردم کنترل و خودم داشتم زور به... بودم عصبي فجیع... شدم بلند

 :گفتم میکردم

 سالشه؟؟؟ چند: 

 کي؟؟؟: پارا

 ..صـــبـــا: 

 :گفت زود دادم صدای از ترسیده

 :11... 

 رنگیه؟؟؟ چه چشماش: 

 ...آبي: 

 کشت؟؟؟ کي و سامان و سیامک: 

 !!!گرگینه همون: 

 کشته؟؟؟؟ و برادرش اون یعني: پدرام
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 گذاشتم شب اون چرا اصال... خوردم دست رو ساله 11 بچه از ساله 42 - 4۵ نه که نمیشه باورم اصال... خدایا وای

 ...بره

 جنه؟؟؟ صبا: 

 ...نیمه البته... آره: 

 :پارا به شدم خیره

 چطور؟؟؟: 

 :زدم داد

 میکرد؟؟؟ زندگي کجا صبا هاااا؟؟؟ نشدی؟؟؟ مشکوک دختره اون به درصد یه حتي چطور: 

 :گفت و داد قورت و دهنش آب

 !!من ی خونه تو: 

 نیست؟؟؟؟ خونه صبا چرا که نشدی مشکوک درصد یه چرا احمق ی دختره آخه: 

 :زد داد هم اون سری این

 حشه*فا یه به که معلومه سری باال آقا هیچ بدون اونم باشه تنها دختر یه وقتي!!! نزن داد انقدر لـعـنـتـي: 

 ...میشه تبدیل

 :گفتم آروم من سری این

 شدی؟؟؟ حشه*فا تو مگه داشتي؟؟؟؟ سر باال آقا تو مگه: 

 ...میشم رواني دارم... خدا تورو بسه سپهر: 

 :گذاشت دهنم روی و دستش پدرام که بزنم حرفي خواستم

 ...هست عصبي کافي اندازه به خودش اون... پسر بسه: 

... خورد زنگ گوشیم لحظه همون تو... مبل روی نشستم و کردم عصبي پوفي برداشت که دهنم روی از و دستش

 :آینازه خدایا وای

 آیناز؟؟؟ جونم: 

 ...سپـــهــــر: 
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 :گفتم بغضش پر صدای بخاطر تعجب با

 شده؟؟؟ چي جونم: 

 :گفتم ترسون... گریه زیر زد

 ...بزن حرف نکن گریه لعنتي د شده؟؟؟ چي بگو عزیزت جونه آیناز: 

 ...ســپـــهر... من... سپهر: 

 :گفتم آروم ولي درد و سپهر بزنم داد میخواست دلم

 ...آیناز بگو... نفسم جانم: 

 ...بچه: 

 :گفتم ترسون

 افتاده؟؟؟ بچه واسه اتفاقي شده؟؟؟؟ چي بگو المصب آیـــناز: 

 ...نـــه: 

 :کشیدم راحتي نفس

 پس؟؟؟ شده چي: 

 ...دارم دوقلو من سپهر... نیست یکي بچه... بچه: 

 چشمام از اشک که خندیدم انقدر... خنده زیر زدم بعدش اما بهت تو رفتم آیناز حرف بخاطر ثانیه چند واسه فقط

 :هوا رفت شد فوت باره یک به ها نگراني و ها ترس اون ی همه... اومد در

 ...الهي بگیری یرقان... مار زهر درد کوووفت ای... جنس بد... نامرد نخند سپهر: 

 ...میشم بچه دوتا بابای یهو جووووونم ای... میکني گریه موضوع این بخاطر که خلي خیلي آیناز... خدایا وااای: 

 ....خدافظ بخورم غذا برم من اصال... منه واسه بدیش... مررررض: 

 و ها بچه مبهوت های قیافه متوجه اومدم که خودم به... خوردنه غذا حال در همش ماشاال... خنده زیر زدم با

 :گفتم و برداشتم گوشم کنار از و گوشي...شدم موبایلم بوق صدای

 ...میشم بچه دوتا بابای دارم: 

 :گفت خنده با پدرام... شد گرد همشون چشمای
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 ...شادی انقدر بفهمه اگه میاره در و پدرت آیناز: 

 ...میشه بد خیلي آیناز واسه البد... بگردم الهي: پارا

 :گقتم پارا به رو... دادم باال ابرو یه پارا مهربوني از متعجب

 ...میخوای اگه البته... پاشو: 

 بری؟؟؟ میخوای کجا: 

 ...آیناز پیش: 

 :آیناز ویالی رفتیم هم با و شد بلند و داد تکون سری

 کجایي؟؟؟؟ بانو آیـــناز: 

 :اومد آشنا نا تقریبا صدایي...بود شده تنگ آیناز واسه جوری بد دلم دوری ماه یک بعد

 ...سپهر آقا سالم: 

 :کردم نگاه بهار به تعجب با

 ...شدیم مزاحمتون که شرمنده واقعا هستین؟؟؟ خوب... خانم بهار سالم: 

 و خودم ثانیه از کسری تو و کردم نگاه بود ایستاده آشپزخونه دم که پارا به ترس با... اومد «هـــــي»  صدای

 که کردم دنبال و نگاهش خط بود شده خیره جایي به و دهنش روی بود گذاشته و دستش پارا... رسوندم بهش

 :زدم داد پارا از بدتر خودم

 ...خداااا یا: 

 به پارا ی خنده صدا با...شده وارد شوک بهم خیلي امروز... شکر خدارو خوب ولي... این اال داشتم و چي هر انتظار

 :گفت عصبي ایناز... اومدم خودم

 ...میخورم نفر سه جا به من خوب میخندی؟؟؟ چي به مرض: 

 :گفتم و کردم بغلش پشت از... بود شده چاق افتضاح که آیناز سمت رفتم و خندیدم منم

 عزیزم؟؟؟؟ خانم چطوری: 

 :گفت بود غذا از پر هاش لپ که همونطور آیناز

 ...مرسي خوبم: 

 :گفتم آروم... گذاشت تنهامون و بیرون رفت پارا... نشستم کنارش و بوسیدم و موهاش
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 میکردی؟؟؟ گریه چرا: 

 :گفت خونسرد و انداخت باال ای شونه

 ...خونه تو چه شکمم توی چه.. سخته خیلي بچه دوتا داری نگه... میترسم آخه: 

 صدای که رفتم دنبالش ترس با... شد خارج آشپزخونه از سرعت به و عقب زد و من یهو اما بوسیدم و پیشونیش

 :کرد جلب خودش به و توجهم بهار بلند

 ....بزنه هم به و حالت عطرش که نشو نزدیک کسي به میخوری غذا داری وقتي گفتم دفعه صد: 

 بمونم آیناز کنار میخواستم شب اون...کردن عاصي و آینازم که برم وروجک دوتا اون قربون من الهي... خندیدم

 که کرد پیدا ادامه انقدر کارش این... دستشویي سمت میرفت جت سرعت به اون میشدم نزدیک بهش تا اما

 ...خونه رفتم پارا بدون و شدم عصبي

 هرمظ از بعد عصبانیت که بخشه لذت برام انقدر هام بچه وجود... انداختم مبل روی و خودم و کشیدم عمیقي نفس

 فکر جوری این خودم البته... بود شده بهتر پارا با رفتارم ماه یک این تو... نخودن آدم یه شدم و کردم فراموش و

 تنفرم پارا از قبل اندازه به دیگه میفهمم خودم که اینه مهم... نیست مهم... نکردی تغییری میگه پدرام ولي میکنم

 ...نیستم

 خدای وای... بوی...بوی... میکردم حس بوهایي یه... شدم سیخ ناخداگاه... گرفت بر در رو خونه عجیب سرمایي یهو

 چه حاال... جاست این نیلو میکردم حس... نشست وجودم توی ترسي یهو چرا نمیدونم... نیلوفره عطر بوی من

 میکنه جدا بدنش از و روحش وقتي نیلو که این راجب پدرام... خدایا بفهمم؟؟؟؟ جوی چه بشم؟؟؟؟ مطمن جوری

 ....بفهـ جوری چه لعنتي... میگیره سرما جارو همه که بود گفته... بود گفته بهم

 یه و کردم باز آخر تا و آب شیر... شد سرد باز اما بود متعادل دما اول... آشپزخونه توی رفتم و شدم بلند جام از

 ...شدم خیره درستم کامال حدس به بودم ایستاده که همونطور... ایستادم گوشه

 :شدم عصبي... موند معلق هوا روی «کن کمکم سپهر»  صورت به و اومد باال ها آب

 کنم؟؟؟ کمکت طوری چه... نیلوفر نرسه تو به دستم من مگه: 

 :پرسیدم کنجکاوی سر از... اومدن در «ام خونه گاراژ بیا»  صورت به و دادن شکل تغییر ها آب باز

 افتاده؟؟؟؟ برات اتفاقي چه: 

 «آورد گیرم تنها گرگینه: » 

 ...نرید جایي تنها گفتم دفعه صد: 
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 رو لونی جون بي جسم با که رسوندم نیلو خونه گاراژ به و خودم ثانیه از کسری در و بستم و آب شیر و شدم بلند

 ...شدم رو به

 ***نیلو***

 شدن بسته محکم صدای یهو... میخواست توپ خواب یه دلم... دادم ماساژ و چشمام و شدم پیاده ماشین از

 چشماهای... باشه سالش 11 - 11 میخورد... دیدم دختر یه که کردم باز و چشمام... آورد خودم به و من ماشین

 :انداخت تنم به لرز آبیش

 ...خانم نیلوفر سالم: 

 هستي؟؟؟ کي تو: 

 :بست نقش لبش روی پوزخندی که رفتم عقب قدم یه

 نگفتن؟؟؟ تو به هنوز ببینم... فهمیدن خوب که پارا و سپهر: 

 یا قه قه دختره... بیوفتم راحت خیلي شد باعث بلندم پاشنه های کفش... داد هل عقب به و من و اومد جلو سریع

 :زد

 ...زیزمع سنگینه تو واسه کلمه این... گرگینه به برسه چه نیستي هم گربه یه تو هه ای؟؟؟؟ گرگینه یه واقعا تو: 

 :نشست قدیم یه توی و اومد

 !!کني ازدواج میخوای شنیدم راستي: 

 :داد ادامه دختره...آب قطره یه وجود کردن حس بخاطر... ترس از نه... بستم و چشمام

 ...بگیری ازدواج مراسم میخوای اوضاع این وسط که گفت تحسین شجاعتت به باید یعني: 

 و در چرا... خر دختره... کرد آوار سرم رو رو دنیا داد گاراژ در که بدی صدای که میکردم هایي حس داشتم کم کم

 بست؟؟؟؟

 ...عناصرتونه کنترل من برابر در شماها سالح تنها: 

 :کردم باز زبون باالخره

 !!!بازیته دیوونه ما برابر در هم تو سالح تنها: 

 شدم بلند بالجبار... شد کشیده موهام حرفم شدن تموم با

 :زدم داد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

85 

 

 ...رواني نکن: 

 باعث بازم اما پیچید سرم توی بدی درد... پایین خوردم لیز جا همون... کرد ولم و دیوار تو کوبوند محکم و سرم

 :بشم الل و بیارم کم که نشد

 نفع هب کني؟؟؟ علم قد و ایستي به رئیست مقابل در میتوني کردی فکر برسي؟؟؟ کجا به کارات این با میخوای: 

 ...کن تموم و بازی مسخره این خودته

 :زد داد

... رسپه بعدشم و کرد جهنم و زندگیم اول از که پاراتیس... ندارم کاری هیچ مصرف بي توی با من... و دهنت ببند: 

 ...ندارم کاری گرگینه جوجه توی با

 :زد خبیثي لبخند و ایستاد یهو

 پسر؟؟؟ یا دخترن سپهر های بچه نظرت به: 

 ...دهنتو ببند: 

 :زد داد من از بدتر

 کوچولو؟؟؟؟ خانم چرا: 

 :زد ای قه قه

 اربذ زوده هنوز االن ولي... جاست به خیلي ترس بگم باس هه هووووم؟؟؟ بیارم؟؟؟ سرشون بالیي میترسي نکنه: 

 ...بشن بزرگتر یکم

 :گفتم عصبانیت از لرزون صدای با

 و روزگارت بیاد بچه دوتا اون سر بالیي میخوام فقط میخورم قسم کسم ترین عزیز جونه به...  خدا خداوندی به: 

 ..میکنم سیاه

 :زد پوزخندی

 وت رو جوجه دوتا اون من که مطمني و ایستي به من مقابل در نمیتوني میدوني که تو میخوری؟؟؟ پوچ قسم چرا: 

 میخوری؟؟؟ قسم چرا اوصاف این با... گذاشتم ام نقشه

 در زیر از رو آب نامحسوس حرکت یه در و کردم استفاده فرصت از... چرخیدن ماشین دور به کرد شروع دختره

 :گفت و خنده زیر زد دید و حرکتم وقتي... کردم حلقه طناب صورت به دختر دور سرعت به و کردم وارد

 ...بود محشر کارت... آفرین: 
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 وگرن.. .بکنه تمرکز بذارم نباید... جنه یه که اینه میدونستم اون از که چیزی تنها... بست و چشماش حرف این بعد

 به رو آب ندار اثری هیچ دیدم وقتي... تر سرد هم رو آب و کردم بیشتر رو طناب فشار... بکنه غلطي هر میتونه

 رو هیکلم تمام و بیاد سمتم به سرعت به آب که شد سبب همین و شد سبک راه وسط اما کشیدم خودم سمت

 ...سرده چه قمر یا... بکنه خیس

 ...من واسه کوچولویي... هاه: 

 !!میدونه تر کوچیک خودش از هیلک و سن این با و من... حرفش از گرفت خندم

 همون و شد ور حمله سمتم به که بودم شده شده دختره مات... بیاره دووم خندم نذاشت شنیدم که صدایي ولي

 :گفت میزد و من که طور

 ...نداشتم تو با کاری: 

 :گفت کرد بلندم که طور همون... سمتم اومد و نشد بیخیالم... شدم زمین پخش که زد گونم به مشتي

 ...شدی متحد ها اون با تو... نذاشتي خودت ولي: 

 ارچه هر جا لعنتي... بگیرم فاصله اون از که کردم سعي و زدم دادی... پایین آورد وجود تمام با و برد باال و دستش

 رتپ و اون و شدم گرگینه یک به تبدیل هم من بگیرم فاصله نمیتونم که دیدم وقتي... بود مونده چنگاهش تا

.. .شد بلند دختره... رفتم گوشه یه به لنگون لنگون... شد زمین پخش و ماشین در به خورد محکم... عقب کردم

 بي هه چي؟؟؟ من ولي شده تبدیل گرگینه به که ساله یک نباشه چي هر هه.. بود شده مند قدرت خیلي اون

 ...خیال

 چیه؟؟؟؟ ندارم کاری تو با ی جمله معني نفهم: 

 :آورد در و جیبش تو کرد و دستش

 ..صفتي سگ موجود یه فقط دوتا اون مثل و نداری لیاقت تو که دیدم ولي...بدم بهت و این میخواستم: 

 و دگردنبن دختره بود؟؟؟ رفته یادم چرا لعنتي... شدم خیره گردنبندم به میدید تار اشک بخاطر که چشمایي با

 از و انرزیم ی همه گردنبند دیدن با... درد جز نکردم حس هیچي دیگه... من سمت اومد و جیبش توی گذاشت

 دهش تر قوی خیلي اون... ایستم به وانير ی گرگینه یه ی جلو نمیتونستم میخواستم هم اگر حتي... دادم دست

 ...بود

... بشه جدا بدنم از روحم نباید نه نه نه... نه خدایا وااااااای.... کردم سرما احساس که زد و من انقدر گرگینه

 بکنم؟؟؟ غلطي چه حاال... لعنتیـــــــ

 ...شد جدا تنم از روحم آخر از و کنم تمرکز نشد کردم سعي چي هر
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*** 

 سرم ی باال پدرام... کنم باز و چشمام از نیمي و بشم کنجکاو میشد باعث میکرد نوازش و موهام روی که دستي

 :گفت لرزون صدای با که زدم بهش لبخندی... بود نشسته

 ...احمق ی دختره اون به لعنت: 

 :گفت و اتاق توی اومد سرعت به سپهر... زد صدا و سپهر و شد بلند

 نیلو؟؟؟ خوبي: 

 :گفتم و دادم تکون سری

 ...آره: 

 :زد پوزخندی و نشست کنارم سپهر

 گذاشته و گردنبندت... داره رو بچه دختر یه لطیف ی روحیه بازم اما بده نشون خشن و خودش چقدرم هر اون: 

 ..بود رفته و کنارت بود

 :گفتم و کردم صاف و صدام... نشست لبم روی لبخندی

 ...قویه خیلي اون: 

 :داد تکون تایید نشونه به سری

 ...میکرده کار سال یک این تمام تو معلومه... اره: 

 :گفتم نگران و افتادم ماجرایي یه یاد یهو

 ...خطره در بد هات بچه جونه... سپهر: 

 :داد تکون سری بازم

 ...وگرنه... نیاره هام بچه سر بالیي امیدوارم فقط... فهمیدم داد و حالگیش خبر ایناز که ای لحظه همون از: 

 ...داد بیرون عصبي و نفسش و نداد ادامه دیگه

 میدونه؟؟؟ رو ایناز جای نظرت به: 

 :دادم ادامه... انداخت باال ای شونه

 خوده... هستن پرهام و ارام هم و دارن زیاد خدمتکار هم اونجا نیست؟؟ خوب پدرام مادر پیش ببریمش نظرت به: 

 ...هستن که هم ارمیال و خسرو
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 :انداخت باال ابرو

 بسپارم؟؟؟ اون به رو ام بچه و زن برم که داره من به ربطي چه ارمیال... کنم درگیر اونارو نمیخوام... نوچ: 

 :گفت و شد بلند

 ...میکنیم بچه دختر اون اوردن دست به واسه هایي فکر یه داریم پارا با: 

 :گفتم بشه خارج اتاق از اینکه قبل

 ...دیدم رو گرگینه اون اصلي قیافه من... سپهر: 

 :کرد بهم نگاهي و ایستاد در دم

 ...دیدیم رو صبا اصلي ی قیافه هممون: 

 لخت موهای... بود خوشکل واقعا اون که میبینم میکنم دقت که حاال... میومد بهش هه بود؟؟؟ صبا اسمش پس

 هم اش کشیده و ظریف اندام... بود شده همه زبانزد که هم ابیش چشمای... سفید لطیف پوست با داشت مشکي

 ذات انقدر که دختری همچین حیفه... بود محشر گفت میشه فقط کلمه یه در.. میکرد جذب و هرکسي های چشم

 ...داره خرابي

 که خوب... کرد کجي دهن بهم ایم نقره های چشم ایستادم که اینه جلوی... بودم خودم اتاق تو... شدم بلند جام از

 ...کرد خر نمیشه نوچ... پووووف...بردارم داشتم دوست اصال ؟؟؟؟؟.چي

 ...مکرد برقرار و بود پارا طرف از که و تماس تعجب با... بگم و کرد خر نمیشه که این دلیل نذاشت گوشیم صدای

 .سالم: 

 خوبي؟؟؟کجایي؟؟؟ سالم: پارا

 ...بهتره اولشم روز از که این ولي باشه کبود صورتم نصفه داشتم توقع هه... افتاد خودم به اینه تو نگاهم

 ...ام خونه... مرسي: 

 :گفت وصفي قابل غیر ذوق با یهو

 دخترن؟؟؟ هر ایناز های بچه فهمیدی: 

 ...کردن پیدا خاطرخواه کلي نیومده هنوز وروجک دوتا این بگردم الهي... جاااان ای: 

 ...الناز و ناز ایل بذارن و اسماسون قراره تازه... خففففففن: 

 ..قشنگه: 
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 خرید؟؟؟ بریم باهم میای راستي... اوهوم: 

 :گفتم نداشتم حوصله اصال که این با

 کي؟؟؟ ولي بریم موافقم: 

 ..تو اون پوسید دلش اخه بیارم میخوام اینازم چطوره؟؟؟ دیگه ساعت یه تا: 

 کردی؟ هماهنگ سپهر با: 

 ...بکشه صبا جای به و من نگم اگه ترسیدم خرابه کله بس... بابا اره: 

 :گفتم...خندیدم

 نداری؟؟؟ کاری خوب دقیقا: 

 ..خدافظ قربانت نه: 

 ...خدافظ: 

*** 

 کشونت به تک عاشق که بود باز های مجلسي لباس بیشتر... کردیم نگاه هارو مغازه یکي یکي و شدیم پاساژ وارد

 :اومد ایناز صدای یهو که کنم اشاره لباس یه به میخواستم و ایستادیم مغازه یه ویترین جلوی... شدم

 ها؟؟؟؟ بچه وای: 

 و ندیدیم مشکوکي چیز اما کردیم نگاه ویترین به هم ما ویترین به شده خیره دیدم که کردیم نگاهش ترس با

 :فهمیدم و ایناز درد حاال... غافل دل ای که کنم اعتراض خواستم

 ...وااااای ای: 

 :گفت بود نشده متوجه هنوز که پارا

 ...بگید منم به شده؟؟؟ چي: 

 :گفتم خوردی اعصاب با

 ...بنداز خودمون به نگاه هم؟؟؟ها؟؟؟یه با اونم خرید اومدیم شدیم بلند نفسي به اعتماد کدوم با تو و من: 

 ...کردم حس پارا و خودم روی هارو بعضي ی خیره های نگاه که کردم نگاه اطراف به گفتم و این تا

 ...چیه جریان فهمیدم حاال... واای ای: 
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 :گفت و سمتمون اومد شده خیس موهای با پسر یه یهو

 کنم؟؟؟ کمکتون میتونم: 

 :گفت جوابي حاضر با ایناز

 ...نداشتیم اومدن قصد ما البته که مغازه توی اومدیم که وقتیه واسه کردن کمک واال: 

 :شد خیره پارا به و زد زشتي نیشخند پسره

 ...نداره تو و بیرون حاال: 

 :گفتم ششمم حس اساس بر

 ..نیستین مغازه این فروشنده اصال شما... که داره فروشنده خیر و فروشنده باشه نداشته تو و بیرون اگه حتي: 

 :گفت و نباخت و خودش اما کرد کپ پسر

 ...اینجا اومدم بیشتر اینایي واسه راستش... قبول باشه: 

 :زد پوزخندی پارا

 ...نیست شما با بیشتر اشنایي مشتاق ما جمع تو کسي مطمئنن: 

 :گفت دلیل بي باز پسره

 ...باشن متشابه انقدر که ندیدم و کساني حاال تا... جالبه خیلي نفر دو شما شباهت: 

 کرف موضوع این به چرا واقعا... نمیزنیم مو پارا و من... بود ما مشکل همون این دقیقا... بیرون دادم و نفسم ترس با

 بودم؟؟؟ نکرده

 ...ندیدی همزاد دوقلو بگو و بیا داداش هه: ایناز

 القب نکه)میکنه زندگي سپهر با داره ماه چند هااا ادمیه عجب ناکس... ایناز به شدیم خیره هم پارا و من سری این

 ...شده خودش مثل( میدیدن و هم سال به سال

 ...دار خدانگه بریم دیگه ما... خب: ایناز

 قیافه...خنده زیر زدیم هممون تو رسیدیم تا... مغازه یه تو برد بلند های گام با و گرفت مارو دست حرف بدون

 ..بود دیدني پسره

★★★ 

 ***سپهر***
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 :تو اومد خندون ی چهره با... نشستم کاناپه روی خونه به پارا ورود با

 ..میرغضب جناب بر سالم: 

 :زدم کجي لبخند

 نیوفتاد؟؟ اتفاقي: 

 :شد لتبدی واقعي کبخند یه به کجم لبخند... کردن تعریف به کرد شروع و نشست کناری کاناپه روی اومد ذوق با

 !زد حرف جوری این پسره با که دیده دور و من چشم ایناز: 

 ...برداری غیرت تیریپ نکرده الزم... باو برو: 

 :گفتم جدی صدای با... شد جدی ام چهره

 ترسیده روز هر من و میشن تر بزرگ و بزرگ روز هر من های بچه... بگردیم صبا کردن پیدا واسه راهي یه باید: 

 ...تر

 ...هات بچه از حفاظت واسه بکنم کار همه میدم قول من باشه... نگرانیم ماها ی همه... میکنم درکت: 

 :گفتم میکرد بیداد صدام تو که نگراني با... رفت و شد بلند

 ...نیست من ترس و نگراني درصد یه نگرانیتون: 

 که و ایناز حرف کاش... بود بزرگ خیلي اخه... داشتم خونه از کلي نقشه یه... کارم اتاق توی رفتم و شدم بلند

 ...بود تر راحت االن خیالم صورت اون در چون... میکردم گوش باشیمو داشته کوچیک خونه میگفت

 :گفت...شد ظاهر کنارم پارا یهو

 ...نه یه میاد گیر نخي سر ببینیم تا بزنیم من خونه به سر یه باید اول: 

 نداری؟؟ خونت از ای نقشه... خوبیه پیشنهاد هوم: 

 داره؟؟؟ نقشه به احتیاجي دیواری چهار یه تظرت به بعد کوچیکه من خونه بابا نه: 

 :زدم کجي لبخند

 ...بریم بزن... نه: 

.. .بود شب همون مثل دقیقا... بودم پارا ی ریخته بهم ی خونه تو کردم باز وقتي و بستم و چشمام حرف این بعد

 :نیومده اینجا به اصال صبا یعني پس

 ...هاست این از تر خط هفت اون... نکرده تفاوتي هیچ که نخورد و ظاهرش گول: 
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 :گفتم و دادم تکون سری

 ...صبا اتاق: 

 :گفت و کرد اشاره دری به که بود نشده تموم حرفتم هنوز

 ...زمین زیر میرم من!!! جاست اون: 

 کجا؟؟؟: 

 :زد نیشخندی

 ...میزده سر پدرام به صبا نمیشه باورم اصال... بودم انداخته گیر و پدرام که جایي همون: 

 ...داشته برنامه قبل از معلومه... اره... اها: 

 بود عکس یه وسطش که بود شده وصل قلب یه در روی... در اون سمت رفتم منم... رفت و گفت ـي «اوهوم» پارا

 مطمنم... دختره ولي بودن سامان و سیامک دادم تشخیص راحت رو پسرا... بودن پسر دوتا و دختر یه توش که

 دیدم؟؟؟ کجا و دختر این من خدایا وای اشناست؟؟؟ اش قیافه انقدر چرا ولي... ولي صباست

 ...شد عکس توی ی ابي چشم دوتا میخ چشمام که تو برم خواستم و شدم خیال بي

 !!دختر یه به خوردم که میشدم رد سرعت به داشتم بودن بحث و جر مشغول که آدمي همه اون بین از

 :نشستم سریع... شد زمین پخش بود الغر بس از

 !!میخوام معذرت. ببخشید ـ

 :میشد شیطونش آبي چشمای میخ آدم... وای... کرد بلند رو سرش

 ..فرهمند آقای نداره ایرادی ـ

 دیدم؟؟؟ کجا و دختر این من خدایا... چشماش بود آشنا واسم خیلي خیلي خیلي... گرفتم چشماش از و نگاهم

 !!اجازه با... بازم شرمنده ـ

 کجا از و من میدونست؟؟؟ کجا از و من فامیل اون... زد خشکم یهو که جلو رفتم قدم چند... رفت کنار راهم جلو از

 کیه؟؟؟ اون میشناخت؟؟؟

 رفت؟؟؟ کجا کوش؟؟؟... شدم رو به رو خالیش جای با برگشتم تا ولي بپرسم ازش تا برگشتم سریع

 نای بین از بره زود انقدر ممکنه چطور... نبود که نبود ولي ببینمش افراد بین بتونم شاید تا کشیدم سرک

 ...کردم عذرخوهي کلي سریع کردم پیدا و موکلم تا... برسم کارم به تا برگشتم و شدم بیخیال جمعیت؟؟
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» 

 ی چهره... بوده اشنا چرا میفهمم حاال... بود اشنا برام که همون... دادگاهِ توی دختره همون... همون که این...این

 اه... دادگاه بود اومده من دیدن بخاطر اون کنم فکر... کنم فکر... شب اون از بوده مونده ناخداگاهم ضمیر تو اون

 ...لعنتي

 شده بچه دختر یه کنم باور نمیتونم هم درصد یه حتي اصال... زدم پوزهندی... شدم اتاق وارد هم در اخمای با

 ...من های بچه واسه تهدید

 ...خندیدم دل ته از واقعا دیگه کمد این دیدن با... بود عروسک از پر کمد یه... داشت ابي_صورتي تم اتاق

 سنش سال 11 با... دختر اون به لعنت... کرد جلب و نظرم کاغذی که سمتش رفتم... بود ابي میز یه تختش کنار

 ...باهوشه خیلي خیلي

 ...سپهر اقا سالم »

 ویرون هاتو بچه اتاق که نکني خراب و چیزی باشه حواست... عزیزم اتاق تو اومدی من کردن پیدا واسه میدونم

 ...جون الفا میکنم

 هی فقط که جنین دوتا مخصوصا... ندارم خودم از تر کوچیک به کاری من... نباش ها اون نگران... هات بچه گفتم اوه

 نمیدارم بر دست نگیرم دوتا شما از و انتقامم تا من... باشه پارا و خودت به حواست.... ولي... همن کنار خون مقدار

 شد؟؟؟ حالیت

 ...«زیاد عزت

 وجود هب قلبم تو کوچولو امید ی روزنه یه حال این با اما... کنم کنترل و خشمم بتونم میکشیدمتا عمیق های نفس

 هل ثانیه از کسری در و شد کشیده دستم توی از کاغذ... باشه نداشته کاری هام بچه به واقعا که کنه خدا... اومد

 ...شد

 ...نکن گوش دختر این حرف به درصد یه: 

 :گردوند برم و ام شونه رو گذاشت و دستش

 ...کرد اعتماد دختر اون حرف به نمیشه...باشه هات بچه به حواست باید سپهر: 

 :گفتم ولي چرا نمیدونم

 ...مونپم دور ایناز چقدراز هر بسه دیگه... میکنم اعتماد حرفش به من... نع: 

