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 ماه خون 

بییک به دهکده ای در محدوده کوه بییک )داستان در دهکده ای کوچیک در شمال ایران اتفاق یم افته. 

ان روستا  معنی چنگال گرگ ( .  دهکده ای که طبق خرافات هربیست و پنج سال زیبا ترین دختر

ی به خاطر داشته ماه برمیگردن ... بدون اینکه  3ناپدیدی میشن و بعد از  ی باشن و بدون اینکه چت 

 باشن ...  دختر  یگهد

ی    ) به معنی شکوفه ( دختر
ر
 ت

ر
 ساله در این روستاست...  17ماه خون ، داستان  ت

 با همکاری پرستو.س و سارا.ص

 هر شب این داستان را با ما دنبال کنید 

اختصایص کانال جفت هفت
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بالخره قفل صندوق چرخید و درش با صدای کلیک کوتایه 

از ذوق نفس عمیقی کشیدمو خواستم در صندوق  . باز شد 

 رو باز کنم که بابا صدام کرد

 ... کجاتی بابا ؟ -
 تی تی

ن باشن !  کلیدو  بابا ! این وقت روز! االن که  همه باید رس زمی 

اهنم گذاشتم و در صندوقچه رو دوباره قفل کردم  تو جیب پی 

 آروم به سمت پله های پشت بوم رفتم و گفتم. 

 ا ام باباینج -

 باال چکار میکنن ؟  اون -

 اومدم پیاز بردارم  -

 زدم تو پیاز های گوشه پشت ب
ی

م از پله ها رفتم ود و آرو چنگ

ن .  نیمه راه رو پله ها ایستادم و در کشوتی و چوتی روی پائی 

چندتا پله آخرو پریدمو پیاز هارو کنار اجاق  سقفو بستم . 

خونه گذاشتم  ن  و قدییم تو آشی 
ی

بابا از در اومد تو و با  . سنگ

 دیدنم گفت 

ن ... آماده است ؟ بده  نهارو  - م رس زمی   بیی

 براتون میبندم ... میخواستم خودم بیارم آره ... االن  -
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ه ... هنوز از مریم  - نمیخواد ... این روزا تو جنگل نری بهیی

ی نیست   خیی

مریم همکالیس مدرسه این حرف بابا موهای تنم سیخ شد .  با 

ه . ام بود  اما دو روز پیش وقنی برای بردن نهار پدرش اینا می 

 گم میشه ... با نگراتن گفتم 

 ؟ه پلیس نمیگن چرا ب -

تو محل حرف افتاده که با دوست پرسش فرار کرده ... برا   -

ن پدرش اینا  ن ! همی   رس و صدا نیم کین

 مریم دوست پرس نداشت بابا  -

 لبه تنور خایل نشست بابا با ناراحنی رس تکون داد و 

میدونم بابا ... فقط نمیدونم کدوم تی پدر مادری این حرفو  -

ت ... انداخته تو روستا  ... به پدرشم گفتم ... برو دنبال دخیی

ن مردم نباش ... اما گوش نمیده ...   دهن بی 

دوباره حالم بد شد ... چهره مریم تو ذهنم اومد ... مظلوم تر 

 ا ... با صدای بابا به خودم اومدم از اون مگه بود تو روست

م ؟ ظهر شده ... پرسا خسته تشنه موندن  -  غذارو میپیچ  بیی
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ن دیگو فتمو پارچگ  رسی    ع چشیم ه بزرگ مخصوص بسیی

ن پهن کردمو دیگ ته چینن که درست کرده  برداشتم . رو زمی 

ابا و داداشام بشقاب بودمو وسط پارچه گذاشتم . به تعداد ب

گ گذاشتم . چهار طرف پارچه رو باالی دی در  یرو  برداشتمو 

  . دیگ گره زدم 

آب خنک و دو تا لیوان با قاشق و چنگال گذاشتم تو یه سطل 

بقچه دیگو با یه دست و دسته  . بابا بلند شد . بزرگ دسته دار 

 تشکر کردو  رفت . و با دست دیگه گرفت سطل

خونه ای ن ن بابا نگاه  تو چهار چوب در آشی   کردم . ستادم و به رفیی

 . خونه ما آخرین خونه روستا قبل از جنگل بود 

من تو این جنگل بزرگ شده بودم  ... هیچوقت ازش  

سیدم ... اما حاال با گم شدن مریم ...  ن درختا گم  نمییی بابا بی 

دم رفت برای تم تو . انقدر عجله کرده بودم یاشد و برگش

 خودم غذا کنار بکشم . 

اونا نهار  ت رس بابا میدوئیدم تا با اگه وقت دیگه بود االن پش

 بخورم . 

 اما االن نه میل به غذا داشتم نه جرئت دوئیدن تو جنگل .  
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خونه رو به داخل بستم و دوباره از پله های چوتی  
ن در آشی 

خونه به ن  سمت سقف رفتم  وسط آشی 

ووتن در چوبیشو کنار دادم و وارد پشت ب وم زیر سقف شی 

. ای بچگیم بود ماجراجوتی ه جاتی که معدنخونه شدم . 

اینجا جاتی بود که از کیسه های برنج گرفته تا سیب زمینن و 

 م ... کردی  پیاز و سی  رو نگهداری یم

ی اینجا بود ...  ن  تا از رخت خواب های قدییم و اضافن هرچی 

 صندوق قدییم مادر بزرگ ... 

ی که فکرشو نمیکردی هم اینجا بود ...  ن  هرچی 

 حنی عرو  
ی

 رو این پشت بوم بود ... سک بازی هام هم از بچگ

مخصوصا وقنی بارون میومد و صدای دونه های بارون رو 

 سقف حلنی و شیبدار برام مثل یه دنیای جدیدی بود ... 

سه یم رفتم و دوباره درشو باز کردم . به سمت صندوق قدی

 مایه بود که دنبال کلید صندوق بودم 

ن خدابیامرزم کلیدشو پیدا بالخره از تو بقچه های قدییم ماما

 .  کردم

  نمیدونم چرا دوست داشتم کیس نفهمه دنبال چ  هستم . 
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در . شاید چون خودمم نمیدونستم دنبال چ  میگردم 

 ریه هامو پر صندوق رو سخت باز کردم و 
ی

بود تند پوسیدگ

 . کرد 

چندتا عطسه پشت رس هم کردم و با دست خاک جلومو  

 کنار دادم 

 ق باز نشده ... بود این صندو انگار سالها 

 شاید درست از بعد مرگ مامان ... 

ی که روی صندق بود یه ظرف چینن قدییم بود ...  ن ن چی  اولی 

اینا فهمیدم  زیرش لباس سفید و گلداری که از رو عکس بابا 

 لباس عروس مامانه ... 

 چندتا پارچه گلدوزی شده و یه چادر مشگ ... 

 ند شدم پوفن کردمو از رو چمدون بل

ای  ن انتظار داشتم مامانم خییل آدم باحال تری بوده باشه و چی 

 خایص این تو گذاشته باشه ... 

ی نبود . خواستم در چمدونو ببندم که دیدم یه رسی  اما خیی

 خرت و پرت تو پارچه وصل شده به درش هست . 
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دوباره درو کامل باز کردمو اون جیب بزرگ و پوسیده رو 

 کشیدم . 

در رفت و وسایل داخلش ریخت تو  دستم کششاز حرکت 

 چمدون ... 

ی شبیه گردنبند ...  ن  ... یه چی 
شیشه عطر یه  چنتا انگشیی

 ... قدییم ... یه کلید زنگ زده ... 
ی

و یه کایسی نقایسی شده رنگ

چه رو برداشتم اما با باز  چه قدییم ... با ذوق دفیی ... یه دفیی

 دنش ذوقم خایل شد کر 

  چنتا آدرس ...  و  ... ه تلفن توش بود فقط یه رسی شمار 

یه رسی نقایسی مسخره که شک ندارم خط خیط های خودم 

 بود 

چه رو گذاشتم تو جیبم   پوفن   کردمو دفیی

 در چمدونو بستم و قفل کردم 

 ... اینم از ماجرا جوتی من... 
ن  برگشت از پله ها پائی 

یدا که مثل فیلما اون باال نقشه گنج پ!  چه انتظاری داشتم 

 بدون هیجانه ! کنم ! 
ی

 یه تی تی ... قبول کن قسمتت یه زندگ
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ته هیجانت فرار کردن مرغا از مرغدونیه ... به اطراف نگاه  

کردم ... از زندگیم نارایصن نیستم ... اما خب ... روحم بیشیی 

 از اینا میخواد ... 

 خاکسیی شده بود .  تو اجاق دیگه آتیش

خونه رس جاش  اقو گذاشتمحلب مخصوص رو اج ن و از آشی 

ون بستمو به سمت ون . درشو از بی  له های تراس پ رفتم بی 

 رفتم 

ن بود فقطیکمیی باالی بقیه خونه ما حدودا  خونه که  زمی  ن آشی 

ف بلند تری داشت  دقیقا رو سطح بخاطر اجاق و تنور سق

ن بود .   زمی 

تم و خواستم کفشامو در بیارم که با صدای از پله ها باال رف

ن شکس  چوب از جام پریدم و برگشتم سمت جنگلیی

ی دیده نمیشد از جاتی که من ایستاده  ن  بودم چی 

کنجکاوی از یه طرف و ترس از طرف دیگه باعث شده بود 

 مردد رس جام وایسم . 

دوباره صدای شاخ و برگ اومد و اینبار نا خداگاه از پله ها 

ن اومدم   پائی 
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 نگل رفتم دقیق تر نگاه کردم و چند قدم به سمت ج

ن جنگل بود ...   تو نور ظهر سایه روشن شدیدی پائی 

 لحظه حس کردم یه گرگ دیدیم یه 

 اما پلک زدم یه پرس اونجا بود 

 یه لحظه بگشت سمت منو نگاهم کرد 

 اما بدون هیچ عکس العمیل نگاهشو گرفتو رفت 

 نمیشد گفت انگار منو ندید چون مطمئنم نگاهش روم بود 

 د ویل خییل هیکیل تر بود . اش کوچیکم یم ز هم سن تورج داد

چهره اش اصال آشنا نبود و لباس هاش هم یکم عجیب بود 

 ... 

تو نور جنگل خوب نتونسته بودم لباس هاشو تجزیه تحلیل 

 کنم . 

 اما جلیغه چریم که تنش بود شبیه فیلم های قدییم بود 

ن درخت ها دیدیم که دور میشد .   از بی 

 سمت خونه شدو رسی    ع برگشتم  یهو حس ترسم بیشیی 

 یه غریبه اینجا دیدیم .  باید به بابا میگفتم 
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 شاید به گم شدن مریم مربوط بود 

خونه ما یه تراس بزرگ داشت که چهارتا اتاقمون بهش در 

 داشت 

ن و هر کدوم یه  همه اتاق ها از داخل هم به هم راه داشیی

 .. و تا پنجره داشت . پنجره بزرگ . جز اتاق من که د

 کفش هامو در آوردمو وارد اتاق خودم شدم 

رو رسیمو از دور رسم با کردمو رو تختم که از حجم رختخواب 

 ها باال اومده بود ولو شدم 

وع کردم به خوندنش  ون آوردم و رسی چه مامانو بی 
 دفیی

 تازه ساعت دو شده بود و حوصله ام حساتی رس رفته بود 

 ده بود ترسم هم کمیی ش

ن  ون تا به مرغدوتن پشت خونه رس دوباره ز  برای همی  دم بی 

 بزنم 

از کنج خونه که چرخیدم دوباره حس کردم کیس رو تو جنگل 

 دیدیم

دقیقی شدم ... خودش بود ... در حال دوئیدن بود و یهو از 

 دیدم گم شد .. چند قدم به سمت جنگل رفتم 
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 اما نمیدیدمش 

 جنگل دیدم یهو چشم های یه گرگو تو 

 بود ... از ترس نفسم رفت ...  واقیع یه گرگ

 یه گرگ انقدر نزدیک روستا ... خشکم زده بود 

 آماده بودم حمله کرد فرار کنم 

 اما رسشو برگردوند و در جهت مخالف خونه رفت 

ن افتادم   زانو های پام شل شدو رو زمی 

 یه گرگ واقیع دیدم 

 رسی    ع دوئیدم سمت خونه و خودمو چرت کردم تو خونه 

 ل کردمو رفتم سمت تلفن قف درو 

ن نمیداد   رسی    ع زنگ زدم به بابا . این منطقه موبایل خوب آنیی

مو جواب داد  اما خوشبختانه بابا رو تونستم بگی 

 جانم بابا  -

 بابا ... گرگ ... گرگ دیدم کنار خونه  -

 بزنم نفس نفسم نمیذاشت درست حرف 
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 بابا با وحشت گفت 

 چ  ؟ گرگ ؟ االن کجاست ؟  -

 رفت تو جنگل ... پشت خونه دیدیمش ...  -

 تو خونه بمون تکون نخور ... ما االن برمیگردیم  -

باشه ای گفتمو کز کردم کنج خونه . انگار از همه جا صدا یم 

 اومد 

 برای پرت کردن حواسم تلویزیون رو روشن کردم 

 اما صداش بیشیی داشت عصبیم میکرد 

ه شدم   رفتم کنار پنجره پشنی و به جاتی   که اون گرگو دیدم خی 

 من اینجا بزرگ شدم . وسط این جنگل ... 

 )پنجه گرگ( بود ...  اما سالها بود درسته اسم روستامون بیگ

 ندیده بود 
ی

 کیس اینجا گرگ

 خییل طول نکشید که بابا اینا اومدم 

ن پشت خونه دنبال رد پای گرگ و بابا اومد تو   تورج و تیام رفیی

 خوتی بابا ؟تی تی ...  -

 وسایل نهارو از دستش گرفتم و گفتم . رس تکون دادم
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رفت ... خییل  و گذاشت  نگاهم کرد ... اما خودشگرگه   -

 ترسیدم ... 

ن... مطمئنن گرگ بود ؟ سگ نبود ؟ - ن ردشو بگی 
 پرسا رفیی

 مطمئنم بابا ... خییل نزدیک بود ... یه گرگ سیاه بود ...  -

 ه اشت تا به همسایه ها خیی بدبا این حرفم بابا تلفنو برد

 تو دلم آشوب بود . نکنه یه گرگ به مریم حمله کرده باشه ... 

وع شد   هوا گرگ و میش بودو خییل زود بارون رسی

ی  ن ن و تورج . از همون بارون های شدید پائی  پرسا زود برگشیی

 گفت 

ی ندیدیم ... رد پاتی نبود ...مطمئنن تی تی خواب ندیدی  - ن چی 

 ؟

 گفتم با اخم  

 مطمئنم ... خییل نزدیک بود  -

 تیام نشست کنار بخاری و گفت 

زمینو  بارون گردیم... االنم کهبخوب بخاطر بارون نشد  -

ه   میشوره مییی
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 اون شب تا بخوابیم فقط بحث گرگ و دزدیدن مریم بود . 

 بابا و چند نفر دیگه قرار شد فردا برن تو جنگل دنبال گرگ ... 

فتم .  ه میموندم و جاتی منم باز باید خون  نمی 

خونه .  7صبح مثل همیشه  ن  بیدار شدمو رفتم سمت آشی 

هوا تازه روشن شده بود و از بارون دیشب کل حیاط و جنگل 

 تازه بود . 

فتم تو جنگل  ایط دیگه ای بود تا آب جوش بیاد می  اگه هر رسی

دم . اما االن نه  ... االن یه تریس تو وجودم بود که  ن قدم می 

 اشت از جلو سماور تکون بخورم نمیذ

ن و من برگشتم تو خونه  .  بعد صبحانه بابا اینا رفیی

 10با مجله و کتابای قدییم خودمو رسگرم کردم تا ساعت 

 شد... باید نهار دست میکردم . 

از پشت پنجره جنگلو برریس کردم که حس کردم دوباره 

 همون پرسو دیدم 

 درست همونجای دیروزی ... 

ون و کفشمو رداشتمو رس رورسیمو ب  کردم . رسی    ع رفتم بی 

 پوشیدم 
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 میشد که داد زدم آروم و قدم زنان داشت رد 

 آهای ... تو گ هسنی ؟ -

 حنی برنگشت سمت صدام . 

 یه ... آقا ... با تو ام ...  -

شواز کنار حیاط گرفته بود و  بدون توجه به صدای من مسی 

فت داخل جنگل . ترسیدم پشت رسش بر  م . اما از حرص می 

ن گرفتمو  جواب ندادن بهم یه تیکه چوب خشکیده از رو زمی 

 سمتش .  پرت کرد 

 تیکه چوب به کتفش برخورد کرد و یهو ایستاد 

بالخره برگشت سمتم . اول نگاهم کرد اما بعد به اطراف نگاه 

ی بود  عصباتن دوباره گفتم  ن  کرد. انگار دنبال چی 

 مدی اینجا؟ اینجا محدوده ماست . چرا او  -

 ابروهاش باال رفت و آروم گفت 

 با منن ؟ -

 مگه اینجاست ؟جز تو کس دیگه ای  -

 متعجب تر شد و یه قدم اومد سمتم 
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 با این حرکتش عقب رفتم که گفت 

 تو منو میبینن ؟  -

موهای تنم صاف شد از حرفشو تنم یخ کرد . اما زود خودمو 

 جمع و جور کردمو گفتم 

نمیبینم ... تو یه روح حمقم ؟ نه تورو فکر کردی من ا -

؟ اصال تو گ هسنی ؟ تا  رسگرداتن ... تو حیاط ما چکار میکنن 

 حاال تو روستا ندیدمت

 همچنان شوکه بود . انقدر که باعث میشد قلبم تند بزنه 

این پرسا انقدر پر رو خایل بند اما میدونستم اینا فیلمشه ... 

ن ... بودن که از هر حرفن برای رس کا ن ما نمیگذشیی  ر گذاشیی

 آروم یه قدم دیگه اومد سمتمو گفت 

 پرت کردی که خورد به من  تو اون چوبو  -

 آره ...  -

 تو میتوتن منو لمسم کنن ؟ -

n ... حاال حساتی ترسیده بودم ! چقدر احمقم 
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یه پرس غریبه اینجاست و من خودم پا شدم از خونه اومدم 

ون ... اگه به زور بخواد ب  هم تجاوز کنه چ  ؟بی 

 هر چ  میکشم از فضولیمه ... عقب رفتمو گفتم ...  

بهم دست بزتن جیغ میکشم داداشام بیان... بیان بیچاره  -

ن ...   ات میکین

ن ما تا اینجا اگه هنجره ام هم پاره  چه دروغ جالنی ... از زمی 

 میشدکیس صدامو نمیشنید 

و دستشو به  اما دعا کردم اون باور کنه . بازهم اومد سمتم

 رفت و گفت سمتم گ

 من لمست نمیکنم ... خودت بهم دست بزن ...  -

چ  میگفت ؟ نکنه دیوانه بود ... رس تا پاشو دقیق نگاه کردم 

ن  اهن بدون آستی  . یه شلوار مشگ عادی پاش بود با یه پی 

چریم ... بازوهای عضالنیش کامال پیدا بود و یه خالکوتی رو 

ت جو گندیم و دید من نبود . چوس بازو چپش بود که تو 

 موهای نسبتا بلندی داشت ... 

 چشم و ابروش قهوه ای عادی بود 

 نبود 
ی

 تو چشم هاش هیچ اثری از دیوانگ
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 عقب رفتم و گفتم 

از اینجا برو ... اینجا خونه ماست ... تو جنگلم یه گرگ  -

ه مواظب بایسی   دیدم ... بهیی

 ش و گفت دوباره ابروهاش پرید باالی پیشونی

 گرگ؟ یه گرگ سیاه ؟  -

 دوباره بدنم مورمور شد . رس تکون دادم که گفت

 تو گرگ منم دیدی ؟  -

با این حرفش زانوهام شل شد ... چه غلیط بود کردم اومدم 

ون ... با صداتی که به زور در یم اومد گفتم   بی 

 گرگ تو ؟   -

 یا سیاه شد . همه جا چرخید یه لحظه حس کردم دن

 بیام دیدم تو بغلش منو گرفته تا نیفتم  خودم تا به

 رسی    ع هولش دادم عقب و گفتم 

 بهت گفتم به من دست نزن  -

 دست هاشو به عالمت تسلیم باال گرفت و گفت 

ن ...  -  آروم باش ... خواستم نخوری زمی 
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 بدنش هنوز حس میشد .  گرمایانگار  

ن بودم طبییع نیست به قدری تنش داغ ب  ود که مطمیی

ن  ون بود خودش طبییع  کهمی  ه تو این هوا با این لباس ها بی 

 نبود 

 عقب رفتمو گفتم 

 از اینجا برو ...  -

ی نگفت. ی ن تو سکوت برگشت و به  کم مردد نگاهم کرد اما چی 

 سمت جنگل رفت 

وع به دوئیدن کرد  فت و بعد رسی  اول آروم می 

 پلک زدم و لحظه بعد یه گرگ بود که داشت ازم دور میشد 

 چشمامو بازو بسته کردم  ارهدوب

ی تو جنگل نبود !  ن  اما چی 

 پیشونیمو با دست گرفتم که داغ بود 

 حتما حالم بده ... دیشب اتاقم رسد بود رسما خوردم 

نم ...  ن  دارم توهم می 

 با ترس و لرز برگشتم سمت خونه ... 
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 سینا ::::::::: 

 ! تو شوک اتفافی که افتاد بودم 

 بود ... عادی ه انسان ! مطمئنم یا منو دید اون دخیی واقع

 هیچ بو و نشونه خایص نداشت 

و حالت عادی ... هم تو حالت اما چطور منو دید ! هم منو ت

 گرگ ... 

 باید به آلفا خیی میدادم ... 

فتم که میام اینجا اما نه ! اگه میگفت  ... م ... لو می 

 اونوقت خودم تو دردرس یم افتادم 

 ودمون شدم دی دنیای خو وارد غار ور 

 از پل مخقن رد شدمو با برخورد باد رسد به پوستم ایستادم . 

 دنیای رسد و ابری ما ... د ... اینجا دنیای ما بو 

ن   یبا رسعت از رو  غار این سمت باالی کوه بود و  کوه پائی 

 اومدم و به سمت دهکده رفتم 

 نزدیک دهکده تبدیل شدم و نفس گرفتم 

 ه رو پیش گرفتم خییل آروم و ریلکس مسی  خون
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فتم اون سمت و تا االن کیس  چند وقنی بود بخاطر یاسمن می 

 . نفهمیده بود 

ن خودم بشم   نمیخواستم به این زودیا خودم باعث لو رفیی

مو کج کردم و خودمو به پشت کلبه  نرسیده به خونه مسی 

 یایس اینا رسوندم 

باز  با تقه آرویم که به پنجره اتاق یایس زدم رسی    ع پنجره رو 

 کرد . 

 ای ذوق زده اش بودم هاین لبخندعاشق 

 دستشو به سمتم دراز کردو گفت 

 ... بوش از همینجام حس میشه  بازم تونسنی ...  -

 خندیدمو گفتم 

 پس چ  فکر کردی ... اما اینجوری نمیدم که  -

 چشماشو ریز کردو اطرافو نگاه کرد 

رو  بوس کوچولو مثل همیشه خواست خم شه به سمتم و یه

  لبم بکاره که گفتم

 کیل دردرس کشیدم ... بیشیی میخوامآ... آ... امروز   -
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 که گفتمریز خندید و پر روتی زیر لب گفت  

 خسیس نباش دیگه یایس ...  -

ن میکشنت سینا  -  اگه بابام اینا ببیین

 یم ارزه خانم ... این بوسه ها به همه چ  یم ارزه ...  -

ه دو آروم رو تاقچه پنجر حرفم لبخندش کنده تر شبا این 

 نشست

 پنجره خونشون یکم باال تر از کمرم بود 

 به سمتش رفتمو دستمو قاب صورتش کردم 

موهای مشکیشو پشت گوشش دادم و گونه اش رو نوازش 

 کردم . 

 داغ و دلتنگ لبشو بوسیدم . اونم همراهیم کرد . 

... از روز اول که خییل دلتنگش بودم . یایس مال من بود 

 سالم بود ...  7.. از وقنی فقط مش میدونستم مال منه . دید

وع به فتح تنش  دست دیگه ام رو کمرش نشستو ناخداگاه رسی

 کرد که دستشو گذاشت رو دستم 

 آروم ازش جدا شدم 
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ن انداخت و گفت   با خجالت رسشو پائی 

  دو هفته دیگه جشن ساالنه است -

 فتمو رسشو بلند کردم چونه اش رو تو دستم گر 

 با پدرت صحبت میکنم ... نگران نباش ...  -

 تو چشم هاش اشک جمع شد و گفت 

 بول نمیکنه سینا ... ق -

مشت گل یایس که براش چیده  اوندستمو تو جیبم بردم و 

 بودم تو دامنش ریختم . 

 عاشق گل یاس بود... 

ی که خییل وقت بود اینجا  پیدا نمیشد ...  ن  چی 

و  ع این رسمای لعننی دیگه هیچ درست از زمان مرگ مهتا و رسی

 گیل جزگل یخ اینجا پیدا نمیشد ... 

 آروم گونه اش رو بوسیدمو گفتم 

 راضیش میکنم ... شک نکن ... تو فقط مال منن یایس ...  -

 با رسعت دور شدم ...  منتظر نموندم مخالفت کنه و 

 ... و اون یه پریه  من یه گرگینه ام مهم نیست 
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 اگه مجبور شیم دوتاتی 
یم ... حنی   از اینجا می 

 اما نمیذارم کیس بهش دست بزنه ... 

 مخصوصا اون خوناشام ها... 

 تی تی : 

تورج و تیام رس ظهر اومدن خونه و نهار و دور هم خوردیم . 

ی  ن بهشون گفتم یه غریبه تو جنگل دیدم. اما راجب گرگش چی 

ی مانع نگفتم . خودمم نمیدونستم چرا . اما  ن از درون چی 

 د گفتنش میش

ون و باهاش حرف  هر دو دعوام کردن چرا از خونه رفتم بی 

ی خونه اون ور تر نرم . اما  زدم . قول دادم فردا از یک میی

ن االنم میدونستم این قویل نبود که بتونم نگه دارم .   همی 

 

 غروب بود که بابا برگشت ... 

ن و بابا چندبار  هیچ ردی از گرگ ندیدن ازم پرسید تا مطمیی

 بودن به حرفم یدم . هم یه جوراتی شک کرده شه گرگ د

 خییل حس بدی بود . حنی خودمم دو دل شده بودم . 

 اما اون پرس هم گفت گرگ من ... 
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 تمام شب تا صبح بیدار بودم 

خورشید که طلوع کرد مثل همیشه بلند شدمو صبحانه همه 

ی خونه اون سمت تر نرم  رو حاضن کردم . قول دادم از یکمیی

 شده تنها شدم و هشت ن

چه فایده داره تو روستا بایسی ، کنار جنگل ! اما نتوتن بری تو 

 جنگل 

ی هر روز رسد تر  ن رو ایوون خونه نشسته بودم . هوای پائی 

 میشد 

 خونه دلم میگرفت . اما تو 

ن کردن حبوبات رس گرم کرده بودم که ناخداگاه  خودمو با تمی 

 رسمو بلند کردم و دوباره دیدمش 

 من داشت رد میشد ...  وجه بهبدون ت

با همون لباس ها ... یع لحظه برگشت سمتم و چشم تو 

 چشم شدیم . 

 اما بدون توجه بهم خواست بره که داد زدم . 

 گرگت کجاست ؟  -

 ایستادو ابروهاشو باال انداخت 
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 گرگم ؟   -

ن رفتم و چند قدم به سمتش رفتم . اما باز  از ایوون پائی 

 روم خندید و گفت ترسیدم و ایستادم . آ

یس ؟ -  از من مییی

نه ... مگه ترس داری ... دیروز گفنی گرگ داری ... خب  -

 گرگت کجاست ؟

 خندید و دستاشو به سینه زد

 خیی ... از فضولیته که منم میبینن تو خییل فضویل د -

 با اخم نگاهش کردمو گفتم 

 تورو باید آدم کور باشه تا نبینه ...  -

 ورج رو از تو جنگل شنیدم ابمو بده صدای تقبل از اینکه جو 

تی تی ... مگه قول ندادی از خونه دور نیسی ... باز کجا داری  -

ی ؟   می 

 برگشتم سمت تورج و گفتم 

 .. این همون پرسه دیروزیه است دور نشدم .  -

 کدوم ؟  -
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با این حرف تورج برگشتم سمت پرس غریبه که خندید. بهش 

 اشاره کردم و گفتم 

 گه ن دیاو  -

 تورج اومد سمتمو یگ محکم زد پس گردنم 

خل نبودی که به سالمنی اونم شدی ... پاشو بیا خونه  -

 نموتن اینجا  وسایلتو جمع کن بری پیش خاله ... بابا میگه تنها 

ن اون پرس و تورج که داشت  با دهن باز و شوکه نگاهم بی 

فت سمت خونه چرخید. تو شوک بودم که بلند خندید  و می 

 گفت 

 دیدی گفتم ... کیس منو نمیبینه ...  -

اینو گفتو چشمگ بهم زد ... منتظر جواب من نموند و 

وع به لرزیدن کرد ...  شو ادامه داد.  بدنم رسی من دیوونه مسی 

 شدم !!! 

 بدون توجه به تورج دوئیدم سمت اون پرس 

 دستمو زدم به بازوش که برگشت سمتم 

ه نگاهم کرد و سوایل رس   تکون داد خی 

 دوباره دستمو زدم به بازوش .... 
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 تو واقیع هسنی ... اما ... چرا ... تورج تو رو نمیبینه  -

یس یا از فضویل هنوز غش نکردی ؟  -  جدا انقدر نیی

آب دهنمو غورت دادم و نفس عمیق کشیدم . واقعا زانو هام 

 داشت شل میشد 

 تورج از تو خونه صدام زد 

 نگل تی تی ... نرو تو ج -

 چه اسم عجینی هم داری ... تی تی ؟!  -

 پوزخندی زد راهشو کشید و رفت 

وع به  ه به رفتنش بودم. یهو رسی شوکه ایستاده بودم و خی 

 دوئیدن کرد و لحظه بعد ... 

 خدای من ... یه گرگ مشگ داشت میدوئید ... 

 با صدای تورج به خودم اومدم  

 چته دخیی ... حالت خوبه؟ -

 ت . به سمت خونه منو کشید بازومو گرفاینو گفتو 

ی بودم که انگار خواب بود منن ک ن ه هنوز مات و مبهوت چی 

 ... 
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 سینا :::::::::: 

 این دخیی مطمئنم طبییع نبود . 

 چطوری منو میدید... 

 لمس میکرد ... 

ی تو خونش نیست ...  ن وقنی برادرش منو ندید ت  یعنن چی 

  شایدم باشه و اون برادرش نبوده ... 

 نی نداشت شاید شوهرش بوده ... قیافه هاشون که شباه

اون دخیی خییل ریز نقش بود. موهای مشگ مواج و پوست 

سفیدی داشت در حایل که برادرش کامال آفتا سوخته و 

 هیکیل بود . 

موهاش هم ... خب به موهاشو دقت نکرده بودم ... اما فکر 

 نکنم مثل تی تی بوده باشه ! 

 چ  ! عجینی ! یعنن  تی تی ! چه اسم

دیشب که به پدرم راجب یاسمن گفتم ... در کامل تعجب من 

 مخالفنی نکرد 

 البته گرگینه ها زیاد با غی  خودشون جفت میشدن ... 



  سارا.ص و پرستو.س_  ماه خون 

29 | P a g e  
 

ن برای ما عادی بود ...   برای همی 

 مشکل من پری بودن یاسمن بود ... 

پری ها خییل محافظه کار بودن . اونا خییل سخت غی  خودی 

چون هم موجودات کوچیک تری بودن و ول میکردن ... رو قب

 هم ... حساس تر ... 

وقنی من در حالت عادی تقریبا دو برابر یایس بودم ... تی برو 

 برگردکاندیدای خوتی از نظر پدرش نبودم ... 

ه با آلفا صحبت کنم ... تو این فکر بودم  بابا  بهم گفت بهیی

سم .. وقنی آلفا رو میبینم ... راجب این دخ  هم بی 
 . یی

سیدم که نفهمن قضیه چیه ...   باید طوری میی 

 داشت رسوندم و 
ی

خودمو به خونه ای که درخت یاس بزرگ

 جیبامو پر از گل یاس کردم 

 برگشتم سمن غار که تی تی رو دیدیم 

 سوار اسب بود و با برادرش داشت دور میشد 

ون ن اون پارچه گلداری که رسش بود  بی   موهاش از زپائی 

قصید ... یاد موهای لخت و مشگ ریخته بود و ت و باد می 

 یایس افتادم 
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 چقدر دلم براش تنگ بود 

 برگشتم به غار و مستقیم رفتم خونه یایس

ی نشد   اما دو بار که به پنجره زدم خیی

 فهمیدم تو اتاق نیست 

 خواستم برم که کنار گوشم گفت 

 سوپرایز  -

 که رو لبم جا خوش
ی

 تش کرد برگشتم سم  با لبخند بزرگ

تو حالت پری بود و با بال های کوچیکش خودشو همراستای 

 ضتم نگه داشته بود 

 حاال درست اندازه یه انگشت من بود 

 خییل وقت بود تو این حالت ندیده بودمش . 

 دستمو باال گرفتم که رو کف دستم ایستاد و گفتم 

 چه عجب خودتو اینجوری به من نشون دادی   -

 فت ش زد و گبه کمر دستشو 

 تو فرصت نمیدی من اینجوری باشم کنارش  -
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خندیدمو  دست دیگمو با گل یاسهای تو جیبم پر کردم و به 

سمتش گرفتمبا ذوق پرید تو گلهای یاس و دست هامو به هم 

 چسبوندم تا راحت تر باشه . تو گل ها چرخید و گفت 

 وای سینا ... میدوتن من عاشقتم  -

 آوردن گال   عاشقعاشق من یا  -

اخم کردو رسی    ع بال زد رو به رو صورتم ایستاد. با دست 

 کوچیکش محکم زد رو صورتم و گفت

 دیگه این حرفو نزن  -

دستش اصال زور نداشت که دردم بیاد اما حرکتش باعث شد 

ن گل ها و گفت   بخندم ورسی    ع بگم چشم . دوباره برگشت بی 

  سینا ... دفعه بعد منم باهات میام -

 با این حرف یایس اخم کردم و گفتم 

 اونجا خطرناکه ... مخصوصا برا تو  -

م ...  - م ... با تو می   من که تنها نمی 

 فرفی نداره ... فکرشم نکن  -

 بال زدو از تو دستم بلند شد 
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 رو به رو صورتم ایستادو گفت 

 منم میام ... جرئت داری بگو نه تا قهر کنم  -

 با اخم گفتم 

 یدم قهر کنن تا خطری تهدیدت کنه م ترجیح -

 چشماشو ریز کرد و اومد کنار گوشم 

 آروم تو گوشم گفت 

یم ؟  - ط مییی  اگه بگم یه شب میام اتاقت چ  ؟ با این رسی

چشمام گرد شد ... یایس بیاد پیشم ! داشتم وسوسه میشدم 

 اما دوباره گفتم 

 نه ! خطرناکه  -

 یهو کنارم چرخید و تبدیل شد. 

عنن نمیتوتن مواظب من بایسی ! بعد میخوای من زنت ی تو  -

 بشم 

 نامرد داشت منو تو منگنه میذاشت 

 ربیط نداره یایس اونجا یه دنیای دیگه است ...  -

ی فکرشم نکن زنت بشم  -  نوچ ... فرق نداره ... اگه منو نمییی
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 خواست با قهر بره که بازوشو گرفتمو کشیدمش تو بغلم 

ه شدم به لب ه  اشو گفتم خی 

یم اون  - اگه امشب تونسنی بیای اتاقم  ... فردا با هم می 

 سمت 

اض کنه که لبشو بوسیدم   خواست اعیی

اما قبل از اینکه به خودش بیاد ازش دور شدم و به رسعت به 

 سمت خونه رفتم 

 نمیدونم چرا اینو بهش گفتم 

ا م با یایس ... امخودمم دوست نداشتم کار خالفن بکنم ... اون

 داغ میشد  با فکرش هم تنم

 باید زودتر با آلفا راجب یایس صحبت میکردم 

مو کج کردم و جای خونه به سمت کلبه آلفا راه افتادم   مسی 

سیدم   من هیچوقت از صحبت تنها با آلفا گله نمییی

ن  ی که همه ازش واهمه داشیی ن  چی 

 تی تی ::::::::::::::: 

 دوست نداشتم برم خونه خاله 
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 بود یل شلوغ اونجا خی

 تو شلوغن رسم درد میگرفت  همیشه

 اما چاره ای نبود . 

بعد از اینکه نهار گرفت از خاله خودش تورج منو رسوند و 

  رفت

  بستممنم اسبمو بردم تو اسطبل 

ن تو خونه از درخت یاس بزرگ تو باغ یه مشت  قبل از رفیی

 یاس چیدم 

 کشیدمشون و تو جیب دامنم گذاشتم   نفس عمیق

 ل اینجا این درخت بود که دلمو بهش خشک کنم اقحد

خاله ام خییل مهربون بود ... اما نمیدونم چرا هر جاتی جز 

 شدید میداد 
ی

 خونه بهم حس دلتنگ

 با بغض که هیچوقت دلیلشو نیم فهمیدم ... 
ی

 یه دلتنگ

ن درخت ها به سمت خونه رفتم و یه  راست وارد از بی 

خونه شدم .  ن  آشی 

ن  ین چی 
 مو از همه چ  خایل کنه ... بود که میشد ذهنکار بهیی
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 سینا :::::::::: 

ه شدم به سقف ...   رو تختم دراز کشیدم و خی 

وقنی به آلفا راجب درخواستم گفتم اول مخالفت کرد اما 

 اضار منو که دید قبول کرد با رئیس پری ها صحبت کنه 

 رسم میپیچید  اما حرفش هنوز تو 

فت یسی ... اگه با یگ از خودمون جتو میتوتن بتا گروه بایسی  -

 ... 

م از کل  ه شدم . از حاضن رو تخت چرخیدمو به پنجره خی 

ی نیست ...  ن  گروه بخاطر یایس بگذرم ... بتا شدن که چی 

ی پشت پنجره  ن خواستم چشم هامو ببندم که حس کردم چی 

 تکون خورد 

 تم رو تخت که پری کوچولومو دیدم رسی    ع بلند شدمو نشس

 کمر ایستادو آلروم بال زد   ه دست بهپشت پنجر 

 رسی    ع پنجره رو باز کردم و با ورود یایس دوباره پنجره رو بستم 

 پرده اتاقو کامل کشیدم و رو کردم به یایس 

 اما ندیدمش 
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 صداش از کنار گوشم اومد که گفت 

 ی اون سمت ... دیدی من اومدم ... حاال باید منو بیی  -

 من که هنوز ندیدمت  -

دوباره رو تخت اتاقم دراز کشیدم و دستمو  گفتمو اینو  

 گذاشتم زیر رسم 

 واقعا باورم نمیشد یایس اومده . 

 اما نمیخواستم خودمو لو بدم که چقدر خوشحالم 

 اومد رو سینه ام ایستاد و گفت 

 بفرما حاال دیدی ؟ -

 نوچ ... خییل ریزی ... باید تبدیل یسی تا خوب ببینمت  -

 د دستاشو به سینه ز  مشکوک نگاهم کرد و 

 امر دیگه نداری ؟  -

 چرا ... یه بوس داغ و یکم بغل یواشگ لطفا  -

پوفن کرد و خواست از روم بلند شه که دستمو دورش حلقه 

 کردمو گرفتمش تو دستم 

 قبل از اینکه در اتاقم باز شه یایس رو پرت کردم زیر تخت 
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قاب در صدای آخش با صدای در اتاق ترکیب شد و بابا تو 

 ایستاد 

 با کیس داشنی صحبت میکردی ؟ -

 خییل ریلکس شونه باال انداختم و گفتم 

 ا خودم ... داشتم فکر میکردم ب -

ابروتی باال انداخت و با تاسف برام رس تکون داد و رفت . 

 رسی    ع بلند شدمو در اتاقمو تی صدا قفل کردم 

 برگشتم سمت تخت که کشیده محکیم تو صورتم نشست 

و گذاشتم رو دستش روی صورتمو به چشمای تمدس

ه شدم   عصبانیش خی 

 ت یایس با عصبانیت اما آروم گف

 آخرین بارت باشه منو پرت میکنن جاتی  -

 از اینکه تبدیل شده بود حساتی خوشحال بودم 

 انقدر که عصبانیتش به چشمم نیم اومد . 

 دست دیگه ام رو کمرش نشستو کشیدمش تو بغلم 
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ودش نیاورد رسمو کنار گوشش بردمو ا به روی خهول کرد ام

 آروم گفتم 

 چشم ...  -

ن گوششو بوسی دمو با هر دو دست کمرشو گرفتمو به نرم پائی 

دم   خودم فرسی

. اما بوسه یعدی رو آه آرویم گفتو خواست از بغلم جدا شه 

 زیر پونه اش زدم 

 دسش نشست رو سینه ام تا هولم بده 

رفتم کردم . گذاشتمش رو تختو اما کمرشو گرفتمو بلندش  

 روش 

 آروم لب زد 

 سینا ...  -

 جون سینا ...  -

و گفتمو نرم لبشو بوسید . اول همراهیم نکرد مماس لبش این

 ... 

اما کم کم دستش از رو سینه ام به سمتگردنم رفت و تو 

 موهام فرو رفت 
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 پاهاشو دور کمرم حلقه کرد و دستاش تو موهام چنگ شد 

ل  دست خودمون نبود رفتارمون  دیگه کنیی

 بوسه هامون هر لحظه شدید تر میشد 

 یایس چنگ زد به لباسمو دست من رفت زیر بلوزش 

 مخالفت نکردو دستمو باال تر بردم 

 اما با تماس دستم با سینه اش یه آن هر دو مکث کردیم 

ن تماس ایجاد کرد و اون  من از حس داغ و تب داری که اولی 

 ... 

 . م از چ  .. اون نمیدون

 م دستمو فشار دادم جرئت کردم و آرو 

ون داد و از لبم جدا شد  نفسشو با آه بی 
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لمو بهم بریزه  ن آه آروم کافن بود تا کنیی  همی 

 دوباره لبشو بوسیدم

 لب پائینشو گاز گرفتم 

 بلوزشو باال تر دادمو رسمو تو گودی گردنش بردم 

 بوسه ای روی رگ گردنش زدم 

 و بوسیدم بازی یقه لباسش

آهش بلند تر شد و مجبور شدم با یه دست جلو دهنشو 

م   . بگی 

ه    ! قبل از اینکه بابا متوجه بشه اینجا چه خیی

 دهنشو ول کردمو گفتم یواش 

 آروم ... قبل از اینکه لومون بدی  -

 با خجالت خندید و گفت 

 خودت آروم قبل از اینکه نوکشونو بکنن  -

اینبار با دستامو لبم  هم زمان .  خندیدمو دوباره مشغول شدم

 . 

د یایس دست هاشو تو موهام فرو کرده بود   ن  و نفس نفس می 
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ون نره   لبشو گاز گرفته بود صداش بی 

ن تر بره   دستم خواست پائی 

 دستمو گرفتو آروم گفت 

 نه سینا ...  -

 نگاهش کردم و ترسو تو چشماش دیدم . 

 بوسیدمو گفتم خم شدم دستشو 

س ...  -  چشم نیی

 گرگر گرسنه درونم آروم نبود 

 اما باید آرومش یم کردم

ن بار بود انقدر خطر کردیم   این اولی 

 حاال حاال ها گرگم ازش سی  نمیشد . 

 دوباره مشغول بوسیدنش شدم

انقدر ادامه دادم که مجبور شدم دوباره با دستم جلو دهنشو 

م  بگی 

دار کنه اینجا چهقبل از ای  ه .  نکه کل خونه رو خیی خیی
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هرچند من هنوز  بالخره هر دو تو بغل هم آروم گرفتیم . 

ن  برام کافن بود . خییل با آرمش فاصله داشتم   . اما همی 

 یایس تو بغلم چرخید و خمار گفت 

 ... ؟سینا  خوتی  -

ان کنن  - نم به حسابت بعد ازدواجمون جیی ن  می 

 شیطون خندید و اومد رو من . لبمو نرم بوسیدو گفت 

ه برگردم خونه تا دارم  دوست - تو بغلت بخوابم . اما بهیی

ون بودم   کیس نفهمیده من بی 

 این وقت شب نمیذارم تنها بری خونه ... باهات میام  -

 ... اینجوری که بیشیی جلب توجه میکنه  -

 اینو گفتو از روم بلند شد . 

تمو از رو صندیل برداشتم م  نم نشستم رو تختو تیرسی

مت میذارم تو جیبم ت نگران نباش تورو  -  ا خونتون مییی

 با اخم برگشت سمتمو گفت 

دقیقه هم نمیشه ... پس  1از اینجا تا خونه ما برای من  -

 بیخود دخالت نکن و کار منو خراب نکن 
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 تی تی : 

دیشب اصال خوب نخوابیده بودم .  با ستاره و سمانه دخیی 

مدت  خاله هام تا سه شب حرف زده بودیم و بعدش هم تمام

 فکرم پیش مریم بود 

دم . تو خونه عادت صبح زودتر از دخیی حاله هام بیدار ش

خوابیده  9بیدار شم و امروز هم بزور تا  7یا  6کرده بودم 

خونه  ن ون و رفتم پیش خاله تو آشی   بودم . از خونه زدم بی 

 خاله بادیدن من گفت 

ا تا ده میخوابن -  چه زود بیدار شدی . دخیی

ه م دیگه . خعادت کرد -  وابم نمییی

کن براتون صبحانه پس برو خاله جان تخم مرغ هارو جمع   -

 درست کنم 

ن به مرغدوتن  چشیم گفتمو سبدو برداشتم . قبل از رفیی

 تصمیم گرفتم برم پیش درخت یاس 

 نسیم خنگ یم اومد وهوا هر روز خنک تر میشد 

یاس به آسمون نگاه کردم که حساتی ابری بود ... به درخت 

ن پ ن گل ها یه چی    رنده دیدمنگاه کردمو یه لحظه حس کردم بی 
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 اما چندبار پلک زدم و دیدم واضح شد 

واقعا فکر میکردم دارم دیوونه میشم . شاید اون پرس هم 

 توهم بود تو جنگل 

 دست دراز کردمو  یه مشت یاس چیدم 

 خواستم نفس عمیق بکشمشون که خشک شدم 

هارو با پاش  ومد تو دستم ایستادو گلیه آدم کوچولو بالدار ا

 تکون داد 

 اشت و گفت یه بزرگشو برد

 این مال من بود  -

 از رو دستم بلند شدو به سمت درخت رفت 

 چنان شوکه بودم که نتونستم تکون بخورم ! 

 این چ  بود دیدم ؟! 

ن روشن ! درست  یه دخیی مو مشگ با لباس و بال های سیی

 مثل ... 

 گیم ! کارتون های بچ  مثل پری های تو 

م ؟سینا ... میتونم این گل هاتی که رو  - ن ریخته رو بگی   زمی 
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 بسه یایس ... من دیگه جیبام جا نداره !  -

 این صدارو میشناختم 

 صدای همون پرس بود ! سینا ! یایس ! 

 آخه اینا حیفن !  -

ن پای من  ون اومدو پائی  ن درخت بی  با این حرف دوباره از بی 

وع به جمع کردن گل ها کرد . تازه متوجه شدم گل هاتی که   رسی

ن . لب زدم  چیده بودم از   دستم ریخته رو زمی 

ن ؟ -  شما چ  هستی 

اما بهم توجه نکرد . انگار منو نمیدید. تی اختیار خم شدمو تو 

وع به جیغ زدن کرد   دستم گرفتموش . ترسیدو رسی

 ش منم ترسیدمو ولش کردم غاز جی

 

ه بگم سینا ... و همون پرس ... یا ب شوکه هر دو عقب رفتیم هیی

ن شاخه های شل ون اومداز بی   وغ یاس بی 

اون کوچولو هم رسی    ع بال زد و رفت پشت شونه سینا . با 

 اخم گفت 
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 این چه را مارو میبینه سینا ؟ -

 نمیدونم ...  -

 شوکه گفتم

ن ؟! تو گرگ مییسی ... اون ... اون کوچولوئه  - شما چ  هستی 

 چیه ؟

 :::::: :::::: سینا : 

ومد جلو قبل از اینکه بخوام جواب تی تی رو بدم یایس ا

 صورتمو گفت 

 کوچولو خودتی ... من نامزدشم ...   -

 اینو گفتو دوباره اومد پشت شونه ام پناه گرفت 

آروم خندیدم . حس خوتی بود شنیدن این حرف از زبون 

 یایس. رو به تی تی گفتم 

ن .. اما قاعدتا تو باید یه انسامن گرگینه ام ... اون پریه .  -

 مارو نبینن   و  عادی بایسی 

 پس چرا میبینم ...  -

 شونه باال انداختم و گفتم 
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ه فرض کنن مارو نمیبینن ... برا هر  - نمیدونم ... فکر کنم بهیی

ه ...   دو طرف بهیی

ه به یایس بود . آروم گفت   هلج و واج ایستاده بود و خی 

ن  -  میکنی 
ی

  ؟شما اینجا زندگ

ها اومدیم نه ... ما تو دنیای خودمونیم ... برا چیدن این گل  -

 اینور ... 

یایس اینو گفتو نشست رو شونه ام . با اخم بهش نگاه کردم 

 که از ما اطالعات نده . اما به من نگاه نکرد و گفت 

 مرد دیگه بهار نداریم  مهتا ما از وقنی  -

 ایون گفتو رو کرد به من 

یم اون ور اینو جای مهتا بشه نمیسینا ...  -  ؟!  یی

یشونیم . این آخرین باره یایس رو با باکف دست کوبیدم رو پ

 . تی تی رسی    ع پرسید مخودم میارم . اصال اگه دفعه بعد بیا

 مهتا ؟ -

 با عجله گفتم 
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ه  - ه ما بریم قبل از اینکه بیشیی از این به این دخیی بهیی

 اطالعات بدی

 ک شدم شیم که با حف تی تی خش چرخیدم تا از اونجا دور 

 وهای نقره ای و چشم های آتی ؟مهتا ... همون خانم با م -

اول حس کردم درست نشنیدم . اما با جیغ یایس  برگشتم 

. یایس با شوک پرسید   سمت تی تی

 تو ... تو مهتا رو میدی ؟  -

 تی تی رس تکون داد و گفت 

 دوست مامانم بود ...  -

ن ما ! دوست مادر مهتا ! ملکه رس زمچ  داشت میگفت ؟!  ی 

 ان نداشت ... صداموشنیدم که گفتم این دخیی بود ؟! امک

 مهتا نیم اومد اینور  امکان نداره ...  -

د ... اما  - ن چرا ... اون هر روز صبح یم اومد به مادرم رس می 

 مادرم که فوت شد ... اونم دیگه نیومد ... 

 مادرت گ فوت شد ؟ -

 شد  رسیدو تبدیلیایس اینو پ
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 عقب تر رفت  تی تی از دیدنش تو هیبت انسان جا خورد و 

 یایس گفت 

چیه ؟ انتظار نداشنی که تو اون سایز نامزد این خرس گنده  -

 باشم 

امان از دست یایس . از این حرفش هم من هم تی تی 

 خندیدیم و تی تی آروم گفت 

 مادرم ده سال پیش فوت کرد  -

تا هم ده سال پیش یس ساکت شدیم . مهاینبار جدا منو یا

زیر و رو شد ... دیگه بهار کرسا فوت کرد . از بعد مرگ اون  

نشد ... دیگه کیس متولد نشد ... اون ملکه مادر بود و با 

 رفتنش ... همه چ  ساکن شد ... 

 با صدای یایس به خودم اومدم که گفت 

ن  - ا یه آدم ما اینجا بیاد و بچطور ممکنه ملکه مادر رس زمی 

ه به کرسا دوست باش ه ؟ بهیی ه ! بعد هم زمان با اون آدم بمی 

 بگیم سینا 

 دستمو گذاشتم رو بازو یایس و گفتم 
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ه برگردیم دنیای و خودمون و کل این اتفاقاتو فراموش  - بهیی

 کنیم 

 هم زمان با من تی تی هم بازو یایس رو گرفت و گفت  

ن  -  من شمارو میبینم  ... یه دلیل داره نه ... صیی کنی 

 یایس از من فاصله گرفت و رفت سمت تی تی ایستاد 

 منم موافقم ... نمیشه بریم و همه چیو فراموش کنیم  -

ن هر دوشون چرخید و رو به یایس گفتم   نگاهم بی 

یایس پشیمونم نکن آوردمت ... میدوتن بفهمن بدون اجازه  -

 ره میایم اینجا چه تنبیه ای دا

  کمر زد و گفت  یایس دستشو به

من نگفتم االن بریم همه چیو بذاریم کف دست بقیه ...  -

ه رو میبینیم   میگم باید بریم تحقیق کنیم چرا این دخیی

 تی تی  -

 یایس برگشت سمت تینی که اون دوباره گفت 

ِ ... یعنن شکوفه ...  -
 اسمم تی تی
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ه یایس صدام اوه ... خوشبختم ... منم یاسمنم اما هم -

ن   . میکین

 با این حرف هر دو دست دادن به هم 

احساس اضافن بودن داشتم . چه اشتبایه بود آوردن بایس به 

ن سمتم که گفتم   اینجا . با صدای هم هر دو برگشیی

ه برگردیم ... فردا اگه اطالعات  - خب دیگه ... کافیه ... بهیی

 جدیدی پیدا کردیم همینجا همو میبینیم 

 سمتم م لبخند زدن و یایس اومد تی تی و یایس با ذوق به ه

 عاشقتم سینا  -

 با تاسف رس تکون دادم و گفتم 

 امان از دست تو  -

 تی تی ::::::::::::: 

 جلو چشم هام یگ 

 و یگ پری ... ولقا من دیوونه نشدم ؟ گرگ شد 

نکنه همه اینا توهم باشه ! اما من هر دو لمس کردم ! تو رسم 

هتا ! کرسا ! این کرسا گ بود حرف هاشون رو مرور کردم . م



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

52 | P a g e  
 

ن باید بهش بگن ! مهتا ... همون خانیم که همیشه با   که گفیی

د ... یه ملکه بود؟!  ن  مامان دور خونه قدم می 

وک ایستاده بودم که با صددای سمانه به خودم هنوز تو ش

 اومدم 

 تخم مرغ ها جوجه شد تو هنوز اینجاتی !  -

 صورتمو پوشوندم  برگشتم سمتش و با یه لبخند شوک تو 

 ساعت خواب تنبل ...  -

همش تو فکر  اون روز تا شب با سمانه و ستاره گذشت ... 

فتم   . بودم کاش دنبال یایس و سینا می 

 ونستم از کجا میان ... حداقل مید 

سواالی ذهنم مثل خوره تکرار اگه فردا نیم اومدن چ  ! 

 میشدن 

ا رو ایوون نشسته بالخره بعد از شام ... وقنی با خاله و دخیی 

 پرسیدم  بودیم دلمو زدم به دریا و 

 خاله ... مامانم دوست صمییم داشت ؟ -

 خاله سوایل نگاهم کرد و گفت 
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 چ  شده یاد مامانت افتادی ؟  -

 همیشه به یادشم ...  -

 این یه حقیقت بود ... درسته خییل بچه بودم وقنی رفت 

 تکون داد و گفت  اما مگه میشه از یادم پاک شه ... خاله رسی

مامانت زیاد دوسنی نداشت ... مخصوصا بعد ازدواج درگی   -

شما شده بود ... من که یادم نمیاد دوست صمییم داشته 

 باشه ... 

 سینا::::::::::: 

 دیر وقت بود ! یایس رو کتاب ها خوابش برد بود . 

ش بلند شدو به سمت ما اومد  ن  مزدک از پشت می 

 م کتابخونه رو ببندم برین خونه ؟ میخواشما دوتا نمیخواین  -

با صدای اون یایس از خواب پریدو خواب آلود به اطراف نگاه 

 کرد 

و جمع کردم و گفتم  ن  کتاب های رو می 

یم ... پاشو یایس  -  چرا ... االن می 

 یایس کش و قویس به خودش دادو پرسید 
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ی پیدا کردی ؟ - ن  چی 

 د قبل از اینکه من جواب بدم مزدک پرسی

ن اصال ؟ از ظهر دنبال -  چ  میگشتی 

 یایس بلند شد و گفت  

 راجب آدمای دنیای اون سمت  -

دلم میخواست تمام کتاب های کتابخونه رو دونه دونه بکوبم 

 تو رس خودم . یایس هیچ  تو دهنش نیم موند ... 

 مزدک ابرو باال انداخت و گفت 

 راجب اونا چرا حاال ؟  -

ط بست - ن ... م بعضن از اونا میمن با سینا رسی تونن مارو ببیین

اونم میگه نه هیچکدوم نمیتونن ... خواستیم ببینیم حق با 

 کیه ! اما هیچ  پیدا نکردیم 

 مزدک خندید و گفت 

ن ...  - ط میبسیی ای دیگه رسی ن  زمان ما جوونا رس چی 

 اینو گفتو به سمت یه کتاب تو کتابخونه رفت و ادامه داد 
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ن چون ما از جاونا نمیتونن مارو  - نس اونا نیستیم ... اما ببیین

هر کیس تو دنیای ما ... یه همزاد داره تو اون دنیا ... همزاد ها 

ن !   همو میبیین

 همزاد چیه ؟ -

ون آوردوگفت   مزدک یه کتاب قدییم رو بی 

ینش خونه... اما فردا  - ن بیی این تو راجبش نوشته ... میتونی 

 برای من حتما پس میارید 

 فتمو گفتم مزدک گر  کتابو از 

 حتما ... مریس برای کتاب ...  -

ن دنبال چ   - خواهش میکنم ... فقط کاش زودتر میگفتی 

ن  مردو بیدار نگه نمیداشتی   میگردین تا این وقت شب منه پی 

 هر 
ی

مندگ دو خداحافیطن کردیم و به سمت خونه راه با رسی

 افتادیم . 

 یایس کتابو از من گرفت و گفت 

 ا صبح بخونمش ... میخوام ت پیش من باشه -

 خودش و کتابو با هم بغل کردم و گفتم
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ن تا صبح ...  -  نخی  ... هر دوتون پیش من میمونی 

ونه  - نمیتونم سینا ... دیشب به بهونه دور هیم دخیی

 امشب دیگه نمیتونم ... پیچوندم ! 

 اگه بخوای میشه یایس  -

 اینو گفتمو کتابو دوباره ازش گرفتم 

 ا رسعت تو هوا گم شد دیل شدو ببا اخم تب

 یایس :::::::::::: 

 آروم پنجره اتاقمو باز کردم تا برم سمت سینا 

 اما صدای بابا خشکم کرد 

 باز کجا میخوای بری این وقت شب  -

با که تو تاریگ ، تو چهارچوب در اتاقم رسی    ع برگشتم سمت با

 ایستاده بود و گفتم 

 هیچ جا ... خواستم هوا بیاد  -

ن هم بالشتتو زیر پتو مثل خودت گذاشنی ؟  -  برای همی 

 به شاهکارم رو تخت نگاه کردم 

د  ن  با حالت خوابیدن من مو نمی 
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 پنجره رو بستم و آروم گفتم 

 معذرت میخوام ...  -

 بابا با تاسف برام رس تکون داد و گفت 

 زودتر بیاد جلو  -
ی

ه بهش بگ نمیدونم طرفت کیه ... اما بهیی

م قبل از این  که خودم برات تصمیم بگی 

 قلبم یخ شد . اگه بابا میفهمید عاشق یه گرگینه شدم ... 

 آروم گفتم چشم و رو تخت نشستم. 

ن بابا بالشت هارو کنار زدم و زیر پتو    کز کردم با رفیی

 همش تقصی  سینا بود کتابو به من نداد... 

 تی تی :::::::::: 

د ... همش نگران بودم اگه فر   دا نیم اومدن چ  ... خوابم نمییی

 اگه هیچوقت دیگه نیان چ  ! 

 به خودم قول دادک اگه فردا اومدن نذارم همینجوری برن ...  

 باید میفهمیدم از کجا میان اینجا ... 

ی تو وج ن ودم میگفت همه اینا به مرگ ناگهاتن مادرم یه چی 

 ربط داره ... 
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 مهتا ... یهو یادم اومد... 

چه مامان هم اسمش  و دیده بودم ... تو دفیی

چه مامان هنوز تو جیبم بود   دفیی

چه رو در آوردم  ون اومدم و دفیی  از زیر پتو بی 

اقچه پنجره روشن بود به سمت نور چراغ نفنی که لبه ط

چه رو ورق زدم   رفتمو دفیی

چه سخت دیده میشدن   نور خییل کم بود و خطوط دفیی

 بود پیدا کردم اما به هر سخنی بود 

 ! این یعنن چ  ؟ 264... خب ...   264مهتا ... 

چه رو گشتم   کالفه تر از قبل کل دفیی

 اما هیچ  نبود ... 

 نا امید برگشتم تو رختخواب . 

 یعنن اینا واقعیته ؟ 

یه پرس که گرگ شد ! یه دخیی که پری شد ! و فقط من اونارو 

 میبینم ؟ 

 م با این افکار خوابم برد و با صدای شلیک تی  بیدار شدی
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 خییل نزدیک بود . 

 هوا هنوز گرگ و میش بود. با ترس همه به هم نگاه کردیم. 

 سمانه گفت 

  چ  بود ؟ نکنه گرگ دیدن واقعا ؟! یعنن  -

 یاد سینا افتادم . 

 با ترس به سمت پنجره رفتم .  

 واقعا نکنه سینا رو دیدن؟! 

ونو ببینیم . شوهر خاله  همه پشت پنجره سیع میکردیم بی 

ون . شال و ک  اله کردو رفت بی 

شوهر خاله رفت خونه خاله اینا کنار سه تا خونه دیگه بود و 

ن ها و همسایه رو صدا کرد   کنار پرچی 

وع به صحبت کردن که خاله هم لباس پوشید  اونم اومدو رسی

 و پشت رسش رفت . 

 ون تا پشت رس خاله بره ستاره هم رفت بی  

 اما با اخم خاله برگشت تو و گفت 

 ؟ بابا گفت یه دخیی دیگه هم گم شده ؟ یدینشن -
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بدنم یخ شد ... هنوز مریم پیدا نشده ... یگ دیگه هم گم شد 

 ... 

 سینا :::::::::::: 

 آفتاب زده بود و من هنوز نخوابیده بودم 

ی کتابو به آخر ها رسونده بودم و از یایس  هم کل شب خیی

 نشده بود 

 اطالعات جالنی تو کتاب بودی 

 هاتی 
ن  قعا انتظارشو نداشتم .  که واچی 

ه شدم !   کتابو بستمو به سقف اتاق خی 

ن هم  مهتا مادر تی تی رو میدید چون همزادش بود ! برای همی 

 همزمان مردن ... 

 اما ما چرا تی تی رو میبینیم ؟! 

 اون مسلما همزاد هیچکدوم از ما نیست ! 

 با صدای پنجره به خودم اومدم 

 باز کردو اومد تو . یایس آروم پنجره رو 

 با دیدن من که هنوز بیدار بودم شوکه نگاهم کرد و گفت 
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 فکر نمیکردم انقدر زود بیدار یسی  -

 ر شم ! من اصال نخوابیدم که بخوام بیدا -

 با این حرفم اومد رو سینه ام ایستادو گفت 

د؟ -  اوه ... کتابو میخوندی ؟ یا از دوری من خوابت نیی

مش که رس   فاصله ازم بال زد  ی    ع پرید باال و با خواستم بگی 

د ... حاال چرا فرار میکنن ؟ -  از دوری تو خوابم نیی
ی

 مگه نمیگ

گرسنه چون یه دخیی  عاقل هیچوقت صبح به یه گرگ   -

 نزدیک نمیشه ... 

اما تو االن تو اتاق یه گرگ گرسنه ای یایس ... اونم گرسنه تو  -

 ... 

ن شدمو تو  ن وهوا گرفتمشاینبار با رسعت نیم خی   زمی 

 خواست جیغ بزنه که رسی    ع گفتم 

 هیس ... میخوای بابام اینارو بیدار کنن ...  -

 آروم شدو منم دستم دورش شل شد 

 تبدیل شدو تو بغلم نشست 
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دیشب خواستم بیام پیشت بابام فهمید ... بهم گفت  -

 زودتر بیاد جلو 
ی

ه بهش بگ نمیدونم با گ قرار داری ... اما بهیی

م  ...   قبل از اینکه خودم برات تصمیم بگی 

 اینو گفتو نگاه غمگینشو ازم گرفت 

 فتم گونه اش رو بوسیدمو گ

نگران نباش راجبت به بابا گفتم ... به آلفا گروه هم گفتم ...  -

 قول داد تا قبل از ماه کامل با بابات صحبت کنه 

 چشم هاش برق زدو با ذوق نگاهم کرد 

 وق نگاهم کرد چشم هاش برق زدو با ذ

 جدا ؟ پس چرا زودتر بهم نگفنی ؟ -

 تو فرصت نمیدادی ... میخواستم بگم  -

 اخم مصنوغ کرد که محکم بغلش کردم و بینیشو گاز گرفتم . 

 خندیدو ناخوناشو تو بازوم فرو کرد 

 خواستم بخوابم روش که یهو گفت 

 راسنی کتاب !؟ -
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ونه میدادیم یایس رو با یاد آوری اینکه صبح باید تحویل کتابخ

 ول کردم . 

 مزدک رو کتاباش خییل حساس بود 

 تابو از رو پاتخنی برداشتم و گفتم ک

 تمومش کردم ... البته تقریبا ...  -

 صفحات آخرو یه نگاه رس رسی انداختم و یایس پرسید 

 جدا ؟ همشو خوندی ؟  -

 تقریبا ... اما بازم نفهمیدم چرا تی تی مارو یم بینه !  -

یعنن چ  ؟ مزدک گفت اگه همزاد باشه میبینه دیگه !  -

 اصال ؟  همزاد یعنن چ  

 و تکیه دادم به تاج تخت . کتابو بستم

 بازو تی تی رو گرفتمو کشیدمش تو بغلم 

تی خواتی دیشب باعث شده بود به لمس تی تی حریص تر 

 بشم 

 تو بغلم جاشو راحت کرد 

 گفتم موهاشو بوسیدم و  
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زمان تو دنیای ما و اونا به دنیا  نفر میگن که همهمزاد به دو  -

ن .. میان ... و هم    زمان هم میمی 

 چشم های یایس گرد شد 

ناوه ...  - هر کیس هم زمان به دنیا بیاد همزاد  ؟ یعنن  میمی 

 ؟ هم میشن

نه خب مسلما خییل ها هم زمان به دنیا میان ... اما این دو  -

 نفر یک روح دارن ... 

دن ؟ یه بدن دنیای ما ؟ یه بدن دنیای اونا تو دو ب یک روح -

 ؟

 رس تکون دادم 

ن  - !  همدیگه رو  همدقیقا ... برای همی  ن  میبیین

 موهای لخت یایس رو از رو صورتش کنار دادم

 دلم میخواست تمام صورتشو یم بوسیدم ادامه جمله ام

 گفتم 

دلم میخواست تمام صورتشو یم بوسیدم ادامه جمله ام 

 گفتم 
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ن همو میدیدن ! هر دقیقا  - چند مهتا و مادر تی تی برای همی 

که به گفته کتاب احتمالش کمه که دوتا همزاد هیچوقت همو 

ن   و بهم برسن!  ببیین

 یایس از تو بغلم جدا شد و خی  بهم نگاه کرد 

وای فک کن ما هم همزاد داریم سینا ! دوست دارم ببینمش  -

 ! 

 خندیدم و گفتم 

 ببینیش؟ ه چه فایده دار  -

 نمیدونم ... دوست دارم ببینم همزادم چه شکلیه !  -

چرا تی تی مارو میبینه وقنی  ه کهاالن فعال مسئله ما این -

 همزاد هیچکدوم از ما دوتا نیست 

 ه به خودش اومد ز با این حرفم یایس انگار تا

 چشم های درشتش گرد شد و گفت 

 ها !  -
ی

 چرا مارو میبینه ؟ راست میگ

ن من   -  اجبش پیدا نکردم ی ر که چی 

ی هم نوشته چرا همه جا رسد شد بعد مهتا ؟سینا  - ن  چی 
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 ننوشته بود !  نه -

 نا امید نگاهم کرد که گفتم 

نم چرا اینجوری شده  - ن  اما حاال که این کتابو خوندم حدس می 

 کرد و گفت   ا یایس اینبار خودش اومد تو بغلمو خودشو ج

 چرا سینا ؟  -

ن  ما بخاطر  چون پادشاه - مرگ مهتا پر از نفرته ... برای همی 

 دنیای ما اینجوری شده ...  

وع به نوازش کمرش کرد و آروم زیر بلوزش رفت   دستم رسی

 ادامه دادم و گفتم 

کرسا بخاطر مرگ مادرش دیگه اون آدم قبل نیست ... تا   -

 زماتن که پر از کینه و نفرته ... هیچ  درست نمیشه ! 

 یم ر دو سکوت کردبا این حرفم ه

 امل قتل مادرشو کشت و کرسا تمام ع

 به بدترین شکل ممکن هم کشت ... 

ن رو دونه دونه نابود  کرد   همه افرادی که دست داشیی

 اما هیچوقت اون آدم قبل نشد 
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 همیشه از پدرم میشنیدم که میگفت 

نفرت عشقو خشک میکنه ... هرچقدر هم عشق بزرگ باشه 

 ... 

 با وجود غرور و خشگ اما پر از محبت بود کرسا... مردی که 

 دش خشمه ... و ... حاال تمام وج

هیچ کدوم از مردم قلمروش مورد ظلمش هرچند االن هم 

 نبودن ! 

ن    رسمای تی پایان هم یه جور ظلم حساب میشد ... اما همی 

 بچه هاتی که تا حاال بهار رو ندیدن ؟! 

 این ظلمه در حق همه ما ... 

 ودم اومدم ا صدای یایس به خب

 ...  گذاشته  سینا ... شاید مهتا یه جادو رو تی تی  -

 چه جادوتی ؟ -

 نمیدونم ... مثال یه جادو که بخاطر اون داره مارو میبینه .  -

 شاید ! اما خب برای چ  جادوش کنه ؟ -

 از بغلم بلند شد و تبدیل شد 
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 رو به روم بال زد و گفت 

 مربوطه  حسم میگه به کرسا  -

  خندیدم و گفتم حرف یایسبا این 

آره ... الید جادوش کرده مارو ببینه ... بعدم کرسا عاشقش  -

 شه 

 از این حرفم اخم کردودستشو به کمر زد 

مهتا از همه چ  با خیی بود ...من مطمئنم مرگ خودش و  -

این روز های رسدم دیده ... تی تی یعنن شکوفه ! اون یه ربیط 

 به بهار دنیای ما داره 

 کردمو بلند شدم   فن پو

 با تاسف رس تکون دادم و گفتم 

اینجور که میگن نبود ! اگه آدم از اصال مهتا به نظر من که  -

ه ! مرگ خودش خیی   داشته باشه خب جلوشو میگی 

 اخم یایس بیشیی شد و گفت

 شاید اجتناب ناپذیر بود  -

تمو از رو صندیل برداشتم و پوشیدم   بلند شدمو تیرسی
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 م به مزدک تحویل بدم شتم تا بیی کتابم بردا

 رو کردم به یایس و گفتم

و هارو  - تو زیادی تو رویا هسنی یایس ... درسته مهتا تمام نی 

 .. اما اونجور که تو ذهن همه است قدرتمند نبود ... داشت . 

 یایس به سمت پنجره رفت و گفت 

 همیشه حق با خودته تو هم زیادی مغروری سینا فکر میکنن  -

ون رفت ت جو نذاش  اب بدم و از پنجره بی 

 

 میدونستم ناراحت شده ازم 

 اما واقعا باهاش موافق نبودم راجب مهتا 

ن  ی همه از مهتا بت ساخیی ن در حایل که اگه واقعا چنینن چی 

 بود ! االن زنده بود ... 

ون   کتابو برداشتمو زدم بی 

 باید اول کتابو پس میدادم بعد میخوابیدم 

 
ی

فت  از خواب و خستگ  رسم گیج می 
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یه گرگینه رو خوابش خییل حساسه . چون کم خواتی و 

 خوی وحیسی مارو شدید تر میکنه و گرگمونو غی  قابل 
ی

خستگ

ل ...   کنیی

 یایس::::::::::::: 

 از سینا انتظار نداشتم اینجوری جواب بده 

 هرچند میدونستم اون یه گرگینه است و گرگینه ها مغرور ... 

ن  ن بمی   گردن اما از حرفشون برناونا حاضن

 با این وجود ازش ناراحت بودم 

درسته من اون کتابو نخوندم . اما میدونم تی تی یه ربیط به 

 کرسا داره 

 وگرنه هیچ دلییل نداشت مارو ببینه ! 

مهتا خواسته تی تی مارو ببینه ! مهتا انقدر مهربون بود که 

 شک ندارم به فکر ما و این رسما لعننی بود ... 

فکر به مهتا و محبت هاش بیشیی از حرف های سینا  ا ب

 گرفت حرصم  

مو کج کردمو به سمت غار رفتم   مسی 
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 قبال با سینا رفتم اونور ... پس تنها هم میتونم برم ... 

م و با تی تی صحبت میکنم   می 

ن ما ! من مطمئنم هیچ کدوم از این اتفاقا  اون باید بیاد رس زمی 

 تی دلییل نیست ... 

 :::::::: ::::  تی تی 

 همه تو اتاق کز کرده بودیم 

 ه هم گم شده بود ... یه دخیی دیگ

 درسته از من بزرگ تر بود و خییل نمیشناختمش ... 

 اما صورتش از ذهنم محو نمیشد ... صورت اون و مریم ... 

 شوهر خله میگفت باید به پلیس خیی بدیم ... آدم ربائیه ... 

ا رایصن نمیشدن .  ن آبرو ریزی میشه .. اما پدر دخیی  . .. میگفیی

 چ  ؟! نمیتونستم درک کنم یعنن 

 چ  آبرو ریزیه ؟ 

و دزدیدن ؟ یا اینکه تو فکرت تصورات دیگه ای  این که دخیی

 داری؟

 واقعا حق مریم این نبود انقدر نا حق گم شدنش خفه شه 
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یم مریم با دوست پرسش رفته بود   اصال گی 

 این لیال چ  ؟ این دخیی جدید ! 

 یعنن اونم میخوان بگن با دوست پرسش فرار کرده ؟

ی گم بشه با این فرض دنبالش نگردن   اگه هر دخیی

ا سو استفاده  خب خییل راحت یه نفر میاد و از همه دخیی

 میکنه 

نن  ن  نمی 
 مردمم از ترس آبرو ریزی حرفن

 کالفه بلند شدم و گفتم 

نش چ  چطور میتونن دنبالش نگردن ! اگه دزدیده شده باش -

 ؟ اگه االن در حال آزارش باشن چ  ؟

 اخم گفت  خاله با 

ن ... فقط به پلیس نمیگن که فردا تو  - معلومه دنبالش می 

 روزنامه و تلویزیون نزنن 

ن چه فایده ...  -  خب خاله اینهمه خودشون دنبال مریم گشیی

 ستاره هم با رس حرفمو تائید کرد و گفت 

  مامان ... اگه مارو بدزدن چ   -
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 خاله با اخم بلند شد و گفت 

ن برین رس کاراتون ... از بسه این حرفا ..  - ن ...پاشی  . پاشی 

ین . گفته باشم بهتون  ن هم اون ور تر نمی   پرچی 

ون رفت و منم با بقیه دخیی ها پشت  با این حرف خودش بی 

 رسش 

 سبد تخم مرغ هارو برداشتمو به سمت درخت یاس رفتم 

یایس و سینا رو  لیال بودم که به کل انقدر تو فکر گم شدن

 فراموش کردم 

 کنار درخت یاس ایستادمو دنبالشون گشتم 

 نکنه دیر کردم و نیومدن ؟! 

 نکنه نیان ؟! 

نا امید خواستم برم سمت مرغدوتن که یایس جلو صورتم 

 ظاهر شد و سوایل گفت 

 تا از این رورسی های گل دار داری ؟ دچن -

 هیی ببینمش و گفتم ه قدم عقب رفتم تا بی

 خییل ...  -
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 با این جوابم خندید. تو هوا چرخید و گفت 

 اوتن که دیروز رست بود خییل خوشگل بود  -

 قابل نداره  -

 جدی ؟ میاریش برام ؟ -

 یکم خنده ام گرفت از این حرکتش اما گفتم 

 فردا برات میارم باشه ...  -

تشکر کرد و چشماش برق زد و تبدیل شد با لبخند گنده ای 

 گفت 

 مهتا هیچوقت با تو حرف زده بود ؟ -

 از سوالش شوکه شدم و گفتم 

فت پیشش و با  - نه ... هر وقت اون یم اومد ... مامانم می 

دن ...  ن ن تو جنگل یا دور خونه قدم می 
فیی  هم می 

 یعنن هیچوقت بهت نزدیک هم نشد ؟ -

شد  سالم بود مادرم فوت 7نمیدونم دقیق ... من  خب من -

ای ازش ندارم مهتا  ... نمیدونم وقنی کوچیکیی بودم و خاطره

 بهم نزدیک شده یا نه ... 
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 یایس تبدیل شد و رفت رو شاخه یاس نشست 

 قیافه اش یکم نا امید شده بود 

 آروم پرسیدم 

 سینا کو ؟ -

 ریز خندید و با شیطنت گفت 

وشته یه مدم ... منو سینا یه کتاب پیدا کردیم ... نیواشگ او  -

د ما باشه مارو میبینه ... نفر از دنیای شما ... فقط اگه همزا

مهتا و مامانت همزاد بودن ... اما نمیفهمم تو چر مارو میبینن 

 ... هم منو ... هم سینارو ... برام سواله بقیه رو هم میبینن !؟

ن ؟ دهکده دارین ؟ - ن  شما کجائی  شهر ؟ کلبه ؟ کجای جنگلی 

 ؟

 ت  انداخت و گفیایس شونه باال 

ما همه چ  داریم ... ما یه دنیای موازی با شما هستیم ...  -

ن  ی که شما بهش اعتقاد ندارین و نیم بینی  ن دنیای جادو ... چی 

 میکنه ... هر 
ی

... هر موجودی که فکر کنن اونجا آزاد زندگ

 یه موجودی میشه ... انساتن که اونجاست تبدیل به 

 بود  موهای تنم از حرفش سیخ شده
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 واقعا ؟ چ  داشت میگفت ؟  باورش سخت بود 

 نکنه من خواب بودم ... نکنه دیوونه شدم ... 

 یایس بلند شدو یه یاس چید و گفت 

مت اونجارو  - البد باورت نمیشه ... اما بخوای میتونم بیی

 ببینن 

 از حرف یایس چشم هام گرد شد 

ه اونجا ؟! دنیای اونا ؟!   منو بیی

 آروم گفتم 

 ... میخوام بیام ... ره آ -

 هاتی که گم شدن 
خودم از جوابم شوکه شدم . یهو یاد دخیی

 افتادم. 

 نکنه اونا رو هم یایس اینا بردن؟

 یایس گفت 

مت ...  -  باشه ... من میتونم بیی

اما بعد یه حیس تو وجودم گفت اگه خواستم بگم نیم آم ... 

 اینطوری بتونم دخیی هارو پیدا کنم چ  ؟
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 ته ذهنم میگفت داتی اما ص

 اگه خودتم مثل اونا گم بیسی چ  ؟

 با صدای یایس به خودم اومدم 

ن االن بریم ؟ -  میخوای همی 

 االن ؟  -

آره ... من برای نهار باید خونه باشم ... اگه رسی    ع بایسی  -

 متو برگردونمت ... میتونم بیی 

 رسی    ع  گفتم 

 امروز نمیتونم ... فردامیام  -

 هم کرد و گفت یایس مشکوک نگا

سونم ...  - یس ؟ من هیچ آزاری به تو نمی 
 تو که نمییی

 میدونم ... فقط ... ام ... االن بیام همه نگرانم میشن ...  -

ه اگه اوگ ... فردا یکم زودتر اگه تونستم میام دنبالت ... البت -

 بتونم باز سینا رو دور بزنم ... 

 اینو گفتو خواست بره که رسی    ع گفتم 

ی ؟ا .. چر  -  . چرا میخوای منوبیی
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 که باور کنن دیگه ...   -

 چرا برات مهمه ؟  -

 اومد نزدیک تر و گفت 

من نه دروغ بلدم بگم نه پنهان کاری ... دنیای ما ده ساله  -

... از بعد مرگ مهتا همه جا رسد رسده ... ده ساله بهار نداره 

 شده ... پرسش که پادشاه ماست بخاطر ناحقی مرگ مادرش

عوض شده ... شاید تو هم مثل سینا فکر کنن من چرند میگم 

یط به این قضایا داری ... تی دلیل ... اما من مطمئنم تو یه رب

 نیست مارو میبینن ... مهتا هیچوقت مردمشو تنها نمیذاره ... 

 و شوکه به یایس نگاه کردم متعجب 

 آروم گفتم  چ  داشت میگفت ؟! 

 چه ربیط دارم ؟ تو فکر میکنن ... من ؟ من -

 نمیدونم دقیق ... اما مطمئنم میتوتن کمک کنن ...  -

 بیشیی از قبل دو دل شدم 

 فقط هاج و واج نگاهش کردم که بال زد و تو هوا چرخید 

 سیع میکنم فردا بیام دنبالت ...  -
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 منتظر جواتی از طرف من نموند و تو گل های یاس گم شد ... 

 تو رسم پر سوال بود ... 

ا مربوط به دنیای اونا باشه چ  ؟ واقعاگه   ا گم شدن این دخیی

مفر دیگه مثل من اونارو درسته تورج سینارو ندید اما شاید یه 

 ببینه 

 کاش به بهانه دادن رورسیم به یایس 

ن بقیه ...   اونو بکشونم بی 

 ببینم کیس اونو میبینه یا نه ... 

 صدای خاله منو از جام پروند 

 یی خوابت برده که دختی تی ... باز  -

 رسی    ع برگشتمو دوئید سمت مرغدوتن ... 

ن من تو یه  دنیای دیگه ام  همینجوری همیشه همه میگفیی

 حاال بخاطر دیدن یایس و سینا ... 

 داغون تر از قبل شده بودم ... 

 یایس :::::::::::: 

 حس میکردم گند زدم 
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 اصال اونطور که میخواستم نشد 

 ده . حس میکردم تی تی ازم ترسی

 شاید بهیی بود با سینا یم اومدم 

رسی    ع خودمو به غار رسوندم ... فردا معلوم میشه ... اگه تی 

 تی منتظرم باشه یعنن فراریش ندادم 

 پوفن کردمو وارد غار شدم 

 اما درست بعد از ورودم به غار صدای چند نفرو شنیدم 

ن کردم و دقیق  ن سنگ ها مخقن شدم . گوش هامو تی  زود بی 

  ه کردم . چندتا مرد بودن با یه است ... نگا

ی که خشکم کرد جسم تی هوش یه دخیی بود که رو 
ن اما چی 

 اسب انداخته بودن

کنجکاوی داشت منو دنبالشون میکشید... اما االن وقت 

 نداشتم... 

 برگشتم داغل غار و به سمت خونه رفتم 

 اگه بابا میفهمید اومدم این سمت منو میکشت ... 

ن سینا هم هم  ی 
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ی

تو دلم به این حرکت خودم خندیدمو وارد رسمای همیشگ

 دنیای خودمون شدم 

 سینا :::::::::: 

 با صدای بابا بیدار شدم 

 آفتاب از پنجره افتاده بود تو اتاقم 

دم سه ساعت خوابیدم فقط  ن  حدس می 

 اما چه فایده مجبور بودم بیدار شم 

ن . بابا با دینم گف  ت بلند شدمو رفتم طبقه پائی 

آلفا اومده بود ... امشب میخواد با رئیس پری ها صحبت  -

 کنه راجب تو و یاسمن ... گفت ما هم بریم ... 

وع کرد به کوبیدن به سینه ام   قلبم رسی

ن و فقط رس تکون دادم   نشستم رس می 

 خییل وقت بود منتظر این صحبت بودم 

 اما االن از درون ترس داشتم 

 فقت نکنه... موا نکنه پدر یایس یا رئیس اونا 

 صدای بابا افکارمو بهم ریخت که گفت 
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آلفا میگه اگه پدر یایس موافقت کرد ... باید بری از کرسا هم  -

ی ...   اجازه بگی 

 شوکه به بابا نگاه کردم 

 از کرسا چرا ؟ -

قانون جدیده ... تمام ازدواج های خارج از نژاد باید به اون  -

 اطالع داده بشه 

ون دادم و گکالفه نفسمو ب  فتم ی 

و  - هر دقیقه همه چ  سخت تر میشه ... اون که خودش نی 

ن نژاد ها حساسه ؟  همه رو داره ... چرا انقدر به ازدواج بی 

هبانای قرص نمیدونم ... کرسا دیگه آدم قبل نیست ... نگ -

 میگن خییل بد خلق شده ... 

ه د این زمستون لعننی تموم شیبه جای اینکه آروم شه شا -

 ه ... ... روز به روز بدتر میش

ی نگفتو مثل من نشست ...  ن  بابا چی 

  

انده از نژاد خودشون بود . با مرگ مهتا ... کرسا آخرین بازم

وی همه ما   ...  اون تنها دیم زنده بود ... کیس با نی 
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تو افکارم غرق بودم که مامان با سینن نهار اومد و با دیدنم 

 گفت 

و بشور بعد بیا یه ... پاشو دست و روتچرا قیافه ات اینجور  -

ن ...   رس می 

 تی تی :::::::::: 

ن نشسته بودیم که بابا و شوهر خاله با و بعد نهار همه رو ایو 

 . بقیه مرد ها اومدن 

 همه خسته بودن و چهره هاشون تو هم بود 

 با رسیدنشون به ایوون خاله بلند شد و پرسید 

ا چه خیی ؟ -
 از دخیی

ن و خاله ر همه لبه ایوون  و به سمانه گفت بره چای نشسیی

 بیاره ... 

 بابا در جواب خاله گفت ؟

 ... نه رد پاتی ... نه رد هیچ  ... ان -
ن ن تو زمی  گار آب شدن رفیی

 چرخ ماشینن ... فقط رورسی لیال رو تو جنگل پیدا کردیم 

 از حرف بابا موهای تنم سیخ شد و بغض کردم 
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د . تورج متوجه بغضم شد و چرا داشت این بال رس ما یم اوم

 گفت 

ی نمیشه ... فقط پا  - ن ن چی  س تی تی ... از خونه دور نشی  نیی

 نیسی بری تو جنگل ها ... 

 مردد رس تکون دادم . واقعا نمیدونستم باید چکار کنم 

ن فکر  به بابا اینا راجب یایس و سینا بگم ؟ اما اگه اونارونبیین

ن من دیوونه شدم .   میکین

اگه خاله اینا  میارم تو خونه ... ... یایس رو  فردا چک میکنم

 ... اما اگه ندیدن چ  ؟ همه چیو تعریف میکنمدیدنش 

ن باشم اونا دخیی های مارو نمیدزدن  اگه ندیدن از کجا مطمیی

 ... 

 با صدای شوهر خاله به خودم اومدم که گفت 

من میگم خودمون به پلیس خیی بدیم ...اونا از آبرو ریزی  -

امو الیک می سن ... من از خطری که دخیی تهدید میکنه  یی

سم ...   مییی

 بابا هم رس تکون داد و گفت 

 آره ... موافقم  -
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 اما خاله بلند شد و با ناراحنی جواب داد

نمیشه ... ما همسایه ایم ... بگیم آبروریزیش برا اوناست ...  -

 دیگه نمیشه تو روی هم نگاه کنیم 

 شوهر خاله کالفه گفت 

 خیی خودمون بیاد چ  ؟... این بال زبونم الل رس دزن  خب -

 با این حرف شوهر خاله همه رس تکون دادن و تورج گفت 

یه نفر داره تو این جنگل ی کار هاتی میکنه ... باید جلوشو  -

یم قبل اینکه دیر شه   بگی 

 بابا گفت 

ن  -  دقیقا ... دارن از این سکوت سو استفاده میکین

ن امروز من  - م پاسگاه گزار همی   ش میدم می 

ه ...   تیام اینو گفت و شوهر خاله هم گفت باهاش می 

 اینجوری خیالمون راحت تر بود ... 

سیدم این اتفاق برا منم تی افته ... من... سمانه ... 
واقعا مییی

ی ممکنه قرباتن بعدی بشه ...   ستاره ... هر دخیی
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 سینا :::::::::::: 

سالن  ه با بابا به سمتغروب کرده بود ک تازه خورشید 

 اجتماعاتمون رفتیم 

 وقنی رسیدیم آلفا و دستیار هاش هم بودن 

 اما هنوز از پری ها کیس نیومده بود 

 آلفا رو به من گفت 

 های خودمون رو بگی  و بتا من باش ...  -
 سینا ... یگ از دخیی

ن ازدواج من با یه پری تو قدرت من اثر میذاره  - چرا فکر میکنی 

 ؟ 

ن داد و  آلفا نفس عمیق کشیدو هوا رو با صدا از ریه هاش بی 

 گفت 

 رو قدرتت اثر نداره ... اما رو تصمیماتت اثر داره ...  -

ن لحظه در باز ش د و پدر یایس با رئیس گروهشون اومدن همی 

 داخل 

 برادر بزرگ یایس و دستیار های رئیس گروه هم اومدن تو 

 حاال واقعا نگران بودم 
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 .. یایس با خجالت آروم وارد شد همه .  آخر از 

 نگاهش رو من افتاد و کمرنگ و نگران لبخند زد 

 منم بهش لبخند زدم و لب زدم 

 نگران نباش ...  -

 داد و جلو اومد رس تکون 

ن گرد نشستیم که  همه سالم کردن و رو صندیل های دور می 

 آلفا گفت 

ن اینجا برای چ  جمع شدیم ...  -  همه میدونی 

 

 یایس رسی    ع گفت ر پد

من نیم دونم واقعا ... با رئیس هم گفتم مخالفم ... این دور  -

 هیم دیگه دلییل نداره ! 

رد و رئیس پری ها یایس با چشم های ترسیده به من نگاه ک

 گفت 

 کاوه آروم باش ... ما همه جدا از بعد دوممون انسانیم ...   -

 گفت پدره یایس دست به سینه تکیه داد به صندلیش و  
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من اهاننی به نژاد کیس ندارم ... فقط یاسمن دخیی منه ...  -

 من حاضن به ازدواجش با نژاد غی  خودمون نیستم 

 چشم های یایس پر از اشک شد و آلفا گفت 

مسلما منم ترجیح میدم سینا با یگ از اعضای گروه  -

خودمون جفت شه و با توجه به مرتبه و قدرتش ، بتا گله من 

بخواد با غی  خودی ازدواج کنه ... اما ما به خواسته باشه تا 

 قلنی سینا اهمیت میدیم ... درسته بهمن ؟ 

 پدر من هم با حرف آلفا رس تکون داد و گفت 

نا همدیگه رو میخوان ... پس ما عالیق شخض دقیقا ... او  -

 رو کنار گذاشتیم و اومدیم اینجا ... 

 وهشون گفت پدر یایس خواست حرفن بزنه که رئیس گر 

حق با شماست ... این پیوند میتونه اتحاد مارو محکم تر  -

 کنه ... 

ن نژاد ها اتحادو بیشیی میکنه ... اما  - من قبول دارم پیوند بی 

 گرگینه ... ما تفاوت های زیادی داری ...   نه یه پری با 

  پدر یایس اینو گفت و برادرش ادامه داد 
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با خام میخورین ... شکار حق با باباست ... شما گوشت تقری -

ین ..  خوی وحیسی و خشنن دارین ... کامال نقطه متقابل . می 

 ما ... 

 نتونستم ساکت بشم و گفتم 

ذیه نیم کنم مثل من هرچ  باشم حداقل از خون یایس تغ -

 اون خوناشام ها... 

با حرفم سکوت شد و رئیس گروه پری ها سکوت رو شکست 

 و گفت 

. این روزها پرس مجرد کم داریم ..  حق با سیناست ... ما  -

شون با خوناشام ها رضایت  خییل از خانواده ها با ازدواج دخیی

میدن ... در حایل که اگه خوب نگاه کنیم درسته اونا هم 

ن و وقنی تبدیل میشن به خفاش تواناتی و سایز اند ازه ما هسیی

ن ؟   مشابه ما دارن ... اما اونا واقعا برای نژاد ما خوب هسیی

 آلفا گفت 

یه که واقعا نگران کننده است ... اونا بدون ازدواج با  - ن این چی 

پری ها بچه دار نمیشن و بچه ای که متولد میشه خوناشام 

ن نسل شما کامله ... این یعنن تول ن رفیی  ید نسل اون ها و از بی 

 رئیس پری ها در تائید حرف آلفا رس تکون داد و گفت 
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احتمال تولد بچه ای با کنیم   ما با هر نژاد دیگه وصلت -

 خصوصیات ما نصف نصفه ... جز خوناشام ها ... 

 پدر یایس گفت 

م با  - من کاری به خوناشام ها ندارم ... ترجیح من ازدواج دخیی

یه پریه ... کیس که صد در صد اونو درک کنه و هم نوع باشه 

 ... 

ن انداخته بود  ن رسشو پائی   نگاهم رو یایس بود که غمگی 

 سکوت کرده بودن و خودم گفتم ه هم

ی  - ن ن من چی  مه ... اما دلییل نداره فکر کنی  خواست شما محیی

ن  برای یاسمن کم میذارم ... من هر کاری که شما الزم بدونی 

ن  م انجام بدم تا با ازدواج ما موافقت کنی   حاضن
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ی نگفت  ن ه بهم نگاه کرد و چی   پدر یایس خی 

 ریئس پری ها گفت 

 بدی؟ ش فکر کنن و بعد جواب میخوای راجبکاوه ...   -

 چدر یایس رس تکون داد و رو به پدرم گفت 

در خوب بودن سینا و گروه شما من شگ ندارم ... اما برای  -

م برنامه های دیگه ای داشتم   ازدواج دخیی

 بابا و آلفا رس تکون دادن و با بلند شدن اونا ما هم بلند شدیم 

ن نگران نگا  بزنم  هم کرد و سیع کردم لبخند یایس قبل رفیی

 چند من هم حاال حساتی نگران بودم هر 
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 آلفا رو به من گفت 

تا اینجا از من بر یم اومد سینا ... بقیه اش به نظر پدر یایس  -

 مربوطه 

 رس تکون دادم و تشکر کردم . حاال باید منتظر میموندیم ... 

 تی تی :::::::::: 

 گذشته بود   این شبم با بد خواتی و انتظارم

سمت درخت  9خسته تر از قبل بودم . بالخره حدود ساعت 

 یاس رفتم و خودمو با گل ها رس گرم کردم تا یایس برسه 

  

ی از یایس نشد   هرچقدر منتظر موندم خیی

فتم   باید دیروز باهاش می 

 با صدای خاله برای نهار برگشتم سمت خونه 

ز مه هم راحت ابه حدی حالم گرفته شده بود که حنی یه لق

ن نرفت   گلوم پائی 

فتم   باید دیروز باهاش می 

 این ترس الیک ... فرصت فهمیدن راجب مهتارو ازم گرفت 
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ن ظرف ها همه رو ایوون نشسته بودیم   بعد نهار و شسیی

 خاله یه سینن بزرگ برنج آورد تا دور هم پاک کنیم 

م انقدر به نیومدن یایس و فرصت از دست رفته ام فکر میکرد

 که حس کردم یایس رو رو سینن دیدم 

 چندبار پلک زدم که برام دست تکون داد 

 شوکه به بقیه نگاه کردم 

 همه رس گرم پاک کردن برنجا بودن 

 ! یعنن یایس رو ندیدن ؟ یا شاید هنوز متوجه اش نشدن 

 یایس گفت 

 ای تی تی ؟ امروز با من می -

 صداش کامال بلند و واضح بود 

  شو بلند نکرد اما هیچکس رس 

 واقعا هیچکس اونو نمیدیدم ؟

 یایس منتظر نگاهم کرد و من مردد بلند شدم و گفتم 

م دستشوتی  -  من می 

 ستاره خندید و گفت 
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به سالمنی ... میخوای بلند تر اعالم کن این سفر طوالنیتو  -

 ... 

 از حرفش همه خندیدن حنی یایس هم خندید 

طبییع لبخند بزنم و از واقعا مضطرب بودم اما سیع کردم 

ن رفتم ایوون پا  ئی 

 از گوشه خونه پیچیدم سمت دستشوتی و ایستادم 

د  ن ی که تو چشمم می  ن ن چی  یایس کنارم تبدیل شد و حاال اولی 

 قرمزی و پف چشم هاش بود . آروم گفتم 

 ه ؟ چشم هات چ  شد -

 مهم نیست ... بریم ؟  -

 چقدر طول میکشه تا برگردم خونه ؟ -

یایس شونه باال انداخت و گفت یه ساعت ... اگه  سوال با این

 نخوای تو دنیای ما دور بزتن ... 

ایط ؟   ترسم بیشیی شد ... کارم درست بود ؟ اونم تو این رسی

 هم بود ؟ باید چکار میکردم ؟! نکنه همه چ  تو 

 آروم رس تکون دادم و همراهش راه افتادم 
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ن ها رد شدیم و زدیم تو دل  ن پرچی   جنگل از بی 

 یایس جلو تر از من پرواز میکرد و گفت 

 نمیتوتن تند تر بیای ؟  -

 ...  میتونم بدوئم -

 منتظر نموند و رسی    ع تر پرواز کرد و منم پشت رسش دوئیدم 

 اما خییل تند تر از من بود 

 نفس کم آورده بودم که ایستاد و گفت 

خییل کندی تی تی ... اینجوری تا یه ساعت دیگه هم به  -

سیم ...   دنیای ما نمی 

 خواستم جوابشو بدم که خشک شدم ... 

ن یم اومدن  و نگاهشون رو من سه تا مرد با  اسب به سمتمو 

 بود 

ی که خشکم کرده بود صورتشون بود  ن  نمیشناختمشون و چی 

اله های هصورت های تی روچ که دور چشم هاشون رو 

 مشگ گرفته بود 

ی رو صورتم ریخت  ن  حس کردم چی 
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وع به فرار کردما بهش توجه نکردم و  ما یایس  که  نا خداگاه رسی

 داد زد 

 وایسا تی تی  -

 اما ترس باعث شده بود نتونم وایسم . دوئیدنم غی  ارادی بود 

 یایس داد زد 

 اونا دیگه نمیبیننت  تی تی ... وایسا ...  -

شوکه ایستادم و تازه متوجه گردی که رو تنم بود شدم . 

ی از اون  مرد ها نبود دنیال منه .  خیی

 بود نگاه کردم  دستمو باال آوردم و به پودر طالتی که روش

 اینا چیه ؟  -

بیا ... اثرش زیاد نیست ... یکم از جادوی منه ... برای غیب  -

 کردنت ... 

ن بلند شدمو با رسعت  خواستم برم سمتش که یهو از رو زمی 

ن درخت ها راه افتادیم . یایس از باالی   رسم گفت بی 

 تو خییل کندی  -
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فت که یایس منو رو  رسم از این حرکت رسی    ع داشت گیج می 

ن گذاشت   زمی 

 ... هنوز تو شوک مرد هاتی بودم که دیدم 

 هاتی میدیدم که قابل باور نبود 
ن  این روز ها چی 

 که با خزه پوشیده شده 
ی

یایس اومد رو به روم و به تخته سنگ

 بود اشاره کرد و گفت 

 ت ین ورودی دنیای ماسو ... ابیا ت -

 اینو گفتو خودش خزه ها رو کنار زد و رفت داخل . 

نمیفهمیدم کارم درسته با حماقته !؟ اما بدون فکر بیشیی 

پشت رسش رفتم . یه غار کوچیک بود ...  با حرکتمون به 

داخل کم کم همه جا تاریک شد و جز نوری که از بال های 

ی نمیدی ن  دم یایس ایجاد میشد چی 

 یبینم ... یایس ... من هیچ  نم -

 الزم نیست ببینن ... فقط مستقیم بیا ...  -

 احساس ترس و نگراتن بهم تهوع داده بود . 

 اگه اینجا میمردم هیچوقت جنازه ام رو هم پیدا نمیکردن 
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 چقدر تو احمقی تی تی ... 

باد رسدی که یهو به صورتم خورد باعث شد شوکمو کم کنه و 

 کم کم

 ر وارد غار شد و ن

 یایس تند تر رفت و تو فضای باز اون سمت ایستاد و گفت 

ن تر بود ... اما  خییل  - اینجا دنیای ماست ... البته قبال سیی

 وقته اینجوری تو رسماست 

واقعا رسد بود . مثل زمستون .  اما یایس با همون لباس نازک 

 خییل راحت بود 

 خودمو بغل کردم و گفتم 

 نمیشه ؟ تو رسدت -

اوایل میشد ... االن عادت کردم... تو هم عادت میکنن ...  -

 بیا ... 

ن سنگ  مردد پشت رسش رفتم . تقریبا روی کوه بودیم و از بی 

ن رفتیم   ها و برف های رو کوه آؤوم پائی 

 اصال از رسمای هوا برام کم نشده بود 
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ن کوه نرسیده بودیم که دو تا گرگ دیدم   هنوز به پائی 

 گفت   یایس

ن  -  اونا مثل سینا گرگینه هسیی

ن لحظه هر دو اونا تبدیل به انسان شدن و بقیه  درست همی 

ن   راه رو قدم زنان رفیی

 قبال سینا رو دیده بودم اینجوری تبدیل شده بود 

 اما بازم مثل دفعه اول شوکه شدم 

تو شوک بودم که یایس دوباره گردی طالتی روم ریخت و 

 گفت 

ه غیب بایسی ببیننت زود لو می  با این لباس ها  -  یم ... بهیی

 مگه لباس هام چشه ؟ -

 خب شبیه لباس های ما نیست ...  -

کم کم وارد روستای .  شونه باال انداختم و باهاش همراه شدم 

کنده تو اطراف بود خونه های بزرگ و کوچیک پرا . اونا شدیم 

 و آدم های مختلف در حال رفت و آمد بودن 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

100 | P a g e  
 

گرگ یا پری یا ... اوه خدای من یگ تبدیل به   اما هر از گایه

 ... حس کردم یگ تبدیل به خفاش شد ... 

 شوکه گفتم 

 یگ خفاش شد ؟ -

 کجا ؟  -

 اونجا ... کنار اون خونه ...  -

البته معموال روز ها  اوه ... اون ... آره اونا خوناشامن ...  -

 تبدیل نمیشن ... مگه اینکه مجبور باشن 

 چقدر مسخره  خفاش ؟ اووویخوناشام ؟  -

 یایس دستشو به سینه زد و گفت 

 چیش مسخره است ؟  -

ی  - ن ام ... نه ... مسخره نه ... منظورم عجیب بود... آخه چی 

 که من راجب خوناشام فکر میکردم اینجوی نبود 

خب شاید تو دنیای شما یه نوع دیگه اش وجود داشته باشه  -

 . 

 یخ شد با این حرف یایس موهای تنم س
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 یاد اون مرد ها با صورت گچ  و چشم های گود افتادم 

 دنیای ما هم وجود داشته باشه ؟واقعا ممکنه تو  -

نمیدونم ... همینجوری گفتم ... اما هروقت افسانه ای  -

 هست ... مسلما در گذشته یه واقعینی هم بوده ... 

 حرف یایس حالمو بهیی نکرد که یهو گفت 

 منو میبینه ... تی ... سینا االن اوه ... بیا تی  -

 با هم پشت دیوار یگ از خونه ها مخقن شدیم و گفتم 

 چرا میخوای تو رو نبینه ؟ -

ن شد و گفت  چشم هاش غمگی 

 داستانش طوالنیه ...  -

ی بگم صدای سینا هر دومون رو پروند  ن  قبل از اینکه چی 

 چرا از من فرار میکنن یایس ؟-

 سمت سینا  یاسمن تبدیل شد و برگشت

 غل سینا و زد زیر گریه ... یهو خودشو انداخت تو ب

 شوکه این حرکتش بودم که سینه بغلش کرد و موهاشو بوسید 

 یایس ... چ  شده ؟ -
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 با چشم های اشگ به سینا نگاه کرد و گفت 

 دیشب بابام گفت موافق نیست ... قبول نمیکنه ...  -

 من راضیش میکنم  -

 آخه چطوری ...  -

 تو نگران ...  -

 اهش به من ساکت شد و شوکه گفت ادامه جمله اش با نگ

؟ -  تو اینجا چکار میکنن

 با این حرفش فهمیدم که اثر گرد طالتی تموم شده 

یایس رسی    ع برگشت سمتم و یه مشت دیگه از اونگرد ریخت 

 رو من 

 با این حرکتش عطسه ای کردم و چشم های سینا گرد تر شد 

 اسمن ... تو چکار کردی ی -

 شتیم سمت دنیای خودش ... هیچ  ... داشتیم برمیگ -

 برا چ  آوردیش اینجا ... برای چ  بدون من رفنی اون سمت -

 فقط میخواستم بهش نشون بدم  -

 یاسمن ... تو به من قول دادی نری ...  -
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 سینا خییل دلم گرفته بود ...  -

 گلومو صاف کردمو گفتم 

و نشون بدیببخشید وسط دعواتون ...  - ن میشه زودتر مسی 

 برگردم خونه ... داره دیرم میشه ... من 

 یاسمن رسی    ع تبدیل شد و گفت 

 تی تی رو برسونم میام پیشت ...  -

منتظر جواب سینا نشدو دوباره پشت لباسمو گرفتو بلندم 

 کرد 

 انقدر رسی    ع پرواز میکرد که داشتم باال میاوردم 

ن درخت های تو یه پلک زدن تو غار بودیم و ب عدش از بی 

رسعت رد میشدیم . وقنی منو گذاشت اون سمت جنگل با 

ن از رس گیجه .  ن ، نزدیک بود تی افتم پائی  ن ها رو زمی   پرچی 

 تنه درخت یاس روگرفتم تا خودمو نگه دارم و 

 

 یاسمن گفت  

ن شدی ما وجود داریم ... کمکم میکنن ؟ -  حاال که مطمیی
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 گفتم و  هام بره  چندبار پلک زدم تا تاری چشم

 ید چکار کنم اما من با -

 با صدای ستاره که اسممو صدا میکرد برگشتم پشت رسم 

 تی تی ... جون به لبمون کردی ... دو ساعته کجاتی ؟ -

 همینجا بودم زیر درخت یاس  -

ن من و ستاره قرار گرفت و گفت   یایس اومد بی 

 خودمم هنوز نمیدونم ... اما یاز میام پیشت  -

 اره گفت تس

 ی ... االن زل زدی به من بیا مامان دق داد -

 به هر دو رس تکون دادم و گفتم 

 باشه ...  -

 یایس چرچن تو هوا از خوشحایل زد و با رسعت رفت 

 منم به سمت ستاره رفتم که مشکوک نگاهم یم کرد 

 آروم و سوایل پرسید 

 چرا رورسی و موهات اینجوریه ؟ جدا خوتی تی تی ؟ -
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د های اسب سوار تو جنگل افتادم و آروم مثل خودش مر  یاد 

 گفتم 

تا مرد با اسب دیدم ... نمیشناختمشون ... خییل ترسناک  3 -

 بودن 

 اینجا ؟ نزدیک خونه ؟ -

ن  جاتی که دیده بودم خییل با خونه فاصله داشت برای همی 

 گفتم 

 جلو تر ... اونجا ...  -

ن رد شدی ؟  -  چرا از پرچی 

 دروغ بگم به دم مجبور ش

مش ...  - یگ از جوجه ها داشت فرار میکرد ... رفتم بگی 

 اونارو دیدم

-  ... 
ی

مامان بفهمه حساتی دعوات میکنه ... اما باید بهش بگ

 شاید به دزدیده شدن مریم و لیال ربط داشته باشه 

 فقط تونستم رس تکون بدم و به سمت خونه رفتیم 

 سینا :::::::::: 
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بدون صحبت با من رفت اون ور ... از اون یس یا باورم نمیشد 

 بدتر تی تی رو با خودش آورد 

 

 

تو جنگل پشت خونه جاتی که همیشه میدیدمش قدم زدم تا 

 بیاد 

 خییل زود برگشت و تبدیل شد 

 نگاهمون گره خورد و گفتم 

واقعا اطمینانم بهتو زیر سوال بردی ... چرا با خودت  -

 یایس؟آوردیش اینجا 

باور نداری ... مجبور شدم تنهاتی فکرمو عمیل  تو منو چون  -

 کنم 

 یایس ؟ مگه این یه  -
ی

فکرتو عمیل کنن ؟ میفهیم چ  میگ

کتاب داستانه که برای خودت رویا پردازی میکنن ؟ تی تی  و 

 کرسا  ؟ واقعا به عقلت دارم شک میکنم 

 با این حرفم یه اخم واقیع رو صورت یایس نشست 

ن بو   ری میدیدمشار بود اینجو اقعا اولی 
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 اومد رو به روم ایستاد و با انگشت ظریفش کوبید به سینه ام 

این اعتقاد منه سینا ... براش میجنگم ... اگه به نظرت عقل  -

ن طرز فکر عاشقت شدم ...  ندارم ... باید بدوتن با همی 

عاشق کیس که هیچ همخوتن با من داره ... هرچند این 

ه زیر سوال می داره تصمیممو رفتارت   یی

 دستمو گذاشتم رو دستش و گفتم 

 تی افته ...  -
 من فقط نمیخوام برات اتفافی

ن گفنی داری به عقلم شک میکنن ؟ -  برای همی 

 معذرت میخوام اینو گفتم  -

معذرتت بدرد من نمیخوره ... منو با این اعتقادم قبول داری  -

 ؟ 

 مردد نگاهش کردم و رس تکون دادم 

 رفتار یایس رو نمیپسندیدم ار ها و من همه ک

 اما کلیتش برام دوست داشتنن بود 

 با همون اخم گفت 

 اگه واقعا قبول داری کمکم کن ...  -
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ی پیش   -  رو بیی
 میخوای چکار کنن ؟ تی تی

ی
کرسا ؟ بهش بگ

 من اینو از اون دنیا آوردم برات تا عاشقش یسی ؟

 یایس با اخم گفت 

دهکده .. هفته دیگه جشن ساالنه نه ... احمق نیستم که .  -

است ...  کرسا میاد اینجا ... ما هم تی تی رو میاریم تا همو 

ن دیدار جواب  ن ... اگه جادوتی در کار باشه مسلما با همی  ببیین

 میده ... 

 فکر و برنامه یایس از نظرم مسخره بود 

 خییل هم مسخره بود . کالفه گفتم 

 و اگه اتفافی نیفتاد چ  ؟ -

  تی خیال شونه باال انداخت و گفت خییل یایس

 نیفتاد که نیفتاد ... تی تی رو برمیگردونیم دنیای خودش  -

یم اون  -  ؟ اگه لو بریم چ  ؟ اگه بفهمن می 
ی

ن سادگ به همی 

بدون مجور ؟ اگه بفهمن یگ رو با خودمون آوردیم ؟ سمت 

 به عواقب کار فکر نمیکنن ؟

 ز کرد تبدیل شدو روبه روی صورتم پروا

 لبخندی زد و گفت
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من اینکارو میکنم سینا ... یا تنهاتی یا با کمک تو ... اما  -

تصمیمتو بگی  ... اگه تنهام گذاشنی ... بهته دورم خط بکیسی 

 ... 

 نموند و با رسعت مخصوص پری ها دور شد  منتظر جوابم

ون دادم و دستمو تو موهام کشیدم   کالفه نفسمو بی 

ن رورسی بزرگ گل سخنی بود ... با او سخت بود ... تصمیم 

ن بودم تا دیده  اهن پرچینن که تنش بود مطمیی  و پی 
دار تی تی

 شه جلب توجه میکنه . 

 حنی اگه لباس های تنشو هم عوض میکردیم ... 

 باز میخواست خودشو از چه نژادی جا بزنه ؟ 

سخت میتونست بگه جز پری هاست ... چون یکم از یایس 

 تقریبا هم قد مرد های نژاد یایس بلند تر بود ... 

وع ب قدم زدن کردم   کالفه رسی

 این دخیی آخر خودشو منو تو دردرس میندازه 

 اما لعنت به من که نمیتونم دورش خط بکشم 
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 ::::::: تی تی ::: 

 کنار بخاری که تازه خاله روشن کرده بود نشسته بودیم 

 اینجا هم سبا داشت رسد میشد 

ن یا  یس اینا درست مثل رسزمی 

برای بابا اینا از مرد هاتی که دیدم گفتم . بعد اینکه کیل دعوام 

کردن قرار شد به همه روستا خیی بدن و فردا برن رد پای اسبو 

 . ن  چک کین

ن تو رسم پر از س وال بود که اگه یایس بخواد دوباره برم رسزمی 

 اونا ... چ  باید به خاله اینا بگم . 

 برای اونا؟!  اصال چه کمگ ازم بر میاد 
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نفهمیدم شب چطور گذشت . مدام به حرف های یایس فکر 

 میکردم . یه تریس تو وجودم بود . 

ای دیگه ترسو تر .   من یه دخیی معمولیم . تازه از خییل دخیی

باورم نمیشد هنوز وارد اون غار شدم و پا گذاشتم تو دنیای 

 اونا ... 

 ... همه چ  یه جور مرموز و ترسناک بود. مثل خواب 

 صبح با صدای خاله بیدار شدم

 باورم نمیشد تا ساعت ده خوابیده بودم 

از بس چند شب بود درست نخوابیده بودم کل شب انگار تی 

 هوش بودم 

 و چک کردم فوری رفتم درخت یاس ر 

ی از یایس نبود . دلم میخواست اونجا بمونم منتظر  اما خیی

 یکردم . یایس تا بیاد . اما باید به خاله اینا کمک م

 تا شب منتظر یایس بودم دیگه هوا تاریک شده بود . 

بغض داشتم از اینکه نیومده بود... به خودم قول دادم اگه 

ن انجام ب  دم . دوباره اومد هر کاری ازم خواسیی
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ن راجب اونا برام قابل تحمل نبود   قبل از دونسیی
ی

 دیگه زندگ

کل روز   واقعا نمیتونستم تصور کنم همه چیو فراموش کنم و 

 با کار های عادی خودمو رسگرم کنم 

ی میخواستم ... خییل بیشیی ...  ن های بیشیی  چی 

 یایس ::::::::: 

 با عصبانیت رو به روی سینا قدم زدم 

م سینا ... چه تو بیای ... چه نیای ...  -  من فردا می 

 بهت گفتم کمکت میکنم پس به حرفام گوش بده  -

 کردم و کتاتی که دستش ب
با اخم . ود ازش گرفتم و بستم پوفن

 نگاهم کرد و گفتم 

ی قرار   - ن  ... اگه چی 
بود کل روز داری این لعننی رو میخوتن

 پیدا کنن تا االن پیدا میکردی 

 کتابو ازم گرفتو باز کرد دوباره . با تاسف رس تکون داد برام 

ن االن فهمیدیم اونا وقنی بیان  - یایس انقدر عجول نباش... ببی 

 کند تر میگذرهیای ما زمان براشون تو دنیای خودشون  تو دن

 ... 
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 خب که چ  ... بالخره که میگذره ؟ -

 العاته ... ما باید اطالعات بدست بیاریم . خب این اط -

م به تی تی  - باشه ... تو اطالعات بدست بیار ... منم فردا می 

 نقشمونو میگم 

 اینو گفتمو خواستم برم که سینا بازومو گرفت 

 امروز بخاطر اون نرفتم پیش تی تی ... 

فتم شاید تی تی بیخیال من میشد ...   اگه فردا هم نمی 

فت ...  شاید اصال از   اونجا می 

 سینا با عصبانیت گفت 

 قرار شد با هم کار کنیم یایس ... پس منطقی باش ...  -

چند روز دیگه کرسا میاد اینجا ... ما باید برای مالقاتشون  -

ن دیگه ای میگه ؟برنامه ری  زی کنیم ... منطق چی 

نه ... مام داریم همینکارو میکنیم ... اما تو فکر کردی تی تی  -

 با اون رس و وضع بیاد همه یم فهمن از ما نیست ؟ 

 سوایل به سینا نگاه کردم . 

 درسته لباس های تی تی با مال ما فرق داشت ... 
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 اما انقدر ها هم که تابلو نبود ؟! بود ؟! 

 سینا منو کشید و نشوند پیش خودش و ادامه داد 

باید یه فکری برای لباس هاش بکنیم ... باید آماده  -

باشیماونو جای چه نژادی قراره جا بزنیم ... اگه دینش چطور 

همه چیو عادی جلوه بدیم ... یایس ... آوردن یه غربه به 

 دهکده اونجور که کر میکنن ساده نیست 

 م و گفتم دستامو به سینه زد

وقنی کرسا بیاد از همه دهکده ها میان اینجا ... انقدر شلوغ  -

 میشه که هیچکس به یه نفر مثل تی تی توجه نمیکنه 

 در هر صورت ما نمیتونیم بیگدار به آب بزنیم  -

 بلند شدم دوباره و گفتم 

باشه ... لباس تی  تی با من ... نژادش هم میشه بگیم پریه  -

... ... زیاد گنده  ن  نیست شک کین

 خوبه ...  -

م بهش میگم که ببینم نظرش چیه  -  فردا هم می 

م فردا ... تو دیگه نیمری اون دنیا  -  خودم می 
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 با این حرفش تبدیل شدمو تو هوا چرخیدم و گفتم 

م پیش تی تی  و اگه  - به من دستور نده عشقم ... من فردا می 

 تو دوست داشته بایسی میتوتن باهام بیای

ی بگه به سمت خونه رفتم ق ن  بل از اینکه بازم چی 

 تی تی منتظر منه ... من فردا حتما باید ببینمش 

 فقط امیدوارم قبول کنه ... 

 قبول میکنه ... یه حیس بهمتی تی ته دلم روشن بود که 

 میگفت نقشه ام درسته ... 

 تی تی :::::::::::::: 

واب بیدار تا صبح انقدر خواب یایس رو دیدم که وقنی از خ

 شدم بازم فکر کردم بایس تو اتاقه 

چشم هامو مالیدم و خواستم بلند شم که جدا صداشو 

 شنیدم 

 یگ از این رورسی های گلدارت بهم یم دی ؟ -

 شوکه برگشتم سمت صداش 

 تو حتات پری داشت جا لبایس رو نگاه میکرد 
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دم بیدار میشدن ن  سمانه و ستاره هنوز خواب بودن و حرف می 

ن با رس بهش گفتم آره و به دخیی ها اشاره کردم که بر  ای همی 

 متوجه شه نمیتونم صحبت کنم 

از جام بلند شدمو رختخوابمو جمع کردم و به یایس لب زدم 

ون . دو تا از رورسی هامو برداشتم . یگ رو رس  بیا بریم بی 

ون.به  کردم و یگ رو تو دستم نگه داشتم و با یایس رفتیم بی 

 خونه رفتیم و گفتم سمت پشت 

 چرا دیروز نیومدی ؟  -

 سینا نذاشت ...  -

 منتظرت بودم  -

معذرت میخوام ... سینا داشت کتابای قدییم رو میخوند  -

 راجبت اطالعات بدست بیاره ... 

