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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 #part1   

 

 کنم؟؟!  کای هووووف حوصلم سررفته،چ  

 کنم... کایکالس داشتم و نرفتم چون خواب موندم حاالهم تو خونه موندم چ10ساعت امروز

 ... یسالمه و ترم اول دانشگاه رشته معمار19هستم، یمحمد   نیکنم...من سو یخودمو معرف  نیبزار خب

 سالشه و اسمش فرهان.. 17 ی نی  کترهیدارم خخخ دوسال از من کوچ ی داداش گوگول  هی

داشت ...خب حتما    یرستوران معمول  ه ی..بابام یکامال معمول  ر یو نه فق می گفت پولدار شه یبزرگ شدم و نه م ی خانواده معمول هی  تو

  نمشیدلم نخواست بب ی نی دمیجدا شدن من بابامو ند  ی ...چون مامان و بابام از هم جدا شدن و از وقتداشت گم یچرا م نیگ یم

 ... کهیمزون با دوستش شر  ه یسالشه و توو  39بعدا بگم... مامانم   د یرو شا لشیحاال دل

 نننیسو_

 دمینشن یچ یرفتم تو هپروت و ه شهیانگار باز مثل هم زدیمامانم بود که صدام م  ن یا اوه

 

#part2 

http://www.romankade.com/
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    ننننن یسوووووو_

 بلللللله _

   زنم یساعته صدات م هی  ید یچرا جواب نم_

 دم یخو تووفکر بودم نفهم_

 چشم  _کمک کن    ای=/پاشو بیازبس خنگ _

 ..............................چقد کدبانوام من خخخخ ن یکنیشدم رفتم تو آشپزخونه و دست به کار شدم واسه ناهار املت پختم ،حال م پا

دراز بکشم...هرکار کردم خوابم    کمیو بعد شستن ظرفا رفتم تو اتاق   میبود که فرهان اومد خونه و ناهار شاهانه منو خورد1 ساعت

 ...یکار یکنم نپوکم از ب کاینبرد که نبرد ...حاال سر ظهر من چ

 خله زنگ بزنم  یبرداشتم به پر  مویگوش 

و اخالقش    هی دختر خوب ی لیمثل خواهر نداشتم و تنها دوستمه خ ییجورا  ه ی م یاز کالس اول باهم دوست بود دوستمه و  سایپر

 و خانوادمه ...  ی که خوبم پر ییبا تنها کسا نیمنم که بداخالق و اخمو بخاطر هم  طونهیکامال برعکس منه و ش 

 

#part3 

 

 خره کجاس   ن یا نمی وللش اخالق خوشگل منو بزار زنگ بزنم بب حاال

 !!بوق

 !!!بوووووق!!! بوووق

 الو ؟بله؟ _

   خورهیداره بوق م  نیساعته ا ه ی  ییالو!!!کوفت!!کجا_

 خره  نیکه سو  ییاوه تو_
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 !من حوصلم سررفته!! ییکجا تیتربیب_

 خو به من چه در شو بردار سر نره _

 ی پرررررررر_

 ی جون پر_

 نجا یا ایپاشو گمشو ب_

 ه ی خونه خال_

   ی ایکنم من اصن نخواستم ب اتیح ی خاک تو سر ب_

 گفتم و قطع کردم=/دختره بوووووق  نویا

 درس بخونم   کمیشده بود برم حداقل 3به ساعت کردم ساعت ینگاه

 

#part4 

 خوابم برد..  ی چجور دونمینم  درس خوندم وکه یدوساعت حدود

  ی چرا ول دونمی قبل خواب با خدا حرف بزنم ..نم شه یو به سقف زل زده بودم عادت داشتم که هم دمی شام رفتم اتاقم دراز کش بعد 

....بعد دعا کردن و ساعت  یزندگ نیشده بود ا کنواختی یلیداشته باشه خ جان یعوض شه و ه می دلم خواست که زندگ  دفعهی

 .... دمی کوک کردن واسه صبح خواب

مربوطه رفتم صبحونه خوردم واومدم   اتیبعد انجام عمل ییشدم و رفتم دستشو داریزنگ ساعت از خواب ب یبا صدا8ساعت  صبح

 که آماده بشم برم کالس.. 

  شی...عادت به ارانهینعه روهم سرم کردم و رفتم جلو آمق  یو شلوار کتان مشک  دمیتر از زانو پوش  نییوجب پا   هی تا  ی مانتو مشک هی

 زدم  ملیر  هی نداشتم و فقط 

  یدارم چشما  یساده ا افه ی..قسین نجوریندارم نه ا شیبه ارا ازیکه دارم ن  یکه بگم بخاطر خوشگل  سیاونقدر خوشگل ن افمیق

 ... یقلوه ا ی و لبا اد یکه به صورتم و م  ینی درشت ب با یتقر   یمشک

 گفت تنها عضو جذاب صورتم چشام هس شه یم️♀�🄷�و بانمکه  یمعمول  افم یق گنیبهم م همه
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 دانشگاه شدم .. ی اتوبوس و راه ستگاهیکردم و رفتم سمت ا ی وللش از مامانم خدافظ  حاال

 

#part5 

   

خو   م یدوسته ما دار نم ینکردم...هووووف خدا ا داش یدختره منگول گشتم پ  نیدنبال ا  یدانشگاه شدم و با چشم هرچ اط یح وارد

  نینشستم و زل زدم به ا اط یگوشه ح  مکتین ه ی تا شروع کالس وقت بود رفتم رو  نیم30هنوز    شهیم دایولش کن خودش پ

 .. تین وضعیخوشن تو ا یخوش=/...واال خو الک ی الک یادما

خل و چل رو   ی که بعللله پر  هی کار کدوم احمق  نمیرو از بازوم حس کردم برگشتم بب یخودم بودم که درد بد  یحال و هوا تو

 دم ید

 مگه!!  ی چشم غره رفتم و گفتم :کرم دار هی بهش

 نه  نیبگ  ی تختش کمه شما ه ه ی گمی انگار جک گفتم براش...من م دونم یحاال نم دنیباز کرد وشروع کرد هرهر خند  ششوین

هم   ی ...ماشاهلل بچم جن یشدو کله مبارکشو کرد تو گوش  ی و جد  د یتمام معنا از خنده دست کشبه  یها وونه ید  نیمثل ا دفعهی

 شده

از جهنم نداره  سمت کالس که برام کم  میراه افتاد  ی هم به من...با پر یپول  ه یدختره بده اگه دلت خواس   نیبه ا ی عقل ه یخدا  یه

 و درس دادن  ی استاد اومد و شروع کرد به وراج میدوم نشست ف یرد م ی رفت میوارد کالس شد  ادیاستاده بدم م ن یاالن ازبس از ا

__________________________________ 

  رون یو از کالس زد ب  د ید و گفت خسته نباش دا  تیها ،باالخره رضا چارهیدو ساعت تمام درس دادن از اون و نوشتن از ما ب بعد 

جا جمع شده بودن ...از الهه   هی عده دانشجو که همه  هی که چشمم افتاد به  رون یب می رفت ی جمع کردم و همراه پر المو ی،منم وسا

 اونجا چخبره؟!  دمیپرس  شناختمشیم بایبود و تقر گترسال ازمون بزر هی دختره که   هی

  فرستنشون یم  ل یواسه ادامه تحص رن یرو بگ  هی نفر اول که بورس 3گذاشته ..    یمعمار ی واسه بچه ها ه ی بورس  ه یانگار دانشگاه  گفت

 .کایآمر
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  دم یو کش یو بدون فکر دست پر  ی کامال آن می تصم ه ی ی ط خواستیدلم م  شبیکه د  هی جانیهمون ه ن یچه باحال فک کنم ا واو

 دانشگاه و اسم دوتامونم واسه آزمونش نوشتم....  استیسمت ر میرفت
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  کاریچ د یرو با ه ی حاال بورس  خوندمیخودمو م  ی درسا ن یکردم من به زور هم  یچه غلط دمیتازه فهم رونیکه از دفتر گذاشتم ب پامو

  یچرا پر  ی بگه دختر اسم خودتو نوشت سین  یکیکنم اخه  کاریرو چ ستاده یکه کنارم وا یگاو وحش ن یبه کنار ا نایکنم حاال ا

 ... یکرد یروهم قاط

  د یبگم پر یز یبراش باز کردم تا خواستم چ شمو یپارچه قرمز بود تا بهم حمله کنه=/ن ه ینگاه کردم فقط منتظر  یبه پر  برگشتم

 ️♀�🏃�چهارتا پا قرض کردم و الفرار  دم ید یشیقرمزه آت  تویطرفم منم تا وضع

 .. بدو. ی من بدو،پر حاال

چرت   ی فکرا ی که اونجا بودن مثل وزغ زل زده بودن بهمون...حواسم باز رفته بود پ ییهمه اونا ععععع،یبود فوق العاده ضا یتیوضع

 ... یچ ه یدفعه بوووم خوردم به    هی و پرت که 

نبود گفتم حتما   میچ یکه ه ی درحال  کردمیواسه خودم اه و ناله م  یمثال (الک  یننه دماغ خوشگلم)الک ی ننه سرم داغون شدم آ یآ

 ��و بعدشم که  شهیکنم اخرش اون عاشقم م  ی نجوریپسر هلو ا هی رمانا خوردم به  نیمثل ا

داره با چش   دمیرفتم که د  یچشم غره به پر هی اومدم  رون یب  یالیبا شخص خ میعروس  الیبهم زد از فکرو خ ی که پر  یضربه ا  با

 که چشام چهار تاشد،واقعا که هلوووو بود... ه یکه خوردم بهش ک یی هلو ن یا نمی برگشتم به بب کنه یو ابرو به روبرو اشاره م 
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حراست بود   ی از خانوم ها  یکیکه عرض نمودم خدمتتون   ییهلو  نیمن کجا بودم ا  یکرد یم م یشانس تقس یداشت  یخدا وقت اخه

 اخه =/  لییعزرا نیبه ا خوردمیم د یبا قای بود دق ی هلو.....شانس ندارم که اخه ادم قحط گمیم نیود واسه همهم تپل ب یلیکه خ

   دمیهلو از فکر دست کش  یباصدا
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 !ن؟ یاشتباه گرفت ی دانیدو م نی رو با زم نجایهلو:خانم ا خانم

  نیخودتون ببخش  ی به بزرگ میخوایمعذرت م  ی :خانم زمانیپر

دفعه نوبت   نیداده تا حاال انگار ا  ریبه همه گ زننیهمه از اخالق خوشگلش تو دانشگاه حرف م  بای...تقر  ه یخانم زمان نیپس ا اوه

 منه 

 باهاتون شهیم ی تکرار بشه برخورد جد   گهی:بار د یزمان خانم

 گفت و رفت!!!!!  نویا

 ......  که یزن زنه ی حرف م ی نجوریکه ا ده ید  یخاک برسر ی مارو درحال کارا انگار

ساکت که نشدن   شور یب ی نگاه چپ انداختم که ساکت بشن ول هی  کردنی که داشتن در مورد ما پچ پچ م یی برگشتم به اونا هووووف 

 .. گهید کنن یول نم  ننیکه بب  یچ ه یخودم دادن....واال چقد ملت فضول شدن    لینگاه چپ هم تحو ه ی چیه

 کردم و رفتم خونه...  ی خدافظ یاز پر نیاطر اتفاق امروز نداشتم برا همفضوال بخ ن یا یحوصله دانشگاه رو با نگاه ها گهید

 

#part8 

 

 هم مامان و فرهان خونه هستن.  ین ی نیبود و ا2خونه ساعت دمیرس  ی وقت

  لمی محو ف یل یخ ی سالم بهشون دادم که جوابموآروم دادن انگار هی  کردنینگاه م ونیزیداشتن تلو دمشونیخونه که شدم د داخل

تموم شده بود و االن حواسشون سرجاش بود پس    لمیاونا..ف شیبودن...بعداز عوض کردن لباسام ناهار خوردم و رفتم نشستم پ

 باهاشون حرف بزنم.   هیبود که در مورد بورس  ت یموقع نیبهتر

 مامان_

 +بله 

 ازمون زده بودن منم رفتم ثبت نام کردم  هی واسه   هی اعالم ه یامروز تو دانشگاه _

 ؟؟ ی+ازمون چ

 کا یواسه امر  کننیم  هی نفر اول رو بورس 3اس که   هیبورس  هی اوم واسه _
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 !!! ن؟؟یسو ی کرد کار ی+تو چ

 ثبت نام کردم  هی واسه بورس _

 هوارفت  ادش یفر یقرمز شد و صدا تیکه گفتم مامان از عصبان نویا

 ... ی کرد ی کار ن یهمچ ی+با اجازه ک 

شما که مخالف   شرفتمه یواسه پ تیموقع   نینه بعدشم اگه قبول شم بهتر ا یکه من اصن قبول شم  س یخب مامان معلوم ن_

 - _-ینبود  شرفتیپ

کرد!؟   شرفتیپ شه ینم نجای!!ا؟؟یکن شرفتیبشه؟؟؟که پ ی که چ بیکشور غر   یبر  یتنها پا ش  نیسو  یگ یم ی چ یفهمی م چی+ه

 بشنوم   خوامینم ی زیهم چ گهید ی د یانصراف م ی ریفردا م

بد نبود   یاونقدر یرو کردم ول نکاریکارم اشتباه بود بدون مشورت ا دونمیحرف پا شد و رفت تو اتاقش...ناراحت شدم م نیا بعد 

 که مامان سرم داد بزنه.... 

 

#part9 

 

درکمال تعجب   ی کنه ول داد یاالن داد و ب خوادیم نم یگفتم حتما ا  هی اون چعکس العمل  نمیبه فرهان نگاه کردم که بب ناراحت

 ...هوووف همه خل شدن واال=/ کردیخونسرد بود و با لبخندنگام م افشیق

 .....رمیرو بگ  ه یبورس  نیا د یمن حتما با گفتیبهم م یحس هی  ی چرا ول دونمیکنم خودمم نم یمامانو راض ی تو فکر چجور  رفتم

 

 ��??بعد  دوماه 

دوماه   نینشستم و به اتفاقات ا مکتین ه ی ،رفتم رو   ادیخل و چل هم ب ی پر نیبمونم تا ا د یباالخره تموم شد با شیاخ هووووف 

آزمونو شرکت کنم اونم همش   ن یفکر کردم )از اون روز که مامان مخالفت کرد کاره هرروز من شده بود اصرار به مامان که بزاره ا

  یمامانو راض می کرد  یباهم سع یی شدم و دوتا ی دست به دامن پر  نکهیبشه تا ا ی راض همکان ندارا گفت یم تیبا عصبان

داد. از اون موقع کاره من شده بود فقط   تیو ناله و قربون صدقه رفتن مامان دلش به رحم اومده و رضا ه ی...خالصه با گرمیکن
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برام   نقدریا هی بورس  نیچرا ا فهممیواقعا خودمم نم رفتم ینم رون یواسه غذا خوردن هم از اتاق ب  یدانشگاه رفتن و درس خوندن حت

 که بخونم تا قبول بشم و برم (  کردی وادارم م یحس ه ی  یمهمه ول

 خانومم.. یو منتظر پر   رونیمون اومدم بهم روزه آزمون بود و من االن از جلسه از امروز

درمورد   دنیبهم شروع کرد سئوال پرس  د یکه رس  نیهم ان یدادن اون برگه رو ول کنن و ب تیخانوم رضا ن یم30بعد  باالخره

ما   دونه یخوب نوشته همه رو حاال خدا م گفتیهم م یکه تونستم همه رو درست نوشتم پر  ییمن ،من تا جا  یآزمون و جوابا

 نه....  ای  میشیمقبول  

 

#part10 

 

دارم   ست،دوستیشدم دل تو دلم ن داریرو گرفتن ...ازصبح که ب  هیبورس  ایک  شهیو معلوم م اد یآزمون م  یکه جوابا  هی روز  امروز

 ..انه ی میباالخره قبول شد  شده یچ نمیبشه برم دانشگاه بب11زودتر ساعت 

و    فی ،ک یبا شلوار و مقنعه مشک  دمیتا زانو پوش  ی کاربن ی مانتو اب هی تو اتاق   دمیطاقت ندارم،پر گهید10هنوز ساعت  هوووووف 

 ......  رون ی برداشتم و از خونه زدم ب ممیگوش 

  ه ی ی هرک گه یخونه هاتون د نینیبش نیخب بر   - _-شلوغه ابونایخ ستیامروز که من عجله دارم و دل تو دلم ن نیخدا ،هم یه

 .  کرد یتا دانشگاه غر زدم که راننده همش چپ چپ نگام م  نقدری...ارنیگ یوقت مردم رو همه م یالک رون یب  ادیم  دارهیبرم نیماش 

 دورش جمع شده بودن.  ی ادیز  تیسمت تابلو اعالنات که جمع دمییدانشگاه و دو  دمیرس 11:30ساعت باالخره

 رد کردم و رسوندم به تابلو.... نشونیخودمو به زور از ب..خالصه با سالم و صلوات  نشونی من رد شم از ب ذاشتنیمگه م حاال

 ..  شه یخدا باورم نم یوااا

 ییییی نفر سوم قبول شده بودم وااااااا یمحمد  نیسو

 ارومههههه...  یچقد خوشحاااالللللم همه چ من

 دو ماه خر زدن رو گرفتم ...   جهیباالخره نت یخداجون

خخخخ ولشون کن   دن یهم زل زده بودن به من انگار منگول د ه ی ه بودم به تابلو و بقباز زل زد شیهمونطور با ن شد یباورم نم اصن

 امروز رو خوش باشن ... ه یبزار 
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 .. یبا من و پر  کایخله هم قبول شده نفر دوم چه شود امر ی پر یییی رو هم نگاه کردم وااااا گهیدو نفر د  اسم

 مهمم نبودبرام ..  شناختمشیبود که من نم احیهم آرمان س  نفراول 

 رو عشقه....   یخودم و پر فقط 

 کنم ...  دایرو پ ی تا پر  رونی ب دمییتابلو دل کندم و دو  از

 

#part11 

 

تا فک کنم حنجره   می زد غ یج نقدر ی(...اگهید م یزدن )مثال خوشحال غی ج م یشروع کرد یی کردم و دوتا داش یاز کالسا پ ی کی تو

 زدم تو سرش گفتم   از یکی..میساکت شد  گه یشد د ی هامون زخم

 من سوم؟؟!!  یچرا تو نفر دوم شد  مونیم_

 =/درصد خر زدنه تو از من کمتر بود..  ی+اوه سار

 ��من

 ��یپر

 ��کالس  ی ها بچه

 ... می بکن د یبا کاریچ مینیطرف دفتر تا بب م یکه بر دمیخنگول شدم و دستشو کش نی حرفه چرت و پرت ا الیخیب

____________________________________ 

  ی و اونا دنبال کارا م یبکن مونو یشخص ی حرف زد ...قرار شد ما کارا ر یمد  نیاز دو ساعت رفتم خونه...سردرد گرفتم ازبس ا بعد 

 اممممممممممممممیدستاتو باز کن دارم م کایهووووف آمر می بش ی راه می بتون گه یماه د کی باشن که احتماال تا  یادار

 گشتم..  ی پر نیخدا خل و چل شدم از بس با ا یا

 ... دمیرو تخت و خواب دمیپر دم یخونه نبود منم که فرصتو خوب د ی،کسانداختم رفتم تو خونه   د یکل
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  ینداشتم )واقعا جا یاصال ترس  ی چرا ول دونمیتو فضا حاکم بود...نم یبد  یل یبلند بودم ،سکوت خ یبا درختا  کیجنگل تار هی تو _

زدن داشته باشه   بیو قصد اس  اد یطرفم ب  ی زیکه اگه چ کردمی؛حس م دم یترس یوحشت دارم(نم یک یتعجب داشت اخه من از تار

 توان مقابله دارم... 

 ....شد یم شتری تر و درختا طولشون ب کیفضا تار رفتم یجا بلند شدم و رفتم جلوتر،هرچقدر جلوتر م  از

 

#part12   

 

هم نداشته    یترس   چیتوو اون جنگل باشم و ه  د یبود..تو فکر اون خواب بودم )چرا من با5...ساعت دمیامانم از خواب پرم یصدا با

 باشم؟(...

  ی شروع کردم به خوشحال دمیاون خواب بشم ...رفتم تو هال و تا مامان رو د  الیخیکردم فعال ب یاب زدم و سع هی صورتمو  پاشدم

 ... دنیپر نییو باال پا

 میقبول شد   یماااااماااااااان من و پر _

 زم ی+مبارکه عز

 دود شد رفت هوا.    میپر بغضش همه خوشحال  یصدا دنیجمله رو مامانم با بغض گفت..با شن نیا

 طرفش و بغلش کردم   رفتم

 گه ید  ارمیروهم نم کایاصال اسم امر گه ینرو من د یناراحت نباش بخدا بگ  یمامان_

...بعد حدود   خت یکردن منم که اشک مامانم ناراحتم کرده بود ناخداگاه اشکام ر ه یم شروع کرد به گرکه گفتم مامان تو بغل نویا

 ...اشکامو پاک کرد و  نم یخودش بش شیپ د یزار زدن مامان ساکت شد و منو کش قه ی ده دق

 : گفت

..مثل االنت بمون و   نیسو ی نشها  یاونطرف مثل اون غرب ط یقول بده تحت شرا  یپس برو ول خوامیم  شرفتتو ینرو چون پ گمی+نم

 ی ریها قرار نگ  ی فرهنگ غرب ری تحت تاث

به   ی ازیانجام بدم ن تونستم یم  نجایبکنم هم خواستمیم ی فک نکنم... من اگه کار ی زیاونجا به جز درس به چ دم یقول م یمامان_

 نداشتم کایها و آمر ی فرهنگ غرب
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 کنم!!   کاریچ گه ی،دل نگرانم د گم یم اطیبازم محض احت یول  ی ستین ی نجوریا دونمیم شناسمیتو رو م زم یعز دونم ی+م

 اون دل مهربونت بشم اخه  یمن فدا_

  یجشن خانوادگ ه یدخترم   یبه افتخار قبول ادیکه فرهان م م یخوشمزه درست کن ک یک ه ی م یبر گه ی+خدانکنه حاال هم پاشو د

 میریبگ 

 چشم......_

 

#part13 

 

وادارم    یحس هی  ی سخته..ول شون یو دور شهی دلم تنگ م   یلیبرم خ دونستمیخوش گذشت ،،م یلیشب کنار مامانم و فرهان خ اون

 که هرچه زودتر بخوام برم....  کردیم

 

=/ انگار د ی هم خر تیخنگول کبر یپر ن ی...ا مید یخر یم م یالزم داشت  ی و هرچ م یبود رونیب ی اون شب هرروز من و پر یفردا  از

 .... خرهیم نجا یداره ا ی همه چ نیکه ا م یکن  یزندگ ابون یوسط ب م یریم  میدار

___________________________________ 

 ماه بعد   کی

 

 همه کارا انجام شد ..   عی سر یلیماه خ ک ی نیا توو 

 ... کردنیو تظاهر به خوشحال بودن م   کردنیبازم بهم کمک م یناراحتن ول یلی مامان و فرهان خ دمیفهمیم

از   یدور  م یتونیم ی ! من و پرشه؟؟یم  یچ ینی.... کایبه مقصد امر  میدار  ط یصبح ما بل10شبه و فردا ساعت12ساعت  االن

 مزخرف دائم تو سرم بودن هووووفففففف   یفکرا  نی!! ام؟یشی!!!موفق مم؟؟؟ یخانوادمون رو تحمل کن

 فکرا بودم خوابم برد    نیهم تو
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رفتم   نطور یسئوال شدم و راه افتادم و هم نیا ال یخیمن؟!!!!!ب نجام یچشم بازکردم بازم تو همون جنگل بودم...چرا بازم ا_

طرف   دم یی...دودمیو البته خراب رو د یکلبه چوب  هی از دور  ن یم30...باالخره بعد  دمید یبلند نم یو درختا ی کیجزء تار ی زیجلو،،چ

 کلبه و در زدم... 

بلند اومد   یها ش یبا ر ی قد کوتاه رمردی باز شد و پ یبد  یکه در با صدا  شدمیم د یباز نکرد ،داشتم ناام یزدم کسبار در  چن

 و ربات وار گفت:  رون یب

 و نجات بده  ای+ب

 تو سرم ....   د یچیپ ی دستشو گذاشت رو سرم که درد بد  بعدشم

 

#part14 

 

 نجات بدم؟؟؟!!  د یبا ویبرم؟؟!!چ د ی!من کجا با؟یچ  ی نیخوابا  نی...هوففف اخه ادمیاذان از خواب پر یباصدا

 جواب داره  یب یازبس سئواال شهیداره منفجر م سرم

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

  نهیاومدم جلو آ ی نیم15دوش   ه یدست از سرم بردارن..بعد از  االی فکر و خ نیا د یشا رمیدوش بگ   هی گرفتم  م یتصم8 ساعت

کوتاه   یِمانتو گلبه  هی روح شده بود ...هوف ،،  یقرمز شده بود و صورتم ب ی خوابیبخاطر ب شدم...چشمام ره یبه خودم خ ستادمیوا

 ... دمیچی دور گردنم پ یخاص مدل رو  م یمشک یو روسر  یدم،شلوارمشکیپوش 

زدم که مژه هامو بلند تر نشون داد و رژ   مل یر ه یهم بکنم ، شیکوچولو آرا ه یگرفتم  م یروح شده بودم تصم ی ب یل یامروز خ چون

 .. رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب لمویآماده اس وسا ی همه چ نکه ی..بعد از چک کردن چمدونم و مطمن شدن از ا یمات کالباس 

________________________________ 

ردم چشماش پر اشک بود و معلوم بود داره به  و شماره پروازمون رو اعالم کردن بلند شدم و مامان رو بغل ک  می فرودگاه بود تو

 ...بعد مامان فرهان رو هم بغل کردم و  درگوشش گفتم  رهیگ یکردنش رو م  هی گر  یزحمت جلو

 بشه  ت یمواظب خودت و مامان باش ...نزار اذ_

 توهم مراقب خودت باش  ی+باش آج
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اوج گرفت انگار   مایو هواپ میشد  مایسوار هواپ ی چمدون به دست ازشون دور شدم..وقت یزدم و بعد از خداحافظ ی لبخند  بهش

 خوابم برد....  یکردم که از خستگ   هی کرد...اونقدر گر دن یو اشکام شروع به بار  دمیتازه عمق ماجرا رو فهم

 

#part15 

 

کرد که ناهار بخورم...خودشم مخ اون پسره آرمان رو به کار گرفت ....شروع کردم    دارمیب ی چن ساعت گذشته بود که پر دونمینم

 کردم برا خودم..   زیآرمان رو هم آنال  ن یح نیبه خوردن ناهارم که چلو مرغ بود در هم

هم زده   بنیرِ  نک یکه ع ی مشک یو چشما  یمعمول  ی ،لبا  ومد یکه به صورتش م  یعقاب ینی ساله قد بلند  ،ب21پسر ه ی اح یس  آرمان

داشتم    یمعمول افه یبرعکس من که ق یشدم....پر ره یخ ی زدن آرمان که تموم شد به پر د یداشت....د   ی معمول  افهیبود ..درکل ق

 ...ومد یکه بهش م  یقلم  ینیو ب   یقلوه ا ی،لبا یآب یچشمالخت، ییطال  یخوشگل بود ..موها یلی،خ

 به من  ی ساعته زل زد1 ه ی منو چ یخورد  نیسو ی+ه

 دارم  ی به خودم عجب دوست زشت گفتمیداشتم م یچیه_

 ی دار   یو خوشگل   یجذاب نی+زشت عمته از خداتم باشه دوست به ا

 =/  کنهیاالن سقوط م  مایاوه اوه هواپ_

 که اونجا بود گرم کردم....  یی شدم و سرمو با مجله ها ال یخینگفت منم ب ی زیچ گهی نازک کرد و د یچشم پشت

من حس   یهاشون رو در اورده بودن ول  ی...همه مانتو ها و روسر مید یو خسته کننده باالخره رس  یپرواز طوالن ساعت نیچند  بعد 

 که برامون گرفته بودن و بخوابم...  ی تر برسم خونه ا ع یسر خواستیرو االن نداشتم فقط دلم م  نکاریو حال ا

 

#part16 

 

طبقه بود که  3ساختمون   ه یکه برامون گرفته بودن توو  ی خونه...خونه ا  مید یباالخره رس  کی تو فرودگاه و تراف ی دوساعت عالف بعد 

 خونه ما توو طبقه دوم بود و خونه ارمان طبقه اول. 
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به رنگ   ی ست مبل راحت ه یکه توو هال  ی متر  60خونه حدودا  ه ی خونه خودمون... میرفت  یو با پر م یکرد یآرمان خدافظ  با

  یها نتیکه کاب یرنگ ...آشپزخونه اُپن نقل  ی شکالت ی چوب ز یو م نچ یا49  ی د  یس  ،ال ییطال د یسف یمتر 9فرش   هی بود ،  یشکالت

توالت   زی م هی نفره و  ه یاتاق خواب که دوتا تخت  ه ینفره هم وسط گذاشته بودن... 4  یناهار خور  زیم  هی داشت و  د یاف سف یام د 

 .که خوابم برد..  د ینکش قه ی از تختا انداختم به دق یکیدمو رو و کمد داخلشه...چمدونو همونجا جلو در اتاق گذاشتم و خو چه ی،قال

_________________________________ 

و نجات بده....کاش دوباره    ایاومد که گفت ب ادمی رمردیاون پ ی نبود ...حرفا ی از اون کلبه خبر یوسط همون جنگل بودم ول دوباره 

با سرعت از کنارم رد   ی زیچ ه ی....خواستم حرکت کنم که حس کردم دمیپرس یتا منظورش از اون حرف رو م دمشید یم

رو   یزیچ  ای یکس  کردمینگاه م یهرچ ی به سراغم اومد ول  یحس رد شدن کس ون...دوباره هم دمی ند  یز یچ یشد...برگشتم ول 

برگشتم که چن تا   دم، یغرش از پشت سرم شن ه ی  یصدا عهدفی..کردمیم  ی، احساس ناامن دمیترس ی...کم کم داشتم م دمید ینم

  شد ینم یرو حفظ کنم ول  مارامش کردمیم ی شدم بهشون و سع رهیبهم زل زدن...باترس خ  تیکه با عصبان دم یسگ بزرگ رو د

  دمییاز ترس خورده شدن توسط اونا تمام توانم رو به پاهام دادم و دو  شد، یم ک یکه داشت اروم اروم بهم نزد دم یرو د شونیکی...

 ... دن ییاوناهم پشت سرم شروع کردن به دو

 

#part17   

 

  ی ....به تخت پررونیاب به صورتم زدم و اومدم ب هی  ییعرق شده بود..بلندشدم رفتم دستشو سی..تنم خ دم یاز خواب پر غیج با

 - _-موقع شب...  نیکجا رفته ا ی نیشب بود ،11نجاهم نبود...ساعتو نگاه کردم ؛ نگاه کردم نبود،رفتم تو هال او

اومد نگران   ریبگرده اگه د  ره ی نوشته بود حوصلش سررفته م ی...پر دمی د  خچالی یکاغذ رو  ه ی توو آشپزخونه اب بخورم که   رفتم

 نشم

 موقع شب رفته گردش  نیدختره هم خله ها ا نیا

   کنمی خونه آدمش م اد یب الشیخیب

 شدم   الم یخواب شدم و مشغول مرتب کردن وسا ال یخیپس ب نمی آشفته و وحشتناک رو بب  یدوباره بخوابم و اون خوابا دمیترس یم

______________________________ 

 واال...  زد یسرحال و خوشحال اومد خونه..مشکوک م یل یخ یبود که پر 1ساعت
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 ی کجا بود  یپر_

 زدم اومدم   ی ردو ه یرفتم   یچی+ه

 ؟؟؟!  یبا ک_

 +تنها

 آها_

زبونش بکشم   ر یاز ز ویزی چ تونمیتا خودش نخواد نم دونستم یم نم یا یول  گه یدروغ م و یزیچ ه یداره    دونستمی..مم یادامه نداد بحثو

 رون یب

 ... دمیخداروشکر اون کابوس هارو ند  یخسته بودم خوابم برد ول  یلیتموم شدن کارام چون خ بعد 

 

#part18   

 

سرکالس...اونجور که   میو بر  میکن یدانشگاه خودمونو معرف  م یکه بر  رونی ب میو آرمان از خونه زد   یبعد خوردن صبحونه با پر صبح

 و سرش به کار خودشه ..   هی آرمان پسر خوب دمیدو روز فهم نیتوو ا

 

  نجوریو ا  یی...اونم بعداز خوش آمد گو م یکرد ی و خودمونو معرف  می شگاه رفتدان  ریدانشگاه و سمت دفتر مد  مید یرس 

سمت   میفقط پس رفت میکالس داشت  هی ...انگار امروز رونیب میو اومد   میکالس هامون رو بهمون داد...تشکر کرد فات،برنامه یتشر

سه تا    می ماهم درکمال آرامش و بدون هول شدن رفت  کردنیبهمون نگاه م ی همه با کنجکاو میکالس ....وارد کالس که شد 

   میدوم نشست  فی رد یصندل

  ،آرزویازین اری،سامیازیسالتزمن،....ساشا ن نیرو خوندن ....مت اسمال وود ،کاتر یاستاد اومد و شروع کرد اسام ن یم5 بعد 

 وسط( ایب  مونن یچن تا هموطن همکالس  ییییی ...وا نیرانیا نایا��یییی )چییخدا اکوی،دیسهراب

نازن   ناینگاه کردم ...اوه چقده ا یگرام  یو استاد شروع کرد درس دادن....برگشتم به اون هموطن ها  م یکرد  یخودمونو معرف  ماهم

 ننه من غشششش ی همشون وا
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  گمایدارن)خخخخ چقد چرت م ی انگار که طلب از کس دنیرس ی اخمو و خشک به نظر م یلیخ ی خوشگل بودن ناکِس ها ول یلیخ

 من(...
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 بود فک کنم...  ن یگروهشون ا گریداشت ...ج ی قلوه ا یمتناسب با صورتش و لبا  ی نیده،بیپهن کش ی ها ،ابرو یآب یچشما ساشا

ه ساشا ب ی بد نبود ول نم یا افه ی...قیمعمول ی و لبا  یگوشت  ینیپهن،ب یرنگ خاصه خو(،ابروها هیداشت) یسبزعسل یچشما اریسام

 ...د یرس ینم

 خوب بود....  افشیداشت ..درکل ق یمعمول  ی و لبا یو گوشت  دهیکش  ین ی،بیمعمول یابروها ،یمشک  یچشما اکوید

 خوب بود.... نم یا افه ی...قیگوشت  یو لبا   هی که معلوم بود عمل  ی قلم ی نیپهن مرتب شده،ب ی ،ابروهایمشک ی چشما آرزو

 خوشگال بودن   پ یاک گمیم

دادم و برگشتم   لش یلبخند تحو  هی نشم  ع یضا نکهینگاهمو حس کرد که برگشت بهم نگاه کرد منم برا ا ینیسنگ  اکو یکنم د فک

 به درس گوش دادم... 

 

  نیا کم ی میکاریحاال که ب میتو محوطه دانشگاه ..گفت   میو رفت  م یجمع کرد لمونویاز دوساعت کالس تموم شد و ما سه تا وسا بعد 

در   ه یبود که آخرش به   ک یراه بار ه ی.. مین یپشت ساختمون دانشگاه که اونجا رو بب می (...رفتمی کن یل )همون فضومیاطراف دور بزن 

 !!!!!... ه یاون در چ پشت  نمی بب بودگل کرده   می...فضول د یرس یم

   هی اونجا چ م ینیبب  میبچه ها بر _

 موافقم  م ی:اره برآرمان

 ...رفتم کنارش: دهی ترس   یز یهول کرده انگار از چ دم ینگاه کردم که د یپر  به

 شده؟!  ی زی چ یآج یپر_

 برامون  شهیبد م  نه یبب یاالن کس م ینیاونجا رو بب م یبر  گهیروز د ه یباشه  گمی..من م سین  میزی +نه چ
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 م یبر ایب نهیبینم ی نه بابا کس_

 ...تعجب کردم =/  رون یب  د یدستشو محکم از دستم کش ی پر یو راه افتادم ول دم یکش دستشو

 !!!! یبود ایفضول نیا ه یپا شهیچته تو که هم یپر_

 جواب داد.....  یپر یاز پشت سرمون به جا ییاومد جوابمو بده که صدا  یپر
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 ( ی)همون چهار تا خوشگل همکالس دمیخوشگال رو د  پیکه اک ه یک  نمی بب برگشتم

 نیاونجا سرک بکش نیکه بخوا س ین ی درست گن،کاره یتون درست م:بنظر من دوستاکوید

 خانم محترم   هی :دور از ادبه اونم واسه اریسام

 اخه!!!!!!  گه یم یچ  نهیبب ی کی:اگه آرزو

 نداشت که بکنه.. ی ا ی سخنران نایانگار اون مثل ا ی به ساشا نگاه کردم تااونم حرفشو بزنه ول برگشتم

 چشم غره به چهار تاشون انداختم و گفتم  هی

و   نجایا نیای که شما بدون نظر خواستن ازتون م ن یدور  از ادب باشه ....ا  خونمیکه دارم درس م یطی فک نکنم آشنا شدن با مح_

 دور از ادبه ... ن یکنیم یسخنران

 ..... میو از اونجا دور شد   مد یو آرمان رو کش  یبدون توجه به اونا که با اخم بهم زل زده بودن دست پر بعدشم

__________________________________ 

 ... میبخور رونیشام ب نکهیهم ا م یتو شهر بزن  یگشت  هی هم  میکه شب بر م یخونه وتوو راه پله ها با ارمان قرار گذاشت مید یرس 

باعث شد اونا   ی مزخرف پر ه یناراحت بودم ،لجباز ی...از پر دمیرفتم توو اتاق و دراز کش یخونه که شدم بدون توجه به پر  وارد

 به من بگن  خوادیدلشون م یهرچ

 خدا ....دلم تنگ شده برا مامانم و فرهان....  یه



 دختر ماه 

19 
 

 نگران شدن..  یلیاصال زنگ نزدم بهشون حتما االن خ  دمیرس  ی مخم ...من ازوقت  یخاک تو سر ب یییییوا

 .... دمییو به سمت تلفن دو  دمیکش  الیفکر و خاز  دست
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زنگ زدنم تلفن رو قطع کردم و رفتم توو    ریکردن ازشون بابت د ی از صحبت کردن با مامان و فرهان و معذرت خواه بعد 

ت بغلم کرد و  اومد توو آشپزخونه و از پش ی...همون موقع پر ادیساز رو به برق زدم و منتظر شدم آب جوش ب یآشپزخونه....چا

 گفت 

 ؟؟ یجونم با من قهر نی+سو

 ندادم   جوابشو

 حرف زدم...  ی به اون در نداشتم واسه همون  اونجور ی...اخه حس خوب د یغلط کردم ببخش نی+سو

 .. ینکرد ی ها ازم طرفدار وونهی اون د شی...چرا پی حرف زد یاونموقع اونجور_

 ... یباور کن مات مونده بودم تا به خودم اومدم تو جوابشون رو داده بود د ی+ببخش

 دفعه اخرت باشه...  یباش ول_

 ... یگل نی+باش سو

 بردم... ی برا خودم و پر ینیریو با ش  ختم ی ر یچا وان یل  دوتا

___________________________ 

  د یسف  یبوت ها م یبا ن د یرنگ پوش   یی و کاپشن طال د یشلوار کتان سف ی ...پرمیتوو اتاق حاضر ش  میاستراحت اومد  کمی بعد 

  یرو تنم کردم و با بوت ها  میزرشک یو پالتو عروسک  یمشک م ی،موهاش رو هم بافت و انداخت رو شونه اش...منم ساپورت ضخ

 ... می زد رون ی از خونه ب ی با پر  میگوش و بعد برداشتن   ختم ی....موهامو آزاد ر یزرشک

 

#part22   
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حس شده بود   ی...از سرما پاهام بمیراه رفت ادهینصف شهر رو پ بایتقر  رونیب م یکه از خونه زد6شب بود و ما از ساعت 10ساعت

 نشستم و رو به اون دوتا بااخم گفتم:  ابونیکنار خ  یها مکتین ی راه رفتن نداشتم.....رو ی نا گهید

 ه یچ  نیفهمینم ی خستگ  نیشما دوتا آدم گهیخسته شدم د_

 اونجا ...  میرستوران جلوتر هس بر هی نزن پاشو  غر نی+سو

 چقدر جلوتر؟؟ _

 چند قدم جلوتر  ی نیب یتابلوش رو نم ن ی+سووو

 آها_

خوب   یلیاز گرما به سمتم هجوم اورد ...خ  ی موج میشدم و جلوتر از اونا به سمت رستوران پرواز کردم ...وارد رستوران که شد  بلند 

 ...  ارهیهمه گرما بهت هجوم ب  نیجا و ا ه ی ی ایب دفعهیسرد  یبود بعد چهار ساعت بودن تو هوا

...بعد از سفارش غذا گارسون رفت و منم شروع کردم به   م یوسط رستوران بود نشست بایکه تقر  زی م هی سمت  م یو آرمان رفت  یپر با

بچه نشسته ها...از اونا چشم گرفتم   نجایا نی ادبا فک نکن  ی توو حلق همن ب  نیزدن مردم )ازبس فضولم(...اوه اوه اون دوتا روبب د ید

دعواس که بعد هر    دمیفهم یی ..از اونجا کردنیغذا خوردن باهم دعوا هم م نیشدم..سه نفر بودن در ح ره یخ گه ید  زیم  هی و به 

 !!!!!!!!!!!؟؟؟یییییییییچن تا !!!!چ شونیبغل زی...م کردنینگاه م  یک یبه اون  تیحرف با اعصبان

 شانس قشنگ من....  نمیاخه ، ا کنن یم کاریچ نجایا نایا
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براشون نازک   یشده بودن ،پشت چشم ره یاوناهم به ما خ نجاس یبودن ...جالب ا نجایها)همون خوشگال(هم ا وونهی د پیاک  اون

 کردم برگشتم سمت بچه ها: 

 شستن!!!=/ ها ن وونه یاونطرف تر د زیبروبچ چن تا م_

 !!!! ن؟یک  گهیها د وونه ی:دیپر
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 ساشا و دوستاش _

 امون ی:آها اون همکالس آرمان

 ...برگشتن به اونا نگاه کردن.  یی دوتا بعدشم

 نزاره..!!!  ز یم نیگفت غذاهارو رو ا  ی که غذارو آورد پر گارسون

 نزارن پس رو سر من بزارن  ز یرد م  یوا پر_

ماهم کنارتون   شه یاونا و بهشون گفت م زهی...حرکت کرد طرف م م ینداد و بلندشد و با دست اشاره کرد ماهم بلند ش  جوابمو

 ..مینیبش

 .. مینیافتخار دادن ما کنارشون بش اوناهم

 گرفتم و توو گوشش اروم گفتم:   یاز پر شگون ین هی و البته کنارمم ساشا نشسته بود،نشستم... یکه خال  یکنار پر  ی رفتم صندل 

 مگه!!!  ی ؟؟!!کِرم دار  یرو کرد  نکاریچرا ا_

 میتنها نباش   نجایحداقل ا م یباهاشون دوست بش خوام ی +ساکت شو م

 !!!!!!ممممممممی!!!!! دوست بشنایچشام شد قد گردو ما!!!با ا یحرف پر نیا بعد 

تو   زننیغرور هم م انیخدا نیبده ا یدوست  شنهادینداره بزار به اونا پ بیها ...حاال ع زنهیوقتا چل م  یهم بعض یپر نیا ییخدا

 دلم خنک شه....  خندمی نه منم هرهر بهش م گنیبرجکش و م
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 ،بودم...  نایشدنش توسط ا عیبعد از ضا یاز خوردن شام که من همش تو فکر مسخره کردن پر  بعد 

بدون خواستن نظر من با کله قبول کردن...شروع کردن به حرف   ناهمیا م یقهوه هم بخور هی و  مینیبش نجایداد هم  شنهادیپ اکوید

 زدن : 

  نی: خب بچه ها از خودتون بگ یپر
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 ؟!!!  میبگ   ی: چ اکوید

 تتون ی،شخص تون ی:از خودتون و زندگمانآر

  ویسه تا دوستام کس نی..پدرو مادرم فوت شدن و من به جز ا کنمیم  ی زندگ نجایا یسالگ 7سالمه و از 25  اکوی:خب من داکوید

 ندارم

 امرزتشون ی:خدابیپر

 وقته جدا شده و مارو فراموش کرده  یل یو مادرمم خ کنه یم ی زندگ ران یبودم ...پدرم ا نجایا یسالمه و از بچگ 22:منم آرزو  آرزو

 کننیم  ی...پدرومادرمم کانادا زندگ  نجایساله که اومدم ا4سالمه و  25 اری:ساماریسام

   نجایا میاومد  هیسالمه و با بورس  19  ی:پریپر

 ��:من

 نجا یاومدم ا هیسالمه و با بورس 21: آرمانآرمان

 ز کرد: هم که تااون موقع ساکت بود زبون با ساشا

 کردم یم ی...پدرومادرم فوت شدن و با خانواده عموم زندگ نجایساله اومدم ا 4سالمه و 26:ساشا ساشا

 ساکت شدن و همه زل زدن به من.. بعدشم

 سالمه 19نی:سومن

 ��گفتن همون دو کلمه  ن یمن در ح  افهیق

 .... ��اونا افهیق
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 گفتم:  اریمن بحثو عوض کردم  و رو به سام  ی ها مات موندن از بداخالق چارهی ب یل یخ گهید  دمید
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 ! ه؟؟ی کی تونی لیچرا تو و ساشا فام اریسام_

 میی:چون پسرعمواریسام

خوب   یلیخ  م یباهم دوست باش  می...خب باالخره ما هموطنهی:اع چه خوب...اومم بچه ها نظرتون راجب دوست بودن باهم چیپر

 شه یم

 خل و چل  یپر  نیا ش یبه ر خندم یمنم هرهر م  شهیم عیضا ی ه پرن گنیاخ االن م اخ

   هیخوب  شنهادی:به نظر من که پآرزو

 باهم م یبگم که دوست ش  نویهم خواستمی :منم ماکوید

 �😐�من  افهیوسط ق   نیا ی و ساشا و آرمان هم موافقت کردن ول اریسام

 شدم=/  ع یخودم ضا ی پر ی جا به

 !!م؟یباهم دوست باش  یستی...موافق ن یگ ی نم ی زیتو چرا چ نی:سوساشا

 من جواب داد  ی به جا یبگم که پر  ی زیدهن باز کنم چ  اومدم

 نباشه؟؟!!! ی راض د یباشه..اصن چرا با یناراض  کنهیغلط م نی:سویپر

 برگشت به من چپ چپ نگاه کرد  بعدم

 گفتم  نیواسه هم شعوریمنگنه قرارداد ب ی تو منو

 ما افتخاره)اره جون عمم(با ش  ی نباشم...دوست ی نه چرا راض_

 گرفته اس!!!   افتی:اخه قساشا

 ن یخورده خسته ام فقط هم ه یبخاطر همون االن   م یرفتیدائم راه م می رون یکه ب  6نه بابا ،از ساعت  _

 ....میفرداهم کالس دار گهید میبر نی:باش ..پس بلندش ساشا
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 بود خوابم برد.... دهیخونه و من هنوز سرم به بالش نرس  مید یبود که رس  کیحدودا  ساعت

__________________________________ 

و    اکویار،دی،ساشا،آرمان،سامیداشت دوستامم باهام بودن)پر  ی فرق  هی  ندفعهیا یبودم ول  ی توو اون جنگل لعنت دوباره 

برخورد کردم و خوردم   ی نامرئ وار ید ه ی..خواستم به طرفشون برم که انگار به ستمیتنها ن نجا یا گهیارزو(...خوشحال شدم که د

 ...نیزم

رو صدا زدم   یخارج بشم انگار که توو قفس بودم...پر  تونستم یاز اون قسمت نم جوره یمن ه  ی!!!!دوباره امتحان کردم ول یچ ی نی وا

قدم به   هیاز پشت دستشو گذاشت رو شونم.....از ترس   ی کی...خواستم دوباره صدا بزنم که  دنیشنیمنو نم  یانگار اصال صدا ی ول

 پشت سرم...  هیک  نم یو برگشتم بب  دمیجلو پر

االن سئوال   ی اون حرفشو بپرسم ول ی که ازش معن  خواستیو نجات بده ..دلم م  ایبود که بهم گفت ب رمردهیهمون پ ن یا یوا

 :دمی داشتم ...ازش پرس  یمهمتر

 دوستام؟؟!! ش یبرم پ تونمیچرا نم_

 !!! یبر یتون ینم ی:تاانتخاب نکن رمردیپ

 انتخاب کنم؟چرا همه حرفاتون مبهمه؟؟؟  ویچ_

   نی:اونجا رو ببرمردیپ

به اونا انداختم که از ترس و تعجب چشمام قد توپ   یبودن اشاره کرد ...برگشتم و نگاه ستادهیوا  نایا ی که پر  ییبا دست جا و

 شد... سیتن
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 ... د یچکیو دور و از دهنشون خون م کردن یرو نگاه م نطرفیهمشون داشتن ا اونا

 یاون ناگهان ی بگم ول ی زیکه چ  رمردیمنو....برگشتم سمت اون پ شناختن یزل زده بودن بهم انگار که اصال نم یخاص باحالت

 سرم و دوباره همون درد..... یاشت رو دستشو گذ 
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____________________________________ 

 .... زدی...قلبم تند تند مکردمیکه توو خواب داشتم رو حس م یباز کردم ..هنوز اون ترس  چشامو

 مواجه شدم  شیخال ینگاه کنم که با جا یبه پر  برگشتم

  ی پر ی رفتنا رون یب نیهم درکار نبود...ا یادداشتی ندفعهینبود ...ا ،اونجاهمییرایباز کجا رفته ...بلند شدم رفتم تو پذ   یپر ی چ ینی

 ... رهیکجا م دمیفهمی م د یمشکوک بود..با یلیخ

 خوابم برد...  یب یبه طرز عج ینشد...بلند شدم برم که آب بخورم ول  داش یپ  یپر  ینشستم ول  یساعت هی

 

 واال...  بهیعج  یل یتوو هال خوابم برد ،خ شبید ادمه یمن  ی چ ی نیشدم رو تختم بودم... داریکه ب صبح

 .. خوردی م ینشسته بود و چا ونیزیتلو یجلو  ی شدم رفتم توو هال پر بلند 

 ؟؟؟ ی کجا بود  شبید یپر_

 سالم خونه بودم  کی+عل

منو برد تو    یمن توو هال خوابم برد ک ؟؟بعدشمی..کجا بود یستیتو ن دم یشدم د داریمن خودم ب  ی خونه نبود شبیتو د یپر_

 اتاق؟؟

 ی د یو منم خونه بود واال ..حتما خواب د  یسرجات بود شب یتو د نی+سو

 ییییی پرررررر_

 +جووونممم 

نکار  ا یچرا پر نکه یا ی بود نه خواب،ول یبودم و همش واقع  داریب شبی که من د دونم یجوابشو ندادم و رفتم تو آشپزخونه..م گهید

 !!! کنه؟؟ یپنهان م و یاخه؟؟!!چ گه ی..چرا دروغ مکنه یمشکوکم م شتریب  کنهیم

 ....  فهممی باالخره م من
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 .... می....ماهن به طرفشون رفتزدنیگوشه نشسته بودن و حرف م ه یکه  مید یچهارتا رو د   م،اون یدانشگاه که شد   وارد

که ساکت بود من بودم)بعله   یکنارشون و دوباره همه مشغول شدن به حرف زدن ...تنها کس مینشست  ی سالم و احوالپرس  بعد 

 مظلومم من(  نقد یا

 :  دمیسئوال اومد به ذهنمو پرس  هی  دفعهی

 !!! ن؟؟یپس چطور مثل ما ترم اول  نیبچه ها شما همتون از ما بزرگتر_

 و ارامش جواب داد :   یمال خونسرد ساشا با ک یهول شدن ول  ییجورا هی سئوالم حس کردم همه  نیا بعد 

 .. میو امسال تازه شروع کرد م یدرس نخوند  یلی :خب ما چن سال به دالساشا

...بعد هم خودش  شهیاالن کالس شروع م نیکه آرزو از جاش بلند و شد گفت بلند ش  نیباز کردم بپرسم چرا درس نخوند  دهن

 جلوتر از همه به سمت کالس راه افتاد.. 

__________________________________ 

که هول و نگران بودن   دونم یم ی چرا ول دونمی..نممیبمون کاریب ذاشتنینم  ییجورا هی خونه...بچه ها همشون  میبود که رفت5 ساعت

اخه   ی و آرمان هم نگران بودن=/...ول ی پر ی من بود...حت یاحتمال ی بخاطر سئوال ها شونینگران ن یا گهیبهم م ی حس هی و 

 چرا؟؟؟!!!!!!

 ... شد یجواب داشت منفجر م یب  یو چرا ها ال یهمه فکر و خ نیاز ا مغزم
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 ییییی چیه یلعنت  ون یزی تلو نینداشت ا یچ ینشستم و شروع کردم به عوض کردن کاناال...ه ون یزیتلو  یخوردن شام رفتم جلو  بعد 

بود منم حوصله ترجمه کردنش رو برا خودم نداشتم   ی زبان اصل ی ول  دادینشون م ی ردم که باب اسفنجک  دایشبکه پ ه ی باالخره

 بود...  ی چیبهتر از ه ی ول
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مشغول چرت زدن شدم   یشد...منم بعد خوردن چا ونیزیتلو یاومد کنارم نشست و ساکت مشغول تماشا یچا وان یبا دو ل یپر

با   ی ول  هی نجوریا یپر افه یلحظه فک کردم سکته زدم که ق ه یزل زده بهم ... یبا نگران دمینگاه کردم که د یبه پر  یچشم ریز

 :دمیفهم  شوینگران لیکه زد دل  یحرف

 !!؟ یبخواب یخوا ینم نی:سویپر

  یا  یالک ازه یم،خ ارم یسر از کارش درب  نکهیمن بخوابم ..بخاطر ا خوادیم ی زود  نیکه به ا رون یبره ب خوادیامشب هم م مطمئنم

 و از جام بلند شدم:  دمیکش

 ر یبخوابم شبت بخ رمیمن م  اد یخوابم م ی لیچرا اتفاقا خ_

 ... یاج ر ی+شب توهم بخ

  یگذشته بود و پر   نیم30...چشمامو بستم که اگه اومد توو اتاق مطمئن بشه خوابم...حدودا  دمیتوو اتاق و رو تخت دراز کش  رفتم

 ...خوابمیپس م الشیخ یاصال امشب نره..ب د ی..شابردیکم کم داشت خوابم م گه یهنوز توو خونه بود...د
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متوجه   یکه پر   یکم باز کردم جور  یل یپلک هامو خ یشدم ...ال اریکه اومد هوش   ییکه با صدا شد یچشمام داشت گرم م تازه

 نشه..

 بهم خوردن در اومد...  ی بعدش هم صدا رونی و به سرعت از اتاق رفت ب د ی کاپشن برداشت پوش  هی  یپر

 ا  عیسر

در خونه ارمان اومد    ی...توو راه پله بودم که صدا رونیگذاشتم سرم و از خونه زدم ب  یکاله مشک ه یو   یپالتو مشک ه یشدم و  بلند 

 ساختمون رفتن... یو به سمت خروج  رونیو آرمان باهم اومدن از خونه ب ی و بعدش هم پر

خوب بود چون   یلیبرا من خ نیهنوز شلوغ بود و ا ابونایخکه متوجه نشن ... ی جور یتند کردم پشت سرشون رفتم ول پا

 هتر پنهان بشم ... ب ایشلوغ نیتوو ا  تونستمیم

اون قسمت    نای..تعجب کردم اخه ا  رن یشهر م هیو منم پشت سرشون که متوجه شدم دارن به حاش  رفتنیداشتن راه م  یساعت هی

 ...  خوانیم یشهر چ
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 .. شد یخلوت تر م  ابونایخ م یرفتیجلوتر م یهرچ

 نشناسنم...  دنیکالهم که اگه منو د   ریجمع کردم ز موهام

 موقع شب برن توو جنگل... نیا خوان ی م نای...استادنیجنگل وا  ه یاون دوتا کنار  دمیجمع کردن موهام بودم که د درحال

 پا بذارم به اونجا...  ییتنها دمیترس یم ی لیاخه خ انهیدنبالشون برم  د یبا دونستمیکه وارد جنگل شدن...نم دمید

 ....انخویم ی چ نجایموقع شب ا نیا  نایا دمیفهمی م د یخب با ی ول

 توجهشون رو جلب نکنه...  ییاروم راه برم که صدا یلی خ کردم یم  یرفتم توو جنگل که گمشون نکنم ،سع عیسر

 ... کردیاز ترسناک بودنش کم نم یز یچ یداشت ول  ی کم ی روشن بود و درختا یجنگل کم یها هیحاش 

  یاستراحت کنم ول  تونم یم  کمیدرخت...منم خوشحال شدم که   ه ی  ریو نشستن ز دنیدوتا اونقدر رفتن که به وسط جنگل رس   اون

 افتاد از ترس خشکم زد...  نجایا ک یتار یبلند و فضا یتا چشمم به درختا 

 که ........  نجایا
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 که اون جنگل تو خواب هامه...  نجایا

 اخه!!!!  کننیم کاریچ نجایا نایچخبره؟!!ا نجایخدا ا ی ...وایکنه چ دای پ قتی همه اون خوابا حق اگه

 حواسم پرت شده بود و اونا رو گم کردم... ی ادیاز ترس و تعجب ز  ی...وا گهید  ستنین نایا ی پر  دمیخودم که اومدم د به

 کنم... کاریو ترسناک چ کیجنگل تار ن یمن تنها توو ا حاال

  یغیاز روبرو به خودم اومدم و از ترس ج یغرش  یو حواسم از همه جا پرت شد...باصدا  الیمنه احمق رفتم توو فکر و خ بازم

گرگ مثل    هی  دمیکه دقت کردم د شتریدوتا چشم زرد رنگ توجهمو جلب کرد...ب ی کیو دو قدم به عقب رفتم...توو اون تار دمیکش

 بکشم..  غی ج گهید تونستمینم یاز ترس زبونم بند اومده بود و حت...ستادهیتوو خواب روبروم وا  یهمون گرگا
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پام نبود   ی ...حواسم به جلو ومد یدنبالم م  یاد یقدم که جلو اومد به خودم اومدم و شروع کردم به فرار کردن اونم با سرعت ز هی

که توو پام    یبا من فاصله نداشت و منم از درد شتریاون گرگ چن قدم ب  گه ی....حاال دنیکرد و خوردم زم ری گ ی زیچ ه یکه،پام به 

 بلند شم و فرار کنم...  تونستمیبود نم دهیچیپ

 .. هی و مرگم قطع خوره یگرگ حتما منو م ن یا دونستمیم

...چشمام و بستم اشهدمو خوندم و منتظر  کردیزدم رو نوازش م خینفس هاش پوست  یشده بود که گرم  کمینزد ی اونقدر گهید

 مرگم شدم .... 
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اون گرگ از روم برداشته شد...چشامو باز کردم که   ینیسنگ  دفعه ی ی ول  رمیو تحمل کنم و بم یمنتظر بودم که درد بد  هرآن

گرگ به   ی!!!اصال چجور کنه؟؟یم کاریچ نجای...چشمام شد قد گردو،ساشا ا.ستادهیاونطرف تر پرت شده و ساشا باال سرش وا دمید

 ون بده!!!! رو تونست تک ی نیاون سنگ 

  یغ یاز ترس ج  افش یق دن ی...ساشا به طرفم اومد که با دجنگل گم شد  یکیو فرار کرد ،توو تار د یکش ی گرگ بلند شد و زوزه ا  اون

 و از هال رفتم.... دمیکش

___________________________________ 

با ساپورت و از اتاق   دمیبافت کوتاه پوش  ه ی  عیشد...بلند شدم سر رم یمن امروز کالس داشتم د  یبود...وا11باز کردم ساعت چشم

چشمام رد    ی از جلو لمیف ه یمثل  شبید  ی اونا مغزم به کار افتاد و تمام اتفاقا دنیهمه رو مبل نشستن...با د دم یکه د رون یزدم ب 

 شدن....

 شدم   رهیترس به ساشا خ با

عقب رفتم که   نقدر ی،منم ا ومد یجلو ن  گهی ...ساشا دکردمید طرف من..عقب عقب رفتم و با ترس نگاش مجاش بلند شد و اوم از

 ... واریخوردم به د

 با ارامش بهم نگاه کرد و گفت:  ساشا

 م یزنیبه تو نم ی ...ما صدمه ااز من نترس   نی:سوساشا



 دختر ماه 

30 
 

 !!ن؟؟ی ما؟؟؟؟!!!!شما مگه چن نفر_

 کرد و گفت:  ی ...ساشا به خودشون اشاره استادنیبچه ها بلند شدن و اومدن کنار ساشا وا ه یحرف من بق نیا با

 :ما!!!ساشا

 تعجب چشمام گرد شد ..  از

 داشت  تیهمه اون خوابا واقع ینی_

 :کدوم خوابا؟؟! یپر

   یچیه_

 شدم و گفتم :   رهیبا ترس بهشون خ دوباره 

 ن؟؟یهست یشما چ_

 به نفع خودته  ی ندون نو ی:ااکوید

 ن؟؟؟؟؟ یهست ینگاه کردم داد زدم:شما چ یپر  به

 اروم باش   ی: اجیپر

 ن یهست یفقط بهم بگو چ ستمیتو دروغگو ن یمن اج_

به سمت اتاق و رو    دمیاون بازم اومد جلو و مچ دستمو گرفت و کش یجمع کرد ول واریاومد جلو که از ترس خودمو گوشه د ساشا

 .. ادیاتاق ننگفتم سمت   ی زی تا چ ی به اونا داد زد کس
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دستمو ول کرد تا خواستم   میبود...وارد اتاق که شد  اد یز ی لیزورش خ  شد ینم یول   رونیدستمو از دستش بکشم ب  کردمیم یسع

 ... بشیگذاشت توو ج  دشویاون زودتر از من عمل کرد و در اتاقو قفل کرد و کل رون ی فرار کنم برم ب
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 من نشست و اروم گفت :  ینقطه از اون نشستم...ساشا اومد روبرو  نیندارم رفتم توو دور تر ی چاره ا دمیکه د من

   یکه اروم باش   زنمیحرف م ی بدم..فقط وقت ح یبهت توض و یهمه چ  دم یاروم باش..قول م نی+سو

  یچ ونم د ینم ی که دوستام  چن تا موجود وحشتناکن که حت دم یشب د ه ی...تو   یاروم باشم...تو بگو چجور یچجور_

 اروم باشم اخه...  ی خوایازم م  یهس...چجور

 .... زدمیحرفا رو م نیو ا کردم یهق م هق

 دستمو اروم گرفت و گفت :   دم ینشون نم یمن واکنش د ی د  یاومد جلو وقت یکم ساشا

 تو ،چون توهم.. ید یفهمی راز رو م نیروز ا هی  د یباالخره با یسخته ول  دونمیجان م نی+سو

 نقطه..  ه یحرفشو ادامه نداد و ساکت زل زد به  گهید

 ،اشکامو پاک کردم و گفتم:  رونیب دمیاز دست ساشا کش دستمو

 !!!!! ؟؟؟ی چون منم چ _

 چشمام نگاه کرد و گفت :  توو 

 +چون تو.... 
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 ..یاز ما هست ی کی:چون توهم ساشا

 واال..  گنی...هه جک منامیاز ا ی کی!!!!منم ییییییچ

 ستم ین والیاز شمام!!!!من مثل شما ها ه یک یمنم  یچ ی نی؟ یگ یو پرت م چرا چرت_

 .. هیگر  ر یزدم ز بعدم

 و گفت    کمیاومد نزد ساشا

 بدم  حیبهت توض و یآروم باش بزار همه چ نی:سوساشا
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 بدونم..  د یبود با  ی اونجور افش یق شبیهستن..چرا د ی چ نایبدونم ا خواستمی بدونم...م خواس یم دلم 

 .. یدروغ چ یبگو بدون ه وی باش من ارومم بگو..همه چ_

 اومد بزار بعد که حرفام تموم شد بپرس  شیبرات پ ی+باش ..فقط وسط حرفم نپر...هرسئوال

 باش_

 از جنس خون..خون آشام... ییوالی...همیهست والیآره ما ه  ی .. همونجور که گفتدمیسئوالتو جواب م نی+اول مهمتر

 .. شمیم  وونهی دارم د ی چ ی نیاخه  شهی...مگه مستنیخدا مگه اونا افسانه ن  ایخون آشامن   نای!!!!ایییییییچ

 حرف زدن منو گرفت..  یسئوال بپرسم که شروع کرد به حرف زدن و جلو  خواستم

به   شد یباخبر م تش یاز دشمن ها  از هو یخاص که اگه کس  یلیدختر خ ه یپادشاه و ملکه ما بچه دار شدن .. شیسال پ 19:ساشا

  ی دادن و تمام  بیبزرگ ترت یلیجشن خ  هی دخترشون  ی برا ی..ملکه و پادشاه واسه نامگذارکشتنی که اونو م  د یکشیچند روز نم

ملکه   دن ید یداشتن برا   جانی کشور به اون جشن اومدن...همه خوشحال بودن و ه اسرو اشراف زاده از سرت ی عاد ی خون آشام ها

از هم جدا  چوقتیکه ه  میبود  یم یصم یل یخ ییو آرزو(دوستا  اریو سام  اکویو آرمان و د  ی...من و بچه ها )پر  ندشونیآ

از اشراف زاده ها حساب   یو جزئ   میکردیم یاول پادشاه بود و ماهم در قصر زندگ  ر ی..وزاریسام یهمون بابا ایمن  ی...عمومیشد ینم

ها رو نجات   یل یخ تونهیم نده یو در ا هیکه اون دختر خاص  می بود دهی...شنمیبود ده یهنوز دختر ملکه و پادشاه رو ند  یول  میشد یم

 گفته بود که مورد اعتماد مردم و دربار بود....  ی ریحرفا رو جادوگر پ نیبده...همه ا
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  ه یاول فاتیاز تشر می..ملکه و پادشاه با دخترشون وارد سالن بزرگ شدن..بگذرد یکه همه منتظرش بودن رس  ی:باالخره زمانساشا

مجلس بود که نگهبان ها هراسون وارد سالن شدن و گفتن    یآخرا بایبود ...تقر ی ..اسم قشنگ لی.. اسم اون دختر رو گذاشتن آراش 

به ما حمله کردن..اونا از وجود   شد یما محسوب م ه لیقب  هی از دشمنان اصل ی کی سشون ییکه ر  یکیتارکه به قصر حمله شده...ارتش 

رو به دست من دادن و گفتن که از اونجا خارجش کنم و    لیگرفتن اونو بکشن ...پادشاه و ملکه،آر م یخبر دار شدن و تصم لیآر

که فرزند اونا رو    دنیفهم ی ملکه و پادشاه رو به اسارت بردن ول یکیارتش تار سیینفهمه ...بالدازار ر  یکنم که کس مشیقا ییجا

چون   میبزرگش کن ران یا مشیببر میگرفت م یو تصم م یخارج کرد کایرو از آمر  لیاز اونا ،ما آر میاز اونجا خارج کرده....بگذر یکس

اسم خودمون و بچه   می که رفت  رانی..اشنباخبر ب ران یدر ا ل ینداشتن که بخوان از وجود آر ی ادیز یاونجا جاسوس ها ی کیارتش تار

و اگه   شناختنیمشکل بزرگ وجود داشت بالدازار و افرادش مارو م  هی  ی ...ول م یداد ر ییتغ ی رانیا یو به اسم ها  می رو عوض کرد
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  ه ی به  وخاطر اون بچه ر  ن ی...به هم گردنیکه دنبالش م ه یکه اون بچه همون دختر  دن یفهمیحتما م دن ید یبچه م هی ما رو با  ییجا

خودشون بوده ...اون دختر هرروز بزرگتر شد و قدرت   ی که فک کنن اون بچه از اول برا م یو به ذهنشون نفوذ کرد م یدخانواده دا

الهه هس..الهه ماه..الهه ماه از   هی ..اون دختر هی که چه موجود دونستیخودش نم ی ول کردنیکه داشت همراه خودش رشد م ییها

 ... نیسو یی داره ..و اون دختر ماه تو ی و قدرت فوق العاده ا ره یگ یم  یماه انرژ   یروهاین
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اتفاقات   ی ..ولشهی،اصال باورم نم شه یباورم نم یالهه ام..الهه ماه...وا  ه یمن..م..ن..من  ینیحرف ساشا شوک آخر بهم وارد شد... نیباا

 ساشا هس.. ی حرفا ِدییمهر تا شبید

خونخوار...از   هی باهاش بزرگ شدم  یدوستم که از بچگ   نیالهه باشم و بهتر هی که من  شد یشدم ..اصال باورم نم رهیساشا خ به

و هراسون اومد  د یمن ترس  ه یگر  ی..ساشا که توو فکر بود با صدا هی گر ر یبلند زدم ز یبا صدا دفعهیاتفاقا  نیشوک همه ا

 گفت:   یآروم ی طرفم..دستمو گرفت با صدا

 نی+سو

 کردنم ادامه دادم..   هی ندادم و به گر یجواب

 جان به من نگاه کن   نی+سو

 بله_

 ی بد  رش ییتغ ی تونی و تو نم  قتهیچون حق ی قبول کن د یبا یحرفا سخته برات ول  نیقبول ا دونم ی+م

ونخوار  خ هی دوستم که مثل خواهرم بود  نیام و بهتر  عهیموجود ماوراءالطب هی خودم  دمی!!! در عرض چن ساعت فهم یاخه چجور _

 قبولش کنم   ی..اخه چجور 

   نی+سو

 بله_

  یو دائم بخوا  ی ...اگه قبولش نکنیکنیرو خودت انتخاب م نشی ریکه تلخ و ش  ی قتی ...حق قته ی حق ه ی نیا ی +همه حرفات درسته ول

  قت یحق  یل یخ یاستفاده کن روهاتیو توو راه درست از ن  ی اگه قبولش کن ی...ول شهیتلخ م  یکن  یو از همه دور  ی غصه بخور
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  یصدمه ا  چیبهت که نزارم ه دمی..من قول ممیکنیکمک م م،بهتیما هست  یراه دوم سخته ول  دونمیبرات...م شهیم ینیریش 

 ... ینیبب

 به فکر کردن داشتم.. ازی واقعا ن ی ول  گهیرو م  قتی که حق دونستم یساشا رو قبول داشتم و م یتوو فکر،حرفا  رفتم

 ی بدون خوامی ه مهس ک یزیچ هی:ساشا

 بهش نگاه کردم تا حرفش رو بزنه  منتظر

بالدازار هستن کمک   ریوقته اس  ی لیکه خ ی و مردم تیبه پدرو مادر واقع یتونیم ی راه رو قبول کن  نیتو اگه ا نیسو نی:ببساشا

  ی چکیو ه می کنیما ذهنتو پاک م  یقبول نکن ی اگه بخوا ی ...ولسیکه شکستش راحت ن طانه یش  هی هم بدون بالدازار  نویو ا  یکن

 ... یفکر کن زارم ی...انتخاب با خودته مید یرو ادامه م تیقبل هی زندگ ن و توهم همو  شهیهم از وجودت مطلع نم

 ... رونیبلند شد و از اتاق رفت ب بعدشم
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و   ه یجون بق ایکه   یمیتصم  رمیبگ  د یبا ی سخت م یداشتم که فکر کنم ...تصم  ازیساشا ممنون بودم که تنهام گذاشت ...واقعا ن از

 ... دهیجون خودمو نجات م نکه یا ای دهی رو نجات م می مادرو پدر واقع

___________________________________ 

 روز بعد 3

که   م ی..به مامان و فرهان...به مادرو پدر واقع نده ی..به آکردمیگوشه اتاق نشسته بودم و فکر م  هی نرفتم و  رونیسه روزه که از اتاق ب 

 ..طاننیش  ه ی ریاالن اس 

 ... دمیهم نخواب یشبا درست و حساب یحت

با خودم   دهیو اجازه م ده یرو نم نکاریاشا اجازه اس  ی باهام حرف بزنن ول خوانیم فهمم یتوو اتاق...م  ارن یها هرروز برام غذا م بچه

 تنها باشم...