 :زد داد
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 حرفش؟؟؟ به کردی اعتماد که کرده کار هاااا؟؟؟چي چرا کني اعتماد میخوای چرا... کردی غلط تو: 

 :گفتم و عصبیش چشمای تو شدم خیره

 ...نداره و جراتش و دل... بودن لطیف یعني دختر... دختره اون که میکنم اعتماد این بخاطر: 

 :شد دار بغض صداش

 ...شده بزرگ من ی خونه تو صبا!!! بودم؟؟ لطیف من مگه!!! ؟!نبودم؟ دختر من مگه: 

 :کمد به خورد کمرش همین واسه کنه حفظ و تعادلش نتونست... عقب دادم هلش

 اگه تو...باشي خشن یا لطیف بخوای که نیستي ادم... باشي پسر یا دختر بخوای که نیستي ادم تو... و دهنت ببند: 

 ...نمیگرفتي ازمون و کسامون ترین عزیز و میسوخت ما حال به دلت بودی ادم

... ودب شده سنگ از من قلب انگار ولي اومد در لرزه به توش اشک بخاطر ایش نقره چشمای... کرد نگاه بهم بغض با

 :دادم ادامه باز

 ...نکشته و کسي راه به راه تو مثل بازم ولي زده رو ما از کسي هم مرگ حد تا اگه حتي دختر اون: 

 من ی خونه تو اول از اون... میکنه بازی نقش داره فقط االن اون بگم باید اطالعت محض عاقل ادم ولي... درست: 

 ...اومدن من ی خونه به سیامک و سامان با بود نوزاد یه که زماني همون از درست... بوده

 :ریخت اشکاش که بست و چشماش... کشید عمیقي نفس

 های کار تمام... نبودم قائل احترام هم پشه اندازه به حتي اون واسه من... چیه من به اون نفرت دلیل میدونم: 

 کاری... کنن برخورد ها برده مثل باهاش برادراش که... که بودم کرده کاری... اون دوش رو بودم انداخته رو خونه

 زندگیم داره که اونه هم حاال... کردم جهنم و زندگیش من.. بزنه بهش کتکو دست یه روزی سیامک که بودم کرده

 ...میکنه تباه و

 ...ام خونه به رفتم و ندادم اهمیت حرفاش به درصد یه... رفت اتاق از و کشید و راهش حرفش پایان با

 ...نشه سر درد صبا امیدوارم... میگیرن و عروسیشون جشن دیگه هفته دو یکي تا بود گفته پدرام

★★★ 

 و راحتم نفس جلوی نشد کردم کار هر... اوووف... برداشت جا از و تاالر کل «بله»  میوفت که نیلو ظریف صدای

 ودنب ایستاده گوشه یه که دخترایي از چندتا چون کرد رسوام کشیدم که راحتي نفس همین کنم فکر و بگیرم

 ...درک به... خندیدن بهم
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 اصال وگرنه بود خوش دلم البته... شد تموم باالخره... اخي... گفتم محکم بعله یه و اومد خودم به عاقد صدای با

 ...طور همین هم نیلوفر... کنم امضا و پرت و چرت کلي که شدم مجبور و بود نشده تموم

 اومده هم من مادر و پدر متاسفانه... بدن و هاشون کادو تا اومدن مي جلو همه کردیم امضا هارو برگه که این از بعد

 :اومد صدایي...بودن اومده هم متانت و نیما و نیلو پدر آرشان... دیدن رو دیگه هم سال چند بعد ها این و... بودن

 ...داداش خان سالم: 

 جواب در و کردم بغلشون ترتیب به و اومدن جلو آرام و پرهام... آورد لبم به و لبخند اشنا ی خنده ریز ریز صدای

 و خواهر این وجود تمام با االن و بودم اومده کنار قضیه این با بود وقت خیلي... کردم تشکر کلي هاشون تبریک

 که جدیدش های کار این با مخصوصا... نروم رو میره اوقات گاهي هنوزم پرهام البته...دارم دوست و شیطونم برادر

 ...دختره یه با روز هر

 :کردن وراجي به کرد شروع و ایستاد من کنار هم پرهام.. زدن حرف به کرد شروع و رفت نیلو سمت به ارام

 خونه بری میخوای شادی دیگه االن!!! کردی رواني رو ما ماه یه این ی تو شد؟؟ راحت خیالت باالخره: 

 خودتون؟؟؟؟

 :خندیدم

 ...شادی چه اونم اره: 

 ایناز... مضخرف دختره اه اه اه... خندید بهم که همونیه این عه... گفت تبریک و جلو اومد دختر یه لحظه همون

 :ایستاد دوستش و دختر اون کنار و جلو اومد

 ...دانشگاه دوران دوستان از خانم حنانه و خانم سانا... میکنم اشنا جان پدرام: 

 :گفت دوستانه چندان نه لحن با نیلو

 ..امدید خش خیلي: 

 :گفت و من به خیرهشد حنانه

 ...بشین خوشبخت ایشاال... بود وظیفه... ممنون: 

 :گفت نباشه خندون میکرد سعي که لحني با ایناز

 ...میدیشون قورت داری که خان پدرام نه زد حرف باهاتون جان نیلو کنم فکر... جان حنانه: 

 ازاین به حنانه که اخمي دیدن با ولي خنده زیر بزنم بود مونده کم... کردم تعجب و گرفت خندم ایناز رک حرف از

 ...شدم خیال بي کرد
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 :گفتم و گرفتم رو نیلو دست

 .اوردین تشریف که ممنون خیلي: 

 ...جان نیلو فعال... اجازه با... میکنیم خواهش: سانا

 :گفت درنگ بي نیلو رفتن تااونا

 ...اینااااز... اهههههه: 

 لنز... داشت ابي و ای فیروزه و سبز های طرح روش که بود پوشیده حاملگي پیراهن یه... رفت در و خندید ایناز

 .بود شده زیبا واقعا و بود شده ست هم با که بود برداشته هاشم

 کطفل... کرده عوض و کرمش کنم فکر بود شده تر تیره یکم همیشه از پوستش... گفت تبریک و اومد هم سپهر

 هوایست اینه دم رسیده دوران به تازه دخترای این مثل روز هر مجبوره رنگش گچي پوست پوشوندن واسه... سپهر

 ...نمیمونم زنده گفتم راجبش چي بفهمه اگه اوه اوه... بکنه ارایش و

 :گرفت نیلو طرف به و گلي دسته و اومد ملو خان خسرو های کار خدمت از یکي لحظه همون

 ...شما به بدم گفتن و دادن من به و این خانم: 

 :گفت میداشت بر هارو گل روی کارت که همونطور و گرفت تعجب با نیلو

 ؟؟.داد کي: 

 ...اجازه با... نگفتن چیزی: 

 :بخونم و پستال کارت تو متن بتونم تا جلو بردم و سرم

... شيب بخت خوش افزار اتش اقای با ایشاال... بگم تبریک بهت خواستم دوست یه عنوان به... خانم نیلوفر سالم »

 «صبا

 ...شد خاکستر به تبدیل کارت اون ثانیه از کسری در و کشیدم بیرون نیلو دستای بین دز و کارت عصبي

 اینجاست؟؟؟ االن اون یعني پدرام... پدرام: 

 ...میاورد و گل خودش بود اینجا اگه... نه: 

 پریشون حال که سپهر... اشغال سطل بندازه گفتم و ها خدمتکار از یکي به دادم و گرفتم نیلو دست از هم و گل

 :جلو اومد دید رو نیلو

 شده؟؟؟ چي: 
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 :گفت راحت خیال با ایناز... کردم تعریف اومد سپهر بعد که ایناز و سپهر برای رو قضیه

 ...میارم در روزگارش از دمار بکنه کاری بخواد هستم من سری این... نباشین نگران: 

 :گفت نیلو... ایناز گردن دور انداخت و دستش لبخند با سپهر

 ...کش پیش بقیه باشه خودت به حوایت تو: 

 ...نداره هام بچه به کاری که گفت من به صبا... باشه نگران نباید دیگه ایناز... نه: سپهر

 :گفتم تعجب با

 عقلت؟؟؟ کدوم با کردی؟؟؟ باور و دختر اون حرف تو: 

 :گفت و اومد اخم با متانت که بده جواب خواست سپهر

 نمیکنید؟؟؟ ول و نفرتون چهار های جلسه هم عروسي تو شما: 

 و گرفت و دستش سریع نیلو که بره خواست هم سپهر... رفت رقص پیست سمت به و گرفت و ایناز دست بعدش

 :گفت

 !!!کو؟؟؟ پارا: 

 :گفت... بدم تشخیص و سپهر شدن هول تونستم راحت خیلي

 ...نمیدونم: 

 ...میگه دروغ داره مقابلم شخص که بود این ی نشونه همین... کشید بوق سرم تو چیزی یه... دروغ

 ...نگو دروغ: 

 :پرسید جدی خیلي و کرد نگاه سپهر به چپ چپ هم نیلو رفت من به ای غره چشم سپهر

 کجاست؟؟؟ پارا: 

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 عروسیت؟؟؟ مجلس تو بیاد بگم که نداری توقع: 

 ...باشم داشته نباید چرا: 

 :گفت و زد جدی بازم... میکرد هنگ ادم که بود شده جدی انقدر نیلو

 .نگفتي؟؟؟چرا؟؟؟؟ تو بوی پارا به حتما کردم اصرار تو به من همه اون نگفتي؟؟؟ بهش: 
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 چرا... دوقلوته خواهر بگي نمیتوني اتن خانواده و دوست همه اینام... توئه همزاد میگي؟؟؟اون چي میفهمي نیلو: 

 عمومي؟؟؟ مکان تو برید هم با اگه ناکه خطر بفهمي نمیخوای

 :گفت اروم و کرد بغض نیلو

 بیاد؟؟؟ نگفتي چرا یپهر... داشتم نقشه هم بقیه واسه... بودم زده حرف نیما و باال با من: 

 ...امشب بشنوم پارا راجب چیزی نمیخوام دیگه باشه؟؟؟ کن تمومش نیلو: 

 ...درگیر ذهن یه با موندم منم... وسط رفت ایناز اصرار به هم نیلو... رفت سپهر

★★★ 

 تو... ام خونه من؟؟؟تو و مهمونین تو االن همه اونا... دادم بیرون سنگین نفسم و کشیدم فرضي های خط میز روی

 :گفتم بلند خودم با...نکرد دعوت و من نیلو چرا نمیدونم... کشیدم اه... درپیت خونه یه

 نکرد؟؟؟ دعوتم چرا اخه: 

 :داد و جوابم میشد یافت عمقش تو تنفر که اشنا صدایي

 ...میشي اون ی کاره هیچ تو که این واسه: 

 تنشس کج و بود کرده جمع و پاهاش... نشست کناریم ی کانابه رو و اومد صبا... نداشتم دعوا و جنگ حوصله اصال

 :مینشست جوری این همیشه یادمه... بود

 ...بودیم شده دوست ما اما د

 :گفت خندید که این بعد... خنده زیر زد

 میوی؟؟؟ و بیخودش حرف همون نکنه: 

 :گفت و اورد در رو نیلو ادای بعد

 ...کنیم فراموش رو گذشته بعد به این از بیا: 

 :زدم داد و کوبوندم عسلي میز روی مشتي... مخم رو رفت که ای خنده... خنده زیر زد پق باز

 ...نخند مار زهر: 

 :گفت کجي لبخند با و باال داد ابروش یه

 ...کني برخورد گذشته مثل من با داری جرات هنوز که میبینم... بابا نه: 

 :گفتم...کشیدم دراز کاناپه رو و کردم جمع و پاهام
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 ...دهنتو ببند فقط... صبا: 

 :گفت و بست و چشماش

 عروسیش؟؟؟ جشن به نکرد دعوتت نیلوفر چرا میدوني: 

 به بستگي ها گرگینه چشم رنگ بود گفته سپهر یادمه... بود شده درخشان چشماش... ترسیدم... کرد باز چشماش

 باص رفتار بودن سرد بخاطر گفت سپهر... صبا ماله و... بود طالیي نیلو ماله و درخشان سبز من ماله... داره ذاتشون

 ستهخ نشانه یعني سبز گفت من برای... هه... بودنه یخي نشانه که ابي... ابیه چشماش داره قلبش تو که نفرتي و

 ...شادابي یعني هم نیلو ماله... اورده در کجاش از دیگه و این موندم... بودن

 :گفت نمیدم ادامه دید که صبا

 موجود یه رو تو همه و همه... سحر ٬ ایناز ٬سپــهر ٬ ارش ٬بهراد٬ پدرام... نمیدونه خودش دوست رو تو اون چون: 

... همون اره میزنه رفاقت از دم که نیلو همین وگرنه ندارن باهات کاری ترحم روی از فقط االن که میدونن موقتي

 ؟!!!شد چي که بموني حیرون خودت که بیرون میکنه شوتت زندگیشون از جوری همون

 :زدم داد و زدم پس و بغضم

 ....لعنتي شوووو خفه.... شووووو خفــه: 

 :زد داد من مثل

 مبار یه واسه شده حتي بود دوستت اگه نیلو بیارم؟؟؟؟؟ درت اشتباه توی از نمیذاری هاااان؟؟؟چرا بشم خفه چرا: 

 ...خالي خشکو تعارف همین از ریغ ولي خالي و خشک تعارف یه شده حتي بیای که میگفت

 موهام کردم حس لحظه چند بعد و شنیدم و هاش قدم صدای... افتادم گریه به و بستم و چشمام... اومد در اشکام

 ...میشه کنده ریشه از داره

 از هک هایي کتک بخاطر چقدر میدوني انداختي؟؟؟ گریه به و من رفتارات با چقدر میدوني... کني گریه بایدم... هه: 

 ...کرد گریه تو بخاطر عزیزم داداش... سیامک چقدر میدوني ؟؟؟؟.کردم گریه خوردم سیامک

 :گفتم تعجب با و ندادم اهمیت ولي کرد تلفظ مسخره خیلي رو«  عزیزم داداش»

 ...کنه گریه من بخاطر باید اون چرا: 

 :کاناپه روی افتادم... داد هلم و کرد ول و موهام

 ...بود ات دیوونه که این واسه... بود عاشقت اون که این واسه: 

 :گفت و جاش سر برگشت
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 بي مه سامان وسط این البته... نداشتي توجه اطرافت به اصال که تا چهار اون از انتقام تو بودی شده غرق انقدر تو: 

 ...بود موفق هم خیلي و نشه فاش سیامک عشق که کنه کاری که کرد سعي خیلي اون... نبود نقش

 :گفت و زد پوزخندی دید امو قیافه وقتي... بودم شده خیره بهش متحیر

 میفهمي؟؟؟؟ نداری احساس اسم به چیزی تو: 

 :بست نقش لبم روی پوزخندی حرفش این با

 رحم هم جنین دوتا به و کشتي خودت دست به و برادرات دوتا که تویي داری؟؟؟؟ خودت وقت اون بعد اها: 

 احساسي؟؟؟ با خیلي نمیکني

 :گفتم و زدم ای قه قه

 ...فهمیدیم هم رو بودن احساس با معني و نمیردیم: 

 تا کنم اعتراض نکردم جرات خدایي اما... من نرو رو رفتن راه و خونه کردن متر به کرد شروع... شد بلند عصبي

 :اومد در صداش که این

 اگه که این بخاطر هم و بود تو عاشق که این بخاطر هم... بودم متنفر سیامک از... نداشتم کاری سامان با من: 

 ...اتاق تو میومد نباید سامان... نبود من تقصیر...میاورد در روزگارم از دمار میکردم خطایي کار تو جلوی

 چطور اخه... باشه شده من عاشق سیامک که ممکنه غیر این... نکنه عصبیم حرفاش تا کشیدم عمیقي نفس

 اصال... اصال... داشتم کامل اعتماد بهش بود دستم کمک همیشه... بود دوستام و هام همکار از یکي اون ممکنه؟؟؟؟

 ...بوده من عاشق بفهمم که بود نکرده کاری حاال تا

 اوایل)داشت کردنش اروم در سعي سامي و شدنم نابود از میکرد گله سیامک که افتادم زماني یاد لحظه همون

 ...عشق سر از نه میزنه حرفایي همچین معرفت سر از کردم فکر که خرم چقدر واقعا( جلد همین

 و میسوخت چشمام... بود شده وارد بهم بدی خیلي شوک... میکشم نفس زور به دارم دیدم اومدم که خودم به

 :گفت باز و نکرد توجهي صبا حال این با اما... بود شده سنگین هام نفس

 هیچ... موقتي موجود یه واسشون تو... دارم خبر اونها اوضاع از من نکن اعتماد بهشون اصال... سپهر و نیلو راجب: 

 رو نيمیتو... بشي تنها باز و بذاری تنهاشون باید روزی یه اینکه یعني... موقتي موجود یه پارا نره یادت و این وقت

 ...بموني تنها نمیذارم... کني باز حساب من

 وارد شوک بهم انقدر... نشد... ولي... مغته زر حرفاش ی همه که این به اعتراض... کنم اعتراض بزنم داد خواستم

 که دنفهمی و رفت.... میکشم نفس زور به دارم من که نفهمید رفت... رفت اون و کنم باز لب نتونستم که بود شده

 ...میشه سنگین داره هام نفس
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 دوتا فقط اما ببینم و طرف که داشتم نگه باز و چشمام زور به... کردم احساس کنارم و کسي حضور لحظه همون

 :گفت که صدایي و دیدم نگران مشکي چشم

 پارا؟؟؟ اومده سرت بالیي چه: 

 کیه؟؟؟؟ صدای صدا این میشناختم؟؟؟؟ رو صدا این من

★★★ 

 ***راوی _ شخص شوم*** 

 گلویش به و بغض اون... اما میشد نیلو ی زندگي شب بهترین باید امشب... شد رد جمعیت همه اون بین از سپهر

 از چیزی چرا که میدانست مقصر هم را نیلو... کرد کاری همچین چرا که میداد فحش را خودش... بود داده راه

 ...بود نگفته او برای اش نقشه

 سپهر ی گرفته ی چهره دیدن با ارش... کرد صدایش و زد پوزخندی... دید دخر انبوهي میان را آرش باالخره

 :گفت و امد جلو به سراسیمه

 شده؟؟؟ چي: 

 پارا؟؟؟ دنبال بری میتوني: 

 :گفت او پاسخ در همیشه مثل خونسرد ارش

 نیست؟؟؟ مگه پارا؟؟؟؟: 

 ...گفت «هیچ» هم همین به است بهتر یا... بود حد همین در ارش برای پارا نداشتن و داشتن وجود

 ونهخ وسایل برای خودش... کرد اصرار بهم خیلي نیلو...عروسي این به بیاد نگفتم و کردم خریتي یه من میدوني: 

 ...نکرد وقت همین واسه و بود شلوغ سرش خیلي

 هست؟؟؟ کجا حاال... اوکي: 

 ...خودش ی خونه برو نبود اگه... من ی خونه: 

 به ار خود برود جایي به باید که گفت ها دختر به که این از بعد هم ارش... رفت ایناز سمت به و کرد تشکری سپهر

 شدن ناراحت بخاطر که لبخندی پارا از خالي ی خانه دیدن با اما... رفت سپهر ی خانه به و رساند خلوتي جای

 :گفت و کرد بلند کمي را صدایش... شد محو بود لبانش روی بر دختران از نیمي

 پاراااا؟؟؟ کجاییي؟؟؟؟؟ هیییییي پارااااا؟؟؟؟: 
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.. .رفت پارا ی خانه به و بست را چشمانش دلیل همین به ماند جواب بي اما کرد تکرار هم باز و رفت باال طبقه به

 ...دید را پارا جان نیمه جسم چیز اولین کرد باز را چشمانش وقتي

 :کرد بلندش و کشید آغوش در را پارا و رفت جلو به سریع... شد نگران انتظارش حد از بیش

 اومده؟؟؟ سرت بالیي چه پارا: 

 :امد در لرزه به نگراني از پاهایش پارا خش پر صدای شنیدن با

 هستي؟؟؟.. هسـ کي تو.. تو: 

 ...پارا ببند و چشمات: 

 با و رفت سپهر ی خانه به... ندارد هم را چشمانش کردن باز نای حتي پارا شد متوجه تازه حرف این زدن با ارش

 ...برساند سپهر ی خانه به را خود زودتر چه هر گفت و گرفت تماس سحر

 هشد هایش گونه شدن گلگون باعث همین و بود کرده عرق فجیع... گذاشت تخت روی را ان و برد اتاقش به را پارا

 :گفت و شد متحیر او داغي از و گذاشت پارا ی پیشانه روی را دستش ارش... بود

 اومده؟؟؟ دختر این سر بالیي چه... خدایا وای: 

 ....بود ندیده بحال تا که دید پارا ی چهره در را مظلومیتي لحظه ان در ارش... او ی بسته چشمان به شد خیره

 ...میکنم صدات دارم ساعته اینجایي؟؟؟نیم تو: 

 :دوخت سحر به و گرفت پارا از را اش خیره نگاه ارش

 ...چشه این ببین بیا: 

 :گفت ارش به رو و نشست او کنار در سرعت به... شد گرد چشمانش پارا دیدن با سحر

 ...بیار بردار و اون هست کیف یه اتاقم برو: 

.. .شد کار به دست سریع سحر... امد ارش...کرد تعجب واقعا ارش مانند هم او و گذاشت پارا پیشاني بر دست سحر

 :زد زنگ سپهر به بود شده خیره پاراتیس حال و حس بي صورت به که طور همان و ایستاد گوشه در ارش

 پسر؟؟؟ تو کجایي ارش؟؟؟ الو: 

 ...سپهر سالم: 

 کردی؟؟؟ پیدا رو پارا... سالم علیک: 

 ...بود بیهوش تقریبا دیدمش که وقتي و بود خودش ی خونه.. اما اره: 
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 ؟؟؟...افتاده براش اتفاقي: 

 ...میاد خوب نظر به که جسمیش حال: 

 ؟؟؟ چي پس: 

 ...فشورد هم روی را خود های چشم ارش سپهر داد با

 ...دیقه یه: 

 :گفت سحر رو بعد

 چیه؟؟؟ پارا مشکل: 

 ...عصبي شوک: 

 :کرد بازگو سپهر برای را سحر حرف ارش

 شده؟؟؟ چي مگه چــــي؟؟؟؟: 

 ...بخدا نمیدونم: 

 کجایین؟ شما اصال... اونجا میام االن من: 

 ...نباش نگران اینجاست سحر... باش نیلو جای تو سپهر نه: 

 ...ها باشه چي همه به حواست ارش: 

 نداری؟؟؟ کار... باشه: 

 ...خدافظ نه: 

 ...خدافظ: 

 :گفت سحر کرد قطع را گوشي ارش تا

 ...پارا بیچاره: 

 ...هوم: 

 ...نمیشه براش خوبي شب امشب مطمنن... نیلو همچین و: 

 ...هوم: 

 :میچرخید سرش در سئوال یک فقط لحظه ان در... بود ارش العمل عکس تنها«  هوم »
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 «بودم؟؟؟ ندیده رو پارا اصال حاال تا من چرا:» 

 ...نداشت سئوال این پاسخ در جوابي اون زیرا اور تعجب بلکه عجیب تنها نه و... بود عجیب هم خودش برای

 :گفت و کرد پارا برای را الزم های کار سحر

 ...میزنم زنگ بهت باشي شد الزم وقت هر... خان خسرو عمارت میرم من: 

 ...ممنون باشه: 

 ...امد بیرون فکر از و داد تکان را سرش ارش... شد غیب سحر

★★★ 

 ***پارا***

 :اومد صدایي سیاهي این تو ولي... بود محض سیاهي دیدم که چیزی تنها... کردم باز و چشمام اروم

 خوبي؟؟؟: 

 :بود اشنا االن البته... بود آشنا نا صدای همان

 ...دادنم نجات واسه ممنون... خان ارش خوبم: 

 :شد بلند من به دادن جواب بدون

 نداری؟؟؟ نیاز چیزی به: 

 ...نچ: 

 ...خوش شب... رفتم من پس: 

 ...بخیر شب: 

 نگاه پاتختي رو ساعت به سریع... بودم خودم اتاق تو.... من وای هي... کردم اطراف به نگاهي بیرون رفت که ارش

 ..خدا یا... بامداده دقیقه چهل و دو ساعت... گردشد چشمام ها عقربه جایگاه دیدن با و کردم

.. .هه... میبینن موقتي موجود یه و من اونا... میگه راست صبا کنم فکر... کشیدم اهي... افتادم نیلو عروسي یاد

 ...میکنن ترحم بهم اینجا دارن همه... میگفت راست سپهر... دوستمه نیلو میکردم فکر که بودم خیال خوش واقعا

 ...خوابیدم گرفتم تر راحت خیالي با اونجا و رفتم اتاقم به... خودم ی خونه رفتم و شدم بلند جام از

*** 
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 قح... بود نشسته صندلي اون روی سامان بودم جا این که پیش ماه چند... کردم نگاه روم به رو ی خالي صندلي به

 هت سامان... دادم بیرون سنگین و نفسم... بشه کشته خواهرش دست به نبود حقش... بمیره که نبود این سامان

 و... کرد مخفي و سیامک قضیه همین واسه نیستم عاشقي و عشق مود تو که میدونست خوب اون... بود معرفت

 یه فقط.. .نبود برام هم این از بیشتر... نکردم نگاه بهش دست زیر یه جز به چشم به بگم میتونم صادقانه... سیامک

 ...دادمش دست از که نمیشه باورم هنوز... بود داداشم... بود دوستم سامان ولي... بود اعتماد مورد نوچه

 سر رو ام میوه اب شدمو دادن جواب خیال بي... بود ناشناس کردم نگاه شماره به... میخورد زنگ داشت گوشیم

 ...کشیدم

 لمحا گوشي روی سپهر اسم و میشناختم رو شماره سری این... خورد زنگ گوشیم باز ولي خونه برم که شدم بلند

 خونه رو اینجا ارامش درصد یه که الحق... ام خونه سمت افتادم راه به و ندادم جواب بازم همین واسه... میزد بهم و

 ...نداره سپهر

 ***سپهر

 ...شده پیدا نیلوفر گردنبند فهمیدم وقتي شدم خوشحال: ارمیال

 :انداختم پا ی رو پا

 ...کنارش بود گذاشته صبا خوده... اره: 

 ...باشه ساله 11 دختر یه کرد اذیت شماهارو انقدر که کسي نمیشه باورم هنوز: خسرو

 .شما به برسه چه نمیشه باورم بازم دیدمش بار چند و منم که من: 

 کنید؟؟ کار چي میخواید حاال: ارام

 زا خداحافظي یه بعد و شدم بلند جام از... کنم کار چي باید بودم مونده خودمم االن واقعا... انداختم باال ای شونه

 ردک مجبورم دیشب... نداشتم رو اینجا به اومدن ی حوصله اصال نبود ارمیال دیشب اصرار به اگه... بیرون زدم اونجا

 ...بودن کاره چي دیگه خسرو و ارام وسط این موندم... کنم تعریف براش و چیز همه و بیام که

 هم رشا بود شده نگران ایناز... نبود که نبود بودیم شده بیدار که صبح از... بود نیومده پارا هنوز رفتم که خونه به

 ...نبوده بوده رفته هم اش خونه به اخه... باشه رفته ممکنه کجا که میکرد تکرار هي

 ...داره وجود هم پارایي که فهمیده و اومده خودش به تازه انگار بود عجیب برام ارش رفتار

 ...کنید کاری یه پاشین نگراني از میشم خفه دارم بابا: ایناز

 :شد گرد چشمام... کردم نگاه ارش به بعد و ایناز به و گرفتم تبلت ی صفحه از و نگاهم خونسرد

 ...و صاحاب بي اون نتوکون ارش.... شماهاااا چطونه: 
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 هاش گونه... خورد و ریخت خودش برای اب لیوان یه ایناز... نداد تکون پاشو دیگه بعد و کرد بهم نگاهي ارش

 :گفت اخم با و گرفت فاصله ازم که نشستم کنارش و زد لبخندی... بود شده گلگون

 ...میبره سر به حلقم تو معدم میکنم حس اوردم باال بس از.. نیا من طرف اصال: 

 :کردم غر غر. شدم پخش کاناپه روی و کردم پوفي

 ...کنم تحمل و ماه پنج این کي: 

 ...داره نیم کن دقت نیم و ماه پنج: 

 :گفت و شد بلند جاش از ارش... کردم نگاهش چپ چپ

 ...نمیده جواب میزنم زنگ بهش دارم هر... بیا خواستي پارا خونه میرم دارم من: 

 ...برو بعد بزنم زنگ یه منم بذا: 

 نشونه به سری... نداد جواب ولي خورد بوق هم سر پشت هي... زدم زنگ بهش و اوردم در جیبم تو از و گوشیم

 :گفتم و دادم تکون نفي

 ...نمیده جواب... نوچ: 

 .پدرام پیش میرم نبود اگه اش خونه میرم من: 

 نمیکني؟؟؟ ولش هم مشترکش زندگي اول روز... نرو پدرام پیش: ایناز

 ازب بزنم حدس تونستم راحت خیلي.. خنده زیر زد ایناز ارش رفتن با...رفت «فعال» یه بعد و زد کجي لبخند ارش

 :گفتم و گرفتم گاز گرماشو از شده گلگون های لپ مردانه جوان نا حرکت یه در... کرده فضولي خانم

 کردی؟؟؟ فضولي باز: 

 ...نکن میگیره درد شعور بي... سـپـهـــر: 

 :گفتم و بوسیدم جارو همون

 خوب؟؟؟: 

 خوب؟؟؟؟: 

 بود؟؟؟ ارش سر تو چي بینم بگو... مرض: 

 هک بوسیدمش و کردم بغلش... رفت ضعف براش دلم... خندید ریز ریز و دهنش رو گذاشت و دستش حرفم این با

 :گفت
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 ...تو میدونم من بشه بد حالم سپهر: 

 ...بینم بگو... خوب خیلي اه: 

 ...میشه چي بعد ببینیم تا.... هیچي فعال... هیچي: 

 میشه؟؟؟ چي بعد ببینیم تا: 

 :بود شده خندون ایش فیروزه چشمای... کردم نگاهش تعجب با

 ...اوهوم: 

 :گفتم و گرفتم ایناز سرخ های لب از و نگاهم و کشیدم صدایي پر و عمیق نفس

 ...شده سرخ خیلي لبات بزن رژ برو پاشو: 