رسیدیم به درخت یاس و من رورسی که دستم بود رو به 

 سمت یایس گرفتم و گفتم 

 بیا ... این مال تو  -

ا ذوق تبدیل شد . رو رسی رو گرفت و چن زد و بتو هوا چر 

 مدل من رسش کرد . صدای سینا از پشت درخت ها اومد 
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ی  -  رفنی با تی تی صحبت کنن یا ازش رورسی بگی 

 ا گفتم خندیدم و رو به سین

 من از اینا زیاد دارم  -

 سینا سالم کرد و گفت 

ی با ما بیای بهمون کمک کنن ؟ -  حاضن

زیاد اونج باشم چون خانواده  م ؟ من نمیتونمباید چکار کن -

ام میفهمن ... االنم تو جنگل چندتا دخیی دزدیده شدن ... 

 همه خییل حساسن رو دور شدن ما از خونه 

  یایس با نگراتن پرسید 

 یعنن چ  چند تا دخیی دزدیده شدن ؟ -

 نمیدونستم درسته بگم یا نه 

ن در ازای کمک من ن تا دخیی   اما شاید اونام میتونسیی کمک کین

 هارو پیدا کنیم 

ن کل جنگل ما خییل راحت بود   برای یایس گشیی

 شاید کمگ ازشون بر یم اومد 
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وع به تعریف کردم و کل ماجرا رو برای هر د ن رسی و برای همی 

 گفتم . چهره هاشون متعجب شد . 

ا از ترس آبرو ریزی اجازه  مخصوصا وقنی گفتم پدر دخیی

ی بیشیی نمیده   پیگی 

 

 یایس با تموم شدن حرف های من گفت  

به اون مردا که دیدی ربیط نداره ؟ من چند روز قبل هم  -

 رو اسبشون تی هوش بود 
 اونارو دیده بودم ... یه دخیی

 حرف یایس مثل آب یخ بود برام . بدنم رسد شد و سینا گفت

ی که تو دیدی یایس و داستاتن که تی تی تعریف کرد یعنن  - ن چی 

 وناست دیگه ... کار هم

 فتم همه ساکت شدیم که من گ
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ن دخیی هارو  - من کمکتون کنم ، شما هم به من کمک میکنی 

 گی  بیارم ؟
 پیدا کنم ؟ حداقل راجبشون اطالعاتی

 هر دو شوکه به هم نگاه کردن و سینا گفت 

نمیدونم از عهده ما بر بیاد یا نه ... اما میتونیم کمک کنیم  -

کیس ونم تو نجات  تمون نکنن هم من اگه ب... حنی اگه تو کمک

 موثر باشم حتما انجام میدم ... 

 یایس با این حرف سینا بغلش کرد و گفت 

 تو خییل خوتی ...  -

 سینا آروم خندیدو موهای یایس رو نوازش کرد و گفت 

 باز احساساتی شدی ؟ -

 یایس اشگ که تو چشمش جمع شده بودو پاک کرد و گفت . 

خب تی تی نیسنی ... گرگ گنده ... ال هم خوب ایش ... اص -

بذار برات بگم میخوایم برامون چکار کنن ... البته کار سخنی 

 نیست ... فقط باید خودتو به پادشاه ما نشون بدی ... 

 خودمو به پادشاه اونا نشون بدم ؟ چرا ؟

 سوال تو صورتمو که دیدن سینا آروم خندید و گفت 
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 ...  البته این فکر یاسمنه -

 د و گفت یاسمن با اخم به سینا نگاه کر 

 سینا... ما با هم صحبت کردیم  -

سینا یایس رو بغل کردو موهاشو بوسید . معذب شدم جلو 

ن .   من انقدر همدیگه رو بغل میکین

ن . سینا رو به یایس گفت  ی نبیین ن  اما سیع کردم تو صورتم چی 

 باشه اخم نکن جوجه  -

 دادبعد رو کرد به من و ادامه 

ه... کیس که همزاد مادرت بود تی تی ... کرسا پرس مهتا میش -

ن تو و کرسا ارتبایط باشه ...  ... یایس فکر میکنه شاید بی 

میخواد اگه موافقی با ما چهار روز دیگه به دهکدمون بیای و 

 با کرسا مالقات کنن ... 

 که سینا گفت چشم هام انقدر گرد شد  

ی نیست ... ق - ن س ... چی 
و رارم نیست بگیم تو گ هسنی نیی

ا اومدی ... خییل عادی قراره ببینیش ... فقط امتحان از کج

 کنیم ببینیم چ  میشه 

 منظورتون چیه که چ  میشه ؟ میخواین چ  بشه ؟ -
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 یایس آروم گفت 

 شاید دلش نرم شه با دیدن تو  -

 دلش ؟ مگه دلش چیه ؟ -

 رس تکون داد و گفت 
ی

 سینا با کالفگ

 یس ... از دست تو من یا خدای -

 کالفه و نگران گفتم 

ن قضن چیه ؟  -  میشه کامل بگی 

وع به تعریف کرد ... از رسد شدن  سینا چشیم گفت و رسی

دنیاشون ... از غیم که تو دل کرسا بخاطر مرگ مادرش ایجاد 

 شدو رسماش یه کل دنیای اونا کشید 

ا حاال یه از کرساتی که همیشه خییل مهربون و شاد بود ... ام

بخند رو لبش مرد رسد و تی روحه ... کیس که سالهات ل

 ندیدن 

یف کرسا تنم رسد شد ... اما با جمله آخر سینا یخ زدم از تعر 

 ... 
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یایس فکر میکنه ممکنه کرسا با دیدن تو عاشقت بشه و  -

دوباره مثل قبل شه ... تو مهتارو میدیدی ... مارو میبینن ... 

 ین اتفاقات ... حتما یه دلییل دار ا

 

 یه قدم عقب رفتم و فقط رس تکون دادم ... 

 گفت یایس اومد سمتم و  

 تی تی ؟! نگران چ  هسنی ؟ -

 من نمیتونم ... من... من نمیتونم  -

 یاسو بازوهامو گرفتو نذاشت عقب تر برم و گفت 

چ  رو نمیتوتن ... قرار نیست کاری کنن ... فقط قراره اون تو  -

 رو ببینه ... 

ببینه که چ  بشه ؟ عاشق من شه ؟ اگه بشه چ  ؟ اگه ...  -

 اطر ورود به دنیاتون مجازات کنه چ  ؟اگه  نشه و منو بخ

اون این کارو نمیکنه ... اصال متوجه تو نمیشه ... مگه اینکه  -

 مهتا جادو خایص رو شما زده باشه ... 

 عقب تر رفتم و یایس دست هامو ول کرد 
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 و گفتم  نا امید نگاهم کرد 

 من نمیتونم ... من ...  -

 سینا جمله ام رو کامل کرد و گفت 

یس ! درسته ؟تو  -  میتوتن ... اما مییی

سیدم ؟  شوکه نگاهش کردم ... حق با اون بود ؟ مییی

 سینا دوباره گفت 

تی تی ... این یه واقعیته ... تو با همه متفاوتی ... چون مارو  -

 ؟ میتوتن انکار کنن ؟ میتوتن میبینن ... میتوتن بیخیالش یسی 

؟  تصور کنن  تا حاال مارو  االن بری و دیگه به ما فکر نکنن

 قبلت ؟
ی

 ندیدی ؟... میتوتن برگردی به زندگ

با رس گفتم نه ... اما واقعا میتونستم با اونا برم جلو 

 پادشاهشون ؟

 کیس که بخاطرش دنیای اونا یخ زده و همش زمستونه ؟

 شق من شه ؟م که اون بخواد عاآخه مگه من گ هست

 روستاتی و ساده ! 
 یه دخیی

 یایس گفت 
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... کرسا یه مرد خوبه ... اون اصال ترسناک نیست ... تی تی  -

 فقط یکم ... اخم آلوده ...و... 

 یایس ...  -

 سینا کالفه اینو گفت و حس کردم نمیخواد یایس ادامه بده 

تصویر یه مرد خشن  وتقعا این کرسا چه شکیل بود ... تو ذهنم

 یلم های قدییم و ترسناک ... و وحیسی بود ... مثل ف

 ینا افکارمو بهم ریخت که گفت صدای س

 ما نمیذاریم اتفافی برات تی افته ... به همه چ  فکر کردیم ...  -

 تو رسم پر از سوال بود 

 به همه چ  فکر کردن ؟ باید اعتماد میکردم 

 خییل شوکه بودم . یایس گفت 

باس مناسب بهت میدم مدل خودمون ... طوری که ه لی -

 هیچکس بهت شک نکنه ... 

 سینا ادامه داد 

روز جشن هم انقدر شلوغه و از همه جا  میان دهکده ما  -

 که عمران کیس به تو شک کنه ... 
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ن ؟ یعنن نمیفهمن من فرق دارم ؟ -  مطمئنی 

ست نی نوچ ... هیچکس نمیفهمه تی تی ... اصال کار سخنی  -

 ... 

من نیم تونم خییل پیش شما باشم ... بابام اینا نگران میشن  -

 ... 

 اونا نمیفهمن ... زمان وقنی تو پیش ما هسنی کند میگذره ...  -

 سوایل به سینا نگاه کردم که بیشیی توضیح داد و گفت 

تو شاید یه روز پیش ما بایسی ... اما اینجا یک یا دو ساعت  -

 دقیقش رو نمیدونم ...  ... هم کمیی بشه ... شاید 

 اما اون روز من اومدم... همه نگران شدن  -

 یایس زود جواب داد

-  

ی دستشوتی ... بعد هم تا به غار برسیم  آخه تو گفنی می 

مت تا  طول کشید ... اینبار من خودم تو چند دقیقه مییی

دنیای خودمون ... فوقش یکساعت ممکنه نبایسی ... 

 خنی ... این در ت زیر توهمیشه یکساع

 نمیدونستم ... واقعا نمیدونستم باید چ  بگم 
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 آروم گفتم 

 میشه بهم فرصت بدین تا فکر کنم ؟ -

 سینا و یای بههم نگاه کدن و یایس گفت 

 فردا بیایم خوبه ؟ کافیه برات تا فکر کنن ؟ -

 رس تکون دادم و گفتم 

 خوبه ... فردا ... فردا بهتون جواب میدم ...  -

 تم و گفت ومد سمیایس ا

 تی تی ... تو با همه متفاوتی ... اینو فراموش نکن  -

رس تکون دادم و یایس لبخند زد . به سمت سینا رفت و اونم 

 برام رس تکون داد و دور شدن 

رایه که جلو پام بود خییل ترسناک بود ... اگه کرسا عاشقم 

 میشد چ  ؟ 

 نی ؟چه قیمما به دوست داشتم بدونم چرا فرق دارم ... ا

 با این افکار برگشتم خونه 

 واقعا پر از ترس و نگراتن بودم 

ی درونم مدام تشویقم میکرد ماجرا جوتی کنم  ن  اما یه چی 
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 اما به چه قیمنی ؟ واقعا مغزم دیگه جواب نمیداد

 مدام این سوال تو رسم تکرار میشد 

کالفه رو تخت رختخواب ها دراز کشیدم و به سقف اتاق 

ه شدم   خی 

 کاش مامان اینجا بود و کمکم میکرد 

 کاش بهم میگفت کار درست چیه ... 

 نفهمیدم چطوری خوابم برد... 

 

 سینا :::::::::: 

ن بود   یایس ناراحت و غمگی 

 چندبار بهش گفتم تی تی قبول میکنه 

 اما میگفت حسم میگه دیگه نیمبینیمش 

ن نشستم   تکیه دادم به درختو رو زمی 

 وم نشست و گفت تینی اومد رو زان یه پامو خم کردم و 

من بد حرف زدم نه ؟ باید از کرسا تعریف میکردم ... االن از  -

 کرسا ترسید ... 
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که نمیتوتن تعریف الیک   دیگه بهش فکر نکن یایس ... تو  -

بکنن ... قبول کنه خودش کرسا رو میبینه ... وقنی ببینه هم 

ه ...   تصمیم اصیل رو میگی 

 نشست خورد و رو شکمم  از رو رون پام رس 

 به رون پام تکیه داد و گفت 

سینا ... من واقعا فکر میکنم اون دوتا مال همن ... مثل منو  -

 تو 

 سوایل نگاهش کردم و گفتم

 مثل منو تو ؟ -

 اوهوم ... پر از تفاوت ... اما مکمل  -

 خندیدم و گونه گوچولوشو لمس کردم و گفتم 

 سمت االن باید تبدیل یسی تا ببو  -

 چشمگ بهم زد و گفت 

 نوچ ... بذار دلت حساتی تنگ شه  -

 ناخداگاه پرسیدم 

ی نگفت ؟ - ن  بابات چی 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

129 | P a g e  
 

ن شد و گفت   چشم هاش غمگی 

نه ... نه ... اصال باه - ن  ام حرف نمی 

 نگران نباش ... درست میشه... مطمئنم ...  -

 

 تی تی ::::::::::: 

 با صدای خاله بیدار شدم 

 خوابیدم  خوابم برد و چقدر  اصال نفهمیدم چطور 

تو خوابم یه مرد هیکیل و بد اخالق رو میدیدم که یم اومد 

 سمتم 

قدمییم یم ایستاد و دوباره خوابم از اول تکرار میشد اما چند

 ... 

 اون روز تا شب فقط تو این افکار غرق بودم 

د   حنی شب هم خوابم نیی

 تصمیم سخنی بود 

 جودم بگذرم اما نمیتونستم از بخش کنجکاو و 
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زودتر از همه بیدار شدم و بدون صبحانه رفتم کنار درخت 

 یاس 

ی از یایس نبود   اما خییل زود بود و خیی

 با صدای تورج از جا پریدم 

 تی تی ... اینجاتی ؟ لباس بپوش بریم خونه  -

 سالم ... چ  ؟ االن ؟  -

 . خونه ما ... بیا پیشش بایسی ..  آره ... مادرجون داره میاد  -

ن تورج و درخت یاس چرخید   نگاهم مردد بی 

 االن نه ... االن که من باید یایس و سینا رو ببینم 

 بیا دیگه ... چرا هاج و واج موندی ؟ -

 میشه بعد نهار بریم ؟ -

سه ... باید  - خوشت اومده ها ... بیا برا ناهار مادرجون می 

 نهار درست کنن 

 میخواست بزنم زیر گریه ... دلم 

 رس تکون دادمو از کنار درخت یاس رد شدم  بغضبا 

م ...   شاید این نشونه بود برای اینکه تصمیم درست بگی 
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 شاید نباید برم سمت یایس اینا 

 حتما همینه ... هیچ  تی دلییل نیست 

 صبحانه مخترصی خوردیم و لباس هامو برداشتم 

  تورج اسب هارو آورد که گفتم

 میشه یکم یاس بچینم ؟ -

 رفم تورج سوایل نگاهم کرد و خاله گفت ین حبا ا

ن  -  برو عزیزم ... هر چقدر دوست داری یاس بچی 

 رس تکون دادم و رسی    ع رفتم پشت خونه و سمت درخت یاس 

 دعا میکردم یایس اومده باشه ... 

 بازم حس پشیموتن داشتم چرا هون دیروز جواب ندادم 

ن شاخه ها گشتمو آروم صداش کردم   بی 

 . یایس ..  یایس ؟ -

ی نبود   اما هیچ خیی

ن شد و با ذوق  نا امید برگشتم سمت خونه که جلو صورتم سیی

 گفت 

 سالم...  -
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 هول خوردم عقب رفتم . رسی    ع گفتم 

ا االنداداشم اومده باید سالم ... من موافقم ... میام ... ام -

 برم خونه خودمون... بیا اونجا صحبت کنیم 

 شست و گفت بال زد و اومد رو شونه ام ن

 بریم ...  -

 کجا ؟  -

م کجاست ...  -  خونتون دیگه ... باید یاد بگی 

 آها... ام ... باشه بیا ... سینا کو؟ -

 امروز رفته شکار...  -

 شکار ؟ -

 اوهوم ... اون یه گرگه تقریبا ...  -

با جواب یایس دلم پیچید ... اون یه گرگه ... رفته شکار ... 

 م پریدم دوباره دو دل شدم  آرو 

 کرسا چ  ؟ اون چیه ؟  -

خب اون همه چ  هست... فقط یگ از نژاد اونا مونده و  -

 اونم خودشه ... 
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ه شکار ؟ یا مثل تو ک -  وچولو میشه؟یعنن اونم گرگ میشه می 

 خندید و گفت 

راستش نمیدونم ... من اونو تا حاال تو هیچ مدل دیگه  -

و هارو دا  ره... ندیدم ... اما میدونم همه نی 

 تورج از کنار خونه نگه کرد و گفت 

 کل درختو چیدی تی تی ... بیا دیگه   -

 یه مشت یاس چیدمو رسی    ع دوئیدم سمت تورج 

سوار اسب شدیم و به سمت خونه راه افتادیم . تو راه یایس 

 گفت 

 تو راه یایس گفت 

 این آقا داداشته ؟ -

 رس تکون دادم که دوباره پسید 

ن یه داداش ر  -  و داری ؟همی 

 آروم جوابشو دادم 

 نه ... دوتا داداش دارم  -

ن  -  مثل تو ؟هیچکدوم ماو نمیبیین
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 ... تیام و بابام رو نمیدونم ... تج که ندیدر نمیدونم ... تو  -

 باید امتحان کنیم ... شاید اونا دیدن ...  -

ن یعنن چ  اما با نگاه  سم اگه اونا ببیین  تورجخواستم ازش بی 

 گفت ساکت شدم که  

تن ؟ - ن  با گ حرف می 

نم ؟  - ن  حرف نمی 

ی شده ؟ حالت خوبه ؟ - ن  ... چی 
  تی تی

 تی خیال شونه باال انداختم و گفتم 

معلومه خوبم ... تو خوتی ؟ امروز همش یه جوری نگاهم  -

 میکنن ! 

 امیدوار بودم این جواب حق به جانبم نجاتم بده 

جلو نگاه  خوشبختانه تورج تی خیال شد و برگشت به سمت

 کرد 

 منو تا خونه رسوند و رفت دنبال مادر جون 

خونه رفتم که یایس  ن منم رسی    ع اسبمو بستم و به سمت آشی 

 گفت 
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 خونه شما به غار ما نزدیک تره  -

 رس تکون دادم و گفتم  

ن بار سینا رو تو حیاط خونمون دیدم  -  آره ... اولی 

خونه و گفت ن م های تو آشی  ن   خندید و نشست رو هی 

سینا برام گفت ... گفت باور نمیکرد اونو دیدی ... تا اینکه  -

... واقعا باورش برا من هم سخته ...   بازوشو گرفنی

 سوایل که تو رسم بود رو تی اراده پرسیدم و گفتم 

 کرسا ... چه شکلیه ؟  -

 یایس لبخند گنده ای زد و گفت 

 یل خوشتیپه ... نگران نباش اون خی -

 گفتمخجالت کشیدمو و  

نه منظورم اینه ... شبیه آدم هاست ... یا یه موجود  -

 متفاوته 

 یایس چشم هاشو ریز کرد و گفت 

فقط یکم لمه شبیه خودمونه ... هیوال که نیست ... سم -

 گنده تره
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 با این جواب یایس اتومات پرسیدم 

 گنده تره ؟ چقدر ؟-

 باره یه غول بیابوتن شکل گرفت که یایس گفت ؟تو ذهنم دو 

از سینا قدش بلند تره ... چهار شونه تر هم هست ... اما نه  -

 در حدی که غی  طبییع باشه ... 

ن خطری نداره؟ این که من بیام و اینا  -  اوه ... مطمئنی 

وم ها بلند شد و گفت  ن  یایس از رو هی 

ی لباس میارم جشن پس فرداست ... من فردا برات یه رس  -

 که شبیه لباس های ماست ... 

 این حرفش نگاهم رو لباس هاش چرخید  ا ب

 یعنن منم واقعا باید اینجوری میپوشیدم ؟

ن کوتاه   یه بلوز آستی 

 وری با جلیغه هم رنگ دامنش تیه دامن 

 یایس متوجه نگاهم شد و گفت 

 لباس هامو دوست نداری ؟ -
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... من انقدر لباس باز نمیپوشم نه نه ... قشنگن ... اما خب  -

 ورسیم ... من موهامو پیش مرد ها یم پوشونمو اینکه ... ر 

 بااین حرفم یایس چشم هاش گرد شد و گفت 

 چرا ؟ -

حوصله توضیح دادن نداشتم براش. از بس تو رسم سوال و 

 نگراتن بود که فقط گفتم 

این مدل ماست ... موهامنو فقط پدر و برادر و همرسمون  -

ن   میتونن ببیین

 االن دارم جلو موهاتو میبینم اوه ... چه سخت ... اما من  -

 خب اون فرق داره ... منظورم کل موهاست ...  -

و دنبای ما این کارو کنن ... چون اونجا لو خب نمیتوتن ت -

ی ...   می 

 مردد گفتم 

 کاله چ  ؟ میتونم تو دنیای شما کاله بذارم ؟  -

کاله ؟! نمیدونم ... میگردم برات تو لباس هامون ببینم چ    -

 میکنم ... پیدا 
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 براش رس تکون دادم که به سمت در رفت و گفت 

میام دنبالت که  پس فردامفردا برات لباسهارو میارم.  -

 .خوبه ؟بریم

 فکر کنم  -

 لبخند زد و با رسعت دور شد 

 خییل زود تو جنگل محو شد ... 

 تصمیمم درست بود یا نه ؟! 

 کرسا  :::::::::: 

ه شدم  از پنجره قرص به حیاط برفن و فواره  یخ زده خی 

 خسته بودم 

 خسته از این رسماو سفیدی ... 

 میدونستم مردم هم مثل من خسته شدن 

 اما چه کاری از دستم بر یم اومد 

ن که هنوز گیایه رشد میکرد و آسمون گایه آفتاب میشد  همی 

 رو به سخنی حفظ کرده بودم 

 تنهاتی و نفرت درونم انگار هر روز بیشیی میشد 
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 و تو خودش غرق میکرد شید و منشعله میک

 خته تنها نژاد از نوع خودت بایسی ... س

ن رفته ...مادرت  اما از اون سخت تره که آخرین کیس که از بی 

 باشه ... اونم با نامردی و نا حقی ... 

به به در اتاقم خورد   چند ضن

 بدون اینکه بیاد تو میدونستم زیباست ... 

 منتظر جواب من بود ... 

... اما گ میتونه جلوی یه دخیی مصمم  نها باشمخواستم تمی

ه...   رو بگی 

 برگشتم سمت در و گفتم 

 بیا تو ...  -

م نشستم که در باز شد  ن م رفتم و پشت می  ن  به سمت می 

 زیبا با لبخند وارد شد . 

اهن حریر آتی آسموتن با گل های رسخ پوشیده بود  اینبار یه پی 

و صورتشو هاش بود رو شونه موهای خرماتی و بلندش باز 

 مثل همیشه خوب نقایسی کرده بود
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 تالش خوتی بود ... 

 ترکیب جالنی شده بود ... 

نمیدونست من چقدر برام این کار ها تی ارزشه حیف ... فقط 

 ... 

 حکه ... ضچقدر این تالش ها برام تکراری و م

 قلب من ده سال پیش مرده بود... 

ون افکارم  زیبا از  دیگه هیچ حیس نداشت ... با صدای بی 

 اومدم که گفت 

ون اومدم که گفت   با صدای زیبا از افکارم بی 

 رسورم ... درخواسنی داشتم ...  -

 رس تکون دادم و لب زدم 

 بگو زیبا ...  -

خییل وقته به باغ مادرتون رس نزدین ... میخواستم اگه  -

 اجازه بدین ... من امروز به این باغ رس بزنم 

 گاه گفتم و نا خدا هم رفت  اخم هام تو 

 الزم نیست ...  -
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 از لحن صدام و جوابم جا خورد و لب زید 

 اما کم نیاورد و گفت 

 منظورم در کنار شما بود ...  -

دقیق نگاهش کردم ... به عنوان مهمان مشاور اولم وارد قرص 

 شد 

بعد از یک ماه درخواست کار به عنوان مشاور نگهداری قرص 

 داد 

 چه اش بود ... تو مرخیسی تولد بچون مشاور قبیل 

 قبول کردم ...اونم فقط موقت ... 

وع شد ...   اما از همون روز ... رسی

زیبا هر روز با لباس های متفاوت و آرایش های متنوع تالش 

 میکرد

 تالش میکرد و خسته نمیشد ... 

ی از برا ی منم که دیگه عادی بود... هر چند وقت دخیی

وع میکرد و بالخره نا  اطرافیان قرص این تالش مسخره رو رسی

فت   امید میشد و می 
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 اما زیبا عجیب پیگی  بود ... 

 درسته این تالش های خنده دار برام اهمینی نداشت 

اما با کیس که سیع کنه وارد حریم شخصیم میشه به شدت 

 م برخورد میکن

 در جوابش محکم گفتم 

 گفتم الزم نیست ...شما به وظایف نگهداری سایر مکان  -

ن ... من خودم به باغ مادرم رسید   کنی 
ی

 های قرص رسیدگ
ی

گ

 میکنم 

 به ناچار رس تکون داد 

 یکم مردد مکث کرد 

اما وقنی دید از اخم صورتم کم نشد با اجازه ای گفت و به 

 سمت در رفت 

 تی تی ::::::::::: 

 کل روز نفهمیدم چطور گذشت ... 

با اینا که کنار بخاری پیش مادرجون نشسته بودیم منتظر با

 پرسیدم
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 که پرسیدم

 مادرجون ... مامانم دوست صمییم داشت ؟  -

 سوایل نگاهم کرد و گفت 

ا افتادی؟ - ن  چ  شد یاد این چی 

 همینجوری ...  -

 رسی تکون داد و گفت 

ی یادم  - ن ا تنها بود ... اما گوشه گی  نبود ... چی 
 نمیاد... اکیر

؟  -  یعنن چ 

ساعته تو گوش هم  ۲۴ت دوست صمییم که مثل خاله ا -

نداشت. اما با همه دوست بود. از حال همه خیی باشن 

ن  داشت . به همه محبت میکرد... همه روستا دوستش داشیی

 . 

 دلم گرفت. .نمیدونم چرا ناخداگاه بغض کردم 

 ون گفتمادرج

مادرت حیف شد ... دنیا براش کوچیک بود ... روحش  -

 بزرگیی از این دنیا بود ... 
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سیدم دم و دساکت ش ی نی  ن  یگه چی 

 با مهتا دوست بود؟ 
ی

 یعنن مامانم از بچگ

 اصال چرا مامانم مهتارو میدید 

 انقدر اون شب به مامان فکر کردم که آخر خوابشو دیدم 

 مثل قدیما رو تراس نشسته بودیم 

 رسم رو پاش بود و موهامو نوازش میکرد 

خواب کیل بوی تنش ... چقدر دل تنگ بوی تنش بودم ... تو 

 براش گریه کردم . 

 یاد خاطراتمون افتادم 

کردیم همیشه وقنی رو ایوون مینشستیم و جنگلو نگاه می

 مامان میگفت

-  ... ینه فقط کافن تو آروم بایسی دنیا پر از سوپرایز های شی 

 مثبت فکر کنن و به استقبال هر تغیی  بری... 

ن فکر آره ... این جمله رو همیشه ازش میشنیدم ... با  همی 

 بیدار شدم . هنوز ساعت هفت نشده بود 

 حرف مامان تو رسم مرور میشد . 
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و از صبحانه گرفته تا غذای مرغ و تمام کار های خونه ر 

خروس ها تند تند انجام دادم تا قبل از ساعت ده تونستم 

همه چیو تموم کنم.با مادر جون رو ایوون نشستیم و دوتا 

 فنجون چای ریختم

 

 حس کردم یایس داره میاد نگل بود کهنگاهم به ج

ن رفتم و وارد  ن نهار از ایوون پائی  خونه به بهونه بار گذاشیی ن آشی 

 شدم

 یایس با یه کیف وارد شد و رو به من گفت 

 مادربزرگت رو ایوون نشسته ؟ -

 رس تکون دادم و گفتم 

 آره ... تورو ندیدی نه ؟ -

 نکرد نه ... تو حیاط مکث هم کردم . اما نگاهمم  -

ون دادم و گفتم   نفسموکالفه بی 

 انگار فقط من تو رو میبینم ....  -

ن گذاشت و گفت یایس رس تکون داد   و کیفو پائی 
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ن امروز فقط وقت داریم یه لباس  - فردا کرسا میاد ... همی 

 خوب برات درست کنیم 

متوجه حرفش نشدم . مگه یه لباس چ  بود که بخواد یکروز 

ه ! اماوقنی  کیفش رو باز کرد تیکه های ریز و درشت   وقت بیی

 ز چه قراره لباس هاو دیدم تازه فهمیدم اوضاع ا

 باس ها اشاره کردمو گفتم به ل

نم که !  - ن  من تو اینا از رسما یخ می 

 

 یایس خندید و گفت 

ن ...  - ن گذاشیی س جادو پری هارو برای همی   نیی

 تر بود هر لبایس که بهم میداد از اون یگ باز تر و لخنی 
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 با این لباس ها برام کاله هم آورده بود موهامو بپوشونم 

 کالفه نشستم کنار تنور و گفتم 

 اینا همه خییل بازه ... من نمیتونم اینجوری بپوشم ...  -

تی تی ... میدونم هر جا یه قانوتن و رسم ورسویم داره ... اما  -

 . اگه بخوای لو نری ... مجبوری شبیه ما لباس بپویسی .. 

ن دادمو خودم رفتم رس لباس ها . باید بشه یه کاری رس تکو 

 کرد که نه سیخ بسوزه نه کباب 

اما قبل اینکه دستم به لباس ها بخوره صدای مادرجون 

 خشکم کرد

اما قبل اینکه دستم به لباس ها بخوره صدای مادرجون 

 خشکم کرد

 چکار میکنن تی تی ؟ -

ن لباس  پخش دورم و های شوکه صاف ایستادم و نگاهم بی 

چرخید ...  مادرجون بدون توجه به لباس ها اومد  مادرجون

 تو و رفت رس اجاق . یایس ریز خندید و گفت 

س لباس هارو هم نمیبینه ...  -  نیی
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شوکه نگاهش کردم ! منظورش چ  بود ! اگه مادر جون لباس 

 هارو نمیبینه ... یعنن تو تن من باشن منو لخت میبینه ؟

 رنج رو چک کردو گفت یگ بمادرجون د

 درست مثل مادرت غذا بار میذاری  -

 لبخند زدمو رفتم سمت یخچال و گفتم 

اوبیا پلو با نازخاتون بیشیی میچسبه ... گفتم یکم درست  -

 کنم . 

 مادرجون لبخند زد و دسنی رو کمرش کشید و گفت 

 بده من درست کنم  -

ن ...  -  رست میکنم من داینجا زمینش خییل رسده پا درد میشی 

ن مادرجون رو به یایس گفتم   با رفیی

ن ؟  -  من اینارو بپوشم ... اینجا منو لخت میبیین

 با اجازه ات -

 چشم هام گرد شد که یایس گفت 

 خب قرار نیست اینجا بپویسی که ... دنیای ما میپویسی فقط  -

 با اخم نگاهش کردم و گفتم 
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 هر دقیقه همه چ  سخت تر میشه ها  -

 فت و گ خندید 

 سخت نگی  بیا انتخاب کن .  -

با وجود تالش های یایس اما بالخره مجبورش کردم یگ از 

ن بلند خودم با یه جلیقه مدل جلیقه یایس  بلوز های آستی 

روش بپوشم . یگ از دامن های اونو با جوراب شلواری خودم 

بپوشم .  اما تو پوشوندن موهام موفق نبودم . یایس دست 

 به کمر گفت

 

 یایس دست به کمر گفت

موهاتو بپوشوتن اما تی تی ... همه چیو باهات راه اومدم ...  -

ه ...   دیگه خییل تابلو میشه ... نیای بهیی
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 شونه باال انداختم و گفتم 

 باشه ... نیم آم ...  -

 چشم هاش گرد شد و زود اخم کرد 

 قول دادی کمک کنن ... مگه خودت نگفنی ؟  -

 ادم و گفتم رورسیمو تکون د

ن میام ...  -  من با همی 

ن شد و خم شد دونه دونه لباس هارو جمع کرد  نگاهش غمگی 

ی بگه...اما بدون هیچ  ن و تو کیفش گذاشت . منتظر بودم چی 

ون  باورم . حرفن کیفو گذاشت رو دوشش و از در رفت بی 

هنمیشد داره م ن ها رسیده بود که به خودم نتا . ی  زدیک پرچی 

 ردم اومدم صداش ک

 یایس ...  -

 مادرجون از رو ایونن گفت با منن مادر ؟

 ام ... نه ...  -

 یایس برگشت سمتم اما همونجا ایستاد 
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بهش اشار کردم بیاد داخل اما نیومد . کالفه دوباره لب زدم بیا 

 ... با اکراه اومد داخل و گفتم 

 اشه ... من رورسیمو نمیذارم ... ب -

 چشم هاش برق زد که گفتم 

 اما هیچ مردی اجازه نداره بهم دست بزنه  -

 حنی کرسا ؟  -

 حنی اون ...  -

اما اگه بخواد ازت باهاش برقض چ  ؟ ما فردا کیل مراسم های 

 دور هیم داریم ... مرد و زن کنار هم ... 

 من از رورسیم گذشتم یایس ... دیگه بیشیی از این نمیتونم ...  -

 یکم مردد نگاهم کرد و گفت 

 باشه ... قبوله ... فردا زودتر میام دنبالت ... آماده باش ...  -

 تم که با رسعت دور شد ... باشه ای گف

 یایس ::::::::::: 

تی تی از من هم سخت تر بود تو حرف هاش . اما حس کردم 

 بحث تی فایده است . 
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ی باشه ... مطمئنم تی تی خودش   ن ن اون و کرسا چی  اگه فردا بی 

ه ...  تو ذهنم اون لحظه رو تجسم کردم ... آره ...   با کرسا می 

ه ... میدونم...   می 

ن کوه بود و داشت به وقنی بر  گشتم دنیای خودمون سینا پایئیی

 سمت غار یم اومد 

 با دیدنم اخم هاش تو هم رفت و گفت 

 مگه قرار نبود با هم بریم ... چرا تنها رفنی ؟ -

 یدی ... تو دیروز شکار بودی و امروز باید میخواب -

 میتونستم زودتر بیدار شم  -

الزم نبود ... من همه کار هارو کردم ... لباسشو هم اوگ کردم  -

 ... فردا میاد ... مشکیل نیست 

ونداد که بهش رسیدم   نفسشو کالفه بی 

 رو نوک پا بلند شدمو رسی    ع گونه اش رو بوسیدم 

 حرص نخور گرگت وحیسی میشه  -

 خسته خندید و گفت 

 نیست  االن نکه -
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 دمه خم شد و لبمو بوسید دستش رو کمرم نشستو تی مق

 خییل گرسنه و با خشونت ... 

 درستهخوی ما پری ها از آرامش و لطافت بود ... 

ن اخالق متفاوت سینا بودم .   اما دقیقا من جذب همی 

 بوسمون شدید تر شد و دست سینا تو موهام رفت 

و ازم جدا شد و به لبم لبمو گاز گرفت که آخ آرویم گفتم یه

ه شد . رس   گفت   ی    عخی 

 معذرت میخوام ... دست خودم نبود ...  -

 نرم رو لبش یه بوسه زدم و گفتم 

ی نشد ...  - ن  عینی نداره ... چی 

ون داد و گفت   دستمو گرفتو بازم نفسشو خسته بی 

ه بریم -  بهیی

 چرا حس میکنم خسته و کالفه ای ...  -

ی نگفت ... تو سکو  ن فتیچی  م که یهو یادم ت کنار هم راه می 

اومد ... نزدیک ماه کامل بود ... سینا حاال بیشیی از قبل تحت 
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 که جفت میخواست ... خواستم 
ی

تاثی  گرگش میشد ... گرگ

ی بگم که سینا گفت  ن  چی 

برای فردا خییل نگرانم ...خییل بد میشه اگه بفهمن یایس از  -

 . کجا اومده .. 

 مرسی    ع گفت

... این تصمیم ه هم بفهمن به تو ربیط ندارهن ... اگنمیفهم -

 من بود و هر چ  بشه خودم پاش وایمیستم 

 سینا با اخم نگایه بهم کرد و گفت 

 دیگه هیچوقت این حرفو نزن یایس ...  -

ن بار بود چشم هاشو  تا حاال اینجوری نگاهم نکرده بود .اولی 

یا واقعا انقدر یدونستم بخاطر ماه کامله ماینجوری میدیدم ! ن

 شده ! از اونجاتی که تا ماه کامل چند روز از این حر 
فم عصباتن

کم جا خوردم یمونده احتماال از من انقدر عصباتن شده بود . 

ی از  و فقط تونستم بگم چشم . میدونستم سینا قدرت بیشیی

هم دید  د تو رفتار و حرکاتششگرگینه های دیگه داره . اینو می

ی داشت ... حنی تو حالت   نسبت به بقیه گرگ هم گرگ بزرگیی

... اما هیچ  مانع حس من به سینا نمیشد . دستشو ول کردمو 

 بازوشو گرفتم و آروم گفتم 
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 گفتم چشم ... دیگه عصباتن نباش خب ...   -

 زد و گفت 
ی

 لبخند کمرنگ

 عصباتن نیستم...  -

بوسید لبهاش داغ تر از  اینو گفتو خم شد باالی گونه ام رو 

نطور ... برای اینکه دیده نشیم میشه بود ... بدنش هم همیه

ن درختا به سمت خونه ما یم رفتیم. اما هنوز  از کنار روستا و بی 

ممکن بود کیس مارو ببینه ...  با این وجود ایستادم و سینا رو 

به روم ایستاد . سوایل نگام کرد که فاصله بینمون و پر کردم و 

 گفتم 

 آرومش کنم  رومه ... اجازه بدهمیدونم گرگت نا آ -

 چشم هاش یه لحظه گرد شد ... اما زود اخم کرد و گفت 

 یایس ... گرگم آرومه ... بیا ...  -
ی

 چ  میگ

 دستمو گرفتو کشید ... 

سینا ... میدونم نزدیک ماه کامله ... تو شکار بودی ... االن  -

 ه ... خوی رسکش گرگت از همیشه بیشیی 

 نباش ... من یه ع تو نگران گرگ من -
ی

مر دارم باهاش زندگ

لش کنم ...   میکنم ... میدونم چطور کنیی
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 سینا ::::::::: 

با وجود اینکه حق با یایس بود ... اما نمیخواستم کار اشتبایه 

بکنم ... مخصوصا االن و اینجا ... چنان اخم کردم که تا 

 خونشون هیچ حرفن نزد . نزدیک خونه ایستادیم و گفتم 

یم دنبال تی تی ا با فرد -  هم می 

 باشه ... امشب میام پیشت  -

 با اخم گفتم 

 چرا اونوقت ؟   -

 طنت مخصوص خودش گفت با شی

 نقشه فردا  -
ی

 برای هماهنگ

 همینجا بگو  -

تو چشم بهم زدتن تبدیل شد و تو هوا چرخید . در حایل که ازم 

 دور میشد گفت 

س نمیخورمت که ... االن وقت نها -  ماست ...  ر نیی

ل من هرچ  سخت تر میشد ... ککوچولو آتیش پاره ...   نیی

 شیطنت یایس بیشیی میشد . 
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گار همه اینا یه امتحان بود تا من ببینم چقدر میتونم خودمو ان

ل کنم . برگشتم تو جنگل و تبدیل شدم .   کنیی

ن درخت ها گرگمو آروم میکرد   شاید یکم دوئیدن بی 

 تی تی ::::::::::::: 

ن هارو نمیفهمیدم م دل مثل سی  و رسکه میجوشید ... خییل چی 

م دنیای اونا زمان اینور نگذره ...  ... چطور ممکنه من وقنی می 

 اما صبح و شب ما مثل هم باشه ! 

چطوری میشه من اونارو ببینم در حایل که هیچکس 

حضورشون رو هم حس نکنه ... انقدر فکر و خیال تو رسم بود 

 وردم . ظرف هارو شستم و برگشتم اتاق . خ چ  نفهمیدم شام 

مادرجون رخت خواب انداخته بود . دلم میخواست ازش 

ی تو گذشته اینجا بوده  ن راجب این جنگل سوال کنم . شاید چی 

که مربوط به یایس اینا باشه . اما با سوال مادرجون ساکت 

 شدم 

ی نشد ؟  -  های دزدیده شده خیی
 از دخیی

 کشید و گفت   ستد بابا کالفه صورتشو 
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ی نیست ... اما رد پای اسب هاتی که تی تی  - نه ... هیچ خیی

 دید رو پیدا کردیم 

ن و کجان  پیدا کردین گ -  ؟ هسیی

ن تو  - نه وسط جنگل یهو قطع میشد ... انگار آب شدن رفیی

ن   زمی 

ی ممکن بود . نگراتن تو رسم بیشیی شد ...  ن ن چی  چطور چنی 

ن بودم به ذهو صورت ترسناک اون مردا ت نم مرور شد ... مطمیی

دزدیدن مریم و بقیه مربوطه ! تمام شب تا صبح خواب مریم 

و مرد های سوار کار و کرساتی که تو ذهنم تجسم کرده بودمو 

 9دیدم . صبح نفهمیدم چطور کار هامو کردم و حدود ساعت 

لباس هاتی که یایس داد رو پوشیدم . حس خوتی تو اون لباس 

ن لحظه یایس و سینا رسیدن و یایس با .  ها نداشتم درست همی 

 دیدنم گفت 

 اوه ... خییل افتضاحه ... اصال شبیه یگ از ماها نیسنی  -

 سینا خندید و گفت 

ن برای این لباس ها !   -  کل دیروز رو وقت گذاشتی 

 با حرف سینا منو یایس به هم نگاه کردیم 
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 واقعا لباس ها بد بود . رو بهشون گفتم 

ن خودوایس -  م میام االن ی 

 اینو گفتمو رفتم خونه . 

پوتینمو برداشتم و لبایس که همیشه تو جنگل برای از تو کمد 

 جمع کردن میوه جنگیل میپوشیدمو تنم کردم 

ون مادرجون نگاهم کرد و گفت   وقنی اومدم بی 

ن  -   نرین میخوای بری تو جنگل ؟ مگه نگفیی

م ... میخوام برم مرغدوتن  - ن کنم ... لباس نه ... نمی   رو تمی 

  میشه خونه ام کثیف 

خونه یایس و سینا رس  ن ن رفتم. تو آشی  رس تکون دادو من پائی 

 دیگ غذا بودن و با وردم یایس گفت 

 این بوش خییل خوبه ... چ  درست کردی  -

 خندیدم و گفتم 

بهش میگن عدس پلو ... دو ساعت دیگه آماده است برات  -

 میکشم اگه خواسنی 

 زد و نگاهش رو لباسم چرخید  ندیلبخ
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 یایس ::::::::::: 

 لباس تی تی خوب بود . 

اهن چیندار بلندش خییل بهیی بود   از اون پی 

ن بانمک بلند تنش بود با یه دامن زیر زانو . یه جلیغه  یه پوتی 

 همون رورسی گلدار خوشگل .  چریم کوچولو و 

 رو ب منو سینا گفت 

 خوبه ؟ -

 یم . سینا گفت هر دو رس تکون داد

 همه لباس هات انقدر گلداره  -

 تی تی خندید و گفت 

 آره ... لباس های ما همه گلدار و طرح داره  -

 قشنگه ... بریم ؟االنه که  کرسا بیاد  -

  و ترس شد تا اینو گفتم چشم های تی تی پر از نگراتن 

 اما رس تکون داد و گفت 

م میخوام مرغدوتن از پشت خونه بریم . به مادر جونم گفت -

ن کنم .   رو تمی 
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ون رفتیم   با این حرفش همه بی 

 به پشت خونه رسیدیم و من تنبدیل شدم  

 سینا هم تبدیل شد و رو به تی تی گفتم 

ی تا بریم؟  -  حاضن

لباسشو گرفتمو بلندش رس تکون داد و مثل دفعه قبل پشت 

 کردم 

 تی تی ::::::::::: 

 ود راحت تر بودم. از اینکه لباس های خودم تنم ب

ی داشتم   احساس امنیت بیشیی

د  ن درخت ها رد یم شد و منو با خودش مییی یایس با رسعت از بی 

 چند لحظه نشد که به غار رسیدیم 

ن گذاشت و گفت   منو پائی 

سه ...  تازه یواش اومدم ...  -  حاال مگه سینا می 

ی بگم سینا هم رسید .  ن  خندیدم و قبل اینکه چی 

 میشد  ر سینه کندهقلبم داشت ا

 ای دنیای اونا تنمو یخ کرد با هم از غار رد شدیم و رسم
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 یایس بازم پودر طالتی رو من ریخت که گفتم 

 میخوای بازم دیده نشم ؟ -

 نه این برای گرم شدنت بود  -

قب از اینکه جواب بده خودم حس کرده بودم . از این حس 

ن کوه  گرمای مطبوع خییل خشک اومد . با هم به سمت پائی 

 رفتیم که سینا گفت 

وال پرسید سیع کن جواب ندی و فقط لبخند هر کیس ازت س -

 بزتن 

 جواب نده که نمیشه مگه الله  -

 یایس بزار حرفمو بزنم  -

 آروم خندیدم که یایس برای سینا زبون در آورد و سینا ادامه داد

 بگو از نژاد پری ها هسنی ... ا -
ی

ی بگ ن ز اگه مجبور شدی چی 

 دهکده جنوتی که اسمش پیالست اومدی 

 پیال خییل دوره ..کیس از اونجا نمیاد اینجا!  پیال ؟ -

دقیقا نکته همینه ... کیس از اونجا نیم آد اینجا که بفهمه تی  -

 تی داره دروغ میگه . 
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حرفای سینا رو تو ذهنم مرور کردم . دهکد پیال ... یایس ساکت 

 شد و سینا ادامه داد 

یم یایس دور نیسی ... ما خودمون جواب مید از من و  سیع کن -

 ... 

ن کوه رسیده بودیم . از همینجا اب زم رس تکون دادم . به پائی 

 و جمعیت دهک
ه رو حس کرد و هر چ  نزدیک دمیشد شلوغن

 تر میشدیم صدای آهنگ شادی بلند تر شنیده یم شد 

هرچ  نزدیک تر میشدیم اضطرابم بیشیی میشد . یایس به 

 رسیم اشاره کرد و گفت . رو 

یم ...  اینو میشه در بیاری -  ... مطمئنم با این لو می 
 تی تی

 رس تکون دادم و رورسیمو عقب کشیدم . 

 اما کامل بازش نکردم و دور گردنم بود 

 مثل یه شال گردن گلدار . یایس نکاه مرددی انداخت و گفت 

 بدک نیست ... مثل دستمال گردن بزرگ شده ...  -

همه چ  با دفعه کیس حرفن نزد ... وارد روستا شدیم ...   گهدی

ن تا آسمون فرق داشت   قبل زمی 

ن شده بود   خیابونا شلوغ و همه جا تزئی 
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ن طور که بیشیی داخل دهکده یم شدیم از ازدحام جمعیت  همی 

 بیشیی میشد 

های عجینی  ن کم کم همه چا پر از دکه هاتی شد که چی 

ن   میفروخیی

 و با ذوق گفت از دکه ها رفت  یایس به سمت یگ

ن سینا ... اینارو ب -  بی 

ی ... ما کار داریم  -  یایس ... کجا می 

 سینا ... تی تی ... بیاین ... هنوز وقت داریم  -

ه   که خی 
با سینا کنار یایس رفتیم و به انگشیی های ظریقن

 بهشون بود نگاه کردم 

 هاتی با رنگ های خاصو عجیب داشت
ن نو شکل هر کدوم نگی 

 انه روش درست شده بود های متفاوتی مثل گل و فرشته و پرو 

یایس یگ رو برداشت و دستش گذاشت . خییل بهش یم اومد 

 . با ذوق به مانگاه کرد و گفت 

 چطوره ؟ من همیشه دنبال اینا بودم ...  -

 قشنگه ... اما اینا قدرتتو کم میکنه  -
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 فروشنده رسی    ع گفت

 میکننه ... اصال ... ف -
ی

 ه قط جادوشو رنگ

 بودم که حس کردم تنم داغ شد ...  جذب مکالمه بینشون

فکر کردم شاید بخاطر ذوق یایس جادوتی که روم زده باعث 

 شده بدنم گرم تر شه 

 اما این حس کم کم به درونم رسید و قلبمم انگار داغ شد 

نفس کشیدن برام سخت شد و هم زمان با داغن تنم گردنم و 

 شد ... عرق س خیموهام 

شدم . هیچ صداتی نمیشنیدم  حس کردم از دنیای اطراف جدا 

 ... جزصدای قدم هاتی که بهم نزدیک میشد ... 

 به یایس و سینا نگاه کردم 

 خییل عادی در حال چونه زدن بودن 

 سخت سیع کردم بچرخم به سمت پشتم ... 

 

 کرسا ::::::::: 
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کت تو این  جشن های ساالنه امسال واقعا هیچ عالقه ای به رسی

 نداشتم ... اما ... 

رو نمیتونستم اما مردیم که بخاطر من تو این رسما گرفتار بودن 

 رها کنم . 

ن مثل  انقدر کالفه و تی حوصله بودم که وقنی همراهام خواسیی

ن ازشون  همیشه با شیپور های مخصوص ورودمو اعالم کین

ن   خواستم سکوت کین

 کافن رو اعصابم بود   صدای آهنگ و شلوغن مردم به اندازه

 دیگه تحمل صدای شیپور های مخصوص رو نداشتم 

 ماکان مشاورم گفتم رو به 

ن  -  وقنی به مرکز دهکده رسیدیم فقط شیپور بزنی 

 چشم عالیجناب ... امر امر شماست  -

رس تکون دادم و تو سکوت وارد جمعیت رو به افزایش دهکده 

  شدیم

 اول هیچ کس متوجه ما نمیشد

کیم بعد که به خودشون یم اومدن راهو برامون باز یم کردن اما  

 و درود میفرستادن 
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ی داشتم اینطوری به دل مردم زده بودم   حس بهیی

 نگاهم تو مردم میچرخید 

 چقدر بیخیال غرق شادی بودن ... 

 آخرین باری که من شادی رو حس کردم ... گ بود ؟! 

 گرم شد   وز درگی  این اتفاقات بود که جسممذهنم هن

 نگاهم تی اختیار به سمت یه دخیی کشیده شد 

س تو بهار لباسش پر از شکوفه های شاد بود مثل درخت گیال 

 ... 

 انگار بهار حایل این دخیی بود 

 با هر قدم گرمای تنم بیشیی میشد 

 مثل گرمای خورشیدی که سالها ازم دور بود 

 با تموم وجود میخواستم برم سمتش ... 

 گاه های همه چطور میتونستم شلوغن و ن اما تو این

 

 نگاهم همچنان روش قفل بود که آروم برگشت سمتم ... 

 یه صورت ظریف ... 
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 چشم های گرم اما نگران ... 

 لب های کوچیگ که با بهت نیمه باز بود 

 نگایه که مستقیم رو من نشست ... 

 بخاطر من برگشته بود به این سمت ... انگار 

 گرم بود ... . چشم هاش خییل  نگاهمون قفل شد 

 گرماتی که خییل دلتنگش بودم ... 

 تی تی ::::::::::: 

ه شدم .   شوکه به مردی که نگاهش و من بود خی 

ی جز چشم هاش نمیدیدم .  ن  هیچ چی 

 چشم هاتی که بدنمو هم زمان داغو رسد کرده بود ... 

ن ط ش ادامه میداد نگاهش رو من قفل بود همی   ور که به مسی 

 ای اطراف برام محو بود و فقط صدای قلبمو میشنیدم اهصد

 از جلوم رد شدو بالخره نگاهشو ازم گرفت 

 اما من همچنان تو شوک بودم 

 با تکون یایس به خودم اومدم 
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نگاهت کرد ... دقیقا داشت به تو نگاه میکرد ... درسته ...   -

 هت کرد ... سینا ... دیدی حق با من بود ... نگا

 شتم سمتشون و گفتم شوک برگ با بهت و 

 گ ؟  -

ن   هر دو با ابرو باال انداخته گفیی

ه شده بود ...   -  گ ؟ اون کرسا بود که به تو خی 

لب زدم اما صداتی ازم در نیومد . اون کرسا بود ؟ انقدر غرق 

صورتش توجه کنم چشم هاش بودم که فرصت نکرده بودم به 

 . 

 ه نداده بود . انقدر نگاهش عمیق بود که بهم اجاز 

 یایس دستمو کشید و گفت 

ن ... اینجا نمیتونست بیاد  - بیا ... بیا باید دوباره همو ببینی 

 سمتت . 

 اما موقع جشن میتونه ... 

همینطور دوباره ببینمش ؟ اینجا نمیتونست ؟ هنگ بودم ! 

 پرسیدم که دنبال یایس کشیده میشدم 
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 باید چکار کنم ؟  -

 ت یایس یهو ایستاد و گف

 منظورت چیه تی تی ؟ -

نمیدونستم منظورم چیه . واقعا شوکه بودم . نمیفهمیدم باید 

 چکار کنم . سینا خندید و گفت 

نیست بدوتن باید چکار کنن ... به قلبت بیاین بریم ... الزم  -

 گوش کن... 

 به قلبم ؟ قلبم که انگار از سینه داشت جدا میشد ! 

 کرسا :::::::::::::: 

م مرسمو عوض کنم و برم سمت این ود میخواستبا تموم وج

 دخیی 

 این دخیی که ذهن و روحمو هم زمان جذب کرده بود 

 اما نمیتونستم این کارو کنم 

ن ! نمیتونم بهو برم سمت یه  من کرسا ...  پادشاه این رس زمی 

 دخیی  بچه ! 

فتم باید چ  میگفتم ؟  حنی اگه می 
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که برام ساخته بودن   نفهمیدم چطور به میدون شهر و جایگایه

 رسیدم 

تمام فکرم درگی  این دخیی بود . باید دوباره میدیدمش . تو این 

مدم دور تا افکار بودم که صدای شیپور های ورودم بلند شدو 

 دور میدون حلقه زدن . 

 همه منتظر صحبت من بودن 

 از صندلیم بلند شدمو رو به مردم منتظر گفتم 

های  ا دور شده ... اما این جشندرسته سالهاست بهار از م -

ن ما همیشه حفظ میکنه ...   ساالنه گرمارو بی 

 بعد ازدست و هورای مردم دوباره گفتم 

من امیدوارم ... امیدوارم به زودی بهار رو دوباره میبینیم....  -

 شاد باشید تا این شادی دنیارو زیر و رو کنه ... 

وع به  ن کرد با این حرفم آهنگ رقص و جشن قدییم رسی  نواخیی

 خودم نمیدونستم این حرفو از کجا زدم که بهار دوباره میاد 

 اما قبل اینکه بخوام به حرفم فکر کنم ... 

ون اومد ...  ن جمعیت بی  و دیدم که از بی   دوباره اون دخیی
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 باورم نمیشد ... حضورش مثل خورشید بود ... 

 دوباره قلبم گرم شد . 

 نگاهمون گره خورد 

ن لحظه ه رقص بینمون فاصله افتاد و با ورود گرو  اما همی 

 نگاهشو گم کردم . 

ن جمعیت دنبالش میگشتم ... اما دیگه اونجا نبود ...   بی 

 لعننی ... باید پیداش میکردم ... 

 و برم دنبالش . دلم میخواست بلند شم 

 اما تو این جمعیت چطور میتونستم 

قصی د کنار نگاهم همچنان دنبالش بود . دسته ای که وسط می 

 اما دیگه جای قبیل نبود رفت. 

 یایس :::::::::: 

 با تی تی به جلوی جمعیت رسیدیم . 

 اما دقیقا بابا و داداشم رو به روی ما بودن 

 رسی    ع خودمون رو عقب کشیدیم و رو به سینا گفتم 
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ن  - اگه تورو با تی تی  خییل بد میشه .  سینا  اگه منو با تو ببیین

ن که افتضاح میش !   ببیین

یم جلوی جمعیت ...  اما تی تی رو  -  باید بیی

 سینا اینو گفت که تی تی با اضطراب جواب داد

من میتونم خودم تنها برم... فقط حواستون به من باشه ،   -

سم گم شم ...   مییی

 هر دو رسی    ع گفتیم نه و سینا ادامه داد 

نه!اگه کیس متوجه توجه کرسا به تو بشه میدوتن چقدر  -

 بایسی !  خطرناکه تنها 

 ب نگاهمون کرد . چشم هاش حاال پر از ترس شده بود . متعج

 بازوشو گرفتم و گفتم 

ن بدی نیست ... ما تنهات نمیذاریم  - س ... منظور سینا چی 
نیی

 . 

 یهو صدای آهنگ عوض شد و سینا گفت 

ن  - رقص شکرگذاریه ...  تو و تی تی باهم برین تو جمع و برقصی 

ن جلو کرسا ب ن ... ... سیع کنی  م پیش بابات اینا اشی  منم می 

 حواسشون رو پرت میکنم ! 
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 نقشه خوتی بود . 

 هر دو رس تکون دادیم و سینا رسی    ع رفت سمت اونا 

منم دست تی تی رو گرفتمو با خودم به سمت جمعیت بردم که 

 تی تی گفت 

 من نمیتونم یایس ... من رقصشمارو بلند نیستم  -

 جمعیه ...  رقص دسته بیا ... کاری نداره ... یه -

همه برای رقص صف ایو گفتمو هلش دادم جلوی جمعیت 

 کشیده بودن و خودمو تی تی رو انتهای صف جا کردم

 رو به رو تی تی ایستادم و رو به صورت نگرانش گفتم 

س هر کاری من کردم بکن ...  -  نیی

 اما دیگه نگاهش رو من نبود 

ه شده بود به جاتی که کرسا قرار د  اشت خی 

ه به تی تیه . برگش  تم سمت جایگاه و دیدم که کرسا هم خی 

 یهو بلند شد و ایستاد 

وع رقصو  فکر کردم میخواد بیاد سمت ما . اما ... بلند شدو رسی

 اعالم کرد . 
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ب  رو به تی تی قرار گرفتم اما نگاهش هنوز با من نبود .منتظر ضن

 آهنگ و حرکت اول شدم که نگاه تی تی حرکت کرد . 

 .. حواست به من باشه ... باید برقصیم ... تی تی .  -

ه شده بود به پشت رسم .   اما خی 

ن جمعیت رسوند کنار تی تی .   سینا خودشو از بی 

سوایل نگاهش کردم که دست رسدی رو شونه ام نشت و 

 صداتی که هیچوقت از نزدیک نشنیده بودم گفت 

 اجازه میدین من با همراهتون برقصم ؟ -

 !کرسا بود ... کرسا ... کنار من ...  تشگشتم سمشوکه بر 

 سینا رسی    ع گفت 

قصیم  -  بله حتما ... یایس نامزد منه ... ما با هم می 

نفهمیدم دارم چکار میکنم . فقط فوری جامو دادم به کرسا و 

 رو به رو سینا ایستادم 

وع شد شسینا چ ب آهنگ رسی  مگ به من زد و ضن

 .. تی تی همچنان تو شوک بود . 

 کرسا :::::::::: 
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 اینبار که دیدمش میدونستم نباید از دستش بدم 

کت میکردیم   وقنی مادرم زنده بود من و اون همیشه تو رقص رسی

کت نمیکردم  درسته  سالها بود که دیگه رسی

ین فرصت بود برای نزدیگ به این دخیی .   اما این بهیی

 نگاهم تو صورتش چرخید . نگران بود ! شایدم ترسیده 

 سیع کردم بهش لبخند بزنم . 

اما انقدر که با لبخند قهر بودم عضالت صورتم همرایه نکرد 

 . 

وع شد و دستمو به سمتش بردم  ب آهنگ رسی  ضن

 نگاهش به بقیه افتاد و مردد دستشو به سمتم آورد . 

 اما مماس دستم دستشو نگه داشت 

ن دستامون گریم دست هاشو حس میکردم . حنی   با فاصله بی 

 

ب بعدی آهنگ زده شد و همه چرخیدن .   ضن

فاصله دست هامونو حفظ کردمو با بقیه حول دستمون 

 چرخیدیم. 
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ب بعدی آهنگ زده شد و همه یه قدم به سمت هم رفتیم  ضن

 و دستامون ایستاده مماس هم بود 

قصه  ن بارشه داره می   حس میکردم اولی 

ردید چون با وجود رسعت کم این رقص اما همه حرکاتش با ت

 بود 

قصید   شاید هم چون با من می 

 بدم از چه نژادیه .  نمیتونستم تشخیص

 بوی بدنش برام گنگ بود 

 

ای بهاری میداد که هانقدر عطر تنش شدید بود و بوی شکوفه 

 نمیتونستم نوع نژادشو بفهمم . 
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ب بعدی آهنگ بدون توجه به حرکت اون دستم رو  ، با ضن

 بدن هامون چرخیدیم کمرش نشست و با حفظ فاصله 

اما همون تماس کوتاه دستم با بدنش مثل یه جریان داغ و 

 دوست داشتنن بدنمو گرم کرد 

 تی تی :::::::::: 

. وقنی دستشو جلو آورد نمیدونستم باید نفسم باال نیم اومد 

 دستمو مماس دستش گذاشتم .  چکار کنم. 

سیدم لمسش کردم   مییی

ل وصل شدن جریان برق اما وقنی دستش رو کمرم نشست مث

 .  هول خوردم

 تنم داغ شد و نفس کشیدنم مشکل . 

 نگاهش رو چشم هام قفل شده بود 

 فاصله بدن هامون خییل کم بود 

ب دیگه آهنگ  حس کردم االنه که قلبم از جا کنده شه که با ضن

 کمرمو ول کردو عقب رفت 

ب بعدی دستمو تو دستش گرفتو  نفس راحنی کشیدم اما با ضن

 و کشید تو بغل خودش . من
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م ... قلبم میخواست منفجر شه  میدونستم االن میمی 

م ... ق  لبم میخواست منفجر شهمیدونستم االن میمی 

 خییل نزدیک بود صورتمون

 در حدی که حس کردم نفس گرمش رو روی صورتم حس کردم 

 زد و آروم گفت 
ی

 لبخند کمرنگ

 میتونم اسمتو بدونم ؟ -

 ستوری داشت سوالش بیشیی جنبه د

صداش موهای تنمو سیخ کرد. لب هام بدون اراده من جواب 

 داد 

 تی تی ...  -

 زور میشنیدم  صدامو خودمم به

ب بعدی آهنگ از هم جدا شدیم و مثل بقیه با فاصله از  با ضن

 هم ایستادیم . 

 نفس گرفتم . داشت چ  به روزم یم اومد ؟ 

ب بعدی آهنگ همه بازوهاشونو تو بازو  طرف مقابل  با ضن

 قفل کردن و چرخیدن . 
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از تماس دوباره بدنمون گر گرفتم . چرا این رقص تموم نمیشد 

 . 

ه بود که پرسید   نگاهمون همچنان تو هم خی 

 تی تی ... چه اسم عجینی ... یعنن چ  ؟ -

دم . سخت لب زدم و گفتم  ن  به وضوح نفس نفس می 

  شکوفه ... یعنن  -

شد . اینبار لب ها بیشیی  چشم هاش برای لحظه ای متعجب

 بیه لبخند شد و گفت ش

 عطر تنت هم مثل شکوفه های بهاریه ...  -

 عطر تنم ؟ اما من که عطر نزده بودم ... 

ب بعدی آهنگ باعث  هاج و واج فقط نگاهش کردم که ضن

 شد دوباره جدا شیم . 

 ایستادیم  همه رو به روی هم با فاصله

به بعدی همه تعظیم کردن  وع کردن با ضن به طرف مقابل و رسی

 دست زدن و پراکنده شدن . به 

 پس بالخره این رقص تموم شد . 
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 رس جام شوکه ایستاده بودم که کرسا اومد جلو تر و گفت 

 یم خوام دوباره ببینمت ؟ -

 یایس از کنارم جواب داد و گفت 

 ما فردا نزدیک قرص شما هستیم ...  -

 و به یایس نگاه کرد و گفت کرسا نگاهش از من بالخره جدا شد 

 کرسا نگاهش از من بالخره جدا شد و به یایس نگاه کرد و گفت 

 خوبه ... فردا قبل از ظهرتو قرصم میبینمتون  -

 رس تکون دادم  با این حرف به من نگاه کرد که فقط

 خییل زود برگشت رس جایگاهش و یاس منو کشید تو جمعیت 

 نفس کشیدنم هنوز منظم نشده بود 

 با یایس و سینا از جمعیت دور شدیم 

ه رو من بود   جمعینی که انگار همه نگاهشون خی 

 وارد به خونه شدیم و سینا درو بست 

 هر دو نفس عمیق کیدن و سینا گفت 

 همه با نگاهشون مارو دنبال میکردن .  -
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دستامو نگاه کردم که هنوز میلرزید . نفس هام هم همچنان 

 یس بازوهامو گرفت و گفت بریده بریده بود . یا

 آروم باش تی تی ... همه چ  خوب پیش رفت ...  -

 سینا دوباره نگران گفت 

ن و شک نکن از ما یایس اما همه االن د - نبال تی تی هسیی

ن . مخصوصا که االن اومدیم خونه ما ...   رساغشو میگی 

 خونه سینا ... پس اینجا خونه سینا بود ... 

 گفت یایس زود تبدیل شد و  

میگیم دوست منه ... تو جنگل دوست شدیم و مال همون  -

 دهکده تو گفتیه ... 

یدن کرسا با یه دخیی پیال ؟ دیگه نمیشه اینو بگیم . خیی رقص -

 بعد اینهمه سال مثل بمب یم ترکه 

 یایس پوفن کرد و دست به کمر گفت 

؟ هیچ  نمیشه . کرسا قبال هم  - میشه انقدر منقن نبایسی

قصید  . ما هم انقدر رسی    ع تی تی رو توجمعیت گم کردیم که می 

 دن. خییل ها ندی

 کالفه دست برد تو موهاشو گفت سینا  
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زودتر تی تی رو برگردون دنیای خودشون .  منم باشه ... حاال  -

م رس و گویسی به آب بدم   می 

سن یا منتظر حرف من باشن سینا با  بدون اینکه از من نظر بی 

ون . رسعت از خونه رفت ب  ی 

ن  یایس تبدیل شد و از اون گرد طالتی رو من ریخت و از زمی 

 بلندم کرد 

 

 

 

 کرسا :::::::::: 

ی نبود .  آخر مراسم بود .  دیگه از اون دخیی و دوستاش خیی

ن با شوگ که تو صورت اون دخیی دیدم شک دارم  حقم داشیی

 .فردا  بیاد

ن   بار بود از تموم شدن مراسم خوشحال نبودم اولی 

ی هم نبود چه فایده داشت ادامه .   خیی
 اما وقنی از اون دخیی

 ماکان ، مشاورم گفت 
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 برگردیم قرص ؟ -

 رس تکون دادم که رو کرد به افراد و دستور برگشت داد

ی  ن ی که باهاش رقصیدم چی  عجیب بود راجب اون دخیی

سید .   نی 

میدونم این برای همه سوال بود که چرا من با اون دخیی 

 رقصیدم 

 برام این سوال ها مهم نبود 

 اما نگران بودم کیس بهش آسیب بزنه 

 باید بیشیی ازش اطالعات میگرفتم 

 فردا اگه اومد نمیذارم بره ... 

 تی تی :::::::::: 

 یایس تا خود خونه منو ول نکرد 

 انقدر رسعتش زیاد بود که تهوع شده بودم 

ن دستمو به دیوار گرفتمتا ت عادلم رو وقنی منو گذاشت پائی 

 حفظ کنم و نفس گرفتم که یایس گفت 

 من فردا صبح میام دنبالت  -
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 قبل از اینکه من حرفن بزنم رفت 

 اما من کیل سوال داشتم . من آماده نبودم برای فردا 

 خییل زود از جلو چشمم محو شد 

 نفسم که رس جاش اومد به سمت خونه رفتم 

خونه نگاه کردم  ن  به ساعت تو آشی 

 قیقه شده بود . د 5درست 

 خوبه ... اینجوری زمان به چشم نیم آد . 

رسی    ع کار های نهار رو کردم و با یه پاتی تازه دم برگشتم تو خونه 

 پیش مادر جون 

 ذهنم اما  اینجا نبود . تمتم فکر و ذهنم پیش کرسا بود . 

 چشم هاش... صورتش ... اون لبخند کمرنگش و از همه مهمیی 

 دستاش ... 

ض کنم. انگار هنوز جای دستش رو کمرم گرم اسمو عو رفتم لب

 بود . 

د  ن  با فکر کردن بهش قلبم تند تر می 

د  ن  با فکر کردن بهش قلبم تند تر می 
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 قلنی که هنوز آروم نشده بود . 

 که گفت   یهو با صدای مادر جون به خودم اومدم

 تی تی ... حواست با منه ؟  -

 ها ... ببخشید ... حواسم نبود  -

 خییل وقته خرید نکردی فردا بریم بازار ...  یگمم -

 بازار ؟ درست فردا ؟ رسی    ع گفتم 

 نه ... من خرید ندارم ...  -

 مادرجون متعجب نگاهم کرد و گفت 

 بیا ... مگه میشه آدم خرید نداشته باشه .  -

 ردا بریم . فردا من کار دارم پس ف -

 مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 چه کاری ؟  -

مه تلویزیوتن داره ... من همیشه نگاه میکنم . یه برنافردا  -

 پسفردا بریم ... البته من خرید ندارم . 

 مادرجون خندید و گفت 

یم ... اما تو هم باید خرید کنن  -  باشه پس فردا می 
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خونه  رس تکون دادم و به بهانه ن  رس زدن به غذا رفتم سمت آشی 

م مدام گرم و رسد نشستم کنار تنور .  حالم خوب نبود . بدن

ی درو  ن  نم تو آشوب بود . میشد . انگار چی 

 یایس :::::::::: 

 سیع کردم با تمام رسعت برگردم پیش سینا . 

ن پراکنده میشدن   مراسم تموم شده بود و همه داشیی

 ت بودن کرسا و افرادش در حال برگش

 سینا رو پیدا کردم و کنارش گفتم 

 چه خیی ؟ -

 برگشت سمتم و گفت 

فر تا حاال ازم پرسیدن اون دخیی گ بود . یه نفر از گارد ه ند -

 کرسا هم ازم پرسید . 

یم پیشش .  -  اوه ... به کرسا که گفتیم فردا می 

 فکر نکنم از طرف کرسا بود  -

 منظورت چیه ؟  -
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ن یایس ... تی تی خییل ها  - دنبال جفت شدن با کرسا هسیی

 رغیب اونا میشه

ن حق با سینا بود . همه د   نبال جلب نظر کرسا هسیی

ی نیست که  ن  کم چی 
از چشم کیس دور توجه کرسا به یه دخیی

 بمونه. 

 با صدای بابا برگشتم سمتش 

 یاسمن ...  -

 یاد رقصمون با سینا افتادم . 

 اونم جلوی بابا و همه ... 

 به بابا نگاه کردم و سالم کردم . سینا هم سالم کرد و بابا گفت 

ه برگردیم خون -  ه ... بهیی

چشیم گفتمو به سینا نگاه کردم . صورت بابا عصباتن نبود . 

 زد و رس تکون داد . 
ی

 سینا لبخند کمرنگ

 ... اما کاری نمیشد کرد کیل حرف داشتم با سینا 

 یکم که دور شدیم بابا گفت 

 اون دخیی رو میشناخنی ؟  -
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 آره ... دوستمه ...  -

 نمیدونستم چنینن دوسنی داری .  -

 دوست دارم بابا ... خییل من  -

 یگ از ماست ؟ -

ن رس تکون دادم فقط که بابا  از دروغ بدم یم اومد برای همی 

 گفت

زیاد سمتش نباش . اگه برای کرسا جذاب باشه ... دردرس های  -

 زیادی میاد سمتش 

سیدم حساسش کنم   میخواستم با بابا مخالفت کنم . اما مییی

ن گفتم   برای همی 

 تم . دورادور فقطهاش دوست نیسمن خییل با -

 خوبه ...  -

ی  ن میدونستم این بحث تموم نمیشه اما با سکوت بابا منم چی 

  نگفتم

 

 کرسا ::::::::::: 
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 وقنی رسیدیم به قرص مستقیم به سمت باغ قدییم رفتم 

 خییل وقت بود وقت بهش رس نزده بودم 

 ش رو نداشته بودم خییل وقت بود حوصله رس زدن به

 طرز عجینی دلم میخواست بهش برسم ن به اما اال

 گرمای عجینی تو وجودم حس میکردم 

ه رس زدن به ن  این باغ یخ زده میداد.  گرماتی که بهم انگی 

 باغن که یه زماتن بخاطر رز های رنگارنگش مشهور بود ... 

با دیدن وضعیت نا بسامان باغ و برفن که بوته هارو پوشونده 

 بود دست به کار شدم... 

 متوجه گذر زمان نشده بودم 

 غروب شده بود و کار من بالخره تمام شد

ی کهب اید  ن به اطراف نگاه کردم . هرچند هنوز خییل با چی 

 باشه فرق داشت 

 اما بهیی از قبل بود 

ین بوته رز وسط باغ کشیدم و چشمم  دسنی رو برگ های بزرگیی

 به زیبا افتاد 
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و خز کوتایه که پاهاشو موهاشو باز دورش ریخته بود و با پالت

 ومد مایش گذاشته بود به سمتم یم اخییل خوب تو ن

 دقیق نگاهش کردم 

البد ماکان به گوشش رسونده من با یه دخیی رقصیدم و حاال 

 دوباره اومده شانسشو امتحان کنه 

 از کنار بوته کنار رفتم و دستمو به سینه زدم 

ه نگاهم کرد که گفتم   چند قدمیم ایستاد و خی 

 فکر نکنم بهت اجازه ورود به اینجا داده باشم  -

 با پر روتی به سمتم اومد و دستشو رو صورتم گذاشت 

ن قربان ...  -  تا گ میخواین منو از خودتون دور کنی 

 گستاخ ... این گستاخیش جدید بود ... 

 اما میخواستم ببینم مرز این حماقتش تا کجاست 

 دقیق نگاهش کردم و گفتم 

 فرصت میدم زیبا ...  یهبهت  -

 چشم هاش برق زد و رو نوک پا بلند شد ... 
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اوه ... پس این کوچولو فکر میکنه میتونه منو خام خودش کنه 

 ! 

 دستمو به عالمت ایست جلو صورتش گرفتم و گفتم 

ن االن بخاطر  - بهت یه فرصت میدم زیبا ... قبل از اینکه همی 

 ... اینجارو ترک یسی  این گستاخیت و لمس تی اجازه من اخراج

 کنن ... وگرنه عواقب سخنی منتظر این حرکتته ... 

 شوکه نگاهش تو چشم هام چرخید ... 

 انگار باورش نمیشد ... با اخم گفتم 

 میشمارم ... تصمیمتو بگی  ...  3تا  -

ین  هنوز یک رو نگفته بودم که دستشو برداشت و با بیشیی

 ...  فترسعنی که میتونست به سمت در خروچی ر 

 این دخیی باید اخراج میشد . بیش از حد پر رو شده بود. 

ن زیبا نگایه با باغ انداختم و خودمم به سمت اتاقم رفتم   با رفیی

 اما قبلش در باغ رو قفل کردم 

 این باغن نبود که هر کیس اجازه ورود داشته باشه . 

 مخصوص دخیی احمقی مثل زیبا ... با اهدافن که تو رسش بود . 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

193 | P a g e  
 

 مت دخیی کارم رفتم و به نگهبان پشت در گفتم س به

 به ماکان بگو بیاد اتاقم ...  -

 تی تی ::::::::: 

 تمام طول روز مثل یه روح رس گردون بودم 

 نه میتونستم به کارهام تمرکز کنم 

 نه جرئت فکر کردن به چشم های آتی و یچن کرسا رو داشتم 

 چشم هاتی که تا بهشون فکر میکردم 

 رم میشدم . رس و گ از درون

 خییل زود رختخواب هارو انداختم تا بخوابم 

 بابا مشکوک ازم پرسید 

 خوتی تی تی ؟  -

 بله ... فقط خسته ام ...  -

 مادرجون هم گفت 

 دی ... میخوای بریم دکیی ؟امروز کال تو خودت بو  -

 نه ... خوبم ... دیشب پتو روم نبود ... یکم بدن درد شدم  -
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 دروغ گفته بودم . وقت چقدر  تو این چند 

 حس بدی بخاطر این دروغ ها داشتم 

ن میکرد گفت  تیام در حایل که تفنگشو تمی 

ا پیدا نشدن ... جنگل نری تی تی  -  هنوز اون دخیی

م ... حواسم  -  هست ... نمی 

 اینو گفتمو رفتم اتاق دیگه . 

 شعله بخاری رو بیشیی کردم و زیر پتو کز کردم . 

د  میشه ؟ قلیعنن فردا چ   ن بم با فکر کردن بهش چنان تند می 

 که شک نداشتم میتونه منفجر شه ... 

د هرچ  رس جام میچرخیدم .   خوابم نمییی

 بلند شدمو پرده اتاقو کنار زدم . 

 پنجره بود... اما مه گرفته و کدر بود .  ماه درست تو قاب

م مثل دل من که خییل گرفته بود . کاش مامان زنده بود و به

چه مامان رو از تو جیب م میگفت قضیه چیه ... دوباره دفیی

ون آوردم .   بی 

 چرا هیچ  راجب این اتفاقات برا من ننوشته بود ... 
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ی نمیدونست ...  ن  شاید اونم چی 

 کار درست چیه ...   واقعا نمیدونستم

 یایس :::::::::::: 

 کل روز بابا حواسش بهم بود تا جاتی نرم . 

 ه شده بودم دیگه حساتی کالف

ونخییل  م از اتاقم بی  میدونستم بفهمه باز دارم یواشگ می 

ناراحت میشه . اما حتما باید سینا رو میدیدم . در اتاقمو آروم 

تبدیل شدمو الی پنجره رو باز . قفل کردم و رفتم سمت پنجره 

 شوکه نگاهم کرد و آروم گفت . کردم که سینارو دیدم 

فنی ؟  -  کجا داشنی می 

 یش تو مه دیگه پعلو م -

 لبخندی زد و گفت 

 پس کارتو راحت کردم ... کل روز منتظرت بودم  -

 بابا نذاشت از یه قدیم خونه اونور تر برم . خوتی ؟ -

 آره ... کل روز دیوونه شدم ... همه دنبال تی تی بودن  -

 نشستم لبه پنجره و گفتم 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

196 | P a g e  
 

 اینجوری که خییل بده ... حساتی افتاد تو چشم  -

ن اومدم بهت بگم فردا که میاریش نامرئیش کن  - آره ... برا همی 

ی اون سمت ... فکر  ... خییل حواست باشه کیس نبینه می 

 نکنم من بتونم باهات بیام چون حساتی زیر ذره بینم 

 یعنن قرص کرسا هم نیم آی  -

 ش تی تی رو میگم ... بیام همه میفهمن... اونجا میام حتما ... پی -

نباش ... خودم میارمش ... تو جنگل پشت  ..نگرانآره .  -

 خونمون ببینیم همو ... با هم بریم تا قرص 

 سینا رس تکون داد و گونه ام رو نوازش کرد. 

دلم براش تنگ شده بود ... رسم و خم کردمو نرم لبمو بوسید 

 ریدیم . که با صدای در اتاقم هر دو پ

 مت در رفتم ... رسی    ع رفتم تو ... پنجره رو بستم و به س

 کرسا ::::::::::: 

 بالخره خورشید طلوع کرد 

ن یه شب تی خواتی دیگه هم تموم شد ...  از پله های قرص پائی 

 رفتمو از حیاط برفن قرص خارج شدم . 
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هر روز صبح با طلوع خورشید تو جنگل میدوئم ... اما امروز  

 ه چ  متفاوت بود ... انگار هم

م که نگاهم رو شاخه ها خشک چند قدم آروم توجنگل برداشت

 شد 

چند قدم آروم توجنگل برداشتم که نگاهم رو شاخه ها خشک 

 شد 

 درست میدیدم ؟ 

ه شدم.   به جوانه ظریف رو درخت خی 

 چطور ممکنه ؟ 

 یه جوانه تازه ؟! 

ن یخ زده ... بهار خییل وقته از اینجا رفته  سالهاست این رس زمی 

 ... همش هم بخاطر منه ... 

 گرماشو از دست داده ... قلبم   منن که

 ...  اما این جوانه چ 

ی که دیروز با لمس  با دیدنش فقط یاد تی تی افتادم . دخیی

 بدنش دوباره گرمارو حس کردم ... 
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تو ذهنم اون صورت معصوم و لب های ظریفش نقش بست 

 ... 

 نمیذارم بره . امروز دوباره میبینمش و اینبار 

 طر وجود اونه ... شک ندارم این جوونه ها بخا

وع به دوئی ن درخت ها رسی  دن کردم . با رسعت بی 

 تی تی ::::::::::: 

کل شب بیدار بودم . تا چشم هامو میبستم اون چشم های 

 آتی یچن 

 که زل زده بود بهم پشت پلک هام شکل یم گرفت . 

 خسته و کالفه بلند شدم و رختخوابمو جمع کردم . 

ن . کارای روزانه رو کردم و بعد   صبحانه بابا اینا رفیی

نده بود . تمام کار های نار رو هم هنوز تا اومدن یایس خییل مو 

 انجام دادم . اما انگار وقت نمیگذشت . 

با مادرجون رو ایوون نشستیم و رسمو با پاک کردن حبوبات 

 برای شام شب گرم کردم که  بالخره یایس اومد . 

خون ن  رفتم توآشی 
 ه . بلند شدمو به بهانه چاتی
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 یایس نگاهم کرد و گفت 

 لباستو عوض نمیکنن ؟!  -

 اوه وایسا االن میام -

 زود برگشتم تو خونه و مادر بزرگ سوایل نگاهم کرد که گفتم 

 میام یادم رفت تخم مرغ هارو جمع کنم . االن  -

 میدونستم مادرجون صد در صد بهم مشکوک شده. 

که یایس بهم اما رسی    ع لباسمو عوض کردمو رفتم پشت خونه  

ن بلندم    کرد . فرصت ندادو از رو زمی 

 هرچ  رسعت یایس بیشیی میشد نگراتن و ترس منم بیشیی میشد 

 بدون معطیل از غار رد شدیم و وارد دنیای خودشون شدیم 

ن و با همون رسعت به سمت جنگل رفت   منو نذاشت زمی 

ن   تو انبوه جنگل کنار دهکده بالخره ایستادو گذاشتم پائی 

خ و خیس شده بود . ماچش  م از اینهمه رسعت یایس رسن

 دستمو به تنه درخت گرفتم و گفتم 

ن میدی یایس  -  آخر منو به کشیی

 ریز خندید و گفت 
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 میخواستم دیرت نشه .  -

 صدای سینا اومد که گفت 

ن االنم دیر کردین ... تا قرص  -   کرسا خییل راهه همی 

م .. تو هم خودت بیا  -  رو مییی
 . من تی تی

ی بگم از اون گرد طالتی ریخت رو 
ن دوباره قبل از اینکه من چی 

 من و بلندم کرد 

واقعا باید یه فکری برای این انتقال های یایس میکردم. دل و 

 روده ام به هم گره میخورد. 

 کرسا :::::::::: 

ه ون خی   بودم .  از پنجره قرص به بی 

 نگراتن مثل خوره افتاده بود به جونم . 

و نبینم چ  ... چ  ... اگاگه نیان   ه دیگه این دخیی

 با صدای در اتاقم برگشتم سمت در و گفتم 

 بیا تو  -

 ماکان وارد شد و گفت 

 امروز رس کیسی به دهکده هارو ادامه میدین ؟ -
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 نه ... بزار برای فردا ...  -

 چشم ...  -

 خواست بره که گفتم 

 ماکان ... راجب زیبا باید باهات صحبت کنم  -

 ران نگاهم کرد که تی مقدمه گفتم گن

 وسایلشو جمع کنه و از قرص بره ... سه بار از  -
ی

ه بهش بگ بهیی

حد خودش خارج شد و تو میدوتن دفعه بعد عاقبت خویسی در 

 ست انتظارش نی

ماکان شوکه نگاهم کرد اما بدون هیچ حرفن رس تکون داد و 

 گفت 

 چشم ... بهشون اطالع میدم .  -

ن ماک و دیدم ان برگشتم سبا رفیی مت پنجره که از دور اون دخیی

 ... 

 با دوستاش به سمت قرص یم اومد ... 

 نگاهشون کردم تا به دروازه های قرص نزدیک شدن 
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ستاش مشغول جواب دادن نگهبان ازشون سوال کرد و دو 

 بودن 

عجیب بود ... حنی برای اومدن امروز هم خودش بهم جواب 

 نداد... 

 رو مرور کردم ... که با من حرف زد   تو ذهنم چندکله ای

 اسمش تی تی بود ... 

 تی تی به معنن شکوفه ... 

 باز هم لباس های بهاری تنش بود 

 انگار خود بهار بود ... 

 میدونستم نگهبان بهشون اجازه ورود نمیده 

ون رفتم  ن از اتاقم بی   برای همی 

 تی تی ::::::::::: 

د که نفسم باال ن ن  میاومد انقدر قلبم تند می 

ن گذاشت و سینا هم رسید   یایس منو تو جنگل پائی 

هر دو تبدیل شدن و تو حالت انسان سه تاتی به سمت قرص 

 رفتیم 
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 یه قرص واقیع بود ... 

 درست مثل قرص های تو کتاب های قصه ... 

 و یه ساختمون بزرگ و بلند با کیل برج های ریز 
ی

یه دیواره سنگ

ابوهت قرص  میشدیم از دیدنهرچ  نزدیک تر  و درشت ... 

سیدم   سینا گفت . بیشیی مییی

 ... چون اون دروغ رو  -
ی

تی تی ... سیع کن به کرسا دروغ نگ

 میکنه ... حس 

 یعنن بگم از اون سمت اومدم ...  -

 امروز نگو ... اما اگه ازت پرسید اعل کجاتی دروغ هم نگو ...  -

 یایس هم گفت 

اومدم ... پرسید کجا بگو حدس آره ... بگو از یه جای دور  -

 بزن 

 سینا مشکوک به یایس نگاه کرد و گفت 

 اوه ... اینارو از کجا یاد گرفنی ؟ -

 اش زبون در آورد و گفت یایس بر 

-  ...  منو دست کم نگی 
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به نگهبان های ورودی رسیدیم . من مثل یایس از این حاضن 

ن نبودم جواتی ها بلد نبودم ... حنی وقنی کرسا رو میدیدم  مطمیی

ی یادم بیاد !  ن  مغزم جواب بده بتونم چی 

 

 

ا وجود حرف های یایس و سینا نگهبان ها اجازه ندادن وارد ب

 . شیم 

 یایس برگشت سمت من که دوباره تنم رسد شد ... 

 با رسمای تنم نگاهمو به سمت حیاط قرص گرفتم

 میدونستم کرسا داره به من نزدیک میشه ... 

 و حاال ...  حسش کرده بودم ... 

 حاال اون چشم های یخیش دوباره منو میخکوب کرد بود 

 صدا های اطراف محو بود ... 

 صدای یایس رو میشنیدم 

 اما نمیفهمیدم چ  میگه ... نگاهمو نمیتونستم از کرسا بردارم... 

 درست رسید به چند قدمیم و نگاهشو ازم گرفت 
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ه صدای مثل کیس که به هوا رسیده نفس عمیق کشیدمو تاز 

 یایس رو شنیدم که گفت 

 حواست کجاست تی تی ؟ -

ن لحظه با صدای کرسا اونم برگشت سمتش   اما همی 

 کرسا رو به نگهبان ها گفت 

 مشکیل نیست ... میتونن بیان داخل ...  -

ه هاشون رو کنار کشیدن .  ن  اونام رس تکون دادن و نی 

ریلکس و  نگاه کرسا به یایس و سینا نگاه کردم که خییل از ترس

ام به کرسا سالم کردن .   با احیی

 اما من انگار توان دوباره نگاه کردنشو نداشتم که صدام کرد 

صداش مثل یه دست نامرتی انگار چونه ام رو گرفت و رسمو 

 به سمتش برگردوند 

 کرسا :::::::::::: 

 می  
فتم انگار به خورشید نزدیک با هر قدم که به سمت تی تی

ی حس میکردم . میشدم. گرمای بیش  یی
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نگاهش تو چشم هام که قفل شد دوباره مبهوت و شوکه نگاهم 

ه ...   کرد. نگاهش طوری بود که دوست نداشتم ازم بگی 

 درسته با بهت و ترس بود . 

 به نگهبانا گفتم بهشون اجازه ورود بدن تا بیان تو . 

ش بهم نگاه نکرد . مثل کیس که خجالت اما برخالف دوستا

ن بود که صداش کردم کشیده رس   ش پائی 

 تی تی ...  -

آهنگ اسمش از زبون خودم ، برای خودم عجیب بود. دوباره 

 با همون بهت و ترس و نگراتن نگاهم کرد و لب زد سالم . 

 با رس اشاره کردم بیان داخل . 

خورد و به دوستش آروم هلش داد تا بالخره پاهاش تکون 

 سمتم اومد 

 نگراتن و ترس ! برام عجیب بود این حجم 

سید ؟ چرا من انقدر میخواستمش ؟   چرا از من مییی

ن لمسش  موازی من که رسید دستام تی اختیار من میخواسیی

 . ن  کین
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رسی    ع دستامو تو جیبم فرو کردم ... قبل از اینکه خالف قوانینم 

 با من هم قدم شدن رفتار کنم . 

مشون ... نمیدونست  م باید کجا بیی

ی که ذهنم  ن ین چی 
 مارپیچ پشت قرص بود ... رسید بهیی

جاتی که شاید میتونستم بدون مزاحمت دوستاش باهاش 

 صحبت کنم 

ن گفتم   برای همی 

ن ؟ -  دوست دارین مارپیچ پشت قرص رو ببینی 

ی که کنارش بود با ذوق گفت   دخیی

 وای ... بله ... مگه نه سینا ؟  -

سیده بودم  ؟!  سینا ! چرا اصال اسم این دخیی و پرس رو نی 

 سینا جواب داد 

 بله رسورم ... اگه اجازه بدین ببینیم لطف بزرگیه .  -

اما تی تی همچنان ساکت بود و فقط یه لحظه نگاهم کرد که 

 رسی    ع نگاهشو دزدید . 

 رو به سینا گفتم 
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ن ؟دشما اهل  -  یبا هستی 

 میکنیم ...  -
ی

 بله رسورم ... ما اونجا زندگ

ن ... خوبه ... پس تا اینجا راه زی -  ادی نداشتی 

 با این حرفم اون دخیی پر رسی و شور گفت 

نه ... این مسی  خییل دوست داشتنیه ... مخصوصا راه  -

 درخت های کاج ... 

ین مسی  باهاش هم عقیده بودم ... مسی  دیبا تا قرص یگ از بهیی 

های این منطقه بود و درخ های کاج حنی تو این رسما خودشون 

 روحفظ کرده بودن . 

ن پای ما بود . از  به پشت قرص رسیدیم و حاال باغ مارپیچ پائی 

 که ایستاده بودیم نمای خوتی به کل باغ داشتیم. به 
جاتی

شمشاد هاتی که بصورت یه هزار تو پر پیچ و خم کاشته و 

 ودن اشاره کردم و گفتم اصالح شده ب

... اما راه خروجش ساده است ...  خییل ها اینجا گم میشن  -

 تخاب کن ... رجاتی هسنی ... همیشه سمت راست رو اناز ه

ن رفتیم...   پائی 
ی

 اینو گفتم و از پله های سنگ

 اونام همراه ما اومدن و سینا آروم گفت 
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 آروم باش یاسمن ... چرا انقدر ذوق کردی -

 دمو بروز ندادم که یاسمن تبدیل شد و آروم جواب داد لبخن

ینم سینا ... باورم من همیشه دلم میخواست اینجارو بب -

 نمیشه ... 

 رسعتمو کم کردم و رو به روی ورودی مارپیچ ایستادم 

 رو به تی تی گفتم 

 دوست دارین بریم داخل ؟  -

 یاسمن رسی    ع پرسید 

 ما هم میتونیم ؟ -

ن هر جا دوست دارین رو بگردین ... بله شما  -  میتونی 

 با زوق خندید و رو به سینا گفت 

 م کنن اگه تونسنی پیدا -

بدون معطیل با رسعت ال به الی مارپیچ گم شد و سینا با 

 خجالت گفت 

 یکم ذوق زده است  -

 زدم و گفتم 
ی

 لبخند گمرنگ
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ن ...  -  راحت باشی 

و برای هم نگاه کرد  با این حرفم سینا رس تکون دادو به تی تی 

 بعد آروم آروم وارد مارپیچ شد رس تکون دادن . 

ن انداخت دوباره و لبشو  تی حاال تنها شده بودم .  تی رسشو  پائی 

 گاز گرفت که بدون مقدمه پرسیدم 

یس ؟ -  ازم مییی

 با شوک نگاهم کرد و آروم لب زد 

 نه ...  -

 پس چرا انقدر نگراتن ؟ -

و نشون دادم تا باهام هم قدم شه .   بهش مسی 

ن دارن مارو نگاه  میدونستم ماکان وهمه افرادی که تو قرص هسیی

ن .  خییل سخته پادشاه بایسی ... اما یه لحظه برای خودت میکین

 نداشته بایسی ... 

 باهام هم قدم شد . آروم گفت 

خب ... همه چ  برام خییل جدیده... یکم نگران کننده است  -

 ؟
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 یعنن جدید بودن نگران کننده است ؟ -

ون داد و گفت   نفسشو نگران بی 

اصال نمیدونم  نمیدونم ... درست رس در نمیارم چ  شده ...  -

چکار کنم! شاید هم واقعا ... اینجا چکار یم کنم ! یا باید 

سم!   مییی

ن بود . از مسی  اول  نگاهش کردم که رسش همچنان پائی 

 پیچیدیم . 

ن   بودم تو دیدی نیستیم .ایستادم و بازوش رو جاتی که مطمیی

 گرفتم. 

هول خورد و با همون چشم های بهت زده و لب های نیمه باز 

نگاهم کرد که آروموبا لحنن که سیع داشتم آرومش کنه  نگران

 گفتم 

نم  - ن ی برای ترسیدن وجود نداره ... من بهت آسیب نمی  ن  چی 

ن انداخت   .زیر لب گفت گونه هاش رسخ شدو رسشو پائی 

 میدونم ...  -

ن میل عجینی تو وجودم بود تا ف ن بدن هامون رو از بی  اصله بی 

م و بغلش کنم   بیی
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 ه است خییل احمقان اما میدونستم

 دستمو نوازش وار رو بازوش کشیدم و گفتم 

یس ؟  -  پس از چ  مییی

 تی تی :::::::::: 

 همه چ  عجیب بود. 

 خییل عجیب ... حس من کنار این مرد غریبه ... 

 انگار سالها بود میشناختمش . 

 وز تا امروز دلتنگش شده بودم . انگار از دیر 

سیدم ازش ... با وجود ابوهنی که داشت اما   نمییی

سیدم حقیقت خودم بود .  ی که مییی ن  از چی 

 از اینکه بفهمه من از کجا اومدم ... به کجا تعلق دارم ... 

یس ناخداگاه گفتم  وقنی پرسید پس از چ  مییی

ی که ممکنه پیش بیاد  - ن  از چی 

 سوایل نگاهم کرد. 

 چرا چشم هاش هم زمان رسد و داغم یم کرد . 
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 گفت   ستش گرفت و آرومچونه ام رو تو د

یس ... بدتر میشه ...  -  از هرچ  بیی

 نگاهش از رو چشم هام افتاد رو لبم . 

ن لبمو نوازش  نفسم تو سینه حبص شد با انگشت شصتش پائی 

ن از لب هام گفت   کرد و بدون چشم برداشیی

 باورم نمیشه واقیع هسنی ...  -

 واقیع ؟  -

 

 ... رس تکون داد و حس کردم االن خم میشه 

 خواستم خودمو عقب بکشم 

 اما هم زمان اونم مکث کرد . 

هام رو صورتم افتاد و  انگار هر دو مردد بودیم . نگاهش از لب

 گفت 

 ؟  -
ی

 چرا از خودت برام نمیگ

وع به حرکت کرد .   بازوهامو ول کرد و رسی
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چند لحظه طول کشید تا به خودم اومدم و کنارش هم قدم 

 شدم 

 منتظر جوابم بود 

 اما مغزمم جواب نمیداد که خودش گفت 

 سالت باشه ...  20بنظر میاد  -

 سالمه  17 -

 و پرسید  سوایل نگاهم کرد 

 پدر و مادر داری ؟  -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم 

 مادرم ده سال پیش فوت کرد  -

دوباره مکث کرد و نگاهم کرد . با جرئنی که نمیدونستم از کجا 

 یهو پیدا کردم گفتم 

 مادرم ... با مادر شما دوست بود ...  -

 حاال کامل برگشت سمت من و ابروهاش باال افتاد 

ن میکرد و زیر لب گفت انگار ح  رفمو داشت سبک و سنگی 

 مادر من دوست های زیادی داشت ...  -
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 اینو گفتو به راهش ادامه  داد 

 اینبار یکم تند تر ... 

فتم  انگار از حرفم ناراحت شده بود . یه قدم عقب تر کنارش می 

ی نگفت و  ن  دیگه چی 

 شاید اششتباه کردم به اسم مادرش اشاره کردم . 

 بالخره ایستاد و دوباره نگاهم کرد . 

هر بار چشم های آتی یخیش که به من یم افتاد تنمو رسد میکرد 

 . 

 رسد رسد . اما از درون انگار داغ میشدم . اینبار پرسید 

 عضو کدوم گرویه ؟  -

 فت اتی نداشتم و تو سکوت نگاهش کردم که گجو  هیچ

س ... میخوام با رئیس گروهتون صحبت کنم  -  نیی

 بریده بریده گفتم 

 عضو هیچ گرویه نیستم ...  -

 با این جوابم دوباره ابروهاش باال افتاد و گفت 

 منظورت چیه ؟  -
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ن ؟  -  برای چ  میخواین صحبت کنی 

نستم این مکالمه به کجا یم حاال اون بود که مکث کرد . نمیدو 

ه و دستمو به شمشاد های حس کردم کشه.  رسم داره گیج می 

 کنارمون گرفتم . 

 نگاهش رو دستم افتاد و همونجا موند 

 از نگاه متعجبش خودمم به دستم نگاه کردم 

ن  وع به سیی شمشاد های یخ زده و نیمه خشک زیر دستم رسی

 شدن کرد بودن . 

 که کرسا گفت با ترس دستمو برداشتم  

 چطور این کارو کردی ؟ -

 ترس رس تکون دادم و لب زدم با 

 نمیدونم  -

 دوباره دستتو بذار ...  -

با نگراتن دوباره دستمو رو شمشاد ها گذاشتم که آروم آروم 

ن شدن کردن .  وع به سیی  رسی
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کرسا دستشو رو دستم گذاشت و تو یه لحظه مثل انفجار 

میکردم کل فضا رو گرفت و کل موچی که گرما و لطافتشو حس 

ن شد ستون شمشاد ز   یر دستم سیی

 هر دو با شوک رسی    ع دستمون رو برداشتیم 

 کرسا متعجب به اون شمشاد ها نگاه کرد و برگشت سمت من 

ی بگه صدای شوکه یایس بلند شد  ن  قبل از اینکه چی 

ن شدن ...  - ن شدن ... همه سیی  این شمشاد ها سیی

 چرخید و گفت یدم که با ذوق تو هوا یایس رو باالی رسمون د

ن شدن ... باورتون میشه ...  -  اینا همه سیی

 سینا صداش کرد 

ن ...  -  آروم باش یایس ... بیا پائی 

کرسا دوباره به من نگاه کرد . چشم هاش پر از شوک اما گرم از 

 امید بود . 

 به شمشاد های سمت دیگه اشاره کرد و گفت 

 اینارو لمس کن ...  -

فت . آروم گفتم  تهخس  بودم و رسم گیج می 
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 خسته ام ...  -

 نگاهم به صورت کرسا بود که همه جا سیاه شد 

بازو های کرسا رو دورم حس  اما قبل از اینکه کامل از حال برم 

 کردم 

 

 کرسا :::::::::: 

ن شدن شمشاد ها بودم که تی از حال رفت ...   تو شوک سیی

ن بلن  دش کردم رسی    ع بفلش کردمو از رو زمی 

 وزتن نداشت ... 

 اما گرمای وجودش تی حد و اندازه بود ... 

 یایس رسی    ع اومد باالی رسم و نگران گفت 

 چ  شده ... چش شده ؟  -

ن شمشاد ها به سمت قرص رفتم  بدون جواب دادن بهش از بی 

 . 

 با هینن که یایس کشید برگشتم سمتش ... 

ن بود نگاهش رو ز   می 
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ن نگاه ک  ردم ... با ترس به زمی 

ن شده بود... به  با  هر قدمم جای پام چمن های خشکیده  سیی

ن شده و آروم آروم این رس  ن پاهام نگاه کردم . زیر پاهام سیی ی سیی

 در حال پخش شدن بود 

 نمیفهمیدم اینا چه معنن میده ... 

 اما همه چ  به این دخیی تو بغلم مربوط بود 

 م اومدن به سمت قرص رفتم و سینا و یایس هم پشت رس 

 به نگهبان گفتم درو باز کنه و وارد شدیم 

خواست جلو یایس و سینا رو بگره که با رس اشاره کردم بزاره 

 بیان تو 

وع میشد   اتاق خواب های مهمان از طبقه دوم رسی

ن اتق مهمان رو باز کردم   رسی    ع پله ها رو باال رفتم و در اولی 

 تادم با دیدن اتاق پر از وسایل زنونه متعجب ایس

اهنن که روی تخت بود برام خییل آشنا بود   پی 

 لباس زیبا بود ! اما اینجا چکار میکرد ! 
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 به این آشف
ی

 رو نداشتم به سمت اتاق فعال وقت رسیدگ
ی

تگ

 بعد رفتم و سینا درو برام باز کرد 

 خوشبختانه این اتاق طبق انتظارم خایل بود 

 تی رو رو تخت گذاشتم و رو به سینا گفتم 

ن تا من به دکیی بگم بیاد  -  پیشش باشی 

 جلو در چندتا ندیمه و نگهبان ایستاده بودن 

 در اتاقو پشت رسم بستم و گفتم 

 و پشت رسم بستم و گفتم در اتاق

ن ... برگردین رس کارتون  - ات نمیکین  اینجا خی 

 همه به رسعت پراکنده شدن 

 اما میدونستم دوباره برمیگردن 

 م اومد و گفت ماکان با رسعت به سمت

 چ  شده قربان ؟ -

 تا دو دقیقه دیگه میخوام با دکیی اینجا بایسی ماکان  -

ن ماکان برگشتم تو اتاق   با رفیی

 یایس کنار تی نشسته بود و با ورودم گفت 
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 خییل بدنش رسده ... شاید فشارش افتاده...  -

 االن دکیی میاد .  -

نگاه سمت دیگه تخت نشستم و به صورت رنگ پریده تی  

 کردم 

صبح که جوونه هارو دیدم فکر نمیکردم ارتباطش با تی  انقدر 

 واقیع باشه ... 

ه به سمت پنجره اتاق خواب رفتم و  به مارپیچ تو حیاط خی 

 شدم 

ن بودن ...  ن سیی  درست وسط مارپیچ شمشاد ها سیی

 در اتاق باز شد و دکیی و ماکان وارد اتاق شدن 

 رو به دکیی گفتم 

 فکر کنم ضعف کرده  ال رفت ... یهو از ح -

ون و کنار تخت نشست .   به همه اشاره کرد برن بی 
 دگیی

وع به معاینه تی کرد و بدون نگاه  کردن بهمن گفت   رسی

 چنان آشوتی تو قرص شده فکر کردم االن یه جنازه میبینم !  -

 اینو گفتو کیفشو باز کرد که جواب دادم 
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ن  اینجا همه منتظر یه خیی جدیدن که -  بزرگش کین

ون آورد و رو لب های تی گذاشت و  دکیی معجوتن از کیفش بی 

 گفت 

نکردی کرسا مقرص خودتی که آدم های درسنی دورت جمع  -

 ... میدونم من حق نظر دادن ندارم ... 

 دارو رو تو دهن تی خایل کرد و به من نگاه کرد و ادامه داد

 هاتی اینجا میبینم که -
ن اصال به صالح  اما من خییل وقته چی 

 نیست ... میدوتن چ  میگم ؟

رس تکون دادم . واقعا این قرص به یه پاکسازی اسایس نیاز 

 داشت 

 ار تی بلند شد و گفت دکیی از کن

 فقط ضعف بود ... با این دارو خییل زود برمیگرده .  -

ون رفت و مارو تنها گذاشت  تشکر کردم که از اتاق بی 

 بود  ان داخل اما در همچنان بستهمنتظر بودم سینا و یاسمن بی

 به سمت تخت رفتم و کنار تی تی نشستم . 
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یه حلقه از موهای مواجش رو دور انگشتم گرفتم و نوازش وار 

ون آوردم   از داخل شایل که دور گردنش بود بی 

 حیس که بهش داشتم قابل وصف نبود 

 حیس که سالها تو وجودم خاموش بود ! 

ن ... هم  ن ... و هم ... هم دوست داشیی  خواسیی

 نگاهم رو لب های ظریفش ثابت شد ... 

 ست لب هاشو ببوسم ... چقدر دلم میخوا

چقدر دلم میخواست آروم آروم نوازشش کنم و تو گرمای 

 بدنش گم شم . 

 صدای در اومد و از رو تخت بلند شدم 

 بیا تو ...  -

 د شدن با این دستورم در باز شد و یایس و سینا و ماکان آروم وار 

 رو به ماکان گفتم 

جا اقامت داره  اونیسچرا اتاق مهمان ابتدای سالن پر بود ! ک -

 ؟

 از این سوال یهوتی من رنگ از روش پرید و رسی    ع گفت 
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 میکنم  -
ی

 اطالع ندارم قربان ... االن رسیدگ

 به خودش این جرئتو داده ...  -
ی

 منتظرم ببینم گ بدون هماهنگ

 ون رفت ی  بماکان رس تکون داد و 

میدونستم کار کیه ... اما فعال الزم بود ماکان فکر کنه خودم 

 دونمو از اینجا دور شه مین

 رو به سینا گفتم 

 درو ببند  -

 یاسمن کنار تخت نشست و نگران پرسید 

 چ  شده ؟  -

 خوب میشه ... از ضعف بود ...  -

 و سینا گفت  نهر دو رس تکون داد

م ... اگه ا من میتونم تی تی رو تا  -  جازه بدین ... خونه اش بیی

یشنه تا بهوش نیومده  -  بیی
 نمیخوام جاتی

 نگاه کردن که پرسیدم  هر دو نگران به هم

ن ...   - ن اهل کجا هستی   گفتی 

 سینا گفت 
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 ما یا تی تی ؟ -

 دقیق نگاهش کردم . منظورش چ  بود ؟! 

ن . سوایل پرسیدم   من فکر میکردم همه مال یه جا هسیی

ن درسته ؟ ا اهشم -  ل دیبا هستی 

  ادامه دادمهر دو رس تکون دادن که 

 و تی تی اهل کجاست ؟  -

 به هم مردد نگاه کردن و سینا گفت 

 خب اون اهل اینجا نیست  -

 قبل از اینکه سینا جواب بده تی تی تکون خورد و آه آرویم گفت 

همه بهش نگاه کردیم و باالی رسش ایستادم که یایس صداش 

 کرد 

 ... خوتی ؟  -
 تی تی

 تی رمق گذاشت رو پیشونیش و گفت  دستشو 

 چ  شده ؟ من کجام ؟ -

 تو قرصی تی تی ... تو مارپیچ از حال رفنی  -

ن ما چرخید   یهو شوکه چشم هاشو باز کرد و نگاهش بی 
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ن شدن ...  -  اوه ... اون شمشاد ها سیی

از شوکش مشخص بود خودش هم انتظار این اتفاق رو 

  نداشت

 سخت نشست رو تخت که گفتم 

 قبال برات این اتفاق افتاده بود ؟ -

 با بهت رس تکون داد و لب زد نه

 رو بهشون گفتم 

دار شه که یایس مردد  - فعال نمیخوام کیس از این قضیه خیی

 گفت 

ن شدن شمشاد  - ن االن تو قرص همه دار راجب سیی راستش همی 

نن  ن  ها حرف می 

فتاده ... میدونن چطوری این اتفاق امهم نیست ... اونا که ن -

 نمیخوام هم کیس بفهمه ... فهمیدین ؟

 هر سه رس تکون دادن و تی تی سیع کرد بلند شه 

 اما رسش گیج رفت و دوباره نشست . یایس گفت 

ن حالت - یم  بشی   جا بیاد بعد می 
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 دیر شده ... مادربزرگم نگران میشه .  -

 نا خداگاه گفتم 

 توتن هرجا خواسنی بریحالت جا میاد می چند ساعت دیگه  -

هرچند قرار نبود بذارم جاتی بره ... اما نمیدونم چرا این حرفو 

 زدم . 

 یایس بهش کمک کرد دوباره دراز بکشه . رو به سینا گفتم 

 با هم صحبت کنیم ما باید  -

 رو به سینا گفتم 

 ما باید با هم صحبت کنیم.  -

 م ا با من بیاد . رو به یایس گفترس تکون دادو بهش اشاره کردم ت

ن  ن و فقط برای ما باز کنی   درو پشت رس ما قفل کنی 

هر دو رس تکون دادن . اما تا درو باز کردم ماکان رو به رو در 

 ایستاد و گفت 

 پیش اومده . قربان مشکیل  -

 به سینا نگاه کردم و گفتم 

ا بمون تا بیام  -  پیش دخیی
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 پله ها رفتم .  چشیم گفت و با ماکان به سمت

 تی تی :::::::: 

ن    کرسا همه به هم نگاه کردیم با رفیی

 یایس نفس راحنی کشید و گفت 

 تی تی رو از اون دنیا ... وای سینا  -
ی

گفتم االن به کرسا میگ

 آوردیم ... 

 د بگیم یایس ... قبل از اینکه خودش از جای دیگه بفهمه بای -

 با ترس گفتم 

 برگردم چ  ؟اما اگه بعدش نذاره من  -

 یایس لم داد تو بغل سینا و گفت . سینا کنار یایس نشست 

در بدترین حالت تورو که مستقیم برمیگردونه دنیای خودتون  -

 ... ما کلکمون کنده است ... 

 به سینا نگاه کرد که اونم لبخندی زد و گفت 

 امیدوارم به اون مرحله نرسیم  -

ن بود . دراز کشیدم و گ  فتم رسم هنوز سنگی 

سم دیرم شه ...   -  کاش بذاره االن برگردم خونه ... مییی
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س - تی تی ... تو یه روز کامل هم اینجا بموتن تازه میشه یک  نیی

 ساعت تو دنیای شما ... 

 یک ساعت ... درسته از نظر اونا کم بود ... 

اما همونم برای خونه کوچیک ما کافن بود که همه نگران شن 

 ... 

 وام بگم رفتم . جاتی نبود که بخ

ن هم بهم نمیدادن   مخصوصا که االن اجازه تو جنگل رفیی

 

 

 

همه ساکت بودیم که یهو در اتاق باز شد و یه دخیی جوون با 

 لباس های براق و خییل عجیب تو قاب در ظاهر شد 

 با عصبانیت و تقریبا داد گفت 

ن ؟  -  شما اینجا چکار میکنی 

 سینا رسی    ع بلند شد و گفت 
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ون ... من باید در رو قفل میکردم که فراموش برین  لطفا  - بی 

 کردم 

سینا عصبانیت اون دخیی چند برابر شد و با عصبانیت با حرف 

 شدید تری گفت 

ون ... قبل از اینکه به جای خونه  - ین بی  هیمن االن از اینجا می 

 بفرستمتون سیاه چال 

 یایس هم بلند شد و با عصبانیت گفت  -

 گرده بمونیم تا بر کرسا گفته   -

 حساتی رسخ بود 
 با این حرف یایس صورت اون دخیی

 با صداتی که دشات به جیغ تبدیل میشد گفت 

ن ؟ مثل   - کرسا ؟از گ رسورتون رو به اسم کوچیک صدا میکنی 

 اینکه جدا به مجازات احتیاج دارین . 

ه به من شد   اینو گفتو خی 

 تو یه لحظخ نفهمیدم چطوربه من رسید . 

 د مچ دستمو گرفتو کشی

ن   از تخت جدا شدم و تقریبا داشتم پرت میشدم رو زمی 
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 کستمو کشیدم اما زور اون بیشیی بود که داد زد 

ون ... دزدای کثیف  - ون تا پرتتون نکردم بی   برین بی 

 سینا بازوشو گرفت و با عصبانیت گفت 

ن نداری ... ما ج - اتی برام مهم نیست گ هسنی ... اما حق توهی 

یم چون رسو   رت به ما گفته باید بمونیم نمی 

 نگاه سینا و اون دخیی گره خورد که دورمون سیاه شد

ن زبر و  قبل از اینکه به خودمون بیام هر سه پرت شدیم رو زمی 

 یخ زده ای 

 رسم از قبل گیج بود و حاال بدتر شده بود

 سینا زیر لب فحیسی داد و یایس با جیغ گفت 

ه عویصن ...  -  جادو استفاده کنه  اجازه نداشت این دخیی

 به سخنی بلند شدم و پرسیدم 

 چ  بود ؟  -

 یه جادو ممنوعه پری ها ... حاال کجا هستیم ؟  -

 به سخنی بلند شدم و پرسیدم 

 چ  بود ؟  -
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 م ؟ یه جادو ممنوعه پری ها ... حاال کجا هستی -

باس یایس اینو گفتو به اطراف نگاه کرد . سینا کالفه خاک ل

 هاشو تکوند و گفت 

ن میفهیم کجائیم  -  برو باال ببی 

 یایس رس تکون داد و تبدیل شد ... 

 

 کرسا ::::::::: 

 ماکان منو به سمت حیاط پشنی برد و به شمشاد ها اشاره کرد 

ن شدن  - ن قربان سیی  اینارو ببینی 

 باورم نمیشد ... منو تا اینجا آورده بود اینو بگه 

 وگفتم با داد برگشتم سمتش 

 مشکیل که گفنی پیش اومده این بود  -

 ترس تو چشم هاش رقصید و رس تکون داد

 جدا ندیده بود چ  شده ؟  داشت با من بازی میکرد یا 

 بدون یک کلمه بیشیی برگشتم سمت قرص 

 حس بدی داشتم که تی تی و بقیه رو تنها گذاشتم 
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ود اونم تو این قرصی که هر لحظه بیشیی یم فهمیدم از کمب

 توجه من به نابودی داره کشیده میشه 

 با رسعت وارد قرص شدمو از پله ها باال رفتم

 تهای سالن از نظرم رد شد یه لحظه لباس برافی ان

 اما بهش توجه نکردم و وارد اتاق تی تی شدم 

 تخت و فضای خایل اتاق شوکه ام کرد . 

 اول فکر کردم اتاقو اشتباه اومدم 

 ر اتاقو چک کردم قدیم عقب برداشتم و د

 درست بود ... 

ی از اونا نبود ...   اما خیی

 با عصبانیت داد زدم 

ن ؟  -  کجا رفیی

 

 :::::::: تی تی ::: 

ن اومد .   یایس چندبار منطقه رو چک کرد و پائی 

 گفت 
ی

 با کالفگ
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 تی تی ::::::::::: 

ن اومد .   یایس چندبار منطقه رو چک کرد و پائی 

 گفت 
ی

 با کالفگ

 یبینم ... واقعا نمیدونم کجائیمآشناتی نم هیچ قسمت -

ون آورد که شبیه قطب  سینا از جیبش یه وسیله کوچیک بی 

ی داشت و گفت   نما بود اما عقربه های بیشیی

 هیچ روستاتی این اطراف ندیدی ؟ -

 یایس باناراحنی لب زد نه 

سیم  - یم و بریم ... ببینیم به کجا می  میتونیم فعال این جهتو بگی 

 . 

س و نگراتن حالمو بد تر کرده بود   اسیی

 گراتن پرسیدم با ن

 تو نمیتوتن از اون جادو استفاده کنن مارو برگردوتن  -

ن رس تکون داد و گفت   یایس غمگی 

 من برای استفاده از اون سنم کمه ... تازه ممنوع هم هست!  -

 کوچیک ؟مگه اون دخیی چند سالش بود   -
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 ا گفت یایس شونه باال انداخت و سین

ه بریمهرچ  هست از یایس بزرگ تره ... فع -  ال بهیی

ن بلند کرد و سینا تبدیل  با این حرف سینا یایس منو از رو زمی 

 شد 

وع به حرکت کردن .   هر دو رسی

ناراحتیم بیشیی از این بود که  کرسا با جای خایل ما رو به رو 

 میشد اونم بدون هیچ توضیچ... 

 د ... اما واقعا اون دخیی گ بو 

ون کرد   ! چرا مارو از قرص اینجوری بی 

 حس بدی بهش داشتم .... 

 

 کرسا :::::::::: 

رو به رو خدمه و نگهبانا که به خط کرده بودم راه رفتم و داد 

 زدم 

 یعنن هیچکس اونارو ندیدی که از قرص خارج شدن ؟ -

 همه سکوت کردن . 
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 یه کاسه ای زیر نیم کاسه بود و حسم اینو میگفت 

 سکوت رو به رو همه قدم زدم که ماکان گفت  و ت

 احتماال از نبود شما سو استفاده کردن !  -

 با اخم نگاهش کردم که زیبا گفت 

ن  -  حتما کلیک تو کارشون بود که اینجوری رفیی

 با این حرف زیبا برگشتم سمتش ... 

 ... دقیق نگاهش کردم 

 حس ششمم میگفت زیبا تی تقصی  نیست ... 

درتم رو یه زیر درست استفاده کنم برای استم از قاما نمیخو 

ن !  اف گرفیی  اعیی

 شاید اشتباه کنم ! 

 بدون توجه به حرف زیبا بلند گفتم 

 همه برین  -

 رو کردم به ماکان و گفتم 

 فقط تو بمون  -

ن اما زیبا همچنان ایستاده بود .   همه رفیی
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 گاهش نکردم و گفتم ن

 نافرماتن رو ؟معنن همه رو نمیدوتن ؟ یا معنن  -

 اینو گفتمو با اخم برگشتم سمتش که رسی چرخید و دور شد 

 برگشتم سمت ماکان و گفتم 

تو مشاور منن ماکان ... پدرت مشاور پدرم بوده ... من ازت  -

 راضیم ... میدوتن ؟

ی بگه که گفتم ماکان با نگراتن رس تکون داد و خواست چ ن  ی 

ون کن ... قبل ا - و بی 
ز اینکه بخاطر معرفن کردنش اما اون دخیی

ون کنم  به من هر   دو تون رو خودم بی 

 جمالت آخرم رو تقریبا با داد گفتم 

 منتظر جوابش نموندم و به سمت اتاقم رفتم 

 ماکان ::::::::::: 

 زیبا داشت منو تو دردرس مینداخت 

بخاطر یه حماقت حاال مجبور بودم بهش باج بدم و به سازش 

 برقصم... 