 ...  رم یبگ  میتصم ی راحت و بدون دخالت کس  زارهیممنوش بودم که م واقعا
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 رو قبول داشتم..   میاصل ت یماجرا ها کنار اومده بودم و حاال هو نیا با

  یجانی که ساشا ازش حرف زد...دلم ه یی روهایباشم..ن م یخوده واقع خواس ی ...دلم منم یرو بب می مادروپدر واقع  خواس یم دلم 

 راه هس...  نیتوو ا  دونستم یکه م خواستیم

 رو حس کنم...  

 کردم بگذرم...  یسال باهاشون زندگ 19که  یاز مادر و برادر  خواس یاروم بگذرم..دلم نم ی زندگ نیاز ا خواس یدلم نم  یاز طرف  ی ول

بود که   یمیکه به درست بودنش شک نداشتم...تصم   یمیرو گرفتم....تصم مم یباالخره تصم ی.ول کرده بودم.. ر یگ یی بد دوراه ی تو

 دلم گرفت نه عقل و منطقم... 

 

 تا برگردن....   کردمیصبر م د یبودن و با رونیاالن همشون ب ی حرف بزنم ول ممیامشب با بچه ها راجب تصم خواستمیم

از   ی لیتنم کردم،خ ی گشاد مشک  شرتیت ه ی  رونیکردم ...از حموم که اومدم ب ز یخودمو تم یشدم رفتم سمت حموم و حساب بلند 

زانوهاش زاپ داشت   ی تنگ که رو د یشلوار سف هی ...خرمی خونه گشاد م  یلباسامو واسه تو  شتریب نی برا هم ادیلش خوشم م پیت

  ملیر  هیبه ناخنام زدم و با  مو یبشن...الک مشک دهیتم که باعث شد ابروهام کشبس م ...موهامو از باال جمع کردم و محکدمیپوش 

 کارم تموم شد... 
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 جنگ شده باشه....   نجا یشده بود ...انگار که ا ختهیبهم ر یل یتوو هال خ  رفتم

اصال بهش   کردمیکردم به مرتب کردن و غر زدن به جون اون شلخته ها...باالخره بعد دوساعت تموم شد،به خونه که نگاه م  شروع

   زدیبرق م یز یباشه..همه جا از تم شیاون خونه دوساعت پ ومد ینم

آماده بشه...در   ع یو هم سربپزم که هم خوشمزه باشه   ییغذا ه ی د یداشتم غذا هم درست کنم پس رفتم توو آشپرخونه ..با  میتصم

 پس...  ایبهتر از الزان یچ می رو دار ایالزان لی..خب همه وساخچالیتو  لیشدم به وسا  ره یرو  باز کردم و خ خچالی

__________________________________ 

 نشسته بودم و منتظر اونا بودم...  ون یزیتلو یتموم شده بود و االن روبرو  م یبود کار آشپز یساعت مین
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 باال... انیدارن م  دمیحرف زدنشون از راه پله اومد فهم ی صدا نیم10چون بعد   د یطول نکش اد یز انتظارم

حواسشون به در نبود..ساشا  دنی...بچه ها که به پاگرد طبقه دوم رس  ستادمیرفتم در رو باز کردم و خودمم همونجا وا دم ییدو

اوناهم تا   یخشکش زد...بچه ها که خوردن به اون شروع کردن غر زدن..ول  د یدرحال حرف زدن بود که سرشو اورد باال و تا منو د

 کپ کنن....  دمیواقعا با دن ید افه یو ق  پیت نیها حق داشتن واال بعد سه روز منو با ا چارهیمثل ساشا خشکشون زد ...ب دنیمنو د

در کنار رفتم ..اوناهم باالخره به خودشون اومدن و    یکردم و از جلو  یسرفه ا  نیبخاطر هم انیاز تعجب درب خوانینم نایا دمید

 تعجب کردن...  یلی خ نایا گهیداخل...خندم گرفته بود د  رفتنیبعد م کردن ینگاه به من م ه یاول   یکی یکی

  نقدر یا ی...انگار که اومدن مهمون کردنی رفتم داخل و در رو بستم...همشون رو مبل نشسته بودن و به دور و برشون نگاه م  منم

 معذب نشسته بودن.... 

و رفتم توو هال و کنار اونا   ختم یر ی همه چا یمتعجب بمونن تا من برگردم...رفتم آشپزخونه برا  کم یشدم بزار  الشونیخیب

 ...نشستم
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 ... میبود رو نداشت نمونیکه ب یقصد شکستن سکوت چکدوممونیانگار ه یگذشته بود ول  ی ا قه ی دق چن

 سئواال:  هی بق دنیپرس  یوقت بود برا  نیبهتر االن

 ساشا_

 کرد و گفت   یمن نگاه به

 :بلهساشا

 قبل گفتن جوابم چن تا سئوال ازتون بپرسم    خوامی م ی گرفتم ول مو یمن تصم_

 توو ذهنته بپرس   ی..هرسئوال :بپرس ساشا

 خودشو به من نشون نداد؟ یچن سال به جز پر نیچرا توو ا_

 ساشا جواب داد  ی به جا یپر  ندفعهیا
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  می حواسمون از دور بهت بود و مواظبت بود شه ی..هم م یاونموقع که اون اتفاق افتاد و ما تو رو به اون خانواده داد نیسو نی:ببیپر

هنوز    ی ..ولیهست ران یتو ا دنیبالدازار فهم ی که جاسوس ها مید یجادوگر فهم ه ی ق یسالت بود ما از طر17تو    یوقت  ی ول

مراقبت   شتریبهتر و ب م یمن با تو دوست بشم تا بتون م یگرفت می..اونموقع بود که تصمیکنیم  یکجا زندگ قا یکه دق دونستنینم

 ..میباش 

 وسط حرفش و گفتم  دمیپر

 میباهم بود  یما که از بچگ   یول_

 زد و گفت  یلبخند تلخ یپر

  نینفوذ کردم که شما ها فک کن انتی...من اونموقع به ذهن تو و اطراف م یباهم نبود ی منو ببخش من و تو از بچگ  ن ی:نه سویپر

 باتو بودم..  ی من از بچگ 

 

  ی از بچگ  کردمیباهام نبوده ... اون خاطره ها که فک م یاز بچگ  یو حت  زد یدوسال داشت منو گول م ی پر ی نیناراحت شدم  یلیخ

 کرده بود...  لیبا نفوذ به ذهنم تحم ی هس،همشونو پر  ی من و پر

  ن یتررو به یهمه اون کارا بخاطر خودم بوده و هنوزم پر  دونمیناراحت نبودم چون م یاز پر  قت یاتفاقا و رو شدن حق نیهمه ا با

 ....  دونستمیدوست و خواهر خودم م

 زدم و گفتم:   یلبخند  یپر  به

 ...یبه ذهنم نفوذ نکن گه یهمه اون کارات بخاطر خودم بوده فقط قول بده د دونم یم ستمیناراحت نباش..من ناراحت ن_
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 بلند شد و اومد کنار من نشست..دستمو گرفت و گفت: یپر

 کنمینم ل یبهت تحم و یزیچ گه ید چوقتی..هنیسو دمی:قول م  یپر
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 زدم و رو به ساشا گفتم:  یلبخند 

 !!!!م؟؟یما سه تا قبول بش قا یدق  ه یتوو اون آزمون بورس   شهیم  ی چجور ینقشه از طرف شما بوده..ول ه یاونا  نیگ یشما م_

 زد و گفت  یلبخند مرموز  ساشا

 نقشه بود ..  ه ی:خب اون آزمون هم ساشا

 ؟!!!!  ی چجور ؟؟اخهییییچ_

راحت قبول کرد..البته با نفوذ   یل یاونم خ کایبه امر ه یآزمون بزاره واسه بورس  ه یکه   م یدانشگاه گفت ر ینداشت ما به مد  ی:کارساشا

 به ذهنش بعدشم که امتحان تموم شد اون فقط اسم شما سه تا رو گذاشت

 ن یترو نگف ی ...چرا فقط اسم من و پرنیماجرا کرد یخب چرا آرمان رو هم قاط_

 جواب داد  اکویبار د نیا

آرمان هم اومد    نیباشه..بخاطر هم ستشونی توو ل د یو پسر هم حتما با  هی فقط دختر بفرستن واسه بورس  تونستنی:چون اونا نماکوید

ذهن اون همه آدم   ی و دست کار  ومد یم  ش یکه مسئول فرستادن شما بودن پ ه ی مشکل از طرف بق ی کل  ومد یتوو ماجرا..اگه نم

 مشکل بود واقعا 

امن   ران یهمون ا نیگ یکه شما م نجور ی..خب اکایآمر  نیاریکه منو ب نیچرا اصال خواست ی آها خوبه واقعا نقشتون بد نبوده...راست_

 تر بوده که؟؟!!!!!! 

چون   کایآمر متینن ...آوردک  داتیزود پ یل یشده بود و ممکن بود خ ادیز یل یخ رانیبالدازار توو ا ی:چون که جاسوس هااریسام

دست بالدازار به تو برسه و دوست   خوان یها هستن که نم یلی...خمی از تو مراقبت کن می خوایکه م  میستیفقط تنها ما ن  نجایا

 .. سونترهدارن..با کمک اونا محافظت از تو آ

 

 جواب سئواالمو گرفته بودم و االن وقتش بود که جوابمو بهشون بگم.... بایتوو فکر تقر  رفتم
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 صاف کردم و گفتم:  صدامو

 بچه ها من .. _

 - _-!!!!ه؟ی درست  میواقعا تصم  ینی ادامه بدم و رفتم توو فکر  نتونستم

 !!! ؟؟یتو چ نی:سوساشا

 ... شمیمو گرفته بودم و ازش منصرف نمخود  میمزاحم رو پس زدم ...من تصم   ی خودم اومدم و اون فکرا به

 با کمک شما پدرومادرمو نجات بدم ..  خوامیقبول کردم و م مو یاصل تیمن هو_

شده بود به   رهی ساشا ساکت بود و خ یول یو داد و خوشحال   غی همشون شروع کردن به ج دفعه یساکت بودن و  ه یها چند ثان بچه

 من...

 ؟ ی که گرفت یم یاز تصم یمطمئن نیلطفا...سو نی:بچه ها ساکت ش ساشا

 آره مطمئنم  _

 ی بدون د یکه با  مونهیم ی باق یموضوع ه ی ی...ول  کنم ی:باشه کمکت مساشا

 ؟یچ_

   ینیرو بب  یداشت ران یکه تو ا  یاون خانواده ا  یتونینم گهی:دساشا

 !!اخه چرا ؟؟ یییچ_

 فته یممکنه جونشون به خطر ب یها بکن ه یقض  نیوارد ا  ی:چون اگه بالدازار اوناروهم بخوا ساشا

  تونستمیمن نم   گفتیساشا هم درست م ی دوسشون داشتم ول یلیهم ناراحت شدم...مامان و فرهان رو خ  یلیشدم خ ناراحت

 بخاطر احساسات خودم جون اوناروهم به خطر بندازم... 

 به ساشا نگاه کردم و گفتم:  ناراحت

 ...شنینگرانم م ی لیازم نداشته باشن خ ی به اونا زنگ نزنم و خبر گهیاگه من د یباشه قبوله...ول _

 ..تنشناخینم ین یسو چوقتیکه انگار ه  یپاک کنن جور گمیموضوع نباش...ذهنشونو م نی:نگران اساشا

 .....می شام بخور نیایگفتم و از جام بلند شدم و رو به بچه ها گفتم ب ی باشه ا یناراحت با
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 شام به ساشا گفتم  زیسرم

 کاس؟؟یکجاس؟توو امر ی زدی که ازش حرف م ی قصر نیا_

 جهانه  نیاز ا یا  گهی(د انه یدرست نوشتم   دونمیبُعد)نم کی ی ..توسیانسان ها ن  ی ای:نه توو دنساشا

 

 رفت اونجا؟؟  د یبا ی پس چجور ستیانی دن  نیاع چه جالب...اگه تو ا_

 ننی اونو بب تونن ینم یمعمول  یشده و انسان ها ی دروازه که با جادو مخف  کی:به کمک ساشا

 اها_

 .. میو مشغول غذا خوردن شد   میساکت شد  دوباره 

 ن؟ یخوری بچه ها شما ها االن خون م_

 انداخت و گفت  بهم ی هینگاه عاقل اندرسف آرزو

 ... میر یمیم می:اره خب ما اگه خون نخورارزو

 !!گهی د  نیخوریرو م وونا یخون ح_

 زدم اخه  یخنده...مگه حرف خنده دار  ری که گفتم همشون زدن ز نویا

 بخنده گفت  خوادی که هنوز معلوم بود م یچپ چپ نگاه کردم که ساکت شدن و آرمان با لحن بهشون

خوردن   وون ی ...خون حمیزنده بمون   وونیبا خون ح م یتونی..ما تنها نملماس یخوردن واسه توو ف ووناروی خون ح ن،اون ی:نه سوارمان

 بخور و لب به غذا نزن ...  یدنیکه به شما انسان ها بگن فقط نوش   مونهیم ن یما مثل ا

 !!!! نیکشیشما ها آدم م ینی_

 ... مینکشت و ی..تا حاال کسمیخوری م م یکنرو برطرف  ازمونین م یکه بتون  ی :نه بابا ما فقط درحد ارمان
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 ... می کنیبرطرف م ازتونو ین  یپس چجور  سیخودتون که ادم ن  ی ایتوو دن_

 جواب داد   اکو ید  ندفعهیا

 با خودمون...   میخون ببر نجایاز ا ا ی می بخور وون یح ای میاجبار میایبه بُعد انسان ها ب میکه نتون  میباش  یی :اگه جااکوید

 ن؟؟؟ی که ببر  ن یاریخون از کجا م_

 ..میداریبرم مارستانای:از باکوید

 اها_

 انگار تازه حرفشو درک کردم که بلند گفتم   دفعهی

 !! نیدزدیخون م مارستانی!!!!!شما ها از ب؟ییییچ_

 گفت:  لکسیر یلیخ ساشا

 :ارهساشا

 ... برنیمنو تا مرز انفجار م شون یبا  خونسرد نایا دونستمی نگفتم چون م یز یچ گهینگاه کردم و د ی چپ چپ بهشون
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 ... دنیو پسرا هم توو هال خواب  می بود ده یو آرزو توو اتاق دراز کش ی شام با پر بعد 

سقف   ید ی توو فکرم نبود و فقط به سف ی زیچ چی...هو منم فقط به سقف زل زده بودم    کردنیو ارزو داشتن باهم صحبت م یپر

 اومد!!!!  رون ی از سقف ب خی که یت  هی  مد یکه د  کردم یفکر م

 چشمامو محکم روهم فشار دادم و دوباره باز کردم ...هوووف خداروشکر نبود ...  نیکردم توهم زدم بخاطر هم فک

چه   نایخدا ا  ایبه وجود اومدن.... شه یش  یاب رو  یبه پنجره زل زدم که حس کردم با نگاه من قطره ها  ندفعهیو ا  دمیپهلو خواب به

اونا گوش   یبرگشتم و به حرفا یا  گهید یجا یاز هرگونه توهم ب ی ریجلوگ یخوردم...برا  ادی...فک کنم شام ززنمی که من م ییاتوهم

 توو ذهنم  مد سئوال او  هی  دفعهیدادم...
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 یپر_

 :جونم  یپر

 بابا و مامانم خون آشامن؟ گمیم_

شون    یها پادشاه له یقب نیکه هرکدوم از ا  کننیم  یزندگ نیاطیها و ش  نه یما خون آشام ها و گرگ نی:آره ..توو سرزم یپر

 جداست..پدر تو فقط پادشاه خون آشام ها بود  

 گه؟؟یمنم خون آشامم د  ینیما همه خون آشام بودن   لهیتو قب ی گ یتو م یپر گمیاها...م_

اخه چرا من که سئوال   یکه منو دست به سر کنن..ول  گشتنیم ی جواب هیو آرزو هول شدن و دنبال   یسئوالم حس کردم پر  نیا با

 واسه تموم کردن بحث بگن خودم گفتم   یزیچ  نکهی...قبل ا دمینپرس  یبد 

 ها حواست باشه... یبه من دروغ نگ  گهید ی تو قول داد یپر_

 نگام کرد و گفت یبا درموندگ  یپر

 ...  یفهمی ش خودت به موقعش منپرس ..مطمئن با ی زیبگم ...صبر کن و چ یز یچ تونم یمن نم نی:سویپر

 سئوال نپرس...   گهید ی نیحرکتش  نی..اد یپشتشو کرد به من و خواب بعدم

  یلی...جوابمو خیفهمی صبر کن م یچ ین یسخت جوابمو داد...اخه  نقدریا ی که پر  دمینپرس  یاخه چرا من که سئوال سخت ی ول

 گنگ داد واال....
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 بودم که خوابم برد...  االیفکر و خ نیهم توو 

___________________________________ 

 ... دمیرو د رمردیبار اون پ ن یبودم که اول  یهمون کلبه ا ی جلو ندفعه یا یبودم ول یجنگل لعنت  ن یتوو ا بازم

 باشم... نجایا د یچرا من با دمیفهمیبازم نم   یکجاس ول  نجایام و ا ی چ دونستم یاالن م حداقل
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  الیرو تحمل نکنم....توو فکر و خ  یکوفت ی نجایشم و ا داریاز خواب ب تونستمیکاش م ای... خدادمیلرز یه خودم م سرد بود و ب هوا

 .... دمیرو پشت سرم د رمرد یزدم و برگشتم که اون پ ی غیرو شونم حس کردم...از ترس ج یبودم که دست

بلکه کمک هم   رسونهینم یبینه تنها بهم آس  رمردیپ ن یا گفتیبهم م یحس ه ی ی چرا ول دونمیراحت شد نم الم یاونه خ دم ید ی وقت

 ... کنهیم

 بهش گفتم   رو

 از جونم؟؟!!!!! یخوایم ی ...چنمیرو بب نجا یا د یچرا همش من با_

 با ارامش بهم نگاه کرد و گفت  رمردیپ

  خوام یباش ممطمئن   دهیرو بهت نشون م  تیزندگ قت یاز حق  یکه بخش  ییخواب ها یهمش خوابن...ول نا یا یدونی+خودتم م

 کمکت کنم... 

 خوابا شروع شد...اخه چرااااااا؟؟!!!!!  نیا کایامر امیگرفتم ب میتصم ی اخه...چرا وقت ی چه کمک_

 درختا گم شد...  انینداد و رفت و م یتی صداش زدم اهم یبهم زد و رفت ...هرچ ی لبخند   رمردیپ

 نممممم یرو بب ی لعنت ی خوابا نیا خوام یکنم ...من نم ه یو تا جون دارم گر  هی گر  ریبزنم ز خواس یم دلم 

 ...  دمیصورتم د ی رفت که دو جفت چشم جلو رمرد یکه اون پ ی برم به سمت برگشتم

 نبود...انگار که چشم ها رو هوا بودن...  ی ا گه ید زه ی چ چیچشم بودن و ه فقط 

 و اروم اروم عقب رفتم تا خوردم به درخت... دمیترس 

 دم به اون چشم ها.. شده بو رهیترس خ با

 چشم گرگ...  هی زرد بود ،شب گه یجفت چشم قرمز بود....جفت د هی

 : د یچیتوو فضا پ یی صدا دفعهیو اون چشم ها هم زل زده بودن به من که  کردم یبهشون نگاه م رهیخ

 ....لی آر ی انتخاب کن د یبا ی روز هی
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 صبح بود ... 6....به ساعت نگاه کردم دمیاز خواب پر آشفته 

 - _-بخوابم خوادینم...دلم نمیب یکه م  ییبخوابم...خسته شدم از خوابا خواستمینم گهید

 ... رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب شرتمویشدم و سو بلند 

 اروم در رو باز کردم و رفتم توو تراس...  ی لیتوو هال خواب بودن ...اروم اروم به طرف تراس رفتم و خ پسرا

  زنه یم  شیکه آت ییفکرا نیبتونه ا د یسرما شا نیبرام مهم نبود،ا یرو به تنم انداخت....ول ی سرد بود و لرز بد  یل یاول صبح خ یهوا

 ..به مغز و جونم رو خاموش کنه .. 

شهر داشت   ن یا ی بیموقع صبح خلوت بود و آرامش عج نیشدم...ا رهیکه روبروم بود خ  یشهر ینشستم و به نما  یصندل ه ی ی رو

 از جنس ترس..  یاالن...آرامش

 .. کردی...با لبخند بهم نگاه مدمیکنارم نشسته برگشتم که ساشا رو د ی کیکردم  حس

 ر یسالم صبح بخ_

   ر یخانوم صبح توهم بخ نی:سالم سوساشا

 شدم....  رهیبهش زدم و دوباره به شهر خ یلبخند 

 ن؟؟ی سو ی کنیفک م ی:به چساشا

 ...  دمیفهمیخوابا رو م  نیا ل یو دل زدم ی حرف م یکیبا  د ی با ینه...ول  ایخوابا  نیبه ساشا بگم راجب ا د یبا دونستمینم

 اخه....  نم یتوو خوابام بب مویزندگ  یها قت یحق  د یچرا من با دمیفهمیم د یبا
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 شدم و گفتم:  ره یساشا خ یچشما به

 ساشا _

 تو؟؟  ی آشفته ا  نقدری؟؟چرا ا نیسو شدهی:بله ...چساشا

 م؟ ی نیروبب ندهیا دم یو شا  یزندگ  قیخواب حقا  ق یاز طر م یتونیساشا ماها م_

 م یتونی:اره خب مساشا

 مبهم رو تحمل کردم   ی خوابا نیا تونمیشدم نم وونه ید  گهی...دبنیو غر ب یعج یلیکه خ نم یبیم یی ساشا من همش خواب ها_

 ن؟؟ یسو ی ن یبیم یی:چه خواب هاساشا

 ... دمیکه اون شب شمارو د  یخواب ها وسط جنگلم..همون جنگل ن یتو همه ا  یدونی..م نم یبیرو م  میاز زندگ یهمش قسمت_

 ساشا گرد شد  یچشماحرفم  نیباا

 ؟ ینیبیتوو اون خوابا نم  ویتو کس نی:سوساشا

  دم یکه وسط جنگل بودم و شمارو د دم یخواب د ه ی  شی...چن شب پزنهی م یمبهم  یتوو خوابمه که حرفا  رمردیپ هی  شهیچرا هم_

 شما   شیپ امیب داشتیاون نم ی ول  نیخوردی خون م نیکه داشت

خواب هات رو کنترل   نیرو نسبت به ما بد کنن بخاطر هم دتیکه د خوانی...اونا م ین یاون خوابا رو بب گه ید  د یتو نبا نی:سوساشا

 کننیم

 منو کنترل کنن اخه؟  ی خواب ها توننی م ی ساشا ...چجور یچ ینی_

 کلبه داغون وسط جنگل نداشت؟  هی..  یگ یکه م  ی رمردی:اون پساشا

   رون یاز اونجا اومد ب دم یبار د هی  ی ول  انهیاون کلبه ماله خودش بود  دونمینم_

با نشون   خوان یتورو بکشونن سمت خودشون،م خوان ی گرگ ها...اونا م له یجادوگر از قب  هی جادوگره.. ه ی رمرد یاون پ نی:سوساشا

 تورو از ما متنفر کنن...  ایدادن رو

 من؟؟ ی به خواب ها  انیم ی عال از وجود من خبر نداره پس چجورف ی کس ی تو که گفت کنن؟؟بعدشمیکار رو م نیچرا ا_

 کالفه از جاش بلند شد .. ساشا
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 ...دونمی واقعا نم نیسو دونمی:نمساشا

 .. رونیاز تراس رفت ب عی سر یلیحرف خ نیا بعد 

 

 .... دمیساشا رو نفهم اد یز یل یخ یها ینگران ن یا لیهنوزم دل ی کمکم کنه....ول  خوادیم  رمردیاون پ کردمیمن فکر م  یچ ی نی اخه
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اروم   یلیتا مغز استخونم رو سوزوند خ گهی که د  یی ...باالخره باسرماکردمیساشا فکر م یهمونجا نشسته بودم و به حرفا 8ساعت تا

  یشدن ول داریسرجاشون نبودن انگار که ب  چکدومشون ی ه یبچه ها هنوز خوابن...ول کردمیسروصدا رفتم داخل چون فکر م ی و ب

 اصال=/... ومدن یچرا سراغ من ن

 ... دمیحرف زدن پسرا رو شن ی سمت اتاق که صدا رفتم

رو   می حس فضول ی اسم خودم نتونستم جلو دن یبا شن یبه حرفاشون گوش بدم ول  خواستمی بودن...نم نجایهمشون ا پس

 و گوش دادم:  ستادمی وا وار یکه متوجه حضورم نشن پشت د ی جور رم،پسیبگ 

 .. مشیچوند یکه پ د یپرس یهم راجبش از ما سئوال م  شبی..دیموضوع رو بگ   نیبه سو ی خوای م ی:ساشا پس کیپر

 فته ی ب ی امروز بگو نذار اتفاق بد  نی:به نظر منم هماکوید

بهم بگن که ساشا  خواستنیم  ویچ ینی..ومد ی نم ییصدا گهید ی ول کننی م  کاریکه چ نمشون یبب تونستمیساکت شدن ومن نم همه

 سئوالمه بود که راجب خون آشام بودنمِ!!!!!!  دم،اونیپرس  شبیاز اون حرفش که گفت د  ی منظوره پر ینی..هذارینم

..حتما کردی بهم نگاه م تی..با اعصباندمی..سرمو اوردم باال که ساشا رو روبروم د ستادهیروبروم وا یکی فکر بودم که حس کردم  توو 

 :د یکش ادیمنفجر شد و فر دفعهی..ستادم یکه فالگوش وا دهیفهم

 .... یگوش بد  گرانید  یبه حرفا یواشکی د یندادن که نبا اد ی:مگه به تو ساشا

  زارمیبفهمه من نم د یبا شه ینم ی نجوری سر من داد بزنه..نه ا دهیبه خودش اجازه م  ی االن سر من داد زد..به چه حق نی!!ایییچ

  بردم و گفتم رفتار کنه...منم مثل خودش صدام باال خواد یهرجور دلش م 
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نه   وی!!!چ؟؟هان؟؟؟یکنیازم پنهان م ویاون حرفا راجب خوده منه هم گوش ندم ...چ یندادن وقت  ادی بهم  یدادن ول  ادیچرا بهم _

 اونا بگن؟؟  ی ذارینه م یگ یخودت بهم م

 ... کردنیبه ما نگاه م ی...بچه ها هم اومده بودن و با نگران می کردینگاه م گهیبهم د ت یبا اعصبان دوتامون

رو از من برگردوند و به سرعت از   تیکه ساشا با اعصبان م ید یکشیبا چشمامون برا هم خط و نشون م میتوجه به اونا داشت بدون

 ... رونی خونه زد ب

 ... می بمون ششینفرمون پ کی ل حداق ه یعصبان نمیسو  گهینم شون یکیها هم همه دنبال اون رفتن..نامردا  بچه
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 ناراحت شدم...نامردا.. یلیدستشون خ از

 ... رونی تنم کردم و کاله هم سرم گذاشتم و از خونه زدم ب ی پالتو مشک هی توو اتاق   رفتم

  ه ینخورده بودم،از  یچ یه شبیکه بتونم راحت فکر کنم و ارامش داشته باشم...ناجور گشنم بود از د ییجا ه یبرم   خواستیم دلم 

 گرفتم خوردم...   ریو ش  ک یسوپرمارکت ک

___________________________________ 

فعال برگردم    خواستیلم نم...د...خسته بودم و کالفه  رمیدائم دارم راه م رون یکه اومدم ب ی ظهر بود و من از موقع12  کینزد ساعت

 ساشا هم زنگ زد..  یرو ندادم...حت چکدومیجواب ه یزنگ زدن ول م یبه گوش  یل یداشتم که آروم شم...بچه ها خ اج یخونه احت

 افتاد...  ابونیکتابخونه بزرگ اونطرف خ ه یکه چشمم به   رفتم ی داشتم راه م  نطوریهم

 خالص شم..  یچن ساعت رونیسرده ب ی فضا نی بخونم و هم از ا ی کتاب ه یبرم هم  تونستمینبود م یبد  دهیا

 سمت کتابخونه رفتم و داخل شدم... به

 ... زدیحرف م ی نشسته بود و با چند نفر ی در ورود  کینزد زی پشت م ی خانوم هی

 توجه به اونا خواستم برم سمت اون اتاق بزرگ که پر بود از قفسه و کتاب که اون خانوم صدام زد: بدون

 ن؟ یعضو هست نجایخانوم شما ا د ی:ببخشمخانو
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 نجایا  ام یباره م نیسالم..نه من اول _

   یعضو باش  نجایا د یکتابا و کتابخونه با نیاستفاده از ا ی برا یول  زم یعز ی :خوش اومد خانوم

 اع چه بد..باش ممنون .. _

 که اومدم برگردم که اون خانوم گفت   یاز راه اومدم

 نجایا ی عضو ش  یتونیم  ی:خب اگه دوست دار خانوم

 الزمه خانوم ؟  ییزایبرا عضو شدن چه چ_

 هستم خوشبختم  ایپول واسه ثبت نام ..درضمن من ل ی و مقدار تییاز مدرک شناسا ی کپ  هی:خانوم

 زدم و گفتم  ایبه ل  یپولم بود ..لبخند  ف یتوو ک شهیهم می کارت مل خداروشکر

 ...هستم نیخوشبختم منم سو_

 همراهته؟  تییمدرک شناسا نی:خب سوایل

 رم؟؟؟ یبگ  ی هس که بتونم کپ یی جا نجایاره فقط ا_

 فرم رو پر کن..  نیبرات ..فقط تا من برگردم ا رم یبگ  ی خودم کپ میدستگاهشو دار نجای:بده من اایل

 چشم..._
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 ..م ی به سمت کتابخونه راه افتاد  ایاز انجام کارا به همراه ل بعد 

 ن؟؟ یدار یم یقد  ی از افسانه ها ییشما کتاب ها نجایا ا یل گمیاومم م _

 .. میانتقال داد ن یزم ر یاتاق ز هی همه رو به  نیبخاطر هم رنیهستن که سراغ اون کتابا رو بگ  یکم  ی لیافراد خ ی ول  می:اره دار ایل
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 ....به دردم بخورن  د یراجب افسانه ها بدونم شا خورده ی خواس یم دلم 

 عالقه دارم  یلیموضوع ها خ  نجوریمن برم از اون کتابا استفاده کنم..اخه به ا شهیم_

 ترسناکه...   نجایا نیرزمیز کم ی ؟؟اخهیترس ینم ی...فقط اونجا تنها برشهی:اره مایل

 .. ترسمینداره نم یبیع_

 تا راه پله ها  کنم یم تیی:باشه راهنماایل

 ممنون  یلیخ_

 رو بهم نشون داد و خودش برگشت سرکارش...  نیزم ر یراه رفتن به ز ایل

 انداختم.. ی نگاه نیزم ر یو مخوف ز ک یراه پله تار به

 جذابن و به دردبخور...  یلیهستن خ ن ییکه پا ییاون کتابا گفتیبهم م یحس ه ی دمیترس ینم ی ول  دونستمینم لشویدل

 بردن اخه..  نییرو چقد پا نجایا س ی..معلوم ن دمی رس یمگه م رفتم یرکت کردم...هرچقدر مسمت پله ها ح به

قفسه نوشته بود افسانه   ی بزرگ اونجا بود که پر بود از کتاب ...باال بایقفسه تقر  هیشدم... ی کیکوچ بایوارد سالن تقر  دمیرس  باالخره

 تا االن...  ش یسال پ900از  کایآمر یها

 هم اطالعات وجود داره...  ش یسال پ900از   ی نی نجای چه جالب ا واو

 و به اسمش نگاه کردم...   دمیکش رون یرنگ بود رو ب  ی کتاب که جلدش آب ه یطرف قفسه رفتم.. به

 بود ..  ان ی(...اسم کتابش پرانی)پر

 دن... که اونجا بود نشستم و شروع کردم به خون ی صندل ه یرو بخونم...رو  ن یگرفتم فعال هم  میتصم
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 .. دونستمیرو م   شترشون ینظرمو جلب نکرد ب یمطلب خاص ی کتابا رو خونده بودم ول ن ینصف ا بایتقر

 اومد توو سالن و روبه من گفت  ا یکتاب مربوط به الف ها بودم که ل  هی  سرگرم
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   ی:خسته نباش ایل

 ی ممنون توهم خسته نباش _

 ؟ یبه مطالعه عالقه دار  یلی:خایل

 آره  بایتقر_

 واسه فردا ی بزار د یمطالعت رو با ه ی :چه خوب فقط بقایل

 چرا؟؟؟_

 زم یکتابخونه اس عز  یلی:ساعت تعطایل

ام از بچه ها   یکال و پ  س یتا م400ک یشب بود...نزد10خدا ساعت  ای ی نگاه کردم.. وا میبه ساعت گوش  ع ی!!!سریییییچ

 بودم زمان از دستم دررفت نایداشتم...ازبس سرگرم خوندن ا

 شد..از بس سرگرم بودم حواسم به ساعت نبود..  رمید ا یل یوا_

   ا ینه..توهم زود ب ایهس توو کتابخونه هنوز  ی کس نمیمن برم باال بب زمینداره عز بی:عایل

 باش _

 که از قفسه برداشته بودم... ییشروع کردم به مرتب کردن کتاب ها ع یرفت باال منم سر ایل

 ..نیزم ی کتاب هنوز رو ه ی دمی که د رون یبرداشتم اومدم از سالن برم ب  ز یاز رو م مویگوش 

اون پشت افتاده بود...دستمو بردم داخل اون   ی زی..حتما چرفتیبزارمش سرجاش که هرکار کردم نصف کتاب داخل نم برداشتم

 حس کرد...   و یزیه سرانگشتام چقسمت ک

..صفحه اولش   ه یمیقد  ی لیاونجا بوده...از ظاهرش معلوم بود خ م یحج یول   کیکتاب کوچ  هی  دمیکه د رون یب دمشیزحمت کش به

 رو باز کردم.. 

 پرفسور جان الرنس(  ی)دفترچه شخص 

  زدیاز باال اومد..داشت صدام م ایل یرو نگاه کنم که صدا گه ید ی بود که صفحه اولش نوشته بود..خواستم صفحه ها ی زیتنها چ نیا

 که برم ..
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رو   یکتاب  ن یبگم همچ ایبه ل  خواستمیو رفتم باال...نم  فمیدفترچه رو بخونم...اونو انداختم توو ک نی ا د یبا گفتیبهم م ی حس هی

 کردم و به سمت خونه راه افتادم....  یخدافظ ایسرجاش..رفتم باال و با ل  رمشزا یم  ارمیبرداشتم...بخونمش م
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 که قرار بود توو خونه شروع بشه آماده کردم...  یجنگ اعصاب یرفتم و خودمو برا اده یخونه پ تا

روبرو   یتا گاو وحش6هال که شدم انداختم رفتم داخل خونه...وارد  د ی آروم از راه پله ها باال رفتم و کل یل یخ دمیخونه که رس  به

 .. رونیشدم)خخخ(واال کم مونده بود دود از سرشون بزنه ب

 و لبخند رو بهشون گفتم:  ی خونسرد با

 سالم بروبچ خون آشام_

   د یترک  یواقع  ی که گفتم ساشا به معنا نویا

خراب شده ات رو جواب   یو اون گوش   رونیب  یر یخبر از خونه م ی ب یوقت   یفهمی م چی...ه ی تو اصال عقل دار وونه ی:دختره دساشا

..از   م یاون عقلتو به کار بنداز ...از صبح نصف شهر رو گشت کمی نیممکنه چن نفر نگرانت بشن...مثل بچه ها رفتار نکن سو ید ینم

ت بکش اخه دختره ناقص العقل  سالم...خجال یگ یو با لبخند ژکوند م   نیم که االن خانوم اومد یشدن بود وونه یدرحال د ینگران

 ... یو خونسرد باش  ی لبخند بزن نکه یبکن نه ا ی معذرت خواه  ه یکارت  نی..خجالت بکش و حداقل بابت ا

بگم که با   یز ی....اومدم دهن باز کنم چشهیپررو تر م نیا گم ینم یچیه  یها..ه گه یداره به من م   خوادی دلش م ی پسره هرچ نیا

 ...که زد الل شدم ی ادیفر

 !!!!!!... ؟یبود ی نگو فقط خفه شو و بگو تا االن کدوم گور یچیه سسی:هساشا

...فقط تونستم بهش  دنیرو گرفته بودم سر باز کرد و اشکام شروع کرد به بار دنشیترک یکه از صبح جلو   یاخرش بغض ادیفر نیباا

 کردم....  ه یحکم بستم و پشت همون در سرخوردم نشستمو گرسمت اتاق...در اتاقو م  دمیینداره و دو ی ربط چ یبگم به توه

 خوابم برد....  یکردم که از خستگ  ه یگر  اونقدر

 

#part52 



 دختر ماه 

52 
 

 

 شدم...  داریرو صورتم از خواب ب ی دست کس  ینوازش ها با

 ... زنهی کنارم نشسته و لبخند م دمیرو د  یباز کردم و پر  چشمامو

 ی شد  داری:باالخره بیپر

 ساعت چنده؟_

 صبح 9:یپر

 باش_

 گفت   یسکوت بود که پر  نمون یب ی ا قه ی دق پنج

 ؟؟ یازم ناراحت ینی:سویپر

 نه_

و   م یرفتیباور کن اگه دنبال ساشا نم یول   یتنهات گذاشتم ناراحت شد  نکه یبابت ا دونم ی...مخوامیمعذرت م روز ی: بابت د یپر

 ... شد یبد م ی لیکه خ  کردیم  یکار  ه ی م یکردیکنترلش نم

 رو فراموش کردم توهم فراموش کن..  روز یمن د ینداره پر  یبیع_

 ی خوب نقدری:قربونت برم من که ایپر

 نگفتم  ی زیزدم و چ  یلبخند 

 ن؟ی:سویپر

 جانم_

 رفت،ساشا اومد توو اتاق... ی پر نکه یکارش داره...بعد ا  رونیگفت بره ب یاومد توو اتاق و به پر  اریبگه که سام یز یخواست چ یپر

 اخم کردم و چشم ازش گرفتم..  دم یکه د  اونو

 بودم...  ریدلگ  یلیخ  شبشیاز ساشا بخاطر رفتار د ی ناراحت نبودم ول هی بق از
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 ... یحرف  چیشد بهم بدون ه رهیکنارم نشست و خ اومد 

 ...شدم به پنجره..  رهینگفتم و خ یز یچ منم

 که ساشا سکوتو شکست   شدمیسکوت داشتم کالفه م ن یم10بعد 

 ن؟ی:سوساشا

 ندادم  یجواب

 جان نی:سوساشا

 بله_

 ؟ی:ناراحتساشا

 نه_

از   زدموی که م یی حرفا ارینگران شده بودم و اخت یل ی..باور کن خ شبمیبابت رفتار د  خوامی..معذرت م  ی ناراحت دونمی:من که مساشا

 دست داده بودم... 

سرم داد بزنه بخاطر   ی اونجور دادمیبهش حق نم ینگرانشون کردم و رفتارمم درست نبوده ول  یل یخ دونمیم دادم یحق م بهش

 نگفتم..  یزیچ نیهم

 خانوم؟ نی:سوساشا

 هوم_

 ..بگم غلط کردم خوبه...گهیقبول کن د خوامی:معذرت مساشا

 بخشمتیشرط م هی فقط به  خوام ینه غلط کردم نم_

 ؟ی:چه شرطساشا

 ..قول بده سرم داد نزن  چوقتیه گهید_

 زد و گفت  یلبخند  ساشا

 ؟ یسرت داد نزنم حاال اشت گهید دم ی:باش قول مساشا
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 اره _زدم و گفتم  یلبخند 

 ...میصبحونه بخور م یبخند حاال هم پاشو بر شهیهم نی:افرساشا

   ام یاب بزنم م هی باش تو برو صورتمو _

 ها..  ی ای:باش زود بساشا

 ....رون ی بلند شد و رفت ب بعدشم
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 ... رونیب می صبحونه به ساشا گفتم که اگه وقتشو داره بعد صبحونه باهم بر زیسرم

 ازش سئوال بپرسم راجب قدرتم،خانوادم،خودم... خواستمیم

 

 قدم زدن   می شروع کرد  رونیب م یساشا از خونه زد با

 م؟یببر  یخوا یکجا م رون یب یخانوم مارو آورد  نی:خب سوساشا

 .. میراحت حرف بزن م یبتونجا خلوت که  ه ی میبر_

 پارک؟؟  می:هوووم!!برساشا

 و حرفامون رو بشنون..  ننمون یجا بب  هی بالدازار همه جا هستن ممکنه  یجاسوسا نینه خودتون گفت_

 پس؟؟  م ی:خب کجا برساشا

 کتابخونه  میبر_

 :کتابخونه!!!!ساشا

 واسه حرف زدن..  ه یخوب یجا نشی زم ر یکتابخونه شدم ز  ه ی من رفتم عضو  روز یاره د_
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 می:باش برساشا

 ...میبه سمت کتابخونه راه افتاد باهم

نگفت فقط   ی زیهم چ ای..لمی اون کتابا رو مطالعه کن کمی ن یزم ر یز میبر  می خوایسالم کردم و بهش گفتم م ایبه ل م ید یرس  یوقت  

 کمکتون کنم..   شمیخوشحال م نیداشت ی گفت اگه مشکل

 .. میراه افتاد نیزم ریو با ساشا به سمت ز  میکرد تشکر

 ن؟؟ یزم ریچرا ز نی:سوساشا

اون اطالعات به   د یکنن،شایم ینگهدار  ن یزم ر یحرف زد و اطالعاتشون درمورد افسانه ها رو ز شهی هم شلوغه و نم نجا یچون ا _

 دردمون خورد... 

 :اهاساشا

 کال اون دفترچه رو فراموش کرده بودم...  شبی اومد من از د  ادمی دفعه ی میکه شد   نیزم ریسالن ز وارد

 بخونمش.. د یخونه با می رفت ی وقت حتما

نباشه که واسه کتاب خوندن   عیاومد ضا دفعهی ایکه اگه ل ز یم ی رو میو چن تا کتاب هم گذاشت می ها نشست یصندل ی رو

 .. میومد ین

 کرد و گفت  کی به من نزد شویو صندل ساشا

 .... م؟؟ی حرف بزن یخانوم من درخدمتم ..قراره راجب چ نی:خب سوساشا
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 چشماش نگاه کردم و گفتم به

 ی پنهان نکن ی زیو چ ی بهت فقط لطفا بهم قول بده که طفره نر گمیم_

 ؟ یخوایم یچ نی:سوساشا
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 قول بده بهم  _

 که   یبدون یخوایم یراجب چ دونمی:اخه من نمساشا

 قول بده تا بهت بگم _

 نگه ..  ی دروغ چی چار قول داد که هبه نا ساشا

 گفتن؟ یم ی بچه ها چ روز یساشا د_

 گفتن؟؟؟یم ی:چساشا

 اع ساشا؟!!!_

 گفتن؟؟ یم ی:خو چساشا

 ؟؟ یبه من بگ  د یبا ویچ_

 :اهاساشا

 نکرد و شروع کرد به حرف زدن..  یموضوع سئوال بپرسم چون اعتراض نیراجب ا خوام یکه م  دونستیم انگار

رو کامل    روش یجفت که با بودن اون کنارش قدرت و ن  هی جفت داره... هی موجودات  ه ی ..دخترماه هم مثل بقنیسو نی:ببساشا

  شون یراجب زندگ ادیبودن و ما ز شیقرن پ  نیواسه چند   گهید ی که به وجود اومده...اون دوتا یدختر ماه هست ن ی..تو سومکنهیم

سر اصل   رمیکنم پس م ی نیمقدمه چ د ی با یچجور  گه ید  دونمینم نی به ما داده...سو گر جادو هی اطالعات رو  نی..همه ا میدونینم

دو فرد که هرکدوم    نیشده هس که دختر ماه فقط ب ن ییاز قبل تع نیا  ی نی...یدو موجود جفتت رو انتخاب کن نیب د یمطلب...تو با

 همون جفتش رو انتخاب کنه...  ایهمسرش  تونهیمتفاوت هستن م یموجود 

 !!!م؟یوون یجفت مگه ما ح یگ یچرا فقط دونفر؟؟بعدشم چرا م_

  ی به جز اون دو نفر که خدا  تونهی...و جواب اون سئوالت ..افسانه ها گفتن که دخترماه نممی دار یوانی ح یخو  ییجورای:خب ساشا

بگم تا   نمی...و البته ا یکن ی از اون دونفر زندگ یکیبا   یتونیتو فقط م ی ن یبشه ... یا  گهیالهه ها براش انتخاب کرده عاشق کس د

 .. کنهینم دایو قدرتت تکامل پ  ی فیضع ی جفتتو انتخاب نکن

  ی کنم به جنس مخالف...ول دایپ ی دوست بشم و عالقه ا ی موضوع من تاحاال نتونستم با کس نیبوده ...بخاطر هم نیموضوع ا پس

 هستن؟!!!  یاون دونفر ک
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 ساشا؟_

 :بلهساشا

 هستن؟؟  یاون دونفر ک _
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 ...یجوابشو بفهم د یسئوالتو بدم...خودت با نیجواب ا تونم یمن نم نی:خب سوساشا

 بگو که منم بفهمم..   یجور هی  کنمیخواهش م ی زنیساشا چرا مبهم حرف م _

 هستن.. ی که اون دونفر ک  یشیروز متوجه م ه یبهت بگم ..خودت  تونمی:باور کن من جوابشو نمساشا

 ..گهی جواب د ی سئواله ب ه یبازم  اه

بگه ..اگه خودمم خفه   یز ینخواد چ یساشا وقت ن یمدت متوجه شده بودم ا ن یتوو ا ی جواب ول یب  ی سئواال نیشدم از ا وونهید

 نداره...  دهیپس اصرار فا گهینم یز یکنم چ

 .. کننیم وونم ی جواب توو ذهنم د  ی ب یسئواال ن یزودتر متوجه بشم وگرنه  ا دوارمیباش ساشا فقط ام_

 ..یفهمیم  ی :مطمئن باش به زودساشا

امواج و ناآروم   خوام ینم چوقت ی که ه ییایاز جنس آرامش..در ییای...درنداختیم  ایدر  ادیمنو  شیآب ی..چشمارهیچشماش خ توو 

ساشا به   یچشما یا یتوو ذهنم خُل شدم رفت..اخه بگو در  گمیم ی من دارم چ سای..وایآرامش بگ  ایدر  نیاز ا شهیهم خوامیبشه ..م

کننده،رو به   وونه یافکار د نیکن..برا دور شدن از ا  یر یشدنم جلو گ وونه ی خدا خودت به من صبر بده و از د ی داره وا ی من چه ربط

 دمیساشا پرس 

 سالته ؟؟ 26تو واقعا_

 ..!! نهیا می:سن ظاهرساشا

 !! ؟یچ ینی!!!!یسن ظاهر_

 سالمه.. 226من   ی نی ی قبل همشون اضافه کن2  هی د یفقط با یول  ی دونیما هممون سنمون همونه که تو م نی:ببساشا
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 !!!!! ؟ 226!!!!! یییییییییچ_

 میشد  ل یتبد  شیما هممون دو قرن پ ی کنیتعجب م  نقدری:اره خب چرا اساشا

 ن یریاوه شما ها چقد پ_

 ..گهی:حاال دساشا

 ساشا منم خون آشامم؟ یراس _

 .. یکه جفتتو انتخاب کن ی فهمیم  یسئوالت رو وقت نیجواب ا نیسو نی:ببساشا

 اش و گفت   ی نیگذاشت رو ب  سیبپرسم که ساشا دستشو به عالمت ه ی زیچ خواستم

 خونه  می..پاشو برگهیسئوال بسه د نی:سوساشا

  یعالم سئوال دارم..اصن الک ه یاخه من هنوز  ی کجا رفت مون ی...مرونین زد بمات من بلند شد و از سال افهیهم بدون توجه به ق بعد 

 ...ریپ تِی تلبیب اس یگفتم چشمات در
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 وبه سمت باال رفتم...  رونیشدم و منم از سالن رفتم ب بلند 

  انه ی دهیدوست منو د  دمیرفتم و از پرس  ایل  شی..پدمیساشا رو ند  یدور گشتم ول ه ی کتابخونه رو با چشم   یهمه جا دمیکه رس  باال

 کردم...  ی خدافظ ایگفتم از ل ی باشه ا  رونیکه اونم گفت رفت ب

که   نی..رفتم کنارش و منتظر موندم حرف زدنش تموم شه...باالخره بعد چن مزدیبود و با تلفن حرف م ستاده یدر وا یجلو ساشا

 بهم انداخت و گفت   یتلفنو قطع کرد برگشت نگاه

 خونه من عجله دارم  می برگرد یبا تاکس نیو:س ساشا

 ؟ یعجله دار یواسه چ   یباش ول_
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  ییجا ه ی  میبر  د ی:با بچه ها باساشا

 نپرسم کجا؟ نکهیا ین ی ییجا هی_

 قای:دقساشا

 باش_

مشکلو   نیزمستونا ا شهی...همکردیحالمو بد م ی گرم تاکس  ی..هوامیباالخره واسمون نگه داشت و دوتامون عقب نشست یتاکس هی

  نییدادم پا نو یماش  شه یخورده ش  هی...شهی حالم بد م کننیم اد یز نویماش   یبخار یدما نکه یبخاطر ا شم یم  نیسوار ماش  ی دارم؛وقت

 !!!!!یکه بتونم تحمل کنم...راست

 ساشااااا؟!!!_

 گفت بهم رفت و  ی زده ام برگشت نگام کرد که خندم گرفت..چشم غره ا رتیبلند و خ یتعجب بخاطر صدا با

 :بعلهساشا

 وقت  ه ی..اخراجمون نکن م ی ریدانشگاه نم گه یچرا ما د_

 کرد و گفت  یخنده ا ساشا

  ی نقشه بود واسه توهم مشکل ه یاون دانشگاه واسه ما که فقط  شه ینم یچ ی ...نگران نباش هنیدرس افتاد ادهی:چه عجب شما ساشا

 ... یکن  دایپ یازیدانشگاه چون فک نکنم به مدرکش ن ی نر گه ید  یتون ینداره م

 رو عشقه..  یکاریب  نیباو هم الشیخی...بکاری چ خوامیاون مدرک دانشگاه رو م گهی...من د گفتایم راس 

 .... میباهم به سمت خونه رفت ی حرف چیداد و بدون ه ویساشا پول تاکس مید یکه خونمون اونجا بود رس  یابونیسرخ
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 شکار... رن یکه گفت م دم یشن یفقط لحظه اخر از پر رون یبچه ها همه با عجله رفتن ب  مید یکه رس   خونه
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اون   ادهیخودم بودم که   االتی...حوصله فکر کردن هم ندارم ..توو خکنم یمگاه م  واری االن توو اشپزخونه نشستم و به در و د منم

 رات پروفسور افتادم...دفترچه خاط

 ...رونیب دمی کش فم ی رفتم توو اتاق و دفترچه رو از توو ک دم ییدو عیسر

 رو تخت و دفترچه رو باز کردم و شروع کردم خوندن.... نشستم

 )خاطرات جان الرنس(

بزرگتر از   یل یخ یشه ولدندون با ه ی ومد یجلب کرد..به نظر م  وار ید  ینظرمو رو یز ی)امروز که درحال مطالعه در کتابخونه بودم،چ

 دندون انسان بود... 

  ی تق یسمت خودم،صدا دم یتا اونو کش یبردارمش ول وار ید ی رو بدنش و خواستم از رو دمیشدم و رفتم سمتش ..دستمو کش بلند 

 در باز شد... ه یکه پشت اون دندون بود مثل   یواری اومد و د

 درست کنن؟!!!!!!!  ی مخف وار ید د یکتابخونه با  هی کردم؛چرا توو  رتیح

 نشد..نتونستم ...  ی رو فراموش کنم ول نجایبشم و بدون دردسر ا میحس کنجکاو الیخی ب خواستمیم

راحت به سمت اون در   الیپس با خ ومد ی نم نییپا یکتابخونه مشغول مطالعه بودم  کس ن یزم ریکه من در ز یی وقتا خداروشکر

 رفتم و داخلش شدم... 

  زیو البته تعجب برانگ  زیکه واقعا شگفت انگ   دمیرس  یی اون راهرو تموم شد به جا یوقت  ی نبود ول کی ارراهرو ت ه یجز  یز یچ اولش

 بود .... 

در قفس بودند که راجبشون   ی ؛اونجا چند موجود افسانه ا ی معمول شگاهی آزما ک یبزرگ بودم..البته نه  شگاهیآزما ک یدر وسط  من

 افسانه ها خونده بودم....  یدر کتاب ها

 بود....  ریشدن د  م یقا یبرا گه ید ی ول  دمیاز پشت سرم شن یی پا یبه اون ها بودم که صدا ره یخ رت یتعجب و ح با
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  د یطول نکش اد یبگه که البته ز یز یچ هیبودم و منتظر بودم   ره یکه با صاحب کتابخونه روبرو شدم...بهش خ ه یک  نمی بب برگشتم

 بهم گفت  

 پنهان کرد..  وی زیچ شه یاز تو نم دونستمیراز داره..م ه ی نجا یکه ا ید یکتابخونه:پس باالخره فهم صاحب

   ؟یکرد   دایموجودات رو از کجا پ نیا ؟اصال یدرس کرد ی چ یرو برا نجای:اجان

خودت و خانوادت رو به طرز   یزد  یموضوع به کس  ن یراجب ا یاگه بفهمم حرف ی ول گمیکتابخونه:به موقعش بهت م صاحب

 .. کشمیم  یعیفج

 اون و موجودات اطرافم بودم.....(  یمن واقعا هنوزم مات حرفا  یبهم زد و برگشت رفت...ول یلبخند 

 از کردم..... بالشتم گذاشتم و رفتم در ب ریدر اومد...کتاب رو ز  یبزنم صفحه بعدش رو بخونم که صدا خواستم

...همشون خوشحال  نامیدر بزنن...انگار من دربان ا  د یدارن چرا هردفعه با د یکه کل  نایا دونمیها بودن که برگشته بودن...نم بچه

محل نداد بهم و به   ی رفتم که البته ناگفته نماند کس ی ..بهشون چشم غره ا دن یخند یم گفتنیکه م  یبودن و به مزخرفات 

 رم یحال شمارو بگ   ی چجور دونمیو رفتم توو آشپزخونه...االن م دمش  الشونی خیادامه دادن..ب دنشونیخند 

  یاز خوشحال  نهیبیعاشق فسنجون و هروقت فسنجون م یپر  دونستمیفسنجون رو اماده کردم و شروع کردم به پختن غذا....م  مواد

 عر بزنه..  ی ز ناراحتا کنم یم ی کار ه ی من  ی ول  ارهیبال درم

 و نقشم خراب شه... نجایا ادیب ی نرفتم که مبادا کس رون یپخت کامل غذا از اشپزخونه ب تا
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کردم ...پنجره رو    میقا نتا یرو هم توو کاب ه یبشقاب برنج و خورشت گذاشتم رو گاز و بق  ه یغذا کامل پخت..فقط اندازه  نکهیا بعد 

 ونه پخش شه... غذا خوب توو خ یبستم که بو 

 غذا روهم اوردم و نشستم ...  زیساالد و دلستر اوردم گذاشتم رو م خچالیتوو  از

اومدن توو   ی کی یکیکه همشون   د یطول نکش  ادیبه بشقاب که صدا بده اونا متوجه بشن...ز زدمی قصد قاشق و چنگال رو م از

 اشپزخونه ... 
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 شد  ینجوریچشماش ا ید یتا فسنجون رو د  یپر

 زدم و مشغول خوردن شدم..  ی طانیلبخند ش   هی  منم

 نشستن منتظر چشم دوختن به من..  زی پشت م اومدن

 !!!! ن؟؟یکنیچرا نگاه م هیچ_

 ما کو پس؟؟  ی:غذایپر

 ن؟؟ یخوریمگه شماها غذا م_

 م ی خوری:پ ن پ نمآرزو

 فقط برا خودم پختم ..  نیخوریچه بد ...من فک کردم شما ها نم ی وا یا_

 میخوای.. ما غذا میچ ینی:اریسام

 گه یبراتون د ارنیب  یز یچ هی  نیزنگ بزن  نیبر_

 .. م ی خوریتو م یهمه باهم از غذا گهینکن د ت یاذ نی:سویپر

 بخورم  تونمینم یدهن  یعمرا من غذا_

 :باشه نخور یپر

 بهش حمله کردن...نخورده ها  ی سومال ی و مثل گشنه ها  زیبشقابه منو برداشت گذاشت وسط م بعدشم

..... اونا کامل که غذا رو خوردن )البته ناگفته نماند کم مونده بود بشقابم   گرفتمیم یغذا نبود که االن حالتون رو اساس  واقعا  اگه

 رفتن..  رون یاز آشپزخونه ب ح یمل ی بخورن..(با لبخند ها

 ... رونیپزخونه زدم ب بزرگ پر برنج و خورشت واسه خودم آماده کردم و از اش  سید  هی زدم و رفتم  یطانیلبخند ش  ه یباز  منم
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 .. دنیخند یو م زدن ینذاشته بودن من غذا بخورم داشتن باهم حرف م نکهیخنگوال خوشحال از ا اون

واقعا   نای ا افه یغذا رو گذاشتم رو پام مشغول خوردن شدم...ق ینینشستم و س  ی رفتم مبل کنار پر ی و مجلس  کیش  ی لیخ منم

  شد ینم یول  م ید یترکیمتر باز و چشما قد گردو گشاد شده بود....کامل غذامو خوردم...واقعا داشتم م  هی بود همه دهن ها  یدنید

 ... گهینخورم د

 توش... ره یمگس م  نیکه خوردم برگشتم سمت اونا و گفتم ببند  مویدنینوش 

 شد ..  بمیچشم غره نص هی  یحرفم به خودشون اومدن نفر  نیا با

 گرفتم و گفتم :  یشیردن حرف بزنن پدهن باز ک تا

 بخوره.. تونهیکه مونده رو م  ییزودتر برسه آشپزخونه اون غذا یهرک_

  نقدریبودم ا ده ید لمایرفتن که حس کردم باد اومد...تو ف ی رفتن آشپزخونه =/جور  یحرفم همشون با سرعت باور نکردن نیا با

 کرده بودم...  رتیاالن بازم ح  ی سرعت دارن ول

 خوب سرکارشون گذاشتما چون به اندازه همشون غذا مونده بود....  یول خخخخخ

 ...ومد ی جر و بحثشون م یصدا

 .... شد یم ده یخوب د  ی لیاونا رفتم تو اتاق...امشب ماه کامل بود و از پنجره اتاق خ الیخی کردم و ب  یا خنده

 شدم به ماه...   رهیو خ  دمیتخت دراز کش رو

و    یحرف بزن یتونستیکاش تو م  دونمی..خودمم نمرمیگ یم ی که من از تو انرژ  گنیکه من الهه توام؟!!راس م  گنیمراس  ینی_

  نیا تونستمیاز وجود تو هس..کاش م یوجودم جزئ  کنمیحس م کنمی...االن که بهت نگاه م ی...به دخترت کمک کن یکمکم کن 

 قدرت رو زودتر درک کنم.... 
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شما از اون روز که من قبول کردم   یمردممون رو نجات بدم ول ه یخانوادم و بق تونمیاگه من قبول کنم م ن یبچه ها شما گفت_

 خودمون؟؟!!!  نیبه سرزم  میری..چرا نمنی د ینم حیدرباره قدرتم بهم توض  ی...حت ن یزدن  یحرف چیه

 حرف زد..  اریبهشون بگم سام ی زیچ ه ی تا خواستم دهن باز کنم و   کردنیساکت بودن وفقط بهم نگاه م همشون

کمکت کنه..ما    تونهیهس که م ی پسر ه ی یول   میکمکت کن م یکه بخوا می دونینم یز یتو چ یما راجب قدرت ها نیسو نی:بباریسام

 واسه کمک کردن به تو...   شمونیپ اد یم ندهی...اون تا چن روز امیو ازش کمک خواست  میبه اون خبر داد

 ه؟ یاون پسر ک_

 ..یهست  یکه بهمون گفت تو چ  ی :پسر همون جادوگراریسام

 اد؟ یب نیخب چرا به همون جادوگر نگفت_

 :اون جادوگر مرده اریسام

 چه بد..  یوا_

 بهتر از پدرشه...  یلیراحت باشه چون پسرش خ التیتوخ ی ..ولمیمتاسف شد  یلیخ  مید یشن ی :اره ما وقتاریامس 

 خودمون؟؟  ن یبه سرزم میگردیباش..خب چرا برنم_

 ساشا جواب داد..  ندفعهیا

و قصد   یبالدازار بفهمه تو وارد قلمرو خودت شد  نکهی..به محض ایو اماده بش  یاریقدرت هاتو به دست ب  د ی:چون اول تو باساشا

 ببرتت... ن یتا از ب کنهیم ی ،مطمئن باش هرکار  یاونودار  ینابود

دلتنگشونم    یلیخ کنم یحس م یول  دمیپدر و مادرم تا حاال ند  نکهیزود بتونم خودمو کامل کنم..باا ی ل یخ دوارمیاها باش پس ام_

 .. ییییلیخ

 دمیوقته خانواده هامون رو ند  یلیماهم خ   می کنی:درکت مآرمان

 ....خواس یم  ییو بلند شدم به سمت اتاق رفتم دلم تنها دم یکش یآه
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کنم تا از    کاریچ نم یانداختم که بب ی...به اطراف اتاق نگاهگهیشدم د  وونهی د اد یو فکر کنم..از فکر کردنِز نم یبش خواستینم دلم 

 باز نرم توو فکر که چشمم به بالشتم افتاد... یکاریب

  ی زیکرده بود تا چند روز چ دایرو پ شگاهیکه آزما  یبرداشتم و بازش کردم...انگار از اون روز   رش یرفتم و کتابو از ز سمتش

 واسه پنج روز بعِداون اتفاقه..   خشیننوشته بود چون صفحه بعد اون تار

 )دفترچه خاطرات جان الرنس(

نبود   یبد  شنهادیمشغول به کار بشم..راستش پ شگاهیداد که باهاش توو اون آزما  شنهادیکتابخونه بهم پ س ییر مور یس  یقا)امروز ا

  ن یرو از هم شنهادش ی...قبول کردم پارهیاون موجوادت رو از کجا تونسته ب ای  کنهیم کاریچ شگاهیبدونم توو آزما خواستی..دلم م

تا قدرت هاشونو    میکن دایپ یراه  د یانسان ها خطرناکن و با ی ایدن  یموجودات برا نیکه ا  گفتی...اون ممیامروز مشغول به کار شد 

قدرت شفا دهنده   د ی....درجوابم گفت شاشون؟؟یکشینم یقدرت ها  نیچرا با هم دمی..ازش که پرس مشونیو بعد بکش میریبگ 

 ...  میشناس یرو نم نایاداشته باشن و بتونن زنده شن..ما که 

 بود ..(  ی به نظرم درست و منطق حرفاش 

 صفحه حرفاش تموم شد ...زدم صفحه بعد و دوباره شروع کردم خوندن..  نیا توو 

 ...  مید ینرس  یز یهنوز به چ ی ول  میخوند یمختلف رو م ی و کتاب ها  میبود شگاهیداخل آزما  موریس  یچند روز دائم با آقا  نی)توو ا

  یبهشت ول گنیکه همه بهش م ی ا اچهیدر  یها  یاز پر یکیاز الف ها بودند... یتعداد  دمیکه من فهم  ییموجوادت تا جا اون

جادوگر که طبق   کیمرگ ..  ینی و پا گذاشتن به اونجا از جنگل ممنوعه اس   ینتونستند تا حاال اونجا برن چون قسمت ی مردم عاد

 ... رانِادگبرتره ج ی از نژاد ها یکی مور یگفته س 

  ی کنن پس چجور ی م ی موجودات طبق گفته افسانه ها همه در جنگل ممنوعه زندگ نیبود؛ا بیعج یل یخ نجایا ی زیچ ه ی ی ول

 کار اشکال داره من مطمئنم... یجا ه ی تونسته بره اونجا و سالم برگرده... موریس 

 

فرمول درست    نیفقط خدا کنه ا  میاون موجودات رو نابود کن میبتون نیبا ا د یبرسم که شا یفرمولِ احتمال ه یتونستم به   امروز

 ...( کنمیم دایپ یکار رو انجام بدم شهرت جهان نیاگه بتونم ا گهیم مور یکه س  ی ..اونجورمیباشه و ما به هدفمون برس 

 بود...  یبعد خال یها صفحه 

 بهش گفت اصال دفتر خاطره...  شهیمگه م  یچرا..دفترخاطرات سه صفحه ا  اخه
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 که بخواد مردم رو سرکار بزاره...   ضهی ادم مر ه یهمش کاره   مد یشا

 ننوشته...  ی چیه گه یچرا د ته یاگه واقع  ی...ولتهیواقع نایا گفت یبهم م یحس ه ی ی ول

موضوع ها و احتماالت فکر  ه یبعد به بق  کردهیم  ای کنه یم  یشهر زندگ نی به اسم جان الرنس توو ا یبفهمم اول اصال پروفسور  د یبا

 کنم... 