 ....عر عر: 

 ...نگرفتم گرفت و مچم که این به ایرادی و خندیدم

 :گفت ایناز ولي

 کردی؟؟؟ درست جوری این و موهات باز چرا... یو هي: 

 :کردم نگاه بهش متفر و برگشتم

 حاملگیه؟؟؟؟ عوامل از کردنام غر غر این... اني میگم: 

 ...سپههههههر: 

 ...چشه من موهای مگه... میگم دروغ مگه هااااا؟؟؟: 

 بهم و بودم داده باال فشن صورت به که موهامو و کرد بلندی قد یکم گندش شکم اون با ایستادو جلوم اومد

 :ریخت

 ...کنم بزرگ هوو با و هام بچه ندارم حوصله من میزني و مردم دخترای دل جوری این: 

 :گفت و بوسید و گونم ایناز... زدم کجي لبخند

 ...میاد خوشم خیلي ریشت ته این از: 

 :گغتم بودم شده خیره ایناز به خاص که طور همون و کردم پوفي

 ...داری مرض نیستتو من تقصیر دیگه: 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

118 

 

 :رفت عقب عقب و شد گرد چشماش

 جاااان؟؟؟: 

 ...بینم اینجا بیا بدو... نفسم بال بي جونت: 

 :زد داد... رفتم دنبالش که گذاشت فرار پابه

 ...خداااا تورو نه سپهر: 

 ...چه من به: 

*** 

 طاف تخت روی و کردم پوفي عصبي... خواب اتاق بهداشتي سرویس سمت رفت سرعت به و زد کنار و من ایناز

 کنن؟؟؟ لنگ مارو کار و بیارن باال باید حاملگیشون موقع زنا این چرا... کشیدم دراز

 :زدم ودر رفتم بهداشتي سرویس سمت به...کردم تنم و برداشتم زمین روی از شرتمو تي... شدم بلند جام از

 عزیزم؟؟؟ خوبي اني: 

 بغلش و کردم بوس و پیشونیش... شد ظاهر در چوب چهار تو خیس موهای با پریده رنگ ی اني و شد باز در

 ضعیفي صدای با... گذاشتم تخت روی و ایناز... سنگینن واقعا بابا های وروجک این فهمیدم شد جدا که از... کردم

 :گفت

 ...سپهر ببخشید: 

 ...بزنیااا نرفا این از نبینم: 

 :گفتم و گذاشتم شکمش روی و دستم

 ...بشه تموم ماه پنج این تر زود چه ار وارم امید: 

 ...داره نیم کن دقت نیم و ماه پنج: 

 ...خوب خیلي... خدایا واااای: 

 ...بیاد لبم به دلیل بي لبخند شد باعث که ای خنده... خندید ایناز

★★★ 

 ***پاراتیس*** 
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 نگاه طرفه اون از صدا منبع میکردم حس که سرم پشت به و شدم بلند جام از سریع... اومد زدن قدم صدای

 :میرغضب به رحمت صد گفتم خودم با که کرد اخمي یهو... زدم پوزخندی ارش دیدن با... کردم

 نمیدی؟؟؟ رو ها تماس جواب چرا: 

 ...عروس مادر از کالم تو... بهع: 

 :ایستاد کنارم و اومد ارش... شدم خیره وی تي ی صحفه به و انداختم کاناپه روی باز خودمو

 ...بودما تو با: 

 ...بودی خان خرزو با کردم فکر من جالب چه: 

 :زد داد

 ...پاراتیس: 

 ...نکن جیغ جیغ تو دیگه دارم درد سر کافي اندازه به خودم من میزني؟؟؟ داد چیه؟؟؟چرا ها: 

 :گفت و نشست فاصله با کنارم ارش

 که ای ساله 11 دختر یه مگهتو اصال نداشتي؟؟؟ اونم شماره چي؟؟؟ سپهر شماره نداشتي و من شماره گیریم: 

 نمیدی؟؟؟ جواب ناشناس شماره

 ...میبردم سر به گرام برادر ازمایشگاه در هم نیمیش و تمام جاهلیت در سالگیم 11 من بگم باس اطالعتون محض: 

 ندادی؟؟؟ جواب چرا... پووووف: 

 چه؟؟؟ تو به: 

 :شد بلند و کشید عمیقي نفس... کردم درک خوبي به اینو... کرد کوپ رکم جواب از

 ...نده رو تماسا جواب اصال و باش میخوای گوری هر درک به اصال: 

 ...زدی صحیح و راست حرف یه باالخره... پسر گل افرین: 

 افهاض اینم بود کم سپهر جلومون؟؟؟ گذاشتي بود چي دیگه این خدایا وای... رفتش بعد و کرد نگاهم غضب با ارش

 ...میدونست اسم یه فقط من از دیروز تا خوبه حاال... شد

 ...دنبالم افتاده راه به راه هي حاال ولي

 تقامان سپهر از میشه؟؟؟؟میتونم چي اون سمت برم من اگه یعني... صبا پیشنهاد و دیشب سمت شد کشیده ذهنم

 ...حاال ولي بودم ایناز و سپهر از گرفتن انتقام فکر به اتفاقات این قبل بگیرم؟؟؟؟من
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 ...پرستم سر شده سپهر

 ...است حامله ایناز

 عروسیش به و من بود اگه نیست... نیست نع دوستمه؟؟؟ واقعا اون حاال... دارم دوسش و دوستم بود شده نیلوفر

 ...حاال همین تا نشد خبری دیگه ولي زد زنگ بهم خریداش بخاطر بار دو یکي هم پیش وقت چند... میکرد دعوت

 یکي یا نمیتونم من واقعا صبا؟؟؟؟نه دست زیر بشم باید من بگیرم؟؟؟؟ و انتقامم میتونم ایا صبا سمت برم من اگه

 ...کنم تحمل دیگه رو

 میگي؟؟؟ داری چي وای: 

 ...نگفتم چیزی که من: 

 مبل رو همیشه مثل که صبا به چپ چپ... بودم خودم حال و حس تو جوری بد... کشیدم جیغي و پریدم جام از

 :گفت و شد خیره بهم... نگزید ککشم بچه... کردم نگاه بود نشسته

 میموني؟؟؟ جونت الفا همون با یا من سمت گرفتي؟؟؟میای و تصمیمت خوب: 

 پست چقدرم هر من بگیرم نادید و ایناز مهربونیای نمیتونم بازم ولي باشم پست چقدرم هر من... زدم پوزخندی

 یتو نفرت شدن کم نمیتونم ولي باشم پست چقدر هر من... بگیرم نادید و سحر های لطف نمیتونم ولي باشم

 ...نمیتونم من نه... بگیرم نادید و سپهر های چشم

 ...میگم بهت بعدا: 

 ...باشه ذهنش توی فکری اون شاید... کنم هماهنگ سپهر با باید... نکنید تعجب

 :گفتم شدمو بلند جام از

 ...فعال... میرم دارم من: 

 کشیده دراز مبل روی ارش... رفتم سپهر ی خونه به و بستم و چشمام...گفت لب زیر خدافظي و زد کجي لبخند

 افتادم راه میشه؟؟؟؟ سبز من رخ جلوی هي چرا یابو این هااا میشه خورد داره اعصابم... بود خواب کنم فکر... بود

 :پیچید خونه توی ارش خشک صدای که ایناز و سپهر اتاق سمت

 ...نریا اونها اتاق به: 

 :گفتم شاکي لحن با. بود بسته چشماش...اش چهره به شدم خیره رفته باال ابروی یه با و برگشتم

 میدی؟؟؟ فاز خیلي جدیدا کردی دقت: 

 ...ادبي بي تو چقدر که کردم دقت جدیدا... نوووچ: 
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 :شدم خم کمر تا

 ...شما چاکر: 

 :گفتم... بود بسته چشماش هنوز ولي زد کمي لبخند باالخره

 داشتي؟؟؟ نگه بسته و چشمات که میبیني خواب داری: 

 باشم؟؟؟ دومیش من که زده حرف خواب تو ادمي کدوم جان بچه: 

 :گفتم لب زیر

 ...میرغضبي پا یه نیستي ادم که تو: 

 ...شنیدم: 

 :گفتم پرویي با اما شدم ضایع

 داری؟؟؟ تیزی گوشای بگي خواستي چي؟؟؟االن که خوب: 

 :گفت تیزی لحن با... کرد نگاه بهم لبخند با و کرد باز و چشماش باالخره

 درامپ پارسال که باشه هیوالیي همون میکنه کل کل هي و وایستاده جلوم که ای بچه دختر این نمیکنم باور اصال: 

 ...کرد پل و شل و

 :زدم داد

 ...گودزیال خودتي هیوال: 

 گه بدم ادامه راهم به خواستم و کردم اخمي... میبره لذت حد از بیییییییش من دادن حرص از انگار... خنده زیر زد

 :گفت

 ...بذار تنها و شوهر و زن این دیقه دو بابا: 

... شد گلگون هام گونه همین واسه قراره چه از جیان فهمید تازه مغزم انگار... کرد تاکید شوهر و زن کلمه روی

 ...نشستم ها بل از یکي روی سست های قدم با و رفتم ای غره چشم... بهم شد خیره خنده با ارش

 :گفت و شد بلند ارش

 .نباشي جا این فعال بهتره هم تو... میرم دارم من: 

 ...میشینم جا همین شده که هم یارو این کوری بخاطر حاال... فضووووول چه؟؟؟موجود تو به اصال

 ...خدافظ: 
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 ...زیاد عزت: 

 به من حاال.... خدایا وای... بود اورده و ماشینش کنم فکر خالق جلل... بیرون رفت در از متشخص های انسان مثل

 اون ی حوصله اصال من... بندازیم گیر رو صبا که این بخاطر نگه خداکنه میگه؟؟؟ چي سپهر بگم؟؟؟ چي سپهر

 ...ندارم رو دختره

 ...دیدیم شمارو ما عجب چه: 

 گاهي جدیدا... لنزه چند هر... ابیت چشمای اون بترکه ای... میکرد نگاهم بدی اخم با... بود ایستاده ها پله راه رور

... داده جر و حلقم جا در اصال داره هیکلي بد سپهر که میبینم میکنم دقت که حاال... میذاشت هم سبز اوقات

 ...عالین ایده زوج کال... خوشکله خیلي اینازم عالیه ی تیکه واقعا برادری چشم به... خوبه اشم جذبه

 :گفت و ها مبل از یکي روی نشست و اومد شپهر

 بودی؟؟؟ خوب؟؟؟کجا: 

 ...ام خونه: 

 :گفت حرص با

 خونیمون؟؟؟ دشمن پناهگاه شده که ایه خونه همون منظورت: 

 ...منه ماله خونه اون بازم باشه خونه اون توی هرکسي: 

 ...ناکه خطر ما برای صبا نفهمي؟؟؟؟ به زدی و خودت تو چرا پارا: 

 :گفتم بهش و بود مونده دلم توی که چیزی

 ...خطرناکه هاتم بچه برای بلکه ما برای تنها نه: 

 ...گفـ خودش اون نیست... خیر: 

 ...کردی گوش اون حرف به که متاسغم برات واقعا سپهر: 

 :گفتم ها پله سمت میرفتم که طور همون و شدم بلند

 ...بگم بهتون چیزی یه میخوام کن جمع رو همه شب: 

 ...بهتره میدن نظری یه همه جوری این اخه... بهتره باشن همه وقتي

*** 

 بگي؟؟؟ میخواستي چي خوب: پدرام
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 :گفتم شمرده و اروم و کردم بهش نگاهي

 ...اون سمت برم که داد پیشنهاد بهم صبا... صبا نیلوفر عروی شب: 

 :گفتم و کشیدم عمیقي نفس...اومد وجود به جمع توی باری مرگ سکوت

 ...میگم بهش بعدا گفتم بهش منم: 

 :زد داد و کرد داغ سپهر حرفم این با

 که هستیم خرایي چه باش مارو هه صبا؟؟؟؟ سمت بری تو که ما؟؟؟؟ لطف همه این جواب بود این ؟؟؟؟.پارا واقعا: 

 ...بزنه و حرفش خانم شدیم جمع

 :گفتم خونسردی لحن با و کرد اخمي

 دبشی جمع اینجا خواستم ازتون من... کنم فراموش و میشه حقم در که هایي لطف که نیستم پست باشم چي هر: 

 ...اشيب داشته ای نقشه تو شاید گفتم ولي منفیه خودم جواب... کنم کار چي پیشنهاد این با من که بدین نظر تا

 :گفت و سپهر دست رو گذاشت و دستش ایناز

 ...نیست کردن داغ به نیازیم... بکنیم رو استفاده نهایت موضوع این از میتونیم ما پاراست با حق: 

 :گفت پدرام... شد تر کمرنگ اخمم همین واسه اومد خوشم سپهر به اش طعنه از

 ...کنه پاک رو اش حافظه تا بدیم من مامان دست به و بیاریم گیر رو صبا میتونیم: 

 کنیم؟؟؟ کار چي و کامل ماه های شب... کردیم پاک و اش حافظه گیریم: سپهر

 

 نشه؟؟؟؟؟؟ تبدیل کامل ماه شب دیگه بکنیم کاری یه نمیتونیم خوب: نیلوفر

 :گفت ارش سری این... شدن ساکت همه باز

 میشه؟؟؟؟؟ تبدیل گرگینه به هم باز کامل ماه شب بکنه کنترل و خودش بتونه وقتي گرگینه یه سپهر: 

 :گفت خنده با یهو بعد کرد فکر کمي سپهر

 ...بکنه کنترل و خودش میتونه چون نمیشه تبدیل صورت اون در دیگه... نه: 

 :گفتم و باال دادم و ابروهام... شدن خیره من به همه حرفش شدن تموم بعد

 چطونه؟؟؟؟ ها: 
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 ...من بیچاره... نیومد خوشم لبشون روی لبخند از

*** 

 ...دارم هایي شرط ولي...تو سمت میام من: 

 :گفت و زد لبخندی صبا

 ...میشنوم: 

 روی نشستم...سپهر روح تو... اه میاد بدم چیز همه از جدیدا اصال... اومد بدم شد ایجاد صورتش توی که غروری از

 :گفتم و مبل

 ...همکارتم و نیستم دستت زیر که این همه از اول: 

 بعدی؟؟؟... اووووکي: 

 ...کني کنترل و خودت جوری چه بدم یاد تو به که اینه ما اول هدف که این همه از دوما: 

 :روش گیره رژع هي هم دختره این بود خورد هنوز دیشب اتفاق از اعصابم... خنده زیر زد پق

 ...بده اموزش بهم میتونه الفام فقط که گفت سپهرتون اق اون کردی؟؟؟؟خوده فرض خر و من: 

 اموزش هم به میتونن هم دیگه های گرگینه که فهمیدم بار یه سپهر های خرف توی نه... مرگ و سپهرتون اق: 

 ...سختي به ولي بدن

 :گفت شک با

 حرفات؟؟؟ به کنم اعتماد جوری چه: 

 :انداختم پا رو پا خونسرد

 ...تو سمت اومدم و کردم اعتماد تو به من که همونطور: 

 :گفت بعد کرد کرد فکر کمي

 دوم؟؟ هدف حاال... باشه: 

 ...ایناز و سپهر از گرفتن انتقام: 

 :گفت ذوق با و شد شاد

 ...بیارم ایناز شکم تو خون لخته دوتا اون سر توپ بالی یه میخواد دلم... گفتي ای: 
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 ابلق کسي هر... کرد اعتماد دختر این به نباید میدونستم... میدونستم... حرفش شنیدن از شد برابر هزاران ترسم

 خدایا؟؟؟ کنم حالي سپهر به جوری چه حاال... نیست دختر این ولي باشه اعتماد

 وفتم؟؟ چي فهمیدی پارا: 

 :کردم نگاهش گیجي با و اومد بیرون فکر از

 گفتي؟؟؟ چیزی مگه نه ها؟؟؟؟: 

 :وفت قبل از تر مشکوک

 میکردی؟؟؟ فکر چي به: 

 ...بیاریم ایناز و سپهر سر بالیي چه که این به: 

 ...ندارم کاری اون با من بشیم بیخیال وسط این و نیلو که گفتم منم... اها: 

 :گفتم نفرتي از پر لحن با مثال الکي

 ....خانواده اون افراد با دارم کار هم خیلي دارم کار باهاش من ولي: 

 :گفت محبت با خیلي... اینجا بیام که این از قبل افتادم ایناز حرف یاد

 .«هستي ما ی خانواده جزء تو نره یادت وقت هیچ پارا:» 

 گفت که سپهر حرف از شدم خوشحال چقدر و... دارم ای خانواده که این از شدم لذت در غرق اونجا من چقدر و

 ...نیلو کردن بغل داد کیف چقدر و باشم خودم مواظب

 :گفت و شد بلند جاش از صبا

 باشه؟؟ میکنیم شروع و تمرین امشب از: 

 ...اتاقم تو بذارم و وسایلم میرم من... اوکي: 

 امکسی و بیشترش که هایي لباس... شدم رو به رو قدیمیم های لباس با کردم باز که و کمدم در... اتاقم توی رفتم

 همونطور و کوچیکم ساک... میکنم حس و خالیشون جای ها روز این چقدر... بودن خریده واسم سامان رو بقیه و

 مغزم توی هاش صحنه و دیشب حرفای باز و کردم پرت تخت روی و خودم.... بستم و درش و کند توی گذاشتم

 :شد اکو

 :گفت و کرد نگاه من به بود گرفته جون هاش چشم توی که امیدی با سپهر:» 

 وئه؟؟؟ت الفای فقط بده اموزش بهت میتونه که کسي تنها گفتم صبا به بودیم رفته تو ی خونه به وقتي یادته: 
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 :داد ادامه اون و دادم تکون تایید نشونه به سری

 ...غلطه کامال من حرف که میشد متوجه وگرنه بودی خواب ها کالس تو همش عالي جناب ماشاال: 

 :زدم داد تقریبا

 غلطه؟؟؟ چـــــي؟؟؟چي:

 :گفت و زد لبخندی سپهر

 ...بکنه کنترل و خودش که بده آموزش صبا به میتونه ای گرگینه هر: 

 «چي؟؟؟ که خوب: 

 رد ی همه و بود شده مرتب خونه... بیرون رفتم و کردم عوض شلوارکي و تاپ با و لباسام... شدم بلند تخت روی از

 :زدم داد... بودن بالن توی هم قراضه های کابینت های

 کردی؟؟؟ مرتب رو خونه تو صبا: 

 کنه؟؟؟ مرتب بود قرار کي پس: 

 بکنه؟؟؟؟ مرتب رو اینجا اینقدر روز یک عرض در تونسته چطور دختره یان بعد بودم اینجا پیش روز دو همین من

 مشد متعجب بازم... کردم باز و یخچال در و شدم خیال بي... بکنه و کاری همچین بتونه نفر یک که ممکنه غیر

 اخمام... پره هم این دیدم که کردم باز و فریزر در... ها خراکي اقسام و انواع از بود شده پر یخچال... خــفـــن

 پول اصال پره؟؟؟ یخچال این انقدر چرا پس میکرده زندگي خونه این توی تنها صبا... هم توی بود فته جوری بد

 میاره؟؟؟؟ کجا از رو ها این

 :گفت... یخچال کنار به زده تکیه که دیدم رو صبا... شدن بسته و بیرون شد کشیده دستم توی در دو هر یهو

 ...انداختم خرج توی و خودم کلي ورودت واسه من سمت میای و متنفری سپهر از که مطمنم چون: 

 :گفتم طعنه با و باال دادم ابرو یه

 ...کردین لطف خیلي شما... بعله اوه: 

 :گفتم و اتاقم سمت افتادم راه حرفم این بعد

 ...بدوئم یکم بغلي پارک این میرم: 

 ...اوکي: 
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 و پوشیدم گرمکني و شلوار و اتاق توی رفتم و کردم پوفي عصبي... اوکي میگه هي اومدم وقتي از.. اوکي زهرماره

 با همیشه بود راه به رو اوضاع که وقتیم یادمه و بودم کار این عاشق... دویدن به کردم شروع و خونه بغل پاک رفتم

 همیشه درسته... داشته دوست و من اون که نمیشه باورم هنوز هه... سیامک... جا این میومدم سامان یا سیامک

 داره ربطي چه بوده؟؟؟ عاشقم کنم باور که این برای میشه دلیل این ولي میکرد توجه بهم حد از بیش یکم

 بتنس احساسي هیچ اصال بده؟؟؟؟ بروز من به نسبت و عشقش که نمیذاشته سامان چرا کنار به اینا حاال اصال؟؟؟

 ..ندارم عشق ی کلمه به

 بي که میشه ای دقیقه 41 کنم فکر... میزدم نفس نفس جوری بد و بود گرفته درد ام سینه ی قفسه... ایستادم

 فکر.. .میدوئن ها انسان از تر تند خیلي ها گرگینه که میدونستم رو یکي این شکر رو خدا... میدوئم تند دارم وقفه

 ...دادم سوتي کنم فکر هه.. کنن نگاهم تعجب با اطرافم آدمای که بود شده سبب همین کنم

 :بود آب بطری یه توی که اوم جلوم دستي

 آب؟؟؟؟: 

 دل آبه این از نمیشه خوب ولي میخواد؟؟؟ چي اینجا دیگه این... اومدم در آهم که کردم نگاه دست صاحب با

 ...خوردم رو اش همه نفس یه و گرفتم... آرشه طرف از که درک به... کند

 ...میدوئیدی تند خیلي... هستش تو روی ادما درصد 01 نگاه کني؟؟؟؟ برخورد تر عمولي یکم میشه: آرش

 :کردم پرت طرفش به رو خالي ی بطری و انداختم باال ای شونه

 میخوای؟؟؟ چي جا این تو بینم واستا اصال... بابا برو: 

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 ...باشه تو به حواسم جا این بیام گفت سپهر: 

 :گفتم خنده میون... خنده زبر زدم

 ...باشه گربه مواظب بفرستي و موش میمونه این مثل... ههه... وااای... و موش میمونه این مثل..  هه... وای وای: 

 :ام کله پس زد بطری با یکي

 ...بودم دخترم دوست با االن بود خودم دست اگه... نخند... درد: 

 :فگتم و شدم خیره بهش بهت با... جا در آوردم در شاخ... شد گرد چشمام

 داری؟؟؟ دختر دوست تو: 

 :داد تکون و سرش مرموزی لبخند با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

118 

 

 ...قهره و کردم دعوا باهاش جدیدا چند هر... اوهوم: 

 یکم من میاد خیلیم نیاد چرا... وا... نمیاد بهش اصال... خدا یا... نگفتم دروغ آوردم در هم دم هیچ که شاخ بگم

 :کرد عوض و موضوع ارش... میزنم منگل

 صبا؟؟؟ از خبر چه: 

 ...امانه و امن چي همه... هیچي: 

 نیست؟؟؟ مشکوک چیزی به: 

 ...بنز حد در... چرا من ولي نه اون: 

 :پرسید... زدن قدم به کردیم شروع هم با

 چي؟؟؟؟ به: 

 ...نیست تنها صبا میکنم حس... دارم بدی حس یه: 

 چي؟؟؟ یعني: 

 ...دیگه بودم جا اون دیروز همین من: 

 خوب؟؟؟: 

 ..بود مرتب خیلي امروز خونه: 

 خوب؟؟؟: 

 ...کنه مرتب رو خونه زود انقدر میتونه آدم یه چطور آخه: 

 خوب؟؟؟: 

 :گفتم سریع که کردم نگاهش چپ چپ

 بود؟؟؟ جوری چه خونه دیروز مگه که اینه منطورم ببخشید اوه: 

 ..بود نکرده بابل بره میخواست ایناز که شبي اون با تغییری هیچ: 

 ...اها: 

 کني؟؟؟ کلیک اها کلمه روی میخوای االنم: 

 :بود بعید ارش شخصیت از این.. میخندید متانت با و آروم... بود باحال هاش خنده... خندید
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 نشدی؟؟؟ مشکوک چیزی به دیگه... بابا نه: 

 ...خوراکي از بود پر یخچال که شدم مشکوک هم این به چرا: 

 بود نزدیک که اش کله پس زدم یکي گرفت حرصم...اومد در چشماش از اشک که خندید انقدر... خنده زیر زد

 : گفتم حرص با... بشه زمین پخش

 ...نخند بیشعور: 

 : گفت دردی پر لحن با و زدم که جایي گذاشت و دستش

 ...هااا ماشاال داری دست ضربه گوساله؟؟؟؟ میزني چرا: 

 ..دارم زیادی زور بودنم گرگینه بخاطر: 

 ...اها: 

 :پرسیدم حرص با... خنده زیر زد باز

 میخندی؟؟؟ چي به االن: 

 بشي؟؟؟ مشکوک بهش بخوای تو که چیه خوراکي از پر یخچال یه خوب دختر آخه... تو های مشکوکیت این به: 

 میاره؟؟؟ کجا از رو ها این پول صبا آخه: 

 ...سامان و سیامک های انداز پس از البد: 

 :گفتم همین واسه بود نروم روی جوری بد ارش های لب روی نیشخند... انداختم باال ای شونه

 نخندی؟؟؟ دیگه میشه: 

 :گفت بعدش فشورد هم روی و هاش لب

 ...بابا باشه: 

 ..میشه بد ببینه تو با و من صبا... بری دیگه بهتره: 

 :گفت و انداخت باال ابرویي

 نداری؟؟؟ کاری... باشه: 

 ...نداشتم اولم از: 

 ...خدافظ... میدونم: 
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 ..شد جدا هم از راهمون و کردم بای بای دست با و زدم لبخندی

 روی که صبا پشت رفتم وقتي و بستم و چشمام... عکس یک به شده خیره صبا که دیدم شدم خونه وارد وقتي

 :گفتم بهت با... داد دست بهم بدی احساس عکس توی شخص دیدن با... کردم باز بود نشسته مبل

 ...صـبـا: 

 کار چي صبا دست اون عکس... داشتم بدی خیلي احساس... کرد غایم پشتش و عکس و پرید جتش از سریع

 :دوختم بهش و اخمالوم نگاه صبا داد صدای با... میکنه

 بدی؟؟؟ ندا که نمیتوني تو: 

 :گفتم و دادم قورت زور به و دهنم آب

 میکنه؟؟؟ کار چي تو دست آرش عکس: 

 کنارش حاال که دستش به بودم شده خیره بهت با فقط... من ولي برداشت قدم عقب به... پرید رنگش... ترسید

 :زدم داد... بودم جواب منتظر و بود توش آرش عکس و داشت قرار

 شدی؟؟؟ الل چرا: 

 ...پارا: 

 :گفت و حرفم توی پرید... بعد متنفری خانواده اون از میگي من به ها؟؟؟؟: 

 ...متنفرم ایناز و سپهر از فقط من: 

 :گفتم ششمم حس طبق بر... میکردم حس ام سینه قفسه روی و بدی ی سنگیني... شد آروم لحنم

 بشي؟؟؟ آرش عاشق که میشه دلیل همین: 

 :کرد زمزمه زفقط با... زد برق اشک از آبیش چشمای... کرد بغض

 ...پارا: 

 که ای خانواده... شدی خانواده اون اشخاص از یکي عاشق تو میکني؟؟؟؟ غلطي چه داری میفهمي... درد و پارا: 

 ...کردن بخت بد مارو

 باشه شده عاشقش اصال ؟؟؟؟ چي که خوب... لعنتي عصبیم؟؟؟؟ انقدر من چرا میزنم؟؟؟؟ دارم من چیه حرفا این

.. .برداشتم قدم اتاقم سمت به هاش اشک و صبا به توجه بي... چه من به... بشه سپهر عاشق بره اصال چه؟؟؟ من به

 ...نمیدونستم رو دلیلش هم خودم و بود شده گرفته جوری بد حالم
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 ***شخص سوم*راوی***

 اش خانه و ایران به آنجا از و نبود آدمي که رفت پارک از قسمتي به بود مانده لبش روی هنوز که لخندی با آرش

 اورا و باشد پارا کنار که این از حاال ولي بود انگیز بر تعجب هم خودش برای اوایل پارا مقابل در رفتارش...برگشت

 هوا روی را پارا از مراقبت برای را سپهر پیشنهاد که بود شده سبب موضوع همین و... میبرد لذت بدهد حرص

 دمیدوی که مدتي تمام و رفت او سر پشت آمد بیرون پارا وقتي و بود ایستاده او ی خانه مقابل در هم امروز... بزند

 او اما... است شده او صورت از جزعي اخ میکرد حس ارش... داشت اخم دویدنش طول تمام در... شده خیره او به

 ...بود شده او اخم باعث پارا ذهن در مزاحم افکار که نمیدانست

 زیر زد باز و شد پارا ی مزه با لحن و حرف یاد یخچال در کردن باز با... رفت خانه آشپز به و شد و بلند جایش از

 ادد لم وی تي جلوی ی کاناپه روی و رفت هال سمت به... برگشت و بست را یخچال در و برداشت یا آبمیوه... خنده

 ...کرد کجي دهن او به قاب درون عکس خالي جای که بردارد را کنترل خواست و

 کو؟؟؟ عکسم: 

 ولي بود جایش سر عکسش برود پارا ی خانه به که این از قبل پیش ساعت چند همین که آورد مي یاد به خوب

 ...نبود که نوبد حاال

 باشه؟؟؟ برداشته میتونه کي یعني: 

 

 :عکس خالي جای به شد خیره و کرد بدی اخم

 برداشته میتونه کي پس... اوته کال که بهرادم... کار چي میخواد و من عکس اون اخه باشه نمیتونه که پدرام: 

 باشه؟؟؟

 ...صبا: 

 :پرید جایش از اش خانه در هم ان پارا صدای شنیدم با ارش

 میکني؟؟؟ چیکار جا این تو: 

 :نشست ارش از فاصله کمي با و رفت جلو...دارد دل در آشوبي چه میدانست خودش اما داشت ارامي ی چهره پارا

 ...ارش: 

 :گفت و کرد تر را لبش پارا... گفت پرسشي هومي فقط به بود کرده تعجب خیلي خیلي خیلي که ارش

 ...خوب نترس میگم چیزی یه: 
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 میکرد شدیدی گرمای احساس فقط ارش ولي او روی بر حرفش اثر کفش برای ارش ی چهره به شد خیره پارا