ونش کرده بودم یل وقت پوگرنه خی  یش خودم بی 
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با یاد آوری حماقنی که کردم و حقه ای که از زیبا خوردم دوباره 

 اعصابم بهم ریخت 

 میدونم کرسا احمق نیست ... 

 از اتاق اون دخیی و دوستاش نقشه بوده  فهمیده دور کردنش

ون کرده ...   دیر یا زود هم میفهمه زیبا اونارو از قرص بی 

 ه عمر زحمت به باد رفته خاندانم میمونم و یاونوقت من 

 

کالفه به سمت اتاق زیبا رفتم و بدون در زدن در اتاقشو باز 

 کردم 

قبل از اینکه . کنار پنجره ایستاده بود و با ورودم برگشت سمتم 

ی بگه گفتم  ن  چی 

 همینو میخواسنی ؟ حاال باید از قرص بری -

 ابروهاش تو هم گرع خورد و عصباین گفت 

 از قرص برم ؟ پس تو داری چه غلیط میکنن ؟ -
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من آوردمت اینجا ... من مشاورت کردم ... اما بهت گفتم  -

دیگه به من هیچ ربیط نداره چکار میخوای بکنن ... فقط 

 درس درست نکن در 

 لبخند زشنی رو لبش نشست و با تمسخر گفت 

 یعنن اگه من ملکه بشم به تو هیچ  ربیط نداره ؟  -

داره ... اگه بخاطر محیا نبود تا اینجا هم بهت کمک ... ننه  -

نیم کردم... ما یه قراری گذاشتیم . من عمل کردم ... تو هم 

 عمل کن . 

 لبخندی زد و به سمت پنجره رفت 

تو منو میشنایس ماکان ... از من زیاد انتظار نداشته باش...  -

 اگه کمکم نکنن ... بازم ممکنه برم پیش محیا 

 یصن هسنی ... یه عو تو  -

 مریس خودم میدونم ...  -

 شک نکن زیبا ... ذاتت بالخره برای همه مشخص میشه ...  -

 با عشوه تو موهای بلندش دست کشید و گفت

نباش ماکان ... من ترجیح میدم عویصن باشم و تو نگران من  -

 به اهدافم برسم  تا اینکه خوب باشم و دستم خایل باشه ... 
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 م و گفتم به سمت در رفت

ه گورتو گم کنن از اینجا ... کرسا عصبانیه ... منم  - فعال بهیی

 نمیتونم کاری کنم ... اگه بعد بهیی شد شاید بتونم برت گردونم 

ون کنن م - م پیش محیا منو بی   ستقیم می 

 برگشتم سمتش ... مثل خودش لبخند زدمو گفتم

 برگردی میتوتن بری... اما اونوقت دیگه هیچ رقمه نمیتوتن - 

 اینجا ... شک نکن ... 

ون   منتظر جوابش نموندم و از اتاق زدم بی 

ش رو از رس خودم و محیا کم میکردم   باید یه جوری رسی

 میکشیدم ... باید مثل خودش یه نقشه کامل 

 تی تی ::::::::::: 

اما از نظرم خییل بود ... خییل بیشیی  یمنمیدونستم چقدر رفت

ن قرص کرسا  از مسافت غار ورودی  تا  ... یایس منو رو زمی 

گذاشت و دوباره باال رفت . انقدر باال رفت که سخت دیده 

 میشد ... 

 انقدر باال رفت که سخت دیده میشد ... 
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 سینا تبدیل شد و گفت 

سم کال مارو تو یه قلمرو دیگه فرستاده باشه -  مییی

 یعنن چ  ؟  -

 کرسا قلمرو جنوتی  روستای ما و تمام روستاهای اطراف  -

 تا قلمرو دیگه هم دور قرص وجود داره  3م ... اما هستی

 اگه تو یه قلکرو دیگه باشیم چ  میشه ؟ -

الن چند ساعته داریم به کارمون خییل سخت میشه ... ما ا  -

ن آشنا  یم ... اما هیچ نشونه ای از رسزمی  سمت جنوب می 

 نمیبینم ... حنی خاک اینجا هم با خاک ما فرق داره ... 

 یفهمیدم منظور سینا چیه ... من

ن و گفت   یایس برگشت پائی 

ی شبیه قرص اون سمت دیدم ... اما فکر نکنم قرص  - ن یه چی 

 کرسا باشه 

 رص بود یا یه خونه بزرگ مطمئنن ؟ ق -

 سینا ... بهت میگم قرص ...   -

 هر دو ساکت شدن . مردد پرسیدم  
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 قرص یه پادشاه دیگه است ؟ -

ن    هر دو رسی    ع گفیی

 نه ... کرسا فقط پادشاه اینجاست ...  -

 سینا به یایس رس تکون داد و گفت 

ن شمایل هستیم  - اگه یه قرص دیگه اینجا باشه یعنن ما تو رسزمی 

 و اون قرص هم قرص قدییم پادشاه قبلیه ... 

 پادشاه قبل از کرسا ؟  -

 سینا رس تکون دادو گفت

و دقیقا جاتی پرت کرده آره ... این یعنن اون دخیی عفریته مار  -

 از خونمون و قلمرومون میشه که دورترین نقطه 

 طول میکشه تا برگردیم ؟چقدر  -

 تا حاال تا اینجا نیومدیم که بدونیم تی تی ... شاید چند روز ...  -

 دلم میخواست گریه کنم 

چند روز ؟ اینجوری همه خونه نگرانم میشدن ... درسته چند 

 اونا ... اما بازم ...  روز ما میشد چند ساعت
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ی بگه که صد ن اتی از یایس به قیافه ام نگاه کرد و خواست چی 

ن درخت ها هر دومون رو پروند  بی 

ی بگه که صداتی از  ن یایس به قیافه ام نگاه کرد و خواست چی 

ن درخت ها هر دومون رو پروند  بی 

 میبینم چندتا شکار جدید اومده تو محدوده ما ...  -

 ا قرار گرفت یل شد و جلو مسینا رسی    ع تبد

ون اومد و رو به سینا گفت  ن بوته ها بی   پرس جووتن از بی 

میشه تبدیل یسی بتونیم حرف بزنیم ... شما گرگینه ها چرا  -

ین تو فاز حمله   انقدر زود می 

 سینا تبدیل شد و گفت 

 شکار جدید ... دیگه انتظار چه حرکنی داری از من  -
ی

وقنی میگ

 ؟

 بود .  الغر و کوتاه تر نا اون پرس در برابر سی

 با پوست تی رنگ و موهای مشگ ... 

 دور ما چرخید و یهو گفت بدون جواب دادن به سینا 

؟ -  تو چه نژادی هسنی
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جا خوردم و نگران به سینا و یایس نگاه کردم که تو یه لحظه رو 

 به رو من قرار کرفت و یه طره از موهامو تو دستش گرفت 

ن ما ایستاد یدم و سینا اخودمو عقب کش  ومد بی 

 اون پرس لبخندی زد و گفت 

ن بد نیستا ...  -  چیه ... یکم دوستانه تر رفتار کنی 

 یایس گفت 

 ر جواب رفتار دوستانه میاد رفتار دوستانه د -

 اون پرسم خندید و گلوشو صاف کرد و گفت 

حق با شماست بانو ... من دنیل هستم ... همه دتن صدام  -

ن   . میکین

 دستشو به سمت سینا گرفت و ادامه داد

 یه خوناشام ...  -

 سینا باهاش دست داد و گفت 

ان ... اینجا قلم - رو شمالیه منم سینام ... یایس و تی تی هم دخیی

 ؟

 دتن ابروهاشو باال انداخت و گفت 
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عجیب ترین سوایل بود که کیس ازم پرسید ... یعنن شما وسط  -

ن  و نمیدو  ن ؟! یه قلمرو هستی  ن کجائی   نی 

 یایس کالفه گفت 

یه عویصن از یه جادو ممنوعه استفاده کرد و مارو شوت کرد  -

 اینجا ... ما مال دیبا هستیم 

 ید و با خنده گفت ابروهای دتن باال پر 

ن ... دیبا ... اینجا ... چهار روز راهه تا اینجا !  -  چ  دارین میگی 

 با این حرف دتن همه به هم نگاه کردیم 

 گران گفت  نیایس

ه افریته ... باید به کرسا بگیم  4 -  روز ... دخیی

 با شنیدن اسم کرسا دتن ابروهاشو باال انداخت و گفت 

 کرسا ؟ منظورت پادشاهه ؟  -

 سینا رس تکون دادو گفت

ما تو قرص اون بودیم ... باهامون کار داشت ... اما یه لحظه  -

 رو رسمون اومد رفت یگ از کارکنای قرص اومد و این بال 

 دتن بلند خندید و گفت 
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ن اوه ... حاال کرسا فکر  - ن و رفتی   میکنه شما گذاشتی 

ون دادم و گفتم   کالف نفسمو بی 

 دقیقا ... از اون بدتر ... گفت تکون نخورین تا برگردم ...  -

 دتن بلند تر خندید و گفت 

 ط داره میتونم کمکتون کنم رسی    ع تر برگردین دیبا ... اما یه رسی  -

ط ؟  -  رسی

ه شد به دتن که گفت   سینا اینو پرسید و خی 

الخره خوناشام ها رو همه میشناسن ... ما مجاتن کمک ب -

 نمیکنیم . 

 سینا  دستاشو به سینه زد و گفت

 خب ... چ  میخوای ! در عوضش چکار میتوتن بکنن ؟ -

 دتن به من نگاه کرد . لبخند زد و گفت 

نم دیبا ... اما یه چشم بهم زدن برگردو من میتونم شمارو تو  -

 ون این خانم کوچولو رو میخوام... در عوضش ... یکم از خ

 تنم یخ شد و شوکه به دتن نگاه کردم که یایس گفت 

 چه خوش خوراک ...  -
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 سینا هم رو کرد به ما و گفت 

ه به راهمون ادامه بدیم  -  بهیی

ه به دتن   بودم هر دو راه افتادن اما من هنوز خی 

 یایس دستمو گرفتو کشید 

 مراهمون اومد و گفت باعث شد نگاهمون قطع شه اما دتن ه

ن ...  -  روز میخواین راه برین ؟  4شوچن میکنی 

 هیچکدوم حرفن نزدن . دتن همچنان کنارمون راه یم اومد 

 بخاطر حضورش نمیشد یایس منو بلند کنه و رسی    ع بریم 

 مید من از نژاد اونا نیستم چون اگه اینکارو میکرد دتن میفه

 سینا کالفه گفت 

 سینا کالفه  رو به دتن گفت 

 میخوای همینجوری همراه ما بیای ؟ -

نم ...  - ن  من تی کارم دارم قدم می 

 هر جور راحنی ...  -

ن پس تا رسی    ع برین ؟ -  شما چرا تبدیل نمیشی 
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 چه فرفی داره برا تو ؟ -

 دوباره به من نگاه کرد و گفت  دتن  

شما دیوونه این ... من فقط یه لب از خونش میخورم ...  -

ن   لحظه بعد شما دیبا هستی 

 یایس جواب داد

ی دیبا ... مگه تو گ هسنی  -  مار بیی
 از کجا معلوم تو اصال بتوتن

 دتن لبخند کچی زد و گفت 

متون دیبا ...  -  داره ... مهم اینه من میتونم بیی
تو یه چه فرفی

متون ... بعلحظه ... حنی میت  د خونشو بخورم ... ونم اول بیی

 خون منو میخوای چکار  -

 دتن لبخند زد و گفت 

 خونت خییل خوشبوئه ... نمیشه ازش گذشت  -

 تنم مور مور شد و یایس گفت 

 ... میتوتن بری ...  ما خون تی تی رو بهت نمیدیم -

همه فکر میکردن منم گم  ساعت ...  4روز راه ... یم شد  4

 ستم بهش فکر کنم . ... دزدیده شدم ... نمیتون شدم
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 مادر جون ... بابا اینا ... همه داغون میشدن 

 ایستادم و رو به دتن گفتم 

 باشه ...  -

ن سمتم و سینا گفت   سینا و یایس با عصبانیت برگشیی

 تی تی ...  -
ی

 چ  داری میگ

ن االن هم دیرم شده ...  - ن ... همی   خونه منتظرم هسیی

 و دندونای نیشش رو بهم نشون داد و گفت  د کچی زد دتن لبخن

 آفرین ... منم همینو میگم  -

 یایس بازومو گرفت و منو کشید دور تر و کنار گوشم گفت 

تی تی ... فکر کردی به کارت ... اون خونتو بخوره حتما  -

وتی نداری ...   میفهمه هیچ نی 

وتی نداره بفهمه ... مگه تو نژاد شما کیس نیست که هیچ نی   -

و دارین ؟  ... یعنن همتون نی 

 دتن گفت یایس فقط نگاهم کرد که 

 مشکلتون کجاست خانما ؟ یه گاز کوچیکه و چند قطره خون  -

 سینا جواب داد
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تو میتوتن بری دتن ... تی تی خودش هم بخواد من بهش اجازه  -

 نمیدم. 

 دتن شونه باال انداخت و اینبار جدی برگشت سمت جنگل 

 م گفت  بلند 

 دتن ...  -

 سینا با اخم برگشت سمتم 

 میکنن  تی تی تو نمیفهیم چکار داری -

من فقط میدونم داره دیرم میشه سینا ... اونم با اوضاغ که  -

 اطراف ما هست ... دتن برگشت سمتمون و گفت 

ین ...  -  تصمیمتون رو بگی 

 خودم رفتم سمت دتن و گفتم

 اول مارو بیی دیبا ...  -

ن من و بقیه چرخید و با رس گفت نگ دتن   اهش بی 

 بیاین با من ...  -

 پشت رس دتن رفتم و یایس و سینا با فاصله از من اومدن 

 صدای صحبتشون رو میشنیدم اما نمیفهمیدم چ  میگن ... 
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ن   میدونستم ازم ناراحیی

 اما مجبور بودم ... 

 اون موقع که تصمیم گرفتم بیام اینجا فکر این اتفاقات رو 

 نکرده بودم . 

 درسته دوست داشتم کرسا رو دوباره ببینم 

 چرا اینارو میبینم بفهمم 

 اما نه به قیمت نگراتن و دردرس برای خانواده ام 

 دتن جلوی یک غار ایستاد و گفت 

ن و مستقیم به سمت  - اینجا یه پرتال داخلیه ... وارد میشی 

ین ... درست تو پورتال دیبا در  میاین ...   خروچی روبه رو می 

فی ..  ه قلمرو غرتی و سمت راست قلمرو رسی  . سمت چپ می 

 برگشتم به سینا و یایس نگاه کردم 

ن نه   هر دو با رس گفیی

 اما برگشتم سمت دتن و مچ دستمو به سمتش گرفتم وگفتم 

 بیا...  -

 برگشتم سمت دتن و مچ دستمو به سمتش گرفتم وگفتم 
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 بیا...  -

 

 کرسا ::::::::: 

 خارج شن و دیده نشن ؟از قرص  مگه میشد 

 مگه میشد کیس تو قلمرو من جاتی باشه که من ندونم 

 وارد اتاقم شدم و مستقیم به سمت راهرو مخقن رفتم 

ون کشیدم و وردی باز شد   کتاب مخصوص رو از کتابخونه بی 

 وارد داالن شدم و پشت رسم در رو بستم 

 دم خییل وقت بود از این مسی  استفاده نکرده بو 

 استفاده نکرده بودم خییل وقت بود از قدرت هام 

 از ورودی اتاقم تا چشمه حقیقت راه زیاد و پر پیچ و خیم بود 

 شاید بخاطر این بود که این مدت بهش رس نزده بودم 

 بالخره به فضای چشمه رسیدم

 و کوچیگ قرار 
ی

وارد چشمه شدم که وسطش آب نمای سنگ

 داشت. 

 ا قرار دادمدستمو دو طرف آب نم 
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 به تی تی فکر کردم تا تصویرش تو آب قرار گرفت 

 موقعیت اطرافش کم کم شکل گرفت 

دستشو به سمت جلو گرفته بود و رو به روش یه خوناشام 

 ایستاده بود ... 

زد و دندونای نیشش رو نشون  پرسی که رو به روش بود لبخند 

 داد 

 دست تی تی رو گرفت تو دستش و به سمت لبش برد 

 لعننی ... چکار میخواست بکنه ... 

 تی تی :::::::::: 

د که حس میکردم داره از جا کنده میشه .  ن  قلبم انقدر تند می 

ون زد   دتن دستمو گرفت و دندونای نیشش بی 

 نه ام نشست ... دستمو به سمت لبش برد که دسنی رو شو 

ه ؟ -  اینجا چه خیی

 با صدای کرسا دتن خشک شد 

 درست مثل من ... 

 که یایس گفت از ترس نمیتونستم برگردم  
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یگ از کارکنان قرصتون مارو پرت کرد اینجا ... دتن گفت یه  -

 رایه بلده ما برگردیم ... اما در عوض ... 

 کرسا با عصبانیت گفت 

 کرسا با عصبانیت گفت 

 بافی رو خودم متوجه شدم ...  -

 دتن دستمو ول کرد و آروم لب زد 

ن نکردم ! من کاری خالف قو  -  انی 

ن منو دتن ایستاد   کرسا منو عقب کشید و بی 

 با صداتی که کامال تی روح و تی احساس بود گفت 

ن نیست ؟ -  استفاده از این پورتال بدون اجازه خالف قوانی 

-  ! ن  نمیخواستم بذارم استفاده کین

ی ؟ -  پس دروغ گفته بودی که در ازای خون اونارو مییی

مجوز  واستمبگم برن تو روستا و نه قربان ... بعدش میخ -

ن ! من خودم نگهبان اینجام !   استفاده از پورتال بگی 

 پس داشنی از نا آگایه اینا سو استفاده میکردی  -

ی نگفت  ن  دیگه چی 
 دتن
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 تاسف رس تکون داد و گفت کرسا با 

 حواسم بهت هست ... اشتباه بعدی تنبیه بدی برات میاره  -

با دست  رسا بدون نگاه کردن به ما دتن فقط رس تکون داد که ک

 اشاره کرد پشت رسش بربم 

 با قدم های لرزون از کنار دتن رد شدم و پشت رس کرسا رفتم 

 سینا و یایس هم پشت رسمون 

 اد و برگشت سمت من کرسا تو غار ایست

سید   تر به نظر می 
 تو تاریک و روشن غار صورتش عصباتن

 نگاهش تو چشم هام چرخید و پرسید 

 گ شمارو فرستاد اینجا ؟  -

 یه دخیی بود ... گفت باید بریم از قرص ...  -

 ادامه حرفمو یایس کامل کرد 

یم تا شما نیاین ... اونم مارو پرت کرد اینج -  ا ... ما گفتیم نمی 

 موهای بلند و لباس برافی تنش بود ؟ -

 سینا جواب داد 

 موهاش بلند بود . اما لباسش براق نبود ...  -
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 کرسا رس تکون داد و گفت 

 با من بیاین ...  -

پشت رسش حرکت کردیم و به سمت خروچی روشنن که رو به 

 رومون بود رفتیم . 

 

 از درون آتیش گرفتکرسا بازوم منو گرفت و دوباره کل وجودم 

 همراه کرسا وارد اون در نوراتن شدم 

چشم هام برای لحظه ای هیچ  ندید و فقط دست کرسا بود 

د که م  نو با خودش مییی

 کرسا ایستاد و منم ایستادم 

 اما هنوز خوب نمیدیدم که گفت 

 چشم هاتو ببند و صیی کن ...  -

ن کارو کردم و بعد از چند لحظه کرسا گفت   همی 

 حاال چشم هاتو باز کن  -

اینبار همه چ  واضح بود و عادی... درخت ها... جنگل ... 

ن پامون ... یایس با ذوق  گفت   دهکده پائی 
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 دیبا ... رسیدیم دیبا...  -

 کرسا اما دستمو ول نکردو منو چرخوند سمت خودش . 

 ه گفتم دقیق نگاهم کرد که ناخداگا

 باید برم خونه ... مادر بزرگم منتظره ...  -

 ابروهاش باال پرید ... اما دستمو ول کرد و گفت 

سونمت ...  -  می 

 ناخداگاه گفتم 

 نه !  -

به سینا و یایس نگاه کردم فت و با ترس اخم های کرسا تو هم ر 

 که سینا با رس اشاره کرد بگم 

 که جدی پرسید به کرسا نگاه کردم  

 چرا نه ؟ -

ن شد  س سنگی  و  کرسا سوایل رس تکون داد .  نفسم از اسیی

 گفتم   مآرو  منتظر جواب من بود . 

 راستش ... من ...  -

؟ -  تو چ  تی تی
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 من مال اینجا نسیتم ...  -

 بقیه جمله ام رو بگم  بود منمنتظر 

سیدم ... میخواستم گریه کنم ... من همیشه دنبال  مییی

...تریس که ناتوانم کرده ماجراجوتی بودم ... اما ترسو بودم 

 بود... 

 . باید میگفتماز این ناتوانیم بیشیی عصنی بودم 

 یه کلمه بود ... من از دنیای اون سمت اومدم . 

 فت ق کشیدم تا بگم که کرسا گچشم هامو بستم و نفسم عمی

 

 چشم هامو بستم و نفسم عمیق کشیدم تا بگم که کرسا گفت 

اگه نمیخوای برسونمت میتوتن بری... اما فردا دوباره میخوام  -

 ببینمت ... 

ن تی صدا دهنم باز و بسته شد . چشم هامو باز کردم  و تو همی 

 لحظه کرسا غیب شد 

 سینا کالفه اومد سمتم 

  فنی تی تی چرا نگ -
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 اخداگاه ریخت پلک زدم و اشکام ن

 زیر لب گفتم 

 ترسیدم  -

 یایس بغلم کرد و رسی    ع گفت 

 آروم سینا ... اذیتش نکن ... خب خودت میگفنی  -

ی نگفتم ... بیاین حاال تی تی رو برسونیم . به اندازه من که  - ن چی 

 کافن دیرش شده . 

 کرسا ::::::::::::: 

ی بگه و نگفتمیدونم این دخیی میخوا ن کالفه .   ست یه چی 

 بودم چرا

 چرا نگفت ... 

ن ...   چیو از من مخقن میکین

متنفرم از پنهان کاری اما از اون بیشیی متنفرم از اینکه منتظر 

 جواب بمونم یا اضار کنم 

فردا که بیاد اگه جواب نداد دیگه مجبورم از قدرتم روش 

 استفاده کنم ... 
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ر   ع به قدم زدن کردم تو اتاقم ظاهر شدم و رسی

 ه لحظه دیر تر یم رسیدم خونشو به اون پرس داده بود اگه ی

 واقعا انقدر ساده است یا نقشه ای پشت همه این هاست ؟! 

ن ...  ن یه دخیی اونارو فرستاد اون سمت رس زمی   گفیی

ن لباسش براق نبود ...   زیبا ... کار زیبا باید باشه اما گفیی

 وض کرده باشه ! شاید زیبا لباسشو رسی    ع ع

ونش کنه ! اما اگه کار اون بوده باشه ...   به ماکان گفتم بی 

ین تنبیه براش  ون کردنش از قرص کمیی  بی 

ون رفتم و ماکان رو صدا کردم   با عصبانیت از اتاقم بی 

 اد ... همیشه آماده بود ... اما جواتی ند

 

 به سمت اتاق زیبا رفتم ... 

اقو وندم وقنی جواب نداد در اتدر زدم و چند لحظه منتظر م

 باز کردم 

 اتاق کامال خایل و دست نخورده بود 

 مثل اتاق مهمان 
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ن اتاق مهمان که صبح پر از وسیله بود رفتم ودر  به سمت اولی 

 اون اتاقم باز کردم 

 ب ... خایل و مرت

 رفته بود ... زیبا رفته بود و شانس آورد که رفته ... 

 ف دستش میذاشتم اگه میموند حسابشو خوب ک

 ماکان از پشت رسم گفت 

 رفت قربان  -

 برگشتم سمتش و گفتم 

 خوبه ... شانس آورد ...  -

 ماکان رس تکون داد و گفت 

 با من امری دارین ؟  -

 فعال نه ... میتوتن بری ...  -

 اینو گفتم و به سمت باغ مادرم رفتم ... 

 نمیدونم چرا ... 

 سمت باغ یم کشید .  هباما انگار یه حیس درونم منو 

 تی تی :::::::::: 
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 سفر نهار رو انداختم و با مادر جون نشستیم . 

 بابا اینا برای نهار امروز اومده بودن خونه 

وقنی یایس منو رسوند خونه مادر جون درست داشت صدام 

 میکرد و حساتی نگران شده بود 

 زود جواب دادم و به یایس گفتم فردا میبینمش . 

 د ب کرسا حقیقتو میگفتم وزی که بایفردا ... ر 

 مادرجون نهار رو کشید اما میل نداشتم . 

س و هیجان تو وجودم خاموش نشده بود   هنوز ترس و اسیی

 ابا خسته گفت ب

اپیدا نشدن ... میگن یگ دیگه هم گم شده  -  اون دخیی

 با نگراتن به بابا نگاه کردم که تورج گفت 

ن میان تحقیق ... این دیگه به پسگاه خیی دادیم ... گف - فرار یی

کردن از خونه نیست ... آدم ربائیه ... حتما باید جنازه بهشون 

ن ...   نشون بدی تا باور کین

 د از این حرف بابا و با نگراتن گفتم دلم پیچی

 جنازه ؟  -
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 بابا با اخم به تورج نگاه کرد و گفت 

... غذاتونو تورج رس نهار این حرفا نزن ... پیدا میشن بالخره  -

 بخورین . 

 همون ته مونده میلم به غذا هم از دست داده بودم . 

 اون مرداتی که رو اسب دیده بودمتو ذهنم اومد ... 

ا چکار میکردن ...   یعنن با دخیی

 کرسا :::::::::: 

د و تو هر جوونه صورت تی  ن حنی این باغ هم داشت جونه می 

 تی رو میدیدم 

 هیچ اتفافی نیفتاد... دستمو رو شاخه ها کشیدم اما 

ن کاری که میکنم تی تی رو میارم اینجا ...   فردا اولی 

 میخوام ببینم اینجا هم جواب میده ... 

 یدم اهل کجاست ... باید میفهم

انقدر همیشه بهت زده و ترسیده بود که نمیتونستم باهاش 

 درست ارتباط برقرار کنم 
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ن و با اون ا صحبت اما باید میفهمیدم خانواده اش گ هسیی

 میکردم 

ن همرس نداشتم   من هیچوقت میل و نیازی به گرفیی

و دیدم فهمیدم باید مال من بشه  ن لحظ که این دخیی اما از اولی 

 . 

ن میشم باید مال من  حاال هر بار که لمسش میکنم بیشیی مطمیی

 بشه! 

ون رفتم .   از باغ بی 

 میخواستم موقعیت تی تی رو پیدا کنم 

 گفت اهل دیبا نیست ... 

 برگشتم اتاقم و دوباره وارد راهرو مخقن شدم . 

 به چشمه حقیقت رسیدم و تی تی رو ازش خواستم ... 

 دو کوه جنوب دیبا ... تصویر دیبا رو بهم نشون دا

 اما روی گوه ایستاد و تکون نخورد ! 

 تقریبا جاتی که امروز از تی تی جدا شدم 

ن بار بود اینجوری میشد !   اولی 
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 ده کرده بودم یکبار ازش استفاشاید چون امروز 

تو ذهنم مرور کردم اما خاطره ای نداشتم که دوبار تو یکروز 

 ازش استفاده کنم ... 

 یه جای کار مشکل داشت ... شایدم من حساس شدم

 یه جای کار مشکل داشت ... شایدم من حساس شدم

 موقعیت سینا رو چک کردم 

 خییل راحت تونستم ببینمش ... 

 نمیتونستم تی تی رو ببینم ... چرا  شکل داشت ... یه جای کار م

 یایس ::::::::::: 

 رو تنهاتی رسوندم 
 امروز تی تی

 همه تو یه شوک بدی بودیم 

سینا میگفت باید زودتر به کرسا بگیم ... وگرنه ممکنه دردرس 

 درست شه ... 

 حق با اون بود ! اما تی تی جرئتشو نداشت ... 

 نکردم وقنی برگشتم سینا رو پیدا 

دم  ن ن شکار . حدس می   دوباره رفیی
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بابا هنوز جواتی به خواستگاری سینا نداده بود و بیشیی نگرانم 

 میکرد 

 اگه دردرسی رس جریان تی تی درست میشد ! 

 اگه بخاطر آوردن تی تی سینا تو دردرس یم افتاد ... 

 به جوونه های تازه رو درخت نگاه کردم 

 حرفم من درست بود 

 تی دلی
  میدید ل نبود مارو تی تی

ن متوجه جونه زدن درخت ها و گیاه  تو دهکده تقریبا همه داشیی

 ها میشدن 

ن قضیه  ن راجب همی  وقنی وارد خونه شدم بابا اینا هم داشیی

دن ... تازه اونا اتفافی که رو شمشاد ها افتادو ندیدن  ن  حرف می 

 فقط امیدوارم همه چ  خوب پیش بره ... 

 تی تی ::::::::: 

 . اما من اصال نتونسته بودم بخوابم ... ه بود صبح شد
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بان قلبم تمام لحظات با کرسا رو مرور کرده بودم و ه ر بار ضن

ن  باال رفته بود . احساس عجینی داشتم . هم ترس هم خواسیی

 ... 

اون لحظه که حس کردم میخواد منو ببوسه تا چشم هامو یم 

 بستم تکرار میشد ... 

 ...  سیع میکرد منو ببوسه چ   اگه امروز ... اگه امروز 

 میذاشتم ؟ یا نه ؟ دو دیل و تردید تمام ذهنمو پر کرده بود ... 

ن حقیقت به کرسا  ه به گفیی به بوسه فکر نکن تی تی ... االن بهیی

 فکر کنن ... 

اصال نفهمیدم کارای روزانه ام رو چطور انجام دادم . جواب 

 سوال بقیه رو چ  دادم ! فقط 

س من مادرجون اومد رو .  سینا نشسته بودمتظر یایس و با اسیی

 و گفت  ایوون

 دور زنیم بازار ؟ امروزم نمیای بریم  -

 نه راستش... باشه بعد نهار بریم  -

ی نگفت. یایس رو دیدم که از دور  ن مادرجون کنارم نشست وچی 

 یم اومد سمت من . خواستم بلند شم که مادرجون گفت 
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 کجا ؟  -

 غذا بدم ... برم به مرغ ها  -

یت شده تی تی  - ن  تو یه چی 

ن من و مادرجون چرخید  یایس رسید به لبه ایوون و نگاهش بی 

 که جواب دادم 

یم نیست  - ن  نه خوبم ... چی 

خوب نیسنی ... من میفهمم .. حواست جای دیگه است ...  -

 راستشو بگو ...نکنه عاشق شدی ؟

 ز خندید و گفت با این حرف مادرجون یایس ری

 اوه آره ... عاشق کرسا  -

 اخم کردم به یایس و جواب دادم 

ادی هست  - ن نه ... عاشق چیه! اصال این اطراف جز ما آدمی 

 من عاشقش بشم 

 مادرجون و یایس هر دوخندیدن که مادرجون گفت 

 نگران نباش به موقعش پیدا میشه  -

 یایس به مادرجون جواب داد 
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 وبش پیدا شده مادربزرگ ... اونم یه خ -

 به حرف یایس رس تکون دادم فقط و آروم گفتم 

 من برم به مرغ ها رس بزنم  -

 مادرجون باز خندیدو من به سمت حیاط پشنی رفتم 

 یایس اومد کنارم و گفت 

 مادربزرگتو دوست دارم کاش منو میدید.  -

 وقنی دید جوابشو ندادم دوباره گفت 

دن. همه تا متوجه جوونه های جدید درخت ها شکل روس  -

بعضیا میگن به تو مربوطه ... اما  میگن یه اتفافی افتاده ... 

 هیچکس راجبت دقیق نمیدونه ... 

 کالفه گفتم   این حرفای یایس نگرانیمو بیشیی کرد و 

ه بریم یایس ... باید زود برگردم ...  -  بهیی

 

 کالفه گفتم این حرفای یایس نگرانیمو بیشیی کرد و  

ه بریم یایس ...  -  باید زود برگردم ...  بهیی

 هنوز نرفته به فکر برگشنی ...  -
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نذاشت بهش جواب بدم و از اون گرد طالتی پاشید روم و بلندم 

 کرد 

 کرسا ::::::::::: 

 دیشب هرچ  تالش کردم نتونستم تی تی رو پیدا کنم 

 برام عجیب بود . 

 نمیتونستم ببینمش ... یعنن کجا بود که 

 دم به این دخیی بهش مشکوک بو حاال با وجود میل درونیم 

 تمام حس هام کنارش زنده میشد ... اما اگه ... 

اگه همش با جادو بوده باشه و کاسه ای زیر نیم کاسه نابودشون 

 میکنم

 از قرص خارج شدم که تو جنگل بدوئم . 

 با دیدن درخت های رو به روم لحظه ای خشک شدم . 

 امروز به وضوح یم شد جوونه هارو دید ... 

 یعنن واقعا جادوتی در کار بود ؟ 

 یا این دخیی داشت واقعا منو زنده میکرد ؟
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اثر رو داره ... وقنی باهاش یگ بشم چ  اگه فقط لمسش این 

 ... 

 با این فکر میلم بهش شدید تر شد ... 

 که هیچوقت درونم اینطوری حس نکرده بودم .   مییل

 به جای دوئیدن برگشتم سمت قرص 

 پیدا میکردم ... قعیت تی تی رو باید دوباره مو 

 من این دخیی رو میخوام ... 

 اونم تمام و کمال ... 

 یایس :::::::::::: 

ن کرسا موج  رفتار تی تی عجیب بود برام . تو چشم هاش خواسیی

د . اما ازش مییی  ن سید .  باید حقیقتو بهش میگفت اما می 

سید ...    مییی

 درست کنه نگران بودم این ترسش آخر برامون دردرس 

ن گذاشتم و  همینطور که با هم  نزدیک دهکده تی تی رو پائی 

 وارد دهکده میشدیم  گفتم 
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یم پیش کرسا ...  - باید بریم خونه سینا ... از اونجا با هم می 

 تا االن خوابه ...  دیشب شکار بود ... حتما 

فتیم مردم دورمون رفتارشون تغیی  یم کرد   همینطور که می 

فتیم مردهمینطور که   م دورمون رفتارشون تغیی   یم کرد می 

ه به ما نگاه   همه کم کم دست از کار و بار میکشیدن و خی 

 میکردن 

 تی تی هم متوجه شد و آروم گفت 

ن ؟ -  یایس ... اینا االن منو میبیین

 روم جواب دادم آ

آره متاسفانه . فکر نمیکردم کیس بهمون توجه کنه ... جادوتو  -

 .  تمدید نکردم

وع شد   کم کم پچ پچ های دورمون هم رسی

 انگار جمعیت هم لحظه لحظه بیشیی میشد 

دیگه به میدون دهکده رسیده بودیم که تی تی با ترس و نگراتن 

 ایستاد 

 یگ از اهایل گفت 
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ی هستیکه با پادشاه رقصید  -  تو همون دخیی

 تینی با نگراتن به من نگاه کرد و من جواب دادم 

 شدین ؟را همه جمع آره ... چ -

 یه خانم مسن گفت 

نه ... تو باید بری پیش  - ن از بعد اون روز همه چ  داره جوونه می 

 کرسا... شاید این دنیا از رسی این زمستون خالص شه 

ی که مارو از قرص  قبل از اینکه من جواب بدم همون دخیی

ن  ون پرت کرده بود از بی  ون و گفت  بی   جمعیت اومد بی 

جوونه زده و یی نداره ... همه درخت ها به این دخ هیچ ربیط -

ن  و بزرگ نکنی   کم کم داریم وارد بهار میشیم ... بیخود این دخیی

 جمعیت دورمون حلقه رو کوچکیی کرد و یگ از مرد ها گفت 

تو گ هسنی که نظر میدی ؟ همه میدونن یه دخیی بالخره دل  -

 مثل ملکه مهتا قلب پادشاهو گرم میکنه ... 

 اون دخیی پوزخند زد و گفت 

 . شاید ی دخیی این کارو کنه ویل این کوچولو دروغگو نهآره ..  -

 اینو گفتو دست تی تی رو گرفت و وحشیانه کشید 
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 همهمه دورمون بلند شد 

ی بگم که صدای کرسا  ن  و گرفتمو خواستم چی 
رسی    ع بازو تی تی

 همه مارو خشک کرد 

ه ؟  -  اینجا چه خیی

 یس نفس نمیکشید شد . انگار کسکوت سنگینن 

  زودتر از من گفت اون دخیی 

 من دوتا خائن گرفتم  -

ن ما چرخید .   کرسا با اخم نگاهش بی 

 همهمه سنگینن شد و کرسا روبه تی تی گفت 

 دیشب کجا بودی؟  -

 تی تی دهن باز کرد اما صداتی ازش در نیومد 

 خودم رسی    ع جواب دادم 

... تو بودی کهما خائن نیستیم ... چرا ته - تن ن  مت دروغ می 

ون   بدون اجازه پادشاه مارو از قرص پرت کردی بی 

ن بدتر از اینه ...  - ای خائنی   حق داشتم ... رسن

 اینو با پر روتی گفت و رو کرد به کرسا 
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ن این دخیی از کجا اومده   میدونی 

 بهو صداشو باال برد و رو کرد به همه 

 این پری کوچولو تی اجاز مید -
ن ه رفته دنیای اون سمت و ونی 

و با خودش آورده ؟ این   دخیی

 نزدیک بود سکته کنم 

 آخر حرف سینا شد و یگ زودتر از ما اینو گفت 

 کرسا چشم هاش از خشم قرمز شد و رو به تی تی گفت 

 تو از اون سمت اومدی ؟  -

 تی تی بالخره زبونش باز شد و گفت 

 دیروز بگم ...  میخواستم -

 ت باال رفت هم همه جمعی

 رسی    ع گفتم 

تی تی  اون مارو میبینه ... مادرش دوست ملکه مهتا بود ...  -

ن داره همه جا  دشمن ما نیست ... همه اینا دلیل داره ... ببینی 

نه ن  جوونه می 

 زیبا بلند خندید و گفت 
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اینا همه با سحر و جادوئه ... دارین پادشاه رو اسی  جادو  -

ن   خودتون میکنی 

ه  بود  به تی تی  کرسا خی 

 تی تی آروم گفت 

 من ... من جادوتی ندارم ...  -

 رسشو با بهت تکون دادو گفت 

 من کیس رو گول نزدم  -

 نفس های کرسا بلند و کشدار شده بود

ن جمعیت شنیدم   صدای بابا رو از بی 

ه ...  -  یایس ... اینجا چه خیی

 کرسا دستشو باال برد و بابا رس جاش ساکت ایستاد ... 

 صورت تی تی از ترس و اشک خیس شد و منم بهیی از اون نبودم 

 کرسا با داد گفت 

خروج تی مجوز از این دنیا غی  قانونیه و مجازات داره ... از  -

 اون بد تر ... یه نفر رو وارد این دنیا کردین ... 

 اما قربان ... اون دخیی به دلییل مارو میبینه ... و مادرتون ...  -
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 رد ... مو قطع ککرسا حرف

 رو به تی تی گفت 

ن ...  - تو  رو از دنیای من ... به عنوان پادشاه این رس زمی 

ون میکنم   خودمون بی 

 تی تی لب زد 

 نه ... اما لحظه ای بعد اثری ازش نبود و محو شد ...  -

 کرسا رو کرد به من 

 تو هم بخاطر این نافرماتن و قانون شکنن ...  -

 ت پیچید ... صدای سینا تو جمعی

 یاسمن تی گناهه ... من اون دخیی رو آوردم ...  -

 جیغ زدم 

 ... نه ... نه  -

 کرسا رو کرد به سینا 

 سینا جلو منو کرسا ایستاد و گفت 

ن   -  کار من بود ... منو مجازات کنی 

 قبل از اینکه حرفن بزنم کرسا و سینا غیب شدن ... 
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 زیبا تو روم پوزخند زد و تبدیل شد 

 هوا غیب شد ...  و ت

 من موندم و شوک از دست دادن دو نفر ... 

 تی تی ::::::::::: 

ون ا  ز غار پرت شدم بی 

ن سائیده شد و رسم به تنه درخت کنارم خورد بدنم به   زمی 

 درد تو تنم پیچید ... 

 اما درد قلب و روحم بیشیی بود ... 

 انقدر ترسیدم... انقذر حرف نزدم ... تا این شد ... 

 غض به زور بلند شدم... ب با 

ن   کرسا از وسط جنگل بودم ... چشم های نا امید و خشمگی 

فت ... حاال رس یایس چه بالتی میاره ...   جلو چشمم کنار نمی 

 اشک هام دوباره راه افتاد و دیدم رو تار کرد 

 حاال باید چکار میکردم 

فتم ...   چطور تا خونه می 

ن   چ  !؟اگه اون مردای عجیب منو میگرفیی
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 مردد برگشتم سمت غار 

 گیاه های ورودی غار رو کنار زدم 

 رودی غار یه سنگ صاف و صیقیل بود اما جای و 

 انگار از اول هیچ راه ورودی نبوده ... 

 دستمو رو سنگ رسد کشیدم 

ون کرد ؟ کرسا ... یعنن ... هیچحیس به من  کرسا واقعا منو بی 

 نداشت! 

 کردمنمیاومد ... به اطراف نگاه   باورم نیمشد ... اشک هام بند 

 ترسم بیشیی شد ... 

وع به دوئیدن کر  ن ... رسی دم ... اگه منو تو این جنگل میگرفیی

 هیچکس نمیفهمید ... 

 کرسا :::::::::: 

 عصبانیت و نفرت کل وجودمو گرفته بود 

ن   چطور جرئن کردن اینجور تو روی من قانون شکنن کین

 تم سینا رو پرت کردم تو سلول و گف

م چطور تنبیه یسی  -  اینجا میموتن تا برات تصمیم بگی 
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 قبل از اینکه حرفن بزنه برگشتم اتاقم 

ن کنار پنجره رو برداشتم و کوبیدم به دیوار ...   جام خایل رو می 

 کم بود ... عصبانیتم خایل نمیشد ... 

 افتادم به جون وسایل اتاق ... 

 یایس ::::::::: 

 اشک هام بند نیم اومد 

د ...   با با ن  کالفه باالی رسم قدم می 

چطور تونسنی این کارو کنن ... چطا ... چرا رفنی اونور ... حاال  -

و آوردی ... لعنت به من که انقدر بهت  رفنی ... چرا اون دخیی

 تی توجه بودم ... االن جواب پدر سینا رو چ  بدم ... 

 هق هق کردم 

افتاد ... االن کرسا  بخاطر گند من به چه روزی سینا ... سینا ... 

ون  اش چکار میکنه ... باه ه شدم به بی  با چشم های اشگ خی 

 ... 

 

ون بود تنم ی  که بی 
 زد ...  خبا دیدن برف و بوراتن
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ون شد و به سمت پنجره رفت   بابا هم متوجه بی 

ن بوراتن نداشتیم ...  -  این غی  ممکنه ... خییل وقت بود چنی 

دام تکرار مرگ مهتا این بوران ها م ق با بابا بود ... بعد از ح

 میشد ... 

 همه چ  یخ میبست و همه تو خونه ها حبص میشدن ... 

 اون روز های سیاه و رسد رو کیس فراموش نمیکنه 

ون گفت  ه به بی   بابا خی 

ون میکرد ...  - و بی 
 نباید اون دخیی

 یاشار از جلو در اتاقم گفت 

 ن ... اید کرسا رو عصباتن میکردشایدم نب -

 اشکام راه افتاد و گفتم 

حق با باباست ... شما ندیدین تو قرص کرسا چ  شد ... کرسا  -

دستشو گذاشت رو دست تی تی و یه ردیف شمشاد زیر 

ن و تازه شد ...   دستشون سیی

 سینا ::::::::: 

 بلند شدم و به اطراف نگاه کردم 
ی

ن رس و سنگ  از رو زمی 
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 ان کرسا بکشه ... هیچوقت فکر نمیکردم کارم به زند

 اما از اول نگران بودم کرسا خودش بفهمه و عصباتن شه . 

 باید همون روز اول تی تی میگفت ... 

 انقدر تی زبون بود و کارو به اینجا کشونده بود 
از اینکه تی تی

 عصباتن بودم .  اما فقط مقرص اون نبود . 

 ما خالف قانون رفتیم اون سمت ... 

 وردیم اینور ... خالف قانون کیس رو آ

 همه اینا مجازات داشت و داره ... فقط حاال بدتر شده ... 

ه شدم ...   گوشه دیوار نشستم و به در خی 

 چه بالتی رس من یم آورد ... 

 رسد تر میشه ...  حس میکردم هر لحظه داره هوا 

 تی تی ::::::::::: 

ن های خونه رو دیدم که حس کردم پشت رسم  از دور پرچی 

 ای اسب یم آد صدای پ

 پاهام دیگه توان نداشت . با تمام وجود دوئیدم 

 صدای پای اسب نزدیک تر میشد 
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ن   پام به ریشه درخنی گی  کرد و با صورت پرت شدم رو زمی 

 

 ار کنم که اون اسب بهم رسیدرسی    ع خواستم بلند شم و فر 

ن پریدن مرد س وار اسب جیغ بلندی کشیدم که شونه ام باپائی 

 گفت رو گرفت و  

 تی تی ... آروم باش چته ؟ -

 تازه به خودم اومدم که صدای تورجه 

 با نفس های بریده بهش نگاه کردم 

 شوکه به صورتم نگاه کرد 

یس دنبالت بوده چرا اینجوری شدی ... انقدر گریه کردی ... ک -

 ؟ اصال تو جنگل چکار میکنن ؟

 با صدای گرفته گفتم 

ن ترسیدم ... صدای اسب اومد ف -  کر کردم اون مردا هسیی

 تورج بغلم کرد و گفت 

ن چکار کردی با خودت ...  -  تو دیوونه ای تی تی ... ببی 

 با هم به سمت خونه رفتیم 
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 بغض ولم نیم کرد 

 باورم نمیشد دیگه هیچوقت کرسا و بقیه رو نمیبینم 

 رسیدیم خونه و مادرجون گفت 

 کجا بودی تی تی ؟ چرا صورتت اینجوریه ؟  -

 ونستم چه جواتی بدم یدنم

 رسی    ع گفتم 

ن خوردم ... برم به نهار رس بزنم  -  زمی 

خونه رسوندم و کنار تنور نشستم  ن  خودمو به آشی 

 وز میلرزید ... به دستام نگاه کردم که هن

چقدر احمقی تی تی ... چقدر احمقی ... معلومه برای کرسا ... 

ه کیس که به کل اون دنیا دستور میده ... تو مثل  یه حرسی

 مزاحیم ... 

 شانس آوردم که منو فقط پرت کرد این سمت ... 

 اما یایس و سینا چ  ؟ 

 دوباره اشکام راه افتاد ... 

 یایس و سینا چ  ... 
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 کرسا ::::::::::: 

تمام بدنم یخ زده بود ... اما هنوز کافن نبود ... هنوز انگار گرمای 

 اون دخیی تو وجودم بود ... 

. لب هاش ... لمس بدنش دش ... نگاهش .. هنوز انگار لبخن

 ... 

 ایستادم ... 

 به جنگل برفن اطرافم نگاه کردم ... 

 ... حس مرگ داشتم ... دوباره مثل ده سال پیش 

 ایستادم و دستمو به یگ از درخت های نیمه برفن زدم 

 تو چشم بهم زدتن درخت زیر دستم کامل یخ زد ... 

 ظریف بودن ... یلور های یخ زیر دستم نرم و 

 اما رسماشو حس نمیکردم ... 

 چشم هامو بستم و تی تی پشت پلک هام ظاهر شد ... 

 های آروم ... با اون پوست گرم و چشم 

 چرا ... 

 چرا به من دروغ گفت ...  
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 مشتم تی اختیار به درخت یخ زده کوبیده شد 

بدنه درخت زیر مشتم تیکه تیکه شد و بلور های برف و چوب 

 خششد تو هوا پ

 کاش به جای ملکه من مرده بودم ... 

 کاش مسئولیت این دنیا رو دوش من نبود   

وع به دویدن کردم   رسی

 آروم شم . شاید بتونم 

 تی تی ::::::::: 

 دو روز از اون اتفاق میگذشت 

 به زور خودمو از رختخوابم بلند کردم 

 شب ها تو خواب گریه میکردم 

 چند بار مادرجون بیدارم کرد 

 کردن بخاطر تریس که اون روز کشیدم اینجوری شدم می فکر 

ن شب ها خواب دوتا چشم آتی منو دیوونه میکرد  اما خیی نداشیی

 ...  

 کاش اون لحظه که خواست لبمو ببوسه ... 
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 کاش خودم میبوسیدمش ... 

 کاش پیشقدم میشدم! 

 ازدستش نمیدادم ... 

 نم حداقل میتونستم به اون حس ... به اون بوسه دلخوش ک

 اما االن فقط پر از حرست بودم 

 مادرجون به زور مجبورم کرد امروز بریم بازار 

 بعد از صبحانه آماده شدم تا بریم 

 اما دلم نمیخواست از خونه تکون بخورم . 

 حس میکردم ممکنه یایس بیاد و من نباشم ... 

 اما دیگه امروز مجبور بودم برم ... 

 مادرجون هیچ رقمه رایصن نمیشد ... 

 با هم راه افتادیم به سمت مرکز  روستا و بازار روزانه ... 

 یایس :::::::::: 

ه شدم ...   تو آینه به خودم خی 

 چشم هام از اشک ورم کرده بود 
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چنان برف و بوراتن بود که هیچکس جرئت نکرده بود از در 

ون   خونه بره بی 

 دوبار سیع کردم برم پیش سینا 

م نزدیک بود منجمد شم و مجبور یکبار بابا نذاشت ... دفعه دو 

 شدم برگردم 

د ...  ن  انگار کل روستا داشت یخ می 

 اینجوری ادامه پیدا میکرد همه زیر برف و یخ مدفون میشدیم 

 مردم دو دسته شده بودن ! 

دسته اول که فکر میکردن از خشم کرساستو عصبانیتش کم 

 شه هوا خوب میشه ... 

ون کردن ن بخاطر بی 
ه ...  دسته دوم میگفیی  اون دخیی

ی که مارو میدید ...  ... دخیی  تی تی

 اما برای من فقط سینا مهم بود ... 

 کرسا ::::::::: 

 بعد از دو روز برگشتم یه قرص 

 تمام لباس هام یخ زده بود 
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اما من هنوز رسماتی حس نمیکردم ... چون رسد تر از این 

 یخبندان بودم ... 

 وارد قرص شدم و ماکان دوئید سمتم 

 رسورم ... همه نگران شما بودن ...  -

 بدون توجه بهش گفتم 

 به دکیی بگو بیاد اتاقم ...  -

 به سمت اتاقم رفتم و با دیدن زیبا تو راهرو داد زدم 

ون نکرده بودم  -  مگه تورو از قرص بی 

 خنده از رو لبش محو شد که برگشتم سمت ماکان و گفتم 

و با هم از قرص اخراج یکبار دیگه ببینمش تورو و این د - خیی

 . میکنم .. 

 وارد اتاقم شدم و درومحکم به هم کوبیدم 

 کنار شومینه رفتم و لباس هامو تکون دادم 

 لخت شدم و به سمت کمد لباس هام رفتم . 

 تازه لباس پوشیدم که در اتاقم رو زدن 

 بیا تو ...  -
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ون و  رو به ماکان با دکیی وارد شدن که بهش اشاره کردم بره بی 

 دکیی گفتم 

 دوباره رسمارو حس نمیکنم ...  -

 به سمتم اومد و اشاره کرد بشینم 

 رو مبل نشستم و رو به روم نشست 

 م گفت آرو 

دوباره خشمه کرسا ... خودت میدوتن من برای خشمت  -

 درماتن ندارم 

 آروم گفتم 

ن ... اونا قرباتن خشم من میشن ...  -  مردمم میمی 

خشمو نفرتو از خودت دور کن اتشون بدی ... تو میتوتن نج -

 ... 

تو سکوت نگاهش کردم ... ده سال مشاوره های اون بود که 

  منو رس پا نگه داشت

 تی اختیار لب زدم 

 اون دخیی به من خیانت کرد  -
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 ابروهاشو باال انداخت و گفت

اون طفل معصوم جرئت نداشت جلوی تو حرف بزنه که  -

  بخواد خیانت کنه کرسا 

 سوایل نگاهش کردم . چ  داشت میگفت 

سم گفت  ی بی  ن  خودش بدون اینکه چی 

دین ... او  - ن ن از تو من دیدمتون تو باغ ... وقنی حرف می 

سید ... شاید بهت میخواست بگه  سید ... اون از همه مییی مییی

 ... شاید بهش فرصت ندادی ... 

. اون تی اجازه از فرفی نداره ... فرفی نداره ... اون از ما نبود ..  -

 اون دنیا اومده بود ... 

 ... چرا اومد ؟ چرا مارو دید ؟ شنیدم اون  -
ی

با خودت نمیگ

سیدی چرا ؟از گ  دخیی گفت مادرش با ملکه دوست بود ! نی 

 ؟ 

 دروغه خرسو ... نقشه است...  -

 فت خرسو وسط حرفم پریدم و گ

جمع کردی ... دروغ  و نقشه کار آدم های ریا کاریه که دورت  -

 !  نه کیس که شاید انتخاب مادرت باشه
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 از اینکه خرسو پرید تو حرفم ناراحت شده بودم 

 اما تو حرفش خشک شدم 

ن بار بود اینجوری باهام  ن من بود ! اما اولی  درسته دکیی و امی 

 برخورد کرده بود 

 آروم گفتم 

 ب مادرم ؟انتخا -

 لبخند تی رمقی زد و گفت 

تا نابود شیم ... من مثل وقت رها نمیکنه ملکه مارو هیچ -

خییل ها معتقدم اون مرگ خودشو دیده بود ... اون برای این 

 روز ها فکری کرده بود ... 

 کاتفه بلند شدم 

 از این حرف ها خسته بودم ! 

نوز فکر مادرم به ناحق بخاطر این مردم کته شد و اونا ه

 میکردن باید بیاد و نجاتشون بده ... 

ه شدم ...  پنجرهکنار  ون خی   ایستادم و به بوران بی 

 تی تی ... شکوفه ... تو واقعا گ بودی ... 
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 تی روح من ؟
ی

 یه دخیی برای ورود به زندگ

یا یه دام جدید برای به قدرت رسیدن چندتا آدم تشنه به قدرت 

 ؟

 دکیی دوباره گفت 

ف نمیگم احتیاط نکن ... اما تو باید به اون دخیی فرصت حر  -

نه زدن میدادی ... اون پرسی که انداخنی تو زندان ... دار  ن یخ می 

... اون شاید تی گناه باشه ... شاید تنها جرمش تالش برای کمک 

 به دنیای رسد و یخ زده اش باشه ... 

فت رو اعصابم ..   . خرسو داشت می 

کالفه برگشتم سمتش ... اما وقنی چشم های ناراحت و صورت 

ی نگفتم خسته اش رو دیدم  ن  چی 

 من تمام مردممو مثل خرسو خسته کردم 

 تو کل این قرص یه لبخند رو لب کیس نیست ... 

 همه از عاقبت این رسما وحشت دارن ... 

 فقط رس تکون دادمو آروم گفتم 

 میتوتن بری... مریس بخاطر مشاوره ...  -
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ن دکیی رو صندلیم نشستم ...   با رفیی

نستم حداقل به سینا فرصت باید یه تصمیم میگرفتم ... میتو 

 ف بزنه ... بدم حر 

ف نزد ... میتونستم ذهنشو بخونم و حقیقتوخودم ر حسینا اگه 

 بفهمم ... 

 وقنی کیس از چشمم یم افتاد... 

  گناهیش ثابت شه ... حنی دوست نداشتم تی 

 دوست نداشتم بفهمم اشتباه کردم ... 

ینکه ثابت حاال هم ترجیح میدادم هیچوقت تی تی رو نبینم تا ا

 شه اون تی گناهه 

 با این فکر مکث کردم. 

ه به جنگل سفید پوش شدم .   برگشتم سمت پنجره و خی 

 ترجیح میدی هیچوقت تی تی رو نبینن ؟

 ن ... این دروغ بود ... از درو 

 از درون برای دیدن و لمس دوباره اون دخیی در عذاب بودم ... 

 برام زنده شد  با فکر به لمسش انگار لطافت پوستش دوباره
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 لطافت پوستش و اون گرمای مالیم بدنش ... 

 رسدم شد ... یهو به اطراف نگاه کردم ... 

 چقدر همه جا رسد بود ! 

 انگار تو این اتاق هم برف یم اومد ... 

 کاش اون لحظه که میتونستم ... میبوسیدمش ... 

 تی تی ::::::::::: 

ن مغذاره ها و دکه های بازار روز رد م  یشدیم . از بی 

 اما فکرم اینجا نبود ... . جسمم اینجا بود 

 مادرجون کنار یه لباس فرویسی ایستاد و گفت 

اهن پشیم های خوتی داره اینجا  - یه پراهن جدید بخر ... پی 

 ... 

اهن آتی خشک شد ...  اهن ها گشتم و دستم رو یه پی   پی 
ن  بی 

 چقدر رنگ چشم های کرسا بود ... 

اهنو از ج  کرد لو دستم گرفت و نگاه  مادرجون پی 

 خوبه ... همینو میخوای ؟ -
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باید میگفتم نه ... چون اونوقت هر بار با دیدنش یاد کرسا یم 

 افتادم 

سهم من فقط خاطره رنگ اما رس تکون دادم ... شاید از کرسا 

 چشم هاش بود ... 

 مادرجون لباسو حساب کرد و با هم به سمت دیگه بازار رفتیم 

 یم که مادرجون گفت نه خرید کردیکم برای خو 

ینن های مخصوصتو  - امشب مهمون داریم ... چطوره شی 

 درست کنن ... 

 سوایل به مادرجون نگاه کردم و گفتم 

 مهمون ؟ امشب ؟ گ هست ؟ -

 مادرجون خوشحال خندید و گفت 

حاال خودشون میان میبینن ... یه ... مادرت باید بود و این  -

 روز هارو میدید

ن   افن بود که بفهمم گ قراره بیاد  کهمی 

 رسی    ع گفتم 

م خونه خاله .  -  اگه کدخدا برای پرسش قراره بیاد که من می 
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 مادرجون رسی    ع اخم کرد و گفت 

تن دخیی نه مثل اینکه هنوز ب - ن زرگ نشدی ... این حرفا چیه می 

 نه 
ی

 بله ... نخواسنی میگ
ی

... میان ... میبینیش ... خواسنی میگ

 م خونه خاله نداره ... ... می  

 من دوبار گفتم نه ... دیگه چطوری بگم نه ؟ -

 تو که تا حاال باهاش حرف نزدی !  -

 چشم چرخوندم و گفتم 

 اون مگه حرف زدن هم بلده ...  -

 یان حرفم مادرجون اخم بدی بهم کرد ...  با 

ن تمام پرس های روستا ... بهروز بدترین گزینه بود از نظر من  بی 

 ... 

 برای خییل ها برعکس من بود  ید شا

 اما من از مرد هاتی مدل بهروز متنفر بودم 

ن و بچه داری بود ...   از نظر اونها زن برای خونه نشسیی

 نه اینکه من نخوام این کار هارو بکنم ... نه ... 

ن دو کار خالصه بشم...   اما من نمیخوام تو همی 
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  مادرجون فکر میکرد من با بهروز حرف نزدم ... 

تو راه مدرسه اگه هر روز نیم اومد ... یک روز در میون حتما 

 د ... رس راه من بو 

ش خالص  چقدر خدارو شکر کردم مدرسه تموم شد و از رسی

 شدم ... 

 اما انگار ول کن نبود ! 

اوایل که یم اومد رس صحبتو باز کنه منم باهاش راه یم اومدم 

 . 

ه راجب قیافه خوتی داشت و تا آدما حرف نزنن نمیش

 شخصیتشون نظر داد . 

میخوتن آخرش که اما درست از اون باری که گفت چرا درس 

 باید تو خونه بموتن بچه داری و شوهر داری کنن ازش بدم اومد

 خودشم فهمید ... 

وع  اما انقدر غرور  تی جا داشت که به جای معذرت خوایه رسی

 کرد به تاکید رو حرفش 

 از اون اضار به اعتقاداتش 

 ن تنفر به خودش و شخصیتش ... م از 
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 ه رد کردم دوبار بابا گفت راجب اومدن اونا ک

م هم حاضن نبودم با  اینبار مادرجون البد قبول کرد ... اما بمی 

 بهروز برم تو اتاق حرف بزنم ... 

 نفهمیدم گ برگشتیم خونه ... تو افکارم غرق بودم و 

 سینا ::::::::::: 

 رگ هم رسد بود ... رسد بود ... حنی تو حالت گ

ن زیر پام یخ زده بود ...   زمی 

 نزدیکه ...  حس میکردم مرگم

ن شد که دسنی دور گلوم حلقه شد و  چشم هام رو هم سنگی 

ن بلند کرد  منو از رو زمی 

 به سخنی نگاهش کردم که کرسا داد زد 

 تبدیل شو ...  -

 زوزه خفه ای کردم و چشم هامو بستم ... 

 ... خییل دیر ...  خییل دیر اومده بود 

 همه جا سیاه شد ... دیگه هیچ  حس نمیکردم 

ی نبود ...   حنی از اون رسمای کشنده هم خیی
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 کم کم انگار همه جا گرم شد ... 

 اگه مردن این بود واقعا لذت بخش بود ... 

سیایه دورم رفت رسما از وجودم دور شد و با گرم شدن بدنم 

 ... 

  چشم هامو سخت باز کردم ... 

نه فهمیدم هنوز خییل تا مردن فاصله دارم با دیدن آتیش شومی

 ... 

مگه اینکه اون دنیا هم شومینه هاتی با مهر سلطننی کرسا 

 بسازن 

 کرسا از پشت رسم گفت 

دوست ندارم ذهنتو بخونم سینا ... میخوام خودت حرف  -

 بزتن ... 

ن نشستم   به سخنی تبدیل شدم و رو زمی 

  کرسا به سمتم گرفت  لیوان نوشیدتن داغن 

 انقدر بهش نیاز داشتم که بدون معطیل رس کشیدم . 

ه به لیوان تو دستم گفتم   گلوم تازه شد و وجودم گرم شد . خی 
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من از اون اول هم میخواستم حرف بزنم ... بهم فرصت  -

 ندادین 

 

 کرسا رو مبل رو به روم نشست و گفت 

 بفرما ... اینم فرصت ...  -

فافی باعث مخقن موندن حقیقت بشه ه دوباره اتقبل از اینک

وع به تعریف کردن کردم   رسی

 از اینکه با چه هدفن وارد دنیای اون سمت شدم گفتم 

ن بار چطور متوجه شدم تی تی منو میبینه ...   از اینکه اولی 

 از مشخصات مهتا که تی تی به ما داد ... 

 از آوردن اون به دنیای خودمون ... 

 نشد ... ردیم بگیم اما از اینکه سیع ک

 همه رو گفتم و کرسا کامال تو سکوت فقط گوش میداد 

 حرفام که تموم شد مکث کردم منتظر موندم 

 واقعا نمیدونستم کرسا چه برخوردی میکنه . 
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ن نداشتیم . اما قبول داشتم از همون اول  ما قصد دروغ گفیی

 خروجم از این دنیا غی  قانوتن بود . 

 بالخره گفت کرسا 

ن مجازاتت نکنم ...  - ن قوانی   نمیتونم بخاطر شکسیی

 اینو گفتو بلند شد 

بازومو گرفت و اینبار تو یه اتاق کوچیک اما با تخت و پنجره 

 ظاهر شدیم 

 بدون هیچ حرفن کرسا دیگه تو اتاق نبود 

 کرسا :::::::::: 

ه شدم   خی 
 به جنگل برفن

 حرف های سینا رو مرور میکردم 

 ه ستم حقیقتو گفتمیدون

 میتونستم حقیقتو تو حرف هاش حس کنم ! 

ن شده بود ؟  اما واقعا این حس من به تی تی از قبل تعیی 

 یه حس واقیع و حقیقی نبود ؟

 یعنن مهتا ... همه این هارو هماهنگ کرده بود ! 
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ار بودم  ن  از اجبار بی 

از اینکه کیس برای من تصمیمات و برنامه ای مشخص کنه 

ی باشه ... به تی تی بخاطر جادو ی متنفرم ... اگه این حسم ن  ا چی 

ترجیح میدم در برابرش مقاومت کنم ... هرچقدر هم سخت 

 باشه 

ن   نشستم رو صندلیو پاهام گذاشتم رو می 

 

 چشم هامو بستمو سیع کردم مادر رو بخاطر بیارم ... 

ی نگفت  ن  چرا هیچوقت راجب این قضیه به من چی 

 شاید هم گفت و تو خاطرم نیست ... 

 چکار میکردم ؟  ید با

 جواتی که مهتا همیشه به این سوالم میداد تو گوشم زمزمه شد 

 به قلبت رجوع کن ...  -

 قلبم آخه !؟ قلبم این دخیی رو میخواد ... 

 وجودم برای لمسش تو آتیشه ... اما ... 

 از دنیای غی  ما ... اما 
 یه دخیی
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 اونم وقنی انقدر غی  قانوتن وارد شده ! 

 نن رو برای همه عادی میکنه ... ن قانو شکاین کار م

 کیس اینجوری بیاد و ملکه شه ! 

ن ؟   چ  فکر میکین

 دیگه حرف و قوانینمون برای کیس خریدار نداره 

 تو افکارم غرق بودم که در اتاقمو زدن . 

ن رسی    ع گفتم یم دونستم ماک  انه . برای همی 

 بیا تو ... -

 وارد شد و نگران گفت

جنوتی اومدن با شما صحبت از مردم قلمرو   قربان ... جمیع -

ن   کین

 تو این بوران ؟  -

 ماکان رس تکون داد و بلند شدم 

ن اگه شایک باشن ...    حق داشیی
ی

من به جای اینکه ضامن زندگ

 ده بودم بهیی مردمم باشم فقط باعث عذابشون ش

ن رفتیم .   از پله های قرص پائی 
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 با رسیدنم هم همه مردم آروم شد 

 وجیه بودن . چند پله مونده ایستادم و گفتم قابل تجمعیت 

ایط هواتی  -  اتفافی افتاده تو این رسی

 یگ از مرد ها جلو اومد و گفت 

ایط به قدری بده که کل دهکده تو برف مدفون  - رسورم ... رسی

گرمایش خونه ها رو به پایانه ... گرگینه ها نیاز به شکار شده ...  

رو دووم نمیارن ... ما برای یه دارن ... پری ها این هوا 

 درخواسنی پیشتون اومدیم ... 

 چه درخواسنی ؟ -

ن جمعیت دیدم که  ن و یاسمن رو بی  با این سوالم همه کنار رفیی

 همون مرد گفت 

ن و یاسمن ن جمعیت دیدم که  با این سوالم همه کنار رفیی رو بی 

 همون مرد گفت 

ن ما اختالفه ...  -  بی 

؟ -  اختالف چ 
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ه این بوران بخاطر عصبانیت شماست یا طبق از اینک اختالف -

ی که از دنیای ما نبود  ون کردن دخیی گفته این پری بخاطر بی 

 ... 

ه شدم به یاسمن ...   خی 

ون رو لباس هاش بود و رنگ پریده  و یخ زده به برف و بوران بی 

سید   نظر می 

ن از یاسمن خطاب به ماکان گفتم   بدون چشم برداشیی

ی بخورن ... من یون رو رااین آقا - ن هنماتی کن تا گرم شن و چی 

 با یاسمن باید صحبت کنم 

 تی تی ::::::::::: 

 دور تا دورم همه اقوام بودن و عاقد منتظر جواب من بود . 

رد و مثل کیس که گرفتار بهروز با نیشخندی به من نگاه میک

 شده نمیتونستم نفس بکشم 

 عاقد دوباره پرسید 

 کیلم ؟عروس خانم و  -

 با ترس از خواب پریدم و به اطراف نگاه کردم 
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مادرجون کنار بخاری خوابش برده بود و تنها صدای تو اتاق 

 صدای تلویزیون بود 

 نشسته خوابم برده بود.  

 دم این چه خواب مسخره ای بود که دی

 عرص بود  6به ساعت نگاه کردم که تازه 

 ر میخواست بباره . بلند شدمو کنار پنجره رفتم . آسمون انگا

مثل دل من ... دستمو رو شیشه گذاشتم و بغضم آروم 

 شکست 

 اشکام زود تر از آسمون راه افتاد ... 

 یه حس عجینی تو وجودم بود 

شاید اگه هیچوقت کرسا رو نمیدیدم ... هیچوقت این حسو 

 نداشتم 

اما میدونم حاال ... حاال هرگز این حسو نه دوباره تجربه میکم 

 میتونم تا آخرش برم .  . نه

ن بودم قابل  اون حس ترس و هیجاتن که کنار کرسا داشتم مطمیی

 تجربه تو این دنیا نبود ... 
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 با صدای مادرجون اشک هامو رسی    ع پاک کردم که گفت 

 چقدر خوابیدم ... االنه که بیان ...  -

 آروم گفتم 

خونه ...  - ن م آشی   من می 

ون و رسمای هوا صو باز اتاق زدم   . رتمو خنک کرد ی 

د ...   کاش االن تی تی از دور یم اومد ومنو دوباره مییی

 کاش یه بار دیگه کرسا رو میدیدم ... 

 :::::::::: سینا 

 یایس از بغلم جدا شد و اشک هاشو پاک کرد 

 کرسا پشت رسش گفت 

ه برگردیم  -  خب دیگه ... کافیه ... بهیی

 از اینکه اشک های یایس رو میدیدم عصنی بودم 

درسته کرسا لطف کرد یایس رو آورد پیشم ... اما با دیدن حالش 

 خییل عصنی شده بودم 

 یایس برگشت سمت کرسا و گفت 

 سینا کاری نکرده ...خواهش میکنم ...  -
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 کرسا نذاشت یایس ادامه بده و گفت 

ن از دنیای ما خارج شده ... این کارش بدون  - اون خالف قوانی 

 مجازات نمیمونه ... 

رگشت سمتم اما قبل از اینکه با هم حرف بزنیم کرسا  بیایس

 دستشو گرفت و غیب شدن ... 

وع شد ...   همش از یه مشت گل یاس رسی

 یایس :::::::::: 

 قلبم از دیدن سینا تو اون اتاق کوچیک درد گرفته بود 

 سینا بخاطر من اینجوری شد ... 

 کاش هیچوقت به فکر آوردن تی تی نیم افتادم ... 

 بانیت گفت با عصکرسا 

 میشه بس کنن دخیی ... نیاوردمت اینجا گریه کنن  -

 اشکمو پاک کردم و گفتم 

من اشتباه کردم که تی تی رو آوردم ... من اشتباه کردم فکر  -

ن شما و اون هست ... من ... من اصال  ... من کردم یه ربیط بی 

 فقط دیدم ملکه مهتا رو دیده ... 
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ن دیگه می آروم باش یایس ... من -  خوام ازت چی 

ه شدم که گفت   نگراتن و سوایل به کرسا خی 

 راهنماتی کن ...  -
 منو به خونه تی تی

ه شدم ...   هنگ و شوکه به کرسا خی 

مش خونه تی تی ؟  بیی

 یعنن رایصن شده ؟ یعنن ؟ عصباتن نیست ؟ 

 رسی    ع گفتم 

 چشم ... چشم... االن بریم ؟ -

  کرسا به ساعت نگاه کرد و گفت

 آره ...  -

 تی ::::::::::: تی 

 همه تو اتاق کناری نشسته بدن 

دم  ن  با نگراتن تو تاریگ اتاقم قدم می 

ون و وارد اتاق  اه ... دقیقا امشب باید یم اومدن . تورج اومد بی 

 من شد

 بابا میگهچاتی بریز بیار  -
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 من نمیام ... تورج من از این پرسه متنفرم -

 تورج خندید و گفت 

نجوری میکنن تی تی ... یه چاتی بیار ... نمیخوایم بدیم ا ایچر  -

نت که ... بیا ...   بیی

خونه رفتم .  ن ون دادم و به سمت آشی   کالفه نفسمو بی 

 رسد بود اما حال نداشتم لباس گرم بپوشم 

خونه رو باز کردم و وارد شدم .  ن  درآشی 

 قوری رو از رو سماور برداشتم 

ن کردم بود اده و تو لیواناتی که آم وع به چاتی ریخیی  رسی

ون اما با دیدن سایه ای جلوی  سینن رو برداشتم که از در برم بی 

خونه جیغ کشیدم و سینن رو پرت کردم  ن  در آشی 

ی اونجا نبود ...  ن  تا به خودم بیام  دیگه چی 

 قلبم نزدیک بود منفجر شه . 

 به اطراف نگاه کردم کیس نبود 

ن بود رو ز شده سینن و لیوان های خورد   می 

 خم شدم تا بردارم که صدای آشناتی شنیدم 
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 تی تی ...  -

 یایس ؟ رسمو بلند کردم اما تورج رو تو قاب درد دیدم 

 چ  شده تی تی ؟ -

 هیچ  ... پام گی  کرد به فرش  -

 به تورج نگاه کردم که یایس و کرسا رو پشتش دیدم

 چشم هام گرد شد ... 

ن ش  م درست دیدم چند بار پلک زدم تا مطمیی

ه نگاهم  یایس لبخند زد بهم اما کرسا با اخم های گره خورده خی 

 کرد 

ن برداشن   تورج خم شد و سینن رو از رو زمی 

 چرا حواست نیست ... بزار جمع کنم  -

 زود خم شدم و گفتم 

 نه تو برو ... من االن میام  -

 تورج کالفه بلند شد و گفت 

 مواظب باش شیشه نره تو پات  -

 اینو گفتو رفت 
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ه به کرسا و تینی ایستادم که هر دو اومدن تو   خی 

ن نگاه کرد و تو یه لحظه سینن با همه استگان های  کرسا به زمی 

ن کنار سماور قرار گرفت   شکسته جمع شد و روی می 

 نگاهش برگشت رو من و گفت 

 ...  با من بیا  -

 نم دهنم باز شد اما انقدر خشک بود که نمیتونستم حرف بز 

 یایس آروم گفت 

نه ...  - ن  دنیامون داره یخ می 

 با بهت و ترس گفتم

 بخاطر من ؟ -

نه و کرسا از من عصبانیه ؟ ن  یعنن بخاطر من داره یخ می 

 کرسا جواب سوالمو داد 

 نه ... بخاطر هر دو ما ... با من بیا تی تی  -

م اال -  ن نمیتونم ... همه منتظرمن چاتی بیی

 رید و یایس آروم لبخند زد ابروهاشون باال پ با این حرفم هر دو 

 کرسا کالفه گفت 
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 منتظر میمونیم تا بیای ...  -

 طول میکشه ... ام ...  -

 اومدن خواستگاریت؟ -

 با این حرف یایس اخم های کرسا تو هم رفت که رسی    ع گفتم 

 نه ... ام ... آره... اما من نمیخوام  -

چنان دقیق نگاهم کرد و یایس دوباره آروم خندید و کرسا هم

 گفت

  برو ... منتظر میمونیم -

 سماور رس تکون دادم و برگشتم سمت 

ن بود ...   نگاه کرسا روم سنگی 

 دو کنار ایستادن تا من برم چاتی رو ریختم و هر 

م. فقط دلم میخواست همه چ  تموم در زدم و وارد اتاق شد

 شه و برگردم پیش کرسا 

ن  بان قلبمو مدرسته نگاه رسد و اخم بی  د باال  ابروهاش ضن  ییی

 اما نمیدونم چرا از اشتیاقم کم نمیکرد 
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بدون اینکه به کیس نگاه کنم چاتی رو تعارف کردم و کنار مادر 

 ن نشستم جو 

 زیر چشیم به بهروز نگاه کردم که نیشش تا بناگوش باز بود 

 بابا گفت 

و  همونطور که گفتم حرف و نظر ما تو این قضیه ... حرف -

ه دخیی  مه ... هرچ  خودش بخواد ... پس بهیی و پرس نظر دخیی

ن ...   برن صحبت کین

 بقیه هم موافقت کردن و بابا رو به من گفت 

ن تی تی جانبرین رو ایوون ص -  حبت کنی 

ن از  ن رو ایون صحبت کنی  اگه یکساعت پیش به من میگفیی

 خدام بود که مجبور نیستم با بهروز برم تو اتاق 

ون بودن دلمم میخواست رسمو ه یایس و کاما االن ک رسا بی 

 بکوبم به دیوار 

ون از اتاق   بلند شدم و رفتم بی 

 بهروز هم پشت رسم اومد . 

یایس و کرسا سمت دیگه ایوون ایستاده بودن و کرسا تکیه داده 

 بود به ستون 
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 نگاهش رو من و بهروز چرخید و اخم ها بیشیی شد 

 قفل کرد صداش بلند نشه کنار یایس آروم خندید و لب هاشو 

نرده ها ایستادم و بهروز با همون لبخند چندش تکیه داد به 

 ستون و گفت 

مت ؟ -  دیدی بهت گفتم بالخره میام میگی 

 نگاهمو از کرسا گرفتم و با اخم بهش نگاه کردم و گفتم 

بله بگه  کیه بهتتوهم زدی گویا ؟ تازه اومدی خواستگاری   -

 ؟

ن بازومو تو سمنی که نتونن  بهروز خندیدو از  تو اتاق ببیین

 دستش گرفتو گفت 

 فکر کردی دست خایل اومدم  -

از فشار دستش هینن گفتم که یهو با شوک دستشو عقب 

 کشید و گفت 

 اوف... چته ... نکنه  برق داره تنت ؟  -

سخر به کرسا نگاه کردم که لبخند کچی رو لبش نشست و با تم

 به بهروز نگاه کرد ... 

 میدونستم کرسا کاری کرده که بهروز دستشو برداره 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

317 | P a g e  
 

 بهروز رد نگاهمو گرفت و گفت 

 کجارو نگاه میکنن   -

 کالفه گفتم 

 هر جای جز قیافه تو ...  -

 با تمسخر گفت 

میدوتن میتونم آبروتو تو اوه ... خییل دم در آوردی تی تی ...  -

م ...   کل ده بیی

یکاری نکردم که بخوای آبرومو بمن   -  یی

 خودم چندبار تو جنگل دیدمت ... شاهدم دارم ...  -

 نگاهش کردم که چشمگ بهم زد و گفت 

احمد و بهرام هم دیدنت ... فکر میکنن برا ما کاری داره بگیم  -

 رفته بودی جنگل کثافت کاری 

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم 

ی ؟ با تهدید و دروغ االن اینجوری میخوای از من  -  ؟بله بگی 

 من برات برنامه دارم ... تو کاریت نباشه ...  -

 برو برنامه هاتو رس یگ دیگه خایل کن ...  -
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دوباره به کرسا که اخمش بیشیی شده بود نگاه کردم و ادامه 

 دادم  

پشت رس من تا دلت میخواد دروغ بگو ... طال که پاکه چه  -

 منتش به خاکه 

 خواستم برم که دوباره بازومو گرفت 

ن ای اما  نبار تقریبا با داد دستشو ازم جدا کردو مثل کیس که چی 

 داغن رو دست زده دستشو تکون داد

 چ  داره تنت میسوزونه ...  -

ی زدی توهم گرفنی کامال  - ن  امشب ... فکر کنم چی 

 اینو گفتمو برگشتم سمت اتاق 

در زدم و وارد شدم که همه با لبخند نگاهم کردن و بابا پرسید 

 خب چ  شد 

 بدون هیچ مالحظه ای  ناخداگاه گفتم 

خواه   - ام زیادی برای شما قائل هستم . شما خی 
کد خدا من احیی

 همه بودین همیشه ... 

یس و قدرت از کج  ام بروز کرد. اصال نمیفهمیدم این نیی
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من که به زور میتونستم نظر بدم حاال بدون هیچ تریس انقدر 

رفم قیافه همه نگران رک داشتم همه چ  رو میگفتم ! با این ح

  بدون ترس ادامه دادم بهروز هم اومد تو که . شد 

اما من با تهدید و تهمت حاضن نیستم با کیس ازدواج کنم . تو  -

ه آبروی و ارزش خودم و زندگیمم هیچوقت کاری نکردم ک

 خانواده ام بره زیر سوال ... از این به بعد هم نمیکنم ... 

 م . برای خودم هم عجیب بود رفتار 

د. نه نفس کم آورده بودم  ن  نه قلبم تند می 

ن زده بودم.   نه تنم میلرزید ... اما اینهمه حرف سنگی 

 بهروز پشت رسم بود و صورتشو نمیدیدم 

ه از رو من رد شد و روی بهروز عصباتن اما نگاه شوکه کدخدا ک

 نشست رو دنبال کردم 

 و گفت بابا هم شوکه و نگران نگاهم کرد که کد خدا بلند شد 

م ... بیا باید با هم صحبت بکنیم  -  بیا دخیی

ون رفتیم   رس تکون دادم و با کد خدا بی 

 یایس ::::::::::: 
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 از پنجره اتاق شوکه به تی تی نگاه کردم 

 ا فقط انقدر تی زبون و موش بود ؟! جلو کرس 

 یا یهو متحول شد 

ن  انتظار   و جدی از تی تی نداشتم . صحبت قاطع  چنی 

 با دیدن لبخند رو لبش حدس زدم ت کرسا و برگشتم سم

 کار کرسا بود ! آروم گفتم

 کار شما بود درسته ؟  -

ی نگفت  ن  لبخندشو جمع کرد و چی 

تی تی حق داشت جلو کرسا کم بیاره . منن که انقدر پر رو  -

 بودمواقعا نمیتونستم با کرسا کنار بیا چه برسه به تی تی 

ون اومدن در باز شد و تی تی با پدر خواستگ  ارش بی 

یم ... اما چه ماجرای جالنی پیش   رو بیی
فقط اومده بودیم تی تی

 اومده بود. 

چطور میخواست امشب رو پیش نمیدونم اگه کرسا نبود تی تی 

ه   بیی

 تی تی ماجرا رو تعریف کرد و زیر چشیم به کرسا نگاه کردم 
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 لبخند نامحسوسش هنوز رو لبش بود 

ن داخل راسم رو و  از پشت شیشه ادامه م دوباره اونا برگشیی

ون   اومد بی 
 خواستم دنبال کنم که تی تی

ون داد و نفس عمیق کشید  س بی 
 نفسشو با اسیی

 ت سمت ما و گفت برگش

 فکر کنم میشه االن زود بریم و برگردیم ...   -

 کرسا بدون هیچ حرفن رس تکون داد 

 ر بودیم بازو من و تی تی رو گرفت و لحظه بعد همه جلو در غا

 

 تی تی :::::::::: 

 گیج و مبهوت بودم . شک ندارم همه خوابه 

 همه اینا خوابه . 

ی به کدخدا  وگرنه من در عمرم نتونسته بودم جز  ن سالم چی 

 بگم 

اتن کنم   چه برسه به اینکه بخوام اینجور سخین

ون   وقنی از اتاق اومدم بی 
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 میدونستم تا همه برن دیگه کیس با من کاری نداره 

حداقل یکساعت وقت داشتم و تو دنیای یایس اینا یکساعت 

 وقت زیادی بود 

 با این وجود ترجیح میدادم زود برگردیم 

 بخاطر اومدن کرسا ذوق شدیدی تو وجودم بود . 

ن ابروهاش بود آدم جرئت نمیکرد  هرچند با اخیم که بی 

 مستقیم به چشم هاش نگاه کنه 

 و گرفتازوم ر کرسا بقبل از اینکه به خودم بیام  

 تنم داغ شد و لحظه بعد کرسا دستمو ول کرد 

 تو غار بودی ... 

 غاری که فکر میکردم برای همیشه بسته شده 

 کرسا جلو تر راه افتاد و منو یایس پشت رسش 

 آروم پرسیدم 

 سینا کجاست ؟ -

ن زندانیه - ن قوانی   بخاطر شکسیی

 این جمله رو با بغض گفت 
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فت ... وگن بود همه اینا تقصی  م  رنه سینا هیچوقت لو نمی 

 از غار رد شدیم و وارد دنیای یایس اینا شدیم 

 کرسا ایستاد و ما دو طرفش قرار گرفتیم 

همه جا سفید و بوران بود . در حدی که تمام وجودم با بادی 

که یم اومد یخ زد . چشمام هیچ  جز برف و سفیدی نمیدید 

 ... 

ن   ؟ من بود واقعا این ها بخاطر رفیی

ن حال میموند...   اگه بوران کم نمیشد چ  ؟ اگه تو همی 

کرسا دوباره بدون هیچ حرفن بازو من و یایس رو گرفت و لحظه 

 بعد تو قرص کرسا بودیم 

 ا رو به یایس گفت رس ک

ن تا من بهتون بگم  -  برو پیش افراد دهکدتون ... تو قرص بمونی 

  یایس رس تکون داد که کرسا رو کرد به من و گفت

 تو با من بیا تی تی  -

 دوست نداشتم بدون یایس باشم 
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حضورش بهم آرامش اما یایس خییل رسی    ع رفت و کرسا هم راه 

 افتاد 

اشاره کرد با فاصله پشت رسش حرکت کردم که کرسا با دست 

 خودمو بهش برسونم

روشن که با چراغ های کوچیگ   کم سوتی پا تند کردم و تو راهرو  

 .  مراه افتاد شده بود 

 صدای قدم هامون اکو شده بود 

ون آورد   ایستاد و کلیدی از جیبش بی 
ی

 کرسا رو به روی در سنگ

 رو در نقش یه گل رز بزرگ هک شده بود 

 در رو باز کرد و وارد حیاط کوچیک اون سمت شد 

 آروم پشت رسش وارد شدم 

 خوشبختانه اینجا برف نیم اومداما آسمون هنوز ابری بود 

  نگاه کردمبه اطراف 

 مثل یه حیاط خلوت بود 

با بوته هاتی که زیر برف مدفون بودن و نمیشد فهمید چ  

ن   هسیی
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ن بوته ها حرکت کرد و پشت رسش رفتم   کرسا از بی 

وع به هم خوردن کرد که کرسا  دم و دندونام رسی ن داشتم یخ می 

 ایستاد 

 درست وسط باغ بودیم 

 رو به روی کرسا ایستادم که گفت 

 کز دنیای ماست ... ... مر  اینجا  -

 اینجا ؟ -

 درست همینجا که من ایستادم  -

 گرفت اینو گفت و دستشو به سمت من  

 به دستش نگاه کردم ... 

به خودم گفته بودم اگه کرسا رو دوباره ببینم حتما میبوسمش  

 ... حاال دستش رو به رو من بود و باز مردد بودم . 

 ذاشتم آروم دستمو بلند کردم و تو دستش گ

 دستم داغ شد و کرسا بدون هیچ حرفن منو کشید تو بغلش 

 تمام وجودم داغ شد. 
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ه شد به  شوکه و سوایل رس بلند کردم و نگاهش کردم که خی 

 لب هام 

 قبل از اینکه حرفن بزنم خم شد  

نفهمیدم چطور چشم هام بسته شد و داغن لب هاش رو لبم 

 نشست 

 بدنم مسخ شده بود 

 پرواز بوددر حال روحم انگار 

 دستش نرم گونه ام رو قاب گرفت و  بوسمون عمق تر شد 

 هرچند من کاری نیم کردم 

چنان تو شوک و گرمای بدن کرسا غرق شده بودم که نیم 

 تونستم تکون بخورم 

لب پائینمو آروم مکید و بوسه ای روش زد لحظه ای رسشو 

 عقب کشید 

دفعه قبل لب  د تر از اما دوباره برگشت و این دفعه خییل شدی

 هاشو رو لبم گذاشت ... 
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 کرسا ::::::::: 

 بدن تی تی تو بغلم دیوونه کننده بود . 

ین ترین لب هاتی بود که بوسیدم   لب هاش ... لب هاش شی 

ل خارج شم ...   من مردی نبودم که از کنیی

 اما وقنی خواستم از لب های تی تی دل بکنم 

 نتونستم 

 ین دخیی دل کند نمیشد ... نمیشد از ا

دمش و دستام تو موهای نرمش فرو رفت   تو بغلم فرسی

 میتونستم تا صبح فقط ببوسمش ... 

 اما با حس نسیم مالییم که به صورتم خورد 

 از تی تی جدا شدم 

که رسخ تر شده بود چشم هاش هنوز بسته بود و لب هاش  

 نیمه باز. 

 آروم چشم هاشو باز کرد و نگاهم کرد 

ی بگم بخند رو لباز نگاهش ل ن م نشست اما قبل از اینکه چی 

 نگاهم به بوته پشت رس تی تی افتاد و خشکم زد ... 
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 با شوک به اطراف نگاه کردم ... 

 چطور ممکن بود؟! 

 یه قدم قب رفتم و چرخیدم 

 باورم نمیشد 

 ممکن بود ... این غی  

ی...  ن  این رسعت ... این قدت ... این رسسیی

 

 تی تی ::::::::::: 

 س کم آورده بودم که کرسا ازم جدا شد فن

د  ن  قلبم با رسعت هزار بار در ثانیه انگار می 

 عطر نفسش و داغن لب هاش هنوز انگار رو لب هام بود 

 با خجالت چشم هامو باز کردم و نگاهمون گره خورد 

 آتی یچن کرسا اینبار دیگه وجودمو رسد نکرد  چشم های

ی بگه نگاهش رو لب هام افتاد و انگار  ن  خواست چی 

 خشک شد اما یهو به پشت رسم نگاه کرد و 
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 عقب رفتو چرخید 

 تازه نگاهم به اطراف افتاد 

ی نبود   از اون باغ برف زده خیی

 بود 
ی

ن و گل های رز رسخ و رنگ  همه جا پر از بوته های سیی

 به اطراف چرخیدم 

ن شده بود ؟!   واقعا ؟ واقعا باغ سیی

 کرسا بهت زده گفت 

 اره ... مکان نداین ا -

ه نگاهم کرد و اومد سمتم   برگشتم سمتش که خی 

 محکم بغلم کرد 

م دستمو گرفت و  کشید سمت در   قبل از اینکه نفس بگی 

ون رفتیم و کرسا دوباره در رو بست از   باغ بی 

 پرسیدم 

 میخوای چکار کنن ؟  -

ی بگه دستش دور کمرم حلقه شد و همه  ن اما بدون اینکه چی 

 شد  جا سیاه
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 یایس ::::::::: 

نوشیدتن داغن که بهم دادن رو گرفتم و منار پنجره یخ زده 

 نشستم 

 یعنن میشد ... یعنن ممکن بود همه چ  حل شه ؟

 ا سینا رو آزاد کنه ؟کرس 

 دنیامون دوباره بهار رو ببینه ؟

 

ن  ه شدم به شب تار و زمی  دستمو رو بخار شیشه کشیدم و خی 

 د ... یخ زده . اما یهو خشکم ز 

ون نگاه کردم   شوکه بلند شدمو دقیق به بی 

 بوران بند اومده بود 

ن ...   ماه تو آسمون بود و برف های نیمه آب شده رو زمی 

 ه مگه ممکن

 چند ساعت پیش اینجا یک میی برف بود 

 شوکه برگشتم رو به بقیه گفتم 

ن ...  -  برف ها آب شده ... نگاه کنی 
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 تی تی ::::::::::: 

 ومد ییم یم انسیم مال 

 باالی برج قرص بودیم 

همچنان تو بغل کرسا بودیم و زیر نور ماه تا دور دست ها دیده 

 میشد 

  اطراف قلعه برف آب شده بود کامل 

ن بودن   همینطور که دور تر میشد برف ها نیمه آب شده رو زمی 

د   کرسا منو به خودش بیشیی فرسی

ه به دور دست ها لب زد   خی 

 ... تو منو کامل یم کنن  من بموتن تی تی تو باید پیش  -

 از حرفش دلم ارزید 

 نگران خودمو کنار کشیدم و گفتم 

 کرسا ... من نمیتونم بمونم   -

 بازوهامو گرفتو منو چرخوند سمت خودش 

 این رسنوشت توئه ...  -
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 خودمو دوباره عقب کشیدم و کرسا بازوهامو ول کرد 

 دارم من تو دنیای خودم -
ی

رم ... نمیتونم ... خانواده داون زندگ

 اینجا بمونم ... 

مت دنیای خودتون  -  هروقت بخوای مییی

 مغزم درست کار نمیکرد . کرسا چ  میگفت . زیر لب گفتم 

 نمیشه ... اینجوری نمیشه ...  -

 اومد سمتم و اینبار بازوهامو محکم تر گرفت 

 تو متعلق به منن تی تی ...  باید ...  -

 و گفتم پریدم تو حرفش 

 تو که نمیخوای به زور منو نگه داری اینجا ؟ -

 اخم هاش تو هم رفت و قاطع گفت 

 تو متعلق به اینجاتی ... نمیبینن ؟  -

 گیج بودم ...   فشار دستاش رو دستم بیشیی شد ... 

منم میخواستم باز بیام اینجا ... اما نه اینکه کامل اینجا بمونم 

 ... 

 گفتم آب دهنم رو قورت دادم و  
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میبینم ... من اما نیمتونم ... بمونم ... من اونور ... خانواده  -

ن االن هم دیر شده ...   ام نگران میشن ... باید برگردم... همی 

ای کرسا چنان تو نگاهم قفل بود  که نمیتونستم   چشمهای گی 

 ازش چشم بردارم 

 بدنم از تماس دستش گرم شده بود. 

 کار یم افتاد مغزم انگار آروم آروم داشت از  

 دو دیل رو تو چشم های کرسا هم میدیدم 

ون داد و آروم گفت   نفسشو کالفه بی 

 اگه مشکل خانواده ات رو حل کنم ... اینجا میموتن ؟ -

 لعننی ... حاال سخت تر شد اوضاع 

 نمیدونستم چطور باد حسمو بگم . 

 رسشو تکون داد که گفتم  بود و سوایل کرسا منتظر جوابم

 وای اونو حل کنن ؟ر میخچطو  -

 نگاهش از چشم هام رو لب هام افتاد 

انگار یه شعله آتییسی تو دلم روشن شد و هر لحظه زبونه 

 میکشید . 
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کرسا رو تجربه کرده بودم میدونستم منتظر   حاال که یکبار بوسه

 چ  باید باشم. 

 درونم یه اشتیاق عجینی بود برای بوسه دوباره 

م زنونه ام این  د ... اما رسی ن  حسو کنار می 

 فاصله بینمونون رو کمیی کرد و گفت کرسا 

 اونو بسپار به من ... جواب منو بده ...  -

و یهوتی بود ب عجیبرام حساتی  جواب سوالش ... سوایل که

 ... 

 دوباره تکرار کرد  نزدیک صورتمکرسا 

 خودت میخوای اینجا بموتن تی تی یا نه ؟ -

ش رو نمیتونستم به زبون صدای نفس هامو میشنیدم .جواب

 م بیار 

آخه اینجا بمونم به چه دلیل !  که منو ببوسه و برف ها آب 

 شه ؟

 چشم هاش برق زد ... یه لحظه ترسیدم ... نکنه ذهن منوخوند 
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 لبخند کچی کنج لبش نشست و مماس لبم گفت

 اینجا بموتن که ملکه من بیسی ! -

 گرفتم ...   حس کردم هوا از ریه هام خایل شد و یهو نفس

 ملکه ؟! -

 ملکه کرسا بشم ؟ یعنن ... 

 هنوز فکرم از رسم نگذشته بود که کرسا گفت 

 ره ... یعنن با من ازدواج کنن ... آ -

ن فکرم هم رس تکون داد .   داشت فکرمو میخوند و به همی 

 زیر لب گفتم 

 تو چطور فکر منو میخوتن ؟ -

 نایس ... این قدرت منه تی تی ... تو هنوز منو نمیش -

 با بهت رس تکون دادم و گفتم 

میخوای ملکه آره ... من ... من تورو نمیشناسم ... چطور ازم  -

 تو بشم . 
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بدون اینکه جواتی بده رسشو خم کرد و نرم اما داغ لبمو بوسید 

 . 

بوسه ای که از درون براش تو آتیش بودم اما باز هم خییل غی  

 منتظره غافل گی  شدم 

 ب کشید کیدو رسشو عقلب پائینمو م

ه شد و گفت   تو چشم هام خی 

ی که درونت حس میکنن برای جواب دادن - ن ت به من کافیه چی 

 ... نفس هام کشدار شده بود 

 کرسا مغزمو انگار جادو کرده بود 

 با بهت گفتم 

 باید فکر کنم ... من ... من االن نمیدونم  -

 به عالمت نه رس تکون داد و گفت 

یسمیدوتن ..  -   ... . اما مییی

واقعا از ترس بود یا شوک نمیدونم  ... اما مغزم بهم یه جواب 

 مشخص نیم داد ... 
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ن  ی بی  ن یاد یایس و حرفش افتادم ... وقنی با اطمینان میگفت چی 

 من و رسا باید باشه ... 

 شاید واقعا حق با اون بود . 

 تمام جرئتمو جمع کردم و گفتم 

 ! م بیشیی آشنا شیم باشه ... اما قبلش با ه -

ابروهای باال پریده کرسا نشون میداد این جواتی نبود که 

 میخواست 

ین جواتی بود که میتونستم بدم 
 اما از نظر خودم این بهیی

 آروم و با نگراتن اضافه کردم 

ه اول همدیگه رو بیشیی  - ما تفاوت های زیادی داریم ... بهیی

 بشناسیم. 

 

 کرسا :::::::::: 

باشه و اون عمال گفت نه ! البته  ملکه من تی خواستممن از تی 

ن برای من ... معنن نه داشت   االن نه ! اما همی 

 من ... کرسا ... پادشاه این دنیا ... جواب نه گرفتم 
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 دوباره با تاکید گفتم 

 این شناخت میتونه بعد از پیوند ما باشه !  -

 شاید در دنیای اونا اینطوری بود ! 

د ! د کا ... احساس بو اما تو این دنی ن  ه حرف اول رو می 

درسته همه به شناخت قبل از جفت شدن اعتقاد دارن ! اما 

 نه وقنی فرد رو به روت من باشم ! 

 تی تی با نگراتن لب زد 

 پیوند ؟ چه پیوندی ؟ -

 ناخداگاه تو گلو خندیدم ! 

این دخیی عایل بود... با لبخند من خودش متوجه منظورم شد 

ن انداخت و با خجالت   رسشو پائی 

ن حرکتش باهث شد اینبار وسوسه شم گونه اش رو ببوسم   همی 

 نمیتونستم دستامو ازش دور کنم 

 حاال که فهمیده بودم این حس واقعیه ... 

ه   حاال که میدونستم مکمل من این دخیی

 دا شدن از تی تی نداشتم من دلییل برای ج
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و انگار تو یه میخواستم بیشیی حسش کنم . اما حیف که اون ت

 دنیای دیگه بود ... 

 مثل جسمش که به دنیای دیگه ای تعلق داشت 

با بوسه من روی گونه اش آروم رسشو چرخوند اما ازش جدا 

 نشدم و کنار گوشش گفتم 

 حاال که فهمیدی چه پیوندی ... موافقی ؟ -

 کرسا ... من ... بهم فرصت بده     -

 

 

 کرد آروم ازش جدا شدم و   که تو صداش بود کالفه ام  التمایس

 گفتم

ط .. باشه ... اما فقط چند روز ...  -  . و با یه رسی

یط ؟  چه رسی

 هر روز چند ساعت میای اینجا ... خودم میام دنبالت  -

 اما ...  -

 نذاشتم ادامه جمله اش رو بگه و گفتم 
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 منو نمیشنایس ... باید بیای تا با من  -
ی

اما نداره ... مگه نمیگ

 آشنا یسی ... 

 رس تکون داد و گفت 

یط دارم منم  -  یه رسی

ری بود ؟ نه اینکه تو دقیق نگاهم کرد . چرا چشم هاش اینجو 

دلم ترس بندازه ! اما ... قدرت ... قدرتشو از چشم هاش میشد 

 حس کنن ... قدرت که انگار در برابرش نمیشد مقاومت کرد ... 

 با آرمش خایص پرسید 

یط ؟ -  چه رسی

 نن ... م سینا رو آزاد کسینا ... میخوا -

ه نگاهم کرد   ابروهاش باال پرید  و فقط خی 

آروم و سوایل رسم رو تکون دادم که لبخند نامحسویس رو لبش 

 نشست 

 چونه ام رو تو دستش گرفت و گفت 

 باشه  -

ی بگم کرسا خم شد ...  ن  لبخند زدم و قبل از اینکه چی 
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 کرسا :::::::::: 

ن بود  و  ن دیگه بوسیدن لب هاش یک چی   بوسیدن لبخندش چی 

 ... 

 دلم نمیخواست ازش جدا شم 

 هر بار میبوسیدمش جدا شدن ازش سخت تر میشد. 

 نمیخواستم ذهنشو بخونم 

د مجبورم کرد ...  ن  اما از بس مردد حرف می 

 با فکری که از ذهنش گذشت ازش جدا شدمو لبخند زدم  

 کنار گوشش گفتم 

 . با لب هام هم آشنا یسی .. هنوز نه ... هنوز خییل مونده تا  - 

ن انداخت   با خجالت رسشو پائی 

 

 

 رسچن رو گونه اش رو بوسیدم که گفت 

 چطوری فکرمو میخوتن ...  -

 تی تی :::::::::: 
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 کرسا گفت باید بیام پیشش تا آشنا شیم ... 

 وقنی اینبار منو بوسید ... 

یه لحظه از ذهنم گذشت که امشب حساتی با لب های کرسا 

 م آشنا شد

ن لحظه ازم جدا شد و کنار گوشم گفت   درست همی 

 هنوز نه ... هنوز خییل مونده تا با لب هام هم آشنا یسی ...  -

 باورم نمیشد ... 

ن فکری رو   باروم نمیشد واقعا ذهنمو میخونه ... اونمچنی 

ن انداختم از خجالت صورتم داغ شد و رس   مو پائی 

 ...  نمیخواستم به حرفش فکر کنم و  اون بخونه

 برای اینکه فکرمو از حرفش و لب هاش جدا کنم پرسیدم 

 چطوری فکرمو میخوتن ؟  -

 این قدرت منه ! یگ از قدرت های من !  -

 آروم رسمو بلند کردم و سوایل نگاهش کردم 

 یگ از قدرت ها ؟

 کرسا چه قدرت هاتی داره ؟
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 تی اختیار پرسیدم 

 اومدم  پس چرا از اول ذهنمو نخوندی که از کجا  -

 نگاهش تو چشم هام چرخید و گفت 

 جواب سوالت یکم شاید ترسناک باشه  -

 چرا ؟ -

 زد و گفت 
ی

 لبخند کمرنگ

 وقنی ذهن کیس رو میخونم ... به خون احتیاج دارم  -

 خون؟ -

 و آروم گفت متوجه منظورش نمیشدم که لبخندش بیشیی شد 

 آره ... و من از خوردن خون متنفرم  -

 ه نگاهش کردم ف فقط شوکبا این حر 

 خون بخوره ! مثل یه خوناشام ؟! 

 یه قدم عقب رفتم و گفتم 

 تو ... تو مگه خوناشایم ؟ -
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 بدون اینکه جواب بده به سمتم اومد

 پشتم به دیواره برج خورد و متوقف شدم 

 کرسا دستشو دو طرف من رو دیواره برج گذاشت

 مماس لبم گفت 
ی

 با لبخند کمرنگ

 تی ... همه چ  ...  هستم تی من همه چ   -

نگاهم تو چشم هاش چرخید که لب هاش دوباره رو لبم قرار 

 گرفت 

 مثل یه جادو قوی چشم هام بسته شد 

 لبمو آروم گاز گرفت وسید و لب پائینم رو نرم ب

 گاز نرم و ریزی که درد عجینی با خودش داشت 

 لحظه بعد چشم هام گرم شد و انگار خوابم برد 

ییه خوا  ن و سفید ب شی 

 

 کرسا ::::::::: 

ن نرفت  با مکیدن خون تی تی برعکس همیشه آرامشم از بی 

ن بود   عجیب طعمش دلنشی 
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م میخواستم فقط یه گاز ریز از لب هاش   بگی 

 گازی که بهش نشون بده من چ  ام 

 اما طعم خونش چنان دیوونه ام کرد که بیشیی از هدفم مکیدم 

 و از دست بده قبل از اینکه تی تی تعدلش

 محکم تو بغلم گرفتمش

 از لبش جدا شدمو به صورتش نگاه کردم 

ین ...   انگار خواب بود ... یه خواب شی 

 تو اتاقم ظاهر شدم و تی تی رو روی تختم گذاشتم 

 چقدر این دخیی ضعیف بود ! 

 پیشونیش رو بوسیدم و اینبار خودم دست به کار شدم 

ایجاد کردم و چند قطره از با دندونم خراش کوچیگ رو دستم 

ن لب هاش ریختم خونم   بی 

ن کافیه تا به هوش بیاد   میدونستم همی 

 رنگ به گونه هاش برگشت 

ه شدم به صورتش   کنارش دراز کشیدم و خی 

 کاش میشد امشب اینجا بمونه ... 
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آروم شایل که رو رسش بود از جلو گردنشو کنار دادم و طره ای 

ن انگشتام گر   فتم از موهاشو بی 

 موهاش هم مثل پوستش لطیف بود .... 

 نرم گونه اش رو نوازش کردم 

 یعنن این حس من یه طرفه بود ؟ چرا میخواست بره ... 

ن باشم بهم  ی که تو ذهنش خونده بودم میتونستم مطمیی ن از چی 

 حیس داره ! 

 اما چرا انقدر راحت میتونست انکارش کنه ؟! 

 میتونست بگه نمیمونه ! 

ل  االن ! اینجا ! در حایل که من  به زور داشتم خودمو کنیی

 میکردم ! 

 

 تی تی ::::::::::: 

 با نوازش موهام بیدار شدم 

 سالها بود این حسو تجربه نکرده بودم 

 عاشق نوازش موهام بودم 
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 اونم با عشق ... با عشقی که سالها بود از دستش داده بودم 

یه هام پر خواستم زیر لب مامان رو صدا کنم که عطر کرسا تو ر 

 شد 

 شوکه چشم هامو باز کردم 

 یدم چندبار پلک زدم تا موقعیتمو فهم

 رو تخت بودم و کرسا هم کنارم دراز کشیده بود 

 حس کردم نفس کشیدن سخت شده 

 انگار هوای اتاق داشت هر لحظه گرم تر میشد

 کرسا کنار گوشم گفت 

 خوتی تی ؟ -

 تی ؟

 متش رسمو چرخوندم سابروهام باال پرید و 

. از رو تخت بلند باورم نمیشد من در واقع تو بغل کرسا بودم 

 شد و خییل جدی گفت 

ه تا دیرت نشده بریم  -  خب اگه میخوای برگردی بهیی

 نشستم رو تخت و رس تکون دادم  
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 یهو یاد اتفافی که اون باال افتاد ، افتادم . 

 دستمو رو لبم گذاشتم و لمسش کردم 

ه نگاهم کرد    که پرسیدم کرسا خی 

 تو از لب من خون خوردی ؟ -

 خیص داد لبخند زده یا نه نمیشد تش

فقط رس تکون داد و دستشو به سمتم گرفت . زیر لب زمزمه 

 کردم 

 تو واقعا چ  هسنی کرسا ؟ -

 اومد سمتم و دستمو گرفت 

بدون این که جواب سوالمو بده لحظه بعد جلو ورودی غار 

 بودیم و گفت 

 ستم ؟ ه برات من چ  هچه فرفی میکن -

 اینو گفتو وارد غار شد . 

پشت رسش راه افتادم اما جواتی به سوالش نداشتم که خودش 

 گفت 
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یه موجود خاص باشم دیگه حاضن نیسنی برگردی یعنن اگه  -

 ؟

 بازم جواتی نداشتم 

ن نه همه موجودات دنیای کرسا رو میشناسم ! نه میدونم م

ن خایص   باشه چه جواتی میدم . اگه بشناسم و کرسا چی 

 از غار خارج شدیم و کرسا برگشت سمتم 

 دقیق نگاهم کرد و گفت 

؟!  -  چرا همیشه باید سوال هارو تی جواب بذاری تی

 تی ! بازم گفت تی ! 

 تی ؟ -
ی

 چرا بهم میگ

 ! چون اسمته  -

 اسم من تی تیه ... نه تی !  -

ن تکراری رو دوبار بگم ؟ تی ؟!  -  چرا یه چی 

 لت خایص میگفت ا یه حاتی رو ب

ن !   یه حالنی که انگار ... نمیدنم ... عجیب ... اما دلنشی 
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قبل از اینکه حرفن بزنم دوباره دستم رو گرفت و اینبار رو ایوون 

 خونه ما بودیم 

ن ایستاده بودم   درست جاتی که قبل از رفیی

ن لحظه در اتاق باز شد و تورج نگایه به من انداخت و  همی 

 گفت 

 میکنن ... بیا تو  ا چکار اینج -

 رسی    ع گفتم

 نه ... بذار برن بعد میام !  -

 دخدا که رفته ... خواتی ؟ بیا تو کیا برن ؟ ک  -

 برگشتم سمت کرسا 

باز حس کردم لب هاش یه کوچولو در حد لبخند باالکشیده 

 شد 

ن نبودم که گفت   اما مطمیی

بگی  فردا صبح میام دنبالت ...  حداقل یک ساعتو در نظر  -

 که 

 که اینجا نیسنی و تو دنیای ماتی 
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 تورج گفت 

 تی تی ؟!  -

 نمیدونستم به تورج جواب بدم یا کرسا 

 کرسا حاال محسوس لبخند زد و گفت 

 خداحافظ تی !  -

 تو پلک زدنم اونجا نموند ! عمال از من جواتی نمیخواست ! 

 چون تقریبا بهم دستور داده بود 

 حرفن برگشتم داخل اتاق  برگشتم سمت تورج و بدون هیچ

ای کدخدا و بقی هنوز همه دور هم نشسته بودن و پیشدسنی ه

ن بود   هنوز رو زمی 

 خم شدم تا ظرف هارو جمع کنم که بابا گفت 

ن !  - ن ببینم چ  گفتی   نمیخواد تی تی ... بیا بشی 

انقدر تو این چند ساعت برام اتفاق افتاده بود که به کل 

 ده بودم خواستگاری رو فراموش کر 

 مردد نشستم و به همه نگاه کردم 

 تیام گفت 
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 خب تعریف کن چ  گفت بهت ... تو چ  گفنی به کدخدا ...  -

 یایس :::::::::: 

ه بودیم.   همه از قلعه خارج شده بودیم و به اطراف خی 

 حنی کارکنان قرص 

ن انقدر رسی    ع به این  باورمون نمیشد بوران ! اون بوران سنگی 

 بود شکل در اومده 

 انقدر خوشحال بودم که حد نداشت 

 اما با یاد آوری سینا که نوز زنداتن بود دوباره حالم گرفته شد . 

 بابا اومد سمتم و گفت 

 حق با تو وبود یایس ...  -

 من و سینا بابا ... اون بخاطر من االن تو زندانه ...  -

 بابا مکث کرد و رس تکون داد 

ن انداختم که گفت   رسمو پائی 

ن وقنی  -   آزاد شد ... بهتون اجازه میدم ازدواج کنی 

 شوکه به بابا نگاه کردم و لب زدم 

 جدی ؟ -
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 آره ... کیس که حاضن شد تو اون جمعیت و رو به روی کرسا، -

بخاطر تو خودشو تو خطر بندازه ... فکر کنم جفت خوتی  

 برات باشه 

 با ذوق بابارو بغل کردم و اشک هام راه افتاد 

 امو تار کرده بود که حس کردم کرسا رو دیدم هچشم اشک 

 از بغل بابا جدا شدم و اشک هامو پاک کردم 

 همه متوجه حضور کرسا شده بودن و آروم راهو براش باز کردم 

 کرسا جلو اومد و یهو از پشت رسش ... 

 طپش قلبم هزار برابر شد ... 

 سینا بود ... 

  سینا بود که پشت رس کرسا یم اومد ... 

 ام دوباره راه افتاد و سینا لبخند گریم بهم زد اشک

 کرسا رو به روم ایستاد و گفت 

تنها دلییل که سینا رو آزاد کردم بخاطر قویل بود که به تی  -

 دادم ! 
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اما شما قانون شکنن کردین !  هر دو ... پس باید به عنوان تنبیه 

ن اری کهر روز به قرص بیاین و کل مارپیچ باغ رو  هرس و نگهد نی 

 ... تا یکسال ... 

 دهنم باز موند ! 

 با صاف کردن گلو بابا به خودم اومدم و رسی    ع گفتم 

 چشم ... ممنونم از لطفتون ...  -

 کرسا برگشت سمت سینا و گفت 

ن ...  - چون دفعه دیگه هم بدون اجازه از هیچ پورتایل رد نمیشی 

 بعد هیچ ارفافی در کار نیست .. 

 سینا هم تشکر کرد 

 کرسا رو کرد به همه و گفت 

ن برگردین ... اگه حرفن  - شما هم اگه با من حرفن ندارین میتونی 

ن بیاین تو قرص صحبت کنیم .   دارین! میتونی 

 کرسا اینو گفت و رفت به سمت قرص

ن کرسا بدون توجه به اطراف دوئیدم سمت سینا و بغلش  با رفیی

 کردم 
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 اونم محکم بغلم کرد و صورتمو بوسید 

 خییل خوشحالم سینا !  -

 کرسا  ::::::::: 

 از پشت پنجره به مردیم که دور میشدن نگاه میکردم 

 برف های اطراف قرص ذوب شده بودن 

 حاال میفهمیدم تی تی تعادل من بود 

 و دنیای من  تعادل من

 

 در اتاقمو زدن و با جواب من ماکان اومد داخل

ن  -  با من کار داشتی 

کن و بهم خیی   هواتی همه مناطقو چک آره ... وضعیت آب و  -

 بده. با جزئیات و دقیق 

ون بره که گفتم   ماکان چشیم گفت و خواست بی 

 ماکان ؟ -

 بله قربان  -

 زیبا خارج از قرصه ؟ -
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 مکنر کرد و گفت 

 بله ...  -

 خوبه میتوتن بری ...  -

ن ماکان برگشتم سمت پنجره   با رفیی

باشه ... حس میکردم  باید بیشیی حواسم به قرص و آدم ها 

ی ر  ن  و از من مخقن میکنه ... ماکان چی 

 تی تی :::::::::: 

 نمیتونستم بخوابم ! لب های کرسا از ذهنم پاک نمیشد ... 

ن بار داغن لب هاشو حس کردم . اون لحظه که   اولی 

 اون لحظه که لبمو گاز گرفت ... 

 وقنی رو تخت اتاقش بودم و موهامو نوازش کرد ... 

 رها تو ذهنم تکرار میشد ها و باهمه بار 

ین و عجیب برام به وجود یم آورد   یه اضطراب شی 

 هم دوست داشتم دوباره تجربه اش کنم 

سیدم و نگران بودم   هم مییی

  که تا حاال هیچ مردی غی  خانواده بهم دست نزده بود منن 
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 حاال نه تنها کرسا بغلم کرد! 

 بلکه منو بوسید ! 

 اونم چندین بار ! 

 ستمفردا چه اتفافی یم افته دوننمی

ن بودم خییل بیشیی از این  اما با توجه به حرف های کرسا مطمیی

 بوسه ها تو فکرشه . 

خانواده منو حل کنه  اصال نمیفهمیدم چطور یم خواد مشکل

 ؟

بابا که حنی اونو نمیبینه ! چطور میخواد منو از بابا خواستگاری 

 کنه! 

 خوابم برد تو این افکارم بودم که بالخره 

 

 انقدر خسته بودم که با صدای مادرجون از خواب پریدم

 تی تی ... پاشو صبحانه بخور حداقل  -

 چشمام به زور باز کردم و به ساعت نگاه مردم 

 نه ؟ ساعت نه شده بود ؟
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 همه کار هامو میکردم زودتر با عجله از خواب پریدم . باید 

 فکر نکرده بودم  به اون یکساعنی که قرار بود نباشم اصال 

ن کردن   لونه مرغ هام دیگه نمیشد برم ... به بهانه تمی 

 چطور یکساعت میخواستم نباشم . 

 صبحانه خوردم و سفره رو جمع کردم 

 مادرجون گفت 

یم ... نون تموم شده .  - ن  باید نون بی 

خوشحال شدم بالخره یه بهونه برای غیبت من پیدا شد برای 

ن  با ذوق گفتم   همی 

 االن خمی  رو آماده میکنم ...  آره -

 نمیخواد ... تو نهار درست کن ... من نون درست میکنم ...  -

 ه شد حالم گرفت

 اینجوری که بدتر بود ! 

خونه و هر کدوم مشغول کار شدیم  ن  با مادرجون رفتیم تو آشی 

 ساعت ده همه مواد نهار آماده بود 

 ی غیبتم بودم کهو به فکر رایه براداشتم غذا رو بار میذاشتم 
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 نگایه روم سنگینن کرد . 

 فکر کردم کرساست 

 اما وقنی برگشتم سمت در دیدم سینا ایستاده 

 با لبخند برام دست تکون داد و گفت 

 کرسا گفت بیایم دنبالت  -

با این حرفش یایس هم رسشو آورد داخل و با لبخند گنده ای 

 گفت 

 سالم ملکه ...  -

اده مادرجون که داشت خمی  آم چشم چرخوندم براش و رو به

 میکرد گفتم 

 من کارم تموم شد اگه کمک نمیخواین برم ... ام ...  -

 نمیدونستم بگم کجا برم واقعا ! 

بگم برم تلویزیون ببینم اونوقت مادرجون یم اومد و میدیدن 

 گفت من نیستم . کجا  رو داشتم بگم ... 
ی

 ... یایس با زرنگ

 بری حمام  -

 گفتم فکر  و بدون رسی    ع 
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 برم حمام  -

 تازه فهمیدم چ  گفتم اما 

 شوکه به یایس نگاه کردم .  

برم حمام ؟ اونوقت حمام نرفته چطور برگردم پیش مادرجون 

 ! 

 دروغ از این بدتر رساغ نداشت ! 

 مادرجون رس تکون داد و گفت  

 بذار آب گرم شه بعد برو رسما نخوری ...  -

ون  باشه ای گفتمو با اخم به یایس خونه بی  ن  اومدم از آشی 

 گفتم و شایک  آروم 

ی نداشنی ؟ حمام ؟ -  !  که  حاالباید واقعا برم حمام ایده بهیی

ی ... یک ساعتت اینجا م - ساعت  6شه یخب تو دنیای ما می 

ی...   اونجا! دوبار میتوتن بری دوش بگی 

 همینم مونده اونجا برم حمام  -

ی تو گوش سینا  یایس ر  ن گفت که سینام لبخند یز خندید و چی 

 زد 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

361 | P a g e  
 

 با اخم نگاهشون کردم اما یایس فقط برام زبون در آورد. 