هس   کایگه در امر ی راجب جنگل ممنوعه ا یل یبه اون جنگل رفته...منم خ موریس  ی باشن واقعا چجور ت یواقع نا یا اگه

 بره اونجا امکان نداره زنده برگرده...  ی...هرکدمیشن

 فقط جان بتونه بده...  د یسئواال رو شا ن یخاطرات واقعا مبهمه و جوابه ا نیا
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کفش اسپورت    هی ...موهام محکم باال سرم بستم و ی...شلوارکتان مشکدمیکت کوتاه چرم پوش   هی شدم رفتم سمت کمد.. بلند 

 که با ورود من ساکت شدن و به من نگاه کردن...   زدنیپام کردم و رفتم تووهال...بچه ها داشتن حرف م یمشک

 ؟؟ ی:کجا به سالمتساشا

 ...گردمیدارم زود برم یکار  ه ی رون یب رمیم_

 ...رونی بدم از خونه زدم ب دنیبهشون اجازه حرف زدن و سئوال پرس  نکه یهم بدون ا بعد 

 .. کردهیپروفسور اونجا کار م د یراه افتادم شا نجای ا یمرکز  شگاهیسمت آزما به

 گذاشتن برم داخل...  ی با هزار دنگ و فنگ و دروغ باف دمیرس  ی وقت

 و بعد کسب اجازه وارد اتاق شدم... شگاهیازما تیریسمت مد  رفتم

  یقا ا هی بزرگ وسط اتاق بود که  زی م هی ...کردیم ت یبود و چشمو اذ د یکه اونجا بود سف  ی زیبود که البته رنگ هرچ ی بزرگ اتاق

 اون نشسته بود و منتظر به من زل زده بود...  ی رو یریپ

 .. نمیجلو و سالم کردم و اونم تعارف کرد که بش رفتم

 .. ریمد  یاقا د یببخش_
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 هستم..  س یلیحرفمو ادامه بدم و گفت:تام و نذاشت

 مزاحم شما شدم...   یسئوال ه ی ی هستم و برا نی..من سوسیل یو ی اوه خوشبختم اقا_

 در خدمتم.. د ی:بله بفرمائسیلیو

 کنن؟ یکار م  نجایبه اسم جان الرنس ا ییاقا_

 نشست.. سیلیو  ی اقا یتو چشما  ی حرفم حس کردم غم نیباا

 .. کردیکار م  نجایا یزمان هی دوستان من بود..بله  نی از بهتر یکی:اوه جان..سیلیو

 االن کجان؟؟ _

 شده.. د یناپد  ی بیساله که به طرز عج4  ک ینداره ..نزد یازش خبر  ی چکی:هسیلیو

 و اون موجودات ربط داره..   شگاهیآزما ه یمربوط به قض ینیشده.. د یناپد  یچ  ی نیحرفش جا خوردم.. نیباا

 زدم... رون یاز اونجا ب یانداختم و بعد تشکر و خدافظ   سیلیو  ی به آقا یناراحت نگاه

 حرف بزنم...  مور یس  یکتابخونه اقا س ییبا اون ربشه  د یکنم شا دایپروفسور نتونم پ اگه

 برم بااون حرف بزنم..... د یبا اره
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 نشسته بود و مشغول کتاب خوندن بود..  زی پشت م دمیرو د ا یکتابخونه که شدم ل  وارد

 سمتش رفتم..  به

 ا یسالم ل_

 جواب داد  یی رو لباش نشوند و با خوشرو یلبخند پهن د یباال اورد و تا منو د سرشو

   ی خوش اومد  زم ی:سالم عزایل
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 ..چخبرا  یمرس _

 س ین ی:خبرایل

 ..نمیبب و یکس نجایوقت ندارم فقط اومدم ا  ادیمن ز ایاومم ل _

 ؟ ی:کایل

 نجا یا سییر_

   زم یدر حال حاضر منم عز  نجایا سیی:رایل

 ؟ یگ ی!!!!راست م؟ییچ_

 :اره چرا دروغ بگم اخه ایل

 ؟ ی چ موریس  یاپس اق_

 پدر من بود  موریس  ی:اقاایل

 !!! سین گهیاالن د  ی نیبود؟!!!_

 نگفت و ساکت موند.. ی زیچ ایل

 نم؟ یبب تونمیپدرتو کجا م ایل_

 ...دونمی:نمایل

 !!!!!! دونم؟ینم یچ ینی_

 ازش..  میندار ی زده ...خبر  بشیساله که غ4:پدرمایل

 داره..  شگاهیبه موضوع آزما  ی ربط نایشدن ا د یمطمئن شدم که ناپد  گهی شده!!!! د د یهم همراه پروفسور ناپد  موریس  ی نی...ییییییچ

 .. خوامیکتاب م  هی  نیزم ریز  رمی من م ایل_

 :باش برو ایل
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از اون دندون که توو   یها رو گشتم اثر  وار ید  یرو  ی ...وارد سالن که شدم هرچ ن یزم ر یسمت راه پله و باسرعت رفتم ز دم ییدو

 نکردم...  دایکتاب نوشته شده بود پ

 زنگ خورد.. م ی...توو فکر بودم که گوش زیو سرمو گذاشتم رو م ی صندل ینشستم رو  د یناام

 بله؟ _

 خونه  ایزود باش ب  یی کجا نی:سویپر

 چرا؟_

 :چون مت اومده  یپر

 گه؟؟ ید  هی مت؟مت ک_

 کمکت کنه  اد یکه قرار بود ب  ی:همون پسر یپر

 ..  امیاها باشه االن م_

با   تونم یشد..خوبه مت اومد و حداقل م  دایهم پ ی د یام ه ی ی د یهمه ناام نیزدم ...خداروشکر بعد ا  یقطع کردم و لبخند   ویگوش 

 بهتر بشناسم... مو یکمک اون خوده واقع

 کردم و به سمت خونه رفتم...  ی خدافظ ایل با
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 .. دنید یم لم یو آرزو رو مبل نشسته بودن و ف  ی خونه که شدم بچه پر وارد

 سالم_

 ی :سالم ..اومد آرزو

 :نه هنوز تو راهه یپر

 :هرهر بانمکآرزو
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 خواست جوابشو بده که گفتم  یپر

 .. نیدعوا نکن_

 بهشون رفتم  یچشم غره ا  و

 اومده؟؟  نی که گفت یپس کو اون پسر _

 :با پسرا رفتن توو تراس..یپر

 با اونا نزدم و رفتم سمت تراس...  یرفح گهید

 ... زدنی نشسته بودن و حرف م پسرا

 جوابمو دادن و مت از جاش بلند شد و اومد سمت من..  ی کی یکیکردم که توجهشون به من جلب شد...  یسالم

 .. ی:چقدر بزرگ شد مت

 ؟ یبود ده یمگه شما منو د_

 :بله بانو مت

 اها باش..._

زد رو   یچون دستمو گرفت توو دستش و بوسه ا  د یکنم که انگار خودش فهم کاریچ د یبا دمیدراز کرد سمتم ..نفهم دستشو

 دستم..

 و گفت   د یام رو کش ی نیو ب د یخند  وونه یرفتم که اون د  یعقب و بهش چشم غره ا دم یدستمو کش عیسر

 :اخم نکن کوچولو.. مت

چرا   دونم ینم دمیداره...اخم ساشا رو که د یشون یرو پ یظ یاخم غل دم یناخودآگاه به ساشا نگاه کردم که د ه یخودمون نقدر یچرا ا نیا

 ..توو دلم نشست..دلم نخواست که ساشا اخم کنه و ناراحت باشه  ی بیغم عج دفعهی

 رفتم کنار ساشا نشستم و گفتم   هی توجه به مت و بق بدون

 یر یگ ینم لیتحو  ؟امروز یخوب_

 بهم انداخت... ینگاه م ین ه ینگفت و فقط بااخم  یزیچ ساشا
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 ؟؟ یساشا باتوام ها..خوب_

 به طرفم برگشت و گفت  تیبا عصبان ساشا

 .. ینه..مگه دکتر  ای:به توچه که خوبم ساشا

ازم   ینجوریکردم که ساشا ا  یزدم..کار یکرد مگه حرف بد  ینجور یهم پا شد و رفت داخل...مات موندم...ساشا چرا ا بعد 

و اشک توو چشام جمع شد ..بلند شدم و    اوردمی..طاقت ن کننیدارن با ترحم نگام م دم یبه بچه ها کردم که د ی...نگاههیعصبان

  ی کار  ندفعهیاخه چرا من که ا ی ...ولارهی باره که ساشا اشکمو در م نی دوم نیرفتم توو اتاق و اجازه دادم بغضم بشکنه....ا دم ییدو

 ....داد زد   سرم ی که اونجور نکردم 
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  وار یشده بودم به د ره ی...خشعوریب ی اونجور ی...اخه ساشااااا چرا سرم داد زدختمیرینشسته بودم کنج اتاق و اشک م  یساعت مین

 که در اتاق باز شد و مت اومد داخل...  ختم یریاشک م

 نگفتم..  ی زی بهش انداختم و چ ینگاه

 نشست و گفت  کمینزد اومد 

 .. ینکن ه ی گر شه یم نی:سومت

 نگفتم که دوباره مت گفت یزیچ

 که ساشا ناراحت شه...  کردمیاونکار رو م د یمن بود نبا ر یتقص نیسو  یدونی:ممت

 کار؟کدوم _

 .. دمی:اون که دستتو بوس مت

 ناراحت بشه؟ د یچرا ساشا با یکارت درست نبود...ول_

 :چون اون... مت

 .... دمیدر د  یجلو  ختهیناراحت و بهم ر افه یر نگاه کردم ساشا رو با قباز شدن در حرفش نصفه موند....برگشتم به د با



 دختر ماه 

72 
 

 .. یما رو تنها بزار   شهیداخل و رو به مت گفت م اومد 

 که بهش محل ندادم و سرمو گذاشتم رو زانوهام..  من

 :البته چرا نشه ؟ مت

 ...رونیبلند شد و از اتاق رفت ب و

 ؟؟ید یادم ند  هی شد بهم..برگشتم بهش نگاه کردم و گفتم چ رهیاومد کنارم نشست و خ  ساشا

 توو بغلش و فشارم داد...  د یساشا منو محکم کش  دفعه یتموم شدن حرفم  بعد 

 بود....  رممکنیبرام غ ی انجام هر حرکت اد ینشون بدم چون از تعجبِ ز ی عکس العمل تونستمینم

 ...کردم یگرد شده ساشا رو نگاه م  ی من هنوزم مات بودم و با چشما یباالخره منو از آغوشش جدا کرد ول  نیچن م بعد 

 تحمل کنم...  تونستم ینم گه یباور کن د یمنتظره بود ول   ریغ یلیحرکتم خ  دونمیم نی:سوساشا

 از مات بودن دراومدم و به ساشا گفتم   باالخره

 ؟ی تحمل کن  یتونستینم ویچ_

 از تو رو...  ی:دورساشا

 ساشا چشه امروز؟!!!!!!!! ن ی!!!!!! چشمام باز شد قد گردو ..اهاااا

 ساشا حالت خوبه؟؟ _

 .. میحرف بزن د یبا نی:خوبم...سوساشا

 ..می کنیم کاریچ م یپس االن دار_

 کنم  ی نیمقدمه چ ونمتی من نم نی...سودونمی:نمساشا

 ؟؟ یبگ  یخوا یم یچ_

 که گفتم منم...  ییاز اون جفت ها یکی نی:سوساشا
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 ... ارمیبه زبون ب  یکلمه ا  یحت  تونستمیکرده بودم و نم رت یبود فقط ح یز یاز هرچ ی!!!!ذهنم خالییچ

 شوکه شدم خودش به حرف اومد...  ی لیخ ید یکه انگار فهم ساشا

تو به   ی بپرس..وقت روننیکه ب  ییبرو از اونا ی کنی...باور نمگمیباور کن دروغ نم یول ی تعجب کرد یل یخ دونمیم نیسو نی:ببساشا

  نه یمن و پسر پادشاه گرگ  ن یب د ی..تو بانهیجفت گرگ کیجفت خون آشام و  کی..یپدر مت گفت که تو دوتا جفت دار  ی اومد  ایدن

تو   دونم ی...ممیبکن  یکار  م یتونیالهه ها خواستن و ما نم انیکه خدا  هیزیچ  یانتخاب شدم  ول چرادونمی ..من نمیانتخاب کن ویکیها 

که پدرت تو رو به من سپرد احساسم  ی بزار بگم...من از همون لحظه ا یوسط حرفام بپر  نکه یبدون ا یول ی به من ندار یحس

احساس  ینتونستم...نتونستم جلو  ی..ول یریبگ  میبهت بگم تا خودت با احساست تصم ی زیچ خواستمیبهت شکل گرفت ..نم

 ..و   تی...احساس مسئول.رم یکه بهت دارم رو بگ  ی تیمسئول

 حرفشو ادامه بده و داد زدم   گهید نذاشتم

لحظه به بعد    نیبدون تو از ا نمیو ا رون یکه بهت دادن هه واقعا که ...برو ب  هی تی...احساست از سر مسئولرونی...فقط برو برونیبرو ب_

 پس برووووو..  ی ریبخاطرش عذاب وجدان بگ  ی که بخوا ی در قبال من ندار  یتی مسئول چ یه گهید

 اشتباه..  یتو دار  نی:سو ساشا

 ... روننننینذاشتم کامل حرف بزنه و داد زدم برو ب بازم

 ... رونیزدم برو ب اد یبلند تر فر ش یاز دفعه پ یکه بازم حرف بزنه ول  خواست

 من بچه ها اومدن توو اتاق و نگران زل زدن به ما... ی ها دادیداد و ب  با

 ...رونیبهم انداخت و به سرعت رفت ب ینگاه یبا کالفگ  ساشا

 گفتم  گرفتم و  یشیبگن که پ ی زیها خواستن چ بچه

 بشنوم...  خوام یچون نم رونیب ن یبر نیمزخرفش حرف بزن  تیدرمورد ساشا و احساس مسئول  نیخوایاگه م _

 البته به جز مت...  رونینثارم کردن و همشون رفتن ب یغره ا  چشم

 بشنوم...  ی زیچ خوامیمت خوبه گفتم نم هیچ_



 دختر ماه 

74 
 

 بگم... ی زی موضوع چ نیراجب ا خوام ی :منم نممت

 نگفتم و رفتم کنار پنجره نشستم و زل زدم به ماه... یزیچ

 هم اومد نشست کنارم...  مت

 نی:سومت

 بله_

 ...؟؟یا ی:چرا اعصبانمت
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 که جفت منه؟؟   گهیساشا راست م_

 ... گهی:اره راس ممت

 نگفتم...  یزیچ

 ؟؟ یزد سر ساشا داد ی که اونجور یشد   یعصبان ی تو از چ نی:سومت

..مگه من بهش گفتم احساس کشهیعذاب م تیبخاطر احساس مسئول گهیم  یاز طرف  ی جفت منه ول گهی...اون م دونمینم_

 داشته باشه..خب نداشته باشه  تیمسئول

 ؟؟ ید یسئوال بپرسم درست جواب م ه ی نی:سومت

 بپرس _

 ؟؟ ی: تو دوسش دار مت

 و؟؟ یک_

 با لبخند گفت  مت

 :ساشا رو...مت
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 ... هی چجور دونم یساشا...من تاحاال دوس داشتن رو تجربه نکردم...نم ی حرف مت ذهنم پر شد از اسم و چشما با

 ؟یراز نگهدار باش  یتون یمت م_

 ... فهمهینم ی من و تو گفته بشه کس  نیب ی مطمئن باش هرحرف  شتمیبرادر پ ه یمن االن به عنوان  نی: سومت

حالتام   نی اسم ا دونم یرو دوس داشته باشم...نم ی تاحاال نشده که جنس مخالف..چون هی دوست داشتن چجور دونمیمت من نم_

که بخنده...هروقت به چشماش نگاه  خواستمیمنم غم نشست توو دلم فقط م  دمید  ی...امروز که ساشا رو ناراحت و عصبانهیچ

  نایاسم ا دونمیآروم باشه تا منم آروم باشم...نم شهیچشماش هم ی ایدارم در ست ..دوشهیم ر یبه وجودم سراز یآرامش خاص کنمیم

 تر از عسل.. نیریاوقات ش  یبعض یداره ول  یتلخ  ی لیوقتا حس خ ی ...بعضهیچ

 نگفت ... یز یزد و چ یلبخند  مت

 .. یبزن ی حرف ه ی شه یمت م_

 ...یشی عاشق م یتو دار  نی:سومت

 شدم ....  جیگ  یل یکمکم کن خ ایخدا یاخه..من عاشق بشم و خودم نفهم..وا  شه یامکان نداره ...مگه م نیا ییییچ

 ... رونیتنهام گذاشت و رفت ب ی حرف چیه ام،بدون یدارم با خودم و احساسم کنار ب ازین د یکه فهم مت
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 ساشا جلو چشمام جون گرفت...  یرفت چشما رون یکه از اتاق ب مت

 قرار کرده بود...  یمنم ب قرار بود و حاال ی ب زد یاون حرفا رو م ی چشماش وقت ه یآب  یایدر

 طرفه اس.. هی حس  نیا ی دوستش داشتم ول  د یشا اره

 عذاب وجدان داشته....  تشی...اون گفت بخاطر مسئولخوادیکه منو نم  اون

 سخت بود...  یلی....باورش خخوادیدوس داشته باشم که اون منو نم و ینداشتم کس باور

 که دوسش دارم و خالص..  گمیبه عشقم م  رمیم  عی که اگه عاشق بشم خودم سر گفتم یخودم مبه  شهیهم
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 ... تونمیهستم؛واقعا نم تش یاالن که توو موقع ی ول

 پوزخند مسخرم کنه..سخته برام..  ه یو بعد اونم با   شمیبرم به ساشا بگم که من دارم عاشقت م  تونمینم

 پرنور تر و درخشان تر بود....  شهیشدم...ماه امشب از هم رهیماه خ به

 عاشق کردنش..... ایکنم....تو بگو راه درست فراموش کردن ساشا هس   کاریحداقل بهم بگو چ تو

  ی...ول خوانی ...روحم و جسمم ساشا رو منم یرو بب  زننیجفتم که راجبش حرف م ی کیاون  ی حت خوادی دلم نم کنم یکه فکر م االن

 ...خواس یم منو مکاش اون

___________________________________ 

 روز بعد   دو

شدم ...خدا اگه صالح بدونه خودش عشق ساشا رو توو   الشیخی پس ب دمینرس  یا  جهیبه نت ی فکر کردم ...ول  یلیدو روز خ نیا توو 

 ......شهیعشق کمرنگ م  نیاگه هم که نه ا کنهیم شتر یقلبم ب

 ....زدنیباهام حرف نم ادی بودن و ز نیدو روز همه به جز مت بامن سرسنگ  نیا توو 

 دوستامون خوردش کردم...   شیپ بایسر ساشا داد زدم و تقر یلیداشتن من خ حق

  نم یکنم تا مثل قبال بش  یمعذرت خواه  خواد ی دلم م  یلی....خکنهینگاه ام م ی و فقط با دلخور ستی ن یازم فرار  ه یمثل بق ساشا

 بود.....  ی محل  یو ب ی لو ندادن احساسم دور  یراه برا نی بهتر ی زش سئوال بپرسم و باهاش حرف بزنم،ولو ا ششیپ
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 و توو فکر بود..  خورد ی مت نشستم ...داشت قهوه م ش یصبحونه رفتم پ بعد 

 مت؟_

 س ین نجاینداد و معلوم بود که حواسش اصال ا یجواب

 متتتت؟_
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 براش باز کردم..  شمویبهم رفت که ن ی اومد و برگشت بهم نگاه کرد...چشم غره ا رونیبلند من از فکر ب یصدا با

 :بللله؟ مت

 م؟؟ یکن یرو شروع م نامون یپس تمر یک_

 ی :از هروقت که تو بخوامت

 خب از امروز _

  کنم یم ه یتنب  ی بزنه رو جورغر  ایکنه  یبخواد شوخ ی چون من موقع کار اصوال کس یباش  یجد  یل یخ د یبا نی:باش پس سومت

 .. فتهیکه به غلط کردن ب

 .. کنمینم یکارباش .._

عنصر   یتونیتو م  نکه یا ی نی عت یاز طب ی...جزئعتهیاز طب یدختر ماه،جزئ   نیسو ن ی...ببمیکنیحاال شروع م نی:خوبه..خب از هممت

کنترلشون رو   تونه یالهه ماه م ه یهستن که  یچهار عنصر اصل نی..ااهانی آب،خاک،آتش،گ  ی...عنصر هایرو کنترل کن  عتیطب یها

  یها تو قدرت شفابخش دار  ن ی...عالوه بر اارنینتونستن اونو به دست ب  یدو الهه قبل ی هس ول م ...البته عنصر باد هرهیبه دست بگ 

کنترل   ی...تو هروقت بتون یشفابخش هم باش  تونهیم ی اریکه عنصر باد رو به دست ب  یمحدوده و زمان ی لیکه استفاده ازش خ

هستن که تو به دست   یعناصر ی ...اون چهار الهه،الهه هاکننیو کمکت م شنی...چهار الهه بهت ملحق میریعناصر رو به دست بگ 

 ... یاریم

 نگفت   ی زیچ گه ید  د یبه اون قسمت حرفش که رس  ی ...ولسپردمشونیو به ذهن م دادم یمت گوش م  یخوب به حرفا یلیخ

 پس؟  یمت چرا ساکت شد _

 ...گم یحرفامو بهت م ه یبق  ی عناصر رو کنترل کن ی بسه...هروقت تونست نجای:فعال تا هممت

 سئوال بپرسم؟؟  ه یمت _

 :اره مت

 شه؟؟ ی بشم کدوم قدرتم کامل م یک ی م یبا جفت واقع یمن وقت _

 ... میکار دار  یحاالهم پاشو کل گمیبعد کنترل عناصر بهت م نوی:امت

 بدتر از همه اس واال... نیا یول  ده یمت همه سئواالمو جواب م کردم یحرفش بلند شد و رفت اتاق ...فکر م نیبعد ا مت
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رو   میخاکستر ی ...بوت هاد یتنم کردم و شلوار لوله سف ی پالتو خاکستر هی ...رونیب  میشدم رفتم توو اتاق آماده شم که با مت بر بلند 

 ... رونیسرم از اتاق رفتم ب ی هم پام کردم و بعد از گذاشتن کاله رو

 ...زدیآماده بود و داشت با بچه ها حرف م مت

 مت من آماده ام _

 ...خدافظ بچه هامی:باش برمت

 ...روبه مت گفتم رونیب م یکردم و از خونه اومد  ی خدافظ منم

 م؟؟ ی قراره کجا بر_

 جنگله...  ن یمرت یمکان برا  نی:به نظر من بهترمت

 باش _

 همون جنگل مزخرف توو خوابام... می ریم م یدار دم یفهم دمی...راه رو که د میگرفت و به سمت جنگل راه افتاد ی تاکس ه ی مت

 مت؟_

 :جانم  مت

رو به   انیجر ی از وقت ی رو بهم نشون بده ول  ییزایچ خواستیهمش م رمرد یپ هی همش تو جنگل بود و  دم ید یم ییخوابا ه یمن _

 ذهن منو نسبت به دوستام خراب کنن تا برم طرف اونا.. خوانی اونا م گفتی..ساشا مدمیاون خوابا رو ند  گهیساشا گفتم د

 دادی متفکر به حرفام گوش م  مت

 ؟ ید ید یتو خواب م  ییزای :خب چه چمت

 قرمز...  ی کیزرد و  ی کی..دفعه اخر هم دوتا چشم بود دمی...گرگ ددمیخون اشام بودن بچه ها رو اول تو خواب د_
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  یزرد واسه چشما یقرمز متعلق به ساشا بوده و چشما یتو بوده که چشما ی خواب اخرت که راجب جفت ها نیا نی:خب ببمت

 بهت بکنم  حتینص  ه ی  نیجفتته...سو ی کیاون 

 ؟؟یچ_

 اون گرگ رو به عنوان جفتت انتخاب نکن...  چوقتی.ه. گمیم نو یفک نکن چون ساشا دوستمه دارم ا نی:ببمت

 چرا؟؟_

ساشا رو انتخاب نکن   ی ..اگه نخواست  ثهیخب  ی لیخ یگرگ ها باشه ول  له یاز قب د یمثل بالدازار..شا طانهیش  هی  نهیاون گرگ نی:ببمت

 . انتخاب با خودته. گهید نیگفتم سو  نو یاون پسره رو هم انتخاب نکن..چون مثل خواهر دوست دارم ا ی ول

 نگفتم و مت هم سکوت کرد... یز یمن چ  گهید

 .... میو دوتامون به سمت جنگل راه افتاد م یرو حساب کرد ی تاکس ه یکرا  مید یرس  ی وقت
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 ...می و وسط جنگل نرفت میستادیجنگل وا ی ها هیحاش  همون

اطرافت و ذهنت رو   یخاک ها یو دوتا دستات رو بزار رو  نیزم  یرو  نی....بشمیکنیاول با خاک شروع م  ن یسو نی:خب ببمت

از وجود   یدستات تمرکز کن و فکر کن تو جزئ   ریز  یخاک ها ی...فقط رو ییییچی ه کنمیم  د یفکر نکن تاک ی چیکن...به ه یخال

 ...یخاک

از   یمو خالکردم ذهن  ی..چشمامو بستم و سعنیزم یو دستامو گذاشتم رو  نیزم  ی مت نشستم رو ی تموم شدن حرفا بعد 

به هزار دفعه    کینزد د ی...شاتونستمیساشا رو نم یچشما یکنم ول   رونی از ذهنم ب تونستم ی م ویزیهرچ شد ینم یکنم...ول  یزیهرچ

 ... رفتینم رون یمغزم ب ازاون  هیآب یچشما شد ینم ی کردم تمرکز کنم ول یسع

 زد و گفت   یچشمامو باز کردم و به مت نگاه کردم..مت لبخند  د یناام

 ..فکر ساشا مگه نه؟؟ ختهی بهم ر نقدر یذهنتو ا  ی:فک کنم بدونم چ مت

 .. رهینم رونیساشا از مغزم ب کنم یاوهوم..هرکار م_
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 خوشه مطمئن باش.. انشیپا ی ا ی...هر سخت یبش د یناام د یبکن تو نبا تو یتمام سع نی:سومت

تکون   یحت  تونستم ینشد..سرم درد گرفته بود و نم ی کردم ول  یسع نقدریگرفتم و دوباره شروع کردم...ا ی انرژ ی حرف مت کم با

 بخورم... 

 گفت   ستیحالم اصال خوب ن  د یباز کردم و به مت نگاه کردم..اون که انگار فهم چشمامو

 ...بمونه واسه فردا.. یتالش کرد ی لیواسه امروز بسه خ نی:پاشو سومت

 گفتم شدم و لباسامو تکوندم و رو به مت  بلند 

 سخته  یل ی...خشهیسرم داره منفجر م_

 ..یداشته باش  ی اراده قو د یتو با یول  دونم ی:ممت

رفت که دستمو گذاشت رو درخت کنارمو تعادلم حفظ کردم..مت نگران   جیزدم و تا خواستم راه برم سرم گ یکم جون  لبخند 

 اومد و گفت  کینزد

 شد؟؟  ی...چن؟ی:حالت خوبه سومت

 رفت  ج یلحظه سرم گ ه یخوبم مت فقط _

 ؟ی :مطمئن د یپرس  یبا نگران مت

 راحت..  التیاره خ_

  هی طرفم و نگران  د ییشدم...مت دو نیرفت و پخش زم جیگکه بازم سرم  د ینکش قه یبه دق ی زدم و به راه افتادم ول ی لبخند  بعدش 

 مطلق فرو رفتم.... ی اهیو توو س  دمیفهمی که نم گفت یم ییزایچ
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االن به   یول کردیسرم هم به دستم وصل بود...سرم هنوز درد م هی اطرافم چشمامو باز کردم...تو اتاق خونه بودم و  یسروصدا ها با

 ... کردیساشا بود که انگار با مت دعوا م  داد یداد و ب ی ...به صداها گوش دادم...صدارهیکت رو ازم بگ نبود که توان حر  یاندازه ا

 ...دونستیرو نم لشیمت هم دل  یبدونه چرا از هوش رفتم ول خواستیم
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  ستادم یه سرپا واک  ن یهم یو بلند شدم..ول رونیب دمیاروم سوزنش رو از دستم کش ی لیتموم شده بود...خ  بایتقر سرُم نگاه کردم  به

تعادلمو حفظ کنم تا   تونستم یم  یحالم بهتر شد بلند شدم...هنوزم ضعف داشتم ول نکه یرفت..نشستم رو تخت و بعد ا  جیسرم گ

 .... نینخورم زم

مبل   یبغلمو گرفت و به سمت مبال بردم...اروم رو  ر یاومد طرفم و ز عی سر ی توو هال که همه چشما برگشت سمت من...پر  رفتم

 نگاه کردم...  ه ی دو نفره نشستم و به بق

 ساشا نگاه کردم و گفتم  به

 ی زنیچرا سر اون داد م دونه ینم ی زیمت چ_

 ؟؟ یکه از هوش رفت شدتیچ ی بگ  شهی:خب م آرزو

 و از هوش رفتم...  ن یبرم خوردم زمگرفتم و تا خواستم راه   ی بد  یل یبه خودم فشار آوردم سر درد خ ی لیفک کنم خ_

زودتر قدرت هامو به دست   د یشده با ی ا یبه هر سخت  دونستنیهم واسه گفتن نبود چون همه م ینگفتن...البته حرف یز یچ گهید

 ...ارمیب

بچه ها   یبشقاب پر غذا خوردم چون چشما 3رفت توو اشپزخونه و برام غذا اورد..اخ دستت طال بدجور گشنم بود...فک کنم  یپر

 گشنمه..   هی...خو چومد یداشت از حدقه در م  گهید

 رفتم توو اتاق ...  ه یتشکر کردم و بدون توجه به بق  یپر از

 ... رمیبتونم از مت کمک بگ  د یکنم....شا دایرو پ مور یس  یپروفسور و اقا یفکر کنم که چجور   خوامیم  کارم یروز ب ه یحاال که بق  خو

 به کمک جادو بفهمه اونا کجا هستن....  د یآررررره خودشه مت جادوگره شا آره

 بلند کردم و اسم مت رو صدا زدم...  صدامو

 مت اومد توو اتاق و گفت   قهی چن دق بعد 

 ... ؟یباز صداتو باال برد  شده ین؟؟چی:بله سومت
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 ؟ ی کن دایپ وی با جادو کس یتون یمت تو م_

 و؟؟ ی:کمت

 ؟؟ یتونیاع مت سئوالمو جواب بده م _

 :اره خب مت

 .. ینگ  یز یبه بچه ها چ ید ی ازت بخوام قول م ی زیچ هی_

 :باش بگو..مت

 براش گفتم..   موریشدن پروفسور و س  بیاون کتاب و کتابخونه و غ اناتیجر همه

 ؟؟؟ ی:خب حاال که چمت

 نه....  ایاصال زنده هستن  ایاونا کجان  یباجادو بفهم خوام یازت م_

 و مردم آزار اونا رو نوشته باشه ضی ادم مر ه یمثال   یباشه چ یسرکار نایاگه همه ا نی:سومت

 شدن.. د یگفتن اونا ناپد  شگاهیآزما  سییو ر ای...لهی نه مت من مطمئنم واقع_

 دارم و چن تار از موهاشون.. ازی اون دونفر رو ن لیاز وسا یکی باشه   ینجوری:خب اگه امت

 تو حدقه چرخوندم و رو به مت گفتم  چشمامو

 کنم..   دایاونارو از کجا پ ی متتتت اخه من مو ها_

 اون دو نفر توو اون کتابخونه رفت و آمد داشتن؟؟ یگفت نی...سومیشیم  الیخی ب نویا یگ ی:راس ممت

 اره_

 !!!! می :پس بپوش برمت

 کجا؟!!!!_

 کتابخونه...  می:برمت

 اها...._
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 کتابخونه....   میبچه ها رفت یدروغ بافتن برا ی اماده شدن و کل بعد 

نداره و   یکه اونم گفت مشکل نییپا م یکردم و ازش اجازه گرفتم که همراه مت بر  یاحوالپرس  ا ی..با لمیکتابخونه که شد   وارد

 .. میبر م یتونیم

 اوردمش و به مت دادم...  رونیب فم ی از ک عیمت گفت که کتاب پروفسور رو بهش بدم..سر  نیزم  ریز توو 

چشماشو باز کرد و لب زد اونا   قهی رو زمزمه کردن...بعد چن دق یزی لب چ ر یو شروع کرد به ز زی م  یکتاب رو گذاشت رو  مت

 ......نجانیهم
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 مت؟!!!!   یگفت  یچ_

 سرگردون نگام کرد و گفت مت

 ... نیسو نجانی:اونا هممت

 سمت مت...مت متعجب نگام کرد و گفت چته؟  دمیو پر دمیکش  یغ یفکر ج نی..باانجاس یمردن و روحشون االن ا  ین ی یوا

 اونا مردن؟؟  ینینجاس؟؟یروحشون ا  ینیمت _

 کجا هستن!!   دونمینم ی اطراف حس کردم ول نی...من جسمشون رو هموونهی:نه دمت

 نجاس؟؟یباشن که ا یشگاهیتوو همون آزما شه یم  ینیمت _

 :اره چرا که نشه مت

 شگاه؟؟ یداخل آزما م یبر د یما با ی خب چجور_

نگاه   ع یسر یل یخ د یبشه...با دهید  واری کنم تا اونطرف د ی رو نامرئ وار ید ی اجر ی ها هی ال هی واسه چن ثان  تونمیمن م  نیسو نی:ببمت

 نه  ای ی نیاجر ها بب ن یا نیب ی تونیم  یکه گفت  یاون دندون ی جا ینیبب  یکن

 باش_
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شد...شگفت زده بودم   انیشدن و پشت اون ها نما ی نامرئ واراید  ه یو دستش رو گذاشت اونجا بعد چن ثان وار ید ه یرفت سمت  تم

  دمییدو دمیراهرو د هی بود  ستاده یکه مت وا یی همه جا رو نگاه کردم که همونجا ع یو تعجب نبود ...سر رت یاالن وقت ح ی ول

 رفتم سمت مت ع ی... سرنیو مت افتاد رو زم  شتبرگ یبه حالت عاد ی اونطرف که همه چ

 خوبه؟  شدت؟؟حالتیمت چ_

 ... دمیاز دست م یاد یز ی گرفتم واسه استفاده ازش انرژ اد یجادو رو چون تازه  ن ی:اره خوبم فقط امت

 کنه یم فت یضع یمتاسفم چرا بهم نگفت  ی وا _

 جان باور کن نی:خوبم سو مت

 ؟ یمطمئن_

 :اره مت

 ش..با_

 کجا بود ؟  ی د ی:خب دمت

 ...  نجاس یهم قا یدق نمیفقط تونستم اون راهرو رو بب _

 .. دمیپشت سرمون دست کش واریبه د و

 .. میکن داش ی پ ایها باشه ب نجایهم د یورود به اونجا هم با  د ی:پس کلمت

 باش..._

 به گشتن اون اطراف ....  میو شروع کرد م یهم بلند شد  بعد 
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 ُسر خوردم و نشستم... وار یشدم...کنار د د یناام گه ی...دمینکرد دایپ یز یچ می گشت هرچقدر

 من که خسته شدم... ستین گه یمت ولش کن د_
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 :منم خسته شدم... مت

 و گفت   ستاد یروبروم وا مت

 م یپاشو بر نی:سومت

 باش..._

 پاره شد... ی و کم ی زیبه چ دهیبلند شم که لباسم کش خواستم

 چشمام برق زد..همون دندون بود...  دم یکه د  یزیتعجب به اونجا نگاه کردم...با چ با

 متتتتتتتتتتتتتت _

 که زدم مت دوتا سکته رو رد کرد فک کنم..  یغیج با

 برگشت سمتم و گفت   تیعصبان با

 !!!! وووونهی:چته دمت

 ..مای رو نگشت نییپا نی...من و تو اصال انجاس یاون دندونه ا ایب_

 اروم لمس کرد...  یلیاومد اونجا نشست و اون دندون رو خ ع یسر مت

 ست یدندون انسان ن  هی  نیا نی:سومت

 دونم یخودم م _

 خون آشامه  ه ی ش یدندون ن نی:امت

 !!!واقعا!!!یچ_

 :اره مت

  یی و دوتا ستادمیرفتم کنار مت وا عیاونجا شروع به کنار رفتن کرد...سر واری اومد د یتق   یکه صدا د یاونو سمت خودش کش مت

 شد... انیکامل کنار رفت اون راهرو نما واریکه د   هی...بعد چن ثانمیزده به اون قسمت نگاه  کرد جانیه

 ... میرفتو جلو   می...دست مت رو محکم گرفتم و باهم پا به راهرو گذاشتد یرس یبه نظر نم ی طوالن ادیز
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اونطرف   دمیی شد...دست مت رو ول کردم دو ده یباالخره د شگاهیاون آزما م ینظرمو جلب نکرد اونجا...جلو تر که رفت یخاص زهیچ

و اروم گفت    شینیبه مت نگاه کردم که مت دستشو گذاشت رو ب د ی...ناامدمیند  ویوارد شدم و هرجا رو نگاه کردم کس  یوقت  ی ول

اروم نفس   ی لیخ ی حت کردمیم یاطرافم باشه....سع د یکه شا ییو گوش سپردم به صداها دم کر  زینگم...منم گوشامو ت  ی زیکه چ

 واش ی...منم پشت سرش یسمت  ه ی  رهیمت آروم آروم  داره م  دم یبودم که د ر ینشه...با خودم درگ  جادیا یی بکشم و صدا

و چن   رمردیدو پ افه ی.با باز شدن در کمد قدر اون کمد رو باز کرد..  یناگهان ی لیو خ ستادیبزرگ وا بایکمد تقر هی  ی رفتم...جلو

 ....کردنیشد که با ترس به ما نگاه م دایپ گه یموجود د
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 ... رونیب نیای:ب مت

 ... ستادیدر کمد کنار وا ی هم خودش از جلو بعد 

هستن ...طبق   ه یاول یانگار انسان ها کننیم ی نجوریچرا ا نایکنار هم جمع شدن..وا ا وار یو گوشه د رون یاومدن ب ی کی یکی اونا

 د یخوشگل بود...فک کنم همون جادوگره با  ی لیکه خ  زهیدختره کوچولو و ر  هی بود و سه تا الف و  یپر  ک یپروفسور  ی نوشته ها

 باشه...

 صاف کردم و رو به اونا گفتم  صدامو

 ن؟یکدوم از شماها پروفسور الرنس هست_

 انداخت و اروم لب زد :منم  ر یرنگ داشت سرشو ز د یلند سفب یها شی ها که ر رمرد یاز اون پ یکی

 جلو نرفتم و گفتم  اد یز دنیشدن من ترس  کی همشون با نزد دمید ی وقت ی ول  کشینزد رفتم

از ما   شهی ...ممیو شما سر در آورد شگاهیازما نیدفترچه خاطرات پروفسور از راز ا قیدوستم مت...مااز طر نیام و ا نیمن سو_

بنظرم مشکوک شد و با   هی قض نیسراغ شما رو گرفتم و همه گفتن گم شد  ی ..فقط وقتمتونیبخور  میخواینم نیباور کن نینترس 

 کنم..  دایکمک دوستم تونستم شما رو پ

 به صورتم نگاه کرد..  قیجلو اومد و دق پروفسور

 ؟؟ یستین  طانیتو از افراد اون ش  ینیالرنس: جان
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 ان؟؟ طی !!!کدوم ش طان؟یش _

 هس جلو اومد گفت  مور یس  یکه حتما آقا گه ید  یاون آقا ندفعهیا

 کرد...بالدازار..  یزندان نجایها رو گرفت و مارو ا چاره یب  نیا یکه قدرت ها ی طانی:اون ش موریس 

 بود...  رممکنی بالدازار!!!!!!باورش غ ییییییچ

  خوادیموجودات رو م نیا ی که داره ؛قدرت ها ی اون بااون همه قدرت ین یکه ماتم برده بود و فک کنم مت هم بدتر از من بود.. من

 کنه!!!!!  کاریچ

 زودتر از من به خودش مسلط شد و اومد طرفم  مت

   نی:سومت

 که بودم جوابم دادم  ی همون حالت تو

 بله  _

   میبر نجایبهتره از ا سی :االن وقت تعجب کردن نمت

 بودن اشاره کردم  ستادهیسمت مت و به اونا که اونطرف وا برگشتم

 بمونن... نجایا د یبا  ؟؟بازمیچ  نایا میما بر_

 یکن ی کار ه ی  د یفقط تو با  میبری:نه اونا روهم با خودمون م مت

 کار؟؟یچ_

  دایو جان پ  موریکه همه بفهمن س  سین  ن یاالن وقت ا نه یما رو نب میش یما از اونجا رد م ی رو سرگرم کن تا وقت ای:برو باال و لمت

 شدن..

 ... نیباش پس عجله کن_

 حرکت کردم و خودمو به طبقه باال رسوندم...  رونیبه طرف ب ع یحرفم سر نیا بعد 
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 .. خوند ینشسته بود و کتاب م ز یپشت م ایل

 جون  ایل یخسته نباش _

 زد و گفت  یلبخند  د یباال اورد ..منو که د سرشو

 زم یعز ی:توهم خسته نباش  ایل

   یکنی بهم م  ی کمک ه ی ای..لیمرس _

 زمی:حتما عزایل

 ؟ یاریخوب ب ی لیرمان عاشقونه خ هی برام  یتونیم_

 صبر کن   زمی:اوه حتما عزایل

  وار یپشت د دم ینگاخ کردم که د نیزم  ریبه قسمت ز عینداشت...سر نجا یبه ا ید یشد و رفت به سمت آخر کتابخونه که د بلند 

 و منتظر عالمت منن..  ستادنیوا

 برن...  انیکه جلب توجه نکنم گفتم ب  یجور  عیسر

 ...رونیشدم و همراه اونا رفتم ب  ایل ال یخیو منم ب رون ی از کتابخونه زدن ب عی و اونا سر مت

 ...میگرفت و همه به سمت خونه راه افتاد  ی تاکس ه ی ع یسر مت

_________________________________ 

 ...دادنیم حیبهشون توض د یو با م ینگاه کنجکاو ومنتظر بچه ها نشسته بود ی روبرو هممون

دن بدونن  کنجکاو ش   دنیاسم بالدازار رو شن ی داد...بچه ها هم وقت حیتوض  وی رو قبول کرد و مختصر همه چ نکاریا تیمسئول  مت

 ... هیچ انیجر

 خونه نبود ...  آرمان

 آرمان کجاس؟؟  یپر_

 ..فک کنم رفته شکار...رونیاونم رفته ب نیشما رفت ی :از وقتیپر
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 اها_

 نشستم و گفتم    موریپروفسور و س  یشدم و رفتم روبرو  بلند 

شما رو   ی و چجور میشناس یالدازار رو مب یکه ما چجور  گمی...بعد هم من به شما منیبد  حیکه افتاده رو برامون توض ی هرچ شهیم_

 ...نیبد  حیفقط اول شما توض م یکرد دایپ

 .... کنهیگفت که اون اول شروع م مور یبهم انداختن و س  ینگاه مور یو س   پروفسور
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اونجا فوت   یمتخصص ها  ی....وقت ییبرموجودات ماورا ق یبود مخصوص تحق شگاهیآزما ه یاون کتابخونه  شیسال پ یلی:خموریس 

  ی ...ولکنمیرو خراب م  شگاهیو به همه گفتم که ازما  دمشیفروش گذاشته شد ...من خر ی شد و برا  ل یتعط شگاهیشدن اون ازما

اون کتابخونه ساختم...من   یکردم و رو   یرو مخف شگاهیازما کایآمر ی ها مارمع ن یاز بهتر یکیخرابش نکردم فقط به کمک  

و   شگاهیتوو اون آزما رفتم یم  شهیو وجود دارن ..هم  ستنین ی لیکه اونا تخ گفتم یعالقه داشتم و م  یی به موجودات ماورا شهیهم

انجام بدم...بدون   ی کار  هی گفت که براش   مو به شم یاومد پ ی مرد ه یروز  هی  نکهی..تا اکردمیم  قیو تحق خوندم یراجبشون کتاب م

رو برام اورد و گفت   اچه یدر  یپر  نیاون با نفوذ به ذهنم اجبارم کرده که قبول کنم...اون ا دمیچون و چرا قبول کردم که بعدا فهم

الف   نیآورد و ا هارو جادوگر از نژاد ماه بان  نی...اارهیکه الزم داره رو ب  یموجودات  هی کنم تا بق شی مخصوص زندان ی جا هی د یبا

رو ازشون جدا کرد...من   نایا یقدرت ها شه یم ی کنم که بفهمم چجور ق یتحق د یکامل شد بهم گفت با نهایهمه ا ی هارو...وقت

...بهش گفتم بهم کمک کنه و اون قبول کرد...ما بعد  د یرو فهم شگاهیازما یپروفسور هم ماجرا ی کردن ول  قیشروع کردم به تحق

رو   نایو همه قدرت ا مید ی...به اون مرد گفتم فهممیریرو بگ  نایقدرت ا  می تونیم  یچجور  م یبفهم میتونست   قیحقمطالعه و ت یلیخ

هارو   روی...اون نطانهیو اون ش  م یاش بود چهی مدت باز نیکار تموم شد اون گفت که تمام ا ی وقت  میو به اون مرد انتقال داد م یگرفت

 ها با الهه ماه برابر بجنگه...  روی به کمک اون ن تونه ی و م خواستی واسه مقابله با الهه ماه م

 !!!! یاخه چجور ی که قراره من به جنگش برم ول  دونستهیبالدازار م ین ی م ینگفت و ساکت شد....هممون ساکت بود یز یچ گهید

 شد و گفت    رهیدختر جادوگر بهم خ  اون

 هستم سرورم  ای:من مادخترجادوگر

 سرورم!!!!!!!!! _



 دختر ماه 

90 
 

 ن یشما دختر ماه هست دمیفهم دم یکه شما رو د  ی:بله من همون لحظه ا ایما

 سرورم؟  ی گ یخب چرا بهم م_

 ن یملکه من هست یی جورای:چون من ماه بان هستم و شما الهه ماه .. ایما

 از پشت سرمون اومد... ی دست زدن کس یبگم که صدا ی زیچ خواستم
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 ...زنهیشده چرا دست م وونهی مان دآر نیبه پشت سر نگاه کردم...وا ا برگشتم

 بهش بگم که خودش شروع کرد به حرف زدن  ی زیچ خواستم

 نید ی:پس باالخره فهمآرمان

 !!!؟ی ...خُل شد یگ یم  یچ یفهمی م چ یآرمان ه یچ ینی:ساشا

همه سال نتونه   نیو اونم ا نیازش پنهان بش ن یاحمقه که شما ها بتون نقدر یکه بالدازار ا  نیبدونم شماها فک کرد خوامی:مآرمان

خودتون اونو    الیکه به خ  نیریروز شماها م  هی باالخره  دونستیسال خبر داشت و م19 ن یا یها هیکنه...بالدازار از همه ثان داتونیپ

 گرام...    یدوستا  ن یوند کور خ ی ..ولنینابود کن 

 بعد هم دوباره ادامه داد:   سیو گفت ه شی نیبگه که آرمان دستشو گذاشت رو ب یزیخواست چ ساشا

 مگه نه؟   نید یرو شن ی:اسم ژاو آرمان

 جواب به بچه ها زل زد که مت جواب داد   منتظر

 بالدازاره.. یدست ها  ریز  نیتر ثی از خب ی کی:آره خب اون مت

 و گفت   د یبلند خند  آرمان

 بهتون   نی:افرآرمان

 سکته ناقص زدم..   هی برداشت که من به شخصه  ی وقت  یگذاشت رو صورتش و برداشت ولهم دستشو  بعد 
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 بود...  ستاده یروبرومون وا یطانیلبخند ش  ه یو زشت با   هی موجود کر ه یآرمان  ی جا به

 کوتاه زدم که باعث خنده بلند اون شد ...  غ یج ه ی ترسم  از

 لب گفت   ریناباور ز اریسام

 !!!ی:ژاواریسام

 کرد و گفت  ی خنده ا هی موجود کر اون

بزرگ بشه و به   ز یعز لِی سال ها من بودم که با شما بودم ...بالدازار ازم خواست که بزارم آر نی ام و همه ا ی:بله من ژاو یژاو

 نشده  لی راحت هنوز موقع مرگ آر التونیخ ی موقعش بکشمش ول

 شد... بیما غ یچشما ی سر داد و به سرعت از جلو ی ا یطانی ش  قهقهه

طرف من اومد و منو   ع یاومد و سر رونیاز شوک ب هی ..ساشا زودتر از بقکردمیمبل رو داشتم خرد م  یکه از ترس دسته ها من

 توو آغوشش و اروم گفت د یکش

 کنه اروم باش..  تت یاذ ی کس زارم ینکن..آروم باش من نم ه یگر نی:سوساشا
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توو صورتش معلوم    یبودم..به ساشا نگاه کردم،نگران دهیگرفته بود و نفهم  میگر ی ول  یچجور  دونمی نم دمیبه چشمام کش یستد

اگه همه بفهمن دوسش   گه یکردم..مهم نبود د ه ی و خودمو انداختم توو بغلش گر  ارمینتونستم طاقت ب  دمیبود....اون چشما رو که د 

 به ارامش داشتم...  از یدارم ...مهم االن بود که ن

 و گفت  رونیب د یمنو از بغلش کش ساشا

 ؟ی کنیم  هی چرا گر نی:سوساشا

 .. میخوریمطمئنم شکست م فم ی ضع یلیتوان مقابله بامنو داره ...من خ گهیحاال د  دونهیم و یساشا اون همه چ_

  روز ی...من مطمئنم که پ م یخوریشکست م  ی...اگه تو مطمئن م یکنی..ما کمکت میستیتنها ن  تو  نینباش سو د یناام چوقتی:هساشا

 ..میشیم
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 به خودش گرفت و گفت  یطونیش  افهیق  دفعه ینگفتم...ساشا  ی زیبه چشماش نگاه کردم و چ فقط 

 .. یانجام بد  د یمن بگم با ی هرچ می...اگه موفق شد یتو بگ  یهرچ میاگه شکست خورد م یشرط ببند  ای:اصن بساشا

 زدم و دستمو گذاشتم توو دستش و گفتم قبوله  ی کردن من لبخند   دواریتالشش واسه ام  نیا به

 زد و گفت    یلبخند 

 گشنمه   یل ی..آخه خیخوشمزه آماده کن یغذا ه ی  یبلند ش  شه یخانوم م نی:حاال سوساشا

 زدم و بلند شدم رفتم آشپزخونه...   یلبخند 

پختم ..بعد اماده شدن بچه هارو صدا زدم اومدن توو آشپزخونه   یحوصله نداشتم و دوس داشتم زودتر آماده شه...ماکاران اد یز چون

 نبودن..  اریساشا و سام ی ول

 کجان؟  اریساشا و سام_

 انیب  زنمی :رفتن توو اتاق االن صداشون مآرزو

 شد و خواست بره که گفتم بلند 

 ..نیتو بش رم یخودم م _

 اق رفتم تا خواستم در رو باز کنم حرف هاشون توجهمو جلب کرد.. سمت ات به

طرف هم   هی از   ی بشه...ول یبهش بگم و مثل اون روز عصبان ترسمیچقدر دوسش دارم....م یدونیتو که بهتر از همه م ی:سامساشا

 .. شمیم  وونهی بشه...دارم د ی عاشق اون عوض ترسمیم

 ت کرد.. قبول د یشا یکن بهش بگ   ی:ساشا تو سعاریسام

که ساشا زد چشمام گرد و شد قلبم شروع کرد به   ی با حرف ی توو دلم نشست ول ی ادیفکر غم ز نیدوس داره...باا  ویساشا کس ینی

 .... یقرار  یب
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..منظورمو اشتباه برداشت  گمیباز دارم م یبخاطر چ  کنهیاالن بهش بگم دوست دارم فک م یشناس ی رو نم نیتو سو اری:سامساشا

 ... کنهیم

که ساشا هم دوسم داره...اشکام  شد ی...اصال باور نم ستمینتونستم رو پام وا گهی..زانوهام سست شدن و د دمینفهم یز یچ گهید

 بود... اد یز ه یکه بخاطر خوشحال ییکرد..اشکا دنیشروع به بار

سئوال از مت   هی  د یاالن وقتش نبود...اول با ی منم دوسش دارم ول  در اتاق رو باز کنم و بپرم توو بغل ساشا و بگم  خواستمیم

 بپرسم...

 شد...  انیاون دوتا نما افه یبازمو جمع کنم...خواستم در بزنم که در باز شد و ق ش ینتونستم ن  یاشکامو پاک کردم ول  عیسر

 تنگ شده گفت  یبا چشما اریسام

 ؟؟ یکنیم کاریچ نجای:ااریسام

 اومدم صداتون کنم برا ناهار_

 رفتم طرف آشپزخونه....  ع یرو بهشون ندادم و سر ی ا گه یحرف د اجازه

___________________________________ 

  گهیجنگل...گفت د  میبر نیغذا خوردن خواستم برم توو اتاق دراز بکشم که مت نذاشت و گفت برم حاضر شم تا واسه تمر بعد 

 ... میرو هم از دست بد  قهی دق ه ی یحتم یتونینم

 همه حاضر و اماده منتظرن..  دم ید رون ی اومدم ب یوقت  ی توو اتاق اماده شدم ول  رفتم

 م؟؟ یری همه باهم م_

 ... نجایا میبرگرد  گهید س ی:اره قرار نمت

 !!! م؟؟یپس قراره کجا بمون _

 خودمون.  ن یسرزم میری بعد م ی کن  دایتا تو قدرتات رو پ  می مونیم ایجنگل ممنوعه اونجا توو کلبه ما م یری:ممت

 اها_

 نگاه کردم و گفتم  مور یپروفسور و س  به

 ن؟؟یایشما هم م_
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و   نیایحتما ب  م یانجام بد  م یتونی ما م یدونستیکه م  یو هرکار  یموفق بش دوارم یام  یول م یایب میتونیالرنس:نه دخترم ما نم جان

 ... میبهمون بگ 

 منون.. زدم و گفتم م  یلبخند 

 ..شگاهی:ممنون دخترم بابت نجات ما از اون ازماموریس 

 نکردم... ی کار  کنمیخواهش م_

 ... می و به سمت جنگل ممنوعه راه افتاد  رونیب می و رفت  میکرد   یاونا خدافظ با
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  نیجنگل ممنوعه مثل ا کردم یباور بود...فک م رقابلی...غکردمیبودم و با دهن باز به دور و اطرافم نگاه م ستاده یجنگل وا وسط 

  یلیاز بهشت بود..خ که یت ه ی دمید یکه من م  ییجا ن یا یبلند و خشک شده...ول یبا درختا  کی ترسناک و تار یجا ه ی لمایف

  ی ول  سیفصل ن ن یکه توو ا  ییها وه ی...انواع درخت ها و م ومد یم  یخنک م یط نسخوشگل بود...اونجا انگار بهار بود ...هوا سرد نبود فق

 خوشگل بود..  ی لیخ ییییبود...همه جا سرسبز ..وا  نجایا

 لبخند بزرگ برگشتم سمت بچه ها و گفتم   هی با

 خوشگله... یییییلیخ نجایا_

 ؟ ی:دوسش دارساشا

 !!! و؟؟یک_

   وونه ید گه یرو د نجای:اساشا

 خوبه عاشقش شدم یییلیاها..اره خ_

 .. یغش کن یجنگل فک کنم از خوش  یوسطا  یهنوز اولشه تو بر  نجای:اساشا

 نم یتوروخدا منو ببر همه جا روبب ییییوا_

 تموم شد  نت یاالن نه هروقت که تمر ی ول برمتی:مساشا
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 باش_

 ودشون..سمت دهکده خ رن یکردن و گفتن م  یاز ما خدافظ  اچه یدر  یسه تا الف و پر  اون

 و شروع کنم..  ن یرو زم نمیهم به من گفت که بش مت

 اومد کنارم و گفت  ایشدن فقط ما رهیو بچه ها اونطرف نشستن و به من خ مت

 ها...  رویدارم درمورد به دست آوردن ن اد ی ییزای چ هی کمکتون کنم..  نی: اگه اجازه بد ایما

   کنمیکمکت حساب م ی چرا که نه...حتما رو_

کن   یسع ی نداره ول ی بینباشه هم ع ی ..ذهنت خالیاز خاک بش یاز ته دلت بخواه که جزئ  یچشاتو بست یوقت  نی:خب ببایما

  روت یوجه چشمات رو باز نکن بزار ن چی به ه گه یبدنت خنک شد د ی حس کرد ی...وقت یباال و ذهنتو خلوت کن  یتمرکزتو ببر 

 خودشو آزاد کنه.. 

 باش_

  یب یگفت ع  اینرفت..ما رونیمثل دفعه قبل ساشا از ذهنم ب  یکردم ول  ی...ذهنمو خال ن یم رو زمبستم و دستامو گذاشت چشمامو

از    ی کردن اون چشما...تصور کردم که جزئ  رونیپس مثل اوندفعه خودمو خسته نکردم برا ب گهینداره فقط خلوت باشه د

که   دمیرو شن ایما یرو حس کردم ...صدا ی لذت بخش  یوجودمو گرفت و خنک ی خاک رو تصور کردم..لرز ز یر ی خاکم..دونه ها

 گفت  

 حاال حس کن کف دستت خاک هست و اونو رو هوا معلق کن ...  نی:سوایما

با فاصله دادن دستم   ی فاصله دادم ..ول نیگفت رو انجام دادم...خاک رو سر انگشتام حس کردم و دستمو از زم ایکه ما یکار  همون

 اون خاک ها رو حس نکردم...  گه یرفت و د ن یحس ها از ب همه اون 

 بودن نگاه کردم..  ستادهیکه کنارم وا ایچشمامو باز کردم و به مت و ما ناراحت
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 مت چرا نتونستم _
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 .. یدرست کنترلش کن  یفقط نتونست  یجان تو تونست نی:سومت

 کنترلش کنم   یاخه چجور _

فقط فک کن   یچشماتو ببند  خواد ینم گهی...االن دشهیآسون م یلی..زمان که بگذره کنترلش خسخته. کم یهنوز اولشه  زمی:عزایما

 بکن با اون خاک...  یمشت خاک کف دستت باشه بعد خودت هرکار خواست ه یکه 

ذوق کردم...با   ی کل  ذرهیخاک کف دستم به وجود اومد که با همون  کمیگفت رو انجام دادم....  ایکه ما  یبهشون ندادم و کار یجواب

 ... نیبهم زد و اروم لب زد آفر ی به مت نگاه کردم که لبخند  یخوشحال

باز   شیگلوله درست کردم و پرت کردم رو هوا و با ن ه یاون خاک رو مثل  لمایتوو دستم نگاه کردم و مثل توو ف  یاون خاک ها به

 رفت...  ن یکه رفت باال دوتا دستامو بهم زدمو اون گلوله از ب م کیبهش نگاه کردم...

بودا...دوباره خاک درست کردم و هربار به   یباحال شیزدم...همه برام دست زدن....خخخخ چه نما غی و ج دم یاز جام پر خوشحال

ادامه بدم و گفت بس   ادیمت نذاشت ز یذوق کرده بودم ول   یلی...خدادمیو رو هوا حرکتش م  کردمیمختلف درستش م  یشکل ها

 خرج کردم...  ی انرژ یلیواسه بار اول خ گفت یکنم چون ممکنه حالم بد بشه...راس م

گفت که    دمیرو پرس  لش یکه دل ای...از ماشد یم ده ید  کیکوچ رونیاز ب ی بود ول ی بزرگ یلیزدم و رفتم توو کلبه...کلبه خ لبخند 

 ... شهیم دهید کیبخاطر جادو کوچ  شیرونیشکل ب

 بخوابم... خواس ی خسته بودم و دلم م یلیاز اتاقا و خودمو انداختم رو تخت...خ ی کیتوو   رفتم

 بخوابم....  تونستم یداشتم نم روهام یاز ن ی کیو به دست آوردن  نجایکه از بودن ا یبخاطر ذوق  ی ول

 بردمش...  نیزدم و از ب ی ..لبخند پنجره هس ...پنجره پر شد از خاک  یو تصور کردم که خاک رو   رونیب  یشده بودم به فضا رهیخ

 و چشمامو بستم و خوابم برد..... دمی اون سمت دراز کش برگشتم
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 ... رونیشده بود ...بلند شدم صورتمو شستم و از اتاق رفتم ب  کیشدم هوا تار داریخواب که ب از

 ..سالم کردم بهشون و نشستم کنار مت.. خوردنینشسته بودن و غذا م ییرایها همه توو پذ  بچه
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 مت؟_

 :بله مت

 کارت دارم   رونیب م یبر یایم_

 کار؟ی:چمت

 ...گمیبهت م میبر ایب_

 م ی:باش پاشو برمت

 ...  میدرخت نشست  هی  ری..زمیو از کلبه دور شد   رونیب م یباهم رفت یی دوتا

 مت_

 :جانم؟مت

 ساشا هم دوسم داره _

 با تعجب برگشت سمتم و گفت  مت

 قعا!!!!!خودش بهت گفت  :وامت

 منو دوس داره..  گفت یکه م  دمیشن ار ینه حرفاشو با سام_

 ؟ ی گ ی..بهش میکن  کاریچ یخوا یچه خوب حاال م ی:وامت

 ؟ یبه سئوالم جواب بد  شه ی...م دونمینم_

 :کدوم سئوالت؟؟ مت

   ی فهمیم  یکن دایگفتن هروقت جفتت رو پ دمیاز بچه ها که پرس  ه؟؟ ی ام؟؟خون آشامم مثل بق ی مت من چ_

از اونا رو انتخاب   یک ی ی...تو وقتنهیجفت گرگ ه ی ی جفت خون اشام دار هی تو  یدون یهمونجور که م ن یسو نی..ببگمی:بهت ممت

 ؟؟ی تو ساشا رو انتخاب کرد..یمثل عشقت بش  ی تونیم  یکن

 .. نمیبب و یکیاون  خوام ینم  یاره حت_
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 کنه...  لیکه تو رو تبد  یبه ساشا بگ  د یبا ی تو که ساشا رو انتخاب کرد نی:خب ببمت

 کار کنم؟؟   رویرو کدوم ن د یاها باش...مت از فردا با_

 سراغ آب  م یری:فردا ممت

 یاها مرس _

 داخل  می..حاال هم پاشو برکنمی:خواهش ممت

 باش.._

 ... میشدم و همراه مت به کلبه برگشت بلند 
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هم   یخوشگل یل یخ یشبا یجنگل حت نی...ابردیخوابم نم کردمیمن هرکار م  ی بودن ول دهیخواب ه ی د و بقشب بو 12 ساعت

 ... رونیو از کلبه رفتم ب  دمیرو پوش  شرتم یداشت...از رو تخت بلند شدم و سو

  رهیبود...در سکوت به ماه خ شتریب شهیاز هم شییبایشدم...امشب کامل بود و ز رهیو به ماه ختخته که اونجا بود نشستم ه ی ی رو

 ... دمیشن ییشده بودم که حس کردم صدا

گرگ بزرگ پشت سرم    هی با  ی برگشتم که برم داخل کلبه ول دمیاومد...ترس  یی انداختم که بازم صدا یشدمو به اطرافم نگاه بلند 

 روبرو شدم....

به من بود...رفتم   رهیزردش خ یکه با اون چشما بایشدم به اون گرگ بزرگ و ز رهینزدم...خ یول زدمیم  غی ج د یاالن با مطمئنن

بهش   یو خودش چسبوند بهم...حس خوب د یآروم کش ی ..با نوازش من زوزه ادمیرنگش کش  یبدن خاکستر ی جلوتر و دستمو رو

بودم االن   ده ید لمایتوو ف ایکه توو افسانه ها خونده بودم  ینبود...از اطالعات ی لگرگ معمو ه ی نیمطمئن هم بودم ا  یداشتم ول

 اس... نه یگرگ ه ی ن یا دونستمیم

 و گفتم   دمیبدنش کش یرو  دستمو

 مگه نه...  یا  نهیگرگ هی تو _
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 شدم و گفتم ره یچشماش خ به

 ندارم... تی...مطمئن باش کاررونیب ی ا یب تیاز حالت گرگ شهیم_

  یپسر روبروم بود با وضع هی اون گرگ  یبه جا ه یدر عرض چن ثان ی بره ول خوادیحرفم عقب رفت که فکر کردم م نیباا

 پشتمو کردم بهش و گفتم   ع یافتضاح...سر

 لباساتو بپوش..._

 بدم ...  فتیش  ی..خودت خواستسین نجایسرداد و گفت:من که لباسام ا یا خنده

 دراوردم و پرت کردم طرفش وگفتم  شرتمو یسو عیسر

 دور خودت.. چ یبپ جوری نویا ریبگ _

 گفت:برگرد  ه ینداد و بعد چن ثان یجواب

 بود دور خودش...  دهیچیپرو مثل آدم  شرتیبهش نگاه کردم که خداروشکر اون سو یچشم ری ز برگشتم

 ... نیباهات خوشبختم سو ییهستم از آشنا ک یو گفت:من ما  کی نزد اومد 

 !!! ؟؟یشناس یتو منو م_

و منتظرت   شناسمتیوقته که م  یلینشناسنش..در ضمن من خ نجایا یدختر ماه به جنگل ممنوعه پا بذاره و اهال  شهی:مگه م کیما

 بودم 

 !!!!!چرا؟!! یمنتظرم بود _

 برم...  د یمن با گه ی..خب دیفهمی :به موقعش خودت مکیما

 به گرگ شد و از اونجا دور شد...  لیحرف زدن بهم نداد و دوباره تبد  اجازه

  ی چرا ول دونمیاستفادش کنم ..نم خواستیدلم نم  گهیافتاد...د  شرتیال..انداختم و خواستم برم داخل که چشمم به سوبا ی ا شونه

بوته ها و رفتم   نیرو انداختم ب شرتی..سوایح یفقط توو حالت گرگش خوب بود...پسره نچسب ب  ومد یپسره خوشم ن نیاصال از ا

 داخل...
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 و صبحونه رو آماده کردم...   رونیاز اتاق رفتم ب 8که اونجا بود سرگرم کردم...ساعت  ییو خودمو با کتاب ها دم یصبح نخواب تا

 نشستن .... ز یاومدن و بعد سالم کردن به من پشت م رون یاز اتاقاشون ب ی کی یکیها  بچه

بمونه واسه بعدازظهر...همراه  نینه و تمرباهام حرف بز خواد یکه ساشا نذاشت و گفت م ن یواسه تمر می صبحونه به مت گفتم بر بعد 

 به قدم زدن  م یو شروع کرد  میزد رون یساشا از کلبه ب 

 م؟؟ یبر میخوایساشا کجا م_

 ..ین یکه اطراف رو بب  میزن یها قدم م نجای...همینیهارو بب  نجایا  یخواستیمگه نم روزی:دساشا

 اها_

 نی:سوساشا

 جانم_

واسه پنهان   یل یساشا هم دوسم داره دل  دونستمیگفتم..حاال که م یجانم گفتنم مطمئن بودم ساشا تعجب کرده ...جانم رو عمد  با

 کردن احساسم نداشتم...