 :داد ادامه پارا...نزدیکي همه این بخاطر

 ...بود برداشته و عکست صبا: 

 :پرسید ارومي صدای با...رفت باال ارش های ابرو

 وقت؟؟؟ اون چرا: 

 و گذاشت بود پایش روی که ارش دست روی را دستش همین برای بود شده ارش صدای خفیف لرزش متوجه پارا

 :گفت ارام

 ...باشي نگران نمیخواد اصال: 

 رد پارا که زماني میشد مگر... بود عکس برداشتن از صبا هدف نمیکرد فکر لحظه این در که چیزی تنها به ارش

 بیندیشد؟؟؟ هم دیگری چیز به او بود نشسته او به نزدیکي این

 ...باشه: ارش

 :داد ادامه و داد ارش دست به خفیفي فشار پارا

 ...بگم چطور اوووف... ولي... ولي نشیا نگران ارش: 

 ددی پارا حالت که ارش... بزند را حرفش نمیتوانست که این بخاطر میکرد خوری خود بود نشسته کج پاراتیس

 میرساند پارا های سلول تک تک به را ارامش که لحني با و گذاشت او ی شانه روی را ازادش دست و زد لبخندی

 :گفت

 ...بزن و حرفت فقط تو نباش چیزی نگران: 

 :گفت و کشید عمیقي نفس پارا

 ...میاد خوشش تو از صبا... صبا: 

 پرده بي را حرفش شد ارش گیجي متوجه که پارا...شد خیره بهش او حرف مفهموم نکردن درک از گیجي با ارش

 :گفت تر

 ...داره دوست صبا... یعني: 

 از نگران پارا..« صبا... داره دوست صبا... داره دوست صبا... داره دوست صبا:» میشد وار اکو ارش سر در پارا صدای

 :داد او به تکاني و گذاشت او بازوی روی را دستش ارش ندادن نشان العمل عکس

 ارش؟؟؟: 
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 از که خندید انقدر... شد تبدیل قه قه بعد و خنده به نیشخندش کم کم... زد نیشخندی و امد خودش به ارش

 با میخنده چقدر:» گفت خود با دل در سری این اما میخورد حرص فقط باز که پارا... شد سرازیر اشک هایش چشم

 :گفت بلند اما «میاد در جدی حالت از قیافش و میشه نمک

 ؟!!کنم؟؟؟ ات خفه یا میشي خفه ارش: 

 بلند اخ جا در ارش... بزند ارش ی کله پس به یکي پارا که شد سبب همین و نداد نشان العملي عکس ارش اما

 :داد مالش و گذاشت ضربه جای روی بر را دستش و گفت

 ...شدم له... پارا دستت الهي بشکنه: 

 ...نخند انقدر خوب... خودته تقصیر: 

 :گفت و زد لبخندی

 ساختي؟؟؟ جوری چه و جک این بینم بگو حاال... بانو چشم: 

 :گفت ارش که بزند هم دیگر یکي خوایت ارش از حرف این شنیدن با پارا

 چي؟؟؟ که باشه راست حرفت گیریم حاال... نزن باشه باشه: 

 ...باشه خودت به حواست اینکه که: 

 :کرد اضافه طعنه با بعد

 ...برم دیگه من خوب... صبا بیاره دخترات دوست سر بالیي نمیخوام اخه: 

 خودش سپس و ارش دست به نگاهي تعجب با پارا... گرفت را دستش ارش که برورد خواست... شد بلند جایش از

 :گفت و کرد

 ها؟؟؟: 

 :گفت و داد قورت را دهانش اب ارش

 ...ندارم دختر دوست من: 

 اما.« ينیست حرفا این ماله میدونستم:»گفت دل در... گرفت را بشکفد لبانش بر میخواست که لبخندی جلوی پارا

 :گفت بلند

 ...خدافظ دیگه خوب... باشم ات نداشته دختر دوست نگران نمیخواد پس... اها: 

 :خندید و افتاد پارا حرف یاد به باز ارش... شد غیب حرفش از بعد که نکشید ثانیه به
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 ...عاشقي و عشق به چه و من اصال... ساله 11 دختر اون به چه و من... هااا بیکاره هم صبا این: 

 نمیشد؟؟؟ عاشق او واقعا ایا... گرفت جان چشمانش جلوی پارا ی چهره حرفش پایان با

 

 )(***پاراتیس*** 

 :دادم قرار ارش و مخطبم و زدم ای قه قه... نمیشد بسته نیشم.... انداختم تخت روی و خودم

 ...داداش مینستي حرفا این ماله زدم؟؟؟تو حدس خوب چه خان؟؟؟دیدی ارش دیدی... هاه: 

 دوست هاشو خنده... بود نشسته دلم به جوری بد ارش ی زده بهت ی چهره... خوابیدم پهلو به و خندیدم هر هر

 حالت از... ارش این جنتلمنیه جور بد... میاد نظر به جدی خیلي خیلي اش قیافه نمیخنده که زماني... دارم

 ...نیست ها رسیده دوران به تازه این مثل ولي فشنه میاد خوشم موهاشم

 به هاش خنده میزني؟؟؟؟چرا حرف جوری این کي راجب میگي؟؟؟داری تو چیه اینا پاراتیس... اومدم خودم به یهو

 میدی؟؟؟ نظر خودت برای اش قیافه راجب نشسته؟؟؟چرا دلت

 وجود به زماني از درست احساس این... داشتم بدی احساس هنوز... بیرون بیام ارش فکر از تا دادم تکون و سرم

 ولي داره و ارش عکس حقي چه به یارو این گفتم خودم با اول راسیتش... دیدم صبا دست و ارش عکس که اومد

 ...بود چرت مشت یه زدم صبا به که هم هایي حرف تمام... ندارم دادن نظر حق منم دیدم بعدش خوب

 :دادم اس سپهر به و برداشتم و گوشیم... شدم بلند جام از

 «ببرمش؟؟؟ کجا تمرین برای امشب.سالم:» 

 :داد جواب سپهر...کردم فکر بدم انجام هایي کار چه صبا با قراره امشب که این به بده جواب سپهر که زماني تا

 عصبي فقط و فقط تو هدف نره یادت پارا...باشه نداشته وجود انساني که جایي یه... افتاده دور جنگل یه:» 

 .«نزنه آسب کسي به تا ببندش یا کن فرار یا بکنه کتترل و دش نمیتونه دیدی اوه... کردنشه

 ضعف ی نقطه این میکنم حس... افتادم ارش قضیه یاد باز... نکنه پیدا راه دلم به استرس تا کشیدم عمیقي نغس

 ...بدم شکستش میکنم راحت خیلي و صباست

 :گفتم و زدم در... صبا اتاق سمت رفتم و شدم بلند جام از

 صبا؟؟؟: 

 ها؟؟؟: 

 اوکي؟؟؟... باش اموزش ی اماده دوازده ساعت امشب: 
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 :گفت همین واسه نفهمید اون که مثلي ولي... گفتم ای مسخره لحن با اوکي

 ...اوکي اوکي: 

 ...کنم پیدا خوب جای یه شب تا باید... خودم اتاق سمت رفتم و خندیدم صدا بي

*** 

 اوردی؟؟؟ و من کجاست اینجا عمو هووووی: 

 :گفتم جذبه و برگشتم

 بشي؟؟؟ الل دقیقه تو میمیری تو: 

 رو اینجا... بود دور شهر از خیلي... بودم کرده پیدا که جایي رسیدیم باالخره.. افتاد راه دنبالم و زد نیشخندی

 :گفتم و گریتم و سپهر ژست... نیوفته خطر به انساني جونه تا کردم انتخاب

 ...بزنیم حرف هم با قبلش میخوام: 

 ..الگومه سپهر که الحق... بود گرفته خندم خودم از

 

 :شدم خیره بود نیمه که ماهي به و نشستم سنگ تیکه یه روی

 داری؟؟؟ دوست و ارش واقعا تو: 

 :کرد زمزمه اروم... ایستاد کنارم

 اون... میکردم اشتباه واقعا فهمیدم ارش دیدن با اما میاد بدم خانواده اون افراد ی همه از میکردم فکر اوایل: 

 ...تکه که میدوني خوب خیلي خودت...نگم بهتره که تیپم و قیاغه... بود جذبه با... همیشه بود جدی

 :دادم فحش بزنم میخواستم که حرفي بخاطر و خودم االن همین از... کشیدم اهي و بستم و چشمام

 ...کردیم نامزد ما اخه... اخه کني فکر ارش به ندارم دوست دیگه... صبا: 

 بعد... بهم بود شده خیره بهت با چون گذاشت اثر صبا ی رو جوری بد مفتم زر همین که مثلي ولي... مفت زر عق

 :گفت شدم اب یخیش نگاه زیر که ثانیه چند

 گفتي؟؟؟.. چي تو... تو: 

 :دادم نشون مضطرب و خودم مثال و شدم بلند سنگ تخته روی از

 ...نبود میل بي من به نسبت اونم... بودم ارش عاشق اول همون از من... نیست من تقصیر بخدا صبا: 
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 :کشید جیغ

 ...پارا و دهنت ببند: 

 صبا...ندارم و گفتن دروغ همه این ظرفیت کردم اشتباه من میشدم رواني داشتم... هاش گونه روی ریخت اشکاش

 :داد ادامه

 اون میگفت بود کي شدی؟؟؟؟ خانواده اون افراد از یکي عاشق چرا که میداد اورد من واسه ظهر از بعد بود کي: 

 نکردن؟؟؟ بخت بد رو ما خانواده

 هک گفتم دروغ بگم بهش بکنم؟؟؟؟ غلطي چه حاال... اییي... ارشه عاشق من انتظار حد از بیشتر صبا کنم فکر

 ...میتوني تو پارا نترس... پووووف... میشه اب بر نقشه هام نقشه

 :گفتم جسارت با و کردم اخمي

 ...شدم وابسته منم و کرد محبت بهم خیلي ارش... نیست من تقصیر: 

 اون تازه... نشنوه تا هاش گوش روی گذاشت و دستاش صبا...دیده و من تازه ارش که روزه سه فقط خوبه حاال

 همه اینا ولي بود مخم روی کشدارش و تند تند های نفس صدای... دیدم رو اش شده تیز های ناخن که بود موقع

 ترس... بود درخشان چشماش ی ابي... کرد باز و بود بسته که چشماش صبا... میرسم هدفم به دارم میداد نشون

 :داد ادامه ولي داشتم بدی

 فهمیدی؟؟؟... عکسش یا ارش خوده دنیال بیوفتي که نبینم دیگه پس: 

1... 

4... 

۳... 

 ...شد شروع تمرین

 :گفتم صبا به رو بلند... شدم گرگینه به تبدیل هم من و دادم خالي جا که شد ور حمله سمتم به صبا

 حاضری؟؟؟ تمرین ی واسه حاال: 

 :زد داد صبا

 ...کیه ماله ارش که میدم نشونت... میدم نشونت: 

 واقعا... ندارم بهش نسبت حسي هیچ که میکنم دعوا پسری سر ساله 11 دختر یه با دارم نمیشه باورم خودمم اصال

 ندارم؟؟؟ ارش به خسي هیچ من
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 .آخخخخ: 

 ظاهر سرش پشت... شدم غیب و بستم و چشمام... میزنه هي داره و روم افتاده صبا که دیدم و اومدم خودم به

 اما... زد داد درد از و زمین توی رفت صورت با که جلو دادم هل بود نشسته پاش های پنچه روی که و اون و شدم

.. درخت توی خورد محکم و داد دست از و تعادلش صبا و دادم خالي جا باز... شد ور حمله سمتم به و شد بلند باز

 هگرگین یه تو پارا:» : شد اکو مغزم توی سپهر صدای... جلو رفتم... گرفت دستش توی و سرش و ایستاد جاش سر

 که داری قدرت انقدر تو... زیاده قدرت اونها از یکي و شده نهوفته گرگینه کلمه این توی زیادی های معني... ای

 .«ظریفه و نحیف دختر یه که صبا کردن بلند به برسه چه بکني حا از و درخت یه میتوني

 پرت یا دیگه سمت به و اون و کردم بلندش پر یه مثل... گذاشتم باریکش کمر روی و دستام و ایستادم صبا پشت

 ...رفتم سمتش به بازم ولي میکرد ناله درد از... افتاد و درختي به خورد... کردم

 قدم چند... کردم ول و موهاش و کشیدم جیغ درد از... زد پام ساق به محکم لگدی و بلندشد... کشیدم و موهاش

... رت طرف اون کردم پرتش و زدم محکمي مشت رسید نزدیکیم به تا... شد ور حمله سمتم به صبا باز... رفتم عقب

 ندمبل پشت از بود صبا قضا از که کسي... بعد ی لحظه و شد غیب یهو... بود شده اتشین بد چشماش... شد بلند

 به... .کرد بلندم و گرفت گردنم از و نیاورد کم صبا... پیچید کمرم توی بدی درد... کوبندم زمین به محکم و کرد

 سنف نفس... داشت نگه باال همون و من و کوبند درخت یه به اخرم از... ها درخت به میکوبند و من تند تند و شدت

 باز اومد جا نفسش وقتي صبا...شدم له خدایا اخ... بشه جمع چشمام توی اشک درد از بود مونده کم خودم... میزد

 درخت به بخوره محکم شد باعث که زدم لگد کمرش به و شدم ظاهر پشتش و شدم غیب که بده حرکتم خواست

 زدم مشت داشت جا تا و صورتش جونه به افتادم برگشت تا و ندادم امون بهش... برگشت و شد بلند... رو به رو

... چرخوند و گرفت و هام مشت از یکي یهو...داشت فرار در سعي یا میگرفت و هام مشت جلوی یا هم اون... بهش

 یدمد... نمیکرد ول و دستم و جلو به داد هلم صبا... برگردم دستم پیچیدگي بخاطر شدم مجبور و کشیدم جیغي

 بود رفته خودش که صبا جیغ صدای... و بستم و چشمام همین واسه ها درخت از یکي ی تو میره سرعت با داره

 ...بود گرفته دردی بد دستم... هام لب به اورد رو خنده درخت توی

 :گفتم و دادم مالشش یکم

 رسیدی؟؟؟؟ چي به االن: 

 :جلو رفتم قدم یه و زدم پوزخندی... بهم بود شده خیره بود نشسته زمین روی

 رسیدی؟؟؟؟ چي به جنگیدی ارش خاطر به: 

 :بردم پشتم به و کردم باز هم از و دستام... جلو رفتم دیگه قدم یه

 بدیلت واسه باید بجنگي عشقته که ارش بخاطر نباید االن تو... میکني تمرین داری االن تو... کردی اشتباه اول از: 

 ...بجنگي انسانیت حالت با شدن
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 :شدم خم کمي و رفتم جلو دیگه قدم یه... کرد نگاهم گیجي با

 ...شو تبدیل انسان به: 

 :گفتم کنم برابر چند و عصبیانیتش که این واسه... میزد نفس نفس

 ...منه ماله ارش قلب بازم بجنگي من با چقدرم هر تو: 

 واسه بود جک من واسه که حرفایي این ولي... بخندم حرفام به هــــر هـــر و زمین رو بشینم میخواست دلم

 میره کي اوووووو... لگد و مشت زدن به کرد شروع یهو و ایستاد جلوم اومد و شد بلند... بودم محض جهنم صبا

 زج به کاری منم... لگد یا میزد مشت یا میون در یکي میکنه؟؟؟ استفاده رو فو کنگ فنون چرا و؟؟این راه همه این

 ودب محکم انقدر که زدم شکمش تو جانانه لگد یک همین واسه کردم دفاع بس شدم خسته دیگه... نداشتم دفاع

 شزدم درخت یک به... کردم بلندش و گرفتم گردنش از... جلو رفتم و کنم استفاده فرصت از... عقب شد پرت که

 :زدم داد... نگهداشتم جا همون و

 ...شو تبدیل انسان به صبا... شو تبدیل انسان به: 

 چرخ یه و گرفتم بازوهاش از... شدم بخت بد دیگه کنم فکر اوه اوه... کشید زوزه من به دادن جواب جای به

 اوردم رو صبا های دست و درخت پشت رفتم سریع... رفت گیج سرش... درخت به کبوندمش محکم و دادمش

 رفتم شدم مطمن بودنشون سفت از وقتي... کردم وصل بهم و دستاش و اوردم در جیبم تو از و زنجیر... پشت

 :گغت اخم با و داد تکون و سرش... کنار دادم صورتش روی از و موهاش و جلوش

 پشت؟؟؟ اون کردی غلطي چه: 

 :زدم نیشخندی

 ...تو جونه به هیچي: 

 :زد داد صبا... شد تبدیل فه قه به نیشخندم... بست و چشماش

 کنم؟؟ استفاده االرضم طي قدرت از نمیتونم چرا کردی؟؟؟ کار چي: 

 :گفتم و گرفتم جلوش... اوردم در و بود جیبم تو هنوز که و زنجیر از کوچیک ی تیکه یه

 ...االرضه طي قدرت ضد که داره توش چیزایي یه میبیني؟؟؟؟ و این: 

 ...کن باز و دستام بیا کردی؟؟؟ غلطي چه: 

 ...برم باید منتظرمه خونه آرش شرمنده... اوع اوع: 

 :زد داد... میشم بخت بد بخندم اگه ولي گرفت خندم باز
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 ...نمیری جایي هیچ تو: 

 بگذرونه؟؟؟ کي با و شب ارش نرم من اگه ولي باشه: 

... خودم ی خونه رفتم بعدش و کردم بای بای... میخواستم و همین منم خوب ولي... نمیومد در خونش میزدی کارد

 خدایا وای... نمیومد باال دیگه نفسم که خندیدم انقدر... خندیدم فقط و زمین رو افتادم شدم که خونه وارد تا

 ...پوکیدم

 خوبي؟؟؟ تو: 

 و افتادم حرفام یاد... میکنه نگاه بهم ترس با داذه که دیدم و ارش... ایستادم و شد قطع خندم ثانیه از کسری در

 :مبل روی بشینم کرد زورم و اومد جلو ارش... خنده زیر زدم

 تمرین؟؟؟ برای میرید کجا که ندادی خبر من به چرا... دیوونه ی دختره: 

 :گفتم و مبل روی شدم پخش

 ...داد حال چقدر نمیدوني ارش وای: 

 داد؟؟؟ نال میگي تو بعد نگراني از مردم اینجا کن... مار زهر: 

 :گفت بود شده عصبي که ارش... خنده زیر زدم باز منتظرمه خونه ارش برم باید گفتم که افتادم حرفم یاد یهو

 تو؟؟؟ زده مرگت چه: 

 ...بخوابم میرم خستم من اوووف... تو جونه به هیچي: 

... گرفتم قرار ای فاصله هیچ بدون ارش کنار دقیقا و مبل روی افتادم... کشید و گرفت و دستم شدم بلند تا

 :گفت کممون فاصله به توجه بي ارش ولي کردم شدیدی گرمای احساس

 شد؟؟؟ چي صبا: 

 کنترل و خودش نمیتونه دیدم اخرک کردیم داغون و درب رو دیگه هم زدیم یکم و کردم عصبیش.. باو هیچي: 

 ...بستمش همین واسه کنه

 خوبي؟؟؟ تو... اها: 

 :گفتم و کردم حبس و نفسم کممون فاصله از معذب

 ...برم دیگه من.... آره..آ: 
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 ودب خورده پیچ که گرفت و دستم اون سری این ولي گرفت و دستم هم باز اما برداشتم قدم یه سریع و شدم بلند

 :گفت و شد هول بخت بد ارش... شد جمع چشمام تو اشک درد از و کشیدم بدی جیغ همین واسه

 .کردم کاری من بخدا شد؟؟؟ چي: 

 :گفتم و گزیدم درد از لبمو

 ...پیچوندتش صبا نداره ایرادی: 

 :کرد زمزمه اروم

 ...بشکنه دستش الهي: 

 :گفت بلند بعد

 ...ببند و چشمات: 

 سریع همین واسه کنه کار چي میخواد فهمیدم... بست و چشماش که شدم خیره اون به و شد گرد چشمام

 :گفت طور همون... خونه اشپز تو رفت و شد بلند... بودیم ارش ی خونه تو کردم باز وقتي و بستم و چشمام

 ...بنداز اینه تو نگاه یه پاشو: 

 چي؟؟؟ واسه: 

 :رسید آشپزخونه تو از تر ضعیف یکم صداش

 ...بدی نمره تو دیدن برابر در شجاعتم به میخوام: 

 اومد ارش... شد والیبال توپ قد چشمام که ایستادم جلوش رفتم... بود راهرو تو قدی اینه یه... شدم بلند جام از

 :گفت و هال تو

 ام؟؟؟ نمره خوب: 

 :گفتم بردارم چشم گِلم و برگ از پر هیکل از این بدون

 :10/1۵. 

 رفت؟؟؟ کجا اش دیگه 1/4۵: 

 مثل هم موهام... بودم شده هم خون و خش از پر تازه.. افتاد سرم روی های کبودی به نگاهم اخه... ندادم جوابش

 قسمت از بعضي... بود شده پاره هم لبم ی گوشه... شدن بلند خواب از تازه که بود هاشده بچه پسر این موهای

 :گفتم... بود شده قرمز و کبود... کردم نگاه بودش پیچونده که دستم به... بود شده پاره هم لباسم های
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 نکردی؟؟؟ هول و دیدی و من چطوری تو: 

 :گفت... بشینه من دل به کرده غلط البته... دل به که... ها مزه با خنده اون از... خندید

 ...بینم جا این بشین بیا... دیگه دیگه: 

 یسخ و برداشت و دستمال... اورده دستمال یه و اب از پر تشت یه دیدم... فاصله با البته... کنارش نشستم رفتم

 :گفتم تعجب با و رفتم عقب سریع... من صورت سمت اورد و دستش بعد و کرد

 چته؟؟: 

 نه؟؟؟ ندیدی و صورتت که مثلي: 

 تربیش اما... کنه تمیز و صورتم گذاشتم و اومدم کوتاه همین واسه... افتادم گلم و خون پر صورت یاد حرفش این با

 من های بیداد و داد از کالفه ارش... داشت درد خیلي اخه هوا میرفت دادم صورتم به میخورد دستش تا اوقات

 :گفت

 ببندمش؟؟؟ یا و دهنت میبندی پارا: 

 :نالیدم

 ...ارش داره درد بخدا: 

 :کرد پوفي

 ...سری این میکنم تر اروم ببخشید باشه باشه: 

 رشا که دیدم و باال اوردم و نگاهم یهو ولي بود دستام به نگاهم میکرد تمیز و صورتم اروم مثال که مدتي تمام تو

 اب... هاش چشم به افتاد نگاهم... بودم شده معذب من و بود شده کم خیلي امون فاصله باز... چشمام به شدم خیره

 :گغتم تعجب

 رنگیه؟؟؟ چشمات تو: 

 ...رنگه پر خیلي خاکستری... هوووم: 

 ...چشماش بود رنگ خوش... زدم لبخندی

 

**** 

 ****سپهر
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 ...پیاره سرش بالیي صبا ؟؟؟میترسم.میرفتي پارا با هم تو امشب نبود بهتر بنظرت... سپهر: 

 :گفتم و کردم نوازش و موهاش... گرفت قرار روم به رو ایناز که خوابیدم چپم پهلوی به

 رشا باشي نگران نیست الزم چي؟؟؟ میدید و من صبا الل زبونم پارا از مواظبت برای میرفتم من اگه... عزیزم نه: 

 ...هست چي همه به حواسش

 :کشیدم و لپش... بست نقش ایناز های لب روی نیشخندی ارش اسم اوردن با

 ...بود چي ارش ذهن تو نگفتي اخرم از: 

 :گفت و کشید دراز پهلو به من مثل هم اون

 .میاد خوشش پترا از داره ارش میکنم احساس: 

 :تنشس و ترسید بیچاره ایناز که خندیدم بلند انقدر... خنده زیر زدم یهویي بعد اما کردم نگاهش گیجي با اول

 شد؟؟؟ چت دیوانه سپهره: 

 :گفتم خندم میون

 گفتي؟؟؟ چي تو ههه. چي تو.. خدایا وای... ههه... تو: 

 :گفت بعد روپیشونیم زد محکم یکي

 خوب؟؟؟ چیه مگه.... حناااااق: 

 :گفتم و پیشونیم رو گذاشتم و دستم

 ..پارا و ارش... داره خنده خیلي: 

 :گفت جدی

 داره؟؟؟ خنده کجاش: 

 :گفتم گرفتمو و خندم جلو همین واسه جدیه خیلي دیدم

 میان؟؟؟ هم به اونا کني فکر شده باعث چي: 

 ...احساسن بي نشونمیدم و غدن دوشون هر... میان خیلیم: 

 دلیل؟؟؟ شد این خوب: 

 میکني؟؟؟ نگاه قضیه به سخت چرا سپهر: 
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 :انداختم باال ای شونه

 ...بشن عاشق نمیاد بهشون کهاصال خیالن بي نفر دو اون انقدر... نمیدونم: 

 :خودش باالی کشید رو پتو و کشید دراز

 ...باحاله خیلیم اتفاقا: 

 .نگفتم دنده یه خانم این به چیزی و خندیدم

**** 

 :دادم تکون ارش حرفای تایید برلي و سرم و دهنم تو کردم جا یه و موزم نصف

 هول داغونش و درب قیافه دیدن با و نشدم نگران زیاد همین واسه میخندید هر هر میومد وقتي دیگه هیچي: 

 ..نکردم

 یه و بخورم و موز که میکردم سعي و نبود ارش های حرف به حواسم اصال ولي میرفت پایین و باال خودکار سرم

 این ولي... میکند پوست میوه داشت و نبود من به حواسش شکر خدارو هم ارش... نکنه گیر گلوم تو کنم کاری

.... خوردمش... شد تموم... اها... داد تکون تاسف نشونه به سری هم گاهي از هر و میکرد نگاهم تاسف با ایناز وسط

 :ام کله پس زد یکي ایناز

 بخوری؟؟؟ درست و موز یه میمیری: 

 :گفتم که کرد نگاهم گیجي با ارش... زدم نیشخند یه فقط جوابش در و دادم مالش سرمو

 ...بده ادامه تو: 

 :داد ادامه و شد خیال بي بخت بد

 ...و من ی خونه اومد بعدشم: 

 :گفتیم هم با اني و من ان یه در و باال پرید هام ابرو

 کجا؟؟؟ رفتین: 

 :گفت و کرد نگاهمون ترس با

 ...تا خونم برمش همین واسه بود شده داغون صورتش خوب بابا: 

 ...بده ادامه بابا خوب خیلي: ایناز

 :گفت گوشم زیر
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 چسبیدی؟؟؟: 

 بچسبم؟؟؟ چي واسه: 

 ممکنه؟؟؟ غیر میگفت دیشب بود من ی عمه: 

 افزاری خاک باشگاه به هم من و رفت اش خونه به اش میوه خوردن بعد ارش... نگفتم هیچي و زدم میشخندی باز

 ...رفتم

*** 

 ***ایناز

 نتلف سمت رفتم و کردم روشن و وی تي و شدم بلند سریع... اومد وجود به خونه توی بدی سکوت رفت که سپهر

 :داد جواب باالخره...موندم منتظر و گرفتم و نیلو خونه شماره... خونه

 شده؟؟؟ چیزی ایناز سالم: 

 اینجا؟؟؟ بیای میتوني تنهام خونه فقط نیست چیزی نه... سالم: 

 :گفت مکث بدون

 ...فعال... اونجام دیگه دقیقه پنج تا اره: 

 ...فعال... ممنون: 

 :بود آشنا نا من واسه که صدایي بعدشم ...پیچید خونه تو زدن کف صدای که کردم قطع و گوشي تا

 ...آیناز براوو... آفرین: 

 امهاد صبا... بود ترس داشتم که چیزی تنها و کرد دور دلم از و شک برقاش آبي چشمای... کردم نگاه صدا منبع به

 :داد

 ...نشدیم رو به رو هم با حاال تا بازم اما میشناسي خوبي به و من چند هر... کنم معرفي و خودم بذار: 

 :شد خم کمر تا و شکمش روی گذاشت و دستش صاعد

 !!نمونه مادر هستم صبا: 

 :گفتم و گذاشتم میز روی آروم... بود مونده دستم توی تلفن

 ...میشناسي خوب که منم... جان صبا خوشوقتم: 

 :گفت تیزی نگاه با و زد خاص لبخندی
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 نشناسه؟؟؟ که کیه: 

 :گفت چون میشنید و صداش هم صبا مطمنن... میشنیدم خوب و صداش و میزد تند خیلي خیلي قلبم

 ...ندارم باهات کاری نباش نگران... ترسیده چقدر کن نگاهش: 

 :گفت و انداخت پا ی رو پا... نشست روش جلو اومد مبل پشت از

 ...بزنم کپ باهات میخواستم فقط: 

 مورد؟؟؟ چه در وقت اون: 

 :گفت... گذاشتم شکمم روی و دستم... شد برابر هزاران ترسم... کرد ام برامده شکم به نگاهي

 ...ندارم کاری خون لخته دوتا اون با: 

 ...باهاشون داری کاری باشن گرفته شکل و باشن آدم اگه یعني نداری؟؟؟ کاری ها خون لخته با فقط تو واقعا؟؟؟؟: 

 :گفت حال همون در... ایستاد جلوم و اومد آهسته های قدم با... شد بلند

 ...نیست مهم من ی واسه تو های بچه: 

 :گفت و کشید عمیقي نفس... آورد در لرز به و دستام تیزش های ناخون... زد کنار ام شونه روی ار و موهام

... مـتـنـفـر سـپـهـر از مـن... کرد زهر بهم و تلخم ی زنگي که ناکست شوهر همون... شوهرته من هدف: 

 ...بشه زهر زندگیش تا بکشم رو اش حامله زنِ حاضرم حتي که متنفر انقدر میفهمــــي؟؟؟؟

 توسط اون... مـن... منم اون هدف... نداشت کار هام بچه با اون... بودم ایستاده خودم پای روی زور به... لرزید پام

 از نشون بلندش های ناخون... بود رفته باال که شد جمع صبا دست به حواسم... بگیره انتقام سپهر از میخواد من