 به سمت پشت خونه و آبگرمکنو حمام رفتم 

 آبگرمکن رو روشن کردم که یایس گفت 

 خب بریم دیگه  -

قبل اینکه من حرف بزنم اون پودر نامرتی رو ریخت روم و از 

ن بلندم کرد   زمی 

 فسم رفت از این حرکت ناگهانیش ن

 باید حتما بهش بگم این حرکاتو بذاره کنار 

ن درخت ها رد شدیم   با رسعت از بی 

تو جنگل  اسبیه لحظه حس کردم همون مردای عجیب رو با 

 دیدم 

 نتونستم دقیق ببینم  انقدر رسی    ع رد شدیم کهاما 

 وارد غار شدیم 

ن نذاشت و با رسعت  برعکس همیشه یایس منو تو غار هم پائی 

 ار گذشتیم . از غ

ون غار هم مکث نکرد   حنی بی 
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ی نبود و هرچقدر هم که بیشیی  برعکس دفعه قبل از بوران خیی

ن کمیی یم شد فتیم از برف رو زمی   پیش می 

فت که به بالخره رسیدیم  دیگه قشنگ رسم داشت گیج می 

 قرص کرسا... 

ن گذاشت و نفس عمیق کشید   یایس جلوی قرص منو پائی 

 ه بعد رسید سینا هم چند لحظ

ون دادم و گفتم   نفسمو خسته بی 

یایس خواهش میکنم دیگه منو اینجوری نیار حس میکنم دلم  -

 پیچید . 

 خواستم تو زمان ضفه جوتی کنم .  -

 سینا هم حرفمو تائید کردو گفت 

 آره ... خییل تند اومدی ... بریم حاال اینجا نمونیم ...  -

 با هم به سمت داخل قرص رفتیم 

ن . آروم پرسیدم ار ناینب  گهبان ها جلومون رو نگرفیی

 چ  شد مهربون شدن  -

ی نگفت  یایس فقط ن  خندید و سینا هم چی 
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ن دتو حیاط قرص هم چن ا نگهبان با دیدن ما از مسی  دیگه رفیی

 . 

 حس عجینی بود. 

ن به ما نگاه میکردن   انگار همه داشیی

 و کنار ایستاد  به در ورودی رسیدیم و نگهبان درو برامون باز کرد 

 یایس گفت 

تو تی تی ... کرسا منتظرته ... مام باید بریم رس  و تو دیگه بر  -

 کارمون 

 کارتون ؟  -

 جدیدمون...اگه بدوتن چه پست مهیم داریم! بله... کار  -

 کنیم   هرس یک سال باید اون مارپیچ رو  -

 سینا اینو گفتو دستشو انداخت دور شونه یایس و ادامه داد 

 و جفتمه  یه منتنب -

 جفتت ؟ -

 یایس با خوشحایل به سینا نگاه کرد و گفت 

 بابام موافقت کرد با ازدواجمون  -
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یک میگم  -  اوه تیی

هر دو لبخند زدن که ا از این خیی خوشحال شده بودم . واقع

 خشکم کردصدای پر قدرت کرسا 

 بالخره اومدی تی ؟!  -

ن یه جمله کل تنم داغ شد و اتفاقات دیشب از رسم  با همی 

 گذشت 

 آروم برگشتم به پشت رسم 

 کرسا وسط سالن ایستاده بود . 

 

 پیشش... نگاهمون گره خورد و  با رس اشاره کرد بهم برم 

پاهام به سمت کرسا کشیده شد و با هر قدم که بهش نزدیک 

 تر میشدم لبخند رو لبش پر رنگ تر میشد 

 داشت  گوشه سمت راست چپش حاال کامال فرم یه لبخند 

هرچند هنوز لب هاش کامال بسته بود و لبحندش نصفه نیمه 

 بود 
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ه لب  به چشم هاش نگاه کردم و تازه متوجه شدم نگاهم خی 

 اش بود . ه

 میدونستم متوجه نگاهم شده بود 

 فقط نمیدونستم االن چه برداشنی کرده 

به دست بهم اشاره کرد باهاش همراه شم.آروم و با صدای بیم 

 گفت 

 م قدم با من راه بیای ؟شه همی -

 پا تند کردم و هم قدم شدم باهاش که گفت 

 چقدر وقت داریم ؟ -

 ام ... حدود یه ساعت ما ...  -

 به چه بهونه ای ؟ -

چرا اینو پرسید ؟ نگاهش کردم اما همینطور جدی به راهمش 

 ادامه داد . میتونستم دروغ بگم ؟! 

 شدم و گفتم  اما اگه ذهنمو میخوند !! بیخیال دروغ

 حمام ...  -

 خوبه ... خوبه ...  -
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واقعا چ  خوب بود؟  اینکه االن باید برمیگشتم و رسی    ع دوش 

ید میپوشیدم ؟! تو این رسما و با عجله ! میگرفتم و لباس جد

با این موهای بلند !تو افکار خودم بودم که کرسا جلو یه در 

 ایستاد و گفت 

 ای جدید جور کنن ... باید برای دفعات بعدت بهونه ه -

 در اتاق رو باز کرد و وارد شد 

ه به  اتافی که  بیشیی شبیه موزه بود پشت رسش وارد شدمو خی 

 وارد شدیم 

ن های گرد  دور تا دور قاب عکس های بزرگ و کوچیک و می 

 بلند و کوتاه با اشیا عجیب روش قرار داشت 

 با ادامه حرف کرسا نگاهم میخکوبش شد 

و شناخنی میام با پدرت صحبت میکنم دازه کافن منوقنی به ان -

 . 

 دهنم باز و بسته شد اما باز صدای لعنتیم در نیومد ... 

 

 

 کرسا ابروهاشو باال انداخت و گفت 
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ی شده تی ؟ - ن  چی 

 با بابام صحبت کنن ؟ -

رس تکون داد و به سمت کتابخونه کوچیک رو به رومون رفت 

ون آورد و برگشت سمت کا ناپه ای که وسط اتاق بود کتاتی بی 

 که آروم پرسیدم 

 ؟ -
ی

 چ  بگ

ن  -  در رو ببند و بیا پیش من بشی 

داد یکم ناراحت شدم . اما درو بستم  به از اینکه جواب منو ن

سمتش رفتم. کنارش نشستم که کتاب رو باز کرد و چند صفحه 

 زد 

 کتاب قدییم و عجینی بود . رو یه صفحه ایستاد و گفت 

ن  - نی که از اون دنیا به دنیای ما میای ... اینجا  کیس نیستو اولی 

ملکه سوابقی هست که نشون میده قبل از تو بودن کساتن که 

 شدن 

 ملکه شدن ؟!  -

با این حرفش همه تنم گر گرفت و داغ شد . ملکه ! ملکه واقیع 

 ؟! 
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 کرسا باز هم به این سوالم توجه نکرد و گفت 

 اینجا و وظایفت  میخوام این کتاب رو بدم بهت -
ی

تا با زندگ

یش اما فردا باید برای من  . میتوتن امروز با خودت بیی آشنا یسی

 بیاری

ه شدم   کتاب رو از   کرسا گرفتم و به صفحه ای که باز بود خی 

 و عجینی داشت و تمام ورق های کتاب مثل 
ی

شکل های رنگ

 تابلو نقایسی بودن . 

 ها نوشته هاتی بود خواستم ب
ن نقایسی خونم که با حرف ما بی 

 کرسا رسمو بلند کردم

 با پدرت راجب ازدواج تو با خودم صحبت کنم .  -

ز پیشونیم خارج شه . بهت زده حس کردم ابروهام ممکنه ا

 گفتم 

ن !  -  اما اونا که تو رو نمیبیین

 هر کیس که بخوام منو میبینه  -

 دهنم باز و بسته شد و ذهنم درگی  هزار سوال بود 

 هم کرد و گفت کرسا دقیق نگا
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یس  -  الزمه ذهنتو بخونم یا خودت سوالتو میی 

 رسی    ع پرسیدم 

حنی اگه تو رو ببینه که باور نمیکنه ... حنی اگه باور کنه ...  -

 قبول نمیکنه ... 

 کرسا دستشو رو پشنی کاناپه گذاشت و به سمت من چرخید 

 تو نگراتن های مهیم تری ... اونارو بسپار به من  -

تر ؟ یهو تو ذهنم دندونای نیش کرسا و خوتن  های مهمنگراتن 

 د و هول خوردم که از لب هام خورد اوم

لبخندی که رو لب کرسا بود نشون میداد یا ذهنمو خونده یا 

 حدس زده چ  تو رسم بود 

ه به لب هام گفت   چوته ام رو تو دستش گرفت و خی 

 خوبه ... جاش هم نمونده !  -

  رسمو عقب کشیدم و گفتم

 تو واقعا خون میخوری ؟ -

 اوهوم ...  -

 دیگه چکار میکنن ؟ -
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 ها !  خییل کار   -

ن بود . کالفه گفتم   هر بار جوابش همی 

 تو چ  هسنی و چکار میکنن ؟ -
ی

 چرا قشنگ بهم نمیگ

 با چشم هاش به کتاب تو دستم اشاره کرد و گفت 

 پس فکر میکنن اون کتاب رو برای چ  دادم بهت ؟ -

ن   ب نگاهبه کتا کردم که کرسا کتابو از دستم گرفت و روی می 

 گذاشت 

 ا که حاال چند ساننی صورتم بود برگشتم سمت کرس 

 آروم گونه ام رو بوسید و گفت 

ه بریم رس هدف اصلیم که آوردمت اینجا !  -  بهیی

آب دهنمو قورت دادم که لب های کرسا مماس هدف اصیل ؟ 

 صورتم به سمت لب هام حرکت کرد 

 هامو بستم و آماده بوسه اش بودم که بلند شد م چش

 از دور شدنش یهو رسد شدم 

 رسی    ع چشم هامو باز کردم که دیدم لبخند شیطوتن رو لبشه 

 با دست به تابلو ها اشاره کرد و گفت 
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 آوردمت اینجا تا با خانواده من آشنا یسی ...  -

 حساتی خجالت کشیده بودم 

 آورده و میخواد چکار کنه  از اینکه فکر کردم برای چ  منو 

لبمو گاز گرفتم  و نگاهمو ازش دزدیدم که کرسا پشت کرد به من 

 و آروم گفت 

سیم  -  البته به اون بخش که تو فکر کردی هم به زودی می 

 دیگه صورتم از خجالت داغ داغ بود رسی    ع گفتم 

 من هیچ فکری نکردم .  -

 

 تو گلو خندید و برگشت سمتم کرسا 

ن کارهابخاطر ه -  ه که مجبورم ذهنتو بخونم ... وئتی می 

 کرسا :::::::::: 

 تی با خجالت نگاهشو ازم گرفت و زیر لب گفت 

 میشه ذهنمو نخوتن  -

 ... آره ... اما  -
ی

ی دروغ نگ  اگه یاد بگی 
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م حقیقتو بهش نگفته بدم . ه آروم رس تکون داد . اما خودم

گاه این کارو دن ذهنش انقدر برام جالب بود که ناخدا خون

 میکردم 

ین و  وقنی به بوسه های دیشبمون فکر میکرد یه وجه شی 

 لطیف از اتفاقات دیشب رو از دریچه ذهن تی یم دیدیم . 

 خییل لذت بخش بود ... 

ن بار بود خوندن ذهن یه نفر برام لذت بخش بود   اولی 

ج شم و بخوام دوباره طعم لب هاشو قبل از اینکه از برنامه خار 

 برگشتم سمت تابلو ها  بچشم

وع کردم و گفتم   از قدییم ترین رسی

ن نژاد های زیادی از انسان وجود داشت و داره  - تو این رس زمی 

ن رفته و گایه ... ...  انسان هاتی که نسلشون به مرور زمان از بی 

 ده ! مثل من ... فقط یک نفر از اون نسل و نژاد بافی مون

 تی سوایل و بهت زده پرسید 

 فر ؟یک ن فقط -

 رس تکون دادم و به تابلو رو دیوار اشاره کردم 
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ن تا جاتی که تاری    خ ثبت کرده جد  - ن پادشاه این رس زمی  اولی 

 بزرگ بزرگ من یم شد ... 

 یایس :::::::::: 

ن تر بود   مارپیچ از دفعه قبل که اینجا بودیم سیی

ن و گفتم  دستمو رو شمشاد ها کشیدم که جوانه های تازه داشیی

 ... حیف نیست االن این جوونه های تازه رو بزنیم ؟ ینا س -

وع  - ما این جوونه های تازه رو نیمزنیم یایس ... ما از اونجا رسی

 میکنیم... 

شمشاد های هنوز خشک انتهای مارپیچ اشاره  به اینو گفت و 

 کرد 

 منتظر من نموند و با وسایل به اون سمت رفت 

 به سمت شمشاد ها رفتم  تبدیل شدمو با رسعت جلو تر از سینا 

 باالی شمشاد ها نشستم تا سینا بیاد و گفتم 

 به نظرت تی تی و کرسا چ  میشن ؟ -

 گفت   ز سبد گرفتاسینا در حایل که دستکش های باغبوتن رو 

 گفت   از سبد گرفتسینا در حایل که دستکش های باغبوتن رو 
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پیدا چ  میخوای بشن ؟ کرسا  کیس که سالهامنتظرش بود رو  -

 کرده. باهاش جفت میشه و مسلما کیل بچه میارن 

چرا حس میکنم یگ اینجا حسودیش شده ؟ خب ما هم کیل  -

 بچه میاریم ... 

 اال پریدو آروم برگشت سمت من با این حرفم ابروهاش ب

اما قبل از اینکه با من چشم تو چشم شه پریدم و رو کتفش 

 ایستادم 

 گفتم گونه اش رو بوسیدمو  

 رفع شد  ودیتحس -

 آروم و زیر لب اما دستوری گفت 

ن االن تبدیل مییسی یایس .  -  همی 

 از لحنش شوکه شدم . چرا یهو انقدر جدی شد 

 نداشت یا بچه دوست نداشت ؟یعنن شوخیمو دوست 

نگران تبدیل شدمو رو به روش ایستادم که تی هوا دستشو قاب 

 صورتم کرد و گرسنه به جون لب هام افتاد 
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زود به خودم اومدمو و باهاش همرایه  اما دم وکه شاول ش

 کردم . 

 همدیگه رو اینجوری نبوسیده بودیم خییل وقت بود 

د   سینا دستاش دور کمرم حلقه شد و منو به خودش فرسی

 اما از لب هام جدا شد و رسشو تو موهام فرو کرد 

 کنار گوشم گفت 

ه قبل از اینکه از همینجا استارت بچه هارو ب - زنم بریم رس بهیی

 کارمون

 چونه اش رو گاز آرویم گرفتم و گفتم 

 ترسیدم یهو فکر کردم عصباتن شدی -

 گفت ازم جدا شدو  

 شدم ...  -

شوکه و سوایل نگاهش کردم که لبخند مهربوتن زد و با شیطنت 

 گفت 

من پیشنهادات متاهیل  دفعه آخرت باشه تو حالت پری به -

 میدی 
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 ام رسخ شد خندیدم و حس کردم گونه ه

ن  سینا چشمگ زد و دست کش های باغبوتن رو از رو زمی 

 هر دوتامون برداشت تا دوباره دستش کنه که صدای آشناتی 

 رو خشک کرد 

 شما اینجا اومدین برای کار ... نه خوشگذروتن  -

هر دو برگشتیم سمت زیبا که با یه لباس پر زرق و برق دیگه 

ن   ایستاده بود  شمشاد ها  بی 

 

 و گفت پشت کرد توجه بهش تی  سینا 

 به تو ربیط نداره  -

ن سینا و زیبا چرخید . دست به کمر رو به روش  نگاهم بی 

 ایستادم و گفتم 

 شنیدی که ... به تو ربیط نداره ...  -

ن من  پوزخندی زدو  به سمتمون اومد که سینا تو حالت گرگ بی 

 و زیبا قرار گرفت 

 ب رفت و با عصبانیت گفت از این حضور سینا زیبا یه قدم عق
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 حمله به مشاور قرص میدونه چه عواقنی داره  -

و از حرفش تنم یخ شد اما سینا دندون هاشو به زیبا نشون داد 

 غرید 

 تی تی :::::::: 

ه به عکس هاتی که کرسا نشون میداد بودم .   خی 

ن ...   همه چشم های مشابه هم داشیی

ز جمعیت محدود در گذر زمان جنگ ها و خیانت ها انقدر ا

 نهایت ... فقط کرسا مونده بود ... اونا کم کرده بود که در 

راجب قدرت و تواناتی نژادشون حرفن نیم زد ... به  عکس 

 مادرش اشاره کرد که صدای غرش یه گرگ بلند شد 

 خودش به سمت پنجره رفت و منم پشت رسش 

 ایس ... سینا و ... زیبا ایستاده بودن انتهای مارپیچ ی

 سینا آماده حمله به زیبا بود 

 از ترس هینیگفتم و جلو دهنم رو گرفتم که کرسا غیب شد 

 به جای خالیش نگاه کردم و لحظه بعد کنار اون سه تا بود 

 نمیدونستم باید چکار کنم 
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 خودمو برسونم به اونا یا از همینجا نگاه کنم . 

 وستای من بودن باید ازشون دفاع میکردم یایس و سینا د

 به سمت در دوئیدم 

 کرسا ::::::::::: 

 با حضورم زیبا رنگش پرید و عقب رفت 

 با داد گفتم 

هیچ معلوم هست تو هنوز اینجا چکار میکنن ؟ فکر کنم  -

 دستورم واضح بود 

 دارم وظایفمو انجام میدم قربان ...  -

ز تمام قلمرو های نردیک به قرص تو اخراچی ... از این قرص و ا -

 من 

 ش رفتم و بازوش رو گرفتم سمتبه 

 زیبا بدون التماس اما با ترس گفت 

ن ... این دروغگوها نقشه های شویم دارن  - دارین اشتباه میکنی 

 ... خودم شنیدم 
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مکث کردم و برگشتم سمتش. از این حرکتم چشم هاش برق 

 زد و گفت 

ن  - یخیی  خودم شنیدم برای نابودی شما برنامه می 

 یایس رسی    ع گفت 

 دروغ میگه  -

سینا تبدیل شد و خواست حرف بزنه که با دست اشاره کردم 

 ساکت شه .  رو به زیبا گفتم 

 من میتونم ذهنتو بخونم  میدوتن  -

ی بگه که خودم گفتم  رسی    ع رس تکون ن  داد و خواست چی 

 هسنی ... میدوتن من سالهاست ذهن کیس رو  -
ی

تو دخیی زرنگ

  نمیخونم ... اما این دلییل نمیشه
ی

انقدر راحت به من دروغ بگ

 ... درسته ... 

 من دروغ نمیگم ..  -

که فشاری به دستش وارد کردم  سیع کردم پوزخند نزنم . اما 

 که فقط خودش بشنوه گفتم   آروم طوری نفسش رفت و 

ن میگم  -  من تواناتی ذهن خوتن ندارم ... برای همی 
فکر میکنن

 دوست ندارم بخونم ... چه فکر جالنی . 
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 هاش گرد شد و حاال رنگش به وضوح پرید که ادامه دادم م چش

به من نزدیک یسی ... با من ازدواج کنن ... منو از دور خارج  -

 اکان چه قویل دادی ؟ کنن ! اوه چه جالب ! به م

تو ذهنش خوندم که میخواد از طلسم ممنوعه پری ها استفاده 

م .   کنه و غیب شه  . میتونستم جلوش رو بگی 

 اجازه دادم فرار تی فایده اش رو تجربه کنه ... بهش اما 

 چون تا شب نشده ... قرار بود مرگ رو تجربه کنه ... 

 برای من یکیه ... فکر به خیانت ... با خود خیانت ... 

ای اون مرگه ...   و رسن

ه به من بودن که گفتم   یایس و سینا خی 

ن ...  -  به کارتون برسی 

م . باید با ماکان صحبت شوکه نگاهم کردن که غیب شد

 کردم و بعد تکلیف زیبارو با دستای خودم روشن میکردم. می

اما قبلش باید تی رو پیش خودم نگه میداشتم تا زیبا نقشه 

 دی براش نکشه . جدی

ی از تی نبود .   تو کتابخونه ظاهر شدم . اما خیی
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 نگران به سمت در رفتم 

 نکنه زیبا قبل از من اومده باشه اینجا 

 ل از اینکه من در رو باز کنم در باز شد قب اما 

 با در چرخیدم و پشتش قرار گرفتم که ماکان وارد شد 

 

 تی تی :::::::::: 

با رسعت به سمت در خروچی رفتم که دسنی بازومو گرفت و 

 منو کشید داخل اتاق 

 خواستم جیغ بزنم که جلو دهنمو گرفت و تو گوشم گفت 

 آروم ... من دشمن نیستم  -

 بود . نبود و صداش آشنا زن  هی

شت در اومد و با آروم شدن راهرو دستشو از صدای پاتی از پ

 جلو دهنم برداشت 

 عجیب رو دیدم که آروم گفت  زنبرگشتم و  بالخره این 

 خییل ها هیچوقت بدون کرسا تو این قرص قدم نزن ... اینجا  -

ن   منتظرن تو رو تنها پیدا کین
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 چرا ؟ -

 ت گذاشت و آروم گف  انگشتشو جلوی لبم

دست آوردن کرسا و ملکه شدن چون خییل ها در تالش ب -

ن . مخصوصا زیبا و ... ماکان   . هسیی

 اینو گفتو به سمت در رفت 

ون رو چک کرد و گفت   بی 

ون نیست ...   - فکر کنم اینجا بموتن تا با این وجود کیس بی 

 کرسا بیاد جات امن تره 

 اما صداتی از پشت رسم گفت 

ن من برام  پس مواظب من و ماکان باشه ! چه جالب !  - حاال کنی 

 زرنگ میشه ... 

 گرد شد   زن همیخ شد تنم و چشم های اون 

تو شکمش فرو رفت و قبل از اینکه برگردم سمت صدا چاقوتی 

ن افتاد  با جیغ رو زمی 

 دیگه بر نگشتم و به سمت راهرو دوئیدم 

 اما رورسیم از پشت کشیده شد 
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 ن با تمام قدرت دوئیدم باز شدو م گره رورسیم

 

 زیبا رو به روم ظاهر شد و با شوک ایستادم  

 کجا میخوای بری ؟!   -

ه که یه قدم عقب رفتم   خواست دستمو بگی 

 پوزخند زد وچنگ زد به بازوم 

 چشم هامو بستمو جیغ کشیدم . 

 کرسا :::::::: 

 ماکان نگاهش تو اتاق چرخید  و داد زد 

 تی تی ؟ -

 اوتن ؟دنبال چرا  -

 با این حرفم از جا پرید و برگشت سمتم 

 با اخم دستامو به سینه زدم که رساسیمه گفت 

 تو خطره ...  -

هنوز ادامه جمله اش رو نگفته بود که صدای جیغ تی تی رو 

 شنیدم
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 زیبا :::::::::: 

ن کرس   ا نمیتونه ذهن بخونه همه دیگه باور داشیی

 شو خونده باشه هیچکیس نبود تا حاال که کرسا ذهن

 من خییل بهش دروغ گفته بودم اما هیچوقت نفهمیده بود 

 اما اینبار گویا واقعا ذهنمو خوند 

به آخرمو  باید کاری میکردم . حاال که دستم رو شده بود باید ضن

دم ن  می 

 اگه نمیتونم کرسا رو بدست بیارم 

ه احمق . میتونم تی تی رو باهاش معامله کنم   این دخیی

 که جیغ کشید   به بازوشچنگ زدم 

ن دیر بود . کشیدمش سمت خودم که اما دیگه برای کمک   گرفیی

 دستش دور گردنم حلقه شد 

 از فشار دستش نفسم رفت و چشم هام تار شد 

 صدای کرسا تو رسم پیچید 

ای کیس که با من در یم افته مرگه ...  -  رسن

 تی تی :::::::::: 
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م و یه پتو دورم بود . بدنم هنوز میلرزید . رو تخت نشسته بود

 بود و پشتمو دست میکشید .  یایس بغلم کرده

باورم نمیشد ... باورم نمیشد کرسا رو به روی من زیبا رو کشت 

 . 

سیدم ... دوباره به خودم لرزیدم . حاال واقعا از کرسا   مییی

 یایس آروم گفت 

ن رفته  - چرا میلرزی تی تی ... همه چ  تموم شده ... زیبا از بی 

 ...  

 با صداتی که به زور خودم میشنیدم گفتم 

 کرسا اونو کشت   -

 حقش بود ... تازه باید بیشیی از این زجر میکشید  -

 خودمو از یایس دور کردم و فقط نگاهش کردم که یایس گفت 

ه بعد تو ناراحنی  - ن بیی چیه ؟ اون عویصن میخواست تو رو از بی 

 مرده؟

 میدونم ! رسم گیج بود من ناراحت بودم زیبا مرده ؟ نه ! ن

 نگاهمو از یایس گرفتم و گفتم 
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 کرسا یه نفرو با دستاش کشت   -

 سینا که تا االن ساکت بود گفت 

اگه تو جای یایس بودی منم این کارو میکردم تی تی ... چ  این  -

 اتفاق عجیبه ... 

 تو خودم جمع شدم . بدنم یخ شده بود . 

 نمیتونستم درک کنم من با این مردم خییل فرق داشتم . 

ن  صحنه مردن زیبا وقنی کرسا اونو خفه کرد و تی جون رو زمی 

 از جلو چشمم پاک نمیشد  انداخت

 چشم های کرسا که رسخ شده بود 

 عصبانیت تو صورتش ... نه ... من متعلق به این دنیا نبودم 

 بلند شدمو گفتم 

ن ... خواهش میکنم  -  منو برگردونی 

ی بگن در قبل از اینکه یایس  ن  باز شد و کرسا اومد تو  و سینا چی 

 دستمو رو قلبم گذاشتم و عقب رفتم 

 از ترس داشت منفجر میشد . قلبم 

 کرسا ::::::::: 
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ل کنم   وقنی صدای جیغ تی رو شنیدم نتونستم خودمو کنیی

مستقیم پشت زیبا ظاهر شدم و کاری رو کردم که اون لحظه 

 میتونستم 

 زیبا ببینه .  قصد نداشتم یه مرگ راحتو 

ل کنم   اما چنان از خشم پر بودم که نتونستم خودمو کنیی

ن انداختم و به تی  نگاه کردم جسم تی جونش ر   و رو زمی 

ه به جسد زیبا بود و یهو از حال رفت   خی 

ن صحنه ای دیده  ن باره که چنی   میدونستم این اولی 

 اما انتظار نداشتم وقنی بهوش اومد اینجوری نگاهم کنه 

 ل یه قاتل ثم

 یه قدم عقب رفت و دستشو ر قلبش گذاشت که گفتم 

 مشکل کجاست تی ؟ -

 لب هاش میلرزید و آروم گفت 

 میخوام برگردم -

 به سمتش رفتم و گفتم

 هنوز وقت داریو ما هم کارمون تموم نشده  -
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 عقب تر رفت و زیر لب گفت 

 میخوام برم ... خواهش میکنم  -

 بودم فی که افتاده بود عصنی به اندازه کافن از اتفا

م بخاطر  ذهن ماکان رو خونده بودم و با وجود اینکه میدونست

 جفتش مجبور به این کار شده بود اما باز هم عصنی بودم 

 چرا به جای اینکه بیاد به من حقایقو بگه با زیبا همکاری کرد ! 

 جوابش ساده بود ! 

 از بس از مردمم دور بودم . 

 شیی کرده بود . ن تب خون منو بیاینهمه خوندن ذه

 با عصبانیت گفتم 

 من و تی رو تنها بذارین  -

 با ترس به یایس و سینا نگاه کرد اما اون دوتا بدون مکث تی 

 ... ن ون رفیی  بی 

 تی تی ::::::::: 

 نمیتونستم کرسا رو نگاه کنم و به مرگ زیبا فکر نکنم 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

389 | P a g e  
 

ن و کرسا با صدا ون رفیی ی دو رگه و سینا و یایس بدون مکث بی 

 خش داری تقریبا داد زد 

 این رفتارت برای چیه تی ؟ -

 و اومد و اینبار که عقب رفتم افتادم رو تخت یه قدم دیگه جل

 کرسا رو به روم ایستاد و گفت 

ه  - یس ... چون زیبا رو کشتم ؟ اگه میذاشتم تو رو بیی
از من مییی

 و آسینی بزنه ... اونوقت چه حیس داشنی ؟

 یکنم ... خواهش م -

ون داد و چونه ام رو تو دستش گرفت   با حرص نفسشو بی 

... به عذاتی که زیبا میتونست بهت بده ...  بهش فکر کن تی  -

 میدوتن تو ذهنش چ  خوندم وقنی کشتمش ؟

 با تردید گفتم نه که خم شد و کنار گوشم گفت 

 میخوای بدوتن چطور میخواست شکنجه ات بده ؟ -

 بدونم ... واقعا نمیخواستم 

دیگه تحمل دیدن و تجسم یه لحظه وحشتناک دیگه رو 

 نداشتم . 
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ن رسی    ع لب زدم نه  و خودمو عقب کشیدم   برای همی 

 کرسا با من اومد 

 عقب تر رفتم و کرسا خیمه زد روم 

ه تو چشم هام گفت   خی 

ن هم بخیسی از منه ...  - مگه نمیخواسنی منو بشنایس ؟ کشیی

یس و می  خوای فرار کنن ؟حاال از من مییی

 و کرسا صورتش مماسجواتی نداشتم. آب دهنمو قورت دادم 

 صورتم شد 

 چشم هامو بستم 

ن عجیب ترکیب میکرد   بدنش ترسمو با یه میل و خواسیی
ی

 نزدیگ

سیدم   هم زمان دوست داشتم لمسم کنه اما ازش مییی

 همزمان بوسه های دیشب و مرگ زیبا تو ذهنم ترکیب میشد 

 و گفت  صورتم خورد  نفس کرسا به

 میخوام ببوسمت تی ...  -

ن لحظه  با شوک چشم هامو باز کردمو نگاهش کردم اما همی 

 لب 
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 هاش رو لبم قرار گرفت و با وزنش منو کامل رو تخت خوابوند 

با وجود گرما و انرژی دوست داشتنن عجینی که تو تنم پیچید 

 اما بازوهاشو گرفتم تا هولش بدم عقب

دوباره کنم دندوناشو تو لبم فرو کرد و   بتونم تالیسی  قبل از اینکه

 ... 

 همون درد لذت بخش... 

 چشم هام خمار شد و دست هام شل شد ... 

 دیگه ذهنم خایل از هر فکری شد 

ن برد   کرسا دستشو نوازش وار رو گونه ام کشید و پائی 

ی نفهمیدم ...  ن  دیگه چی 

 کرسا ::::::::: 

 از تی تی جدا شدم 

 شیش کاری کنم که شاید رایصن نباشه که تو بیهو قبل از این

 دوباره از حال رفته بود 
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. خییل ضعیف بود و تحمل این حجم انرژی رو نداشت 

میدونستم به هوش بیاد هنوز این ترس از من تو وجودش 

ن رفته باشه   هست ... فقط شاید شوک دیدن صحنه مرگ از بی 

 

ه شدم بهش . نمیتون ایط بذا ستم با اینایستادمو خی  رم بره رسی

 . 

 دورایه بدی قرار داشتم 

 میتونستم از قدرتم استفاده کنم و اجازه ندم بهش برگرده 

 اونوقت اوضاع از اینن که هست بینمون خراب تر میشد 

 راه دوم اجازه میدادم بره 

 اونوقت خودم عذاب میکشیدم و ممکن بود دیگه برنگرده 

 کالفه بودم 

 تقوینی بیارم تی معجون  برم و برایحوصله نداشتم 

ن لب هاش  انگشت شستم رو گاز گرفتم و چند قطره خونمو بی 

 ریختم

ن با این کار زودتر بهوش میاد   میدوسیی
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ی داره و از بیهوش شدن دوباره  تا چند ساعت هم انرژی بیشیی

ی میشه ...   اش جلو گی 

 رو به روش دست به سینه استادم که بالخره آروم پلک زد و 

 باز کرد چشم هاشو 

 خمار نگاهم کرد و گفت 

 من کجام ؟ -

 فقط نگاهش کردم که یهو انگار همه چ  یادش اومد 

ه شد بهم   با ترس نشست رو تخت و خی 

 ت  یادت اومد!  -

 رس تکون داد و گفت 

م ؟ وقنی خونمو میخوری ؟ -  چرا از حال می 

ی که حس  - ن میکنن رو چون بدنت خییل ضعیفه ... تحمل چی 

 نداره! 

 چرا از خون من میخوری پس ؟ -

 چون باید کم کم عادت کنن !  -

 موهاشو از جلو صورتش کنار داد و گفت 
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 کنم ؟ -
ی

 اگه من نخوام دیگه بیام چ  ؟ نخوام اینجا زندگ

 نتونستم آروم باشم و با عصبانیت گفتم 

 این تصمیمت عواقب خوتی نداره  -

 ترسو تو چشم خاش دیدم که گفت 

 ری ؟منو نگه میدا یعنن به زور  -

 پشت کردم بهش و گفتم 

تو مکمل منن ... من برای نجات دنیام به تو احتیاج دارم . اگه  -

خودت با من کنار بیای ... منم میتونم با تو کنار بیام و با توافق 

 کنیم   و تفاهم مسائلمونو حل

 مکث که کردم تی آروم گفت 

 اگه راه نیام ؟ -

 خت یی بود من واقیع رو میشناحقیقتو بهش گفتم . چون به

اگه راه نیای من به زور تورو اینجا نگه میدارم ! فکر نکن راه  -

 فراری داری . 

ه به من بود و گفتم   برگشتم سمتش که خی 
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نم ! جادوت چون انقدر قدرت دارم که هر جا بایسی پیدات ک -

 واقعا چ  میخوای ! کنم ! طوری که نفهیم 

 م به سمتش رفتم و ادامه داد

 هاتی  -
ن تو امروز از من ترسیدی ! چون دیدی من چطور از چی 

 که مال منه دفاع میکنم ! 

 چونه اش رو تو دستم گرفتم و گفتم 

همونطور که بخاطر تو زیبا رو کشتم ! بخاطر دنیاتی که  -

هر کیس رو الزم باشه از رس راه برمیدارم و  پادشاهش منم ... 

  اسی  میکنم ! این واقعیت منه ... 

 چند بار پلک زد و گفت 

 باورم نمیشه ...  -

 که من انقدر وحشتناکم ؟  -

 با رس گفت نه و لب زد 

 که اینا همه واقیع باشه   -

 فقط نگاهش کردم  که نفس عمیق کشید و گفت 

 دی گفنی بهم فرصت فکر کردن می  -
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 نه من گفتم بهت فرصت میدم منو بشنایس ...  -

  تو ام ... اما اینجوری انگار من اسی   -

 اسی  ؟! 

 واژه ای نبود که دوست داشته باشم . اما رس تکون دادم و گفتم

 هر رابطه ای تو این دنیا یه جور اسارته -

 تی تی ::::::::::: 

 کرسا خییل عجیب بود . 

 همه چ  این دنیا خییل عجیب بود . 

ن دیگه ای تو رسم بود   وقنی گفت ملکه اش بشم . کامال چی 

 یه رنگ و بوی دیگه داشت ... االنش ...  اما حرف های

 اسارت ... دقیقا این رابطه مثل اسارت بود 

ن  وقنی فقط یک راه داری !  پس تکلیف عشق و دوست داشیی

 و محبت چ  میشه؟

 ذهنم رو خوند و گفتانگار دوباره  
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اشتباه نکن تی ...محبت و احساس و عشق ربیط به حرف  -

و وجودته ... ترسهاتی که انقدر من نداره . مشکل تو ترس های ت

ی ...   زیاده که نمیتوتن تصمیم درست بگی 

یه که تو میخوای ؟ - ن  تصمیم درست چی 

ه که تو هم میخوای ... اما داری انکارش میکنن  - ن  نه ... چی 

من بهت حس دارم کرسا . انکارش نمیکنم . اما نه تورو درست  -

 میشناسم . نه برام قابل درگ . 

 کنن اینا حل میشه ینجا زند وقنی ا -
ی

 گ

 اما اینا بایداول حل شه بعد من ...  -

 نمیدونستم جمله ام رو چطور تموم کنم 

 بعد من چ  ؟ با تو ازدواج کنم ؟! 

 یشد ! اصال تکلیف خانواده ام چ  م

 اصال اونا اجازه میدادن 

ن ما پر از مسئله حل نشده بود  و کرسا داشت به من فشار بی 

 یم آورد 

 بیشیی از قبل منو مردد میکرد  کارشاین  
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م   من تحت فشار نمیتونستم درست تصمیم بگی 

 مخصوصا با اتفاقاتی که افتاده بود

 کرسا انگار دوباره فکرمو خوند برگشت سمت پنجره و گفت 

از من میخوای چکار کنم که آروم یسی ؟ منم نمیتونم این ترس  -

  ها و دو دیل های تورو درک کنم

... کتاتی که داد یبخونم ... بعد صحبت  ه برم خونهاجازه بد -

 کنیم 

ون داد و برگشن سمتم   نفسشو عمیق بی 

 دستمو گرفتو گفت 

یم  -  باشه ... اما فردا اگه باز هم مردد بود به روش من پیش می 

 روش تو چطوریه ؟ -

 اگه الزم بشه فردا میفهیم  -

 بودیم  لحظه بعد تو رودی غار دستمو گرفت و 

ی شگ  ا کرس  ن تصمیم میگرفت و عمیل میکرد . انگار تو هیچ چی 

 نداشت 

 باز هم فکرمو خوند و گفت 
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شک و تردید خوبه برای محک تصمیمت ... اما تصمییم که  -

 گرفنی دیگه شک و تردید اشتباست 

 

ون رفتیم که صدای پای اسب بلند شد  از غار بی 

ای انبوه پشت گیاه هکرسا رسی    ع منو عقب کشید و هر دو از 

 رودی غار نگاه کردیم و 

 همون مرد های عجیب با اسب بودن 

 پشت اسب یگ از اونا یه دخیی بود . 

 خوب که نگاه کردم موهای بلند ومشکیش برام آشنا اومد 

 خواستم برم سمتشون که کرسا جلومو گرفت 

 با التماس گفتم 

ن ...  -  اون دوستمه ... دارن دوستمو مییی

ن ؟ -  اونا کی 

 ارو میدزدن کرسا ... باید دوستمو نجات بدمخیی د -

 تو نمیتوتن از پس اونا بر بیای -

ن دور میشدن . به کرسا نگاه کردمو گفتم   اسب ها داشیی
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 تو که میتوتن !  -

 میتونم اما مسائل این دنیا به من مربوط نیست -

 با عصبانیت و اشک کوبیدم به بازوش و گفتم 

ارو میددوست منه ... اونا از اون  - زدن .. اگه روستای ما دخیی

 ؟
ی

 منم بدزدن همینو میگ

 نه ... تو به من مربویط -

دوستمم به من مربوطه ... اگه نجاتش ندی هیچوقت  -

 نمیبخشمت

 اخم هاش تو هم رفت و گفت 

 مسائلو قایط نکن  -

 یه قدم قب رفتمو با عصبانیت داد زدم 

 وقت نیم بخشمت ... اگه نجاتش ندی هیچ -

ون داد و غیب شد ا ککرس   الفه نفسشو بی 

 شوکه شدم ... یعنن گذاشت و رفت ؟ 

 یا رفت گیسو رو نجات بده 

ن شاخ و برگ درخت ها نگاه کردم   از بی 
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ی معلوم نبود  ن  اما اسب ها خییل دور شده بودن وچی 

ن با رسعت  صدای شیهه اسب بلند شدو یه اسب بدون رس نشی 

 ر رد شد از جلو غا

 و تاریگ غار مخقن کردمفتمو خودمو تبا ترس عقب ر 

چند ثانیه بعد کرسا با گیسو رو شونه هاش رو به روم ظاهر 

 شد و گفت 

 خونه اش کجاست  -

 فقط خونه گیسو از ذهنم گذشت که کرسا دوباره غیب شد

ون  دستمو رو قلبم گذاشتم که انگار میخواست از سینه ام بی 

 بزنه 

 ای اسب اومد دوباره صئ

 بودن  ا برگشتهسوار کار 

 صدای یگ از اون مرد هارو شنیدم که گفت 

کجا انداختیش احمق ... بعد اینهمه تالش تازه یگ تور کرده   -

 بودیم ... به بادش دادی ... 

 مرد دیگه گفت 
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 مردم روستا هوشیار شدن ... دیگه نمیشه کیس رو پیدا کرد  -

  الزم داریم ...  باید بشه ... هنوز یه نفردیگه -

 در حایل که دور میشدن یگ دیگه گفت 

 زیاد وقت نداریم ... ماه خون نزدیکه  -

 با شنیدن ماه خون تمام موهای تنم سیخ شد 

 ماه خون دیگه چ  بود 

خواستم جیغ بزنم که منو چرخوند و دسنی رو کمرم نشستو 

 صورت کرسا رو دیدم 

 لبخند مغرورانه ای رو لبش بود و منو کشید تو بغلش 

 رور گفت غ با 

یس  -  چرا انقدر مییی

 تو یهو اومدی  -

 صورتشو به صورتم نزدیک کرد و مماس لبم گفت 

 باید خون بخورم ... اما اینبار از حال نرو ...  -

نموندو لبمو بوسید. دندوناشو تو لبم فرو منتظر جواتی از من 

 کرد 
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 دوباره اون کرما و لذت و درد عجیب تو وجودم پیچید 

 کرسا ازم جدا شد   مار شد کهچشم هام خ

 ناخداگاه رسمو رو سینه اش گذاشتم و اونم محکم بغلم کرد 

 یه آرامش عجینی داشت  این آغوش کرسا 

 حس کردم موهامو نفس عمیق کشید و گفت 

ه برگردونمت  -  داره دیرت میشه ... بهیی

 دلم نمیخواست از بغلش جدا شم 

 مو خونده صدای خنده تو گلو کرسا نشون میداد ذهن

منده ازش جدا شم که گونه ام رو بوسید و گفت   رسی

 چه عجب ...  -

 اما ادامه نداد و دوباره همون سیایه و ظاهر شدن مجدد 

 پشت خونه جلو در حمام بودیم 

 کتابو به سمتم گرفت 

ی که به کل فراموشش کرده بودم  ن  چی 

 نگاهش کردم که لبخند یه طرفه ای زد و گفت 
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 فردا میبینمت 

 خم شد و لبمو نرم بوسید 

 اما چشم هامو که باز کردم دیگه اونجا نبود 

 حس تیه شدن عجیب تو کل وجودم نشست  یه

 نفس عمیق کشیدمو وارد حمام شدم 

نمیدونستم ساعت چنده . اما نمیتونستم حمام نکرده برگردم 

 تو خونه ... 

 کرسا ::::::::: 

ن درخت ها نگاهش کردم   از بی 

 ت حمام وواردش شد ینن برگشت سمبا لبخند شی  

 میتونستم پیشیسی  بمونم 

تو دنیای خودم بهم این خودخوایه رو اما مسئولیت هام 

 نمیداد که تو دنیای دیگه ای وقت بگذرونم 

 هرچقدرلذت بخش ... 

 به سمت غار برگشتم. 
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ذهنم پیش  این مرد های عجیب  بود که تی گفت دخیی هارو 

 میدزدن 

 ای اونا ی نبود برای دنیاین قضیه ساده ا

ن دارم میدزدن   عجیب بود میدونسیی

 میکرد اما کیس کاری ن

 خییل راحت با یه جادو همه رو برای لحظه ای خواب کردم 

ه رو برداشتم   دخیی

ن انگار خوابش برده  کیس که رو اسبش بود رو پرت کردم رو زمی 

 بود و قبل از اینکه بدیار شن غیب شدم 

ه رو از دست دادن و ود . فکر میکردن داین تله ساده ای ب خیی

 از رو اسب افتاده ... 

 مردم این دنیا خییل عجیب و ناتوان بودن . 

با این وجود جادوتی کنار اون مرد ها حس میشدکه برام عجیب 

 بود 

 رسی    ع برگشتم قرص 

 تا فردا که دوباره برم دنبال تی خییل کار بود که باید انجام میشد 
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ن خودم گرفتاز کار های رو  ه تا شناساتی و پاکسازی افراد تی 

 خرابکار ... 

 حاال که خون تی انقدر حس خوتی بهم میداد ... 

وهام استفاده کنم   خییل زاحت تر میتونستم از تمام نی 

 اما هنوز یه سوال بزرگ تو ذهنم بود 

فت اونجا !   چرا مهتا می 

ی از اثر تی روی من میدونست ؟ ن  یعنن چی 

 

 :::::: تی تی :::::: 

که کرسا بهم   سفره شام رو انداختم ... کل روز رسم تو کتاتی بود 

 داد

 االن هم اگه میتونستم ترجیح میدادم اونو بخونم 

و کرسا رو بخونم   هرچند قرار بود فقط صفحات مربوط به نی 

ن صفحه بخونم  ن اولی   عادت داشتم یه کتابو از اولی 
ی

 اما از بچگ

وع کرده ن از اول رسی ن های عجیب برای همی   بودم و انقدر چی 

 کنم   توش بود که دیگه نتونستم ولش
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حنی الزم باشه تا صبح هم بیدار بمونم باید تمام این کتابو 

 بخونم 

 باورم نمیشد یه دنیای انقدر متفاوت اون سمت قرار داشت 

وهای جالنی داره !  ن نی   باورم نمیشد یایس چنی 

گ واقیع میشه ... یه گرگ از همه مهم تر... سینا ... اینکه یه گر 

 ه ... و گوشت خام میخور  که شکار میکنه

 همه خییل عجیب و تا حد زیادی ترسناک بود 

ون کشیده شدم که رو به بابا  با صدای مادرجون از افکارم بی 

 گفت 

ن خونه ...  -  منو فردا صبح برسونی 

 فردا صبح ؟ چرا ؟ چقدر زود  -

خونه و کار و بارم برسم ... تی  یه هفته اینجام ... دیگه برم به -

ی هم دیگه از ن حریفه ...  هم که خداروشکر همه فتی  خیی

 دخیی دزدی نشده 

با این حرف مادرجون تازه یاد گیسو افتادم . اما چ  میتونستم 

 بگم . 

فتم زیر سوال .   هرچ  میگفتم خودم می 
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 سکوت کردمو بابا گفت

ن ...  -  باشه ... هر جور شما بگی 

 م با نبود مادرجون چ  میشه ... وجه شدیهو مت

من میتونم ساعت ها پیش کرسا باشم... بدون اینکه کیس 

 بفهمه

 با این فکر دوباره دو دل شدم 

 هیچ  از این اتفاقات جدید برام قابل باور نبود 

انقدر عجیب و غی  قابل درک بودن که هنوز باورم نمیشد همه 

 اینا واقیع باشه 

... با فکر بهش هم چشم هاش تو ذهنم  . کرسا تر ..  از همه مهم

 نقش بست 

ن همیشه برای کرسا با هم بود   ترس و خواسیی

 ترس از کیس که انگار بیش از حد قدرتمند و خشک بود 

 و خواستنش ... 
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به خودم اومدم و دیدم همه شامشون تموم شده و من هنوز 

مع رسی    ع غذامو تموم کردم و سفره رو ج. چندتا لقمه خوردم 

 کردم 

 دوباره کتابو رو مجله ای که داشتم باز کردم و مشغولش شدم 

 مادر جون گفت 

 چ  میخوتن از صبح تا حاال تی تی ؟ -

 جذب یه داشتان معماتی شدم  -

 گفت   تورج خندید و 

 البد میخوای حلش کنن  -

ن از داستان معماتی توش  ن و ببیین ترسیدم االن مجله رو ازم بگی 

ی نیست برای ن رسی    ع گفتم  خیی  همی 

 نه حل شده دارم میخونم فقط  -

ی  ن ن جوابم رایصن شدن و دیگه کیس بهم چی  خوشبختانه با همی 

 نگفت 

 دوباره غرق این کتاب عجیب شدم ... 

 :: سینا :::::::::: 
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ه به سقف بودم   رو تختم دراز کشیدم و خی 

 دنیامون داشت گرم میشد 

 برف خییل جاها آب شده بود 

ن خییل از درخ دن ت ها داشیی ن  جوونه می 

 شادی عجینی تو وجود تمام مردم بود 

 گ باورش میشد یه دخیی چاره کار باشه 

ی که اینجوری منو یایس پیدا کرده بودیم . رفتار  همه اونم دخیی

ام شده بود .   با ما عوض شده بود . خییل با محبت تر و با احیی

 تو افکارم بودم که تقه ای به پنجره خورد

 یس پشت پنجره از جام پریدم دن یابا دی

 به سکت پنجره رفتم و بازش کردم 

 آروم گفتم 

 اینجا چکار میکنن ؟ -

 رسی    ع وارد شدو رو شونه ام نشست . مظلومانه گفت 

 ت تنگ شد چرا دعوا میکنن خب دلم برا -
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سم بابات بفهمه ازم  - آخه االن رابطمون رسیم شده ... مییی

 ناراحت شه 

 فت م در آوردو گقیافه ای برا

ترسو نبودی که ... دلم خوش دارم جفت گرگینه میشم ...  -

 گرگینه ترسو مگه داریم .... 

ون دادمو پنجره رو ستم   کالفه نفسمو بی 

و تخت نشستم که یایس از رو شونه ام بلند چرده رو کشیدمو ر 

 شد و تبدیل شد 

 با شیطنت رو پام نشست و گفت 

  خیی های جدید دارم برات -

 چ  ؟ -

 کرسا اومد خونمون 

 ابروهام باال پرید . چ  ؟ کرسا ؟

 گ اومد ؟ تا دو ساعت پیش که با هم بودیم   -

تازه اومد ... قسمت جالبش میدوتن کجاست ؟ مثل تو  -

 یواشگ اومد 
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 اینو گفتو ریز خندید 

با اخم نگاهش کردم . مهم نیست کرسا کیه . اما خوشم نمیاد 

 یواشگ رساغ جفتم  هیچ کس جز من بره

 یایس رسی    ع خنده اش رو جمع و جور کرد و گفت 

تی نشو  -  خب نه خییل مثل تو ... حاال غی 

ون آورد و گفت   دست برد تو جیبشو یه گردنبند کوچیک بی 

اینو داد بهم و گفت میخواد به تی تی کادو بده ... اما میخواد  -

ش کنه ...   غافل گی 

تکون  کردو گردنبندو جلو چشمم  خب به ما چه ؟یایس اخم -

 داد

ن اینو میخواد به تی تی  -  بده ببی 

تازه متوجه گردنبند شدم . شوکه به پالیک که بهش آویزون بود 

ه نگاه کردم .   خی 

 کرسا میخواست چکار کنه !  گردنبندو از یایس گرفتمو گفتم 

 گردنبندو از یایس گرفتمو گفتم
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ینکه تی تی بفهمه میخواد اینو میخواد بده ؟ یعنن بدون ا  -

 ازدواج بهش بده ... گردنبند 

 ون داد و گفت یایس رس تک

آره ... فکر کن تی تی جفت کرسا میشه ... اما خودش خیی  -

 نداره ... 

ن یایس و گردنبند چرخید   نگاهم بی 

اول اینکه چرا داده اینو به تو ؟ دوم اینکه چرا تی تی نفهمه ؟  -

قدر خوشحایل یایس ؟ این کار درسنی سوم اینکه ... تو چرا ان

و کنه ... میدوتن اگه این نیست بدون رضایت تی یت اینکار 

 گردنبندو بذاره دیگه راه برگشنی نداره ؟

 یایس ریز خندید و گفت 

سینا ... تی تی و کرسا مال همن ... فقط دیدی تی تی چقدر .  -

سه  ام.... چطور بگم ... یه جوریه دیگه ... مکثه ... گنگه ... مییی

 همش ... اصال حرص آدمو در میاره ... 

ه ؟ چون اینجوریه باید کرسا این کارو کنه و تو چه ربیط دار  -

؟  موافقی

 یایس اخم کرد و از رو پام بلند شد 
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 گردنبندو ازم گرفتو گفت 

 ربطش اینه که این گردنبند تی تی رو محافظت میکنه .  -

 میدونم اما  -

 گفت نذاشت ادامه بدم و  

د تا تی تی عقلش به کار بیفته و بفهمه واقعا کرسا رو میخوا -

ن . پس کرسا کاری که در نهایت  هزار نفر ممکنه تهدیدش کین

میخواد انجام بده رو االن انجام میده . اما به تی تی نمیگه وب 

ه   هش فرصت میده تا به روش خودش تصمیم بگی 

 با تاسف رس تکون دادم 

  ادامه دادد از نظر من . یایساین کار درسنی نبو 

اد تو باغ باینو بده به تی اینو داده دست من چون فردا میخو  -

ن  رز های سفیدی که امروز تو  تی و از من خواست اینو بی 

 مارپیچ حرص کردیم قرار بدم 

 چرا خودش نمیذاره ؟ -

 یایس کالفه پوفن کرد و گفت
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نفر دیگه اینو  اون کرساست سینا ... اگه خودش بذاره ... یه -

... پس من میذارم که وقنی برداره ... خب اون جفتش میشه 

نه یه راست برسه به تی تی  ن  کرسا بهش دست می 

اصال به این قضیه فکر نکرده بودم اما با این وجود نمیخواستم 

 ما این کار کنیم . چون از نظرم درست نبود. 

ه شدم و گفتم به ی  ایس خی 

تی ... اگه من ... خودتو بذار جای تی کار درسنی نیست یایس   -

اینجوری تورو جفت خودم کنم ... چه برخوردی باهام میکنن 

 ؟

 لبخند شیطوتن زد و گفت 

اگه من مثل تی تی انقیی خول باشم که نفهمم به کجا تعلق  -

 دارم و تو این کارو کنن مسلما از کارت استقبال میکنم 

ون دادم   خسته نفسمو بی 

 حرفش بر نمیگشت رقمه از رس  این دخیی هیچ

 رس تکون دادم و گفتم 

اصال به من چه . اگه بعد تی تی ناراحت شد من میگم خیی  -

 نداشتم 
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  قیافه چندیسی به خودش گرفت و گفت یایس

اگه هم بعدا تشکر کرد بخاطر این کارمون یادت باشه  -

 تومخالف بودی 

 خیالت راحت  -

ه که دستشو گرفتمو با این حرفم خواست بره سمت پنجر 

 لم با همون اخم نگاهم کرد که گفتم کشیدمش تو بغ

 یشه بری کجا حاال ... تا اینجا اومدی فکر میکنن همینجوری م  -

بان  قیافه حق به جاننی به خودش گرفت . اما میتونستم ضن

 قلبشو حس کنم که باال رفته بود و گفت 

یس بابام بفهمه  -  تو که گفنی مییی

 یشه از فرصنی که جلو رومه استفاده نکنم ین دلییل نمآره اما ا -

 لبمو گذاشتم رو لبش و بهش فرصت حرف بیشیی ندادم 

 بوسیدم کم بود هرچقدر یایس رو می

 انگار هر بار با بوسه هامون گرگم گرسنه تر و حریص تر میشد 

میدونستم تا کامل جفت من نشه و نشونمو رو گردنش نبینم 

 گرگم سی  نمیشه
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 ید فعال تحمل میکرد . با اما 

 این گرگ گرسنه هنوز باید تحمل میکرد 

 رخوندمو آروم گذاشتمش رو تخت چیایس رو تو بغلم 

 میدونستم زود باید برگرده 

ل کنم   اما نمیتونستم خودمو کنیی

 دست های ظریف یایس که تو موهام حالم از قبل هم بدتر شد

 خواستم تا دیر نشده ازش جدا شم 

 ه سمت خودش کشید تو منو باما نذاش

 از این اشتیاقش قلبم گرم شد

ل گرگ درو   نم هر لحظه سخت تر میشه اما میدونستم کنیی

 لبشو گاز گرفتمو رسمو عقب کشیدم 

 چشم هاشو خمار باز کرد و نگاهم کرد که گفتم 

 اگه بیشیی از این ادامه بدیم ... دیگه سالم برنمیگردی خونه  -

 حرکت کرد و گفت دستش آروم تو موهام 

 شاید من نخوام سالم برگردم هممممم ...  -
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 با تمام لذتی که از نوازشش تو وجودم یم نشست 

 با تمام تالش گرگم برای داشتنش 

 از روش کنار رفتم و گفتم 

برای شنی که جفتمو نشون میکنم خییل برنامه دارم اما من  -

 ... 

 خندید و دستشو گرفتم 

 ل شد زد و تبدیوسه ریزی رو گونه ام کمک کردم بلند شه . ب

 رو به روی صورت بال زدم و گفت 

ه تا کیس نفهمیده نیستم برگردم  - باشه آقای برنامه ریز ... بهیی

 . 

 تی تی :::::::::::::: 

 خورشید طلوع کرده بود و من هنوز بیدار بودم . 

 تازه رسیده بودم به وسط ها کتاب 

 ود جاتی که راجب نژاد کرسا نوشته ب

فتم بیشیی تو دلم خایل میشد   با هر خیط که میخوندم و جلو می 

 کرسا از نژادی بود که میتونست ذهنتو راحت بخونه ... 
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 میتونست مثل یه گرگ درنده و وحیسی باشه ... 

 میتونست مثل یایس از جادو استفاده کنه ... 

 اما نه فقط جادو های پری ها ... 

 ... میتونست تو مکان جا به جا بشه 

میتونست ذهنتو تسخی  کنه و وادارت کنه کاری که اون 

 میخواد انجام بدی ... 

 میتونه بهت جرئت بده ... جرئنی که مال تو نیست ... 

 میتونه بهت ترس بده ... 

 تریس که نابودت کنه ... 

 واقعا اینهمه قدرت تو یه نفر ... 

ن  ونده هاتی که راجب این دنیای جدید خبا وجود اینکه تمام چی 

 بودم عجیب و متفاوت بود ! 

 اما کرسا تو همه خاص تر و غی  قابل باور تر بود . 

 جمعیت ترین نژاد بودن  عجیب بود که کمبا تمام این تواناتی ها 

ن جفت بشن و حتما  شاید دلیلش این بود که با هم نمیتونسیی

 باید با نژاد دیگه ای جفت میشدن 
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 اما با این وجود .... 

ن که فقط یک نفر از این نژاد بافی  رسیده بودچطور به جاتی 

 مونده بود ! 

ن رفت ؟ و ... از بی   چطور مادر کرسا ... یه نفر با اینهمه نی 

 همه چ  عجیب بود 

 صفحه دیگه مونده بود از خصوصیات کرسا  هنوز چند 

و  ادامه دادم و رسیدم به جاتی که محدودیت استفاده از هر نی 

 اونارو میگفت 

ن  نژاد ها  مثل بقیه وهاتی که داشیی برای استفاده از قدرت ها و نی 

 محدود بودن 

مثل گرگینه ها وقنی از قدرت گرگ درونشون استفاده میکردن 

 غالب میشد . خوی وحیسی بهشون 

 وقنی ذهن افرادو میخونن ... 

ن ...   نیاز به خوردن خون پیدا میکین

 یاد حرف کرسا افتادم ... 
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م دست دن خونم به وسیله کرسا بهیاد حیس افتادم که با خور 

 میداد. 

 یه حس درد و لذت ... 

ی که هر بار خوابم میکرد ...  ن  چی 

 حس چشم هامو بستم . با تصور اون 

 رو بخواد اما عقلت مردد باشه خییل سخته اینکه قلبت کیس

 ... 

ی ...   نمیتوتن آروم یسی و آروم بگی 

 ت ... انگار هر انتخاتی کنن ... باز هم ... درست نیس

 نفهمیدم چطور خوابم برد 

با صدای مادرجون بیدار شدم که داشت باهام خداحافیطن 

 میکرد 

 . خمار از خواب رس جام نشستم و باهاش خداحافیطن کردم

 مادرجون گفت نهارو بار گذاشته...  

ن   با خودم گفتم چقدر زوده برای نهار گذاشیی

  اما با دیدن ساعت تازه فهمیدم چقدر زیاد خوابیدم
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 ساعت نزدیک ده بود ... 

 االن بود که بیان دنبالم 

کش و قویس به خودم دادم و از جام بلند شدم که با دیدن 

 کرسا پشت رسم از جام پریدم 

جیغ خفه ای کشیدم که باعث شد مادرجون برگرده داخل و 

 نگران نگاهم کنه . 

 رسی    ع خودمو جمع و جور کردم و گفتم 

 هیچ  داشتم یم افتادم  -

 مادرجون نگران گفت 

نمیخوری . میخوای بمونم تی تی ضعف کردی از بس هیچ   -

 ؟

ن  -  خوبم ... رسی    ع بلند شدم رسم گیج رفت ... نگران من نباشی 

ون   کرسا تو گلو خندید و مادرجون رفت بی 

 با اخم نگاهش کردم و گفتم 

 از گ اینجاتی ؟  -

 انقدر که ببینم چطوری صبح ها بیدار مییسی  -
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 با این حرفش تازه یاد رس و وضعم افتادم . 

 یدونستم موهام چقدر االن پریشونه و لباس راحتیم ... م

ن کوتاه بود و خییل باز نبود...  تم آستی   خدای من ... درسته تیرسی

 یا شلوارکم تا زیر زانو بود ... 

نمیدونستم باید چکار . اما کرسا تا حاال منو اینجوری ندیده بود 

 کنم 

 فت و گفت تو گلو خندید و با آرامش به سمت در ر وباره کرسا د

ون منتظرتم  -  بی 

 با رفتش وا رفتم ... چرا انقدر باید من جلو کرسا ضایع شم ... 

 جلوی آینه رفتم و به رس و وضعم نگاه کردم . 

 لعننی ... کاش دیشب موهامو باز نمیکردم 

 رسی    ع شونه رو برداشتم و موهامو مرتب کردم . 

ون دوباره باهام خداحافیطن رجو ماد  کردن و منم ن و تورج از بی 

 از پنجره براشون دست تکون دادم 

 حاال که تنها بودم میتونستم با لباس راحت تری برم پیش کرسا 
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ن و پالتوم رو پوشیدم اما برای اطمینان باز هم شالمو  شلوار جی 

 گذاشتم . 

ی از کرسا نبود .  ون اما خیی  از اتاق رفتم بی 

 ره صبحانه هنوز رو ایوون بود فس

فتم وع به  باید می  دست و رومو میشستم اما اول نشستم و رسی

اش از پشت رسم منو دجمع کردن سفره کردم . که دوباره ص

 پروند

ی نمیخوری  - ن  چرا چی 

 برگشتم سمتش که دقیق نگاهم کرد و گفت 

ی ؟  -  چرا تا صدات میکنم از جا میی 

 برگشتم سمت سفره و گفتم 

تن که  - ن  حرف می 
 من انتظار ندارم ؟چرا تو همش از یه جاتی

یس ...  -  انتظار هم نداشته بایسی ... دلییل نمیشه اینجور بیی

 دیگه جواتی بهش ندادم و بقیه سفره رو جمع کردم 

 اما دلم میخواست بهش بگم 

سم ...   من مثل تو رس تا پا قدرت نیستم که از هیچ  نیی
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خونه بلند شدم و سفره رو  ن  بردم آشی 

 رفتم ...  به سمت دستشوت  پشت خونه

 کرسا :::::::::::: 

 نمیدونم تصمییم که گرفتم درسته یا نه ! 

 تی بیاش از اندازه آسیب پذیره 

 خییل مردده و باهام اصال رو راست نیست . 

دیروز به این نتیجه رسیدم بدون اینکه بفهمه گردنبند امیت رو 

یفاتی ... بهش بدم . خییل عادی و بدو   ن هیچ ترسی

واست میتونستم بهش فرصت بدم تا با اینجوری تا دلش میخ

 همه چ  کنار بیاد ... 

 اما دیگه کیس نمیتونست بهش آسیب بزنه ... 

 فقط بعد از این دوتا مشکل وجود داشت ... 

 اویل اینکه بالخره تی میفهمید و مسلما ناراحت میشد ... 

ل خودم ... دویم ...    کنیی

ن   میدیدم که مال من بود .  ی رو من چی 

 لق داشت ... اما نمیتونستم کامل مال خودم کنم به من تع
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وقنی نگاه تی تو نگاهم قفل میشد . وقنی لب هاش متعجب از 

 هم فاصله میگرفت . 

ن مینداخت ...   موژه هاش وقنی رسشو پائی 

 طره پریشون موهاش ... 

تو آتیش لمس و  همه و همه انگار منو صدا میکرد... از درون

 در آغوش کشیدنش میسوختم 

یل که نمیدونم تا گ  ل کنم ... کنیی اما مجبور بودم خودمو کنیی

 دووم میاره 

 تکیه دادم به دیوار آجری خونه که تی به سمتم اومد ... 

نگاهشو دوباره ازم دزدید... یاد صبح تو اتاقش افتادم ... چقدر 

 ن بیدار شه ؟ انتظار برای اینکه اینجوری تو بغل م

 امروز گردنبند امیت رو بهش میدم ... 

 رو به روم ایستاد و گفت 

 بریم ...  -

 چقدر وقت داری ؟  -

 دو ساعت ... بعدش باید بیام برای نهار  -
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 کشیدمش تو بغلم و گفتم 

 ساعت ما ... عالیه ...  12میشه  -

 تی تی ::::::::::::: 

برعکس چشم های  بدن کرسا یه گرمای متفاوت بهم میداد . 

 کرد یخیش ... بدنش داغم می

خییل زود رسیدیم به غارو با تمام وجود میخواستم تو بغلش 

 وقنی ایستاد ازشجدا شدمو با هم تو تاریگ راه افتادیم  بمونم اما 

 کرسا دستمو گرفتو گفت 

 کتابو خوندی ؟  -

 وای کتاب موند تو خونه  -

 نه من برداشتمش  -

 استش تموم نشد جدا ؟ اوه ... ر  -

از دیروز تا حاال فقط چند صفحه قرار بود بخوتن چرا تموم   -

 نشد؟

 . کرسا تو گلو خندید و گفت نمیدونستم راستشو بگم یا نه 

-  
ی

 همیشه باید به من راستشو بگ
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 باز ذهنمو خوند . 

 تا وقنی باهام رو راست نبایسی ذهنتو میخونم  -

خوام یه فکر هاتی برای اما این منصفانه نیست ... من می -

 . خودم باشه 

اینو گفتمو بهش نگاه کردم . بدون اینکه چشم از جلومون 

 گفت   برداره لبخندی زد و 

 مثل همون فکرت که دوست داشنی از بغلم جدا نیسی ؟ -

ون کشیدم و تو تاریک و روشن غروچی  دستمو از دستش بی 

 غار گفتم 

 این منصفانه نیست کرسا  -

 اتمو تی پرده میدونست ... اشتم که احساسخییل حس بدی د

 انصاف نبود ... واقعا انصاف نبود ... 

 برگشت سمتمو رسی تکون داد

 این دنیا خییل هم منصفانه نیست ...  -

 ناخداگاه گفتم

 اما تو میتوتن منصف بایسی ...  -
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 کرسا چند لحظه نگاهم کرد و گفت 

داشتم از  باشه ... سیع میکنم منصف باشم ... منم دوست -

 اون ...  بغلم جدا نیسی و خییل بیشیی از 

 از حرفش انگار یه گوره آتیش تو وجودم روشن شد . 

 منظور من از منصف نخوندن ذهنم بود 

 نه اینکه اونم احساسشو تی پرده به من بگه 

 کرسا به سمتم اومد و دستش رو کمرم نشست 

 در برابر داغن من دستاش دیگه داغ نبود 

ن  د و گفت    انداختمرسمو پلئی   که منو به خودش فرسی

 دلیل اینهمه مقاومتتو نمیفهمم تی ....  -

صدای قلبم تو رسم اکو میشد ... مقاومت ؟! االن از من 

 مقاومنی میبینه ؟! 

 کرسا آروم تو گلو خندید و گفت 

 منظورم مقاومت در برابر احساس خودته ...  -

 ذهنم بخونه  ایمکه از  . قبل از  اینبار خودم احساسمو بلند گفتم

 چون درکش نمیکنم ...  -
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 احساستو ؟ -

 رس تکون دادم و گفتم 

احساسم برام قابل درک نیست ... گایه مثل یه موج بزرگ  -

کل وجودمو تو خودش غرق میکنه و یه وقت هاتی مثل یه کوره 

آتیش رس تا پامو میسوزونه ... نمیتونم بفهمم چرا ... نمیتونم 

سم ... .. ازش گالش کنم . کنیی   یه مییی

 موهامو بوسید و تو گوشم گفت 

بهش میگن احساس ... یعنن باید حسش کنن ... نه درک ...  -

 دست از تجزیه و تحلیلش بردار ... حسش کن ...فقط حس ... 

 متوجه منظور کرسا نشدم 

 خواستم رس بلند کنم که غیب شدیم . 

 یایس ::::::::::: 

  دیشب نتونسته بودم بخوابم

 از ذوق گردنبند امیت که دستم بود ... 

 اتی که سینا زد ... از ذوق حرف ه

 فقط تو رختخوابم چرخیدم و به آینده فکر کردم . 
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ماه کامل بعدی منو سینا جفت میشدیم ... اونوقت دیگه سینا 

ل کنه ...   مجبور نبود خودشو کنیی

ل چطوری بود ؟  اما واقعا ... سینای بدون کنیی

 پریدم که گفت  ینا از جا با صدای س

 کرسا و تی تی اومدن   -

اهشو دنبال کردم و دیدمشون . تو بغل هم اول ورودی رد نگ

 مارپیچ بودن ... 

وع به لرزیدن کرد  س دست هام رسی  از اسیی

 نکنه گند بزنم کرسا عصباتن شه

 زود تبدیل شدمو رفتم سمت سینا 

سم  -  سینا ... مییی

 با اخم نگاهم کرد و گفت 

 من که میگم این کارو نکن  -

سم جای دلداری  پوفن کردمو ازش دور شدم . بهش میگم مییی

 بدترش یم کنه . 
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مطمئنم کارم درسته ... رس آوردن تی تی به اینجا هم سینا 

ن تر میشه . هر . مخالف بود  اما االن کل دنیامون هر روز سیی

 درسته دردرس زیاد کشیدیم روز جوونه های تازه داریم . 

 سته محکوم شدیم ... ر د

ی هم بدست نمیاری ... اما  ن  تا خطر نکنن ... چی 

من نمیخوام با حمله و تهدید یه نفر دیگه مثل زیبا تی تی رو از 

 دست بدیم ... 

 آرومه برای تی تی امن نیست  اینجا اونقدر ها هم که در ظاهر 

 کرسا هم اینو میدونه ... 

ن نگرانه ...   برای همی 

ن شمشاد ها   پیچ رسیدم . وسط مار  رد شدم و به قسمتاز بی 

ن رز های تازه رسیده ایستادم و منتظر کرسا و تی تی موندم   بی 

سیدم زودتر گردنبند امیت رو از خودم جدا کنم   مییی

 گردنبندی که نماد ازدواج با کرسا پادشاه این قلمرو بود ... 

 تی ارزیسی نبود که بشه ساده ازش گذشت ... 
ن  چی 
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 ::::: کرسا :::::: 

 همیشه رو 
ی

 راست بودم تو زندگ

 حنی با دشمن هام ... 

ن بار بود که میخواستم خالف روش همیشگیم پیش  این اولی 

 برم 

 درسته نه دروغن در کار بود نه حقه ای ... 

 اما حقیقت رو هم قرار نبود بگم ... 

میدونستم اگه به تی  بگم این گردنبند ازدواج با منه ... اگه اینو 

نمیتوتن از خودت جداش  تا ابد جفت منن و هیچوقت بذاری

 کنن ... 

 عمرا از من قبولش کنه ... 

 حاال دنیای دالیل و شواهد رو براش یم آوردم هم اثری نداشت 

من نمیتونم همیشه و هر لحظه کنارش باشم تا ازش محافظت 

 کنم... 

 همونطور که نتونستم از مادرم محافظت کنم... 

ن بود تنها راهم   ...  همی 
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 تی آروم ازم جدا شد و گفت 

 من یاد گرفتم احساس هم باید با عقل جور در میاد ...  -

 رس تکون دادنگاهم تو چشم های آرومش چرخید و 

ن هارو دیر تر از احساس یم فهمه ... آره ...  -  اما عقل خییل چی 

چند لحظه فقط به هم نگاه کردیم تا بالخره لبخند آرویم زد و 

  رس تکون داد 

 اگاه لبخند زدم . ناخد

 بالخره یکبار با من موافقت کرد . 

 نمیتونستم دست از خوندن ذهنش بردارم 

برام فوق العاده لذت بخش بود ... خوندن ذهنش و بعد ... 

 طعم خونش ... 

نگاهمو ازش گرفتم قبل از اینکه خارج از برنامه حرکنی انجام 

 بدم 

وع به حرکت کردم و بازومو به   رفتم سمتش گآروم رسی

 متوجه منظورم شدو دستشو دور بازوم حلقه کرد. 

 با هم قدم زنان وارد مارپیچ شدیم و گفتم 
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 پس اون کتاب رو از اول خوندی .  -

 از گوشه چشم نگاهش کردم که لبخند زد و گفت 

ن صفحه بخونم .  -  آره ... من همیشه یه کتاب رو باید از اولی 

 .. یسنی . خوبه ... نشون میده عجول ن -

 با لبخند نگاهش کردم که گفت . آروم خندید و به من نگاه کرد 

 از هر حرف من به یه نتیجه بریس ؟تو چطور میتوتن  -

ی میکنم  -  اشتباه نتیجه گی 
ی

 میخوای بگ

تو ذهش خوندم که گفت نه متاسفانه ... اما نگاهشو ازم گرفتو 

 گفت 

 نه همیشه ...  -

 نشو خوندم و گفتم اینبار به روش نیاوردم ذه

ی ؟ -  تو از حرف های من چه نتیجه ای میگی 

 آروم کنار هم قدم زدیم . تی بالخره سکوت رو شکست و گفت 

تن ...  - ن  تو خییل حساب شده حرف می 

 این که خییل خوبه ...  -
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خوبه ... اما ... من نمیتونم زیاد احساستو از حرف هات  -

 ا بفهمم ... تو هیچ  رو لو نمیدی کرس 

 بخندی که رو لبم بود عمیق تر شد ... 

 اسممو رو لب هاش دوست داشتم 

 نگایه به من انداخت که رس تکون دادم و گفتم 

 شاید به اندازه کافن دقت نمیکنن  -

 خندیدو نگاهشو ازم گرفت 

شاید حق با توئه ... همه چ  خییل جدیده ... نمیتونم این  -

 روزا خوب تمرکز کنم ... 

 یسی ... ر خوب میبه مرو  -

هر دو تو سکوت ادامه دادیم . داشتیم نزدیک گل های رزی که 

 به یایس گفتم میشدیم . رو به تی پرسیدم 

 چقدر از کتاب رو خوندی ؟ -

 د این رسزمینن انقدر که بدونم تو قوی ترین موجو  -

اینطوری هام نیست ... اگه من قدرتمند ترین بودم ... مادرم  -

 ... االن زنده بود 
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 ناخداگاه اینو گفتم ... نمیخواستم بحث به این سمت بره 

 تی ایستاد و به من نگاه کرد 

اما یایس گفت تو بعد همه اوناتی که خیانت کرده بودن رو از  -

ن بردی ...    بی 

اما دیگه دیر بود ... غفلت هم نوغ ضعفه ... همیشه آره ...  -

 ضعف ها از زور بازو و جادو نیست ... 

لحظه با اون چشم های پر از آرامشش نگاهم کرد و آروم د چن

 رس تکون داد

 دوباره راه افتادیم که با صداتی خییل کوتایه پرسید 

به نظرت مرگ مادر من به مرگ مادرت مربوطه ؟ آخه ...  -

 مادرم ... خییل ناگهاتن فوت شد ...  آخه

 نفس عمیق کشیدم و کنار گل های رز ایستادم 

 خودم  ندم به سمتتی رو چرخو 

ن بود   اما رسش پائی 

ه شدم تو چشم هاش .   چونه اش رو تو دستم گرفتم خی 

 سیع کردم به لب هاش نگاه نکنم . 
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 سیع کردم به لب هاش نگاه نکنم . 

چون تو این حالت فقط یه نگاه کافن بود تا بدون هیچ حرفن 

 ببوسمش... 

 تو چشم های منتظرش گفتم 

ن  - ال به هم مربوط  نیستم ... اما احتمااحتماال تی ... مطمیی

 ... ن  هسیی

ن یه الیه اشک تو  چشم هاش نشست و خواست رسشو پائی 

 بندازه 

 هامو رو لب هاش گذاشتم  اما نذاشتم و لب

وری بود ...   این بوسه ضن

 نمیتونستم اشک هاشو ببینم 

د   چشم هاشو بست و خودشو به دست من سی 

دمش یه دستم رو کمرش نشستو به خودم   فرسی

 دست دیگه ام آروم وارد موهاش شد ... 

 یایس :::::::::::: 

 گند زده بودم 
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فتم   باید گردنبندو میذاشتم و می 

ترس اینکه اتفافی براش بیفته خودمم مونده بودم اما از 

 مواظبش 

ن همدیگه رو میبوسیدن ومن ...   حاال کرسا و تی تی داشیی

 دقیقا یه قدم باهاشون فاصله داشتم 

 گه میفهمید ... ا ا کرس 

 حنی نمیتونستم بهش فکر کنم ... 

ن هم دیر بود.   دیگه برای رفیی

 . شک نداشتم تکون بخورم کرسا متوجه میشه 

 از ترس نفس کشیدنمم نیمه تموم بود

ن بوسه ختم شه و جلو تر نرن   فقط امیدوارم به همی 

ن شاخ و برگ گل ها نگاه کردم که تی تی دستش دور گردن  از بی 

 ا قرار گرفت و کرسا اونو محکم تر بغل کرد کرس 

ن   شواهد نشون نمیداد بخوان االن تموم کین

ن بوته ها رد  ن از بی  خواستم تا فرصت باقیه و رسگرم هم هسیی

 شم و برم که از هم جدا شدن 
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خجالت صورتش خنده صورت تی تی رو میدیدم و ناخداگاه از 

 ام گرف 

 اما رسی    ع جلو خودمو گرفتم ... 

که تی تی کرسا رو بوسید ... دیگه جاتی برای خجالت جور  اون 

 نمیذاشت ... 

ن انداختو کرسا گفت   تی تی رسشو پائی 

 با حضور تو این دنیا جون تازه گرفته  -

 تی تی لبخند زد و به سمت رز ها نگاه کرد و گفت 

 فکر نکنم بخاطر من باشه ... بخاطر خودته  -

 ت یگ از رز هارو لمس کرد و یهو گف

 وای ...  -

 خودمو گوله کردم و رسمو تو خودم جمع کردم 

 منو دید ... منو دید ... کارم ساخته بود 

 کرسا پرسید 

 چ  شده ؟ -

 ونجا افتاده انگار یه گردنبند ا -
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 نفس راحنی کشیدم که منو ندید 

 اما نقشمون هم این نبود ... قرار نبود تی تی گردنبندو ببینه ... 

از شاخه باال رسم برداشته  حس کردم گردنبند تکون شاخه هارو 

 شد و کرسا گفت 

 این یه گردنبند محافظه ...  -

 تی تی پرسید

 مال کیه ؟ -

 جرئت کردم و نگاهشون کردم . 

 فعال هیچ کس -

 کرسا  اینو گفت و  گردنبندو به دست تی تی داد. 

ن رسخش چرخید از چشم هام دور نموند    برق آرویم که رو نگی 

ه شد  اونو  تی تی   بلند کردو تو نور بهش خی 

 خییل قشنگه  ... اسم این سنگ چیه ؟ -

 امیت ...  -

 یعنن چ  ؟ -

 محافظ عشق  -
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 هر دو سکوت کردن و من دلم میخواست محو شم 

 تی تی زیر لب گفت 

 هم معنیش قشنگه هم خودش  -

ه شدن وکرسا گفت   تو چشم های هم خی 

 مثل تو  -

قانشون رو ه این لحظه های عاشعذاب وجدان داشتم ک

 یواشگ میدیدم 

 اما راه فراری هم نداشتم 

 تی تی گردنبندو به کرسا پس داد و گفت 

 مریس ... اما تو که منو تی صدا میکنن ...  -

 کرسا تو گلو خندید. اوه ... کرسا تو گلو خندید ... 

 باید حتما به سینا بگم کرسا هم اینجوری میتونه بخنده ... 

دمو گرفتم که نخندم و کرسا قفل گردنبندو باز کرد و خو  جلو 

 گفت 

 نیستم ... اما اگه بدت میاد ...  اهل تکرار  -

 تی تی رسی    ع گفت 
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 نه ... فقط عادت ندارم  -

کرسا گردنبندو به سمت تی تی گرفت و تو چشم های متعجبش 

 گفت 

 اجازه هست ...  -

 اما ...  -

که شالشو برداشت و نمیدونم تو چشم های کرسا چ  دید  

 د موهاشو جمع کر 

کرسا گردنبندو دور گردنش انداخت و من آروم از فرصت 

ن شاخه ها رد شدم   استفاده کردم و از بی 

تا پیش سینا مثل جت بال زدم و پشت رس سینا که رسیدم 

 تبدیل شدم

د انگار میخواست از سینه ام ن  جدا شه  قلبم انقدر تند می 

 و گفت سینا سوایل برگشت سمتم 

 چ  شد ... چرا انقدر دیر اومدی  -

 گی  افتاده بودم ... وای سینا اگه بدوتن چیا دیدم ...   -

 تی تی ::::::::: 
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ن رسخ و براق   ردنبند کشیدم که کرسا آروم گونه گدستمو رو نگی 

 ام رو بوسید و عقب رفت 

تم از بوسه کرسا بود یا گرمای عجینی تو تنم پیچید . نمیدونس

ن دیگه   چی 

 کرسا لبخند آرویم زد و نگاهم کرد 

 خواستم لبخند بزنم که چشم هام دوباره سیاه شد 

ی بود که حس کردم  ن  دستای کرسا که دورم حلقه شد آخرین چی 

 کرسا ::::::::::: 

 تغیی  کرد 
 درسته برنامه ام برای دادن گردنبند به تی

 بند اال ن گردنش بود. اما این مهم بود که گردن

 د و گفت دکیی ایستا

ن بدنشه ...  -  این ضعف های مداومش بخاطر عادت نداشیی

خودمم میدونستم ... اما دفعه پیش با خون خودم بهوش 

سیدم تکرار این کار برای تی خوب نباشه   آورده بودمش و مییی

 دکیی دوباره به تی نگاه کرد و گفت 

 گردنبند امیت رو بهش دادی؟  -
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 رس تکون دادم که گفت 

 یفات ؟بدون ترسی  -

تی نمیدونه این گردنبند برای چیه ... اون آماده نبود ... اما  -

من نمیتونستم بیشیی از این ریسک کنم ... نمیخوام مثل مهتا 

 مشکیل پیش بیاد ... 

ه شد به گردن تی و گفت   خی 
 دکیی

 ... اما این دخیی جسمش آماده نبود ... تو  -
ی

میفهمم چ  میگ

یفاتو زودتر  نن ... درسته االن اون جفت تو به ار کبرگذباید ترسی

 حساب میاد و جسمش محافظت میشه ... 

 دوباره به من نگاه کرد و ادامه داد

اما ... روحش اینجوری در عذابه ... تا کامل جفت تو نشه ...  -

 این مشکل حل نمیشه کرسا ... میفهیم ؟

 میفهمیدم ... 

 خییل خوب میفهمیدم ... 

ن بار بود حس میکردم . عذم .. خودمم تو عذاب بود اتی که اولی 

 . 

 اما چاره دیگه ای نداشتم . 
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ه شدم   خی 
 به حرف دکیی رس تکون دادم و به تی تی

نه ؟ - ن  بهش آسیب که نمی 

 فعال نه ... اما به زودی چرا ...  -

 مریس ...  -

ن لب های تی ریخت  نگاهمو از تی بر نداشتم که دکیی معجوتن بی 

 و گفت 

بهوش میاد ... اما مواظب باش کرسا ...  دیگهاعت تا یک س -

 میتونه هر بار این رفتنش طوالتن تر شه ... 

 فقط رس تکون دادم که دکیی رفت 

ه به صورت آرومش گفتم    نشستم و خی 
 کنار تی

 همش بخاطر جنگیدن تو با ما شده ...  -

 خم شدم و لب هاشو نرم بوسیدم 

 آتیش درونم دوباره شعله کشد 

 دوباره شعله کشد  رونمیش دآت

 رسمو بلند کردم و پوست لطیفشو نوازش کردم 

 میدونستم این کار تی تاب ترم میکنه 
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 اما نمیتونستم خود دار باشم ... 

******* 

ن لحظه...    بیگجنگل همی 

 ارسالن ::::::::::: 

 سنگ ها آماده شده بود . 

 سال گشتیم تا این قسمت رو پیدا کردیم  3

ن خاص  مان ماه خون زیر اشعه ماه قرار ... که درست ز این زمی 

 میگرفت. 

من از اول به اردوان گفته بودم تو جنگل اجدادیمون باید دنبال 

ن مقدس بگردیم   زمی 

ن مسئله مارو سه سال  اما به حرفم توجه نکرده بودن و همی 

 عقب انداخته بود... 

ن   مقدس اینجا بود و دخیی های باکره این اطراف ...  زمی 

ن همه   محیا بود ... چی 

تمام درخت های این قسمت از جنگل به طرز عجینی به سمت 

 خارج از این محل خم شده بودن 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

448 | P a g e  
 

 انگار یه میدون رو برای مراسم آماده میکردن 

ن رفته بودن و چقدر زمان برد تا سنگ  سنگ های قدییم از بی 

 چه جدید به این محل بیاریم های یکپار 

 اما هنوز یه دخیی کم بود 

 یه دخیی که احمقانه از دست داده بودیم 

 اردوان به سمتم اومد و گفت 

ن ...   - مردم روستا دیوانه وار از دخیی هاشون محافظت میکین

یم   هیچ جوره نمیشه یگ دیگه روبگی 

 خب ؟ -

ن دیگه ...  -  خب همی 

بریم ؟ ما به یه دخیی دیگه احتیاج  منظورت اینه جمع کنیم -

 ن اجرا نمیشه و یفهیم ؟ طلسم بدون اداریم اردوان ... م

 پوزخندی زد و رو یگ از سنگ ها نشست

تن انگار عقل کیل ... مگه قبال این  - ن تو یه جوری حرف می 

 نمیشه ؟ شاید شد ... 
ی

 طلسمو انجام دادی که میگ

فت رو اعصابم. با دا  د گفتم هر بار اردوان می 
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فت رو اعصابم. با داد گفتم  هر بار اردوان می 

 25من عقل کل نیستم اما شاید انجام نشد ... اونوقت باید  -

سال پیش هم  25سال دیگه صیی کنیم ... میفهیم یعنن چ  ... 

ن  بخاطر یه اشتباه پدرمون هیچ  انجام نشد و خودشون از بی 

 ... ن  رفیی

 اردوان کالفه بلند شد و گفت 

 اشه ... لزویم نداره دوباره خاطرات دفن شده رو نبش قیی ب -

 خوشگل گی  میار 
 م ... کنن ... اینبار میشه ... برات یه دخیی

ون دادم و گفتم   نفسمو با حرص بی 

ن باش باکره باشه  - هرچ  پیدا کردی مهم نیست ... فقط مطمیی

 ... 

کنیم و نه دیگه ... قیافه مهمه ... باید بتونیم بهش نگاه   -

 کارمون رو  بکنیم دیگه ... 

  دست بردم تو موهامو گفتم

باشه ... فقط پیداش کن ... تا قبل از اینکه همه چ  از دست  -

 بره ... 

 اردوان رس تکون داد و به سمت بقیه رفت 
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 دوباره به کتاب رو به روم نگاه کردم 

 کار ما معامله با شیطان بود ... 

 میشدی ...  یا موفق میشدی و فناناپذیر 

 یا همه چ  حنی عمر و روحتو میباخنی ... 

 رمون اومده بود ... ه رس پدبالتی ک

 اما این طلسم نا تموم بالخره تو خاندان ما باید تموم میشد ... 

 بالخره ما باید موفق میشدیم ...  

فقط در این صورت بود که نسل های آینده ای از ما بافی 

 میموند ... 

::::::::: تی   تی

 با نوازش گونه ام بیدار شدم 

ی کرسا که کنار گوشم بوسه گریم رو گونه ام نشست و صدا

 زمزمه کرد 

 بالخره بیدار شدی  -

 اینبار دیگه  با وحشت بلند نشدم 

 یه آرامش خایص تو رس تا رس وجودم  داشتم 
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ه شدم   آروم چرخیدم سمتش و تو چشم های یخیش خی 

 رفتم ؟باز چرا از حال  -

 به پهلو کنارم دراز کشیده بود و دستش زیر رسش بود . 

بان قلبم آروم آروم التش و نزدیکیسی با دیدن این ح  به خودم ضن

 باال رفت ... اما هنوز آرامش تو کل وجودم بود 

انگار اون تریس که دیوانه وار رو همه لحظاتم کنار کرسا 

 مینشست حذف شده بود . 

 !  چرا ؟ دلیلشو نمیدونستم

 اون ترس برای چ  بود؟ 

 حنی دلیل اونو هم دیگه بخ خاطر نداشتم 

ن برد و پیشونیمو بوسید . آروم له بینمو کرسا فاص ن رو از بی 

 گفت 

وش عادت نداره.  -  بخاطر گردنبند ... چون بدنت به نی 

 دستمو رو گردنبند کشیدم و گفتم 

 چرا اینجوری میشم ...  -

 هماهنگ نشده ... چون هنوز بدنت با ما  -
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 گ هماهنگ میشه ؟  -

 کشید و گفت گونه ام رو نوازش کرد و دستشو آروم رو لبم  

 وقنی کامل جفت من بیسی ...  -

 انگار تو یه لحظه کل وجودم داغ شد 

 یه گرمای عجیب که زیر پوستم نشست 

از حالت صورتم که میدونستم شوک توش پیداست کرسا آروم 

 ارم چرخید روم لبخند زد و بر خالف انتظ

 داشتم خواب میدیدم ؟ یا تو بیداری بود ؟ 

 شته بود شا بود که دو ضفم گذادرسته وزن کرسا رو دست

 اما بدنشو مماس بدنم حس میکردم 

ه شد تو چشم هامو در حایل که رسشو آروم آروم نزدیک  خی 

 به لبم میکرد گفت 

ن باش نه جای تریس هست ووو نه نگراتن ...  -  مطمیی

 س لبم در حایل که داغن نفسش به صورتم میخورد لب زد مما

ن تی ...  -  ما مکمل همی 

 رو لبم گذاشتو دوباره اون بوسه های داغ اشو لب ه
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 یی غاما اینبار دا

لذت از لب هام آروم آروم تو کل وجودم نشست و ناخداگاه 

 دستم تو موهای پریشون کرسا فرو رفت 

ی  کمرمو نوازش وار دست کشید و تازه فهمیدم از پالتوم خیی

 نیست 

 کردم وقنی رس انگشت هاش زیر بلوزم لغزید باید مقاومت می

 اما نتونستم 

 این لمس و این حس عجیب قوی تر از مقاومت من بود 

دستش کامل رو بدنم نشست و از این تماس ناب آه آرویم 

 گفتم

 با صدای آه من کرسا مکث کرد 

 نمیخواستم ازم جدا شه 

 تو گلو خندید و گفت 

منم نمیخوام ازت جدا شم تی ... اما اگه دوباره از این آه های   -

 ... دیگه نمیتو  داغ
ی

م بگ  نم جلو خودمو بگی 

 چشم هامو باز کردم و تو نگاهش غرق شدم 
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 نمیتونستم بگم عینی نداره ... 

 میدونستم داره ذهنمو میخونه ... 

تمام خط قرمز هاتی که باهاش بزرگ شدم داشت دونه دونه 

 محو میشد . 

  لبمو تر کردم تا بگم سیع میکنم اما کرسا منتظر جوابم نموند 

 خونده بود . چون اونو از ذهنم 

 دوباره لبش رو لبم نشست  

دستش رو کمرم لغزید و داغن دستش مثل یه کمربند لذت تو 

 تنم چرخید 

 دندوناش آروم تو لبم فرو رفت

 دستش پشتم باال تر رفت 

دستم از یقه لباسش کتفشو لمس کرد و کرسا لحظه ای مکس 

 کرد 

دم   د و کرسا مگ به لبم ز با رس انگشتام پوست تنشو فرسی

 دوباره ناخداگاه از لذت آه گفتم  

 اما اینبار تو یه لحظه همه جا رسد شد 
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ی از کرسا نبود   خیی

 انگار هیچوقت روی من نبود 

 به اطراف نگاه کردم رو تخت نشستم  شوکه چشم باز کردم و 

ی از کرسا نبود . اتاق خایل بود   خیی

 م ... چرا یهو رفت ... تر کردمو طعم خونمو حس کردلبمو 

 کرسا ::::::::::: 

نفس عمیق کشیدم و هوای تازه جنگل عطر تن تی تی رو تو ریه 

 هام رقیق کرد 

لمس دستش ... طعم خونش و آه آرومش باعث شده بود یه 

لم خارج شه   لحظه همه چ  از کنیی

 اگه ترکش نمیکردم ... صد درصد تا االن ... 

رج هم نکنم . داشتم حساتی خا رسمو تکون دادم تا بهش فکر 

ل میشدم.   از کنیی

ن امروز تی جفت کامل من از   نظر من هیچ مشکیل نبود همی 

 بشه ... 

 اما میدونستم تی حاضن نیست امروز با من تا آخرش بیاد ...  
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 میدونستم نیمه راه ازم میخواد ادامه ندم 

یل روش  نداشتم  نیمه رایه که من دیگه کنیی

 کشیدم دوباره نفس عمیق  

باید صیی کنم ... انقدر صیی کنم تا زماتن که تی ... تا آخر این راه 

 همراه من باشه ... 

 برای تی امروز اتفاق بیفته ... ممکنه فردا ... 
ی

ممکن این آمادگ

 یا شاید خییل دیر ... 

 اما من باید صیی میکردم ... 

ی که عطر تن تی ...  ن  هر بار مشکل ترش میکرد صیی ... چی 

 تم تو اتاقم . گشبر 

 با دیدنم گفت . تی شوکه رو تخت نشسته بود 

 چ  شد یهو ؟  -

مهم نیست ... میخوای برگردیم کتابخونه و بافی افرادو معرفن  -

 کنم بهت ؟

 متعجب نگاهم کرد و پرسید 
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 چرا یهو وسط بوسیدن من غیب شدی و منو  -
ی

نمیخوای بگ

 تو اون حال رها کردی ؟ 

 هم رفته بود حاال اخم هاش تو 

صورتش چنان با نمک شده بود که به جای اینکه بخوام 

 جوابشو بدم دلم میخواست بخندم 

 اما میدونستم ازم ناراحته 

 تکیه دادم به دیوار کنار پنجره و دستامو به سینه زدم 

اگه خودش متوجه نشده بود چرا رفتم ! من چطور میتونستم 

 جاهای باریک بکشه ؟ متوجهش کنم بدون اینکه دوباره کار به

 تی تی ::::::::: 

ه به من بود. ازش ناراحت بودم .   کرسا خی 

رد انگار هیچ  چون یهو رفت و بعد هم که اومد طوری رفتار ک

ن کرسا حس بدی بهم داده  نشده ... در حایل که این مدل رفیی

 بود . 

اض کنم که کرسا گفت   خواستم دوباره اعیی

 ؟ وقنی آه کشیدی بهت چ  گفتم -
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 منتظر جوابم بود و سوایل رس تکون داد. زیر لب گفتم 

 ... دیگه نمیتونم جلو   -
ی

گفنی اگه دوباره از این آه های  داغ بگ

م ؟! خو   دمو بگی 

 کرسا آروم رس تکون داد و گفت 

 خب ؟!...  -

 متوجه نشده بودم چه ربیط داشت 

ی بگم که یهو ...  ن  خواستم چی 

 تی تی .. 
ی

 . خدای من اوه ... چقدر تو خنگ

نگاهمو از کرسا که حاال به وضوح داشت به گیچی من لبخند 

ه شدم به دستام د گرفتمو خی  ن  می 

 کرسا آروم گفت 

 من تو گیج نیسنی  از نظر  -

 وای ... همینو کم داشتم ... حاال ذهنمم خونده بود

 کرسا دوباره خندید

ن دستم گرفتمو گفتم  رسمو بی 

 میشه دو دقیقه ذهنمو نخوتن .  -
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ه شدم بهش که به حالت تسلیم دستشو باال گرفت و گفت   خی 

 راحت باش...  -

 اینو گفتو برگشت سمت مبل و نشست

 نمیخونم راحت فکر کنفکرتو  -

 پوفن کردم و دراز کشیدم 

 خدای من . همه چ  اینجا سخت تره . 

ن های جدیده .   اما پر از هیجان و چی 

 اینو نمیخواستم ؟
ی

 مگه تو زندگ

 نبودم . ل هیجان مگه دنبا

دم؟  ن  اینم هیجان . پس چرا جا می 

 نفس عمیق کشیدم و به کرسا فکر کردم

 ... اما خب آره ... من هیجان میخواستم 

 احساس میکنم هیجان بودن کنار کرسا  ... 

 خارج از تحمل منه ... 

 در واقع بیشیی از انتظار و خواست منه ... 
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 . مل میکردمانگار تو آرزو کردن ... باید دقیق تر ع

با این وجود حاال با وجود اینهمه هیجان ... خدای من... کرسا 

 مه تفاوت هاش ... یه جور عجینی رفته بود زیر پوستمو با ه

 حس میکردم ... 

 

 

 یه جوراتی ...دوستش داشتم ... 

 آروم رسمو بلند کردم و به کرسا و لبخندش نگاه کردم . 

 کرسا ::::::::::::: 

داره ناخداگاه لبخند رو  یه جوراتی دوستم وقنی تو ذهنش گفت

 لبم نشست 

ن لحظه تی رسشو بلند کرد و مشکوک نگاهم کرد  همی 

 لبخندمو جمع کنم با اخم گفت  قبل از اینکه

 داری فکرمو میخوتن ؟ -

 نمیتونستم دروغ بگم 

 در شان من نبود ... 
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 اما حقیقت هم گفتنش اینجا خطر ناک بود 

ن رسی    ع لبخند  ه جدی گفتم م رو خوردم و با قیافبرای همی 

 خوب دیگه کافیه تی  -

 بلند شدمو و به سمت در رفتم 

ه بریم کتابخونه  -  قبل از اینکه وقتت تموم شه بهیی

ون   منتظر نموندم تی جواب بده و از در رفتم بی 

ون در منتظر ایستادم   اما بی 

 ام تی اومد و مشکوک نگاهم کرد . راه افتادم و هم قدم شذ باه

 یکم که رفتیم دوباره پرسید 

 فکرمو خوندی ؟ درسته ؟ -

 ؟چرا برات مهمه انقدر ؟ م -
ی

 گه میخوای به من دروغ بگ

دستشو به سینه زد و ایستاد . به اجبار ایستادم و برگشتم 

 سمتش که گفت 

تو گفنی فکرمو نمیخوتن ... راحت باشم ... پس چرا خوندی  -

 ؟

 ندم ... نخوندم ... اون لحظه نخو  -
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 اما بعدش خوندی ؟ -

 نه ... خودش اومد... چون راجب من بود  -

 و  رسی    ع پشت کرد به من ، زیر لب گفت چشم هاشو بست 

خدای من ... کرسا ... تو هیچ حریم خصویص به من نمیدی -

 ... 

به سمتش رفتم و باوشو آروم گرفتم . اما نچرخوندمش سمت 

 ازوش کشیدم و گفتم خودم و فقط نوازش وار دستمو رو ب

 من سیع خودمو میکنم ... اما تو کمکم نمیکنن ...  -

ی بگه ماکان اومد سمت ما  قبل از اینکه ن  چی 
 تی

 رسی    ع بازو تی رو ول کردم و  جدی به ماکان نگاه کردم

 ماکان اومد جلو و گفت 

ن ؟ - ن یا جدا میل میکنی   نهار آماده است قربان ... میاین رس می 

 نگاه کرد و گفتم سوایل به من تی نگران و  

 برامون بیار کتابخونه ...  -

 ماکان چشیم گفت و رفت . 
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هیمشه سیع میکردم وعده های اصیل رو کنار افراد قرص 

 بخورم . 

 نداشت 
ی

ن بارش بود و شاید آمادگ  اما بخاط این که تی اولی 

 اینبار تصمیم گرفتم تنها باشیم 

ن و مخصوصا که گردنبند امیت رو ممکن ب ود گردنش ببیین

ی به گوشش ن  برسه  چی 

هرچند خییل مشخص نبود و نگینش زیر لباسش بود . رو به 

 تی گفتم 

 بریم کتابخونه ...  -

 آروم باهام هم قدم شد و پرسید 

 منظورت چیه من کمکت نمیکنم ؟ -

وقنی تو با تموم احساساتت راجب من فکر میکنن ... ناخداگاه  -

 . فکرت به سمت من میاد.. 

 اونوقت چ  میشه؟ -

میشه من حنی وقنی قصد خوندن فکرتم ندارم ...  این باعث

 فکرتو بخونم ... 
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 اوه ... ام ... چقدر عجیبه ...  -

 چ  ؟ -

همه چ  اینجا خییل عجیبه ... اما اینکه تو میتوتن ذهن همه  -

 رو بخوتن ... از همه چ  عجیب تره 

ه بگذره ... دیگه هیچ  کم کم همه برات عادی میشه .  یکم ک  -

 یب نیست برات عج

در کتابخونه رو باز کردم و کنار ایستادم تا تی وارد شه که آروم 

 گفت 

 امیدوارم اینجوری نشه ... این تنوع رو دوست دارم .  -

 اینو تو فکرش هم خونده بودم درو بستم و گفتم 

 منم امیدوارم .  -

 یایس :::::::::::: 

 از کار بکشم دنم زد و باعث شد دست سینا بوسه آرویم رو گر 

 برگشتم سمتش که گفت 

 وقت نهاره ... بریم ؟ -

 با رس گفتم نه و رو نوک پا بلند شدم و لبشو بوسیدم 
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 خواستم جدا شم که محکم بغلم کرد و بوسه رو ادامه داد . 

ن ازم جدا شد و آروم گفتم  برای نفس گرفیی

 حاال بریم  -

 ید و کنار گوشم گفت خند

 تحملش هر روز داره سخت تر میشه  -

 آروم خندیدم و گفتم 

 چه خوب  -

ون آوردم   ار بغلش جدا شدم و دستکش هامو از دستم بی 

 سینا همچنان داشت نگاهم میکرد . 

 دستشو به سینه زد و گفت  

 چ  چه خوب ؟ -

اینکه تحملش برات سخت میشه ... چون وگرنه با این صیی  -

 ل دیگه هم جفت نمیشدیم و تحمل تو ما تا صد سا

 سینا بلند خندید . 

ون آورد و گفت   دستکش هاشو بی 

 یکم ناز کن ... دخیی انقدر هول  -
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 محکم زدم رو بازوش و گفتم 

 میخوای چنان ناز کنم که پشیمون یسی  -

اینو گفتمو به حالت قهر خواستم برم که از پشت دستش دور 

 د کمرم حلقه شد و منو تو هوایه دور چرخون

ن و گفت   گذاشت منو رو زمی 

ن رسی و شور تو ام یایس  -  شوچن کردم ... من عاشق دقیقا همی 

 از بغلش جدا شدمو براش قیافه ای در آوردم و گفتم 

-  
ی

 چ  بگ
ی

 اینو نگ

 به سمت قرص رفتیم که سینا گفت هر دو خندیدم و 

سم تی تی بفهمه راجب گردنبند و از ما ناراحت  - یایس ... مییی

 .  شه

س از تو ناراحت نمیشه ...  -  نیی

 اما از تو حتما ناراحت میشه .  -

نم تو رسش و میگم بچسب به جفتت دخیی ...  - ن  منم می 

پشت  منتظر بودم سینا لبخند بزنه که یهو منو بغل کرد و کشید 

 ستون مخقن کرد 
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با انگشتش رو لبم ساکتم کرد و با چشم هاش به راهرو اشاره 

 کرد 

 ا در حال حرکت بودن و یگ گفت با سینن غذدوتا دخیی 

 اگه بفهمن... شک نکن هر دو تامون رو میکشه ...  -

ن اونا سینا آروم گفت   با رفیی

غذا  مشکوکن ... میتوتن تبدیل یسی بری ببینن برای گ دارن -

ن؟  مییی

 به ما چه سینا ؟ دردرس نشه !  -

 برو یایس ... زود باش ...  -

سه وقنی میخوام به کرسا    میگه نه کمک کنم سینا مییی

 حاال که تو قرص فضویل باید بکنم شجاع میشه میگه برو 

ن اگه بفهمن هر دوشونو میکشن !   درسته گفیی

ی تو غذاها بود ن  اما دلیل نداشت این یعنن چی 

دن شاید  ن ن راجب یه خرابکاری دیگه حرف می   داشیی

ن ؟  تازه برای گ میتونستم غذا بیی

ن غذا میخورد ... کرسا که همیشه رس م  ی 
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 بدیل شدمو مماس سقف پشت رسشون رفتم 

 پشت هر چراغن مکث میکردم و خودمو مخقن میکردم 

 تو راهرو پیچیدن 

 خواستم بیخیال شم و برگردم که دیدم سینا با اخم ایستاده 

 چقدر پیگی  شده بود حاال ... 

 شکلیک براش در آوردمو گفتم 

ی نباشه من میدونمو تو  - ن  اگه چی 

 با رس بهم اشاره کرد برو زودتر 

پشت در کتابخونه کرسا  رسی    ع پیچیدم تو راهرو که دیدم هر دو 

 ایستاد 

 . باز کرد  در زدن و کرسا در رو 

 اوه ... قضیه جدا مشکوک بود 

وارد شدن و سینن غذارو بردن داخل که رسی    ع پشت در ظاهر 

 شدم

 قبل از اینکه کرسا بخواد درو ببنده گفتم 

 . ان .. قرب -
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 کرسا متعجب نگاهم کرد و گفت 

ی شده یایس ؟ - ن  چی 

ن جلو تی تی  که گفتم  ن رو می 
 دخیی ها سینن رو گذاشیی

سم اون -  غذا ها مشکیل داشته باشن  مییی

 سینا هم خودشو رسوند و آروم کنار کرسا گفت 

ن اگه بفهمن شک نکن هر دو تامون رو میکشه -  تو راهرو میگفیی

 نگاه کرد  م رفتو به دخیی ها کرسا اخم هاش تو ه

ن رو یم چیدن، تی تی سوایل به ما نگاه   ها می 
در حایل که دخیی

 یم کرد

 چکار میکنه . منتظر بودم ببینم کرسا 

ه .   اگه غذاها مشکیل نداشته باشن آبرو منو سینا می 

ی باشه و ما فهمیده باشیم ...  ن  اما اگه چی 

 میشه یه موفقیت بزرگ ... 

 ر رو بستد بریم تو و دکرسا اشاره کر 

ن سمت ما  تعجبو تو . دخیی ها کارشون تموم شد و برگشیی

 نگاهشون میشد دید از دیدن ما 
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 کرسا دست هاشو به سینه زد و گفت 

 لیوان های نوشیدتن رو بردارین  -

دخیی ها رنگشون پرید و شوکه به کرسا نگاه کردن . کرسا اینبار 

 محکم تر گفت 

 نشنیدین چ  گفتم ؟ -

ن  ن و لیوان هارو برداشیی  هر دو رسی    ع برگشیی

صورت تی تی نگران تر از دخیی ها بود . انگار کیس که مورد 

خشم کرسا بود ، اون بود . نگاهش رو من افتاد و آروم لب زد 

 چ  شده 

 به نشونه نمیدونم شونه تکون دادم که کرسا گفت 

 حاال هر دو از این نوشیدتن بخورین ...  -

ا که از ن وم و یه لحظه تبدیل شدن و هر کدژاد من بودن تدخیی

 به سمنی پرواز کردن . 

 اما کرسا تو چشم به هم زدتن هر دو تو مشتش گرفت 

ا جیغ زدن   دخیی
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ن لحظه تی تی هم  جیغ زد و جلو چشم هاشو گرفتو با  همی 

 التماس گفت 

 نکششون کرسا ... نکش -

فقط شوکه به التماس دخیی ها هم تو اتاق پیچید و من و سینا 

 داد زد  کرسا بلند صحنه نگاه میکردیم . 

 همه ساکت .  -

ا  سکوت سنگینن تو اتاق بلند شد و فقط صدای حق حق دخیی

 تو مشت کرسا شنیده میشد 

 تی تی رسشو بلند کرد و دستشو از رو صورتش برداشت 

 س بود خیتمام صورتش از اشک 

 .  باورم نمیشد به این رسعت انقدر گریه کرده باشه

 اونم برای دوتا خیانت کار .  

 

ای تو مشتش گفت   کرسا رو به دخیی

ن مسموم کردن من چه مجزاتی داره  -  میدونی 

 یکیشون با هق هق گفت 
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ما نمیخواستیم شمارو مسموم کنیم قربان ... فقط معجون  -

 عشق بود 

 با این حرفش شوکه به سینا نگاه کردم که دخیی دیگه گفت 

ره .. قربان گفت این  - این دخیی . فقط برای اینکه معجون تی ضن

مجبور بشه بمونه و دوباره همه جا یخبندون نشه ...اینکا رو 

 کردیم

 نمیدونستم باید بخندم یا ناراحت باشم 

 تی تی هم شوکه بود . 

 اما کرسا همچنان اخم هاش تو هم بود و گفت 

ود و هیچ فرفی تو این عمل نیست ... این کارتون غی  قانوتن ب -

 مجازات داره ... 

 تی تی بلند شدو رفت سمت کرسا آروم گفت 

 کرسا ... اونا ...   -

 اما کرسا با اخم به تی تی نگاه کرد و گفت 

 اونا مجازات میشن برای کاری که کردن ...  -

 لحظه بعد کرسا دیگه تو اتاق نبود . 
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 تی تی با چشم های اشگ به من نگاه کرد و گفت 

 که اون گفت اه کردم  ه ؟ به سینا نگچکارشون میکن -

 نگراننباش کرسا عادله ووو در حد خودشون مجازات میشن  -

ن  -  اما اونا که هدف بدی نداشیی

 با این حرف تی تی خندیدم و گفتم 

ن معجون عشق به خورد تو و کرسا بدن ... اونوقت  - میخواسیی

ن ؟   هدف بدی نداشیی
ی

 میگ

 تی تی رسخ شد و گفت 

ن من بمونم ینه میخواسمنظورم ا - .. که من .. خودم قراره ... یی

ن   بمونم ... هدف بدی نداشیی

 سینا گفت 

معجون عشق یه جور جادوئه ... مثل این میمونه با جادو  -

؟ ممکن بود  ن ن چکار کین ن ... میفهیم میخواسیی مجنونت کین

ن و جلو اونا...   همینجا تو و کرسا لخت شی 

 و گرفت تی جیغ خفه ای کشید و جلو دهنش

 د و من زدم زیر خنده سینا ادامه ندا
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ن لحظه کرسا رسید و همه زود خودمون رو جمع و جور  اما همی 

 کردیم 

 کرسا به ما نگاه کرد و گفت 

ون دوران تنبیه شما مریس که خیی دادین ... بخاطر این کارت -

 نصف میشه 

 تی تی ::::::::::: 

ن و منو   ون رفیی  کرسا تنها شدیم یایس و سینا با خوشحایل بی 

ا دقیق نگاهم کرد و گفت   کرسی

 میشه بدونم چرا انقدر رسی    ع گریه کردی ؟ -

ن انداختم و گفتم   با خجالت رسمو پائی 

ون داد  - فکر کردم میخوای بکشیشون ..کرسا نفسشو کالفه بی 

 و اومد کنارم رو کاناپه نشست 

 بشینم تو بغلش و گفت  دستمو کشید تا 

تورو بکشه ... اما کشتم چون میخواست   تی ... من زیبارو  -

 اینارو که نمیکشتم ... 

ی نگفتم  ن  تو بغلش معذب بودم . لبمو گاز گرفتمو چی 
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ن بار بود اینجوری تو بغلش نشسته بودم و مغزم از گرمای  اولی 

 تنش تمرکز نداشت 

 نه و گفت کرسا رسشو کج کرد تا بهیی صورتمو ببی

 تی ؟ -

 معذرت میخوام ...  -

رد و تکیه دادد به کاناپه اما هنوز نگاهش رو من بود و  کپوفن 

 گفت 

 چرا فکرت خالیه  -

چشم هامو بهم فشار دادم و سیع کردم همچنان فکرمو خایل 

نگه دارم . نمیخواستم حیس که تو بغلش بهم دست میداد رو 

 بفهمه 

 کرسا تو گلوخندید و گفت   

 چرا ؟ -

 و کنارش نشستم خدای من ... رسی    ع از بغلش بلند شد 

 خوشبختانه مخالفت نکرد و رسی    ع گفتم 
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کرسا ... حریم خصویص ... خواهش میکنم از تو ذهنمن بیا   -

ون   بی 

 شونه ای تکون داد و گفت 

ه به سواالم جواب بدی  -  باشه ... پس خودت بهیی

 چه سوایل ؟  -

 لبخند مغرورانه ای زد و گفت 

 تو بغلم چه حیس داشنی ؟ -

سید تی خیال نمیشد .. کرسا و خدای من .  اقعا تا به جواب نمی 

 ... 

 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

 خودت چ  فکر میکنن ؟ -

 خندید و گفت 

 من ترجیح میدم تو  فکر کنن و من فکرتو بخونم ...  -

 محو خنده اش بودم . 

 قنی اینجوری میخندید انگار خییل آشنا تر بود . و 

 نبود ... نیافتنن دیگه اون آدم رسد و قدرتمند دست 
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 اصال نفهمیدم زمان چطوری گذشت 

نهار لذیذی بود و باورش سخت بود کرسا میتونه مثل ما شوچن 

 کنه و بخنده ... 

 راجب خاندانش گفت برام گفت ... 

 ای دنیاش بسازه ... راجب آینده ای که دوست داره بر 

ون نگاه کردم و نور رسخ غروب رو دیدم باورم  وقنی به بی 

 د اینهمه مدته اینجا بودم . نمیش

 کرسا اومد کنارم ایستاد و گفت 

 هنوز وقت داری ...  -

چطوریه که هر بار من میام اینجا زمان شما با ما یکیه ... اما  -

م  ... اما روز بعد اینجا خییل جلو ترهدنیای خودمون ... وقنی می 

 ... باز زمان هامون مثل همه ... 

 وم توبغلش کشید و گفت دستش رو کمرم نشستو منو آر 

ن زمان ها هم مثل هم میگذره -  دنیای ما موازیه ... برای همی 

... اما وقنی کیس وارد دنیای دیگه ای میشه ... با توجه به 

 تفاوت قدرتی که دنیا ها دارن زمان براش میگذره ... 

 اوه ... یعنن شما از ما قوی ترین ؟ -
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 از نظر جادوتی آره ...  -

 ام کامل اینجا بمونم چ  ؟ اگه من بخو آها ...  -

 کرسا موهامو بوسید و آروم گفت 

ی و بموتن ... تو جفت من مییسی و  - وقنی تو تصمیمتو بگی 

 اونوقت ... یگ از ما مییسی ... 

نمیدونم از شنیدن کلمه جفت بود ... یا از گرمای بدن کرسا که 

 کل تنم گرم شد 

 آروم پرسیدم 

 ؟دست بیارم م جادوتی بممکنه من -

 کرسا آروم خندید و گفت 

 کرسا آروم خندید و گفت 

 پس اون کتابو کامل نخوندی ...  -

 رسمو برگردوندم و سوایل نگاهش کردم 

 صورتمون خییل نزدیک بود 

 رسشو خم کرد و این فاصله رو کمیی کرد . مماس لبم گفت 

 تو بخیسی از قدرت های منو بدست میاری  -
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ینه لب هاش رو لبم نشست تو ذهنم بشینکه حرفش قبل از ا

 و فکرمو خایل کرد . 

 آروم منو تو بغلش چرخوندو بوسه رو عمیق تر کرد . 

 تمام وجودم حاال تی تاب شده بود و ذهنم دیگه کار نمیکرد 

د   ناخداگاه دستم تو موهاش فرو رفت و کرسا منو به خودش فرسی

ن تر رفت و  ی کهدستش اینبار از کمرم پائی  ن  بینمون حس از چی 

 کردم قلبم یه لحظه ریخت 

 رسی    ع خودمو عقب کشیدم و نفس گرفتم 

 نه ... من نمیتونم ادامه بدم ... 

حس گناه تو کل وجودم نشست و با دیدن چشم های ناراحت 

ن انداختم   کرسا رسمو پائی 

 آروم پرسید 

؟ -  چرا نمیتوتن

 رسی    ع گفتم 

 ...   بزرگ شدمهنگ متفاوتی احساس گناه میکنم ... من تو فر  -

 اومد سمتم. چونه ام رو گرفت و رسمو بلند کرد 
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 به من نگاه کن تی  -

ن تر شد از این نگاه . کرسا گفت   نگاهش کردم . اما دلم غمگی 

از بوسیدن من احساس گناه میکنن ؟ اما این بوسه که از رو  -

 شهوت نیست ... 

 .. نه ... نه ... از بوسیدنمون احساس گناه نمیکنم .  -

... نگاهم تو چشم نمیدونستم حسمو چطور بگم تا متوجه شه 

 هاش چرخید و گفتم 

ه خودت ذهنمو بخوتن ...  -  حاال فکر کنم بهیی

ن زمان جنگل بیگ   :::::::: همی 

 اردوان :::::::: 

 دور تا دور خونه چرخیدیم . 

آخرین خونه روستا بود ... جالب بود تا حاال اینجا رو ندیده 

 بودیم . 

 ساکت و سوت و کور بود ...  یلخی

 میکرد ... بدون هیچ دردرسی 
ی

ی زندگ اینجا اگه دخیی

 میتونستیم بدزدیمش ... 
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 لند نکنمیه خونه نزدیک شدم اما سیع کردم صداتی ب

ن .   دو نفر هم ازجهات دیگه به سمت خونه رفیی

 انگار خایل بود ... 

 به سمت در خونه پرت کردم تا رس و صدا بشه و اگ
ی

ه سنگ

ون   کیس هست بیاد بی 

ی نشد ...   اما خیی

 از پله ها باال رفتم و از پنجره توخونه رو نگاه کردم  

 هیچ  ... هیچ کیس نبود ... 

ن   بچه ها هم از دو طرف اومدن و گفیی

 کیس اینجا نیست ...   -

 رستکون دادم و برگشتم تو حیاط خونه ... 

 لعننی ... موقعیت خوتی بود 

 ه باز بود نار ساختمون نیمدر کوچیک مطبخ ک

 به سمتش رفتم و داخلشو چک کردم 

 غذا بار گذاشته بودن... 

ن ...   میکین
ی

 پس اینجا زندگ
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خونه و دستمال های گلدار نشون میداد یه مونث  ن ی آشی  ن تمی 

 اینجا هست ... 

 اما یه زن به درد ما نمیخورد ... 

 ما یه دخیی باکره میخواستیم ... 

خونه خارج ن  گفتم   شدمو رو به پرسا  از آشی 

 میکنه پیداش میشه ... 
ی

 دیر یا زود هرگ اینجا زندگ

ن اطراف میمونیم ...  وقت نهار   نزدیکه... همی 

 اونام رس تکون دادن و برگشتیم تو جنگل ... 

 باکره باشه که تی دردرس 
شاید یه زن باشه ... اما ممکنه یه دخیی

 اسی  ما بشه ... 