حرفمو بگم که باز سوتفاهم نشه برات...من..من   ی چجور دونمی..االن نمستمیبلد ن ی نی:اون روز هم بهت گفتم اصال مقدمه چساشا

 تورو 

 حرفشو ادامه بده و گفتم  شتمنذا

 ی تو منو دوس دار_

 و گفتم   ستادم ی...منم با لبخند رفتم روبروش واستادیباحرفم جا خورد و وا ساشا

 ♡منم تورو دوست دارم _

زدن و خوشحال منو بغل کرد و پرتم کرد باال...از ترس کم   یچشماش برق هی بعد چن ثان یحرفم شوک اخر بهش وارد شد ول نیباا

  می نیو چشمامو بستم و فاتحمو خوندم که فرو رفتم توو بغلشو عطر تنش توو ب  رتمیساشا نتونه بگ  دمیسکته بزنم...ترس  مونده

 ..د یچیپ
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 زدم و گفتم  غ یدوباره پرتم کنه باال که ج خواست

 کنمیخفت م  ی ساشا اگه پرتم کن_

 ...نیکرد و منو گذاشت زم  یا خنده

 دوست دارم   یلیخ نی:سوساشا

 د یپرس  یبا نگران دفعه ی ی ول  وونشمیجوابشو بدم و بگم من د خواستم

 ؟؟ یو از اون خوشت اومد چ ی د ی؟؟اگه اونو د یجفتت چ  یک یاون  ی:ولساشا

 به روش زدم و گفتم  یلبخند 

 .. یین توم یق ی...جفت حقنمیبب  و یکیاون  ستم یحاضر ن یبخوام...حت تونم یتو نم  ریبه غ وی کس گه یمطمئن باش من د_

 نشوند و صورتشو عقب برد..  م یشونیرو پ یساشا بوسه آروم  یول شه یم18زد و صورتشو اورد جلو...گفتم االن صحنه مثبت   یلبخند 
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 ممکن نبود....  فش یکرد که توص قیبه وجودم تزر یبوسه آرامش اون

 نی:سوساشا

 جانم_

 ....م یبر  یی جا د یآماده باش با دنیهمه خواب نکهی:امشب بعد اساشا

 کجا؟؟_

 ی فهمی:شب مساشا

 باش_

 .. یکن نیتمر  ایبا مت و ما د ی با گه ید م یبرگرد زمی:عزساشا
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 سمت کلبه.... م یزدم و دستشو گرفتم...باهم برگشت  یلبخند 

بلند بهشون سالم کرد که   ی...ساشا با صداومد یخنده هاشون م ینشسته بودن و صدا رونیبچه ها همه ب م ید یکلبه که رس   به

 مات موندن....مت جلو اومد و گفت   دنیتا دست ها و لبخند رو لبامون رو د  یسمت ما ول دنیچرخ

 پس  ی:گفت مت

 ما...منتظر به ساشا نگاه کردن که ساشا با لبخند گفت  شی نگفتم...بچها بلند شدن و اومدن پ ی زیزدم و چ  یلبخند 

 و گفت  :باالخره گفتم ساشا

اومد جلو و   یزدن و دست زدن..پر  غی مبهم نبود منطورش به اعترافمون بود...با حرف ساشا بچه ها شروع کردن به ج اد یز حرفش

...توو  یاز عشق و خوشحال د یشا ی بود..برق یب یبه همه بچه ها زدم و به ساشا نگاه کردم...توو چشماش برق عج  یبغلم کرد....لبخند 

 ... میشروع کن نویتمر د یو گفت فعال بسه و با د ضدحال زکه مت  م یفاز الو بود

 بهش نگاه کردم که قهقهه بچه ها باال رفت...  یچپ چپ

 اروم در گوشم گفت   ساشا

 .. میوقت دار  یکن ما کل  ن ینداره برو تمر بی:عساشا

 مت..  شی بهش زدم و رفتم پ یلبخند 

 خاک انجام دادم...  یروین ی که برا  کردمی رو م یی همون کارا د یکلبه بود...با  کیرودخونه که همون نزد ه ی ک یبردنم نزد ایو ما مت

که گفت   دمی رو شن ایما یشده...صدا سیگذشت که حس کردم بدنم خ  ی ا ه یکردم توو آب و چشمام رو بستم ....چن ثان دستمو

از اب   ی ا کهیادامه دادم که حس کردم از سرانگشتام بار ی ول  کردیم تمیاذ ی سیاون حس خ نکهیادامه بده و چشماتو باز نکن...باا

 باز کردم....  وزدم و چشمام ی به وجود اومده..لبخند 
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کنترلش نسبت به قبل آسون بود...با ذوق مشتمو بستم که اون    یلیخ ندفعه یانگشتام در حال حرکت بود ...ا یاز اب رو  ی ا کهیبار

 رفتن....  ن یآب ها از ب
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 شد.... س یحواسش نبود رفتم کنارشو دستمو گذاشتم رو بدنش خ یوقت   یغرغر کرد که چرا دستمو مشت کردم ول ایام

  اوردمیبدو...داشتم نفس کم م  ایخواست منو بزنه که فرار کردم...حاال من بدو ما د یفهم یوقت  ی ول شدهیچ د یمات بود نفهم اولش

 شدم...  م یسمت ساشا و پشت اون قا دم یی...دوکردیخفم م ایما ستادمیمیاگه وا ی ول

 ساشا بگو منو نخوله _

که نشونه   ییاز اونجا یرو پرت کرد سمتم...ول ش ییشد و دمپا ی کفر شتریب ایکه ما دن یحرفم بچه ها شروع کردن به خند  نیباا

 .... یخورد تو سر پر قایدق  ییافتضاح بود دمپا شیریگ

 .... میو صلح کرد  می جنگ رو ادامه نداد گهیو د ایو سر مارو دوباره زد تو  یی هم همون دمپا یپر

____________________________________ 

االن   روهایاز حد استفاده از ن  ش یو همون ب کردمیکار م روهام یحواسش بهم نبود با ن  یکلبه هروقت کس  میبعدازظهر که اومد  از

 رمق بودم.....   یخستم کرده بود و ب یلیخ

 .... رونیب می بودن و ساشا گفته بود که امشب باهم بر دهیها خواب بچه

بهم زد و دستمو گرفت باهم از کلبه   ی...لبخند دمیو رفتم توو هال که ساشا رو هم اونجا د دمیساپورت گرم پوش  ه ی با  پالتومو

 ... میرفت رون یب

 و ساشا گفت د یطول نکش ادیسکوت ز  ن یا یول م یکردیو به اطراف نگاه م  م یرفتیسکوت راه م توو 

 ؟؟؟؟یتا اخر با من باش   یخوایکه م  ی تو مطمئن نی:سوساشا

 معلومه که مطمئنم _

   ی که مثل من بش  یاالن آماده ا ینی:ساشا

 مثل تو بشم؟؟!!! _

 کنم  لیمن تورو تبد  د یبا ی :آره چون تو االن جفتت رو انتخاب کردساشا

 اها...مت بهم گفته بود..اره آماده ام... _
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همه جا رو تار   ادش یکرد...از سرعت ز دنییمنو انداخت رو کولش و شروع به دو  یحرکت کامال ناگهان  هی  ی زد و ط یچشماش برق 

 گرفتم...   جهیو سرگ دمید یم

 سرعت سرسام آور رو...  نیتا ا نم یبب ویکیدادم تار ح یبستم و ترج چشمامو

 ساشا چشمام و باز کردم و به اطراف نگاه کردم...  ستادنیکم شدن سرعت و وا با

 بود... پامون بود و ماه انگار کنارمون  ریکه کل جنگل ز م یتپه بلند بود هی  یچقدر خوشگله...رو  نجایا واو

منو گذاشت رو    یساشا ک دمیخوشگل بود...دوس داشتم دستمو ببرم ماه رو لمس کنم...اونقدر محو اطراف بودم که نفهم یلیخ

 اد؟؟ ی...ساشا اومد کنارم و گفت خوشت مکردمینگاه م یی ایمکان رو   نیجا و بادهن باز به ا هی بودم  ستاده ی..وانیزم

 ذوق برگشتم طرفش و گفتم با

 معرکه اس  نجای!!!!عاشقشممممم ساشا..اادیخوشم م_

 نگفت  ی زیزد و چ  یلبخند 

 ساشا _

 :جانمساشا

 ؟؟ ی کنیم لیمنو تبد  یک_

 االن نی:همساشا

طاقت فرسا بودم   ی ...چشمامو بستم و منتظر دردنییشد...صورتش کم کم اومد پا رهیحرفش اومد جلو و توو چشمام خ نیا بعد 

درد   کم یلذت بخش رو لبام نشوند و اروم گرفت ممکنه  یکوتاه ول  یکرد...بوسه ا   ریساشا رو لبام نشست و منو قافلگ  ی لبا ی لو

 داشته باشه... 

 ....د یچیتوو وجودم پ  یساشا پوست گردنمو شکافت وباحس فرو رفتن دندوناش درد  یبگم که دندونا ی زیچ خواستم

و مچ دست خودشو با   د یکش رونیلحظه دندوناشو از گردنم ب  هی...ساشا  شه یم ده یکه خون ذره ذره از وجودم کش  دمیفهمیم

بهش نگاه کردم که به زور   یکه خون ازش روونه شد...با تعجب بهش نگاه کردم که دستشو آورد جلو دهنم..با چندش  د یناخنش بر
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بخورم و خودشم دوباره شروع به خوردن خون من کرد...طعم گس خون توو  خونشو  دمچ دستشو رو دهنم فشار داد و اجبارم کر

 توو بدنم نمونده....  یخون گه ید  کردمی بود که حس م نیبدتر از اون ا ی ول  کردیدهنم حالمو بد م

 .. فرو رفتم. ی کیساشا نذاشت و محکم تر منو گرفت...طاقتم تموم شد و توو تار یرفت و درحال سقوط بودم ول  یاهیس  چشمام
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                                        ساشا

دوباره چشماشو    یک  دونمی...مرده بود...نمکشه یچشماش بسته اس و نفس نم دمیبهش نگاه کردم د نیحس شل شدن بدن سو با

 طول نکشه...  شتریتا فردا ب دادمیاحتمال م یول کنه یباز م

 ... خیشده بود و بدنش  ی ....صورتش مهتابدمیو خودمم کنارش دراز کش ن یگذاشتمش رو زم آروم 

بود....داشتم به   نیشدن روح من و سو ی کیکه امشب شاهد  یشدم..ماه ره یاش زدم و به ماه خ دهیبه صورت رنگ پر یلبخند 

  می نیکه ازش متنفر بودم تو ب ی یبو یو درخشان بود...ول   یدوتاشون االن مهتاب  نکهیبه ا کردمیفکر م ن یشباهت االنِ ماه و سو

 ...د یچیپ

 .... دمیرو د ز یبه پشت سرم نگاه کردم که اون گرگ نفرت انگ  برگشتم

حمله نکرد و    یتنش رو خورد کنم...ول  یبهم زل زده بود و منم هر لحظه منتظر بودم بهم حمله کنه تا تموم استخونا تیاعصبان با

 چن قدم جلو اومد و گفت    تیا عصبانداد و ب فتیسر داد...ش  نیخشمگ  ی فقط زوزه ا

 ؟؟؟؟؟یکرد   لشی:چرا تبد کیما

 چون منو دوست داشت _

 با شناختن من انتخاب کنه  ی ذاشتیم د یبود با ده یبار منو د ه یاون فقط  ی:عوض کیما

 ...یر یبم یشب باشکوه نیکه توسط من توو همچ  یخوای.....حاالهم برو نمنهیتو رو بب خواستیاون اصال دلش نم ی..ولیاوه سار_

 بهم نگاه کرد و برگشت خواست بره که گفتم   تیعصبان با

 صبر کن...  ک یاوه ما_
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 صورتش ظاهر شدم و گفتم  یجلو  عیسر

چون   ششیپ ی که اومد  نم یلحظه بب ه ی ی حت خوام ی نم گهیخون آشامه...د هی االن ماله منه و درضمن  نیحواستو جمع کن سو_

  یجفت اگه بخواد کار  یکی کنه؛اون یالهه ماه جفتشو انتخاب م ی نره وقت ادت یرو  ن ی...قوانزارمیزندت نم  نمیمطمئن باش اگه بب 

 کردنش رو دارم..  کهیت کهیالهه من بشه اجازه ت ک ینزد ایبکنه 

 من محو شد...   یاز جلو چشما ع یداد...سر  فتی کرد و ش  یبهش زدم و از سر راهش کنار رفتم....غرش  یهم لبخند  بعد 

 و رو به ماه گفتم  دمیدراز کش  نیسو ش یپ رفتم

 دل بهش بستم...  شیو از همون بچگ   ستمیمن مثل  دنبال قدرت الهه ات ن ی دونیتو که م_

 و چشمامو بستم  دم یکش یآه
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                                  نیسو

 اش روم افتاده بود...  ه یدرخت بودم و سا ه ی ر یچشمامو باز کردم...به اطرافم نگاه کردم ز یب یعج یحس ها با

 یداشتم.....صدا ها  یو حس تشنگ  سوختیداشتم گلوم م ی بیغر یلی...حس خدمید یساشا رو نم  ی بود ول ادمی شبید  یاتفاقا

ساشا کجاس ..بدنم که از   نم یدوسش داشتم...بلند شدم برم بب  یبود ول یب یو البته غر بی...حس عجدمیشنی رو م ف یضع یلیخ

نور   ر ی..از زهیبرگشتم تو سا عی زدم و سر ی غیو شروع کرد به سوختن....ج  نمرو بد  ختن یعبور کرد حس کردم روغن داغ ر هیسا

فک   ینور افتاب برن ول  ر یز توننیبودم خون آشام ها نم دهید لمایرفت...توو ف نیافتاب که کنار اومدم اون سوختن هم از ب

 داشته باشه...  تیواقع  کردمینم

 ساشا جلوم ظاهر شد... دفعهیبرم   نجایکه بتونم از ا گشتمیم ی دنبال راه حل داشتم

 عقب که باز آفتاب خورد به پوستم و بدنم شروع به سوختن کرد.... دم یزدم پر یغیج

 و خودشم اومد کنارم....  ه یهلم داد توو سا عیسر ساشا

 به ساشا زل زدم و گفتم  یناراحت با
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 ه؟؟ ی نجوریساشا چرا ا_

 ... ینور افتاب راه بر  ر یراحت ز ی نطوریهم ی تونیتو نم زمی:عزساشا

 ن؟؟یریراه م  یپس شما چجور_

 دراورد و انگشتم کرد و گفت  بشیاز ج یانگشتر ساشا

 انگشترا هس..  نیکه توو ا  ی:با کمک طلسمساشا

 خوشگل بود...  یلیدرشت از الماس روش بود ...خ نی نگ  ه یانگشتر نقره بود که  هی

 نو؟؟ یا یساشا از کجا اورد _

 زه یبرام عز نیمامانمه...دادم مت روش طلسم گذاشت..لطفا مراقبش باش سو  ادگاریانگشتر  نی:اساشا

 چشم_

 زد و گفت  یلبخند 

 نور ...  ریز ی ایب یتونی:حاال راحت مساشا

 نور افتاب... ری راحت رفتم ز الینسوخت با خ دم ید  یرد کردم وقت ه یاز سا کم یترس دستمو  با

از جلو چشمام   ع یبود که سر ادیز  ینقدریسرعتش ا ی...با تعجب نگاش کردم ول دنییشروع کرد به دو دفعه یزد و  یلبخند  ساشا

 محو شد... 

بهش   عیبود چون سر شتریسرعت من فک کنم از سرعت ساشا هم ب  ی ...ولدنییباال انداختم و منم شروع کردم به دو ی ا شونه

 ...دمیرس 

 حس پرواز کردن داشت... یی جورای... دنییبود با سرعت دو یخوب حس
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که داخل   م یهست ی اون جنگل هیو االن حاش  م یاومد  رونیما از جنگل ممنوعه ب  دمی...اوه تازه فهمستادیساشا وا دنییدو  یکل بعد 

 شهر بود.. 

 م؟؟ ی کن یم کاریچ نجایساشا ما ا_

 ؟؟یندار ی:تو حس تشنگ ساشا

 .. سوزهی...گلوم میلیچرا خ_

 .. گهید  یخورخون ب د ی:خب باساشا

  کنمیاالن که به خون فک م ی چندشه ول یل یچون خ خورم ی اگه خون اشام باشم خون نم کردمیفک م  نینگفتم...قبال به ا یزیچ

  دمیشن ویکس  یقدم ها ینه...صدا ای کنمی م دایپ ی شکار نمیکردم تا بب   زی بتونم خون بخورم..گوشامو ت عتر یسر ی هرچ خوادیدلم م

 ... دمیی به سمت منبع صدا دو عیتوجه به ساشا سر دون ...بزدیکه انگار داشت با تلفن حرف م

 ... زدیداشت با تلفن حرف م ی عصب ی لیدختر بود که خ  هی

 صدا داد...  یپام اومد و تق ری چوب ز کهیت ه یحواسم نبود   ی رفتم ول کش یاروم نزد اروم

  وون یکه من االن از صدتا ح دونستیاروم شد...نم د یتامنو د ی عقب نگاه کردولبه   عیو سر د یترس  وونهیدختر که فک کرد ح  اون

 بدترم...

 جلوتر رفتم که اون دختر گفت  یحرف چیه بدون

 ن؟؟ یخوایم ی زی:چدختر

 زدم و گفتم:نه   یلبخند 

 جلوش ظاهر شدم و دندونامو فرو کردم توو گردنش.... عیسر بعد 

به عقب پرتاب شدم...ساشا بود که   دفعهیکه    خوردمیتر بود...با لذت م نیریطعم خون واسم گس نبود بلکه از عسل ش  گهید حاال

 بهش نگاه کردم و داد زدم تیعقب پرتم کرده بود...با عصبان

 بخورم  یچرا نذاشت_

 ....ی د یفهم ی درحد رفع عطشت بخور د یفقط با سی...آدم کشتن توو گروه ما نشیکشت یم یتو داشت نی:سوساشا

 ... ستهیرنگش مقل گچ شده بود و جون نداشت رو پاش وا  چارهی...ب کشتمشیداشتم م گفت یاون دختر نگاه کردم ساشا راست م به
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 به ساشا گفتم   رو

 متاسفم دست خودم نبود _

درست کنم   نوی ...حاالهم صبر کن من ایکنی که بگذره خودت عادت م کمی یهنوز اولشه و کنترلت سخته ول  زمیعز دونمی:مساشا

 ..میبر

 باش_

 ذهن اون دختر رو از وجود من پاک کرد و گفت که دور گردنش دستمال ببنده .. ساشا

 زد و گفت ی طرفم ولبخند  اومد 

 کلبه؟؟  می:برگردساشا

 اره_

 م ی:پس بزن برساشا

 سمت جنگل ممنوعه.... دنییبه دو می شروع کرد مون ییدوتا دوباره 
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...مت بهم گفت حاال که قدرت  دمیازشون ند  یخونه انگار بچه ها همه از موضوع خبر داشتن چون واکنش خاص مید یرس  ی وقت

 .... ارم یقدرتام رو به دست ب تونم یراحت تر م  یلیشده خ  شتر یذهن و جسمم ب

 ... میکردیوبه آسمون نگاه م  میاز کلبه نشسته بود رونیبودن و من و ساشا ب دهیا خوابهم بچه ه االن

 نی:سوساشا

 جانم_

 ؟ ی:خسته اساشا

 نه چطور؟ _
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 ی فعالش کن  ییتنها یتونست د یشا یکن نیتمر  ختیاالن واسه قدرت  یخوای:مساشا

 باش_

هام حتما اول همون   رو ی واسه فعال کردن ن س یالزم ن گهیشدم و د یقو   یلیشده خ یکیبهم گفت حاال که روحم با جفتم  مت

 باشه..  شمیعنصر پ

به سمتش فرستادم)باد و خاک باهم به   یسرد  یل یمشت اب به باال پرت کردم و رو هوا معلق نگه داشتمش بعد باد خ هی  اول

 ...نیشد و افتاد رو زم خیبه  لیتبد  هی ثان ه یدست اومدن (اب معلق رو هوا سر 

 شده بود بهم... رهیخ نیبه ساشا نگاه کردم و اونم با تحس بالبخند 

 !!!! ندفعه؟؟یا ی چرا ذوق نکرد نیسو شدهی:چساشا

 ... شهیتر م ادیکنم دردسرها ز  تیقدرتامو تقو شتر یب ی هرچ کنمیحس م  یساشا خوشحالم ول  دونمینم_

 زد و بغلم کرد  یلبخند  ساشا

   دمیواست دردسر بشه..قول م  یز یچ زارمی:نگران نباش.....من نمساشا

 تیآرامش و حما کم یدلم   یلوس شده بودم قبول داشتم ول یبچه ها هی زدم و خودمو توو بغلش مچاله کردم...شب  یلبخند 

 ....خواستیم

 موهامو نوازش کرد و گفت  ساشا

 :نگران نباش ملکه من.. ساشا

   بهش نگاه کردم و گفتم برگشتم

 ملکه؟؟؟!!!!!!! _
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 :اوهوم ملکه من...ساشا
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توو کلبه..بچه ها   م یرفت میصبح بود بلند شد 6....ساعتمیو حرف زد مینگفتم...تا صبح همونجا نشست ی زیباال انداختم و چ ی ا شونه

 ... ششونیبهشون دادم و نشستم پ ی...سالمخوردنی شده بودن و صبحونه م داریب

 که ساشا سکوت رو شکست.. م یخوردیصبحونه م میدر سکوت داشت همه

 رو هم فعال کنه..  خی یرو یتونست ن نی:مت،سوساشا

 بهم نگاه کردن و مت گفت  یها با خوشحال بچه

 یبدون کمک ماهم تونست نی:افرمت

 نگفتم  ی زیزدم و چ  یلبخند 

  ی ها نی..سرزمنیون اون چهار الهه منتظرت هستن سوخودم نیسرزم می بر د ی..بعدش بایمونده که فعالش کن رو ین  هی :فقط مت

اونا خونه   ی برا  می که بتون  می بر عتریسر ی هرچ د یاونا توسط بالدازار مورد حمله قرار گرفته و خونه هاشون رو از دست دادن...مابا

 ... میآماده کن

 !!! می خونه درست کن م یتونی!!!مگه ما مم؟؟یخونه آماده کن_

 ... یفهمیخودت م  می ...اونجا که رفتیتونیتو م ی :ما نه ولایما

 ها... وونه ید  نیکنن ا جیمنو گ  شه ی..عادت دارن همرمیگ ینم یجواب درست حساب دونستمینگفتم چون م یز یچ گهید

 ... رونیب میرفت  ایصبحونه با مت و ما بعد 

 ؟؟ ین یبیشده رو م یاون تنه درخت که زخم نی:سومت

 اره_

 ...ی کن  مشیکن ترم ی:برو دستتو بزار رو اون و سعمت

 ؟ یچجور_

 دستت االن سالمه... ر یآسونه فقط دستتو بزار اونجا و تصور کن که اون درخت ز یلیخ نی:امت

 که مت گفت رو انجام دادم...   یگفتم و رفتم سمت درخت..همون کار  یا باشه
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دستم   ریشدن درخت رو ز م یاومد و ترم رون یاز وجودم ب  یی روین حس کردم و بدنم خنک شد ...حس کردم  یپوستم قلقلک  ریز

 حس کردم.... 

 از اون حس خاص لذت بردم....  ی داشت ..چشمامو باز نکردم و با لبخند پهن یخاص لذت
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 شد دستمو برداشتم و چشمامو باز کردم... م یکه حس کردم اون درخت ترم ه یچن ثان بعد 

 زدم بهشون..  ی ند شد ...برگشتم و لبخند و مت بل ایدست زدن ما یصدا

 ... یو کنترل کن یاریرو به دست ب  روهات ین یزود بتون  نقدریا کردم ی..واقعا فک نمنیسو یبود  ی:عالمت

 م؟؟یقراره بر ی ...مت کیمرس _

   م یری:شب ممت

 باش_

 به استراحت داشت... از یبخوابم..خسته بودم و جسم و روحم ن کمیتوو خونه و بعد خوردن ناهار رفتم توو اتاق تا   میرفت

___________________________________ 

 شدم...  داریبچه ها از خواب ب یبا سروصدا بعدازظهر

 بود...  ی کار ه یمشغول  ی و رفتم توو هال...هرکاب زدم  ه یو صورتمو  دست

 بچه ها؟؟ شدهیچ_

 برگشت بهم نگاه کرد و گفت  یپر

 !! یشد  دار ی:اع بیپر

 نه هنوز خوابم _
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بردار که   یکن دایپ ی تونیاونجا نم ی دونیو م ی الزم دار یهرچ نی...فقط سوگهید م یبر م یفتی راه ب میخوا ی نشده م ی زی :بامزه چیپر

 ..نجایا م یبرگرد م یتون یمدت نم ه یمطمئنن تا 

 باش_

 ساشا و سرمو گذاشتم رو شونه اش.. ش یپ رفتم

 ساشا _

 زمی:جونم عزساشا

 خوام یمن خون م_

 خون بردارم..  مارستانیبرم ب د یمنم با م ی...پاشو برینکرد هی تغذ  روز ی:اخ تو از دساشا

 که باهم برن خون بردارن...   ادیگفت باهامون ب اریشدم و ساشاهم به سام بلند 

 که خلوت بود...  مارستانیپشت ب اطیتن داخل منم رفتم ح رف اری...ساشا و ساممارستانیب  میرفت

اومدن   رون یب  شمین  یکه داشتم دندون ها  یاد یخون و عطش ز یخون حس کردم...با بو یبودم و منتظر اونا بودم که بو  ستادهیوا

 رفتم...  ومد یکه بو م  ییبه سمت اونجا

 

#part97 

 

  ی ول  ومد یبودن...دست دختره زخم بود و خون م ستاده یمعلوم نبود وا اد یداشت و ز ی کیکه راه بار واریدوتا د نیدختر و پسر ب   هی

 نبود توو فاز خودشون بودن...  شونیانگار حال

 وحشت کردن و مثل گچ شدن... دنید  افمو یتا ق یبگن ول  یزی....اونا که متوجه من شدن خواستن چ ستادم یروبروشون وا رفتم

چشم بهم زدن رفتم جلو و گردن پسره رو گاز گرفتم و شروع کردم به خوردن خون گرم و    هی ه توو فرار کنن ک  خواستن

  ی راحت بود که کس المی...خخواستیو کمک م زد یم  غی مدام ج ی ...دست دختره رو هم محکم گرفته بودم تا فرار نکنه ولذش یلذ 

 .... شهینم داش یپ نطرفیا

 ...مرده بود.. .ناباور به پسره نگاه کردم  یجون افتاد رو دستم....با چشما ی پسره ب دمیخودم که اومدم د به
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 ....کردی دختره هم ساکت شده بود و ناباور به اون پسر نگاه م حاال

 ...د یرس یبه ذهنم نم ی ز یچ چیشده بودم و ه هول

فراموش کنه و بعد هم   و یکه همه چ رو انداختم رو کولم و خواستم برم که چشمم به دختره افتاد...رفتم جلو بهش گفتم پسره

 کردم و از اونجا فرار کردم....  هوششیب

...پسره رو انداختم توو باغچه اون خونه و  کنهینم یزندگ  نجایا یخونه متروکه بود و از ظاهرش معلومه کس هی  مارستانیب کنار

 ...مارستانیبرگشتم سمت ب عیسر

 زدم ...  یباشم تا لو ندم که چه گند کردم خونسرد  یو ساشا منتظرم بودن...سع اریسام

 ن؟یبرداشت شد یچ_

 ؟ ی:اره...کجا بود اریسام

 رفتم با همون عطشمو رفع کردم... ه یخوب تیموقع دمیبود منم که د  ستادهیدختر وا   هی اون پشت  یچیه_

 تنگ شده نگاهم کرد و گفت   یبا چشما ساشا

 !! ؟یاوردیکه سرش ن   ییبال نی:سوساشا

 گفتم   عی شدم و سر هول

 !! یینه چه بال_

 هنوزم شک دارن...  دونستمیم یدوتا به ظاهر قبول کردن ول   اون

 ... میخودمون بش نیوارد سرزم م یاونجا که راحت بتون م یبر د یشهر ماهم با هی:بچه ها رفتن اون جنگل شمالساشا

 نگفتم... ی زیو چ تکون دادم  یسر

 اون جنگل مزخرف که من ازش متنفر بودم... به سمت  میگرفت و رفت   یتاکس  هی اریسام
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 که الزم دارن و بخرن...   ییزای ...رفته بودن شهر چانیکه ب م یبود ایو منتظر مت و ما م یبود ستادهیجنگل وا توو 

  ه یخودم  ازی ...من بخاطر ن کردمیکه زده بودم فکر م  ی دورتر از اونا نشسته بودم و به گند   کمیها مشغول صحبت بودن و من  بچه

 ...ایخدا ی قاتلم...وا هی موضوع که االن  ن یبا ا امیکنار ب تونستمیآدم رو کشتم ..اصال نم

 ... خورنیغرق بودم که حس کردم بوته ها تکون مخودم  ختهیافکار بهم ر توو 

از پشت بوته ها   رمردیکه اون پ  هی چ نمیو بب....بلند شدم و خواستم برم جلخوردیدقت به اون سمت نگاه کردم...اره واقعا تکون م با

 ... ستادمیساشا وا ش یرفتم پ عیو سر  دمیکش ی نیاومد...ح رون یب

اخم نشست رو   رمرد یاون پ دنیکرده که خودشم با د دنیمنو وادار به ترس  ی چ نهیکه از کار تعجب کرد برگشت بب ساشا

 و دست منو محکم گرفت...  شیشونیپ

 ... ستادنیها بلند شدن و اومدن پشت سر ما وا بچه

 به بچه ها گفت  یز یو با حالت تمسخرآم  ستادیما وا یاومد روبرو  یلبخند مرموز  با

 دوستان من  دمتونیوقته ند  ی لی:اوه خرمردیپ

 .. میستیتو ن ی :ما دوستاآرزو

 بالدازار شده...  ری آرمان هم اس  دمی:شنرمردیپ

 به اسم آرمان داشتن... ی فک کنن دوست نایکرده تا ا  یکار  هی احمق  ی ..من فکر کردم  اون ژاوهیمگه آرمان واقع یییچ

   نجایا یخوا یم ی چ ستی:به تو مربوط ن ساشا

 نگاه کرد و با لبخند اومد سمتم  به

 بگم  ک یتبر  زمونی :اومدم به شاهزاده عزرمردیپ

 :بابت؟؟ساشا

 سر داد و عقب رفت..  ی قهقهه ترسناک  رمردیپ

 .. کشیتار یرو ی:بابت فعال کردن نرمردیپ

 نبود...  زیاز اون موجود نفرت انگ  یاثر  گهیشد و د بیحرف غ نیا بعد 
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 ...کننیبهم نگاه م  یاونا همه با ترس و نگران دم یبگم که د ی زیگشتم چ بر

 د یکش ادیفر تیبا اعصبان دفعهی ساشا

 ؟؟؟؟؟یکرد   کاریتو چ نیو:س ساشا

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 نکردم؟؟؟  یمن؟؟من کار _

 عجز بهم نگاه کرد و گفت  ای ساشا

 ...  ی نکرد یکه کار  ی گ ی...چجور میرو فعال کرد  کت یتار ی رویتو ن نی:سوساشا
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 ... هی چ کیتار ی رویکه منظورش از ن دم یفهمینم واقعا

 فعالش کردم؟؟  ی اخه...من با چه کار ه یچ ک یتار ی رویساشا ن_

 ...میو از بچه ها دور شد  د یاومد دستمو کش ارینگفت...سام یز یبهم نگاه کرد و چ یبا درموندگ ساشا

 ؟؟ی کشت  وی تو کس نی:سواریسام

 ترس و تعجب بهش نگاه کردم و خواستم انکار کنم که خودش گفت  با

 ...نیسو  یرو کرد نکاری:اخه چرا...چرا ااریسام

 گم یرو م تینداشت پس واقع ده یانکار فا نه

 جون اون پسر افتاده رو دستم... یجسم ب دم یاومدم د...به خودم که کنمیم  کاریدارم چ دمیباور کن اصال خودم نفهم اریسام_

 ... یچارگی...دوباره هجوم افکار ناراحت کننده و ب  نییانداختم پا سرمو

   ی رو فعال کرد کت یتار یرو یفرد ن   هی تو با کشتن  نی:سواریسام
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 باال اوردم و گفتم  سرمو

 ؟؟ ی چ ینی  کیتار  یروین_

رحم نداره و فقط به   کیکه به بچه و کوچ  یشیرحم م ی موجود ب هیبه   ل یتبد  ی حسِ که اگه از االن کنترلش نکن جوری:اریسام

 فکر کشتنه... 

 نگاه کرده و گفتم  اریترس به سام با

 بشم ی نجوریا خوامیمن نم  یول_

  ش یپ نیاز ا شتر یتا ب  یو کنترلش کن یمواظب باش   د یاز االن با ی ول یکرد  داریرو ب  کتیتار زه یفرد اون غر ه ی:تو با کشتن  اریسام

به خانواده خودشونم رحم   یاستفاده کردن باور کن حت  کشون یتار ی رویکه از ن   ییرو دارن...اونا کیتار ی روین نینره....همه الهه ها ا

 نکردن... 

 ... هیگر  ری همه مشکالت زدم ز نیو از هجوم ا  اوردمیطاقت ن گهید

 کنم خدااااا.. کاریچ  د یکردم ..حاال با  یغلط عجب

 کردم...  هی و گر  نیرو زم نشستم

 .. یآغوش گرم و دوست داشتن  هی فرو رفتم توو  دفعهیبودم که  د یفکر غم و غصه و مشکل جد  توو 

 زد و گفت ی رو سرم بوسه ا ساشا

  زم یعز دمی ...قول میکمکت کنم تا خودتو کنترل کن  دمیاشکتو ندارم...قول م دنینکن که طاقت د هی نکن...گر ه یگر نی:سوساشا

 نکن فداتشم  ه یفقط گر

 به ساشا نگاه کردم و گفتم   یو با شرمندگ  برگشتم

 دست خودم نبود..   خوامیساشا معذرت م_

 بره...  شیپ نی از ا شتریب ذارم یخودم مواظبتم نم گهینداره د یبی:عساشا

 .. نشیزدم و خودمو توو بغلش جمع کردم و سرمو گذاشتم رو س   یلبخند 
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 ناراحت شدن..  یلیخ دنیرو فهم هی قض ی هم اومدن وقت ایبدون حرف توو بغل ساشا بودم....مت و ما ی ا قه ی دق  ده

 ...میبر د یپاشو با نی:سوساشا

 باش_

به کمک بچه ها   د یخودم توو ذهنم نداشتم با نیاز سرزم یر ی...من چون تصومی شدم و همراه ساشا به سمت بچه ها رفت بلند 

 ... رفتمیم

 رو گرفتم و چشمامو بستم..  ی ساشا و پر دست

 سکوت کردم...  نیبنابرا اوردمیکه من ازش سردر نم گفتنیم یی زایلب چ  ریها ز بچه

 مامو باز کنم... ساشا بهم گفت چش ه یچن ثان بعد 

رز قرمز   یخوشگل بود....گل ها یلی...خمیچمنزار سرسبز بود هی کردم....توو  رت یتا چشمم به اطراف افتاد ح ی باز کردم ول چشمامو

 ... کردیم قیبهم تزر  یحس قشنگ  نجایا یی بایو ز یبهار ی اطرافمون بود ...هوا د یو سف

  باتریباز شدن و ز شتر یگرفته باشن ..گلبرگ ها ب ی بهشون...با نوازش من انگار که جون تازه ا دمیسمت گل ها و دستمو کش رفتم

 شدن...با تعجب نگاه کردم که مت گفت 

 شنیبا دست زدن به اونا معلومه شاداب م یرو دار  اهانی:تعجب نکن خنگول...خب تو قدرت گمت

 اهاااا_

 :کوفتتت مت

 ... نگفتم ی زیچپ به مت نگاه کردم و چ چپ

 اطرافم چشم دوخته بودم...   ییبای به ز رتیهنوزم با ح  ی ها به راه افتادن و منم بلند شدم دنبالشون رفتم ول بچه

 اومد کنارم و گفت  ساشا

 رو؟؟  نجا یا ی:دوست دارساشا
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 خوشگله  ی لیاره خ_

 چمنزار ...  ن یتوو ا ومدم یم  گرفتی:اوهوم من قبال هروقت دلم مساشا

 م؟ یریساشا االن کجا م _

   یبهتره بگم دار  ای می کار دار  ی قصر ...کل طرفمیری:مساشا

 دارم!!!! _

 ...یرو بهشون بد  شون ی:اوهوم اون الهه ها و مردمشون منتظر تو هستن تا مکان زندگساشا

 خونه بسازم؟!!!!  تونمیم   یمن هنوزم منظور شما رو درک نکردم اخه من چجور _

 دادن بهشونه...   ؛شکلیبکن روهات یبا ن ی تونیکه تو م  ییکارا  نیاز ساده تر یکیراحت... یلی:خساشا

 ؟ یچجور_

 .. شهی...خودش درست میکنیرو آزاد م روتیبعد ن ی کنیتصور م ی خونه که مدلش رو دوست دار هی:ساشا

 امتحان کنم؟؟  تونمیچه جالب..االن م_

 :اره امتحان کن.. ساشا

 #part101 

 

 قلب شده بود...   هی دستمو باز کردم واقعا مثل   یقلب تصورش کردم..وقت  هی مشت اب توو دستم جمع کردمو شکل  هی

 خوشکل بود...  ی لیاز جنس آب،خ قلب

زدم و   یشده بود بهم نگاه کردم..دستشو گرفتم توو دستمو اون قلب رو گذاشتم رو دستش...لبخند  رهیساشا که با لبخند خ به

 با اونا هم قدم شدم...و  ی پر ش یرفتم پ

 ... میدهکده شد   هی راه رفتن چمنزار تموم شد و وارد  قهی چن دق بعد 

 هم خوشگل بود... یل یو البته خ  ومد یبه نظر م یبزرگ دهکده

 نبود...  نجایکس ا  چیبود که ه بیکوچولو که همشون بسته بودن...عج ی ...مغازه هایسنگ  ی ها خونه
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 س؟؟ی ن نجایا چکس یچرا ه یپر_

منتظر تو هستن جلو دروازه   کنن یم یزندگ نجایهم که االن ا ییبالدازار هستن...اونا ریبودن االن اس  نجایکه ا ی از مردم یلی:خیپر

 قصر...  یها

 اها ...قصر کجاس؟؟_

 .. نی:روبروت رو ببیپر

  ی ...پرکردمیاونجا بودن و با لبخند بهم نگاه م ی ادیرنگ جلو روم بود...مردم ز  د یقصر بزرگ سف  هیرو نگاه کردم... م یمستق  برگشتم

 ... ادنیز یل ی که خ نایگفت کم هستن ...ا

 و منو همراه خودش برد...   د یکه ساشا اروم دستمو کش کردم یتعجب بهشون نگاه م  با

 دو زن... ...دو مرد و مید یرس   بایز ی لیخ  ی ها افه یبه چهار نفر با ق م یمردم که گذشت از

 و رو به من گفت  ستاد یرفت کنار اونا وا مت

 .... لیآر یخوش اومد  نتی:به سرزممت
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 کنم...  کاریچ د یکه با دونستمی...اصال نمکردمی حرکت فقط بهش نگاه م یب

بهم   ی لبخند گرم دمینفر...من که بهشون رس 4سمت اون  میجلو اومد و دستمو گرفت اجبارم کرد باهاش هم قدم بشم..رفت مت

نشوندم رو لبم...مت منو وسط اون چهار نفر گذاشت و خودش رفت جلوتر شروع کرد به حرف   کیلبخند کوچ  هی زدن؛منم اجبارا 

 .زدن . 

به   ل یبرگشتن آر ؛منتظریروز  ن یوقته منتظر همچ ی لیخ دونمی...ممیخوشحال شد  دنتون یاز د یلیکه خ  میبگ  د ی...بازی:مردم عزمت

کار    نیهم ینجاتشون بده...ماهم برا لیکه آر ن یخوایهستن و حاال م طانیاون ش  ریها خانواده هاتون اس  ی لیخودمون...خ نیسرزم

  یساله که ملکه و پادشاه19گه؛ما یموضوع د ه ی...و نینیب یدوباره خانواده هاتون رو م ی به زود نیپس مطمئن باش  میبرگشت

...همه باهم  میکن  ی رو معرف دمون یکه ملکه جد  م یگرفت می ما تصم نیشده بخاطر هم ی ادیموضوع باعث هرج و مرج ز نی...امیندار

 ... لیزنده باد ملکه آر میبگ 



 دختر ماه 

121 
 

...دوست داشتم مت رو خفه کنم...اصال از خودم  لیگفتن زنده باد ملکه آر  کصدایکه اونجا بودن  ییحرف مت همه کسا نیا بعد 

بهش نگاه   ی قرار  یکردم و با ب  دایساشا رو پ تیاون جمع ن ینه...ب ایرو قبول کنم  یتیمسئول  نیهمچ تونم یم د ینپرس 

 ... ش بهم زد اروم لب زد نگران نبا ی کردم...لبخند 

 اومد روبروم و اروم گفت :زانو بزن  مت

 بهم انداخت و اجبارم کرد زانو بزنم... ی هیتعجب بهش نگاه کردم که نگاه عاقل اندر سف با

 بلند شد..  تیدست زدن جمع یسرم قرار گرفت و بعد صدا یرو  نیسنگ  یز یکه حس کردم چ نیی زدم و سرمو انداختم پا زانو

ب دست نگاه کردم..مت بود که دستشو دراز کرده بود تا بهم کمک کنه بلند شم..دستمو  صورتم قرار گرفت...به صاح یجلو  یدست

 سرمه...  ی تاج بزرگ رو ه ی دم یکه فهم دمی به سرم کش یتوو دستش گذاشتم و آروم بلند شدم...دست

 .. دادیبهم م یحس خوب  شونیمردم نگاه کردم...شاد به

 داخل ؟   می گفت بر مت

  رونیهمون ب  یاد یز یل یعده خ ی خودشون برگشتن ول یو مردم به سمت خونه ها   مینفر داخل رفتکردم و ما و اون چهار   قبول

 نشستن...
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هستن گفت که   یک  دمینفر که هنوزم نفهم 4...مت به اون کیهمه جا خاک خورده و تار یبود ول  رونیاز ب باتر یز ی لیقصر خ داخل

 قصر رفتن.. رونیگفتن و به سمت ب ی ....اون هام باشه امیگ یاش رو به شما م جهیو نت م یزنیما حرف م

 و مت رو بهم گفت  میاون مبال نشست یرو  هممون

 ؟؟ یکمکشون کن ی تونیندارن...م  یهستن مردمشونن و خونه ا  رون یکه ب  یهمون الهه ها هستن...مردم ید ینفر که د4 نی:امت

 ...نجایکمک اومدم ا ی اره خب من برا_

 ...میکنیراجب مسائل خودمون صحبت م میایبعد م می ندازی:باش پس اول کار اونا رو راه ممت

 باش_
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..اونم  دادیکه فقط ساشا بهم م خواستی...دلم آرامش مکردمیبودم و ولش نم دهی...به ساشا چسبمیرفت رون یو به سمت ب میبلندشد 

 ... رفتیراه م تی سفت منو گرفته بود و با جد 

 راحت باشه  التون یبهمون نگاه کردن که مت بهشون گفت خ یاون چهار نفر با نگران م یکه رفت رون یب

 داشت گفت  ی و اروم  نیبه تن داشت و چهره دلنش ییبایکه لباس سبز ز  یرو به من به زن بعدهم

 هستن اهان یو گ  عت یسلن الهه طب شونی:امت

 بهش زدم و گفتم خوشبختم  یلبخند 

 به تن داشت ی سرار اب یکه لباس ها   یی بایاشاره کرد که پسره جوون و ز ی به نفر بعد  مت

 ... خی یخدا کی:مامت

  ی ریش  یو موها  ی به رنگ خاکستر ییرنگ...چشما یخاک یبا لباسا  ینگاه کردم...خانوم ی کردم و به نفر بعد  یخوشبخت اظهار

 روح و ترسناک بود..  یب یی جورای افشیرنگ...ق

 هم ساها الهه خاک وباد  شونی:امت

 خوشبختم_

رو لبش    ینیبود و لبخند دلنش دهیپوش  د یو سف  یاب ی سلطنت یرنگ..لباس ها ی آب ی و موها یآب  یبا چشما یهم پسر  یبعد 

 آب ..خوشبختم بانو یخدا تر یبگه خودش گفت:پ یز یمت چ نکه یبود...قبل ا

 . .تریمنم خوشبختم پ_

 سمت دهکده...  م ینگفتن و رفت یز یچ گهید

 اروم توو گوشم گفت  ساشا

 ی تونیکه م دونم ی:نگران نباش مساشا

 دستش زدم...  یرو  ی اوردم باال و بوسه ا یواشکی نگاه کردم و دستشو  بهش
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 و گفت  شمیمت اومد پ مید یدهکده که رس   به

اونجا   یخوایتا خونه م   100که    یتصور کن د ینفر هستن...تو فقط با 100الهه ها مردمشون حدود  نی هرکدوم از ا نیسو نی:ببمت

تا خونه درست کن  100  روتیو تصور کن...درضمن بگم از هر ن نیزم  یفقط چشاتو ببند و دستاتو بزار رو   سین ی چیه گه یباشه د

... 

 باش_

تصور کردم.. بدنم سرد شد و   خ یاز  یخونه با جنس  100و   نیو زمو دستامو گذاشتم ر ستادم یوا ی خال ن یزم ن یاول یجلو رفتم

خوشگل   یلی...خخونه ها درحال شکل گرفتن هستن  دم یبا سرعت از بدنم خارج شد...چشمامو باز کردم و د یی رویحس کردم ن

 و اونو از جنس آب درست کردم... ن یزم ی کی ن ...ذوق کردم و رفتم سمت اویخی بود.. خونه 

دست   بایمنظره ز   نیشدم به ا ره یخوشگل شده بود چهار عنصر کنار هم...با لذت خ ی لیو خاک هم درست کردم ...خ  اهانیگ از

 از پشت بغلم کرد و گفت  ی ساز خودم...پر

 من  ی به عشقول نی:افریپر

 بهش نگاه کردم و گفتم    یچپ یچپ

 لوس _

 نگفت...  ی زیو چ د یخند 

 ... میازم تشکر کردن و ما همراه اون چهار نفر به قصر برگشت مردم 

 روحه..  یو ب ک یتار  نقدریا نجایمت چرا ا_

 ... کنمی:االت درستش م مت

و مت قصر رو به کمک    ای...ماییو بعد هم روشنا  بایبزرگ و ز یزد که قصر پرشد از لوستر ها یلب خوند و بشکن ر یز ی ورد مت

 .. ارنیکردن و گفتن از فردا چن تا خدمتکار هم م زی جادو کامال تم

 مصرف کرده بودم...   یادیز  یخسته بودم و از صبح انرژ  ی لینشسته بودن و مشغول حرف زدن بودن..خ حاالهم

 ساشا_
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 :جانم ساشا

 من خسته ام ..کجا برم بخوابم_

 باال... می:پاشو باهم برساشا

 باال...  میکردم و با ساشا رفت ی معذرت خواهجمع   از
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 که قبال واسه خودش بوده...  ی باال رو انتخاب کردم و رفتم داخلش...ساشا هم رفت توو اتاق یاز اتاق ها یکی

نجره  رنگ وسط اتاق با پ  ییطال یتخت سلطنت ه یداره.... یی طال یسه بعد  ی که طرح ها د یسف یوارا یاتاق بزرگه ک د هی  اتاقم

  نمیهم بود...رفتم در کمد رو باز کردم که بب د یتوالت سف  زیکمد بزرگ و م   هی پوشونده شده... د یسف  ریحر ی بزرگ و پرده ها یها

از   یکیتوالت و   ز یرنگارنگ...رفتم طرف م یدهنم از تعجب باز موند....کمد پُر بود از لباسا کمد نه...با باز کردن در  ایهس  یزیچ

 آالت..... ور یو ز   یشیکشو ها رو باز کردم..اونجاهم پر بود از لوازم آرا

 بودن اخه...خواستم برم از ساشا بپرسم که خودش اومد داخل اتاق...  ی ماله ک نایا

 ساشا_

 :جانمساشا

 ه؟؟ یواسه ک نجایا لیلباسا و وسا نیا_

   زم ی:واسه تو عزساشا

 ....اوردم یبا خودم ن ی زیرو اورده من که چ نایا یمن!!!!اخه ک _

 اتاق هاشون پره...  یگذاشته...نه تنها واسه تو،واسه همه کمد ها  نجایمت با جادو ا  نارویا زمی:عزساشا

 اع چه جالب_

 :اوهومساشا
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  کردمینگاه م لیبودم و به وسا ستادهیتوالت وا ز یم ی نگفتم و ساشا هم رفت سمت تخت و خودشو پرت کرد رو تخت...روبرو یزیچ

 ... نهیکه چشمم افتاد به آ

 شده بود..  نییتز   یخاص یرنگ بود روش با سنگ ها  ییسرم قرار داشت...طال ی رو ییبای بزرگ و ز تاج

و شلوار راحت از کمد   شرت یت ه ی.... زیم  یسرم برداشتمش و گذاشتم رو  یبود...از رو  نیسنگ  ی خوشم اومده بود ازش ول یلیخ

 اتاق عوض کردم....  س یبرداشتم و رفتم توو سرو

حفه رو  زدم و مل  شیشون یرو پ ی...با لبخند رفتم طرفش و بوسه اشد یرو تخت خوابش برده بود...توو خواب مثل پسربچه ها م ساشا

 خوابم برد..  د ینکش هی و به ثان دم یروش و خودمم اونطرف تخت دراز کش دمیکش
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 شدم هوا روشن شده بود...برگشتم کنارمو نگاه کردم ..ساشا نبود...  داریخواب که ب از

 ...خون گرم و تازه ... خواستینداشتم..دلم خون م و یجام بلند شدم و از کمد حوله برداشتم و رفتم حموم...حس و حال کس از

 و چشمامو بستم.... دمیتوو وان دراز کش  رفتم

 ...دمیدر حموم از جا پر یچن ساعت اونجا بودم که با صدا دونمینم

 بله؟؟ _

 ؟؟  رون ی ب یاینم نی:سویپر

 ام یاالن م_

 .. نییپا ای:باش زود بیپر

 ....دمیکه رفت رو شن  یپر یقدم ها ی گفتم و صدا  یا باشه

 ... رونیو رفتم ب  دمیدوش بدنمو اب کش  ریشدم ز بلند 

 ... دمیپوش  ی نفت یآب  ریحر کی تون  هی خوشگل بود با  یلیرنگ که خ د یسف ییکایدامن ساتن آمر ه یسمت کمد و  رفتم
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 ... رونیو از اتاق رفتم ب ختم ی دورم آزاد ر  موهامو

 .. نییپا رفتیهم بود که داشت م اریسالن باال سام توو 

 اریسالم سام_

 زد و گفت  یبهم نگاه کرد و لبخند  برگشت

 ی:سالم چه خوشگل شد اریسام

   یمرس _

 ؟؟یتاجت رو چرا نذاشت نی:سواریسام

 بزارمش؟؟؟  د یبا_

 رو سرت باشه  د یبا یینجایا ی :اره اون تا وقتاریسام

 م یباهم بر امیبرم بردارمش ب ستایباش پس وا_

 :باش منتظرم.. اریسام

  ی صورتم ب خواستم ی...حاال که تاج رو گذاشتم نمکردمیبااون تاج حس قدرت م ییجورایتوو اتاق و تاج رو گذاشتم رو سرم...  رفتم

 و رفتم... زدم  یشیرژ قرمزِ آت  ه یپس  اد یروح به نظر ب

 در اتاق بهم نگاه کرد... ی بود که با صدا ستاده یپشت در وا اریسام

 االن..  یشد  ی ملکه واقع  ه ی..مثل ی:با ابهت شد اریسام

 ...نییپا م یزدم و باهم رفت  یلبخند 
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 موقع..   نینبود...کجا بودن ا ی کس م یکه رفت نییپا

 کجان؟؟  ه یبق اریسام_
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 االن رفتن دهکده.. نی:هماریسام

 اها_

 صدام زدم  یبرم توو اشپزخونه که سام خواستم

 نی:سواریسام

 بله_

 ؟ یایو نمت  ششونیبرم پ خوامی:منم ماریسام

 روهم ندارم...  رون ینه گشنمه حوصله ب_

 ...گهینکنن د یحواست باشه فضول یواسه خدمتکار  نجایمت رفته چن تا انسان اورده ا  نی:باش فقط بباریسام

 گفتم تا زودتر بره....   ی بهش باشه ا عی زد ...سر یچشمام برق اریحرف سام نیباا

جلوش   د یو با  لهیحس دخ نیتوو به وجود اومدن ا  کمیتار  یرو ین دونستمیداشتم االن....م یکیبه کشتن  لیم  نقدریچرا ا دونمینم

 به کشتن داشت.. ل یدلم م  یول رمیجلوش رو بگ  د یبا گفتیحسو سرکوب کنم...عقلم م  نیکه ا خواستی دلم نم ی ..ولرمیرو بگ 

 رفتم...  ومد ی که صدا م یی به جا عقل شدم  الیخیب

 ... ومد یازش م ی فی ضع یلی خ یاتاق بزرگ ته راهرو بود که صدا هی

 نفر فقط... ه یصدا واسه  ن یا یول ادنیز ین یگفت چن تا  اریسام

و به شکار    دمیبودن..زبونمو رو لبام کش اد یز یل یکه همشون خواب بودن..خ ومد ی صدا نم نیدر اتاق رو باز کردم...بله واسه ا  اروم

  شیگر یدختر جوون افتاد که گوشه اتاق کز کرده بود و صدا  ه یور اتاق رو نگاه کردم که چشمم به هام نگاه کردم...دور تا د

 ...  ومد یم

 بوده...  شونیواسه ا ف یضع ی اون صدا پس

 بترسه...  دمیزدم...با   یطرفش رفتم و کنارش نشستم...متوجه نشستنم شد و برگشت با ترس بهم نگاه کرد...توو دلم پوزخند  آروم 

 ن؟ی هست ی.شم..شما ک:ش..دختر

 بهش زدم تا اعتمادش رو جلب کنم   یمهربون  لبخند 
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 نجا ی..ملکه انمیمن سو_

 هول زده از جاش بلند شد و گفت  دختر

 بانو  خوام ی:معذرت م دختر

 و گفتم   ستادم یشدم و کنارش وا بلند 

 ه؟ ینداره..اسمت چ یبیع_

 :کت دختر

 ا یاوه خوشبختم کت...من به کمکت واسه مرتب کردن اتاقم الزم دارم همراهم ب_

 :چشمکت

 و به سمت اتاق خودم رفتم....  رون یزدم و جلوتر از اون از اتاق رفتم ب یمرموز  لبخند 
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 گذاشتم اول اون وارد شه و بعد خودم رفتم داخل... م ید یاتاق که رس  به

  یشدم و صورتمو کنار گوشش نگه داشتم..جور ک ی...اروم اروم از پشت بهش نزدکردیبه اطرافش نگاه م بود و ستادهیاتاق وا وسط 

...خواست برگرده که محکم گرفتمش..اون که خطر رو احساس کرد شروع کرد به  کردیکه هرم نفس هام به پوستش برخورد م

 ...  م دست و پا زدن و خواهش و التماس که ولش کن

که توش بود از االن مستم کرده بود...آروم کنار گوشش   ی که خون دمی د یرو م دش یفقط اون گردن سف دم ید ینم یچی من ه ی ول

 گفتم:اروم طعمه کوچولو 

تا   اقیکه پر فشار وارد دهنم شد غرق لذتم کرد و من با اشت یرو فرو کردم توو گردنش...خون شمین ی دندونا  ع یسر ی لیهم خ بعد 

 قطره آخرش رو خوردم... 

توو چشمام   یث یتر شده بود و برق خب ره یت  یلی...چشمام خنهیتوجه از روش رد شدم و رفتم سمت آ ی ..بنیافتاد رو زم جونیب کت

  ی و ترسناک ث یخب افهیق ی لیخوشم اومد...خ افم یق ن یابود.. از  رون یهنوز ب شم ین یبود و دندونا یوجود داشت...دور دهنم خون 
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  یحتما سع نن یبب نو یو اگه ا  رسنیکه اونا االن م  ف یح یبه کت انداختم ...حوصله جمع کردنش رو ندارم ول  یداشتم...نگاه

رفتن   شتمی ن یرفتم دور دهنمو شستم...دندونا ع یبکشم و لذت ببرم...سر خوام ی آروم باشم ..م خوامی ...من نمرنیجلومو بگ  کننیم

  دمیزدم و جنازه اونو برداشتم از پنجره اتاق پر رژلب هی نشده بود فقط  ف یبرگشت...لباسام کث یداخل و چشمام به حالت عاد 

 ...نییپا

  تیبهش اهم یه کسوقت   یل یروح و بزرگ که معلوم بود خ ی باغچه ب هی فرود اومدم...به طرف پشت قصر رفتم... نیزم یرو  آروم 

 قسمت از خاک... ه یبود...رفتم طرف اون باغچه و شروع کرد به کندن  اط ینداده گوشه ح

مقدار خاک   هی روش... ختم یخاک هارو ر عی سر یل یجنازه خاک رو کندم و کت رو گذاشتم داخلشو خ  نیبه اندازه ا قهی چن دق بعد 

رفتم داخل   عی ...سرثانهیخب ی شد به قهقهه ا لیزدم که اون لبخندم تبد  ی رو لباسم بود که اونا رو تکوندم...برگشتم لبخند مرموز

رو برداشتم و به اجبار خوردمش تا بچه ها اومدن   خچالی ی تو  یاز اون خون ها ی کی...رفتمقصر و سرخوش به طرف آشپزخونه  

بچه   یدر اومد و بعد هم سروصدا  یخون سرد کجا اخه...درحال خوردن بودم که صدا نیکجا و ا ذ یشک نکنن...اون خون گرم و لذ 

 باال انداختم و به خوردنم ادامه دادم....  یشونه ا  الیخیها...ب
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 وم کردم رفتم توو سالن ... خون رو تم سه یاون ک نکهیا بعد 

   یسالم به همگ _

 به من جلب شد و جوابم رو دادن..ساشا بلند شد و اومد طرفم...  توجهشون

 ی:خوبساشا

   یخوبم تو چطور _

 :بدساشا

 چرا _

 :دلم برات تنگ شده بود ساشا

 گفت  ششونیمن اومدم پ د ی...مت که دمیبچه ها نشست ش یپ می بهش زدم...دستشو گرفتم و رفت یلبخند 
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   م یحرف بزن د یبا نی:سومت

 ؟یراجب چ_

 ..دمیفهم یی زایچ هی ...من میاومد  نجایکه بخاطرش ا ی :راجب کارمت

 ؟؟ ینگفت یز یچ میمت؟؟چرا از صبح باهم بود  ید یفهم  ی:چاکوید

 ..میکه بالدازار رو بکش میها رو نجات بد  ریاون اس  میتونیم یما در صورت  نینی هم باشه بعد بگم..بب نیسو  خواستمی:ممت

 رممکنه ی!!!! اما کشتن اون غم یبکش ی:چاکوید

 ..ستی..کشتن بالدازار اصال ممکن نگهیدرست م  اکوی:دآرزو

 .. میراه برس  هی به  میو تونست  میکرد ق یرو کتاب ها تحق  یلیخ ایبا ما یول  کردم یفکر رو م ن ی:منم اولش هممت

 ؟ ی:چه راه یپر

  ی لیراه خ نیا نیمطمئن باش  ی ...ولمیکن  دایاون خنجر رو پ یجا د ی ...ما باکشهیخنجر هس که روح رو داخل خودش م  هی:مت

و به دست آوردنش    شهیموجود فوق خطرناک محافظت م  هیکه من اطالع دارم توسط  ییچون اون خنجر تا جا ه یخطرناک

 واسه گذشتن از سد اون موجود...  میشبک  شه و بعد هم نق  میکن دایخنجر رو پ یجا د یسخته...اول با

 راحت به جنگ به بالدازار بره و روحش رو تصاحب کنه...   یلیخ تونه یم ن یسو میاون خنجر رو داشته باش  ی:وقتایما

 بکنم.... ی کار  نیهمچ تونستم یواقعا م ی نینگفت و منم به فکر فرو رفتم... یز یچ یکس  گهید
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 قصر... اط یبلند شدم و رفتم توو ح یحرف چیه بدون

  ر یکه ز ی صندل ه ی  یکنن..رفتم نشستم رو  دایاون خنجر رو پ یزودتر بتونن جا ی مت بود ...خداکنه هرچ ی حرفا ر یدرگ  فکرم

 ... زیدرخت بود و سرمو گذاشتم رو م

..من ذاشتیلحظه هم راحتم نم ه یفکر کشتن و خون   گهید  یاز طرف کردیم تم یطرف اذ ه ی که براش اومده بودم از  یکار  فکر

 .... سوزهیو گلوم م  ادهیعطشم ز نقد یکردم پس چرا ا ه یاالن تغذ  نیهم
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و    دمید یرو توو ذهنم م ده یآدم توو بغلم جون م ه یکه  ینشد...همش لحظه ا  یمشغول کنم ول   گهید  ی زایکردم ذهنمو با چ یسع

 ... شدمیاز فکرش هم غرق لذت م یحت

 بلند کردم و به فرد کنارم نگاه کردم...  ز یمو از رو مکنارم سر ی حس نشستن کس با

 .. کردیبود که کنارم نشسته بود و با غم نگاهم م ساشا

 ... کردمیفکر نم نینمناک و غمگ  یچشما نیجز ا  یچی به ه گهیکرد ..د نیتوو چشماش منو هم غمگ  غم

 ؟؟یناراحت شده؟چرایساشا چ_

  نیسو ترسمی:مساشا

 ؟؟ یاز چ_

 راه...  ن یاز دستت بدم توو ا نکهی:از اساشا

 ... شتمیتا اخر عمر پمن  دمی قول م  وونهیناراحت نباش د_

 بدون توجه به حرف مثال دلگرم کننده من شروع کرد به حرف زدن ..  ساشا

جونمو   به اون خانواده انگار می تورو داد ی..هرجا و هر لحظه مراقب بودم...وقت نیشدم سو وونتید دمتیکه د ی :از همون وقتساشا

باهات بودم....اونموقع   ه یبه سا هیسا ی رفتی...هرجا مکردمیمواظبت بودم و نگاهت م یبفهم نکهی بدون ا شه ی..همیکیدادم به 

رو بهم دادن...بعد   ایدن  یدوسم دار  ی گفت یوقت  ی طرف اون گرگ احمق..ول یو بر   یمنو نخوا یبفهم ی تو وقت د یکه شا دمیترس یم

  هی واسه  میحواسم نبود که ما دار یراحت شد که تا اخرش دارمت ول  المی...خخوادیبهم گفت که اونم منو م ،عشقمی سال عاشق19

...من  ترسمیم  نی...سوفتهیاز دست دادنت به جونم ب ترس تلنگر بود که دوباره   هی مت واسم  ی..حرفامیشیراه پر خطر آماده م

 باشم... شتی و پ  یباش  شم یپ ایتا اخر دن خوامیت بدم..ماز دست خوامینم
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که نگران باشه...خودمم نگران بودم.. سرمو آروم گذاشتم رو   دادم یادامه نداد و سرشو گذاشت رو شونم...بهش حق م گه ید حرفاشو

 لب گفتم   ریزسر ساشا و دستشو توو دستم گرفتم..آروم 

   وونهی د وونتم ید_
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 ت اروم گف اونم

 ن؟ی:منم دوست دارم..سوساشا

 جونم_

   ؟یکنی:برام از اون قلبا درست م ساشا

 چرا که نه..چشم _

 شب.. یکیبود ؛به تار کیکه درست کردم رنگش تار ی خیقلب  ی قلب درست کردم ول خیاز  ندفعهیا

 .. می شده بود ره یرنگ روبرومون خ اهیو ساشا با تعجب به قلب س  من

 اهه؟؟ یچرا س  نیا نی:سوساشا

 ..دونمینم_

 شد... اهیرنگ اون هم س  ی با اب هم درست کردم ول گهیقلب د هی

  وی من بازم کس  د یفهمیدرونم باشه...با ترس به ساشا نگاه کردم اگه م  کیتار  یرو یواسه اون ن نیتوو ذهنم زد...نکنه ا   یا  جرقه

 ...شد یم  وونهیکشتم د

 رو جمع و جور کردم و گفتم  ه یقض عیسر

 هام استفاده کردم..  رو یاز ن یل یخ روزی...اخه از دهیستگ حتما واسه خ_

 واسه همونه ... د ی:اره شاساشا

 اوهوم.. _

هام رو پاک نشون بدم...دستشو   رویبشه با کمک ساشا ن د یتوو ذهنم اومد..شا یتوو بغلش...فکر  د یو منو کش  گهینگفت د یزیچ

نشده بود اون   ی قلب درستش کردم بعد دستمو باز کردم...ول ه یدست اون جمع کردم و به شکل  یاب رو  یگرفتم و با تمرکز کم

من و   نی...عشق بکیساشا پاک بود و من تار ی نیرنگ بود... اه یدست من س  ی بود ول با ی عیکه دست ساشا بود به رنگ طب  یطرف

 ... رمیجلوش رو بگ  د ی کنم پس با دایکه با ساشا تضاد پ خواستم یبود...من نم یکی و تار ی ل تضاد روشنساشا مث
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فکر کنم   ومد ی اومد و ساشا رو صدا زد باهم رفتن...سروصدا از خونه م اکوید نکه یتاا میبا ساشا همونجا نشست ی ا قه ی دق چن

رو تا قطره   ذشونیرو بَِدرم و خون لذ  شونیکیاالن گردن   نیکه هم خواستی...دلم بدجور مرونیخدمتکارا رو از اتاق آورده بودن ب

 با ساشا فرق داشته باشم...  خوامیرو بکنم...من نم نکاریا د یمن نبا ی اخر بنوشم ول

 و سقف زل زدم....  دمی رفتم توو اتاقم....دراز کشراست  ه ی نکردم و  یتوجه یچیشدم و رفتم داخل...به ه  بلند 

 کردم...   ی..مغزمو کامال خالیفکر  چیه بدون

توو اتاق من   اریاومد توو ..تعجب کردم سام اریچن ساعت توو همون حالت بودم که در اتاق باز شد و سام ای قه ی چن دق دونمینم

 داره...  کاریچ

 ن؟ی:سواریسام

 شدم رو تخت نشستم و گفتم  بلند 

 بله_

 م؟؟ ی باهم حرف بزن ی:حوصله دار اریسام

 ... نیبش ایاره ب_

 من نشست ..   یاومد رو تخت روبرو  اریسام

 ؟؟  شدهیخب چ_

 ... ارهیراحت حرفشو به زبون ب  تونهیکرد..معلوم بود نم ی من من اریسام

   شدهیراحت باش بگو چ اریسام_

 و آروم گفت  نییخجالت زده سرش رو انداخت پا اریسام

 رو دوست دارم   یمن پر نی:سواریسام

 داره...  یبه پر یاحساس  ه ی اریسام دونستمیزدم ...م  یلبخند 
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 خب؟_

 .. یو احساسم رو بهش بگ  یباهاش حرف بزن  شهی:ماریسام

 ؟یگ یچرا خودت بهش نم اریسام_

نتونستم   یکردم ول دایآشنا شدم بهش عالقه پ ی با پر ی از وقت م یسال زندگ 200ن ی...باور کن توو اکشمی:خجالت ماریسام

 .. ارمیحرفمو به زبون ب کشم یاالن خجالت م ی منو پس بزنه ول دم یبگم..اولش ترس 

 ..ی بهش بگ  یکه خودت حاضر ش   سین اد یفکر کنه احساست اونقدر ز ایاگه من بهش بگم ناراحت بشه؟ یکنیفک نم_

 ممکنه ناراحت شه؟؟!  ینی:اریسام

...پس  نیخوای که همو م دمیفهمی شما دوتا م ی خب از برخورد ها یول  دم ینشن یز یچ یمن از زبون خود پر   اریسام یدونیآره ..م_

 ..یشنویجواب نه نم دم یلطفا برو بهش بگو من بهت قول م

 خودم باهاش حرف بزنم؟  یگ یم ینی:اریسام

 اره.._
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 ؟ ی شد چ ی:اگه عصباناریسام

 .. دمیمن بهت قول م شهینم یعصبان_

 ممنون   نی:باش سواریسام

 نکردم که.. ی کار  کنمیخواهش م_

 رفت.. رونیزد و بلند شد از اتاق ب  یلبخند 

  برم سمت دهکده خواستم یبرداشتم ...تاجمو از رو سرم برداشتم..م د یشنل سف  ه یسررفته بود توو اتاق..بلند شدم از کمد  حوصلم

شدم از پنجره   مونیوسط راه پش  یام..کاله شنل رو سرم گذاشتم و رفتم سمت در ول  یبفهمه ک  یکس  خواستمینم نیبخاطرهم
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و از دروازه قصر   دم ییدو  عی سمت نبود...سر نیو آرزو بودن که حواسشون به ا  اکوی...دور باغ رو نگاه کردم ..فقط ددمیپر رون یب

 با فکر راحت قدم نزده بودم.. ییوقته تنها یل ی..خ رونیب رم یبفهمه دارم م یکس خواستمیتنها باشم..نم  کمی خواستم یرفتم..م رون یب

  چیه ین یه؛یبخواد بخره ،مجان ی زیچ نجا یبود که هرکس ا نجایبه دهکده..همه جا شلوغ بود و مغازه ها باز بود...جالب ا دمیرس 

....همه به ظاهر آروم بودن و  کننیم افتیدر گانیاهم جنس ها رو را..البته فروشنده ه کنه یپرداخت نم دش یبابت خر یزیچ

 .. گذرهیم  یتوو دلشون چ دونه یخدا م ی خوشحال ول

 از دهکده خارج شدم و االن همون چمنزار بودم...  دمیخودم بودم که د ال یفکر و خ توو 

بهم   یبود و حس خوب ده یچیرنگارنگ توو فضا پ  یرز نشستم...عطر گل ها ی باال انداختم و رفتم کنار دسته گل ها ی ا شونه

 ...دادیم

 رنگ شد..  اهیاون گل با نوازش من س  یول  دم ینوازش وار کش د ی گل رز سف  کی  یرو  دستمو

 سمت قصر...  دمیی دلم نخواست اونجا باشم ...بلند شدم و با تمام سرعت دو  گه ی...دیکیاون حس تار بازم

  نیا نقدریا  کردمیبرگشت به قبل...فکر نم شد ی...کاش مکردیحالمو بهتر م خوردیه سرعت مثل شالق به صورتم م که ب   یباد نیا

 گرفتار شدم...   تیوضع  نیسخت باشه...لعنت به من که جون دو نفر رو گرفتم و حاال خودم به ا یزندگ
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نداشتم اصال..لباسامو عوض کردم و رفتم رو تخت دراز   ویبازم از پنجره رفتم توو اتاقم ...حوصله کس دمیقصر که رس  به

 که خوابم برد...  د یطول نکش ادی....زدمیکش

____________________________________ 

  از ی..بدجور به خون ن سوختیم  یکرده بود..گلوم به طرز بد  وونمید  ی شدم....تشنگ  داریساعت چند بود که از خواب ب دونمینم

 بود و از ساکت بودن قصر معلومه نصف شبه و همه خوابن... کیتار رون ی....هوا ب رونیداشتم..بلند شدم از جام و از اتاق رفتم ب

  ی ا سه یزده و ک خی ی از اون خون ها خواستیرفتم و به سمت اتاق خدمتکارا راه افتادم...اصال دلم نم نییپله ها به سرعت پا از

از کشتن آدما دست بکشم...االن  خواستمی برام مهم نبود که تا چن ساعت قبل م گه ی...االن دخواستمیبخورم...خون گرم و تازه م

 ..چشمام جون بده.  ی جلو ی کی خورم ی خون م ی بود که وقت نیفقط مهم ا
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 بودن...  یخبر  یبودن و توو عالم ب  دهیو در رو باز کردم رفتم داخل...همشون خواب دمیاتاق رس  به

 بود...  دهیزن روش خواب ه یرفتم که تخت  نیاول  سراغ

 سال داشته باشه.. 35  خوردی م افشیق  به

 پَر بود وزنش برام..  ی از رو تخت برداشتمش...به سبک آروم 

 ... نیو اون زن رو پرت کردم رو زم یپشت اط یخودمو رسوندم به ح ع یسر یلیخ

و اطرافش نگاه کرد..چشمش که به من افتاد انگار تازه    د یشده بود..با وحشت از جاش پر داریب نیزم یکه از پرت شدنش رو   اون

 رو درک کرد و با ترس عقب عقب رفت... تش یموقع

 جلو رفتم و اروم گفتم  یلبخند مرموز  با

 نترس _

 ... کردیترس زبونش بند اومده بود و فقط مِن مِن م از

  ختن یرو فرو کردم توو گردنش..دوباره از ر  شمین  یخودمو بهش رسوندم و دندونا ع یحرکت سر ه ینتونستم تحمل کنم و با  گهید

 ... دمینوش  ی شتریخون توو دهنم غرق لذت شدم و با ولع ب
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و لذت   دنی...غرق نوش دادمیبهش نم و یکار چ یمحکم گرفته بودمش و اجازه ه ی تا خودشو از چنگ من رها کنه ول کردیتقال م زن

رو   کیکوچ  ی بیچاقو ج هی رو توو شکمم حس کردم...اونو ول کردم و به شکمم نگاه کردم..اون زن احمق  یبردن بودم که دردبد 

  یشد ول  م یترم  عی اون زخم سر ی...جادمیکش رون ینگاه کردم و اون چاقو رو از شکمم ب بهش تیفرو کرده بود توو شکمم...با عصبان

چشم بهم زدن روبروش   ه ی...توو نمیجنازه اون زن رو بب خواستمیخون واسم مهم نبود فقط م گهیشده بود...د شتر یمن ب تیعصبان

دستش برام لذت   ی خوردن شدم استخون ها ی ...صداچوندمیرو بهش بدم دستشو گرفتم و پ یفرصت هرکار  نکهی بودم ...قبل ا

زدن هم نداشت ...به صورتش نگاه    غیکه فرصت ج  دادمیانجام م  عیسر نقدر یهم کردم..ادستش  یکیرو با اون   نکاریبخش بود...هم

 از دستامو محکم گذاشتم رو دهنش تا سروصدا نکنه ...  ی کیکردم...
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از آش و الش کردنش خسته شدم گردنش رو شکستم و   ی ...وقت نداختمیرو کردم توو چشماش...رو صورتش خط م زم یت یناخونا

کردم...صحنه   که یت  کهیجنازه رو ت نیبدن ا یتمام اجزا تیخشم درونم هنوز خاموش نشده بود...با عصبان ی از روش بلند شدم...ول

 ...بردمیلذت م  نه صح  نیا دنیمن از د  یشده بود ول  یچندش 

درونم   شی روش انگار آت ختن یاون زن رو توو باغچه انداختم و بعد خاک ر بدن  یها که یتوو باغچه رو کنار زدم و ت  یها خاک

 خاموش شد...