 ادمفری صدای و بستم و چشمام که شدت با اونم پایین بیاره خواست و دستش... میداد پاراتیس دیشب موفقیت

 ...اومد هم صبا فریاد صدای بعدش بود من صدای تنها اول اما... پیچید ساکتم ی خونه توی

 ★★پاراتیس★★

... دارم دوست سپهر خونه تخت از بیشتر خیلي و تختم این خدایي... شدم جا به جا جام تو و کشیدم ای خمیازه

 و تاپ و بلندشدم جام از سریع...صباااا... هــــــــي صبا؟؟؟؟... صبا لطف به شدم راحت دستش از باالخره

 وقفه بي و پوشیدم شلوارمم رنگ شرت سوئي و پوشیدم جذبي شرت تي و جین شلوار و اوردم در و شلوارکم

 ...صبا پیش رفتم

 کجاست؟؟؟... لعنتي: 
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 کدوم احمق این کرده؟؟؟؟ بازش خری کره کدوم خدایا وای بکنم؟؟؟ غلطي چه حاال.... نبوووود اشغال اون.. نبود

 بکنم؟؟؟ غلطي چه حاال وای وای وای رفته؟؟؟؟ گوری

 :گفتم صفحه روی اسم به توجه بدون... کرد خورد بیشتر و اعصابم گوشیم زنگ صدای

 هااااا؟؟؟؟: 

 مرگته؟؟؟ چه مار زهر: 

 داری؟؟؟ کار چي چیه ها... سپهر وای: 

 پارا؟؟؟ شده چیزی: 

 میخوای؟؟؟ چي بنالي میشه هیچي: 

 شد؟؟؟؟ چي دیشب بپرسم زدم زنگ... باو هیچي: 

 کجایي؟؟؟ سپهر... رفت پیش خوب: 

 چطور؟؟؟ وکالتم دفتر چي؟؟؟: 

 گذاشتي؟؟؟؟ تنها و ایناز چرا واااااای سپهر واااای: 

 :گفت... شد عصبي

 ...نداره کاری ها بچه با صبا بگم زبوني چه با... بگیری درد: 

 .شو خفه تو: 

 سریع... ظاهرشدم قبلیم اتاق وسط گندم شانس از وسط این حاال... سپهر ی خونه به رفتم و کردم قطع و گوشي

 حس و پاهاش لرزش و بود پریده رنگش ایناز... ایستاده ایناز از کمي فاصله کهبا دیدم رو صبا... بیرون رفتم

 نزمی نقش مون هردو... تر طرف اون کردم پرتش و روش پریدم پایین بیاره و دستش صبا که این از قبل.. میکردم

 :گرفتم رو اش یغه و بلندشدم عصبي... شدیم

 میکني؟؟؟ غلطي چه جا این احمق دختره: 

. ..گرفتم و مچش که این از نه درخشانمه سبز چشمای دیدن از نه ترس این میدونم خوب... میکرد نگاهم ترس با

 :دادزدم... کرده بازش کي بفهمم من که بود این از ترسش

 هاااااا؟؟؟ کرد باز رو تو کي: 
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 کرده؟؟؟چرا باز و اون کي... بودم عصبي حد از پیش... بودم عصبي... شد کرد خودم گوشای که زدم دادی چنان

 ایناز؟؟ وقت سر اومده ریزی برنامه بدون

 :نیلو صدای بعدشم اومد در صدای

 دختر؟؟؟؟ کجایي... اینااااز: 

 :زدم داد... دختر این اما شد راحت ایناز بابت از خیالم... رفتم خونه به و صبا چشمای رو گذاشتم و دستم

 .میدونم من یا میدی و من جواب االن همین یا: 

 ...رو زنجیرا اون کردم باز زدم زور... کردی رم چته: 

 :باشم اروم کردم سعي و بستم و چشمام

 اوکي؟؟؟ خودتي... صبا: 

 :زدم داد

 ...بشه پاره ها زنجیر اون ممکنه غیر: 

 کنم؟؟؟ کار چي باید من شده که حاال: 

 از رپ مثلي که لحني با... میکنه پنهون ازم و چیزی یه داره دختر این میکردم حس کامال... کشیدم عمیقي نفس

 :گفتم بود اعتماد

 باشه؟؟؟ نره یادت وقت هیچ و این... بگي نباید... نمیگي دروغ من به تو صبا: 

 پنهون ازم داره و چي این... رفتم اتاقم به و اش شونه رو زدم یکي.. داد تکون مثبت نشونه به و سرش اروم

 ...بیارم در سر میکنه؟؟؟باید

 ★★نیلوفر★★

 انقدر اینا چرا وای... اوردم در کیفم ته از زحمت هزاران به هارو کلید سریع... اومد اني ی خونه تو از دادی صدای

 تو رفتم دو به... کردن باز و در باالخره و کردم امتحان هارو کلید ی بده؟؟؟؟همه بهم رو یکي میمرد سپهر... زیاده

 :زدم داد و

 دختر؟؟؟ کجایي.... ایناااااز: 

 من به چشماش تا... گرفته دستاش تو رو صبا ی یغه نشسته خون به چشمای با که دیدم رو پارا... شد گرد چشمام

 و نازای تا چرخوندم خونه تو و نگاهم... شدن غیب نکشید ثانیه به و صبا چشمای رو گذاشت و دستش سریع افتاد

 :جلو رفتم سریع... میلرزه داره و افتاده تلفن میز کنار که دیدمش... کنم پیدا
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 اني؟؟؟ شده چي اروم... لطفا الش اروم هي هي هي: 

 :گفت هم اش گریه میون... کرد گریه فقط و ام سینه روی گذاشت و سرش... رفت هوا به هقش هق حرفم این با

 کنم؟؟ کار چي من... من حاال... نیلو.. چرا؟؟ خدایا واای... میخواد اون... اون نیلو... نیـ: 

 ...باشي اروم کن سعي فقط بزني حرفي نمیخواد االن... عزیزم باش اروم... ایناز باش اروم: 

 :زدم زنگ سپهر به و اوردم در کیفم تو از و موبایلم

 من؟؟؟ به چسبیدی کردی ول و پدرامت شده خوبي؟؟؟چي خانم عروس سالم: 

 ...خونتون بیا باش زود سپهر سپهر سپهر: 

 :شد نگران

 افتاده؟؟؟ ایناز واسه اتفافي نیلو شده چي: 

 ...بیا پاشو لطفا سپهر... اره یعني... نه: 

 ..اومدم باشه باشه: 

 :گفتم اروم... کردم قطع و گوشي

 پاشي؟؟؟ میتوني ایناز: 

 و کردم درست قند اب براش و خونه اشپز رفتمتو... مبل روی گذاشتمش و کردم بلندش اروم... داد تکون و سرش

 ..رسید راه از سپهر دادم خوردش به و قند اب تا... هال تو رفتم

 

 خوبي؟؟؟ عزیزم ایناز شده؟؟؟؟ چي نیلو: 

 اخه... میومد هاشون صدا اما نباشم مزاحمشون تا رفتم خونه اشپز به منم... سپهر بغل تو انداخت و خودش ایناز

 :بود هال ی رو به رو خونه اشپز

 شده؟؟؟ چي بگو برم قربونت... جان ایناز: 

 ...اون... اون... سپهر: 

 ...اروم... باش اروم بده برات استرس خدا به: 

 ...اما...نداره کاری ها بچه با گفت... گفت سپهراون: 
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 :گفت عمیقي نفس بعد و ایناز حرف وسط پرید سپهر

 قتو چند تا منم و میان دنیا به هم بابا های خوشکل این...دلم عزیز باشه راحت خیالت... ترسوندیم دیوونه... اخي: 

 ...میگیرم رو صبا دیگه

 .داشتیم قبول هم رو پارا حرف و بزنه حرف میذاشتیم ما ی همه کاش ای اما بزنه حرف ایناز نذاشت دیگه سپهر

*** 

 خوب؟؟: 

 ...بوده جوری اون هاش ناخون قبلش شب بخاطر صبا که این دیگه اممم: 

 ...بوده نشده تبدیل انسان به کامل هنوز و اومده در انسانیش شکل به کم کم دیشب از اون... میدونم اره: سپهر

 :پرسید اخر از و کرد مني من پارا

 ...کرده پاره هارو زنجیر که میگه... صبا: 

 :کرد فکر کمي سپهر

 ...میشه برابر چند قدرتشون هستن خشمگین وقتي افراد ی همه مسلما... بوده خشمگین صبا دیشب: 

 ...کرده پاره هارو زنجیر صبحش اون... نه نه نه: 

 :شد گرد چشماش سپهر

 خوب؟؟؟: 

 ...نشد ولي کنه باز خواست بستمش وقتي قبلش شب ولي: 

 :گرفت دستش تو و سرش سپهر

 ...مشکوکه خیلي... نمیدونم: 

 پارا. ..گرفتم درد گردن زدنشون حرف موقع کردم نگاه سپهر به هي و پارا به هي بس از... گرفتم دستم تو و گردنم

 :گفت

 ...برم دیگه من: 

 ...باشه:  سپهر

 وایستي؟؟؟ شب نمیخوای: ایناز
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 ...نکنه شک صبا وقت یه که برم... ممنون نه: 

 لحا دیدم منم... اتاقش به رفت و شد بلند گیجي با هم سپهر پارا بعد... رفت اون و کردیم خدافظي باهاش هممون

 .خونه رفتم و شدم بلند همین واسه بذارم تنهاشون بهتر گفتم نیست خوب کامال هنوز ایناز

*** 

 باباشه؟؟؟ص میتونه کي کار دیدم؟؟؟یعني که و چیزی کنم باور باید من یعني... تخت رو انداختم و خودم حیرت با

 صدای بعدشم و اومد اتاقم در صدای... بیارم در سر بااااید... بیارم در سر باید میکنه؟؟؟من پنهون ما از داره رو کي

 :صبا

 ای؟؟؟ اماده امشب تمرین واسه: 

 :گفتم و کردم نگاهش میکردم حس خودمم و بودنشون یخ دیگه که و چشمام همون با... کردم باز و در و بلندشدم

 ...میشه عوض جا امشب: 

 وانير این با مبارزه مخصوص لباس یه و اتاق تو برگشتم... نگفت ای دیگه چیز «اوکي» یه جز بازم اما کرد تعجب

 سرش؟؟؟ به بزنه که کنم استفاده چي از امشب... بیرون رفتم و پوشیدم

*** 

 محکم مج یه زمان همون و ها ماسه رو افتادم... داد هلم محکم خیلي بازم صبا... دیگه میرسید پاهام تا ها موج

 :شدم بلند و کردم تف و بود رفته دهنم توی که هایي اب... بهم خورد

 ...کنه کنترلت خشمت میذاری موندن اب زیر دیقه یه بخاطر که ضعیفي خیلي: 

 :زد داد

 ...میکردی خفم اب زیر داشتي رواني داشتن؟؟؟؟ نگه که این یا موندن دوما دقیقه؟؟؟ یه اوال: 

 در.. .میشد کشیده ماسه روی شکم با و ها اب روی افتاد.... کشیدمش و گرفتم پاشو دستم با که بزنه لگد خواست

 و دستاش... بشه خفه تا داشتم نگه اب تو و اش کله و نشستم روش باز و کردم ولش اب وسط... میکشیدمش واقع

 و زدم کنار و بود شده بلند کمي که و موهام... دیگه طرف یه کرد پرت بعد و بلند و من و اورد در زانوهام زیر از

 :شدم بلند

 ...بشي انسان و کني غلبه خشمت بر کن سعي صبا: 

 :کرد بغض سریع خیلي اخه کرد باز سر دردش انگار حرفم این با
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... نفرممت باشم رواني ی گرگینه یه شبیه که این از خودم کردم؟؟؟ سعي کم کردی فکر.. نمیشه لعنتي... نمیشه: 

 ...متنفـــر میفهمي

 گریه بخورن کتک تمام ساعت یه اگه منم... گریه زیر زد... میزد داد که هم اواخر و باال میرفت رفته رفته صداش

 :زدم ای قه قه... میکنم

 کني؟؟؟ گریه بخاطرش که ضعیف انقدر ضعیف؟؟؟ انقدر صبا: 

 خودم دور دور یه کالفگي سر از... ببینم نمیتونستم و صورتش و رود ریخته دورش موهاش زمین رو نشست

 :گفتم...کردم کپ که کنم بلندش خواستم و رفتم صبا سمت به... چرخیدم

 ...تو صبا: 

 :زد داد. کرد لمس و بود مو یک فاقد که و صوتش بعدشم و کرد نگاه دستاش به حرفم این با

 ..شدم موفق باالخره... شدم موفق... شدم موفق: 

 

 صبا دست از دیگه روز چند تا دیگه... شد تموم دیگه... کشیدم راحتي نفس منم میچرخید خوشحالي با صبا

 :گفتم صبا به رو... میگیره آرامش رنگ زندگیم باالخره... میشم راحت

 یلتبد کامل ماه های شب تو وقت اون بکني کنترل و خودت میتوني تو که االن صبا راستي... نکن شادی انقدر: 

 ...خونه رفتم من... بخوای خودت که میشي تبدیلي زماني فقط فقط... نمیشي

 :اینجا اومدم که افتادم قبلي شب یاد باز و رفتم خونه به

 خوب؟؟؟:نیلو »

 به نمیشه تبدیل داده دست از رو اش حافظه وقتي دیگه بکنه کنترل و خودش بتونه صبا که زماني: سپهر

 ...گرگینه

 :گغت و شد خیره من به حرفش این بعد

 ...بکنه کنترل و خودش بتونه که بدی اموزش بهش باید... بشي ملحق اون به باید تو پارا: 

 ...میدیم مادرم تحویل و اون شد تموم صبا با کارت که این از بعد: پدرام

 بدم؟؟ آموزش اون به جوری چه باید من... بابا وایستین دیقه یه نه نه نه: 

 تترغیب من و بشي خشمگین تو که شد باعث همین و ضعفت نقطه رو گذاشتم کردم؟؟؟دست کار چي باهات من: 

 .کن کنترل و خودت تا کردم
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 :دادم تکون سری

 ...کنم خشمگین و اون تو مثل باید منم یعني: 

 ..دقیقا: 

 ...«بشه کار به دست تر زود چه هر باید پارا حال این با: ایناز

 :داد جواب کنم قطع میخواستم وقتي آلودی خواب صدای با... زدم زنگ سپهر به و برداشتم و گوشیم

 هاااا؟؟؟: 

 دیوانه؟؟؟ چته: 

 کردی؟؟؟ ساعت به نگاه یه چمه؟؟؟رواني: 

 :بود نیم و دو ساعت... انداختم نگاهي ساعتش به و کردم دور گوشم از و گوشي

 .بگم بهت و چیزی یه میخواستم اما شرمنده: 

 شده؟؟ چیزی: 

 ...بکنه کنترل و خودش میتونه دیگه اون... صبا: 

 :گفت... کردم حس کامال و کشید که عمیقي نفس صدای

 نداری؟؟ کاری دیگه... من به بسپر رو اش بقیه... پارا ممنونم: 

 .خدافظ نه: 

 ....خوش شب: 

 که این با... میزد شور دلم چرا نمیدونم... تخت رو انداختم و خودم و کردم عوض و لباسام و کردم قطع و گوشي

 .باشه مطمن کارش از سپهر کنه خدا... نیستم چرا نمیدونم ولي باشم خوشحال باید خیلي االن

*** 

 رگهگ خانم این با امروز ما خوب... اومده پیش کاری براش و بیاد نمیتونه امروز که گفت سپهر... کردم قطع و گوشي

 دیدم بیرون رفتم اتاقم از... شده برابر صد هم ام دلشوره تازه و ندارم رو اش حوصله اصال وااای کنیم؟؟؟ کار چي

 :دادم باال ابرو یه... است خونه در دم آماده و حاضر خانم که

 بدی؟؟؟ خبر بری جایي بخوای که این قبل میمیری تو: 

 :نیشخندیزد
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 ..بگیرم بستني بغلي سوپر این برم میخواستم فقط شرمنده: 

 ..پس بگیر منم برای... اها: 

 .خدافظ باشه: 

 خچالی جلوی رفتم... بگیره بستني رفت که گرم صبا دم میخواست خوشمزه چیز یه دلم... ندادم بهش جوابي

 و نظرم چیزی یه یهو... تر بد دیگه که هستم کارم بي... دیگه دارم مرض... کردم باز و در دو هر ان یه در و ایستادم

 ربیشت ام دلشوره شد باعث میزد چشمک بهم حاال که بستني... کردم باز رو فریزر های کشو از یکي.. کرد جلب

 از و کشیدم اهي. «گفت دروغ اون:» میشد اکو چیز یه فقط سرم تو... داریم بستني که ما رفت؟؟؟ کجا صبا... بشه

 یدمد... صباست نظر مد سوپر میکردم فکر که سوپری رفتم و بیرون زدم خونه از سریع... بیرون رفتم اشپزخونه

 زاییده مادر از... بود شده مشت خشم از دستام... نیست صبا از خبری و میپرونه مگس همیشه مثل فروشنده که

 ...کرد جلب و نظرم صدایي که بیرون اومد سوپر از... بزنه دور و من بخواد که کسي نشده

 اصال؟؟؟ نمیای من ی خونه جدیدا چرا صبا: 

 چاقي تقریبا مرد جواب در صبا... کردم نگاه میزد حرف فارسي هم و بود مرد صدای هم که صدا منبع به تعجب با

 :گفت بود ایستاده جلوش که

 ...شده ملحق من به اون... خونه اومده پارا نمیتونم بخدا: 

 ...کني استفاده سپهر از انتقام گرفتن برای پارا وجود از میتوني... خوبه خیلي این: 

 مل بغلش تو جوری این صبا که کیه میشناسه؟؟؟این رو ما ی همه که کیه دیگه این... بود مونده باز تعجب از دهنم

 :کشید کنار صبا سریع که ببوسه رو صبا خواست مرده داده؟؟؟

 ...جان کاوه نکن: 

 نمیفهمي؟؟؟ چرا مني زنه تو... کارات این با و من میکني خسته داری صبا: 

 زار يچ صبا پس... پس میگه؟؟؟ چي این وااای... زنه صبا... صبا من ی خدایا... بکشم نفس نمیتونستم بهت فرت از

 داره؟؟؟ دوست و آرش که میزد

 فهمیدی؟؟؟ نمیشه حالیم ای دیگه حرف من... من ی خونه امشب بیای باید تو صبا: کاوه

 و پام زیر رفت چیزی که گذاشتم عقب به قدمي... داد تکون سر اروم و کرد بغض کاوه داد با صبا کردم حس

 چه هر باید... شده چي بگم سپهر به زودتر چه هر باید... شدم غیب و بستم و چشمام سریع... شد بلند صداش

 از... دکر قطع که گرفتم و سپهر شماره... برداشتم گوشیمو و اتاقم تو رفتم دو به... نیست تنها صبا بگم زودتر
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 رو مگیجافتاد سرمو توی خورد چیزی که بگیرم خونه شماره با خواستم عصبي... کرد قطع بازم ولي گرفتم دوباره

 :تگف و نشست کنارم... دیدم رو کاوه که کردم نگاه اورد سرم رو بال این که کسي به باز نیمه چشمای با... زمین

 خانم؟؟؟ پاراتیس زرنگي خیلي کردی فکر: 

 ...شدن بسته چشمام و کنم تحمل و هام پلک سنگیني نتونستم دیگه... مخم رو رفت صبا ی خنده صدای

 ***سپهر*** 

 :کردم قرار بر بود مخم رو موکل طرف از که و تماس و کردم پوفي

 جمشیدی؟ اقای بفرمایید: 

 ...میشم مزاحم هي من شرمنده فرهمند اقای سالم: 

 .داداش مزاحمي میدوني خودم خوبه

 ...بفرمایید میکنم خواهش: 

 ...دفترتون بیام نمیتونم متاسفانه اومده پیش مشکلي برام من راستش: 

 :گفتم کنم پنهونش میکردم سعي که خوشحالي با

 .برسید کارتون به شما نداره اشکالي هیچ واقعا؟؟؟: 

 ...اجازه با دیگه فرهمند اقای شرمنده میگم بازم: 

 :زدم ای قه قه خوشحالي با و کردم قطع و گوشي جواب بدون

 ...اومده دخلت جان صبا.... جووووون ای: 

 بهم شب نیم و دو ساعت که بیاد جا حالش تا کردم قطع... بود پارا طرف از تماس... خورد زنگ گوشیم موقع همون

 پیچ سر... کردم قطع بازم و گرفت حرصم که زد زنگ بازم... کردم قطع بازم ولي زد زنگ دوباره از... نزنه زنگ

.. .کردم عوض لباس و تو رفتم و گاراژ تو گذاشتم و ماشین صدا و سر بدون... خونه سمت رفتم و پیچیدم بعدی

 و گوشیم... میشه تموم هم دیگه ماه پنج این ایشاال... حاملگیش این با کشته مارو اینم... بود خواب هنوز ایناز

 ...رفتم پارا ی خونه به و بستم و چشمام خودمم و پارا خونه بیان پدرام که دادم خبر ارش به برداشتم

 ****راوی*شخص سوم**** 

 :گفت صبا به رو... شد بلند پارا سر باالی از کاوه

 ...عزیزم میبینمت شب: 
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 :گفت فقط اما... شد نفرت از پر قلبش او لحن شنیدن با هم باز صبا

 ...میبینمت: 

 میکرد تنهایي احساس جوری بد... رفت اتاقش به میریخت هایش اشک که طور همان صبا... رفت بیرون در از کاوه

 او.. .میدید قضایا این تمام مقصر را سپهر او... شود بیشتر سپهر به نسبت نفرتش میشد باعث احساس همین و

 او... است ساله 1۵ مرد یک زن االن که میدید مقصر را سپهر او... برادرانش نبودن بخاطر میدانست مقصر را سپهر

 اشک کردن پاک بعد و شد بلند ترس با صبا... امد هال درون از صدایي... بود شده متنفر سپهر از حد از بیش

 :زد داد نفرت با... دید پارا سر باالی نگران را سپهر که رفت هال به هایش

 میکني؟؟؟ غلطي چا اینجا: 

 :زد داد صبا دیدن با و کرد بلند را سرش سپهر

 اوردی؟؟؟ سرش بالیي چه: 

 گونه ینا سپهر حال و بود امده او سوی به سپهر از انتقام گرفتن برای پارا... کرد بسیار تعجبي سپهر نگراني از پارا

 چرا؟؟؟ بود او نگران

 میکني؟؟ کار چي اینجا پرسیدم ازت: 

 دیوار هب و کرد بلند را اون و گرفت را گلویش... رساند سانتي چند به صبا با را اش فاصله سپهر ثانیه از کسری در

 :کوباند سرش پشت

 ...نکن بازی شیر دم با صبا: 

 :گفت سپهر پاسخ در سختي به

 ...بگو خودت به... هــع...و این: 

 :کوباند دیوار به را ان محکم دوباره بعد و دیوار با داد فاصله کمي را صبا سپهر

 ...صبــاااا: 

 نیم فقط ارش ولي دوخت ارش زیبای ی چهره به را نگاهش صبا... شدن ظاهر هال در هم پدرام و ارش موقع همان

 پارای بادیدن پوزخندش ولي زد پوزخندی او به صبا عشق راجب پارا های حرف اوردن یاد به با و کرد او به نگاهي

 :ماسید رفته حال از

 اومده؟؟؟ پارا سر بالیي چه: 
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 دیدن با ارش... آمد مي خون سرش ی گوشه از... کرد بلندش و گرفت آغوش در را پارا و رفت او سمت به سریع

 :زد داد نمیدهد او به جوابي کسي دید وقتي و میزد چنگ را قلبش کسي که انگار صحنه این

 اومده؟؟؟ این سر بالیي چه میگم: 

 ..خونه ببر رو پارا ارش: سپهر

 :گفت بلندی تقریبا صدای با اخر از و میشد بیشتر و بیشتر لحظه هر صبا تعجب

 خبره؟؟؟ چه اینجا: 

 !!ببندی این با و دستاش باید سپهر:پدرام

 را صبا سپهر... کرد اعتماد پارا به چرا که فرستاد لعنت خود به و خواند را ماجرا ته تا صبا پدرام حرف این با

 خسته... بود شده خسته دیگر... شد لغزان هایش گونه روی صبا های اشک... گرفت پشت از را دستانش و چرخاند

 تسلط ان بر دیگران که تنهایي.. تنهایي این از بود شده خسته... نرسیدن جایي هیچ به و جنگ همه این از

 تيح... بود متنفر همه از... بود متنفر او از دل ته از... کاوه... کرد او با ازدواج به مجبور اورا کاوه که تنهایي... داشتن

 ...خودش خدای و خودش از

*** 

 ***سپهر

 ادب گریه بخاطر چشماش... ایستادم جلوش و شدم بلند شده بسته صندلي به سفت کامال که شدم مطمن وقتي

 کرمتف که دید و من وقتي... گرفتیم و اون جنگي هیچ بدون و راحتي همین به که نمیشه باورم هنوزم... بود کرده

 :گفت و کرد فیني فین شدم خیره بهش

 ...اوردم کم مقابلت در نکن فکر: 

 :داره پری دل بد کنم فکر... ریخت اشکاش هم باز

 از شدم خسته... نیستم هیچي خودم که این از شدم خسته... جنگ همه این از شدم خسته... شدم خسته دیگه: 

 ..پوچ تالش همه این

 تقصیر که داشت باور اول همون از اگه بود حقش اون... نمیکردم دلسوزی احساس هیچ... رفت هوا به هقش هق

 ...میشد این از بهتر وضعش نبوده من

 ...خودتي مقصر: 

 :زد داد و حرفم وسط پرید حرفم این شنیدن با
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 ...زندگیم به زدی گند که تویي... توووو مقصری تو نــه: 

 :شد بلند اتاق در صدای میکرد؟؟ گریه انقدر چرا... میشد دیده خوني دریای تو ابیش چشمای

 گرفتینش؟؟؟ باالخره: 

 :کردم سالمي آرمیال به و برگشتم

 ...اره: 

 :گفت و زد پوزخندی صبا

 ...آرمیال بانو سالم: 

 :گفت من به رو حرفش و صبا به توجه بدون آرمیال

 ...دارم کارت بیرون بیا: 

 هب آرمیال... بیرون رفتم و کردم صبا نفرت از پر و قرمز چشمای به نگاهي منم بیرون رفت خودش حرفش این بعد

 :بود شده خیره ای نقطه به و بود نشسته مبلي روی... رفتم اونجا به منم همین واسه بود رفته کارم اتاق

 داشتین؟؟ چیکار من با بله: 

 :گفت و کشید عمیقي نفس... کرد نگاه بودم نشسته جلوش حاال که مني به حرفم این با

 .میگفت بهم رو خونه این اتفاقات تمام اون ولي نه یا گفته بهت سحر نمیدونم: 

 :داد ادامه ارمیال... گفته بهش که داره ربطي چه سحر شوهر مادر به خونه این اتفاقات اخه... کردم اخمي

 از جزعي حاال اون... شده عوض پاراتیس... پاراتیسه درباره بگم چیزی بهت االن راجبش میخوام من که موضوعي: 

 ...بره نذار... شماست ی خانواده

 :انداختم باال ابرویي

 ...بره جایي نیست قرار پاراتیس: 

 نداشتي؟؟؟ قبول نکن باور رو صبا حرف که این بر مبني و پارا حرف وقت هیچ چرا راستي... خوبه: 

 :انداختم باال ای شونه

 .بود گفته خودش اخه: 

 :داد تکون تاسف روی از سری ارمیال
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 .بره بین از اتحادتون میشدی باعث داشتي کارات با تو... کردی اشتباه خیلي تو: 

 :کردم اشاره خودم به تعجب با

 من؟؟؟: 

 :کرد بدی اخم

 ...نمیخورد بهم اشون رابطه کرده دعوت عروسیش واسه و اون نیلو میوفتي پارا به اگه تو... تو اره: 

 ...نخورده بهم هم اصال: 

 نچرا؟؟؟چو میدوني نداره نیلو به نسبت و قبلي دید دیگه هم پارا و میکشه خجالت پارا از نیلو... خورده خیلیم: 

 ...کرد پر خزعبالت با رو پارا گوش تو و کرد استفاده فرصت از صبا

 :پایین انداختم و سرم

 سعي درصد یه حتي تو و بود داغون اول از که هم پارا و خودت رابطه.. کردی خرابش که نیلو و پارا رابطه از این: 

 هم با باید ها گرگینه که اتحادی اون بود میزدی؟؟؟این حرف ازش که اتحادی اون بود این... نداشتي بهبودش برای

 هاست؟؟؟ گرگینه اتحاد این باشن؟؟؟واقعا داشته

 ...باشه هم جن ماهرترین بایدم که حقا... بود زرنگ واقعا ارمیال... کردم بازی انگشتام با

 ...بخوره بهم اتحادتون ٬اتون رابطه نذار بعد به این از: 

 به زد گند که صبا این به لعنت... ریختم بهم و موهام و گرفتم دستام تو و سرم... بیرون رفت اتاق از و شد بلند

 کج و راهم... میزنه حرف باهاش خنده با داره و ایناز کنار نشسته ارمیال دیدم... پایین رفتم و شدم بلند... ما زندگي

 :گفتم...میزنن حرف هم با نیلو و سحر دیدم باز که آشپزخونه تو رفتم و کردم

 نمیکنید؟؟؟ ول و هم االنم که میبینید و هم کم دوتا شما: 

 :سحر گردن دور انداخت و دستش و خندید نیلو

 هارو؟؟؟ جاری ما داری کار چي: 

 :انداختم باال ای شونه و خندیدم

 ...بابا هیچي: 

 :کرد جلب و توجهم ارمیال صدای... شدم خارج اشپزخونه از

 چیه؟؟؟ دخترات اسم: 
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 ...الناز و ناز ایل: 

 به و من موبایلم صدای... بشه تموم ماه پنچ این زودتر چه هر کاش... دخترام کردن بغل واسه رفت ویلي قیلي دلم

 :بود ارش...اورد خودم

 ارش؟ جانم: 

 ...باشه همراهش بیمار بستگان از یکي باید میگن دکترا... نمیاد بهوش پارا کنم چیکار من سپهر: 

 ..بیاد میگم نیلو به االن نباش نگران: 