 کرسا ::::::::: 

 ندم و تازه فهمیدم قضیه از چه قراره ... رو خو  ذهن تی 

ی که تو ذهنش بد برام س ن  خت بود هزچند درک چی 

 اما حاال بهیی دلیل این رفتار های تی رو میفهمیدم 

 فاصله بینمون رو پر کردم و گفتم 

 میفهمم فرهنگ شما چ  میگه ... اما ...  -



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

483 | P a g e  
 

 دستمو قاب صورتش کردم و گونه اش رو نوازش کردم 

د و پ ن  ست نرمش زیر دستم تمرکزمو بهم می 

 مخصوصا وقنی تی اینجوری نگاهم میکرد . 

ه به لب های نیمه بازش گفتم   خی 

اما تو دنیای ما .. یه حس ناب بدون شهوت ... هیچ حس  -

 گنایه نمیاره ... 

 خواست حرفن بزنه که دوباره بوسیدمش و ساکتش کردم 

  بود ... کافن بود ... تمام این دوری ها کافن 

 دیگه تحملم ته کشیده بود 

 یخواستم دیگه فقط بوسه آرومم نمیکرد ... بیشیی م

 مخصوصا که االن میدونستم دلییل دوری تی از من چیه ... 

ن ما نبود ...   هیچ گنایه بی 

تی مکمل من بود ... تی مال من بود ... این لمس ما هیچ گنایه 

 بود... نداشت ... ناب تر و پاک تر از هر لمیس 

 تو بغلم گرفتمشو به سمت دیوار بردمش 

ش   ن خودم و دیوار اسی   کردم و بوسمون رو شدید تر کردمبی 
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 تردیدش رو حس میکردم 

 اما دیگه نمیتونست خودشو عقب بکشه ... 

ن بودم منو هول نمیده ...   مطمیی

 همیشه خودش بود که عقب میکشید ... 

 اما دیگه نمیتونست ... 

 وزش بردم. مو دستمو زیر بلکمرشو نوازش کرد

 انگار تنش کوره آتیش بود 

 و لمس کرد حریص تر شد دستم که پوست تنش

وع به فتح تنش کرد و آرم باال رفت   رسی

 تی به موهام چنگ آرویم زد و آه خفه ای گفت 

ن بلندش کردم   کمرشو گرفتم و از رو زمی 

ود پاهاشو دور کمرم قرار دادم و حاال صورتش موازی صورتم ب

م و اینبار آه بلند تری گفت   خودمو بهش فرسی

 و دستمو رو شکمش کشیدم دوباره کمرشو نوازش کردم

 تمام وجودم تبدار شده بود و به وجد اومده بود 
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دستمو از شکمش باال تر بردم و هم زمان از لبش به سمت 

 گردنش رفتم 

لمسش تی نهایت برای لذت بخش بود و عطر موهاش وقنی 

 دی گردنش فرو کردم دیوونه کننه رسمو تو گو 

 تی تی :::::::::::: 

 فقط احساس بودم . 

ی  ن مگه یه نفر چقدر میتونه خود دار باشه ... اونم وقنی چی 

 انقدر درست و خواستنیه ... 

زش کرسا بوسه ای رو گردنم زد و هم زمان دستش شکممو نوا

 وار لمس کرد. 

 اس زیرمو کنار داد آروم دستشو باال تر برد و با رس انگشتاش لب

 از تماس دستش ناخداگاه آیه گفتم که خودمو شوکه کرد . 

 کرسا مماس گوشم گفت 

 این آه های تو آخر منو دیوونه میکنه تی ...  -

قبل از اینکه حرفن برنم هر دو دستش زیر لباسم رفت و اینبار 

 تو گلو خفه کردم. آهمو 
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د   کرسا خودشو به من فرسی

ی که حس م پاهام دور کمرش بود  ن یکردم هم زمانی  از و از چی 

ن و ترس میشدم .   خواسیی

 و الله گوشمو مکید فشار دستاش رو تنم بیشیی شد 

 یه دستش به سمت کمر شلوارم رفت 

 باید جلوشو میگرفتم . میدونستم باید این کارو کنم 

اما نمیتونستم ... دکمه شلوارم باز شد و دستش رو شکمم 

 دوباره حرکن کرد 

ن رفت و من ناخداگاه خودمو بیشیی بهش نبای ار به سمت پائی 

دم   فرسی

 کاری که انگار اونو هم از کوره در برد 

چون آه مردو نه و خفه ای از این حرکتم گفت و دستش وارد 

 لباس زیرم شد

ن ل  مس ساکت بمونم و آهم تو اتاق پیچید نتونستم از این اولی 

 تو رسم آشوب بود 

 انینم میجنگید ... احساسم با منطق و قو 
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 کرسا :::::::::: 

هر با که تی آه مکشید ... مثل یه موج قدرتمند منو بیشیی غرق 

 لذت تنش میکرد 

 با حس داغن تنش آه بلندی کشید که بدتر از قبل بیتابم کرد 

ون آوردم و کمر شلوارمو دست دیگه ام رو از  زیر تونیکش بی 

 باز کردم. 

 .. احساسات بهم غلبه کرده بود . 

 برایم مهم نبود تو چه حالنی هستیم ... 

 دارم چکار میکنم ... و کجاهستیم 

 فقط میخواستم ادامه بدم ... نمیتونستم این لمسو قطع کنم 

 تی ناخوناشو تو گردنم فرو کردو لب زد 

 کرسا ...   -

ن دیگه ای نگفت جز اسمم هیچ   چی 

 اما نگراتن تو صداش حس میشد ... 

ن بار تی تو . دارم چکار میکنبه خودم اومدم ..  م ... میخوام اولی 

 این حال باشه ؟
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 تو این حالت ؟ نه ...  تو کتاب خونه ... 

 لیاقت تی برای من بیشیی از این حرفاست ... 

 ر شده بودم انقدر غرق احساسات خودم بودم از ذهن تی دو 

ن بود اما  رسی    ع ذهنشو چک کردم که مثل من رساپا خواسیی

 نمیخواست ...  بیشیی از این

ن بارش تو ذهنش کامال روی سطح بود   ترس اولی 

ون آوردم   بوسه ای روی گلوش زدمو دستشو از لباسش بی 

 آروم کمرشوگرفتم وپاهاش از دور کمرم باز شد 

ن و لباسشو مرتب کر   دم گذاشتمش رو زمی 

 بعد ازش جدا شدمو تو صورتش نگاه کردم 

 ز منظم نبود گونه هاش رسخ بود و نفس کشیدنش هنو 

 زیر لب زمزمه کرد 

ه برگردم خونه  -  بهیی

 رس تکون دادم . یه قدم عقب رفتم 

 لباس خودمم مرتب کردم 
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فت ... چند   بود برگرده خونه ... چون اگه االن نمی 
واقعا بهیی

 م بود ... دقیقه دیگه رو تخت

 نفس عمیق کشیدمو دستشو گرفتم 

 تی تی :::::::::::: 

ی که بینم ن م نمیشد تو چشم های کرسا ون گذشته بود رو با چی 

 نگاه کنم . اگه خودش خودداری نمیکرد ...  

کرسا بدون هیچ حرفن    بودیم ... ضیعنمیدونم االن تو چه و 

خونه  ن  منو رسوند به آشی 

 اما 

ن چونه ام رو تو دستش گرفت و گفت   قبل از رفیی

نم ...  - ن  شب میام بهت رس می 

 رسی    ع گفتم 

ن ... نمشب بابا این -  یشه ... ا هسیی

 لبخندی زد و بدون اینکه جواتی بهم بده غیب شد 

 با رفتنش انگار کل خونه رو تنهاتی گرفت ... 

ه شدم به شعله آتیش اجاق نشست  م کنار تنور و خی 
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 ناخداگاه دستمو رو گردنم کشیدم 

 انگار رد لب های کرسا هنوز داغ بود ... 

یم و حنی با فکر بهش هم دیر یا زود میدونستم تا آخرش می  

 یخت ... دلم می  

 هنوز تو افکار خودم بودم که صدای بابا اینا بلند شد 

خ ن  ونه و گفت تورج رسشو آورد تو آشی 

 هوا بارونیه ... ما زود اومدیم ... نهار آماده است ؟ -

 اردوان :::::::::: 

ه شدم  خونه به سمت ایوون رفت خی  ن ی که از تو آشی 
 به دخیی

 اینجا کشیک دادیم ... م مدت ما تما

 این دخیی گ پیداش شده بود که ما ندیدیم ؟! 

 بود  پدر و برادر هاش اومده بودن و هوا حساتی گرفته

 با این وجود نمیشد ول کنیم بریم ... 

 فرداشب ماه خونه ... ما به این دخیی احتیاج داریم ... 

 همه خونه های روستارو چک کرده بودیم . 

 شانس ما بود ... تنها این دخیی 
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 کرسا :::::::::::: 

 برگشتم قرص ... اما حس و حال هیچ کاری نداشتم . 

 کیل کار عقب مونده داشتم ... 

 اما نبودن تی پیشم رو اعصابم بود 

حاال که این گردنبندو داشت ... حاال که پیوند بینمون نصفه 

 ایجاد شده بود ... 

ل همه چ  سخت تر بود ... اما ح داقل خیالم راحت بود کنیی

 یم افتاد ... براش اتفافی ن

م شدم و به حلقه نامه های روی م م نگاه کردم . وارد دفیی ن  ی 

ه تا شب اینارو تموم کنم که باز بتونم پیش تی وقت  بهیی

 بگذرونم 

 با فکر به شب دوباره تی تاب شدم. 

 چطور من به این روز افتادم ... 

تو کتابخونه فکر کردم  رو صندلیم نشستمو به یه ساعت قبل

 . 

 چقدر لمس تنش خواستنن بود ... 
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 م . دست بردم تو موهام و چشم هامو بست

 امشب اگه بتونم پیشش میمونم ... 

 تی تی :::::::::: 

 بعد از نهار بارون گرفت 

ن ...   از اون بارون هاتی که انگار سقف آسمون میخواد بیاد پائی 

 دل تنگ کرسا شده بودم .  دلم گرفته بود ... هنوز هیچ  نشده

 این بارون هم همه چ  رو دلگی  تر کرده بود 

ه بودم که کنار بخاری لبه پنجر  ون خی  ه نشسته بودم و به بی 

 بابا گفت 

یم برا فروش  -  فردا اگه هوا خوب بود یه بخیسی از محصولو بیی

 تورج رس تکون داد و تیام گفت 

م خونه خاله تی تی  -  ؟  میخوای تورو هم بیی

 رسی    ع گفتم 

 نه ...  -

ن خونه  ن سمتم . چون همیشه از رفیی با این جوابم همه برگشیی

 خاله استقبال میکردم . زود گفتم 
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م ... بعد برم خونشون با  - ن ینن بی  نه فردا میخوام ... ام ... شی 

م   خودم بیی

 تورج خندید و گفت 

 نمیخواد آخرین باری که پخنی همه مریض شدیم  -

 ت کردم که بابا گفبهش نگاه   اخم کردم و 

ه تا وارد شه دیگه ...  - ن  بالخره باید چند بار بی 

 به حالت قهر برگشتم سمت پنجره که تیام دوباره گفت 

مت خونه  - ن ... بعد از ظهر خواسنی مییی ینیت رو بی  باشه شی 

 خاله... 

 باشه ای گفتمو بحثو ادامه ندادم . 

اینجوری برنامه هام بهم  من میخواستم فردا برم پیش کرسا ... 

یخت و دوست نداشتم . م  ی 

رسمو تکیه دادم به پنجره و امروز رو مرور کردم . با یاد آوری 

 لمس دستش تمام تنم داغ شد و قلبم تند تر زد 

یه حس ذوق برای تجرب دوباره این لمس و یه تریس از اینکه 

 ممکنه اشتباه کنم تو وجودم بود 
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ن    لذت بخش بود ترکیب این ترس و خواسیی

ن ...  ن رس زمی   بخاطر بارون بابا اینا دیگه نرفیی

تا شب همه تو خونه بودیم و تیام خودش برامون شام درست 

 کرد 

 منتظر بدم کرسا بیاد 

 نمیدونستم بخاطر این بارون میاد یا نه 

 شب بود که رختخواب انداختیم  10ساعت 

از رختخواب  منم رفتم تو اتاق خودم و رو تخت که حاال خایل

 دراز کشیدم .  بود 

 تورج اومد پیشمو گفت 

 امشب رسده بیا اتاق اصیل بخواب  -

 لحافم گرمه ... اونجا خییل گرمم میشه ...  -

 شونه باال انداخت و رفت 

فتم میچسبیدم به بخاری   اگه بخاطر کرسا نبود می 

دوست داشتم بتونم راحت چون کرسا قرار بود بیاد اینجا اما 

 صحبت کنم  باهاش
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زیر پتو کز کردم و منتظر کرسا بودم . اما نفهمیدم گ خوابم برد 

 . 

 کرسا ::::::::: 

 تو اتاق تی ظاهر شدم . 

 خوابیده بود . با موهای پریشون دورش . 

نتونستم ... پاهام با من اما ... خواستم بیدارش نکنم و برگردم 

پشتش و  همرایه نمیکرد . کل وجودم اینجا بود  . آروم رفتم

پتوش قرار گرفتم .هوم آرویم گفت اما بیدار نشد . از پشت  زیر 

 بغلش کردم و موهاشو نفس عمیق کشیدم که زیر لب گفت 

 کرسا ...   -

ی نگفتمو دستمو نوازش وار رو شکمش کشیدم  ن  چی 

 آه آرویم گفت اما یهو خشک شدو با شوک برگشت سمت من 

 گفت   صورتش چند ساننی صورتم بود ... با بهت

 ا! کرس   -

 لبشو نرم بوسیدمو دستمو رو کمرش کشیدم . 

 از لبش جدا شدمو گفتم 
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چه زود خوابیدی ... البته خواستم بیدارت نکنم ... اما نشد  -

 ... 

در حایل که دستم نوازش وار رو تنش حرکت میکرد گونه های 

 تی نرم نرم رسخ شد و گفت 

 نفهمیدم چطور خوابم برد ...   -

 رفتم و چرخیدم کامل روش لبش به سمت دوباره 

 یادم رفت چ  میخواستم بگم . 

 دوباره لمس بدنش منو جادو کرده بود . 

 لب هاشو بوسیدمو دستم بلوزشو آروم باال داد 

 با صدای برادرش خشک شدم 

 بیداری تی تی ؟ -

 تی تی :::::::::: 

 دستم تو موهای کرسا بود که تورج صدام کرد 

 ا رسی    ع از روم کنار رفت خشک شدیم و کرس یه لحظه هر دو 

ن   میدونستم کرسا رو نمیبیین

 اما منو که میدیدن ! 
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مثل یه احمق در حال بوسیدن هیچ بودم و دستام تو هوا بود 

 . 

ن لحظه تورج رسید جلو در اتاقم   نشستم رو تخت و تو همی 

 چرا جواب نمیدی؟ -

 خواب بودم .  -

قو میشه اینجا ... یا بخاری این اتابابا میگه بیا اینور ... رسدت  -

 رو روشن کن ... 

 رسد ؟ داشتم تو آتیش میسوختم 

 کرسا  گفت 

 بگو بخاری رو روشن میکنن  -

 اما گفتم 

 ... رسدم بشه بخاری رو روشن میکنم .  رسدم نیست جدا  -

 تورج تکیه داد به در و گفت 

ینن ؟ - ؟ قهر که نکردی بخاطر قضیه شی   خوتی

 تم خندیدمو گف

ا قهر کنم ؟  - ن  نه بابا ... من با این چی 
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 اونم خندید و گفت 

خوبه ... پس رسدت شد بخاری رو روشن کن. االن رسما  -

ن فینن مییسی   بخوری تا عید فی 

 کلیک براش در آوردم و گفتم ش

ن فینن خودتی  -  فی 

ی گفت و با خنده رفت   شب بخی 

 بغلش و گفت  کرسا دستش نرم زیر بلوزم خزید و منو کشید تو 

ن فینن ؟ یعنن  -  چ  اونوقت ؟ فی 

 خواستم جواب بدم اما لبشو گذاشت رو گردنم . 

دم تا آه نکم .   رسی    ع لب هامو بهم فرسی

 چکار میکنیم . نمیفهمیدم داریم 

درسته بابا اینا کرسا رو نمیدیدن . اما این واقعیت که من با یه 

 میشد پرس غریبه تو اتاق کناری رو تخت بودم که عوض ن

 کرسا دست از بوسیدن گردنم برداشت و آروم گفت

 بهش فکر نکن تی ...  -

 فکر نکنم؟ مگه میشد ؟ 
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ن و گفت   دستشو  آروم  از کمرم برد پائی 

 ... ... به لمس من فکر کن میشه  -

ن  با تماس دستش و پاهام واقعا ذهنم جز به لمس کرسا به چی 

 دیگه فکر نمیکرد . 

 کرسا :::::::::: 

 دنش دوتا دنیای جدا بودن  و بذهن تی 

بدنش هر لحظه وتی تاب ترم میکرد اما نگراتن های ذهنش 

 جلومو میگرفت 

اگاه باعث با تماس دستم و پاش آه تب داری گفت که نا خد

م   شد گردنشو گار بگی 

نفهمیدم گ دندونام پوست نرمشو پاره کرد و داغن خونش 

 گلومو تازه کرد 

ز خون تی ... نمو باال برده بود و جاین ذهن خوتن ها تب خو 

 هیچ خون دیگه ای بهم جواب نمیداد. 

فقط این خون ناب بود که وجودمو بدون درد و عذاب تازه 

 میکرد 

 و گرمای تنش تکون دادم دستمو آروم ت
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ون آوردمو جای  آه بلند تری گفت که دندونامو از بدنش بی 

 گازمو زبون کشیدم 

 زخمش بسته شد ... 

ن ب  از جاتی جز لبش خون خورده بودم ... ار بود اولی 

 حاال دلم میخواست همه جای بدنشو امتحان کنم . 

قرار تی از حال نرفته بود و شاید بخاطر حالنی بود که توش 

 داشتیم. 

زیر گلوشو بوسیدم تو تاریک و روشن اتاق میخواستم بدنشو 

 ببینم 

 لمسش کافن نبود ... 

 تی تی :::::::::: 

ی ته ن د بسه ... اما مهم نبود ... ذهنم فریا یه چی  ن  د می 

ن تر رفت   بوسه های کرسا از گردنم پائی 

 وقنی از کتفم خون خورد منتظر بودم از حال برم 

 از درد و لذتی که تو بدنم پیچید باید بیهوش میشدم 

 مثل دفعات قبل 
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ی نشد  ن  اما اینبار چی 

 شاید بخاطر موقعیتمون بود و دست های کرسا 

 نه ام کرده بود و باورم نمیشد االن کجان . ش دیوو دست ها

 از داغن لب هاش آه بلندی کشیدم که برق اتاق روشن شد 

 کرسا ::::::::: 

درست چند لحظه قبل از روشنشدن برق اتاق به خودم اومدم 

 و نزدیک شدن پدر تی رو حس کردم 

 یقه لباسشو آخرین لحظه مرتب کردم و از روش غیب شدم 

 ه ای ... ایط احمقانچه تی احتی

 اونم از من ... 

 بچه ذوق زده معلوم نبود دارم چکار میکنم مثل یه پرس 

گوشه اتاق ایستادم و دیدم تی با شوک و بهت به باباش تو قاب 

ه شد   در خی 

 خواب بد میدیدی تی تی ؟ -

 نه... ام ... آره ...  -

 گونه های گل انداخته تی و اخم پدرش ترکیب خوتی نبود 
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فتم تو ذهن پد  منو ببخشه اما باید می 
 رش ... امیدوارم تی

 تی تی :::::::::: 

 و خجالت بود 
ی

مندگ  تمام وجودم پر از رسی

 بابا با اخم نگاهم کرد 

 حق داشت هر فکری کنه . صدای آهم رو حتما شنیده بود 

م   دلم میخواست بمی 

ن   یا آب شم برم تو زمی 

 خیال گفت اما یهو اخم های بابا باز شد و بی

م  -  خوب بخواتی  دخیی

اینو گفت و برق رو خواموش کردو رفت با تعجب به کرسا که 

 گوشه اتاق ایستاده بود نگاه کردم . 

 لبخند تی گنایه زد و اومد سمتم

 مجبور بودم تی ... حاال برو انور تر -

 کنارم رو تخت دراز کشید و پرسیدم 

 آروم بغلم کرد که پرسیدم

 ی؟و چکار کرددقیقا بابام -
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 یه چند ثانیه ذهنشو پاک کردم .  -

 چرکیدم سمتشبا شوک

 ذهن بابارو پاک کردی؟ -

 فقط چند لحظه ... جاتی گه تورو تو حالت ...  -

 رسی    ع دستمو بردم رو لبش و گفتم 

 فهمیدم ... فهمیدم ...  -

تو گلو خندید و دستمو بوسید . خجالت کشیدمو دستمو 

 برداشتم 

 :: کرسا :::::::: 

ن انداخت. تی تی   لبشو گاز گرفت و رسشو پائی 

تو ذهنش میخوندم که داره به چند دقیقه پیشمون فکر میکنه 

 . 

فکرش انقدر برام لذت بخش بود که دوست داشتم دوباره 

وع کنم   رسی

اما نه وقنی برام مونده بود . نه اینجا میتونستم تا آخرش برم 

 ... 
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ن بار تی تی باید با مراسم مخصو   ص بود ... اولی 

 پیشونیشو بوسیدم. تو بغلم گرفتمش و گفتم

... منم باید برگردم ...  - ه بخواتی
 بهیی

؟ -  نمیشه شبو بموتن

 خندیدمو گفتم

ن االن هم زید موندم. فردا میام دنبالت -  همی 

ه .   تو رسش پر از فکر بود . میدونستم اینجوری توابش نمییی

 آروم کردم .  بوسه ای روی موهاش کاشتم و اینبار ذهنشم

ازش مدا شدم و به صورت آرومش که دیگه کامال خواب بود 

 نگاه کردم . حاال میتونستم با خیال راحت برم... 

 تی تی ::::::::: 

 با صدای تورج بیدار شدم . 

 خییل خوب خوابیده بودم . 

وتی تو کل نفامیدم دیشب کرسا گ رفت . اما حس خییل خ

لباس گرم پوشیدم و رفتم وجودم بود . رسی    ع و پر انرژی 

خونه  ن  آشی 
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ن   صبحانه بابا اینارو دادم و وسایل نهار رو آماده کردم و رفیی

 هوای تازه بعد از بارون ذوقمو برای دیدن کرسا بیشیی میکرد . 

خونه بودم که سایه ای جلو در ایستاد  ن  تو آشی 

ی  ن ن که با دیدن قامت یه رسی    ع برگشتم تا ببینم چی  جا گذاشیی

 خشک شدم مرد غریبه

 ضد نور ایستاده بود و صورتشو نمیدیدم ... 

 فقط بزرگیش قابل تصور نبود 

 به سمتم اومد و من فقط عقب رفتم . 

خونه قرار گرفت و حاال شناختمش ...  ن  تو نور آشی 

 من این مردو دیده بودم ... 

 هموتن که تو جنگل با اسب بود ... 

ی کشتم تا باتما ن هاش از خودم دفاع م بدنم یخ شد ... دنیال چی 

 کنم. 

 لبخند کریچ زد و دستش به سمتم اومد 

س کوچولو ...  -  نیی
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ه که ماهیتابه کنارمو برداشتمو باهاش  خواست بازومو بگی 

 بهش حمله کردم 

به دستمو دفع کردو با دست دیگه مایه  اما با ساعد دستش ضن

خونه تابه رو ازم گرفت و پ ن  ت کرد تو آشی 

 رت کردم سمتش تن که پشتم بود رو پعقب تر رفتم و استکا

 اونم با دستش پس زد و پوزخند زد 

ه ؟ - ا جلو منو بگی  ن  تو که فکر نمیکنن این چی 

ی نبود  ن  دستم پشتم چرخید ... دیگه چی 

 رسی    ع چرخیدم و به سمت پله های پشت بوم دوئیدم 

 اما موهامو از پشت گرفتو کشید 

 جیغ بلندی زدمو تقال کردم 

 به سمت در کشید و گفت  ندید و منو اما بلند خ

 هیچکس این اطراف نیست به دادت برسه کوچولو ...  -

 چنگ زدم به وسیله ها ... اما تی فایده بود ... 

به سنگینن که به رسم خورد همه جا سیاه شد ...   با ضن

 ::: کرسا ::::::::: 
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 تمام دیشب بیدار بودم . 

 د ... نمیتونستم بخوابم ... آرامشم ازم دور بو 

باید با خودم میاوردمش اینجا ... میتونستم صبح برش گردونم 

 ... 

 نه ... باید کارو یه رسه میکردم ... 

 من تی رو کامل کنار خودم میخوام . 

 خواستم یایس و سینا رو بفرستم دنبالش ... 

 قدر من از قلمرو خارج شم ... خوب نبود ان

 اما طاقت نیاوردم و زود تر از همیشه خودم رفتم . 

خونه ظاهر شدم ...  ن  تو آشی 

ی که حس کردم بوی عجیب دود بود ...  ن ن چی   اولی 

 دودی که میدونستم از یه آتیش طبییع نیست ... 

ی از تی نبود و همه جا بهم ریخته بود ...   خیی

 لیوان شکسته ... 

 ه پرت شده ... مایه تاب

 ... صندیل افتاده 
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ی طبییع نبود ...  ن  هیچ چی 

 بلند تی رو صدا کردم و به سمت خونه رفتم 

ی ازش نبود... میتونستم حس کنم که اینجا نیست ...   اما خیی

اما کجا رفته بود ... شاید مجبور شد با پدر و برادرش جاتی بره 

 و اینجارو دزد زده بود ! 

 به تی حمله کرده باشه ... یا ... نکنه کیس 

 د ها ... اونا که گفت دخیی هارو میدزدن ... اون مر 

 کالفه به اطراف نگاه کردم... بایدچکار میکردم... 

ی که میخواستمو نداشتم ...  ن  اینجا قدرت پیدا کردن چی 

 خودمو رسی    ع رسوندم به غار ... 

 باید از قرص و چشمه حقیقت چک میکردم... 

 . داشتم بتونم این دنیارو باهاش نگاه کنم هرچند شک 

 تی تی ::::::::: 

 با آتی که به صورتم پاشیده شد بهوش اومدم

 تو یه قفس بودم ... یه قفس فلزی و کثیف 

ون قفس روم آب ریخته بود داد زد   مردی که از بی 
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 بهوش اومده رئیس ... حاال چکارش کنیم ؟ -

 برو خودم میام چک میکنم ...  -

 گفت سمت صدای کالفه و تی حوصله ای که اینو   برگشتم

 یه مرد هم قد  هیکل کیس که بهم حمله کرد به سمتم اومد 

 دهن و دستمو بسته بودن . 

 در قفسو باز کرد و وارد شد 

ه آروم بایسی .  -  باز تی هوش مییسی ... پس بهیی
 اگه رام نبایسی

در قفسو پشت رس قفل کرد . خودمو کنج قفس جمع کردم که 

 ه سمتم اومد و گفت ب

 واقعا دخیی هسنی یا نه فقط میخوام ببینم  -

م یا نه ...   چ  میگفت ! ببینه دخیی

 میخواست باهام چکار کنه ! خم شد و پامو گرفت

 . جیغ زدم و تقال کردم 

فکر کردم میخواد لباسمو در بیاره که چاقوی سایه و عجینی تو 

 دستش دیدم . 

 با دست سنگینش کشیده ای بهم زد که درد تو فکم پیچید 
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 شید و رو پام نشست دوباره پامو ک

 دستای بسته ام رو تو شکمم فرو کرد و موهامو کنار داد 

با چاقوش رو گردنم رو پاره کرد و حس کردم چاقو رو روی پارگ 

 گردنم میکشه 

 انگار داشت چاقو رو با خونم خیس میکرد ... 

 اشت تار میشد و آروم بسته میشد چشم هام د

ه شد از ال به الی پیلکم دیدم که چاقو ب  اال آورد و بهش خی 

چاقوی سیایه که حاال کامال نقره ای شده بود و خون رسچن 

 ازش میچکید ... 

ی نفهمیدم ...  ن  چشم هام بسته شد و دیگه چی 

 کرسا ::::::::: 

 لعننی ... 

ی تو دنیای دیگه رو نمیتونست ن م با چشمه حقیقت هیچ چی 

 ببینم . 

 اینجوری نیم شد . 

 شتم . حس خوتی به نبود تی ندا
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درسته شاید فقط رفته بود خونه کیس ... یا با پدر و برادر هاش 

 بود ... اما ... اما نمیتونستم با این فکر آروم باشم 

 میدونستم گردنبند امیت ازش محافظت میکنه . 

 اما اون محافظت برای دنیای ما بود ... 

 برای دنیای خودشون ... هیچوقت امتحان نشده بود 

 فتم . به سمت حیاط ر 

ن تی ممکنه کجا رفته باشه .   شاید سینا و یایس میدونسیی

ن سمتم .   از دور بهشون نزدیک شدم که هر دوبرگشیی

 بدون سالم و فوت وقت گفتم 

ی نگفته بود ... ممکن تی امروز خونه نبود. اما از  - ن قبل چی 

 کجت باشه ؟

 یایس رسی    ع گفت 

 . خونه خاله اش ! خییل از خونشون دور نبود ..  -

 بیاین ... بهم نشون بدین کجاست ...  -

 به سمتم اومدن که بازو هر دو گرفتم و تو غار ظاهر شدیم . 

 وارد جنگل دنیای تی شدیم و سینا گفت 
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 دنبالم بیاین  -

 تبدیل شد و دوئید تو جنگل . ما هم پشت رسش ... 

 تی تی ::::::::::: 

 با ضعف و رس درد بیدار شدم 

 م هنوز تو اون قفس بود

ی نبود   اما از اون مرد خیی

 یه زور خودمو تکون دادم که یه نفر دوباره داد زد 

 بهوش اومده ...  ارسالن ... اینم -

این صدا خییل آشنا بود ... آره ... صدای همون مردی بود که 

 تو خونه بهم حمله کرد 

 با ترس برگشتم سمتش و لبخند چندیسی تحویلم داد و گفت 

 چطوری کوچولو ؟ -

 حاال تو نور بهیی میدیدمش... 

رنگ پوستش طبییع نبود ... یه جور تی رنگ و رو اما مایل به 

ی ب  ود ... خاکسیی

 سفیدی چشم هاش بیشیی زرد بود تا سفید و ... 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

513 | P a g e  
 

 دندوناش هم ... ترکینی از زرد و نارنچی بود ... 

اگه این مردو تو دنیای کرسا میدیدم شک نمیکردم خوناشامه 

 ... 

 نیای ما ... اما تو د

ی به قفسم کوبیده شد و از جا پریدم .  ن  چی 

رس بریده شده یه گاو بود که کنار قفسم افتاده بود و خونش 

ه کرده بود رو لباسم   رسی

 از ترس و شوک هینن گفتم که اون مرد خندید و گفت 

س ... برای شام امشبه ...  -  نیی

 چشمم به آدم های اون سمت افتاد 

 نایک کثیف و چندش بودن . همه مبه طرز وحشت

ن کردن گاو  بودن و چند تا چادور دور تا دور چند نفر در حال تمی 

 بود 

اما از اون بدتر چند قفسه دیگه ای بود که دور تا دور چادر ها 

 بود... 

 فاصله هر قفس از یگ دیگه خییل زیاد بود . 
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 طوری که نمیشد خوب داخل اونارو دید

 داد یه نفر کز کرده نشسته ... اما تو هر کدوم میشد تشخیص 

 یه دخیی دیگه مثل من ... 

با صدای خرناس مانندی برگشتم سمت همون مرد که از رو 

 که نشسته بود بلند شد و به سمت من اومد
ی

 سنگ

 با چاقوتی کهدستش بود به نرده های قفس زد و گفت 

 تو اهل اینجا نیسنی نه ؟ -

 کردم   فقط نگاهش

 خوام جواب بدم چون دهنم بسته بود ب

 از کنار قفس دور زد و اومد سمتم . 

 چاقو گذاشت زیر گردنمو گفت 

 وقنی ازت  سوال یم پرسم جواب بده .  -

 چاقو فشار داد و گفت 

 تو اهل اینجا نیسنی نه ؟  -

چطور انتظار داشت با دهن بسته بهش جواب بدم . رس تکون 

 باز کرد و هوا گرفتم  دادم که یهو دهنمو 
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 شار چاقو رسی    ع گفتم از ف

 هستم ... من مال همینجام ...  -

 دروغ نگو ...  -

 به خدا من اهل اینجام ... با من چکار دارین ؟ -

باور نمیکنم ... تو خونت با اونا فرق داره ... چیو مخقن میکنن  -

 ؟

 بازم چاقو فشار داد و سوزیسی تو گلوم حس کردم . 

ده بودو با زبونش داشت و خنم که به چاقو چسبیچاقوشو بر 

 پاک کرد و گفت

 هممم... تو فرق داری  -

 تو چ  هسنی ؟ -

 ناخداگاه اینو پرسیدم که با پوزخند گفت 

 من ارباب تو ام ... همینو بدوتن کافیه ...  -

 اومد سمتم تا دهنمو ببنده باز که گفتم 

نم ... دهنمو نبند ...  - ن  من جیغ نمی 

 خوتی ... انقدر زو  -
 د رام شدی ؟اوه چه دخیی



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

516 | P a g e  
 

 با رس گفتم آره و با لتماس دوباره پرسیدم 

ن ؟ -  با من میخواین چکار کنی 

 در حایل که دوباره دهنمو میبست گفت 

س ... فردا برمیگردی خونه ات ... هیچ  هم یادت نمیاد  - نیی

 از ما ... پس دونستنش برات فایده نداره ... 

 ت ر از قبل بست و به سمت بقیه رفدهنمو محکم ت

 دستم پشتم رس شده بود و بدنم یخ زده بود 

 از ترس و شوک حنی اشک هام هم نیم اومد . 

 نمیدونستم ساعت چنده ... 

 نمیدونستم کیس فهمیده دزدیده شدم یا نه ؟! 

 کرسا ... کرسا بیاد و ببینه من نیستم چ  فکر میکنه ؟

 کاش بیاد دنبالم . 

 . ود که میتونست منو پیدا کنه .. فقط اون ب

 کرسا :::::::::: 

ی نبود ...   خیی
 از تی

 خونه خاله اش و تقریبا نصف روستارو چک کردیم 
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ی نبود .   هیچ خیی

 کالفه برگشتیم خونه تی که هنوز خایل بود 

 یایس گفت 

ن  - ن بخونی  االن برای نهار پدرش میاد ... شاید تو ذهنش بتونی 

 تی تی کجاست ! 

 ه حرف یایس رس تکون دادم . فقط ب

 قرار باشه بیان ... ن شک داشتم اونا چو 

ی برای نهار درست نشده بود و اگه از قبل هماهنگ  ن هیچ چی 

 شده رفته باشن ... کیس حاال حاال ها اینجا نیم اومد 

 یایس نشست رو ایوون و گفت 

 شاید یهوتی تی تی رفته جاتی و نتونسته بگه  -

 سینا گفت 

ی نذاشته ؟ - ن  یادداشنی چی 

 ونه رو بگردم که یایس گفت خواستم برم خ

 .. برادرش داره میاد ... اوناش .  -
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برگشتم سمت جنگل و پرسی که با اسب به سمت ما یم اومدو 

 دیدم 

 خییل رسی    ع رسید و از اسب پیاده شد 

 داد زد 

 تی تی ... نها آماده است ؟ -

با این حرفش یایس هینن از نگراتن کشید و تمام نگراتن هام هزار 

 .  برابر شد 

 ه بودن ... دیگه شگ نداشتم ... تی رو دزدید

خونه رفت و چند لحظه بعد با وحشت  ن برادرش به سمت آشی 

ون اومد و داد زد   بی 

خونه رفت و چند لحظه بعد با وحشت  ن برادرش به سمت آشی 

ون اومد و داد زد   بی 

... تی تی ...  -  تی تی

 ل کنم رساسیمه کل خونه رو گشت ... دیگه نمیتونستم تحم

 ایستادن و تماشا کردن کمگ به ما نمیکرد 

 رو به یایس و سینا گفتم 
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باید این جنگل رو بگردیم ... تی دزدیده شده ... حدس هم  -

نم کار کیه ... باید پیداش کنیم ...  ن  می 

 سینا رس تکون داد و گفت 

 یم ؟ این جنگل خییل بزرگه ... الزمه از بقیه کمک بگی   -

میگردم ... دور تا دور غار رو شما بگردین ... بافی نه ... خودم  -

 با من 

 منتظر جواب سینا نموندم و به سمت جنگل رفتم 

 یایس ::::::::: 

 کرسا خییل رسی    ع به سمت جنگل رفت و غیب شد 

 آروم و با شوک رو به سینا گفتم 

 بود ؟ کار کیه ؟ منظور کرسا چ    -

 سینا شونه باال انداخت و گفت 

 ... شاید همونا که تی تی میگفت ...  نمیدونم -

اتی از حرف های تی تی یادم بود . اما خب ... اصال خوب 
ن یه چی 

ن یادمم نبود   به حرف هاش توجه نکرده بودم... برای همی 

 از خونه خارج شد و سوار اسبش شد 
ی

 برادر تی تی با کالفگ
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 شاید اونا زودتر از ما پیداش میکردن . 

 ما جنگلو بگردیم اونوقت دلییل نداشت 

ی بگم سینا تبدیل شد و دوئید تو اما قبل از اینکه ب ن خوام چی 

 جنگل . 

 منم پشت رسش رفتم . 

 تی تی گردنبند امیت رو داشت... 

 یعنن باز کیس میتونه بهش آسیب بزنه ؟

سیدم گردنبند امیت تواین دنیا چقدر جواب  باید از سینا میی 

 میده. 

ا بخاطر گم شدن تی تی انقدر اما هیچوقت فکر نمیکردم کرس 

 ه و کالفه بشه ... بهم ریخت

 درست داشت شبیه وقنی میشد که ... 

 مهتا مرد ... 

یش نشده باشه و پیدا شه ...  ن  چی 
 امیدوارم تی تی

 تازه داشت همه چ  خوب و آروم میشد 

 رو زیر نظر گرفتیم  ر با سینا به غار رسیدیم و محدوده دور غا
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ن ... من از باال و سینا   از روی زمی 

فتم بیشیی میفهمیدم این جنگل چقدر بزرگ و هرچقدر باال  می 

 انبوهه. 

درخت ها انقدر تو هم تنیده شده بودن که نمیشد خییل از باال 

 مطقه ای روبرریس کرد . 

 کرسا ::::::::: 

 این جنگل لعننی انگار انتها نداشت . 

ن میشدم اون افراد ی که هرچ  بیشیی میگذشت بیشیی مطمیی

 دیدیم تی رو دزدیدن . 

 ن جنگل رد جادو داشت ای

 حسش میکردم 

ن بعضن درخت ها بود کامال محسوس بود   جادو سیایه که بی 

ن  ن اطراف هسیی  شک نداشتم همی 

ردیاتی رو نمیشد تنهاتی قدم به قدم جنگلو بگردم و جادو اما 

 کنم 

 شتاینجوری فایده ندا ... نزدیک غروب بود 
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 میگرفتم کمک   باید از افرادم

کردم تا سینا و یایس   برگشتم و محدوده رو برریسبه سمت غار 

ی از اونا هم نبود .   رو پیدا کنم . اما خیی

ن دنیای خودمون .   شاید خسته شده بودن و برگشیی

 وارد غار شدم که صدای یایس رو شنیدم 

 باید به کرسا بگیم ...  -

 میدونم ... اما اول باید پیداش کنیم ...  -

ون رفتمو رو به ن  گاه شوکه هر دو پرسیدم رسی    ع بی 

 چ  پیدا کردین ؟ -

 یایس با تردید گفت 

نمیدنم درست حس کردم یا نه ... اما یکم باال تر از اینجا ... -

 یه منطقه است که شادیدا جادو توش حس میشه... 

 خودمم جادو حس کرده بودم . 

ن  ی نبود که بدرد ما بخوره . برای همی  ن   گفتم این چی 

ن جنگل حس میشه ... اما معلوم نیست همه جای ایجادو  -

و کمگ بیاریم .  ه ... باید نی   به کجا می 
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 یایس رسی    ع گفت 

؟ - ن  نه نه ... اینجا فرق داره ... چرا خودتون نمیاین چک کنی 

 سینا هم رس تکون داد و گفت  ،با این حرف یایس

ه خودتون بیاین ...  -  بهیی

ی بود که مردد بودم . اگ ن خودم حس کرده بودم ه همون چی 

 از دست بدیم  و ر  فقط باعث میشد زمان

فتم ...  ی بود و نمی  ن  اگه هم واقعا چی 

ی که حس یم کردم به شدت  باز زمان ن فت ... چی  از دست می 

 بهش نیاز داریم . 

 خورشید داشت غروب میکرد 

 هوا داشت تاریک میشد ... بالخره تصمیم گرفتم و گفتم

 یم بهم نشون بدین  بر  -

 تی تی :::::::: 

 جنب و جوش اطراف قفس بیشیی شده بود 
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فت . تیکه گوشت پخته ای که به عنوان  هر کس به سمنی می 

نهار برام انداخته بودن تو قفس همونطور دست نخورده 

 مونده بود . 

 حس رسما و ترس بدنمو رس کرده بود 

ن ... ا ی بود ... ما هنیمدونستم میخوان با ما چکار کین ن  ر چی 

 خوتی نبود . 
ن  مسلما چی 

ی حس کردم ... مثل یادآوری یه  یهو با یه نسیم  ن عطر چی 

 قدییم حالم دگرگون شد ... 

 نفس عمیق کشیدم ... 

ی که خییل آشنا بود .  ن ی تو هوا بود ... یه چی  ن  یه چی 

 به اطراف نگاه کردم اما کیس این نزدیگ ها نبود 

ی داره بهم نزدیک حس مدر حایل که از درون  ن یکردم یه چی 

 میشه ... 

 کرسا :::::::::: 

 حق با بچه ها بود ... 

 جادو این منطقه خییل شدید بود ... 
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ن هاتی که میبینیم واقیع نیست  در حدی که حس میکردم چی 

 ... 

ن ...   این جنگل ... ای درخت ها ... همه بیش از حد جادو داشیی

ن درخت ها رد شدیم و عطر   س کردم ... شو حاز بی 

 عطر آشنای تی بود ... 

 دورم چرخیدم ... باید یه جاتی این اطراف باشه ... 

 شک نداشتم خودش بود ... زیر لب صداش کردم و بلند گفتم 

 تی همینجاست ...  -

 

 یایس و سینا رس تکون دادن و یایس گفت 

شن ... انگار دیدین ... اینجا میشه حسش کرد... اما دیده نمی -

ه از جادو جلو چشم های مارو گرفته ... یا اونارو مخقن پردیه 

 کرده 

 حرف یایس کامال درست بود . 

 اینجا جادو شده بود . اونم یه جادو متفاوت ... 

 سینا گفت 
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ن مردم عادی پیداشون نکردن... اینجوری  - حتما بخاطر همی 

 مخقن میشدن ... 

اسب از  که دو مرد سوار روی  هنوز حرف سینا تموم نشده بود 

 فاصله دوری به سمت ما اومدن 

 اما درست یک قدیم ما غیب شدن 

 باید این جادو میشکستم ... 

 تی اینجا بود ... باید نجاتش میدادم ... 

 :  تی تی

د .  ن  قلبم تند می 

 حضور کرسا رو حس میکردم . انگار کنارم ایستاده بود 

 اما نمیدیدمش ... 

ه تا حاال از ترس داغ شدو اشک هاتی ک ناخداگاه چشم هام

 خشک شده بودن راه افتاد 

 حس میکردم کرسا داره صدام میکنه ... 

 دستم تی اختیار رو گردنبندم نشست... 

 کاش قدرتی داشتم که از اینجا فرار کنم . 
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زیر لب کرسا رو صدا کردم ... یه مرد دیگه به سمتم اومد و 

 فت پارچه ای رو به سمتم پرت کرد و گ

 و اینو بپوش ... لباستوعوض کن  -

 تکون نخوردم و فقط نگاهش کردم 

 پوستشون رنگ عجینی داشت و تو تاریگ ترسناک تر بود ... 

ن  ن اونا بعضیا رنگ و رو آدم های عادی رو داشیی  اما بی 

 وقنی دید تکون نمیخورم در قفسو باز کرد و گفت 

 مثل اینکه دوست داری خودم لختت کنم .  -

 میپوشم خودم  -

 ایستاد و لبخند کرییه زد جلو در 

 خوبه ... زیرش کامل لخت مییسی ... میام چک میکنم ...  -

 رفت در قفسو قفل کرد و با نفرت نگاهش کردم که دوباره 

 که دوباره در قفسو قفل کرد و رفتبا نفرت نگاهش کردم  

ن برداشتم   اون تیکه پارچه رو از رو زمی 

 دیگه حضور کرسا رو حس نمیکرد 
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ن با هق هق  و اشک هاتی که بند نیم اومد اون لباسو از رو زمی 

 برداشتم 

بیشیی شبیه یه تیکه گوتن بود که جای رس و آستینش سوراخ 

 بود 

 درسته کثیف نبود ... 

 ... خییل تهوع آور ... اما چندش بود 

 چطور باید اینو میپوشیدم فقط ... 

 کرسا ::::::::: 

 خودمو رسوندم به قرص 

 اشتم تا حواسشون به ان منطقه باش یایس و سینا رو گذ

 باید این جادو یا بهیی بگم طلسم رو میشکستم 

 اما هیچ اطالغ راجب اون نداشتم 

 وارد کتابخونه شدم. 

وع کنماما حنی نمیدونستم بای  د از کجا رسی

 درسته من پادشاه اینجا بودم 

 اما من قدییم ترین فرد این دنیا نبودم ... 
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 نستم باید برم پیش چه کیس ... کمک یم خواستم و میدو 

 اما غرورم اجازه نمیداد برم ... 

 تو این سالها حنی بخاطر مرگ مادرم هم ازش کمک نخواستم . 

 نمیتونستم االن غرورمو بشکنم ... 

 نوز انقدر به بنبست نرسیده بودم ... ه

ن دو دنیا رفتم  به سمت قفسه کتاب های ترکینی بی 

 خودم جوابشو پیدا میکنم 

ن جاها باید باشه ... یه ج  اتی همی 

 یایس ::::::::::: 

دیم  ن ن درخت ها قدم می   با سینا بی 

 تمام این منطقه رو جادو کرده بودن . 

 از دور پدر و برادر یایس سوار بر اسب اومدن سمت ما 

 هر دو به اسب هاشون فانوس وصل بود 

 اونام تو این منطقه ایستادن و برادرش گفت

گشتیم... رس گمشدن همه دخیی ها   اینجا هارو چند بار  -

ن  ن تو زمی   گشتیم... انگار آب شدن و رفیی
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 اونام تو این منطقه ایستادن و برادرش گفت

نجا هارو چند بار گشتیم... رس گمشدن همه دخیی ها ای -

ن  ن تو زمی   گشتیم... انگار آب شدن و رفیی

 پدرش گفت 

ن ... رد اسبشون تا اینجااومد - ن دور و بر ها هسیی  ه همی 

 ...  ستاینجاتی تی دلم میخواست بهشون بگم 

سم  ن ؟! ازشون بی  ی حس میکین ن  اونا هم چی 

 یکم تو منطقه چرخیدن ... 

ن . سینا گفتاما بالخ  ره رفیی

ن ... از توانشون خارجه ... نه  - اینا نمیتونن تی تی رو پیدا کین

ن  ی ازش حس میکین ن ی راجب جادو میدونن نه چی  ن  چی 

 رس تکون دادمو گفتم 

آره ... اما کرسا به نظرت میتونه وارد شه ؟ این جادو با  -

 جادوهای ما خییل فرق داره 
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ی شک نکن یایس ... ما از دنیای ج - ن ادو هستیم ... اینا از چی 

ن ... ما خییل  که مال خودشون نیست دارن استفاده میکین

 قدرتمند تریم ... 

  خب پس چرا نمیتونیم از این حصار نامرتی رد شیم ...  -

میتونیم ... فقط کاقیه راهشو پیدا کنیم ... اصال چرا پودر  -

 جادوئیتو امتحان نمیکنن . 

 پودر جادوئیمو ؟ -

... مگه ... تو اینهمه جادو داری ... همه رو امتحان کن آره  -

 ... 

ی از این حصار رد کنم  ن حق با سینا بود ... شاید میتونستم چی 

 . 

 تی تی ::::::::::: 

ون رورسیمو از قف وع کردم به بی  س آویزون کردم و پشتش رسی

 آوردن لباس هام . 

 دستام یخ کرده بود . 
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مه در حال عوض کردن قبل از من دیدم تو بافی قفس ها ه

ی که از دور حدس زدم لییل باشه  ن .حنی دخیی لباس ها هسیی

 مقاومت کرد و دو مرد افتادن به جونش 

ون ن خودم بلند شدمو لباس هامو بی   آوردم .  برای همی 

اهن عجیبو از رسم رد کردم که دسنی رورسیم از دیوار  اون پی 

 قفس گرفتو کشید 

 تی خود زحمت نکش ... آخرش همه میبیننت ... -

 با این حرفش به خودم لرزیدم ... 

ن ؟!  ن با ما چکار کین  میخواسیی

ون آوردن بافی لباس  وع کردم به بی  ن دادم و بعد رسی اهنو پائی  پی 

 هام 

 د و به خودم میلرزیدماتی رسد بو هوا حس

 نمیدونستم دقیق ساعت چنده 

 اما آسمون کامال سیاه شده بود . 

همه جا کپه های آتیش روشن بود و بوی خاکسیی خایص تو 

ن مرد ها بیشیی شده بود . از دور  هوا پر بود .  جنب و جوش بی 

 یه عده با لباس های شبیه ما اومدن  به سمت قفس ها . 
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 زد رد ها داد یگ از م

ین ببندین به تخت   هارو بیی
 دخیی

 انگار دنیا دور رسم چرخید . 

ن ... از فکری که تو رسم بود دلم پیچید و  ن چکار کین میخواسیی

 ناخداگاه عوق زدم 

ن و از فشار  ن زیادی تو معده ام نبود اما خم شدم رو زمی  چی 

 عصنی باال آوردم . 

موهامو گرفتو و یه نفر  نفسم باال نیم اومد . در قفسم باز شد 

 کشید به سمت در .  

 

از درد و ترس  جیغ کشیدم ... اما اون مرد بدون توجه به من 

ن منو کشید   . فقط رو زمی 

 از بس جیغ کشیده بودم صدام گرفته بود . 

 یهو موهامو ول کر و بازوم گرفت

 یهنفر دیگه هم اومد و با دستمایل دهنمو محکم بست 

 مرد اویل گفت 
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 اید زودتر دهنشو میبسنی ... گوشم درد گرفت ... ب -

 اردوان گفت نمیخواد ... -

ه که اردوان خواسته خودش باهاش باشه ؟ -  این همون دخیی

 با این حرفشون چشمام سیاه شد ... 

 آره ... همونه ... ببندش به تخت وسط  -

ی نشنیدم و از حال رفتم  ن  دیگه چی 

 کرسا ::::::::: 

 م . داشتم دیوونه میشد

 به اطرافم نگاه کردم 

 یه کوه کتاب دورم ریخته بود . اما همه تی فایده بود . 

ی راجب این جادو پیدا نکردم  ن  هیچ چی 

کتاتی که دستم بود رو به سمت قفسه اصیل پرت کردمو 

ن   دستامو کوبیدم رو می 

با تمام وجود حس میکردم هر لحظه دارم به ا دست دادن تی 

 نزدیک تر میشدم 
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 نداشتم ... اینبار باید غرورمو بشکنم ... نمیخوام تی رو رایه

 هم مثل مادرم از دست بدم 

 نفس عمیق کشیدمو به اتاقم برگشتم 

 بخاطر تی ... فقط بخاطر تی ... 

 وارد راهرو مخفیم شدمو به سمت چشمه حقیقت رفتم 

 اول باید جای اون پری رو پیدا میکردم ... 

 یایس ::::::::::: 

 ئیم انگار نه انگار که استفاده میشد . پودر جادو 

 هیچ اثری نداشت ... 

ی از کرسا نبود   همه جا حساتی تاریک شده بود و خیی

 جادو ان منطقه به طرز عجینی بیشیی شده بود 

 چند بار پرواز کردم و از باال نگاه کردم 

 اما هیچ  ... تی فایده بود ... سینا گفت 

 سینا گفت

یه  اونا دارن یه کاری - ن یایس ... حس میکنم خیی  میکین

 شت نگاه کردم و گفتم به آسمون که یه حاله رسخ دا
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موافقم ... اما نگاه کن ... آسمون قرمز داره میشه ... انگار  -

 میخواد برف بیاد 

 برف ؟ اما ابری که تو هوا نیست  -

ن ... یه حالیه ...  -  میدونم ... میگم انگار ... ببی 

ن درخت ها ماه پیدا بود  اینو گفتمو دوباره پرواز کردم باال . از بی 

  یم اومد که داشت باال 

 ماه خییل بزرگ تر از همیشه بود ... 

 شاید تو دنیای اینا ماه همیشه انقدر بزرگه ... 

 اما رنگش هم یه صورتی روشن بود ... 

 برگشتم پیش سینا و گفتم 

 حنی ماه هم یه حاله قرمز داره  -

 ف نگاه کرد و گفت سینا کالفه به اطرا

ی دارن ...  امشب یه شب خاصه یایس... اونا یه مراسیم - ن چی 

 شک ندارم ... حسش میکنم 

 با سینا موافق بودم. با نگراتن گفتم

 پس چرا کرسا نیم آد ؟ -
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 البد هنوز رایه پیدا نکرده ...  -

 کرسا ::::::::: 

 جای آانا رو پیدا کردم و رسی    ع کنار درختش ظاهر شدم 

به زدم و یه  درخت بلند و تنومند بود . آروم به تنه درخت ضن

 گفتم 

 آتنا ...  -

 تو چشم به هم زدتن رو به رم ظاهر شد و متعجب نگاهم کرد 

 کرسا ؟!؟  -

با اینکه تو حالت پری بود اما باز یه قدم عقب رفتم تا راحت 

تر ببینمش. صورتش حساتی شکسته شده بود و گیس های 

آخرین باری که دیده بودمش خییل گذشته  سفیدش بلند تر از 

 بود 

 دستشو به سینه زد و گفت 

 چه عجب !  -

 به کمکت نیاز دارم  -

 تی خیال خندید. شونه باال انداخت و گفت
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 پس بگو چرا یاد من افتادی  -

 کنم و گفتم   فظنفس عمیق کشیدم تا آرامشمو ح

 تو خودت گفنی دوست نداری کیس بهت رس بزنه  -

 ند و دورم چرخید . دوباره رو به روم ایستاد  گفت چشم چرخ

سالت بود کرسا ... وقنی که مدام یم  12اونو وقنی گفتم که  -

 اومدی و منو سوال پیچ میکردی

 ه فرفی داره چند سالم باشه ... چ -

اوه خدای من ... تو هنوز یه پرس بچه مغروری ... من یه  -

نهمه سال به من رس نزدی جوراتی مادر بزرگتم ... اونوقت تو ای

 تا کارت گی  کنه ؟

 من طبق حرفت عمل کردم  -

 یهو تبدیل شد و گوشمو گرفت و پیچوند 

 منتظرت بودم پرس بد  همیشه لجباز بودی ... من خییل وقته -

 لحظه بعد تو خونه اش بودیم و گوشمو ول کرد. 

دم اینجوری  ن یاد بچگیم افتادم که هر بار به کتاتی دست می 

 شمو میکشید  . گو 
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بهم گفت دیگه نرم  رابطمون خییل خوب بود تا روزی که

 پیشش .. 

 منم بهم بر خورد و دیگه هیچوقت بهش رس نزدم... 

 نداشتم ... تا امشب که چاره ای 

 آتنا برگشت سمت کاناپه اش و گفت 

زن رس بزتن ؟ - ن ببینم چ  باعث شده بیای به من پی   بیا بشی 

ی که بخا - ن شده تی ... دخیی  طرش همه جا دوباره سیی

 لبخند آرویم زد و گفت 

 چرا نیاوردی ببینمش؟ -

 چون تو دنیای خودشون دزدیدنش ...  -

 ابروهای آتنا باال پرید و شوکه گفت 

زن دیگه تحمل اون  -  ؟ من پی 
دزدیدن ؟ خب تو چرا اینجاتی

 رسمارو 

 ندارم کرسا ... از االن بهت بگم فکر از دست دادن این ... 

 وسط حرفش پریدم و گفتم 
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ن اینجام ... یهجادو دور جاتی هست که گرفتنش ...  - برا همی 

 نمیتونم 

از اون جادو رد شم ... مثل یه پرده ... اونارو از چشم ما مخقن 

 کرده ... گفتم شاید توبدوتن چیه ... 

 

 

 

 آتنا بلند شد و گفت 

ی نمیفهمم - ن اید بیام و ... بمنو بیی اونجا ... از حرفات که چی 

 خودم ببینم

تکون دادم و بلند شدم . آتنا هم بلند شد و دستشو به  رس 

 سمتم دراز کرد 

ن بود ... بردن آتنا ین کار همی   بهیی

 اینجوری جادوتی هم نیاز بود میتونست انجام بده ... 

 دستشو گرفتم و جلوی ورودی غار ظاهر شدیم 
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تنا رو گرفتم از داخل غار رد شدیم و سمت دیگه دوباره دست آ

 و سینا ظاهر شدیم  و کنار یایس

 هر دو کالفه بودن و با دیدن ما چشم هاشون برق زد 

 یایس رسی    ع گفت 

 بانو آتنا ... وای باورم نیمشه شمارو دارم میبینم  -

 آتنا لبخندی زد و گفت 

 خوشحالم یه پری تو سن تو منو انقدر خوب میشناسه .  -

 فت یایس با ذوق خندید که سینا گ

حدس . جادو اینجا به طرز عجینی زیاد شده و تغیی  کرده  -

ن  نیم دارن اون تو یه کاری میکین ن  می 

 که یایس گفت با سینا موافق بودم  

ن ... رسخ شده ... ماه هم خییل بزرگ و  - آسمونم نگاه کنی 

 عجیب شده ... انگار امشب یه شب خاصه 

درخت ها  لند کردمو بخ مایه که از پشتبا این حرفش رس ب

ه شدم  سید خی   داشت به اوج می 

 حق با بچه ها بود... 
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 رس تکون داد و چشم هاشو بست هم آتنا 

 نفس عمیق کشید و بعد از چند لحظه گفت 

جادو سیاهه ... خییل قدیمیه ... اما مربوط به دنیای ما  -

 نیست ... 

 مگه تو این دنیا هم جادو هست ؟ -

 آتنا در جواب یایس گفت 

م همه جا ...  همه -  جا جادو هست دخیی

 بعد رو کرد به من و گفت 

 بعد رو کرد به من و گفت 

من میتونم کاری کنم که رد یسی ... اما فقط بتونم برای یک  -

 نفر این کارو کنم ... 

ن   یایس و سینا هم زمان گفیی

 فقط یک نفر؟ -

 آتنا رس تکون داد و گفت 

ده ایه .  ی جادو . آره ..  -  .. از نوع ما هم نیست ... بزرگ و گسیی

 وسط حرفش پریدم و گفتم 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

543 | P a g e  
 

م مشکیل نیست ... من فقط -  ...  میدمو تی رو نجات  می 

 آتنا نگران گفت

مطمئنن کرسا ؟ افرادی که این جادو درست کردن مسلما  -

 قدرتمندن ... 

و رسی    ع مطمئنم آتنا ... حس میکنم داره دیر میشه ... من -

 ر لعننی ... بفرست اون سمت این حصا

 با این حرفم آتنا فقط رس تکون داد و مچ دستمو گرفت 

 چشم هاشو بستو دست دیگه اش رو به سمت رو به رو گرفت 

 انگار میخواست این حصار لمس کنه 

ه ...   برام مهم نبود اون پشت چه خیی

فتم اون سمت و تی رو نجات   میدادم ... فقط باید می 

 حاال هر جوری که شده بود 

  :::::::::: یایس

وقنی آتنا گفت اون سمت میتونه برای کرسا هم خطرناک باشه 

 قلبم ریخت 
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اگه برای تنها بازمانده و پادشاهمون اتفافی یم افتاد دنیامون 

 نابود میشد ... 

 مکث نکرد و گفت اونو بفرستهاما کرسا 

نا منو تو بغلش گرفت و موهامو نگران به سینا نگاه کردم که سی

 لب گفت بوسید زیر 

س یایس ...  -  نیی

 هنوز جمله اش تموم نشده بود که کرسا غیب شد ... 

 پادشاه ما حاال اون سمت این دیوار نامرتی بود ... 

ن میموند ... یا ...   یا با تی برمیگشت و دنیای ما سیی

 ... پادشاه ما حاال اون سمت این دیوار نامرتی بود 

ن میمون  د ... یا ... یا با تی برمیگشت و دنیای ما سیی

 تی تی ::::::::: 

 با درد شدید تو رسم چشم هامو باز کردم ... 

 ریشه تک تک موهام درد میکرد و رس درد بدی بهم داده بود... 

ی که حس کردم بسته بودن دست و پاهام بود  ن ن چی   اولی 

 بسته شده بودم 
ی

 به یه تخت سنگ
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 به اطراف نگاه کردم با وحشت 

سنگ ها بسته بودن و همه تو سکوت بافی دخیی هارو هم به 

ن  یخیی  اشک می 

ون قرار  دور تا دورمون درخت های کج شده ای به سمت بی 

 داشت 

 انگار تو یه دایره نامرتی بودیم 

 روشن بود 
ی

ن درخت ها آتیش رسخ رنگ  بی 

 به آسمون نگاه کردم که اونم رسخ شده بود 

 ترس همه وجودمو گرفت 

 اینجا چه خیی بود . 

 از گوشه چشمم راه افتاد که مردی داد زد اشکام 

ن  -  دیگه داره ماه خون تکمیل میشه ... همه آماده باشی 

ون اومدن  ن درخت ها مرد های نیمه لخنی بی  با این حرفش از بی 

 .  و به سمت ما حرکت کردن

 احساس مردن داشتم ... 

 مردن از ترس و رسما ... 
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 ارو پر کرد اما دوباره اون حس آشنا عطر قدییم همه ج

 زیر لب گفتم 

 کرسا ...   -

چشم هامو بهم با ترس فشار دادم و وقنی بازش کردم همون 

 مرد تهوع آور جلوی پام با لبخند کریچ ایستاده بود

 با التماس گفتم 

 کجاتی کرسا  -

 ای آشناتی کنار گوشم جواب داد صد

 من اینجام ...  -

  با شنیدن صدای کرسا اشکام شدید شد و نالیدم

 نجاتم بده  -

 بوسه آرویم رو گونه ام زد و گفت 

س ... نمیذارم لمست کنه ...  -  نیی

وع  هنوز جمله کرسا تموم نشده بود که مردی از سمت دیگه رسی

وع  ن کردن . به خوندن وردی کرد و طبل ها رسی  به نواخیی

 آتیش های دورمون شعله کشید . 
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 کرسا :::::::::: 

ب کرد حس اون جادو عجیب وقنی آتنا منو به این سمت پرتا

 هزار برابر شد 

 انگار تو دریاتی از طلسم غرق شده بودم 

ی که دیدم آتیش های رسخ بود و بعد هم تی که به  ن ن چی  اولی 

 سنگ بسته بودن 

خودمو رسی    ع بهش رسوندم اما همه جا پوشیده از طلسم بود. 

 طلسیم که با لمس من باطل نمیشد 

وع خوندن ورد انگار همه و ها چند برابر شد .  با رسی  اون نی 

 سیع کردم بند های دست تی رو باز کنم . 

دستشو باز کرده بودم که اون مرد رو به روی تی  اما فقط یه

ه   رو بگی 
 سیع کرد پاهای تی

ن   بهش حمله کردم و پرتش کردم رو زمی 

 کیس حق نداشت تی رو لمس کنه 

ن افتادن اون مرد   با زمی 

 ورد قطع شد 
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 ه کم شدو مکث نکردم جادو دوبار 

 مردی که افتاد داد زد 

 رئیه ... یه نفر اینجاست ... یه نفر که نام -

تا بخوان بفهمم چ  شده و کار چه کیس بوده دست و پاهای 

 تی رو کامل باز کردمو اونو تو بغلم گرفتم 

 همه به سمت تی حمله کردن 

 مردی که ورد میخوند داد زد 

نش ... اون دخیی متفاوته ... نذ -  ارین بیی

م کیس به پای تی چنگ زد  درست لحظه ای که خواستم بی 

ب پام   اونو عقب پرت کردم و پریدم . با ضن

ن .   وقنی من بخوام اونارو لمس کنم ... درستهاونا منو نمیبیین

ن .  ن یا جسممو بگی 
 اما میتونن همون لحظه منو لمس کین

ن نمیتونستم ریسک کنم و باهاشون بجنگم   . برای همی 

 از فرار خوشم نیم اومد 

وم کمیی بود باعث میشد تی رو هم ا ز دست اما جنگیدن وقنی نی 

 بدم 
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ون دوئیدم   با رسعت به سمت منطقه مرز اونا و دنیای بی 

ی شبیه دیوار اما از جنس نور رسخ  ن قبل از اینکه رد شم چی 

 جلوم ظاهر شد 

 لعننی ... 

ن  ن اما تی رو میبیین   ح.اسم نبود منو نمیبیین

 اینجوری باعث شده بود بفهمن از کجا میخوام رد شم . 

 رسی    ع تی رو تو بغلم محو کردم که آروم گفت 

ن ؟  -  کرسا ... اینا گ هسیی

 جوابشو ندادم و به سمت باال پریدم 

ون کشیدم و دوباره به سمت  خودمونو از اون دیوار رسخ بی 

 مرز دوئیدم 

 تی گفت 

ا چ    -  کرسا پس بقیه دخیی

ن تی اون -  ا به ما مربوط نیسیی

 و بذاریم بموننکرسا ... ما نمیتونیم اونار   -

 فقط چند قدم با مرز فاصله داشتیم . تی با التماس گفت 
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 کرسا ... دوستام ...   -

ون دادم و گفتم   ایستادم ... گالفه نفسمو بی 

 تی ... من قدرتم اینجا انقدر نیست که با همه اینا در بیفتم .  -

 ینو گفتو رسشو چسبوند به سینه ام . اوه ... ا -

اف به ضعف حس خوتی نبود.   حس بدی داشتم . حس اعیی

دوست نداشتم تو ذهن تی ضعیف باشم . گذاشتمش پائینو 

 گفتم 

ن ... خودتو بهشون برسون و  - اون سمت سینا و یایس هسیی

ن تا بیام ...   بگو محوت کین

 تی با ترس نگاهم کرد که گفتم 

 محو نمیموتن ... رسی    ع باش تی ...  یاد بدون منز  -

 ... 
ی

 دیگه صیی نکردمو برگشتم سمت تخته های سنگ

 چون محو بودیم همه پراکنده دنبال ما بودن 

 میدونستم جادو اونا دیر یا زود منو ردیاتی میکنه 

 اما باید این دخیی هارو نجات میدادم . 

 تی تی :::::::: 
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ی ب ن  گم کرسا انقدر رسی    ع رفت که نتونستم چی 

 منم تو جهت مخالف دوئیدم 

ی رد شدم چمثل رد شدن از یه مه غلیظ انگار از  ن  ی 

 داد زدم یایس ... 

 از دور دیدمشون که به سمتم دوئیدن 

 منم دوئیدم به سمتشون و همچنان داد زدم 

 منو محو نگه دار یایس ... منو محو نگه دار  -

طالئیش روم به سمتم پرواز کرد و رسی    ع از اون پورد یایس هم 

 ریخت 

 ایستادم و به زحمت نفس گرفتم . سینا پرسید 

 پس کرسا کو  -

هر سه نگران به من نگاه کردن و تازه متوجه خانم مسنن شدم 

 که کنارشون بود 

 با نفس های بریده گفتم 

 کرسا رفت بقیه دخیی هارو نجات بده   -

 ترس گفت اون خانم مسن با 
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ه تورو بهش گفتم این جادو خییل قوی - ه ... گفت فقط می 

 نجات بده ... 

 یایس هم با ترس گفت 

 وای ... حاال چ  میشه ؟  -

هنوز جمله یایس تموم نشده بود که یه دخیی با فاصله از ما 

 دوئید تو دل جنگل 

 یایس به سمتش رفت و از پودر جادوئیش روی اونم ریخت 

 سینا گفت 

 چندتا دخیی اون توئه ؟ -

  میکرد. با تردید گفتم ذهنم درست کار ن

 پنج تا ... شایدم چهارتا ...  -

 کرسا :::::::::: 

ون از مرز ... هنوز دوتا دیگه منده بودن  و فرستادم بی 
 دوتا دخیی

 مردی که طلسمو اجرا میکرد خییل زرنگ بود 

 موقع فرار دخیی دوم متوجه من شده بود 
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قیم به درحایل که همه افرادش رس در گم دنبال من بودن مست

 سمت من اومد و گفت 

 تو چ  هسنی ؟  -

 کیس از پشت رسش داد زد 

 ماه خون داره تموم میشه .  -

با این حرفش همه به آسمون نگاه کردن ... ماه بزرگ و رسخ 

 آشنا بود ... بود... ماه خون برام خییل 

ی مثل حصار  ن  بعدی که چی 
خواستم رسی    ع برم رساغ دخیی

 راهمو صد کرد 

 برگردم عقب اون حصار دورمو گرفت  تا بخوام

 لعننی ... تو تله افتاده بودم 

 به سمتم اومد و با پوزخند گفت 

 تو چ  هسنی ...  -
ی

ه بگ  پس گی  افتادی ... تو مشت منن ... بهیی

 .  درسته جادو داشت .. 

 درسته تو حصار جادوتی اون بودم ... 
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میق کشیدم و اما من کرسا بودم ... نه یه آدم عادی ... نفس ع

 با پوزخندی که رو لب های من نمیدید چشم هامو بستم 

 تی تی ::::::::: 

 همه شوکه و منتظر ایستاده بودیم که آتنا آروم گفت 

 نه ...  -

 همه نگران برگشتیم سمتش و یایس گفت 

و کرساست ؟ -  شما هم حس کردین ؟ نی 

 آتنا رس تکون داد و سینا گفت 

 داره میجنگه یعنن ؟  -

 آتنا دوباره رس تکون داد و من کالفه گفتم 

ی حس نمیکنم...  - ن  چ  شده؟ من چی 

 آتنا به من نگاه کرد و گفت 

 داره از قدرت درونیش استفاده میکنه ...  -

 حرف هاشونو نمیفهمیدم و با نگراتن گفتم 

 خب یعنن چ  ؟ االن چ  میشه ؟ -

 یایس جواب داد 
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دنیای خودمون از محیط ما اینجا بیگانه ایم تی ... تو  -

یم ... قدرتمون تموم نمیشه ... اینجا اما  و میگی  اطرافمون نی 

و درونمون استفاده کنیم ...   زیاد از نی 

 کردم و گفتم خودم جمله اش رو کامل  

 قدرتتون تموم میشه ؟ -

 هر سه رس تکون دادن و سینا گفت 

 داره هر لحظه بیشیی میشه  -

 آتنا کالفه لب زد 

م کرسا رو نبا - ید از اول میفرستادمش اون سمت ... من می 

 برگردونم ... 

 اینو گفتو بدون هیچ مکنر غیب شد 

 یایس به سینا نگاه کرد وگفت 

و برمیگردونم روستا ... بمونن ممکنه اونا  - من این دوتا دخیی

نشون  باز بگی 

 سینا رس تکون داد و گفت 

 باشه... ما میمونیم ...  -
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حت اون دوتارو که هنوز گیج بودن و مارو هم یایس خییل را

وع به پرواز کرد . رو به سی  نا گفتم نمیدیدن بلند کرد تو هوا و رسی

 االن چ  میشه ؟  -

 سینا نگاهشو ازم گرفت و گفت 

نمیدونم ... اما فقط اینو میدونم که ... االن که کرسا بیاد ...  -

 به تو نیاز داره ... 

 به من ؟ چه نیازی ؟ -

ینا جواب نداد و چرخید . قدم زنان ازم دور شد ...  اما متوجه س

یاز داره ... چه نیازی منظورش نشده بودم . کرسا بیاد به من ن

 ؟ یاد خوردن خونم افتادم ... اوه ... 

پس منظور سینا این بود... اما اگه منظورش این بود چرا نگفت 

 و رفت  

 نکنه منظور سینا نیاز دیگه ای باشه ... 

 نیازی که نتونست بگه ... مثل ... یاد دیشب افتادم ... 

 یعنن منظورش این بود ؟ 

 :::::::::: کرسا 
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ن رفت و مرد رو به روم با شوک نگاهم کرد   حصار دورم از بی 

 به سمتش رفتم و گردنشو 

 گرفتم 

ن بلندش کردم و لب زدم   از رو زمی 

 با بد کیس در افتادی عویصن ...  -

ودم حاال اون میتونست منو لمس کنه ... چون لمسش کرده ب

 با وجود اینکه منو نمیدید . 

وع به خوندن ورد کرد  دستش دور مچم نشستو   رسی

به زدم و وردشو قطع کردم   با دست دیگه ام به شکمش ضن

 اما با پاش بهم حمله کردو مجبور شدم گردنشو ول کنم 

 نفس گرفت و دوباره ورد خوند 

 طلسم و جادو بود  این مرد رس تا پا پر از 

 حس کردم دورم داره گرم تر میشه 

ین کار قطع کردن میدونستم وقنی کیس وردی میخونه بهیی 

 حرفشه 

 اینبار از پشت بهش حمله کردم و رسشو چرخوندم 
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ن افتاد و رسی    ع گردن  باید بیهوش میشد . اما فقط رو زمی 

 برگشت حالت قبل 

 این دیگه چه موجود کریچ بود 

 شد و گفت نیشش باز 

 فکر کردی با یه آدم عادی طرفن ؟ -

 مردی داد زد 

 ارسالن ...  -

 گفتو عصای عجنی رو سمتش پرت کرداینو  

 ارسالن ... پس اسمش این بود ... 

ه با پام تو هوا زدمش و چند  قبل از اینکه بخواد عصا رو بگی 

میی اون سمت تر پرتاب شد . ارسالن دوباره منوجه موقعیتم 

 مو گرفت شد و پا

 با شدت کشید و دوباره ورد خوند 

 بدنم یهو رسد شد 

 انگار خون تو رگ هام دیگه حرکت نمیکرد 

 با آخرین توانم خودمو عقب کشیدم 
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ه   در حد یه لحظه پام ازش جدا شد و سیع کرد دوباره منو بگی 

 اما همون کافن بود تا دیگه نتونه لمسم کنه 

 دیگه معطل نکردم . 

رد رو من و اطراف داشت بیش از حد خسته ام جادوی این م

 میکرد 

م  از درون حس  میکردن دارم تحلیل می 

 وقت برای نابودیش نبود 

 فقط باید از این محدوده خارج میشدم . 

به سمتش که متمرکز داشت دنبال من میگشت حمله کردم و 

 گردنشو دوباره تو دستم گرفتم 

 که تی ر خییل رسی    ع 
ی

 و بهش بسته بودن پرتش کردم سمت سنگ

ن افتاد... رسش به سنگ برخورد کردو و بیهوش و خوتن  ر   و زمی 

 همه فقط تماشا میکردن 

ن اون نگهبانا نگاه کردم   به دوتا دخیی دیگه بی 

ون میاوردم .   باید این دوتارو هم بی 

وتی برام نمونده بود   دیگه نی 
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با قدم های سست به سمت نگهبانا رفتم که صدای آتنا رو 

 نیدم ش

و نجات مید -  م . برگرد دنیای خودمون ... من این دوتا دخیی

 مکث نکردم ... تی ... باید برمیگشتم پیش تی ... 

 خییل ضعیف شده بودم 

 تی تی ::::::::: 

سم باید چکار کنم برای  یه قدم به سمت سینا رفتم تا ازش بی 

 کرسا . اما تکون نخورده بودم که کرسا بینمون ظاهر شد 

 ا رسی    ع برگشت سمت ما سین

... نگایه بهم  کرسا خسته بود . صورتش کامال خسته بود 

 انداخت و لب زد 

 بهت نیاز دارم تی ...  -

 نگران نگاهش کردم . 

 نمیدونستم باید براش چکار کنم 

 یه دستش رو گونه ام نشست 

 بدون توجه به حضور سینا  دست دیگه اش کمرمو گرفت 
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 اش افتاد به جون لبم منو کشید تو بغلش و لب ه

 هم زمان دندون هاش هم تو لبم فرو کردو خونمو مکید 

 اما خییل ادامه نداد و بوسه بعدیو کنار چونه ام زد 

 صدای تبدیل شدن سینا و دور شدنش ازمون رو شنیدم 

 کرسا گردنمو بوسیدو دندونشو تو کردنم فرو کرد 

 ر کشیددستش تو موهام نوازشوا

د با دست دیگه کمر    مو به خودش فرسی

 بدن رسدش حاال داغ شده بود 

 داغ داغ ... 

 بدنم داشت رس میشد ... 

 لب زدم کرسا 

 اما قبل از اینکه جمله ام رو تموم کنم از حال رفتم ... 

 کرسا :::::::: 

 تی توبغلم از حال رفت 

ن به دنیای خودمون هم ندا  شتم. اما هنوز قدرت کافن برای رفیی
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 م ... اگه وسط جنگل نبودی

 االن نیازم خییل بیشیی از خون تی بود ... 

 اما واقعا اینجا بیشیی از این نمیتونستم ... 

 به اجبار از گردنش جدا شدمو تو بغلم گرفتمش 

 ... االن نباید تی هوش بیسی ... 
 االن نه تی

 لب خودمو گاز گرفتم تا خوتن شه 

ن لب لب های تی رنگ تی رو دوباره  هاش بوسیدمو از خونم بی 

 ریختم 

 نمیتونم وقنی بیهوشه باهاش تا آخرش برم ... 

 نمیتونم بدون رضایتش این کارو کنم 

و نیاز دارم ...   هرچند خییل به این با هم بودن و نی 

 با ته مونده قدرتم خودمونو به ورودی غار رسوندم. 

 ادامه بدم ... تا به قرص و اتاق خودم نرسیم ...  نمیتونم 

 ... نمیتونم تا آخرش برم ... تا تی بهوش نیاد 

فتم   وقنی تو اتاقم ظاهر شدیم داشتم از حال می 

 انرژی دنیای ما کم کم حالمو بهیی میکنه 
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 اما خییل طول میکشه ... 

 انقدر که تو این مدت من خییل ضعیف و آسیب پذیر میشم 

 دراز کشیدم تی رو رو تخت گذاشتم و خودم تی حال کنارش 

 زیر لب زمزمه کردم 

 بیدار شو تی ...  -

و اطرافم تمرکز  چشم هام داشت بسته میشد و سیع کردم به نی 

 کنم 

 نفس عمیق کشیدم ... 

 با هر نفس قدرت میگرفتم ... هرچقدر کم ... 

 یایس :::::::::: 

ن گذاشتم و  ن خونه ای که رسیدم دخیی هارو رو زمی  جلوی اولی 

 در زدم 

 یدم برگشتم تا در خونه باز شد و چهره خانم مسنو د

 اون دخیی هارو میدید و کمکشون میکرد 

ن   دیگه به من نیازی نداشیی

 برگشتم پیش سینا . اما سینا نبود 
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دید به اطراف نگاه کردم و صداش کردم که آتنا با دخیی های ج

 اومد 

ن لحظه رسید و آتنا گفت   سینا همی 

ن روستاشون ... من باید برگردم دنیای خودمون -  اینارو برسونی 

 قبل اینکه مثل کرسا بشم 

سم کرسا مگه چ  شده   خواستم بی 

 اما آتنا غیب شد ... 

 منو سینا به هم نگاه کردیم و دخیی هارو گرفتیم 

ن رفت و  ن لحظه جادو حصار از بی  مرد هاتی که به سمتمون همی 

 یم اومدن  مشخص شدن

 سینا داد زد 

 محوشون کن یایس  -

 سینا داد زد 

  محوشون کن یایس -

آخرین لحظه قبل از اینکه اون مرد بزرگ و عجیب بهمون برسه 

و غیب کردم   هر دو تا دخیی
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ا رد اون مرد از   شدو داد زد  دخیی

ن ؟  -  کجا رفیی

 کیس از پشت رسش گفت 

مشون ... برین ک -  نار ... من میگی 

 اما من مکث نکردمو دخیی هارو گرفتمو بلند شدم 

 سینا هم پشت رسم یم اومد 

سی ن مییی  دم خییل تند برم و سینا رو بگی 

ن   هرچند میدونستم مارو نمیبیین

ی ممکن بود ...  ن  اما هر چی 

 ارسالن ::::::: 

 تمرکز کردم تا دور این موجودات عجیب حصار بکشم 

 راب کرده بودن کارمو خ

 زحمت چند سالمونو به باد داده بودن 

و رو چاقو طلسم دیدم باید  همون لحظه که خون اون دخیی

دم ... ح ن  دس می 

 اون دخیی باعث شد بیان دنبالش ... 
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 بیان و کار ما خراب شه ... 

ی تو محدوده حس نمیکردم  ن  هیچ چی 

 لعننی ها ... دخیی هارو برده بودن . 

 اردوان کالفه گفت 

ه از اینجا بریم ... قبل از اینکه  - ماه خون که گذشت ... بهیی

 شناساتی شیم ... 

 ...  چقدر راحت میتونست بگذره

 برای اون همه این اتفاقات تفری    ح بود . 

ی تموم نشده بود .  ن  اما برای من هیچ چی 

 من قدرت میخواستم... 

 قدرت و وارث هاتی برای ادامه پیدا کردن نسلمون ... 

 برگشتم سمت اردوان و داد زدم 

 برگشتم سمت اردوان و داد زدم 

یم  - م از اینجا نمی  و نگی 
 تا اون دخیی

 زد اون هم داد 
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یش تا چکارش کنن ؟  - دیگه ماه خون گذشته ... میخوای بگی 

 ند سال دیگه است ؟ماه خون بعدی میدوتن چ

 پوزخندی زدم و گفتم 

خون اون دخیی متفاوت بود ... تا ماه خون بعدی میتونه به  -

 من قدرت بده 

 اردومان مشکوک نگاهم کرد که آروم گفتم 

 به تو هم همینطور  -

 و آروم جواب دادنیشش باز شد 

 اما من فقط قدرت نمیخوام ... میدوتن که ...  -

وت برادرمو میشناختم . زیر لب جوابشو با پوزخند ... من شه

 دادم 

 باشه ... جسمش برای تو ...   -

 رسی تکون دادو رو به افرادش گفت 

 برمیگردیم روستا ... باید دوباره بدزدیمش ...  -

 تی تی ::::::::: 
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کرسا روم خیمه زده بود .  نه ام چشم هامو باز کردم با نوازش گو 

 و آروم گفت 

 اومدی ... پس بالخره  -

ن بار بود کرسا رو اینجوری میدیدم   صورتش تی رنگ بود . اولی 

 دستم رو گونه اش نشست و آروم لب زدم 

 چرا اینجوری شدی  -

 خوب میشم  -

 چطوری ؟ -

 به کمک تو  -

نرم لبمو بوسید . دستمو تو مماس لبم اینو گفت و آروم و 

 ت موهاش فرو کردم که کامل اومد روم . کنار گوشم گف

م ...  -  منتظر بودم ازت اجازه بگی 

 برای چ  ؟ -

 برای اینکه تا آخرش بریم ...  -

 با این حرف کرسا دلم پیچید ... 

 تا آخرش بریم ؟ من آماده نبودم ... من ... من نمیتونستم ... 
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 کرسا زیر لب گفت 

 اجازه نمیدی مشکیل نسیت ...  ههششش... اگ -

 اینو گفتو کنارم دراز کشید 

 دونستم تو ذهنم و افکارمو میخونه می

 چرخیدم سمتش 

باورم نمیشد اون صورت جدی و پر قدرت اینجور تی رنگ و 

 خسته شده باشه 

 کرسا دوباره جواب سوال تو ذهنمو داد و گفت 

وم برم -  یگرده ... خوب میشم ... کم کم نی 

 اما تو گفنی به کمک من خوب مییسی ...  -

 ... با کمک تو زودتر خوب میشم 

 خدایا ... کرسا بخاطر من اینجوری شده بود ... 

 حاال من نمیتونستم کمکش کنم خوب شه 

 کرسا منو تو بغلش گرفت و دوباره زمزمه کرد 
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هششش ... بهش فکر نکن ... من بخاطر تو هر کاری میکنم  -

این وظیفه منه که از روحو جسم و احساست محافظت  تی ... 

 کنم 

 با این حرفش بغض کردم . 

 تو دو رایه بدی بودم .  از بغلش جدا شدم و نگاهش کردم . 

 تی رنگ شده بود. آروم گفتم 
 چشم های آتی یخیش هم حنی

 رش بریم ... باز من میتونم برگردم پیش بابا اینا اگه االن تا آخ -

 ق اما مهربوتن زد و موهامو از رو صورتم کنار دادلبخند تی رم

 میتوتن ...  -

 تو سکوت نگاهش کردم و لبمو تر کردم 

 بازومو نوازش کرد و گفت 

ن بارمون بدون رضایت تو و فقط بخاطر من  - من نمیخوام اولی 

 باشه

 فتم نفس عمیق کشیدمو گ

 نیست ... تو که از ذهنم میتوتن بخوتن حسمو ...  -
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 حرفم لبخند زد و دوباره چرخید رو من ...  با این

ه شد و دقیق نگتهم کرد   تو چشم هام خی 

 آروم لب زد 

من تو ذهنت میخونم منو میخوای ... اما هم زمان میخونم  -

یس ...   مییی

 نوازشوار دستمو تو موهاش بردم و گفتم 

ه  اما  -  خواستنم بیشیی

 رسمو بلند کردم و نرم لبشو بوسیدم 

ن برا  ش کافن بود تا از لبم جدا نشه و بوسه رو عمیق کنه همی 

 دستش آروم رو بدنم حرکت کرد و وزنش رو روی من قرار داد

 از حس بدنش داغ تر شدم 

وقنی دست های کرسا رو تنم حرکت کرد تریس که تو ذهنم بود 

 آروم آروم کمرنگ تر شد 

اج میخواستمش ... خییل زیاد ... دیگه برام مهم نبود ما ازدو 

نکردیم ... وقنی ما مال همیم ...  چه فرفی داشت ازدواج کرده 

 باشیم یا نه ؟! 
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 یفهمهاالن حس منو ممیدونستم کرسا تو ذهن منه. میدونستم 

 دقیقا تو این لحظه گردنموبوسید و زیر لب گفت 

 ما مال همیم ... مال هم  -

 اینو گفتو دوباره گردنمو گاز گرفت 

بازومو نوازش میکرد و دوباره داشتم  با رس انگشتاش هم زمان

 تو لذت غرق میشدم 

ن من از کردنم جدا شد و  اما کرسا درست قبل از از حال رفیی

 زخم گردنمو پاک کرد 

 لبش مماس بدنم حرکت کرد و سمت لبم اومد 

 گوشه لبم رو بوسید و طعم خونشو تو دهنم حس کردم . 

 خون ... 

 من داشتم خون کرسا رو میخوردم ... 

 قلبم تند زد که کرسا از لبم جدا شد و گفت 

 روم تی ... این برای قدرت خودته آروم ... آ -

 به لب خونیش نگاه کردم و با بهت رس تکون دادم 

 دوباره لبمو بوسید و اینبار لبشو مکیدم 
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 نه بخاطر اینکه حس خوتی بهم میداد. 

 نه . 

 نمیخواستم به این حس خوب عجیب از لب کرسا فکر کنم 

 چون نمیخواستم از حال برم اما دوباره لبشو مکیدم 

 واستم دوباره کرسا منتظر من بمونه نمیخ

 نمیخواستم دوباره صورتشو انقدر خسته و تی  رنگ ببینم 

 کرسا کنار گوشمو بوسیدو گفت 

ی  -  من خوب میشم تی ... االن برام مهمه تو لذت بیی

 کرسا ::::::::::: 

 تی بخاطر من قبول کرد 

 یدونم منو میخواد. میدونم خودشم میخواد ادامه بدیم . م

ل  اما با شناخنی که از تی داشتم میدونستم میتونه خودشو کنیی

 کنه 

ل کنم   این من بودم که نمیتونستم خودمو کنیی

ن رفت و لباسشو آروم تو دستم جمع  بوسه هام از گردنش پائی 

  کردم 
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 نفهمیدم چطور تا اینجا پیش رفتیم . 

ین و رسی    ع اتفاق افتاد  مثل یه همه چ    خواب شی 

 کمر تی رو نوازش کردم و نفس عمیق کشیدم 

 عطر تنش ریه هامو پر کرد و لبخند رو آورد رو لبم 

 بود 
ی

 ... خود خود زندگ
ی

 آره ... زندگ

 بالخره با هم یگ شدیم 

 یگ شدتن که برام قدرت و آرامش آورده بود 

و لطیف تی  بدن گرم چشم هامو بستم و سیع کردم کنار 

 بخوابم. 

 به این خواب خییل احتیاج داشتم . 

ن کم کم از دور پیداشون میشد   هرچند نگراتن ها داشیی

اما بدون توجه به همه اونها سیع کردم فقط از لحظه و اکنون 

م   لذت بیی

ی که بعد از مدت ها بدست آورده بودم  ن  چی 

 آرامش ... 

ی که اینهمه مدت تی قرارش بو   دم دخیی
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 .. تی . 

ن ها کافن بود برای یه خواب خوب...   تو بغلم بود و همی 

 تی تی :::::::::: 

 با نوازش بازوم بیدار شدم 

 اصال حاضن نبودم بیدار شم 

 خییل خسته بودم و خوابم یم اومد 

اما تا چشم هامو باز کردم و سینه لخت کرسا رو دیدم تازه یادم 

 افتاد چ  شده بود ... 

 .. چیکار کردیم . 

 خدایا... من واقعا ؟! 

 با شوک از بغل کرسا جدا شدم و نشستم رو تخت 

 به صورت کرسا نگاه کردم که حاال دیگه تی روح و خسته نبود 

 اما نگاهش ... 

خدای من ... از رد نگاهش به خودم اومدم و ملحفه رو کشیدم 

 رو تنم . کرسا لبخندی زد و ملحفه رو کشید 

  پنهون میکنن تی چ  رو  -
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 ناخداگاه با دستام خواستم بدنمو بپوشونم 

 اما کرسا دستامو گرفتو منو کشید سمت خودش 

 خوابوندم رو تخت و دستامو برد باالی رسم 

ن رفت   لبشو مماس گردنم کشید و پائی 

 بوسه ای روی سینه ام زد و گفت 

 دیگه تمامت مال منه تی ... تمامت ...  -

ن شده بود   نفس کشیدنم سنگی 

 لبشو مماس تنم حرکت میداد کرسا 

 نه کامل میبوسید ... تا ازم دور میشد 

 داشتم دیوونه میشدم که زبونشو رو خودم حس کردم 

 ناخداگاه آه گفتم که دستمو ول کرد و اومد سمت صورتم 

 لبمو گرسنه بوسید اما زود ازم جدا شد و کنارم دراز کشید 

 هنوز مرتب نشده بود که کرسا گفتنفس کشیدنم 

وع کنم ... حاال حاال ها باید تو این اتاق بمونیم.  -  اگه دوباره رسی

 نفس عمیقی کشیدم و آروم ملحفه رو کشیدم رو خودم 
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به صورت کرسا نگاه کردم که با اخم مصنوغ به من نگاه کرد و 

 دستش اومد زیر ملحفه رو تنم و گفت 

 هر بار مخفیشون کنن من آزادشون میکنم  -

 تنم خواست کنار بده که دستشو گرفتم و گفتم  ملحفه رو از رو 

 اینجوری راحت ترم  -

 آروم خندید و با افسوس رس تکون داد 

و در حایل که نوازش وار دستشو رو تنم میکشید به پهلو چرخید 

 گفت 

 اما اونجوری من خوشحال ترم  -

وع کرد به کشیدن رد  نرم نرم از رو تنم ملحفه رو کنار داد و رسی

 تی رو تنم های نامر

 نمیتونستم به خودم تو این حال نگاه کنم 

 خجالت میکشیدم 

 کرسا یه پاشو گذاشت رو پام و گفت 

 .. نگران نباش ... عادت میکنن .  -
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 باز ذهنمو خونده بود . خم شد و بوسه ای رو کتفم زد

 اما قبل از اینکه ادامه بده تقه ای به در خورد 

ردنم باال کشیدم که کرسا با چشم ناخداگاه دوباره ملحفه رو تا گ

 های ریز نگاهم کرد و بلند گفت 

 االن میام آتنا  -

 خوبه ... چون خییل مهمه ...  -

 این حرف از کنارم بلند شد و نگایه به اطراف انداخت با 

 لبایس اینجا نداری درسته؟ -

ه بودم .   پشتش به من بود و به خصوص اندامش خی 

ن بار بود کرسا رو   اینجوری میدیم اولی 

 زیر لب گفتم 

 نه که کرسا گفت  -

اگه میخوای اینجوری راجب بدن من فکر کنن باز مجبور  -

  میشم برگردم روت

ن دیگه فکر کنم   از خجالت تنم گر گرفت و سیع کردم به چی 

 ذهنم داشت کار دستم میداد 
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ن کردم که کرسا   بدنشو آنالی 
کرسا باند شد و ناخداگاه اینبار بافی

 لند گفت ب

 تی ...  -

 کامل رفتم زیر ملحفه که دیگه نگاهش نکنم و آروم گفتم 

 خب ذهنمو نخون  -

 ملحفه از رو صورتم یواش کنار رفتو کرسا گفت 

 نمیشه وقنی انقدر نزدیگ و به من فکر میکنن  -

با خجالت تو چشم هاش نگاه کرد که لبخندی زد و صاف 

 ایستاد 

 ود کامل لباس پوشیده و مرتب ب

 کرد . باز جواب سوال تو ذهنم رو داد و گفت چطور این کارو  

 همونطوری که لختت کردم  -

 اوه ...  -

ه شدم و سیع کردم به سقف فکر کنم نه لخت  هب سقف خی 

 شدن و رابطمون. 
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 کرسا تو گلو خندید و گفت 

 تی ... اینجوری کمگ نمیکنن ...  -

به ای به در زد و کرس  ن لحظه آتنا ضن ا  ابروهاشو باال همی 

 انداخت . 

 تکون داد و به سمت 
ی

 در رفت رسی به نشونه کالفگ

ون رفتو منو تو این وضعیت تنها گذاشت   از اتاق بی 

 آروم نشستم رو تخت 

 حاال چ  میشد ؟ حاال باید چکار میکردم ؟

 کرسا ::::::::: 

ن ها بهم ریخته اما حس خوتی داشتم   یم دونستم خییل چی 

 ادی عجینی حس میکردم زیر پوستم ش

ن کیس که مال من بود   شادی از داشیی

 میدونستم اگه قضیه مهیم نبوده باشه مسلما آتنا نمیومد اینجا 

ون و به آتنا نگاه کردم   از اتاق زدم بی 

 با اخم نگاهم کرد و گفت 

-  !  خانواده اون دخیی در خطرن ... اونوقت تو انقدر دیر میکنن
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؟ -  چ  ؟ خانواده تی

ون داد و گفت نفس  شو خسته بی 

ن سمت  - ای دیگه رو نجات دادم ... اما اونا رفیی آره ... من دخیی

 خونه تی تی 

 لعننی ... فکر اینجاشو نکرده بودم . 

 که آتنا گفت دسنی تو موهام کشیدم  

میدونم مسائل دنیای اونا به ما مربوط نیست . اما تا جاتی که  -

ن که ممکن برای ما  من متوجه شدم اونا یه فرقه قدییم هسیی

 هم خطر آفرین باشن 

 برای ما؟ -

 آتنا رس تکون داد و گفت 

جادو اونا رو ما اثر داره . قدرتشون زیاده ... میتونن تو دنیای  -

 رنما هم اثر بذا

ن نه میتونن وارد دنیای ما بشن  -  اما اونا نه مارو میبیین

یدونه چ  بشه گ مبیشیی فعال آره ... اما وقنی قدرتشون  -

 میشه 
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 حق با آتنا بود . اما ... 

ی نبود که من یا اجدادم به دنبال  ن امامداخله تو دنیای اونا چی 

 اون باشیم یا عالقه ای داشته باشیم 

 فت آتنا تبدیل شد و گ

 من حرفمو زدم .... اگهکمک خواسنی میدوتن کجام -

 رس تکون دادم و خواستم تشکر کنم که آتنا رسی    ع رفت 

 ب گفتم زیر ل

 مریس بخاطر کمکت تا اینجا .  -

ه شدم   به در اتاقم خی 

فتم  قبل از اینکه برگردم پیش تی و بخوام بهش خیی بدم باید می 

ه   با چشم های خودم میدیدم چه خیی

 جلوی غار ظاهر شدمو ازش رد شدم

 اون سمت هم رو به روی خونه تی ظاهر شدم 

  دم صبح بود اما چراغ های خونه روشن بود 

ی تو اطراف خونه نمیدیدم  ن  چی 

 اما جادو حس میشد . 
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 نه ایستادم و به داخل نگاه کردمرو تراس خو 

 پدر و یگ از بردادر هاش نشسته بود و در حال صحبت بودن 

 به حرف هاشون گوش دادم 

سیدم اون گروه عجیب با پدرش ارتباط برقرار کردن  باشن مییی

 و نتونم تی رو بیارم اینجا . 

 ه میدونستم وقنی برگشتم مجبورم بکنم ... کاری ک

 ::::::::::: تی تی 

 با ملحفه دورم رفتم سمت پنجره اتاق

 خورشید در حال طلوع بود 

 االن بابا اینا در چه حایل بودن . 

 حتما حساتی نگران من شدن . 

 بافی دخیی ها چ  میشن ؟ 

 کالفه گفتم 

 کرسا ... چرا نمیای ...   -

 اومدم  -

 ا از جا پریدم و برگشتم سمتش ... با صدای کرس 
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 کرسا درست پشت رسم ایستاده بود . 

یبگم منو کشید  ن نگاهش تو چشم هام چرخید و قبل از اینکه چی 

 تو بغلش

مثل کیس که سالها دور بوده باشه لبمو بوسید و دستشو رو 

 بدنم کشید 

 لب پائشنمو گاز گرفتو رسشو عقب کشید 

 د و لب زد پیشونیشو به پیشونیم تکیه دا

 میکنه ؟تو چ  داری که جادوم  -

 لبمو مکیدم . طعم کرسا رو میداد. 

ی نگفتم  ن  نفس عمیق کشیدم و چی 

بان قلبم و نفس های نامنظمم اجازه حرف زدن بهم  چون ضن

 نمیداد . 

 کرسا نفس عمیق کشید و گفت 

 اون گروه خونتون رو محاضه کردن ...  -

 نگاه کردم  با شوک رمو عقبکشیدم و به کرسا 

 بابا اینا در خطر بودن چ  یم گفت ؟ یعنن ... 
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ی بگم کرسا گفت  ن  قبل از اینکه من چی 

نم منتظر تو باشن . بابات اینا بیدار بودن . به  - ن حدس می 

صحبت هاشون گوش دادم ببینم اون گروه با پدرت اینا 

 صحبت نکرده باشن . 

 خب ؟  -

ن ..  -  . هنوز نه ... اما ممکنه کاری کین

 ا آزاد شدن ؟بابا اینا فهمیدن بقیه دخیی ه -

ن .  -  آره ... همه پیش خانواده هاشون هسیی

با این حرف کرسا هر دو سکوت کردیم . چرا خونه مارو 

 محاضه کردن ؟ یهو یاد اون خنجر افتادم و گفتم 

کرسا ... وقنی اونجا بودم ... همون مردی که ورد میخوند ...   -

 بینم دخیی هسنی یا نه اومد و گفت باید ب

 با این حرفم اخم کرسا تو هم رفتو گفت 

 اون عویصن چکار کرد ؟ -

 رسی    ع گفتم 

 جامو خراش انداخت نای عجیب با یه خنجر  -
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 به جاتی که اون مرد پاره کرده بود اشاره کردم 

 نگاه کرسا دستمو دنبال کرد و گفت 

 رگتو ؟ -

 آره ... بعد رنگ خنجر عوض شد ...  -

 ب ؟ خ -

نمیدونم اما وقنی به خنجر و خونم نگاه کرد حس کردم براش  -

عجیب بود . بعد هم که اون مرد باالی رسم اومد کنار قفسم 

سید من چ    هستم . میگفت میدونیم فرق داری  یه میی 

 کرسا دقیق نگاهم کرد 

 با خودش رس تکون داد و آروم گفت 

 لعننی حتما بخاطر گردنبند بوده  -

 ند ؟گردنب  -

 حق با آتناست ...  -

 منظورت چیه کرسا ؟ -

 کرسا جوابمو نداد و گفت 

 باید اونارو کامل نابود کنیم ...  -
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 یدم . از حرف های کرسا هیچ  نمیفهم

ه خوشحال بودم.  ن بیی  از اینکه میخواست اون عویصن هارو از بی 

 اما این نشون میداد خطر اونا خییل زیاده . 

سوند   ...  واین خطر منو مییی

 هم نگران بابا اینا بودم . هم خود کرسا ... 

 کرسا گونه ام رو نوازش کرد  گفت 

 بهشون حمله  -
ی

تو الزم نیست نگران بایسی ... من اینبار با آمادگ

 یم کنم 

 به حرفش رس تکون دادم و گفتم 

 االن میشه برگردم ؟ بابا اینا حتما خییل نگرانن ...  -

مت پیششون ...  -  اما نمیتونم بذارم بموتن  میتونم بیی

 شوکه نگاهش کردم و گفتم 

 ؟به بابا اینا چ  میخوای  -
ی

 بگ

 فعال هیچ  ...  -

 پس چطور میخوای من برگردم اینجا ؟ -

 کرسا بدون اینکه جواتی بده منو تو بغلش گرفت و غیب شدیم
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 تو بغل کرسا بودم در حایل که فقط یه ملحفه دور تنم بود . 

 دیم و گفتم جلوی غار ظاهر ش

 من لختم کرسا  -

 در حایل که با رسعت از غار رد میشدیم کرسا گفت 

میدونم ... در هر صورت هر لبایس هم از دنیای ما بپویسی  -

ن .   اونا تورو لخت میبیین

 با این حرفش یخ شدم . لخت جلو بابا اینا ... 

 سمت دیگه غار رسیدیم و کرسا زیر لب گفت 

مت اتاقت لبا -  س بپویسی اول مییی

ی بگم تو اتاقم بودم .  ن  قبل از اینکه بخوام چی 

ن گذاش  ت و گفت کرسا منو رو زمی 

 فقط رسی    ع تر تی ...  -

 میخوای چکار کنن با بابام اینا ؟ -

 تو بپوش... خودت میبینن ...  -

 کرسا ::::::::::: 

 همه چیبهم ریخته بود . 
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 من این گردنبندو برای حفاظت تی بهش داده بودم 

 باعث شده بود اونا متوجه تفاوتش بشن .. اما 

 بعد هم که من برای نجاتش رفتم ... 

 کس دیگه ای هم بود میفهمیداین دخیی متفاوته ... هر  

ی قرار داشت ...   حاال تو خطر بزرگیی

هم خودش هم خانواده اش ... هم تمام افرادی که باهاش در 

 ارتباط بودن 

 نمیتونستم تی گدار به آب بزنم . 

 اینبار جوری به این افراد حمله میکردیم که کامل نابود شن. باید 

ن و دنبال چ  اما قبلش باید  میفهمیدم اونا دقیقا چ  هسیی

 میگردن . 

 باید ذهنشون رو میخوندم . 

 مخصوصا ذهن رئیس اصیل رو ... 

ی باید تی رو برمیگردوندم به دنیای خودم.  ن اما قبل از هر چی 

 اینجا براش امن نبود . 

 از تو کمد لباس هاش لباس برداشت. تی 
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 ملحفه از دورش رها نیمشد . 

 حت نبود و اینو از ذهنش و رفتارش میفهمیدم . هنوز بامن را

 پشت کردم بهش تا راحت باشه 

 بود و خودمم تی تاب نمیشدم 
 اینجوری بهیی

ن االن هم به اندازه کافن براش بیتاب بودم .   هرچند همی 

 ای تی تاب کردن من ... حنی عطر تنش کافن بود بر 

 از اون بد تر ... حنی فکر کردن به تی ... 

 و بستمو سیع کردم خودمو آروم کنم. چشم هام

 االن وقتش نبود... 

 تی لباس که پوشید آروم گفت 

 من آماده ام .  -

 خورشید طلوع کرده بود دیگه 

 دستشو گرفتم و تو اتاق پدرش و برادر هاش ظاهر شدیم 

 رو میدیدن البته فقط تی  

 هر سه دور سفره نشسته بودن و صبحانه میخوردن
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 مه شوکه بهش نگاه کردن و داداشش گفت با ظاهر شدن تی ه

 تی تی ... درست میبینم ؟ تو ... تو یهو چطور اومدی تو اتاق؟ -

وع کردم  سن کارمو رسی ی بی 
 قبل از اینکه سوال های بیشیی

 تی تی ::::::::: 

 ه منو جلو چشم بابا اینا ظاهر کرد . کرسا چ  فکر کرده بود ک

 همه با شوک به من نگاه کردن و تورج پرسید 

 تی تی ... درست میبینم ؟ تو ... تو یهو چطور اومدی تو اتاق؟ -

 دهنم فقط باز و بسته شد 

ی نداشتم بگم  ن  اما چی 

فقط نگاهم بینشون چرخید که کم کم شوک از صورتشون رفت 

 و بابا گفت 

 تی تی ... بیا صبحانه بخور بیدار شدی  -

 شوکه تر از اونا بودم حاال من 

 کرسا تو گوشم گفت 

ن باهاشون صبحانه بخور ...  -  درست شد ... بشی 

 چ  ؟ چکار کردی ؟ -
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اما کرسا جواتی بهم نداد و رفت درست رو به روی من پشت 

 بابا ایستاد 

 لبخند مغرورانه ای رو لبش بود 

 بابا یکم نگران گفت 

 تی ؟ چرا نمیشینن ؟خو -

 ام  خوبم ...  -

اینو گفتم و رسی    ع نشستم . با اخم نگایه به کرسا انداختمو 

 برای خودم چای ریختم 

این فکرمو چرا نمیتونست از اول بهم بگه میخواد چکار کنه؟ 

 خوند و جواب داد 

 چون هنوز کارم تموم نشده ...  -

بخوام فکری کنم با این حرف بیشیی گیج شدم اما قبل از اینکه 

 گفت   بابا 

تو فقط یه نصف روز نبودی اما ما همه مردیم و زنده شدیم.  -

 بیچاره خانواده بافی دخیی ها 

 به چشم های مهربون بابا نگاه کردم که تورج گفت 
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خداروشکر همتون سالم پیدا شدین . فقط ... معلوم نشد  -

؟ ی یادت نیومده تی تی ن  کار گ بوده ... تو چی 

 ا نگاه کردم که با رس گفت بگو نه به کرس 

 زیر لب گفتم

 نه ...  -

 تیام دقیق نگاهم کرد و گفت 

ن نه یادتون میاد  - آخه چطور ممکنه نه یادتون میاد کجا رفتی 

ن !   چطور برگشتی 

 بابا رسی    ع گفت 

خونه ما خییل جای االن مهم اینه تی خونه است و سالمه ...  -

. یه زنگ خطر بود برای ما این  تائیمبدیه ... خییل دور از روس

ه بری پیش مادربزرگت بموتن ... اینجوری ما که  اتفاق ... بهیی

ن خیالمون راحت تره ...  یم رس زمی   می 

 رسی    ع به کرسا نگاه کردم که اون رس تکون داد بگم باشه . 

 نمیفهمیدم قضیه چیه . 

 مثل یه اسباب بازی شده بودم که وسط یه نمایش بود . 
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 مادرجون اونوقت چطور کرسا رو ببینم ؟ خونه برم 

مارجون تمام وقت خونه بود و نمیتونستم بیشیی از یک رب  ع یا 

 نیم ساعت دور از چشمش باشم . 

 کرسا باز سوال تو رسم رو جواب داد و گفت 

 نگران اونجاش نباش ...  -

 من نگران همه چ  بودم . مخصوصا نگران بابا اینا ... 

ن بودن مسلما با نبودن من بیخیال دنبال مچون اونا که 

 نمیشدن . 

 ناخداگاه گفتم 

ن ...  -  باید اونارو پیدا کنی 

 همه شوکه به من نگاه کردن و بابا گفت 

 کیا ؟-

 کرسا هم جواب داد 

 من اونارو درست میکنم تی ... تو نگران نباش ...  -

 تورج جواب بابا رو داد و گفت 

 قضیه واقعا باید حل شه  ن . اینهمونا که دخیی هارو دزدید -
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 کنیم که . باید بفهمیم کار گ بوده ... 
ی

نمیشه با ترس زندگ

 هدفش چ  بوده ... 

 منم رس تکون دادم که کرسا گفت 

 زیاد وقت نداریم تی ... زودتر صبحانه ات رو بخور  -

با این حرف کرسا رسی    ع یه لقمه درست کردم و مشغول 

 خوردنش شدم . 

 :::::::::: کرسا 

رای اینکه بتونم تی رو برگردونم دنیای خودمون الزم بود ذهن ب

 پدر و برادر هاشو تغیی  بدم . 

اما فقط تغیی  کافن نبود . چون باید اونا به یه تصمیم منطقی 

سیدن برای غیبت تی تو این خونه .   می 

پس اول ذهن پدرشو خوندم و راجب دخیی های دیگه اطالعات 

ر سه گذاشتم که تی دیشب مثل هم تو ذهن ه گرفتم . بعد 

 دخیی های دیگه پیدا شده . 

پیشنهاد خونه مادر بزرگ تی هم از من بود . اینجوری یم 

تونست تمام وقت پیش من باشه در حایل که پدرش و برادر 

ن پیش مادربزرگشه .   هاش فکر میکین
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خواب کردن ذهن یه نفر برای طوالتن مدت خییل راحت تر از 

 فرهسه ن

ه . هرچند هم ن هم ازم انرژی زیادی میگی   ی 

 اما نمیتونم تی رو از دور از خودم داشته باشم . 

اگه این اتفاقات نیفتاده بود میتونستم خودمو به پدر تی نشون 

بدم و با دادن آشناتی قدییم مادر هامون یا هر راه دیگه تی رو 

 ازشون خواستگاری کنم . 

ایط وارد شدن  زمان زیادی میخواست از اون مسی  اما تو این رسی

ن بیشیی میشد .  ون هسیی  و مسلما تهدید اون گرویه که بی 

ن االن هم میدونستم داره همه چ  بیش از حد طوالتن  همی 

 تی بلند شد و گفت پدر  میشه . 

مت ...  -  وسایلتو جمع کن خودم بیی

 اما داداشش رسی    ع گفت 

 زنم من تی رو یم برم ... میخوام به خاله رس ب -

ن وارد نقشه من میشدن .  نه دیگه  داشیی

 رو به تی گفتم 
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مت   برو لباستو بردار و دیگه نیا اینور ... من خودم مییی

شوکه نگاهم کرد که با رس اشاره کردم بره اونم بلند شدو از اتاق 

ون رفت   بی 

ون خونه کیس تی رو ببینه برای امنیت پدرش و  نمیخواستم بی 

ن . بهیی بود اونبرادرهاش هم که شده   ا تی رو نبیین

ن تی یکم صیی کردم تا آماده شه و بعد وارد ذهن هر سه  با رفیی

 نفر شدم . 

 تی تی ::::::::::: 

 از اینکه کرسا وارد ذهن بابا اینا میشد حس خوتی نداشتم . 

 از اینکه نمیدونستم هدفش چیه کالفه بودم 

خودت ندوتن داره میدونستم همه برای صالح منه ... اما اینکه 

 رافت چ  میگذره حس خوتی نبود. اط

 کیفم رو برداشتم که کرسا کنار گوشم گفت 

ایط خوتی نیست ... رس فرصت همه چیو  - مجبورم تی ... رسی

 برات توضیح میدم . 

خواستم برگردم سمتش که دستاش دور کمرم حلقه شد و  

 غیب شدیم 
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 گفت   رو تراس مادر جون ظاهر شدیم و کرسا تو گوشم

تو حفاظت کنم. هم زمان حواسم باشه پدرت و  من باید از  -

ن . مسئولیت های قلمرو خودمم  برادر هات تو خطر نیفیی

 هست تی ... باهام همکاری کن . 

 صورتمو برگردوندم سمتش تا نگاهش کنم. 

ایطش سخت شده .   میدونستم بخاطر من رسی

 دوست داشتم مفید باشم. 

 اما نمیدونستم چطوری . 

سم صدای مادرجون بلند شد که بل از اینکه بخوامق ی بی  ن چی 

 گفت

 تی تی ... اینجا چکار میکنن ؟  -

رسی    ع برگشتم سمت مادرجون که یهو تعجب از صورتش پاک 

 شد و گفت 

 چرا داداشتت نموند ... صبحانه خوردی؟ -

 زیر لب مریس به کرسا گفتم و بلند به مادرجون گفتم 

 بله ... خوردم ...  -
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 و تا رسما نخوردیبیا تو ... بیا ت -

 وارد خونه شدم و کرسا پشت رسم اومد و پرسید

ن  - تو بگی  نن خیی ن جاتی هست این اطراف وقنی زنگ می 

 مادربزرگت بگه رفنی اونجا؟

خونه؟- ن  ام ... آشی 

 نه دور تر ...  -

؟  -  مرغدوتن

 کرسا لبخندی زد و گفت 

 خوبه ...  -

 مادرجون گفت 

 نگر...  یی هاتی شنیدم خییلدیروز یه خ -

 یهو وسط حرفش مکث کرد و گفت

؟ - ن کنن  رو تمی 
 میتوتن مرغدوتن

ه اما رسی    ع گفتم   نزدیک بود از این کار کرسا خنده ام بگی 

م ...  -  بله ... االن می 
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ون که کرسا دوباره  با این حرفم کیفمو گذاشتم و از اتاق زدم بی 

 کمرمو گرفت و غیب شدیم 

د و جلو غار ظا  هر شدیم تو بغلش منو فرسی

موهامو بوسیدو در حایل که بغلش بودم به سمت دیگه غار 

 رفتیم. آروم گفتم 

؟  -  االن میخوای چکار کنن

 برمیگردم این دنیای شما... تورو میذارم قرص ... با افرادم  -

 حس ترس و نگراتن از این حرف کرسا وجودمو پر کرد

ی بگم سمت دیگه غار رسیدیم و غ ن یب اما قبل از اینکه چی 

 شدیم 

ن گذاشت.   اینبار تو اتاق کرسا ظاهر شدیم و آروم منو رو زمی 

 رسی    ع گفتم

؟ - ن  میخواین اونارو نابود کنی 

 کرسا رس تکون داد و گفت

ن و باید ا - ین کارو کنیم . اما قبلش باید بفهمیم اونا چ  هسیی

وتی دارن .   چه نی 
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 چه فرفی میکنه ؟  -

وقدرتو دارن نباشن... یا  شاید اونا تنها گرویه که این جادو  -

شاید اونا تمام افراد گروه نباشن... باید اول اینارو متوجه بشیم 

 ... 

 کرسا اینو گفتو آروم گونه ام رو نوازش کرد 

 شد و مماس لبم گفت  خم

احت  - سیع میکنم زود برگردم ... اما تا بیام همینجا بمون و اسیی

 کن . 

 رو لبم زد مردد رس تکون دادم که کرسا بوسه محوی

 چشم هامو بستم برای ادامه بوسه 

 اما دیگه کرسا نبود ... 

 نفس خسته ای کشیدم و نشستم رو تخت . 

 واقعا خوابم یم اومد. 

اتفاقات پیش رو انقدر تو رسم میچرخیدن که  اما نگرانیم از 

 نمیتونستم به خواب فکر کنم . 

 نگاهم به کتابخونه کوچیک تو اتاق افتاد... 
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ین  گزینه بود برای آروم کردن ذهنم .   کتاب بهیی

 بلند شدمو به سمتش رفتم . 

قدییم تو هر طبقه کتاب های زیادی نبود . اما همه ضخیم و 

 بودن  . 

دستمو رو کتاب های قفسه رو به روم کشیدمو یگ رو انتخاب 

 کردم 

 جلد مشگ و طالتی داشت و روش هیچ  نوشته نشده بود . 

 ورفی به صفحاتش زدم . 

 شیی عکس بود تا نوشته . بی

ن اما خوب بود برای رسگریم   همی 

 اب به سمت تخت برگشتمو دمر دراز کشیدم رو تخت با کت

 کتابو هم جلوم گذاشتم و باز کردم . 

 ت صفحه اول یه گل خشک چسبیده بود و زیرش نوشته بود

، مرگ... جاودانه بودن نیاز به زنده بودن ندارد...  -
ی

 تولد، زندگ

ه شدم . چند لح  ظه به این جمله خی 

 منظورش چ  بود ؟ 
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 دستمو رو اون گل خشک کشیدم . 

 این گل مرده بود اما جاودانه شده بود ؟ 

ه و نابود میشه ... منظورش باید  ن می  نه اینم یه روزی از بی 

ی جدا از اینا باشه ...   ن  چی 

 ورق زدم و گذرا صفحاتو نگاه کردم . 

ن هاتی هم که با  عکس هاتی که با دست کشیده شده بود و میی

 ود ... دست نوشته شده ب

 و طبیعت و طلوع خورشید 
ی

 و عشق به زندگ
ی

همه راجب زندگ

 و ... هر زیباتی که تو دنیا بود . 

 بود ... اما دیگه داشت خسته ام میکرد . یه 
ی

جمالت قشنگ

حجم زیادی از صفحاتو کنار زدم ببینم تا آخرش اگه همینه برم 

 بعد که چشمم خورد به یه عکس آشنا . رساغ کتاب 

ن   قلعه بود ... از نمای دور ... عکس همی 

 چند برگ جلو تر رفتم ... 

 عکس های داخل قلعه و پادشاه ها بود ... 

خواستم برگردم عقب و از اول بخونم که چشمم افتاد به عکس 

 گردنبندی که گردن من بود . 
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 ناخداگاه گردنبند رو گردنمو لمس کردم . 

 با لمسش گرمای مالییم تو بدنم پخش میشد . 

 مثل یاد آوری لمس دست های کرسا . 

دلم میخواست چشم هامو ببندم و به کرسا و لمسش فقط فکر 

 کنم . 

ع کنم به  اما کنجکاوی باعث شد دوباره برگردم به کتاب و رسی

 خوندن . 

 گردنبند امیت ، یگ شدن ابدی ... 

ن جمله قلبم ریخ  ت ... با خوندن همی 

 کرسا :::::::::::: 

های ن دوست داشتنیه ... اما بیشیی از اون پر از  دنیا پر از چی 

 لحظه های دل کندنه . 

ن خییل سخت بود .  ن تی و رفیی  گذاشیی

 دوست نداشتم از جلو چشمم دور شه . 

 اما برای حفاظت از اون و دنیای خودمون مجبور بودم . 

 دن . مخصوصا حاال که فهمیدم خون تی رو چک کر 
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جنگ همه نژاد هارو  به ماکان گفتم فردانده هایاول از همه 

 برام خیی کنه 

 برگشتم پیش آتنا ... بعد از اون 

 بهش خیی دادم چه تصمییم دارم . 