 که کردم به سمت قصر رفتم... ی از کار  یزدم و راض  یلبخند 

فرد بودم که خوابم   ه یغرق لذت از کشتن  نقدر یا ی ...ولدمیبه اتاقم رفتم و رو تخت دراز کش عی...سرشد یکم کم داشت روشن م هوا

 ... بردینم

رنگ بود و بعد دامن   یمشک  نهیس  ریبلند که تا ز راهنیپ ه ی..رفتم سمت کمد دمیبچه ها رو شن یساعت نشستم تا سروصدا کی

لباس ملکه ها بود...موهامو   هی بود واقعا شب یکیشده بود...لباس ش  نییتز  ی مشک پوریداشت و روش با گ ی که حالت پف یکرم رنگ 

 رفتم...  رون ی رنگ از اتاق ب ی و رژلب مات گلبه  ملیر ه ی...تاجم رو سرم گذاشتم و بعد زدن ختمیشونه کردم دورم ر

 خدا..  ی..هزارهی وقتش رو واسه من نم اد یبودم...چن روزه ز ر یانداختم...ازش دلگ  یدر اتاق ساشا نگاه  به

 ....نییشدم و از پله ها رفتم پا الیخیب
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  ی ..سالم دادم بهشون که همه جوابمو به گرمخوردنیصبحونه م  ی عاد ی توو آشپزخونه..همه اونجا بودن و مثل آدم ها  رفتم

 بود نشستم...  ی که خال اریکنار سام یکردم و صندل ی بدون توجه بهش اخم ی ول  نمیدادن...ساشا اشاره کرد که برم کنارش بش

خوردم...همشون هنوز درحال خوردن بودن..اصال حوصله موندن توو   ی چا وانی ل ه یصبحونه مزخرف نداشتم و فقط  ن یبه ا یلیم

 فضا رو نداشتم...  نیا

 صدام زد... اریکه سام رون یاز جام بلند شدم و خواستم برم ب 

 ؟؟ یکار دار  نی:سواریسام

 نه چطور؟؟ _
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 م یبر ییاهم تا جاب یدارم باهات ... اگه حوصله دار  ی کار هی:اریسام

 باش چرا که نه _

 ... کنهیبهم نگاه م تیکه با عصبان کردم یساشا رو حس م  ره یبهم زد و بلند شد اومد سمتم...نگاه خ  یلبخند  اریسام

 من باهات فعال قهرم...  یو فضول ی ...اصال بترک از حسودکردیم ی بازم حسود ی اعتماد داشت ول اریبه سام نکهیباا

 ...م یرفت رون یاز قصر ب اریسام با

 م؟؟ یری کجا م یسام_

 ات سواستفاده کنم  قهیاز سل خوامیم  اس یکینزد نیباغ کوچولو که هم هی  میری:ماریسام

 !!! ؟یواسه چ   قهی!!!!سلقهیسل_

 رو ببرم اونجا و حرف دلمو بگم بهش   ی کنم تا فردا پر ن یبا کمکت اون باغ رو تزئ خوامی:ماریسام

 ... کیاوه چه رمانت_

 باشه...  کی وصال رمانت  د یبا یساله عاشق  نیبعد چند  گه ی:بله داریسام

 ..نیگ یبله بله شما درست م_

 نگفت...  یز یکرد و چ ی خنده ا اریسام

 ...کردیکارا م  نیکاش اونم از ا ی ساشا دوسم داره ول دونستمی..مشد  میحسود  یلحظه به پر  هی

 ساشا به نظرم سرد شده بود...  یحساس شده بودم...رفتارا نقدری چرا از صبح ا دونمیشدم...نم ره یخ ن یو به زم دم یکش یآه

 توو بغلش...   د یحس کرد که منو کش مویناراحت اری ...فک کنم سامخواستیآرامش م کمیگرفته بود و دلم  دلم 

 توو گوشم گفت  آروم 

 ...شهی غصه نخور درست م ی ول یر یاز ساشا دلگ  فهممی:ماریسام

 ... کردیم قی برادرانه بهم تزر تیو امن تیبرادر بود اون لحظه برام..حس حما ه یمثل  اریسام آغوش 
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..اوال فکر  هیپسر خوب  یلیخ یی...خداخندوند ی و منو م گفتیمنو توو بغلش نگه داشته بود و چرت و پرت م اریبه باغ سام دنیرس  تا

 با گذر زمان شناختمش.. ی باشه ول ی نجوریا کردمینم

  د یو کل  ستادیبزرگتر از همه بود وا بایدر که تقر  هی  یجلو اریکه دور تا دورش کال باغ بود...سام  کی کوچه کوچ  هی توو   میرفت

 داخل...  می انداخت در رو باز کرد و رفت

  یل یخ رونیب نیبود که از ا ی کلبه چوب  هی کوتاه...اخر باغ  یهم چمن ها نیزم  یرو بود و  دمجنون یباغ کوچولو کال درخت ب هی

 ...د یرس یخوشگل به نظر م 

 چقد خوشگله  نجایا یسام یوا_

  نجای:اوهوم واسه بابامه ااریسام

 .. میکن  کاریچ د یخوبه..خب حاال با_

 من گرفتم گذاشتم توو کلبه...  ی که بخوا ین ییتز  لهی..هر وس  میکن نییو داخل کلبه رو تز نجای:ااریسام

 .. کنمیباش  پس تو برو من درست م_

 ..کنم یکمک م نی:نه سواریسام

   کنمیبرو خودم درست م  یاع سام_

 ی رو اماده کن نجایا یخوای:اخه تنها ماریسام

 .. امیاره از پسش بر م_

 رفت...  رون یباال انداخت و از باغ ب  ی ناچارا شونه ا اریسام

  ه یهال کوچولو که  هی ...یاف قهوه ا یام د  یها  نتیآشپزخونه کوچولو داشت با کاب ه یطرف کلبه و داخلش شدم..داخل  رفتم

باال...از پله ها باال رفتم .. اتاق بود   رفتیراه پله بود که م ه ی...گوشه هال  ونی زیتلو  هی بودن اونجا و  دهیدست مبل چرم اسپورت چ

 بود...  یو خاص ک یرمانت یفضا یل یپنجره بود...خ هی تخت هم  ی گذاشته بودن روبرو زتوالتیتخت دو نفره و م ه یکه 
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 .. .الشیخیبه فکر بود...ب  نقدریکه ساشا برامون نکرد اومد توو ذهنم...کاش اونم ا یی... بازم فکر کارادم یکش یآه

ها که گوشه هال بود رفتم..داخل اون   لیو به سمت وسا  نیی...رفتم پاشهیجالب م ی لیتوو ذهنم داشتم که مطمئن بودم خ ده یا هی

 داخل بود.. خواستمیکه م  یزیواال هرچ   گفتیدرست م اریبزرگ رو نگاه کردم...سام سهیک

 رفتم... رون یاز کلبه ب سه یوصل بودن رو برداشتم و همراه اون ک  سمونیر ه یکه به   ی کیکوچ ی ها چراغ

 ... شهیباحال م ی لیچراغ ها رو به درختا وصل کردم که مطمئن بود اگه توو شب روشن بشن خ اون

دم  کر  نییو روش رو با گلبرگ و شمع تز دمیهارو اوردم وسط راه چ یو دوتا اط صندل ز یبود..رفتم م اط یگوشه ح ی و صندل  زیم  هی

  یهم پر کردم از برگ ها نیکردم...رو زم  زون ی از درخت او ی درست کردم و با نخ نامرئ  رومی...چن تا قلب از جنس گل با کمک ن

 که کامال حال کنن... ز یبگم دو تا جام خون هم بزاره رو م اریبه سام د یشد فقط با ی کیرمانت ی ضاف یل یبود...خ اط یزرد که گوشه ح

هم که شمع نبود کال   ییبا شمع درست کردم و جاها کیراه بار ه یاتاق  شد یتا طبقه باال که م  یدر ورود ی داخل و از جلو  رفتم

  رونی پهن کردم و بعد گذاشتن چن تا شاخه رز از اونجا ب د یسف  یروتخت  هی ...رو تخت ختمیرز خشک شده رو ر ی برگ ها

 .... رونی از باغ رفتم ب ی به اطراف انداختم و بعد مطمئن شدن از مرتب بودن همه چ  یاه...نگ  گهیبه نظرم بس بود د نقدر یرفتم...هم

 ..یاالن...ه ی برام مهم نبود ول روزیشدم ...تا د  ریساشا دلگ  یاز کارا نقدریاز صبح ا یچرا ول دونم یطرف قصر رفتم ....نم به

 ...گشتمیبرم  د ینداشتم با ی چاره ا ی برگردم قصر ول خواستینم دلم 

 

#part119 

 

 از پنجره به اتاقم پناه بردم.... نیبخاطر هم  نم یبب و یکس مخواستمیاصال ن دمیقصر که رس  به

 ...دنیفهمیکنم حتما م یتا شب...االن اگه کار  کردمیصبر م د یبا ی...ول دنیو در  خواستمی م خون

 در زدن اومد و بعد هم مت اومد داخل... یرو تخت که صدا دمیکش  دراز

 من اومدم قصر..  د یگاه کردم...ازکجا فهمبهش ن باتعجب
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 توو اتاقت...  ی و از پنجره رفت ی که اومد   دم ینگاه نکن د ی نجوری:امت

 ؟؟  ی دار یباش..کار_

 تو هستن...  هی اصل یروهایخب اون عنصر ها ن ی ول  یهم دار  گهید  یروها یتو عالوه بر اون عنصر ها ن ن یسو نی:اره..ببمت

 ه؟؟ ی چ گهید  یها  رویخب اون ن_

چهره هم   ر ییتغ یی..توانایکردن خودت رو دار ی نامرئ یی..توانایبدون دست زدن به اجسام اونا رو تکون بد  یتونیتو م نی:ببمت

  د یهم با نوی..و درضمن ا کنه یخستت م یل یخ روت ین ن یو استفاده از ا ی فیچون فعال ضع یکن ازش استفاده نکن  یسع ی ول  یدار

  کیتار روهاتی..توهم که نشهیعنصرهات فعال م ه ی شدن بق ک یبا تار رو یاون ن  یول ی ش رو هم دارعنصر آت  یرو یتو ن  نیبگم..سو

 ...  ی نر یکیسمت تار  چوقت ی و حواست هم باشه ه  ی رو ندار روینشده پس اون ن

 ... شمیاز قبل م  کتریمن روز به روز تار دونستیاز کجا م چاره یبهش زدم...اخه مت ب ی دلم پوزخند  توو 

رو دوس   یکیتار  نیشده بودم...ا دن ی...من معتاد کشتن و در رم یجلوش رو بگ  تونستمینم یاشتباهه ول رم یکه م ی راه دونستمیم

 داشتم...

 دمیمت از افکارم دست کش یباصدا

 ..فعال یروهم فعال کن گتید یروهایرو اون ن یکه بتون کنم یاز فردا کمکت م یول  رم یمن االن کار دارم م نی:خب سومت

 آشفته خودمو رو تخت رها کردم... ی و باز هم من با فکرا  رونیاز اتاق رفت ب مت
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  نهیبب ومد یبار هم ن هی  ی حت یمن برگشتم ول   دهینرفتم...مطمئن بودم ساشا فهم رونیشد توو اتاق موندم و ب کیکه هوا تار  یوقت  تا

 ... کردمیکه کم کم داشتم به عشقش هم شک م  یبودم جور  ر یازش دلگ  ی لی...خکنمیم  کاریدارم چ

 .. نییشدم لباسامو مرتب کردم و رفتم پا بلند 

..چشمم که به ساشا افتاد خشکم زد...دستشو دور گردن آرزو انداخته بود و توو  دنیخند یو م گفتنیهمشون نشسته بودن و م  هه

از پشت سر کمرم رو   یکی..در حال سقوط بودم که  شه یهام داره سست مزانو کردم ی..حس مدنیخند یو م  کردیگوشش پچ پچ م

 ...کردی نگاهم م یمنو گرفته بود و با غم و نگران ارِکه یسام دم ی...برگشتم دفتمی گرفت و نذاشت ب
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 گفتم منو ببره اتاقم...  اریکه برام مونده بود اروم به سام ی ا یمتوجه حضور من و حال و وضعم نبودن..با ته مونده انرژ  ها  بچه

 کرد رفتم توو اتاقم و خودش هم اومد داخل..  کمکم

...هرچقدر هم بد  شم  ب ک یکنم و غرورم رو بشکنم..من هرچقدر هم تار  هی گر  خواستمیگوشه زل زدم...نم ه ینگفتم و فقط به   یچیه

 اون....  یول  خوامش یبشم..بازم عشقم به ساشا پاکه و از اعماق وجودم م

 ....و به سقف زل زدم   دمیرو تخت دراز کش اروم

 ن؟ی:سواریسام

  یکردم صدامو عاد  ی...به هزار زحمت سعد یشکستنم رو د ی متوجه بغض توو صدام بشه به اندازه کاف گهید اریسام خواستمینم

 بدم و گفتم جلوه 

 بله؟ _

 ی:خوباریسام

 خوبم_

  خواستمی..نمشتیپ ومدمی قصر ن ی برگشت یوقت  ن یبودن بهم برا هم دهیچسب  ینجور یبرگشتم قصر ساشا و آرزو هم ی :از وقتاریسام

 .. یو متوجه بش نییپا یایب

 .شد. رینتونستم تحمل کنم و چن قطره اشک رو گونه هام سراز گهیتوو چشمام جمع شد...د اشک

 

#part121 

 

 جلو که اروم گفتم  اد یکه متوجه حال داغونم شد خواست ب اریسام

 تنها باشم... خوام ی ...مرونیب یبر  شهیم_

 ... رونی نگفت و فقط ناراحت بهم نگاه کرد و از اتاق رفت ب یزیچ

  نهی...ا یعاشق نهی...اخه چرا..اکنهیقلب خاموشم درد م کردمیشد...حس م یک هام جاراش  ل یرفتنش هق هقم اوج گرفت و س  با

 که بهم گفت...  یی اون حرفا
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 ...دادیشب م  مه یو سکوت شب خبر از ن ومد ینم رون یاز ب یی ...حالم خوب نبود...صداکردمیم  هی چن ساعت گذشت که گر دونمینم

 منو واسه خودش کنه...  یکیتار  دمیکامال اجازه م گه یبه بعد د نیباشم..از ا ف یضع خوامی نم گه یپاک کردم ..د اشکامو

 نبودم....  ینفر هم راض کیبه  گه ینفر رو برداشتم..د3ندفعه یو از اتاق خدمتکارا  ا رون ی اتاق رفتم ب از

خلوت و   یجا  هی ....رونی...از قصر بردمشون بنمیجون دادن اونا رو به چشم بب خواستمیفقط م خواستمیخونشون رو هم نم گهید

ها از ترس هم   چارهی نگاهشون کردم...ب یث یبا لبخند خب ن ی..انداختمشون رو زمشنوهینم ی اروم که مطمئن بودم صداشون رو کس

 ... کردمیرحم نم ی به کس  گهیمن د ی رو محکم گرفته بودن...ول گهید

لذت منو   غشونیج ی ...صدادنیکش یف یخف غی رو بدن هرسه تاشون خط انداختم که از درد ج عیسر  زمیت ی جلو با ناخن ها رفتم

ها و   غ ی ج ی...صداکردمیم جاد یا یق ی عم یو رو تن و بدنشون زخم ها دمیچرخی دورشون م ادی...با سرعت زرسوند یبه اوج م

 ... کردیم  وممار اد ی...حس قدرت زکردیم وونم یالتماساشون د

خُرد شدن استخون هاشون رو   یپاهاشون رو توو دستم گرفتم و محکم فشار دادم که صدا ی...استخون هاستادمیوا روبروشون 

  دمیشون و قلبشون رو کش نه ی...دستمو کرد تو س بس بود براشون   دنیدرد کش گه یبزنن ...د غیج  تونستنینم گهی...هه ددمیشن

از   گه ید خواستمینم ی ول  کردیم وونم ی خون د ی گرفتم و بو کردم...بو می نیب ی رو جلو لبا از ق یکی...نی جون افتادن زم  ی که ب رون یب

 بخورم...قلب رو انداختم رو جنازه اونا و بدون جمع کردنشون به سمت قصر... ام یخون قربان
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و   کنه یم یمحل  یکه دو روزه بهم ب خواستی م وی آروم نبودم...دلم کس یخودم االن آروم بودم ....ول  الی ؛به خ گهید دم یصبح نخواب تا

 کرد...  ی نجوریبودم...اون که مثال دوستمه چرا ا ریاز ساشا؛از ارزو دلگ  شتری...بدمشید گه ید  یکیهم با  روز ید

  ی ...ساشا که عشقم بود اونجورمیزنیباهم حرف م هی که چن سال دوستم بود االن کمتر از بق یچقد تنهام...پر فهمم یکم کم م  تازه

  ی لعنت  هیو دنبال اون بورس   دادمیبرا مامان و فرهان تنگ شده...کاش به حرف مامان گوش م ی لی..دلم خستنیکرد...خانوادمم که ن

 ردم... خون برداشتم و خو سه یک  هی ...رفتم د ...کم کم هوا روشن ش رفتمینم

  رونیو شنلمو برداشتم از اتاق ب  دمیرنگ ساده پوش  یمشک ر یحر راهنیپ ه ی با  یشلوار تنگ مشک ه یتوو اتاقم ..  رفتم

سر و صدا از قصر   ی ...آروم و بنمیدارن رو بب ی دوست  ینامردا که ادعا  نیا خواستمیجا که تنها باشم...نم هی برم  خواستمیرفتم...م

 رفتم...  رون یب
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  میجنگل بود...تصم ه ی نبود..پشت دهکده  رون یب  یچکیکجا برم...شروع به قدم زدن کردم...هنوز اول صبح بود و ه  دونستمینم

 گرفتم برم اونجا... 

مثبت هم حالمو   ی اون انرژ ی مثبت به سمتم اومد..ول  یاز انرژ  یمرز عبور کردم موج هی که داخل جنگل گذاشتم انگار از  پامو

 ...دنیترس یازم نم دنم یبودن که با د نجایا وون یح یقدم زدن توو جنگل کردم...جالب بود کل  خوب نکرد...شروع به 

 ...کنهی م  یکه وسط جنگل زندگ   هی بدونم ک  خواستمی...کنجکاو شدم مدمیکلبه د ه یقدم زدن بودم که وسط جنگل  درحال

  کنهینم  ی زندگ نجا یا ینگرفتم...حتما کس ی جواب ی هم در زدم ول گهی....چن بار دومد ین ی جواب یسمت کلبه و در زدم ول  رفتم

 ... گهید

 شد... انیپشت در نما نیدلنش ی با صورت رمردیپ هی باز شد و  ی تق آروم یبرگردم که در با صدا  خواستم
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 هول شدم... دفعهیچرا  دونمینم

 :سالم دخترم رمردیپ

 سالم_

 منتظرت بودم  ی :خوش اومد رمردیپ

 !! ن؟یرم بودمنتظ_

 ..ام ی:بله صبر کن االن مرمردیپ

 که دوتا فنجون داخلش بود برگشت...  ی نیس  هیبا   قه ی داخل بعد چن دق رفت

 .. مینیها بش یرو اون صندل  می بر ای:برمردیپ

تحمل کنم   تونستم ینگفت...نم ی بگه ول ی زیاونجا...منتظر موندم چ مینشست م یکنار کلبه بود...باهم رفت  زیم  هی و   یصندل  دوتا

 گفتم  نیبخاطر هم

 ارم؟؟ یسردرم نجایمن امروز از ا نیدونستیاقا شما از کجا م د یببخش_
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 .. ادیم  دنمید  زمونیکه امروز ملکه عز  دمیفهم یی شگویپ هی:من هافمنم...به کمک  رمردیپ

 ن؟؟یهست شگوی!!!شما پ؟ییشگویپ_

 جادوگر هستم ه ی:نه دخترم...هافمن

 واقعا!!!_

 :بلههافمن

 ن؟؟یکن   یدهکده زندگ نیاینم ن؟؟چرایکنیم ی زندگ نجایچرا ا_

 از مردم دور بمونم  دمیم حی:ترجهافمن

 ... گهیو مطمئنن اگه بپرسم هم نم ه یشخص لش یدل دمیچون فهم دمینپرس  یسئوال  گهید

 .. ینا آروم یلی:خهافمن

   س یبله حالم خوب ن_

 .. شهیاوقات از درد مچاله م یبازم بعض ی ...هرچقدر هم قلبت خاموش باشه ولکنمی:درکت مهافمن

 من چرا ناراحتم؟ ن یدونیشما مگه م_

 خبر دارم من...  زایچ  یلی:بله دخترم از خهافمن

 نگفتم...بازم فکر ساشا عذابم داد...بازم بخاطرش اشک توو چشمام جمع شد... ی ز یو چ  نییانداختم پا سرمو

   ی خوایکه م  شه یم  یاونجور یروز همه چ ه یباش ...مطمئن باش :ناراحت نهافمن

 بزنم...  ی حرف ذاشتینگفتم..بغض توو گلوم نم ی زیچ بازم

 د یپرس  روم یبحث رو عوض کرد و درباره ن  هافمن

 ی عنصر هارو کنترل کن ی:تونستهافمن

 بله_
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پس هرموقع کمک   ی ریاز دوستات هم دلگ  دونم ی...میکنترلشون کن   ی بتون کنم یهم کمکت م روهاتین ه ی...واسه بقهی:عالهافمن

 من آماده کمکم...  یخواست

 و گفتم   رمردیپ  ن یا یزدم به مهربون   یلبخند 

 ممنون... رمیگ یحتما ازتون کمک م_

 ... کنهیکمک کنم...حاالهم اون دمنوش رو بخور..نشاط بخشه حالتو بهتر م زم یکه به ملکه عز فمه ی..وظ س یبه تشکر ن یازی:نهافمن

 چشم_
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خوب بود...دمنوشم رو کامل   ی لی...خدادیم ی بهار ی گل ها  یداشت و بو  ی نیریازش خوردم...مزه ش  یرو برداشتم و جرعه ا  فنجون 

 خوردم و از جام بلند شدم...

 .. شمیحتما بازم مزاحمتون م یول   گهیبرم د د ی هافمن ...من با یاقا یمرس _

 ... مونمیدخترم...من مشتاقانه بازم منتظر مالقاتت م  یستی:مزاحم نهافمن

 رفتم...   رونیاز جنگل ب ی زدم و بعد خدافظ  یلبخند 

 تا شب وقت داشتم...  یلیشده بود و خ8تازه ساعت هنوز

 ظهر اونجا نشستم....1سمت چمنزار و تا ساعت رفتم

قصر و از اتاق    گردمیبرم الش یخیکجا برم..ب  دونستمینم گه یرفتم دهکده و توو بازارش قدم زدم.....حوصلم سررفته بود و د بعدهم

 خوبه...  ن ی..اره همرمینم رون یخودم ب 

که درحال گفتگو و   دمیشنی ...از پنجره اتاقم داخل رفتم...صداشون رو منهیمنو نب ی قصر رفتم و حواسمو جمع کردم که کس به

 نبود...  الشونمیخ نیبودن...هه انگار نه انگار من از صبح نبودم...اصال ع  دنیخند 

 رو کنترل کنم...  روهامیاز ن ی کیخودم  ی کردم بدون کمک کس  ی...سعدمیاتاقو قفل کردم و رو تخت دراز کش در
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  ی حت یکردم تکونش بدم ول  ی نشد...ساعت ها نشستم و سع ی کردم اونو تکون بدم ول  یچراغ خواب کنار تختم نگاه کردم و سع به

که    تمیاهم یبراشون ب  نقدریگرفت...ا یلیساعت دلم خ دن یشب بود ...با د11..به خودم که اومدم ساعتخوردیذره هم تکون نم  هی

اشک هام   لیکه از صبح توو گلوم بود شکست...س  ی تحمل نکردم و بغض گه ینه...د ایهستم  تاقمن توو ا ننیبب ومدنی بار ن ه ی یحت

  تونم ینداشت و نداره...اون گفت من م  ی شد و به هق هق افتادم...ساشا گولم زد..من مطمئنم گولم زد...گفت دوسم داره..ول یجار

  گفتیاخه چرا...اون که مشده..  المیخیبه جفتم هم قدرت بدم...حتما اونم بخاطر قدرت اومد سمتم و حاال که قدرت رو گرفته ب

 اخه... شد یه باشه...پس چدوست داشت و یبه جز من کس تونهینم

 شدم..  هوش یب بایتقر یکردم که از خستگ  ه یکردم و گر  هی خدا گال ش یپ اونقدر
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کاغذ هم جلوشون بود   ی سر ه ینشسته بودن و  ه ی ...بقنییبه صورتم زدم و رفتم پا یشدم....اب داریظهر بود که از خواب ب یکاینزد

 بود..  دهیبهشون برسم به ساشا نگاه کردم...باز کنار آرزو بود و اونو توو آغوشش کش که نی....قبل ازدنیحرف م ی راجب چ دونمینم

  گهیکنم ...د  یمحل  ی ب گه یگرفته بودم د می...تصم دنیازمن نشن ی جواب یهمشون سالم دادن ول  دنیو رفتم..منو که د دم یکش یآه

توجه از کنارشون رد شدم و رفتم آشپزخونه...خدمتکارا همه مشغول کار بودن تا   یبرام مهم باشن....ب چکدومشون یه خوامینم

خون   سه یک ه ی ..خچالیکردم و رفتم سمت  ی محل  یخم شدن به نشونه احترام...به اونا هم ب کم یچشمشون بهم افتاد هول شدن و 

 برداشتم و خوردم.... 

 اونا توجهمو جلب کرد... یداهاکه ص  رونیاز اشپزخونه رفتم ب ذمیتموم شدن صبحونه لذ  بعد 

 م یکن دا یپ می نتونست م یگشت یرو هرچ گه یاون دونفر د ی ول  میکرد  دای:تاحاال پنج نفرشون گم شدن ...جنازه سه نفر رو پمت

 :اون سه نفر کجا بودن؟؟اکوید

نشده   ی خونشون خال ی کشته شده بودن..ول ی ا انه یمرداب افتاده بود که به طرز وحش کی خرابِ نزد نی اون زم ی :جنازشون توومت

 خون اشام نبوده...  هی بود پس کار 

 بوده؟؟  ی :پس کار کیپر

بفهمن قاتلشون   خوانی..مزننیکه من کشتم حرف م  یی..راجب اون خدمتکارادمی...حاال فهمنشونیسکوت شد ب ی ا قه ی دق چن

 توو دلم زدم...  ی...پوزخند نیکن  دایتوو خواب پ د یشا نیبگرد ...هه...دنبال قاتلن هیک
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   کنن یم ی که اون اطراف زندگ یی ها نهیکار اون گرگ د یشا گم ی:مت من ماریسام

به اون   نجاهمیا یقصره..پس خدمتکارا نی باشه اون االن مالک ا ی..هرچمیبگ  ن یموضوع رو به سو نی ا د یممکنه..ما با نم ی:اره امت

 .. شهیمربوط م

 ...میبهش بگ  د ی:اره موافقم بااکوید

 اومدم و راه افتادم سمت راه پله..  رونیب واری نزدن...از پشت د یحرف گهید

 م یباهات صحبت کن د یما با نی:سومت

 زدم که مطمئنن از چشمشون دور نموند و بازم بدون محل بهشون رفتم باال توو اتاقم....  یپوزخند 

مثال   یآدما  ن یپدر و مادرم ..بدون کمک ا یدنبال آزاد رم یو خودم م رم یگ یمن نبودن...از هافمن کمک م یستااونا دو گهید

 دوست...
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 ...دمیی رفتم و به سمت جنگل دو رون یبرداشتم و بازم از پنجره از اون قصر مزخرف ب  شنلمو

_____________________________________ 

                                   ی پر       

  رونیکه اصال از اتاقش ب  روزیداد....د صی تشخ شد ی...سرد بودن رو از رفتار و حرکاتش منیاز رفتار سو م یمات مونده بود هممون

به ساشا و آرزو نگاه   ی با دلخور دمیبگم که د  ی زیاخه...به مت نگاه کردم خواستم چ شدهیرفتار کرد...چ ی نجوریامروز هم ا ومد ین

 ... کنهیم

  دونستم ی...من از همون اول هم مسین یعشق که زور  یرو شکست ول  نیدل سو ی نجوریمزخرفه که ا  یلیدارم کار ساشا خ  قبول

خب دلم   یدوست دارم و مثل برادرمه...ول  نیاز سو شترینگفتم چون ساشا رو ب  نی...به سونیساشا بخاطر قدرت رفت طرف سو

 گفت   واومد کنارم   اری...سام سوزه یهم م ن یواسه سو

 م یباهم حرف بزن شه یم ی:پراریسام
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 :البته یپر

 اط یتوو ح  میرفت  اریشدم و با سام بلند 

 کنن؟؟ یرو م نکاریچرا ساشا و آرزو ا ی دونیتو م ی:پراریسام

 س ین ی بیعج زهیچ خوان یاونا همو م  یسام_

 گفت دوسش داره   نیساشا غلط کرد که به سو خوان ی:اگه همو ماریسام

 رو گرفته ... خواستهیکه م   یحاال که گفته و قدرت_

درست    نیبازم ا ی قرارداد فقط واسه قدرت...ول چهیرو باز چاره ی..احساسات اون دختر بیگ یم یچ  یفهمی اصال م ی:پراریسام

 بشه... ی عاشق کس نهتویبه جز اون نم نهی..ساشا جفت سوسین

 شدم و منم مثل خودش بلند گفتم   یعصب اریسام دادیداد و ب از

دعوا   نایدوسشون دارم پس بخاطر اون با ا ن یاز سو شتر یب یل ی....ساشا و آرزو دوست منن و خ سی به من مربوط ن یسام نیبب_

 نداره که احساسش ضربه خورده..  یبه منم ربط  کنمینم

 بهت زده نگام کرد و گفت اریسام

  ینجور یتورو اونوقت تو ا دونهیتورو دوست داره...مثل خواهرش م نقدریا  چاره ی...اون بشناسمتیاصال نم فهممی االن م ی:پراریسام

درست    ییایرو  یجا ه ی و شوق برامون  رفت با ذوق  خوامیاحمق رو م ی...واقعا برات متاسفم...اون من بهش گفتم که تویزنیحرف م

 ...یپست ی لی...واقعاکه خسیاون دختر برات مهم ن یگ ی...االن م یکرد  کاریتو چ ی دارم ول دوستکرد تا ببرمت اونجا بهت بگم  

  نیساشا طرف سو ش یپ تونمیبازم نم ی اصال...ول شه یدوسم داره...باورم نم اریسام ی نیرفت...  شمیاز پ ع یتموم شدن حرفش سر بعد 

 .... رمیرو بگ 
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                            نیسو
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  ی باشم ول یقو  خوام ی م گفتمی....مکردیخشکشون م ادم یباد بخاطر سرعت ز یول شد یم ی اشک هام رو صورتم جار دن ییدو نیدرح

  دمی....به جنگل که رس کمیقلب تار نیبود توو ا ید یکه وجودش نور ام ی ...عشق زم یبخاطر عشقم اشک بر تونمیکه م  مییتوو تنها

بفهمن که ساشا  زارم یببرن..نم یبودنم پ فیبه ضع  هی بق زارم ینم یول  کنم یم  هی گر م یینهاو اشکامو پاک کردم ...توو ت  ستادمیوا

...به کلبه هافمن  یدوست داشتن  یوونای....وارد مرز جنگل شدم و بازم اون حس خوب...بازم حشکست ی رحم یدلمو با ب  یبدجور

 ...لبخند زدم و گفتم ومد در بزنم خودش در رو باز کرد و به استقبالم ا نکه یقبل ا ی ول دمیرس 

 سالم اقا.._

 ..لطفا منو اقا صدا نزن    ی:سالم دخترم خوش اومد هافمن

 بگم  یپس چ_

 بهم بگو عمو و اگه هم که نه همون هافمن صدام بزن  ی:اگه دوست دار هافمن

 چشم عمو_

 کرد...  تمیهدا  یو صندل ز یمهربون بهم زد و دستشو گذاشت پشت کمرم و آروم به سمت م  یلبخند 

 .... ب یعج یها ی دنیو نوش   یپر شد از خوراک زیبشکن زد که رو م  ه یهم نشست و  خودش 

 کرد و گفت  یکه عمو خنده آروم  کردمیتعجب داشتم نگاه م با

 گه ید  نهیجادو ا ی ها تی:از مزهافمن

 اهاااا_

 ؟؟ یکرد   نیتا حاال تمر  روزی کن...از د  فی:خب تعرهافمن

   دم ینرس  یا  جهی به نت ی کردم ول  نیاره تمر_

 ...ی خال ه یباشه...خال ی کامال خال  د یرو اون کار...ذهنت با یبزار د ی:همه تمرکزت رو باهافمن

 اومدم..  شتونیپ  گه یموضوع د ه ی االن بخاطر  ی ول  کنم یم مویعباش عمو س _

 ؟؟  ی :چه موضوعهافمن

کمک به مردم و   ی خودم تنها برم برا خوام ی...مرمیبه ظاهر دوست کمک بگ  ی از اون ادما گهی د  خوامیراستش عمو من نم_

 ... نیکن دایخنجر رو برام پ  ه ی  یمسلط بشم و جا روهامی ن ی رو  نیکمکم کن خوام ی...متونمیتنها نم  یپدرومادرم...ول
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 سکوت کرد...  یا قه یشد و چن دق ی جد  افشیق عمو
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 ؟؟ یتنها انجامش بد  یتون یکه م ی:مطمئنهافمن

 ندادم و سکوت کردم...  یسئوالش...خودم مطمئن نبودم که بدون کمک بتونم انجام بدم ..جواب نینداشتم واسه ا یجواب

 ... کنمی...حتما کمکت هم م زارم ی احترام م متیو به تصم دم ینم یمن نظر :باشه هافمن

 ممنون عمو _

ذهنت اجسام رو   ی رویکن با ن ی کن و سع ی دخترم...حاالهم برگرد قصر ...همونطور که گفتم کامال ذهنت رو خال فمه ی:وظهافمن

 ...رمیسختگ   ی لیکمکت کنم من خ  یخوای ...بهت بگما اگه میتکون بد 

 زدم و بلند شدم...   یلبخند 

 شروع کنم..  ناموی که تمر رم یممنون عمو پس من م_

 ی:برو دخترم موفق باش هافمن

 براش تکون دادم و به سرعت از جنگل خارج شدم و به سمت قصر رفتم...  یدست

  ی ب یساعت می ت...نچن روز از پنجره به اتاقم رفتم...شنلمو درآوردم و خودمو پرت کردم رو تخ نیطبق معمول ا دمیقصر که رس  به

 در منو از اون حالت درآورد...   یبودم که صدا رهیجا خ هی حرکت فقط به 

 بله؟؟؟ _

 شد... انیتوو چارچوب در نما اریباز شد و قامت سام در

 داخل؟  امی:اجازه هس باریسام

 اتوو یرو تخت نشستم و سرد گفتم ب درست

 توو اتاق و در رو بست...  اومد 
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   می حرف بزن شهیم نی:سواریسام

   ی چه حرف_

 کنارم نشست و گفت   اومد 

تعجب کردم...امروز بعد   ی لیخ دمیکارشون رو د ن یهم ا ی ...وقتدونستمیساشا و آرزو نم هی قض نیاز ا  ی چی:باور کن من هاریسام

از   دونمیانگار از تو متنفره..م زنه یحرف م  یهم از اونا بدتر شده...جور   ی که پر  نیمتعجبم از ا یحرف زدم ول  یبا پر یرفت نکهیا

 خبر نداشت... انیجر ن یباور کن من روحمم از ا ی ول  یحق دار  ه و البت  ی ریدلگ   یلیبچه ها خ

االن همون   ی باهام حرف بزنه ول شهیروش نم  یپر د یشا نکه یداشتم به ا  ید یدلم بدتر از قبل گرفت....هنوزم ام  اریحرف سام با

 شد...  د،پوچیام

 و گفتم  دم یکش یآه

 ...سیبرام مهم ن _
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  گه ید یکس  زارمینباش...بخدا همه جوره پشتتم نم ر یازم دلگ  کنم یخواهر دوست دارم...خواهش م ه یباور کن مثل   نی:سواریسام

 کنه..  تتیاذ

 بهت اعتماد کنم؟؟  تونمیم اریسام_

 .. یبگ  نویجواب ا د یخودت با ونمد ی:نماریسام

 ...دروغ بگه مطمئنم تونه ینم نیغمگ  یچشما نی...ارمیکردم جواب سئوالم رو از چشماش بگ   ی چشماش نگاه کردم..سع به

 ی کمکم کن ی تونیم  یکنم اگه بخوا   یکار  ه ی خوام یمن م  اریسام نیبب_

 ؟؟ ی:چه کاراریسام

 شه یخبردار نم ی حرفام کس نیعنوان از ا چیبه ه ی قول بد  د یاول با_

 نزنم..  ی حرف یبه کس  دمی:باشه قول ماریسام
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نجات   ی برم برا خوام یو خودم تنها م کنم یم دایخنجر رو هم پ یتا مسلط بشم...جا کنم یکار م  روهامین ی من دارم رو نیبب_

امروزت حس کردم تو   ی حرفا نیباا یدارن...ول  یدوست  ی و ادعا روننیکه ب  ی کدوم از اون افراد چی پدرومادرم و مردم ...بدون ه

 .. یایهمراهم ب ی اگه دوست دار خوامی گفتم و م بهت نیبخاطر هم ی حداقل باهاشون فرق دار

 جادوگر کمکت کنه..  ه ی  د ی..بایکن دایخنجر رو پ یجا ی تونیتو که تنها نم ؟؟اخهیندار اج یبه کمک اونا احت یمطمئن نی:سواریسام

 نه..  ا ی یکار نداشته باش فقط بگو هست  نایتو به ا_

 شد و بعد دستمو گرفت و گفت  ره یبهم خ یا  هیثان چن

 :تا آخرش باهاتم...اریسام

 رفتم... نه یزدم و از رو تخت بلند شدم و به سمت آ  یلبخند 

 ؟؟ ی دوسش دار  یگفت   یبه پر  یراست_

که بخاطر رفتارش   ی باهاش باشم...حداقل تا وقت تونمیاالن نم ی ول  خوامش یبود گفتم که م  تیحرفام که با عصبان نی:باریسام

 باهاش باشم تونم ینبخشمش نم

 اها_

 رو گذاشتم رو سرم و لباسام رو مرتب کردم..  تاجم

 ...می باهم بر  ی خوایکنم اگه م  نیتمر   کمیبرم توو باغ  خوامیم_

 خم شد و گفت  کمی یشی..نماشد و اومد طرفم. بلند 

 :باعث افتخاره سرورم..  اریسام

 ... رونیب می از اتاق رفت اریکردم و همراه سام  یا خنده
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از قبل شکستم و   شتریهزار بار ب دمیکه د   یبا صحنه ا  ی انداختم ول یطبق عادتم به اتاق ساشا نگاه میکه اومد   رونیاتاق ب از

 شده بودم...  ره یبودم و به صحنه روبروم خ کمرم خم شد...سرجام خشک شده
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 ...دش یبوس یآرزو رو توو بغلش گرفته بود و م ساشا

  یاشک یاومد و با چشما کم ینزد یبا نگران اری..سامنیحال افتادم رو زم ی رفته بود ...ب رون ی...جون از پاهام بارمیطاقت ب  نتونستم

بغلم رو گرفت و بلندم کرد...خواست ببرتم توو اتاق که مانعش شدم به طرف   ریبود...ز ده یصحنه رو د ن یبهم نگاه کرد..پس اونم ا

 هام غصه بخورم...  یی..من به خودم قول دادم که فقط توو تنهاستمی...االن که تنها نستین هی شکستن و گر وقتراه پله رفتم..االن  

 اومد کنارم و گفت  اریسام

 ؟؟ی:خوباریسام

 رو اون تمرکز کنم و تکونش بدم..  خوامی توو باغ م م یچراغ خواب بردار بر هی  رایاره خوبم...اوم سام_

 شدم...  وونهی حق داشت فکر کنه د چارهیحال من نگاه کرد...ب نیبهت زده به ا اریسام

...با نفرت بهشون نگاه کردم و دوباره رفتم توو جلد  کردنیکه نشسته بودن و بگو بخند م  ایچشمم افتاد به اون عوض ییرایپذ  توو 

رو   ی ظیبود چون تا چشمش به اونا افتاد اخم غل شتریاز منم ب یسام نه ینگاه کردم..انگار ک  اریبه سام ی رچشمیسرد و مغرورم...ز

 ... میرفت رونیو از قصر ب می بهشون از کنارشون رد شد  هنشست ...بدون توج  شیشونیپ

 ؟؟ یکن نیتمر ی خوای:خب کجا م  اریسام

 درخت اشاره کردم و گفتم   ه ی ر یز ی و صندل  زیم  به

 اونجا_

  ره یگذاشتم ...بهش خ ز یم ی برداشته بود رو ازش گرفتم و رو اریکه سام ی اون قسمت...چراغ خواب م یگفت و باهم رفت  یا باشه

ساشا هم از ذهنم پاک شد...چشمامو بستم و فقط به تکون دادن اون چراغ فک   ی کردم...حت یخال  یز یشدم و ذهنم از هرچ

اونقدر به ذهنم فشار اورده بودم که سرم از درد درحال منفجر شدن بود...خسته شدم و   یچقدر گذشته بود ول دونمیکردم...نم

شدن چراغ رو هوا و دوباره درد طاقت فرسا  هم تالش کنم....فکر به شناور  گهیبار د ه یگفتم بزار   یخواستم چشامو باز کنم ول 

صحنه روبروم لبخند   دنیباعث شد چشامو باز کنم و از د اریزده سام رتیح ی بمونم که صدا تونستمی از شدت درد نم گهیسرم....د

 ... نهیرو لبام بش یکم جون 

فرو   یخبریو ب   یکیتار ی ایردم و به دنسقوط ک نیو به سمت زم د ی درد امونم رو بر ی چراغ رو هوا بود...باالخره تونستم ول اون

 رفتم... 
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                              اریسام

صدا زدم   نویسو  رت یخوب بود...با ح یلیچشماشو بسته بود باالخره تونست اون چراغ رو تکون بده ...خ ن یساعت که سو مین بعد 

  یشد...لبخند کمرنگ  ی خون جار شینیچشماش کاسه خون بود و از بتا چشمم بهش افتاد خشکم زد.. ی که چشماشو باز کرد...ول

 ... دمییدو  ش سقوط کرد..با ترس به سمت دفعهیزد و 

  یبا نگران ن یسو دن یو با د د یتوو قصر منو د  ای...مادمییبغلش کردم و به سمت قصر دو عی از حدمعمول بود ...سر دتریسف رنگش

 خودشو کنار تخت رسوند و گفت  ایو رو تخت گذاشتمش...ما دمیبه اتاقش رس   عیدنبالم اومد...سر

 شده؟ی:چایما

 از حال رفت..  دفعه یگه   کردیم ن یداشت تمر دونمینم_

 و گفت  د یکش   یاز سرآسودگ ینفس ایما

 ...شهیاستراحت کنه بهتر م  کم یبه خودش فشار اورده... یلیحتما خ ستین یزی...چدمی:ترس ایما

 ؟؟ یمطمئن_

 بزار راحت استراحت کنه...  رونیب م یبر ا ی:اره نترس بایما

 باش _

 بودن  ستادهیپشت در اتاق وا رونیکه چشمم به بچه ها و الهه ها افتاد که ب  میرفت  رون ی از اتاق ب ایما با

 شده؟؟ی:چمت

 از حال رفته  یچی:هایما

 زد و دستشو انداخت دور گردن آرزو وباهمون پوزخند مزخرفش گفت  ی ...پوزخند نمیساشا نگاه کردم تا عکس العملش رو بب به

 .. یوونی از حال رفته ح ی :حتما از غم دورساشا

 کوبوندمش...   واری رو گرفتم و محکم به د  قشی طرفش رفتم و  تیحرف ساشا خونم به جوش اومد...با عصبان نیباا
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و من   ی بود شرفیب  نقدری...اینداز یم کهی و ت ی زنیپوزخند م یستادیوا  نجا ی،ا یباش  مون یاالن از کارت پش نکهیا یبه جا یعوض_

 ...دونستمینم

طرفم اومدن و از اون آشغال جدام کردن   عیسر  اکویکه زدم توو دهنش خفه شد..مت و د   یبزنه که با مشت محکم یحرف خواست

 م......بدون توجه بهشون رفتم توو اتاق و در رو محکم بست کردمیمحوش م ی وگرنه از زندگ
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                                نیسو

به سرم   ی اومد...دست ادم ی ی کم کم همه چ  یحس درد توو سرم چشامو باز کردم...به اطرافم نگاه کردم اول هنگ بودم ول با

که به    هیادی زبخاطر فشار  یاحساس درد و کوفتگ  نیسرم حس نکردم...فک کنم ا هی رونیرو حداقل از ظاهر ب  یدرد   یول دمیکش

گرفته اومد    یبا چهره ا  اریرو تخت نشستم که همون موقع در اتاق باز شد و سام  جیمغزم وارد کردم...بلند شدم و گ

 کنار تختم نشست... ی و اومد صندل  نییداخل...حواسش اصال بهم نبود..سرشو انداخته بود پا

 ار؟؟یسام_

 زد و گفت یلبخند  ه یچند ثان بعد  ی بود ول جیمن اول گ دنی سرشو باال اورد...با د عی و سر د یمن فک کنم ترس  یصدا با

 بانو  ن ی:چه عجب چشماتون رو باز کرداریسام

 چن ساعت خواب بودم مگه؟؟_

 ی مغزتو خسته کرده بود   یلی...خروزه  هی  بای:تقراریسام

 دارم   یاره هنوزم احساس کوفتگ _

 مراقب باش لطفا... شتری:باریسام

عطش رو برطرف کنم...از پنجره   نیگوارا ا  ی خون دنیداشتم االن با نوش   اج ی.. احتسوختینگفتم...گلوم به شدت م یز یمن چ  گهید

 بود...  کی رو نگاه کردم هوا تار رون یب

 ساعت چنده؟؟ اریسام_
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 2:اریسام

 ..دنیو نوش  دنی واسه در ه ی...ساعت خوبخوبه

 پاشو برو استراحت کن من خوبم..._

 حواسم بهت باشه... د ی...باخوابمی امشب رو نم ه ی:نه بابا اریسام

 کنمیاومد حتما خبرت م شیپ یلج نکن پاشو برو باور کن من خوبم...اگه مشکل یاع سام_

 رفت....  رون یالزم از اتاق ب  ی ها هی بلند شد و بعداز توص د یکه اصرار منو د اریسام

 ...دهی حداقل خواب اریصبر کردم تا مطمئن شم سام یساعت مین

ادم بس   ه یپس  خواستمی ..فقط خون مخواستی نم دنیدلم در اد یرفتم...االن ز رونیاروم از اتاق ب ی لیرو تخت بلند شدم و خ از

 بردمش...  یپشت اطیانتخاب کردم همراه خودم به ح و یکیبود...از خدمتکارا باز هم 
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داره از   دنیبه کشتن و در ازیکه ن میوحش  ی اون خو کردم یدفنش کردم...حس م  گهیاز خوردن خونش کنار اون دوتا جنازه د  بعد 

  میوحش ی عذاب هم ندادم...اول کشتمش بعد خونشو خوردم...البته االن همون بهتر که اون خو  ی جنازه رو حت نیرفته...ا نیب

بشه که باعث عذابم   یتمام افراد   ی که باعث نابود کنم یازش استفاده م یروز  ه ی ...ودخاموشه...االن وقت استفاده از اون نب

 موضوع گذاشتم...  نینبود...االن وقت قدرتمند شدن بود و من فقط تمرکزم رو ا دنیشدن...االن وقت در

 ... یمثل حس دلتنگ  یزی...چمانعم شد  یز یچ ی اتمام کارم داخل قصر شدم و از پله ها باال رفتم...خواستم برم داخل اتاقم ول بعد 

فکر   نی...باافهمه ی کوچولو نگاهش کنم اون که توو خواب نم ه یبرم  تونستمینبود م یدر اتاق ساشا نگاه کردم...خب فکره بد   به

  یکرده بودم ول  ی هرصحنه ا دنیباز شد...خودمو اماده د یتق اروم  یاتاقش رو چرخوندم...در با صدا ره یخودمو گول زدم و دستگ 

 فرو رفته بود...  ی قیو به خواب عم  ودفقط ساشا تنها رو تخت افتاده ب

 رو موهاش..  دمی اروم کنارش نشستم و سرانگشتام رو نوازش وار کش یلیخ

که   یو اروم جور  دمیکش  یکرده بود....اه  کهیت که یرو ت کمیشکل قلبِ تار ن یکه به بدتر ی پسر نیدلم تنگ شده بود واسه ا چقد 

 نشه به نوازشش ادامه دادم...  داریب
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 روشن شدن هوا همونجا نشستم و فقط به ساشا نگاه کردم...  تا

 زدم..  رون یسرعتم از اونجا ب  نیزنگ ساعت به خودم اومدم و با باالتر یصدا با

  ی امروز...ول رم یزم از هوش مبا یبمونم از خستگ  داریبخوابم...مطمئنن اگه ب کم یداشتم   ازیزدم...ن رجهیاتاقم رفتم و به تختم ش  به

مونده...اونا رو   گه ید  یاز قدرت هامو که فعال کردم...دوتا یکیخواب بشم.... ی ایکه چشامو ببندم و غرق دن ذاشتینم الیفکر و خ

 شک ندارم...  ارم یمبه دست  ی هم به زود

 ... گهیتموم شد د شبی...ساشا همون درمیطرفش نم گه یتوو مغزم فرو کنم که د د یدرمورد ساشا هم با و
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از رو تخت بلند شدم...دست و صورتمو اب زدم و به   ع یعمو...سر شیپ رفتم یم د یشدم...امروزم با داری ظهر بود از خواب ب یکاینزد

  هی اال جمع کردم...و محکم از ب دمی...موهامو شونه کشدمیپوش  یدامن ساتن خاکستر  هی با  ی صورت ری حر راهنیسمت کمد رفتم...پ

 رفتم...  رونی برداشتن شنلم از اتاق ب زمات هم زدم و بعد ا یرژ صورت 

توو   دونستمینم یکار داشتم ول  اریخوردنم دوباره باال رفتم ...با سام ن یخون برداشتم...درح سهیک  هی رفتم و از اشپزخونه  نییپا

 بلند صداش زدم...  یبا صدا نیکدوم اتاقه...بخاطر هم

 اومد و گفت  رون یاتاق ته راهرو ب هی از  ه یچن ثان بعد 

 :جونم؟اریسام

 ی ایباهام ب خوام ی...مییجا ه ی  رمی دارم م_

 م یبر امی:باش صبر کن اماده شم باریسام

 .. مونمیمنتظر م نییپا رم یباش من م_

 راه پله نشستم...  کیمبل همون نزد هی  یرو  نییبرگشت توو اتاق تا اماده شه و منم رفتم پا اریسام

 .. میرفت رونیاومد و باهم از قصر ب ار یسام نیده م بعد 

 م؟ ی بر یخوا ی:کجا ماریسام



 دختر ماه 

159 
 

 هافمن ش یپ میریم_

 !!!گه؟ید ه ی:هافمن!!!اون کاریسام

 ...قول داده بهم کمک کنه.. کنهیم  یجادوگر که توو جنگل پشت دهکده زندگ هی_

 :اهااریسام

 نگفت ...  یز یچ گهید

و شوم   ره ی ت یدور جنگل رو هاله ا کردم یبهم دست داد...دلشوره گرفتم...حس م یچرا حس بد  دونمی،نم  میجنگل که بود یکاینزد

 گرفته...

 بوده پس... نیبه دلم نشست...دلشوره ام بخاطر هم یاد یبه کلبه غم ز دنم یرس ...با دمییبه سمت کلبه دو عیسر یبانگران
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به داخل کلبه   ع یاز هافمن نبود...سر یکنار کلبه شکسته شده بودن و در کلبه از جاش کنده شده بود.. خبر  ی و صندل زیم

 از هافمن نبود...  ی خبر یشکسته و داغون شده بود ...اطراف رو نگاه کردم ول  ی همه چ رونیرفتم...اونجاهم مثل ب

به اطراف   یداشت و با گنگ   شیشونیرو پ ی رو کنارم حس کردم...برگشتم بهش نگاه کردم..اخم اریبرم طبقه باال که سام خواستم

 .. کردینگاه م

 کجاس؟  نجایا نی:سواریسام

نگاه   هی منم آشپزخونه رو  س یاونجا ن یکس ن یدارم..تو برو باال بب  یبد  ی ل یشده...حس خ ینجور یچرا ا دونم ینم ی کلبه هافمنه ول_

 بندازم...

 رفت سمت راه پله و منم به طرف اشپزخونه... اریسام

 ... دادیشوم م یخبر از اتفاق ها ی ها نتیکاب ی خون رو  ی نکردم ول دایپ و یکس اونجا

 .... دمییبه طرف باال دو ع یمن برم باال ..سر خواستیاومد که م اریسام یصدا

 حس کردم روح از تنم رفت...  داد یو داشت جون م رفت یهافمن که از تمام بدنش خون م دنیباد
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چن روز   نکهی...بااتیهافمن توو اون وضع دن یسمتش رفتم و کنارش نشستم..اشک توو چشمام جمع شده بود بخاطر د یناراحت با

 دوسش داشتم...دستشو گرفتم توو دستم و اروم گفتم  ی لیبازم خ ی ول  مششناختینبود که م شتریب

   شدهیعمو چ_

 صورتش بردم تا بهتر بشنوم  کیحرف بزنه ...سرمو نزد  ی به خوب تونستینم

  اهیس  یاتشفشان ی..ندار...ندارم...خنجر رو ..توو کوه ..کوه هایادیکار رو کردن..من وقت ز نی...ای:اف..افراد بالدا...بالدازار اهافمن

 ..کن..دایپ

 و گفت   د یکش  یق یعم نفس

 داره..اون خنجر..  ی خطر..خطرناک..یلی...محافظ خ :مراقب باش هافمن

 چشماش بسته شد و نفسش قطع شد...  قیعم ی بگه و با نفس ی زینتونست چ گهید

 ..یروز خوش داشته باش  هی  گهید زارمیبالدازار..نم کنم یعمو..نابودت م نهیسرمو گذاشتم رو س  ه یگر با
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 ترسناک کرده بود...  افمو یسرخ شده بود و ق اد یز هی جنازه هافمن بلند شدم...مطمئن بودم چشمام بخاطر گر یاز رو  نیم30 بعد 

 سرد و خشک شده بودم...  من بازم ی ...ولکردی بهم نگاه م یبا ناراحت اریسام

 ... میکلبه اش دفن کرد   کیهافمن رو توو همون جنگل نزد اریکمک سام  به

 .. میبه قصر برگشت اریروح جنگل هم مرده...با سام  کردمیکه عمو مرده بود حس م  حاال

...اخم ختینشون ندادن که بدجور اعصابم بهم ر یعکس العمل اریو مت توو هال نشسته بودن...با ورود من و سام  ایو ما یپر

 .... ستادمینشوندم و رفتم جلوشون وا م یشونیرو پ یظیغل

 به احترامش از جاشون بلند شن... د یبا هی بق شه یمکان م  هی ملکه وارد   هی  یکه وقت   هی نطوریهمه جا ا کنم یفک م_

 باهاشون حرف بزنم...  ی نجوریا چوقتیمن ه  کردنی...فکرشم نمکردنیبا دهن باز به من نگاه م  اریسام نیسه تا و همچن اون
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 حالت خوبه؟  نی:سوایما

 ... هی احترام یصدا زدن اسم من ب  یکنی!!!حس نمنیسو_

 باالتر بردم و گفتم  ی بگه که نذاشتم و صدامو کم ی زیخواست چ مت

  د ی...من ملکه شما هستم االن پس بانیشیبه من بشه سخت مجازات م  یاحترام  یب  نیکتریبه بعد کوچ نیحواستون باشه...از ا_

 ... نیبهم احترام بزار

هستم چون هرسه تا   یزدم و منتظر بهشون نگاه کردم...فک کنم از نگاهم خوندن که منتظر چ یتموم شدن حرفام پوزخند  بعد 

 و اروم گفتن چشم...  کم خم شدن  ه یباهم 

 باال.. میاشاره کردم باهم رفت اریزدم و به سام  تیاز سر رضا یلبخند 

 ؟ یحرف زد  ی :چرا اونجوراریسام

 کردم..   ی اداوریرو بهشون  قتیحق_

 نگفت ...  یز یچ گهید

 ؟ یایشب به کتابخونه قصر برم..همراهم م خوامیم_

 .. امی:اره حتما ماریسام

 باشه پس فعال تا شب _

 ... شکنمشونی... شکستنم،من بدتر از اون م ننیبیمنو م ی به بعد اون رو نیاتاقم شدم و در رو بستم....از ا وارد
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 نرفتم... رون یو منم از اتاق ب  فتادی ن یشب اتفاق خاص تا

 بود که در اتاق به صدا دراومد..8ساعت یکاینزد

 بله؟؟ _
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 کتابخونه؟؟  یری:نماریسام

 .. امیاالن م ستایچرا وا_

 رفتم ....  رون ی...تاجم رو گذاشتم رو سرم و بعد مرتب کردن لباسام از اتاق بزتوالتیشدم رفتم سمت م بلند 

 ی سالم سام_

 :سالماریسام

 ه... ناراحت باش  ومد ینگاه کردم..به نظر م  افشیق  به

 ؟؟یناراحت شدهیچ_

 :نه فقط توو فکرم  اریسام

 اها_

 ... گهید گهینکردم..اگه به من ربط داشته باشه خودش م  یفضول   گهید

 کتابخونه کجاس؟؟ _

 :طبقه سوم قصر مخصوص کتابخونه اس اریسام

 نگفتم و به سمت راه پله طبقه باال رفتم... یزیچ

به   ی کتاب پر کرده بودن...با درموندگ یسالن بود که دورتا دورش رو قفسه ها هی...بود   کتریکوچ نییباال نسبت به دو طبقه پا طبقه 

 کنم... دایپ نجایرو ا خوامی که م  یاون نقشه ا ی اون کتابا نگاه کردم...حاال من چجور

 گفت  د ی درهمم رو د افهیکه ق اریسام

 ؟؟ نیسو شد ی:چاریسام

 کنم..  دای همه کتاب پ نیا نیب ی رو چجور خوام یکه م ی زیاون چ کنم یط دارم فک مفق یچیه_

 ؟ یخوایم ی:چاریسام

  ییکه جادو  خوام یم نجا یا یها ن ینقشه کامل از تمام سرزم ه ی..خوامینم ینقشه معمول  هی  ی...ول خوامی نقشه م ه یمن   یسام نیبب_

 باشه..
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 باشه؟؟ ییجادو یچ ینی:اریسام

  دایپ میتونی نم ی نقشه معمول هی مطمئنن مکان اونا رو توو  ی کنم ول دای مکان اون اتشفشان هارو که هافمن گفت پ خوام یم نیبب_

  زیو اسرار آم یی جادو ی که مکان ها میالزم دار ی نقشه ا ه یکرده بودن.. داش یپ ایلیبود تا حاال خ ینقشه معمول  ه ی...اگه توو میکن

 رو بهمون نشون بده.. 

 کنم... دایکتابخونه پ  ن یرو توو ا ی نقشه ا نینگفت وبه فکر فرو رفت...شک داشتم بتونم همچ یزیچ اریسام
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و نگران   دمیاز جا پر اریسام اد یفر ی...با صدامیو به قفسه ها زل زده بود  میتوو فکر بود   قیگذشت و دوتامون عم ی ا قه ی دق چن

 بهش نگاه کردم... 