 ..نکنه درد دستت: 

 نداری؟ کاری: 

 .فعال نه: 

 .فعال: 

 :ایستادن پدرام با دیدم کردم نگاه که سمتش به... کرد صدام ارمیال کردم قطع که و گوشي

 ...وقتشه دیگه االن: 

 چي؟؟ وقت: ایناز

 ..صبا حافظه کردن پاک وقت: پدرام

 چي؟ بعدش ولي کردیم پاک و این حافظه ما گیریم... چیزی یه ولي باشه: 

 یا بچه هیچ که تهران تو زن پیر و مرد پیر یه به بسپارم و اون میخوام... باشي بعدش نگران نمیخواد تو: ارمیال

 ...ندارن

 کردین؟؟ مطلع چي همه از رو اونا: 

 .بریم بیاید... اره: 

 ...دیقه یه: 

 :گفتم و خونه اشپز تو رفتم سریع

 ...نهبمو پیشش شب باید بستگانش از یکي گفتن و نیومده هوش به پارا؟؟؟هنوز جای بری میتوني شب نیلو: 

 :گفت راحت خیال با
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 .میرم من باشه: 

 خواستن؟؟؟ مدرک اگه کنیم کار چي... فقط: 

 .باش نداشته کار اون به دیگه تو: 

 گاهن همه به ترس با داره صبا دیدم... بود صبا که اتاقي تو باال رفتم و شدم مشکوکش لبخند و نیلو خیال بي

 ...میکنه

 :گفت ترس با صبا... جلو رفت ارمیال و ایستادیم گوشه یه ساکت پدرام و من

 ...شمام با هي کنید؟؟؟ کار چي میخواید: 

 :برداشت سریع اما صبا پیشوني رو گذاشت و راستش دست کف ارمیال

 .ندارما رو حافظه برگردوندن قدرت من مطمني؟؟؟ تو سپهر: 

 :کردم بست و باز و چشمام اطمینان با

 .نداره ایرادی: 

 مک... نمیکردیم توجهي صبا های بیداد و داد به کدوممون هیچ... صبا پیشوني رو گذاشت و دستش کف دوباره از

 رو اش حنجره داشت... برنمیداشتم چشم ازش... بود درد سر از که از جیغ... شد تبدیل جیغ به صبا های داد کم

 ور گذاشت و برداشت اون سر از و دستش ارمیال... نکرد حرکتي دیگه... بعد و اومد در لرز به کم کم... میکرد خفه

 :رفت مامانش سمت به سریع پدرام... خودش های چشم

 خوبي؟؟؟ مامان: 

 .ببری کجا و صبا که بدم ادرس بهت تا پایین بیا... سپهر... میگیره و انرژیم کار این فقط... اره اره: 

 :گفتم اروم و صبا جلوی رفتم منم... پایین رفتن و کرد کمک مادرش به پدرام

 ...شد خاموش همیشه واسه تو درون گرگ: 

 :پایین رفتم و کردم عوض و لباسام... اتاقم تو رفتم و برگشتم

 ادرس؟؟؟ خوب: 

 :داد بهم رو ای برگه پدذام

 .اینه ادرس بیا: 

 ...سپهر برسوني خونه اون به رو صبا زودتر چه هر باید: ارمیال
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 تادماف راه همه با خدافظي بعد و خونه برگشتم و ماشین تو گذاشتمش... پایین اوردم رو صبا و باال رفتم دوباره از

 ...تهران سمت

*** 

 ***نیلو

 :دیدم اونجا و ارش و رفتم بودن گفته که اتاقي به و کیفم تو انداختم هارو شناسنامه لبخند با

 .سالم: 

 .نباشي خسته سالم: 

 .ممنون: 

 :گفتم و ایستادم پارا سر باالی رفتم... بود شده سخته خیلي االن تا صبح از. شد بلند صندلي روی از

 گفت؟ چي دکتر: 

 .بیاد هوش به زودی به نکنم فکر اما نبوده جدی زیاد خورده سرش به سختي ی ضربه: 

 :زدم کنار و موهاش و پوشونیش رو گذاشتم و دستم

 !!ای خسته برو دیگه تو... نیست جدی شکر خدارو: 

 منم... شد غیب اتاق از خدافظي یه بعد و شد بلند جاش از. زدم لبخندی و کردم نگاه قرمزش های چشم به

 ...حمیدی پاراتیس... بهشون شدم خیره لذت با و اوردم در کیفم تو از هارو شناسنامه باز و صندلي رو نشستم

*** 

 ***سپهر

 روم به رو ی خونه... و راه همه این میره کي اووو... درسته... کردم مرور و ادرس دوباره از و داشتم نگه خونه جلوی

 :داد جواب خانمي... زدم رو خونه زنگ و شدم پیاده ماشین از... نداشت قصر از کم

 کیه؟؟؟: 

 ...هستم فرهمند: 

 :دادم ادامه ارمیال ی گفته طبقه

 .اوردم رو دخترتون: 

 ...باال بفرمایید... اها: 
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 مردی که شدم خونه وارد و کردم طي رو خونه در و حیاط در بین راه... شدم عمارت وارد من و شد باز صدایي با در

 :دادم دست و رفتم جلو... دیدم روم روبه رو ساله 11-11 تقریبا

 ..اومدید خوش خیلي سالم: 

 .هستم فرهمند ممنون... سالم: 

 ...کیاني: 

 :گفتم من و سلطنتیشون های مبل روی نشستیم کیاني آقای تعارف به همه

 .دادن توضیح شما برای خد چه تا حمیدی خانم نمیدونم من: 

 دست از رو اش حافظه خانم صبا االن گفتن حمیدی خانم که همونطور. بدونیم باشه الزم که و چیزی هر: کیاني

 .نداریم اعتراضي هم ما... باشه ناک خطر نمیتونه پس داده

 چایي و بایستم شدم مجبور کیاني خانم زیاد های تعارف خاطر به که برم و بشم بلند دیگه خواستم... زدم لبخندی

 .بخورم

*** 

 ***نیلو

 .پدرام به شدم خیره و پریدم جام از متر شش همین واسه گرفت قرار شونم روی دستي

 ..خانمم نباشي خسته. سالم: 

 :گفتم و بستم و خوابم از خمار چشمای

 .مرسي: 

 :گفت و ایستاد پارا سر باالی پدرام

 نیومده؟؟؟ بهوش هنوز: 

 :گفتم کالفه

 ...نیومده بهوش روز سه بعد هنوز خانم این ولي اومد بهوش هم صبا... نه: 

 چي؟؟؟ واسه: 

 !!خورده جوری بد و جایي بد ضربه میگن دکترا: 

 نمیکنه؟؟؟ تهدیدش جدی خطر چرا خورده جوری بد و جایي بد اگه وقت اون بعد: 
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 :گفتم غرور با و انداختم پا رو پا

 ...است گرگینه سرش خیر خوب: 

 :گفت و من به شد خیره یهو... داد تکون سری

 خونه؟؟؟ بیای نمیخوای تو: 

 :انداختم باال ای شونه

 ...منم پارا بستگان تنها فعال اخه... نه: 

 ...میشما رواني دارم بخدا نیلو... باید نیما نمیشه: 

 دلبخن و ریختم بهم و موهاش... نشستم پاهاش روش... کرد بلند گرفت و دستم و سمتم اومد پدرام... زدم لبخندی

 امپدر پای روی از سریع... نذاشت بود متصل پارا به که دستگاهي صدای که کنم اذیتش خواستم... زدم شیطاني

 چند از کمتر تو... بود توش پارا که اتاقي بیاد سریع گفتم و دیدم هارو پرستار از یکي... بیرون رفتم و شدم بلند

 از داشتم فقط کنم کار چي بودم مونده... کردم بیرون اتاق از هم پدرام و من و شد دکتر و پرستار از پر اتاق دقیقه

 :نشست من کنار و اومد بعد داد خبر و زد زنگ سپهر به پدرام... میشدم حالک نگراني

 ...و رنگش کن نگاه دیوونه؟؟؟؟ تو چته: 

 چي؟؟ بیاد سرش بالیي اگه... پدرام: 

 .نمیاد پارا سر بالیي عزیزم میزني چیه حرفا این: 

 .کما تو بود رفته حتما ضربه اون با نبود گرگینه اون اگه مطمنن ولي: 

 :گفت و فشورد بغلش تو و من

 ...نباش نگران: 

 لندب پدرام با سریع. بیرون اومد اتاق از دکتر دقیقه چند بعد... نباشم نگران کردم سعي و کشیدم عمیقي نفس

 :جلو رفتیم و شدیم

 دکتر؟ ی اقا شد چي: پدرام

 :گفت و زد لبخندی

 ...اومدن هوش به باالخره ایشون: 
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 اتاق وارد هم پدرام و من رفت دکتر... اومد هوش به باالخره... کشیدم راحت و عمیق نفس یه و بستم چشمامو

 میکرد فکر چیزی به داشت انگار اون اما بکنیم خوب رو پارا ی روحیه کردیم سعي شادی و خنده با و شدیم

 :گفتم هوا و حال اون از کردن عوض واسه... بود مشغول بد ذهنش

 ...خانم پارا بده مژدگوني: 

*** 

 ***پارا

 :شد جمع اون به حواسم نیلو صدای با

 ...خانم پارا بده مژدگوني: 

 نچندان حلن با.... میاره در بازی نمکدون ما واسه هي این بعد اینجام چرا نمیاد یادم اصال... هم تو کردم و اخمام

 :گفتم ای دوستانه

 چیه؟؟؟: 

 :گفت... کردم حس خوبي به و این... ذوقش تو خورد

 .تهران فرستادیم و کردیم پاک رو اش حافظه و گرفتیم رو صبا: 

 انگار هیچ که دنیا انگار هم حرفش ادامه با... شد زنده واسم روز اون اتفاقات تمام گفت که اول ی «صبا» همون با

 واااای بیام؟؟؟؟ بهوش من نستادن وای چرا واااای کردن؟؟؟؟ پاک رو صبا حافظه... شد آوار سرم رو شمسي منظومه

 چه من حاال... خودم حال به... بزنم زار میخواد دلم... خدایا... خدایا... بود کي مرده اون بفهمم کجا از من حاال خدایا

 بوده؟؟؟؟ کي اون بفهمم جوری

 پارا؟؟؟: 

 ...ورط همین هم نیلو... میکنه نگام نگراني با داره دیدم کردم نگاه بهش... اومدم خودم به پدرام داد تقریبا صدای با

 پارا؟؟؟ میکني گریه چرا: 

 اروه اون هم ای دیگه خطر ممکنه که بفهمن نباید... بفهمن نباید اونا... نه نه نه نه... کشیدم هام گونه روی دستي

 خبر صبا های کار از و میشناسه مارو تک به تک شوهرش و داشته شوهر صبا که بفهمن نباید... میکنه تهدید

 ...داشته

 ...دارم درد یکم فقط نیست چیزی: 
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 تیکه تیکه و سپهر میخواد دلم... میشدم رواني داشتم... بود درد همون نداشتم که چیزی تنها االن... مفت زر

 :گفت نیلو... کنم

 ...میکنم صدا و پرستار االن: 

 و یادب پرستار اگه باال میره بدنش ترمین سرعت اومده بهوش پارا که حاال نیلو نکن صدا و کسي... نه نه نه: پدرام

 ..میشه رو به رو طبیعي غیر چیز با مطمنن کنه چک و حالتش بخواد

 :گفتم نیاد پرستار بود خدام از که من

 ...میشم خوب دیگه دقیقه چند... بری نمیخواد آره: 

 :اتاق تو پرید سپهر و شد باز اتاق در یهو... ایستاد من کنار و اومد دوباره از و گفت ای باشه نیلو

 پدرام؟؟؟ شد چي: 

 لوج اومد... بپیچه اتاق تو کشید سپهر که راحتي نفس صدای شد باعث سکوتمون... شدیم خیره بهش ساکت همه

 :گفت و کرد بغل و من منتظره غیر حرکت یه در و

 خوابیدی؟؟؟ تمام روز سه که داشتي خواب کمبود... احمق دختره: 

 :زدم داد تقریبا

 روز؟؟؟ ســه چـــي؟؟؟

 :گفت تشر با بعدش... گرفت و گوشاش کرد ول و من سپهر

 ..هـ رو صبا... روزه سه آره!! شدم کر رواني: 

 :گفت ذوق با نیلو

 .آقا است سوخته خبر: 

 :گفت شک با... بهم شد خیره مشکوک و تعجب با سپهر

 نیستي؟؟؟ خوشحال چرا تو: 

 :کردم و خودم سعي وجود این با ولي بذارم کاله و سرش نمیتونستم من و بود تیز خیلي سپهر

 ...خوشحالي به برسه چه دارم حسي چه نمیدونم اصال اومدم هوش به روز سه بعد االن همین بابا: 

 :گفت و داد باال ابرو یه

 ..اهــا: 
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 ...بعــله: 

 :داد فاز نیلو یهو... معناست تمام به اسکل یه اینم... میگیرم پس و حرفم

 ...بگیرم جشن یه صبا کار شدن تموم و پارا اومدن هوش به مناسبت به بیا... سپهر میگم: 

 و مهموني از... گرفتم دستام تو و سرم... کردن قبول هم پدرام و سپهر و نداد اهمیت کسي ولي هم تو رفت قیافم

 ...متنفرم ها مار زهر و کوفت این

*** 

 :گفتم نیلو به رو و کردم پاک دامنم با و دستام کف عرق

 بیاری؟؟؟ شباهت همه این برای مبخوای دلیلي چه... نمیام من نیلو: 

 :گفت میکشید و چشمش خط که طور همون

 ...بیارم عروسیم جشن تو بود قرار که دلیلي همون: 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 ..بودی نکرده دعوت و من که تو عروسي؟؟؟؟ جشن تو بیاری؟؟؟ بود قرار: 

 :زد لبخندی

 به خیلي عوضش در ولي بگم بهت نکردم وقت همین واسه بود شلوغ خیلي سرم آخر های هفته من... عزیزمي: 

 ...نگفت خودسر ی آقا ولي بیای بگه تو به که کردم اصرار سپهر

 :گفتم حیرت با

 بیام؟؟؟ عروسیت جشن به من میخواستي تو یعني: 

 نخوام؟؟؟ میشه مگه: 

 ...میاوردم در بال خوشحالي از داشتم

 ...مرسي خدایا واااای بود؟؟؟؟ پرت و چرت صبا های حرف تمام پس

 ...بریم خوب: 

 از که ای نقره چشمای و سفید پوست با دختر یه... انداختم جلوم قدی اینه تو نگاهي یه باز و بستم و گشادم نیش

... ودمب پوشده مذب ی نفتي ابي رنگ به دکلته یه... میبینم جوری این و چشمام باره اولین... میزنن برق خوشحالي
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 نیلو. .کوتاهم موهای حتي بودم نیلو مثل کال... بودم پوشیده هم بلندی پاشنه و ابي های کفش... نیلو مثل درست

 ..بودم کرده تر مرتب و موهام ارایشگاه تو امروز من البته.. بود کرده من مثل و موهاش عروسیش بعد

 ...دیگه بیا پارا: 

 :گفتم و گرفتم داشت قشنگي ی ابي ارایش که صورتم از و نواهم

 ...بریم بریم: 

 و ما خونه من از مشورتي هیچ گرفتن بدون سپخر شد من ماله واقعا اتاق این دیگه... بیرون رفتیم اتاقم از هم با

 هنگ که بزنه حرفي خواست... ایستاد جلومون و اومد سپهر پایین رسیدیم وقتي... فروخته و وسایلش ی همه

 :گفت کردن من من یکم بعد و ما به شد خیره باز دهن با... کرد

 ..به میخواستم... بگم میخواستم: 

 در... یلون به نگاه یه و مینداخت من به نگاه یه... بده تشخیص مارو نمیتونست... بود گرفته خندمون نیلو هم من هم

 اومد هم ارش و نیلو سمت رفت شک بدون پدرام پرسي احوال سالم بعد و جلو اومدن پردام و ارش لحظه همون

 :من سمت

 ...اومدی بهوش که خوشحالم: 

 :خنده زیر بزنیم نیلو و من شد باعث سپهر صدای که بهش شدم خیره لبخند با

 بدین؟؟ تشخیص تونستین چطوری: 

 ...داد تشخیص میشه وگرنه شوتي یکم تو: نیلو

 .داد تشخیص نمیشه اصال تو مانه به نه: 

 ...بدم تشخیص و خودم عشق میتونم که من ولي میگه راست سپهر: پدرام

 ارش داد؟؟؟ تشخیص راحت انقدر و من چرا اون... ارش به شدیم خیره همه یهو اما زدیم لبخند همه نرفش این با

 :گفت بود شده پاچه دست انگار که

 ...سمت این اومدم داشتم کار پارا با که منم نیلوفره اون یکي سمت اون رفت پدرام بابا خوب: 

 به زدنش حرف بعد نفر یه وقتي... جووووون ای... خاروند و گوشش و باال اورد و دستش ناخداگاه حرفش بعد

 با دمدی که شدم خیره بده تشخیص دروغ از و راست میتونست که پدرام به... گفته دروغ یعني بزنه دست گوشش

 اومد حمعه جمعمون دید که ایناز... گرفت خندم... میاد ابرو و چشم و میکنه نگاه ارش به مشکوک لبخند

 بزرگتر روز هر که غلمه شکم اون و حاملگي ورم وجود با هم حاال حتي که بود خوشکل دختر این انقدر... سمتمون
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 و پدرام مثل اینازم و سپهر خوده سپهر ویالی حیاط سمت رفتن هم دست در دست پدرام و نیلو... بود زیبا میشه

 ..موندیم ارش و من و رفتن نیلو

 بریم؟؟؟... آممم: ارش

 حیاط به هم با و بازوش دور کردم حلقه و دستم نمکي با لبخنده با که سمتم گرفت و بازوش حرفش این بعد

 ...رفتیم

 شینیمب میرفتیم ارش با راشتیم... نمیشناسم هم کم هنوم من ولي کم مهمونا تعداد و بود کوچیک خیلي جشنمون

 :فشور و کرد بغل و من درواسي رو بي و جلو اومد نیما یهو که

 .عزیزم اومدی بهوش که خوشحالم خیلي: 

 ی سرفه تک با نیما ولي نکردم اومدنش بیرون واسه تالشي هیچ همین واسه بود بخش ارامش و گرم آغوشش

 متانت بعد. کرد بغلم اونم و اومد جلو هم نیما همسر متانت... کرد سالمي هم اون به و کرد دور خودش از و من ارش

 ابراز همشون البته... بهتر... داد دست باهام فقط و سمتمون اومد بودم متنفر ازش مرگ حد به که حمیدی آرشان

 احوالم جویای و اومدن هامون و آرمیال و آمیتیس حتي همه که این از بعد... اومدنم بهوش از میکردن خوشحالي

 :سمتمون اومدن نشستن محض به دختر دوتا که نشستیم گوشه یه ارش با شدن

 خوبي؟ عزیزم سالم: 

 .شدی الغر نساخته؟؟خیلي بهت ازدواج جون نیلوفر وای: دیگه یکي

 :گفتم دختر دوتا اون به رو و زدم چشمکي بهش منم... زد مرموزی لبخند ارش

 .بشینید بفرمایید. اومدین خوش خیلي سالم: 

 :نشستن دوشون هر درنگ ای ثانیه بدون

 .شدی الغر نیلو ها میگه راست سانا: 

 :گفتم و یکیشون اسم کشف از زدم لبخندی

 .بشم چاق میترسم که میرسه بهم انقدر پدرام اتفاقا. بابا نه: 

 :گفت و کرد اشاره ارش به نمیدونستم و اسمشو که یکي اون نمیشد محو هاش لب روی ار ارش لبخند

 نمیکني؟ معرفي: 

 ..خودم ی عمو و همسرم دایي جان ارش... رفت یادم شرمنده چرا: 

 :کردم معرفي و خودشون و دادن دست ارش با تک به تک و شد گرد چشماشون
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 .هستم سانا. دیدنتون از شدم خوشحال خیلي خیلي: 

 .هستم حنانه و شدم خوشحال خیلي منم: 

 .همچنین به: 

 :گفت ارش و من به رو بشه متوجه که این بدون و اومد نیلو لحظه همون

 بشینین؟؟؟ اخر تا میخواین پارا ارش: 

 ونیل. گرفتم گاز و لبم فقط منم خنده زیر زد ارش. دیدن رو نیلو که عقب برگشتن شده گرد چشمای با دخترا

 :گفت استرسي هیچ بدون

 خوبین؟؟؟ سالم... اوا: 

 همن؟؟ شبیه انقدر چرا وای دوتایین؟؟.. شما.. تو: سانا

 :گفت و ایستاد کنارم اومد و کرد نازی ی خنده نیلو

 .برگشته لندن از تازه که پاراتیس دوقلوم خواهر میکنم معرفي: 

 .اینااااا مامانم... لندن... و راه همه این میره کي... باال پرید ارش و من های ابرو

 ...باشین نشده ناراحت شوخیم از امیدوارم دیدارتون از خوشوقتم: 

 :دادن دست دوشون هر و اومدن بیرون بهت از

 .جان پارادیس خوشوقتم: حنانه

 .پارادیس نه پاراتیس: 

 .سخته یکم بخو... اها: حنانه

 :فتگ و کرد ول رقص پیست وسط و گرفت و ارش و من دست میحرفیدم اونا با داشتم من که این به توجه بي نیلو

 .جاتوناااا سر بشین نبینم: 

 .رفت شیک خیلي بعدشم

 پخش ارومي اهنگ... دستش تو گذاشتم و دستم لبخند با... جلو اورد و دستش بعد و خاروند رو اش کله ارش    

 و اروم... گردنش دور انداختم رو ام دیگه دست منم کرد حلقه کمرم دور و دستش ارش همین واسه و میشد

 و خندید دید و رقصم وقتي... میرقصیدم افتضاح خیلي بودم نبرده رقص از بویي که مني اما میرقصید ماهرانه

 :گفت
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 نداری؟ یاد:     

 :انداختم باال ابرو    

 ....است بقیه با جنگ و خودم از دفاع واسه گرفتم یاد چي هر عمرم اول از... نوچ:     

 :کرد کم باهام و صورتش فاصله و کشید عمیقي نفس    

.. .میده عذابت آرشان گاهي از هر دیدن و خانواده این بین موندن میدونم... پارا داشتي سختي گذشته میدونم:     

 .کنن فراموش وقت هیچ و این گذشته ها گذشته... بوده ات گذشته ناله اینا اما باشي مستقل میخواد دلت میدونم

 :شدم خیره میشد دیده مشکي االن که چشماش تو    

 ..بگي هم گرفتم و پدرشون و مادر که سپهر و سحر واسه و گرفتم ازش و خواهرش که ایناز واسه و این کاش:     

 .کردن فراموش خودشون اونا نیست گفتن به نیازی:     

 قلبم ضربان و نگاهش زیر شدم پاچه دست...چشمام به شده خیره ارش شدم متوجه... کشیدم عمیقي نفس    

 :گفت وار زمزمه و کرد گوشم نزدیک و سرش آرش... باال رفت

 ..دارم دوست خیلي و چشمات رنگ:     

 :گفتم زور به و کشیدم عمیقي نفس    

 !!قشنگه هم تو ماله:     

 :گفت لبخند با و گرفت فاصله ازم    

 واقعا؟؟:     

 ... کنم فرار آرش دست از تونستم من و شد تموم آهنگ... دادم تکون تایید نشونه به و سرم    

 :نشستم کنارش و آیناز سمت رفتم

 نشستي؟؟ شده چي: 

 :گفت غر غر با

 !!ها بچه برای ناکه خطر میگه... کرده زور سپهر: 

 :گفتم و کردم ای خنده

 ..میکني ورم که نشیني جا یه هم زیاد ولي... میگه راست خوب: 
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 :گفت و گذاشت برامدش شکم رو دستي

 ...بگذرونه بخیر رو دیگه ماه پنج خدا شدن سنگین خیلي... میشم چهار ماه وارد دارم دیگه: 

 ...میشي بچه دوتا مادر جا یه که اینه خوبیش باز... نباش نگران: 

 :گفت عز با

 ...سخته همینش: 

 که میکردن درست رو شام های میز داشتم کم کم و میکردم گرسنگي احساس بد... نگفتم چیزی و خندیدم

 :پیچید حیاط کل تو نیلو صدای

 ...بگم چیزی یک شام از قبل میخواستم... اومدید خوش خیلي... همگي به سالم: 

 :گفت و موند ثابت دید و من وقتي و چرخوند چشم و کرد مکثي

 سپ خواهرم بازگشت مناسبت به مهموني این... بکنم یاداوری همتون به رو مهموني این اصلي مناسب میخواستم: 

 ...عزیزم پاراتیس ایران به اومدی خوش خیلي... ایرانه به سال چند از

 دایص با بقیه؟؟؟؟ با من آشنایي بود؟؟؟ این برای مهموني این... کردم هنگ واقعي معني به... بود شده گرد چشمام

 :تگف گوشم دم و کردم بغل اونم و اومد هم نیما... کردم بغل و نیلوفر و جلو رفتم و اومدم خودم به بقیه زدن دست

 ..بشه اضافه خواهر به هم دیگه خواهر یه یهو که خوبه چقدر: 

 :گفتم و زدم لبخندی

 ...هات لطف ی همه خاطر به ممنون: 

 :گفت آرومي لحن با میشه؟؟؟ محسوب من پدر االن این... بود ماجرا سخت قسمت این.... جلو اومد هم آرشان

 !!کردم حقت در که ظلمي همه اون به نسبت بکنم برات میتونستم که بود کار تنها این: 

 گیر من چرا!!! نیاورد یادم به رو گذشتع هم سحر... میکنه نگاهم محبت با االن و کرد فراموش رو گذشته سپر

 من و کرد نوازش و موهام... رفتم فرو ارشان بغل تو و برداشتم جلو به قدمي... میکنم فراموش منم باشم؟؟ گذشته

 :فشورد خودش به و

 .کردی فراموش رو گذشته که ممنون: 

 :اومد نیلو صدای

 .اصلیه سوپرایز وقت حاال خووووب: 
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 اومد لبخند... کردم الز و همش طرفم گرفت شناسنامه تا چهار... کردم نگاه نیلو به و اومدم بیرون ارشان بغل از

 همشون اینا یعني واااای... حمیدی نیما و حمیدی نیلوفر خواهر... ارشان دختر... حمیدی پاراتیس... هام لب روی

 ...محبت ته یعني این من خدایای کردن؟؟؟اوه عوض و هاشون شناسنامه من بخاطر

*** 

 تو میخوام... خوندم درس فقط من ماه سه این تو و میگذره ماه سه االن... بستم و کتاب و دادم فشار و چشمام

 ارموندگ سپهر ی خونه تو من... هال تو رفتم و شدم بلند جام از... نیلو و نیما اصرار به البته کنم شرکت کنکور

 تي لویج بود نشسته زکي بود گفته بشکه به که ایناز... خونش نرفتم و نکردم ارشان های اصرار به توجهي و شدم

 :میکرد نگاه فیلم داشت و

 ...شعور بي زکي گفتي بشکه به خودت: 

 :خندیدم

 ...شدی چي کن نگاه من جانه: 

 .هااا شکمه تو بچه دوتا و میشم هشت ماه وارد دارم سرم خیر چي؟؟؟ که خوب: 

 ...ای کننده قانع دلیل چه: 

 :اومد ایناز غر غر صدای... خونه اشپز تو رفتم

 گرفتن؟؟؟ عروسي به کردن شروع ام حامله من دیدن تا اینا چرا: 

 :هال تو پریدم و شدم کنجکاو

 بشه؟؟؟ مزوج قراره کي: 

 :گفت شیطون

 .ها بچه اومدن دنیا به بعد یعني... دیگه ماه سه بذاره کردم مجبور و سحر البته... سحر و پرهام: 

 .بگیره میذاشتي داشتي؟؟؟ کارش چي بخت بد: 

 .دورم بستم پارچه انگار که بپوشم ها حاملي لباس اون از مجبورم همش برقصم نمیتونم من: 

 :خندیدم

 شد؟؟؟ کامل سیسموني... دیوونه: 

 ...ببین برو هووووم: 
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 .چشم ی برو: 

 :کرد صدام که ها پله سمت برم خواستم

 جانم؟؟: 

 :گفت و زد لبخندی

 ...کنیم جور کار یه برات میتونیم نشدی قبول کنکور اگه... نگیر سخت خودت به زیاد: 

 :زدم چشمکي

 ...کوچولو مامان چشم: 

 یه ودب زرد اتاق طرف یه. قشنگه خیلي ایناز سلیقه که الحق... گرفت خندم... ها بچه اتاق تو و باال رفتم... خندید

 به هم زرد طرف... سبز باز و زرد باز و بود سبز توش که داشت زرد های دایره بود سبز که طرفي... سبز طرف

 احوال و سالم صدای... طور همین کمدشونم تو و بود کوچیک و بزرگ های عروسک از پر دیوار رو... همین عکس

 :باال پرید ابروهام آرش دیدن با... نخوره تکون جاش از زیاد ایناز تا پایین رفتم سریع و اومد پرسي

 ..سالم: 

 :گفت مهربوني با زد قشنگي لبخند... دوخت بهم و نگاهش

 ...خانم پارا سال: 

 با... بود اینجا بار چهار سه ای هفته آرش... کردم روشن و ساز چای و خونه آشپز توی رفتم... دادم و جوابش

 یه... میشدم تنگش دل نمیومد که هم هایي روز... میومد خوشم هم خیلي تازه و نداشتم مشکلي هیچ اومدنش

 ...آورد خودم به و من ساز چایي سوت صدای... کردم عادت بودنش به جورایي

 با که گرفتم آیناز جلوی... برداشت لبخندی با که گرفتم آرش جلوی... بیرون رفتم ریختن بعد و کردم دم رو چایي

 :گفت خجالت

 ..پارا ام شرمنده خدا به: 

 ...بگي پرت و چرت نبینم: 

 :گفت ارش... نشستم و برداشتم چایي خودم... خندید

 پارا؟؟؟ درسا از خبر چه: 

 :انداختم باال ای شونه
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 قبول نمیتونم مطمنن... میخونم درس دارم سال هفت از پس کردم هنگ نمیره مخم تو اصال راستش... سالمتي: 