با تصمیمم موافق نبود . از نظر آتنا تا فرصت داشتیم باید 

دیم و صیی کردن برای شناخت هدف و  ن مییی اونارو از بی 

 قب مینداخت . گروهشون مارئ ع

 تی گدار به آب بزنم. اما من واقعا نمیخواستم 

 برای حضور آتنا برگشتم قرص تا جلسه اصیل 
ی

بعد از هماهنگ

 رو با فرمانده ها بذارم . 

ن بخاطر تی میخوام اونارو مجبور به این کار  نمیخواستم فکر کین

 کنم 

ن مسائل دنیای دیگه برای من از دنیای  نمیخواستم فکر کین

 ون مهم تره . خودم

ن تمام تاکیدم  رو گذاشتم رو شناساتی اونا . حاال وقت برای همی 

ن به دنیای تی بود .   رفیی

فت بیشیی نگران خانواده تی میشدم.   هر لحظه که زمان می 
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اگه برای پدر و برادر هاش اتفافی یم افتاد میدونستم تی منو 

 نمیبخشه . 

 دمو ببخشم. حنی اگه تی هم میبخشید خودم نمیتونستم خو 

ایط من میدونم اونا در خطرن ا ما مجبور شدم بذارم تو اون رسی

 بمونن ... 

 :::::::::: ارسالن

 تمام شب و کل روز این خونه رو تحت نظر داشتیم . 

ی از اون دخیی نشده بود   خیی

ن  اما پدر و برادر هاش صبح خییل عادی رفته بودن رس زمی 

 کشاورزی ! 

ی ت خیی
ن  امکان نداشت از دخیی نداشته بایسی و برگردی به زمی 

 کشاورزی . 

ن همه افرادمو پخش کردم.   این قضیه مشکوک بود و برای همی 

ن .   هم خونه اونارو تحت نظر داشیی

 هم پدرش و برادر هاشو ... 

ن .   و هم تمام روستارو برای پیدا کردن اون دخیی میگشیی
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ن مخقن بودنش نشون میداد   ن متفاوت دارههمی   که اون یه چی 

 و از همه مهم تر ... میدونن ما دنبالشیم که مخفیش کردن 

 تو افکارم غرق بودم که اردوان اومد سمتم و گفت 

م  - چرا داریم وقت تلف میکنیم .  بذار پدر و برادر هاشو بگی 

 واز زبونشون حرف بکشیم . 

 فقط نگاهش کردم و با رس گفتم نه که دوباره گفت 

و به ما بدن . واققعا میتونیم مجبورشون کنیم او  - ن دخیی

 نمیفهمم تو تو رست چیه ؟ 

و مخقن کرده ... میدونه  - آروم باش اردوان ... هرگ این دخیی

 ما دنبالشیم . 

-  
ی

من که شک دارم ... احتماال این دخیی ثابت اینجا زندگ

 .. نمیکرد. چون اگه اینجا بود ما زودتر از اینا میدیدمش . 

جا برمیگرده ... یا خودش یا همون همینجا بوده و به این -

 موجود عجینی که نجاتش داده . 

 هنوز جمله ام تموم نشده بود که حس کردم ... 

 ...  دیشب قدرت و جادو متفاوت همون حس 

 یه منبع انرژی دیگه داشت به سمت من یم اومد ... 
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 اردوان خواست حرف بزنه که گفتم 

 هیس ... فکر کنم داره میاد  -

 انداخت . به اطراف نگاه کرد و گفت ابرو باال 

 گ؟  -

 همون که این دخیی رو برد ...  -

 از قیافه اردوان مشخص بود باور نکرده. اما مهم نبود . 

 من حسش میکردم ... 

 کرسا :::::::::::: 

 ایستاده بودن. پشت درخت های اطراف خونه تی 

نم بقیه این دور و بر نبودن و این نگرا اما یه تعداد محدود... 

سیدم بقیه رفته  میکرد...  پدر و برادر تی خونه نبودن و مییی

ن سیدم پدرش اینا کجا می   میی 
 ... باشن رساغ اونا ...باید از تی

 یا حداقل از ذهنش میخوندم

 ...  با پشتیباتن ده نفر از افرادم اومده بودیم

بقیه تو دنیای خودمون مونده بودن که در صورت نیاز بیان 

 برای کمک ... 
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ن بار بود با افرادم وارد این دنیا میشدیم  این اولی 

 به اندازه کافن نزدیک بودیم که بتونم ذهنشو بخونم 

 اما به طرز عجینی ذهنش غی  قابل نفوذ بود. 

 حس میکردم بخاطر جادوئیه که استفاده میکنه 

ه به چند قدمیشون رسیده بودیم که دقیق به اطراف نگاه دیگ

 کرد و گفت

ن ... آره ؟ ... چرا خودتون رو نشون نمیدین ؟ پس برگش -  تی 

بدون توجه به این حرفش ذهن مردی که کنارش بود رو چک 

 کردم ... 

 مثل یه کتاب باز میشد خط به خط ذهنشو خوند ... 

ی که میخوندم .  ن  .. اما باورش سخت بود چی 

 اونا چ  بودن ؟ یه نژاد دستکاری شده از انسان ها ؟ 

؟ یه قوم قدرتمند ام  ا وحیسی

طایفه ای که با خون دخیی های باکره و رابطه با اونا یط یه 

 مراسم خاص عمرشون طوالتن میشد ... 
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 یه جور فنا ناپذیری زوری ... 

 اما نه ذاتی ... بودن ... یه مدل خوناشام در واقع اونا 

 با جادو ... بلکه 

 اونم از نوع جادو سیاه ... 

وز نتونسته بودم کامل تو ذهنش دنبال پایگاهشونگشتم . هن

سم  ن که ذهنش قفل شدو همه چ  از دسیی بفهمم کجا هسیی

ج شد.   خیی

 همون جادوتی که ذهن مرد اولو گرفته بئد ... 

 ذهن اونو هم گرفت ... 

 رو به رو هستم . 
ی

اما همینکه تا میدئنستم با آدم های زرنگ

 اینجا هم تونسته بودم ذهنشون رو بخونم خوب بود . 

 گفتم   رو به افرادم

من ظاهر میشم ... اما اون مرد پر از جادوئه ... حواستون به  -

 حمله هاش باشه ... 

ه سینه ببا تائید افرادم خودمو بهش نشون دادم و دست 

 جلوش ظاهر شدم 
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ه شد به من و گف  ت با لبخند رضاینی خی 

 تو دیگه چه موجودی هسنی ؟ -

 تی تی :::::::::: 

 ود ... دستم رو گردنبندم خشک شده ب

ن هاتی که خوندم باورم نمیشد   چی 

 چرا کرسا ... اینارو نگفته این گردنبندو به من داد ؟ 

 یعنن ... من عمال ... 

 قبل از اینکه کامل رضایت بدم ... 

 جفت جدا نشدتن کرسا شده بودم ! 

میشد همه این رفتار های کرسا ... همه این اجازه باورم ن

ن هاش ...   خواسیی

 مال بیخود بود ... همه و همه ع

 من راه دیگه ای در نهایت جز رضایت نداشتم ... 

من از لحظه ای که این کردنبند دور گردنم قرار گرفت دیگه 

 امکان جدا شدن از کرسا نداشتم. 

ه شدم  به جمله آخر خی 
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ه شدمبه جمله آخر   خی 

دوری ... باعث تضعیف قدرت و ... در نهایت ... مرگ میشه 

 ما باعث مرگ ما میشه ... ... مرگ ! دوری 

 حسمو نمیتونستم درک کنم . 

 من با تمام وجود کرسا رو میخواستم . 

اما ... اما حس میکردم کرسا بهم دروغ گفته ... با من و احساسم 

 بازی کرده ... 

 فقط کافن بود یکم صیی کنه ... 

 من که خودم بهش گفتم میخوامش ... 

 فقط زمان الزم دارم ! 

 نو از من دری    غ کرد ... دیگه کجاها بهم دروغ گفته ؟چرا این زما

ن  یو بگه که من میخوام اون ذهنمنو میخونه ... راحت میتونه چی 

 ... اما من چ  ؟

 من نه درست اونو میشناسم نه میفهمم چ  میخواد ... 

 این انصاف نبود ... 

 کرسا تو این رابطه بیش از حد قدرتمند بود ... 
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 ت دراز کشیدم کتاب رو بستم و رو تخ

ه شدم   به سقف خی 

... از من برای بودن با کرسا باید از خانواده ام ... از زندگیم 

 دنیام بگذرم ... 

ی بگذره ... فقط باید یکم  ن اما اون چ  ؟ اون الزم نیست از چی 

 صیی میکرد ... که این کارو هم نکرد ... 

ون  ن االن بلند شم و از قرص بزنم بی   ... دلم میخواست همی 

 برم خونه و به کرسا بگم دیگه حاضن نیستم ببینمش ... 

 لمو شکسته ... برم و کاری کنم که بفهمه چقدر د

سیدم...  ون منتظرم بود مییی ی که بی  ن سیدم ... از چی 
 اما ... مییی

ن خونه ما بودن  از اون گرویه که تو دنیای خودمون تو کمی 

سیدم .   مییی

 نا درگی  میشد ... کرسا االن بخاطر من داشت با او 

البته اگه اینو راست گفته باشه و هدفدیگه ای پست این کارش 

 نباشه ! 

 د شدم و صاف نشستم رو تخت ... بلن
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 بلند شدم و صاف نشستم رو تخت ... 

ن برده بود   . کرسا تمام اعتمادمو به خودش از بی 

  دیگه به همه حرف هاش شک داشتم ... به همه ... 

وع به قدم زدن تو اتاق کردم . باید کاری کالفه بلند شدمو رسی 

 میکردم ... 

 کرسا ::::::::: 

ه شدیم .   چند لحظه تو سکوت به هم خی 

 وقنی دید من جواب ندادم گفت 

من ارسالن هستم ... رئیس این گروه ... تو قرباتن های منو  -

 دزدیدی ... متوجه زبون ما که مییسی ؟ 

 پوزخندی زدم و گفتم 

زبونت میشم ... اما متوجه منظورت نمیشم...  مسلما متوجه -

تو دخیی های این روستارو دزدیدی ... اونوقت به من که اونارو 

 دزد ؟
ی

 آزاد کردم میگ

 تو هم قفل کرد و گفت ابروهاشو 

 فکر کردی گ هسنی ؟ ناچی این روستا ؟ این روستا و تمام -
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ن ...   مردمش متعلق به ما هسیی

 با تمسخر گفتم 

 به شما ؟ متعلق -

رگ های پیشونیش خییل نا محسوس متورم شد. داشتم 

 عصبانیش میکردم و از این کارم رایصن بودم . 

 با عصبانیت تقریبا دادزد 

ن نیاز های ما به دنیا اومدن ... از  نسل در  - نسل اونا برای تامی 

 ابتدا برده های کوچیک ما بودن و تا ابد میمونن ... 

ن ؟ یه عده آدم ناقص که بدون برده ؟ مگه شما گ هس - تی 

ن ؟  ن دیگه ای هستی  ه ؟ جز این مگه چی   خون و رابطه میمی 

 با این حرفم چشم هاش گرد شد و مرد کناریش گفت 

 تو اینارو از کجا میدوتن ؟ -

 خفه شو اردوان  -

 لبخندی کنج لبم نشست و گفتم 

ن ... اما  - ن تبدیل به یه موجود قدرتمند بشی  شما میخواستی 

 میاره ... 
ی

 فکر نمیکردین قدرت زوری ... وابستگ
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 لبخندی کنج لبم نشست و گفتم 

ن ... اما  - ن تبدیل به یه موجود قدرتمند بشی  شما میخواستی 

 میاره ... ف
ی

 کر نمیکردین قدرت زوری ... وابستگ

 نیاز تو ذات هر قدرتیه !  -

 اینو با قدرت و غرور گفت 

 اما من با پوزخند جواب دادم 

 ... تورو تی نیاز میکنه ... اما قدرت شما ... بدون  -
قدرت ذاتی

 خون ... بدون جادو ... فقط یه فالکته ... 

از این حرفم چنان بهش برخورد که خواست به سمتم حمله 

 کنه 

 اما با قدرتم رس جاش میخکوبش کردم 

 اینجا دیگه جنگل آزاد بود ... 

 رتم محدود شه ... قددیگه تو حباب جادوتی اونا نبودیم که 

 اینجا درسته مثل دنیای خودمون قدرت نداشتم 

ایط با دیشب خییل فرق داشت   اما رسی

 میدونستم نمیتونه تکون بخوره 
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اردوان ، مرد کناریش هم خواست بهم حمله کنه که با حرکت 

دستم پرتش کردم چندین میی عقب تر و کوبیدمش به درخت 

 پشت رسش 

ن خواست بلند شه که به اف لش کین  رادم اشاره کردم کنیی

وم استفاده کنم   لزویم نداشت از همه نی 

 مخصوصا که االن افرادم هم بودن 

 به سمت ارسالن رفتم و گفتم 

عمر شما تموم شده ... دیگه وقتشه با پایان خودتون رو به  -

ن ...   رو شی 

 پوزخندی زد و گفت 

 پیدا کردیم ...  تو نه تا وقنی منبع قدرتی مثل  -

م تو دستم که غیب شد خ  واستم گردنشو بگی 

 نه تنها خودش ... بلکه اردوان هم غیب شد ... 

 ب شدن ... تمام افرادش که دور خونه بودن هم دنبالش غی

 برگشتم سمت افرادم ... 
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 حنی جادوتی که ازشون حس میشد هم غیب شده بود 

 لعننی ... 

 ... ن  افرادم که دور خونه پراکنده شدن همه برگشیی

ن ... هم  ه یه خیی داشیی

 اون عویصن ها غیب شدن و هیچ ردی ازشون نیست ... 

 تی تی :::::::::: 

 این عادالنه نبود ... 

درست بعد از رابطمون ... بعد از اینکه خودمو کامل در اختیار 

 کرسا قرار دادم ... 

 درست االن باید میفهمیدم که بهم دروغ گفته ... 

 حاال که کار از کار گذشته بود 

 رو به رو آینه ایستادم و به خودم نگاه کردم 

 بود . شک و نگراتن و نا امیدی کل صورتمو گرفته 

 زیر لب گفتم 

 خییل نامردی کرسا ... خییل نا -

 چرا ؟ -
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 با صدای کرسا از تو آینه به پشت رسم نگاه کردم . 

 کرسا به سمتم اومند و پشت رسم ایستاد 

 نگاهمون بهم قفل بود . 

 ش رسی    ع بغض ناخواسته تو گلوم نشست . با دیدن

 اما سیع کردم قوی باشم و گفتم 

 چون بهم حقیقتو نگفنی  -

 چه حقیقنی ؟ -

 گردنبندمو لمس کردم و لب زدم 

ن هات  - اینو ... حقیقت این گردنبند ... تمام این اجازه خواسیی

 از من دروغ بود ... 

 اینو گفتمو برگشتم با عصبانیت ال ازش دور شم 

 اما بازومو گرفتو منو کشید تو بغلش 

 هیچ  دروغ نبود تی ...  -

دروغ نبود ؟ وقنی با این گردنبند هیچ جدا شدتن ممکن نیست  -

... پس اجازه دادن یا ندادن من چه اهمینی داره کرسا ؟ تو منو 

 اسی  خودت کردی ... بدون اینکه من بدونم ... 
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 فت با این حرفم کرسا اخم هاش تو هم رفت و گ

اگه راجب این گردنبند میدوتن ... البد میدوتن تو دنیای ما  -

ازت حفاظت میکنه ؟ البد میدوتن با دادن این گردنبند عمال 

 من جونمو به جونت گره زدم ؟! 

 از لحن تند کرسا جا خوردم . 

 آره اینارو هم خونده بودم . 

حن اما ... اما بهشون فکر نکرده بودم . کرسا با همون اخم و ل

 گفت 

تی ... من نگرانت بودم و هستم ... اما تو هیچ همکاری با من  -

 نیم کنن ... من خطری رو میبینم که تو فکرشم نمیکنن ... 

 دهنمو باز کردم تا حرفن بزنم 

ی بگم کرسا دوباره گفت  ن  اما قبل از اینکه من چی 

نه اینکه ضفا بخوام با این گردنبند تو رو بدست بیارم ... من  -

به این گردنبند نیازی نداشتم ... تو مال منن و من بدستت 

 ...  بود ... هر جور که الزم  وردممیا

 اما ...  -

؟ - ی قسمت منقن رو ببینن ن  اما چ  ؟ اما تو میخوای تو هر چی 
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 اخم هام تو هم رفت

ون کشیدمو گفتم   دستمو از دستش بی 

 ... انقدر حق به جانب نباش کرسا ... تو میتونسنی به م -
ی

 ن بگ

 میگفتم قبول میکردی ؟  -

 نه ... 

 اینو تو ذهنم گفتم اما کرسا ذهنمو خوند و گفت 

 پس بهم حق بده  -

ون دادم و گفتم   با حرص نفسمو بی 

 ... قبل از اینکه خودم بفهمم .  -
ی

 اما میشد زودتر بهم بگ

 میخواستم بهت بگم ... اما فرصت کردم ؟ فرصت شد ؟  -

 هایکرسا حالمو بهیی نمیکرد . هیچکدوم از حرف 

 حس کیس رو داشتم که باور هاش فرو ریخته . 

 قلبش شکسته ... 

 انگار به احساسم خیانت شده بود . با بغض گفتم 

 منوبرگردون خونمون -



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

622 | P a g e  
 

 فتم انگار به احساسم خیانت شده بود . با بغض گ

 منوبرگردون خونمون -

 ون فضا ایجاد کنم. اینو گفتمو به سمت دیگه اتاق رفتم تا بینم

اشکام راه افتاده بود و بیشیی احساس ضعف میکرد که کرسا 

 محکم گفت 

 نمیشه ...  -

 با حرص برگشتم سمتش که گفت 

نمیشه تی ... اون عوضیا از دستمون فرار کردن . نمیدونیم  -

ن . نمیتونم برت گردونم کجان و میخوان   چه غلیط کین

 پیش خانواده ام . برام مهم نیست ... میخوام برم  -

ون داد و با صداتی که عصبانیت ازش داد  نفسشو با حرص بی 

د گفت  ن  می 

 لج نکن تی ... تو میموتن ... چون اینجا فقط برات امنه ...  -

 با حرص به سمتش رفتم و گفتم 

 اینجا نگه داری کرسا ... تو نمیتوتن به زور منو  -

 میتونم ...  -
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 م که ادامه داد از این حرفش شوکه نگاهش کرد

اما این کارو نمیکنم ... چون ازت میخوام عاقل بایسی و  -

 ...  بموتن

ه تو چشم هام گفت   اینو گفتو بازوهامو گرفت خی 

من مجبور بودم اون کارو کنم . راه دیگه نداشتم برای  -

ون گردنبند گردنت نبود ... من نمیتونستم حفاظتت ... اگه ا

 حست کنم و پیدات کنم ... 

ه شدم . دلم شکسته بود . این ن ن خی  گاهمو ازش گرفتمو به زمی 

 انصاف نبود . با بغض گفتم

 اما تو بهم دروغ گفنی  -

دروغ نگفتم ... فقط حقیقتو نگفتم ... نمیخواستم دلتو  -

ین گردنبند گردن تو باشه بشکنم تی ... من برام فرفی نداشت ا

یدادی تالشمو یا نه ... من تا زماتن که تو رضایت کامل نم

 میکردم 

ی نگفتمو لب هامو فقط به هم فشار دادم .  ن  چی 

 دلم گرفته بود . کرسا منو کامل تو بغلش گرفت و گفت 

 انقدر با منو خودت نجنگ تی ...  -
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 من نمیجنگیدم . 

 من فقط میخواستم کرسا بهم حق بده . 

 حقی که داشتم ! حق داشتم ناراحت باشم . 

 شه ... حق داشتم دلم گرفته با

 نه اینکه فقط ازم بخواد درک کنم و قبول کنم 

 کرسا پشتمو نوازش کردو گفت 

 معذرت میخوام تی ... حق با توئه ...  -

د  ن  میدونستم ذهنمو خوند و داشت این حرفو می 

 خودش دوباره گفت 

... من فقط نگران امنیت تو من به این جنبه فکر نکرده بودم  -

 تا تو هم از دست بدم . بودم... نمیخواستم مثل مه

 آروم رس تکون دادم. 

 بغضمو قورت دادم و گفتم 

 بابام اینا چ  میشن ؟ اونا تو خطرن ؟ -

... نمیدونم هدف اون مرد چیه ... یه لحظه  نمیدونم تی  -

 مونده بود تا نابودش کنم اما غیب شد... 
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ه بهش گفتم   از بغلش جدا شدمو خی 

ن  - ن و چ  هسیی  ؟ فهمیدی چ  میخواسیی

ن ... من تو دنیای شما  - آره ... اما نمیدونم االن کجا هسیی

 .. قدرتی که اینجا دارمو ندارم ... این خییل کارو سخت میکنه . 

 کرسا اینو گفت و خم شد پیشونیمو بوسید . زیر لب گفتم 

ن ؟ -  اونا چ  هسیی

یه عده که با جادو سیاه به خودشون قدرت دادن ... اما  -

ن  قدرتی که باید با  خوردن خون و مراسمات خاص حفظش کین

 تا بتونن زنده بمونن . 

قدرت ... جادو سیاه ... خوردن خون ... یاد قصه های 

 مادرجون افتادم که کرسا ذهنمو خوند و گفت 

 چه قصه هاتی ؟  -

 مردد گفتم 

فکر نکنم ربیط داشته باشن ... اونا فقط یه رسی قصه و  -

 خرافاتن 

یه ریشه تو حقیقت دارن تی ... برام بگو همه قصه ها به نوغ -

ن .   چه قصه هاتی هسیی
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 قصه های مادرجون تو رسم مرور شد و آروم گفتم 

مادرجون یه داستان میگفت ... که هر بیست و پنج سال ...  -

ای  یه رسی جادوگر پی  و زشت ... از جنگل پیدا میشدن و دخیی

 جوون و خوشگلو میدزدیدن . 

 خب ؟ -

ن .. اما بعد یه مدت میگفت کیس  - نمیدونه با اونا چکار میکین

ا ب  رمیگردن ! در حایل که هیچ  یادشون نیست اما ... اون دخیی

ن ؟ -  اما دیگه دخیی نیسیی

 رس تکون د ادم که کرسا گفت 

 و اون مرد های پی  و زشت دوباره جوون شدن !  -

 با ترس رس تکون دادم و زیر لب گفتم 

 تو از کجا میدوتن ؟ -

ن اتفاق داشت برای شما یم افتاد. چ -  ون دقیقا همی 

 کرد و زانوهام شل شد . بدنم یخ  

 بازو کرسا رو گرفتم تا تعادلم حفظ شه و پرسیدم 

ن ؟ -  االن ... هنوز اون مرد ها ... دنبال ما هسیی



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

627 | P a g e  
 

 کرسا بغلم کرد و گفت

 االن شاید دنبال خییل بیشیی از اینا باشن  -

ی نگفت  سوایل نگاهش کردم که فقط رس  ن  تکون داد و چی 

 د ناراحت میشدم . از اینکه جواب سوال هامو نمیدا

 خودش ذهنمو خوند و گفت 

سونمت تی ...  -  نمیخوام بیی

سم ... چه بدونم ... چه ندونم ...  -  من در هر صورت مییی

 کرسا با این جوابم تو گلو خندید و گفت 

ی بخوری بعد برات همه چ   - ن  رو میگم . پس بذار اول یه چی 

 کرسا ::::::::::: 

 تی با نوازش های من بالخره خوابید . 

س  وقنی براش گفتم احتماال اونا دنبال چ  باشن انقدر اسیی

 گرفت و نگران شد که به زور آرومش کردم . 

 نگران خانواده اش بود . حق هم داشت 

 ته بودم هوای خانوادهشو داشت باشن درسته چند نفرو گذاش

 افن نبود . اما اینا ک
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 پیشوتن تی رو بوسیدم و از کنارش بلند شدم . 

 باید با آتنا مشورت میکردم 

 از اتاق خارج شدمو نگهباتن برای اتاق خودم گذاشتم . 

ون   بدون من از اتاق نمیاد بی 
 میدونستم تی

 اما ممکن بود کیس بخواد وارد اتاقش شه 

 و درخت آتنا ظاهر شدم جل

 کنم خودش ظاهر شد و گفت اما قبل از اینکه صداش  

 دیر کردی  -

 کار داشتم ... خیی هارو برات فرستادم به دستت رسید ؟  -

 آتنا رس تکون داد و گفت 

میدونم دنیای اونا تحت سلطه تو نیست ... اما ... تی تی  -

بخیسی از اون دنیاست ... شاید با استفاده از اون بتوتن به 

 جایگاه و مخقن گاه اون گروه بریس 
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 رسی    ع و قاطع گفتم 

 نه ... من به هیچ وجه حاضن نیستم تی رو برگردونم به اونجا  -

 این تنها راهه کرسا ...  -

 آتنا اینو گفت و به حالت انسان تبدیل شد 

 با رس دوباره گفتم نه که آتنا گفت 

ن چ  میشه ؟ اگه -  رو گروگان بگی 
 میدوتن اگه خانواده تی تی

ن تو یا تی اونارو بکشن ؟ میدو    تی چقدر جنایتتن برای گرفیی

ن ؟    میتونن بکین

 من که نمیخوام بشینم و دست رو دست بذارم تا اونا آزادانه -

ن بچرخن ... من پیداش میکنم ... ذهنشو خوندم ...    یه چی 

 دیدم ... فقط کافیه پیداشون کنم .  هاتی  

 آتنا اما رایصن نشد بود 

 با تاسف رس تکون دادو گفت 

 باید با تی تی برگردی اونجا ... اون حرفم گوش کن کرسا ... به  -

میتونه بهت کمک کنه تا موفق یسی ... این کاری نیست که به 

 تنهاتی بتوتن انجام بدی 
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 باز هم با رس گفتم نه و غیب شدم . 

 این بحث دیگه کافن بود. 

م  رو با خودم بیی
   من حاضن نبودم تی

 ای اونا شدم . به ورودی غار رسیدم و وارد دنی

 باید ذهن هر کیس رو که میتونستم چک میکردم 

 اطالعات الزم داشتم . 

ی که تی تعریف کرده بود امیدوار بودم بتونم جای این  ن با چی 

 فرقه قدییم رو پیدا کنم 

ن که تخت های طلسم توش قرار داشت هم باید  اون زمی 

 .. برریس میشد . 

 تی ::::::::: تی 

 ز کردم به سخنی چشم هامو با

ن بود .اتاق تاریک نشون میداد شب  رسم درد میکرد و سنگی 

ی از کرسا نبود .   شده . تنها بودم و خیی

رو تخت نشستم . تو ذهنم مرور کردم تا یادم بیاد کجام و چ  

 شده که حضوری رو پیشم حس کردم . 
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 با ترس برگشتم به سمتش . 

 ما تی نهایت خسته ... کرسا بود ... ا

 د و خودشو انداخت رو تخت به سمتم اوم

 درسته مثل اون بار که نجاتم داد تی رنگ و رو نبود 

 تو صورتش مشهود بود 
ی

 اما باز هم خستگ

 با نگراتن صورتشو دست کشیدمو گفتم 

 چ  شده ؟ -

ه .  - ی نیست ... دنیای شما زیادی انرژی منو میگی  ن  چی 

 ؟باز اونجا بودی  -

 کرد رسی تکون دادو دستشو قاب صورتم  

ن کشیدو خودم همراهیش کردم   صورتمو پائی 

 بوسه ای روی لبش زدمو کرسا آروم بوسه رو عمیق تر کرد 

 گاز نریم از لبم گرفت 

 اما در حد چند قطره خون فقط مکید و ازم جدا شد 

 تو چشم هام نگاه کردو گفت 
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 تو خوتی ؟ -

 وب بودم. اما االن من مهم نبودم. رس تکون دادم فقط . من خ

 کرسا ذهنمو خوندو گفت 

تو همیشه مهیم تی ... پدرت اینا هم خوبن ... چندتا محافظ  -

 گذاشتم براشون... اما نمیتونم جای اون عویصن هارو پیدا کنم. 

 کجا هارو گشنی   -

 کرسا لبخند مغرورانه ای زد و گفت 

 هر جاتی که فکرشو کنن ...  -

 گفت   وایل نگاهش کردم که نشست رو تخت و متعجب و س

 پس فکر کردی چرا انقدر ازم انرژی رفت ؟  -

نمیتونستم تو ذهنم تصور کنم کرسا چقدر از دنیای مارو 

 گشته... 

 کرسا دوباره دستش قاب صورتم شد و گفت 

دیگه ایه ...  - ن  بهش فکر نکن ... االن وقت چی 
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سم چ  اما تب داغ چشم های   کرسا جواب واضچ خواستم بی 

 بود برام ... 

 م هزارتا فکر و سوال بودتو رس 

ی که  اما وقنی کرسا فاصله بینمون رو کم کرد ن به تنها چی 

 میتونستم فکر کنم کرسا و لب هاش بود . 

 لبخند آرویم با این فکرم رو لب کرسا نشست 

 این یعنن فکرمو خوند 

 رسی تکون دادو مماس لبم گفت

من فکر میکنن ... دیگه الزم نیست  وقنی اینجوری راجب -

 کرتو بخونم ... خودش میاد تو رسم ف

 منتظر جواتی از من نموند و لب هامو بوسید

ین و تبدار   یه بوسه شی 

 بوسه ای که از همون لمس اول آروم نبود

 گرسنه بودو پر التهاب

 دستاش تو موهام فرو رفت و منو خوابوند روی تخت 

 داشتوزنش رو بدنم حس عجینی 
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 دیگه نفهمیدم چ  شد 

 ت و گرمای تن کرسا خوابم برد فقط با لذ

 نوازش دستش تو موهامو حس میکردم 

ش تو گوشم .  ن  زمزمه های محبت آمی 

 میدونستم بیداره و نخوابیده 

 حس خوتی بود نوازش هاش ... 

 احساس کردم شنیدم که گفت 

 دوستت دارم ...  -

 اما انقدر خسته بودم که نتونستم چشم هامو باز کنم 

 رژیم لب زدم با ته مونده ان فقط

 منم ...  -

 ارسالن :::::::::: 

 یه نقشه الزم داشتیم . 

 یه نقشه قوی و کامل .... من اون مردو میخواستم. 

 اون مرد پر از قدرت و انرژی بود . 
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ن بودم   فقط خودش تنها نیست مطمیی

 باید یه گروه هم باهاش باشه ... 

 آدم هاتی مثل خودش ... 

 کلید قدرت ما ... 

 ما ...  عمر جاودان

و تی انتهای ماه ...   نی 

دیگه الزم نبود منتظر یه نسل جدید و خون تازه و ماه خون 

 بمونیم . 

 میتونستیم هر ماه کاملو تبدیل به ماه خون کنیم ... 

 تا ماه خون ...  12با  یک سال ... 

 دنیای قدرت و فنا ناپذیری مال ما میشد ... 

 به نقشه های زیر دستم نگاه کردم 

 جنگلو مثل کف دستم میشناختم این 

 اما تا حاالبا این جادو و این گروه رو به رو نشده بودم . 

 اون دخیی آخر ... 

 همون که این مرد برای نجاتش اومد ...  
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 اون دخیی آخر ... 

 همون که این مرد برای نجاتش اومد ...  

 کلید پیدا کردن این گروه عجیب اون دخیی بود 

 رو مبل لم داده بود و گفتم رو کردم به اردوان که 

و برام بیارین  -  برین پدر اون دخیی

 نگایه بهم انداخت و تکون نخور که داد زدم 

 مگه با تو نیستم ...  -

 با تی تفاوتی گفت

م اونجا کور خوندی ... نزدیک اگه  - فکرکردی من دوباره می 

م ...   بود بمی 

 اگه من نجاتت نداده بودم االن مرده بودی .  -

م ...  -  حاال که زنده ام و عقل دارم ... من اونجا نمی 

 یقه لباسشو گرفتمو از رو مبل بلندش کردم . به سمتش رفتم

ن جلو مبل ها   با خشونت پرتش کردم سمت می 

ن به پ  هلو خورد به می 

ن ولو شد وسط شیشه ها  ن می 
 با شکسیی



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

637 | P a g e  
 

 ناله اش تو اتاق پیچیدو گفت 

 نن ؟دیوونه شدی ... داری چکار میک -

 داد زدم

به ماه خون دیگه رو از دست دادیم ... مثل اینکه هنوز  -

 نفهمیدی قدرت ما وابسته به این مراسمه ... 

 با درد بلند شدو خودشو به کاناپه رسوند و گفت 

قدرت ما تو خون و رابطه است ... اون عمر جاودانه که تو  -

 دنبالیسی ... نه ما ... پس خودت برو ... 

 محکم به سمتش رفتم با قدم های 

ن ... ما بدون این قدرت نمیتونیم تکثی  شیم ...  - شما احمقی 

ی و نسلمون تموم شه ؟  میخوای بمی 

 خودشو عقب کشیدو گفت 

آره ... تموم شه ! مگه مهمه ؟ چه اهمینی داره که نسل ما  -

ادامه پیدا کنه یا نه . من دنبال لذتم ... میخوام برای خودم با 

  
ی

 کنم لذت زندگ
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 دیگه نفهمیدم دارم چکار میکنم . 

ن بلندش کردم .  گردنشو گرفتم  و از رو زمی 

 باشه . چقدر یه آدم میتونست احمق 

 حماقت اردوان تو این سالها حساتی خسته ام کرده بود 

 هر بار یه برنامه و نقشه منو خراب میکرد... 

 اونم بدون هیچ پشیموتن و ناراحنی ... 

 ده بود دیگه تحملمو تموم ش

ن انگشتام فشار دادم   گردنشو بی 

 درسته از نظر جثه ازش بزرگیی نبودم 

ن قدرت من با ه  یچ کس قابل مقایسه نیست اما همه میدونسیی

 تو صورتش داد زدم 

 اگه کاری که گفتمو انجام ندی ... میکشمت اردوان ...  -

 نا باورانه نگاهم کرد که گفتم 

 و رسته رو دود میکنم ... میکشمت و تمام لذت هاتی که ت -

 تو همون حال پوزخند زد که اینبار داد زدم 
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بخواد کار نکنه کشته  نه تو ... همتون رو ... هر احمقی که -

 میشه... 

 با صورت رسخ و به زور گفت 

 تو دیوونه ای ... من برادرتم  -

 فشار دستمو بیشیی کردمو گفتم 

اشته باشم تا یه برام مهم نیست ... ترجیح میدم برادر ند -

 احمق دورم بگرده ... 

به بزنه   مچ دستمو گرفتو تقال کرد با پاش بهم ضن

 اما موفق نشد 

فت که تسلیم شدو به زور گفت چشم ه  اش داشت می 

 باشه ... باشه ... برات میارمش ...  -

با این حرفش گردنشو ول کردمو پرتش کردم دوباره رو شیشه 

ن   های شکسته می 

 افتاد به ضفه نفس گرفتو 

 داد زدم 

 تا ظهر اون مردو پرس هارو میخوام ... تا ظهر اردوان  -
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گاهمو ازش گرفتمو بدون اینکه منتظر جوابش بمونم از سالن ن

ون .   زدم بی 

 هرچند میدونستم حرف دیگه ای هم نداشت ... 

 تواتن هم برای حرف زدن نداشت 

 تو این مدت به اندازه کافن ازش کشیده بودم 

 رو دیوار رد شدم  و راهرو از جلو آینه بزرگت

 ناخداگاه ایستادمو به خودم نگاه کردم 

 هیچوقت برای من شهوت و میل جنیس معنن نداشت 

 هیچوقت دنبال لذت هاتی که اردوان میخواست نبودم 

 من دنبال قدرت بودم 

 قدرتی که همه گوش به فرمان من باشن . 

 تحت سلطه من باشن 

ی بود   ن  شتم و براش عطش داکه میخواستماین چی 

 بقای نسل ما ... 

اطوری خودم ...   امی 

 سلطه من رو مردم این دنیا ... 
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 من میخواستم کاری کنم که همه منو بشناسن ... 

اسمم مایه وحشت آدم های عادی باشه و همه تحت فرمان 

 من باشن ... 

 دقیقا رویای من این بود ... سلطه ... اونم به یه دنیا... 

 ا  ::::::::::: کرس 

 نمیدونم تی واقعا حرفمو شنید ؟ 

ی گفت  ن  یا تو خواب و بیداری چی 

ین بود ...  ن هم شی   اما همی 

 میخواستم زودتر بهش بگم ... 

 تو بیداری بهش بگم ... 

درست اون لحظه هاتی که نگاهمون گره میخوره و چشم هاش 

نه بهش بگم  ن  با اشتیاق دو دو می 

 بگم دوستش دارم ... 

ن حیس دارم ...  بگم ن باره چنی   برای اولی 

 اما زبونم همرایه نمیکنه ... 

 من مرد ابراز احساسات نبودم ... 
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 اما با تی حس میکنم باید احساساتمو بگم 

 وته اون با من خییل متفا

 اون از یه دنیای دیگه است ... 

دنیاتی که بیشیی به زبون و حرف اعتقاد دارن تا احساس و 

 رفتار... 

نه  تو دنیای ن  ما احساس حرف اولو می 

ی بگه وقنی احسایس دو طرفه باشه ...  ن  وقنی حست بهتچی 

ن باشه ...   وقنی رفتار کیس پر از دوست داشیی

 دیگه منتظر بیانش نمیمونن 

 یای اونا انگار مهم نیت حست چ  میگه ... اما تو دن

 تا جرئت بیانشو نداشته بایسی انگار اون حس قبول نیست . 

 مو ریه هام از عرص بهاری موهای تی پر شد. نفس عمیق کشید

 سی  نبودم ازش ... 

 اما میدونستم چقدر خسته است . 

 دیگه باید برمیگشتم دنیای اونا ... 

 د . به اندازه کافن انرژیم برگشته بو 
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باید نگهبان هاتی که اون سمت گذاشته بودمو هم عوض 

 میکردم 

 موندن تو دنیای تی برای افرادمم راحت نبود 

د باشن مخ ن آماده نیی
 صوصا اگه میخاسیی

 انرژی همه ما تو دنیای اونا محدود بود . 

 از کنار تخت بلند شدمو بوسه ای رو پیشوتن تی زدم . 

 باید به یایس میگفتم بیاد اینجا . 

تی فقط با اون آشنا بود و میدونستم دیر یا زود این تنهاتی تی 

 روعذاب میده . 

 وقنی میدونستم تنهاست ...  برای خودمم نگران کننده بود 

 با این افکار به سمت در رفتم 

 تی تی :::::: 

 بدنم بیدار شدم 
ی

 باکوفتگ

 همه جا بوی کرسا رو میداد

ی از خودش نبود .   اما خیی
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 نشستم رو تخت و به اطراف نگاه کردم 

ون تاریک بود.   آسمون بی 

تو نور کم سو چراغ خواب اتاق بلند شدمو دنبال لباس هام 

 تمگش

 دلم یهحمام داغ میخواست 

سیدم   اما تنهاتی مییی

فت  ی بهم نمیگفتو می  ن  چرا کرسا چی 

 من باید اینجا چکار میکردم 

 نشستم رو تخت ... بغض کردمو 

 یاد حرف های کرسا افتادم 

 االن بابام اینا چ  میشدن ؟

 تو افکارم غرق بودم که تقه ای به در خورد. 

 بله ؟و با تردید گفتم از جا پریدم 

 بیداری تی تی ؟  -

 صدای یایس بود 

 با ذوق بلند شدمو به سمت در رفتم . درو باز کردمو گفتم
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 یایس... اینجاتی ...  -

 لبخند گنده ای زد و گفت 

فکر نمیکردم از دیدنم انقدر خوشحال یسی ... برو تو بگم  -

 برات شام بیارن 

 .  برگشتم تو اتاقو یایس هم به خدمتکار گفت شام بیاره

 با من اومد تو و گفت 

 خوش میگذره اتاق کرسا ؟ -

 تخت کامال بهم ریخته بود و تابلو بود چ  به ما گذشته 

رو تخنی رو گرفتم تا درست کنم که یایس  رسخ شدمو رسی    ع

 خندید و گفت 

 فکر کنم به زودی خاله بشم نه ؟ -

 با شوک برگشتم سمتشو گفتم 

 چ  ؟ -

 ت با رس به تخت اشاره کردو گف

 اینجا فقط خوابیدین و کاری نکردین ؟!  -
ی

 تو که نمیخوای بگ

 ادم یستعرق رسد رو تنم نشست  با ترس ا
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 با رس به تخت اشاره کردو گفت   

 اینجا فقط خوابیدین و کاری نکردین ؟!  -
ی

 تو که نمیخوای بگ

 عرق رسد رو تنم نشست  با ترس ایستادم 

 اصال به این قضیه فکر نکرده بودم . 

 یس ابروهاشو باال انداختوگفتیا

 خوتی تی تی ؟ چرا رنگت پریده ؟ -

 نشستم رو تختو گفتم 

 ؟ اگه حامله بشم چ   -

 یایس لب گزیدو اومد سمتم و گفت 

ی خوشحال  - ن ن چی  خب راستش تو دنیای ما که همه برای چنی 

 میشن ! انتظار نداشتم تو اینجوری بیسی ! 

 با شوک نگاهش کردمو گفتم 

 . من هنوز با کرسا ازدواج نکردم ! یایس ..  -

ازدواج ؟ منظورت مراسم ازدواجه ؟ خب اونو هر وقت  -

ین ... مهم پیوندتونه ... بخواین   میگی 

 کالفه گفتم 
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 ؟ من دارم  -
ی

یایس ... تو دنیای خودمون ... میفهیم چ  میگ

 راجب دنیای خودمون و پدر و برادر هام صحبت میکنم ... 

 تو کنارم نشست یایس اوه آرویم گف

 آروم گفت 

اونو میتونه کرسا درست کنه ... کرسا راحت ذهن همه رو  -

 نه دستکاری میک

 اخم کردمو با عصبانیت گفتم 

 یایس ... من نمیخوام ذهن خانواده ام رو دستکاری  -
ی

چ  میگ

ن االنم ناراحتم که اینجوری اینجام   کنه . همی 

 یایس ناراحت شونه باال انداختو گفت 

خب راه دیگه ای نیست ... واقعا انتظار داری اونا حقیقتو باور -

؟ ن  کین

ی نگفتم یایس دوبا ن  ره گفت وقنی چی 

ن فکر میکنن اجازه میدن تو برای همیشه  - تازه باور هم بکین

 بیای اینجا؟

 نگاهمو از یایس گرفتم که صدای در بلند شد . 
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 یایس رسی    ع بلند شدو گفت 

 شامتو آوردن  -

 با سینن شام اومد تو خودش رفتو 

 گذاشت جلو منو گفت 

وع کن ... رنگ و روت حساتی پریده  -  رسی

 میل ندارم ...  -

اصال من دیگه  ای بابا ... بخاطر حرفای من اینجوری شدی ؟  -

 نظر نمیدم ... 

 نگاهش کردم که حساتی حالش گرفته بود . 

 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

میخورم ... اما کال میل باشه ناراحت نشو ... بخاطر تو  -

 ندارم... 

 تی ... تو هنوز به دنیای ما عادت نداری ... کرسا هم بخور تی  -

ه ... خوب نیست کم بیاری   که کیل ازت انرژی میگی 

وع کرده  خدایا ... تازه گفت دیگه از این نظرات نمیده اما باز رسی

 بود . 
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ی نگفتمو یکم از کباتی که آورده بودن خوردم 
ن  چی 

وع کرد به خوردن که پرسیدم یایس   هم بدون تعارف من رسی

 کرسا کجاست ؟  -

ن  -  برگشت دنیای شما ... خیلیا هم باهاش رفیی

 جدا ؟ -

ن  - ه ... میگن باید اون گروهو پیدا کین آره ... سینا هم فردا می 

 . چون ممکنه برایما هم خطر ناک باشن

 برای شما ؟  -

وی مارو حس - کردن ... ممکنه بتونن وارد   آره ... آتنا میگه نی 

 دنیای ما بشن . 

 جدا ؟ ممکنه؟ -

 یایس رس تکون دادو گفت 

آتنا میگه تالش اونا تی فایده ... کرسا باید تو دنیای شما از تو  -

ی با دنیای خودتون  و قدرتت استفاده کنه ... چون ارتباط بهیی

 داری . 

 من ؟ مگه من قدرتی دارم ؟ -
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 انداخته نگاهم کردو گفت یایس با ابروهای باال 

؟ - تن ن  همه ما قدرت داریم این چه حرفیه می 

و خایص ندارم .  -  ؟ من یه آدم عادی هستم ... نی 
 چه قدرتی

 یایس خندیدو گفت 

وی  - ن ما پری ها نی  و خاصه بی  ی که برای تو تو من نی  ن چی 

 عادیه ... 

 نگاهش کردم که گفت سوایل 

ن هم نوع های خودت  - عادی بایسی ... اما دلیل شاید تو بی 

 نمیشه هیچ قدرت دروتن نداشته بایسی ... 

 تکون دادم  نفس عمیق کشیدمو رس 

 دقیق متوجه منظور یایس نشده بودم 

 اما تقریبا فهمیده بودم چ  میگه . 

 گفت یایس  

ی داری ... مسلما ترکیب  - تو با دنیای خودتون ارتباط بهیی

ی میده   قدرت تو و کرسا نتیجه بهیی

 خب پس چرا من اینجام ؟ -
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 چون کرسا گفت حاضن نیست تو رو تو خطر بندازه  -

ه شدم .   به یایس خی 

سید من به خطر بیفتم داشت تو کار تاخی  ایجاد  چون مییی

 میکرد . 

 اینجوری بابا اینا بیشیی تهدید میشدن. 

 نه فقط بابا اینا ... مردم خودش هم تو خطر قرار میداد

 این کار کرسا حرصم گرفته بود از 

 اینبار وقنی بیاد باید حتما بهش اینارو بگم ... 

 کرسا ::::::::: 

ن ریشه داستاتن که تی گفته بود اومدم خونه برای پیدا کرد

 مادربزرگش... 

 تنها رو تراس نشسته بود و رادیو گوش میداد. 

 دوست داشتنن داشت . 
ی

 فضا یه دلتنگ

خاطرات قدییم و کنارش ایستادمو ذهنشو چک کردم . پر از 

 جدید بود... 

 تی و مادرش رو دیدم تو خاطراتش ... 
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ن تو خاطر  وع کردم به گشیی  ات مادربزرگش ... رسی

 ... برگشتم به خییل قبل 

 وقنی تی خییل کوچیک بود ... 

 یه دخیی کوچولو با موهای فرفری مشگ ... 

 ناخداگاه لبخند رو لبم نشست... 

 ک میشه ... دخیی ما هم یهروز انقدر با نم

 قبل از اینکه تو حاشیه غرق بشم تمرکز کردم . 

 . باید خییل بیشیی برمیگشتم به عقب .. 

 وقنی مادربزرگ تی جوون بود ... 

 وقنی هنوز مجرد بود... 

 دقیق شدم تو خاطراتش. 

وم بود که مردی با اسب از  ن تو جنگل در حال جمع کردن هی 

 دور دیده شد. 

 اش رو ببینم .  نزدیک تر که شد تونستم چهره

د  ن پوست رنگ پریده و سفیدی چشم هاش که به زردی می 

 شبیه ارسالن و افرادش بود 
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وع به فرار  هنوز اون مرد بهش نرسیده بود که مادربزرگ تی رسی

 کردن کرد. 

 اون مرد هم با اسب پشت رسش یم اومد 

دیگه داشت نزدیک میشد که مادربزرگش جیغ زدو کمک 

 خواست 

ی اومد و چند لحظه بعد ص  مرد سوار با اسب دور شد  دای تی 

ن درخت ها پیداش شد و مادربزرگ تی خودشو  مردی از بی 

 انداخت تو بغل اون مرد و با ترس گفت 

 بابا ...  -

 رسی    ع تر خاطراتشو چک کردم 

 پس اون زمان هم این گروه اینجا بودن . 

 اماچرا اینجا و چرا این مردم . 

دخیی ها دزدیده اون سالها هم  تو خاطرات مادربزرگش دیدم که

 شدن . 

ی شک نکردن؟ ن  یعنن وقنی بعد سالها این اتفاق تکرار شد به چی 

سیدم .   میی 
 باید از تی



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

654 | P a g e  
 

 دوباره ذهن مادربزرگشو گشتم 

 رسیدم به بچگیش وقنی مادربزرگش براش قصه میگفت

 دقیق به حرفش گوش کردم که گفت 

ن به -  یعنن  ش میگن بیگ... اینجا پر از گرگ بود ... برای همی 

 میکردن 
ی

 پنجه گرگ ... چون انگار آدم هاتی که اینجا زندگ

 درست تو پنجه گرگ بودن ... روزی نبود که حیووتن تو جنگل 

 توسط گرگ ها کشته نشه ... روزی نبود که به گله حمله نشه 

فت  ن می   ... هر چند وقت مردی ... زتن ... بچه ای ... از بی 

ن مو اسی  کرده ب...گرگ ها مرد   ودن ... مردمدیگه نمیتونسیی

... اما به ن ... پس تصمیم میگرن مهاجرت کین ن  کین
ی

 اینجا زندگ

ن های کشاورزیشون اینجا بود ... خونه هاشون ...     کجا ؟ زمی 

 سالها زندگیشون ... همه تو نا امیدی بودن ... تا اینکه یه

 رو تبدیل کنهجادوگر پیدا شد ... اون گفت میتونه یه عده مرد  

ن مردم  یط که یه تیکه از زمی   به نگهبان روستا .... اما به رسی

 برای همیشه مال اون بشه ... مردم قبول کردن چون این تنها
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ن ها رو به جادگر دادن و اون   راه بود ... پس یه قسمت از زمی 

ومند کرد ... اوضاع خوب شدو گرگ ها 5هم   تا از مرد هارو نی 

 تو منطقه نبود و همه گرگ   در کم که دیگهکم شدن ... انق  
ی

 گرگ

ن حاال که   ها از اینجا رفته بودن ... مردم طمع کردن ... گفیی

یم ... پس اون  ن هامونو پس بگی   نیست... زمی 
ی

 مرد  5گرگ

 قدرتمند  شبونه به خونه  جادوگر حمله کردن ... اونو زدن تا

... اما اون یه جا  ن ون  کین  دوگر قدرتمنداز خونه و روستا بی 

 پس اون مرد هارو طلسم کرد... نه فقط اون مرد ها  بود...  

 بلکه مردم روستارو هم طلسم کرد ... حاال اون مرد ها دشمن

ن    روستای خودشون بودن ... دشمنن که دیگه راحت از بی 

فت ...   نمی 

ون اومدم .   بی 
 از خاطرات مادربزرگ تی

 پس این بود راز ایجاد این گروه ... 

 باید به آتنا خیی میدادم . 

ن بره  ی که با جادو به وجود اومده بود میشد با جادو از بی  ن چی 

 . برگشتم ورودی غار ... 
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ن بره.  ی که با جادو به وجود اومده بود میشد با جادو از بی  ن چی 

 برگشتم ورودی غار ... 

اما قبل از اینکه وارد غار بشم صدای یگ از افرادمو شنیدم که 

  صدام کرد 

 قربان ... قربان ...  -

 سوایل بهش نگاه کردمو پرسیدم 

 چ  شده ؟ -

 بهمون حمله شده ...  -

 چ  ؟ به کجا ؟ خونه تی ؟ -

یم . اما بچه ها ضعیف  - بله ... اینبار تونستیم جلوشون رو بگی 

ن ...   شدن ... اونا هم همون نزدیگ هسیی

 به غار اشاره کردمو گفتم 

و کمگ بیا - م کمک بچه ها تو برو نی   ر... من می 

 دیکه مکث نکردمو به سمت خونه تی رفتم 

دم بیان دنبال خانواده تی  ن  حدس می 

 اما فکر نمیکردم به این رسعت بیان ... 
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 هنوز به خونه تی نرسیده بودم که شعله های آتیش رو دیدم... 

ن درخت ها خونه تی پیدا بود که تو آتیش میس  وخت ... از بی 

 به کلبه رسوندم تی درنگ خودمو 

ی از افرادم بود نه خانواده تی ...   اما نه خیی

 اما جادو حس میشد . 

ن ...   نمیدونستم به کدوم سمت رفیی

 لعنت به این دنیا که زیر سلطه من نبود ... 

 تی تی :::::::::: 

 یایس داشت راجب مراسم ازدواج میگفت 

ن ...   رسویم که داشیی

ای جالنی  ن  دلم افتاده بود. بود اما دلشوره بدی تو چی 

 همش حس میکردم داره یه اتفافی یم افته 

 یه اتفاق خییل بد . 
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 ناخداگاه پریدم وسط حرف یایس و گفتم 

 چرا کرسا نمیاد  -

 یایس لبخند مهربوتن زدو گفت 

 میاد آروم باش ...  -

حس بدی دارم ... احساس میکنم ...احساس میکنم داره یه  -

 تفاق بد یم افته ا

 نگران نگاهم کردو گفت یایس 

 احساس خطر میکنن یعنن ؟ یا ... یا درد داری ؟ -

 چ  ؟ منظورت چیه ؟ چه فرفی میکنه ؟ -

 ابروهاش باال پرید و آروم گفت  

-  ... تی تی ... تو االن کم کم باید احساسات کرسا رو هم حس کنن

 یعنن حس نمیکنن ؟

 واقعا ؟-

های ریز و تی دلیل ... نمیشد ! یعنن ... یعنن اون حس باورم 

 اونا احساسات کرسا بودن ؟

 یایس رس تکون دادو گفت 
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 آره ... االن چ  حس میکنن ؟ درد ؟ کرسا آسیب دیده ؟ -

نه ... االن ... یه نگراتن عجیب تو وجودمه ... انگار یه اتفاق  -

 بد افتاده . اما دردی حس نمیکنم . 

 ون دادو بلند شد یایس رس تک

سم خیی جدید چ  داره . بزار برم ا -  ز سینا بی 

 منم بلند شدمو گفتم 

 منم میام  -

سم زود میام.  - ون . خودم میی   نه ... کرسا گفت از اتاق نری بی 

 نمیخواستم تو اتاق تنها باشم . 

 عصنی یم شدم تنها اینجا . 

ی هم خییل اعصاب خورد کن بود .   اما تی خیی

هبرای  ن جلو یایس رو نگرفتمو خی  شدم به دری که پشت  همی 

 رسش بست . 

یهو همه اون احساس نگراتن همراه شد با خشم ... کرسا 

 عصباتن بود ... و البته خسته ... 
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 نشستم رو تختو تمرکز کردم رو احساساتی که مال من نبود ... 

خشیم که هر لحظه بیشیی میشد و غیم که کنارش جوونه 

د...  ن   می 

 کرسا ::::::::::: 

 ... اشتباه کردم 

 اونارو دست کم گرفتم ... 

 به حرف آتنا گوش نکردمو از تی تو این دنیا استفاده نکردم 

 حاال ... حاال دیگه دیر شده بود ... 

 که تی هوش بودن نگاه کردم . 
 به برادر های تی

ن این دو نفرو بگردونن   افرادم تونسیی

 اما اون عویصن ها پدر تی رو بردن ... 

وی کمگ رسیدو منطقه   رو گشت. نی 

د ضعیف شده بودنو منتظر کمک  افرادمو پیدا کردن که تو نیی

 بودن تا برگردن دنیای خودمون . 

ن برادر  بافی اما دنبال افراد ارسالن رفته بودن و فقط تونسیی

 ...  هاشو نجات بدن
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 اون عویصن ها دوباره غیب شده بودن ... 

 اونم با پدر تی ... 

 حاال باید چطور پیداش میکردم ... 

 اکان اومد پیشمو گفت م

 دستور چیه ؟ با این دو نفر چکار کنیم ؟ -

یمشون دنیای خودمون  -  مییی

 با این جوابم شوکه به من نگاه کرد که گفتم 

بعد با تی دیگه نمیشه کاری کرد ... باید به اونا حقایقو بگم ...  -

 برمیگردم اینجا ... 

ن ؟ یه و  - ن که باور میکین قت دچار جنون اما ... قربان مطمئنی 

 نشن ؟! 

 نه ... تی هست ... مسلما میتونه آرومشون کنه ...  -

دو به افرادم اشاره کرد برادر های تی رو بلند ماکان دیگه حرفن نز 

ن .   کین

ن اطالعات و برریس  یباز چند نفر رو تو  روستا برای گرفیی

 گذاشتم و همه برگشتیم دنیای خودمون   تموقیع
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ن اطالعات و برریس موقیعت   چند نفر رو توی روستا برای گرفیی

 گذاشتم و همه برگشتیم دنیای خودمون

 ؟چطور باید به تی میگفتم 

ن تو ... باعث شد پدرت  میگفتم خودخواهیم برای نگه داشیی

 االن تو دست اوناست و ... خونتون ... 

 خونتون با خاک یکسان شده !؟

 تی تی :::::::: 

دم که یایس برگشت ن   کالفه تو اتاق قدم می 

 در زدو اومد تو ... 

د و صورتش رنگ پریده بود  ن  نفس نفس می 

 با ترش پرسیدم 

 چ  شده یایس؟ کرسا حالش خوبه ؟ -

یهو چشم های یایس گرد شدو صدای کرسا از پشت رسم اومد 

 که گفت

 من خوبم ...  -

 برگشتم سمتش ... اینبار نه رنگ پریده بود نه خسته ! اما ... 
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 راحت و ... چهره اش فوق العاده نا

 .. حس تو چشم هاش خییل درد ناک بود ... دلم ریخت . 

 زیر لب پرسیدم 

 چ  شده کرسا ؟ -

 کرسا به یایس نگاه کردو گفت 

 مریس یایس ... میتوتن بری ...  -

ون و کرسا دوباره به من  یایس بدون هیچ حرفن از اتاق رفت بی 

 نگاه کردو گفت 

... اما ... تو هم بهم تی ... بهت حق میدم ازم ناراحت یسی  -

 حق بده ... 

 چ  شده کرسا ؟ -

 کرسا به سمتم اومدو گفت 

 برادرات اینجان ... باید بهشون حقیقتو بگیم ...  -

 ت ؟چ  ؟ برادرام ؟ بابام کجاس -

 کرسا بازوهامو گرفت تو دستشو با نگاه غمگینن نگاهم کرد . 

 رم ... نه ... نگو که پدرم ... نمیتونستم حنی به زبون بیا
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 اگه ... اگه پدرم مرده بود ... نه ... 

ن اتفافی افتاده باشه ...   نه ... منم میمردم اگه چنی 

 کرسا انگار ذهنم خوندو رسی    ع گفت 

درتو برد ... برادر هاتو افرادم نجات ارسالن ... اون عویصن پ -

 دادن ... اما پدرتو برد ... 

 چند لحظه به کرسا نگاه کردم . 

برد ... پدرم زنده است ... اما تو دست  پدرمو ... پدرمو 

 ارسالنه... 

سه   حس کردم هوا به ریه هام نمی 

 سیع کردم نفس عمیق بکشم 

 اما انگار نفس کشیدن یادم رفته بود 

 کرسا با نگراتن تکونم دادو گفت 

 خوتی تی ؟ نفس بکش دخیی ...  -

 میخواستم بگم چطوری ؟ اما همه جا سیاه شد 

 کرسا ::::::::: 

 از هم پشیموتن ... باز هم اشتباه من ... ب
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 یاد ده سال پیش افتادمو مرگ مهتا ... 

 فاق تکرار شه قرار بود نذارم دوباره این ات

 اما این خودخوایه بیجام کار دستم داد. 

 تی رو رو تخت گذاشتمو دستمو خراش دادم 

ن لب هاش ریختم .   خون دستمو بی 

تا حدودی مثل من  میدونستم بدنش کم کم تغیی  میکنه و 

 میشه... اما هنوز اینم نتونسته بودم بهش بگم . 

ن منو تی پراکنده و نا مرتب بود ..   . همه چ  بی 

 همه چ  تو دنیای ما و اون هم همینطور ... 

ودم این من بودم که باید همه چ  رو مدیریت میکردم اما خ

 خراب کرده بودم . 

 تی آروم زیر دستم پلک زدو بهوش اومد 

 دستمو پاک کردم و گفتم  خون

 خوتی ؟  -

 رسی تکون دادو گفت 

 میشه تیام و تورج رو ببینم ؟ -
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 بلند شدمو رس تکون دادم . 

 که برادر هاش رو تخت بودن کمکش کردم تا بلند شه و تو اتافی 

ظاهر شدیم. رسی    ع به سمتشون رفتو کنار برادرش رو تخت 

 نشست .  صورتشو نوازش کردو لب زد 

 ... تورج ... خدایا ... شما چتون شده ؟تیام  -

 دوباره زخم دستمو باز کردم 

 برای هیچکیس تا حاال این کارو نکرده بودم 

 ان شه اما نمیخواستم تی بیشیی از این نگر 

ن لب های هر دو برادرش ریختمو تی آروم  از خون دستم بی 

 پرسید 

 االن بهوش میان ؟ -

 رس تکون دادمو گفتم 

به هیچکس نگو من این کار کردم ... مخصوصا  آره ... اما  -

 یایس 

تی رس تکون دادو صورت برادر هاشو نوازش کرد که آروم تیام 

 چشم هاشو باز کرد . 
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 فت با دیدن تی متعجب گ

 من کجام ؟ اون مرد ها گ بودن ؟ ... تی تی ...  -

 یهو نگاهش افتاد رو منو با شوک پرسید 

 تو گ هسنی ؟ -

 ن به سوالش گفتم بدون جواب داد

 چ  دیدی ؟ -
ی

 چطور بهتون حمله کردن ؟ میتوتن بگ

 با شوک بلند شدو به اطراف نگاه کرد 

 با دیدن برادش کنارش و فضای اتاق با شوک گفت 

اینجا کجاست ؟ تی ... تو اینجا چکار میکنن ؟ مگه خونه  -

 مادرجون نبودی ؟

منم اینجام چون  آروم باش تیام ... کرسا شمارو نجات داده ...  -

خونه مادرجون امن نیست ... اون مردا منو دزدیده بودن ... 

ن   اونا شمارو هم گرفیی

 عوضیا تو رو دزدیده بودن ؟اون  -

ن ما چرخیدو با اخم گفت   تی رس تکون داد که تیام نگاهش بی 

 تو چرا رورسی رست نیست تی ؟  -
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ن ما چرخیدو با اخم گفت   تیام نگاهش بی 

 ؟  تی  ورسی رست نیست تی تو چرا ر  -

ن انداخت  و گفت   تی لب گزیدو رسشو پائی 

 رورسیم ... ام ... جا موند ...  -

 متعحب به برادرش نگاه کردم . 

تو این موقعیت و تو این حالشون چرا این براش انقدر مهم 

 بود؟! 

 بازو تی رو گرفتمو گفتم 

 میشه یه لحظه بیای ؟ -

 یهو برادرش با اخم گفت 

 دست نزن ...  بهش -

 با اخم برگشتم سمتش  گفتم 

 چ  ؟ -

ن بلند ش  دو بازو دیگه تی رو گرفتو کشید نیم خی 

 تی رو از من دورش کرد و گفت 
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درسته نجاتمون دادی اما دلیل نمیشه به ناموس من دست  -

 بزتن که ... 

 تی با نگراتن گفت 

 ... ... اینجا دنیای ما نیست ... آروم باش ... اینجا تیام  -

ن ما چرخید ...   تیام با ابروهای باال پریده نگاهش بی 

 فش نگایه انداخت به اطرا

 انگار تازه متوجه اتافی که توش بود شده بود 

 با تردیدو دودیل به تی دوباره نگاه کردو گفت 

 تو یه دنیای دیگه ؟ -

 تی تی :::::::::: 

 چطور باید برای تیام میگفتم قضیه چیه ! 

 ید میگفتم ؟اصال چقدر رو با

ن یهو گفتم تو یه دنیای  ترسیدم با کرسا درگی  بشه برای همی 

 دیگه هستیم 

بخاطر دست زدن ئه چون میدونستم اگه فکر کنه کرسا مثل ما

 یه جنگ درست میشد به من 
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 تیام با دو دیل پرسید 

 تو یه دنیای دیگه ؟ -

 . به کرسا نگاه کردم تا کمک کنه و جواتی بده 

 من اشاره کردو گفت  اونم با رس به

 بیا صحبت کنیم بعد میام توضیح میدم  -

 تیام دوباره جبهه گرفتو گفت 

ن   -  کجا ... همینجا صحبت کنی 

 اینبار دیگه کرسا صیی نکرد تا با تیام بحث کنه 

 دستمو گرفتو هر دو غیب شدیم . 

 ظاهر شدیمو کرسا رسی    ع گفت  تو اتاق کرسا 

 چقدر میخوای بدونن؟ -

 گفتم   با تردید 

 هر چقدر صالح میدوتن ...  -

 کرسا نگاهش تو نگاهم چرخیدو رس تکون داد . 

 تی رسی    ع برگشت سمت منو گفت 
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 خواستیم برگردیم که یهو یادم اومدو اضافه کردم 

 اما ... راجب رابطه ما نباید بفهمن کرسا ...  -

 چرا ؟ -

 تو که تو رسم خوندی ما چه قوانینن داریم ؟  -

ون دادو رس تکون داد نفسشو خسته  بی 

 زیر لب گفت 

 خوندم ... اما ... نمیتونم که بهت دست نزنم ...  -

 بازوشوگرفتمو گفتم 

 داداش هام رعایت کن ... جلو خواهش میکنم کرسا ...  -

 فقط نگاهم کردو جواتی نداد

 میدونستم چ  تو فکرشه ... 

ای اون پادشاه این قلمرو بود ... من ازش میخواستم تو دنی

 خودش کاری که میخوادو نکنه . با التماس گفتم 

-  ... ن  اونا ... کرسا اونا یهو قایط میکین

 کرسا هر دو بازومو گرفتو منو کشید تو بغلش 

 اگه اونا روی تو حساسن ... من بدترم ...  -
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 لبمو تر کردمو کرسا تی طاقت خم شدو لب هامو بوسید ... 

 لب هامو بوسید ...  لبمو تر کردمو کرسا تی طاقت خم شدو 

 یه بوسه خشن و داغ ... 

 از لبم جدا شدو نفس گرفت 

ه بریم ... نگران پدرتم  -  ... بهیی

 ام و تورج ظاهر شدیم . رس تکون دادمو دوباره تو اتاق تی

 اما تو بغل هم ... 

 خوبه ازش خواستم جلو اونا رعایت کنه ... 

 جدا شدم . ش رسی    ع از 

ن سمت ما و تورج گفت  تیام با تورج که بهوش اومده  بود برگشیی

ه ؟ -  اینجا چه خیی

 کرسا دستاشو به سینه زدو گفت 

وع کنم ...  -  خب بذارین از اول رسی

 به سمت پنجره رفتو تکیه داد به دیوار اتاق

 با همون لحن رئیس گونه اش گفت 
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شما توسط یه گروه دزدیده شدین ... گرویه که شاید باور  -

ن اما از نیاکان  . نکنی  ن  شما هسیی

 کرسا ::::::::::: 

 وقنی قضیه اون گروه ... 

 ... جادوی گذشته 

ن خودمون رو گفتم ... رس و  قیافه برادر های تی اصال خوب  زمی 

 نبود . 

 هر دو به هم نگاه کردنو تیام رو به تی گفت 

ن مخفیه ؟ -  این دوربی 

 نه ... واقعیه واقعیه ... تو که دیدی ما غیب شدیم...  -

 کنم ... امکان نداره ...   بار نیم -

 داشتیم بیشا از حد وقت حروم میکردیم 

  کالفه گفتم

 خب دیگه من گفتنن هارو گفتم ... حاال منو تی باید بریم برای  -

ن ... یا با آرامش ...   نجات پدر شما ... اما باید شما اینجا بمونی 

 یا .... 
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 تی رسی    ع برگشت سمت منو گفت 

ن که تبدیل میشن تا باور نه کرسا ... کافیه ی - ایس یا سینارو ببیین

ن ...   کین

  ما خیل وقت نداریم تی  -

 خواهش میکنم کرسا  -

مگه میشد تی خواهش کنه و من بگم نه ؟ رسی تکون دادمو 

 غیب شدم تا اون دوتارو بیارم ... 

 تی تی :::::::: 

ن کرسا تورج بلند شدو اومد سمتم . خییل جدی گفت   با رفیی

ه ما هم بریم حاال که  -  رفت بهیی

 با تاسف رس تکون دادمو گفتم 

کجا بریم ... کرسا مارو نجات داده ... اینجا دنیای اونه ... چا   -

سید اون مرد ها به همه ما دخیی  ن ... کرسا اگه نمی  متوجه نیستی 

 ها تجاوز میکردن ... 

ی یادت نیست - ن  تو که گفنی چی 

 بکشه... ردیم کار به اینجا مجبور بودم ... اون موقع فکر نمیک -
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 با این جوابم تیام و تورج دوباره به هم نگاه کردنو تیام گفت 

 فکر میکنم حق با تی باشه ....  -

 تورج با عصبانیت گفت 

 تو هم باور کردی ؟ -
ی

 چ  ؟ میخوای بگ

ن که غیب شد ... یادت  - ن ... اون مردو ببی  آره ... اینجارو ببی 

ن ..  ن نمیاد کیا مارو گرفیی  ؟ یادت نیست . چه قیافه ای داشیی

ا گشتیم اما پیداشون نمیکردیم ... اینا همه  چقدر دنبال دخیی

 غی  عادی بودن ... 

 غی  عادی بودن ... اما نه اینقدر...  -

ن لحظه کرسا با یایس و سینا اومد تو   همی 

 اون دوتا سالم کردنو با تردید به کرسا نگاه کردن 

 تبدیل شدن  لو چشم تیام و تورجکرسا رس تکون دادو هر دو ج

تورج با دیدن گرگ سینا از حال رفتو تیام هم شوکه به سینا و 

 یایس نگاه کرد 
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ون  دهنش مثل مایه باز و بسته شد ... اما هیچ صداتی ازش بی 

 نیومد و یهو اونم مثل تورج از حال رفت

 انتظار نداشتم اینجوری شه 

یادی ؟ یا تورج و تیام ز من وقنی سینا تبدیل شداز حال رفتم 

 ترسو بودن ؟

ن به حالت خودشون و یایس گفت   یایس و سینا برگشیی

 سینا نباید دندوناتو نشون میداد  -

 سینا شونه باال انداختو گفت 

 من که مثل تو پری نیستم بعد تبدیل لبخند بزنم ...  -

 ناخداگاه از این حرفش خندیدم 

ه به برگشتم سمت کرسا که یه ابروش باال ر  تورج فته بودو خی 

 و تیام بود. 

 نگاهمون گره خورد متوجه نگاه من شدو 

 گفت 
ی

 با کالفگ

خب این راه هم جواب نداد... میخوام ذهنشونو بگردم تی ...  -

 اگه اجازه این کارو میدید حداقل 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

677 | P a g e  
 

 با تردید رس تکون دادم که تیام بهوش اومد . 

 با ذوق گفتم

 تیام ... حاال باور کردی ؟ -

ن   منو سینا چرخید با شوک نگاهش بی 

 به سینا نگاه کردو گفت 

 تو .. تو گرگ شدی ؟

 سینا رس تکون دادو دوباره تبدیل شد . 

 تیام دوباره تی هوش شد ... ، با دیدن گرگ سینا 

 نا امید برگشتم سمت بچه ها که یایس گفت 

 نه گویا جدا این راه جواب نمیده  -

 تیام .  کرسا رسی تکون دادو اومد سمت

 شت رو رس تیام و گفت دستشو گذا

 ذهن هر دو که چک کردم باهم برمیگردیم دنیای شما تی   -

 کرسا ::::::::::::: 

 برادر های تی با وجود ظاهر شون اما خییل ترسو بودن
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 کرسا ::::::::::::: 

 برادر های تی با وجود ظاهر شون اما خییل ترسو بودن

 شاید ترسو واژه خوتی نبود ... 

ن !   چون بالخره اونا هیچ ذهنینی نداشیی

اما حاال که اونارو میدیدم میفهمیدم تی خییل خوب با قضیه 

 کنار اومده . 

 ذهن هر دو رو چک کردم . 

ن زیادی نبود ... فقط صحنه حمله بهشون و بیهوش شدن  چی 

 هر دو ... 

 خواستم دستمو بردارم که یه صحنه دیدم . 

 مرتی افراد ارسالن غیب میشدن مثل رد شدن از یه دیوار نا

 از یه مرز رد میشدنو غیب میشدن . 

وع خوب بود  .   برای رسی

وع کنیمو پدرشو پیدا کنیم .   میشد با تی از اینجا رسی

 دستمو که برداشتم سینا گفت 

 میشه ما هم بیایم ؟  -
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 و گفتم برگشتم سمتش

ه بمونه ... نمید - ونیم تو اگه دوست داری بیا ... اما یایس بهیی

 چ  در انتظار ماست 

 یایس تبدیل شدو با اخم گفت 

ن مسلما یه پری زبر و  - وقنی میخواین یواشگ جاتی وارد شی 

 زرنگ خییل بیشیی از یه گرگ چاق به دردتون میخوره ... 

 رفت . تی آروم خندید و سینا اخم هاش تو هم 

 خواستم بگم نه که تی گفت 

 یاد ... کرسا ... خواهش میکنم یایس هم ب  -

ون دادم   کالفه نفسم بی 

یم تفری    ح ؟   فکر میکردن داریم می 

فقط امیدوار بودم مشکیل پیش نیاد چون مسئولیت همه 

 افرادم و این سه تا بچه هم با من بود ... 

 تی تی :::::::::: 

ه شدم به ردیف درخت های رو به   رومون خی 

س عجینی داشتم   اسیی
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 تی تی :::::::::: 

ه شدم  به ردیف درخت  های رو به رومون خی 

س عجینی داشتم   اسیی

وقنی کرسا گفت بریم دنیای ما فکر میکردم فقط خودمو 

 ه یایس و سینا هم قرار شد بیان ... کخودش منظوره  

 اما حاال تقریبا ده نفر مرد دیگه پشت رسمون بود . 

 از هر نژادی بودن و اینو از ظاهرشون میشد فهمید 

 یایس آروم گفت 

 س تی تی من کنارتم . نیی  -

 با این حرف تبدیل شد و رو شونه ام نشست 

 لبخند زدم به این حرفش . 

این پری کوچولو چطور میخواست از من در برابر اون مرد هاتی 

 که دیدیم محافظت کنه ؟! 

 ت کرسا نگایه بهم انداخت و گف

 نگران نباش ...  -

منده شدم  از اینکه فکرمو راجب یایس خونده بود رسی
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 کرسا به ردیف درخت ها اشاره کردو گفت 

من اینجا هیچ جادوتی حس نیم کنم ... اما تو خاطرات  -

 برادرت دیدم اینجا اون مرد ها محو میشدن . 

 یگ از مرد های پشت رسمون گفت 

 ون رو گرفتیم بعد غیب شدن دقیقا ... ما هم تا اینجا ردش -

ن ؟ -  شما جادوتی حس کردین وقنی رفیی

 د در جواب کرسا رس تکون داد اون مر 

 کرسا به من نگاه کردو گفت 

ی حس کنن  - ن  چی 
ن میتوتن  ببی 

 چ  باید حس میکردم ؟

ی حس کنمو دری  ن یعنن اینهمه آدم اینجا منتظر بودن تا من چی 

 باز شه ؟

 کرسا دوباره جواب سوال تو ذهنمو دادو گفت 

اتو ببند و آره ... تو تنها راه نجات پدرت هسنی تی ... چشم ه -

 تمرکز کن ... 

 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

682 | P a g e  
 

 پدرم ... خدایا آخه مگه من میتونم کاری کنم ؟! 

 کرسا زیر لب گفت 

ن ما  - میتوتن تی ... عجله کن قبل از اینکه اونا بهمون حمله کین

 .  باید وارد عمل بشیم

 میدونستم هممون محو هستیم و کیس مارو نمیبینه 

 اما بازم از حرف کرسا ترسیدم 

 و نفس عمیق کشیدم چشم هامو بستم

 کرسا آروم گفت 

س و تمرکز کن ...  -  نیی

 تو ذهنم جنگل رو به رو رو تصور کردم 

 درخت های بلند ... شاخه های تو هم ... 

ن درخت ها   ...  هوای تاریک ... نور ماه از بی 

ن مرطوب و پر از برگ و شاخه ...   زمی 

ی باید این وسط  باشه ... مثل یه در ... یه ر  ن  اه ورود ... یه چی 

ی نبود ...  ن  اما هیچ چی 

 انگار دور تا دور فقط درخت بود و درخت ... 
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 نفس عمیق کشیدمو چشم هامو باز کردم 

 کجاتی پس ... 

ن  ی از بی  ن  چی 
دوباره چشم هامو بستمو اینبار مثل یه تی  نوراتن

 درخت ها رد شد 

 حس کردم توهمه اما کرسا تو رسم گفت 

 ...  همینه ... دنبالش کن -

 با تردید پشت رسش راه افتادم چشم هامو باز کردمو 

 اما محو شده بود 

ی که ازش دیده بودمو  پیش گرفتم   مسی 

م یا نه   نمیدونستم درست دارم می 

 دوباره چشم هامو بستمو تکرار شد 

ن  اینبار که چشم هامو باز کردم پا تند کردمو رسی    ع تر از بی 

 درخت ها حرکت کردم . 

ن باشه ... آره ... ب  اید همی 

 

 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

684 | P a g e  
 

 یه حس اطمینان عجینی تو وجودم بود 

 دوباره چشم هامو بستم که اینبار انگار یه شکاف دیدم 

رسی    ع چشم هامو باز کردمو به جاتی که اون شکافو دیدم اشاره 

 زیر لب گفتم . کردم 

سم همه توهم و تخیلم باشه ... اما  اونجا انگار یه شکاف  - مییی

 دیدم ... 

 ن ::::::: ارسال

 به مرد مسنن که اردوان و افرادم آورده بودن نگاه کردم . 

ن  ن و تالش کردن اونوقت فقط تونسیی یه نفر رو اینهمه رفیی

 بیارن! 

ه و سست  ن نمیدونم مشکل افراد من چ  بود که انقدر تی انگی 

 بودن ... 

 با اینهمه قدرت از پس چندتا مرد عادی هم بر نیم اومدن! 

ون آورد  و داد زدم مخنجرمو بی 

 برام یک جام بیارین ...  -

 یگ از افرادم یه جام بلوری برام آوردو رو رگ دست اون مرد
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 خراش انداختم .  

 نه در حدی که باعث مرگش بشه . 

 خونشو تو جام ریختمو جامو باال گرفتم 

ه شدم .   چرچن به خون تو جام دادمو به ردش رو بلور خی 

 مثل خون عادی بود ... 

ش که عادی نبود اما خون د  خیی

 جامو به لبم رسوندموجرئه ای ازش مزه کردم 

 طعمش هم عادی بود ... 

 لعننی ... پس این مرد خون متفاوتی نداره ... 

 حاال تنها فایده اش برای من طعمه بودنشه ... 

سیدم .  ش و اون مرد عجیب می   با ایتفاده از اون باید به دخیی

شد و یگ از افرادم وارد جام خونو پرت کردم گوشه سالن که 

 گفت 

 مهمون داریم ...  -

 کیه ؟  -

 دیده نمیشن ... فقط حس میشن ...  -
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 دیده نمیشن ... فقط حس میشن ؟! 

 لبخند رو لبم نشست ... 

 خییل زودتر از انتظارم اومدن ... 

اما چه بهیی ... حاال میتونستم زودتر به قدرتی که میخواستم 

 برسم 

 کرسا ::::::::::: 

 ن ماجرا کرده بودم نگران بودم . اینکه تی رو وارد ایاز 

مخقن رو برای ما پیدا کنه فهمیدم راه مسی  اما وقنی تونست 

 دیگه ای نداشتیم . 

فتیم که ایستاد و زیر لب گفت همراه تی   می 

سم همه توهم و تخیلم باشه ... اما  اونجا انگار یه شکاف  - مییی

 دیدم ... 

 یت نیست ... دقیقا بهم نشون بده کجا هیچ خیایل بدون واقع -

 اینو گفتمو دست تی رو گرفتم 

 چشم هاشو بستو تو ذهنش اون شکافو تجسم کرد 

 با این کارش تونستم شکافو ببینم و گفتم 
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 فهمیدم کجاست ... مریس ...  -

 رو کردم به افرادمو گفتم 

ه از اینجا به بعد باید وارد منطقه اونا بشیم ... به هیچ وج -

اییط  ن ... تحت هیچ رسی  ظاهر نشی 

 همه رس تکون دادن و رو کردم به یایس 

ن دنیای خودمون ... دیگه باقیش ...  - ه تی رو برگردونی   بهیی

 تی نذاشت جمله ام تموم بشه و گفت 

 نه ... تا پدرمو خودم نبینم بر نمیگردم  -

 ما نمیدونیم اونجا چ  منتظر ماست  -

ن  -  به من دیگه نیاز ندارین یا نه ...  دقیقا ... پس نمیدونی 

 تا حدودی حق با تی بود 

 یایس آروم گفت 

 من مواظبشم ... محویم اینجوری دوتاتی  -

 به یایس جدی نگاه کردمو گفتم 

ن  -  از تی جدا نمییسی .. به هیچ عنوان ظاهر نشی 

 گفتو به سمت شکاف رفتیم .   یایس چشم محکیم
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 تو 
ی

 لو نقایسی بود . یه تابشکافن که مثل یه پارگ

انگار جنگل رو به رو یه تابلو بود و این شکاف بریسی روی بوم 

 این جنگل . 

 به رو به روش که رسیدیم دستموآروم به سمتش بردم . 

ن دو طرفو حس کردم   مرز بی 

و این سمت درست بود ... اون سمت پر از جادو محافظ بود 

 دنیای عادی تی ... 

 د شدم دست تی رو گرفتمو از این مرز ر 

 بافی افرادمون هم با ما اومدن 

 یایس آروم گفت 

 انگار انرژی آدمو میخوره  -

 سینا جوابشو دادو گفت 

آره ... چون جادو ساختگیه نیاز به منبع انرژی داره ... پس  -

 هر انرژی که به سمتش بیادو میخوره 

 تی نگران به من نگاه کردو گفت 

ن ...  - ن بجنگی   قدرتتون کم میشه اینجوری که نمیتونی 
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 قبل از اینکه من جواب بدم سینا گفت 

نه در اون حد نیست ... اما طوالتن مدت بمونیم ممکنه اثر  -

 کنه 

 نگراتن تی رو تو ذهنش حس میکردم و گفتم 

و کمگ پشت مرز منتظر بمونه . اگه  - یگ از افراد برگرده با نی 

 دیر کردیم برای کمک بیاین ... 

 کردو برگشت یگ از افرادم 
ی

 اعالم آمادگ

 .  چ کردم تی خیالش راحت تر شد 

 هرچند من قصد نداشتم انقدر کارو طوالتن کنم 

 اینیی هر کیس رو ببینیم میکشیم . 

 بدون هیچ رحم و مکنر ... 

 تی تی ::::::::::: 

ه .   یایس  گفت اینجا انرژی اونارو میگی 

 اما من هیچ حس خایص نداشتم . 
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ی مثل یه ن نسیم رسد حس میکردم در حایل که هیچ  فقط یه چی 

 .حیط نبود باد یا نسییم تو م

 کرسا سوال تو ذهنمو جواب دادو گفت 

همون  ... این که حس میکنن   همینه ... این نسیم رسد نیست -

جادوئیه که داره انرژی تو رو هم ذره ذره کم میکنه ... مثل مردن 

 تدریچی بدنت آروم آروم رسد و رس میشه ... 

 این حرف کرسا به خودم لرزیدم ...  با 

 مردن تدریچی ؟! 

 کرسا گفت 

یس ... فقط خواستم بدوتن  -  اینارو نگفتم که بیی

 رس تکون دادمو یایس آروم و سوایل پرسید 

نه ؟  - ن  کرسا با تو حرف می 

 آروم گفتم 

 اوهوم  -

 ذهنتو میخونه و جواب میده ؟!  -

 ناخداگاه خندیدمو گفتم 
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 آره ...  -

 تو گوشم گفت یایس

ن شما دوتا ...  - دوساعته دارم فکر میکنم کرسا چ  خییل عجیبی 

یس خسیس ...   داره میگه ... خب چرا سوالتو بلند نمیی 

 قبل از اینکه من جواب بدم کرسا گفت 

سه ... فقط بهشون فکر میکنه ... تو اگه  -  سال نمیی 
چون تی

سه جای اینکه یه بهش ون فکر تونسنی کاری کن ساالشو بی 

 کنه... 

  یایس جا خوردو با خجالت گفت

 نمیخواستم فضویل کنم اما خییل عجیب بود ...   -

 اینو گفتو گوشمو آروم کشید و با عصبانیت مصنوغ گفت 

یس ها ...  -  دیگه سواالتو بلند میی 

 با لبخند گفتم 

 چشم ... سیع میکنم ... بد اخالق نش...  -
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ن درخت ها تو گلوم خشک شدو ادامه جمله ام با دیدن نوری ب ی 

 . همه ایستادیم 

 کرسا آروم اما طوری که افرادش هم بشنون گفت 

 دارن میان سمت ما ...  -

 یایس ::::::::: 

 داشتم به تواناتی کرسا تو خوندن ذهن فکر میکردم

با این فکر منحرف من خییل باید حواسم باشه تا کنارش به 

ای ممنوعه فکر نکنم.  ن  چی 

 میخوند که راجب رابطه اش ...  اگه تو رسم

 ...  یهو خشک شدم

ن درخت ها نوری به سمت ما یم اومد ...   از بی 

 همه ایستادن و کرسا گفت 

 دارن میان سمت ما ...  -

 تا اینجا همه چ  برام ماجراجوتی بود ... 

 اما با دیدن اون چراغ ها ترس افتاد تو دلم ... 

د واقیع بود ...   این یه نیی
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 کنارمون و تبدیل شد ... سینا اومد  

 کرسا بلند کفت 

ن  - ن همه رو بکشی  ن ... قبل از اینکه بخوان کاری کین رحم نکنی 

 ... 

 با این حرفش افرادمون با رسعت به سمت اونا حمله کردن 

 حاال فقط منو تی تی و کرسا مونده بودیم . 

 با چشم هام رد سینارو گرفتم که دور شد . تی تحمل گفتم 

 مونیم اینجا ؟ ما باید ب -

و   ع به حرکت کرد اما آروم و گفت کرسا رسی

ن ... هر اتفافی افتاد ... شما فاصلتون رو حفظ  - شما نمیجنگی 

... فهمیدین ؟ ن  میکنی 

 هر دو گفتیم بله . کرسا ایستادو گفت 

 همینجا کافیه ... تکون نخورین ...  -

 با این حرفش غیب شدو ما دوتارو تنها گذاشت . رسی    ع گفتم

 وب نمیبینم بریم جلو تر از اینجا خ -
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تی هم انگار با من موافق بود آروم به سمت میدون جنگ رفت 

 و گفت 

 چطوری میکشن ؟ -

ه به آدم های درگی  اون وسط بودمو دنبال سینا میگشتم   خی 

 در جواب تی تی گفتم 

 هر طوری که بتونن...  -

ن لحظه یگ از گرگ ا گردن یه نفرو گاز گرفتو  تی تی جیغ همی 

 خفه ای کشید 

 تی تی :::::::::: 

ی که میدیدم باورم نمیشد  ن  چی 

 انگار خواب بود . 

 نه ... خواب هم نه ... یه تیکه از یه فیلم خشن ... 

 وسط تاریگ جنگل ... 

 خون و فریاد آدم ها ... 

ن باید   با گ بجنگن ...  چون مارو نمیدیدن نمیدونسیی

ن باعث شده بود نتونن حرکنی   انجام بدن ...  همی 
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ن یم افتادن .   اما دونه دونه مثل عروسک های تی جون رو زمی 

 دلم از دیدن این صحنه ها پیچید . 

 برام قابل تحمل نبود 

 کاش عقب تر میموندیم . 

 یایس که بر عکس من با ذوق داشت نگاه میکرد یهو گفت 

 سینا ... عالیه ... دیدی تی تی ... سینا عالیه ...  -

 تم زیر لب گف

 گرگ ها از همه خشن ترن   -

این حرفم تعریف نبود اما یایس فکر کرد دارم تعریف میکنمو 

 گفت 

 آره ... بعد از کرسا اونا قرار دارن ... همیشه دوست داشتم -

  گرگبنه بودم تا پری 

نمیتونستم تصور کنم گرگینه باشم و انقدر خشن ... اما با 

ن جمعیت  ...  حرف یایس دنبال کرسا گشتم بی 

 قبال جلو چشمم زیبا رو کشته بود . صحنه وحشتنایک بود ... 

ی که االن میدیدم اون هیچ  نبود  ن  اما در برابر چی 
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 حق با یایس بود ... 

 از کرسا بودن ...  حنی گرگ ها هم بعد 

ه  ن رو به رومون خی  د گرفتمو به زمی  نگاهمو رسی    ع از صحنه نیی

 شدم 

 م افراد اونا نبودن ... مسلما این آدم های این وسط تما

پس مسلما این تنا صحنه کشت و کشداری که قرار بود ببینم 

 نبود 

 بهیی بود با این قضیه کنار یم اومدم 

د رو نگاه کنم خواستم با وجود حال بد تو دلم دوباره  صحنه نیی

 که حس کردم کیس داره بهمون نزدیک میشه 

 رسی    ع برگشتم سمنی که حس میکردم

ی پیدا نبود اما تو تاریگ ن   جنگل چی 

 زیر لب به یایس گفتم 

 یگ داره میاد سمت ما  -

 کردو گفت به اطراف نگاه  

؟  -  کجا ؟ مطمئنن
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 رس تکون دادمو لب زدم 

 آره ... از این سمت ... حسش میکنم  -

ی نگفت و این یعنن  ن یایس به جهنی که اشاره کردم نگاه کرد . چی 

ی نمیدید.  اما با نگراتن گفت ن   چی 

ه بریم پیش کرسا و بقیه ... االن اونجا امن تره ...  -  بهیی

 اما کرسا گفت -

 یایس پرید تو حرفمو گفت 

ن کرسا  - دشون بود. نه االن که آخرشه ... ببی  اون مال اول نیی

 داره به ما نگاه میکنه 

 اینو گفتو برای کرسا دست تکون داد

 به کرسا نگاه کردم 

فتیم سمت اونا ... حق با یایس بود ... بهیی بو   د می 

 یه لحظه نگاهمون گره خورد 

ی شبیه یه لحاف دستم بردم باال براش دست  ن تکون بدم که چی 

ن رومون قرار گرفت   سنگی 

ن و نا مرتی ...   یه لحاف سنگی 
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 کرسا رو دیدم که غیب شد 

 ... اما همه جا سیاه شد 

 کرسا :::::::: 

داشت ... تی  یایس و تی غیب بودن ... یایس قدرت خییل کیم

 هم که از این دنیای بود ... 

 پس نباید کیس متوجه موقعیت اونا میشد 

ن هم حس  اونا مثل من پر از انرژی نبودن که وقنی غیب هسیی

 شن ... 

 میخواستم دور باشن تا شناساتی نشن ... 
ن  برای همی 

 ا اومدن اما نفهمیدم گ تا این نزدیگ م

 ن . وقنی هر دو دیدم خواستم برم سمتشو 

 حاال که تا اینجا اومدن بهیی بود پیش خودم باشن 

ن درخت ها ارسالن پیدا شد.   اما قبل از اینکه حرکت کنم از بی 

 مکث نکردمو به سمتشون رفتم 

ی از اونا نبود   که بودن ظاهر شدم خیی
 اما وقنی جاتی

 لعننی ... 
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 ... به اطراف نگاه کردم 

ی حس نمیشد ...  ن  چی 

 تی دار از من دور میشه ... از درون حس میکردم 

 اما اینجا نمیتونستم تمرکز کنم کجاست . 

زخیم رو برداشتم برگشتم سمت افرادمو یگ از مرد های 

اتشون رو به سینا داد  ن ذهنشو خوندمو با دیدن پایگاه و تجهی 

 زدم 

اون عویصن تی و یایس رو برد ... شما اینجا ادامه بدین ... من  -

م دنبال اونا   می 

 خواست بیاد سمتم که غیب شدم  سینا 

 تو خونه ای که تو ذهن اون مرد دیدم ظاهر شدم 

 خونه خایل و خاموش بود 

 نفس عمیق کشیدم تا بتونم بیشیی حس کنم 

 جادو همه جا بود 

 اما تی جاتی حس نمیشد . 
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 به سمت نور کم سوتی که از یگ از اتاق ها یم اومد رفتم . 

بود و دور تا دورش شمه  کف اتاق یه طلسم کشیده شده

 روشن بود 

 اما کیس اونجا نبود ... 

 جادوی تو اتاق خییل شدید بود ... 

 یه کتاب وسط اون طلسم قرار داشت 

پیدا حتما ارسالن با این کتاب و طلسم تونسته بود تی ویایس رو 

 کنه ... 

 خواستم کتاب رو به سمت خودم بکشونم . 

 اما جادوم روش اثر نداشت 

ن داخل طلسم که همه جا سیاه شد ... کالفه پ  امو گذاشیی

 تی تی ::::::: 

ی حس نمیکردم .  ن  هیچ چی 

ی نمیشنیدم ...  ن  هیچ چی 

 انگار تو یه محیط سیاه تی نهایت بزرگ بودم . 

ن یهو سیایه کنار رفت اما با صورت   پرت شدم رو زمی 
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 پیشوتن و گونه ام سوخت و به سخنی چرخیدم تا اطرافو ببینم. 

 . داخل یه قفس و درو بست ه بود نو یایس رو پرت کردارسالن م

درست شبیه همون قفیس بود که وسط جنگل توش زنداتن 

 . بودم 

 پوزخند زدنگایه به ما انداخت و 

 یایس زیر لب گفت 

 ؟! مارو میبینه  -

 ارسالن بلند خندیدو گفت 

ن ؟ حاال میام به  - پس چ  فکر کردین ؟ که از من مخقن شی 

سم  ...  حسابتون می 

 سمت درخت ها برگشت با این حرف به 

 یایس به سمت قفس رفتو گفت 

ن این میله ها رد میشم  -  احمق ... من از بی 

ن میله ها رد  شه که مثل اینو گفتو با رسعت خواست از بی 

ی کوبیده شد ن  برخورد به به دیوار نامرتی با شدت به چی 
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ن و آسم ن که با دستم تو زمی   ون گرفتمش داشت یم افتاد رو زمی 

 از درد ناله ای کردو چشم هاشو بست ... 

 نگران به یایس تی هوش تو دستم نگاه کردم . 

ن و یایس رو تو بغلم گرفتم   نشستم رو زمی 

 االن کرسا کجا بود ؟باید چکار میکردم ! 

 سینا ::::::::: 

تقریبا ترتیب همه رو داده بودیم  و چند نفری که مونده بودن 

 پخش شده بودن پراکنده تو جنگل 

 هر چند نفر دنبال یگ رفتیم 

 نگران یایس و تی تی بودم 

 درسته کرسا رفته بود دنبالشون اما بازم حس خوتی نداشتم 

د هیکیل که قدرت زیادی هم داشتو منو ماکان و دو نفره دیگه مر 

 دنبال میکردیم .  

 ه یکم رسعتمون رو  کم کردیم تا ببینیم این مرد به کجا فرار میکن

 از دور یه خونه دیدیم و
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 قبل رسیدن اون مرد به خونه بهش حمله کردم .  

 اما با قدرتی که انتظار نداشتم منو پس زد ... 

 با هم درگی  شدیم و ماکان و بقیه هم به کمکم اومدن 

دم باید یگ از مهره های اصیل باشه  ن  حدس می 

ن برده بودیم   چون بقیه رو خییل راحت از بی 

 م کرسا میخواد ذهنشو بخونه یا نه نمیدونست

 اون دستور داد همه رو بکشیم ... 

 پس طبق دستور گردنشو گاز گرفتمو رگشو پاره کردم 

 ماکان داد زد 

 نه سینا  -

 تبدیل شدمو شوکه نگاهش کردم 

 چرا ؟ -

 اون برادر ارسالن بود ... باید زنده میموند -

 گفتم  کالفه دسنی تو موهای عرق کرده ام کشیدمو  

 چرا زودتر نگفنی ؟  -
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ه ش  دو گفت ماکان به جنازه غرق خون اون مرد خی 

 دیگه مهم نیست ... بریم داخل خونه رو بگردیم  -

 احساس بدی داشتم ... گرگ درونم هم عصنی بود 

ن این مرد به صالح  یه لحظه خودمم شک کرده بودم شاید کشیی

 نباشه ... 

 کاش نمیکشتمش ... 

ن افکار   وارد خونه شدیمو هر کدوم به سمت اتافی رفتیم.  با همی 

 دو حس میشد خونه خایل بود اما جا

 یه جادو آشنا حس کردمو قلبم تند زد 

 یایس ؟! 

 نه این جادو قوی تر از قدرت یایس بود ... 

 با عجله به سمت اتافی که این جادورو ازش حس میکردم رفتم 

ن ی ه دایره طلسم با دیدن جسم تی هوش کرسا وسط اتاق و بی 

 با شوک داد زدم 

 بیاین کمک ... پادشاه اینجاست -
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 و گفت خواستم به سمت کرسا برم که ماکان بازومو گرفت 

اینجا طلسم داره ... کرسا دووم نیاورد ... تو دیگه جای خود  -

 داری ... 

وع به خاموش کردن  با این حرفش رس جام ایستادم که ماکان رسی

 شمع ها کرد . 

ی گشتم تا طلسم رو زمینو باهاش بهم بزنیم ... منم دنب ن  ال چی 

 قسمنی از طلسمو پاک کردیم ... کردنو   بقیه هم کمک

 میکان با تردید پاشو وارد اون محدوده کرد 

اما قبل از اینکه پاشو عقب بکشه اونم مثل کرسا از حال رفتو 

 روی کرسا افتاد 

 همینو کم داشتیم ... 

 یه گروه بدون راهنما ... 

 حاال باید خودمون یه فکری میکردیم. 

 همه با نگراتن به هم نگاه کردیمو گفتم 

ون ...  - ه اینارو از طلسم بکشیم بی 
 شاید بهیی

 با تائید بچه ها رسی    ع به اطراف نگاه کردم
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 چوب لبایس گوشه دیوار رو برداشتم  

ون بکشیم   با استفاده از اون سیع کردیم ماکانو بی 

 ن کشیدیم . و ا و ماکانو بی  رس بالخره با سخنی ک

 ماکانو بلند کردو گفت کیوان 

ه برگردیم ... کرسا باید بهوش بیاد بگه دستور بعدی  - بهیی

 چیه... 

 رس تکون دادمو گفتم 

م دنبال یایس  و تی تی  - ین ... من می   شما اونارو بیی

 نرو سینا ... بذار کرسا بهوش بیاد ...  -

 و تبدیل شدمو ممنتظر ادامه حرف اونا نومند

 به سمت در خروج خونه رفتم 

 ارسالن ::::::::: 

م ... میتون  رو بگی 
 ستم به افرادم کمک کنم جای اینکه این دخیی

ن بدرد من نمیخورن  اما افرادی که نتونن از خودشون دفاع کین

 ... 
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بیارم ... میتونم ارتیسی  توقنی خون و قدرت مورد نیازمو بدس

 نم صد برابر قوی تر ایجاد ک

 اما اگه این خون و این منبع انرژی رو از دست بدم ... 

تا ماه خون بعدی باید باز هم تو خفا و پنهاتن فقط شاهد 

 حماقت های افرادم باشم 

ن درخت ها رد شدمو خونه رو از دور دیدم   از بی 

ن جاتی که برای نجات این دخیی ها یم اومدن پایگاه  مسلما اولی 

 ما بود 

ن    االن اینجا باشن ... احتمال داشت همی 

 هوا بوی جادو میداد ... اما خییل ضعیف ... 

 به خونه رسیدمو وارد شدم ... 

 همه جا بیش از اندازه ساکت بود ... 

ن ؟یعنن   اومدن و رفیی

به سمت اتاق طلسم رفتم . اینجا باید ساعت ها رسگرمشون 

 میکرد ... چطور ممکنه رفته باشن ! 

 ایره طلسم تخریب شده دیگهبا دیدن شمع های خاموش و د
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ن ...   ن شدم اومدن و رفیی  مطمیی

 اما چرا ؟ 

 امکان نداره جاتی که اون دخیی هارو مخقن کردم بفهمن ... 

 دون اونا برن ! امکان نداره ب

ن !   حتما تو جنگل پراکنده شدن و در حال گشتین

 لعننی ها ... اینجوری کارم سخت تر میشد 

 اینجا نگهشون دارم ...  فکر میکردم با این طلسم میتونم

ن  ون زدمو به سمت جاتی که داشیی با عجله از خونه بی 

 میجنگیدن رفتم 

 شاید از اونجا بشه راحت تر ردشونو زد... 

 ::::::: کرسا : 

ی که تو رسم اومد  ن ن چی  ن لب هام رد شد ... اولی  خون گریم از بی 

 تی بود ... 

 خون تی ... 

طعم اون خون بیدار  اما وقنی به جای آرامش خوی رسکشم با 

 شد با شوک چشم هامو باز کردم 
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 جام خوتن که جلو لبم بودو کنار زدمو با عصبانیت داد زدم 

 به چه جرئنی این کارو میکنن ؟ -

 اما با دیدن صورت نگران افرادم بقیه جمله ام رو نگفتم 

 تو ذهنم اتفاقات مرور شد ... 

 من ... اون خونه ... اون دایره طلسم ... 

 لعننی ... 

 زیر لب گفتم 

 چقدر بیهوش بودم ؟  -

یش از چهار ساعته قربان ... این تنها رایه بود که به فکرمون ب -

 رسید شاید جواب بده ... همه چیو امتحان کردیم 

 از رو تحت بلند شدمو گفتم 
ی

 با کالفگ

 ماکان کجاست ؟ -

 اونم مثل شما بیهوش شد قربان ...  -

 اعت ...  بقیه افرادمون کجان ؟لعننی ... چهار س -

 همه برگشتیم جز سینا و ... ام ... دوتا دخیی ها ...  -

ون دادمو گفتم   نفسمو کالفه بی 
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 دو نفر با من بیان باید برگردیم اون سمت  -

ن ...  -  اما قربان شما هنوز آماده نیستی 

 رو به سمت خرسو داد زدم 

 من میدونم یا تو ؟  -

تی ... اما از  تن بود که خوردم یا نگراتن براینمیدونم اثر این خو

 خشم نزدیک مرز انفجار بودم 

به کاوش و آریا اشاره کردم باهام بیان و به سمت در رفتم و 

 پرسیدم  

 ماکان کجاست ؟  -

ن اونو به هوش میاوردم . نمیشد اینجارو دوباره  باید قبل رفیی

 تنها رها کرد ... 

 تی تی ::::::::::: 

 قدر گذشته بود که ارسالن برگشت نمیدونم چ

 یایس همچنان تی هوش بود 

 نگایه به ما انداختو گفت 

ن ؟ -  پایگاهتون کجاست ها ؟ کجا مخقن میشی 
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 فقط نگاهش کردمو جواب ندادم

ن ابروهاش نشستو اخم سنگ دور قفس چرخید تا بهم ینن بی 

 نزدیک شه 

و خودمو عقب کشیدم اما تو یه حرکت دستشو وارد قفس کرد

 موهامو کشید 

 از درد جیغ کشیدم که داد زد 

 با زبون خوش جواب میدی یا نه  -

ی نگفتم که موهامو ول کرد  ن  لبمو از درد گاز گرفتمو چی 

ون برد یهو یایس رو زمینو گفتو از قف  س بی 

 با نیشخند نگاهم کردو گفت 

 چطوره با دوست کوچولوت امتحان کنم ...  -

 ولش کن عویصن  -

م و یایس رو اینو گفت ون بیی مو سیع کردم دستمو از قفس بی 

م   بگی 

 اما اون دیوار نامرتی سد راهم شدو ارسالن بلند خندید 

 بال های ظریف یایس رو با دوتا دستش گرفتو گفت 
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وره بال هاشو بکنم ... وقنی بیدار شد چه حیس پیدا چط -

 میکنه بدون بال باشه ؟

 و طرف گرفتو کشید با یان حرفش بال های یایس رو از د

 جیغ کشیدم نه ... 

 دستش شل شد اما ولش نکردو گفت 

ن ؟ -  بگو کجا مخقن میشی 

 نمیدونم  -

 با این حرف دوبار بال یایس رو خواست بکشه که گفتم 

 یایس رو بده بهت میگم  -

 با پوزخند یایس رو  تو مشتش گرفتو گفت 

 ... نه نه نه ... اول بگو تا این کوچولو بهت بدم  -

ه به یایس بود   نگاهم خی 

 باید چکار میکردم ؟ 

 نزدیک قفس آورد انداخت کف دستشو  یایس رو  ارسالن
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ی بگه که یایس با اون رسعت خارق العاده اش از خو   ن است چی 

 کف دست ارسالن بند شدو تو جنگل گم شد 

صورت ارسالن جلو روی من از پوزخند تغی  کردو رسخ و 

 برافروخته شد 

ون زدو چشم هاش کاسه خون شد رگ ها  ی دور چشمش بی 

 رنگ لبش به بنفش زدو دستشوآورد داخل قفس 

 مو منو کشید سمت خودش چنگ زد به جلو لباس

 با اون چهره تهوع آور تو صورتم داد زد 

ن ...  - ن ؟ هنوز منو نشناختی  ن فرار کنی   فکر کردین میتونی 

ون زد   اینو گفتو دندونای نیشش بی 

 یخ کرد  تمام تنم

اما قبل از اینکه جیغ بکشم مثل یه حیوون وحیسی به گردنم 

گردنمو   حمله کردو دندوناش با درد وحشتنایک پوست

 شکافت... 

 با تمام وجود جیغ کشیدم 

ن بودم به گوش هیچ کیس نرسیده ...   جییعن که مطمیی
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 کرسا :::::::: 

ی مثل یخ تو قلبم فرو ریخت ...  ن  شدیم که چی 
 وارد دنیای تی

 دردشو حس میکردم... ... تی 

 داشت درد میکشید ... 

 چشم هامو بستم تا حسش کنم 

 تا با پیوندی که بینمون بود پیداش کنم 

 اما فقط حس میکردم دوره ... 

 خییل دور ... 

 بدون نگاه کردن به افرادم گفتم 

برمیگردیم سمت اون خونه ... اول باید اطراف اون خونه رو  -

دیم...   بگی 

 حرف یاد اون طلسمو کتاب طلسم افتادم با این 

ی بود که به کار من بیاد  ن  ... شاید توش چی 

وع به حرکت کردیم .   همه با رسعت رسی

 دوباره درد تی تو تن منم پیچید ... 

 هاش چکار میکرد لعننی داشت با
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 عرق رسدی رو تنم نشست 

وحشتناک بود که بدوتن داره جفتت عذاب میکشه اما کاری از 

 بر نیاد دستت 

 یایس :::::::: 

 وقنی تو مشت ارسالن بودم بهوش اومدم 

 به تی هویسی تا بتونم فرار کنم  اما خودمو زدم

ن تی درست بود یا نه   حاال نمیدونستم تنها گذاشیی

ن درخت ها رد شدم   به رسعت از بی 

 باید کمک میاوردم 

 بودن من اونجا تی فایده بود 

 تم باید کجا برم اما نه میدونستم کجام نه میدونس

 از کردمو باالی درخت ها رفتم و پر 

 وه بود که هیچ  نمیدیدم لعننی درخت ها انقدر انب

 چشم هام از اشک پر شد 

 کالفه به اطراف چرخیدم 

 تا چشم کار میکرد جنگل بود 
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فتم ؟  آخه از کدوم سمت باید می 

 اشک هامو پاک کردمو چشم هامو بستم 

 سینا ... تو کجاتی ؟  -

 فس عمیق کشیدمو سیع کردم به قلبم اطمینان کنم ن

 قلبم همیشه منو پیش سینا یم رسونه 

وع به پرواز  چشم هامو باز کردمو تو جهنی که قلبم میگفت رسی

 کردم ... 

 تی تی :::::::: 

 با رسمای شدیدی که بدنمو گرفته بود بیدار شدم 

 دست و پاهام حس نداشت 

 انگار بدنم کامل وجود نداشت 

ترس خواستم بلند شم که از ضعف چشم هام دوباره سیاه  با 

 شدو رسم محکم به سنگ زیرم برخورد کرد 

 با صدای رسم صدای ارسالن رو شنیدم که با رسخویسی گفت 

 پس منبع انرژی من بیدار شده ...  -
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 اومد سمتمو به زور چشم هامو باز کردم 

 رسمو بدون مالحظه بلند کرد

ن لب هام ریخت  از لیواتن که تو دستش  بود بی 

 لب هامو به هم فشار دادم .  ردمو مقاومت ک اما 

 با این کارم رسمو ول کردو دهنمو به زور باز کرد

ن لب هامو ریختو دماغمو از محتوای رسد و لزج  لیوان  به زور بی 

 گرفت 

 تازه متوجه شدم دستو پاهام بسته است 

 م مجبور شدم اون مایع رو قورت بدبرای نفس کشیدن 

 گفت 
ی

 ارسالن با تی حوصلیک

 بخور دیگه ... به خونت احتیاج دارم ...  -

 دوباره از اون مایع تو دهنم ریخت 

 داشتم خفه میشدم 

 طعم مزخرفن داشت ... کز و تلخ بود ... 

به زور مجبورم کرد تمام اون لیوانو بخورم و بعد ولم کردو 

ن و   صندلیش برگشت سمت می 
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 . اما یه آزمایشگاه قرون وسطا مثل یه آزمایشگاه بود 

 و چوتی و قدییم بود با کیل ظرف و شیشه و 
ی

همه چ  سنگ

 دیگ های عجیب 

وع به یاد داشت  ن اشک هام نگاهش کردم که رسی به سخنی از بی 

ی کردو برگشت سمت من  ن  چی 

 نگایه به رس تا پام انداختو گفت 

امل از ای ... وگرنه تا االن خونتو ک فقط شانس آوردی باکره -

ون ...   تنت کشیده بودم بی 

 از این حرفش تنم یخ کرد ... 

دقیقا اون شنی که خونمو چک کردو گفت باکره ای ... همون 

 شب منو کرسا رابطه داشتیم ... 

 با یاد آوری رابطمون و کرسا اشکام شدید تر شد 

 نیستم چه بالتی با فکر به اینکه اگه ارسالن بدونه دیگه دخ
یی

 لم پیجید رسم میاره د

 طعم مزخرف اون معجون از دهنم پاک نمیشد 
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 ارسالن دوباره اومد سمتم

 خنجری تو دستش بود و گفت 

بزار ببینم با این خون دست نخورده و خالص ... چکار میشه  -

 کرد ... 

موهامو با خشونت از رو گردنم کنار دادو تی مکث رگ گردنمو 

 خراشید 

دیدو کاسه ای رو زیر خراش درد تو تنم پیچید که تو گلو خن

 گردنم گذاشت 

 بدن رسدم رسد تر شد و چشم هام سیاه و سیاه تر... 

 یایس ::::::::: 

 تما اشتباه اومده بودم ... حدیگه توان نداشتم ... 

اینهمه راه اومدم اما کیس رو ندیدم ... اشکام دوباره دیدمو تار 

ن ایستادم ...   کردو تی رمق رو زمی 

 شتم ... دیگه توان ندا

 امکان نداشت ارسالن اینهمه راه مارو برده باشه ... 

 با آخرین توانم تبدیل شدمو به اطراف نگاه کردم 
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 این جنگل و این دنیا داشت منو از پا در میارد 

 دستمو گرفتم به تنه درخت ... 

 چشم هام داشت سیاه میشد ... 

 زیر لب فقط گفتم سینا و چشم هامو بستم ... 

 رو نا امید کردم ... من همه 

 کرسا :::::::: 

ن و هیچ کس نبود  ی از هیچ چی   تو اون خونه لعننی خیی

 انگار جارو شده بود 

ن هم پاک شده بود   حنی اون طلسم رو زمی 

 جادوتی حس نمیشد ...  دیگه هیچ

 اون عویصن رفته بود ... اما کجا ؟ 

یت به تی رو کجا برده بود ... صندیل کنارمو برداشتمو با عصبان

 دیوار کوبیدم 

 درد تی دوباره تو تن منم پیچید ... 

اون داشت دوباره درد میکشید و من نمیدونستم باید کجارو 

 بگردم... 
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 کالفه دور خودم  چرخیدم . 

 مثل من رس در گم بودن افرادم

 تو این دنیا چقدر محدود بودم . 

ه شدم ون و به شب جنگل خی   از اون خونه نحس زدم بی 

  دخیی که پیدات نمیکنم . تو کجاتی 

ه شدم. صورت تی جلوی چشمم اومد  به ماه خی 

 اگه پیداش نکنم چ  ؟ 

 اگه مثل مهتا اونم از دست داده باشم چ  ؟ 

دمو راه افتادم تو دل جنگل   مشتمو فرسی

 اول آروم و محکم 

وع کردم به دوئیدن  اما بعد رسی

شه باپیداش میکنم ... وجب به وجب این دنیارو هم الزم

 میگردم 

 اما پیداش میکنم

 سینا :::::: 

 دیگه کم آورده بودم . 
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 دنیا بودمو داشتم انرژی مرصف میکردم. خییل وقت بود تو این 

 اما هیچ ردی از یایس و تی تی نبود

 وسط درخت ها ایستادمو رو به ماه زوزه کشیدم 

 نور ماه بهم قدرت میدادو زوزه کشیدن خستگیمو کم میکرد. 

 گاه کردم. حنی  نمیدونستم باید دنبال چ  بگردم . به اطراف ن

ن نور مایه که از شاخ و برگ درخت  ها رد میشد نگاهم رو بی 

ی ثابت شد  ن  چی 

 بود...  یه آدم ظریف... مثل یه آدم

 با تردید به سمتش رفتم ... 

 یایس ... اون یایس بود ... با تمام وجود دوئیدم ... 

ن ا فتاده بود . تبدیل شدمو تو یایس تی هوش و تی رمق رو زمی 

 بغلم گرفتمش ... 

 باید زودتر برمیگشتم دنیای خودمون 

 به کمک نیاز داشت ... یایس 
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 ترس برم داشت... 

 نکنه از دستش بدم ... 

وع کردم به دوئیدن  ن درخت ها رسی  با رسعت بی 

فتم   به سمت غار خودمون می 

 رفت اما چون تو تو حالت گرگ نبودم انرژی زیادی ازم میگ

سوندم   باید هرجور شده بود خودمو می 

 این جنگل انگار تمویم نداشت ... 

 کرسا :::::::: 

م   نیمدونستم دارم به کجا می 

ن انبوه درخت ها و نور مایه که داشت کم کم از  تی هدف از بی 

فت   رد شدم باالی رسمون کنار می 

ی برم  ن  نمیدونستم باید دنبال چه چی 

 جود تی بود رو حس میکردم فقط درد و غیم که تو و 

این دنیا منو از پا در نیم آورد ... این درد و غم اگه خوره انرژی 

 تی منو نابود میکرد ... 

 اون االن مال من بود ... 
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 احساسمون یگ بود ... 

 روحمون بههم پیوند خورده بود 

 باید تی رو پیدا میکردم ... 

ی از گوشه چشمم رد شد  ن  حس کردم چی 

 دم و برگشتم به اون سمت رسی    ع ایستا

ن افتاد   یه نفر داشت دور میشد اما خییل دور نشده رو زمی 

 انقدر دور بود که نمیتونستم حس کنم از ماست یا نه 

با رسعت به اون سمت دوئیدمو نزدیک که شدیم حس کردم 

 کیه ... 

 سینا بود ... 

 با یاسمن ... 

 اما تی کجا مونده بود پس ؟ 

 یدمو سینا رو از روی یایس بلند کردم . به باالی رسشون رس

 هر دو تی هوش و ضعیف بودن ... 

 دستموخراش دادمو روی لب های یایس گرفتم 

 خالف قوانینم بود ... اما االن وقت قانون نبود ... 
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خون رسخ تا رو لب های یایس نشست چشم هاش رسی    ع باز 

 و عقب کشیدم شدو دستم

کیس رو به جنون خون من خییل قوی بودو نمیخواستم  

 بکشونم . 

 خون دستمو رو لب های سینا ریختم. بافی 

 یایس با وحشت بلند شدو گفت 

تی تی ... اون عویصن تی تی رو گرفته تو یه قفس ... اونجا ...  -

 وسط جنگل ... 

 بعد با تردید به اطراف نگاه کردو گفت 

 جام ... من االن ک -

 بازوشو گرفتمو گفتم 

 بذار ذهنتو بخونم ...  آروم باش یایس -

 تی تی :::::::::: 

 چشم هامو باز کردم 

 بدنم تی حس بود 

 انگار فقط پلک هام تکون میخورد
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 شایدم این توهم بود ... چون همه جا تاریک بود 

 چند بار پلک زدم اما  سیایه کنار نرفت 

 نرم نرم اشک هام راه افتاد 

 تو ذهنم کرسا رو صدا کردم 

 حس میکنه ...  میدونستم احساسمو 

 کاش میشد از ذهنم به من برسه ... 

 تمام تالشمو کردم تا بافی بدنمو حس کنم ... 

 تا دست هامو تکون بدم ... 

 اما کامال رس بودم ... انگار تو قیی بودم . 

 یهو صدای باز شدن در اومدو نور شدیدی به چشم هام رسید 

 حاال همه جا سفید بودو از نور شدید نمیدیدم 

 دای چندشآور ارسالن رو شنیدم که گفت ص

 پس به هوش اومدی کوچولو  -

کرد   تا بخوام دوباره ببینم لیواتن به لبم چسبوندو دوباره سیع

 از اون ماده تهوع آور تو دهنم بریزه . 

 اینبار با تمام وجود لب هامو قفل کردم . 
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 اینبار با تمام وجود لب هامو قفل کردم . 

 نفس نکشیدم گرفت هم حنی وقنی بینیم رو  

م تا این وضعیتو تحمل کنم   ترجیح میدادم بمی 

ور بینیم رو ول کردو دو طرف صورتمو گرفتو فشار داد تا به ز 

 دهنمو باز کنه اما دندونامو قفل کرده بودم 

 با  عصبانیت داد زد 

 انقدر تالش نکن ... آخرش باید راه بیای  -

 صورتم زد یهو صورتمو ول کردو کشیده محکیم به 

 رسم به شدت به سمت دیگه چرخیدو لیوانو تو حلقم خایل کرد 

ن اون معجون مزخرف دلم پیچیدو باال آوردم  ن رفیی  با پائی 

 تو وضعیت تهوع آوری بودم 

 ارسالن یه قدم عقب رفتو گفت 

 بیا ... همینو میخواسنی ؟ که گند بزتن به خودت ؟  -

وع به باز کردن بند های دست و پام    کردو چنگ زد به موهام رسی

 کشیدو تی مالحظه بدن لمس شده ام رو از رو 
ی

ی تخت سنگ

ن   پرتم کرد رو زمی 
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 درد ... درد ... درد ... انگار استخون هام خورد شدن ... 