 ؟یزن یچرا داد م اریسام شدهیچ_

 و گفت  ستاد یزده اومد روبروم وا جانیه اریسام

 کردممممم داش ی:پاریسام

 !!!!!ویچ_

 رفت...  ن ییو به سرعت به طبقه پا د ی توجه بهم دستمو کش بدون

 ..منم بفهمم چته شدهیچ ی بگ  شهیم اریسام_

نقشه توسط   نیا گفتی...مداشتینگهش م ی اتاق مخف هی بزرگ داشت که توو  ی لینقشه خ ه یقبال بابات  ادمهی نیسو نی:بباریسام

  تونمیمن مطمئنم توو اون نقشه م نی...سودهیمهم رو نشون م یشده و قسمت ها ی دو قرن قبل طراح  یجادوگرا ن یاز بهتر یکی

 ... میبه مکان آتشفشان برس 

 خب اون اتاق کجاس؟؟ _

مهمش رو اونجا   لی...پدرت همه وسارهیاشراف زاده کنار م  ه یهس که فقط با خون  وارید  هی پدرومادرت  ه یاق شخص:توو اتاریسام

 ..داشتینگه م
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 !! م؟یاریخب ما االن اشراف زاده از کجا ب_

 بهم انداخت و گفت   یهینگاه عاقل اندرسف اریسام

 !! یستیمگه تو بچه همون پدرومادر ن نی:سواریسام

 ...  دمیمنظورش نفهم بازم

 خب هستم.._

   گه ید  یاشراف زاده ا  هی ..خو توهم یزنیم جی گ  یلیخ نی:اهههه سواریسام

 خب اتاقشون کجاس؟؟  ایگ یاعععععع راس م_

 سوم ..  ی :طبقه دوم اخر راهرواریسام

 ...میبر ایاها ب_

 اونجا.. میری م دن ی..بزار شب که همه خوابمی کنیم ی کار ه ی م یردا فهمنی:االن نه ...بچه ها ماریسام

  ی از اون اتاق مخف اری...همونطور که ساممی کنیم یی کارا ه ی م یدار دنیفهمیسمت اون اتاق همه م میرفت یاگه االن م گفت یم درست

 ... گهید دوننیهم م ه یخبر داره حتما بق
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 نداشتم...  گهی...حوصله اتاقم رو دنییرفت توو اتاقش و منم رفتم پا یسام

  نکه یگرفتن ..بدون ا  ادی...خوبه زدم توو دلم  یآشپزخونه ...همه اونجا بودن که به محض ورودم از جا بلند شدن...پوزخند   رفتم

  ی لیچهره رو خ نی..انهیبه بعد هم نیاز ابهشون انداختم... ینشستم و با غرور نگاه یصندل نیباالتر یبهشون محل بدم رفتم رو 

من نشسته بود و ساشا هم کنارش  ک ینزد زیم  نطرفی...آرزو اارنیاز خدمتکارا گفتم برام خون ب یکیدوست دارم..به  شتریب

 بود..اونطرف هم دوتا از اون الهه ها نشسته بودن... 

 شده بودن بهم...  رهی...همشون سکوت کرده بودن و خ  دمیازش نوش  یخون جلوم قرار گرفت..برداشتمش و جرعه ا  وان یل  هی

 حرص دراره گفتم  یل یخ دونستمیکه م  ی و با لبخند  دم ینوش  ی ا گهید ی  جرعه
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 ...نیباش  ن؟؟راحتیساکت شد  چرا_

 اروم شروع کردن باهم حرف زدن..  ی لیهمونطور ساکت موندن بعد خ یا  هیثان چن

 ...  نهیبود بش اکویکه کنار د یتنها صندل ی بره رو خواستیوارد آشپزخونه ..م  اریبعد سام نیم پنج

 اریسام_

 :بله ؟ اریسام

 ..نیکنار من بش ایب_

 ...ستین ی خال ی :اونجا که صندلاریسام

 ی گ یبله درست م_

 گفتم   یکردم و با لحن دستور  یآرزو نگاه به

 .. ارهیسام یجا نجای ا نیبش اکو یپاشو برو کنار د_

 نازک کرد برام و گفت  یچشم پشت

 شه یم  یخب چ نهی:همونجا بشآرزو

 ملکه رو داشته باشه...  هیبا   ین یهمنش اقتیکه ل نهیبش د یبا ی ملکه کس  هی ...کنار کنمیمن حرفمو دوبار تکرار نم_

بگه   یزی...خواست چشد یمنفجر م تی...با پوزخند بهش نگاه کردم که حاال داشت از عصبان توو فضا حاکم شد  ینیسنگ  سکوت

اشاره کردم   اریباال انداختم و به سام یالیخی با ب ی رفتن...شونه ا رون یو باهم از آشپزخونه ب د یساشا بهش اجازه نداد و دستشو کش

 ...ارهیخون ب وان یل  هی گفتم براش  هم...به خدمتکار نهیبش ادیکه ب
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که تو فکرمه   ییزایرفتارام در برابر چ نی هم کم بود واسه خرد کردنش...نقشه ها دارم براشون ا یل یرفتارم خ نینظر خودم ا به

 ... چهیه
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 ... مید یخند یم  می گفتیچرت و پرت م ییدوتا اریو با سامنشستم همونجا  یساعت مین

 افتاد.... ی که چشمم به اون دوتا موجود عوض  رونیبلند شدم و از اشپزخونه رفتم ب نیم 30بعد 

 ...دش یبوس ی آشغال و م ی بود به اون دختره  دهیبا عطش چسب ساشا

 چن روز...حس مچاله شدن قلب خاموشم...  نی بازم اون حس مزخرف ا هه

تفاوت از کنارشون رد شدم و رفتم    یو ب دمی کش  یقی برام ارزش ندارن...نفس عم ی کردم خودمو اروم کنم تا فک کنن ذره ا یسع

 .... کردمیم  هی و گر زدم یکه توو دلم زار م  دونهیفقط خدا م  یباال ول

که   یرو توو وجودم حس کردم..خشم ییرو...خشم آشنا  لیوسا کردی م  یر یگکه داشت گرد دم یاز خدمتکارا رو د یکیباال  طبقه 

 ...شد یآروم م دن یاالن فقط با در

 ... دمیپر رونیبه طرفش رفتم و دستشو گرفتم و از پنجره کنارمون ب عیسر

  ع یکه سر د ی کش ی غی....ج دمیخرد شدن استخون هاشو شن یفک کنم پاش شکست چون صدا نیمحکم خوردنش به زم  بخاطر

 به صورتش زدم...   ی محکم یل یدهنشو گرفتم و با خشم س 

 ؟ییییید یمن نخوام حق آه و ناله ندارن..فهم ی من تا وقت ی خفه شو...طعمه ها_

 ترس بهم نگاه کرد و آروم سرشو تکون داد...  با

 سرعتم به پشت قصر رفتم...  ن یدهنش برداشتم و با آخر ی از رو دستمو

چپش رو گرفتم   یشدم و پا ک یشدم...آروم آروم بهش نزد ره یانداختم و با خشم بهش خ نیبه زم دختر احمق رو محکم   اون

دردناکش رو از حصار    یکرد پا یزد و سع ی غیترق تروق استخون هاش در اومد و لذت بردم....ج ی دادم که صدا  چیدستم و پ

 دستم آزاد کنه... 

 

#part141 

 

 دم یدستم گرفتم و غر  نیو بپاش رو ول کردم و صورتش ر ی ادیخشم ز با

 ...نی خشم منو آروم کن د یبا ی ول نیندار ی...شماها گناهننننی درد بکش د یبا ی فهمیتا من آروم شم...م  نیدرد بکش د یبا_
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  غ یج تونستی نم ی حت گهید ادش یرو محکم فشار دادم که دندون هاش خورد شدن و استخون فکش شکست...بخاطر درد ز فکش

  رونیب نشی حرکت قلبش رو از س  هیبرام نداشت...با  یتیجذاب گهید نمیفروکش کرده بود و ا یحد   هی بزنه و ناله کنه...خشمم تا 

  د ید یمنو م ت یوضع نیبا ا  یشده بود و اگه کس یو به قصر برگشتم...لباسام خون  ختماندا گهید یاونا  شی...جنازه اش رو پ دمیکش

 ... هیموضوع چ  د یفهمیصددرصد م

رنگش کرده   ی هس که با رنگ مشک رهیدا ه یشده بود...انگار که  رهیت یلی رفتم....چشمام خ  نهیتوو اتاقم وبه سمت آ  دمیپنجره پر از

 ...داد   صیاز چشمام تشخ شد یاز جنس خباثت و شرارت رو م یبودن...برق 

که من    هی زیچ نی....اکشهیم  هی خودم دوست دارم....اوج قدرتم رو به رخ بق یمعمول  یاز  چشما شتر یچشما رو ب نیا

 .... رمیگ یو منم جلوش رو نم رسونه یمنو به قدرت م  ی کی...قدرت..تارخوامیم

 دراومده بود...   یباز کردم به شکل معمول یبستم و وقت یا ه یرو چن ثان چشمام

 ... کنهیدوش سرحالترم م  هی توو کمد لباس برداشتم و به سمت حموم رفتم...االن  از

_____________________________________ 

 مجهول                       شخص

 اومدن...  ن یکه منتظرشون بود ی :قربان اون خانومسرباز

 پس اومد باالخره...  اع

 داخل...  ادیبهش بگو ب_

  شیخوب پ ی که همه چ داد یم نیتوو چشماش خبر از ا هیاومد داخل....شاد هی...بعد چن ثانرونیکرد و رفت ب  یمیسربازتعظ

 رفته... 

 بهشون؟؟  ی اون معجون رو داد  شد یچ_

 زد و گفت  ی ثیخب لبخند 

 بود عمو...  ری نظ ی اش ب جه ی+اره دادم...نت 

 ..زمیواسشون دارم برادر زاده عز ی ا گه ید ری نظ یب  ی..منتظر باش نقشه هایلم که موفق شد خوشحا_
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                                 نیسو

بخوابن که برم دنبال نقشه...از شانس خوبمم   نایساعته منتظرم ا ه یشبه و حدودا 12بخوابن..ساعت  خوانیم ی ک نا یپس ا هوووف

 ... ��گرفتن  ینیامشب شب نش نایا

برم دنبال   خواستمی ...مرونینه...بلند شدم از اتاق رفتم ب ا ی دنیخواب دونستمینم ی گذشت...سروصدا ها قطع شده بود ول یساعت مین

 و اروم گفتم  کشیاومد باال...رفتم نزد نییکه خودش از طبقه پا یسام

 دن؟؟یخواب شد یچ_

 .. می بر ایب س ی:نه رفتن توو باغ ...حواسشون به ما ناریسام

 موقع؟   هیباال  انین_

 ازشون... برن ی بازم همه حساب م یول  ستنیخودشون ن  نکهیجرات نداره طرف اتاق پدرومادرت بره...باا ی هم کس انی:باریسام

 ...میاها باش بر_

 داخل ...   میاز کجا آورده بود در رو باز کرد و رفت دونمیمخصوص که نم د یکل  هی با  ی...ساممیبه طرف اتاق رفت باهم

زده    یی طال یبا طرح ها د یسف یوار یکاغذ د  وارایبود....د کیش   ی لیرنگ که خ یی بزرگ به ست خواب طال یلیاتاق خ هی

 داشت...  یبودن...حالت سلطنت 

 حس نکردم...  یتفاوت  ی نگاه کردم ول واراید  به

 ندارن باهم... یکه فرق  اوارید نیا اریسام_

 که پشت تخت بود و گفت  وار یرفت طرف د یسام

 دقت کن...  کمیفرق داره  نی:ااریسام

شدم...هووووف نه   ره یخ وار یتر به د  کیبود ...رفتم نزد گه ید ی واراید  هینکردم...شب دایپ ی نگاه کردم...بازم تفاوت وار یبه اون د قیدق

آخر کاغذ   فیچشمم به رد ی بزنم توو سرش که منو دست انداخته ول ی کیو   ارینداره...خواستم برگردم سمت سام یواال فرق 

 افتاد...  ی وارید
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 نداشت... یی طرح طال ی بود ول د یسف وار ید  هی قسمت مثل بق اون

بود...ناخونم   ی اتاق مخف هی در  نیواقعا ا ین یرفتم و لمسش کردم... واری خنده...به طرف د ریرفتم که زد ز اریبه سام یغره ا  چشم

 همرنگ خونم شد... واری که کل د  واریبه د دم یشه مچ دستمو مال میترم  نکه یشد..قبل ا ی رو مچ دستم که خون جار دمیرو کش

نگاه کردم   اری شد...برگشتم به سام ی خون وارید  نیکل ا ی چجور واریبه د دم یخون مال ذره یقدم اومدم عقب...من  هی کردم و  تعجب

 بود...   یعاد  یلیخ افش یاون ق ی ول

 کنار رفت....  ی تق یخودش در اومد و با صدا  هیبه رنگ عاد واری د ه یچن ثان بعد 

 ..گهیخون بوده د ص یباال انداختم..حتما واسه تشخ ی ا شونه

ه کردم که اشاره کرد برم داخل...پامو داخل راهرو گذاشتم  نگا اریشد...با شک به سام انینما کیبار یل یراه خ هی کنار رفت و   وارید

 ... کردیبود و منو نگاه م  ستادهیوا  یاون همونجور  یول ادیهم ب اریو منتظر موندم سام

 ... گهید ایب یسام_

مرز قرار گرفته که اگه من ازش رد شم   ه یبا جادو   نجایبشن ..ا یوارد اتاق مخف  توننیم یفقط خاندان اشراف تونمی:نماریسام

 ... شمیم هوش یب

 من تنها برم   ینیاها _

 :اره برو اریسام

همه   دفعه یاتاق شدم...به محض پا گذاشتنم به اتاق  ه یبهش انداختم و پشتمو بهش کردم از راهرو گذشتم و وارد  ینگاه د یترد با

 روم بود... ی جلو ک یش  یل یو خ  یاتاق نقل هیجا روشن شد و حاال 

اتاق نسکافه   یوارا یبود...د یست چرم مشک هی  زیم  یبود...جلو  یبزرگ سلطنت یصندل  هی بزرگ وسط اتاق بود که پشتش  زیم  هی

اتاق بود که روش دو تاکتاب بود و   گهیقفسه بزرگ هم گوشه د ه یکمد بزرگ هم کنار اتاق گذاشته شده بود...  هی....رنگ بود  یا

 بودن...  تهگذاش  یمیگاو صندوق قد  ه یهم   رش یز

 مخصوص پادشاه...   یاتاق مخف  ه یتا  خوردیم  یدفتر ادار  هی به اتاق کار  شتریب
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...فک کنم از زبان  من قابل خوندن نبود ینوشته شده بود که برا یزبان ه یطرف قفسه کتاب ها رفتم...دو تا کتاب که روشون به  به

رو...اون دو تا کتاب رو برداشتم و توو دستم گرفتم که با خودم   نایبخونه ا تونهیم اریباشه...حتما سام یباستان یها

 ... نیبه زم د ینبود..درش رو باز کردم که فکم چسب ی کردم...رمز گاهببرمشون...نشستم و به گاوصندوق ن

...با ذوق بهشون   ییزایبابا عجب چ ولی...امتینبود که معدن جواهرات بود...پر بود از انواع و اقسام جواهراته گرون ق گاوصندوق

 ... دمیرو شن اریسام یکه صدا کردمینگاه م

 ..گهید ایپس ..ب یکنیم کاریچ نی:سواریسام

 نکردم...  دایهنوز پ ستایوا_

 مد رفتم... در گاوصندوق رو  بستم و به طرف اون ک عیسر

چن مدل   نشییپا فی هستن...دو رد یی بودن که مطمئن بودم جادو دهی انواع معجون ها رو چ فش یبود که سه رد فیچن رد اونجا

 ...بیغر بی بودم و چن مدل گل عج دهیچوب خاص که من تا حاال ند 

 ......پس کجاس ستینقشه ن ه یشب ی زیهم که چ نجایا

 نکردم...  دایپ  ی زی اونجاهم به جز چن تا برگه که فک کنم صلح نامه بود چ ی اونو گشتم ول یبزرگ و کشو ها ز یطرف اون م رفتم

  ه ی ه یکرد و بعد چن ثان دنیشروع به درخش زیم  شهیش  دفعه یکه  زینشستم و دستمو محکم کوبوندم رو م ی رو صندل ید یناام با

 روم قرار گرفت... ی نقشه بزرگ جلو

 منو به خودم اورد... اریکالفه سام ی که صدا کردم ینگاه م زین باز به م با ده ی ا قه ی دق چن

 ... میبر ایب ستی...اگه ننی:سووووواریسام

 ... رونیاز اتاق رفتم ب ع یاون نقشه رو برداشتم و سر عی نگفتم و سر یزیچ

 اومد طرفم و گفت  د ی...منو که درفتیکالفه توو اتاق راه م  اریسام

 شد؟؟ی:چاریسام
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 رو اوردم باال با لبخند گفتم    نقشه

 کردم  داش یپ_

 گرفتش و بازش کرد...  ازم

 .. هی نقشت چ فهمهی زود م نهی...مت بب نویکن ا مشی...فقط قانی:اره خودشه سواریسام

 باش.._

 ... رونیب می از اتاق رفت اریاز اون کتابا گذاشتم و با سام یکی ی رو تا کردم و ال  نقشه

 نقشه و کتابا رو نداشتم...  نی ا یبه اتاق خودش رفت و منم رفتم اتاق خودم...خسته بودم و االن حوصله بررس  اریسام

 ... دمیراحت خواب الیزدم رو تخت و با خ رجهیکردم و ش   میتشک تخت قا  ریرو ز اونا

__________________________________ 

 شخص                            سوم

 بودن.... دار یاون دونفر هنوز ب یبودن...ول  ده ینصفه شب بود و همه به اتاق خودشون رفته بودن و خواب3ساعت

از   د یکه با  گفتیعقلش م یچرا ول دونستیاز حافظه اش رو نداره...خودش نم ی میکه کنترل ن کردیکالفه بود و حس م ساشا

..در عجب بود  کردیم  وونشیمتضاد کم کم داشت د ی حس ها نی....اخوادیرو م نیکه اون سو گفتیدلش م  یمتنفر باشه ول  نیسو

از   ومد یم ادش ی...کردیم  ییاعتنا یبه محبوب دلش ب  ی بیو به طرز عج  شد یم روز یاون فرمان مغزش پ د ید یرو م نیکه هروقت سو

 ...که عاشقشه  گفتیاالن باهاش رابطه داره و عقلش م یندونسته ا  لیباز هم به دال ی آرزو متنفر بود ول

 ... ومد یرنگ داخلش بود به سمتش م  ی آب اتیجام که محتو هی فکر در اومد به آرزو نگاه کرد که داشت با  از

 االن وقتشه...  زمی:بخور عزآرزو

 ...د یدستش رو جلو برد و جام رو از آرزو گرفت و سر کش اریاخت یب
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                                 نیسو

همه   یامشب وقت میو قرار گذاشت  میکرد داینقشه مکان آتشفشان رو پ یتوو اتاقم بود...باهم از رو   اریشدم سام داریکه ب صبح

 به سمت اون کوه ها....  م یحرکت کن دنیخواب

  سه یچن دست لباس گذاشتم...چن تا ک ی کوله پشت  هی سفر بودم...توو  ن یا یبرا  ازمونیمورد ن لی درحال جمع کردن وسا االنم

 الزم بشن..  د یبردارم شا ییتوو اتاق هم بتونم چن تا یخون هم برداشتم...فک کنم از اون معجون ها 

 شدم.... ی وارد اتاق مخف واریاتاق رفتم بعد کنار رفتن د  به

 اش نوشته شده بود..  شه یش  یسمت کمد رفتم و به اون معجون ها نگاه کردم...اسم هرمعجون رو  به

موجودات   ی هوش ی...معجون پرواز...معجون بییدارو  ی رو برداشتم..معجون درمان زخم ها خورد ی تا از اونا که احتماال به درد م سه

 .. یافسانه ا

که    رونیالزم بشه..خواستم برم ب د یشاخه برداشتم..شا ه یهم از هرکدوم  نییاون پا یبس بود فک کنم...از اون گل ها نایهم

 ... نجاینتونم برگردم ا  گهید د یاز اون جواهرات رو داشته باشم..شا دونه ی خواستیچشمم افتاد به گاو صندوق...دلم م

  ی گردنبند بردارم ول  هی  خواستمی سخت بود...اول م یلیخ با یاون همه جواهر ز ن یسمتش رفتم و درش رو باز کردم...انتخاب ب به

روش داشت...برداشتمش و    یدرخشان سرخ رنگ  نیکه نگ   یف یخوشگل بود...انگشتر ظر یلیانگشتر ثابت موند...خ ه ی چشمم رو 

 ... ومد یبه دستم م یل یدستم کردم...خ

که برداشته بودم رو داخل کوله گذاشتم....فک نکنم    یلی....به اتاق خودم برگشتم و وسارونیرو برداشتم و از اتاق رفتم ب همون

....نقشه و اون کتابا رو هم  ستیالزم ن ی زی تا مطمئن شم چ پرسمی موقع رفتن م اریالزم باشه...حاال بازم از سام یز یچ گهید

 ... رونیق رفتم بتخت و از اتا ر ی...کوله رو گذاشتم زتمرو بس پش یگذاشتم توو کوله و ز
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 ..اریخوردن خون رفتم اتاق سام بعد 

 ؟؟ یبرداشت ی همه چ یسام_

 ؟؟ی:اره ..تونقشه رو برداشت اریسام

 به درد بخوره..  د یاره چن تا معجون هم برداشتم..با دوتا کتاب که توو اون اتاق بود گفتم شا_

 هستن؟ ی ...حاال اون کتابا چی:خوب کرد اریسام

 ..یتو بفهم د ی..گفتم شافهممیمن اون زبون رو نم  دونمینم_

 بهشون..  ندازمینگاه م  هی:اها باشه بعدا اریسام

 بردارم؟؟  د یمن تاجم رو هم با یسام گمیباش م_

و دنبالمون   م یرفت یو بهشون بگو که دنبال چ   سیبچه ها بنو ینامه برا ه ی ن یتو قصربمونه..فقط سو نجا ی:نه بابا بزار هماریسام

 ...انین

 باش.._

 آورد..  رونیحوله ب هی طرف کمدش و  رفت

 حموم..  رم ی:من ماریسام

 ... سمیاتاقم اون نامه رو بنو رمیباش منم م_

مت اونجا   دمیم داومدم و رفتم سمت اتاق خودم...وارد اتاق که شد  رونی تکون داد و وارد حموم اتاقش شد...منم از اتاقش ب یسر

 رو صورتم نشوندم و گفتم  ینشسته...اخم

 توو اتاق..  یو بر  نییپا  ی سرتو بنداز نکهی...نه ا یریازش اجازه بگ  د ینفر با ه یفک کنم قبل وارد شدن به اتاق _

 .. کمیبلند شد و اومد نزد یرو صندل از

 ..گفتم توو اتاق منتظر بمونم.. نینداشت فیتشر  یازتون بانو..ول  رم ی:خواستم اجازه بگ مت

 بهش انداختم و گفتم  ی...نگاه چپکردی ...انگار که داشت مسخره مومد یلحن صحبتش خوشم ن از

 وقت ندارم...  ادیخب حاال کارت رو بگو و برو...ز_
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 .. می بر ییباهم جا یایب د یباسر اصل مطلب...   رمیراست م ه ی:باش پس مت

 موهام...  دنیو برسم رو برداشتم و شروع کردم به برس کش نه یم جلو آاز کنارش رد شدم و رفت یالیخیب با

 کجا؟؟!!!_

 :اتاق پدرو مادرت... مت

 ...کنه  دایپ ییاز نقشه جادو د یاون خنجر رو با یبرده که جا ی پ نم یحرفش مغزم به کار افتاد ...فک کنم ا نیباا
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 مثالکنجکاو برگشتم سمتش و گفتم  ی ا افه یبزنم و مثال کنجکاو باشم...با ق یال یخ یکردم خودمو به ب یسع

 ما؟؟  م ی دار کاریاتاق پدرومادرم چ_

 ... میکن  دایخنجر رو اونجا پ ی جا می بتون کنم یاونجاس که من فکر م ی اتاق مخف هی:مت

 دست به سرش کنم االن..   یجور  هی  د یدرست بود پس ..با حدسم

 فردا صبح....  یکار دارم بهتره بزار  کم ی تونمی اها چه خوب فقط امروز نم_

 :باش پس من صبح منتظرم...مت

که من کارم باهاش تموم   ی ...حداقل نه تا وقتنیاون خنجر رو بفهم ی....هه عمرا بزارم جارونیتکون دادم و مت هم رفت ب سرمو

 نشده...

 .. میشب قرار بود حرکت کن مه یشب بود و ما ن8ساعتساعت نگاه کردم..  به

 .کردم و شروع کردم به نوشتن. دای کاغذ و خودکار از کمد پ  هی

 ...  انیدنبال خنجر و دنبالمون ن م یریم اریو راهم رو از راهشون جدا کردم و با سام   دونمیخودم نم یاونا رو دوستا  گه یکه د گفتم 

 تخت.... ی که موقع رفتن بزارمش رو بم یرو گذاشتم ج کاغذ 
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قدرت  نیاز ا یاطالعات چینتونستم...ه ی شدن تمرکز کنم ول ی کردم رو قدرت نامرئ یو چشمامو بستم...سع دمیکش  دراز

 ... رمیکمک بگ  ایکه از مت و ما  خواستینداشتم...دلمم نم

 که پشت قصر بود....  یو رفتم داخل جنگل رون ی توو باغ ...از قصر رفتم ب  دمیداغون بلند شدم و از پنجره پر یاعصاب با

خب االن فرق داشت ...به خودم و قدرتم اعتماد داشتم و   ی ول ذاشتمی موقع شب پام رو توو جنگل م ن یهنوز آدم بودم عمرا ا اگه

 ....دمیترس ینم

  ر یهم نداشتم....تقص یخب چاره ا  یول کردی م تم یاذ یی تنها نیبود....تنها بودم و ا یز یاز هرچ یبه قدم زدن کردم...ذهنم خال شروع

 ...دمیرو پس م جامی خوده احمقم بود که زود اعتماد کردم و حاال هم دارم تقاص اعتماد ب
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 ... دادیحداقل بهم آرامش م نیتوو فضا حاکم بود و ا ینیبودم وسط جنگل...سکوت سنگ  دهیرس   بایتقر

 روبروم چشم دوختم...  دهیفلک کش سربه یتخته سنگ نشستم و به درخت ها ه ی ی رو

و فکر   دمیند  ی زیدقت کردم چ ی ...وقتخورهیکنارم داره تکون م یاز بوته ها یکیخودم بودم که حس کردم  ی حال و هوا توو 

از جام بلند شدم...با دقت   ع یتوهم نبوده و سر  دمیشد فهم شتریبعد شدت تکون خوردن ها ب  ه یچن ثان ی وقت  یکردم توهم زدم ول 

 ... کمیو اومد نزد  رونیب د یها پر تهبو ن یگرگ از ب هی  دفعه یکردم که  نگاه

 بود؟!!  ی...اسمش چدمیکه توو جنگل ممنوعه د ه یکه همون گرگ  نیا اع

 و گفتم   دمی...با ذوق رفتم جلوتر دستمو رو سرش کشکیما آها

 پسر...  یچطور_

لباس تنش بود وگرنه خفش   ندفعهیگرگ اون پسر روبروم بود...خداروشکر ا  یداد و حاال به جا  فتیعقب رفت و ش  یکم

که با چن قدم   کردم یبهتر بود...با لبخند بهش نگاه م یل یبازم از لخت بودنش خ یلباساش پاره شده بودن ول نکه ی...بااکردمیم

 محکم بغلم کرد...  دفعه یخودشو بهم رسوند و 

 تعجب چشمام شد قد توپ... از

 دختر دلم برات تنگ شده بودا....   ی:واکیما
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 برا من تنگ شده بود عجببب... دلش

 و گفتم   رونیب دمیزور خودمو از بغلش کش به

 ؟؟ یچطور_

 ز ی...چخبرا ملکه اسرار آم ی:خوب تو چطور کیما

 زدم و گفتم   یلبخند 

 .... یکرد ینم ی..مگه توو اون جنگل زندگ یکنیم  کاریچ نجایمنم خوبم...تو ا_

 ...مینی اون تخته سنگ بش یگرفت و اجبارم کرد باهم رو  دستمو

 بُعده ..  ن یماهم توو ا  نیکه سرزم  یبدون د یخب حتما با یول کنمیم  ی:چرا اونجا زندگکیما

 اها_

 ... د یکشیدستم م یدستمو گرفت توو دستش و با انگشت شصتش اروم رو  کی ...مامیسکوت کرد دوتامون

 بشم...  کتر یدستشو رو انداختم دور کمرم و اجبارم کرد بهش نزد ی کیم اون کارش نکرد  نیباا یمخالفت  د ید ی وقت

 

#part150 

 

  یکشش خاص  هی که  کردم ی...حس مرمیرو بگ  نکاراش یا یکه من جلو   ذاشتینم یحس ه ی ینیکنم باهاش... ی مخالفت تونستمینم

منو به خودش   شتریکاراش حساب کرد ب  یرو  د ییرو مهرتا نکارمیبهش دارم...آروم سرمو سرمو گذاشتم رو شونه اش...اون که ا

 فشار داد و اروم گفت 

 شده؟  ی زیچ ؟؟ی:ناراحتکیما

 ... رمیاوهوم ناراحت و دلگ _

 :حتما از اون پسره ساشا...کیما

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم  با
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 ؟؟ی شناس یجا متو ساشا رو ازک_

 و حاال اون ولت کرده... یکه تو اونو به عنوان جفتت انتخاب کرد  دوننی:همه مکیما

 توو صداشه... یغم ه یحس کردم   زد ی حرفو م نیا ی وقت

...من مطمئنم  خوادیقبول کنم ساشا منو نم  تونم یاصال نم کیما  یدونیپاش لگد مال کرد...م ر یاون قلبمو ز ی اره انتخابش کردم ول_

 ...گفتنیرو م تیاون چشما واقع 

 با انگشتش پاکش کرد و گفت   ک یکه ما د یاز چشمم چک یساشا قطره اشک ادی با

 اون دوست داره و منتظرته... د ی...شانهیجفتت..اون گرگ یکی سراغ اون   ی ری:چرا نمکیما

 ممکنه...  ر یکار به نظرم غ  ن یباشه که البته ا گه ید یکیکنم تا بتونم با    رونیاول ساشا رو از قلبم ب د ی...بادونمینم_

 شدم... ره یشب خ یاهینگفت...منم سکوت کردم و به س  ی زیچ گه یو د  د یکش یآه

بگم که همزمان با   یز ی...حوصلم سررفته بود ...سرمو بلند کردم و خواستم چومد یدرنم ک یاز ما ییصدا یگذشت ول   نیم5  حدود

 من اون هم سرشو سمت من برگردوند...

   

   ی شیم کی دفعه اخرت باشه به من نزد_

 ... فتهیاتفاق ب ن یا خواستمی...باور کن نمخوامیمعذرت م  نی:سوکیما

 دور نموند...  کیکه از چشم ما د یاز چشمام چک ی...قطره اشککردیم وونم ی عذاب وجدان داشت د حس

 غلط کردم...باور کن دست خودم نبود...  نی:سوکیما

 بودم...  یاون ناراحت نبودم...از دست خودم کفر  از

 .. کیمتاسفم ما_

 و به قصر برگشتم...  دنییشروع کردم به دو  ع یحرفم سر نیا بعد 

 داغون به اتاقم رفتم و کالفه رو تخت نشستم....  یحال با

 ...شد یم ی بودم االن چ ومدهیاگه به خودم ن ایخدا یوا
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  لیتبد  کهیکه هزار ت  دم یکوب  نهیدستمو محکم به آ  نهیآ ی .... رفتم جلوکردیم  وونمیساشا ببوستم د  ریغ ی کس نکه یفکر به ا یحت

 شد...

 شده بودم...  وونه ی اعصابم داغون بود که کارام دست خودم نبود...د ی اونقدر

دهنشون از   دن یاتاق رو د تیوضع  یشکستن ها همه اومدن توو اتاق و وقت ی...از صدانیبود رو پرت کردم زم زیم  یرو  یهرچ

 اومد و منو محکم گرفت توو آغوشش و گفت  ع یسر اریتعجب باز موند...سام

 .چته..آروم باش...آروم باش. نی:سواریسام
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 نباشم....  فیضع ی کس ی جلو گه یحفظ کنم...من قول داده بودم د مویکردم خونسرد ی و سع  رونی ب دمیاز آغوشش کش خودمو 

 کرد... م یمن خوبم...فقط نتونستم قدرتمو کنترل کنم عصب  سین یزیچ_

 بهشون... ی شیکم کم مسلط م گه ی..ولش کن دیشد  ی عصب ی نجوری ا روین هی واسه  وونه ی:داریسام

 اوهوم.. _

 .. رونی نگفتن و رفتن ب ی زیدارن بگن...چ  یکه اگه حرف  می زل زد ه یو منتظر به بق م یبرگشت اریمن و سام 

 ....میرفت یم د یبود و ما کم کم با میو ن  ازده یساعت نگاه کردم.. به

 ... گهید  میبر د یبا یسام_

  دارمیکوله ام رو برم  رمیمن م نی...ببمیبر  یواشکی  د یندارن پس با دنیامشب قصد زود خواب  نایلومه اکه مع  نجوریا ی:اره ول اریسام

 ...ایتوهم زود ب مونمی قصر منتظرت م رون یب  رمیم

 باش.._

 رو چک کردم..   لمیوسا گه یبار د هی آوردم و   رونیتخت ب ر ی...کوله ام رو از زرونیاز اتاق رفت ب اریسام
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تنگ   نجایدور اتاق رو از نظر گذروندم...دلم برا ا  هی آوردم و گذاشتم رو تخت....کوله رو دستم گرفت و  رونیب بم یرو از ج نامه

کنار تخت افتاد...انگشتره که از اتاق پدرم    زیکه چشمم به م  رونی....خواستم از اتاق برم بنجاینتونم برگردم ا گه ید د ی...شاشهیم

 به طرفش رفتم و برداشتمش انداختم انگشتم.... عی ..سر.بودبرداشته بودم اونجا 

...رفتم سمت پنجره ته راهرو تا از اونجا بپرم  دنمید یهمه م رفتم یو در رو آروم بستم...مطمئنن اگه از راه پله م رون ی اتاق رفتم ب از

 سفر داشته باشم... ن یاز ساشا توو ا ی ادگاری هی د یشدم ...با  مون یراه پش نیب ی ول نییپا

بود   زیکه رو م  ی که گردنبند  رون یخواستم برم ب د یکه بردارمش...ناام  دمیند  یخاص زه یتوو اتاقش...اطرافم رو نگاه کردم چ  رفتم

 نظرم رو جلب کرد... 
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زدم...از   رونیاز اتاق ب ع یرکاپشنم و س  بی....همونو برداشتم گذاشتم توو جندازهیاونو گردنش م شهیمحبوب ساشا بود..هم  گردنبند 

 رفتم... اریو نگاه آخرم رو به قصر انداختم و به طرف محل قرارم با سام نییپا دم یپنجره پر

____________________________________ 

                               ساشا

  ی حس مزخرف یلیلحظه روح از تنم جدا شد...خ  هی ...االنم حس کردم زنهینگرانم...از سرشب دلم شور م نقدر یچرا امشب ا دونمینم

 بود... 

و برام   داد یم یدن ی....هرشب آرزو بهمون از اون نوش خوردنیرنگ م ی آب یدنیکردم که همه ساکت داشتن از اون نوش بچه ها نگاه   به

  تونمیموضوع بپرسم،نم ن یراجب ا یزیچ  خوامی...هروقت ممیخوریرو م   یدنیاون نوش  یی چون و چرا  چیسئوال بود چرا ما بدون ه

...منتظر بهش نگاه کردم که  د ی...کالفه از جام بلند شدم و خواستم برم باال که آرزو دستم رو کشرهیگ یجلوم رو م یز یچ هیانگار 

 گفت  یرو دستم داد و با لحن پر عشوه ا یدنینوش   وانیاون ل 

 .. یرو نخورد تیدنینوش  زم ی:عزآرزو

 ..خورمی متوو اتاقم همونجا  رمیم_

 ...شتیپ امیم  گهید کم ی:باش برو منم آرزو
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  شینگاه کردم و خال وانی از قلبم نذاشت...به ل ی حس هی  ی کردم که بخورمش ول ک یرو به لبم نزد وانی پله ها باال رفتم و اون ل از

 خب.. فهمهی ...آرزو از کجا مخورمی رو نم یدنینوش  نیکردم توو گلدون کنارم...آره از امشب ا

 کنار راه پله گذاشتم و رفتم توو اتاقم و خودمو انداختم رو تخت...  زی م یرو رو  وانیل

  رون ی فکر دلشوره رو از ذهنم ب ن یکردم ا ی که من امشب گرفتارش شدم...چشمام رو محکم بستم و سع  هی حس شوم چ نیا اخه

 نشد... ی کنم ول
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                                نیسو

 قصر منتظرم بود...  رون یر که گفته بود بهمونطو یسام

 م؟؟ یبر اریسام_

 : اوهوم.. اریسام

کنم    یکار  تونستمینم یناراحت بود ول  شه یدور م ی از پر نکهیبخاطر ا دونم ی...ممیشروع به راه رفتن کرد گه یبه شونه همد  شونه

 خواسته بود...  نو یخودش ا

 ....ومد یداشت سمت ما م دمیرو د کیاز پشت سرمون اومد ...برگشتم که ما ییکه صدا  مینرفته بود شتر یچن قدم ب هنوز

 ک؟؟ یما شدهیچ_

 با لبخند بهم گفت  کمونینزد اومد 

 باهاتون.. ام یب خوام ی:منم مکیما

 رو صورتش بود ...  ی ظینگاه کردم که اخم غل اریبه سام متعجب

 ؟؟ یایکجا ب_

 ...دنبال خنجر.. نی ریکه شما م  یی:همونجاکیما
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 نگاه کردم که باهمون اخم گفت اریبه سام یو سئوال د یاز تعجب باال پر ابروهام

 ... فهمنیرو م زایچ یل یجادوگرشون خ قیگرگ ها از طر  نی:تعجب نکن ااریسام

 گولمون بزنه و از افراد بالدازار باشه... یمثل ژاو   نمی نگاه کردم...از کجا معلوم که ا کیشک به ما با

 م؟؟ یو تورو با خودمون ببر م یبهت اعتماد کن د یچرا با_

پدربزرگ منو کشته...منم   ی از افراد بالدازار باشن...اون عوض توننیکه حداقل خاندان ما نم دوننی بس کن...همه م  نی:سوکیما

 .. رمیازش انتقام بگ  خوام یم

 ...روش رو برگردوند و شروع کرد به راه رفتن و گفت هی نظر اون چ  نم ینگاه کردم تا بب اریسام به

 ...یفهمی ازت سر بزنه ...خودت که منظورم رو خوب م یی به حالت خطا ی وا ی ول  یایباهامون ب یتونی:ماریسام

 با اخم گفت  ک یما یول  دمی رو نفهم یکه منظور سام من

 ... زنهی:نه سر نمکیما

 خودم شکستمش..  نیبخاطر هم کردیم تم یسکوت اذ نی بود...ا نمونیب ینی...سکوت سنگ می باهم راه افتاد یی تا سه

 چقدر راه تا اون کوه ها هس؟؟  یسام گمیم_

 سه روز...  بایتقر م یراه بر میبخوا ی نجوریاگه هم ی روز ول هی با سرعت  م یی:اگه بدواریسام
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 بهتره..  مییپس بدو_

نگاه   اری و به سام م یستادی...ماهم واستادیوا اریکه سام  دمییدو ی..چن ساعتدنییدو  می شروع کرد  ییو سه تا داد   فتیش  کیما

 کردم... 

 ؟؟ یستادیچرا وا شدهیچ_
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بهتره توو روز   میشناس یهارو نم نجایا یو خطرناکه..ماهم تله ها اههی وسط جنگل س  نجای...امیبمون نجای:بهتره امشب رو ااریسام

 ...میبر

 داد و گفت    فتی هم ش  کیما

 ... میکمپ بزن  نجای:اره بهتره شب رو اکیما

 ... میاوردیما که چادر همراه خودمون ن ی کمپ؟؟ول_

 ...می درخت بخواب ه یپس بهتره رو  ی گ ی:اوممم درست مکیما

 نه...  ای مناسبه واسه موندن  نه یدرخت رفت باال تا بب ه یاز  اریسام

 نه...  ایهس  یمشکوک زه یچ نه یهم رفت اطراف رو بگرده بب کیما

 نی:سواریسام

 هوم؟_

 باال امنه.. ای:باریسام

توو چهره اش بود که منم    ینگاه کردم...غم خاص یمقاوم نشستم...به چهره سام ی از شاخه ها یکی ی تنه درخت باال رفتم و رو از

 برام باشه...  یبرادرِ خوب تونه یپشتمه و بهم ثابت کرد که م ی دوست واقع  هی مثل  اری...سامکردیناراحت م

 جلو و کنارش نشستم...دستشو گرفتم توو دستم و اروم گفتم   دمیکش  کمی خودمو 

 چته؟؟  یسام_

 سفر باهامون بودن...  نیو االن اوناهم توو ا  شد یخالقشون عوض نمنبود..کاش ا ی نجوری...کاش انی:دلم براش تنگ شده سواریسام

بهت قول   ی از تو...ول شتریب دمیشا کشمیبدون منم مثل تو دارم عذاب م نو یا یبهت بگم که آرومت کنه ول  د یبا یچ دونمینم_

 .. میکنیدرست م و یزود همه چ ی لیخ دمیم

 ... دادیاونم مثل من بغض توو گلوش اجازه حرف زدن بهش نم د ینگفت و سرش رو گذاشت رو شونم...شا یزیچ

 گفتم..  یسیگذاشتم و ه  می نیبگه که دستمو رو ب یزیاز درخت اومد باال و خواست چ کیما

 و چشماش رو بست...  د یشاخه دراز کش ه ی ی امنه و رو ی فقط اروم گفت همه چ سیروبراه ن  ادیحالمون ز د یکه فهم  اون
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                                ساشا

  چوقتیه ین یشدم...امشب حوصلش رو نداشتم.. ره یبودم که حس کردم آرزو کنارمه...چشمام رو باز کردم و بهش خ دهیکش  دراز

چن   نیراده کارام رو نداشتم اانجام بدم تا ازم دور شه...ا ی کار تونستم یشبا نم ن یچرا ا دونمی نم یحوصلش رو نداشتم ول

چقد دلش رو   دمیشده بودم که تازه فهم  ین یاز خودم دورش کنم...امشب دل تنگ سو تونم یکه م کردمیامشب حس م یوقت...ول 

 شکوندم...

 امشب  س یاتاق خودت..حالم خوب ن ی بر شهیآرزو م _

 س؟ ی:چرا حالت خوب نآرزو

 ..از وجودم رفته  ی مین کنمیحس م دونمینم_

 ی چ ی نی:آرزو

 فقط امشب رو برو...حوصله ندارم..  ی چ ینی  دونم یخودمم نم یبر  شهیم_

 ...رونیبلند شد رفت از اتاق ب یحرف  چیکرد و بدون ه یاخم

رو   لش ی...خودمم دلکنمیفکر م  نیقبل به سو ی از شبا شتر یب یلیتوو ذهنم جون گرفت...امشب خ نیرو بستم که چهره سو چشمام

 امشب...  ی متنفرم ول نیاز سو کردم یحس م خوردمیرو م   یدنیطبق معمول اون نوش  نکهیقبل بعد ا ی..شبادونمینم

 توو ذهنم زد...   یجرقه ا  یا  دفعهی

  نت ی...به طرف کابذاشتیم  نتیرو توو کاب ی دنیاون نوش  ی آرزو بسته حاو ادمه ی...دمییبلند شدم و به طرف آشپزخونه دو عیسر

 برداشتمش و به سمت اتاق مت رفتم.. عی همونجا بود...سررفتم و بازش کردم...اره بسته  

 زدم که مت گفت برم داخل... در

 عجله داخل رفتم و گفتم   با

 دارم....  از یمت به کمکت ن_
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 بلند شد و به طرفم اومد گفت   د ی که حال دگرگون منو د مت

 ساشا؟؟ شدهی:چمت

 صورتش گرفتم و گفتم   یرو جلو  بسته

 ه؟؟ ی چ نیا یدونیم_

 صفحه هارو ورق زد و گفت   یا  قهیدقت بهش نگاه کرد و بعد به سمت قفسه کتاباش رفت و چن دق با

 ؟؟ یکن  کاریچ ی خوای نوشته شده م نجایدارو ا نیدرمورد ا ای:بمت

 ...شد یو شروع کردم به خوندن...بعد هرکلمه خوندن زانوهام سست تر م  دم یکتاب رو از دستش کش  یحرف چیه بدون
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                               اساش 

 که مت هراسون اومد سمتم....  نیپاهام رو نداشتم....افتادم زم ی توان موندن رو  گه یخوندن مطالب کتاب د با

 :ساشا چت شد..مت

 ارومم گفتم  یصدا با

 ... میکرد کاریمت ما چ_

 ...شدهی:ساشا بگو چمت

 برداشتم و بهش گفتم  ن یزم ی رو از رو کتاب

 ...میبخور دهیکه هرشب آرزو به ما م  ه یهمون یدنینوش  نیا_

 ....  شد یدرهمش شروع کرد به خوندن...اونم با خوندن هرکلمه چشماش گشادتر م ی با اخم ها مت

 ه؟؟ یدنینوش  نیاز هم نیا ی:سا..س...ساشا...مطمئنمت
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 با درد بستم و گفتم  چشمامو

 اره مت مطمئنم... _

 زده بلند شد و دستمو گرفت و اجبارم کرد بلند شم... هول  مت

  یزودتر جلو  ی هرچ د ی...بامیبگ  هی و بق نی به سو ویهمه چ د یاالن با نی ما هم  یرو کرده ول نکاریآرزو چرا ا دونمی:ساشا من نممت

 ... میریکار آرزو رو بگ  نیا

 کمکون کنن..  تونستنیتاحاال نخوردن پس حتما م یدنینوش  نیاز ا اریو سام ن ی...سو گفتیدرست م مت

 ... میمواجه شد  نیسو ه یکه با تخت خال  می...بدون در زدن وارد شد نی طرف اتاق سو مید ییو دو میرفت   رونیبا مت از اتاق ب عیسر

اومد جلو و با   پر نفرت نگاهش کردم که  یاومد....با چشما رونیکه از حموم اتاق ب  دمیآرزو رو د  دفعه یبگم که  ی زیچ خواستم

 پوزخند گفت  

 وجود نداره که کمکتون کنه...   ین یسو گهی:دآرزو

 ... یکیرو توو سرم حس کردم و بعدش هم سقوط و تار ی حرفش درد بد  نیا بعد 
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                               نیسو

خواب   کیهمچنان ما یول م یخورد یاوردم و با سام رونیخون از کوله ب سه یحال دوتامون بهتر بود...دوتا ک میشد  داریکه ب صبح

 بود... 

 کن..  دار یاونو ب یسام_

 بلند شد و گفت   اریسام

 کن..  دارش یاطرافو چک کنم خودت ب رم ی:من ماریسام

 و رفت...  نییاز رو درخت پا ع یهم سر بعد 
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 بلند گفتم یو باصدا ک یرف ما..بلند شدم و رفتم ط هوفففف

 ک یما یه_

بانمک شده بود   ی لیبا تعجب به اطرافش نگاه کرد...از حالتش خندم گرفت...خ د یلگد زدم بهش که از جاش پر ه ینداد که  یجواب

 ..یییخدا

 بهم رفت..  یو چشم غره ا  هی موضوع چ د ی که به من افتاد فهم چشمش

 ... وونهید   ی:کوفت رو آب بخند کیما

 ... میفتیراه ب د یحقته حاال هم پاشو با_

 آورد و شروع کرد به خوردن....   رونیب فش یگوشت از ک  یچپ چپ نگام کرد گه دوباره خندم گرفت....بسته ا  بازم

 ی خوریگوشت خام م  کیما یییا_

   کنم یم ی نجوریمگه من ا نی خوری...شما خون م یکن یم یرو اونجور  افتی:وا چرا قکیما

 ...نییپا دمیرو برداشتم و از درخت پر ی کوله خودم و سام بهش ندادم و  یجواب

 م یبر ایب یی ...کجا ییییسام_

آروم رو    یزمزمه ها یهم داشتن باحاله ها...حت ی قو  یی...خخخ شنواامیکه گفت االن م دمیرو از وسط درخت ها شن صداش 

 .. یشنویم

 اخه....  شهیم ی باشه چ یلباست خاک کمیاومد و شروع کرد به تکوندن لباساش...بچه سوسول..حاال  نییهم از درخت پا کیما

 ... میاومد و شروع به راه رفتن کرد  اریبعد سام نیم چن

 ...رفتن ی راه م شون یشونیپ یدوتا ساکت بودن و بااخم رو   اون

 پوزخند زده و گفته چه بهتر...  ه یهم  دهیهم...هه حتما اگه فمی ستین گهیما د دهیتاحاال ساشا فهم ینیخدا... یه

 ساشا منو بخواد...  د یشا کنمیکه هنوزم فکر م ه یخام الیخ عجب
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 کردم فکرمو از ساشا دور کنم...   یو سع دم یکش یآه

 جنگل سرسبز بود... هی بود ..انگار نه انگار که پشت سرمون  ابونی...بعد جنگل بمیخارج شد  اهیتا از جنگل س  م یراه رفت یساعت چن

 هس... نجایا یاد یز ی ...تله هادمی نشن یخوب  یزا یچ ابونیب نیراجب ا  نی:بچه ها بهتره حواستون رو خوب جمع کنکیما

 ...خطرناکه..شناسمیرو م نجای:اره منم ااریسام

 هم نداشتم راجبش..   یپس نظر شناختمینم نجارو یا من

 ... میگذاشت ابون یو پا به محدوده ب دمیکش  یق یعم نفس

 زدم و گفتم  ی ...لبخند  فتاد ین یاتفاق خاص یول م یرفت یقدم چن

 .. ین یخطر_

 ...دنیپامون شروع کرد به لرز ریز نیکامل نزده بودم که زم  حرفمو

 .. دمیپر اریبه سمت سام  دمیکش  یکوتاه غی ترس ج با

 کرد تعادلش رو حفظ کنه...  یدستمو محکم گرفت و سع یسام

 چشممون به وجود اومد....  ی از جنس خاک جلو  یبعد موجود بزرگ ی ا هی برپا شد و ثان ی ادیگرد و خاک ز 

 عقب رفتم.... ی بهش کردم و چن قدم یترس و تعجب نگاه با

 دستمو محکم تر گرفت و اروم گفت   اریفرار کنم که سام خواستم

 ...یباهاش بجنگ  یبتون  د یپس با ی خاک رو دار یرو ی...تو نسیهس ن یراه فرار گهیو درضمن د ستیوقت ترس ن  االننیو:س اریسام

نگاه کردم که چشماش رو بسته بود و قدم به قدم از اون غول دور   کی کرد که دوباره گرد و خاک بلند شد...به ما یغوله غرش  اون

 ... خوردیبود و تکون نم  ستادهیو محکم وا ی جد  اریسام ی...ولشد یم

 ..میبجنگ  نیباا میتونی...ما نممیفرار کن   ایتوروخدا ولم کن..ب اریسام_

 ...کنم  کاریچ  دونستمیبودم و نم دهیترس   یل ی...خگهیگرفته بود د  میگر
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 زد  ادیفر  تیانداخت و باعصبان ینگاه م یاشک یبه چشما اریسام

  شه ی...ترس باعث مرگت م یجلو و باهاش بجنگ  ی بر د ی...بایهمه رو نجات بد  یخوا یم  ینجوریترسو نباش...ا نقدریا نی:سواریسام

 بفهم....
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  شد ینگاه کردم که حاال توو مشت اون غول داشت فشرده م کیبه ما عیحرفش رو ادامه بده...سر  ارینذاشت سام کیما اد یفر یصدا

.... 

اون غول   تیدورش که باعث عصبان دنیشروع کرد به چرخ  ی ادیطرف اون غول...با سرعت ز د ییدست منو ول کرد و دو اریسام

 شد....

 .. زهیبر نییره خاک از وجود اون موجود پاذ ه یاون زد که ضربه اش فقط باعث شد که  یخاک  یبه پا یمشت

 باال رفت.... کیهم مثل ما اریسام اد یرو هم توو مشتش گرفت و فشارش داد که فر اریسام تیکرد و با عصبان ی غرش  غوله

 منو به خودم آورد... اریسام اد یفر ی ...صداختمیریبه اونا اشک م رهیاز ترس پاهام قفل شده بود و فقط خ من

 ... کنهیکن داره ما رو له م  یکار  هی نی:سواریسام

 کنم... یکار تونستم یو نم دم یترس یم من

 باال رفت  ادش یهم فر ک یما ندفعهیا

 کن..   یکار  هی  کنمیخواهش م نی:سوکیما

  ش یجلو چشمام جون گرفت...اون از همه چ اریسام افهیقدم عقب رفتم که ق ه یبکنم... د یبا کاریبا درد بستم...اخه من چ چشمامو

مظلومش فکر   یو چشما ک یکه من بخاطر ترسم ولش کنم و برم..به ما  سیحقش ن  ن یگذشته بود تا به من کمک کنه ا

 براشون...  کردم یم  یکار  ه ید یکردم...اونم واسه کمک به من اومده بود..پس با

  ادیقدرت ز ی...حس ناگهانرهیوجودمو فرا بگ  کم یتار یرو ی..اجازه دادم ن به اون غول نگاه کردم. تیباز کردم و با عصبان چشمامو

قبل به    یحس کنم االن چشمام مثل دفعه ها تونستمیبعد باز کردم...م هی لذت بخش بود...چشمام رو بستم و چن ثان یلیخ

 و ترسناک... کی شب شده...تار هیکیتار
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 ... شدنیرو هوا شناور م اد یز ی و باهرقدمم خاک ها دمییسمت غول دو تیعصبان با

 به بدنش... زدمیمشت م تونستمی که م یی و تا جا دمیچرخیبه بدنش زدم...تند تند دورش م  ی و مشت محکم دمیپر باال

 و حاال حواسش به من جمع شده بود...  د یغول که حاال منو د اون

 ....رهیکرد منو بگ   یو سع د یکوب  نیدو تا رو محکم به زم  اون
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 کنم...  دایکردم که نقطه ضعفش رو پ  یسع دمییدویکه دورش م  نطوریهم

که اون غول به سمتم پرت   ی افکارم رفت بود که با مشت ی...حواسم پشد یاون نابود م  قیداشت که از طر   ینقطه ضعف یهرموجود 

 کرد به عقب پرتاب شدم...

ترسناک شده بهش   ی لیکه االن مطمئن بودم خ  یید شدم و با چشمااوج گرفت...بلن تمیعصبان د ی چیکه توو وجودم پ  یدرد  با

 ....دمییو به سمتش دو دم یاز سرخشم کش یاد یشدم...فر رهیخ

و خواستم به سرش    دمیپرش به سمت سر غول پر هی از جنس خاک درست کردم  و ازشون با سرعت باال رفتم.... با  ییها پله

 شدم...  شیاز سرش عبور کردم و وارد بدن خاک شد یچ دونمیبزنم که نم یمشت

 اونا افتادم...   یاز جنس خاک بود که من رو  ی محکم ی رگ ها ی به ظاهر استخون نداشت ول بدنش

 ..نبود  ی راه چیه ی کنم ول دایپ یراه خروج  د یترس بلند شدم،  به اطرافم نگاه کردم تا شا با

 ... کیو ما  یسراغ سام رهیاز نبود من راحت شده داره م  الشیحاال که خ ب یغول بدترک نیحس کنم ا تونستمیم

 کنم...  دایپ ی زیچ ه یراه برم تا بتونم  ی کردم کم یلرزون از سر ترس سع  یبدن با

 اون رگ ها شروع به راه رفتن کردم و حواسم رو به اطرافم دادم..  یرو  آروم 

 زد...  ی باال سرم نگاه کردم که چشمام برق به

اون   قیسرش بود که از جنس سنگ بود ...مطمئن بودم که از طر یمثل مغز تو  ی زیچ ه ی ی غول کال از جنس خاک بود ول نیا

 نابودش کنم...  تونم یم
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 ..یاون مغز سنگ  ی رو دمیجهش پر ه یو با   دمیخودمو باال کش عیسر

کرد و سرش رو محکم تکون داد....به زور خودم رو کنترل کردم تا   یرو حس کرد که غرش  یمغزش درد  ی من رو دنیبا پر انگار

 .... فتمین

 ببرم... نیمغز رو از ب  نیبه کار انداختم تا بتونم ا فکرمو

 .... اوردهی سر اونا ن  یی غول بال ن یعجله کنم تا ا د ی...با  دم یرو شن یو سام  کیما  فیضع اد یفر یفک کردن بودم که صدا درحال

 ... نهیتوو ذهنم زده شد...آره هم یبه مغزش بزنم جرقه ا  ی مشت خواستم یکه م یزمان

 ،منجمدش کردم..  خم ی ی رویو با ن ی دستمو گذاشتم رو اون مغز سنگ  عیسر

 ...نییکه منم پرت شدم پا خت یتمام خاک ها فرو ر دفعهیو   ستاد یمنجمد شدن مغز اون غول هم از حرکت وا با
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به طرفم   کی و ما  یکه سام  دمیکش  یدردناک  ادی....فردمیبدنم رو شن یشکستن همه استخون ها یخوردم که صدا نیبه زم محکم

 ... دنییدو

 نگاه کرد و رو به من اروم گفت  ک یبه ما  تی با عصبان اری...سامدمیکش یغی دستم رو گرفت که ج کیما

 ...اریطاقت ب کم ی..خورهی...االن جوش مآروم باش  نی:سواریسام

 که توو بدنم بود...  ی بخاطر درد زدم یم  غیبزنم و فقط ج  یحرف  نتونستم

 رفت و حالم بهتر شد....  ن یکه واسه من چن سال گذشت دردم از ب قهی چن دق بعد 

 برام مونده...  یکم  یل یخ یانرژ  کردمیواسم نمونده بود و حس م یجون

که هزار   دمشیکوب  نیمحکم به زم  یانرژ ذرهیزده رفتم...برداشتمش و با همون   خیم بلند شدم و به طرف اون مغز درد از جا با

 نبود...  ی هم اثر ی اون غول خاک یاز الشه ها گه یبعد د یا  هیشد و ثان کهیت

 ...نیتوو بدنم نبود و افتادم زم   یجون  گهید
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طرفمون اومد و منو از بغل   تیبا عصبان اری سام یتوو آغوشش...حال مخالفت باهاش رو نداشتم...ول د ی اومد طرفم و منو کش کیما

  ی رفت که البته اونم ب کیبه ما یخون دستم داد بخورم...خودش هم چشم غره ا  سه یک  هی اورد و خودش بغلم کرد و  رونیب کیما

 رفتم...  اریسامبه  یجوابش نذاشت و چشم غره بدتر

 کردم...   یجون ین خندم گرفت و خنده بحرکاتشو از

 بچگونه اس خودشونم خندشون گرفت...  ی لیحرکاتشون خ دنیدوتاهم که فهم  اون

و بلند شدم...اون دوتاهم بلند شدن و بعد برداشتن   دم یکش رون یب اریبه تنم برگشت..خودمو از بغل سام ی خوردن خون انرژ بعد 

اومد منو از   عیدور نموند...سر اریاز چشم سام ی دستم رو گرفت توو دستش ول  یواشکیکنارم بود و  ک ی...مامیکوله ها راه افتاد

اون با   ی بهش نگاه کرد ول یعصبان اریحرکت سام نیبخاطر ا کیشروع به راه رفتن....ما وتاما د  ن یجدا کرد و خودش ب کیما

 کامل به راه رفتنش ادامه داد..   یخونسرد

به راه   یحرف چ یرو لبم بدون ه ی نثارم شد....با لبخند بزرگ ی دوتا که از طرفشون کوفت ن یا یسردادم بخاطر بچه باز یا  قهقهه

 رفتنم ادامه دادم... 
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 آتشفشانش فعاله...  ش یکیفقط  ی بود ول نجایا یاد یز ی ....کوه هامید یتا باالخره به اون کوه ها رس  دمیی بدون توقف دو یساعت چن

 .... میکن دای خنجر رو پ می تونیاون آتشفشان م یبچه ها ما کجا خب_

 شد.... رهینقشه رو گرفت دستش و با دقت بهش خ یسام

 ... هی بدتر از اون غول خاک یلینگهبان داره که خ  هی هم  نجایکه ا دونمیاون خنجر کجاس فقط م دونمی:من که نمکیما

 ...هافمن بهمون گفته بود.. دونستمیم نویا

 ....از دوستام بهمون گفته بود  یکی..دونمیم_

 :کدوم دوستتون؟؟ کیما

 م؟؟ یبکن د یبا کاریچ ی...خب سامسیهوومم مهم ن_
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 اومد کنارم و نقشه رو گرفت جلو صورتم...  اریسام

  د یواسه به دست آوردنش اول با ی کوه ول نقطه اون  ن یدر بلندتر ییکه مکان اون خنجر جا  دهینقشه نشون م نیتوو ا نی:بباریسام

 اون خنجر رو برداره..  تونه یبا قلب پاک فقط م ی ...بعدهم کسمیخاموشش کن ی جور ه ی اون آتشفشان رو 

 م؟؟ یآتشفشان رو خاموش کن د یبا ی خب چجور_

فقط   شهی...آتشفشان کامال خاموش نممشیو بشکن م یکن داش یپ د یکوه قرار داره که با  نیا یسنگ سرخ رنگ کنار ها هی:اریسام

 .. می اون خنجر رو بردار م یبرن تا بتون نییپا  کمیها  شیکه ات  شهیباعث م

 م؟؟ یباهم باش  ای میجدا ش  گهیدنبال سنگ...خب ازهمد   میاول بر د ی:پس باکیما

 ؟؟ یندار یتو که مشکل   نی...سومیگردیقسمت رو م هی بهتره...هرکدوم  م ی:به نظر من جدا ش اریسام

 ... ینه بابا چه مشکل_

 .... می رفت یو هرکدوم به طرف  میجدا شد  گهیاز موافقت من از همد  بعد 

 نبود که نبود...  یکنم ول دایتا بتونم اون سنگ رو پ  کردمیدقت م ی زی هر سنگ ر به

 خشکم زد... دمیکه از پشت سرم شن یی با صدا یبوته اونجا رو بگردم...ول  هی کنار  نشستم

 نی:سوساشا

 کرده...  دایمنو پ ی ...اره خوده ساشا بود که صدام زد...ساشا چجور برگشتم
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                                کیما

 ... دمیرو د نی...برگشتم که سودمیاز پشت سرم شن ییکه صدا گشتم یاطرافم رو م داشتم

 ... میبگرد مگه قرار نبود هرکدوممون جدا دنبال سنگ  یکن یم کاریچ نجا یا نیاع سو_

 که دلمو به لرزه انداخت اومد جلوتر و گفت ی حیلبخند مل با
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 بگم...  ی زیچ ه ی و  شتیپ ام یخواستم ب ستین اریسام دم یمن حاال که د ی ول  شهیم دای:اوه اون سنگ پنیسو

 شده بودم...مسخ شده گفتم  راش یجذابش و اون لبخند گ  یچشما مسخ

   ی بگ  یخوا یم یچ_

 قدم جلوتر اومد و گفت  چن

 عاشقت شم...  تونمیو منم م ی من گه یگرفتم که باتو وارد رابطه شم..اخه تو جفت د  میتصم  یدونی:منیسو

 هم دوسم داره...   نیسو ی نی..ینی..کردیبود درک نم دهیکه شن  وی زیچ مغزم

 گفت ی کننده ا ک یبگم...جلوتر اومد و با لحن تحر ی زیچ تونستمیبند اومده بود و نم زبونم

 ..االن..می بوسه عاشقانمون رو تجربه کن ن یاول خوامی:منیسو

...دستمو گرفت توو دستشو صورتش رو جلو آورد...چشمامو دادینم ویز یچ چیفقط مسخ چشماش شده بودم و مغزم فرمان ه من

 بام به لباش برسه که به خودم اومد...بستم و منم صورتم رو جلو بردم ...کم مونده بود که ل

  ن یبدنه سو ی دما  یگرمه ول  ش یدستاش مثل آت  نیمن جفت دومشم...اصال صبر کن ا دونهیاصال نم نی...سوستیدرست ن نیا

و فرو   دمیکش  رونیب بم یخنجرمو از ج عیبرقرار کنم با دوتا دستم هولش دادم عقب و سر  یباهاش تماس  نکهیسرده...قبل ا یلیخ

 توو شکمش....  کردم 

 ... ختیزشت و بدر رزنیپ  ه یشد به  ل یو کم کم تبد  نی از سر درد افتاد زم ی ادیفر با

 رفت...  نی شد و از ب لیدوباره باال بردم و توو بدنش فرو کردم که کم کم به خاکستر تبد   خنجرمو

 کنم...  دایرو پ نیتا سو  گهیبه سمت د دمییدو ع ی..سر یاومدن...وا  ادمی اریو سام  نیسو دفعه ی ی ول  دمیکش  یق ینفس عم هوووف
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                            نیسو

 که االن ساشا جلو روم بود...  شد یباورم نم اصال
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   ی کنیم کاریچ نجایساشا ا_

 .. شمیم وونه یمن د یر یم  یزار یخبر م یب یگ یکردم...نم داتی:به زحمت پساشا

 ی ..تو که آرزو رو داریش  وونهیچرا د_

 ناراحت بهم زل زد و گفت  ییچشما با

 ...گول عشوه هاش رو خوردم... زمیعز مونمی:پشساشا

بودم بهش..قدم به قدم جلوتر اومد تا   رهیخ ی حرکت چیچشما بودم...بدون ه ن یشدم...چقدر دلتنگ ا رهیخ شییایدر  یچشما به

 گفت  نیدلنش   یبهم...دستمو گرفت توو دستش و آروم با لحن د یرس 

 ...کنمینم تت یاذ گه ید دم یقول م م یکنی:از اول شروع مساشا

 وقته حسرتش رو داشتم...   یلیبودم که خ ی چشماش شدم و اون صورتش رو آورد جلوتر...چشمام بسته شد و منتظر بوسه ا  مسخ

پرت شد اونطرف..چشمامو باز  دفعه یرو لبام بزنه که  ی مونده بود که بوسه ا ی و ذره ا کرد ینفس هاش به صورتم برخورد م هرم

 پرتش کرده اونطرف....  کیما  دمیکردم که د

 ..یرو بکن نکاریبا ساشا ا یاحمق...حق ندار ی کنیم کاریچ کیما_

  دمییزدم و دو یغیکه توو دستش بود رو فرو کرد داخل شکم ساشا...ج  یو خنجر  د ییبدون توجه به من به سمت ساشا دو اون

 محکم گرفتم و نذاشت جلوتر برم....  کیما ی ف ساشا ولطر

ساشا  یبه جا یژنده پوش و زشت رزن یدردناک ظاهرش عوض شد و حاال پ  یاد یپسش بزنم که ساشا با فر تیبا عصبان خواستم

 تر شد...به خاکس لیبهش زد که تبد  گهیمنو ول کرد و به طرفش رفت و چن تا ضربه د کی...ماد یچی پیداشت از درد به خودش م

 که گفت  ک یاخه...با تعجب زل زدم به ما یچ ی نیصحنه روبروم بودم... مات

 ...برنتیم  ن یبوسه از ب ه یو بعد با    رنیگ یم ی خنجرن..ذهنت رو به باز نیا ینگهبان ها نای:اکیما

 زد توو سرش و گفت   یدو دست کی...ما دمیرو شن اریسام ادیفر  یبگم که صدا ی زیچ خواستم

   اریسام ی:واکیما

 ... دمییدو اری ..منم از حالت متعجبم دراومدم و به طرف سامد ییبه طرف منبع صدا دو ع یهم سر بعد 
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 ...د یبوس یرو م یدراورده بود داشت سام ی شده بود و اون موجود که خودش رو به شکل پر رید  مید یرس  ی وقت

 ...د یبوس یرو م یو تموم صورت سام  د یکشیاون موجود دست نم یول د یکشی م ی دردناک ی ها ادیفر اریسام

 بردتش...  نیو با چن ضربه خنجر از ب  نیو اون موجود رو انداخت و زم د ییبه طرفش دو ع یسر کیما

 ...د یکشیم  یدردناک  یها ادیو از فر نیافتاده بود زم  ادیسام

 نذاشت... ک یطرفش رفتم و خواستم دست بزنم بهش که ما به

 دردمنتقل شه... نیممکنه به توهم ا نی:دست نزن سوکیما

بدنش داره به وجود   ی رو اهیبزرگ و به رنگ س  ی لیخ ی مثل جوش ول ییها ز یچ دمینگاه کردم که د  اریبه سام ینگران با

 ...د یکشیم ی ادیبا به وجود اومدن هرکدوم از اونا فر اری...سامادیم

 .... رهیم  ن یکن داره از ب  یکار  هی..توروخدا میکن کاریچ د یبا کیما_

 ...شن یگل خاص درمان م ه یباشن که فقط با  یسم یجوش ها نیفک کنم ا نی:سوکیما

 ه؟؟ یاون گل چ_

 وسطش هس...  ییطال کیغنچه کوچ ه یرنگه و  د یکه سف  روس ی:گل ژکیما

 اخه..  میکن کاریچ د ینبود حاال با نجایا ی گل چیبه اطرافم نگاه کردم...ه یبدبخت با

 توو ذهنم زده شد... ی جرقه ا  دفعه ینگاه کردم که  د یچی پیکه از درد به خوش م اریبه سام یاشک یچشما با

 دراوردم و بازش کردم....  اون گل ها رو از کوله ام  سهیک   عی که از توو کمد برداشتم..اره خودشه...سر یی گل ها  اون

 همون گله؟؟  نی ا نیبب ای...ب ای..بکککییییما_

 ...گفتیم ک یبود که ما یاون گل هی بود که شب سهیگل توو ک  هی

 طرفم و گل رو ازم گرفت... اومد 



 دختر ماه 

196 
 

 خودشه...  ن ی:اره سوکیما

 ... اریسام یگل رو کند و گذاشت رو زخم ها  یرفت و گلبرگ ها  یبه طرف سام عیسر
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 شد...  هوش یب اریسام یها کم کم محو شدن ول  زخم

 شد؟  هوش یچرا ب کیما_

 ...سینگران نباش خطرناک ن  ی ول دونمی:نمکیما

انجام بدم...دست و پاهام سست شده بود و حال   ی کار تونم یخوب نشه نم ی...تا سامدمیدراز کش یتکون دادم و کنار سام  یسر

 خوب نبود...  اد یز ممیروح

 ... ادیبه هوش ب یاستراحت کن تا سام کمی کیما_

 ...منم چشمامو بستم و غرق افکارم شدم...د یدراز کش  یسام گهی گفت و اونم طرف د  یا باشه

____________________________________ 

                             اکوید

هم کنارم افتاده   ایو ما ی ...پردادیم یگند  ی بودم که بو  کیاتاق تار هیدرد چشمامو باز کردم و گنگ به اطرافم نگاه کردم...توو   با

 ... کردنیبه اطراف نگاه م جیشدن چون مثل من گ دار یبودن و انگار اوناهم تازه ب

 کجاس؟؟   نجای:بچه ها ایپر

 شدم...  هوش یدرد خاص ب  هی که توو اتاقم بودم بعد با  نه یا اد یم ادم یکه   یز یچ ن یمن آخر دونمی:نمایما

به گوشه اتاق نگاه کردم...اع مت و ساشا هم اونجا   ع یاومد که سر ی ناله ا یبرعکس شدم..صدا ی نجوری..چون منم همبهیعج

 بودن... 