 ...بشم

 ...هاااا مونده دیگه ماه یه هنوز: 

 .نمیتونم هم دیوه ماه یه صد در صد نتونستم ماه سه که مني: 

 .المانن که منم بابای مامان... خارج بره میگم که من: ایناز

 نیومد؟؟؟ مامانت چرا... راستم اوه: ارش

 ..باشه دکترش نزدیک جا همون بهتر قلبیش مشکل واسه مامانم بیاد نمیتونست بابا: 

 چیه؟؟؟ رفتن خارج واسه تو نظر پارا: 

 :انداختم باال ای شونه

 ..چمیدونم: 

 :شد بلند زور به ایناز... اومد گوشي زنگ صدای

 .منه ماله: 

 میارم من بیشین: 

 ...دارم کار اتاقمم تو... نمیخواد نه: 

 :گفت باز ارش... گذاشت تنها مارو عبارتي به و رفت ایناز

 ...کنم درست کشور خاج در تحصیل واسه و کارات میتونم من بخوای اگه: 

 :خندیدم

 .نیست چیزا جور این و ویزا به نیازی بخونم درس بخوام اگه: 

 :دادم ادامه... باال انداخت ابرو

 ...المان مقیم اما بودن ایراني اونا که اینه میدونم که چیزی تنها اما ندیدم و پدرم و مادر وقت هیچ من: 

 :گفت حیرت با

 ..تو... تو یعني: 

 ...سخته انقدر همین واسه اسمم... ایرانین پدرمم و مادر و الماني خودم... ملیتیم دو من اره: 
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 ...تحصیل ادامه واسه خارج بری بهتره.. کنکور برای میخوني نشستي که خلي واقعا تو معذرت عرض با پارا وااای: 

 ...واال نمیدونم: 

 داری؟؟؟ رو قبلیت شناسنامه: 

 ...اره: 

 ....نری اگه میکني ضرر واقعا... نکن صبر روزن یه حتي پس: 

 یه بعد و شدم بلند جام از... میگیره خندم میکنم نگاه این به هي من... نشست و اومد ایناز... نگفتم چیزی

... ردمک پیداش و گشتم ام شناسنامه دنبال بود قدیمیم وسایل ماله که ها جعبه از یکي تو... باال رفتم ببخشید

 هی من و نیست ایراني یه من پدرم... نگفتم ارش به و واقعیت من... جاللي پریا و دوک دختر... هریسون پاراتیس

 جام از بخونم؟؟؟ درس خارج برم بود نرسیده خودم ذهن به حاال تا چرا... ایراني مادرم و الماني پدرم... ام دورگه

... میزیت از میزد برق اتاقم بعد ساعت یه اما بود کتاب میشد دیده که چیزی تنها کردم اتاق به نگاهي... شدم بلند

 :هست هنوز ارش دیدم که پایین رفتم باز... کردم هم حسابي گردگیری یه و کردم جمع هارو کتاب ی همه

 .میگیره بیرون از سپهر بکشي رو غذا زحمت نمیخواد... اینجاست شام شب ارش پارا: 

 ...المان میرم تحصیل واسه گرفتم و تصمیمم من ارش... اها: 

 ...بده بهم رو ات اصلي شناسنامه فقط عالیه خیلي: 

 ایینپ صدایي با بعد... کرد بهش نگاهي و کرد بازش... بهش دادم و اوردم در بود جینم شلوار جیب تو که شناسنامه

 :گفت

 ...هریسون پاراتیس خانم هستي خوبي دروغگوی: 

 ..نبود یادم اصال خودمم واقع در.. نبود دروغ: 

 چي؟؟ چي پاراتیس: ایناز

 :خندیدم

 ..دیگه پدرمه فامیل... هِریسون: 

 چـــي؟؟؟پدرت؟؟؟... مادرته فامیل کردم فکر پ ن پ: 

 :گفتم... خندیدم

 مادرم؟؟؟ کردی فکر چي پ... دیگه اره: 
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 ای؟؟؟ دورگه تو اینه منظورم... نیست این منظورم دیوونه نه: 

 ازب صدای موقع همون... بود نکرده استفاده قدرتش از من برابر در که مثلي... بود گرفته خندم... دادم تکون و سرم

 :اومد سپهر صدای بعدشم و در شدن

 .خانه اهل بر سالم: 

 ور ها غذا و جلو رفتم... رفته و اومده سپهر پاشه و بشینه بخواد تا ایناز ولي شدیم بلند احترامش به ارش و من

 .گرفتم ازش

 انقدر همین واسه و خونده درس جا همون هم خودش فهمیدم... بکنه و دانشگاهم های کار ارش شد قرار شب اون

 .آب ور اون برم که داشت این به اصرار

*** 

 ***راوی

 

 تثب را پاراتیس بود توانسته باالخره دقیقا ماه یک از بعد... آورد لب به لبخندی و شد خارج دانشگاه در از آرش

 راه آلمان در اش خانه سمت به و شد اش ماشین سوار... بیوفتد راه تا میکرد کار باهاش خیلي خیلي باید... کنه نام

... میکرد زندگي ایران در که این با بود نفروخته را آن و داشت را خانه این اش دانشجویي زمان از درست... افتاد

 برای زیبا دلیل یک بیاید اینجا به تحصیل برای میخواست پارا که حاال اما آمد مي خانه این به هم گاهي از هر

 وقت خیل... رفت باال به آسانسور با و گذاشته برج پارکینگ در را ماشین رسید وقتي... داشت خانه این به آمدنش

 او با و ببیند را او رو میخواست دلش... هایي حس چه بود نفهمیده اما دارد پارا که هایي حس بود فهمیده بود

 به اش زیبا های چشم آن با که بود زماني عاشقته... میبرد لذت او دادن حرص از اوقات گاهي حتي... بگوید سخن

 خنده آیناز آوردن یاد به با... برود آیناز ی خانه به میخواست هم امشب... شد اش خانه وارد.... میرود غره چشم او

 کوچک هایش بچه میگوید دکترش هم باز حال این با اما چاق بسیار و بود شده ماه به پا آیناز... گرفت اش

 جالبیش... میکرد اذیت اورا و میبود کنارش پارا االن میخواست دلش... کرد پرت مبل روی را خودش... هستن

 را خود زور به هم گاهي... دهد فشار سفت و کند بغل اورا میخواست دلش ها کردن اذیت این میان که اینجاست

 و کرد گشاد را کرواتش... شد بلند جایش از... نشود فراتر و کند برخورد دوست یک مثل اون با که میداشت نگه

 مید محسوب پارا عموی ایران در او... میشد ایجاد گلویش در بغض شبیه چیزی اوقات گاهي... شد خانه آشپز وارد

 دلش... باشد داشته خود کنار در همیشه برای اورا میخواست دلش اوقات گاهي... بعضش دلیل بود شده همین و

 حمیدی آرش هم ارش و همیدی پاراتیس او زیرا... نمیشد ایران در... نمیشد... اما بکشد نفس او کنار در میخواست

 ...ودب مانعي او برای این و میخواست فراتر او اما فراتر نه باشد عمو و برادرزاده سطح در باید فقط یعني این و بود

 :زد حرف خود با بلند بلند آبش خوردن از بعد... خورد و ریخت خود برای آبي لیوان
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 من؟؟؟ های خواسته این باشه داشته میتونه دلیلي چه: 

 :گفت عجز با و گرفت دستاش بین و سرش

 بود؟؟؟؟ شدنم عاشق وقت االنم خدایا عشق؟؟؟ جز باشه داشته میتونه دلیلي چه: 

 پارا هب رسیدن برای مانعي آرش تا نمیکرد را کار آن نیلو کاش... آمد درد به بغض از گلویش باز... کشید را موهایش

 ...ندارد او به احساسي پارا که بود مطمن او... بود پارا احساس اصلي مشکل گذشته ها این ی همه از اصال... نداشت

 :زد داد و کرد پرت ای گوشه به و بود دستش در که لیواني

 ...لـــنتـــي: 

*** 

 ***پارا

 دیدن با. پایین رفتم و شدم بلند جام از سریع... آرشه البد... اومد هام لب روی لبخندی اومد که آیفون صدای

 به رو تشر با و کردم باز و در... مخم رو رفت آیناز ی خنده صدای... کردم اخمي تصویری آیفون تو سپهر تصویر

 :گفتم آني

 تو؟؟؟ چته مار زهر: 

 :شدم عصبي... خندید باز و دهنش روی گذاشت و دستش

 !؟؟!چته؟؟: 

 :گفت مشکوک لبخند با

 شده؟؟؟ تنگ براش دلت: 

 :گفتم ناخداگاه

 !نگو چرت: 

 :گفت... خنده زیر زد

 ...سوتي جووونم: 

 :گفت و شد وارد سپهر

 داده؟؟؟ سوتي کي: 

 .سوتي چه نمیدونم واال ولي من گمونم به: 
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... شد اضافه اینم دارم دغهغه کم خودم... کشیدم عمیقي نفس فقط ولي شدم عصبي... خنده زیر زد باز ایناز

 :کرد میخکوبم آیناز صدای که اتاقم تو برم اومدم

 میگم؟؟؟ و آرش فهمیدی کجا از: 

 :گفتم و دریا به زدم و دل ولي میشدم آب داشتم دوتاشون نگاه زیر... بهش شدم خیره... برگشتم

 .سگ مثل: 

 تخت رو کردم پرت و خودم... اتاقم تو رفتم و شدم غیب هال توی از و بستم و چشمام حرفم شدن تموم محض به

 ادبی نمیتونه که آیناز آخه سپهره احتمال به... شد وارد کسي و شد باز اتاقم در... بالش تو کردم فرو و صورتم و

 ..باال

 

 

 :گفت آروم و نشست تختم روی

 بهش؟؟؟ داری احساسي واقعا تو... کني فرار ازش که نیست موضوعي موضوع، این پارا: 

 به مانند نوازش سرم روی دستي... بذارم میون در سپهر با و احساسم باید االن من یعني... گرفتم گر خجالت از

 :اومد در حرکت

 ...بدون خودت برادر و من پارا: 

 :زدن حرف به کردم شروع... کردم بغل و بالشم و نشستم تخت روی و گرفتم امید حرفش این با

 هدلشور نمیاد یا میکنه دیر که روزایي... خوشحالیمه مایه بودنش و کردم عادت بودنش به میشه وقتي چند یه: 

 و اون که این... است دهنده عذاب چیزایي یه اما دارم دوست و احساساتم این. دارم کم چیزی یه انگار و میگیرم

 اما میده عذابم خیلي اینا... نشه ولي باشي اون با همیشه بخوای که این. نیست که صورتي در بخوای خودت برای

 نای نمیدونم اصال... میاره فشار مغذم به همش نیست اون وقتي و میکنم فراموش رو اینا تمام هست اون که زماني

 ...چیه احساسم

 :گردنم دور انداخت و دستش و نشست کنارم

 عمو یه که این... اشتباهه میشي محسوب عمو و برادرزاده شما که ایران توی اقل حد... اشتباهه احساساتت این: 

 .عزیزم حرامه محرام با ازدواج. حرامه باشي داشته دوست و داییت یا

 ...بود کجا داشتن دوست وای: 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

169 

 

 :بوسید محکم و گونم و خندید سپهر... میکشیدم خجالت جورایي یه

 االنم وهمین داشتم دوست و ایناز وار دیوونه روزی یه خودمم میکنم درکت من. بکشي خجالت نکرده الزم: 

 ...دارم

 :داد ادامه و شد بلند جاش از

 .بیا کنار خودت با و کن فکر خم تو... میرم من: 

 :زدم لبخندی

 ..وجودت بخاطر ممنونم ازت... چي همه بخاطر ممنونم ازت سپار: 

 از تربیش نذاشت ایفون زنگ صدای... کردم فکر ارش به باز و دادم فشار بغلم و بالشم... بیرون رفت و زد لبخندی

 تا. دبو ارش نکرد ضایعم خدا سری این. پایین رفتم خودم کردم چک بعد و شدم بلند جام از سریع... کنم فکر این

 :گفت دید و من

 .خانم پارا بده مژده: 

 شده؟؟ چي مگه: 

 ...مبارکه: ایناز

 با.. .کشیدم بیرون و پاکت محتوای و گرفتم ازش... گرفت جلوم و پاکتي ارش که کردم بهشون نگاهي تعحب با

 :زدم داد و هوا پریدم پاکت تو ی برگه دیدن

 تحصیلم؟؟ ادامه کارای شد تموم باالخره: 

 :داد تکون سری

 ...شد تموم زود خیلي بودنت الماني بخاطر: 

 .کنه پیدا برات دانشگاهت نزدیکي خونه یه سپردم ارش به: سپهر

 .افتادی زحمت تو خیلي شرمنده واقعا: 

 ...عموته با کردنمشم پیدا کارای و میده پدرت رو خونه پول. نکردم کاری من: سپهر

... شد باز اخمام ارش زده غم نگاه و ها اخم دیدن اما هم تو رفت اخمام کارش این با... کرد تایید «عمو» کلمه روی

 چرا؟؟؟ شد؟؟؟ ناراحت اونم

 .بخوریم شام بریم بفرمایید خوب: ایناز
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 شده حاضر خدمتکار دست به که میزی پشت و شدیم بلند جاهامون از همه... شد رنگ کم ارش های اخم

 :پرسید سپهر یهو غذا وسط... نشستیم

 دانشگاهش؟؟؟ بیاد باید کي پارا: 

 :داد جواب ریلکس خیلي ارش

 .دیگه هفته یه: 

 و ودب مخم تو که سوالي ایناز. دستم داد ریخت برام دروغي لبوان سریع ارش. افتادم سرفه به و گلوم تو پرید غذا

 :پرسید

 زود؟ انقدر چرا: 

 .شدم هم موفق و کنم تموم ترم شدن شروع قبل تا رو کارا کردم سعي: 

 چي؟ خونه: 

 .کردم پیدا منم سپرده من به میشه ای هفته دو آرشان: 

 .نگفتم چیزی دیگه و دادم تکون سری

** 

 گذاشت و دستش و ایستاد کنارم اومد ارش... کردم نگاه روم به رو بزرگ ساختمون به و دادم قورت و دهنم اب

 :کمرم پشت

 .جوریه؟؟؟ این ات قیافه چرا تو هي بریم؟؟؟: 

 و لپم که شد چي یهو نمیشد... میکرد کوپ ساختمون این دیدن با بود هم گاو معلومه اخه... کردم نگاهي بهش

 :گفت کشید

 .عزیزم نباش نگران: 

 تا شدیم وارد هم با و دادم تکون سری همین واسه رسوند بدنم های سلول تک تک به و ارامش عزیزمش ی کلمه

. میشه ارامشم باعث حرفاش و ارش وجود ولي بودم مضطرب صبح از خیلي... بشم دانشگاه وارد بار اولین برای من

 :گفت ارش کردیم پیدا و کالسم وقتي

 داد و سیمکارت سپهر راستي اوه. بدم نشونت رو ات خونه ببرمت و دنبالت بیام بزن زنگ شد تموم که کالست: 

 ؟!!بهت؟؟

 :زد لبخندی... دادم تکون سر
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 ...دانشجو خانم باشي مضطرب نبینم: 

 :گفت و داد دست باهام... خندیدم

 .باشي موفق... میرم دیگه من: 

 .مرسي: 

 کالس اخر صندلي یه روی رفتم منم بودن نشسته پاتي قاطي ها پسر و دختر. شدم کالس وارد منم رفت ارش

 :نشست کنارم و اومد هم پسر یه من از بعد... نشستم

 .سالم: 

 .سالم: 

 :جلو اورد و دستش

 .هستم بری من: 

 :دادم دست باهاش

 .هستم پاراتیس منم: 

 ...پاراتیس وقتم خوش: 

 ...همچنین: 

 :پرسید ثانیه چند بعد و نشست عادی بری

 نداری؟؟ اینجا اشنا و کسي: 

 .نوچ: 

 .طور همین منم: 

 :گفتم همین واسه میومد قشي و قل بي و باحال پسر. زدم لبخندی

 .بشیم هم برای خوبي دوستای کنم فکر پس: 

 :شد ایجاد چال اش گونه روی که زد لبخندی

 ...عزیز پاراتیس داشتم فکری همچین من: 

 .میکنن صدام پارا همه معموال... کن صدام پارا: 
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 .داری قشنگي اسم... باشه اها: 

 .ممنون: 

 .یافت خاتمه ما بحث و شد کالس وارد استاد باالخره

*** 

 :برداشتم ثانیه چند بعد... ارش به زدم زنگ و اوردم در جیبم تو از و گوشیم و ایستادم گوشه یه

 پاراتیس؟؟ جانم: 

 :شد ایجاد هام لب روی قشنگش لحن بخاطر لبخندی

 .سالم: 

 کالست؟؟ شد تموم. ببخشید سالم اوه: 

 .اره: 

 .فعال میام االن: 

 :گفت يشیطون لبخند با... شدم رو به رو بِری با که برگشتم و کشیدم عمیقي نفس. کرد قطع و گوشي حرفش بعد

 .کن کم یکم و گوشیت صدای نصیحت تو به من از: 

 :گفتم گیجي با

 ها؟؟؟: 

 :خندید

 بود؟؟؟ دوسپسرت: 

 :شد گرد چشمام

 دیوونه؟؟ تو میگي چي: 

 :گفتم و افتاد هزاریم دو تازه... کرد اشاره گوشي به

 .بوده کجا دوسپسر. باباااا نه: 

 ..میرسونمت من بریم بیا. اها: 

 :زدم لبخندی
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 .میاد ارش االن ممنون نوچ: 

 میگي؟؟؟ و پسرت دوس اووو: 

 ...بـــِری: 

 :خندید

 .میبیمنت فردا بابا باشه باشه: 

 .خدافظ... طور همین: 

 :شدم ماشین سوار... اومد ام ارش بعدش رفت که بری

 .شدم مزاحم شرمنده: 

 .چیه مزاحم بابا برو دوما. سالم اوال: 

 ...افتاد راه ارش و اش دوستانه لحن به زدم لبخندی

*** 

 

*** 

 ***ایناز

 زدی؟؟ حرف پارا با: 

 .اره: 

 زدم؟ حدس درست: 

 .محرمن مثال اونا. قانونیه غیر باشه درست تو حدس اگه حتي جان ایناز: 

 ...مثال میگي داری خودت سپهر: 

 :گفت بعد. کرد نگاه ساعتش به و کرد پوفي

 .بزنیم حرف اونم با باید. اینجا بیاد ارش امشب قراره: 

 بسپاریم؟ خودشوت به نیست بهتر: 

 ...نه: 
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 :گفتم.انداختم باال ای شونه

 .نداریم شام سپهر وای... واال نمیدونم: 

 :خندید

 .دیالوگت شده این میشه ای هفته چند االن: 

 :خندیدم

 .ان گنده خیلي هات بچه این کنم؟؟؟ کار چي خوب: 

 کوچیکن؟؟؟ هم خیلي میگه دکتر چرا پس: 

 .امه گشنده سپهر... نمیدونم: 

 :گفت و دستاش تو گرفت و سرش

 .وااااااای: 

 :خندیدم

 .کردم شوخي: 

 :کرد نگاه و ایفون تو و شد بلند سپهر... اومد در زنگ صدای

 .ارشه: 

 اومده؟؟؟ زود انقدر چرا پنجه ساعت: 

 :خندید

 .نمیاد شام واسه اینم نیست دیگه پارا: 

 جام از زور به... اومد پرسي احوال و سالم صدای... خنده واسه ما ی سوژه بودن شده هم پارا و ارش این.خندیدم

 :شدم بلند

 .سالم: 

 .شدی بلند چرا ایناز بکشي زحمت نمیخواد. سالم: ارش

 شد؟؟ درست پارا خوبي؟کارای. نداره ایراد: 

 :گفت ارش نشستیم همه
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 .اومد خوشش کنم فکر... دادم نشونش هم رو اش خونه. اره: 

 :گفت ارش... بکنه رو خونه کارای همه مجبوره بخت بد. خونه اشپز تو رفت و شد بلند سپهر

 .میزنین مشکوک یکم میکنم حس: 

 !بابا ها؟؟نه: 

 شده؟؟ چیزی: 

 :اومد بود شربت لیوان سه حاوی مه سیني با سپهر که کنم خالي شونه باز اومدم

 .بزنیم حرف باهات پارا راجب میخوایم: 

 شده؟؟ چي مگه پارا؟؟؟پارا: ارش

 :گفت و نشست من کنار سپهر

 .کنم کمکت میخوام ولي ترم کوچیک ازت میدونم: 

 و؟؟؟ من: 

 .اشو نداشته عمه پس نه: 

 بکنین؟؟ من به میخواین کمکي چه: ارش

 .داری پارا نسبت هایي حس یه میدونیم ما: سپهر

 :کرد نگاه من به بعدش ولي سپهر به بهت با اول

 .کنه فضولي مخم تو یکي میاد بدم انقدر: 

 :گفتم و کردم تموم رو ام ابمیوه ریلکس

 .میشد متوجه بود هم ای دیگه کس هر نکردم ات حافظه تو فضولي هیچ من: 

 ...کني بیرون سرت از و فکرش باید. توئه محرم مثال اون که میدوني خوب خودتم ارش... درسته: سپهر

 :ریخت بهم رو اونا و گرفت دستاش تو و سرش

 ...هریسونه پاراتیس المان تو اون وگرنه. ایران تو فقط اونم محرممه مثال اون... مثالئه همین مشکل: 

 .باشي داشته دوست و اون نمیتوني تو. حال هر به ارش: 

 :گفتم کردنش اروم واسه... زخمش رو ریختم نمک کنم فکر. کرد نگاهم عجز با
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 .هست راهي یه البته: 

 :زدم لبخندی. کردن نگاهم شوق با ارش هم سپهر هم

 .کنید ازدواج هم با میتونید که اید بیگانه ادم دوتا شما صورت اون در. ایران نیاید وقت هیچ دیگه: 

 .ایرانه من ی خانواده اما: ارش

 داره؟؟؟ وقت ثانیه یک از بیشتر برات ات خانواده به زدن سر: سپهر

 :گفت... زد لبخندی ارش

 .بود نرسیده خودم ذهن به موضوع این... واقعا ممنونم: 

 .نمیشي پشیمون باش مطمن. کن صحبت پارا با بگي ها خانواده به که این قبل ارش فقط... خواهش: 

 :شد گرد چشماش

 چي؟ باشه منفي پارا جواب اگه نه. وای: 

 :گفت اطمینان با سپهر

 .بزن حرف باهاش فقط تو: 

 .خودته ی خونه نزدیک اخه ٬گرفتي براش که ای خونه با نزدیکي بهش خیلي که االنم: 

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ ارش

 .نمیکنیااا فضولي من مخ تو اصال تو: 

 .خنده زیر زدم و دادم سوتي چه فهمیدم حرفش این با

*** 

 ***راوی

 :شد سوار پارا و داشت نگه پارا پای جلوی را ماشین لبخند با ارش

 .دنبالم میای میگیری ماشین روز هر تو ارش میشم شرمنده من بخدا. سالم: 

 .خوبم منم ممنون. سالم: 

 :گفت ارش... خندید پارا

 .بخوره خاک ماشینم که اینه از بهتر تو دنبال بیام که این: 
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 :پرسید تعجب با پارا

 ماشینت؟: 

 .خودمه از ماشین این... هوووم: 

 .هاست ای کرایه این از کردم فکر واقعا؟؟؟من: 

 بیرون؟؟؟ بریم ناهار هستي. فهمیدم بعله: 

 .ندارم نظری: 

 .بریم پس واقعا ممنون: 

 .راند اش عالقه مورد رستوران سمت به و پیچید پیچ سر حرف این زدن از پس ارش

 :گفت پارا به رو عشق از پر لبخندی با و ایستاد رستوران جلوی

 .خانمي شو پیاده خوب: 

 :گفت و داد نشان را میزی ارش. رفتن رستوران بهداخل هم با دو هر و شد پیاده داشتني دوست لبخندی با پارا

 .اونجا بریم: 

 ودشخ ی سلیقه به ارش و امد گارسوني نشستنشان از بعد. رفت سمت ان به پارا ی شانه به شانه حرف این از بعد

 :گفت ارش گارسون رفتن از بعد... داد سفارش غذایي پارا برای

 .دارم کاری باهات که اینه اینجا اوردمت که اصلي دلیل راستش: 

 :گفت تعجب با پارا

 داری؟؟؟ کار من با: 

 :گشود لب سپس و گذاشت هم کنار مغذش در را کالمات کمي ارش... داد تکان سری

 و میشیم محسوب برادرزاده و عمو ایران تو که میدونم خوب من... بگم جوری چه بهت موندم من پارا راستش: 

 ...بیاد معقول غیر یکم شاید من حرفای این

 :گفت و داد قورت را دهانش اب... بود امده در صدا به سرش در هایي زنگ پارا

 خوب؟؟؟: 

 :گفت و داد جلوه خونسرد را خودش اما میرسید نظر به مضطرب ارش
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 و بردم مظلومیتت به پي عروسي شب... نمیدادم اهمیت کارات و وجودت به اصال پارا و نیلو عروسي از قبل تا: 

 وجهمت که زیاد انقدر.. بشه زیاد بهت نسبت توجهم شد باعث این... میدی نشون که نیستي پارایي اون که فهمیدم

 هب توجهم... من ماله و باشي کنارم داشتم دوست همیشه که شد تبدیل این به توجهم... بشه تبدیل خواستن به

 ...بزنه فریاد و داشتنت دوست بدم های سلول تک تک که شد تبدیل این

 :داد ادامه ارش... میکرد تحلیل تحزیه مغذش در را ارش جمالت متحیر پارا

 .ایرانه تو فقط این اما میرسه نظر به حرام و قانوني غیر ما ازدواج میدونم پارا: 

 ...ارش: 

 :گفت مهرباني با ارش... بگوید چه نمیدانست و بود شوکهشده بسیار... دهد ادامه نتوانسد پارا

 ...نکن نگاه قضیه به سخت عزیزم؟؟؟پارا جونم: 

 :گفت اروم... دوخت هایش چشم به و گرفت ارش دستان از را چشمانش پارا

 .قبوله باشه: 

 ...گرداند بر زمین به اورا نمیتوانست چیز هیچ و میکرد سیر اسمان در خوشحالي از دیگر ارش

*** 

 ***ایناز

 دعوت چرا ارش؟؟؟اصال ی خونه به کردن دعوت مارو چرا کنم نرکت زیاد نمیتونم من نمیدونن اونا مگه اخه: 

 کردی؟؟؟ قبول چرا تو کردن؟؟سپهر

 :گفت و زد هام غر غر مقابل در صبوری لبخند

 .بریم ماشین با نیست الزم ضمن در. کرده دعوت وضع این با رو ما که داشته مهمي دلیل البد. برم قربونت: 

 اراپ ورودمون بعد همه از اول... ارش ی خونه به رفتیم سپهر با کرد سرم و شالم که این بعد و کشیدم عمیقي نفس

 کرد کمکم پارا... کردن سالم و شدن بلند ما دیدن با دوشون هر... میخنده ارش با داره حال سر و شاد که دیدم رو

 .مبل ی رو نشستم و

 :گفتم پارا به رو نشستیم هم با که این از بعد

 میگذره؟؟؟ دانشگاه؟؟؟خوب از خبر چه: 

 ...نگو که کردم پیدا هم خلي و باحال دوست یک... عالیه. هوووم: 
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 ندارین؟ مشکل ها درس با. عالیه: 

 .شدم سپهر و تو مدیون خیلي... خوبه نه: 

 حرفیه؟ که این بابا نه: 

 مخاطبم که حالي در و کردم اشاره بهش... ایفون سمت رفت و شد بلند سپهر کنار از ارش. شد بلند ایفون صدای

 :گفتم بود پارا

 خبر؟؟؟ چه: 

 :گفت و گرفت و منظورم سری این

 .سالمتي: 

 اومدم که بعدی های مهمون... شدم خیال بي بخونمولي رو اش حافظه میمرد ام وسوسه داشت لبش رو لبخند

 و نیلو پرهام و سحر بعد دقیقه چند یه.. بود سخت واسم واقعا چون نشدم بلند جام از دیگه... بودن سحر و پرهام

 :پرسیدم ارش از کنجکاوی با... اومدن هم پدرام

 دعوتن؟؟؟ کیا: 

 :گفت لبخندی با

 .همه: 

 موندن؟؟ کیا... همه تا داریم همه خوب: 

 پارا؟؟؟ گفتم درست. خسرو و زنش و نیما و ارشان و ارمیال و امیتیس: 

 ...عز اره: 

 :گفت تردید با و حرفش ادامه که کردم نگاه پارا به تیز

 (..تلفظ در عز= از: توجه)کردی دعوت و من که ممنون ازت: 

 :گفتم دلم تو و زدم لبخندی

 ...خودتي خر: 

 سوال ها بچه از و بود نشسته من کنار هم استاد و میزدن حرف هم با دوتا دوتا و اومدن همه بعد ساعت نیم تا

 :گفت ارش دقیقه چند بعد... میپرسید

 .بگم چیزی یه شام از قبل میخواستم: 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

181 

 

 یک وسط این ماشاال... جوییدم و لبم و شکمم رو گذاشتم و دستم همین واسه شد ایجاد دلم توی زودگذری درد

 دختره ای... بزنم لبخند شد باعث یکي این... شد ایجاد دلم تو دردی دوباره از.. نبود ما به حواسش هم خدا بنده

 ارش به توجهم جمع «هــــي» صدای با کني؟؟؟ اذیت و مامانم و بکني باید هم تو کرد کاری هر خواهرت حسود

 حرفي خواستم... قراره چه از قضیه فهمیدم ارش ذهن خوندن با... بود ایستاده کنارش هم پارا حاال که شد جلب

 :خوندم و ذهنش.. باشم ساکت کرد اشاره سپهر که بزنم

 .«بکنن تالش زندگیشون واسه خودشون بذار:» 

 خدا ای... بود گذر زود بازم اما... شد ایجاد دلم تو بدی درد لحظه همون تو... دادم تکون تایید نشونه به و سرم

 :کرد جلب و نظرم پارا صدای... بود وحشتناک دردش چقدر

 ..المان بریم همیشه واسه قراره ما: 