 حس درد باعث شده بود یکم از بدنمو حس کنم 

 از موهام منو به سمت در کشید 

 جیغ کشیدم 

 اما خییل زود خفه شدم 

 شیدنم نداشتم نای جیغ ک

 ت شدن دلم مردن میخواست ... مردن و راح

از راهرو کوچیگ رد شدیمو ارسالن منو پرت کرد داخل یه اتاق 

 دیگه 

 یه حمام قدییم و کثیف بود . 

ه و کپک های سیاه  ن تی   با کایسی های سیی

 به سمت در برگشتو داد زد 

ن کن ... نمیخوام تو کثافت غرق یسی و خونت  - خودتو تمی 

 آلوده شه ... 

 کرد  با این حرف درو پشت رسم بستو قفل
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 نا نداشتم از جام بلند شم ... 

 چشم هامو بستم 

 نفهمیدم چقدر گذشت که در دوباره باز شد 

 چشم هامو باز نکردم نگاهش کنم 

ی تو تنم فرو رفت  ن  خم شد روم و چی 

 که تو شکمم فرو رفته به سخنی 
ی

چشم هامو باز کردمو رسنگ

 یدم بودو د

 ارسالن با تحقی  نگاهم کردو گفت 

ت  - ن ن کن ... وگرنه خودم میام تمی  جون گرفنی پاشو خودتو تمی 

 میکنم 

 اینو گفتو لبخند چندیسی زد 

 دلم میخواست تو صورتش عوق بزنم 

ون  ون کشیدو دوباره از حمام رفت بی   رسنگو بی 

 درو قفل کردو اینبار کم کم بدنم جون گرفت 

 ید اما دلم میپیچ
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به سخنی بلند شدمو دستمو به رو شوتی کوچیک تو حمام 

 گرفتم 

 هنوز کامل رس پا نشده بودم که تو روشوتی عوق زدم 

ی از دهنم خارج شدو حالمو بد تر کرد  ن  ماده سیی

ن خون ه م باال دوباره عوق زدم واینبار همراه با اون ماده سیی

 آوردم 

مو دستو دهنمو شی  قدییم و جرم گرفته رو شوتی رو باز کرد

 شستم 

 همه جا به طرز وحشتنایک کثیف و چندش آور بود 

 تو آینه شکسته رو دیوار به خودم نگاه کردم 

 صورتم رنگ پریده 

وح و زیر چشمام گود افتاده بود  چشم هام بی 

 ه ؟یعنن چ  میشد؟ کرسا میتونست منو پیدا کن

 دستمو رو گردنبند امیت کشیدم ... 
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 صدا کردم  تو ذهنم کرسا رو 

  خواهش میکنم زودتر بیا ...  -

 کرسا :::::::: 

 صدای تی تو ذهنم پیچید ... 

 خواهش میکنم زودتر بیا ...  -

باورم نمیشد صدای تی بود... سیع کردم تو ذهنم بهش جواب 

 بدم 

 دارم میام تی ... پیدات میکنم ... هر جا بایسی ...  -

 نمیدونستم میتونه حس کنه یا نه ... 

 ونستم توهم بود این صدای تی تو رسم یا نه ... نمید

 اما االن فقط به امید زنده بودم . 

ی که تو ذهن یایس خونده بودم مسی  رو پیدا کردم  ن  با چی 

راه زیادی بود ... باورم نمیشد ارسالن چطور اینهمه دور شده 

 باشه 

 بالخره رسیدیم ... 

 درست همون قفیس بود که تو ذهن یایس دیدم 
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 ا خایل ! ام

 خایل خایل ! 

 اطرافش حس شه .. بدون اینکه هیچ جادوتی 

وع به برریس کردیم   همه ایستادیم و رسی

ن ...   میدونستم همه خسته هسیی

 مخصوصا یایس و سینا که با خون من تا اینجا هماومده بودن 

 اما نمیتونستم تا تی رو پیدا نکردم برگردم . 

 قفس بود چند قطره خون رو میله های کناری 

 خون خشک شده 

 کردم ... رسمو جلو بردمو خونو بو  

 لعننی ... خون تی بود ... 

 هاکان اومد سمت منو گفت 

باید برگردیم قربان ... جادو اینجا خییل ضعیفه برای ردیاتی  -

یم ...   ... قدرت ما هم خییل کم شده نمیتونیم رد جادو بگی 

 رس تکون دادمو گفتم 

 من ادامه میدم  شما برگردین ...  -



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

733 | P a g e  
 

 رس تکون دادمو گفتم 

 شما برگردین ... من ادامه میدم  -

 هاکان بدون مکث و رسی    ع گفت 

 نه ... ما نمیتونیم شمارو تنها بذاریم  -

 با اخم برگشتم سمتشو گفتم 

ن  - و کمگ رو میفرستی  این یه دستوره ... برمیگردین همه و نی 

  اینجا ... من منتظر میمونم تا برسن... 

 مکث کردو تکون نخورد پس داد زدم 

ن ...   -  گفتم این دستوره ... عجله کنی 

با این داد من همه اطاعت کردنو تو جنگل غیب شدن جز یایس 

 و سینا 

 با اخم برگشتم سمتشون و گفتم 

 شما دو تا هم برمیگردین دنیای خودمون  -

 یایس خواست حرف بزنه که رسی    ع گفتم 

 پس لزویم نداره اینجا بایسی ... من ذهنتو خوندم ...  -

 باز و بسته شد اما سینا دستشو گذاشت رو شونه یایسدهنش 
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 و گفت 

 بیا یایس ...  -

 اما ...  -

 اخمم رو غلیط تر کردم و با این کارم یایس آروم رس تکون داد 

 تبدیل شدنو تو جنگل غیب شدن 

 اینجوری خیالم راحت تر بود ... 

 . هوا دیگه روشن شده بود 

 زبونمو رو خون خشکیده تی رو میله های قفس کشیدم 

 چشم هامو بستمو سیع کردم رد این خونو دنبال کنم 

 پیداش میکردم ... باید من 

نفس عمیق کشیدمو اجازه دادم احساسمو عطر خونش راهو 

 بهم نشون بده ... 

 تی تی ::::::::::: 

ن کردم .   صورت و موهامو تمی 

 لباسمو شستم تیکه های خوتن و کثیف 
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 جا رخنی آویزون بود هیه لباس و یه حوله چندش آور ب

م اما به اونا دست نزنم .   اما حاضن بودم بمی 

ن دوباره لباس های خیسم رو پوشیدم .   برای همی 

 گیسمو تو لباسم گذاشتم موهامو بافتمو  

 برای آخرین بار به صورت ماتم زده ام نگاه کردم 

 گردنم زخیم بود ... 

 گاز ارسان از گردنم افتادمو تنم لرزید   یاد 

 جاتی که کرسا همیشه با محبت میبوسید و خونشو میخورد 

 طوری که از لذت تمام تنم داغ میشد 

 حاال یه زخم خون مرده زشت بود 

 بغض تو گلوم نشستو چشمام داغ شد 

 ا من هیچ قدرتی نداشتم چر 

دم که در دوباره گردنبند امیت رو لمس کر نفس عمیق کشیدمو 

 حمام باز شد 

 ارسالن نگایه به رس تا پام انداخت و گفت

 چرا لباستو عوض نکردی  -
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با نفرت فقط نگاهش کردم که اومد سمتمو بازومو گرفتو کشید 

 سمت خودش 

وع کرد به بو کردن تنم  و گفت مثل یه سگ وحیسی رسی

 خوبه ... حداقل بو نمیدی ... اما خییس ...  -

 سمت در کشیدبا این حرف منو به 

سوندم تا نیفتم  فت که به زور خودمو بهش می  انقدر تند می 

ن   زمی 

 در یه اتاقو باز کردو پرتم کرد داخل 

 غذاتو بخور یه ساعت دیگه میام ضعف نری  -

 درو پشت رسم کوبید اما از پشت در داد زد 

 اگه ضعف بری باز میبندمت به اون تخت ...  -

 با درد از جام بلند شدم 

تخت قدییم و زنگ زده با یه دشک چرکو یه پتو بالشت یه 

 کثیف کنج اتاق بود 

ن که روش یه کاسه و یه لیوان بود سمت دیگه   یه می 

 با انزجار رو تخت نشستم 
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 یعنن تا گ باید اینجا میموندم . 

 بدنم یخ شده بود 

 هم از خییس لباس هام ... هم از ضعف 

ن   رفتم به اجبار به سمت ظرف غذای روی می 

ن آب بود  تو لیوان لب پر و زرد رو می 

ی شبیه به شی   ن  برنج ... تو کاسه هم چی 

 اشکام راه افتادو یه قاشق از محتوای کاسه خوردم 

 معلوم نبود چیه ... هیچ مزه ای هم نداشت ... 

 اما منم چاره دیگه ای نداشتم ... 

 کرسا :::::::: 

 عطر خون تی تو فضا پخش شده بود 

 . خییل دور ... خییل خفیف .. 

فتم فقط ضعیف تر میشد ...   می 
 به هر طرفن

 انرژیم روبه اتمام بود ... دیگه 

 اما حاضن نبودم بدون تی برگردم 
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ن درخت ها پیداشون شد   ماکان و پنج نفر دیگه از بی 

ن   انتظار نداشتم منو پیدا کین

 چون خییل از قفس دور شده بودم 

 ماکان اومد سمتمو نگران گفت 

 باید برگردین قربان ... شما  -

 مو گفتم کالفه دسنی تو موهای عرق کرده ام کشید

 اینجا حسش میکنم اما خییل ضعیفه  -

ن و با انرژی  - احت کنی  ن ادامه میدیم ... شما اسیی ما به گشیی

 بیشیی برگردین ... 

چاره ای نداشتم ... رس تکون دادمو به سمت دنیای خودمون 

 برگشتم 

 ماکان :::::::::: 

 رسا درست شبیه وقنی بود که مهتا رو از دست داد... ک

 ما جون گرفته بود ... تازه دنیای 

 به روال قبل برمیگشت ... 
ی

 تازه داشت زندگ

 بعد از قضیه زیبا کرسا لطف کرد که بهم دوباره اعتماد کرد. 
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 بعد از قضیه زیبا کرسا لطف کرد که بهم دوباره اعتماد کرد. 

 کار مفید انجام بدم   حاال نوبت من بود که یه

ن کرسا هر جور شده باید یه رس نخ پیدا میکردم   تا برگشیی

 رو به افرادمون گفتم 

ن ... تا کرسا بیاد باید منشا این  - رد جادو تو محیطو دنبال کنی 

 جادو پیدا شه 

 همه ایستادنو تمرکز کردن 

 ازه نفس بودیمدرسته کرسا قدرتمند تر بود . اما ما هم ت

ن   ی پیدا میکردیم که اون نمیتونست ... شاید چی 

 کرسا ::::::: 

 به اتاق خالیم نگاه کردم 

 همه جا عطر تی پیچیده بود 

 بدون اون انرژیم به این راحنی ها بر نمیگشت ... 

 به سمت قفسه رفتو در راهرو مخقن رو باز کردم 

ه میکردم   ذخی 
 باید برای این روز ها از خون تی

ن روزی برسه و تی رو از دست بدم هیچوقت فکر نمیکردم چن  ی 
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 با این فکر کالفه کوبیدم به دیوار راهرو 

 نه ... من تی رو از دست نمیدم 

وارد اتاق مخقن شدمو از آخرین بطری خون پاک بافی مونده 

 جرعه ای خوردم 

 کت کرد ... خون تو بدنم آروم حر 

این خون قدرتمند و باستاتن در برابر قدرتی که خون تی بهم 

 میدادهیچ بود ... 

 اما تنها فایده اش ندادن جنون خون بود ! 

 نمیخواستم به جنون و خوی وحیسی قدیمیم برگردم . 

ن دیگه ای  جرعه دیگه ای خوردمو در کمال ناباوری ... دیدم چی 

 بافی نمونده ... 

 وتن نمونده بود ... لعننی ... دیگه خ

 این تنها فرصتم برای پیدا کردن تی بود ... 

 یه فرصت کوتاه ... اونم 
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ه و به سمت دنیای تی کیم صیی کردم تا بدنم  دوباره قدرت بگی 

 برگشتم ... 

 مسی  رو تا پیش ماکان و بقیه بدون مکث یط کردم 

 به جاتی که از هم جدا شده بودیم رسیدم 

ی از اونا نبود .   اما خیی

 رد جادو افرادمو تو هوا حس کردم . 

 خییل دور نبودن ! 

 دم نکنه درگی  حمله دیگه ای باشن... نگران ش

 به رسعت مسی  جادو تو هوارو گرفتمو به سمتشون رفتم . 

سید...   خورشید داشت به اوج آسمون می 

ی   خیی
باورم نمیشد شب تموم شدو صبح شد ... اما هنوز از تی

 نبود ... 

 دیگهدردی از سمتش حس نمیکردم 

  اما حس غم و نا امیدیش هر لحظه بیشیی میشد 

حق داشت ... من با این تاخی  تو رسیدن بهش ... داشتم 

 حساتی نا امیدش میکردم ... 
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 ماکان و افرادمو از دور دیدم 

ن سمت من  اونام حضورم رو   حس کردن و برگشیی

 رو به رو ماکان ایستادم که گفت 

گرفتیم ... اما اینجا انگار همه چ  غیب میشه ... تا اینجا ردو   -

 اما انگار نیست ... تو هوا هست ... 

 نفس عمیق کشیدم ... 

 دوباره بوی تی رو حس میکردم ... 

 انگار همینجا بود ... 

 اما دور از چشم های من ... 

 تی ::::::::: تی 

 رو تخت نشسته بودمو تکیه داده بودم به دیوار 

ه به دیوار کثیف رو به روم بودم   خی 

 یعنن االن کرسا کجاست ؟

 عمیق کشیدم چشم هامو بستمو نفس 

 

 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

743 | P a g e  
 

 با شوک چشم هامو باز کردم ... عطر تن کرسا بود ... 

  اما چطور ممکنه ! انگار کنارم بود ... 

 زیر لب اسمشو زمزمه کردمو گردنبند امیت گردنمو لمس کردم 

 میدونستم اینجاست... 

 این اطرافه ... 

 باز ارسالن با اون جادو لعنتیش مارو مخقن کرده بود ... 

 اطراف نگاه کردم  ایستادمو به

 اینبار بلند تر گفتم 

 کرسا ...   -

 ارسالن ::::::::::: 

ه باکره و   ... سه قطره از خون این دخیی

 تمام ... 

 بطری رو باال گرفتمو تکون دادم ... 

 حاال طلسمم کامل شده بود ... 

وع کردم به خوندن ورد همینطور که  بطری رو تکون میدادم رسی

 مخصوص ... 
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 وم آروم رسخ تر شد ... خون تو بطری آر 

 رسخ تر شد ... 

اما درست لحظه ای که آخرین کلمه رو گفتم تبدیل شد به یه 

 ... لخته سیاه 

 با شوک بطری رو تکون دادم ... 

 یه لخته خون سیاه ته بطری چرخید ... 

! بطری رو برگردوندم تو دستمو به لخته سیاه  باورم نمیشد 

 کف دستم نگاه کردم 

 ی کار اشتباه کردم حتما یه جا

 بطری و اون لخته خونو پرت کردم گوشه اتاق 

 لعننی ... 

تمام این جادو روی خونه و طلسم رو دوش خودم بودو درست 

سیدم همه چ  خراب شده بود ...   وقنی که باید به نتیجه می 

وع میکردم   باز باید از اول رسی
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و   ن چاقو رو برداشتمو با کاسه مخصوص از اتاق زدم بی 

 خون تازه الزم داشتم ... 

 اما این دخیی خییل ضعیف بود ... 

سیدم تا  من به فرمول نهاتی برسم دیگه خون کافن برای مییی

 طلسم اصیل نداشته باشه ... 

 در اتاقشو باز کردم 

انتظار داشتم رو تخت خواب باشه ... چون خون زیادی ازش 

 گرفته بودم 

 اما شوکه وسط اتاق ایستاده بود 

 ا ورودم با ترس به من نگاه کردو عقب رفت ب

 مشکوک نگاهش کردم و گفتم 

 ؟ میخواسنی چکار کنن ؟چیه  -

ی نگفتو با هر قدم من عقب تر رفت  ن  چی 

 پوزخند زدم بهش گفتم

ه آروم بایسی ... من یکم فقط از خونت میخوام ... اگه  - بهیی

 همکاری نکنن مثل دفعه قبل کیل از خونت حروم میشه... 
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 چسبید به دیوار پشت رسشو دستشو گذاشت رو گردنش 

 با ترس گفت 

 ن بردار ... دست از رس م -

منده ام عزیزم .. تازه پیدات کردم  -  رسی

 چشم هاش با ترس میچرخید 

 زیر لب گفت 

 من به دردت نمیخورم ... منو اشتباه گرفنی  -

 پوزخندی زدمو دستشو از رو گردنش پس زدمو گفتم 

... نه اتفاق -  ا قبال چکت کردم ... خود خودتی

قبل از اینکه جمله ام تموم شه مثل یه گربه شیطون از زیر 

 دستم چرخیدو از کنارم رد شد 

مش از کنارم گذشت   تا بخوام بجنبم و بگی 

 در اتاقو باز گذاشته بودمو رسی    ع به سمت در دوئید 

ون و درو رو من بست   پشت رسش دوئیدم که از در زد بی 

 زدم داد 

  جون ... کارو برای خودت سخت نکن دخیی   -
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 اما صدای پاش تو سالن پیچید که با دو دور شد 

 تی تی ::::::: 

سیدم که وقنی بهم نزدیک شد بدنم میلرزید   انقدر ازش مییی

 اما با دیدن در باز اتاق فهمیدم این تنها فرصت منه 

 تمام جرئتمو جمع کردمو از زیر دستش دوئیدم 

 ش چاقو بودو تو یه دستش کاسه ... تو یه دست

ه ... م  یدونستم نمیتونه رسی    ع منو بگی 

 اگه رسی    ع باشم ... 

 وقنی درو روش کوبیدمو قفلشو زدم باورم نمیشد 

ن اتاقم و اون داخل   باور نمیکردم االن من بی 

 مکث نکردم تا وضعیتو بسنجم 

 فقط دوئیدم سمت دیگه راهرو 

 با تمام توان 

 ظه انگار کمیی میشد توانیکه هر لح

 کرسا این نزدیگ ها بود ... حسش میکردم 
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 فقط کافن بود از این مرز خارج شم تا منو ببینه 

 به در خروج رسیدمو هولش دادم 

 اما قفل بود ... با دست های لرزون دنبال قفل در گشتم 

 اما ازش رس در نیاوردم 

 با ترس یه اطراف نگاه کردم 

ن من کافن بود و دیوار برای خارج شدپنجره کوچیک و کثیف ت

 . اما اول باید بازش میکردم 

 بهسمتش دوئیدمو خوشبختانه یه چفت معمویل داشت 

 پنجره رو باز کردم که حس کردم کیس داره نگاهم میکنه 

ون    اما مکث نکردمو خودمو پرت کردم بی 

 نگاه نکردم چه ارتفاغ داره 

 فقط میخواستم خارج شم

ن ... دم رو شاخ و برگ رو ز با کتف افتا  می 

 درد تو تنم پیچید ... اما آزاد شده بودم

 حاال بیشیی از قبل کرسا رو حس میکردم . 

 با تمام وجود جیغ زدم 
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 حاال بیشیی از قبل کرسا رو حس میکردم . 

 با تمام وجود جیغ زدم 

 کرسا ...   -

 با درد بلند شدمو به سمت رو به رو دوئیدم 

 باید دور میشدم 

 از این خونه سیاه و مخوف دور میشدم 

 حس کردم صدای کرسا رو شنیدم 

 ایستادم و گوش دادم 

 با ترس به اطراف نگاه کردم 

 دستمو نمیتونستم تکون بدم ... صدای کرسا انگار تو رسم بود 

د  ن  نمیدونم از ترس بود یا از ضعف اما همه تنم نبض می 

 نگاه کردم  به اون خونه که هنوز تو دیدم قرار داشت

 باید دورتر میشدم 

 بالخره از این مرز خارج میشدم 

وع کردم به دوئیدن   دوباره با پاهای لرزون رسی
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 جیغ زدم 

 کرسا ...   -

یو حس کردم ...  ن  قلبم تند تر زد ... تو هوا چی 

ی مثل آزادی ...  ن  چی 

 داشتم به مرز  این جادو سیاه نزدیک میشدم 

ن کوبیدمو دستمو به سمت مرز با آخرین توان پاهامو رو زم ی 

 نامرتی دراز کردم 

ی رد شد  ن  مثل رد شدن از یک آبشار دستم از چی 

ن لحظه از موهای بافته شدم به عقب کشیده شدم   اما همی 

 جیغ کشیدم 

 امیدی... از ترس از درد ... از نا 

 صدای ارسالن که داد زد 

 فکر کردی میتوتن فرار کنن ... گربه احمق ...  -

ن کشید به سمت کلبه ... من  و با موهام از رو زمی 
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 فقط یک قدم مونده بود تا رد شدنم از این مرز کثیف 

 با جیغ کرسا رو صدا کردم 

ن محکیم به رسم برخورد کردو همه جا سیاه شد ...   چی 

 رسا ::::::: ک

 صدای تی رو شنیدیم ... 

 نه فقط من ... 

 همه شنیدن ... 

 شد ... حسش میکردم ...  اما دوباره قطع شد ... دور 

 دردش! نا امیدیش ! خستگیش ... 

 داد زدم 

 یگ بره آتنا رو بیاره ... رسی    ع .... باید از این مرز رد شم ...  -

 ماکان رسی    ع گفت 

 آتنا رو هیچکس جز شما پیدا نمیکنه ! خودتون باید برین ...  -

 لعننی ... حق با ماکان بود... 

اری از دستم بر نیم اومد. با تمام تمام زندگیم اینجا بودو من ک

 رسعتم برگشتم سمت غار
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 آتنا باید منو دوباره از اون مرز رد میکرد 

 هرچقدر هم مخالف باشه ... 

 تی تی :::::::::: 

 ار شدم با دردی که تو تنم پیچید بید

وع به سوزش کرد و  بدنم میلرزید   گردنم رسی

 سخت چشم هامو باز کردم 

 ردنم گرفته بودو باال بردو نگاه کرد ارسالن خوتن که از گ 

 بدون نگاه کردن به من ازم دور شد 

 خواستم تکون بخورم اما دوباره به اون سنگ بسته شده بودم 

 ارسالن برگشتو گفت 

بندمت ... اما خودت باعث شدی دوست نداشتم دوباره ب -

 ...باهات خییل کار دارم ... نمیخوام خونت خراب شه ... 

 یگردم مو گردنم حس خییس خونو ر 

 رسشو جلو آورد . ارسالن گردنمو چک کردو 

 زبونشو رو زخم  گردنم کشید
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 حالم بیشیی بهم خورد  از این حرکتش

 کاش میمردم ... کاش میمردم و این لحظه ها رو تجربه نمیکردم 

 تمام گردن و کتفم لیسید ... مثل یه سگ ... 

ن کرد   رسشو بلند کردو دور لب خونیشو تمی 

 نیشخندی زدو گفت 

ی ... تو  - خونت مثل افیون میمونه ... هیچوقت نمیذارم بمی 

 کیسه خون شخض منن ... 

 ما بلند خندیدو جام خونمو برداشت ا. با نفرت نگاهش کردم 

ون رفتو درو بست ...   از اتاق بی 

همه جا رسد بود ... رسد و تاریک ... کرسا رو دیگه حس 

 نمیکردم ... 

 ستم ... کاش یم مردم ... چشم هامو ب

 کرسا :::::::: 

 دستمو رو درخت آتنا گذاشتم که قلبم تی  کشید ... 

 نه تی ... این کارو نکن ... 

 که تو وجودش بود تو وجود منم بود  غم تی 
ی

 و حس مرگ
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 دستمو گذاشتم رو قلبم ... زیر لب گفتم 

 آتنا ... به کمکت احتیاج دارم ...  -

 نیدم . صداش رو از پشت رسم ش

 چرا انقدر دیر ؟!  -

قلبم دوباره تی  کشید ...  آتنا از پشتنم دستشو گذاشت رو 

 قلبمو زیر لب گفت 

 های من گوش نمیدی ...  تو هیچ وقت به حرف -

 درد تو قلبم آروم کم شد که شوکه از آتنا جدا شدمو گفتم 

 نه ...  -

ه شدم بهش ...   چرخیدم به سمتش و با خشم و تعجب خی 

 واست چکار کنه ؟! میخواست پیوند من و تی رو قطع کنه! میخ

 نگاهمون تو هم قفل شدو آتنا گفت 

ن  - ه و تورو هم به کشیی  میمی 
تنها راه همینه ... وگرنه اون دخیی

 میده ... 

ن  - تو باید کمکم کنن نجاتش بدم ... نه اینکه این پیوندو از بی 

ی...   بیی
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 آتنا به نشونه نه رس تکون دادو گفت 

من باید کاری کنم که دنیام نجات پیدا کنه ... نه اینکه تنها  -

ن   بره و دنیام سقوط کنه ...  بازمانده نسل تو از بی 

 دستمو گذاشتم رو قلبم و ته مونده احساس تی رو لمس کردم 

 زیر لب گفتم 

اگه تی رو از دست بدم ... چه با پیوند ... چه بدون این پیوند  -

 میکنه ... شک نکن آتنا ... ... این دنیا سقوط 

 آتنا اومد سمتم و خواست لمسم کنه  

 کنن ... مردمت بهت نیاز دارن ... تو باید برای مردمت زن -
ی

 دگ

 خودمو عقب کشیدمو گفتم 

من بدون تی تعادیل ندارم که بتونم به مردمم کمک کنم ...  -

ه ...   میفهیم آتنا  تعادل من اون دخیی

 گفت   با رس گفت نه و زیر لب

 تعادل هر کیس دست خودشه ...  -

 با تاسف براش رس تکون دادم و غیب شدم 

 د ... این بحث با آتنا تی فایده بود .. تی فایده بو 
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 فقط داشت وقتمو حروم میکرد 

 وقنی که به بهش خییل نیاز داشتم 

 تو اتاق خودم ظاهر شدمو وارد راهرو مخقن شدم 

 باید یایس و سینا رو پیدا میکردم 

به خون نیاز داشتم و خون پری ها تی خطرترین خون برای من 

 بود 

 االن میتونستم بهش اعتماد کنم یایس بود اما تنها پری که 

 موقعیت سینا و یایس رو باید پیدا میکردم 

 تی تی ::::::::: 

 ارسالن دوباره وارد اتاق شد 

 عصباتن بود و چشم هاش رسخ بود 

خراش دادو خونمو تو جام  دوباره گردنمو بدون هیچ حرفن 

 ریخت 

 با حرص و عصبانیت داد زد 

ی بخوری اما اگه باز خطا کنن  - ن دست و پاتو باز میکنم تا یه چی 

 شک نکن بیهوشت میکنم تا دیگه تکون نخوری 
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 حرف نزدم و فقط با نفرت نگاهش کردم . 

 تا لحظه ای که بتونم برای فرار کردن تالش میکنم . 

ن و دوباره جای زخمم رو با زبونش خونو گذاشت ر  جام و می 

 پاک کرد 

 وحشتناک بود . دلم میخواست اون تیکه از بدنمو جدا کنم . 

 دست و پامو باز کردو بازومو گرفتو کشید 

 دوباره منو برگردوند به اون اتاق

 پرتم کرد وسط اتاق و تا بلند شم با یه سینن دیگه برگشت 

نمو جمع کردم تا برم سمت به در باز پشت رسش نگاه کردمو توا

ن   در که موهامو گرفتو کشید سمت می 

 بخور تا برگردم  -

 حنی نا نداشتم جیغ بکشم 

 قبل از اینکه تکون بخورم در بسته شدو روزنه امیدم قطع شد. 

 این دور و تکرار تهوع آور بود . 

غذا بخورم ... اون خونمو بکشه ... تی جون بشم ! دوباره غذا 

 بخورم ... 
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 یتونستم اینجوری ادامه بدم نم

 یا باید فرار میکردم یا میمردم ... 

دیگه از کرسا نا امید شده بودم ... دفعه قبل انقدر رسی    ع اومد 

ود که هنوز به کمکم ... ایندفعه حتما بالتی رسش اومده ب

 نیومده بود 

 اشکام راه افتاد ... 

  خانواده ام ... کرسا ... خدایا... خودت کمکم کنه ... 

 کرسا :::::::: 

 یایس و سینا شوکه به من نگاه کردن 

وسط جنگل خلوت کرده بودن و من تی هیچ مالحظه ای رو به 

 روشون ظاهر شده بودم . 

 ون رو تکوندن هر دو رسی    ع بلند شدنو لباس هاش

 سینا با نگراتن اول پرسید 

ی شده ؟ - ن  چی 

 

 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

759 | P a g e  
 

ه شدم به یایس و گفتم   خی 

 یایس ... به کمکت احتیاج دارم  -

ن من و سینا چرخید و لب زد یایس   با نگراتن نگاهش بی 

 کمک من ؟  -

 . به سینا نگاه کردم و گفتم رس تکون دادمو به سمتش رفتم 

 من به خون یه پری نیاز دارم ...  -

هنوز جمله ام تموم نشده بود که یایس مچ دستشو به سمت 

 من گرفت و گفت 

م انجام بدم هر کاری از دستم بر بیاد با تم -  ام وجود حاضن

ن یایس و سینا چرخید   نگاهم بی 

 سینا با تردید رس تکون داد و به یایس نگاه کرد 

 به سمت لبم بردم . دست ظریف یایس رو گرفتم و 

من ... کرسا ... قدرتمند ترین موجود این دنیا ... برای نجات تی 

 . ... برای نجات زندگیم ... به کمک یه پری نیاز داشتم .. 

 از این مهم تر ... 

اف کردم به کمک نیاز دارم ...   من اعیی
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بدون توجه به این ضعف دندونامو تو رگ دست یایس فرو 

 . کردمو ازشخون مکیدم 

ل باشه ...   فقط امیدوارم تب خونم قابل کنیی

 تی به کمک من نیاز داره ... 

 سینا ::::::::: 

م   بازو یایس رو گرفتم تا جلو افتادنشو بگی 

 ب هاشو گاز گرفتو چشم هاشو به هم فشار دادل

 دلم میخواست کرسا رو از یایس دور کنم 

 کنیم.   اما میدونستم برای نجات دنیامون همه مجبوریم تحمل

 یایس زیر لب گفت خوبم 

 اما رنگش هر لحظه پریده تر میشد 

 واقعا دیگه کرسا باید تمومش میکرد 

 یه لحظه ترس تو وجودم نشست ... نکنه ! 

 نکنه کرسا وارد فاز خون شده باشه ... 

 عقب کشیدمو اونو تو بغلم گرفتم دست یایس رو 
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 کرسا با چشم های رسخ رسشو بلند کرد 

 لعننی ... تو فاز خون بود ... 

 تبدیل شدمو آماده حمله اش شدم 

 اما فقط با چشم های رسخ و لب های خوتن نگاهم کرد 

ن افت  اده بود آروم لب زد یایس که با تبدیل من رو زمی 

 تی تی ...  -

 کرسا نگاهش افتاد رو یایس ... 

 اما بهش حمله نکرد ... 

ن کرسا و یایس قرار دادم و  دندونای آماده حمله ام رو خودمو بی 

 به کرسا نشون دادم 

هرچند میدونستم بخواد حمله کنه ... من چند ثانیه هم دووم 

 نمیارم . 

 بود  کرسا همچنان تو سکوت ایستاده

 نگاهش رو یایس بود . 

ن کرد که چشم هاش رسخ تر  با زبونش لب های خونیشو تمی 

 شد 
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هنوز نمیدونستم میخواد چکار کنه که به سمت یایس حمله 

 کرد 

تو یه حرکت منو چنان از جلو راهش پرت کرد که با شدت به 

 درخت پشت رسمون خوردم . 

 دوباره دندوناشو تو دست یایس فرو کرد 

 ردم م وجود بلند شدمو بهش حمله کبا تما

 اما دوباره منو پس زدو خون یایس رو مکید 

 میدونستم شانیس ندارم 

 برگشتمو گفتم  مبا تردید به حالت خود

 باید تی تی رو نجات بدی ... تو ... کرسا خواهش میکنم   -

 کرسا ::::::::: 

ی که میفهمیدم طعم داغ خوتن بود که از گلو  ن ن تنها چی  م پائی 

فت م  ی 

 میپیچید  خشم و دردی که تو بدنم

دردی که از این جنون خون بود . جنوتن که نمیذاشت از این 

 خون جدا شم .  
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 مثل شکنجه خودت با دست های خودت... 

تی تی ... تی تی ... پس ذهنم این صدا آشنا بود اما خون تازه و 

ه فت نمیذاشت صدا جون بگی  ن می   . داغن که از گلوم پائی 

ن شدیهو   .قلبم سنگی 

 دوباره درد ... حس درد ... 

 .اما اینبار حیس جدا از جنون خون

ن کافن بود تا صدای تو ذهنم  برای لحظه ای مکث کردمو همی 

  ... تی . بلند تر شه

 ... صورت تی تو ذهنم نشست

 ... چشم های معصومش

 ... لعننی 

 ...من دارم چکار میکنم

 ... دوباره دردی که تی میکشیدو حس کردم

طر قدرت خون خییل بیشیی و شدید تر از همیشه اینبار بخا

 ... حس کردم

ه شدم ن افتاده بود خی   به یایس که تی رنگ و رو رو زمی 
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 من با این دخیی چکار کردم؟

ن لب هاش خون ریختم   . رسی    ع رگ دستمو خراش دادمو بی 

ه  . نمیخواستم بمی 

ه لب هاش که رنگ خون گرفت بلند شدمو بدون مکث ب

  . از دنیای خودمون رفتمسمت غار خروج 

 تی تی ::::::::: 

ه به سقف دودگرفته اتاق بودم   خی 

غذای تهوع آوری که ارسالن برام آورده بودو به زور خورده 

 بودم . 

 حاال پشیمون بودم ... 

یدم ...   کاش نمیخوردم ... کاش جرئت داشتمو رگ دستمو مییی

 نمیخوام کیسه خون ارسالن باشم ... 

 م تا اینجا باشم ... ترجیح میدم بمی  

ون نیم اومد .   از بی 
 هیچ صداتی

 . تنها نور اتاق یه المپ کوچیک قدییم بود 

 چشم هامو بستمو گردنبند امیتو تو دستم لمس کردم... 
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 چشم هامو بستمو گردنبند امیتو تو دستم لمس کردم... 

 کرساگفت این گردنبند پیوند ماست ... 

م ... رور منم به من گفت به م  قدرت میگی 

 قدرت هاتی شبیه اون ... 

چهار زانو نشستم رو تختو دوباره در حایل که گردنبند امیت 

 دستم بود چشم هامو بستم 

 یا االن یا هیچوقت ... 

وتی تو وجودم شکل گرفته باید بیدارش کنم ...   اگه نی 

 

 ارسالن ::::::::: 

 بازم نشد ! 

 میکردم! چطور ممکنه! دیگه داشتم شک 

 اما خودم خون اون دخیی روچک کردم . 

 طعمش ... بوی خونش ... 

همه از قدرتش خیی میده و خنجر بکارت هم که باکره بودنش 

 رو نشون داد... 
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 تک تک مراحل طلسم رو هم چک کردم. 

 . کالفه به خون سیاه ته بطری نگاه کردم 

 شاید این لخته نتیجه واقیع طلسم باشه ! 

 یاه قراره منو از رسی ماه خون نجات بده ؟یعنن این لخته س

 بطری رو تو دهنم خایل کردمو لخته خون رو خوردم 

 از طعم تلخو زهر آلودش حالم بد شد . 

 اما همیشه طلسم هاتلخ بودن . 

 بلند شدم تا با خوردن خون تازه مزه دهنمو بهیی کنم 

 ته مونده خون جام رو رس کشیدم 

 اما کافن نبود ... 

  شده بود عطشم بیشیی 

 بهسمت در رفتم تا دوباره از اون دخیی خون بکشم 

فت .   اما رسم گیج می 

ه در نشست که چشم هام سیاه شد   دستم رو دستگی 

 درو باز کردم . 
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سوندم ...   باید خودمو به خون می 

فتم   تو راهرو جلو می 

ی نمیدیم ...  ن  اما چی 

 خودمو به در اتاقش رسوندم ... 

 تی تی :::::::::: 

ی از پشت در شنیدم  ن  صدای افتادن چی 

 مثل افتادن یه آدم 

ون  از رو تخت بلند شدمو به خنی از قسمت باز باالی در به بی 

 نگاه کردم 

ن افتاده بودو میدیم !   پاهای یهمرد که دمر رو زمی 

 پشت در اتاقم ... 

 گ بود ؟   یعنن 

 ارسالن ؟ 

ن کوچیک کنج اتاقو آوردم پشت در   می 

 مو دوباره نگاه کردم ازش باال رفت

ن افتاده بود ...   ارسالن بود ... دمر رو زمی 
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ون زده بود ...  ن سیایه از  دهنش و بینیش بی   چی 

 تهوع آور بود 

ون زد  ن سیاه کم کم از گوش هاش هم بی   همون چی 

 مثل قی  بود ... 

 وقت ضعف نبود  اما دلم پیچید ... 

 باید زودتر یه کاری میکردم ... 

ون بردم  دستمو از   اون دریچه کچیک بی 

سید   کلید پشت در اتاق بود اما دستم بهش نمی 

 هر چقدر تالش کردم دستم نرسید 

ن ...   که حاالحساتی درد میکرد نشستم رو می 
 کالفه با دسنی

 یدمو تمرکز کردم نفس عمیق کش

وع کردم به حرف  دست هامو مشت کردمو مثل همیشه رسی

 زدن با خودم ... 

ن تی تی  ن هاتی باشه ...  ببی   ... تو االن تو وجودت باید یه چی 

 االن دقیقا وقتشه که بیدارشون کنن ... 

 تو اون کلیدو میخوای... اون کلید کوچولو پشت در رو 
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 تو اون کلیدو میخوای... اون کلید کوچولو پشت در رو 

 اون کلید باید تو دستای تو باشه ... 

 تا این ارسالن چندش بیدار نشده ... 

 باید بری ... 

 یه کلید کوچولو ... باید بدستش بیاری... فکر کن ... 

 یه رایه هست ... 

 باید کلیدو ... 

ی تو مشت دستمه و با شک به مش ن ت دستم حس کردم چی 

ه شدم  خی 

یو درونش حس میکردم  ن  رسمای چی 

مشت دستمو باز کردمو به کلیدی که کف دستم بود با ترس 

ه شدم  خی 

 اومد تو دستم ؟! چطوری !؟ چطوری 

یاد کرسا افتادم وقنی سینن استکان هاتی که من ریختمو تو چشم 

 بهم زدن برگردوند رس جاش ... 

 یعنن واقعا ؟
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 واقعا من تونستم ؟

ه به کلید نشسته بودم که صدای خرناس مانندی  با شوک خی 

ون اتاق به گوشم رسید   از بی 

 بهخودم اومدمو از جام پریدم 

 کردم   رسی    ع ارسالنو چک

 هنوز بیهوش بود 

 باید عجله میکردم . 

ن رو کنار دادمو درو باز کردم   می 

از رو هیکل چندشش که حاال دور تا دورشو اون ماده سیاه 

 بود رد شدم گرفته 

 گوشه کفشم خورد بهاون ماده سیاه و پام بهش چسبید 

 با ترس پامو کشیدم  

 اما کفشم جدا شداز پام 

 ن ماده سیاه انگار فرو رفت کفشم آروم آروم تو او 

 به جسم ارسالن نگاه کردم 

فت ...   جسم اونم انگار داشت فرو می 
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 تو شوک این صحنه چند لحظه مکث کردم 

 دن و نگاه کردن کمگ به خودم نمیکردم اما با ایستا

 به سمت انتهای راهرو رفتم 

همون در بسته و حاال ... پنجره های بسته هم بهش اضافه 

  شده بودن

 تک تک پنجره هاروچک کردم . 

 همه قفل بودن و با میله های آهنن هم بسته شده بودن 

به اطراف نگاه کردمو یگ از صندیل های داغون تو خونه رو 

 برداشتم 

ه زدمو شکستمش   با پایه هاش به شیشه پنجره ضن

ن این میلهها رد نمیشدم   اما من از بی 

ن میله هارو شک  ستمتمام خورده شیشههای بی 

 باید یکم میله هارو از هم فاصله میدادم تا رد شم 

ن با نرده ها بودم که حسکردم صداتی شنیدم   در حال کلنجار رفیی

 دوباره شبیه خرناس بود 

 با ترس به سمت راهرو رفتم
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ن نگاه کردم    از دور به جسم ارسالن رو زمی 

 نمیدونم توهم بود یا واقعیت... 

 حسکردم تکون خورد 

 د خونم یخ ز 

 وقت زیادی نمونده بود و این میلهها تکون نمیخورد 

 وباره به اطراف نگاه کردم . د

ن سفت میخواستم   یه چی 

ن میله ها ایجاد کنم  محکمکه بتونم باهاش یکم فظه بی  ن  یه چی 

 چشمم به چوب لبایس آهنن کنج اتاق افتاد 

 آره ... این میله حتما میتونه کمک کنه 

ن ریختم به سمتش دوئیدمو لباس ه  ای روشو رو زمی 

 میله سنگینن بود . 

ن دوتا نرده پنجره ردش کردمو با تمام وجود میله  به سخنی از  بی 

 رو اریب فشار دادم 
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 نرده های پنجره تاب برداره تا من رد شم  مفقط کافن بود یک

 با تمام قدرتم فشار دادم 

دوباره صدای خرناس از تو راهرو بلند شدو از ترس خشک 

  شدم

 اینبار خییل بلند تر و قوی تر بود 

ن نرده ها نگاه کردم   به میله بی 

 خییل کم تونسته بودم تکونشون بدم 

د  ن  اما دیگه وقنی نبود . قلبم تو گلوم می 

ون کشیدمو  با دست هاتی که دیگه میلرزید چوب لبایس رو بی 

ن میله ها رد شدم .    سیع کردم از بی 

ن زیاد بو   د . ارتفاع پنجره تا زمی 

ن اول پاهامو رد کردم .   برای همی 

 تا کمر رد شده بودم که نگاهم به راهرو افتاد 

 با دیدن ارسالن نفسم رفت 

 اما اونکه تو اون ماده سیاه فرورفته بود ... 

 چطور حاال سالم رو به روی من بود ... 
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سفیدی چشم هاش زرد شده بود و مردمک چشم هاش رسف 

 بود 

 س کشید که دندوناشو دیدم مثل یه حیون وحیسی خرنا

فشار نرده ها  تحت حاال  محتویات معدهام کهنزدیک بود 

 پنجره بود رو باال بیارم 

 دندوناش زرد و بلندو مثل دندون های گرگ شده بود . 

 اما نه یه گرگ عادی ... 

 نامرتب و تو همو ... خدای من ... اون شبیه یههیوال شده بود 

 یهو حمله کرد سمتم 

 نداختم رو پاهامو خودمو رها کردم وزنمو ا

 نم به میله ها کشیده شدو پوست دست و صورتم پاره شد بد

ن افتادم  ن میله ها رد شدمو رو زمی   اما لحظه آخر از بی 

ن نرده  ون زده زد از بی  دست های ارسالن که با ناخون های بی 

ه تو هوا خایل موند .  ون تا منو بگی   ها اومده بود بی 

ون   آوردو نعره کشید رسشو بی 
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ن خودمو عقب عقب کشیدمو با ترس نگاهش کردم   رو زمی 

ن میله ها رد شه   شبیه گرگ خرناس کشیدو سیع کرد از بی 

 انگار دیگه آدم نبود 

قبل از اینکه بتونه خودشو رد کنه از جام بلند شدمو به سمت 

 جنگل دوئیدم 

 اینبار باید از این مرز لعننی رد میشدم 

 میدوئیدم به عقب نگاه میکردم  در حایل که

 ارسالن از میله ها رد نشده بودو برگشته بود داخل خونه 

ون یم اومد   قلبم داشت از دهنم بی 

 با تمام توان دوئیدمو جیغ کشیدم کرسا

 کرسا :::::::: 

 عطر تن تی رو حس میکردم ... 

 هیمن نزدیگ ... حس کردم صدام کرد ... اینجا بود ... 

 تمو تمرکز کردم چشم هامو بس

 انگار برای لحظه ای از درونم رد شد ... 

 تی بود ... پر از ترس و ضعف 
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وعبه حرکت کردم  بدون اینکه چشمهامو باز کنم رسی

 نیاز به دیدن نداشتم 

 فقط باید حس میکردم ... 

فتو مثل سایه باهاش هم  می 
ی که تی  راه شدم مسی 

ون تی .   .. بالخره از این جادو لعننی میای بی 

 ادامه بده ... 

 تو میتوتن ... 

 چشمهامو باز کردمو رسعتمو بیشیی کردم 

  حاال ردشو کامل گرفته بودم 

 تی تی :::::::::: 

 پاهام دیگه توان نداشت 

 اما انگار هر لحظه بیشیی از قبل به کرسا نزدیک میشدم 

 یه لحظه برگشتمو به پشت رسم نگاه کردم 

 اشت به سمتم یم اومد ارسالن با اون هیبت وحشتناک د

 نه ... اینبار دیگه نه ... 
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 جیغ کشیدم کرسا... 

ن لحظهانگار کرسا رو به روم ظاهر شد   مثل خواب بود ... همی 

 انگار منو نمیدید ... 

 انگار هنوز تو این مرز لعننی بودم 

 اما من خوبمیدیدمش 

 صدای قدم های ارسالن به پشت رسم رسید 

ن و نگاه کردن  نبود  فرصت برگشیی

 فقط چشم هامو بستمو تمامزورمو زدم 

 ار نامرتی رو حس کردم تو یه لحظه دوباره اون دیو 

 دست هاتی دورم حلقه شد و من با تمام وجود جیغ کشیدم 

 نه ... اینبار دیگه نمیخوام برگردم به اون خونه سیاه و شوم 

صدای خرناس غرش مانند ارسالن تو گوشم پیچید و عطر تن 

 هامو پر کرد  کرسا ریه

 با ترس چشم هامو باز کردم 
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 تو بغل کرسا بودم ... 

 ارسالنو یه قدیم پشت رسم حس میکردم ...  اما 

 با ترس رسمو بلند کردم 

ه به ارسالن بود ...   کرساخی 

ون زده ...   با چشم های رسخ و دندونای نیش بی 

 باورم نمیشد کرسا بود ؟! 

 خواب نبودم ؟

ی که به شدت ترسناک بود اما چرا با این قیافه  ن  ؟ چی 

 خواستم صداش کنم 

 اما ارسالن خرناس کشیدو حمله کرد ... 

 کرسا منو از بغلش جدا کردو با ارسالن درگی  شد 

 مثل دوتا حیوون وحیسی به جون هم افتاده بودن ... 

رسعت هر دو به حدی باال بود که نمیتونستم حرکاتشون رو 

 ...  تشخیص بدم

ه کرسا تونست گردن   اردالنو گاز بگی 

 بدنم مور مور شد 
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 واقعا وحشتناک بود 

ارسالن با دست هاش که شبیه پنچه گرگ شده بود به صوت 

 کرسا حمله کرد 

 رد خون رو صورتش نشستو کرسا رسشو عقب کشید 

 ارسالن با گردن خوتن به سمت جنگل فرار کرد 

 کرسا هم پشت رسش 

 خواستم دنبالشون برم 

 نداشت  اما پاهام توان

 چند قدم رفتم که زانوهام شل شد و چشم هام سیاه شد ... 

 کرسا ::::::: 

 از دیدن ارسالن تو اون ظاهر تعجب کردم 

 درست شبیه کیس بود که یه طلسمو ناقص اجرا کرده ... 

 ودشو تبدیل به یه حیوون وحیسی کرده بود خ

 یه گرگینه ناقص 

 ره ... یه انسان گرگ نما که قابلیت تبدیل شدن ندا

 شک نداشتم از خون تی استفاده کرده بود ... 
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 اما نمیدونم چه طلسیم بود که به این روز افتاده بود  

 قدرتش خییل زیاد بود 

 اما نه اندازه من ... 

 جنون خوتن که توش گرفتار بودم اینجا به کارم اومده بود 

 هرچند وقنی تی ... منو اینجوری دید و فکرشو خوندم 

 شدم  خییل ناراحت

دم و اما فعال باید این حیو  ن مییی  ن کثیفو از بی 

فت  ن درخت ها با رسعت می   از بی 

 خودمو بهش رسوندمو دندونامو تو کتفش فرو کردم 

 خونش مثل زهر بود 

 نمیشد خونشو خوردو اونو کشت 

 باید به روش دیگه میکشتمش 

 چنگ زد به موهام تا رسمو از خودش جدا کنه 

 وست رسم فرو رفت ناخونای دستش تو پ

 مجبور شدم ولش کنم 
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 مثل یه حیوون وحیسی بود 

 پشتش کشیدم  اینبار کستشو گرفتمو به

ن استخونش اومد   صدای شکسیی

 زوزه کشیدو عقب رفت 

 دندونای بهم ریخته و زدشو نشونم داد و زوزه کشید 

 انرژی زیادی ازم رفته بود 

 باید کارشو زودتر یکرسه میکردم 

 دوباره فرار کنه به سمتش حمله کردم  قبل از اینکه

م کردو جای فرار کردن اونم بهم حمله کرد   اما غافل گی 

 تا به خودم بیام دندوناش تو گدنم فرو رفت 

 نباید میذاشتم خون منو بخوره 

ی که االن بود میکرد  ن  خون من اونو قوی تر از چی 

 مشتمو تو شکمش فرو کردمو پرتش کردم عقب 

 خوتن بود اما دور دهنش 

 ...  زبونشو رو خون دور دهنش کشد 
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 بیشیی از قبل به جنون کشید خون منو مزه  کردو چشم هاش 

شدیم .   به سمتم حمله کردو دوباره با هم درگی 

 باید هر جور شده میکشتمش ... 

ن امروز باید همه چ  تموم میشد ...   همی 

 ماکان  :::::::: 

 کرسا خییل دیر کرده بود ... 

ی ازش نشده بود ... رفت با آتن  ا برگرده ! اما هیچ خیی

ونه ای تو جنگل پیچیده بود   صدای جیغ دخیی

 به افرادم گفتم پراکنده شن و این محدوده رو دوباره بگردن 

ن بیهوش پیدا کردیم   در کمال ناباوری تی تی رو رو زمی 

 در حایل که رد جادو کرسا حس میشد ! 

 یش ما ؟نکه بیاد پیعنن کرسا برگشت بدون ای

 وقت برای اینجور سواالت نبود . 

 تی تی رو بغل کردمو به افرادم گفتم 

 دنبال کرسا بگردین تا من برگردم .  -
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 امن ترین جا برای این دخیی دنیای ما بود 

 جاتی که در حال حاضن پدر و برادرش هم بودن . 

 رسی    ع به سمت دنیای خودمون برگشتم ... 

 :::::::::: سینا  

 وی تخت گذاشتمو موهاشو نوازش کردم یایس رو ر 

 نزدیک بود از دستش بدم ... 

د ...  ن  قلب کوچیکش آروم می 

 اما خطر رفع شده بود . 

مش خونه خودش ... یا خونه خودمون ...   نمیتونستم بیی

 چون اینجوری باید توضیح میدادم چ  شده 

 اینجوری برای کرسا خییل بد میشد . 

ن  خوشبختانه کرسا این اجازه   اومده بودم قرص ... برای همی 

 ورود رو بهمون داده بود و اینجا جامون امن بود 

 دکیی وارد شدو در حایل که نگران بع یایس نگاه میکرد گفت 

 کار پادشاهه سینا ؟  -
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 با تردید نگاهش کردم . نمیدونستم چ  بگم ... 

 نمیخواستم برای کرسا بد بشه . 

 رو چک کرد  ایس ایستادو دست یایسدکیی باالی رس ی

 میدونستم خودش فهمیده قضیه چیه 

 آروم پرسید 

 چطور تونسنی ازش جداش کنن ؟ -

 خودش دست کشید... رفت دنبال تی تی  -

 خوبه ... پس هنوز عقلش کار میکنه ؟ -

 آره ... حنی حواسش به یایس هم بود  -

 دکیی نبض یایس رو گرفتو دوباره گفت 

رده به حالت عادی ... تو این خوبه ... امیدوارم زودتر برگ -

ن کرسا به فاز خونه  ایط بدترین اتفاق رفیی  رسی

 رس تکون دادم و زیر لب گفتم 

 اون تو فاز خون نرفته ...   -
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ن نبودم به این حرفم   مطمیی

 اما نمیدونم چرا اینو گفتم ! 

 شاید چون واقعا کرسا تو فاز خون نبود... 

فت و یایس رو   نمی 
 از مرگ نجات نمیداد ...  اگه بود دنبال تی تی

 کرسا ::::::::::: 

 ارسالن دوباره حمله کرد تا خون منو بخوره 

سه .   دقیقا فهمیده بود چه قدرتی از خون من بهش می 

ن انقدر تالش م  یکرد تا دوباره بتونه خون بخوره برای همی 

ن االن هم قدرتش به حدی زیاد شده بود که از پسش بر  همی 

 نیم اومدم 

 ه خونم رو میخورد نمیدونستم تا چه حد قوی میشه. اگه دوبار 

به سمتم که حمله کرد باال پریدمو رو شاخته باالی رسم 

 ایستادم 

 اونم پرید اما نتونست به من برسه 
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به بزنمبا ید یه رایه  . پیدا میکردم بدون نزدیک شدن بهش ضن

  . واقال تبدیل به موجود چندیسی شده بود

 . نبودمهرجند خودمم تو حال خوتی 

 .داشت از درخت میومد باال

 . باال تر پریدمو یگ از شاخه های محکم درختو شکستم

بدون مکث با قسمت شکسته شده شاخه به سمتش حمله 

  کردم

سه سینه اش نعره ای از درد کشید و رو با ورود چوب به قف

ن افتاد   زمی 

باالی رسش ایستادم و به تون سیایه که دور تا دورش رو داشت 

ه شدم   میگرفت خی 

ه شدم  پامو گذاشتم رو گردنشو تو چشم های غی  انسانیش خی 

  و گفتم

ین گزینه باشه ارسالن   فکر کنم مرگ االن برات بهیی
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 غیب شدخواستم پامو فشار بدم که 

 ! غیب شد

 ! تو اون وضعیت

 ! با اون جراحت

به اطراف نگاه کردم! هیچ ردی ازش نبود ! هیچ جادوتی حس 

   ! نمیشد

چه خطری میتونه   حنی فکر به اینکه یه نیمه گرگینه وحیسی 

 ...برای بقیه ایجاد کنه عصنی ترم میکرد 

 !چرا نکشتمش ! حاال چطور پیداش میکردم ؟

 ::::::::: تی تی 

 با ترس چشم هامو باز کردمونشستم 

 من کجا بودم ؟! دوباره تو اون خراب شده ارسالن ؟

 به اطراف نگاه کردم

 ن اتاق آشنا کرسا نفس راحنی کشیدم . با دید 
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 اما هیچکس دور و برم نبود . 

 با دو دیل بلند شدمو آروم گفتم 

 کرسا ؟!   -

 هیچ جواتی نیومد . نمیدونستم چ  شده ! 

ون   که بی 
به سمت در رفتمو آروم در اتاق رو باز کردم . نگهباتن

 در بود با دیدنم گفت 

ن  - احت کنی  تا من خیی بدم بیان بهوش اومدین ! شما اسیی

 پیشتون ! 

 با تردید رس تکون دادم و برگشتم تو اتاق 

 منتظر کرسا نشستم رو تخت 

 کرد اما به جای کرسا ماکان وارد اتاق شدو نگران نگاهم  

سالم ... خییل نگرانتون بودیم ... االن پدر و برادرهاتون میان  -

 پیش شما ! 

 کرسا ! کرسا کجاست ؟  -
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تیام و تورج میومدن خوشحال بودم . اما نگران از اینکه بابا و 

 کرسا بودم 

 با اون وضعینی که داشت ! با اون حال ارسالن ... 

 فکر کردم به ارسالن باعث شد دلم بپیچه . 

 کان با نگراتن گفت ما 

ی نیست ... ما شمارو تو جنگل پیدا کردیم ...  - از کرسا خیی

 درحایل که فقط جادو کرسا کنارتون حس میشد 

 زیر لب گفتم 

کرسا رفت دنیال ارسالن ... من از حال رفتم دیگه نفهمیدم   -

 چ  شد 

 ماکان از این حرفم یکم آروم شدو گفت 

 پس امیدوارم به زودی برگرده ...  -

 چقدر تی هوش بودم ؟ -

 ماکان باز نگران نگاهم کردو با تردید گفت 
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 ماکان باز نگران نگاهم کردو با تردید گفت

 نه ساعت ... البته تو دنیای ما !  بیش از  -

 نه ساعت ؟ باورم نمیشد ... 

 اینجا ... تو دنیای ما هم زمان کیم نبود ... اینهمه مدت 

 کرسا تا االن کجا بود ... 

نکنه ارسالن ... وای ارسالن ... خواستم به ماکان بگم ارسالن 

 تبدیل به چه موجودی شده که در اتاق رو زدن 

 ماکان رسی    ع گفت 

 اومدن ...  -

 در اتاقو باز کردو بابا و تورج و تیام اومدن تو 

 شوک و نگراتن بودن  هر دو پر از 

 بابا رسی    ع اومد سمتمو بغلم کرد 

م ... خدا تورو دوباره بهم داد -  تی تی ... دخیی

 بابارومحکم بغل کردم و بوسیدم 
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 درواقع خدا بابا رو دوباره به من داده بود 

 اشت چطور نجاتش دادیم ! اما اون که خیی ند

دم خیی نداشته باشه .  ن  البته حدس می 

 م اومدن سمتم که ماکان گفت تیام و تورج ه

م دنبال کرسا ...  -  من تنهاتون میذارم ... می 

 رسی    ع گفتم 

ماکان ... ارسالن یه طلسم با خون من ساخت که اونو تبدیل  -

 به یه موجود عجیب کرد ... 

 چ  ؟ طلسم ؟ -

 ادمو گفتم رس تکون د

ن   - ی بی  ن کرسا با اون درگی  شد . خییل وحشتناک بود ... یه چی 

 انسان و گرگ شده بود 

 چشم های ماکان گرد شدو با شوک رس تکون داد

ون رفت  از اتاق بی 
 اما بدون هیچ حرفن
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ون رفت  از اتاق بی 
 ماکان بدون هیچ حرفن

 این رفتارش منو بیشیی از قبل نگران کرده بود . 

 از پس اون موجود بر بیاد ؟رسا میتونه یعنن ک

 با سوال بابا به خودم اومدم که نگران اما ناراحت گفت 

ی نگفنی ؟ - ن  چرا به ما راجب این آدم ها چی 

 تیام هم رسی    ع گفت 

 اون پرسه کرسا ... چرا کمکت میکنه ؟ -

 کرسا :::::::::: 

 هیچ جا نبود . 

ن .   انگار آب شده بود رفته بود تو زمی 

 نی ... با زخیم که اون داشت تشنه خون بود لعن

 باید قبل از اینکه به کیس آسیب بزنه پیداش میکردم 

ن درخت ها میگشتم   تی هدف بی 
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 نه میدونستم کجا باید برم 

 نه میتونستم بیخیال بشم و برگردم دنیای خودمون 

که حضور افرادمو حس   نزدیک ورودی غار خودمون بودم

 کردم 

ون نیومده بودم هنوز کامل از ف  از خون بی 

ن   نمیخواستم منو اینجوری ببیین

ل داشتم   با وجود اینکه رو خودم کنیی

 اما باز هم دوست نداشتم تو این حالت دیده شم 

 یهو بوی خون حس کردم 

 خون تازه ... 

 رسی    ع به سمتش رفتم 

 بوی خون داشت منو دوباره به جنون میکشید 

فت گلوم خشک شده بود و دمای بدنم د  اشت باال می 
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 باره خون میخوردم این فاز خون تمویم نداشت و اگه د

 سیع کردم به تی تمرکز کنم ... 

 اون االن منتظر منه ... دوست ندارم ازش دور باشم ... 

 شم  با این حال و این چهره نمیتونم پیش تی ظاهر 

 نگاه شوکه اش از ذهنم پاک نمیشد 

و برگردم دنیای میتونستم تی خیال این بوی خون بشم 

 خودمون 

 اما شاید کار ارسالن بوده باشه ... 

 مسلما کار اون بود ... 

بوی خون انسان تازه ... چه دلییل دیگه ای داشت اینجا حس 

 شه ... 

 به رسعت به سمت بوی خون رفتم 

اکان و افرادم ایستادمو نامحسوس خودمو اما با حس جادو م

 رسوندم 
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ن جم  ع شده بودن همه دور یه جسد رو زمی 

 جسد یه دخیی بود ... 

 غرق تو خون و گردنش پاره شده ... 

لعننی ... کار ارسالن بود ... دیگه مخقن شدنو کنار گذاشتمو 

 خودمو رسوندم 

ن سمتم   همه حضورمو حس کردن و برگشیی

افرادم نشون خونم بود اما چشم های متعجب با اینکه آخر فاز 

 میداد چ  دیدن ... 

 نگاه متعجب اونا پرسیدم بدون توجه به 

 گ پیداش کردین ؟  -

 ماکان رسی    ع گفت 

تازه ... اما مرده ... خون زیادی ازش رفته ... جدا از اون ...  -

 گردنش کال پاره شده ... 

رس تکون دادمو به سمت جسد رفتم که ماکان نگران و آروم 

 گفت 
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رس تکون دادمو به سمت جسد رفتم که ماکان نگران و آروم 

 ت گف

 قربان ... خون تازه  -

 زیر لب و جدی گفتم 

لم -  ...  من تحت کنیی

ل بودم اما نمیدونستم همینطوری میمونم یا  واقعا تحت کنیی

 نه ... 

 کنار جسد زانو زدمو بررسیشکردم 

 بوی خون رسمو پر کرده بود 

 چشمهام داشت حالت دیدشو از دست میداد 

 رسی    ع بلند شدمو به ماکان نگاه کردم 

ن شه حالم خوبه نگ  اهش تو چشم هام چرخید تا مطمیی

 کالفه گفتم 

 ار ارسالنه ... تبدیل به یه گرگینه ناقص شده ... ک  -



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

797 | P a g e  
 

 گرگینه ناقص ؟   -

ن هم گردنشو پاره کرده ... هم خونشو خورده  - آره ... برای همی 

... بخیسی از موجود قبیل تو وجودش بافی مونده و موجود 

 جدید هم شده ... 

 شوک نگاهم کردن و ماکان پرسید همه با 

 چطور این اتفاق افتاده ؟ -

ز خون تی یه طلسم ساخته... احتماال طلسمو یا درست ا -

 نساخته یا اطالع نداشته به این روز یم افته . 

 یگ از افرادم گفت 

 باز هم ممکنه دنیای مارو تهدید کنه ؟ -

ی ما نباشه میدونستم اگه ارسالن تو این دنیا تهدیدی برای دنیا

 دلییل نداره ما اینجا بمونیم . 

ی که روستای تی و اقوامشو تهدید میکنه رو  ن اما میدونستم چی 

 نمیتونم تی توجه بذارم 
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 ماکان قبل از من جواب داد

ه میتونه دنیای مارو  - ی که این دنیا با جادئ قدرت بگی  ن هر چی 

 تهدید کنه 

ن درخت ها  در تائید ماکان رس تکون دادم که صداتی از  بی 

 صدامون کرد 

 قربان ... یه کلبه پیدا کردیم ...  -

ن  کلبه ؟! حتما خونه ارسالن بود ... باید جادو محافظش از بی 

 رفته باشه که کلبه اش دیده شد ... 

 همه رسی    ع به سمنی که کلبه بود رفتیم ... 

 تی تی :::::::::: 

 ریه ! ای بابا و پرسا بگم رابطه ام با کرسا چطو سخت بود بر 

 فقط گفتم تو جنگل دیدمش ... 

 و اینکه هیچکس جز من نمیتونست اینارو ببینه 

 راجب مامان و دوستیش با مادر کرسا هم گفتم 
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 همه مشکوک نگاهم میکردن و منتظر توضیحات بیشیی بودن. 

 اما دیگه نمیدونستم چ  بگم 

 بابا پرسید

ا ... اگه رم نمیشه ما تو یه دنیای دیگه هستیم ! امهنوز باو  -

 این موجودات نجاتمون نمیدادن ... معلوم نبود چ  میشد 

 از فرصت استفاده کردم و گفتم 

آره ... چون اون گروه که ما و شمارو دزدین از جادو استفاده  -

ن اونارو پیدا نمیکردین  ن هرچ  شما میگشتی   میکردن . برای همی 

 رانه رس تکون دادو تیام پرسید بابا متفک

 تو این اتافی تی ؟ اینجا مگه اتاق کرسانیست چرا تو  -

 جا خوردم و به اطراف نگاه کردم 

 از کجا فهمیده بود اتاق کرساست ؟

 تورج سوال منو پرسید 

 از کجا فهمیدی اینجا اتاق کرساست ؟ -
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 تورج سوال منو پرسید 

 کرساست ؟از کجا فهمیدی اینجا اتاق   -

ه اشاره کرد که یه تیام به تابلو کوچیک روی قفسه کتابخون

 نقایسی از کرسا و مهتا بود . خدایا ... باید چ  میگفتم ... 

 قبل از اینکه جواتی برای این سوال بهشون بدم بابا گفت 

 این گردنبندو نداشنی تی تی ... جدیده ؟ -

 نگاه همه رو گردنبند امیت ثابت شد 

 بودم و گیج شده بودم داغ کرده 

 گردنبندو لمس کردمو گفتم 

قرص اینجا پیدا کردم ... گرسا گفت میتونه مال آره ... تو باغ  -

 من باشه ... 

 اخم تیام تو هم رفتو گفت 

الزم نکرده ... بازش کن بده به من ... نمیخوام هیچ  از این  -

 موجودات عجیب پیشت باشه. 
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 م با دست گردنبندو پوشوندمو گفت

 نه ... دوستش دارم ...  -

 تورج هم گفت 

ی از با - ن ه چی 
زش کن تی تی ... درسته نجاتمون دادن ... اما بهیی

اینا پیشت نباشه ... تو همه وسایل اینا جادو هست ... هرچ  

ه ...   دورتر بایسی بهیی

 به بابا نگاه کردمو ملتسمانه گفتم 

 نگهش دارم بابا ... دوستش دارم ...  -

 ت بابا با رس گفت نه اما وقنی دید تکون نمیخورم گف

تی تی ... گردنبندوباید پس بدی ... این ماجرا تموم شد هم  -

 دیگه حق نداری بیای اینجا یا این پرسو ببینن 

 ابروهام پرید باال .. دیگه کرسا رو نبینم ... 

 مگه میشد ؟ 

 با بهت به هر سه نگاه کردمو گفتم 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

802 | P a g e  
 

  با بهت به هر سه نگاه کردم و گفتم

 .ندارهکرسا رو نبینم ؟ امکان  -

  خم هر سه تو هم رفت و بابا گفتا

  چرا اونوقت ؟ -

  چ  میگفتم ؟

  چون کرسا عمال االن همرس منه ؟

 چون ممکنه از کرسا حامله باشم ؟

  چون کرسا رو دوست دارم ؟

 هیچکدومو نمیشد بگم و با من و من گفتم

ن  -  ... چون اونا دوستای من هسیی

 تورج عصباتن گفت

شبیه خودمون انتخاب میکنیم نه آدم های ما دوستامونو از  -

 کیس مثل این موجودات
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چه ربیط داره ؟ میتونیم دوست باشیم با وجود تفاوت هاتی  -

 که داریم

اخم رو صورت هر سه نشون میداد هیچکدوم با حرفم موافق 

ن   نیسیی

  تیام دوباره به گردنبند اشاره کردو گفت

  اونو باز کن -

 :::::::::: کرسا

 ن اتاق پر شده بودتی تو ایبوی خون 

 معلوم بود اینجا جاتی بود که روی خون تی آزمایش میکرد

  ... یه کلبه خرابه و قدییم با اتاق های کثیف و چرک

تی اگه خودش فرار نمیکرد... معلوم نبود گ من میتونستم 

 . نجاتش بدم
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ن اشاره کردو گفت   ماکان به کتاب باز روی می 

 این طلسم بودفکر کنم دنبال 

 به سمتش رفتم و کتاب طلسمو چک کردم . 

 ماه خون دائم ، قدرت تی انتها ، مواد الزم ... 

 تک تک مواد رو چک کردم تا رسیدم به ... 

 اوه ... خون دخیی باکره ... 

 تی دیگه باکره نبود ... 

 اما ارسالن اینو نمیدونست ... 

باکره است درست بعد اون شب که خون تی رو چک کردو دید 

 هم خوابیدیم ...  ما با 

ن ارسالن با فکر به اینکه خون تی  مثل قبله ... این  برای همی 

 طلسمو ساخت ... 

ن تبدیل به یه نیمه گرگینه شده ...   برای همی 

ن صفحه اشاره کردو گفت   ماکان به پائی 
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اینجا نوشته اگه طلسم درست اجرا نشه عواقب بدی برای  -

 . ایجاد میکنه ..  اون فرد و اطرافیانش

 کتابو ورق زدم تا ببینم منظورش چه عواقبیه 

ی ننوشته بود  ن  اما چی 

ن گفتم   برای همی 

فکر کنم اگه آزاد بمونه همینطور آدم بکشه و خونشون رو  -

 بخوره 

 ماکان آؤم گفت 

ن باشه خطری برای دنیای ما نداره درسته ؟ -  اگه فقط همی 

 رس تکون دادم و منم آروم گفتم 

 ل روستای تی و خانواده اش در خطرن آره ... اما ک -

 ماکان به نشونه تائید رس تکون دادو گفت 

میتونیم افرادو برگردونیم و عده کیم رو برای شکارش نگه  -

 داریم 
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 حرف ماکان خوب بود . 

ن  احت داشیی  اما در حال حاضن همه افرادم نیاز به اسیی

با این ه بود که نمیشد از اون گذشته ارسالن انقدر قدرت گرفت

 حال بریم رساغش 

 هرچند اگه پیداش میکردیم 

 چون شک داشتم به این راحنی پیدا شه 

ن گفتم   برای همی 

ن بدرد بخوری بود با خودمون  - اینجارو کامل بگردیم و هر چی 

یم . چند ساعت دیگه با قدرت بیشیی برمیگردیم   بیی

ن خونه کردن  وع به گشیی  ماکان و بقیه رس تکون دادن و رسی

 تی ::::::::  تی 

 زنجی  گردنبندو ول کردو گفت 
ی

 تورج با کالفگ

 چرا باز نمیشه ؟ -

 تیام با اخم گفت 
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 پاره اش کن ...  -

ن ظربف رو گردنمو  تورج که انگار منتظر بود دو طرف زنجی 

 گرفتو کشید 

 شایک دست هاشو گرفتمو گفتم 

 نه ... میخوای چکار کنن ؟ -

 و کشید و من تقریبا جیغ کشیدم اما اون بدون توجه بهم زنجی  ر 

 بابا با عصبانیت گفت 

 آروم باش تی تی ...  -

 ریبا رسم داد زد و گفت تورج با عصبانیت تق

ن مسخره ایه انداخنی گردنت که پاره هم نمیشه  -  این چه چی 

تیام تورجو کنار دادو خواست گردنبندو از گردنم بکشه که 

 صدای کرسا همه رو خشک کرد 

ه ؟ اینجا  -  چه خیی

ن و دو رگه بود ...   صداش سنگی 
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ن   تیام و تورج هر دو ازم فاصله گرفیی

 پشتم ایستاده بود مت کرسا که س آروم برگشتم به

 صورتش مثل وقنی تو جنگل دیدمش نبود 

اما چشم هاش هنوز با چشم های آتی و یچن کرسای خودم یه 

 دنیا فاصله داشت 

ن   باهام گره خورد .  انگار ذهنمو خوند چون نگاهش غمگی 

 لبخند زدم تا بفهمه برام مهم نیست تو هر حالنی باشه 

 اونم لبخند تلچن زد که بابا گفت 

م باز کن ...  -  این گردنبند عجیبو از گردن دخیی

 تغیی  کردو 
ن به عصباتن تو یه لحظه چشم های کرسا از غمگی 

ه شد به بابا .   خی 

ن گفت   با همون لحن و صدای سنگی 

 حبش هیچوقت جدا نمیشه . گردنبند از گردن صا  این -

 به بابا و پرسا نگاه کردم که متعجب و تا حدودی ترسیده به هم
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 نگاه کردن. تورج رسی    ع گفت  

ما میخوایم برگردیم دنیای خودمون. مریس نجاتمون دادی  -

... اما حاال که همه چ  تموم شده لطف کن مارو برگردون و 

 ات ... دیگه نزدیک خواهرم پید

ون نیومد . ادامه   جمله تورج از دهنش بی 

 چون کرسا تو چشم بهم زدتن رو به رو تورج بود 

 از شوک جیغ خفه ای کشیدمو جلو دهنمو گرفتم 

 بابا و تیام هم خشکشون زده بود 

 کرسا شمرده شمرده و عصباتن گفت 

هر وقت این قضیه تموم شه من از شما مشتاق ترم که  -

ن ... خودتون و تعادبرگردین دنیای   ل دنیای منو بهم نزنی 

 مکنر کردو اینبار محکم تر گفت 

ه ...  -  راجب دیدن تی هم تو کیس نیسنی که تصمیم بگی 

ون داد که تورج یه قدم  نفسشو با حرص تو صورت تورج بی 

 عقب رفت 
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ی بگه که کرسا گفت  ن  خواست چی 

 حاال هم میخوام با تی تنها صحبت کنم ...  -

ن لحظه بابا و تیام و تورج جواب کیس نمو  منتظر  ند تو همی 

 غیب شدن . 

 تو شوک و بهت بودم که کرسا آروم برگشت سمت من 

ن انداختمو نفس عمیق کشیدم   دستمو از جلو دهنم پائی 

 کرسا با آرامش به سمتم اومد 

 عادت نداشتم به این چشم ها ... 

 رو به روم ایستادو آروم دستمو بلند کردم 

 ر باورم نمیشد کرسای خودمه ... انگا

صورتشو با تردید لمس کردم و چشیم که نزدیک دستم بود 

 آروم آروم به حالت قبل برگشت ... 

شوکه شدم از این اتفاق و دست دیگه ام رو گذاشتم سمت 

 دیگه صورت کرسا ... 
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ه اش هم از اون حالت تو لحظه و جلو چشم هام چشم دیگ

شم های آتی و یچن کرسای رسخ و عجیب تبدیل شد به چ

 خودم ... 

کرسا سوایل رس تکون داد اما الزم نبود .  با ذوق لبخند زدم بهش 

 بگم چ  دیدم چون از ذهنم خوند... 

ه شد ...   رسی    ع برگشت سمت آینه و با تعجب به آینه خی 

 از تو آینه نگاهمون گره خورد که گفت 

 تو تعادل منن تی ... تعادل من ...  -

 :::: کرسا :::: 

باورم نمیشد ... چشم هامو میدیدم و باورم نمیشد چشم های 

 خودم باشه که به این رسعت برگشته ... 

 نگاهم با چشم های امیدوار تی گره خورد و گفتم 

 تو تعادل منن تی ... تعادل من  -
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کشیدمش تو بغلم برگشتم سمتشو قبل از اینکه بفهمه چ  شد  

 و لب هاشو اسی  کردم 

 گو گرسنه بودم . براش دلتن

 که از تب خون نبود . 
ی

 گرسنگ

 از دوری بود ... 

دندونامو تو لبش فرو کردمو خون داغ و تازه و آؤامش بخشش 

 رو مکیدم . 

 دستاش تو موهام نشستو ناله آرویم کرد . 

آروم و باهم به سمت تخت رفتیم و بدون جدا شدن از لب 

 هاش رو تخت دراز کشیدیم . 

وع به  فتح تنش کرد و از لب هاش به سمت گردنش دستام رسی

 رفتم 

 اما با رسیدن به زخم گردنش خشک شدم . 

ه شدم .   رسمو عقب کشیدمو به گردن زخمیش خی 

 آروم چشم هاشو باز کردو سوایل به من نگاه کرد 
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 کنارش نشستمو گفتم 

 گردنت ...   -

 نگاهشو ازم گرفت نشست رو تخت و گفت

 ارسالن ...  -

 ؟  درد داره -

دستشو رو زخمش کذاشت اما از درد رسی    ع دستشو کشیدو  -

 گفت 

 آره ... اما اصال حواسم بهش نبود .  -

 بذار  ببینم .  -

رسشو خم کردو گردنشو در معرض دیدم گذاشت ... حالم با 

 دیدن گردنش گرفته شده بود ... 

 چطور نتونسته بودم از عزیز ترین کسم حمایت کنم . 

 ردنش گذاشتمو زبونمو رو زخمش کشیدم . لب هامو رو زخم گ
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 جادوی توی زخمشو حس کردم ... 

حنی دردی که وقنی این زخم رو تنش ایجاد شد تحمل کرد رو 

 میتونستم حس کنم 

سالم گردنش کشیدمو زخمشو نوازش وار دستمو سمت 

 مکیدم. 

 آه آرویم زیر لب گفت که دلمو گرم کرد . 

 رام بیشیی کج گرد دستاش رو بازوهام نشست و رسشو ب

 تی تی ::::::: 

درد و سوزش زخم گردنم با کاری که کرسا میکرد هر لحظه کمیی 

 میشد و جای خودشو به لذت میداد

 ناخداگاه آه کشیدم و کل تنم داغ شد 

دونستم داره چکار میکنه ... اما هرچ  بود دوست نداشتم نمی

 تموم شه . 

 نم جدا شد آروم دوباره منو رو تخت خوابوندو از گرد

 خیمه زد رومو چشم هامو سخت باز کردم
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د  ن ن موج می 
 تو نگاهش خواسیی

خم شدو نرم لبمو بوسید . بدنشو مماس بدنم قرار داد و آروم 

 وزنشو رو بدنم گذاشت 

 ش تنگ شده بود . دلم برا

لمسش... برا ی با هم  تنش ... برای اینبرای این عطر مردونه 

 ... بودنمون 

 مماس لبم لب زد 

-  ...  این فکر هات دیوونه ام میکنه تی

ن دندونام  اوه ... اصال یادم نبود ! لبخند زدمو لب پائینشو بی 

 کرفتم مکیدم 

 از لبش جدا شدمو گفتم 

 دست من نیست کرسا ... دلم برات تنگ شده ...  -

 نفس گرمش تو صورتم پخش شد  و گفت 

 میشه یکم سو استفاده کنم ؟ -
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 ودم ... متوجه منظورش نشده ب

سم منظورت چیه ؟  خواستم بی 

 اما لحظه بعد هیچ اثری از لباس هامون نبود ... 

ن ابروهام انداختم و گفتم   اخم مصنوغ بی 

 ه ازجادوسو استفاد -

د  لبخند شیطوتن زد و در حایل که رسش به سمت گردنم مییی

 گفت 

ان کنم  -  وقتمون خییل کمه ... قول میدم دفعه بعد جیی

د بگم دفعه قبل هم همینو گفنی چون میدونستم از الزم نبو 

 ذهنم خونده . 

ن حرفش یادم انداخت بابا و پرسا االن تو چه حایل  اما با همی 

ن و   ارسالن ... وای ارسالن چ  شده ؟! هسیی

 لب های کرسا رو گردنم فعال شد و تو گوشم گفت 

 االن فقط به من فکر کن ... بعد همه رو برات حل میکنم .  -
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 حرکت دستش رو تنم دیگه الزم نبود کاری کنم  با 

ن های  مغزم خود به خود از کرسا و لمس تنش پر شدو همه چی 

 دیگه محو شد . 

 ارسالن : 

 و به کلبه رسوندم ... خودم

نمیدونسم چقدر گذشت تا مغزم دوباره به حالت قبل برگشت 

 و فهمیدم گ هستم و کجام ! 

 م . باید این طلسم لعننی رو باطل میکرد

 در کلبه باز بودو همه چ  بهم ریخته ... 

 لعنت به من جادو محافظم از کار افتاده بود ... 

ده باشه   ... امیدوارم کتاب هامو کیس نیی

 به سمت آزمایشگاهم رفتم که یهو خشک شدم 

 آروم برگشتم سمت آینه کوچیک رو دیوار 
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ی که میدیدم  ن  باورم نمیشد چی 

 این من بودم ؟ 

صورتم کشیدم که بصورت پراکنده مو هاتی شبیه دستمو رو 

 موی گرگ روش رشد کرده بود . 

 اما نگاهم رو دستم ثابت شد 

 دسنی که شبیه پنجه بود تا دست 

ن ...   با موهای پراکنده مشگ و ناخون های تی 

 با شوک به دست هام نگاه کردم 

 دوباره ت آینه به خودم نگاه کردم 

 وری شده بود ؟ چرا ... چرا این طلسم اینج

 کدوم قسمت لعنتیش بهم ریخته بود ؟! 

 با عصبانیت به سمت آزمایشگاهم رفتم 

اون دخیی عویصن ... اون یه کاری کرده بود طلسمم خراب شه 

 ... خون اون ... 
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ی خورده بود یا ...  ن  حتما چی 

 یهو خشک شدم ... 

 نکنه باکره نبود ؟ اما امکان نداشت ؟! داشت ؟! 

 ..چرا زودتر بهش فکر نکرده بودم ... داشت ... آره . 

ن اتاق بهم ریخته فهمیدم دمو باز کردمو با دیدر آزامایشگاه

 اینجارو زیر و رو کردن 

ی از کتاب طلسمم نبود ...   خیی

ن رو به رومو پرت کردم کنج اتاق و فریاد کشیدم.   با عصبانیت می 

ای کارشو میبینه ...   رسن

ه بدبخت...با دستای خودم میکش  مش... دخیی

دم  ن  .  از عصبانیت نفس نفس می 

  رو پیدا میکردم. باید کتاب دوم 

میدونستم نزدیک روستا اردوان اونو مخقن کرده بود ... 

 مخفیش کرده ... 
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 اون روستاتی های عویصن ... 

م ...  ن مییی  همشونو از بی 

وع کردم به دوئیدن ...   به تمام توان به سمت روستا رسی

 کرسا :::::::::: 

د دیر شده ... عجله کن ... تو  تو ذهنم ن برای صداتی فریاد می 

 این نوازش ها و لحظات وقت نداری . 

 اما نمیتونستم از لمس تن تی بگذرم. گ

 هم زمان بهم آؤامش و قدرت میداد. 

ن تر رفتم که صدای در بلند  بوسه ای روی شکمش زدم و پائی 

 شد... 

  تو این لحظه میتونستم کیس که پشت در هست رو بکشم

د نه ...  ن  هم همزمان فریاد می 
 ذهن تی

 در توجه نکن و ادامه بده .  به صدای

 اونم مثل من تی تاب شده بود 
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 هرچند هنوز خییل مونده بود به من برسه . 

 دوباره صدای در بلند شدو با عصبانیت داد زدم 

 چ  شده ماکان ؟ -

 فوریه قربان ... خییل فوری ...  -

ی که از ذهن ماک ن  ان گذشت خشک شدم . با چی 

 رسی    ع بلند شدمو با جادو لباس خودمو تی رو برگردوندم . 

 تی شوکه نگاهم کرد که دستشو گرفتمو بلندش کردم 

سه چ  شده که کشیدمش تو بغلمو هر دو غیب  خواست بی 

 شدیم 

 تو اتافی که پدرش و برادر هاش بودن ظاهر شدیم. 

 د آشوتی به پا شده بو 

شده بودنو برادرش خنجر یگ از نگهبان هارو  با نگهبان ها درگی  

 زیر گلوش گذاشته بودو داشت تهدید به کشتنش میکرد 
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 با عصبانیت داد زدم 

ه ؟ -  اینجا چه خیی

ن سمت ما   تی هنوز تو بغلم بود و همه برگشیی

 برادر دیگه تی با عصبانیت اومد سمتمون 

ون کشید   رو گرفتو از بغلم بی 
 بازو تی

 داد زد  اونم مثل من

ه ؟  - ن اینجا چه خیی  شماها باید بگی 

 سکوت شد ... انگار هیچکس نفس نمیکشید ... 

ی نبود که بشه ازش  ن جلو افرادم رس من  داد زده بود و این چی 

 بگذرم ... 

ه شدم تو چشم هاشو گفتم آروم اما با عصبان  یت  خی 

ن اینجا برای - ن ... اما نقض قوانی   درسته مهمان اینجا هستی 

 همه مجازات داره ... 

ی بگه که دستمو بردم باال ...  ن  دهن باز کرد چی 
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ی بگه که دستمو بردم باال ...  ن  دهن باز کرد چی 

هر سه رو منتقل کردم به سلول مخصوص و تی با ترس برگشت 

  سمت من . 

مقرص من بودم که غرق تی شده بودمو حواسم به گذر زمان 

 نبود. 

 حنی ها نمیشد تموم کنم حاال این آشوب رو به این را

 بدون نگاه کردنم به نگهبان هام گفتم 

همه برگردین رس کارتون تا من شخصا تکلیف این سه نفرو  -

 روشن کنم 

 تی با ترس اومد سمتو گفت . همه چشیم گفتنو حرکت کردن 

 کرسا ... اونا ... اونا که هیچ  نمیدونن ...   -

ون با عصبانیت نگاه کردم تا همه افرادم بر   ن بی 

 تو چشم هاش اشک جمع شد . 

 وقنی تنها شدیم گفتم 
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 تنها شدیم گفتم وقنی 

 نگران نباش... حلش میکنم ...  -

 پلک زد و اشک هاش ریخت که بغلش کردمو گفتم 

 تو اتاقمون منتظرم باش... زود برمیگردم ...  -

 منم میام کرسا ...  -

 نه ... باید خودم باهاشون صحبت کنم ...  -

است دوباره مخالفت کنه اما قبل از اون من بودم که خو 

 منتقلش کردم اتاقم و خودم رفتم پیش پدرش ... 

با وجود اینکه میدونستم حرف زدن چاره راه نیستو مجبورم 

 ذهنشون رو تغیی  بدم ... 

 اما میخواستم اول حرف بزنم ... 

 فقط بخاطر تی ... 

 تی تی ::::::: 

 تاق خایل و منبه دور و برم نگاه کردم . ا
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  کرسا  باید اجازه میداد من هم برم . 

 من بهیی میدونستم حرف بابا اینا چیه . 

درسته کرسا میتونست ذهن اونارو بخونه ... اما نمیتونست 

 حرف و حس اونارو  درک کنه . 

 به تخت نگاه کردم که هنوز آشفته بود ... 

 صحنه ها تو ذهنم مرور شد ... 

ن با چقدر احمقم ... چرا وقنی   میدونم اونا تو چه حایل هسیی

 بازی میشم . کرسا مشغول عشق 

ن  ه شدم به زمی   نشستم رو تخت و  خی 

 اشک هام راه افتاد . 

 دلم میخواد هم کرسا رو داشته باشم هم بابا اینارو ... 

اما وقنی یاد نگاه بابا و پرسا یم افتم وقنی تو بغل کرسا رو به 

 روشون ظاهر شدم ... 

 یخ میشه ...  تمام تنم 
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ن ...   شک ندارم مخالفت میکین

ن هیچ    .گزینه دیگه ای غی  مخالفت نداشیی

  ! نه تنها با کرسا ارتباط خوتی برقرار نکرده بودن

  . کال با این دنیا و این قضایا هم توی واکنش منقن بودن

 .دستمو رو گردنبند امیت گذاشتم

  عصبانیت کرسارو حس میکردم

سیدم اما کاری از   دستم بر نیم اومد.  مییی

 کالفه بلند شدمو به سمت در رفتم 

د   کرسا باید منو با خودش مییی

 از اتاق خارج شدمو نگهبان ها منو با تعجب نگاه کردن 

 ترسو گذاشتم کنار و جدی گفتم 

ین پیش کرسا  -  منو بیی

 هر دو فقط نگاهم کردن که دوباره گفتم 
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ین پیش کرسا خییل واجبه !  -  من بیی

 اومد که گفت ماکان از تو راهرو  صدای

ی شده ؟  - ن  چی 

 ماکان ... باید برم پیش کرسا خییل واجبه ...  -

 اما اون اجازه خروج تو رو نداده  -

 خییل واجبه ... باید ببینمش  -

 مردد نگاهم کردو با تردید رس تکون داد 

م  -  بریم ... فقط بهش بگو من خواستم جلوتو بگی 

 رسش حرکت کردیم  باشه ای گفتمو پشت

فت  دو  ن رفتیم و قلبم هر لحظه تند تر می   طبقه پائی 

 کرسا چکار کرده بود؟ 

 پدر و برادرمو آورده بود تو زندان های قرص ؟ 
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 رد شدیم که صدای فریاد تورجو شنیدم 
ی

 از راهرو باریک و سنگ

وع کردم به دوئیدنبه سمت صدا   قلبم از ترس ایستادو رسی

 گرفتو گفت   اما ماکان بازومو 

 آروم ...  -

ی بگم تورج دوباره فریاد کشید  ن  قبل از اینکه چی 

 دستمو از دست ماکان جدا کردمو دوئیدم سمت صدا 

بدون در زدن دری که از پشتش صدای فریاد تورج اومده بود 

 رو باز کردمو رفتم تو 

ه شدم به صحنه رو به روم ...   خی 

خم کنه و برای این  تورج داشت سیع میکرد یه میله آهنن رو 

د  ن  فریاد می 

 نفس راحنی کشیدم 

 اما سنگینن نگاه کرسا روم دوباره قلبمو لرزوند 

 فت گشتم سمتش که گآروم بر 
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 چرا اومدی اینجا ؟ -

 لب گزیدم اما قبل از من تیام گفت 

 دوست داره بیاد ... تو چکاره ای ؟ -

م کردو گفت   بابا اما غافل گی 

ه با مزاکره همه چیو حل کنیم . تیام ... آروم باش.  -  .. بهیی

 تورج هم میله رو انداخت رو زمینو گفت 

چطور این میله باورم نمیشه ... این جادو واقعیت داره !  -

 معمویل رو انقدر سخت کردی ؟

ه به من بود گفت   کرسا که همچنان خی 

این فقط یه جادو ساده است ... خواستم بخیسی از تواناتی ما  -

ن ...  رو متوجه  بشی 

 اینو گفتو برگشت سمت بابا اینا و ادامه داد 

چه بخواین ... چه نخواین ... از این جادو تو وجود تی هم  -

 .. هست . 
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 با این حرف کرسا نگاه همه رو من قفل شد . 

 صدای قلبمو تو رسم میشنیدم . 

 بابا گفت 

م جادو باشه ؟!  -  چرا ؟ چرا باید تو وجود دخیی

 ن نمیدونم ... اما میدونم که هست ... از هموناونو م یچرا -

ی بود که تو   ن  لحظه که تونست مارو ببینه ... تو وجودش چی 

 وجود بقیه نبود ... 

 تیام کالفه رو به کرسا گفت 

 شاید فقط شمارو دیده . مثل االن که ما شمارو میبینیم .  -

وتی درونش باشه ...   ربیط نداره نی 

 واقعا چرا تونستم سینا رو ببینم . هیچوقت خودمم نفهمیدم 

 همیدم دیدن یایس و سینا تی دلیل نبوده ! درسته بعد ف

ن شد  بعد از اینکه کرسا رو دیدم و دنیای یخ بندون اونا رس سیی

 منم باورم کردم که تعادل کرسا نیازمند منه... 
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 یا امروز که چشم هاش با لمس من عادی شد ... 

 من ! اما هیچوقت نفهمیدم چرا ! چرا 

ون کشیده شدم    که گفت با صدای کرسا از افکارم بی 

اونا همو میدیدن و مادرمن ...با مادر شما ... همزاد بود ...  -

 دوست بودن ... 

 کرسا مکث کردو تورج پرسید 

ن ؟!  -  همه همزاد ها همو میبیین

ن ... شاید قدرت تی ... ربیط به  - تقریبا ... اونا تو یه روز میمی 

 ه باشه ... هنوز نمیدونم مادرم داشت

   نمیشه کهاینا هیچکدوم دلییل -
ی

داشته  تی تی قدرتی  تو بگ

 ! باشه

 نفس عمیق کشیدمو گفتم 

 تیام...  -

ن که مچ دستمو به سمتشو ن باز به من نگاه کردهمه دوباره 

 کردم... شوک تو صورت همه میدیدم ... 
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باز  همه دوباره به من نگاه کردن که مچ دستمو به سمتشو ن

 کردم... 

 شوک تو صورت همه میدیدم ... 

 تیام با تردید و شوک گفت 

 ساعتم ... ساعتم تو دست تو چکار میکنه ؟  -

 اینو گفتو مچ دستشو نگاه کرد 

ی بگه گفتم  ن  قبل از اینکه کیس چی 

 تورج ...  -

مچ دست دیگه ام روباز کردمو ساعت مچ  تورج که تو دستم 

 بودو بهشون نشون دادم 

ساعت وت سنگینن تو اتاق شد و به سمت هر دو رفتم سک

 هارو گذاشتم تو دست اونا و گفتم 

وقنی تو خونه ارسالن زنداتن بودم ... اینجوری تونستم کلیدو  -

م ...   بگی 

 کرسا از پشت رسم گفت 
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 این فقط یه بخش کوچیک از قدرتیه که تو وجود تو ریشه  -

 گرفته ... 

سم چطوری میشه این قدرتو زیاد برگشتم سمتشو خواستم بی  

 گفت کنم که بابا  

 چطور میشه این قدرتو از وجودش پاک کرد ؟ -

ن ؟  چ  ؟ این قدرتو از وجودم پاک کین

 جدی بود بابا ؟

 واقعا ؟

 انگار کرسا هم مثل من تو شوک بود که تیام هم پرسید 

 آره ... چطور تی رو میشه مثل قبل کرد ؟ چطور عادی میشه؟ -

 نگاهم بینشون چرخید متعجب 

 ه کرسا نزدیک تر شدم یه قدم به عقب رفتمو ب

 زیر لب گفتم 

 چرا میخواین قدرتمو از دست بدم ؟  -
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 زیر لب گفتم 

 چرا میخواین قدرتمو از دست بدم ؟  -

 بابا اومد سمتمو بازوهامو گرفت 

 نگاهش تو چشم هام چرخید . 

  پر از نگراتن و دو دیل بود . پر از محبت بود 

ن شده بود و چشم هام میسوخت   اما دلم از حرفش سنگی 

 بابا آروم و کلمه به کلمه گفت 

مو از دست بدم !  -  چون نمیخوام دخیی

 قرار نیست منو از دست بدین ...  -

 کرسا از پشت رسمون گفت 

.. اون تی قدرتی که درونشه رو هیچوقت از دست نمیده .  -

 بخیسی از هویت تی هست ... 

 کردو دیگه کیس حرفن نزد ... کرسا سکوت  

 حس عجینی بود ... انتظار اینو نداشتم ! 
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ن نظرشون عوض  واقعا فکر میکردم وقنی بابا اینا قدرت منو ببیین

 میشه . 

ن قدرتی ذوق  حنی ته دلم امیدوارم بودم مثل من از وجود چنی 

 ... ن  کین

 واقیع با تخ
ی

 یل و فیلم فرق داشت . اما زندگ

 عاشق یه خوناشام نمیشن ! آدم های واقیع هیچوقت 

شون متفاوت باشه کنار نمیان .   یا هرگز با اینکه دخیی

 کرسا سکوت رو شکست و گفت 

ن ... نه فقط از من ... از  - ن تی رو از من دور کنی  شما نمیتونی 

 داره ... این دنیا ... اون برای تعادل به من و این دنیا نیاز 

اض کنه که کرسا گفت   تورج خواست اعیی

ن تی رو بخواین و هویت و وجود واقعیشو نپذیرین ... ن - میتونی 

ن ... شما به مرور ازش یه مرده متحرک  اگه به اجبار دورش کنی 

ن ؟ واقعا پذیرش  یه که دنبالش هستی  ن میسازین... واقعا این چی 

 ؟ کیس که دوست داری با تفاوت هاش انقدر سخته
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ن حقیقت بود   حرف های کرسا عی 

ی بود که ن  منم میخواستم بگم .  درست چی 

ون کشیدمو گفتم   خودمو از دست های بابا بی 

من ... من حس خوتی دارم از قدرتم ... از اینکه متفاوتم ...  -

از اینکه ... اینجام ... من ... من شمارو دوست دارم ... دوست 

 ... شما ... دارم شمارو هم داشته باشم 

 بغض راه گلومو بسته بود 

 به سخنی گفتم 

ن ... اما ... اما من واقیع اینم  -  من هستی 
ی

شما ... همه زندگ

ن ... با  بابا... خواهش میکنم ... خواهش میکنم منو قبول کنی 

 همه تفاوت و نیاز هاتی که تو وجودم هست 

 همه سکوت کردن 

 ن اشک هام دیگه دست من نبودنو راه افتاد

 هیچکس سکوت رو نشکست و کرسا بالخره گفت 

 برگردم دنیای شما ... من باید  -
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ی نگفت  ن  بازم کیس چی 

ون نیم اومد   حنی من صداتی ازم بی 

 کرسا بازومو گرفتو گفت 

م ... بهش نیاز  -  رو باید بیی
ن ... اما تی تنهاتون میذارم فکر کنی 

 داریم تا اون عویصن رو پیدا کنیم ... 

ی بگه غیبشدیمقبل از ا ن  ینکه کیس چی 

ی بگه . هرچند شک د ارم کیس قصد داش ن  ت چی 

 حس بدی داشتم 

 حس ترک شدن ...حس رد شدن

 واقعا ... واقعا ممکن بود بابا اینا کال منو دیگه نخوان ؟ 

 چون متفاوت شدم ؟ چون ... چون کرسا رو میخوام ؟

 کرسا تو اتاق منو تو بغلش کشیدو گفت 

ن ... فقط یکم تو شوک بهش فکر نکن  - ... اونا خانواده تو هسیی

ن ...   رفیی
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 دلم میخواست به حرفش اعتماد کنم . 

 اما سخت بود . 

 ترس و نگراتن تو وجودم عمیق تر از این حرفا بود

 کرسا گفت 

سم فاون عویصن یه نباید بریم تی ...  - رو تا حاال کشته ...مییی

 کس دیگه ای هم آسیب ببینه 

 با شوک برگشتم سمتشو گفتم 

 کشته ؟ چطوری؟  -

 رس تکون داد و گ
ی

 فت با خستگ

اون االن یه موجود وحیسی ناقصه ... یه گرگ که خون میخوره 

ه بگم یه انسان گرگ نما با تب خون ...   ... یا بهیی

 باد چهره ارسالن هم بدنمو یخ میکرد 

 با ترس پرسیدم 

 من چطوری میتونم کمک کنم ؟ -



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

839 | P a g e  
 

ما ردشو گم کردیم ... اما تو مال اون دنیا هسنی ... ممکنه مثل  -

 کلبه اونا ... بتوتن رد ارسالنو هم پیدا کنن پیدا کردن  

 کرسا اینو گفتو منو تو بغلش کشید 

 جلو ورودی غار ظاهر شدیم 

 پرسیدم  آروم

یم ؟ -  تنها می 

 کرسا تو گوشم داغ گفت

ن ...  -  افرادم اون سمت هسیی

 کرسا :::::::::: 

 از برخورد پدر و برادر های تی ناراحت بودم 

 ست کاری کنم که تی اومد میخواستم ذهن اونارو د

 شنیدن اون حرف ها حساتی حالشو گرفته بود 

 حقم داشت 

 من ناراحت شدم ... چه برسه به تی 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

840 | P a g e  
 

 تو ذهنش میخوندم چه حایل داره  

 بوسه ای روی گوشش زدم و گفتم 

ن ... مثل خودت که  - اونا دوستت دارن ... فقط تو شوک هسیی

 اولش تو شوک بودی 

 و زیر لب گفت آروم رس تکون داد 

ن تو و اونا  - نمیخوام از دستشون بدم کرسا ... دوست ندارم بی 

 یگ رو انتخاب کنم . 

 تو بغلم چرخید و رو به روم قرار گرفت 

ه گفتم   بدون اینکه بذارم ذره ای ازم فاصله بگی 

 من نمیذارم اینجوری شه ...  -

 دست های ظریفش دو طرف صورتم نشست و گفت 

ن نمیخوام با دستکاری ذهن اونا به خواسته ام کرسا ... م  -

 برسم ...  من میخوام ... 

 بغض نشست تو صداشو گفت 
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 من میخوام اونا واقعا منو بخوان  -

 میدونم تی ... میدونم ...  -

 خم شدمو لب هاشو نرم بوسیدم 

 ام و گفت سینهگونه و گردنشو بوسیدم که رسشو گذاشت رو 

 مریس ...  -

 بخاطره ؟ -

 همه چ  ...  -

 بوسه ای رو گودی گردنش زدمو گفتم 

 من باید ازت تشکر کنم ... به خاطر همه چ  ...  -

 تو گلو آروم خندید که نفس عمیق کشیدم ... 

 کنار عطر لذت بخش تی ... بوی خون حس میشد ... 

 بوی خون یه انسان عادی ... 

 رسی    ع از تی جدا شدمو گفتم 
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 ا باید باشه ... ارسالن ... این نزدیگ ه -

سه  ی بی  ن  چی 
 مکث نکردم تی

 مام رسعتم به سمت بوتی که حس میکردم حرکت کردم . با ت

 زودتر از انتظارمون ارسالن رو پیدا کنیم ؟!  ممکن بود  یعنن 

 فقط امیدوارم به موقع برسیم 

 قبل از اینکه یه آدم جدید رو کشته باشه ... 

 ارسالن :::::: 

ه شدم به جسد خوتن رو به روم   خی 

 من اومده بودم دنبال کتاب طلسم 

 اما وقنی این مرد رو دیدم ... 

 دیگه هیچ  نفهمیدم ... 

 به اطراف نگاه کردم ... با روستا خییل فاصله داشتیم . 

 اما بهیی بود جسدو جاتی نابود میکردم که پیدا نشه ... 
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 نمیخواستم قبل از اینکه کارم تموم شه تو دردرس جدید بیفتم 

 لسم نمیتونستم کلبه و محدوده ام رو مخقن کنم. دون کتاب طب

بدون کتاب طلسم نمیتونستم این بالی جدید که به جونم 

م .  ن بیی  افتاده بود رو از بی 

 درسته خون به ما قدرت میداد! 

ل میل و نیازمون دست خودمون بود   اما کنیی

 نه اینجوری ... 

 جسدو بلند کردمو رو دوشم گذاشتم 

 به سمت دره جنوتی جنگل راه افتادم با رسعت 

 اگه مینداختمش اونجا ... 

 میشد امیدوار بود کیس متوجه نوع مرگش نشه ... 

ن برده بودم .   هرچند گردنشو از بی 
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رسعتم چندین برابر قبل شده بود. قدرتم هم همینطور ... این 

 طلسم تو یه جاهاتی انگار درست عمل کرده بود

 نبود .  هم بد اینجوری خییل

ل نیازم به خون   فقط میموند این کنیی

 و البته ظاهرم ... 

 این ظاهر جالنی برای فرمانرواتی رو دنیا نبود ... 

هرچند اگه قدرت بدون مرز داشت ... میشد با ظاهر هم کنار 

 اومد ... 

ن   خودمو به باالی دره رسوندمو جسدو پرت کردم پائی 

 چندتا سنگ بزرگ هم پرت کردم روش 

 خوب بود ... حساتی برایخودم زمان خریده بودم .  حاال 

 باید زودتر کتابو پیدا میکردم ... 

 تی تی : ::::::::: 

 چمن ها خوتن بود 
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ی از کیس که زخیم باشه دیده نمیشد   اما خیی

 رو نگاه کرد  کرسا با دقت اطراف

 انگار دنبال یه رد بود 

د گفت  ن  زیر لب طوری که انگار با خودش حرف می 

یشه کیس که این حجم خون ازش رفته باشه بدون رد جاتی نم -

 بره ... 

 شاید جاتی بردنش !  -

 برگشت سمتمو پرسید 

 منظورت چیه ؟ -

خب ... اگه یه نفر با رسعت تو یا ارسالن اونو بخواد جاتی  -

 ه ... هیچ ردی نمیذاره ! حداقل این دور و بر نمیذاره ... بیی 

 فت کرسا با رس حرفمو تائید کردو گ

ن باشه ... اما کرسا وقنی تو حالت حیواتن و خونخوار  - باید همی 

ن کاری کنهار نمیکرد که بخوادکبود انگار مغزش درست    چنی 
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 حق با کرسا بود 

 من چشم ها و رفتارشو دیده بودم . 

 ل یه حیوون وحیسی بود . درست مث

 نه یه آدم و کیس که نقشه و برنامه ای داره . 

ی بگم کرسا گفت اما قبل از اینکه  ن  من چی 

اما ممکنه طلسمش ضعیف شده باشه و اثرش روی مغزش  -

 کم شده باشه .  یا حنی شاید ... 

 شاید چ  کرسا ؟ -

 هیچ  ... بذار این اطرافو بگردم .  -

حس کردم از قصد نمیخواد بهم بگه . خواستم اضار کنم که 

د  ن  صدای پا اومد و صدای پرسی که داد می 

 بابا ...  -

کرسا رسی    ع بلندم کرد و پرید رو شاخه های درخت باالی 

 رسمون... 
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ن و صداتی که نزدیک تر میشد  ه شدیم به پائی   هر دو خی 

د  ن  یه پرس بچه که با ترس پدرشو صدا می 

 ه نگاه کردم به نظرم آشنا اومد خوب ک

ن  ن شدو با ترس اومد باالی خون رو زمی   متوجه لکه خونرو زمی 

 یغ کشید این بار با ترس ج

 بابا ...  -

ده شده  از ترس به نفس نفس افتاده بود . قلب منم از درد فرسی

 بود . زیر لب گفتم 

 کرسا ... این بچه رو میشناسم ... مال روستا ماست ...   

  تکون دادو گفت کرسا رس 

 باید برشگردونیم روستای شما قبل از اینکه براش اتفافی بیفته  -

 چطوری ؟ -

ن لحظه پرس ب ن پرید همی  ن افتادو کرسا پائی   یهوش رو زمی 

 با ترس گفتم 
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 چش شد ؟ -

یمش . نمیشه مارو ببینه ...  -  یکم میخوابه تابیی

ینکه اونوقت چطوری بهش بگیم نباید بیان سمت جنگل و ا -

 پدرش ... پدرش کشته شده ... 

 خدایا ... بخاطر دروغ من به ارسالن ... 

 و نفرو کشته بود اون اان یه موجود خونخوار بود و د

 تو تی پدر شدن این بچه من نقش داشتم 

 کرسا ذهنموخوندو رسی    ع گفت 

ربیط به تو نداره تی ... مقرص ارسالنه که دنبال این طلسم  -

 بود 

ن بلند  اشک هام راه افتاد و به کرسا نگاه کردم که پرسو از رو زمی 

 کردو گفت 

ش اومد به تو ذهنش همه چیو قرار میدم که تو روستا بهو  -

 همه بگه . 

 اومد سمتم دستمو گرفت که یهو خشک شد 
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 با ترس سوایل نگاهش کردمو رس تکون دادم که کرسا گفت 

 ... لعننی ... نه ... یه برادر دیگه اش هم هست  -

 نگاه کرسا تو جنگل چرخید 

 میدونستم از ذهن بچه اینو خونده . 

 زیر لب گفت 

 ... تو باید برادرشو پیدا کنن تی  -

 من ؟ اما چطوری ؟ -

 کرسا در حایل که پرسو رو شونه اش مینداخت گفت 

اینجا دنیای توئه ... ردشو تو میتوتن پیدا کنن ... چشم هاتو  -

 ن ... اون کجاست ؟ببندو تمرکز ک

 نمیفهمیدم کرسا از من چ  میخواد! 

ی که قبال دیده باشم .  ن  اینجا نه خیی از جادو بود نه چی 

 ه آدمو چیدا میکردم ! چطور باید ی

 اونم یه آدیم که تا حاال ندیدم 
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 کرسا کالفه گفت 

-  ...  قبل از اینکه ارسالن اونو هم بکشه ... عجله کن تی

 شدم . پدرشون مرده بود. با این حرفش یخ 

 حاال نباید میذاشتم یه نفر دیگه هم اینجوری شه . 

 چشم هامو بستمو به اینپرس بچه فکر کردم 

 ه بود ... همراه گ بود ... از کجا اومد

مثل فیلم برعکس تصور کردم که عقب عقب از اینجا برگشت 

ی که اومده بود رو انگار عقب رفت   تو جنگل ... همینطور مسی 

ی از کیس نبود ...   اما خیی

وم و یه اسب .  ن  باز هم عقب تر تا رسید به یه کپه هی 

 برادر دیگه اش کنار اسب بود ... 

ن بود اوه نه ... ما  ر اونو کزیده بود و رو زمی 

 رسی    ع چشم هامو باز کردم 

ی بگم چون کرسا از تو رسم خونده  بود .  ن  اما الم نبود دیگه چی 
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 کرسا رسی    ع منو تو بغلش کشیدو حرکت کرد 

فتیم  ی که من تو ذهنم دیده بودم می  ن  به سمت چی 

ه پس پدر حتما اون دوتارو تنها گذاشت تا دنیال پادزهر مار بگرد

 که ارسالن ... 

 خدایای ... عذاب وجدان بدی داشتم ... 

 کرسا تو گوشم گفت 

الن نیاز داریم ... بس کن تی ... به انرژیت برای پیدا کردن ارس -

 رس این افکار خودتو ضعیف نکن 

 با بغض رس تکون دادم که رسیدیم 

ن گذاشت و بالی رس برادرش  کرسا پرس رو دوشش رو روی زمی 

 رفت 

 . ای اونو نیش زده بود. کرسا خم شدو جای زخمو گاز گرفتمار پ

که حس به اطراف نگایه انداختم تا ببینم کس دیگه ای نیست  

ی ن ن درخت ها رد شد  کردم چی   از بی 

 اما یهو ایستادو برگشت سمت من 
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 اول فکر کردم یه سگ بزرگ ...  یا گرگه ... 

ومد جیغ اما وقنی  آروم آروم از الی درخت ها به سمتمون ا

 زدم 

 ارسالن ...  -

 انگار قبل از جیغ من کرسا متوجه اون شده بود 

ن  ن لحظه بی  چون ارسالن به سمتم حمله ور شد و کرسا همی 

 من و اون قرار گرفت 

تو کرسی از ثانیه با هم درگی  شدن . انگار دفعه پیش کرسا خییل 

 قوی تر بود 

 چون اینبار بیشیی ارسالن حمله میکرد 

 دوتا پرسو پیش هم کشیدمو باالی رس اون دوتا ایستادم  با ترس

ه اما کرسا رسی    ع عقب نشینن  ارسالن سیع کرد کرسا  رو گاز بگی 

 کرد 

 بدون نگاه کردن به من کرسا داد زد 

 خون تی ... به خونت نیاز دارم  -
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 خون من ؟ باید چکار میکردم ؟

سوندم ؟  چطوری خونمو به کرسا می 

ه به هنوز تو هنگ حرفش  بودم که اومد پشت رسم . خی 

 ارسالن رو به رومون دندوناشو تو گردنم فرو کردو مک زد 

 زبون کرسا رو یه لحظه رو 
ارسالن حمله کردو من فقط داغن

 گردنم حس کردم 

 دوباره درگی  شدن 

 کرسا بهش حمله کردو اونو پرت کرد چند میی اون سمت تر 

 د . از گردنم خون مکی دوباره اومد پشتمو 

 پاهام داشت سست میشد که کرسا گفت 

 االن نه تی ... قوی باش ...  -

 دوباره با ارسالن درگی  شدن . 

 باید قوی باشم ... باید کاری کنم ... 

 اینجوری نمیشد ... 
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 دستمو گرفتم به درخت کنارم تا رس پا وایسم . 

 پوست درخت زیر دستم بهم حس خوتی داد 

 بازگشت خوب . منبعد انرژی و یه مثل یه 

 یاد حرف کرسا افتادم 

 اینجا دنیای منه ... دنیای من ... 

 اینجا پر از انرژی هاتی هست که مال منه ... 

 چشم هامو بستمو نفس عمیق کشیدم 

 من میتونم کمک کنم ... من اینجا پر از قدرتم . 

 نفس های عمیق و منظم میکشیدم 

  گردنمو گاز گرفت . کرسا دوباره اومد پشتمو  

 اما با مک اول خونم یهو رسشو عقب کشیدو گفت 

 همینه تی ... ادامه بده ...  -

اما قبل از اینکه من بخوام چشم هامو باز کنم هردو پرت شدیم 

ن   رو زمی 
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چشم هامو باز کردمو ارسالنو روی خودم دیدم که مثل یه 

 حیون وحیسی میخواست به صورتم حمله کنه 

ی دندوناش با صورت  م کرسا اونو بع عقب هول داد یک میلیمیی

اما ارسالن دوباره و رسی    ع حمله کردو دندوناشو تو بازو دست 

 کرسا فرو کرد 

 فریاد کرسا تو جنگل پیچید 

ده شد . قلبم انگار تو سین  ه ام فرسی

 نفهمیدم دارم چکار میکنم فقط دوئیدم سمت کرسا

 کرسا :::::::::::   

 فاز خون بودم !  دفعه قبل که با ارسالن مبارزه کردم تو 

 فاز قدرت بدون محدودیت ... 

 اما حاال ... خون تی بود که بهم قدرت برابر با ارسالن میداد. 

قدرت کافن بهم اما اونم چون فرصت نبود برای مکیدنش ... 

 نمیداد. 
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وقنی تی تمرکز کرد  و  از محیط انرژی گرفت خونش مثل یه 

 معجون هزار ساله قوی تر شد 

ی ک ن  ه االن بهش نیاز داشتم دقیقا چی 

ان الزم از خونش بخورم ...  ن ارسالن اما قبل از اینکه بتونم به می 

 حمله کرد 

 هولش دادم عقب اما بدون مکث به بازوم حمله کرد 

 خون من اونو قدرتمند تر میکرد و کار ما رو سخت تر 

 دندوناش انگار تو استخونم فرو رفت

 تو این دنیا من ضعیف تر بودم ! 

 جا دنیای من نبود که با یه حرکت اونو نابود کنم این

دستمو عقب کشیدم اما دندناش از گوشتم جدا نشدو خونمو 

 خورد 

دست دیگه ام رو تو موهای زبر رسش فرو کردم تا رسشو عقب 

 بکشم که یهو ارسالن ازم جدا شد 

 فقط دیدم پرت شد به سمت درخت پشت رسش
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 که از وسط بشکنه کمرش کوبیده شد به درخت و مثل چوتی 

 به دو طرف خم شد . 

 من پرتش نکرده بودم ! 

ن من و ارسالن قرار نداشت ...   کیس جز تی بی 

 اما تی هم به ارسالن دست نزده بود ! 

ن بلند شد .   تی دستشو به سمت ارسالن گرفتو اون از رو زمی 

 دیگه . با شتاب دست تی پرت شد سمت یه درخت 

ی که میدیدم باورم نمیش ن  د . چی 

 ارسالن از درد نعره کشید و رسی    ع بلند شدم 

یل رو قدرتش  رنگ تی سفید شده بود و میدونستم هیچ کنیی

 نداره . 

خواستم خودم به ارسالن حمله کنم که دوباره مثل دفعه قبل 

 غیب شد ... 

 تی با ناله زیر لب گفت 
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 تی با ناله زیر لب گفت 

 ا ... کرس    -

 که چشم هاش بسته شد... هنوز اسممو کامل نگفته بود  

 و قبل از اینکه بیفته بغلش کردم . خودمو بهش رسوندم 

بان قلبش ضعیف بود   بدنش رسد بود و ضن

یل رو قدرتش داشته باشه ازش استفاده کرده  بدون اینکه کنیی

 بود . 

ن باعث شده بود دچار ضعف بشه .   همی 

 اما تقریبا منو نجات داده بود . 

 برگشتم سمت پرسا

 یه فکری هم برای اینا میکردم .... باید 

 تی تی ::::::::: 

 با احساس رس گیجه بیدار شدم 

ن لب هام حس کردمو مزه مزه اش کردم   مایع داغن بی 
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 طعم شورش باعث شد چشم هامو با ترس باز کنم 

ن لبم بودو این طعم خون کرسا بود   دست کرسا بی 

 رسمو چرخوندم تا ازش دور شم که گفت 

 ی تی ... نیاز داری ... باید بخور  -

 نه ... خون نه ... نمیتونستم خون بخورم 

 با رس گفتم نه و سیع کردم بشینم رو تخت 

 تونستم بشینم اما باز رسم گیج رفت و ن

 کرسا دوباره دستشو گذاشت رو لبم و گفت 

 بخور تی ... تنها راهته اگه میخوای زودتر حالت خوب شه  -

 شه نمیخواستم زودتر حالم خوب 

 نمیخواستم خون بخورم 

 کرسا ذهنمو خوندو دستشو عقب کشید و گفت 

باشه ... اگه انقدر بدت میاد بخواب تا خوب یسی ... من  -

 م دنبال ارسالنخودم می  
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 رسی    ع دستشو گرفتمو گفتم 

 نرو ...  -

 نمیخواستم تی من بره ... 

 یاد اون وحیسی لرزه به تنم مینداخت 

 بیاره  نمیخواستم بالتی رس کرسا 

 کرسا دوباره دستشو جلو لبم گرفتو من خونشو مکیدم 

 یه جرعه که خوردم حالم بهیی شد اما حس بدی داشتم . 

 داشتم خون میخوردم ... خون کرسا ... 

 اما چاره ای نبود 

 کرسا اینبار خودش دستشو عقب کشیدو گفت 

اون عویصن نمیتونه بالتی رس من بیاره ... اما اگه خونمو  -

ل میشد ... میخو   رد ... کامال غی  قابل کنیی

 لبمو مکیدمو طعم شورو از لب و دهنم سیع کردم پاک کنم 

 فتم نشستم رو تخت و گ
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 چرا ؟ -

و میده  - ن که به تو نی  چون خون من پر از جادوئه ... مثل همی 

 ... به اونم میده ... 

فت   دیگه رسم گیج نمی 

کرسا حالمو بهیی   بدنمم رسد نبود . واقعا تو چند لحظه خون

 کرده بود . 

 کرسا دستشو به سمتم گرفت تا بلند شم و گفت 

وتی که استفاده کردی صحبت  - خب ... اول باید راجب نی 

 کنیم . 

 تازه یادم اومد چکار کردم و چرا از حال رفتم 

 من ... من ارسالنو پرت کردم سمت اون درخت 

 بدون اینکه حنی دستم بهش بخوره ... 

ه شدمو تو ذه سوایل تو   نم گفتم چشم های کرسا خی 

 من چطوری این کارو کردم  -
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 لبخند معنن دار و مهربوتن بهم زد و گفت 

-  ... 
ی

یه که تو باید به من بگ ن  این چی 

 ارسالن ::::::::: 

ن .   تکوتن به بدنم دادم تا استخونام رس جاشون قرار بگی 

م ..  به ای که بهم خورد فکر کردم میمی   . با اون ضن

 اما قدرت جدیدم تی نظی  بود 

 گردنمو تکوتن دادمو کتف و کمرمو چرخوندم. 