 بود...  هوش یساشا همچنان ب یول کرد یچشماش رو باز کرده بود و ناله م مت
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 مت..حالت خوبه؟؟ _

 گفت   یآروم یصدا با

 کجاس؟؟  نجای:امت

 جواب داد..  یمن پر  ی جا به

 ...میی نجایا مید ید  میشد  داریمت...ماهم االن ب  میدونی:نمیپر

 نگفت... یز یکرد و چ ی ناله ا مت

 ...اونا کجان؟؟ ستنیهم ن اریو سام نی:بچه ها آرزو کجاس پس...سوایما

 ها اونا کجان...  گفتیراست م ایما اره

 سرشون اومده...  یی ...نکنه بالستنیاره ن_

 گفت   تیبا عصبان مت

 نیاریرو ن  ی:اسم اون عوضمت

 !!!؟یگ ی رو م  نی؟؟؟سویکدوم عوض_
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 :نه اون آرزو خائن..مت

 :وا چرا خائن؟؟!!!یپر

 هم صداش در اومد...  ایما  ندفعهینگفت که ا ی زیچ مت

 چرا خائن؟؟ گهی:مت بگو دایما

 گفت.. ی تر  یپر انرژ  یو بعد با صدا  د یکش ی قینفس عم مت
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  نیکه از سو  نطور یآرزو عمل کنه...ا یکه مغز ما به فرمان ها شد یباعث م دادیکه هرشب آرزو بهمون م  ییها یدنی:اون نوش مت

نخوردن که اوناهم   ن یو سو اریفقط سام م یخورد یدنیاتفاق هم افتاد..هممون از اون نوش  نیکه ا م یو طرف آرزو بر  میمنتفر بش

 کار آرزو باشه.... کنم یشدن...فک م د یکه ناپد   مید یلحظه آخر فهم

 اخه چرا...  یرو باهامون کرده...وا نکاریسالمون ا نیآرزو دوست چند  ینیهارو نداشت.. قتی حق ن یتحمل ا  مغزم

 رو کرده مت؟؟  نکاریچرا ا_

 زد و گفت   ی پوزخند  مت

رو با ما کرده تا ماها   نکاریا....باعث شده که بره طرف اون  ی چ دونمیواقعا نم ی واضحه که آرزو هم رفته طرف بالدازار ول یلی:خمت

  ترسم یم نمینگران سو ی لیببرن...بچه ها خ نیرو از ب نیبتونن راحت سو نایتا ا  میکن  ف یضع یرو با رفتارامون از نظر روح نیسو

 سرش آورده باشن... ییبال

رو   ن یدل سو  یونجور بودم که با احمق بودنمون ا یانداختم...از دست خودم و بچه ها عصبان نییکردم و سرم رو پا یاخم

 ...هی چ دهیکه به ما م  یکوفت نیا  مید یبار نپرس  هی  یکه حت  می احمق نقدر یا ینی...میشکست

 توو گلوش داره گفت  ی که معلوم بود بعض بزرگ  یگرفته ا  یبا صدا یپر

 باهاش رفتار کردم...  ی ...خاک توو سر من که اونجورنیبرا سو رم یبم ی:الهیپر

 ما دور نموند... زیت  یاز چشما د یکه از چشمش چک  یقطره اشک چن

 باشه...  ومده ین اریو سام  نیسر سو یی ناراحت نباش...فقط دعا کن بال یپر_

 ومده؟؟ ی: چرا ساشا هنوز به هوش نایما

 .. ومدهی ...واقعا چرا هنوز به هوش نمینکرد یشد واقعا به ساشا توجه ر یفکرمون درگ ازبس
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                                نیسو
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و خودمو پرت کردم بغل   دم ی...ذوق زده از جا پردمیرو سرحال باال سرم د اریچشمامو باز کردم که سام ی دست کس  یتکون ها  با

 ....اریسام

 حالت خوب شده  یسام یوا_

 دورم حلقه کرد و گفت دستاشو

 حالم خوبه..  زمی:اره عزاریسام

 اومدم..  رونیزدم و از بغلش ب  یلبخند 

 نگرانت شده بودم...  یلی..خیخداروشکر که خوب شد _

 زد و دستمو محکم فشار داد...   یلبخند 

 خوبم... گهی:نگران نباش داریسام

 توو فکر بود... قای سنگ بزرگ و عم ه ی ی برگشتم...نشسته بود رو کی گفتم و به طرف ما یا  خوبه

 ؟؟یکن یفکر م ی به چ کیما یه_

 به ما جمع شد و آروم گفت  حواسش

 ... یچی:هکیما

 ... گهید م یما بدون خواستی شدم...حتما دلش نم الشیخیباال انداختم و ب ی ا شونه

 ... هیچه موجود گه یاون د دونه ی..خدا ممیروبرو نشد  نجاهمیدنبال خنجر هنوز با نگهبان ا م یزودتر بر د ی:بااریسام

 ها بودن..  رزنیهمون پ نجای:نگهبان اکیما

 خطرناکه...  ی لیخ نیگفتینبودن پس چرا م یز یاقعا!!!اونا که چو_

مرده بود و بدتر از اون اگه من و توهم اونا رو   اریاالن سام میدونستیرو نم ی...اگه ما راه درمان سامنی:اشتباه نکن سوکیما

 ...رهیاونا رو بگ  ی جلو تونستیم ی ذهن قو  ه ی..فقط می االن سه تامون مرده بود مید یبوس یم

 زد و گفت  ی طونی لبخند ش  بعدهم

 .. فهیضع یل ی:که ذهن شما دوتا خکیما
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 کردم و گفتم    یا خنده

 ؟؟ ید ید و یحاال تو ک_

 زد و گفت  ینیغمگ  لبخند 

 :عشقمو..کیما

 ...درهم شد   اریسام یاخم ها کیحرف ما نیکه باا دمید

 ه؟ یعشقت ک_

 .... میبهتره دنبال همون سنگ بگرد س ی:مهم نکیما

 کردم...  دایسنگ رو پ نمیمن اون موجود رو بب  نکه ی...قبل امیدنبالش بگرد سی:الزم ناریسام
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 اع کجاس؟؟ _

رو گذاشت کف   یگشتن اومد طرفمون...دستمو گرفت و سنگ خوشگل  قهی از بوته ها رفت بعد چن دق یکیبه طرف  یسام

 سوزنده نبود.. یداغ شد ول   یلیدستم...اون سنگ که به پوست دستم خورد حس کردم دستم خ

 م؟؟ یکن کارش یچ د یخب حاال با_

 :بشکنش..اریسام

 ؟؟ یوا چجور _

 ...دونمی:نماریسام

 نگفت... ی زیباال انداخت و چ یاونم شونه ا  ی بگه ول ی زیاون چ د ینگاه کردم شا ک یما به

 ....مشتمو بستم و محکم فشار دادم که خرد شدن سنگ رو حس کردم... گهید شکنمشیولشون کن...با زورم م  اصال

 ... نیزم ختمیسنگ رو ر ی ها کهیبعد مشتم رو باز کردم و ت یا  هیثان
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 خنده...  ری چپ به اون دوتا نگاه کردم که زدن ز چپ

 .. دونمینم ن یگ یسخت بود که م ی لیخ نیکوفت..ا_

 .. گهید مید ی :سطح هوشت رو سنجکیما

 خنده..  ر یزدن ز دوباره 

 کردم و به طرف کوه رفتم... نثارشون  ی کوفت

 و پشت سرم راه افتادن... دنیکش دنیهم دست از خند  وونه یدوتا د  اون

 ؟؟  ی ری:کجا ماریسام

 ... گهیبرم دنبال خنجر د_

 . نفرمون بره.. ه ی د یکه با  میبر  میتونی باهم نم یی:خب سه تااریسام

 و برگشتم طرفشون...  ستادمیوا

 نفر هم منم...  هی خب اون _

 از ما انجام بده....  یکیرو بزار   نکاریا نی!!!نه سو؟یی:چکیما

 گفت  ی بگم که سام ی زیکردم و خواستم چ یاخم

 ... مید یما انجامش م نیسو  گهیدرست م کی:مااریسام
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 ...  دم ی..خودم انجامش منیبا من بحث نکن_

 بهشون نگاه کردم...  تیبگن که با عصبان یزیچ خواستن

 و از کوه باال رفتم....   یرو دادم دست سام کولم 
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 بدون شک... شم یجزغاله م نیتوو ا  فتم ی دهانه آتشفشان داخلش رو نگاه کردم...اوه اوه اگه ب از

 رفتم...  رو از ذهنم دور کردم و آروم از دهانه آتشفشان داخل  ترس 

 برم...  شیات  یکینبود که تا نزد  یازیباال بود و حداقل ن ن ی...خب خداروشکر خنجر همکردیم  تمیداغ بود داخل و ناجور اذ یلیخ

و    دمیکش  یقی نکردم...نفس عم دایپ یزیچ  یاطرافم ول  ی ...با دقت شروع کردم به بررس نجاس یمکان ا  ن یگفت که توو بلندتر یسام

 و نشستم...  دم یپله بود پر هی که شب ی زیچ ه ی ی رو

 لحظه حس کردم سوختم.... ه یشد...از بس داغ بود که  غمینشستنم اونجا باعث  در اومدن ج ی ول

باالتر   شیات کم یلحظه   هی و باعث شد  نییسنگ کوچولو جلو پام بود که با پا زدم افتاد پا ه یبود... ختهیاعصابم ناجور بهم ر هووف 

 ....ادیب

 سرم ستاره بارون شد..  یباال یگودال نوران  هی  دنیزدم که چشمام با د تیاز سر عصبان یغ یسرمو باال گرفتم و ج د یناام

 رفتم و شروع کردم به باال رفتن ازش... م یکنار  واریبه طرف د عیسرم بود...سر یباال  قایدق خنجر

 ...کردیخت تر مداغ بود و باال رفتن رو برام س   وارهامی د نکهیسخت بود مخصوصا ا یلیخ

 ... نییپا شدمیپرت م  کردم یو اگه خودم رو کنترل نم خورد ی م ز یپام ل ییجا چند 

کنار   یسنگ   ه یروم بود..  یرنگ جلو  اهیخنجر س  ه ی قا یهزار زحمت خودمو رسوندم به اون باال و خودم رو نگه داشتم...حاال دق به

 نوشته بود..  ییزایخنجر نصب شده بود که روش چ

که منجر به    نیهرگز دست به خنجر نزن کیتار  ی...پس با قلب دهیم  صی رو تشخ ی و پاک  ید یخنجر پل نیا نیباش )توجه داشته 

 ( شهیمرگتون م

 ... گهیگذاشتن د منایحتما واسه اهر نویا

انگشتم بدنه خنجر رو لمس کرد انگار که بهم برق   نکه یهم ی باال انداختم و دستمو دراز کردم تا خنجر رو بردارم...ول ی ا شونه

که   دمیاز ته دل کش یغیپرت شدم....ج نییبه سمت پا ی ا ی بعد با موج نامرئ یا  هی کرد و ثان دنیوصل شد ...بدنم شروع به لرز 

  دم یکش یغینتونستم مقاومت کنم و ج  گهی از بدنم د یمیبود....با فرو رفتن ن ی حتم گهیم دپاره شد ...مرگ م یصوت ی فک کنم تار ها

 دونستم...  ی و مرگمو حتم
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                              اریسام

 هم دلم براشون تنگ شده بود...  ی لیبچه ها بودم و البته خ یداشتم...نگران  ی...حس بد میکوه نشست ن ییهمون پا ن یرفتن سو بعد 

 ؟؟ یتوو فکر   هی:چکیما

 بهش نگاه کردم و گفتم بااخم

 به تو چه.. _

 ؟؟ ی :چته؟؟چرا با من مشکل دارکیما

 ازت؟!!!!   اد یچرا خوشم نم  ی دونینم ی بگ  یخوایم ینی_

 :خب بخاطر اون پسرعموته.. کیما

  ک یکه خودتو بهش نزد ی دار  یبازم سع خوانیو ساشا همو م نیسو ی دونیم ی واقعا چرا وقت کیبخاطر ساشا هس..ما قایاره دق_

 ... یکن

 زد و گفت  یپوزخند 

 ... یکیدنبال اون  رفت یکه نم  خواستشی!!!مسخره اس...ساشا اگه م خوان؟ی:همو مکیما

 ..حرف حق جواب نداشت...گفت ینداشتم...راست م یجواب

 سکوتمون رو شکست... ک یکه باز هم ما  میساکت بود ی ا قه ی دق چن

 .. شد یم یکمک بزرگ   ومد ی :پدرت چرا برنگشت باهاتون؟؟ اگه مکیما

که گرفته   یکه بابام بخاطر زن دوم   کردنی ...همه فک مهی نبود بابام تا االن چ ی واقع  لیکه دل   دونستمینگفتم..فقط خودم م یزیچ

بدتر از بالدازار..فقط   یکی... طان یش  ه یشده به  لین تبد که او دونستم یفقط من م ی خودش باشه ول یهم نوع ها  نیب خواد ینم گهید

 ...فتهی ن نیبه فکر نابود کردن سو گه یاون د کنم یدعا م

 شد... ره یجا خ ه یشد و ساکت به  الیخی ب دمینم یجواب  د یکه د ک ی..ما هووففف
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 ..شدمیگذشته بود...کم کم داشتم نگرانش م نیاز رفتن سو نیم30  حدود

 طولش نداده؟؟  ی لیخ نیبه نظرت سو کیما_

 و گفت  د یکش  یا ازهیخم

 .. کی:چرا کیما

  ع یدوم به خودم اومد سر غ ی...با جدمیکه ازغار اومد دوتامون با ترس از جامون پر ی بلند  غ یج یکامل نکرده بود که با صدا حرفشو

 .... دمییبه طرف دهانه کوه دو
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                                ساشا

تجربه نکردم   اد یرو توو زمان ز  یدرد چیه با یکه تقر ی واسه من نیو ا شد یدرد چشمام رو باز کردم...سرم داشت منفجر م با

 تحمل بود....  رقابلیغ

 .دستام هم با طناب بسته شده بود... خواستم پامو تکون بدم که متوجه شدم بسته اس. یگنگ  با

  ی طناب معمول نیخب مطمئنا ا ی روبروم بودن و اوناهم مثل من با طناب دست و پاشون بسته شده بود...ول  اکویو د   ایو ما یپر

 محکم بود... ی لیخ نیا ی ول  شد یپاره م ک یزور کوچ هیبود با  ینبود ...چون اگه معمول 

 شدن من نشدن.... داریاونقدر توو فکر بودن که متوجه ب یدن ولبو داریهم کنارم بود...همشون ب  مت

 دادم...  ه یتکپشت سرم وار یکه باهاش کردم قلب خاموشم از درد مچاله شد...چشمام رو بستم و سرم رو به د  یو کار  نیسو ادی با

  یی صحنه ها دفعه ی...خواستم چشمام رو باز کنم که شدمیخودم شرمنده تر م ش یو من پ رفت یتوو ذهنم رژه م ن یاسم سو دائم

 چشمام اومد... یجلو

با چهره   نیسو  ی....صحنه بعد دنییدویم یی هراسون به سمت جا افهیداشتن با ق نم یرو بب افش یکه نتونستم ق یمرد  هی و  اریسام

...انگار که  دمیاز سر ترس کش  ی ادی..با فرو رفتن نصف بدنش فرشد یپرت م ش یآت ه یداشت به سمت   سیخ یو چشما ده یترس  یا

 ...دمید یم  کینزد ازمن هم اونجا بودم و همه اون صحنه هارو 
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 داد مت به خودم اومدم و چشمام رو باز کردم...  یصدا با

 :ساشا چت شده..حالت خوبه؟؟ مت

 و گفتم  دمیکش  یق یعم نفس

 ... دمیاره فک کنم کابوس د_

 نگفتن و دوباره رفتن توو فکر... یزیچ

 هرجا هس فقط سالم باشه...  ن یخدا سو یوا

 ....کردیم وونم یاتفاق هم د نیفکر ا ی چشمامو باز کردم...حت ع یرو بستم که اون صحنه ها توو ذهنم اومدن...سر چشمام

آشغال رو به خاک   ی آرزو ن یکم بشه،ا نیسو تار مو از سر  ه ی خوام ی... فقط میانداخت ی بدبخت نیلعنتت کنه آرزو که ما رو به ا خدا

 .. شونمیم اهیس 
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                              اریسام

 که چشمام چهارتا شد...  دمیو خم شدم داخل رو د دم یکوه رس   یباال به

 بود...  هوش یکوه افتاده بود و ب ینیی تخت سنگ توو قسمت پا هی  یرو  رون یب زدیم ش یکه از کل بدنش آت ی درحال نیسو

 از من نداره....  یاونم دست کم  افهیق دم ینگاه کردم که د کیتعجب به ما با

  ه یافتاده بود....از شدت گرما هرآن منتظر بودم که مثل   ن یکه سو ییداخل کوه و به هزار زحمت خودمو رسوندم به جا دمیپر

 شده بود ...  سی شمع آب شم...تمام بدنم خ

حاضر   یدوست داشتن که حت   نهی...هه اخه اومد ی ن نییبود و پا ستادهینگاه کردم که همون باال وا کیال گرفتم و به مابا سرمو

 ..سی فکرا ن  نیخدا...وللش االن وقت ا ی...هنییپا یایب ینشد 

پس حتما منم دست بزنم بهش   سوزه ینم رون یب زنه یم  شیکه از همه بدنش آت ن یشدم...االن سو رهی و بهش خ ن یطرف سو رفتم

 .... گهید سوزمینم
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سوختم...چشمامو با درد بستم   ش یآت یبه محض تماس دستم با شعله ها ی...ولرمیبگ  نو یو دستمو بردم جلو که دست سو نشستم

 تا االن جزغاله نشده....  ن یسو یپس چجور  سوزمیکردم...اگه من م ی فیو ناله خف 

رفتن و   نیبعد از ب یا ه ی...اونقدر کم شدن که ثانشنیدارن کمتر م شی آت ی شعله ها دمیدشدم که   ره یخ نیبه سو ی ا قه ی دق چن

 چشماش رو باز کرد...  نیبعد هم سو

 و بغلش کردم...   دمیچشماش بازه به طرفش پر دم ید تا

 ی خوب نیسو_

 .. کردیبه اطرافش نگاه م ی جیگ با

 ..کنم یم  کاریچ نجای:من انیسو

 دنبال خنجر؟؟  نجایا یاومد  اد ینم ادتی ینی_

 .. دمیرو شن رلبشیز زمزمه 

 سالم نشسته باشم..  نجایچطور ممکنه االن ا ش یمن افتادم توو آت ی ..ولادیم ادمی:نیسو

 ن؟؟یسو  شیتوو آت ی افتاد یچ ینی_
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                                نیسو

 نگاه کردم و گفتم..  ی به سام یگنگ  با

...نصف بدنم فرو رفت توو  نییاز طرف خنجر به طرفم اومد و پرت شدم پا ی موج ه ی دفعه یمن خواستم خنجر رو بردارم که _

حس سوخته   ش یبدنم رفت توو آت ی من اون درد طاقت فرسا رو حس کردم...وقت یسام ی ...ولکه بخاطر ترس از هوش رفتم   شیآت

 شدن گوشت تنم رو حس کردم... 

 شد و گفت  رهی همش بهم خدر  یاخم ها با

 ...شی و سالم؟؟ مگه م  یاالن زنده ا  ی پس چجور شیتوو آت   یاخه؟اگه افتاد یچ ینی:اریسام
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 گفت  ادی و با فر  د یهراسون از جاش پر  دفعه یکامل نگفت و   حرفشو

درونت رو    ه یکیکه تو تار شه یفعال م یزمان شیآت یرو ین  نیسو یآتشت فعال شده و اون نجاتت داده ول  ی رویتو ن نی:سواریسام

 ... یو قبولش کرده باش  یداده باش  شیافزا

 کنم...  مشیقا  تونمینم  دونستم یباالخره...م د یفهم ی...سامنییرو انداختم پا سرم

 با عجز کنارم نشست و گفت  د یسکوت منو د ی وقت

 ن؟ یسو ی کرد ی کار نی :اخه چرا ؟؟چرا همچاریسام

 نگفتم...  ی زیچ بازم

فعال   روتی...اگه نیخودت واسه خنجر اومد  یوجودت رو گرفته پس چرا با لجباز ی کیتار یدونستیتو که م ی :اخه لعنتاریسام

 ... یکه االن مرده بود  شد ینم

 گفتم   یآروم یصدا با

 ها هستن.. منیک،اهریمنظور از قلب تار  کردمیفک م_

 .. یشیم ل یتبد  منیاهر ه ی :هه توهم کم کم به اریسام

 داشتم... ی نبودم فقط حس شرمندگ مونی...پشد یاز چشمم چک یو چشمام رو بستم..قطره اشک  نییانداختم پا سرمو

 اومد جلوم نشست و دستم رو گرفت... یسام

  م یبر نجای من خنجر رو بردارم از ا می...حاالهم پاشو برمیکنیکارت م ن یبرا ا یفکر  ه یماجرا  نی:حاال ناراحت نباش...بعد ااریسام

 ....گه ید  شمی...واال دارم ذوب م رونیب
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من    یبزنم ول یحرف خوامی...فک کرد مستادمیوا اریسام ی از گرما...بلند شدم و روبرو شدمیمنم کم کم داشتم آب م  گفتایم راس 

 ها تا بتونم برم باال...اونم مات مونده بود همونجا...  واره یرفتم سمت د ع یهوا گونه اش رو بوس کردم و سر یب

 دوسش داشتم...  ی لیبرادر پشتم بود و خ ه یمثل  واقعا
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 ... می بر ایب یسام یه_

 نشون دادم و رفت طرفش...  ی خنجر رو به سام یباال...جا م یها رفت وارهیخودش اومد به طرفم اومد و به کمک د به

  عیبغلم کرد که سر ک یرفتنم ما رون ی...به محض ب میرفت رونیر رو برداشت و از کوه بخنج یدردسر  چیراحت و بدون ه یلیخ

 رو برام باز کرد...  ششیآوردم و چپ چپ نگاهش کردم که ن رونیخودمو از بغلش ب

 ...د ینپرس  یچ یبود چون ه دهیرو شن  یمن و سام  یحرفا ش یقو یی شنوا نیباا مطمئنن

 به خنجر االن دست بزنم؟؟  تونم یم یسام_

 امتحان کن.. یخوایاگه م دونمی:نماریسام

 توو کوه باز...  فتمیخواست پرتم کنه ن ندفعه یکوه...حداقل اگه ا  نییو رفتم پا دمیرو کش اریدست سام عیسر

  ی اتفاق چیاروشکر هدستمو سمتش دراز کردم... انگشتم که بدنه خنجر رو لمس کرد خد  د یخنجر رو روبروم گرفت و با ترد اریسام

 ... رمیتونستم خنجر رو دستم بگ  ندفعه یو راحت ا  فتادین

 فتاد؟؟ ی ن یپس چرا االن اتفاق گمیم یسام_

 ...دادیم  صی رو تشخ ی د یو پل  یداشت که پاک ییحفاظ جادو هی:اونجا اریسام

 اها.._

بالدازار   یسمت قصر و اونجا به کمک مت جا م یگشتیبرم د ی...با م یفتیرو گذاشتم توو کوله ام و به بچه ها گفتم بهتره راه ب  خنجر

کنم تا خودم تنهابرم سراغ   دایپ یراه  ه ی د یبا ی بچه ها سخت تره ول چوندن یحتما پ ندفعهیسراغش...ا م یتا بر  میکن دایرو پ

 بالدازار...

 

#part177 

 

گفت واسه جنگ با بالدازار حتما  ی ازمون جدا شد و رفت ول کیقصر...ما مید یبدون استراحت باالخره رس  دنییروز دو  هی بعد 

 ... میخبرش کن

 خدمتکارا... ینبود حت نییطبقه پا یچکی..همیوارد قصر شد  یسام با
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 ... امیرو بزارم ب  لیبچه ها کجان منم برم اتاقم وسا نیبرو بب  یسام_

 :باش..اریسام

 ...ومد ی نم ییصدا چیطبقه باال...اونجاهم خلوت بود و ه رفتم

 صحنه روبروم چشمام چهارتا شد.... دنی اتاقم رو باز کردم که با د  در

 ارررررر یییییسااااااام_

 صحنه کپ کرد.... ن یا دنیبود و اون هم با د شمیپ اریبعد سام ی ا هی که زدم ثان یغیج با

  هی بدنشون زخم شده بود و چشم هاشون باز مونده بود....نکنه سر بق یع یتختم افتاده بود...به طرز فج  یاون چهارتا الهه رو  جنازه

 اونجا نبود... یکس ی طرف اتاق ساشا ،ول دم ییدو  عی فکر سر نی اومده...باا ییبال نیهم همچ

 بچه ها کجان؟؟  یسام_

 توو قصر نبودن... دونمی:نماریسام

 شده بودن...  کهیت که یو سمت اتاق خدمتکارا رفتم...اونجا وضع بدتر بود..همشون ت  نییپا رفتم

 ...نجایبتونه بهمون بگه چخبر بوده ا ی اونجا کس د یشا م ینگاه بنداز ه ی توو دهکده رو هم   میبر ایب نی:سواریسام

 ... میرفت  رونی گفتم و از قصر ب  یآروم باشه

دهکده مخصوص خودشون افتاده   ی که همراه اون الهه ها اومده بودن هم جنازه شون تو ی نداشتم...تمام مردم و یکی نیتوان ا  گهید

خودمو آروم    یجور  هی کردم   یبستم و سع تی..چشمام رو با عصبانهیکار کدوم احمق نا یبود و خونه ها کامال نابود شده بود....اخه ا

 که اگه دستم بهش برسه... ی رو کرده باشه بالدازاره...وا نکاریا تونه یکه م  یاصل یها  نه یاز گز ی کیشک  یکنم...ب
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 چخبره   نجایا اریسام_

 نه...  ایکنم   دایزنده پ  تونمیم و یکس نمیرو سرک بکشم بب گهید یتو برگرد قصر من برم جاها ن یسو نی...بب دونمی:نماریسام
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 ...شهیداره تموم م   گهیدخدا تحملم    ی برگشتم سمت قصر...وا تی تکون دادم و با عصبان یسر

 ... زنهیاونجاس و داره هراسون قدم م کیما  دمید  دمیقصر که رس  به

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا کیما_

 به طرفم اومد و گفت  ع یچشمش افتاد بهم سر تا

 چخبره...   نمی ...نگرانتون شدم اومدم ببشدهیچ دمی:از بابام شنکیما

 دونه؟؟ یبابات از کجا م_

 .. میفهمیم و یاون همه چ قیاز طر می دار شگویپ ه ی:ما کیما

 حوصله از کنارش رد شدم و وارد قصر شدم ...  یتکون دادم و ب یسر

 بوده؟  ی کار ک  ده یپدرت نفهم ک یما نمیبب_

 باشه اخه...  تونه یم  ی:به نظر خودت کار ک کیما

 حدسم درست بود بالدازار ...هوفففف...  پس

 و گفتم  ک یسمت ما برگشتم

 کنه؟؟  داشونیپ تونه ی..اون جادوگرتون نمسین ی از دوستام خبر_

 اون..افرادش اونا رو با خودشون بردن...   س ی...جادوگر ن شگوی: پکیما

 کردم...   که یت  کهیمختلف اون بالدازار احمق رو ت ی با درد بستمو توو ذهنم به روش ها چشمامو

 ....دمینشونش م مو یوحش  یاون رو  گه ید  ادیب شون یکیسر  یی بال ه یکاف  فقط 

 اومده... دمیو فهم دمیرو شن اریسام  یصدا نکهیتوو همون حالت موندم تا ا ی ا قه ی دق چن

 شد...  یبه اونم موضوع رو گفت که مثل من عصبان کیما

تموم  همه مشکل رو نداشتم ... نیتحمل ا  گهیاخه...د م یکن  دایاون آشغال رو پ ی جا یما چجور  سی خدا حاال که مت هم ن یوا

 ... ختیر وار یزدم که نصف د واری به د ی توو مشتم،و مشت ختم یرو ر  تمیخشم و عصبان
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                                 اکوید

که   ای....مت و مامیرو به مرگ بود ی من و ساشا و پر  بای...خون بهمون نداده بودن و تقر م یچن ساعت اونجا بود ا یچن روز  دونمینم

 .... ومدهیسراغمون ن ی کس  چیمدت هم ه ن یبهتر از ما بود حداقل....توو ا کم یبه خون نداشتن حالشون  یازین

 بدتر نشم...  ن یداشتم کمتر به خون فک کنم تا از ا یو سع   واری داده بودم به د  هیتک

 مرد اومد داخل....   هی خودم بودم که در اتاق باز شد و  ی حال و هوا توو 

زد   یپوزخند  د یکه حال ما رو د  یاومدن...اون عوض رونیب  شمین یزد و دندونا ی توو دستش چشمام برقخون  یها سه یک  دنید با

 پاهامون هنوز بسته بود...  ی و دستامون رو باز کرد ول

نه   شهیاتاق شکسته م نیوجه نه در ا چیبه ه ری..نخنیبکن  نیتونیدلتون خواست م  یهرغلط  نی:حاال که دستاتون بازه فکر نکنمرد

نون داد   کهیهم چن ت ایخون رو به ما داد و به مت و ما ی ها سهی...کنیخودتون رو هم خسته نکن  یپس الک  ره ی م نیاز ب  واراش ید

 ... رونیو رفت ب

 برداشتمش و با لذت مشغول خوردن شدم... عی سر دمید یخون نم سهیبه جز اون ک وی زیکه چ من

 ... میشد یبود وگرنه تلف م متیخون غن سهیک   کی ن یهنوزم تشنم بود....بازم هم یرفع شده بود ول از عطشم  کمیتموم شدنش  بعد 

 ....خون حمله کرده بودن چون حالشون بهتر شده بود  سهیهم مثل من انگار به اون ک یو پر ساشا

 ... یدر رو بشکن ن یا یجور  هی  ی تونینم دهیبهت رس  نیکه از سو ییساشا تو با اون قدرت ها گمی:ممت

  نجایاز ا شهیمن اون قدرت ها رو دارم پس مطمئن باش با اونا هم نم دوننی..اونا م رهینم نیوجه از ب چیگفت به ه ید ی:ند ساشا

 رفت...

  نجا یقراره ا  ی... وقتدمیدراز کش نیزم  ینگفت...طناب دور پام روهم باز کردم و راحت رو  یزیچ  گهیتکون داد و د  ی سر مت

 ... میحداقل بزار راحت بخواب میباش  یزندان
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                                نیسو

  یچجور  دونستمیو نم  د یرس یبه ذهنم نم یچ ی ه گهی...واقعا ددادمیو زمان فحش م ن یو به زم دمیچرخیدور خودم م تیعصبان با

 کنم...  دایاونا رو پ یجا د یبا

 هم که بدتر از من بود... اریسام

 بهم بده ی اون کتابا رو که از اتاق پدرت برداشت نی:سواریسام

 ؟ ی کن کار یچ یخوایم_

 کنم...  دایپ ی زیبتونم توو اونا چ د ی:بده شااریسام

 ...اریآوردم و دادم به سام رونیبازم کتاب رو از کوله ب ی ول  ادیب  رمونی گ  یز یداشتم توو اونا چ شک

 .....دمیرفتم به اتاق پدرومادرم و رو تخت دراز کش خودمم 

 خواب باشه فقط...  هی همه  نایبود که ا نینداشتم و تنها آرزوم االن ا ویچ یه حوصله

 مغزم درحال منفجر شدن بود.... گهیفکر کردم...د ی و به همه چ دمیتوو همون حالت دراز کش یساعت چن

 ااایب ننننن ی:سوووواریسام

 رفتم...  نییا ترس بلند شدم و به طبقه پاب یسام یصدا با

 ؟؟یزن یچرا داد م  یسام شدهیچ_

 باز طرفم اومد و گفت  ش یو ن یخوشحال با

 کمکمون کنه...  تونه ی کردم که مطمئنن م دایپ ویکی نی:سواریسام

 منم باز شد و گفتم   شیحرفش ن نیباا

 ه؟کجاس؟؟یک_

 رو جلو چشمم گرفت و گفت   کتاب
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  ی داشته و محبوب همه بوده...ول  یادیز  ی لیطرفداران خ شیجادوگر قدرتمند که قرن ها پ ه ی مزینوشته ج نجایا نی:بباریسام

مطمئنم   یول  دونهینم ی رو کس لش ی...دلکشهیچشماش م ی و خانوادش رو جلو  کنهیو تمام طرفداران اونو قتل عام م  ادیبالدازار م

 کمکمون کنه...  تونه یداره و حتما م نه یبالدازار کاز  مزیج

 االن کجاس؟؟ مزیخب ج_

 جواب داد..  اریسام یبه جا کیما

تا از بالدازار انتقام   کنه یقدرت هاش کار م ی داره رو گنیخودشو حبس کرده و همه م ییجا ه ی یشمال  یها  نی:توو سرزمکیما

 ...رهیبگ 
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 ... میبر ن یفتی خب پس راه ب_

ازمون   یزی چ ه یحتما  ی خودشم دنبال انتقامه ول نکه ی...بااکنهیبه ما کمک نم ی نجوریمن مطمئنم اون هم  یول نی:سواریسام

 ... یباشه چ روهاتی از ن یک یکه خواست  ی زی تا بهمون کمک کنه...اگه اون چ  رهیگ یم

 و گفتم  ار یرفتم طرف سام تیباعصبان

از   گهید  کردم یاتفاق فک م نیرو بدم ...قبل ا روهام یمن حاضرم واسه نجات دادن دوستام و خانوادم االن همه ن اریسام نیبب_

  وونم ی سرشون اومده باشه د یی بال نکه یهم دوسشون دارم و فکر ا یلی...خ سین ینه اونجور  نم یبیاالن م یهمشون متنفر شدم ول 

 نشه...  تون یچیشماها ه یم ول فدا کن خودمو حاضرم  ی...پس مطمئن باشه حتکنهیم

 هم کوله ام رو برداشتم و به طرف در رفتم... بعد 

 ...میایصبر کن ماهم ب  نی:سواریسام

 گفتم  ستمیوا نکه یا بدون

 ... مونمیمن منتظر نم نی فت یراه ب ن یایب نیخوایاگه م _

 ... میشروع به راه رفتن کرد  گهیاومدن و شونه به شونه همد  ع یکه اون دوتاهم سر رون یقصر رفتم ب از
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 کدوم طرفه؟؟   یشمال ی ها نیسرزم کیما_

 نداره...  ی ادی...راه زهی شمال یها نیمن ؛سرزم نی:بعدازسرزمکیما

به   فتهیه پاش بکردم...همه حرفام از ته دلم بود و اگ زدم فکر  اریکه به سام یی نگفتم و به راه رفتنم ادامه دادم...به حرفا یزیچ

اون بالدازار رو بهم   یو فقط جا  کردمیم   مشیتقد   یبخواد،همه رو دو دست روهاممیاگه همه ن مزی ....جکنمیهمشون هم عمل م

 بگه...

 و خودش شروع به خوردنش کرد.... رونیب د یاز دستم کش اریاوردم و خواستم بخورمش که سام رون یخون از کوله ب یا  سهیک

 آوردم و خوردمش...  رون یب گهید سه یک  هی چپ بهش نگاه کردم که محل بهم نداد... چپ

 شه؟ ینم یگله اتون عصبان م یزاریپا به محدوده شما م م یما دار کی:مااریسام

بهتون    یتا کار   زنمیرم حرف م و با پد  رم یمن م نیشما به دهکده برس  نکهی قبل ا نینگران نباش   یول شنیکه م ی:عصبانکیما

 ...نیبه اونا نداشته باش  ی نداشته باشن...شماهم حواستون باشه کار

 حاکم شد.... نمونیو بازم سکوت ب م یگفت ی باشه ا دوتامون
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تا بره با پدرش حرف بزنه...بعد رفتن   می محدوده صبر کن رون یکه گفت ب  م ید یرس  کیدوساعت بعد به محدوده دهکده ما حدود

 گفتم  اریتخت سنگ نشستم و رو به سام هی کالفه رو  کیما

 ...میرد بش  میخوایکه فقط م  میدهکده بمون نیتوو ا م یما بر سی چرا رفت هماهنگ کنه...ما که قرار ن فهممی االن واقعا نم_

 اومد کنارم نشست و گفت یسام

  کمونیت  کهیت م یبا ما دارن اگه االن بدون اجازه وارد محدوده اونا بش  یسرسخت  یِ...دشمننیسو یشناس ی:تو گرگ هارو نماریسام

 با مرگه واسه ما...  یمساو  نهیگرگ هی ...گاز کننیم

 !!!کنه؟؟یراحت توو محدوده ما رفت و آمد م ی لیخ کیمرز شناسن پس چرا ما نقدریاگه ا_

 و گفت  د یکش  یاز سر ناراحت یآه



 دختر ماه 

215 
 

 ... ادیهس که ازش بترسه و ن ی :اخه االن توو محدوده ما کاریسام

 ازمون بترسه و وارد محدوده امون نشه....  ک ینمونده بود که ما یکس گه ید گفت ی...راس م هووووف 

 ...شهی درست م ی همه چ یبه زود   دم ی...قول میسام الشیخیب_

 نگفت... یز یو چ  د یکش ی آه بازم

 برگشت...  کیگذشت که ما یساعت مین

 ...نیکار نداشته باش   یچکی و به ه  نیرد ش  عی..سرنیتوو دهکده بمون  د یهم نبا  قهی دق ه ی  ی:بچه ها حتکیما

 گفتم  ی دادم و با حالت بد   ینیچ م ینیکه به مشامم خورد به ب  یی ...با بومیو وارد دهکده شد  م یتکون داد یسر

 گه ید ه یبو چ نیا_

 زد و گفت  ی تک خنده ا یسام

 سگه..  ی:بواریسام

  ی و مردمش بوده....واسه من واقعا بو کی منظورش ما دمیچپ چپ نگاهش کرد که منم خندم گرفت...فهم ک یحرفش ما نیباا

 ...کردیم تم یاذ ی لیاالن خ ی بو نبودم ول نیمتوجه ا ادیکنارمون بود ز  کیمدت که ما نیداشتن...توو ا  ی تحمل رقابلیغ
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مثل   گهیحاال د  ی...حاال عاشقشم نبودما ول ادیناراحت نشه...ممکن بود فکر کنه ازش بدم م کیکردم خودمو کنترل کنم تا ما یسع

 ...دونستمشیدوست م   هی

  م یستیکه پر آدم بود ...با ورود ما همه سر ها برگشت سمتمون ...فک کنم حس کردن گه ما از خودشون ن  میکوچه شد  ه ی  وارد

...اون تا  ک یبرگشتم سمت ما یبا نگران ع یغرش هاشون بلند شد...چن نفر قدم جلو گذاشتن که سر ی بعد صدا ی ا هی چون ثان

 ....اریسام ی رو د ی پر ع یسر ی لیشد و خ لینفر تبد  ه یبگه که   یزیخواست چ

 چنگال اون گرفتار شده بود...  رینتونست و ز یکرد از خودش جداش کنه ول  یسع یسام
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به   عی رو توو وجودم حس کردم و سر یبیکه به خودم اومدم...خشم عج ره یرو گاز بگ   یرد و خواست سامگرگ دهنش رو باز ک  اون

 سرش....  یرو  خت یر وار یکه محکم خورد به اون و د وار ید ه ی کردم سمت طرف اون گرگ رفتم...پاشو گرفتم و پرتش  

و گردنش رو گرفتم توو   گهی د  یکیطرف  دم ییدو عی...سرکرد یشده بودم که االن فقط کشتار آرومم م ی عصبان یجور

 به طرفم اومد و از اون زن جدام کرد و منو محکم توو بغلش گرفت.. عی سر یدستم...خواستم گردنش رو بشکنم که سام

 آروم باش..  کنم یآروم باش...خواهش م نی:سواریسام

بغلم کرد و به زور   کیما ندفعه یکه ا گهید   یکی..پرتش کردم اونطرف و بلند شدم تا دوباره برم طرف شد ینم م یحال اریسام یحرفا

عده دستام روهم بستن   هی اومدم بسته شد...تا به خودم  یز یچ هی نگهم داشت..خواستم اونوهم هل بدم که حس کردم دور پام 

 ن بردن..... کشون دنبال خودشو ون رو هم مثل من بستن و کش اری...سام

که به سرم   یبا ضربه ا  یکردم اونا رو کنار بزنم ول  یبسته سع ی کردم و با دست و پا ی...غرش خواستمی نبودم و فقط کشتن م  آروم 

 مطلق فرو رفتم.. ی اهیخورد به س 
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                               کیما

سرمون و   ختنیسخت بود...بغلش کردم و خواستم آرومش کنم که افراد پدرم ر ی لیشده بود و کنترلش خ یوحش  یلیخ نیسو

  ی چیبده سرپ ی هم اون دستور یکه گفتن دستور پدرمه...وقت   رمیرو بستن...خواستم جلوشون رو بگ  اریوسام  نیسو یدست و پا

اتفاقا بود نگاه   نیکه عامل ا  یپسر برگشتم به اون  تیممکنه...اون دوتا رو کشون کشون به سمت قصر بردن...با عصبان ریازش غ

خون آشام کشته شد  هی مادرش توسط  شی خون آشام رم کرده بود....چن سال پ هی  دنیبود که باز با د  د یوی کردم...طبق معمول د

 ... شهیم یوحش نه یب یخون اشام م ه یاز اون موقع هروقت  وونه ید  نیو ا

هروقت   نایبستم..ا یخدمتکار گرفتم که گفت توو اتاق اجتماعاته...چشمامو با کالفگ  هی داغون رفتم قصر و سراغ پدرمو از  یاعصاب با

 .... کشنی..االن هم حتما دارن واسه اون دوتا نقشه مکشنیدارن نقشه م  ینی شنیتوو اتاق اجتماعات جمع م

 پدرم شد  تیعث عصبانبه طرف اتاق رفتم و بدون در زدن وارد شدم که با عیسر

 ی ری قبل وارد شدن اجازه بگ  سیبهتر ن  کی(:ماکی)پدرماالکس

 ن؟؟ی کرد  ریرو دستگ   اریو سام نی ...شما چرا سوسیحرفا ن نی االن وقت ا ی بابا ول د یببخش_
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 پدرم جواب داد  یکه رو لبش بود به جا  یبا پوزخند  ریوز

گله   یاز اعضا ی کیاونا به  ی...ول نیریو م نیشیفقط از دهکده رد م ی دردسر چیگه بدون ه  نی:شاهزاده فک کنم شما گفتریوز

 روهم بکشن... ه ی بود بق کی زدن و نزد بیآس 

  زنم یکه م یسر حرف  چوقتیعرضه ام و ه ی بگه که من ب خواستیفقط م ی طیاحمق نگاه کردم...توو هرشرا که یمرت نیخشم به ا با

 ه پدرم گفتم به اون محل بدم ب نکهی...بدون امونمینم

 اون از خون آشاما نفرت داره...  نیدونی..شما که ماریحمله کرد سمت سام دفعه ی د یوینداشتن...اون پسره د یبه کس یبابا اونا کار_

 پدرم جواب داد  یاحمق به جت  ری اون وز بازهم

 به اون پسر حمله کرده باشه بازهم اونا حق نداشتن به گله ما حمله کنن... د یوی :اگه حرف شماهم درست باشه و دریوز

 زدم..  ادیرو توو دستم گرفتم و فر قشیسمتش رفتم و   تیکفرمو درآورده بود و کنترلم از دستم در رفت...با عصبان  یحساب گهید

 . .کهیمرت ی دعوا راه بنداز یدار   ی،سعیبا صلح مشکل رو حل کن  نکه یا ی چرا به جا_

 زد سمتش برگشتم...  ز یم ی که پدرم رو  یضربه ا  با

  نجایپس بهتره از ا ستیمسئله به تو مربوط ن نی...ایدار  ی رفتار نیو تو همچ رمونه ی...اون وزیکنیم کاریچ یبفهم دار  کی:ماالکس

 ... یبر

 زد  اد یبگم که نذاشت و فر ی زیچ خواستم

 ... روووووننننی:برو بالکس
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دوستام بود اومد جلو و خواست   نیاز بهتر یکیرفتم.....کارن که  رون یاز اتاق ب  ع یسر ی لیبه پدرم نگاه کردم و بعد خ تیعصبان با

 به طرف زندان قصر رفتم....  عی سر یل یبگه که هولش دادم اونطرف و خ یزیچ

 خواستمشی باختم...قبال فقط بخاطر قدرتش م مدت کم دلمو بهش  نی که توو ا کنمی...انکار نمارنیب  نمیسر سو یی بال زارم ینم من

 ... نیخالصه شده توو سو امیاالن دن  ی ول
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رفتم و خواستم وارد محوطه سلول ها بشم که دوتا سرباز اونجا جلوم رو گرفتن....با خشم بهشون نگاه کردم و   نییپله ها پا از

 دمیغر

 نکردم...  کتونیت که یاونطرف تا ت نیگمش_

 گفت  شونیکی

 .... میراه ند  نجایوجه شما رو ا   چیبه ما گفتن به ه ی قربان ول د ی:ببخشسرباز

 ..  رونیدود از کله ام زد ب  گهیحرفش حس کردم د  نیباا

 گفتم گمشووووو اونطرف _

 کردن...مشتمو باال آوردم و با تموم قدرتم رو صورت اون فرود آوردم...  ی منو حرص شتر یکه ب ستادنی خونسرد سرجاشون وا بازهم

 سمتم هجوم آوردن و دستامو محکم گرفتن...  گه ید  یکار من سرباز ها با

 .. ننننننیولم کن_

 هجوم ببرم که پدرم اومد توو اتاق.... رون یگرفتنم و به زور منو به اتاقم بردن....خواستم به سمت ب محکمتر

 و گفتم    ستادمیجلوش وا رفتم

 نمیبرم اونا روبب  یزاریچرا نم_

   فته ی اتفاق ن ن یتا ا یگرفتی همون موقع توو دهکده جلوشون رو م د ی...باکیما  سیموضوع به تو مربوط ن نی:االکس

 احمق بود..  د یوی نداشتن مقصر اون د ی ریاما بابا اونا تقص_
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 خونسرد پشتش رو بهم کرد و گفت   یلیخ

 نکن...  یکار احمقانه ا  چیتوو اتاقت و ه نیپس بش ادیبرنم یبس کن ..از دست تو و من کار کی:ماالکس

 برم...  رون یکه دستور داد نزارن من از اتاقم ب  دم یرفت و شن رون یهم ب بعد 
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 آروم شم....  کمیزدم تا  واری و مشت هامو به د دمیاز سر خشم کش ی ادیتحمل بود برام...فر  رقابلیغ گه ید نیا

___________________________________ 

                             نیسو

 هم کنارم افتاده بود..  اریسلول بودم و سام ه یچشمام رو باز کردم....توو  کردیم تم یو اذ خورد یبه چشمم م م یکه مستق ی نور با

احمق دعوا   ی اومد که من داشتم توو دهکده با اون گرگ ها ادم یمغزم راه افتاد و  دفعهیچخبره که   دونستم یشده بودم و نم جیگ

مورد رو کم داشتم   کی  نی...هوووف همگهیزندونه د نجایکرد...حاالهم حتما ا هوشم یدست و پام رو بست و ب ی کیکه  کردم یم

 بهش نگاه کردم..به هوش اومده بود..  برگشتم و  دمیرو شن ی ناله سام ی...صداگهید

 کجاس  نجای:ااریسام

 ندارم... ح یاالن اصال حوصله توض یسام  اد یم ادت یفک کن  کمی_

 صاف نشست و گفت  اریسام دفعهیگذشت که  ی ا قه ی دق چن

 احمق کجاس... ک ی:پس اون مااریسام

 بهش انداختم و گفتم  یهیعاقل اندسف ینگاه

 بندازنش توو زندان.. د یشاهزاده شون چرا با کیاخه اون ما_

 ..رنمونیو بعدش بگ   نجاینقشه بود تا مارو بکشونن ا ه یباور کن از اولش هم همش  نی:سواریسام

 االن اعصابم خورده...  یافکار رو ننداز توو مغزم خودم به اندازه کاف نیبسه ا یسام_

 گفت و ساکت شد..  یا باشه
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فقط   م یکردیو همو نگاه م م ین ساعت ساکت نشسته بودچ ن یشد...توو ا ک یهوا تار نکه یتا ا می توو اون سلول منفور بود یساعت چن

 هس...  نجا یکه ا ه ییگفت بخاطر جادو ی استفاده کنم که نشد و سام روهام یبار خواستم از ن هی
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 احمقا رو...  کردمیم کشونی ت که ی..فقط دعا کنن دستم بهشون نرسه وگرنه ت هووووف 

 یسام_

 :جانم؟اریسام

 کنن...  یجرات کردن منو زندان یچجور  نایمن که االن ملکه شمام..پس ا گمیم_

 و گفت   د یکش یآه

به محض   خورم یقسم م ن یسو یندارن ...ول ی ...چون تعدادمون کم شده ازمون ترس گهیمرز هاس د ه یمثل همون قض نمی:ااریسام

کف    زارمیرو م  ک یآشغاال و ما نیو حساب ا نجایا ام یم کنم یکه م یکار  نیم،اول یخون آشام ها رو نجات بد  هی بق میتونست نکهیا

 دستشون...

 نه  ای م یبر نجایاز ا م یتونیاول م نیحاال تو بب_

 که بغلم کرد..  دم یو چشماش رو بست...منم کنارش دراز کش  د یدراز کش  نیزم ینگفت و رو  یزیچ

 بگم که خودش گفت ی زیتعجب بهش نگاه کردم و خواستم چ با

 ...یش  ت یخشکه واسه اون بغلت کردم کمتر اذ نی:زماریسام

 واقعا خوشحال بودم..  اریمثل سام  ینگفتم...از داشتن دوست ی زیزدم و چ  یلبخند 

 دستمو دورش حلقه کردم و گفتم   منم

 .. یش  تیبمون کمتر اذ ینجور یپس توهم ا_

باهاش حرف   رم یم  اریبخاطر سام یردم ول رابطمو باهاش تموم ک  نکهینم،باایرو بب ی نگفت....بزار اون پر ی زیزد و چ  یلبخند 

  یو سام ی..با فکر ازدواج پر مونمیم  ونیو کمک هاش مد   ایبخاطر مهربون اریدوتا رو بهم برسونم بازم به سام ن ی...اگه بتونم ازنمیم

 و فکر ساشا بازم غم و غصه به دلم انداخت... ادیدوام نداشت چون بعدش  میخوشحال  ی ذوق زده شدم ول
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 ... رونیب ارم یگشتم تا بتونم اونا رو ب  یراه ه یشب توو اتاقم رژه رفتم و دنبال  تا

 که جلوم رو گرفتن...  رونیاتاقمو باز کردم و خواستم پامو بزارم ب در

 بعد در زدن و کارن اومد داخل اتاق..  نیم5اتاقم... اد یکارن رو خبر کنن ب بهشون کردم و گفتم تا یاخم

 ک؟؟ یما ی داشت ی :کارکارن

 گفتم  یمقدمه ا   چیو بدون ه  نه یبش شمیپ اد یکردم ب اشاره

 بدم..  یرو فرار  اریو سام ن یکمکم کن سو_

 از حدقه دراومده بهم نگاه کرد و گفت  یچشما با

 ..یکشی دشمنمون م  ینقشه فرار برا ی ..تو دارکننیم  دتیها بفهمن تبع ر ی..اگه پدرت و وزیگ یم یچ  یفهمیم  کی:ماکارن

 از جام بلند شدم و دوباره شروع به راه رفتن کردم...  کالفه

هم برگردم    یتا وقت  رمیبدم...اصال خودمم باهاشون م ی کمکم کن اونا رو از اونجا فرار  کنمیخواهش م یکارن..ول  دونمیرو م نایا_

 تا پدرم ببخشه منو..  کنم یم دایپ ی راه هی

 و گفت ستاد یاومد کنارم وا کارن

 راه درسته؟  نیا ی مطمئن کی:ماکارن

 ؟؟یسراغ دار  ی ا گهیتو راه د_

حاضر بودم خودم   نیبخاطر هم کردیم وونمی د ارن یب نیسر سو ییبال  نکهینگفت...فکر ا یز یتکون داد و چ ی به عالمت منف سرشو

 .. ادین نی سر سو ییبال ی بشم ول ه یتنب

 ولشون کن  کننیدرست م ی دارن برات خطر  ید یدرصد هم فهم  هی اگه  کنمیازت خواهش م یول کنمیکمکت م  کی:باش ماکارن

 به طرفش رفتم و بغلش کردم  یخوشحال با

 .. دمیباش داداش قول م_
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 ازم جدا کرد و گفت  خودشو

دنبالت   امیگه بهشون اعتماد دارم...بعد م   ارم یرو م ی..دوتا نگهبانکنمینگهبان هارو عوض م  نیا فتی ش  گه یساعت د می :من نکارن

  ن یریو از دهکده م  یدار ی..فقط تو زود اونا رو برمکنمیم  شیکار  هی اونجاروهم  ی طرف زندان قصر...نگهبان ها میر یم یواشکیباهم 

 .. رونیب

 رفت...  رون یگفتم و کارن از اتاق ب  یا باشه

اروم به طرف زندان   ی لیشب بود و همه خواب بودن ...خ مه یکارن اومد دنبالم...ن  نکهیساعت رو هرجور بود گذروندم تا ا می ن اون

 و آروم گفتم   دمیکه دست کارن رو کش می هنوز وارد راهرو نشده بود ی ول  میرفت

 هاشون کجاس؟  ف یک کارن_

 برم از اتاق نگهبانا بردارم..  نجایهم سای:واکارن

 برگشت..  نیو سو  ی سام یبعد با کوله ها قهیحرفش رفت و چن دق نیا بعد 

 ...سین ینگهبان چی ه دمیکه د م یراهرو شد   وارد

 کارن پس نگهبانا کجان؟؟ _

 ساعت فرستادمشون واسه استراحت.. ه ی:کارن

 بودن و همو بغل کرده بودن..  دهیدراز کش نی ...رو زممید یتا به سلول اونا رس  م یتا سلول رو رد کرد چن

 و اروم گفتم   ک ینزد رفتم

 ؟ یداریب نیسو_

رو گرفت توو دستش و خواست   قم یبلند شد و طرفم اومد... تیچشمش بهم افتاد با عصبان ی تعجب برگشت بهم نگاه کرد و وقت با

 دهنش و گفتم  دستمو گذاشتم رو   عی بکشه که سر ادیفر

کردن..االن    رتونیدستگ  ن یبه مردم حمله کرد نکهیاونا نقشه نبود..فقط بخاطر ا چکدوم یساکت باش..باور کن ه کنمیخواهش م_

 .. میاومدم باهم فرار کن

 شک بهم نگاه کرد که گفتم با



 دختر ماه 

223 
 

 گم یباور کن راست م_

و چپ چپ نگاهم    ستادیوا  نیهم بلند شد و اومد کنار سو اریدهنش برداشتم...سام  یبه معنا باشه تکون داد و دستمو از رو  سرشو

 کرد... 
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 .. دهینفهم یتا کس   میبر نجایاز ا د ی...االن بامیکنیدعوا م  یهرچقدر خواست م یرفت نجایاز ا یبزار وقت سیاالن وقت دعوا ن یسام_

 کنجکاو به کارن نگاه کرد و گفت  نیسو

 ه؟ ی:اون ک نیسو

 دوستمه.. _

 :اهانیسو

  ی سمت صخره ها م ید ییو دو  می رفت رونیقصر ب یِ ...با کارن از قسمت مخفانیهارو دادم دستشون و اشاره کردم دنبالم ب کوله

 ... شهیمرز ما تموم م گهیصخره ها د ن ی...بعد ایمرز

 توو بغلم...  دمشیسمت کارن و کش برگشتم

 .. کنمیروز جبران م ه یداداش  یمرس _

 .. هی برا من کاف یکه مراقب خودت باش  نی:همکارن

 چرا دلشوره داشتم...  دونم یبهش زدم...نم یجدا شدم و لبخند مصنوع ازش 

 .. نیکنیم یباهم خدافظ  ن یدار ی نجوریکه ا  می ریما بم س یقرار ن نی...مطمئن باش می:بهتره براریسام

 ...گهی درست م ی :اوهوم سامنیسو

 ...میباش بر_
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سمت صخره ها...حدود پونصد متر مونده بود به مرز   م یو رفت میازش جدا شد  یردم و بعدازخدافظکارن رو بغل ک گه یبار د هی

ها و   ری پدرم بود..برگشتم پشت سرمو نگاه کردم ...پدرم همراه وز یشدم...صدا خکوبی از پشت سرم سرجام م یی که با صدا میبرس 

 داشتن...  هباهامون فاصل یسرباز چن متر  یتعداد

 ..کیما  ی :پس کار خودتو کردالکس

 بکنه..  یکه کار  دمیو ساشا نگاه کرد....ترس  نیحرفش با نفرت به سو نیا بعد 

 بدون دردسر برن...  یبهتره بزار ستنیبابا اونا مقصر ن_

 د یکش  ادیسمت من فر تیعصبان با

 ... کی:تو خفه شو ماالکس

نشونه گرفت   نی رو سمت سو ی ری وم وجودم رو گرفت...اون سرباز تترس تم دم یکه د  یز یاشاره کرد...با چ ش یبه سرباز کنار بعدهم

 ...کشتشیم  عی بخوره سر ن یبه سو یسم ر یو رهاش کرد...مطمئن بودم اگه اون ت

 نکردن...  یهم خشک شده بودن و کار اریو سام نیسو

 به قلبم فرو رفت...  ر یبخوره خودمو پرت کردم سمتش و ت ن یبه سو ری ت نکه یو قبل ا  د یاز چشمم چک یاشک قطره 
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                             ساشا

  یاد یو فر دمی کوب  واریبه د ی مشت ی...با کالفگ شد ینم دایواسه فرار پ یراه چیه م یکردی...هرکار مخوردی اتاق بهم م ن یاز ا گه ید حالم

 که بچه ها همه چپ چپ نگام کردن...  دمیکش

افتادم...دستامو محکم کنار سرم گذاشته بودم   ن یشد و به زم ادتر ی....دردم زد یکش ی ری سرم ت دفعهیسرجام که  نمیبرم بش خواستم

موفق    یسرم بردارن ول ی دستامو از رو کردن یم  یاز شدت درد کم کنم...بچه ها سع یاونجور  کردم یم ی ...سعدادمیو فشار م

 ... دمیکشیم اد یفر دادموی...محکم فشار م شدنینم
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  یبودن...بعد  ده یدراز کش  یاتاقک سلول مانند  هی توو   اریو سام نیجلو چشمام جون گرفت...سو ییبستم که صحنه ها چشمامو

از   ی ادیفر  یصحنه بعد  دنی...با ددنییدوی صخره م ه ی به همراه دو پسر که چهره اشون معلوم نبود داشتن سمت  ی و سام نیسو

 رفت... یم نیداشت به سمت سو ی ری...تدمیسر ترس کش

 شدن..  بیرفت و همه اون صحنه غ ن یدرد از ب  دفعهی

 مت گفتم..  ی رو برا ان ی...با ترس بلند شدم و همه جرزدمیترس نفس نفس م از

 توو فکر رفت و بعد گفت ی کم مت

 ... نهیاز خاطرات سو ینیبیگه م   ییصحنه ها نیا کنمیخورده فکر م وند ی پ گهی:ساشا روح تو و اون االن به همد مت

 ممکنه....  ریتصورش هم غ  ی نه،نه حت یخورده باشه...وا نیبه سو ر یبا درد بستم...اگه اون ت چشمامو

و    نیاخه سو ی ...ولهی شمال یها نیها و سرزم نه یدهکده گرگ  نیمکان اون صخره ها سخت نبود...اون صخره ها مرز ب صیتشخ

 داشتن...  کاریاونجا چ اریسام

 ؟؟ ی خورده باشه چ ن یبه سو ری مت اگه اون ت_

 و اروم گفت نییانداخت پا سرشو

 ساشا...فقط دعا کن سالم باشن.. دونمی:نممت
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                               نیسو

 قلب من،توو قلب اون فرو رفت...   یبه جا ریجلو و ت  د یپر کیما دفعه یبهم بخوره که  ر یمونده بود ت کم

نذاشت و   اری رو بغل کنم که سام  کیو خواستم ما دم یکش یغیصحنه انگار شوک بهم وارد شد و به خودم اومدم...ج ن یا دنید با

 کرد..   دنییدستمو گرفت و به سرعت شروع به دو

 بخاطر من مرد....  کیما  نکه یبا فکر ا شد یلبم فشرده م قنه ..  ی مرد...وا ک یما ینی
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با تعجب نگام کرد و   اری..سامختی ری...حالم خوب نبود و اشکام رو صورتم مستادیدرخت وا ه یکنار   دن ییدو  نیبعد چن م اریسام

 گفت 

 ؟ یکنیم ه یچته؟؟چرا گر نی:سواریسام

 اون مرد...اون بخاطر من مرد..  یسام_

 کردم...  هی بلند شروع به گر یحرفم با صدا نیا بعد 

 خل و چل نگاه کنم....  نی خنده....حاال نوبت من بود که با تعجب به ا ر یاول با تعجب نگام کرد و بعد زد ز اریسام

 شدم و گفتم   ی...عصباند یکشیدست نم  دنیاز خند  ن یا یگذشت ول   یا  هیثان چن

 ؟ یخوشحال کیاز مرگ ما  نقدریا ینی یسام_

 گفت  یو با لحن شوخ  د یخنده دست کش از

 اون که نمرده..  وونهی..ددمی خند ی:به عر زدن تو ماریسام

 حرفش.. نیچهارتا شد باا چشمام

 خورد توو قلبش!!  ر یاون ت ی!!!نمرده؟؟!!ول؟؟ییییچ_

 ... نیهم شهیم  هوش یفقط چن روز ب کیآغشته بهش بود فقط واسه گونه ما کشنده اس..ما ر یکه اون ت ی زَهر  یول دونمی:ماریسام

 واقعا؟!_

 :اوهوم..اریسام

بهش   یمحکم یافتادم و برگشتم پس گردن  یحرف سام اد ی دفعهینمرده... کی...پس خداروشکر مادمیکش  یاز سرآسودگ  ینفس

 زدم... 
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 !!!؟ یزنیچرا م ی:وا وحشاریسام
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 خرم؟؟؟ من _

 !!!ی :وا مگه من گفتم خراریسام

 گه یخرم د  ی نی زنم یعر م یگ یم  یوقت_

 ..د ی کرد و گفت ببخش  یا خنده

 ...هووفف... شهیحس م شیخال  ی جا یل یخ سین ک ینگفتم...حاال که ما ی زی چ گهید  منم

  یسام_

 :هوم؟اریسام

 ؟؟ یرو بلد  مز یج یتو جا_

 .. می..حاال بزار برس میکنیم  دایپ ی:نه ول اریسام

 تموم شه..   نایهمه ا خواس ی ..خسته بودم و دلم ممینگفتم و راه افتاد یزیچ

  زهیانگ  جانیه  نکهیبا ا د یجد  یزندگ نی ...ادمیادامه م میمعمول یو به همون زندگ  رانیا م یگردیماجرا ها تموم شه برم نیا ی وقت

 هم خسته کننده اس.. یلیخ ی ول

 .. مید یچشمه کوچولو رس  ه ی تا به  م یراه رفت یساعت چن

 تا هوا روشن شه...  م یاستراحت کن کم ی نجایهم ایب یسام_

 .. می :موافقم بهتره توو روز حرکت کناریسام

 ... دادیبهم م یآب حس خوب یکنارچشمه نشستم و کفشام رو درآوردم و پاهام رو توو آب گذاشتم...خنکا  رفتم

 لذت ببرم...  نجایهم شده از ا ه قی کردم واسه چن دق  یرو بستم و سع چشمام

کنارم چشمام رو باز کردم...اونم مثل من پاهاش رو کرده بود توو آب...ناراحت زل زده بود به آب....وا چش شده   ینشستن سام با

 ... دفعهی نیا

 شده؟یچ یسام_

 و گفت    د یکش یآه
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اونقدر آب   مید ی که رس  نجای..انیسرزم نیا می اومد  یی ...واسه ماجراجومیبا بچه ها نشسته بود نجایهم قا یدق شیسال پ یلی:خاریسام

 .... نی...دلم براشون تنگ شده سومیشد  هوش یب یتا از خستگ  م یکرد یباز

 ... یلیدلتنگ بودم...خ  یلیکه دلتنگ باشه...منم خ  دمینداشتم که بگم...بهش حق م ی زیچ ی نینگفتم... ی زیو چ دم یکش یآه  منم
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 و مخروبه...  یمیدهکده قد   هی به  مید یساعت بعد رس  3و حدود  دمییدو ندفعه ی...همه راه رو امی و راه افتاد  میصبح بلند شد  یکاینزد

 کنه..  ی زندگ  یکس نجا یفک نکنم ا یسام گمایم_

 ... میبر ای هستن ب ی :نه چن نفراریسام

  ی زندگ نجای ا یوقته کس  یلیمراهش وارد دهکده شدم..همه جا خراب بود و معلوم بود که خرو محکم گرفتم و ه اریسام دست

 شد..  رهیخونه خ هی و با دقت به  ستاد یوا ی م،سامی...چن تا خونه رو که رد کردکنهینم

 هم رفت طرف همون خونه و در زد...  ه یچن ثان بعد 

 !!!؟یکنیم کاریچ ی دار یسام_

 ساکت باش بود.. هی فقط  جوابم

تقه   ه ی  هیاون در منتظر بود و هرچن ثان یهمچنان جلو اریگذشته بود و سام  نیم5کنه...    کاریچ خوادی م  نمیشدم تا بب رهیخ بهش

 ... زدیبه در م

 گفت بره داخل...   اریخطاب به سام ییباز شد و صدا یسررفت و خواستم اعتراض کنم که در کم حوصلم

 تنها بره...   یگفت که سام  هی ک دمی همون صدا که نفهم ی ل برم ولداخ  یجلو که با سام رفتم

 و خودش رفت داخل....   نم ینگاه کردم که اشاره کرد همونجا بش ی تعجب به سام با

  هی شدم ...چشمام رو بستم که  رهینشستم و به در خ ن یزم ی حوصله جلو همون در رو ی کنم...ب یتنها چه غلط  نجایحاال ا هوووف

 رفت.... نیاز ب عی سر یل یجلو چشمام جون گرفت و خ ر یتصو

 حال افتاده بودن...  یسلول ب ه یمثل  کیاتاق تار  هی و بچه ها توو  ساشا
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 محو شد... ع یسر یل یچون خ دمیند  یز یچ گه یبود د نیهم فقط 

 ....الیخ ه ی  ایبود  تیواقع  ین ی.. گهیبود د  یچ نیا هووووف 
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 از جام بلندشدم و طرفش رفتم..  ع ی...سررونیاومد ب  اریاونجا نشستم تا باالخره در باز شد و سام نیم30

 کردن؟  کارتی...چاونجا شد یچ یسام_

 بپرسم..  نایرو از ا مز یج یکردن...رفتم اون توو جا  کارمیچ ی چ ینی:وا اریسام

 !! کشه؟یساعت طول م می ن دنیآدرس پرس  هی_

شدن آدرس رو   یرو بهشون دادم تا راض  فت یک  یتوو  ی...اون معجون ها گهید  کشهیخب معامله باهاشون طول م ی:نه ول اریسام

 بگن..