 .نیست قانوني غیر ما ازدواج دیگه اونجا. درسته: ارش

 ریختین؟؟ بهم انقدر همتون چرا: خسرو

 ...میریخت بهم بود کي هر واال: هامون

 کیه؟؟؟ مشکلتون اومده خوششون هم از جوونن دوتا بابا: خسرو

 ...میشن محسوب برادرزاده و عمو اینا خان خسرو خوب: ارشان

 :گفت پارا به رو خونسرد خان خسرو

 !بگو و فمیلت و اسم بابا جان پارا: 

 :پایین انداخت و سرش پارا

 :گفت ارش به رو سری این..هریسون پارا: 

 !بگو هم تو ارش: 

 .حمیدی ارش: 

 دست به کرد شروع خودش....مبارکه و تیست مشکلي هیچ پس.نیستن عمو و برادرزاده اینا ارشان؟؟؟ دیدی: 

 :گفت و کرد بغلم اومد خوشحال پارا... زدن دست به کردن شروع همه کم کم... زدن

 ....چي همه بخاطر ایناز ممنونم: 

 ..بشین پیر هم جای به ایشاال... عزیزم خودتي مدیون... داشت بستگي خوده به چي همه: 
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 البته... کرد دعوت شام به رو همه ارش... فهمیدم دعوت واسه و ارش مهم دلیل اون حاال... شد جدا ازن لبخند با

... میخوردم و میاوردن غذا برام سرجام همون هم من و بندازن سفره زمین روی شدن مجبور زیاد ی عده بخاطر

 ذاغ وسط... بود نشده شدید انقدر قبال.. میگرفت درد جوری بد دلم خوردن غذا طي... بود نشسته کنارم هم سپهر

... رفتم دستشویي سمت به ارومي های قدم با... بود شده کشدار نفسام... شدم بلند و گرفتم تهوع حالت یهو

 :گفتم و برگشتم همین واسه میاد پشتم هم سپهر شدم متوجه

 ..دستشویي برم میخوام من عزیزم بخور و شامت برو تو: 

 :گفت نگراني با

 یهو؟؟ شد چت تو... پریده رنگت: 

 ...برو تو جان سپهر خوبم: 

 ...باشه: 

 دیب درد قدم اولین با ولي دستشویي سمت برم خواستم و برگشتم منم... نشست جاش سر و رفت دلنگروني با

 و قدم دومین... گرفتم گاز و لبم زدنم جیغ از گیری جلو واسه... اورد هجوم چشمام به اشک... پیچید دلم زیر

 جمع ایصد... کشیدم جیغي و کنم تحمل نتونستم دیگه... بیشتر دوز با ولي شد ایجاد درد همون بازم که برداشتم

 باالی سحر... بود نشده قطع دردم دیگه اخه میرخت درد از هام اشک... دورم شدن جمع همه سریع... شد قطع

 :گفت و نشست سرم

 ...رسیده ها بچه اومدن دنیا به وقت فقط نیست چیزی: 

 کنم؟؟؟ کار چي حاال هشتم امام یا.. خدا یا:  سپهر

 :گفت سحر... هوا رفت درد از من جیغ صدای ولي هوا رفت جمع ی خنده صدای

 ..کن روشن و ماشین برو سپهر: 

 :زدم جیغ باز و گذاشتم شکمم رو و دستم

 ...بکن کاری یه سحر میمیرم دارم خدایا وای: 

 ....باش اروم عزیزم باش اروم: 

 ...میکردن تقال بیشتر من های بچه و نداشت اثری هیچ هاش باش اروم این اما

*** 

 ***سپهر
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 ...بود الناز بود سبز لباسش که اوني و ناز ایل بود زرد لباسش که اوني... هام بچه به شدم خیره لبخند با

 :اومد صدایي که کنم بغلش خواستم شوق با... شد بلند ناز ایل ی گریه صدای

 ...دیقه یه: 

 :گفت و بهم داد احتیاط با و کرد بغل رو بچه و حلو اومد خودش... بود پرستار سمت از صدا

 .دارید نازی دخترای... میگم تبریک بهتون: 

 :گفتم و بوسیدم اروم و دخترم ی گونه

 ...اسماشون مثل درست... نازن اره: 

 چیه؟؟؟ اسماشون: 

 :کردم اشاره الناز به بعدشم و ناز ایل به اول

 ...الناز و ناز ایل: 

 ...میشن بیدار دارن خانمتون. ان گشنه هاتون بچه... دارن قشنگي های اسم: 

 :کرم نوازش و اینازم اروم و پرستار به دادم رو بچه... ایناز سر باالی رفتم سریع حرفش این با

 اینازم؟؟؟ خوشکلم؟؟؟ خانم: 

 :کرد باز و هاش چشم الی اروم

 ..هام بچه... سپهر: 

 :بوسیدم و پیشونیش

 ...خانومم ممنونم ازت دنیا یه... اوردی دنیا به سالم و دوشون هر... عزیزم خوبن: 

 :گفتم و بغلش دادم و الناز... نشست من کمک با ایناز... زدم لبش به ای بوسه اروم

 ..کوچولو الناز ایناز مامان ایناز مامان کوچولو الناز... میکنم معرفي: 

 :گفت بغض با... شد سرازیر هاش گونه روی ایناز های اشک

 ..بیارمشون دنیا به سالم تونستم باالخره نمیشه باورم: 

... مکنی نگاه ناز ایل تخت به شد باعث ای بچه یه صدای... شد دور ازم ریخت اشک که کمي... کردم بغلش ارامش با

 :کردم بغل و ناز ایل لبخند با
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 ...هستن هم ایشون راستي اوه: 

 :شد وارد پرستار بعدش و خورد در به ای تقه... ایناز لب روی از نه میشد پاک من لب روی از نه لبخند

 ...کوچک ی خانواده بر سالم: 

 :گفت و گرفت دستم از رو بچه و جلو اومد...خندیدم

 ...بدیم شیر ها بچه به میخوایم بیرون؟؟؟ برید میشه: 

... خونده و ذهنم که بود این از نشون ایناز ی خنده صدای... برم نمیخوام نه... دوختم هام بچه به رو ام زده غم نگاه

 :کرد بغلم پرید و جلو اومد یکي شدم خارج تا... شدم خارج اتاق از و کردم نگاهش چپ چپ

 ...کوچولو بابا مبارک هات بچه اومدن دنیا به: 

 :کردم حلقه خواهرم دوردونه کمر دور و دستام و زدم لبخندی

 ....اومدن دنیا به هام بچه نمیشه باورم اصال سحر... کوچولو ابجي ممنون: 

 :اومد بیرون بغلم از

 ...کني باور باید تالش همه اون بعد: 

 :اومد جلو پرهام

 .باشه مبارک... خان سپهر سالم: 

 ...جان پرهام ممنون: 

 من زندگي تمام که شدن اتاقي وارد سحر و پارا بعدش و گفتن تبریک هم اونا... اومدن هم ارش و پارا موقع همون

 ...بود توش

*** 

 ***ایناز

 :گفت و هاشون تخت توی گذاشت رو ها بچه پرستار.. نمیشد پاک لبم روی از لبخند

 ...بخوابن االن بهتره میشه پر اتاق این دیگه ساعت نیم تا: 

 :گفتم تعحب با

 ...نبود باز چشماشون که اونا.. بودن؟ بیدار موقع اون از مگه: 
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 :خندید

 ...نمیکنن باز و چشماشون همین واسه میکنه اذیت و هاشون چشم نور ولي... بودن بیدار: 

 ...رنگیه چه چشماشون بدونم میخواستم... حیف اه: 

 ....میرم فعال من... قشنگه خیلي بره شما به اگه: 

 دش باز در هم بعدش... کردن بغل هارو بچه و من کلي و جلو اومدن و کردن پیدا جرات سحر و پارا پرستار رفتن با

 تو و پالک... پست گردنم به و گردنبندی و من سمت اومد ورود بدو از سپهر... شدن وارد سپهر و ارش و پرهام و

 :خوندم بلند روشو و گرفتم دستم

 ...من ناز های ماه: 

 ها؟؟؟؟: ارش

 چي؟؟؟ یعني: پرهام

 :گفت و انداخت ها بچه گردن دور به و گردنبند همون مثل سپهر

 ...من ناز های ماه یعني پس... منه ماله ناز های ماه این ی همه... ناز ماه یعني ناز ایل و الناز و ایناز: 

 .خالاااااق بابا: سحر

 :بوسید و پیشونیم و نشست کنارم سپهر... خندیدن همه

 .ممنونم ازت چقدر نمیدوني: 

 :شد باز شدت با در یهو... زدم لبخندی

 ...موندم عقب من: 

 ایل ماله... داد طال پالک دوتا اونم و بوسید هارو بچه بازی مسخره و شوخي با و جلو اومد... خندیدم نیلو حرف به

 :فتمگ گله با... دادن گوشواره هم پارا و ارش... طور همین النازم مال و ناز ایل بود نوشته التین به قشنگي خط با ناز

 انداختین؟؟؟ زحمت تو و خودتون انقدر چرا: 

 ...دونست و قدرشون باید پس اومدن دنیا به سخت شرایط تو اینا... نداره هارو کوچولو این قابل: ارش

 ...ممنون حال هر به: سپهر

 ...نازن خیلي: پارا

 ...کچیه سپهر مثل پوستشون میکنم حس: سحر
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 :گفت پارا... پریده دوتاشون هر رنگ انگار میگن راست واقعا دیدم و شدیم خیره ها بچه به همه حرف این با

 ...اینازه مثل که لباشونم: 

 ...سحره مثل چشماشون حالت: پرهام

 ..چیه؟ چشماشون رنگ: ارش

 ...نفهمیدم هنوز: 

 .رفته اني به میگم من: نیلو

 ...میره خودم داداش به خیرم نه: سحر

 :میرسید نظر به اخالق بد یکي این و نبود قبلیه پرستار. اتاق توی اومد پرستاری... خندیدن همه

 شلوغه؟؟ انقدر خبره؟؟؟چرا چه جا این: 

 .بقیه کردن بیرون واسه استارت یه شد همین و

*** 

 ***نیلو

 :گفت شیطوني لحن با راه وسط... افتاد راه پدارم و ماشین توی نشستیم

 .میرسه ما زمان کي خدایا: 

 :گفتم شده گرد چشمای با

 پدرام؟؟؟: 

 .نشده خبری خودمون خونه اومدیم ماه شش بابا میگم؟ چیه؟بد ها: 

 .ندارم بچه نق نق حوصله هیچ االنا من... خل پسره... مار زهر: 

 .پسر؟؟ یا داری دوست دختر تو نیلو میگم... بابا باشه: 

 بذاریم؟؟ چي و اسماشون پدرام... پسر: 

 :گفت و خندید هر هر صدام توی ذوق به

 .بگو تو نمیدونم: 

 ...نکردم فکر بهش حاال تا... نمدونم امممم: 
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 چطوره؟؟؟ ارشیا و افشن: 

 دوتا؟؟؟ چرا حاال ولي عالیه: 

 میکنم؟؟؟ بسند یکي به من کردی فکر چندتا؟؟؟ پس: 

 نگاهي... شدیم پیاده هم با و داشت نگه خونه در جلوی و ماشین... خل پسره... خنده زیر زدم شده گرد چشمای با

... مشترکمون خونه شد خونه واین اومد من ی خونه به و فروخت و اون ازدواج بعد... کردم پدرام قبلي ی خونه به

 :گفت پدرام

 بگیرن قراره پرهام و سحر که بعدشم گرفتیم و عروسیمون جشن خودمون اول... امسال بود سالي چه نیلو: 

 .بگیرن جشن میخوان ارش و پارا که بعدشم

 ...بیاد خوششون هم از ارش و پارا نمیکردم فکرشم اصال... بود باحال خیلي اخریه این... اوهوم: 

 :تخت رو انداخت و خودش پدرام... اوردم در و لباسام و شدم اتاقم وارد

 ...بره تو به پسرامون چشمای رنگ میخواد دلم: 

 :اوردم در و مانتوم... خندیدم

 چشماشي؟؟؟ رنگ فکر تو که بچه کو: 

 ...سالمونه 41 االن... نکن اذیت نیلو: 

 :بغلش تو خزیدم و کردم تنم شرتي تي

 ...میکنم فکر بهش حاال: 

 :گفت و کرد بغلم سفت

 .عشقم عاشقتم: 

 ...طور همین منم: 

** 

 ***پاراتیس

 با... اومد ای خنده صدای... نمیشه حل رقمه هیچ بیشعور... کشیدم و موهام و ها کتاب بین کردم شوت و مداد

 رشآ... کشیدم عمیقي نفس دیدم که و آرش... میترسم خیلي خیلي کاوه قضیه از بعد... کردم نگاه اطرف به ترس

 :اومد جلو
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 ...کوچولو خانم نباشي خسته: 

 :کشیدم دراز اتاق وسط همون

 ...آرش شدم رواني: 

 :بگیره قرار پاهاش روی سرم که نشست جوری و کرد بلند و سرم اومد

 عزیزم؟؟؟ چرا

 ...نمیشه حل بیشور مسئله یه رو کردم کلیک تمامه ربع یک: 

 :گفت و کرد نوازش و موهام... خندید

 ...بده استراحت خودت به هم یکم: 

 :گفت آرش... خوابیدم طاق و گرفتم کتابام از و نگاهم

 هستي؟؟؟ راضي برج همین از پارا: 

 :چشماش به شدم خیره تعجب با

 مگه؟؟؟ چطور: 

 ...میگم خونمون واسه: 

 :انداختم باال ای شونه... «خونمون»  ی کله شنیدن از رفت غنج ددم

 ...میاد خوب که نظر به: 

 ...بگیریم خونه نیست نیازی پس خوبه: 

 خونه؟؟؟ این بیایم یعني: 

 ...نداری خرید به نیازی همین واسه نشده استفاده زیاد وسایلش از... من ی خونه بریم... من عشقِ خیر: 

 برج؟؟؟ همین تو داری؟؟؟ خونه جااان؟؟؟؟: 

 بدم؟؟؟ نشونت بریم...  آره: 

 :نشستم شوق با

 ..بریم آره آره: 
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 و دستم که آسانسور سمت برم خواستم و شدیم خارج خونه از ارش با... پوشیدم شرتم تي روی کتي و شدم بلند

 :کشید و گرفت

 میری؟؟؟ کجا: 

 :شد برابر هزار تعجبم

 ...است طبقه همین تو خونت که نگو: 

 ...هست بگم باید خوشبختانه یا متاسفانه: 

 :گفت و کرد باز و بود من ی خونه روی به رو دقیقا که ای خونه در... زدم بازوش به آرومي مشت

 ...اومدی خوش خونمون به: 

 های رنگ از دکرش که شکل مربعي هال یه... کردم نگاه جا همه به زده بهت... شدم خونه وارد تردید شک با

 این از مخلوطي بود پهن وسط که کوچیکي های فرش م ها مبل... بود محشر... بود شده درست مشکي و بادمجوني

 ...بود رنگ دو

 

 کنار... بود بادمجوني های گل هم تي میز روی... بود مشکي بادمجوني بزرک و کوچیک های دایره دیوار روی

.. .بود بادمجوني و بنفش و سفید های گل از پر توش و بود ای مشکي گلدون بود دکوری های ظرف مال که کمدی

 نتکابی بود قشنگ خیلي... بود مشکي و زرد ست سری این... گرفت خندم دیدم که رو آشپزخونه... رفتم تر جلو

 :کرد حلقه کمرم دور و دستش و ایستاد کنارم آرش... همینطور هم ها کشو.. بود مشکي و زرد میون در یکي ها

 خانمم؟؟؟؟ بود چطور: 

 :گفتم شوق با

 ...ممنونم خیلي ارش محشره: 

 :بغلش تو انداختم و خودم و چرخیدم

 ...آرش دارم دوست خیلي... داد قرار زندگیم تو رو تو که میکنم شکر رو خدا: 

 :گفت لذت با و کرد حلقه کمرم دور و دستاش

 ...کني تصور نمیتوني حتي که زیاد انقدر... نفسم بیشتر من: 

 :چسبوند پیشونیم به و پیشونیش... داد فاصله خودش از و من
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 میدی؟؟؟ قولي یه بهم پارا: 

 :گفتم نمکي با لحن با و کردم حلقه گردنش دور و دستام

 ..بفرما امر شما قربان بله: 

 :خندید

 ...نذاری تنهام وقت هیچ بده قول: 

 :دوختم اش یغه به چشمام از و نگاهم همین واسه شد زده غم چشمام... شد محو لبخندم

 ...نمیذارم تنهات وقت هیچ که هستم تنها انقدر باش مطمن: 

 :شدم خیره هاش چشم به بالجبار.... باال آورد و سرم و ام چونه زیر گذاشت و دستش

 آرام پرهام سحر و دختراشون و آیناز و سپهر و پدرام نیلو... داری خانواده یه االن تو... بزني ها حرف این از نبینم: 

 ...نزن و حرف این وقت هیچ... ایم پیچیده ی خانواده یه ماها چین؟؟؟؟ همه اینا هامون و آمیتیس خسرو و آرمیال و

 ...داد قرار هام لب روی و هاش لب بیني پیش قابل غیر حرکت یه در که شدم خیره بهش... زدم لبخندی

*** 

*** 

 ***سپهر

 میشه؟؟؟ مرخص ایناز فردا یعني: 

 :زد لبخندی

 نه؟؟؟ خونه ببری و هات بچه که این واسه داری ذوق و شوق خیلي که مثلي: 

 :گفتم... زدم ایناز دکتر به لبخندی

 ...خیلي اره راستش: 

 ...میشه مرخص فردا ایناز اره... باشه سرشون باال همیشه سایتون ایشاال: 

 .دیگه اجازه با... دکتر خانم نکنه درد دستتون: 

 ایناز بابای و مامان... ام روزه یک های بچه و ایناز اتاق سمت رفتم... بیرون رفتم دکتر اتاق از و شدم بلند جام از

 از یکي دیدم که شدم اتاق وارد. کنم صحبت دکتر با رفتم و گذاشتم تنها هارو اون من همین واسه بودن اومده

 :گفت زیادی بسیار ذوق با ایناز رفتم که جلو... هستش پدرجان بغل یکي و مامان بغل تو بچه
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 .خوشکلهههه انقدر رفته من به ها بچه چشمای سپهر: 

 :گفتم و زدم موهاش به ای بوسه. خندیدم

 .خانمم خوشکله هم تو ماله: 

 .فقط دوتاست خودتون از ترکیبي ها بچه اما: مامان

 .ان بچه که این با خوشکلن خیلي: ایناز

 ...بلورت ی پا و دست قربون میگه اش بچه به سوسکه: جان پدر

 :گفت حرص با ایناز ولي خندیدیم مامان و من

 ...بـــابــــا: 

 :گفت و بوسید و ایناز پیشوني و خندید جان پدر

 ...برم قربونت میشن خوشکل من های نوه معلوم: 

 :گفت مامان... بوسید محکم و باباش ی گونه خنده با ایناز

 .میشه دیر بدو احسان... دیگه بریم من: 

 چرااااا؟؟؟؟: ایناز

 ...داره دکتر وقت مادرت ولي میزنیم سر بهت بازم دخترم شرمنده: پدرجان

 :کرد نگاه مادرش به غم با ایناز

 نظری؟؟؟ تحت قلبت واسه هنوز: 

 :گفت و بوسید و ایناز

 .خوشکلم دختر داره ارزش دنیاها اندازه به این اوردی دیگه الناز یه واسم تو... بشم خوب میدم قول: 

 :گفتم و نشستم ایناز کنار راحت خیال با... رفتن پدرجان و مامان... زد لبخندی ایناز

 ...شدیم تنها باالخره خوب: 

 :گذاشت ام شونه رو و سرش

 .نمیشه باورم سپهر: 

 ...عشقم طور همین منم: 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

191 

 

 کنه نگاه چشمام تو کردم مجبورش و کردم بلند و سرش

 

 ...داریم ني ني دوتا ما بعد به این از... کنیم باور باید ولي: 

 ایناز زدم هاش لب به که ای بوسه... بکنن بوسیدنش به مجبور و من سرخش های لب شد باعث که زد لبخندی

 :گفت

 بزنیم؟؟؟ قدم حیاط تو یکم بریم میای: 

 .خانومم بعله: 

 :گفتم اه پرستار از یکي به رو... میرسید نظر به شلوغ خیلي بیمارستان... بیرون رفتیم هم با و کردم کمک ایناز به

 .بیرون میریم داریم ما باشه 112 اتاق های بچه به حواستون لدفا: 

 :گفت ما به توجه بدون

 ...چشم: 

 :گفت و اومد سراسیمه پرستار یه یهو

 ...شده شلوغ خیلي ارژانس بخش بیا بدو مددی: 

 ...اومدم باشه باشه: 

 :کشید عمیقي نفس ایناز... حیاط توی رفتیم ایناز با و شدم خیال بي

 ...بچه بودن شده سنگین خیلي بخدا... میرم راه وقتي سبکم ها مدت از پس: 

 ...کنم تشکر ازت جوری چه موندم من... نفسم میدونم: 

 ...کافیه باشه ما سر باال ات سایه شما: 

 :گفت و خندیدم نمکش با لحن به

 بشینیم؟؟: 

 ...اوهوم: 

 زنگ صدای با... نیاوردم خودم روز به ولي داد دست بهم بدیي احساس یهو... نشستیم نیمکت یه روی هم با

 ...میزنه زنگ داره نیلو دیدم که شدم خیره بهش گوشیم
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*** 

 ***نیلو

 هسراسیم پدرام... شد تبدیل تیکه هزاران به و افتاد دستم باز ا لیوان که جوری... داد دست بهم بدی احساس یهو

 :شد اشپزخونه وارد

 نیلو؟؟؟ شد چي: 

 :گفتم و گرفتم اپن از دستمو... بود بد خیلي احساسم... میلرزید دستام

 ...بیار گوشیمو پدرام: 

 :تو اومد گوشیم با ثانیه چند بعد و شد خارج اشپزخونه از سرعت به

 نیلو؟؟ شد چي: 

 تو.. .بیوفته بدی اتفاق قراره انگار داشتم بدی دلشوره... شد بد حالم انقدر چرا نمیدونم... کشیدم عمیقي نفس

 های بوق که زماني تو... زدم زنگ بهش درنگ بي و ایستادم سپهر روی یهو ولي هدف بي... گشتم مخاطبینم

 مه جورایي یه... دارن تلپاتي هم با هایي جور یه ها گرگینه:» پیچید هم سپهر صدای میپیچید گوشم تو تماس

 !!«میکنن حسش ظهر از بعد اونا بیوفته بدی اتفاق شب قراره مثال شاید... دارن ششم حس

 ...نیلو جونم: 

 ...سپهر: 

 میلرزه؟؟ صدات چرا نیلو؟؟؟ شده چي: 

 خوبن؟؟ ها بچه خوبه؟؟؟ ایناز خوبي؟؟ تو سپهر: 

 شده؟؟ چیزی خوبیم همه ما اره: 

 ...داد دست بهم بدی احساس یهو فقط... نه نه: 

 :زد داد تقریبا

 چي؟؟؟: 

 سپهر؟؟؟ شد چي: 

 ..برم باید من نیلو هیچي هیچي:

 :پرسید نگران پدرام... کرده قطع سپهر که میداد این از نشون ها بوق صدای
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 نیلو؟؟ شد چي: 

 ...بریم بیا فقط نپرس هیچي... بسمارستان بریم بیا پدرام: 

*** 

 ***پارا

 از و من بری که بود شده باعث بود داده دست بهم که بدی احساس... دستم توی موز شیر به بودم شده خیره

 :نشست کنارم و اومد هم خودش باالخره... بیاره بیرون کالس

 پارا؟؟؟ خوبي: 

 :شدم بلند جام از خوردم و موزم شیر از جرعه اخرین... کردم نگاه بهش

 ...فعال برم جایي باید من ولي بری ازت ممنونم: 

 ...فعال باشه: 

 ها بچه اتاق سمت و بیمارستان به و بستم و چشمام رسیدم خلوت جای یه به وقتي و رفتم بیرون دانشگاه در از

 :میگفت که ایناز جیغ صدای بشم اتاق وارد که این از قبل اما رفتم

 ..هاااااااام بچه... خدایااااااا: 

 ...نمیشدیم کاش ای اما...بشم اتاق وارد سست زانوهای با شد باعث

*** 

 ***سپهر

 :گفتم و شدم بلند جام از... است فاجعه عمق از نشون باشه داشته بدی حس من مثل دقیقا هم نیلو که این

 ...اتاق تو بریم بدو اني: 

 ...اومدیم تازه که ما شد چي: 

 ...نکن بحث اني پاشو: 

 پاهام قلم کاش ای...نمیرفتیم که کاش ای اما رفتیم اتاق سمت به جمعیت میون از هم با و بلندشد ولي برچید لب

 بردین کجا هارو بچه میگفت که پرستار صدای و میشد کر گوشام کاش ای... نمیرفتم بیرون اني با ولي میشد خورد

 عمر یه و نمیرفتم بیرون که کاش ای... میاد وجود به زیادی های کاش ای بعد به امروز از... کاش ای... نمیشنیدم و

 ....شکر و مصبت خدایا... شدم مواجه خالي تخت دوتا با حاال و رفتم که حیف ولي بودم بچه دوتا بابای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر Sanaz.MF |(  گمشده افراز آتش دوم جلد)  ها گرگینه اتحاد رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

194 

 

 :اومدم خودم به ایناز داد صدای با

 ...هاااام بچه خدایااااااا: 

... خوردم لیز و زدم تکیه دیوار به وخودمم برم اني کمک به نتونستم... میزد زار و بود نشسته زمین رو... میزد زار

 نبی از...نداشتن خبر کدوم هیچ ولي میگشتن ها بچه دنبال همه که هایي پرستار از پر... شد پر اتاق تو کم کم

 رسوام اشکام و بستم و چشمام ها اون نگران های قیافه دیدن با... بدم تشخیص تونستم رو پارا و نیلو جمعیت

 ...ریخت رو خودش زهر اخر از صبا... شکستم هام بچه نبودن با...شکستم پرستار مشت یه ی جلو... کرد

 ***بعد هفته یه*** 

 نشدن؟؟؟ پیدا دیگه: پدرام

 :کشیدم اهي

 ...دنبالشن در به در همه اس هفته یه... نه: 

 کجاست؟؟؟ اني: نیلو

 :کردم بغض نبود سابق ایناز دیگه که اینازم اوردن یاد به با

 ...ها بچه اتاق یا خودمون اتاق تو یا: 

 :گفت نبود توش امیدی هیچ که لحني با پدرام... باال رفت و شد بلند نیلو

 ...میشه پیدا نباش نگران: 

 :کردم نگاهش

 ..صباست سر زیر اتفاق این... نیست امیدی هیچ دیگه میدوني خودتم: 

 ...گردونه بر رو اش حافظه نمیتونه مامانم متاسفانه ولي میزدم حدسي همچین منم: پدرام

 :پایین اومد سراسیمه نیلو یهو... دادم تکون سری

 ...نیست جا هیچ... نیست باال ایناز: 

 :پریدم جام از

 ...خودمون اتاق میبردمش خواب واسه فقط... نیومده بیرون ها بکه اتاق از هفته یه این چي؟؟؟اون یعني: 

 ...نیست نیست تنیس: 

 ...افرازیشه باد توی ایناز مهارت بترسونه و من میتونه که چیزی تنها... شد باز شدت به ها پنجره تمام یهو
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 ...شدن ظاهر خونه تو بودن هامون و امیتیس و ارمیال که نفر سه یهو لحظه همون

 کو؟؟؟ها؟؟؟؟ ایناز سپهر: ارمیال

 :گفت امیتیس... شد ایجاد بدنم توی ترس

 چله تو های گردباد این واسه میتونه ایناز جز به دلیلي چه... بکنه برابر هزار و قدرت میتونه ناراحت و خشم: 

 باشیم؟؟ داشته تابستون

 :گفت هامون... شد گرد چشمام

 کجاست؟؟؟ سپههههر: 

 !!نیست اون: نیلو

 ...توام با باشه؟؟؟سپهر رفته میتونه کجا اون خدایا وااای: ارمیال

 حیاط تو...بیرون زدم خونه از اونا به توجه بي.. بود شده ایجاد گلوم تو بغض... اومدم خودم به ارمیال داد صدای با

 اشک از قطره یک... صورتم تو ریخت و موهام باد... بود شده پر پر هامون گل و بود شده کنده هاش درخت از یکي

 :ارمیال داد صدای بعدش و اومد خونه در صدای... ام گونه روی افتاد چشمام تو شده جمع های

 کنیم؟؟؟ پیدا و ایناز میتونیم کجا بگو سپهر: 

 ...نمیدونم: 

... گشتم رو ویال ی همه توی... بود بابل تو ویالش بره میتونست که جایي تنها ایناز... شدم غیب حرفم این بعد

 یک میشدم پرت باد شدت از هم اوقات گاهي و برمیداشتم قدم زور به من... ساحل سمت رفتم سریع... نبود

 ردگ از دورش انگار نه انگار و بود نشسته راحت خیلي که دیدم رو ایناز نحیف هیکل رسیدم که ساحل به... سمت

 :زدم داد... نمیشد دیده غبار و

 ....ایناااااز: 

 :زد داد همین واسه باشم اینجا من که داشت توقع انگار

 ...سپهر باشم تنها میخوام: 
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 ...باشي تنها نمیخواااام... نمیذارم من... ایناز: 

 ...نبودم الیقش من... کردم گم رو ام روزه یک های بچه من... تنهام من: 

 جنگ صورتش به و میزد زار... شد تبدیل هق هق به اش گریه... گرفتم بغلم تو و سرش و رسیدم بهش زور به

 :گرفتم و دستاش اشکیم چشمای با... میکشید و موهاش و میزد زار... میزد

... کنم پیدا و دخترامون که میدم قول... میدم قول بهت من... نرسیده اخر به دنیا... برم قربونت نکن ایناز نکن: 

 ...بگردم دنبالشون میکشم نفس که روزی تا میدم قول

 ...پایان.... سوم جلد در... دارد ادامه

 http://www.forum.98ia.com/member272005.html: نویسنده با ارتباط
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