 دست من بود و کوله من دست اون...  یکه کوله سام  فهمم یکه دستم بود نگاه کردم...وا تازه االن م  یبرگشتم به کوله ا متعجب

 چپ بهش نگاه کردم و گفتم  چپ

 .. شد یعجون ها الزممون مخب اون م _

 رو گرفتم ازشون... مز یآدرس ج نه یمهم ا گهی:حاال که دادم رفت داریسام

 باش حاال..خب کجاس ؟_

 ... مزهیدرخته که داخل اون درخت خونه ج ه ی نجایتپه ا ن یبلندتر ی:رواریسام

 .. کنهیم  یوا مگه سنجابه که توو درخت زندگ_

 و آروم زد توو سرم و گفت  د یحرفم خند  نیباا

 شده ...  م ی:نه خنگول اونجا قااریسام

 ی آهاااا..خنگول هم خودت _
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 نگفت...  ی زیو چ د یخند 

 م؟؟ یبر د یاالن با یخب سام_

 :اوهوم...اریسام

 که پشت دهکده بود....  یی طرف تپه ها م یگرفت باهم رفت دستمو

زده    خی یجا ه ی توو ذهنم از  ی ریتصو  ه ی،یشمال  یها ن یگفت سرزم کی...اونموقع که ماکردیم  تمیگرم بود و اذ  یلی خ نجایا یهوا

 و سرد نقش بست.. 

   یسام گمیم_

 :جانماریسام

 به نظرت بچه ها االن حالشون خوبه؟؟ _

 وگفت   د یکش یآه

 .... کنهیکردن تو از اونا استفاده م  فیمطمئن باش بالدازار بخاطر ضع  ی االن حالشون خوب باشه ول د ی...شانیسو دونمی:نماریسام
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 درخت اونجا بود...   دونهی قای ...دقمید یتپه رس   نینگفتم...باالخره به بلندتر ی زیو چ دم یکش یآه  منم

 داخل؟؟  میبر د یبا یدرخت حاال ما چجور   نمیا یخب سام_

و منتظر به درخت   ستادیلبخند کنار من وا  هی برگ از شاخه ها کند...بعد هم برگشت وبا  ه ی درخت و  ی نگفت و رفت جلو یزیچ

 شد... رهیخ

 ؟ یخُل نشد  ی مطمئن یسام_

 :نه من سالمم.. اریسام

 حرصم دراومد و داد زدم.. گهید
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 ... ید یمن م لیلبخند ژکوند تحو ی ایاز درخت بعد م یکنیبرگ م هی  ی ریم ی چ ی نیاخه  یواال خُل شد _

 فقط در زد تا من خبر دار شم...   سیجوابمو داد:اون خُل ن اریسام ر یبه غ ییصدا

بگم که خودش جلو   ی زی..خواستم چکردیسرد به ما نگاه م یپسر جوون با چشما هی تعجب برگشتم پشت سرمو نگاه کردم... با

 ن؟؟ یبامن داشت یهستم...کار مزیاومد و گفت:ج

 دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 .. ارهیدوستم سام ن یو ا نم ی..من سومزیخوشبختم ج_

 ... لیدخترماه..خوشبختم آر لیشمارو نشناسم...آر شهی:مگه ممزیج

 ...نجای ا م یکمک از تو اومد   هی راحت ترم...ما واسه گرفتن  نیصدام نزن..با سو ل یاووم لطفا آر_

 .. یکار دار یچ  نمیداخل بب  میبر ای:بمزیج

 در داشت...  هی تنه   یکرد به ما و رفت داخل درخت که حاال جا پشتشو

 ... مینگاه کردم که اخم داشت...دستشو گرفتم و ماهم داخل رفت اریسام به

 داره...  ول ی..واقعا ای خونه بزرگ و با کالس  نی...داخل درخت و همچ نیبه زم د یخونه مجلل روبروم فکم چسب دنید با

 ... کردمیها با ذوق به خونه نگاه م دهیند  ه ی من شب ی ول  کردیبه اطرافش نگاه م ی عاد یلیخ اریسام

 تک نفره...   یصندل ه ی ی و خودش هم نشست رو مینیازمون دعوت کرد که بش مزیج
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 بالدازار کجاس؟  یجا یبهمون بگ  میخوایما م مزیج_

 سرد گفت   ی ابروش رو باال داد و با لحن هی حرفم  با

 !! ؟یریم  یواسه نجات خانوادت دار  :حتمامزیج

 بله.._
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 جاش بلند شد و پشتشو به ما کرد و گفت  از

 .. میتنها باهم حرف بزن د یبا ا ی:دنبالم بمزیج

 هم بااخم گفت   اریسام

 ... نیباهم حرف بزن نجایپس بهتره هم میندار ی :ما حرف پنهوناریسام

 اتاق...  ه یانداخت و روبه من گفت منتظرم..بعد هم رفت توو  یسرد نگاه اریسام به

 رو توو دستم گرفتم  اریو دست سام دمیکش  یق یعم نفس

 کنم..  فیبرات تعر ویهمه چ دم یبزار باهاش حرف بزنم ..قول م یسام_

  یز یبدتر از بالدازاره...اگه چ طان یش  کی نم ی...اسیفرد ن ن یبر خوب بودن ا ل یدل رم یازش کمک بگ  م یحاال که اومد  نی:سواریسام

 ازت خواست لطفا بدون فکر قبول نکن... 

 باش.._

تخت وسط اتاق نشسته بود و به منم اشاره کرد   یرو  مزیهم بلند شدم و رفتم سمت همون اتاق...در زدم و وارد شدم...ج بعد 

 ...نمیبش

 فاصله رفتم کنارش نشستم و منتظر نگاش کردم...  با

 !؟یرو بکش ی اون عوض ی تونیکه بااون خنجر تنها نم  یدونی:ممزیج

 خنجر دست منه...  یدونیاز کجا م تونم؟اصالیبااون خنجر نم ی چ ی نی ؟؟ییییچ_

  ی تا بتون یمعجون کن  هی آغشته به  اون خنجر رو  د ی..باشیبکش یتونی...بااون خنجر تنها نمدونمیم وی:اوه بس کن..من همه چمزیج

 ...  یروح بالدازار رو بکش

 ...تونمیتو؟مت و هافمن بهم گفتن بااون خنجر م  یگ یم یچ_

 بعد اون معجون رو درست کنن ...  یکن  دایالبد منتظر بودن تو خنجر رو پ ی:آره گفتن ول مزیج

 تمام زحماتمون به باد رفت..  ی نیکنم... کاریاز جام بلند شدم...حاال چ ی کالفگ  با

 ...ستاد یکه انگار فکرمو خوند بلند شد و اومد روبروم وا مزیج
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 از زحماتت هدر نرفته...  چکدومی ه ی:اگه تو شرط منو قبول کنمزیج

 ؟ یشرط؟!!چه شرط_

 تخت نشست و گفت  یبرگشت رو  یلبخند مرموز  با

 ....  ی ول  دمی:من اون معجون رو بهت ممزیج

___________________________________ 

                                ساشا

 نگاه کردم.. هی و به حرف به بق واری دادم به د  هی چن روز تک نیدهنمو پاک کردم و مثل ا دور 

  حالیمن ب هم مثل ی و پر  اکویدرحال خوردن غذاشون بودن..د ایبهم برگشته بود ....مت و ما کم ی یخون خوردم و االن انرژ  تازه

 ..م یینجایچند روزه ا سی ..معلوم نگهیسلول د ن ینشسته بودن...خسته شده بودم از ا

رو   اورد یکه برامون غذا م  یشگ یبخوابم که در اتاق بازشد...چشمامو باز کردم و همون مرد هم کمیکردم    یبستم و سع چشمامو

 ...دمید

 .... رونیرفت طرف مت و دستش رو گرفت بلندش کرد و همراه خودش برد ب  یحرف چیه ی و ب بااخم

 با تعجب نگام کرد و گفت اکوید

 :مت رو کجا برد؟؟ اکوید

 نبردش... یخوب  ی مطمئنن جا یول  دونمینم_

 ساده نبرده بودن ...  دارید  هیافتاده بود به جونم...مطمئن بودم که مت رو واسه   استرس 

...به بچه ها نگاه  ارنیو چشممون به در اتاق خشک شده بود تا مت رو ب م ینبود...هممون نگران بود یخبر  ی گذشت ول یساعت کی

بهش   یفک نکنم مت حس ی عاشق مت شده ول ایبودم ما دهیمدت فهم ن ی....توو ازهی ریداره آروم آروم اشک م ایما  دمیکردم که د

 داشته باشه....هوووف.. 
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  دنیکه در باز شد و مت رو پرت کردن داخل...با د زدم ی و من بلند شده بودم و توو اتاق کالفه قدم مهم گذشت  گهید  نیم30

 ...ارنشیب ی وضع نی که قراره باهمچ زدم ی...حدس مدمیکش ی مت آه تیوضع
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                               نیسو

اون معجون رو برامون آماده کرد و البته من شرطش رو   مز یدو روز ج  نیگذشته...توو ا مزیج شیپ  میکه اومد  ی روز از موقع  دو

کار خواست که اونم    انیرو بعد از پا روهامیاز ن یکیبوده و فقط گفتم   یچ مز یج هی نگفتم که شرط اصل اریقبول کردم...به سام

 کشتن بالدازار...بشه بعداز  یکه قراره چ دونم یم  خودمفقط  ی انگار قبول کرد حرفمو..ول

 اومدم...  رون ی از فکر ب یسام یصدا با

 من آماده ام...  ر یبگ  مزیبرو اون معجون رو از ج ایب نی:سواریسام

 ...در زدم و رفتم داخل...مزیو رفتم طرف اتاق ج دم یکش یآه

 .. یاون معجون رو بد  شهیم  می بر میخوایما م مزیج_

 کاغذ جلو روم ظاهر شد.. ه ی  دفعهیزد که  یاومد جلو و بشکن یلبخند مرموز  با

 .. ریامضا کن و معجون رو بگ  نوی:امزیج

 ه؟؟ یچ نیا_

  ی کار د یو درعوض بعداز کشتن بالدازار با  دمیقرداده..معجون رو بهت م  هی  نیکه فقط به حرفت اعتماد کنم...ا  ی:انتظار ندارمزیج

و خودت رو قتل عام   انتیباش تموم اطراف مطمئن  ی و انجام ند   یامضا کن نوی...ایرد که ازت خواستم و قبولش ک  یرو انجام بد 

 ... کنمیم

 ...دم یداشت که واقعا ازش ترس  ی اخرش لحن ترسناک ی ول گفتیحرفش رو با لبخند م  اول

که کنار کاغذ توو هوا مونده بود رو دستم گرفتم و اون برگه رو   یلرزون قلم ی دهنمو با سروصدا قورت دادما و با دست ها آب

 امضا کردم... 
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 بالدازار گفت  یو معجون رو به دستم داد و بعداز گفتن جا  د یراحت شد دوباره مرموز خند   الشیکه خ مزیج

 :بسالمت..مزیج

رو صورتم که   د یچک یدور شدم قطره اشک  قدم که از اتاق هی ...رونیبگم پشتمو بهش کردم و از اتاق رفتم ب  یز یچ نکه یا بدون

 کار احمقانه ام رو ...  نیبفهمه ا اریوجه سام  چیبزارم به ه د یپاکش کردم ...نبا عیسر
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که کنار در بود رو زدم که در    یبلند شد و دنبالم اومد...دکمه ا یحرف چی ه ی ...بمیگفتم که بر اریطرف هال رفتم و اروم به سام به

 ... میرفت رونیب  عیسر ی باز شد و از اون درخت لعنت 

 خوب نبود...  ادی...اونم انگار مثل من حالش زمیرفت یدر سکوت راه م اریسام با

ون رو  شونه ام بردارم و اون معج  یحوصله نداشتم کوله ام رو از رو  یرو گرفتم و معجون رو گذاشتم توو دستش...حت اریسام دست

 بزارم داخلش... 

 س یخوب ن ادیز شده؟؟حالتیچ نی:سواریسام

 ..نی..فقط دلتنگم همسین ی زینه چ_

 و گفت شک نکنه...دستشو انداخت دور کمرم  نیاز ا شتری هم زدم تا ب ی زور لبخند  به

 ...یلیدلتنگم ...خ   یلی:منم خاریسام

 بگم.. یز یکه توو گلوم بود نذاشت چ ی بغض ی نینگفتم... یزیچ

  نیبخاطر هم م یجنگل بود ه ی...وسط میفتیو صبح راه ب  م یجا بمون ه یگفت   اریشد و سام ک یهوا تار نکهیتا ا م یراه رفت یساعت چن

 .. اطراف رو بگردم. نیا کم یدادم  حی من نرفتم و ترج ی رفت باال ول اری...ساممیدرخت رو واسه استراحت انتخاب کرد یباال

زدنم ادامه   به قدم دنینوش  ن یخون از کوله دراوردم و درح سه یک  هیآروم باشم... کمیکنم و    یزیاز هرچ یکردم ذهنمو خال  یسع

 دادم... 
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آدم    یپا یصدا ی ..ولومد یپا م یبا دقت دور و برم رو نگاه کردم...صدا  ستادم ی...وادمیشن ییاطراف بود که صدا ط یبه مح حواسم

مشخص   یکیبه رنگ زرد توو تار  یدرخشان  ی چشم ها دفعه یشدم که  رهیخ یکیو با دقت به تار ومد ی که صدا م  ینبود...رفتم سمت

 واضح تر شد دهنم از تعجب باز موند...  افش یجلوتر اومد و ق یوقت   ی...ولرِیش  هی  دم یدنگاه کردم که  ی شتریشد...با دقت ب
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بود...باتعجب مسخ شده نگاش  ی معمول ر یش  هی بزرگتر از  یلیخ کلشی و ه دنیدرخشیداشت که م یی ز طالا یی هاش رگه ها الی

 .... فتهیداشت که باعث شد استرس توو جونم ب یابهت خاص هی که داشت،  یزیانگ  رتیح ییِبای...عالوه بر ز کردمیم

 زد.... دورم   یبهم و چرخ د یرس   نکه یآروم جلو اومد تا ا  آروم 

 هاش رو لمس کردم.... ال یجلو بردم و  د ی...باالخره از شوک خارج شدم و دستمو با تردستادی کرد و روبروم وا یآروم  غرش 

خوشم اومد بود و از چشماش  یلیکردم و نوازشش کردم...ازش خ  دایپ یشتر ینشون نداد جرات ب یواکنش خاص دم ید ی وقت

 ... فهمهیو م کنه یدرک م و یها فرق داره...انگار که همه چ ریش  ه یبا بق ی لیخ ر یش  نیکه ا  خوندمیم

 به کارم ادامه بدم... ذاشتیم  یحرکت چیه یو اونم ب   کردمیهمونطور نوازشش م یا  هیثان چن

به من نگاه   ی بود و با ترس و نگران ستادهی اونجا وا یکه اسممو صدا زد برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم...سام اریسام یصدا با

 ... کردیم

 باهامون نداره...  ی کار نینترس ا نجایا ای؟؟بیسام شدهیچ_

 بود رو برداشت و گفت  ر یبدن ش  ی اومد و اون دستم که رو کم ینزد تیعصبان با

 بترسم...واقعا خنده داره...  ر یش  ه ی:فک کن من از  اریسام

 کرد...  یکرد و غرش  انیرو نما ششین یهانگاه کرد و دندون  رهیبرگشت و با خشم به ش  بعدهم

 اخه.. نکارایا ی چ ی نیوسط من هاج و واج مونده بودم... نیبلند سر داد و به سرعت از ما دور شد...فقط ا یهم غرش  رهیش 

  یسام_

 اروم شدم...  یبزار وقت  ی دار  ینپرس ..نه اعصاب دارم نه حوصله...هرسئوال   یچ یاالن ه نیسو نی:بباریسام
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 بودم..  دهیند  ی رو عصبان  اریسام ی نجورینگفتم..واقعا تا حاال ا ی زیبستم و چ دهنمو
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                              اریسام

 !! ومد یخواب به چشمم م گه یمگه من د ی درخت که بخوابه ول ی رفت رو نیسو

گر و بدتر از    له یح ی لی.....اون خکردیم  وونمی فکرش هم د  ینه...نه نننههه...حت ی ....وانیاومده دنبال سو ی نیچرا...چرا برگشته... اخه

 ...کردیم وونم ید  رهیتا قدرت هاش رو بگ   ارهیبنیسر سو ییبخواد بال نکه یفکر ا ی...حتبالدازاره

...اون  گرفتمیبودن تا ازشون کمک م نجایاروم شم...کاش حداقل ساشا و مت ا یتا کم دم یکش یق یبستم و نفس عم چشمامو

و مشتمو با تموم قدرت به   دم یاز سر خشم کش یاد یخواهرم فر ی ادآوری .....با گهید  نهیخواهرمو به کشتن داد حاال نوبت سو یعوض

 زدم....  می درخت کنار

___________________________________ 

                              مت

هنوزم   یول   گذرهیم  انیدو روز از اون جر نکه ی...باافرستادمی احمق لعنت م یو به بالدازار و اون آرزو  دم یچیپیدرد به خودم م با

آشغال دختر برادر بالدازار بوده...برادر    یکه آرزو  دمیبالدازار...فهم ش ی....اون روز سربازه منو برد پکنهیتموم تن و بدنم درد م

شده....از صحبت   شرفش یب ی عمو نیحاال دخترش مثل ا ی صفت نبود ول طانیبود و برعکس بالدازار اصال ش  ام خون آش  هیبالدازار 

هس   نیکه سو  ییجا خواستنی از قصر رفتن...ازم م اریتوو دام با سام  فتهیب نکه یو قبل ا فتاده ی ن نایا ری گ ن یکه سو دمیهاشون فهم

 تونستن شکنجه ام کردن...   ییتوو گوششون نرفت و تا جا دونمینم تم ...هرچقدر هم گف دونستمیخب نم یولرو بهشون بگم 

  ع یسر یلی اون خون آشامه خچون  یرو بردن و بدتر از من برگردوندش ول  اکو یهم د روزیهم آوردنم انداختن توو سلول و د بعد 

 خوب شد....

توو خودش فرو رفته    قایفرستادم.... به ساشا نگاه کردم که عم ایبه اون عوض ی بدنم درد گرفت و دوباره لعنتخوردم که  یتکون

باهامون حرف بزنه....البته بهش   ادیم شیپکم  ی لیشده و خ ر یکرده گوشه گ کاریچ ن یبا سو د یبه خودش اومد و فهم ی بود...از وقت

 توو چشماش نگاه کنم.... ی چجور دم یرو د  نیروز دوباره سو  ه یاگه  دونمینم گه ید  صه...من خودم هم به شخدمیحق م
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 زحمت خودمو کشوندم کنارش و دستش رو گرفتم توو دستم... به

 ساشا _

 :هوم؟ساشا

 ی ناراحت نباش  شهیم_

 سوزوند.. گرمو یکه ج  د یکش یآه

 ..ینی ...االن کجاس نمیگ سومت..دلتنگم...دلتن شهی:نه نمساشا

 نگام کرد و گفت  یبا نگران دفعه یبگم که  ی زیچ خواستم

بهش خورده باشه   ریاون ت  ای ش یافتاده باشه توو اون آت نی...اگه سویاتفاق افتاده باشن چ  دم یکه د  یی رای:مت اگه اون تصوساشا

 ...یچ

  ینگفتم و فقط تونستم بکشمش توو بغلم...حرف یز ی...چدمیکه از چشمش افتاد رو د ی با درد بست و من قطره اشک چشماشو

 ... کشهیم یبفهمم ساشا داره چه درد  تونم یم  یعاشق نشدم ول ی نجوریواسه اروم کردنش نداشتم...من تاحاال ا

ها متوجه شدن...خواستن هق هق ساشا کم کم اوج گرفت که بچه  ی ...صدایبه سر ما آورد  یچ ن یلعنتت کنه آرزو که بب خدا

 .... س یبگن که نذاشتم و اروم لب زدم که االن وقتش ن یزیچ

 اومده...   نیسر سو گه ید  ییچه بال نیداغون شده بب  ینجور ی...اگه ساشا ا ی ....هکردیاروم م ی جوریاون درد توو دلش رو  د یبا ساشا

پشت   واریروزا به د  ن یو بازم مثل همه ا  د یکش  رونیکرد و بعد خودشو از بغلم ب ه ی گر کم یتوو همون حالت  ی ا قه یچن دق ساشا

 داد و چشماش رو بست....   ه یسرش تک

__________________________________ 

                            نیسو

 خون داد دستم و گفت  سه یک هی...دارشدمیب  ی دست سام ی با تکونا صبح

 ... گهید م یفتی راه ب د یور با بخ نوی زود ا نی:سواریسام
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 گفتم و شروع به خوردن خون کردم.....  یباشه ا  ی جیگ با
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 ... دمیپر نییخوردن خون بلند شدم و از درخت پا بعد 

 م؟؟ی..چقدر مونده تا برس یسام گمیم_

 بهش انداخت بعد گفت  ینقشه رو از کوله درآورد و نگاه اریسام

 فاصله داره...   نجایروز باا  هی  بای...تقردهیجنگل الف ها و جنگل سف نیب ییجا ه یکه بالدازار اونجاس  ی:مکاناریسام

 متفکر گفت یا  افهینقشه رو برگردوند توو کوله و با ق بعدهم

 .. بهیواسم عج یلیخ  یز یچ هی  نیسو ی :ول اریسام

 !؟؟یچ_

ما هستن...واسم سئواله که بالدازار چرا اونجا رو انتخاب    یایپاک دن یاز مکان ها بایتقر د یجنگل الف ها و جنگل سف نی:بباریسام

 ... کردنیحتما بهش  کمک م ید ی پل ی روهای،افراد ن د یپل یطرف مکان ها رفتیکرده...اگه م

 کرده...   یکار  نی...حرفاش درست بود واقعا چرا بالدازار همچکردمیدقت به حرفاش گوش م با

مکان   رسهیکه به فکرش م   ییجا نیدنبال بالدازاره اول  یبهش نرسه...اخه هرک یرفته اونجا تا دست کس د ی..شایسام گمیخب م_

 ادامه بده...  فش یکث  یهم رفته اونجا تا پنهون بمونم و به کارا نی...پس ادهیپل یها

 احتماله ... ه ی نم ی:اوهوم ااریسام

 ... میبه راه رفتنمون ادامه داد نگفت و  ی زیچ گه یهم د ینگفتم...سام ی زیتکون دادم و چ یسر

بالدازار احمق با خودش   ن یا دونمیکشوندن من به اونجا گرفته...فقط نم ی بهم گفت بالدازار االن دنبالمه و دوستامم برا مزیج

 نبود که هنوز سردرگم مونده بودم.... مزیکنم...اگه ج دایجاش رو پ د یبا ی نگفته من چجور
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  شه،چون یباشن کارم سخت م  اد ی....اگه افرادش زارمینداشته باشه تا راحت بتونم دخلش رو ب یادی دعا کنم که افراد ز  د یبا فقط 

ا بالدازار برام  توان مقابله ب گه یو د دمی رو از دست م م یاستفاده کنم انرژ روهام یاز ن  ادهم یاستفاده کنم و اگه ز روهام یاز ن د یبا

 .... مونهینم
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 شه...  یشه..اگه اونجور ی نجوریاگه ا گمیاگه ها شده...همش م هیمن االن برپا ه ی کل زندگ هوووف

 مزخرف خسته شدم...تند تند سرمو تکون دادم تا مثال اون فکرا از ذهنم دور شن....   یفکرا  نیاز ا گهید

چن   نیهم شدم توو ا وونه یکنم واال د کاری...خو چرهیداره کنارش راه م ی عقب افتاده ذهن ه یکه انگار  کرد ینگام م یجور اریسام

 ... کردنیجمعش م مارستانیاز توو ت د یمن بود االن با  یجا ی وقت...هرک

  دمیکه د  یز یبا چ یآوردم ول  نییدور مچ پام حلقه شد...سرمو اروم پا ی زی حس کردم چ دفعهیفکرام غرق شده بودم که   توو 

 مانند پام رو گرفته بود...   یدست استخون هیبلند شد... غمیج یصدا

شدم و به داخل   دهیکش  نییبه پا دفعهیبگم که  ی زیاونم مثل من گرفتار شده...خواستم چ دم یبا ترس نگاه کردم که د اریسام به

که حس کردم چشمام رو باز کردم و   یرطوبت  ی...با بو دمیکش غ یفرو رفتم...با ترس چشمام رو محکم بستم و از ته دل ج نیزم

 برداشتم... دنیکش  غی دست از ج

 کس نبود...   چیو ه  یچیگودال و ه ه یتوو  م یبود افتاده

 ... زدیو حالم رو بهم م  ومد ی م ی بد  یبو

 گه یکجاس د نجایا یسام_

 نیریز  ی ای:کشوندنمون به دناریسام

 گرد شده نگاهش کردم و گفتم  یباچشما

 !! ه؟ی چه کوفت گهید  نیریز یایهااااا؟!!دن_

 نجا یارواحه ا یای:دناریسام
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 ..اریبغل سام دم یپر عی زدم و سر  ی غیحرفش ج نیا دنیشن با

 ... دمیترس یاز جن و روح به حد مرگ م ی...من از بچگ میبر نجا یاز ا ا یتوروخدا ب یسام_

 کرد و منو به خودش فشرد و گفت   یخنده ا تک

 ... میکنیم دایپ نجایرفتن از ا ی برا ی راه هی:نترس اریسام

 ها باشن... ی کینزد نیعالم روح هم  هی فکر نکنم ممکنه   نیکردم به ا  یرو بستم و سع چشمام

 منو از خودش جدا کرد و گفت  یسام

 ..میکن   دایرو پ نجایا ی فرمانروا می بتون د یگودال شا ن یا رونی...برونیب م یبر د یاز گودال با وارای د  نیبه کمک ا نی:سواریسام
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 !! م؟یبر نجا یما از ا زارهیم ی نیشه؟یم یچ  میکن دای خب اگه فرمانرواشون رو پ_

 ... میکنیم  یفکر  هیبعد واسه اون موقع   م یکن داش یحاال بزار پ دونمی:نماریسام

 .. امیباش پس اول تو برو من پشت سرت م_

و منم  پشت  سرش رفتم...واقعا دردسرا پشت سرهم دارن واسه   دمیکش  ی قی تکون داد و شروع کرد به باال رفتن...نفس عم یسر

 ... انیم چاره یمن ب

____________________________________ 

                              کیما

 چشمام رو بستم...  عی با هجوم نور به سمتم سر یام چشمام رو باز کردم...ول  نهیاحساس درد توو قفسه س  با

اتاق بودم و کارن رو   هی نکرد...به اطرافم نگاه کردم...توو  تمی تر بود و نور اذ  یبرام عاد  ندفعه یچشمام رو باز کردم ا قهی چن دق بعد 

  ادم یهم  یزی و چ کرد ی...همه وجودم درد مکردمیمو نگاه ماطراف یکنار من نشسته بود و چشماش رو بسته بود...با گنگ  ی صندل هی

 ... کنمیم کاریچ نجایا ای چرا درد دارم  نکهی...اومد ینم
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 ...یچیه  ی .. ولشدهیکه چ ارم یب اد یکردم به   یهزار زحمت بلند شدم و رو تخت نشستم و سع با

 کارن_

 بلندتر صداش زدم..  ندفعه ینداد که ا یجواب

 کارررننن_

اومد طرفم و   ع یو سر د یاز جاش پر دفعهیکه انگار سرحال شد  ه یترس چشماش رو باز کرد و گنگ بهم نگاه کرد...بعد چن ثان با

 به هوا رفت...  ادم یمحکم بغلم کرد و فشارم داد که فر

 .. کنهیهمه جام درد م  ی ...روانیکن یم کاریکارن چ_

 نداد و با خنده گفت  تیحرفم اهم به

 پسر..  ی:پس باالخره به هوش اومد کارن

 و گفتم  دم یکش یآه

 .. ادینم ادمی ی چیه شده؟؟من یکارن چ_

 ؟؟ یخورد  ریکه ت  اد ینم ادت ی ینی :وا کارن

 ت.. ر؟؟چه یت_

 اومد...  ادم ی ی بعد همه چ ی ا هی توو ذهنم شکل گرفت و ثان ی ریتصاو دفعهیادامه ندادم چون  حرفمو

 کارن ...گرفتنشون؟  یواااا_

 کرد و گفت    یا خنده

 کنن..  ت یقراره سالخ را ی:نه بابا فرار کردن...بعدشم تو به فکر اونا نباش..فعال به فکر خودت باش که پدرت و وزکارن

 گرد شده از تعجبم گفتم  یچشما با

 !! یییکنن!!!!سالخ کارمیچ_

 و گفت د یخند  بازم
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 .. کننیم دتی..فک کنم تبع نیازت عصبان ی لیخ یکردم ول  ی رو شوخ ی:سالخکارن
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 ...جدا شدن از گله و خانواده...هوووف.. سین نهیگرگ  هی واسه   د یبدتر از تبع یچیچشمام رو بستم...ه ی کالفگ  با

 کنن؟!! دم یکنم کارن؟؟بمونم و بزارم تبع کاریچ د یحاال من با_

 گفت   ی آروم ی و با صدا  د یجلو کش  کم یکرد و خودش رو  یاخم

تا نگهبان  6االن..پدرت پشت در اتاق رو   میهم ندار یراه فرار  کیما ی کنن ول دتیتبع  زارمی:معلومه که نه..نمکارن

 ..یفرار کن  ی تونیوجه نم  چیکرده..به ه  شتریب ی لیدورتادور قصر رو خ یگذاشته...نگهبان ها

 گفتم   یدهنمو با سروصدا قورت دادم و با نگران آب

 ...ارنی دخلمو م ع یکنم کارن...اونا اگه بفهمن من به هوش اومدم که سر کاریچ د یس من باپ_

 گفت   یآروم  یل یخ یانداخت و بعد با صدا یبه در نگاه ینگران با

 ..کیما می راه دار ه ی:فقط کارن

 ؟؟ یچه راه_

  ی کن  یاالن نقش باز ی تونیتخته سنگ خورد...تو م هی و سرت به   نیزم ی محکم خورد ی لیبهت خورد و خ ر یت ی تو وقت نی:ببکارن

  گهیکه د  کنمیکنن...اونموقع منم وانمود م هتی...اوناهم اجبارا صبر کنن تا حافظه ات برگرده بعد تنبیگرفت یکه مثال فراموش 

و راحت شد باهم  از حافظه مثال ناقص ت الشون یبدم..بعد چن روز که خ ت یممکنه من فرار ه به کارت ندارم تا شک نکنن ک یکار

 ... می کنیفرار م

و    د یکامل تبع  یرو تا زمان بهبود  ماریب  نه یگرگ  هی هس که  یقانون  هی  نجای..چون اسین  یدقت به حرفاش گوش دادم...بد فکر با

 .. مونهیم یمشکل  هی  ی ....ولکننینم ه یتنب

 د یبا کاریپزشک قصر رو چ ی ...ولمیبد  بی رو فر ه یپدرم و بق میبتون د ی..ما شایدقت نکرد  یموضوع  ه یکارن فک کنم تو به   یول_

 .. کنمیم ی که من دارم نقش باز  فهمهی م م؟؟اون یبکن
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 دوست ما بود..  ن یبهتر یزمان ه ی نجا یکه پزشک ا  ی:نگران اون نباش...فراموش کرد کارن

 بود...  یزمان  هی  یگ یم  یخوبه دار _

 ... میوقتش رو ندار گه یچون د م یستیباهم ن ادی:خب االن هم هست..فقط مثل اون موقع ها زکارن

 باال انداختم و گفتم  ی ا شونه

 ..گهی د  یکن یم کاریچ نمیباش بب_

 زد و بلند شد..  یلبخند 

 ... شهینقشت شروع م گه ی...حواست باشه از االن دیرو خبر کنم به هوش اومد  هی بق رم ی:من م کارن

 زدم و گفتم طنتیبا ش  یلبخند 

 راحت.. التیخ_
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کردنم خوب بود و اگه   ی نقش باز شهیبزنم...هم  ی جیکردم خودمو به گ   یو سع دمیرفت ...رو تخت دراز کش رون یاز اتاق ب کارن

 ... شدمیموفق م گریباز ه یانسان بودم حتما 

  توو زم یترس بر  یردم کمک ی به در خورد و باز شد...خب از االن شروع شد...پدرم به همراه وزرا داخل اومدن...سع ی تقه ا نیم پنج

 چشمام و نگاهشون کردم... 

 تخت و نشست... ک یاومد نزد پدرم

 ک؟ یما ی:خوبالکس

 لرزون گفتم   یبه کارن انداختم و با صدا ینگاه یگنگ  با

 ه؟؟ ی ک کیما_

 ابروش رو داد باال و به کارن نگاه کرد و گفت  ه ی پدرم
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 اسمش رو هم فراموش کرده؟!!  ینی:الکس

 ... نمیرو بب  شیاریاومدم شما رو خبر کردم..نموندم که سطح هوش  عی سرورم...تا به هوش اومد من سر نطوره ی:ظاهرا که همکارن

 ... نجایا نیاری..پزشک رو بسین ی:مورد الکس

 .رفت.. رون یچشم گفتن از اتاق ب هی زد با  ی به کارن نگاه کردم که لبخند محو یرچشمیز

___________________________________ 

                          نیسو

 .. دادیگند م  یبود که بو  کیتونل تار هیگودال فقط    رونی..بمیو خودمون رو به باال رسوند   می رفت رونیزحمت از اون گودال ب به

 یسام گمایم_

 :جانماریسام

 باال.. م یهم بر ی ..خب همونجورنییپا میشد  ده یکش ی ما چجور_

 ...رون یبفرستنمون ب تونن یم نجای ...فقط افراد ا شهی:نماریسام

 گفتم ی کردم و با کالفگ  یاخم

 .. رونیب می بزاره بر تام یمعامله کن من یاهر هیبا   د یهووووف...حاال باز حتما با_

 داره..   یپادشاه خوب گنی...م دمیشن نیریز ی ایراجب دن یل یبه معامله باشه...خ یاز ی:فک نکنم ناریسام

 خداکنه.._

 نگفت...دستمو محکم گرفت و راه افتاد به طرف اون تونل...  ی زیو چ د یخند 

 

#part209 

 

  ه یکه   کردمی فکرش رو هم نم  چوقتیدر داشت....ه  هی که فقط  مید یاتاق رس  ه یمثل  یی جا هی کردن اون تونل مزخرف به  یط بعد 

 وجود داشته باشه...   نیزم  ریهم ز ایدن
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 کرد ..  دن یشروع به لرز رپامونیز  ن یکه زم  شد یچ دفعهی دونمی نم یراه افتاد طرف اون در،ول  اطیاروم با احت یلیخ یمسا

  دفعهیبعد همونطور که  هی... چن ثانشد یم  شتریب  نیبه اطرافم نگاه کردم...هر لحظه لرزش زم یرو گرفتم و با نگران اریسام محکم

 هم قطع شد.. یا  دفعهیشروع شد همونطور  ن یلرزش زم

 شده بود....  ج یاونم مثل من گ ی بگه ول یز یاون چ د ینگاه کردم تا شا ی تعجب به سام با

 مانع حرف زدنم شد.. ییبگم که صدا ی زیچ خواستم

 ن؟ یخوایم یچ نجای:اصدا

با  ی...ساماری بغل سام دمیچشمام گرد شد و پر روحه نکه ینبود...با فکر ا یکس  یول م یدور اتاق رو نگاه کرد  یتعجب من و سام با

 گفت   د یترد

 ن؟یهست یک شمام یبدون  شهی:م اریسام

 .. نیکنیم کاریچ نجای..پس انی ستیمن ن یای...شما اهل دننی ریز یای...پادشاه دننی:زصدا

که افراد شما   می رفتیتوو جنگل راه م میملکه خون آشام هاست...ما داشت ل یدختر هم آر نیو ا ارمی..من سامنی:خوشبختم زاریسام

 ... نجایا دن یمارو کش

 اومد...  رون یآروم ب  یا افه یساله با ق35حدودا یبعد اون در روبرومون باز شد و مرد  یا ه ینگفت و ثان ی زیچ نیز

 آرومش طرف من اومد و گفت  ی قدم ها با

 ..کننیم  طنتیاز حد ش  یادی افرادم...ز ی احترام ی بابت ب خوامیمعذرت م ن یو همچن یافسانه ا  لِی:خوشبختم آر نیز

 نگفتم...   یز یزدم و چ ی زور لبخند  به

 !! م؟ی بر رونیب نجا یکه ما از ا یکمکمون کن  شهی:ماریسام

 من...  یا یدن  یارزشمنده برا  ی لیخ رسهیکه به نظر م خوام یم  یزیچ ه ی :اوه البته فقط ازتون نیز

 تعجب گفتم  با

 !!! ؟یخوا یم یچ_

 گردنم اشاره کرد و گفت   به
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 ...یکه گردنت انداخت ی ری:اون زنجنیز

 بتونم بگذرم...  نیگردنبند ساشا آه از نهادم بلند شد...من عمرا از ا دن یتعجب به گردنم نگاه کردم که با د با

 رو توو مشتم گرفتم و بااخم گفتم   گردنبند 

 معامله کنم...  تونمینم نویمن ا_
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 زد  و گفت  یاعصاب خوردکن  لبخند 

 .. نیبر فرستمتونیم نیبا خودتونه...اونو بد  می:تصمنیز

 باال انداخت و برگشت سمت همون در...  ی الیخیبا ب یشونه ا بعدهم

 و گفتم   یبرگشتم سمت سام تیاعصبان با

 خوبه..  ی که گفت  هیهمون نیا_

 به خودش گرفت و گفت  یبامزه ا  افهیق

 خوبه که...  گفتنی:واال همه ماریسام

 نثارش کردم...  یشعوریخندم گرفت و ب افشیق از

 ؟؟ یبرداشت یتو گردنبند ساشا رو ک نی:سواریسام

 ... کهیمرت ن یبدم به ا نو یا خوامیمن نم  یدنبال خنجر از توو اتاقش برداشتم...سام میبر  میخواستیکه م  یهمون شب_

 نگام کرد و گفت  یدرموندگ  با

 .... نجاس یاون تنها راه واسه رفتن ما از ا نیسو ی:ولاریسام

 گفتم   تیکردم و با جد  یاخم
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 ... دمشیمن نم  ینه سام_

 نیسو م یکن کاری:پس ما چاریسام

 گفتم  ی کالفگ  با

 .. دونممممیبخدا نم دونمینم_

 توو ذهنم زده شد...  ی جرقه ا دفعهیرو گرفتم دستم و بهش نگاه کردم که   گردنبند 

 با ارزش تره...  ی لیاون انگشتر خ یچون باارزشه ول  خواد یگردنبند رو م نیا ن یخودشه...ز آره

 رو باز کردم...  پش یشونه ام برداشتم و ز ی کوله ام رو از رو عیسر

از اتاق پدر و مادرم برداشته   شیخورد که چن وقت پ یکردم...چشمم به اون انگشتر ی ر و خال لش یو وسا نیزم  یرو  نشستم

 بلند شدم  و به طرف در رفتم..  یبرداشتمش و با خوشحال عی بودم،سر

 و در زدم...بگه که بهش محلت ندادم  یز یخواست چ کرد یکه با تعجب به حرکات من نگاه م یسام

 و در رو باز کردم و داخل رفتم...  دمیکش  یقی بود که برم داخل...نفس عم ن یز یبعد صدا هیثان چن
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 تخت داشت که از جنس چوب بود...   هی ...فقط کیکوچ   یاتاق بود ول هی  اونجاهم

 داشته باشه...  یباالتر ی لیارزش خ کنمیدارم که فک م  یز یچ هی  یبهت بدم ول  تونمیمن گردنبندم رو نم نیز_

 ابروش رو باال داد و گفت یتا  هی

 ه؟؟ ی: اون چنیز

 رفتم و انگشتر رو بهش نشون دادم که چشماش برق زد...بلند شد و اومد از دستم گرفت و با لبخند گفت  جلو

 باارزشتره..  یلیخ نی :فک نکن..مطمئن باش انیز

 چشمام سبز شد...معجون جلو  هی  دفعهیزد که  ی هم بشکن بعد 
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 دستم و گفت   دادش 

 ...زی عز لیدارم برات آر ت یموفق یبه جنگل..درضمن آرزو  گردونتونی..برمنیبخور نوی:انیز

 ممنون.._

دادم و کوله ام رو از دستش گرفتم    لشیتحو ی...منم لبخند کردیکه داشت با لبخند نگام م دم یرو پشت سرم د اریکه سام  برگشتم

 خورد...  یهم از دستم گرفت و کم یاز اون معجون رو خوردم...سام ی و کم

 دوباره چشمام رو باز کردم توو جنگل بودم....  ی افتادم...چشمام ناخوداگاه بسته شد و وقت نیرفت و به زم جیگبعد سرم  یا  هیثان

...از  میاز اون محوطه دور شد  ع یسر یلیو خ م یتکوند  ی رگشته بود ..لباسامون رو کمهم ب یزدم و از جام بلند شدم...سام  یلبخند 

 ... نیینبود دوباره مارو بکشن اون پا د یخل و چال بع نیا

 گفت   یتوو بغلش و با خوشحال د یمنو کش   اریسام دفعهیتکوندن خاک لباسام بودم که  درحال

 ت مادرت الزممون شه... به ذهنت اومد که ممکنه از اون جواهرا ی:چجوراریسام

 اع اونا واسه مادرم بودن؟؟!! _

 ... شیاز جواهرات مادرت برداشت دم یفهم دمی:اره اون انگشتر رو که داریسام

 که الزممه فقط ازش خوشم اومد برداشتمش... ومد ی به ذهنم ن_

 :اها خوبه باز نجاتمون داد... اریسام

 اوهوم... _

 دادم....  حینگفت و منم فعال سکوت رو ترج یز یچ گهید
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جنگل   نیا نیداد خودمونو به ساکن حیترج  ی...ساممید یباالخره به جنگل الف ها رس  دن ییساعت بدون استراحت دو8بعد   حدودا

 ... میهست یکی از افراد تار یکه ماهم جزئ   نهیچون تفکر اونا ا مینشون ند 
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از پشت سرمون مارو اجبار به توقف   ییصدا نکهیتاا   م یموفق هم شد  بای و تقر می بدون سروصدا از اون جنگل عبور کن میکرد  یسع

 کرد... 

چوب گرفته دستش و با اخم   ه ی مانند  زی ت یخوشگل و با گوش ها  یلیدختر خ ه ی دم یبرگشتم پشت سرم رو نگاه کردم که د آروم 

 زل زده به ما.....

 بهم گفت  تیبا عصبان  یخنده....سام ر یچوبش خندم گرفت و بلند زدم ز دنید با

 چه مرگت شد تو؟ نی:سواریسام

 چوب مثال بزنه...  هی ما رو با  خوادیم نیا یسام_

 بست و گفت  ی چشماش رو با کالفگ  یسام

 ...سی ن ی چوب معمول ه یوب از ظاهرش هم معلومه خنگ نباش ...اون چ نقدریا نی:سواریسام

 اخم داد....  ه ی کم کم خندم قطع شد و جاش رو به   یحرف سام نیباا

 ن؟؟یکنی م کاری:توو جنگل ما چدختر

 ..مینداشت ی ..با شما و جنگلتون کارمیشد یفقط رد م م یما داشت نی:بباریسام

 زد و گفت  یپوزخند  دختره 

 باور کنم؟؟!! ی :انتظار داردختر

 جوابش رو بده و خودم گفتم  یسام نذاشتم

 نکن و برگرد خونتون ..  یوراج  ی...پس الکمیبد  ی حیکوچولو توض  یبه تو م ینیبینم ی لیما دل نیبب_

 :اگه برنگردم؟؟ دختر

 لبم و گفتم   یاومد رو  یمرموز  لبخند 

 برگرده .. د یاونموقع جنازت با_

حرفا بود ..حتما فکر کرده من اهل کشتنش   نیگستاخ تر از ا  ینفسش قطع شد ول ی ا هی و ثان د یحرفم حس کردم که ترس  نیباا

 محتاجشم.. دایوقته لذت کشتن رو نداشتمو االن شد   یل یکه خ دونه ی..نم ستمین
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 آروم کنار گوشم گفت   اریسام

 ..رونیتوو سرت هس رو بنداز ب  ی لطفا اون فکر نی:سواریسام

 ...تونمینم_

 اون دختر شدم و گفتم  کیشدم و چن قدم نزد  یسام الیخیب

 از جلو چشمام... یتا گمش ی فرصت دار گه یبار د هی_

 رو طرفم گرفت و گفت چوبش

 :و اگه نشم؟؟ دختر

 گفتم    یالیخیب با

 .. گهید  یخودت خواست_
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 چشم بهم زدن پشت سرش بودم و گردنش رو گرفتم... ه ی توو 

 خدافظ کوچولو.. _

...با  کردینم ی حرکت چ یو ه  کردیفقط با تعجب بهم نگاه م اری...سامنیگردنش رو شکستم و پرتش کردم رو زم ع یهم سر بعد 

 ترس بهم نگاه کرد... جلو چشمش زدم که به خودش اومد با   یرفتم...بشکن یجنازه رد شدم و به طرف سام یاز رو  یالیخیب

 نشده..  داش یپ یتا باز کس گه ید م یبر ا یچته ب یسام_

 بازوم رو گرفت و گفت  ت یتازه به خودش اومد که با عصبان انگار اریسام

 ..شیهااااا....چرا کشت ی کرد ی تو چه غلط نی:سواریسام

 و گفتم   رونی ب دمیرو از دستش کش بازوم

 ... کشتنیزبون نفهم ها مارو م نیاونوقت ا سشونییر شی پ برد یاون مارو م کشتمشی بس کن لطفا..اگه نم یسام_
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 باال انداختم و دنبالش رفتم....  ی و بدون توجه به من از کنارم رد شد و رفت...شونه ا د یکش  یق یعم نفس

 ؟؟ یاالن ازم ناراحت یسام_

 فقط سکوت بود...  جوابش

 .. یاها پس قهر_

 .... رفتیشده بود و راه م رهیتفاوت به جلو خ  ینگفت و ب  ی چیه بازم

قطره   هی  یحت ره یاون احمق مارو بگ  ی خون برداشتم و خوردم ...مطمئنن وقت سه یک ه ی ..شهیاصن وللش خودش درست م هووووف 

توو   گه یبار د هی رو  مید یکش  یبا سام مزیتوو خونه ج  شیکه دو روز پ ی کنه....نقشه ا  فمون یضع یتا حساب ده یخون هم بهمون نم

 ذهنم مرور کردم.... 

پس قبل   میبش ف یتا ضع کنه یم مونیچن روز زندان ایو چن ساعت  ره یگ یگفت که بالدازار حتما مارو م مز یج مید یرس  ی وقت

  نیا ی خنجر ال یپارچه گذاشت و داد بهم و گفت وقت  هی  ی....خنجر رو هم المی کن ه یتا حد امکان تغذ   د یبه اونجا حتما با دنیرس 

بالدازار مارو    ی به اون معجون آغشته کنم...وقت د یبه اونجا با دنی...خنجر رو قبل رس نتشیبب تونهیجز خودت نم ی پارچه اس کس

 .... کشهیاون مارو م گه یهمون موقع کارش تموم کنم...چون اگه نکشمش اونموقع د د یخودش با ش یبرد پ
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خنجر ،واسه    غه یت  یمعجون رو  یقطره ها  ختن یکردم....با ر  یخنجر خال ی آوردم و معجون رو رو رون یخنجر رو از کوله ب عیسر

و گذاشتمش توو   دمش یچیهمون پارچه پ ی ال عیبرگشت...سر شیرنگ خنجر عوض شد و بعد به حالت عاد  هیچن ثان

نگاه    یدرخت گذاشتم و به سام  هی ...پس کوله رو کنار  خورد یبه دردم نم وو ت  نیا یز یچ گهینگاه کردم...د ه یرو  فم ی لباسم...داخل ک

 ... کردیبود و بااخم نگام م ستاده یکردم که کنارم وا

 رو نداشتم...رفتم طرفش و بغلش کردم...  ش یطاقت اخم و دلخور گهیتر شد...د ظ یبهش زدم که اخمش غل یلبخند 

 رو نکشم..  یگناه  یآدم ب  چیه گه ید  دمیقول م  ی...اگه باهام قهر نباش یسام_

 گفت    هی شد...بعد چن ثان رهیو توو چشمام خ  رون یب دمیاز بغلش کش یحرف چیه بدون

 ؟ یزن یقولت که نم ری:زاریسام
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 زدم و گفتم    یلبخند 

 .. چوقتیه_

 ... یبهم زد و گفت آشت یمتقابال لبخند  اونم

 که نرفتم و گفتم    فتهی نگفتم ...اونم کوله اش رو گذاشت کنار کوله منو دستم رو گرفت و خواست راه ب یز یو چ دمیخند 

 ...میبه بچه ها برسون م یتونیم مشونیخون مونده هنوزبه نظرت اگه بردار سهیچن تا ک یسام_

 ... دارمشونیباشه برم  یگ یحاال که تو م  یبهشون...ول میبرسون  م ی:فک نکنم بتوناریسام

 ..... میو اومد طرفم و راه افتاد  یخون رو گذاشت توو کوله خال ی ها سهیکوله خودش رو گذاشت توو کوله من وک  لیو وسا رفت

 از بدنم عبور کرد...  یا  یمرز عبور کردم و موج منف   هی که حس کردم از  م یبرنداشته بود شتر یچن قدم ب هنوز

 اونم مثل من شده بود و انگار اونم حسش کرده بود...  افهینگاه کردم...ق یو به سام دمیکش  یق یعم نفس

 باشه که بالدازار واسه خودش درست کرده....  ی مرز د یبا  نیشک ا یب

 ...مید یمطمئنم رس  یسام_

 :هوممماریسام

 و از حال رفت...  نیافتاد رو زم دفعه ی ی برداشت ول ی محکم گرفت و قدم دستمو

 فرو رفتم....  یک یتار یا یافتادم و به دن د یچی که توو سرم پ  یتعجب بهش نگاه کردم که منم با درد  با
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                               ساشا

 ... گهیکسل کننده شده بود د  یل یاقعا خ...و م یکردینگاه م گه یو به هم د  میداده بود  هیتک  واریهرروز هممون به د مثل

 و گفت  د یکش  یآه  اکوید
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 ... میافتاد ر یگ نجا یچن روزه ا سی...اصال معلوم نگهی:بچه ها واقعا خسته شدم داکوید

 کرد....   شهیم کاریچ یول  می:هممون خسته شد مت

که در اتاق رو باز کردن و دو نفر رو    میخودمون بود یهممون توو حال و هوا ی ا قه ی نگفتن...چن دق یز یچ گه یو د دن یکش یآه

 پرت کردن داخل و در رو بستن....

 ... نیک  مینیبب شد یبودن ..صورتشون سمت ما نبود و نم  هوش یدوتا انگار ب  اون

 حبس شد.... نمینفسم توو س  دمیکه د  یکس  دنیبرگردوند که با د  ویکیطرفشون رفت و  متبه 

  یکار ش یبه آدم کنار یمونده بودن و کس  اری..بچه ها همه مات سامباشه  نیسو شه یم شیاون...اون کنار ی نیبود.. رایسام

مدت   نیاشک توو چشمام جمع شد....باورش سخت بود که بعد ا نیسو  دنیرفتم که با د یکیبلند شدم و کنار اون   عینداشت...سر

 ... یییمرس  ایداخدا...خ یاالن عشقم جلو چشمام بود...وا

 ... هیگر  ریرو توو بغلم گرفتم و زدم ز  نی....سود یهم از چشمم چک یکه زدم قطره اشک  یلبخند  همراه

به طرفم   عی و سر  دنیکش  یغیج نیسو دنیهق هق من به خودشون اومدن بهم نگاه کردن ...اوناهم با د  ی ها که با صدا بچه

حاضر نبودم که از خودم دورش   یوجه چی به ه گه یرو محکم به خودم چسبونده بودم و ول کنش نبودم...د ن یمن سو ی اومدن ول

 کنم... 

 صورت ماهش...  یرو  ختن یریاشکم م یو قطره ها فرستادم ی هام م هی تموم وجود عطر تنش رو به ر با

که با تکون خوردن چشماش اشکام بند   ختمیریرو توو بغلم گرفته بودم و اشک م  نیچن ساعت بود که سو ای قه ی چن دق دونمینم

 اومد...

  ومده ین ادش یهنوز  باز موند....انگار  کمیبانمک شد...چشماش گرد شد و دهنش  یلی خ افشیق د یچشماش رو باز کرد و منو د ی وقت

 افتاده...  یبود که چه اتفاق 

 :ساشا...نیسو

 توو صدام و گفتم   ختمیزدم و تموم عشقم رو ر  یلبخند 

 جان ساشا..._
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                                نیسو

 ...اشکام روونه شد و ساشا رو محکم بغل کردم  اریاخت ی ....بنمیب یکه دارم ساشا رو م شد یباورم نم اصال

 بگم و زبونم بند اومده بود....  تونستمینم یچیه

 و اشکام رو پاک کرد و گفت  رون یب د یساشا منو از بغلش کش ه یچن ثان بعد 

 ... گهینکن د ه یگر  نمینکن...سو ه یگر گهی..دسی:هساشا

 ...خوادیافتادم...آرزو...ساشا اون رو م ی زی چ ادهیرو گونش بزنم که  ی شدم و خواستم بوسه ا رهیچشماش خ توو 

 چشمام رو ازش گرفتم و از جام بلند شدم..  ناراحت

 با تعجب بهم نگاه کرد و اونم بلند شد...  ساشا

 ... ینبود که تو آرزو رو دار ادم یمتاسفم _

 و گفت د یکه دستمو کش  نمیبرگردم و بچه ها رو بب خواستم

 ؟؟ یکنیو و بالدازار بود باور مآرز  ی بگم اونا همه نقشه ها نی:سوساشا

 تعجب برگشتم بهش نگاه کردم و گفتم  با

 ؟؟نقشه؟؟ ییییچ_

 دلتنگتن.. ی لی..اول برگرد اونا رو نگاه کن...فک کنم اوناهم خمیکن یم فی :اره واستون تعرساشا

به سمتم هجوم آوردن و بغلم کردن...به زور خودمو ازشون جدا کردم و   دفعهیرو نگاه کردم که  هیبرگشتم و بق  یمتعجب  افه یق با

 گفتم 

 ...نید یبسه بابا انگار ده ساله منو ند _

 که حاال اونم به هوش اومده بود....   یبهم زدن و رفتن طرف سام یلبخند  همشون
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...بچه ها برامون  مینشست زایچ نجور یکه دلم تنگ شده بود و شرمنده واسه گذشته و از ا یاحساس   یساعت بغل و حرفا مین بعد 

 کرده و حاال مصمم شدم اونم مثل عموش به درک بفرستم....  یکردن آرزو چه غلط  فیتعر

 رو کامل فعال کردم... کمیتار  یروهاینذاشت که بفهمن ن یکردم البته سام فی برا بچه ها تعر و یهمه چ منم
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عشق و   نیا خواستم یبا ساشا حرف نزنم و طرفش نرم...نم ادیکردم ز  ی...سع می حرف زد یبا بچه ها از همه چ یساعت چن

 چقدر دل کندن ازش سخت تره...  خواد یساشاهم هنوز منو م دمیبشه....حاال که فهم نیاز ا شتریب یوابستگ 

 ( مزی)فلش بک به خونه ج

 به من...  ی خودتو بد  د یدر عوضش با ی ول  دمی:من اون معجون رو بهت ممزیج

 خودم رو بدم به تو؟!!!  ی چ ینی!!!یچ_

 و اروم کنار گوشم گفت  ستاد یزد و بلند شد اومد پشت سرم وا  یلبخند 

 ...خودتو معامله کن... روهاتی :خودت رو در عوض معجون بهم...خودت و نمزیج

 ...امکان نداره...نیمن بشم برده ا  ی نی...یچ ی نیشد ...حرفش چشمام از تعجب گرد  نیباا

 ... شمیمن برده تو نم_

 داد و گفت  لم یتحو یلبخند اعصاب خوردکن  بازهم

و در عوض اون تو و تموم دوستا و خانوادت رو   ی بالدازار بکش یتون یبدون که اگه اون معجون نباشه نم نو ی:انتخاب با خودته...امزیج

 ... کشهیم

 االن جوابش رو بدم...  د یبهم نداد و گفت که با ی اون مهلت ی زمان خواستم تا فکر کنم ول یتچن ساع ازش 

سر حرفم بمونم...خودمو فدا   د یپس با گذرمیگفتم بخاطر دوستام و خانوادم از جونم م  یسکوت کردم....من به سام ی ا قه ی دق چن

 ...ادیکه دوسشون دارم ب   ییسر کسا یی بال زارم ینم ی ول  کنمیم

 رو با درد بستم و اروم گفتم  چشمام
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 قبوله... _

 رو داد بهم تا امضا کنم... ی سرداد و عهدنامه ا ی از سر خوشحال ی موافقتم قهقهه ا دنیشن با

  ی فت بزنحر  ری...مطمئن باش اگه زیشد  ل یتو به برده من تبد  ینیکارت تموم شد  ی ...وقت یعهدنامه رو که امضا کرد  نی:امزیج

 برات نداره...  یعاقبت خوب

 ... ششیکارم تموم شد اونو بشکنم تا بتونم برم پ یبهم داد تا وقت  یگو  ه ی بعدهم

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

 )زمان حال( 

 .... کنهیبه روبرو اشاره م دمیدست ساشا از گذشته دل کندم و منتظر بهش نگاه کردم که د  یتکون ها  با

توو دلم بهشون زدم..پس باالخره   ی...پوزخند کننیچن تا مرد منتظر و با اخم به ما نگاه م دمیبه در نگاه کردم که د برگشتم

 بهم زد و اروم لب زد نگران نباش... ی نگاه کردم که لبخند  ی وقتشه...به سام

کردم و بدون توجه بهشون از اون اتاق منفور   ...با نفرت به اون مرد ها نگاهستادنیجام بلند شدم و بچه ها بلند شدن و کنارم وا از

پدر و مادرمم االن   ی نیرو توو وجودم حس کردم ... ی ا ی لحظه شاد هیدر وجود داشت... ی که کل میراهرو بود  ه یرفتم...توو  رون یب

 ها هستن... قاتا نیاز هم یکیتوو 
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مرد   ه ی سالن بزرگ که آرزو و  ه یبه   مید یاز اون در ها گرفتم و به راهم ادامه دادم...باالخره بعداز گذشتن از چن تا راهرو رس  چشم

سخت نبود که بفهمم   صشی تشخ اد یز کردیکه به ما نگاه م  یبا لبخند مزخرف  ی ...ولهیاون مرد ک دونستمیبودن ...نم ستادهیاونجا وا

 پراز نفرت بهشون انداختم... یو نگاه  ستادمیوا م ید یکه رس  مشونیقد  چنخوده آشغالشه...به 

 دورم زد و گفت  ی اومد چرخ بالدازار

 ... مید یرو د ی :پس باالخره دختر افسانه ابالدازار

 پسش زدم و با خشم گفت تیگذاشت رو شونم که با عصبان دستشو



 دختر ماه 

258 
 

 نزن... رو به من  فتی دست کث_

 زد و گفت  یا  قهقهه

 ... زمیعز ینزد  ی :حرف قشنگ  بالدازار

....با سرعت به طرف  کنهیاز قدرتش داره استفاده م یساشا بلند شد....عوض ادیفر  یزد که صدا یهم به ساشا نگاه کرد و لبخند  بعد 

 آرزو رفتم و گردنش رو گرفتم....

 ... زارمیرو زنده نم زتی تمومش وگرنه برادرزاده عز_

 د یبودن با خشم غر ستادهیکه اونجا وا ییشده رو به اون مرد ها ریکه آرزو توو چنگ من اس  د ید یو به آرزو نگاه کرد وقت برگشت

 ...نشیری بگ  نیکنیم  ی:چه غلطبالدازار

 ...دنیکش  اد یو شروع کردن به فر نی لب گفت و به بچه ها نگاه کرد که همشون افتادن رو زم ر یز ی زیهم خودش چ بعد 

  دمیآرزو و قلبش رو کش  نه ی...دستمو رو فرو کردم توو س دمیکش  ی ادیصحنه خشم تموم وجودم رو گرفت و فر ن یا دنید با

 ... نیزم  یباز مونده بود افتاد رو  گهیناباور که حاال د ی ...آرزو با چشم هارونیب

کارم سخت شده   یی به همه افرادش دستور داد که بهم حمله کنن...حاال که بچه ها توان حرکت نداشتن واقعا تنها بالدازار

شده بودم که کارام   نیخشمگ  ی...جورکردمیپرت م شیآت ومدنیکه طرفم م  ییو به سمت تموم اونا دم یکش ی قیبود...نفس عم

نه...منه احمق با  یرفته بود.....وا  لیتحل م یجنازه اطرافم مونده بود و انرژ یلمدم که کبه خودم او یدست خودم نبود فقط وقت 

 شدم...  فیاستفاده از قدرتم بازم ضع

اون   زارمیهم نم  رمیاگه بم یمن حت  یبوده...ول  نیشده بود...انگار نقشش از اول هم رهیبالدازار نگاه کردم که با خباثت بهم خ به

 زنده بمونه..  گهید
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پشتش رو به   ی من رو به مرگم با سرمست گهیتوو تنم نمونده بود...بالدازار که فک کرد د  یجون گهیافتادم...واقعا د نیزم یدرد رو  با

 آهنگ شاد... ه یو زمزمه کردن  یمن کرد و شروع کردن خوشحال

 ... خوردیگوشم م تندشون به  ینفس ها  یو فقط صدا دنیکشینم اد یفر گه یها د بچه
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 متوجه بلند شدنم بشه خودمو بهش رسوندم.....  نکهیروجمع کردم و از جام بلند شدم و قبل ا روم ی ن تموم

  یمتعجب بهم نگاه کرد...پوزخند  یبتونم توو بدنش فرو کنم برگشت...با چشما نکهیآوردم و قبل ا  رونیرو از توو لباسم ب خنجر

  رونیکرد خنجر رو ب  یو سع د یکش  یادیرو بهش بدم خنجر رو فرو کردم توو قلبش...فر یاجازه حرکت نکهیبهش زدم و قبل از ا

 ... ادینم رون یرو مال خودش نکنه ب شاون خنجر تا روح دونه ینم یبکشه ول

 روبروم...  طان یشدم به جون دادن ش  ره یلذت خ با

  ن یبعد همه جا غرق در سکوت شد و روح و جسم بالدازار باهم از ب یا  هی مدن و ثاناو  رونیاز بدنش ب ظ یغل ی کم دود ها  کم

 رفتن....

 ...نیافتادم زم ی جونیحاال راحت شده بود با ب  الم یکه خ من

خون برداشت و   سهیک ه یکوله اش که اونطرف تر افتاده بود  یبلند شد و از تو  عی بهتر شده بود سر  هی که انگار حالش از بق یسام

 ...دمیخون رو ازش گرفتم و تا قطره اخرش رو نوش  اد یسرعت به طرفم اومد...با عطش زبه 

 زدم و گفتم  ی به سام یبه تنم برگشته بود...لبخند  یانرژ

 ..یسام م یباالخره تونست_

 کرد و گفت   بغلم

 ... می:اره تونستاریسام

 گفتم  یجام بلند شدم و رو به سام از

 ...یسام نم یخانوادم رو بب خوامیم_

 :اونا االن توو قصر منتظرمونن...اریسام

 گرد شده گفتم  یچشما با

 قصر؟؟  ؟توو ییییچ_

رفته و اونا به قلمرو خودمون   ن یرفتن بالدازار اون زندان هم از ب نی بودن که حاال با ازب یی زندان جادو هی :اوهوم اونا توو اریسام

 برگردونده شدن... 
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  د یاز چشمم چک ی ...قطره اشکنمیبب تونمیبار نم نیو آخر ن یاول ی اونا رو هم برا ی توو دلم نشست...پس حت ی شتریحرف غم ب نیباا

 ....ننیپاکش کردم تا بچه ها نب عیکه سر

 توو بغلش و توو گوشم زمزمه کرد..  د یبچه ها هم بلند شدن و با لبخند طرفمون اومدن...ساشا منو کش ه یبق

 ...نی دوست دارم سو یلی:خساشا

 شد...منم مثل خودش زمزمه کردم  یو اشکام جار  اوردمیطاقت ن گهید

 متاسفم...بود... ه یکردم واسه نجات تو و بق ی بدون هرکار نوهمیدوست دارم ساشا..ا ی لیمنم خ_

  نیزم یرو  ی ها شه ی...ساشا با تعجب ازم جدا شد و به ش دمیکوب نیتوو دستم رو محکم به زم ی بگه نذاشتم و گو یزیچ خواست

 نگاه کرد.... 
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من   یکه چرا من شکستمش...ول  دونستنیو نه م ه یخرد شده چ ی اون گو دونستن یبا بهت به من نگاه کردن...نه م همشون

 ون زدم و چن قدم ازشون دور شدم...اروم گفتم  بهش یلبخند 

 دوستون دارم.. _

  ارینه گفتن ساشا و سام ادیفر  یکه االن دوروبرم بودن..فقط لحظه اخر صدا یی رو بستم و خودمو سپردم به دودها میاشک یچشما

 ... دممممیرو شن

 

 فصل اول رمان دخترماه(  انی)پا

____________________________ 

 

بگم که    نمیا ی راست♡تونیو همراه تیازتون تشکر کنم بابت حما خوام یو م   د یرس  انیدوستان فصل اول دخترماه به پا خب

 ♡شنیراز ها توو فصل دوم آشکار م  ی لیو البته خ شه یتوو فصل دوم مشخص م کیسرنوشت ما
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 ی دخترصورت#

 �🁇�)به آدرس کایروب امرسانیپ یدوم دخترماه فقط درچنل رسم  فصل

@dokhtare_mah_ 

 

    

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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