 احساس خوتی داشتم 

 انگار دوباره متولد شده بودم 

 نور ماه افتاده بود وسط جنگل و قدرتمو چند برابر میکرد 

 دیگه نمیخواستم این طاسمو باطل کنم 

اطوری ج دمو دیحاال فقط باید کتاب طلسمو پیدا میکردم و امی 

وع میکردم   رسی

 یه پایگاه غی  قابل نفوذ و یه لشکر زیر دستم . 
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 باید افراد جدید برای خودم میساختم 

 قدرتمند و گوش به فرمان 

 نفس عمیق کشیدمو تمرکز کردم . 

ن نزدیگ بود ...   کتاب طلسمم همی 

هرچقدر ماه به اوج آسمون نزدیک تر میشد انگار قدرت من 

 بیشیی میشد 

 :::::: ::: کرسا 

 تی بدون اینکه هیچ  از قدرتش بدونه ازش استفاده کرده بود. 

و آزاد کرده بود  بخاطر اینکه از من دفاه کنه این نی 

 اما حاال هرچقدر تمرکز میکرد نمیتونست  دوباره این کارو کنه. 

 نا امید و کالفه نگاهم کردو گفت 

 چرا نمیشه ؟ شاید فقط تو دنیای خودمون میتونم  -

 ون دادمو گفتم تک رس 

 میخوای برمیگردیم دنیای شما امتحان میکنیم  -
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 با رس گفت باشه و بغلش کردم 

 اما یهو ازم فاصله گرفتو گفت 

 اون دوتا پرس چ  شدن؟ -

رسوندمشون روستا ... جاشون امنه ... به همه هم خیی دادم  -

 جنگل چطور شده ... امیدوارم کیس نره سمت جنگل... 

 رس تکون دادو زیر لب گفت  تی  با ناراحنی 

وی من بهیی نیست اول بریم ارسالن رو  - به جای کار روی نی 

یم؟  بگی 

ن  - وی تو برای گرفیی فکر کنم خودت متوجه شدی ما به نی 

 ارسالن نیاز داریم تی ... 

 رس تکون دادو خودش اومد تو بغلم 

 زیر لب گفت 

 پس باید عجله کنم  -

 شدم و جلو غار ظاهر موهاشو بوسیدم
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 تو گوشش گفتم 

 تو میتوتن ... فقط کافیه تمرکز کنن .  -

 تی تی :::::::::: 

 رسیدیم دنیای خودمون و کرسا دستش دورم باز شد

 اما دلم نمیخواست از بدنش جدا شم 

و امنینی بهم میدادکه دلم نمیخواست ترکش یه حس اطمینان 

 اما به اجبار جدا شدم ازش و نفس عمیق کشیدم . کنم 

 زودی همه این اتفاقات تموم میشه و منو کرسا میمونیم به 

منو کرسا و یه دنیا آرامش که میتونم از آغوش و بودنش تا دلم 

 میخواد جدا نشم ... 

 کرسا ذهنمو خوند و آروم گفت 

 صد در صد  -

نگاهمون تو هم گره خورد. از اینکه حسمو بدون کم و کاست 

 فهمید خجالت کشیدم 
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ه خورد. از اینکه حسمو بدون کم و کاست نگاهمون تو هم گر 

 فهمید خجالت کشیدم 

 لبخندش نشون میداد این فکرمم االن خوند

 لبخند معنن داری زد و نگاهش گرم تر شد. 

 ز این لو برم گفتم رسی    ع عقب رفتم و قبل از اینکه بیشیی ا

 خب ... بذار ببینم میتونم قدرتمو دوباره پیدا کنم !  -

 و دستشو به سینه زد کرسا رسی تکون داد

 چشم هامو بستم 

نفس عمیق کشیدمو دنبال حیس گشتم که وقنی کرسا آسیب 

 دید تو وجودم روشن شد 

 هیچوقت الزم نبود قوی باشم
ی

 من تو زندگ

 کنم الزم نبود از کیس محافظت  

 الزم نبود برای نجات جون خودم یا عزیزانم تالش کنم . 

 اما حاال همه چ  فرق میکرد 
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 اون حسو پیدا کنم وونه زدن یه گیاه کوچیک تونستم مثل ج

ن   حس خواسیی

 قوی بودن 

س بودن   نیی

ن که باعث شد برای نجات  ن بود ... همی  درونم دیدمش ... همی 

 کرسا برم 

اون جوونه کوچیک آروم آروم بزرگ شد و کل وجودمو برگ 

ن و تازه اش پر کرد   های سیی

ن بود ... من ... من میتو   نستم از بقیه حفاظت کنم آره ... همی 

 من باید این کارو میکردم 

 دست های کرسا رو بازوهام نشستو چشم هامو باز کردم 

 کرسا نگاهش تو نگاهم چرخید و گفت 

 ... نذار تی حد و مرز آروم تی  -
ل کنن ... سیع کن قدرتتو کنیی

 آزاد بشه ... 
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 گفتنش برای کرسا راحت بود 

ن بار ب ود این قدرتو درونم حس میکردم اما برای منن که اولی 

 همه چ  فرق داشت 

 کرسا دوباره گفت 

ل کن ... بذار  - وتو کنیی  ... نی 
میدونم عزیزم ... اما تو میتوتن

 شه ...  برای مبارزه آزاد 

نفس عمیق کشیدمو شاخو برگ هاتی که انگار از وجودم داشت 

ل کردم  دو آروم آروم کنیی ن ون می   بی 

 ودم داشتم یه درخت کوچیک تو وج

ن و تازه و   قوی ... سیی

 کرسا کنار گوشم گفت 

 عالیه .... همینه ...  -

 اینو گفتو بغلم کرد

 نفس عمیق کشیدمو چشم هامو باز کردم 
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 دو گفت موهامو بوسی

لش کنن  -  حاال که پیداش کردی تو دنیای منم میتوتن کنیی

 اما من نمیدونم باید چطور ازش استفاده کنم  -

 روم از خودش جدا کردو گفت کرسا منو آ

ی میفهیم ...  -  تو موقعیتش قرار بگی 

 چطوری ؟ -

 نگاهم تو صورت کرسا چرخید 

 با اطمینان و غرور نگاهم میکرد 

 غروری که بهم حس خوتی میداد

خوشحال بودم تونسته بودم خوشحالش کنم و خودمو ثابت 

 کنم 

 کرسا نگایه به دور و برمون انداخت و گفت 

وت اونو پیدا کن ...  حاال  -  تمرکز کن رو ارسالن ... با نی 

سیدم چطوری چون میخواستم خودم بفهمم  نی 
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 هامو بستمو تمرکز کردم  دوباره چشم

ش بدم   سیع کردم دور و برمو تجسم کنم و این تجسم رو گسیی

 جنگل دور و برمون . 

ن  ن درختا .... گیاه های رو زمی   ... نور ماه بی 

ن درخت ها حرکت کردم. تصاویر مثل حرکت رسی    ع یهو  بی 

 رسی    ع از جلو چشمم رد میشد 

م .  فتنو نمیدونستم دارم به کجا می   درخت ها کتار می 

 تو یه لحظه همه چ  ساکن شد 

 ارسالن رو به روم بود 

 زیر نور ماه شبیه یه نیمه گرگ نیمه انسان وحشتناک بود . 

 چشمهاش ... یه کتاب تو دستش بود و 

 چشم های گرگ بود چشم هاش دقیقا 

 تمام مسی  رفته رو 
کرسا تکوتن بهم داد و تو چشم بهم زدتن

 برگشتم با همون رسعت 
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چشم هامو باز کردم و مثل کیس که درحال خفه شدن باشه 

 نفس گرفتم 

 کرسا نگران نگاهم کردو گفت 

 خوتی ؟ -

 با ترس گفتم 

 اما ... اما ... آره ... من ... من ارسالنو دیدم ...  -

 هیش.... خودم از تو ذهنت خوندم... باید پیداش کنیم  -

اهن کرسا رو تو دستم مشت کردمو گفتم   پی 

 ما از پسش بر نمیایم کرسا ...  -

 نگاه کرسا تو چشم هام چرخید و گفت 

ن باش  - ؟ یعنن من و تو ... مطمیی  ما ... ما یعنن چ 
ی

خودت میگ

 . هر کیس بر میایم تی ... من و تو با هم از پس

 کرسا اینو گفتو آروم موهامو از رو گردنم کنار زد 
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 رسشو خم کرد کنار گوشم و گفت 

 خون تو به من قدرت بیشیی میده...  -

 گردنمو بوسید اما گاز نگرفت و گفت 

 خون منم به تو قدرت میده  -

 ناخداگاه گفتم 

 اما من نمیتونم خون بخورم کرسا  -

... مثل یگ شدنمون ... من اید اینکارو کنن میتوتن تی ... ب -

 خون تورو میخورم ... تو خون منو ... 

 اینو گفتو کف دستشو به سمت من گرفت . 

 شکاف خوتن و کوچیگ رو دستش برام ایجاد کرده بود 

ه شدم به خون دستش   خی 

 کرسا دوباره گردنمو بوسیدو گفت 

 با هم تی ... با هم ...  -

 ن دیگه فکر نکردم دندوناشو تو رگ گردنم فرو کردو م
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م   میدونستم اگه فکر کنم نیم تونم تصمیم بگی 

 گایه باید با احساست بری جلو ... 

 احسایس که از درون قلبته 

 میخوام با کرسا یگ باشم 

 بهای اون هرچ  و هر چقدر که باشه ... 

 :::::::::: کرسا 

 از خوندن فکر تی وجودم گرم شد 

 د بود این احساسش برام تی نهایت ارزشمن

 دوست داشتنن که ناب بود و تکرار نشدتن . 

 با تمام وجود باید از تی محافظت میکردم 

 اون از جون خودمم برام عزیز تر بود . 

داغن خونش برام چنان خوشایند بود که دوست نداشتم تموم 

 کنم 

 یل وقت نداشتیم اما خی
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 از گردنش جدا شدمو بوسه ای به رگ گردنش زدم 

 جدا شدو با زبونش خون رو دستمو پاک کرد اونم از دستم 

 حس خوتی بود این یگ شدن 

 نگاهش کردمو گفتم 

 حاال وقتشه حساب ارسالن رو برسیم .  -

 لبخندی زدو بغلش کردم 

وع به حرکت کردم  ی که تو ذهن تی دیدم رسی  تو مسی 

 اینبار نمیذاشتم این موجود دیوونه از دستم فرار کنه . 

ن درخت ها رد   شدیم . از بی 

 تی تو بغلم گفت 

 بذار دوباره پیداش کنم... حتما دور شده...  -

 رسی    ع گفتم 

وت نیاز داری ... بذار من از اینجا به بعد پیداش  - نه ... به نی 

 کنم 
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 به محل قبیل رسیدیمو ایستادم 

 ریه هامو از هوای اونجا پر کردمو چشم هامو بستم 

 رد جادوشو خییل راحت پیدا کردم 

 تی که از دفعه قبل خییل بیشیی شده بود جادو

 چشم هامو باز کردمو به ماه نگاه کردم 

 د به ماه مربوط باشه که قدرتش بیشیی شده بود . بای

 تی آروم پرسید 

ی شده ؟ پیداش کردی؟ - ن  چی 

ردشو گرفتم ... اما قدرتش بیشیی شده. شاید بخاطر ماه باشه  -

 خورده . شایدم یه قرباتن دیگه داشته و خون 

 اوه نه کرسا ... یعنن یه نفر دیگه رو کشته ؟ -

 ه ... بریم امیدوارم اینطور نشده باش -

 دیگه مکث نکردمو دوباره تی رو بغل کردم . 

 تو مسی  جادوش راه افتادم 
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 هر لحظه نزدیک تر میشدیم و قدرتشو بیشیی حس میکردم 

 در حال دور شدن نبود ... 

زیاد بود و این نشون میداد  چون رسعت افزایش قدرتش خییل

 یه جا ساکن ایستاده . 

ن درخت ها سایه ای دیدمو رس   ی    ع ایستادم از بی 

 به تی اشاره کردم که جلو دهنشو گرفت 

 ارسالن بود و رو یه جسد دیگه خم شده بود 

 لعننی ... به نفر دیگه رو هم گرفته بود . 

 آروم به تی گفتم 

ی  که شدیم تو از پشت اول من بهش حمله میکنم .... درگ -

ش کن و  ... تنها راه غافلگی  اینبار سیع کن گردنشو بشکنن

 کشتنش همینه ... 

 تی رس تکون دادکه موهاشو بوسیدمو به سمت ارسالن دوئیدم. 

چنان مشغول خون خوردن بود که تا وقنی به نزدیکیش برسم 

 متوجه من نشد
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مو گردنشو بشکنم که متوجه حض آماده بودم رسشو  ورم بگی 

 شدو با رسعت غی  قابل باوری بهم حمله کرد . 

دهنش خوتن بود و چشم هاش کامال چشم های یه گرگ 

 وحیسی بود 

 حدسم درست بود 

 نور ماه دیوونه ترش کرده بود 

 با هم درگی  شدیم 

 خون تی و نور ماه قدرت هردومون رو بیشیی کرده بود 

 هیچ کدوم به اون یگ برتری نداشت 

ن من بود  ارسالن تمام  تالشش گاز گرفیی

ن گردنش تمرکز کرده بودم   منم رو شکسیی

 با قدرت بهم حمله کرد 

ن انداختم تا به تی فرصت بدم   از قصد خودمو رو زمی 

ن لحظه ا  ز پشت بهش حمله کرد تی متوجه نقشه من شدو همی 
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 دوباره ارسالنو پرت کرد اما نه با کمر . 

ن به درخت پشت رسش اینبار با گردن ... رس و گردن ارسال

 کوبیده شد. 

تا ارسالن بخواد بلند شه خودمو بهش رسوندمو رسشو تو 

 دستم گرفتم 

 اما نتوستم گردنشو بشکنم چون مثل باد از دستم فرار کرد

 و تا برگردم ارسالن روی تی بود صدای جیغ تی بلند شد

 نفهمیدم چطور به ارسالن رسیدم 

ت ظریف تی فرو بره درست قبل از اینکه دندوناش تو پوس

 تونستم به سمت عقب بکشمش 

 اما دوباره به تی حمله کرد 

تی دستشو جلو ارسالن گرفتو مثل پرتاب یه موج شدید ارسالن 

 تو هوا معلق شدو به باالی درخت رو به رومون برخورد کرد 

ن پرت شدو تو مسی  به چنتا شاخه  از اون باال به سمت زمی 

 خورد 
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 تی گفتم بدون نگاه کردن به 

ل کن . هدفتو مشخص کن . رو گردنش تمرکز کن  -  قدرتتو کنیی

 فتمو دوئیدم سمت ارسالن اینو گ

ن افتاد بهش حمله کردم  تا رو زمی 

 اما اونم انگار هیچ اتفافی براش نیفتاده باشه به من حمله کرد 

 این قدرتش بیش از حد بود 

 شاید باید تو روز باهاش میجنگیدیم 

 برابر میشد  شب قدرتش چند 

 با هم درگی  بودیم که تی دوباره امتحان کرد 

ارسالنو پرت کردو اینبار بهیی بود چون درست گردنشو کوبید 

 به شاخه درخت چشت رسمون 

 شاخه شکستو گردن ارسالن تو حالت غی  طبییع خم شد 

ن افتاد   ارسالن رو زمی 

 یه لحظه فکر کردم کارش تموم شد 
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 ت به حالت قبل دو گردنش برگشاما تکوتن به خودش دا

ن گردنش کافن نبود   لعننی ... پس شکسیی

 باید رسشو کامل جدا میکردیم 

ارسالن به سمت من حمله کرد اما نرسیده به من تی دوباره 

 همون حرکتو تکرار کرد 

 اما اینبار به جای گردن ارسالن پشتش به شاخه کوبیده شد 

ونشاخه شکسته از بدن ارسالن رد شدو از   زد  سینه اش بی 

 نعره ارسالن تو جنگل پیچید و خون همه جارو گرفت 

 اینبار دیگه بیهوش رسش رو شونه اش افتاد و آروم گرفت 

 تی رسی    ع گفت 

 عجله کن کرسا ... تا بهوش نیومده کارشو تموم کن  -

 حق با تی بود 

 دوئیدم به سمتشو  پریدم رو شاخه 

ن دستم گرفتمو پیچوندم .   رسشو بی 
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ن استخوناش توفضا پیچید .   صداس شکسیی

 اما میدونستم کافن نیست 

 رو به تی گفتم 

ه نبینن  -  روتو کن اونور ... میخوام کاری کنم که بهیی

 چکار ؟ -

 داد زدم 

 روتو کن اونور تی  -

 رسی    ع پشت کرد به من و  رس ارسالنو کشیدم ... 

 تی تی ::::::::: 

ه شدم به جسم بدون رس ارسالن که از دره پ فت خی  ن می   ائی 

کرسا خواست من نبینم اما من نتونستم نگاه نکنم و لحظه آخر 

 برگشتم 

 صحنه وحشتنایک بود 

ه .   میدونستم هیچوقت این صحنه از یادم نمی 
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 اما حقش بود ... اون یه موجود وحیسی و پلید بود 

 رو به کرسا گفتم 

 با رسش چکار میکنن ؟ -

 رسشو جای دیگه پرت میکنیم  نمیدونم ... برای اطمینان -

 اینو گفتو منو تو بغلش گرفت 

 با هم غیب شدیمو سمت دیگه جنگل ظاهر شدیم 

 کرسا گفت 

 اینجا رسشو دفت میکنیم .  -

 رس تکون دادم کرسا رسی    ع یه چاله کند 

 رس ارسالنو داخلش گذاشتو روش خاک ریخت 

 به اطراف نگاه کردم . اینجا نزدیک جاده بود 

 سافر ها این قسمتو برای پیکنیک انتخاب میکردن همیشه م

ارسالن آتیش روشن کنه و کباب درست شاید یگ دقیقا باال رس 

 کنه 
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 شایدم همینجا بخوابن و اوغات خوتی داشته باشن 

ن وحشتنایک اینجا دفن شده   اونا هیچوقت نمیفهمن چه چی 

 ای که کرسا کنده بود خییل عمیق بود  چاله

 یک میی شاید بیشیی از 

خشک شده و  یوقنی چاله رو پر کرد روی خاکو با برگ ها

 شاخه درختا پوشوند 

ی اینجا دفن شده .  ن  حاال دیگه هیچکس فکرشم نمیکرد چی 

 کرسا رو کرد به منو گفت 

 دیگه میتونیم برگردیم ... کارمون اینجا تموم شد  -

 بهش زدمو گفتم لبخندی 

 آره ... دیگه آرامش برمیگرده  -

 با لبخند جوابمو دادو بغلم کرد  اونم

ن درخت ها حرکت کرد  ی بی  ن  یه لحظه حس کردم چی 

 رسی    ع برگشتم به سمتش ... 
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ی ندیدم . زیر لب از کرسا پرسیدم  ن  اما چی 

 االن کیس میتونه من و تو رو ببینه؟  -

کرسا سوایل نگاهم کردو رس تکن داد . انگار متوجه سوالم نشده 

 بود. 

سم خودش از ذهنم خوند  اما قبل از اینکه من دوباره بخوام بی 

 و گفت 

ن و   - کیس از مردم شما ما رو نمیبینه ... اما ... کنده شدن زمی 

ن رس ارسالن داخل اونو  ن . قرار گرفیی  میتونن ببیین

 رس تکون دادم که باز هم خودش گفت 

 فکر میکنن کیس رو دیدی ؟ -

ی تکون خورد .  - ن  حس کردم اونجا چی 

ه شد و اطراف رو کرسا به نق طه ای که نشون دادم دقیق خی 

 آروم گفت . چک کرد 

ی باشه ... من هیچ حضوری حس  - ن شک دارم کیس یا چی 

 نمیکنم . 
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وع شه   نگران بودم . نمیخواستم دوباره یه دردرس دیگه رسی

 اما شاید نگرانیم تی مورد بود 

 کرسا پشتمو نوازشوار دست کشیدو من دلتنگ تر شدم 

 تی مورد شدمو گفتم بیخیال 
 این نگارتن

 بریم ... فکر کنم توهم زدم ...  -

 کرسا رسی تکون دادو گفت 

 نه برای اطمینان اطرافو یه برریس میکنیم  -

ن اطراف  وع به کشیی منو کشید تو بغلشو با رسعت خودش رسی

 کرد . 

رسمو محکم به سینه اش چسبوندمو عطر تنشو نفس عمیق 

 کشیدم . 

ی ن  که میخواستم تنها شدن با کرسا بود   االن تنها چی 

 کرسا تو گلو خندید و گفت 

سم به اتاقم نرسیم  -  میشه انقدر بلند بلند فکر نکنن ... مییی
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 کرسا تو گلو خندید و گفت 

سم به اتاقم نرسیم  -  میشه انقدر بلند بلند فکر نکنن ... مییی

منده شدم   از اینکه فکرمو خونده بود حساتی رسی

 میشد کرد اما کاری ن

 کرسا تمام مدت تو رسم بود 

 اون دیگه همه احساسات منو میدونست 

 حنی وقنی ... 

 رسی    ع ذهنمو خایل کردم 

 کرسا جلو ورودی غار ایستادو گفت 

 حنی وقنی چ  ؟ -

 با اخم از بغلش جدا شدمو گفتم 

یس ؟  -  حاال سوال هم میی 
 کم ذهنمو میخوتن

 و منو کشید تو بغلش خواستم وارد غار شم که دستمو گرفت
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 دقیق نگاهم کردو گفت 

 وقنی چ  تی ؟  -

ل ذهنمو از دست بدمو بیشیی از  سیدم کنیی د . مییی ن قلبم تند می 

ن  ن االنم میدونست ... اما لو رفیی این کرسا بفهمه ... هرچند همی 

 اینجوری خییل بدتر بود ...محکم و با اخم گفتم 

 چ  ... هی -

 رتم خایل کردو گفت رسشو خم کرد و نفسشو تو صو 

بذار خودم حدس بزنم... وقنی ... میبوسمت ؟! یا ... هم...  -

 وقنی ... وقنی تو بغلیم ؟ 

 اخممو بیشیی کردم که تو گلو خندید و گفت 

 نه ... اینا نیست ...  حنی وقنی داریم یگ میشیم ؟!  -

از اینکه حدسش به دستمو تخت سینه اش گذاشتمو قبل 

 ه هولش دادم عقب . جاهای باریک برس

 برگشتم سمت غار و خواستم برم که کرسا گفت 

تن ...  - ن  نکنه...  حنی وقنی داری بدن منو دید می 
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 برگشتم سمت غار و خواستم برم که کرسا گفت 

تن ...  - ن  نکنه...  حنی وقنی داری بدن منو دید می 

 با این حرفش خشک شدم ... 

ه حرف کرسا رو تائید ذهنم بدون اجازه من با یادآوری این لحظ

 کرد و تنم داغ شد . 

 کرسا اینبار نخندید ... 

 از پشت بغلم کردو کنار گوشم گفت 

 خییل حس خوبیه وقنی اینکارو میکنن ...  -

ن گوشم زدو ادامه داد  بوسه ای پائی 

ی - ن  که دیدی رو مرور میکنن ...   مخصوصا وقنی تو ذهنت چی 

 وای ... نه ... این افتضاح بود ... 

 رسا زیر لب جواب ذهنمو داد ک

 نه ... افتضاح نیست ... عالیه ...  -

 گفتم 
ی

 با کالفگ
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ون و  یکم بهم فضا بده  - خواهش میکنم ... از ذهنم بیا بی 

 کرسا

 نوچ ... این حق منه ...  -

ن لحظه غیب شدیم   تو همی 

 رو به روی تخت .  عد تو اتاق کرسا بودیم . لحظه ب

ره خاطرات اینجاروخواست مرور کنه با دیدن تخت ذهنم دوبا

 که رسی    ع جلوش رو گرفتم 

 کرسا تو گلو خندید

 دستش دورم محکم تر شدو گردنمو بوسید. 

 این انصاف نبود .  

 دستمو گذاشتم رو دستشو گفتم 

 حفظ کنم ... باید رایه باشه که من ذهنمو از تو  -

وع به نوازش بدنم کردو گفت   دستاش رسی

 ... مثل جسمت ... تو مال منن ... ذهنت مال منه تی  -
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 صدای کرسا تو رسم اکو میشد

  تو مال منن 

 تو مال منن 

  ...چقدر لذت بخش بود

بوسه های کرسا از روی گردنم به سمت چونه ام اومد و بدنم 

 .داغ و داغیی شد

دو با حس بدنش تی تاب تر شدممنو به خودش   . فرسی

 خواست تو بغلش منو بچرخونه که گفتم

 ن نه کرسااال -

  منو چرخونداما به حرفم توجه نکردو 

یه دستش کمرمو به خودش فشار میداد و دست دیگه اش قاب 

  صورتم شد

 .نگاهش انقدر داغ بود که داشت منو ذوب میکرد

ه اول بریم   پیش بابا اینالبمو تر کردم تا بگم بهیی
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 .اما لب های کرسا به من فرصت حرف زدن نداد

 :::::::: کرسا

 . چیهذهن تی خوندم که نگران از 

 .اما دیگه تحملم تموم شده بود

ن حق داشتم یه بوسه از لب هاش بچشم  .حداقل قبل رفیی

دستمو توموهاش فرو بردمو لب هاشو طوری که گرسنه اش 

 .بودم بوسیدم

 تو لبش فرو رفتو تی ناله آرویم کردناخداگاه دندونام 

 .خونشو مکیدمو محکم تر بغلش کردم

 .ر این دخیی آفریده شده بود تا مال من باشهانگا

 . همه حس های درونم هم زمان بیدار و آروم میشد

 قرار بود فقط یه بوسه باشه

لم خارج شده بود  . اما از کنیی

  نفهمیدم چطور به تخت رسیدیم و روش خیمه زدم
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  دستای ظریفش تو موهام فرو رفتو به موهام چنگ زد

ز حس بدن ظریفش زیر تنم تی تاب خودمو رو تنش رها کردمو ا

 تر شدم

 .از لبش که جدا شدم ناله ای کردو اسممو زمزمه کرد

 به سمت گردنش رفتم

لو تب چشیدن ن بدنش ترکیب شده بود و کنیی خونش با خواسیی

 ازم گرفته بود

 بوسه ای زدمو خونشو چشیدمرو رگ گردنش 

وع به فتح تنش کردو تی تاب لباسشو باز کرد   دستام رسی

  .مزه خون داغش

 لمس تنش

 .مشت تی تو مو هام

 ناله های آرومش

 . همه و همه ترکیب شده بود تا منو دیوونه تر کنه
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ن کردمو به سمت  با زبونم جای دندونم رو رگ گردنشو تمی 

 کتفش رفتم

بود تا دندونام تو پوست نرمش فرو بره و دوباره یه بوسه کافن 

 .خونشو بمکم

 دمامشب تمام بدنشو میچشی

 ... ذره ذره و جز به جز

ن دندونام ناله کرد  پاهاشو دورم حلقه کردو با فرو رفیی

 ... کرسا -

ی نگفتمو ادامه دادم ن  .چی 

 روی سینه اش رو بوسیدمو گاز گرفتم

ش بدم خواستم لباس زیرشو باز کنم و قلمر  و بوسه هامو گسیی

 که دستش نشست رو دست و نالید

 ... کرسا ... بابام اینا -

 ... بذار برای بعد تی  -
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 . اینو گفتمو لباس زیرشو باز کردم

 اما تی دوباره گفت

 ... خواهش میکنم -

 ... لعننی 

  نمیتونستم انقدر خودخواه باشم

  زدمبا اکراه از روش بلند شدمو بوسه اخرو روی سینه اش 

 کنارش رو تخت نشستم تا خودمو جمع و جور کنم

 تی زیر لب گفت

 ... امعذرت میخوام کرس  -

ی نگفتم که دوباره گفت ن  چی 

ی و  - ن دلم میخواد وقنی با همیم فکرم آروم باشه نه درگی  چی 

  کیس

 رس تکون دادمو بلند شدم

 بدون نگاه کردن بهش گفتم
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 .لباساتو مرتب کن تا بیام -

 نکردم و غیب شدممکث 

 .باید آروم میشدم بعد دوباره به تی نگاه میکردم

ناشایم که تو وجودم بود خییل هم بالخره تب خون و خوی خو 

ل نبود  قابل انکار و کنیی

 :::::: تی تی 

 . کرسا غیب شد و من موندم و اتاق خایل

 حس میکردم ازم ناراحت شد

 اما دیگه چاره ای نداشتم

 م و اون دعوا به پا شد . دفعه قبل غرق هم شدی

 میخواستم همه چ  حل شه  اینبار دیگه

ن مخصوصا که دیگه ارسالتن وج ودنداشت و بابا اینا میتونسیی

 برگردن دنیای خودمون 

 البته ... بدون من ... 
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 لباس هامو مرتب کردم و منتظرکرسا موندم . 

 کجا رفته بود؟

 چرا رفته بود ؟

فت  ون نمی   این سوال ها از ذهنم بی 

 از پنجره
ی

ه شدم.   با کالفگ ون خی   به بی 

ن یخ زده بخاطر باهم  بودن منو کرسا باورم نمیشد این رسزمی 

ن و شاداب شده بود .   اینجور رس سیی

خورشید در حال طلوع بود و زیر نور خورشید نو جنگل 

 میدرخشید . 

 نفس عمیقی کشیدمو زیر لب گفتم 

 نجارو دوست دارم ... ای -

 خوشحالم که دوست داری ...  -

 با صدای کرسا برگشتم سمتش . 

 . صورتش خسته و کالفه بود اما عصباتن نبود 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

897 | P a g e  
 

 لبخند خسته ای به من زد و گفت 

 بریم پیش پدرت و بقیه -

 بهسمتش رفتمو پرسیدم 

 کجا بودی ؟ -

 بدون اینکهجواب بده منو کشید تو بغلشو غیب شدیم 

 لحظه بعد تو اتاق بابا اینا ظاهر شدیم 

 تورج رو کاناپه خوابیده بود و بابا و تیام در حال حرف زدن بودن

ن سمت ما  اما با حضور ما هر دو   ساکت شدنو برگشیی

ی بگه گفت  ن  کرسا قبل از اینکه کیس چی 

ن ما ارسالنو نابود کردیم...  - االن دنیای شما امنه و میتونی 

 برگردین به دنیای خودتون . 

 بابا بلند شدو گفت 

ه وقتو تلف نکنیم . تو هم با ما برمیگردی عالیه ...  - پس بهیی

 تی ... 
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 بابا گفتم نفس عمیق کشیدمو در جواب 

 نه ... من نمیام ...  -

 اخم های بابا تو هم رفتو گفت 

االن برمیگردی ... بعد راجب ارتباطت با این دنیا صحبت  -

 میکنیم . 

 با تکون ررس گفتم نه . 

 منهمیشه دخیی حرف گوش کنن بودم . 

 باشم . 
ی

 اما اینبار نمیتونستم اون دخیی همیشگ

 متفاوت بود .  اینبار انتخابم با خانواده ام

اما در انتخاتی که میدونستم درسته و میخواستم پاش بمونم . 

 کنارش دلم میخواست رضایت خانواده هم باشه . 

 تورج که تازه بیدار ده بود بلند شدو رو به کرسا گفت 

تو با خواهر ما چکار کردی ؟ اون هیچوقت رو حرف پدرم  -

د  ن  حرف نمی 
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 رسی    ع خودم گفتم

رده . منم نمیخوام رو حرف بابا حرف بزنم . اما کرسا کاری نک  -

... منو همینطور که هستم بخواینشما باید منو درک ک ن  نی 

 تیام اومد سمتمو گفت 

تو طور خایص نیسنی تی تی ... این قدرتت مال این دنیاست  -

... تو دنیای ما تو هم مثل همه عادی هسنی ... باور کن عادی 

ین گزینه اس  ت ... بودن همیشه بهیی

 فقط به تیام لبخند زدم . 

 چرا انقدر مقاومت میکردن ؟

 من منتظر بودم که یه روزی بفهمم متفاوتم ...  تمام عمرم

 نیست ... 
ی

 های همیشگ
ی

ن روزمرگ  بفهمم زندگیم همی 

حاال که بهش رسیدم ... میبینم بقیه میخوان منو به زور 

 روزمره و کسل کننده. 
ی

 برگردونن به همون زندگ

ونستم چرا ... چون این دنیای اوناست ... این زندگیه که مید

 همه بهش عادت کردن ... 
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 همه ما در برابر تغیی  مقاومت میکنیم . 

 حنی خود من هم مقاومت میکردم... 

ات بد نیست ...   اما همیشه تغی 

 کرسا سکوت شکستو گفت 

ی نیس - ن  تو دنیای شما هم وجود داره ... اما این چی 
ت قدرت تی

ه شما رو از هم جدا کنه ... چرا سیاه و سفید به دنیا نگاه ک

ن .  ن یا تی باید با شما بیاد یا از دستش میکنی  چرا فکر میکنی 

 میدین ؟ 

 بابا و بقیه به هم نگاه کردن و بابا گفت 

مو باید پیش تو بذارم ؟  - مشکل من اینه ... وگرنه من چرا دخیی

مو هیچ کیس نمیتونه ا ه . ز ممیدونم دخیی  ن بگی 

 لبخند زدم به بابا . به سمتش رفتم 

 محکم بغلش کردمو اونم بغلم کرد 

 تو بغلش گفتم 

 کرسا نیم خواد منو از شما جدا کنه   دوستت دارم بابا ...  -
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 برگشتم سمت کرسا و گفتم 

اما در کنار اینکه شما  میخوام اینجا بمونم ...  م کهمناین خود  -

 رو هم داشته باشم ... 

 بغل بابا جدا شدمو کرسا گفت از 

 تی هر وقت بخواد میتونه بیاد پیش شما ...  -

 دوباره سکوت شد . دیگه نمیدونستم چ  بگم . 

 چطور به بابا اینا بفهمونم به هر دو نیاز دارم . 

 بابا بالخره گفت 

 باشه ...  -

م بابا ادامه داد  قبل از اینکه از ذوق باال بی 

کر میکنم ... اما االن تی تی باید بیای باشه ... به حرفتون ف -

 خونه ... دیگه بحث هم نداریم . 

ی بگه که رسی    ع  ن اخم های کرسا تو هم رفت و خواست چی 

 گفتم 
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ی بگه که رسی    ع  ن اخم های کرسا تو هم رفت و خواست چی 

 گفتم 

 کرسا ... میشه صحبت کنیم .   -

  تکون دادنگاه خسته ای به من انداختو رس 

 :::: کرسا :::::: 

 تی و خانواده اش رو رسوندم به جاتی که قبال خونه اونا بود 

 . خونه ای که تو آتیش سوخته بود 

 رایصن نبودم ... 

 از اینکه تی بگرده بدون من اینجا رایصن نبودم 

 اما تی ازم خواهش کرد. 

ه .  میگفت اینجوری به پدرش فضا میدیم تا تصمیم بگی 

 اعد کنه . بار نمیخواد اونارو متقمیگفت با اج

 اما برای من خییل سخت و عذاب آور بود . 

 پدر و برادر هاش با دیدن خونه سوخته شوکه شده بودن. 
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 میدونستم مجبور نیستم این کارو کنم . 

 اما نمیخواستم تی جز اینجا جای دیگه ای بره . 

ن  ن جلو چشم پدرش و برادر هاش خونه رو از بی  برای همی 

ون آوردمخاکس  ها سالم بی 
  یی

ن سمت منو پدرش شوکه و جدی  گفت   هر سه شوکه برگشیی

 چطور این کارو کردی...  -

 جواب ندادم و رو به تی آروم گفتم 

 فقط یه روز ...  -

ی بگه که برادش گفت  ن  تی خواست شایک چی 

ی که توش جادو باشه  - ن ما این خونه رو نمیخوایم ... ما چی 

 نمیخوایم 

 ت برگشت سمت برادرش و گفت قبل ازمن تی بود که با عصبانی

بس کن تیام ... بس کن... منم تو وجودم جادو هست ! منم  -

نمیخوای ؟ به دنیای اطرافت نگاه کن ؟ همه پر از جادو و 

یرو حس نکنن دلیل بر نبودنش نیست ...  ن  قدرته ... تو اگه چی 
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 به تی نگاه کردم که از عصبانیت میلرزید 

 برادرش به سمتش رفتو گفت 

ن مسخره ای نیست گوش کن تی تی ... تو تو وجو   - دت هیچ چی 

ون کن ...   ... این حرف هارو از رست بی 

 بازوهای تی رو گرفتو دوباره گفت 

 تو یه دخیی عادی هسنی  -

 بازو برادرشو گرفتم تا بگم بس کنه ... 

 بگم داری تی رو ناراحت میکنن 

 بگم اشتباه میکنن ... اما دیر بود ... 

 با حرص چشم هاشو برادرش تموم نشده بود که تی  هنوز جمله

 بستو گفت 

 تو بس کن تیام  -

ل رها شدو برادرش با شتاب پرت  اما قدرت درونش بدون کنیی

 شد عقب 
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 پدرش و تورج به سمت برادرش دوئیدن و 

 من تی رو تو بغلم گرفتم تا آرومش کنم 

وتی که از درونش پخش میشدو حس میکردم   نی 

 م تو گوشش گفت

ل کن آروم... آروم باش تی .  -  .. خودتو کنیی

 نفس های بلند و نا منظمش کم کم منظم و آروم شد 

 برادرش داد زد 

 اینا همش تقصی  توئه ...  -

 دوباره تی بهم ریختو نفساش نامنظم شد 

 پدرش که متوجه شده بود رسی    ع گفت 

دیم بس کن تیام ... آروم باش تی تی ... ما این بحثو تموم کر  -

ن ... ... همه چیو حل   ه دیگه بحث نکنی   کردیم ... بهیی

ی بگه که پدرش با اخم نگاهش کردو رو به  ن تیام خواست چی 

 من لب زد 
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ی بگه که پدرش با اخم نگاهش کردو رو به  ن تیام خواست چی 

 من لب زد

 رو بیی ...  -
 تی

ن کارو کنم   خودمم میخواستم همی 

 . تی رو تو بغلم گرفتمو برگشتم غار 

 تی تو بغلم با بغض گفت 

 نمیخوام برگردم دنیای تو کرسا  -

 موهاشو بوسیدم گفتم 

ن برمیگردیم پیش - ین کاره ... بزار هر دو آروم شی  االن این بهیی

 پدرت اینا 

 اشگ از چشم هاش چکیدو رس تکون داد 

 رسی    ع برگشتم اتاقمو آروم دستام از دور تی باز شد 

ن انداختو اشک ن چکید  اشتی رسشو پائی   رو زمی 

 آروم نشست رو تختو گفت 
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 آروم نشست رو تختو گفت 

دیگه هیچوقت رابطه ام با خانواده ام مثل قبل نمیشه ...  -

 دیگه مثل قبل دوستم ندارن 

 چونه اش رو تو دستم گرفتمو رسشو بلند کردم 

ن نگاهم کرد که گفتم   با چشم های خیس و غمگی 

ن ن تی ... این فکرو نکن ... ای - یه بحرانه که ازش عبور میکنی 

ن باش  ن توئه ... مطمیی  ... اینا از دوست داشیی

 لب هاشو به هم فشار دادو رس تکون داد

 خم شدمو لبشو بوسیدم که گفت 

 االن نه کرسا ...  -

 اینو گفتو رسشو عقب کشید 

 اما مماس لبش باهاش عقب رفتمو گفتم 

ن االن به هم نیاز  - اریم ... بذار حالتو بهیی دچرا ... اتفاقا همی 

 کنم تی ... 
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 با وجود اضار من تی باز هم همراهیم نکرد

 تو ذهنش آشفتگیشو حس میکردم

 میدونستم با هم بودنمون حالشو بهیی میکنه

 .میدونستم مثل من به این رابطه نیاز داره

ن عقب نکشیدمو با وجود امتناع تی ادامه دادم  برای همی 

 ::::::::تی تی 

 تا از کرسا جدا شم   و عقب کشیدمرسم

 اما با من اومدو منو خوابوند رو تخت 

 آماده نبودم . ذهنم آشوفته و روحم زخیم بود 

 اما کرسا انگار نمیخواست منو درک کنه 

 لبمو محکم مکیدو دستش تو موهام فرو رفت . 

 دست دیگه اش زیر تونیکم رفت 
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 ازش جدا کنم دستشو گرفتمو سیع کردم رسمو 

 اما بدون توجه به من ادامه دادو  وزنشو رو تنم انداخت 

 لبمو گاز گرفتو خونم مکید 

 بدنم داشت با کرسا همرایه میکرد 

 داغ شده بودمو آماده اما ذهنم نه ... 

د  ن  ذهنم کرسا رو پس می 

 دستشو رو شکمم کشیدو آروم باال تر برد . 

تحمل  نم رفت که تی از لبم جدا شدو بوسه هاش به سمت کرد

 سیع کردم هولش بدمو گفتم 

 کرسا ... خواهش میکنم بس کن   -

 تو گوشم آروم و با لحنن که تا عمق وجودم رسوخ کرد گفت 

 نه ...  -

ن یک کلمه انگار زیر پوشتم خزیدو بازوهامو شل کرد   همی 
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تو ذهنم نرم نرم وارد شدو باعث شد بوسه های کرسا بیشیی از 

 ...  قبل داغم کنه

 ازش وار رو بازوش کشیده شدو کرسا گوشمو مکید تم نو دس

 دوباره داغ و با همون لحن گفت 

 تو آرامش منن ...بذار منم آرومت کنم  - 

 همینو الزم داشتم تا آروم شم . 

 تا خودمو بسپارم به کرسا و باهاش یگ بشم 

 کرسا آروم آروم لباس هامو محو میکرد 

 اما تی تحمل میبوسیدو لمس میکرد 

 هنم بغض و غیم که از طرد شدن بود هنوز تکون میخورد ته ذ

ه   شه و کل وجودمو بگی 
 انگار میخواست بزرگ و بزرگیی

 اما بوسه ها و لمس کرسا جلو اونو میگرفت 

 تر رفتو تی اختیاز اشگ ا
ن ز گوشه چشمم کرسا از گردنم پائی 

 چکید 
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 رسشو بلندکردو از الی چشم هام نگاهش کردم 

 و بوسیدو تو گوشم دوباره گفت آروم اشک چشمم

 با من همراه شو تی ... بذار آرومت کنم ...  -

 گونه اش رو آروم بوسیدمو گفتم 

ی از حقیقت تغیی  نمیکنه ...  - ن  آرومم کنن ... باز هم چی 

 زیر گوشمو بوسیدو گفت 

... حل میشه ... شک نکن درست میشه ... فقط با من چرا  -

 همراه شو ... 

د . تمام تالشمو کردم تا با نوازش وار حرکت کر  دستش رو کمرم

 کرسا همراه شم 

کتفش رو بوسیدم و اینبار اجازه ندادم نگراتن های پس ذهنم 

 جلو بیان 

 فضا و زمان اطرافمون کم کم محو شدو منو کرسا موندیم . 

 و اون که هر لحظه بیشیی تو بدن هم غرق میشدیم . فقط من
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 کرسا ::::::::: 

 آروم خوابیده بود ... مثل یه عروسک ظریف...  تی تو بغلم

 خییل طول کشید تا باهام همرایه کنه 

د همه چ  داغ تی نظی  شد   اما وقنی که بالخره خودشو بهم سی 

 بدنش انگار یه جادوی قدییم داشتو منو توخودش حل میکرد 

لحظه ها وقنی غرق تنش بودم با رسعت میگذشتو انگار باید 

 هزار بار میدوئیدم .  برای نگه داشتنش

 موهای پریشونشو آروم نوازش کردمو پیشونیشو بوسیدم 

 دتر تکلیفمون با خانواده تی روشن میشد باید زو 

 نمیتونستم اینجوری ادامه بدم 

 میخواستم ذهنم تی کامال در اختیار من و احساسم باشه 

 حنی ته مونده های نگراتن هم کنج ذهنش نباشه ... 

یا زود باید مراسم ازدواجمون رو برگذار مخصوصا که دیر 

 میکردم و بعد اون ... 
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وع میشد  بعد اون وظایف واقیع  تی اینجا رسی

 تو بغلم جا به جا شد و آروم و خمار چشم هاشو باز کرد 

 نگاه خواب آلودشو به نگاهم گره زدو آروم پرسید 

 ساعت چنده ؟ -

 هنوز وقت داری برای خوابیدن  -

 دو چشم هاشو بست لبخند دلنشینن ز 

 اما یهو با نگراتن چشم هاشو باز کردو نشست 

لخت خودش نگاه کردو رسی    ع ملحفه رو با این حرکت به بدن 

 کشید رو تنش 

ون کشیدمو گفتم   آروم ملحفه را از دستش بی 

 چ  شده ؟ چرا پریدی ؟ -

 محکم تر ملحفه رو نگه داشتو گفت 

 اینا میخوام باز صحبت کنم باید برگردیم دنیای ما ... با بابا  -

 دست از کشیدن ملحفه برداشتم . 
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دست تی یکم شل شدو یهو دوباره ملحفه رو کشیدم . اینبار از 

 رو تنش کنار رفتو چرخیدم روش 

ه شد به من  مبا چش  های گرد و شوکه خی 

 خم شدمو لب های ظریفشو بوسیدم و گفتم 

 کن قبال هم بهت گفتم ... خودتو از من مخقن ن -

 رسمو عقب بردمو دوباره به صورتش نگاه کردم 

 گونه هاش محسوس رسخ شده بود 

 نگاهشو ازم دزدید و گفت 

 کرسا ... تو دنیای ما من دارم یه گناه بزرگ میکنم  -

 گناه ؟  -

 لبشو مکیدو رس تکون داد 

ون رفتو پشت به من نشست رو تخت   آروم از زیرم بی 

 از ذهنش خوندم تو رسش چیه

 ل هم خونده بودم ه قبدفع
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 اما انقدر برام عجیب بود که فراموش کردم 

 موهاشو از پشتش کنارزدم و کتفشو بوسیدم 

 تو گوشش گفتم 

یم دنیای شما ... همه چ  رو حل میکنیم  -  باشه ... می 

 آروم صورتشو برگردوند سمتم و گفت 

 نمیخوام ذهن اونارو دست کاری کنن  -

ن بود اما نمیخ  م تی بفهه واستهدفم همی 

 نمیخواستم بهش قول دروغ هم بدم 

ن گفتم   برای همی 

ه بریم  -  بهیی

 تی تی :::::::::: 

ه شدم .   به خونمون خی 

 انگار نه انگار اینجا خاکسیی شده بود ... 
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 کرسا دستشو رو کمرم کشیدو گفت 

 آماده ای ؟ -

 آماده نبودم اما گفتم آره . 

 یم من آماده نمیشم ... چون میدونستم تا ابد هم صیی کن

ن امروز باید تکلیفم مشخص میشد   اما همی 

 دیگه نمیخواستم اینجوری با کرسا باشم . 

 دیگه نمیخواستم این پنهون کاری رو ادامه بدم 

به سمت پله ها رفتیم که کرسا یهو ایستادو برگشت سمت 

 جنگل 

سم  چ  شده با رسعت خاص خودش قبل از اینکه من بخوام بی 

 ت جنگل رفت به سم

ن درخت ها بودم  ه به جای خالیش بی   شوکه خی 

ی رو از سمت جنگل حس نکردم  ن  من چی 
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ی دید که رفت ن  اما مسلما کرسا چی 

 با صدای بابا برگشتم سمت خونه 

 تی تی ... اینجا چکار میکنن ؟ -

تیام با آوردن اسمم تیام و تورج هم پشت بابا ظاهر شدن و 

 گفت 

 پس کرسا کو ؟ -

 مو ازش گرفتمو به بابا نگاه کردم نگاه

 بابا ... میشه دوتاتی صحبت کنیم ؟ -

 بابا رس تکون دادو اشاره کرد برم باال . تورج گفت 

یم تو روستا یه چرچن بزنیم  -  منو تیام می 

 رسی    ع با نگراتن گفتم 

 نه ... االن جاتی نرین  -

دلمو همه با تعجب به من نگاه کردن . نمیدونستم بگم یا نه . 

 زدم به دریا و گفتم 
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ی تو جنگل دید .   - ن  االن خطرناکه جنگل. کرسا چی 

 تیام با پوزخند به سمت پله ها رفت و گفت 

ی بشه باز کرسا خان میاد مارو نجات  - ن عینی نداره ... اگه چی 

 میده دیگه ... مگه نمیتونه ؟

ه و م  تعجب بهش نگاه کردم خی 

 بابا قبل از من گفت 

ن تا همینجا بمو  - ن تیام... هر دو تاتون ... همینجا بمونی 

 صحبت ما تموم شه 

 اینو گفتو رفت تو اتاق

 نفس راحنی کشیدم و پشت رس بابا رفتم . 

ن تیام و تورج رو رو خودم حس میکردم   اما نگاه سنگی 

 از طرفن نگران کرسا هم بودم . 

بدی بود ! یه حس تنهاتی تو جمیع که همیشه پناهت حس 

 بود. 
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 ا درو پشت رسم بستو گفت باب

 ... میدونم دوستش داری ... میدون -
ی

م میدونم چ  میخوای بگ

میخوای با اون بایسی ... اما تی تی ... تو هر مرد دیگه ای رو تو 

 دنیای ما انتخاب میکردی خیال من راحت تر بود تا این مرد ... 

 خجالت و نگران به بابا نگاه کردمو زیر لب پرسیدم با 

 ؟چرا  -

 بابا خسته نفس عمیق کشید و گفت 

چون اینجا میتونستم مواظبت باشم ... ازت حمایت کنم...  -

 میخوای بری ... من چطور 
ی

حواسم بهت باشه ... اما وقنی میگ

به عنوان یه پدر بهت اجازه بدم بری... بری جاتی کهه نه 

 میشناسم ... نه میتونم مواظبت باشم ... 

بود و بغض تو گلوم سنگینن  اشک تو چشم هام جمع شده

 میکرد 

 نمیدونستم چ  بگم 

ن انداختمو اشک هام راه افتاد .   رسمو پائی 
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 صدای کرسا جای من جواب داد که گفت 

 صدای کرسا جای من جواب داد که گفت 

ن هر وقت میخواین وارد دن - ن ... شما میتونی  یای ما بشی 

ن ... من ن هر وقت میخواین تی رو صدا کنی  نمیخوام  میتونی 

م ... من میخوام کنار شما تی رو داشته باشم .   اونو از شما بگی 

چقدر از حرف هامون رو . گ اومده بود .  برگشتم سمت کرسا 

 بابا رو به کرسا گفت . شنیده بود 

ایط متفاوت و میدونم ... اما با وجود همه اینها ...  - بازم رسی

 . سختیه ... مخصوصا برای برادر های تی تی .. 

 کرسا رس تکون دادو گفت 

ایط برای شما بهیی  - میدونم ... اما نمیدونم چکار کنم که این رسی

 شه ... 

 کرسا اومد سمتمو دستش نشست رو کمرم و گفت 

 باشه. نمیدونم چکار کنم تا تی از شما جدا نشه اما کنار من  -
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از اینکه کرسا جلو بابا دستشو رو کمرم گذاشته بود خجالت 

 دم کشیده بو 

 میدونستم کرسا اینو از تو ذهنم خوند 

وع به نوازش کمرم کرد . اما دستشو برنداشت و   حنی رسی

 بابا کالفه کنار پنجره ایستاد

ه به جنگل گفت    خی 

شما قبل از من تصمیمتون رو نمیتونم بهتون بگم نه ...  -

ن   گرفتی 

ه شد و گفت   به من نگاه کردو به دست کرسا رو کمرم خی 

 ا صحبت میکنم رایصن شن ... اما ... با پرس  -

 به کرسا با اخم نگاه کردو گفت 

ن ...  -  اما شما باید طبق رسومات ما ازدواج کنی 

 کرسا رس تکون دادو بابا گفت 

 و تا اون موقع تی تی پیش ما میمونه ...  -
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 دست کرسا دورم قرار گرفتو خییل رسی    ع گفت 

 نه  -

 دن بابا و کرسا هر دو به هم نگاه کر 

 بابا زیر لب گفت 

 عالوه بر اون ... تا اون موقع نباید به تی تی دست بزتن ...  -

 خدای من ... میدونستم یه دعوا بزرگ االن راه یم افته 

 تو بدن کرسا حس میکرم  رو  تنش

دو گفت   با عصبانیت منو به خودش فرسی

 امکان نداره ... تی مال منه ...  -

 ود تمام تالشم انگار پودر شده ب

اینهمه خواستم بابا و کرسا با وجود تفاوت فرهنگ ها و افکار 

ک برسن ... به یه نقطه   مشیی

 دقیقا وقنی که حس کردم رسیدن 

 همه چ  بهم خورده بود . 
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ی بگه که رسی    ع گفتم  ن  بابا خواست چی 

 خواهش میکنم ... از هر دوتاتون  -

 آروم از بغل کرسا جدا شدمو دستشو گرفتم و گفتم 

ام ا - ین جز رسوم ماست ... ما باید به رسوم همدیگه احیی

 بذاریم . 

 ابا و گفتم رو کردم به ب

تو دنیای اونا وقنی دو نفر به هم عالقه دارن ... دیگه مال هم  -

ن ... اما میشه با رسوم هم کنار بیایم .   هسیی

 کرسا با صداتی که سیع میکرد آروم باشه گفت 

ن باید چکار کنم طبق ر  - ن امروز همه بگی  سم شما . میخوام همی 

 کار هارو انجام بدم . 

 هایمن باز هم تو واکنش بود گفت  بابا که با وجود حرف

ن ...  - امروز امروز نمیشه ... برای فردا هماهنگ میکنم عقدکنی 

 تی تی باید پیش ما بمونه ... 

 کرسا اینبار عصنی تر از قبل گفت 
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 نه ...  -

 بازوشو گرفتمو گفتم 

 زوشو گرفتمو گفتم با

 آروم باش کرسا فقط یک روزه -

 آروم و زیر لب گفت 

... حس خوتی به این جنگل  من حس - خوتی ندارم بذارم بموتن

 ندارم 

ی بود ؟ - ن ی دیدی ؟ وقنی رفنی تو جنگل چی  ن  مگه چی 

ی ندیدم ... تی ... من نمیتونم بذارم  - ن حس کردم ... اما چی 

 بموتن ... 

 ه سینه ایستاده بود نگاه کردم که گفت به بابا که دست ب

. حاال نوبت شماست من بخاطر خواست شما کوتاه اومدم ..  -

ام بذارین .   به خواست من احیی

 با التماس به کرسا نگاه کردم 
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 با تکون رس گفت نه اما گفتم 

 خواهش میکنم کرسا ...  -

ون دادو گفت   کالفه نفسشو بی 

 قبال این اشتباهو کردم نمیخوام از دستت بدم ... من  -

من از خونه تکون نمیخورم . هیچ اتفافی نیم افته .  ما ارسالنو  -

 نابود کردیم . دیگه خطری نیست . 

 نگاهش تو چشم هام چرخید 

 میدونستم رایصن نیست . اما بالخره رستکون دادو گفت 

 باشه ... بخاطر تو ...  -

 با و گفت رو کرد به با

 . من فردا برمیگردم  -

 بدون مکث غیب شد و منو واقعا تنها گذاشت ... 

 کرسا :::::::: 

 اصال رایصن به این کار نبودم . حس بدی داشتم . 
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 به جای غار برگشتم جاتی که رس ارسالن رو چال کرده بودم. 

 همه چ  مثل قبل بود  

ن دست نخورده بود . همه   چی 

 شکسته بودم و روی منطقه ریخته خودمحنی شاخه هاتی که 

 هم همونطور قرار داشت . بودم 

ی رو تو جنگل حس کرده بودم  ن  اما من چی 

ی مثل جادو ارسالن .  ن  یه چی 

 دوباره برگشتم سمت خونه تی . 

 از دور خونه رو چک کردم . همه چ  عادی بود . 

تی رو تراس نشسته بود و پدرش و یگ از برادر هاش هم پیشش 

 ودن . نشسته ب

 دلم نمیخاست برم . 

 من مسئولیت دنیای خودمو هم داشتم . اما 

 مجبور بودم برگردم . .. 
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 تی تی ::::::::: 

 بالخره خورشید غروب کرد 

 امروز طوالتن ترین روز عمرم بود 

 اونجا برای بابا اینا گفتم 
ی

 تمام طول روز از دنیای کرسا و زندگ

ن زیادی نمیدونستم .   هرچند چی 

ن من کامال مو  ن میدونستم هیچکدوم با رفیی ن اما همی  افق نیسیی

 که با این قضیه کنار اومده بودن برام کافن بود . 

خونه تا غذا رو بیارم .  ن  سفره شام رو انداختم و رفتم تو آشی 

من نباشم گ برای بابا اینا غذا درست کنه و به خونه  وقنی 

 برسه. 

ن و یه دخیی به این خونه اضافه  امیدوارم پرسا زودتر ازدواج کین

 شه . 

 ید هم بابا ... دوبار ازدواج کنه ... یا شا

 تو این افکار بودم که یگ از لیوان ها از دستم افتاد . 
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 اما صدای خورد شدنش نیومد. 

 

ن ن  با دیدن دسنی که لیوانو گرفته شوکه شدم.  گاه کردمو به پائی 

 کرسا لیوانو گرفتو آروم گذاشت روی سینن 

 ل بودم نمیتونستم انکار کنم چقدر از دیدنش خوشحا

 حس میکردم اندازه یکسال دلم براش تنگش شده 

 بهم زدو گفت 
ی

 لبخند کمرنگ

 نگران بودم گفتم بهت رس بزنم  -

 سیع کردم یکم لبخندمو جمع کنم و مثل کرسا باشم 

 اما امان از تواناتی ذهن خوتن کرسا . 

 در لحظه لو رفته بودم 

 خم شدو لبخند رو لبمو بوسیدو گفت 

 ات تنگ شده بود منم دلم بر  -
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 آروم رس تکون دادم که تیام اومد تو 

 کرسا عقب بکشم که کرسا گفت   جا خوردمو خواستم خودمو از 

 کیس منو نمیبینه ... راحت باش .   -

 با وجود اینکه کیس کرسا رو نمیدید نیمتونستم راحت باشم 

 تیام دیگ غذارو برداشتو گفت 

م ؟ - ن دیگه ای هست بیی  چی 

ون با رس گفتم ن  ه و تیام رفت بی 

 رو به کرسا گفتم 

 زیاد نمونده ... فردا همه چ  تمومه  -

ون دادو گفت ک    نفسشو بی 
ی

 رسا با خستگ

 برای من خیلیه .. حنی یک ثانیه ...  -

ه شد به جنگل پشت رسمو گفت   خی 

 برو شامتو بخور ... سیع میکنم باز بیام بهت رس بزنم  -
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ی بگم  ن  غیب شد قبل از اینکه من چی 

ه شدم   برگشتم سمت در و به جنگل تاریک خی 

 واقعا ممکنه هنوز خطری تو جنگل باشه ؟

 من که شک داشتم 

ی نشد .   با وجود انتظارم برای کرسا اما تا صبح از کرسا خیی

 یکم ازش دلگی  بودم که چرا نیومد . 

اما صبح با طلوع خورشید کرسا اومد و با بابا مشغول صحبت 

 شدن 

 ازش خواست لبایس شبیه لباس ها ما بپوشه .  بابا 

مدارک شناساتی منو برداشتو و از کرسا مدارک شناساتی 

ی که واقعا خندده دار بود اگه کرسا داشته باشه.  ن  خواست . چی 

 اما مسلما اینجا الزم داشت . 

ن  مدارک کرسا خییل خوشحال شده بود اما قبل تیام از نداشیی

ی بگه   ن کرسا تو چشم بهم زدن هم لباسش از اینکه بخواد چی 

 شبیه ما بود هم مدارک مشابه من تو دستش بود 
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 اینه قدرت جادو 

 حاال مهم نیست کجای دنیا بایسی و چ  الزم داشته بایسی . 

 ه اصال باورم نمیشد همه اینا تو واقعیت داره اتفاق یم افت

 تمام مسی  تا محرصن ... تمام صحبت ها ... 

 . خطبه عقد ...امضاها .. 

 همه چ  یه خواب بود 

 خواتی که واقیع نبود و من فقط داشتم نگاه میکردم 

 منتظر بودم هر لحظخ بیدار شم 

 آره ... باید بیدار میشدم 

 اما این اتفاق نیفتاد 

 به بابا داد حنی وقنی با بابا اینا خداحافیطن کردیم و کرسا س
ی

نگ

 ار نشدم که بتونه با اون با ما در ارتباط باشه باز هم بید

 حینی وقنی بابا بغلم کرد 

 لحظه خداحافیطن ... 
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که نمیشد گفت خوبه یا   حس میکردم یه خوابه ... یه خواب

 بد ... 

حنی وقنی دست کرسا رو کمرم نشستو جلو وردی غار ظاهر 

 باشم شدیم هنوز هم باورم نمیشد بیدار 

 کرسا تو گوشم گفت 

م دنیای بیداری تی ... بیداری و من واقعا تورو  - دارم مییی

 خودمون ... برای همیشه 

 برای همیشه تو رسم تکرار شد 

 که نم نم بارون تازه داشت براق ترش برگشتم سمت جنگیل

 و گفتم میکرد 

 دلم میخواد هر روز بتونم به بابا اینا رس بزنم  -

ی نگفت  ن  کرسا چی 

 بهش نگاه کردم که گفت 

 یگ نیست میدوتن که هر روز ما با هر روز اونا  -

 رس تکون دادم و گفتم 
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 دلم تنگ میشه ...  برای تی تی این دنیا دلم تنگ میشه  -

 کرسا  موهامو بوسیدو گفت

فرق نداره تو کدوم دنیا باشیم ... ما همیشه همون آدیم  -

 هستیم که میخوایم 

 نفس عمیقی کشیدمو رس تکون دادم 

 لحظه بعد تو دنیای کرسا بودیم 

 فت کرسا تو گوشم گ

 دنیای ماست ...  حاال نوبت مراسم ازدواج تو  -

ن زمان جنگل ریگ ::::::::   همی 

 کامران :::: 

 بارون هر لحظه شدید تر میشد 

ن نگاه کردمو رو به بقیه گفتم   به شاخه های رو زمی 

 همینجاست ... دیدم همینجا دفن شد  -

 سامیار گفت 
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 ا میکنیم ؟مطمئنن ؟ اینجارو بکنیم رس اون جنازه رو پید -

تم چ  دیدم مدام این سوال رو تکرار از پریشب که بهشون گف

 میکرد 

 میشد؟مطمئنن رس جنازه رو دیدی که دفن 

 مطمئنن رس جنازه رو دیدی که دفن میشد؟

 دیگه حالم داشت از این سوال بهم میخورد 

ی که دیدم واقیع باشه  ن  خودمم باورم نمیشد چی 

 المون پیدا میشه اما اینجارو که بکنیم جواب سو 

ن  با عصبانیت شاخه هارو از اون ناحیه کنار زدمو بیل رو تو زمی 

 فرو کردم 

اون شب با چشم های خودم دیدم زمینن که بدون وجود کیس 

 کنده شد 

ن قرار گرفت   که روی زمی 
ی

 رسی که دفن شد و شاخ و برگ

ی که دیدم درسته  همون شب وقنی هنوز باورم نشده بود  ن چی 

 میار و نیما یه جنازه بدون رس پیدا کردن یا نه سا
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ن ما ... ته دره ...   اونم درست کنار ماشی 

اگه یک هفته پیش که برای نمونه برداری از درخت های این 

منطقه قرار داد بستیم کیس به ما میگفت تو این جنگل قرار 

ی ببینیم امکان نداشت باور کنیم ن ن چی   چنی 

 تیم ما حاال یه جنازه بدون رس داشا

 با یه رس که اینجا دفن بود 

دم اینجا دفن باشه ن  البته حدس می 

خودمون هم نمیدونستیم با این جنازه و این رس میخوایم چکار 

 کنیم 

ی بود برای ما سه تا که همیشه دنبال دردرس بئدیم  ن اما هر چی 

 سوژه جالنی بود 

ی اونجا نبودحدود یکمیی کنده بودم اما هیچ چ ن  ی 

 گفت سامیار با کال
ی

 فگ

 فکر کنم اون شب خییل مست بودی توهم زدی  -
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 نیما هم تائیدش کردو گفت

 نیما هم تائیدش کردو گفت

ی نیست  - ن  موافقم ... اینجا هیچ چی 

 هست ... من خودم دیدم . اصال مست نبودم  -

ن و نیما گفت  هر دو شونه باال انداخیی

ه برگردیم ... زنگ بزنیم به پلیس جنازه رو ب -  دیم بهیی

 با این حرفش هر دو راه افتادن 

ون  ن کوبیدم و از چاله اومدم بی   باحرص بیل رو به زمی 

ن بودم یه رس دیدم اینجا   مطمیی

 اما االن نمیدونستم کدوم گوری رفته 

ن   پشت رس پرسا راه افتادم سمت ماشی 

 ش کرده اومده و با خودش برده شاید هر کیس که اینجا دفن

 رس خودش تو گودال قرار گرفت اما کیس نبود . اون 
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 فکرم همچنان درگی  این مسئله بود 

ن شیدم و سامیار پشت فرمون نشست   با پرسا سوار ماشی 

 خسته گفتم 

 اما اون جنازه یه آدم عادی نیست . بدنشو دیدین  -

 نیما رس تکون دادو گفت 

آره ... اما خب چه فایده . شاید یه آدم با جهش ژنتیگ بوده  -

ش راحت شن که خا  نواده اش کشتنش تا از رسی

 سامیار بلند ندید و گفت 

ن ... اون یه جنازه عادیه یکم فقط اندامش زمخته که  - بس کنی 

ن خب عاد  یه ... همه که مثل هم نیسیی

-  ... 
ی

ن اینو میگ یس برای همی   بس کن سامیار ... تو مییی

 اینو گفتمو سمو تکیه دادم به صندیل . 

 د کردو گفت نیما هم حرفمو تائی
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سه میگه عادی بود . شاید از این جور  - آره سایم مییی

 موجودات بازم تو این جنگل باشه . 

 با نیما موافقت کردم 

کال تو این زمینه ترسو بود اما همیشه میخواست بگه از   سامیار 

س تره   همه نیی

ن گفت   برای همی 

ن ... من فقط مثل شما توهم نزدم  -  چرت نگی 

ن بحث کل مسی  تا کل به ای که اجاره کردیه بودیم با همی 

 گذشت 

 حاال دیگه هوا کامال تاریک شده بود 

 سامیار ماشینو پارک کردو گفت 

نم صد و ده  - ن  من زنگ می 

 زدم زیر خنده و گفتم 

دیوونه شدی . اینجا مگه صد و ده داره . وسط این جنگل و  -

ن نمیده آی کی  و دور از همه جا ... تازه موبایلم آنیی
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 اینو گفتمو پیاده شدم 

 در محکم بستمو به سمت کلبه رفتم 

 کلبه داغوتن بود 

ی توش نبود و ما روی تخت های چوتی   در حدی ن که هیچ چی 

 و داغونش کیسه خواب گذاشته بودیم 

 وارد شدمو رو تختم نشستم 

 هیچ امکانات دیگه ای نداشت 

 . جر بخاری که جای گاز هم باید ازش استفاده میکردی 

هرچند ما این چند روز فقط کنرسو خورده بودیم و دو روز 

فتیم دیگه کارمون تموم میشد و ا  ز این خراب شده می 

 نیما و سامیار هم اومدن تو و نیما گفت 

به نظرم جنازه رو همینجا ول کنیم . حوصله دردرس ندارم .  -

 حاال بیا ثابت کن پیداش کردی 

 رس تکون دادمو گفتم 
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یم همون وسط ها ولش کنیم . به دردرسش هب آره ...  - ه بیی
یی

 نیم ارزه 

 رس تکون دادمو گفتم 

یم همون وسط ها ولش کنیم . به دردرسش  - ه بیی
آره ... بهیی

 نیم ارزه 

 سامیار هم نشست و گفت 

ن  -  من دیگه نظر نمیدم هر کاری دوست دارین بکنی 

 بازم خندیدمو گفتم 

ی -  م بندازیم تو دره پس پاشو بریم جنازه رو بیی

یمش  -  این وقت شب؟ چه عجله ایه .. فردا صبح مییی

 نیما درو باز کردو گفت 

یس ... چرا صیی کنیم تا فردا ... تو شب همه  - بیا سایم اگه نمییی

 چ  قشنگ تره ... 

 سامیار که حساتی کالفه شده بود گفت 
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 گی  دادین به من   بریم ... امشب شما دوتا هم -

کلبه خارج شدیمو به سمت پشت کلبه جاتی که   سه تات  از 

 جنازه رو مخقن کرده بودیم رفتیم 

 سایم قفل در اون انبار کوچیکو باز کردو کنار ایستاد

 نیما نیشش باز شدو گفت 

یس  -  برو تو دیگه . نکنه از جنازه تی رس مییی

بود با عصبانیت با این حرفش سامیار که حساتی کالفه شده 

  وارد انبار شد 

 در انبار کوچیک بودو باید خم میشدی تا وارد یسی 

 نیما داد زد . رفت تو و هیچ صداتی ازش در نیومد 

 سایم ...  -

ی ازش نشد . هر دو نگران به هم نگاه کردیم.   اما بازم خیی

 نور موبایلمو روشن کردمو انداختم داخل انبار .  
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دیم رو مله اش به سمتمون هر دو پرت شیهو با داد سامیار و ح

ن .   .. زمی 

یهو با داد سامیار و حمله اش به سمتمون هر دو پرت شدیم رو 

ن ...   زمی 

ون وبلند زد زیر خنده .نیما بلند شدو خودشو  سامیار اومد بی 

 تکوند و گفت 

 شوچن خییل مسخره ای بود سایم .  -

ن برو بی - ارش که مسخره از اینکه جنازه رو بردینو به من میگی 

 تر نبود 

 رو بردیم ؟جنازه 

 با این حرف سایم من و نیما هر دو به هم نگاه کردیم ! 

 رسمو کج کردمو از کنار پای سامیار تو انبارو نگاه کردم 

 به نظر خایل بود 

 نور موبایلمو انداختم داخل انبار 

 واقعا خایل بود 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

943 | P a g e  
 

 نیما با ترس زیر لب گفت 

 نیما با ترس زیر لب گفت 

 جنازه واقعا اینجا نیست  -

 همه با وحشت به هم نگاه کردیم 

امکان نداشت ... در انبار قفل بود ... کیس در انبارو نشکسته 

 بود ... این جنازه یهو کجا رفته بود ؟

 تی تی :::::::::: 

ن و آینه بزرگ و قدی برام آوردن   دخیی های دورم کنار رفیی

 اه کردم به خودم نگ

 باورم نمیشد این من هستم . 

ن با این تاج طالتی و موهای درست تو این لباس سفی د و پر چی 

 شده شبیه پرنسس های تو کارتون های بچگیم شده بودم 

 دستمو به صورتم زدم تا باور کنم واقعیم 
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 آرایش صورتم خییل مالیم بود اما صورتمو زیر و رو کرده بود 

ی که پشت رسم بود گفت   دخیی

ن بانو ؟ -  رایصن هستی 

 و بانو خطاب میکردن حس عجینی داشتم وقنی من

 اما کرسا گفته بود این جز قوانینه و من باید بهش عادت کنم 

 من معرفن 
ی

 حنی وقنی دخیی کم سنن به اسم سما رو برای ندیمگ

 کرد کیل مخالفت کردم 

 کرسا گفت جز قوانینه اما  

قوانینن که وقنی برام یگ یگ میگفت انقدر زیاد بود نصفشو 

 فراموش کردم 

ی که نظرمو پرسید گفتم رو به دخ  یی

 بله ... ممنون  -
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ینن بهم زد و با دخیی ها رسی    ع وسایلشون رو جمع  لبخند شی 

ون  ن بی 
 کردن و از اتاق رفیی

ی که شبیه من نبود   حاال من مونده بودم و اتاق خایل و دخیی

 دلم گرفت یهو 

 امروز روز عرویس من بود . 

 درسته تو دنیای کرسا و طبق رسوم اونا 

 نواده ... بدون خا اما من تنها بودم ... خییل تنها ... 

بوسه ای رو گردنم نشست و صدای کرسا تو گوشم پیچید که 

 گفت 

 تنها نیسنی ...  -

 کرسا ::::::::: 

 سینا و یایس رو فرستاده بودم تا خانواده تی رو بیارن . 

 درسته هیچ لزویم نداشت اونا حضور داشته باشن 

 کنه احساس تنهاتی کنه اما میدونستم تی مم
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فکر تو رسش این حدس منو تائید کردو از تصمیمم خوشحال 

 شدم ... همه تو حیاط قرص منتظر ما بودن 

فکر تو رسش این حدس منو تائید کردو از تصمیمم خوشحال 

 شدم ... همه تو حیاط قرص منتظر ما بودن 

  گردنشو که بوسیدم وسوسه شدم ادامه بدم

 مالیم بدنش مجذوبم میکرد عطر تنش و گرمای 

 از تو آینه به صورتش نگاه کردم 

 زیباتی مالیم تی با این آرایش هزار برابر شده بود 

 بوسه ای روی کتف لختش زدمو گفتم 

مت به مراسم  -  دلم نمیخواد بیی

 لبشو گزیدو آروم و با نفس های بریده لب زد 

 چرا ؟ -

قرار میگرفت  ز لمس من تحت تاثی  از اینکه انقدر رسی    ع ا

 خوشم یم اومد 



  .سسارا.ص و پرستو  _ماه خون 

947 | P a g e  
 

 حس میکردم گرمای بدنش هر لحظه داره بیشیی میشه 

محکم بغلش کردمو در حایل که گاز ریزی از گودی گردنش 

 میگرفتم لب زدم 

 چون زیادی خواستنن شدی ...  -

ون بده اما نتونست و گفت   نفسشو سیع کرد آروم بی 

 نیست ؟ کیس تو مراسم منتظر ما   -

 و دقیقا مشکل همینجاست چرا ...  -

دمو غیب شدیم   قبل از اینکه نتونم تی رو ت بغلم فرسی

 رو سن مراسم کنار هم ظاهر شدیمو دوباره آروم گفتم 

ه زودتر این مراسمو تموم کنیم و برگردیم  - جاتی که من بهیی

 میخوام... 

 رسچن روی گونه های تی با وجود آرایشش هم پیدا بود 

 خوتی بهم میداد  این خجالت های تی حس

 چشم چرخوندم تو جمعیت تا سینا و خانواده تی رو پیدا کنم 
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ی نبود   اما خیی

 خییل وقت بود سینا و یایس رفته بودن 

ن   االن باید حتما برمیگشیی

 شاید خانواده تی خونه نبودن 

 یا شاید حاضن نشدن بیان ! هرچند شک داشتم رو مورد دوم 

 ماکان اومد سمتمو گفت 

وع کنیم ؟قرب -  ان مراسم و رسی

 دوباره تو جمعیت گشتم و گفتم 

 سینا کجاست ؟ -

 اونم مثل من تو جمعیت نگاه کردو گفت 

 اطالع ندارم ... ندیدمشون ...  -

 نگاه کردو گفت تی نگرانبه من 

 سینا و یایس نیومدن ؟ چرا ؟ -
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 میان نگران نباش ...  -

ن   خیی نداشت اونارو کجا فرستادم اما مطمیی
بدم حضور اونا تی

 براش مهمه چون در واقع تنها آشنا های تی تو دنیای ما بودن 

 به ماکان گفتم کیم صیی کنیم 

ها  منو تی رو صندیل ها نشستیم و گروه رقص جدیدی از پری

 برای پر کردن وقت وارد فضای باز رو به روی ما شدن 

رقص های سننی پری ها برای تی خییل جذاب بود و از اینکه 

د خوشحال بودم لذ  ت مییی

 اما از طرفن نگرانیم برای سینا و یایس هر لحظه بیشیی میشد 

سیدم  اتفافی برای اونا افتاده باشه   مییی

 د ته دلم اما نگران خانواده تی بو 

 درسته محل رس ارسالن دست نخورده بود 

 اما من واقعا حس عجینی به اون جنگل داشتم 

 . حیس که نمیتونستم انکارش کنم 
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 ماکان دوباره اومد پیشم و گفت 

 ماکان دوباره اومد پیشم و  اینبار تو گوشم گفت 

وع کنیم تا به غروب نخوره مراسم  -  قربان باید زودتر رسی

 کالفه تو جمعیت نگاه کردمو گفتم 

 اون پرس باید بیاد  -

 کاری از من بر میاد ؟  -

ا خودم نمیدونستم ماکان رو هم بفرستم دنبال سینا و یایس ی

 برم 

سیدم ماکان رو هم بفرستم مثل اونا غیب شه   مییی

 کالفه دسنی تو موهام کشیدمو گفتم 

 یکم دیگه صیی میکنیم اگه نیومدن ...  -

 ادامه جمله ام رو نگفتم 

ن جمعیت دیدم   چون سینا و یایس رو بی 

ی از خانواده تی کنار اونا نبود   اما خیی
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 گراتن بود از وحشت و ن از اون مهم تر ... صورت هر دو پر 

ن جمعیت با من چشم تو چشم شد  سینا از بی 

 با رس بهش اشاره کردم بیاد سمت قرص 

ن جمعیت یا جلو تی با اونا صحبت کنم   نمیخواستم بی 

 سینا متوجه منظورم شدو رس تکون داد

 بلند شدمو  تو گوش تی گفتم 

 عینی نداره چند لحظه تنهات بذارم ؟ -

 دوست داره بگه نه . میدونستم  مضطرب نگاهم کرد 

 اما با تی مییل رس تکون دادو من غیب شدم 

 تی تی :::::::::: 

 یه جمعیت غریبه رو به روم بود و من تنها بودم 

 حاال واقعا تنها بودم 

 کرسا که گفت تنهات نمیذارم هم رفته بود 
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نه  ن  حس میکردم قلبم تو گلوم می 

 اما جدا از این حس ... 

 اتی بدی کل وجودمو گرفته بود یه غم و تنه

 از اون مدل غم های غروب جمعه ای

 ... 
ی

 از اون حس های آخرین روز تعطیالت عید تو بچگ

ن روز مدرسه وقنی مامان منو گذاشت و رفت   یا ... یا حس اولی 

 مامان ... 

 با فکر به مامان یهو دلم گرم شد 

 چقدر دلتنگش بودم 

 .. چقدر جاش خایل بود . 

 ه مامان زنده بود چ  بهم میگفت با انتخاب کرسا ! واقعا اگ

ن مادر من و مادر کرسا بود .   واقعا چه ارتبایط بی 

 چقدر سوال تی جواب داشتم 
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 ناخداگاه چشک خام پر اشک شد 

 اما نمیخواستم ضعف نشون بدم 

 چندتا نفس عیمق کشیدم تا خودمو جمع و جور کنم 

 د نگاهم تو جمعیت چرخید و رویایس خشک ش

اون وسط بود ... اما نه خوشحال ... بلکه کامال گرفته و با 

 چشم هاتی که انگار اشگ بود 

 با هم چشم تو چشم شدیم 

 اما هیچ عکس و العمیل نشون نداد 

 م ؟! چرا اینجوری بود ؟! چرا نمیاومد پیش

 کرسا :::::::: 

 انگار آب یخ ریخته بودن رو رسم ... تمام وجودم یخ کرده بود 

ن اتفافی افتاده چطو  ر ! چطور باید به تی میگفتم ؟!چطور چنی 

 بود ! چطور ممکن بود ! 
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سینا گفت تمام افراد دهکده تی ... مرده بودن ... همه ... 

 همه... 

 سینا با صداتی که میلرزید گفت 

همه خونه ها خایل بود ... همه جا پر از جنازه هاتی بود که  -

 هیچ خوتن تو بدنشون نبود ... 

 ودت جنازه  پدر و برادر های تی رو دیدی ؟خ -

 امیدار بودم بگه نه 

 اما سینا رس تکون داد و گفت 

 آره ... تو خونه  تی ... هر سه تا ...  -

ن   دستام گرفتم رسمو بی 

 این یه کابوسه ... یه کابوس وحشتناک ... 

 با صدای ماکان برگشتم سمتش که گفت 

ن  -  قربان ... همه منتظر شما هسیی

 به سینا نگاه کردم 
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ن ...  باید چکار میکردم ... اونا که دیگه مرده بودن و برنمیگشیی

 نمیشد این مراسم بزرگ رو نصفه رها کنم . 

ن گفتم   برای همی 

ی نمیگم به تی تا بعد از مراسم اصیل ... ا - ن  الن چی 

 سینا رس تکون دادو گفت 

ن ...  -  هر جور صالح میدونی 

 رو به ماکان گفتم 

ن ... خییل زود باید بخش اصیل هم - وع کنی  ه چ  رو رسی    ع رسی

 تموم شه 

 اتفافی افتاده قربان ؟ -

 آره ... یه اتفاق بد ... خییل بد ...  -

 تی تی :::::::::: 

ن جمعیت گم شده بود و  دیگه داشتم نگران میشدم . یایس بی 

ی نبود...   از کرسا خیی
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شتم که کرسا کنارم نکنه اتفافی افتاده باشه ...  دنبال ماکان گ

 ظاهر شد . رو کردم بهش اما با دیدن صورتش شوکه شدم 

 چنان صورت کرسا داغون بود که وحشت کردم 

 با ترس پرسیدم 

 کرسا ... چ  شده ؟   -

 سیع کرد لبخند بزنه ام لبخندش شبیه دهن کچی بود

 دستمو گرفتو گفت

وع کنیم هیچ  ..  - ه رسی  . همه منتظرن ... بهیی

 و همراهش روی جایگاه مخصوص ایستادم بلند شدم

 اما میدونستم یه مشکیل پیش اومده 

 با نگراتن و زیر لب پرسیدم 

یش شده ؟ مشکیل پیش اومده ؟  - ن  کیس چی 

 کرسا بدون جواب دادن به سوالم گفت 

-  . ن  آروم تی ... همه دارن به ما نگاه میکین
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 رفش اضطرابم بیشیی شد با این ح

بود اما دلم آشوب بود. حس بدی داشتم.  واقعا نگاه همه رو ما 

 ترس نگراتن . غم . 

لباس های طالتی و خایص  مرد میانسایل رو به روی ما ایستاد. 

 تنش بود و با لبخند به منو کرسا نگاه کردو گفت 

ن سالها منتظر این پیوند بود . پیوندی پر از ع - شق این رسزمی 

 ، امید و شادی ... 

 انگار ازم دور تر میشد  هر لحظهشادی !!! چرا 

مضطرب به کرسا نگاه کردمو زیر لب خواستم بگم چه حال 

 عجینی دارم که از ذهنم خوندو آروم گفت 

 تحمل کن تا این مراسم تموم شه تی ...  -

 تحمل کنم ؟ چیو ؟ نگران تر شده بودم 

ن عجینی که برام  وع کرد به خوندن میی مرد میانسال کنارمون رسی

 آشنا نبود 
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وع به  باد  وع به وزیدن کردوحس کردم باد دور ما رسی مالییم رسی

 چرخیدن کرد 

 کرسا منو محکم تو بغلش گرفت 

 باد دورمون انقدر شدید شد که دیگه اطرافیانو نمیدیدیم 

 اگاه رسمو رو سینه کرسا گذاشتم ناخد

 آغوش کرسا همیشه بهم آرامش میداد 

 اما اینبار اضطراب درونیمو کم نمیکرد 

 مرد میان سال بلند و بلند تر شد صدای 

وع به  هم زمان دورمون صدای طبل و آهنگ شاد و عجینی رسی

ن کرد   نواخیی

 با وجود شاد بودن آهنگ اما من حالم انگار بدتر میشد 

 دلم میپیچید 

 شاید اضطراب این مراسم بود 

 کرسا تو گوشم گفت 
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 آروم تی ... االن تموم میشه ...  -

 ع شد صدای اونمرد یهو قط

 باد دورمون محو شد 

ی بود نه از جمعیت اما رو   به رومون حاال نه از اون مرد خیی

ن بودیم .  ار بزرگ و سیی ن
 تو یه چمین

ار بود  ن  هیچکیس دورمون نبود و تا دور دست ها فقط چمین

و  ن  نوازش میکرد نسیم مالیم چمن های سیی

 یه سنگ بزرگ رو به رومون بود 

 به سمت سنگ رفتیم . کرسا همراهیم کردو با هم 

 بود 
ی

 مثل یه تخت خواب سنگ

پری های بالداری که و    دور تا دورش طرح گل و پیچک داشت

دن  ن گل هاتی رو به سمت تخت مییی  داشیی

 با حرف کرسا جا خوردم که گفت 

 دراز بکش تی ...  -
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 اینجا ؟  -

 با تکون رس گفت آره ... 

 با تکون رس گفت آره ... 

 یم ؟ باید چکار کن -

... نگران نباش ... هیچ کیس جز من و تو اینجا  دراز بکش تی  -

 نیست ... 

 متوجه منظورش نشدم ... 

 اما دراز کشیدم رو سنگ ... 

 کرسا کنارم ایستادو آروم موهامو نوازش کرد 

لباس مراسیم که تنم بود با بند های خایص از جلو بسته شده 

 بود 

 کرسا خم شدو نرم لبمو بوسید 

 د های جلو لباسو آروم باز کرد بن

 دستشو گرفتمو با نگراتن گفتم 
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 میخوای چکار کنن کرسا ؟ -

 گونه ام رو  بوسیدو گفت 

 گونه ام رو  بوسیدو گفت 

 این مراسمو تموم کنم ...  -

سم کرسا کتف لخت شده  ی بی  ن قبل از اینکه بخوام دوباره چی 

 ام رو بوسیدو گاز گرفت 

 ار درد ناک بود ... اما برخالف همیشه اینب

 خییل دردناک ... 

 در حدی که تی اختیار جیغ کشیدم 

 انگار تو یه کابوس بودم . 

 کرسا بدون مکیدن خون کتفم رسشو عقب کشید

 سمت دیگه کتفمو گاز گرفت 

 دوباره جیغ کشیدمو کرسا رسشو عقب کشید 

 با ترس و درد نگاهش کردم 
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 خون لب هاشو پاک کردو آروم گفت 

 گه آخرشه ... دی -

 خون لب هاشو پاک کردو آروم گفت 

 دیگه آخرشه ...  -

 اینبار رو رگ گردنم خم شد ... 

 کرسا :::::::::: 

 از درد تی ناراحت بودم ... 

رد روچ که بعد این مراسم با فهمیدن خیی اما این درد در برابر د

 مرگ پدر و برادر هاش میشنید به حساب نیم اومد 

هم روی این سنگ یگ میشدیم و هم زمان من  در اصل باید با 

 سه نشون رو بدنش میکاشتم 

ایط نمیتونستم این کارو کنم   اما تو این رسی

اش نیمتونستم وقنی جنازه پدر و برادر های تی رو زمینه باه

 بخوابم ... 
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 اما مجبور بودم این مراسمو تموم کنم 

 موهای تی رو نوازش کردم

 از گردنش جدا شدم 

یخت هر سه ز   خم تی باز بودو خون رسخش آروم رو سنگ می 

 سنگ رسخ شدو گل های رز دور سنگ نرم نرم زنده شدن 

 عقب ایستادم

ها و رزهای رسچن که از دور سنگ زنده میشدنو دور  کبه پیچ 

 تی میپیچیدن نگاه کردم 

وع به جادو تی کردن   پری های کوچیک به پرواز در اومدن رسی

 دنیای ما میشد ... حاال تی ... بخیسی از 

 حاال اون کامالمال من میشد ... 

ی که مدت ها بود منتظرش بودم ...  ن  چی 

 تم پیشونیشو بوسیدمو کنار گوشش گف
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از این لحظه به بعد ... تو ... یگ مثل منن ... یه خوناشام ...  -

یه گرگینه ... یه پری ... یه موجود قدرتمند ... یه جفت جدا 

 نشدتن ... 

 ::::: تی تی :::: 

 صدای کرسا تو رسم پیچید 

  گرم بود و قدرتمند ... 

ن و رز های رسخ به رنگ خون گرفته  دور تا دورم پیچک های سیی

  بود 

پری های ریزی که پرواز میکردنو پودر هاتی جادوتی که دورم 

ن  یخیی  می 

 چشم هام ناخداگاه بسته شد 

 تو رسم غوغا بود ... 

ی زیر پوستم در حرکت بود  ن  .  انگار چی 

 مثل یه نفس عمیق و تازه کل وجودم تازه شد .  

 انگار تو یه دریای قدرت شناور شدم 
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 نفسعمیقی کشیدمو چشم هامو باز کردم 

ی بود نه پیچک و رز ! پحاال نه از اون   ری ها خیی

 حاال دوباره رو به رو کرسا بودم ... 

ن جمعیت ....   بی 

 همونجاتی که اول بودیم 

 ن با شادی گفت مرد میان سال کنارمو 

 مفتخرم پیوند ابدی شما رو اعالم کنم ...  -

ن با این حرفش طبل ها   دوباره نواخیی

 آهنگ شاد بلند شد 

وع به پایکوتی کردن 
 مردم رسی

 کرسا آروم خم شدو لب هامو بوسید 

 دست و هورای جمعیت به آسمون کشید 

 اما قبل از اینکه کرسا ازم جدا شه همه جا ساکت شد 
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 هم جدا شدیم آروم از 

 تو اتاق بودیم 

 انتظار داشتم تو اتاق خوابمون باشیم 

 کار کرسا ظاهر شدیم   اما تو اتاق

 یایس و سینا با حضور ما بلند شدن 

چشم های یایس خیس اشک بود و چشم های سینا هم رسخ 

 بود 

 دلم از ترس پیچیدو با وحشت گفتم 

ن چ  شده ؟ -  تروخدا بگی 

 نی گفت کرسا آروم و با ناراح

 تی ... اتفافی که افتاده تو دنیای شماست  -

سم  سیدم بی 
وع به لرزیدن کرد اما مییی با این حرف کرسا بدنم رسی

 چ  شده 

ی که قراره بشنوم ...  ن سیدم از چی 
 مییی
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 سینا با صدای گرفته گفت 

 ما رفتیم برای مراسم ازدواجت پدر و برادر هاتو  بیاریم ...  -

ن کرسا و سی  و یایس زد زیر گریه ...  نا چرخید نگاهم بی 

 تنم یخ شد ... 

 نه ... نه ... بهش فکر نکن تی .. برای کیس اتفافی نیفتاده ... 

 بازو کرسا رو گرفتمو بریده بریده پرسیدم 

یشون شده ؟ - ن  بابام اینا چی 

 همه سکوت کردنو یایس به سمت در رفت 

 یخ زده بودم 

ن   انداخت به سینا نگاه مردم اما رسشو پائی 

 به کرسا نگاره کردم ... نکنه ... نکنه اونا ... 

م   حنی اسم مردن هم نمیتونستم بیی

 کرسا آروم رس تکون داد ... نه ... نگو ذهنمو خوندی کرسا ... 
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 نگو ... نگو اونا ... 

ی نفهمیدم  ن  چشم هام سیاه شد و دیگه چی 

 کرسا ::::::::: 

 بغلم از حال رفته بود  تی تو 

ونسته بودیم به زبون بیاریم برای پدر و برادر هاش هیچکدوم نت

 چه اتفافی افتاده 

 فقط تونستم فکر تو ذهنشو تائید کنم 

 سینا هم به سمت در رفت و بدون حرفن منو با تی تنها گذاشت. 

 تی رو روی کاناپه گذاشتمو موهاشو بوسیدم 

ن لب هاش ریختم   چند قطره از خونمو بی 

احت فتیم دنیای اونا ...  وقنی نبود برای اسیی  ... باید می 
 تی

 باید دلییل این قتل عام رو پیدا میکردیم 

 آروم چشم هاشو باز کرد 

 . چند بار پلک زد و نگاهم کرد 
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 ش رو نداشتم . روی نگاه کردن تو چشم های معصوم

 اشک تو چشم هاش حلقه زدو با بغض گفت 

 بگو اونا زنده ان کرسا  -

ن انداختم نگاهمو ازش گرفتمو رسمو   پائی 

 تو سکوت هق هق آرویم کرد

 با صداتی که به زور شنیده میشد گفت 

 چ  شده ... چرا کرسا ؟ -

ه ... هنوز هیچ  نمیدونیم ...  -  باید بریم ببینیم چه خیی

 با امید نشست رو مبلو گفت 

 شاید زنده باشن ...  -

م . اما نمیخاستم امید الیک بدم ن بیی  نمیتونستم امیدشو از بی 

ن فقط گفتم   برای همی 

 داری بریم ؟ -
ی

 آمادگ

 رس تکون داد . اشک هاشو پاک کردو بلند شد 
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 بغلش کردمو تنشو نفس عمیق کشیدم 

 بدون مکث غیب شدم 

 ظاهر شدیم . تو جنگل با فاصله از خونه تی 

ه شدیم   رو از خودم جدا نکردم و به خونه اونا خی 
 تی

نه دود غلییطن خارج چراغ خونه روشن بود و از دود کش خو 

 میشد 

 تی آروم گفت 

یم ؟ -  نمی 

 صیی کن ...  -

ی تو هوا بود که نمیتونستم بگم چیه .  ن  یه چی 

 جادو یا طلسم ! 

ی بود طب ن  ییع نبود هر چی 

 دقیق تر به خونه و اطرافش نگاه کردم 

 طبق حرف سینا جسد ها باید ... 
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 یهو در خونه باز شد و پدر تی از خونه خارج شد 

 کشید و منم حساتی شوکه شدم تی 
 تقریبا هینن

 من فکر سینارو چک کرده بودم 

 به من دروغ نگفته بود ... 

 ان کرسا ... اما چطور ممکنه ؟تی با ذوق گفت اونا زنده 

خواست از بغلم جدا شه و بره سمت خونه که محکم تو بغلم 

 گرفتمش و گفتم 

 صیی کن تی ...  -

 چ  ؟ چرا ؟ -

ی درست - ن  نیست  یه چی 

 به زور از بغلم جدا شدو گفت 

ن  - چ  درست نیست کرسا ؟ این که خانواده ام زنده هسیی

 درست نیست ؟ 
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اینو گفتو خواست بره که بازوش رو گرفتمو در حایل که 

 میکشیدمش سمت خودم جدی گفتم 

 گفتم صیی کن ...   -

ی بگه   ن  که آروم گفتم تی خواست چی 

ی تو هواست ... حسش می - ن ؟یه چی   کنم ... تو حس نمیکنن تی

 تی تی ::::::: 

خونه شد  ن ه به بابا بودم که وارد آشی   خی 

ن و داشت  از در باز خونه تورج پیدا بود که لم داده بود رو زمی 

 روزنامه میخوند 

 همه چ  خونه عادی بود 

ن اونا مردن ؟  چرا پس به من گفیی

 نمیخواستم به این حرف فکر کنم 

 کرسا آروم گفت 

ی تو هواست ... حسش میکنم ... تو حس نمیه چ - ن ؟ی   یکنن تی
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 گفتم 
ی

 با کالفگ

ی حس نمیکنم کرسا ... میخوام برم پیش بابا  - ن نه ... من چی 

 اینا ... 

اما کرسا همچنان منو نگه داشته بود و دقیق به خونه ما نگاه 

 میکرد 

 ازش ناراحت بودم 

شه این رفتار حاال که اونا زنده بودن به جای اینکه خوشحال با

 عجیبو داشت ... نکنه ... 

 صدای کرسا افکارمو جمع کردم که عصباتن گفت  با 

این چه فکریه میکنن تی ... مسلما اگه اونا زنده باشن من  -

 خوشحالم ... اما ... 

 یهو ساکت شد 

 خواستم بگم اما چ  که کرسا زیر لب گفت 

 داره شدید تر میشه ... یگ داره نزدیک میشه  -

 نو گفتو منو تو بغلش کشیدو غیب شدیم ای
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 سمت دیگه خونه ظاهر شدیم 

 نمیفهمیدم کرسا داره چکار میکنه و مشکلش چیه 

 کرسا باز هم فکرمو خوندو گفت 

همه خونشون  تی ... سینا گفت کل مردم دهکده شما مردن .  -

اونا خارج شده بود . من ذهنشو چک کردم . سینا دروغ  از بدن

 نگفته بود 

 ا این حرف کرسا تنم یخ زد . ب

 یعنن چ  اینا یعنن ... 

یو تو هوا  - ن  ... تمرکز کن ... چی 
منم میخوام همینو بفهمم تی

 حس نمیکنن ؟

 تمرکز کنم ؟ 

 نمیتونستم تمرکز کنم 

 همه فکرم پیش بابا اینا بود 

ن مهم نیست ؟   اونا االن زنده ان ... مگه همی 
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 فتکرسا یهو منو چرخوند سمت خودشو گ

 دخیی ... میدوتن ممکنه اونا ... تی ... این چه فکریه میکنن  -

 با صدای قدم هاتی که به سمتمون یم اومد کرسا ساکت شد 

 هر دو برگشتیم سمت صدا 

فت تیام بود    که به سمت خونه می 

 هر دو بهش نگاه کردیم همه چ  عادی بود 

 راه رفتنش ... صورتش ... چشم هاش ... 

 ی بود زیر لب گفتم تیام خییل عاد

ن اون خییل عادیه ... کرسا ... ب  -  بی 

 اما قبل از اینکه حرفم تموم شه کرسا به تیام حمله کرد 

ن استخونای گردن تیام تو فضا  گردنشو پیجوندو صدای شکسیی

 پیچید 

ن دوئیدم   جیغ زدمو به سمت جسم تی جون تیام رو زمی 

 چکار کرد ... 
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 کرسا چکار کرد ... 

 ه شده بود ... کرسا دیوون

 اما قبل از اینکه من به تیام برسم تیام رسشو تکون داد 

ن بلند شد .   گردنش جا افتاد و از رو زمی 

 شوکه تو یه قدیم تیام ایستادم 

 اما این چطور ممکن بود ؟

 تیام به اطراف نگاه کرد 

 حاال چشم هاش به وضوح  رسخ شده بود 

 رگشت چند بار پلک زدو چشم هاش به حالت عادی ب

 مثل کیس که خواب باشه و از خواب پریده باشه 

 شوکه به اطراف نگاه کردو به سمت خونه رفت 

 همه چ  بیش از حد عجیب بود 

ن تیام کرسا آروم گفت   با رفیی
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 دیدی ... اونا تبدیل به خوناشام شدن  -

 خوناشام ؟

 فقط به کرسا نگاه میکردم 

 اما اون به خونمون نگاه میکردو گفت 

اال باید ببینیم هنوز شخصیت و هویت قبل رو دارن یا ... ح -

 یا به کل تغیی  کردن 

 اینو گفت و به سمت خونه ما رفت 

کرسا برگشت سمتمو .  خشکم زده بودو شوکه ایستاده بودم 

 گفت 

 نمیای ؟ -

 با تکون رس گفتم نه 

 کرسا برگشت پیشم . بازوهامو گرفتو گفت 

 ؟تی ... میخوای برگردی قرص  -

 با تکون رس گفتم آره 
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ی که دیدم . برام قابل درک  ن حالم بد بود . باورم نمیشد چی 

خونه  ن نبود. پشت رس کرسا بابا رو دیدم که با قابلمه غذا از آشی 

 خارج شد... 

 همه چ  خییل عادی و طبییع بود 

 فافی نیفتاده انگار هیچ ات

 کرسا بغلم کردو گفت 

ه - مت قرص ... بهیی احت کنن  باشه ... مییی  اسیی

 چشم هام پر از اشک شدو رس تکون دادم

 آره ... باید میخوابیدم ... خییل زیاد ... خییل عمیق ... 

 کرسا ::::::::: 

 تی رو رو تخت گذاشتمو بوسیه ای رو پیشونیش زدم 

 بهیی بود بخوابه 

 شار اومده بود خییل بهش ف

ون رفتم و یایس رو صدا کردم   از اتاق بی 
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 سینا اومدن پیشم  خییل زود با 

 قضیه ور برای هر دو تعریف کردم . شوکه شده بودن 

 از هر دو خواستم فعال این اخبار جاتی بروز نکنه 

 قرار شد یایس پیش تی بمونه و با سینا برگشتیم دنیای تی 

 اول خونه اونارو چک کردیم 

 همه چ  کامال عادی بود 

 معمویل 
ی

 یه رسی آدم عادی در حال زندگ

 ک خونه های روستارو چک کردیم تک ت

 همه همینجوری بودن 

 برای اطمینان چند نفر دیگه رو هم با پیچوندن گردن کشتیم 

ی نشده باشه  ن ن و انگار که چی 
اما همه به حالت عادی برگشیی

ن   رفیی

چطور ممکن بود یه دهکده اول کشته شن بعد همه تبدیل به 

 خوناشام بشن ؟
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 رو به سینا گفتم 

ی رو چک کنم با من بی - ن  ا باید یه چی 

سینا رس تکون دادو با هم به جاتی که رس ارسالن رو دفن کرده 

 بودم برگشتیم 

دم اونجا نبود همونطو  ن  ر که حدس می 

ن گل آلود جنگل شده  ن که از جاده وارد زمی  رد چرخ های ماشی 

ن افتاده بود   بود رو زمی 

 و سه تا رد کفش ... 

 سینا اطرافو نگاه کردو گفت  

 یعنن همدست داشته که اومده رسش رو بردن ؟ -

 نمیدونم ... شاید ...  -

 بدنش کجاست ؟ -

ه بریم اونجا رو هم چک کنیم . تو دره انداخته بودم  -  .. بهیی

 با سینا به سمت دره رفتیم 
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وع کردیم   از باالی دره رسی

ی از جنازه ارسالن نبود   اما هیچ خیی

یه کلبه قدینی وسط دره  در عوض جنازه سه تا پرس جوون کنار 

 بود

این سه تا واقعا مرده بودن و مگس هاتی که باالی رس جنازه ها 

 بود نشون میداد خییل وقته از مرگ اونا میگذره 

ون کشیده شده بود   هر سه خون بدنشون کامال بی 

 سینا گفت 

مردم روستا هم اینجوری مرده بودن ... یعنن این سه تا هم  -

 برمیگردن 

 ی باال انداختم و گفتم سونه ا

ر نکنم ... این جنازه ها عالئم الزمو ندارن ... اینا واقعا فک -

 مردن ... 

 دور خونه چرخیدمو کنار انبار پشت خونه خشکم زد 

ی که داخل کلبه میدیدم باور کردتن نبود  ن  چی 
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 ارسالن کف انبار رو کاه و علوفه خشک شده خوابیده بود 

 د لباس هاش پاره و خوتن بو 

ی بگه که به ارسالن که پشت رسم اومده بو سینا   ن د خواست چی 

 اشاره کردم 

 اونم مثل من شوکه ایستاد

 درسته مارو نمیدید و نباید هم میشنید 

 اما چون اون رو جادو مسلط بود نباید تی احتیایط میکردیم 

ن بهش اشاره کردم بریم عقب تر   برای همی 

ی خونه رسوندیمو  بهر دو خودمونو به فاصله بیش از صد  میی

 ت سینا گف

ن بره  -  تا فرصت هست باید از بی 

قبلش باید ذهنشو بخونم . باید بفهمیم چه بالتی رس مردم  -

 روستای تی اومده 

چه فرفی داره چه اتفافی باشه ؟ باید اونارو نابود کنیم در هر  -

 صورت 
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 شاید حق با سینا بود 

 م اما بخاطر تی نمیتونستم تالشم رو نکن

ن پیشونیمو دست کشیدمو گفتم   برای همی 

 شاید بشه جلو نابودی اونارو گرفت ...  -

 اما ...  -

 نذاشتم حرفن بزنه و گفتم 

ه رو کارمون تمرکز کنیم تصمیم راجب دهکده باشه  - فعال بهیی

 ...  برای بعد ... دیگه نمیخوام اینبار هم زنده شه و برگرده

 تی تی ::::::::::: 

 هامو باز کردم به سخنی چشم 

ن بود و  هنوز دلم خواب میخواست  اما حس رسم سنگی 

سید بیدارم کرده بود .   عصبانینی که از کرسا به من می 

 سیع کردم از جام بلند شم 

 اما صدای آشنای یایس رو شنیدم که گفت 
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 بخواب تی تی ... بخواب ...  -

 دستور بودم . دوباره چشم هامو بستمانگار منتظر این 

 ار به جای یه رویای سفید پشت پلک هام بابا بود و کرسا اینب

 کرسا ::::::: 

ی که تو ذهن ارسالن خوندم وجودم پر از خشم و نفرت  ن از چی 

 شد. 

 نفرتی که حاال هزار برابر بیشیی از قبل بود

 اما االن میدونستم چطور تونسته بود زنده شه 

ون کلبه مال سه احمقی بود که ب اعث زنده اون جنازه های بی 

 شدن ارسالن شدن 

 اونا جاتی که رس ارسالنو دفن کردم کندن . 

ن دست از  درست وقنی چند میلیمیی با رس ارسالن فاصله داشیی

ن و اینجوری رس آزاد شده ارسالن زودتر  از اونا  کندن برداشیی

 خودشو به ارسالن رسوند 

سیدم اتفاق بیفته اتفاق افتاد ی که مییی ن  دقیقا چی 
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 د اما اینبار گرسنه تر از همیشه ... اون زنده ش

ن قرباتن های ارسالن بودن   این سه نفر اولی 

 اما برای ارسالن کافن نبودن 

به دهکده برگشت و تمام اهایل دهکده رو سالچن کرد تا سی  

 شه 

 ز اون هم برگشت به همینجا بعد ا

ن این سه نفر و افراد دهکده نبود  ن کشیی  هیچ تفاوتی بی 

 گندیدن ... ه شدن و این سه نفر  اما اونا زند

 باید میفهمیدیم چرا ... 

 اما قبلش باید برای همیشه ارسالن نابود میشد 

 ارسالتن که تو رسش اسی  کردن تی بود 

 فکری که تا ابد در حرستش یم موند 

با رس به سینا اشاره کردمو هر دو هم زمان خنجر هاتی که همراه 

 دیم داشتیم رو تو گردن ارسالن فرو کر 
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 از خواب بیدار شد 

 اما دیگه دیر شده بود 

 رسش از تنش جدا شدو به عقب پرت شد 

ن اکتفا نکردم   اما اینبار به همی 

ن کرد دستمو رو قلبش گذاشتمو  وع به آتیش گرفیی  جسمش رسی

 سینا رس ارسالن رو گرفتو گفت 

 اینو هم میسوزونیم ؟ -

 گفتم با رس گفتم آره و به جسم ارسالن اشاره کردمو  

یم رساغ اون  -  شه ...  بعد می 
 اول این خاکسیی

 تی تی :::::::: 

 با بوسه داغن رو پیشونیم بیدار شدم 

 اتاق تاریک بودو هیچ نوری از پنجره نیم اومد 

چندبار پلک زدم تا تو تاریگ چشم های آتی کرسا رو تونستم 

 واضح ببینم 
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 لیخندی بهم زدو گفت 

 قعا نابود کردیم ارسالنو اینبار دیگه وا -

 از روم کنار رفتو منم آروم نشستم رو تخت 

 چطوری ؟ -

ش کردیم ...  -  خاکسیی

 اوه ...  -

ایط تونسته بود زنده شد   باورم نمیشد ارسالن با اون رسی

 کاش از اول این کارو میکردیم 

 قبل از اینکه بابام اینا ... 

 با این فکر شوکهبه کرسا نگاه کردم. 

 و خودش گفت ذهنمو خونده بود

ردم سه اشتباه از من بود ... باید اینکار میکردم ... فکر نمیک -

ون بکشن   تا پرس احمق بیان و کله ارسالنو از زیر اونهمه خاک بی 
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میخواستم بگم مقرص تو نبودی ... اما بفض راه گلومو بسته 

 بود ... فقط آروم گفتم 

 بابام اینا چ  شدن؟ -

 فت کرسا نفس خسته ای کشیدو گ

ن اومدم اینجا ...  -  برای همی 

 منظورت چیه ؟ -

تی ... من ذهن ارسالن رو خوندم ... اون مردم روستای شمارو  -

 جادو نکرده 

 پس ... پس چطوری اونا ...  -

 کرسا حرف ناتماممو تمام کردو گفت 

اونا خوناشام شدن ... خوناشام واقیع ... اما ارسالن فقط  -

ن ... خون اونارو خورد ... ان  قدر خورد تا بمی 

 ما درک نمیکردم حرف های کرسا رو میفهمیدم ا

 کرسا ادامه داد 
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اونارو کشت ... مثل اون سه تا پرسی که پیداش کردن ... اما  -

 مردم روستای تو نمردن ... 

 چرا ؟ -

یه که میخوام با هم بریم و بفهمیم  - ن  این چی 

 اینو گفتو بلند شد 

 بلند شدم  دستشو به سمتم گرفتو منم

 یعنن ارسالن مردم منو کشت ... 

 ا زنده شدن ... اما اون

 اینبار بصورت خوناشام ؟! 

 کرسا به فکر تو رسم رس تکون دادو منو کشید تو بغلش 

 چند ثانیه بعد رو ایوون خونه ما بودیم 

 برق اتاق اصیل روشن بود 

 از پشن شیشه نگاه کردم 

 ن همه عادی در حال تلویزیون دیدن بود
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 کرسا آروم گفت 

 ه کنم ... آروم باش تی ... اگه الزم شد بهشون حمل -

 با این حرف کرسا شوکه بهش نگاه کردم 

ی بگم تقه ای به در زدو در رو باز کرد  ن  اما قبل از اینکه من چی 

ن سمت در و شوکه به من و کرسا نگاه کردن  هر سه برگشیی

تغیی  کنه و آماده بودم هر لحظه چشم هاشون مثل فیلم ها 

ن   به سمتم حمله کین

 اما هر سه خییل عادی نشسته بودن و بابا گفت 

ی شده ؟ - ن  تی تی ... کرسا ... چی 

 کرسا نفس عمیقی کشیدو گفت 

 آره ...  -

 تیام و تورج که لم داده بودن صاف نشستنو بابا دوباره پرسید 

 چ  شده ؟ نمیخواین بیاین داخل ؟ -
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ون آور به کرسا نگاه کردم که آرو  دو م مچ دستشو از لباسش بی 

 با دندونش خرایسی رو مچ دستش ایجاد کرد 

 تنم از ترس مور مور میشد 

 به خوتن که از مچ دست کرسا خارج میشد نگاه کردم 

 به بابا اینا نگاه کردم 

ی تو  ن متعجب به ما نگاه میکردنو هیچ تغیی  اونا فقط داشیی

 ظاهرشون ایجاد نشده بود . 

 ا تردید گفتم زیر لب و ب

ی نکردن .  -  اونا تغیی 

 کرسا رو خراش دستشو با انگشتش لمس کردو گفت 

ن  -  خوبه ... بهخون ما حساس نیسیی

 بابا بلند شدو گفت 

ه ؟ -  هیچ معلومه اینجا چه خیی

 و به بابا کردو گفت کرسا ر 
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 میشه چند لحظه یگ از شما با ما بیاد ؟ -

ی  نمیدونستم میخواد کرسا چکار کنه ن اما قبل از اینکه بابا چی 

 بگه تورج گفت 

ی بگه تورج گفت  ن  قبل از اینکه بابا چی 

 من میام ...  -

 بلند شدو به سمتمون اومد . 

 کرسا منو کشید تو بغلشو دست تورج رو گرفت 

هر سه غیب شدیم و لحظیه بعد تو خیابون تاریک و خلوتی 

 ظاهر شدیم 

 تورج زودتر از من پرسید 

 کجاست ... اینجا   -

اما قبل از اینکه جمله اش تموم شه در یگ از مغازه های رو به 

 تعطییل باز شدو مردی خارج شد 

ن بکشه به سمت کرکره رفت تا اون  و پائی 
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ن لحظه صورت تورج یهو تغیی  کرد   اما تو همی 

 چشم هاش رسخ شد 

ون زد و رگ های ص   رتش بی 

و به سمت اون  دندونای بلند شده نیششو لحظه ای نشون داد 

 مرد حمله ور شد 

 کرسا به موقع تورج رو گرفتو غیب شدن 

 من موندم وسط یه خیابون خایل 

تنهاتی فکر کنم دست کرسا دور کمرم اما قبل از اینکه بخوام به 

 نشست 

 تو گوشم گفت 

 فکر کردی جا موندی ؟  -

 لحظه بعد وسط خونه و رو به رو بابا اینا بودیم 

 اده بود تورج شوکه ایست

 حاال صورتش عادی شده بود 
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 کرسا رو به تورج شوکه گفت 

 حسش کردی ؟ آره ؟ اون تب خون بود ...  -

 تب خون ؟  -

 کرسا رس تکون دادو گفت ،  اینو بابا با شوک پرسید 

ن  - ن برای همی  آره ... تب خون ... اینجا همه مثل هم هستی 

ر برین تا همه همه چ  عادیه ... اما کافیه به نزدیک ترین شه

 چ  زیر و رو بشه 

 تورج با ترس گفت 

چرا ؟ چرا اینجوری شدم ؟ من ... من میخواستم اون مردو  -

م و ...   گاز بگی 

اخم . الش بودم انگار من جواب سو . با شوک به من نگاه کرد 

 هاش تو هم رفتو گفت 

 تو کاری با من کردی تی تی ؟  -

 کرسا زودتر از من جواب داد 
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 به تی تی نداره ... امروز ارسالن به شما حمله کرد و همه ربیط -

 شما رو کشت 

 اینو گفتو مکث کرد . بابا و بقیه به هم نگاه کردن 

 تیام بلند شدو گفت

ه ؟ چرا در  - ن چ  شده ؟اینجا چه خیی نی  ن  ست حرف نمی 

 کرسا گفت 

ارسالن به شما حمله کرد ... کل مردم روستارو کشت ... خون  -

 رو خوردو جسد های همتون کل روستا پخش بود همتون 

ی بگه که کرسا رسی    ع گفت  ن  بابا خواست چی 

 بذارین حرفم تموم شه ...  -

 بابا رس تکون دادو کرسا ادامه داد

وضعیت دیدن و اومدن بهم خیی دادن .  افرادم شمارو تو این -

ن ...  در ویل وقنی ما برگشتیم دیدیم شما همه زنده و سالمی 

سه نفر دیگه ای که خارج از محدوده روستای شما  حایل که

 کشته شده بودن ... همچنان مرده بودن ... 
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 تیام نگران و مردد گفت 

 اینا یعنن چ  ؟ -

... شما تبدیل به  فکر کنم دیگه مشخصه ... اینا یعنن  -

 خوناشام شدین 

ی که تو  ن ن چی  صورت بابا اینا دیدم شوک  با این حرف کرسا اولی 

 بود 

 که با تمسخر گفت د هم ناباوری و تیام  بع

ن این چه مسخره بازی در آوردین  -  بس کنی 

 اما تورج قبل از ما گفت 

 مسخره بازی نیست ... من ... من حسش کردم  -

 کرسا رو به تیام و بابا گفت 

ن  - ن شما هم امتحان کنی   اگه بخواین میتونی 

 با این حرفش هر دو رس تکون دادن و کرسا گفت 
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م چون نمیخوام از دستم در بره و کیس نم یتونم هر دو با هم بیی

 آسیب ببینه

 ا غیب شدن هنوز حرفش تموم نشده بود که با باب

 من موندم و تیام و تورج 

 تورج با همون شوک و ناباوری که داشت زیر لب گفت 

خییل وحشتناکه ... انگار دارم خواب میبینم ... تی تی ... من  -

 خواب نیستم ؟

 ا تکون رس گفتم نه و برای اینکه دلداریش بدم گفتم ب

دین  -  از اینه که مرمی 
 اما بهیی

  چشم هاش گرد شدو گفت

ه ؟ داری  - ه ؟ اینکه یه موجود خونخوار بیسی از مردن بهیی بهیی

 باهام شوچن میکنن تی تی ؟

 گفت 
ی

 تیام با کالفگ

ن ... مگه میشه ما خوناشام بشیم ؟ هر دو با ا - خم بس کنی 

 بهش نگاه کردیم  و ناخداگاه دست تیام رو گرفتم 
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 تو وجودم کشف کرده بودم دستشو 
ی

با قدرتی که ه تازگ

 چوندمو دادش تو اتاق پیچید پی

 مچ دستش از استخون به طرز نافریم پیچیده بود 

تیام خواست رسم داد بزنه که دستش جلو چشم هاش چرخیدو 

 مثل روز اول درست شد 

ن    من و دستش چرخید تیام نگاهش بی 

 تورج با ناراحنی گفت. چشم هاشو تا حاال انقدر گرد ندیده بودم

 حاال باور کردی ؟ -

ن لحظه اومدن   کرسا و بابا همی 

 بابا مثل گچ سفید شده بود و چشم هاش رسخ بود 

ون بود   اونم دندون های نیشش هنوز بی 

ام چند لحظه که گذشت به حالت عادی برگشتو کرسا رو به تی

 گفت 

 بریم ؟ -
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ه به دستش شد   تیام با رس گفت نه و دوباره خی 

ه بدون اضار کرسا که مشخص بود از ذهن تیام خونده چ ه خیی

 بهش گفت 

 حاال که همه متوجه شدین ... باید بریم رس اصل مطلب -

 با ترس به کرسا نگاه کردم . 

 اون که نمیخواست بالتی رس خانواده ام بیاره ؟ میخواست ؟

 قبل از اینکه کرسا جواب فکر تو رسمو بده تورج گفت 

 چطور میشه برگردیم به حالت عادی  -
ی

ه بگ  آره ... بهیی

 کرسا بدون مکث گفت 

نمیشه ... رایه نیست ... باید ببینیم چطور میشه بدون  -

ن .   کنی 
ی

ن زندگ  آسیب زدن بهبقیه و لو رفیی

ه شدیم و تیام گفت   همه به کرسا خی 

 من نمیخوام اینجوری بمونم نه ...  -
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ومدو یقه لباس کرسا رو گرفت و با این حرف به سمت کرسا ا

 داد زد 

 منو برگردون به حالت قبل -

 کرسا خییل آروم دستشو پس زدو گفت 

من تبدیلت نکردم که حاال برت گردونم ... ضمنا ...آخرین  -

ن ... مردن بود...   حالنی که شما داشتی 

 سکوت کردن که تورج گفت  کرسا همه  حرفبا این 

 کنم  -
ی

م تا اینجوری زندگ  من ترجیح میدم بمی 

ن و تورج اومد سمت کرسا  ی نگفیی ن  بابا و تیام چی 

 کرسا :::::::: 

 میتونستم حال خانواده تی رو درک کنم 

 اونم انقدر ناگهاتن 
ی

 تغیی  به این بزرگ

ن اونا کار من نبود   اما کشیی

 حنی اگه تی ازم میخواست 
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 م سمت در خروچی و گفتم همو از تورج گرفتمو برگشتنگا

ن و  - ن میتونم بهتون کمک کنم با وجود جدیدتون آشنا شی  می 

ن شما کار من نیست  ن ... اما کشیی لش کنی   کنیی

 به تی اشاره کردمو گفتم 

ه بریم  -  بهیی

ن منو خانواده اش چرخیدو با تردید اومد سمتم   تی نگاهش بی 

 خواست اونارو تنها بذاره تو ذهنش خوندم که نمی

 اما باید اینکارو میکردیم تا اونا با خودشون کنار بیان 

 تی اومد کنارمو دستم دور کمرش نشست 

ن سمت خانواده اش گفتم   بدون برگشیی

 فعال ...  -

 اما قبل از اینکه غیب شیم پدرش گفت 

ن  -  صیی کنی 

 برنگشتم که ادامه داد 
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ایط جدید اگه بتونیم با این تورج درگی  احساساته ... ما  - رسی

یم .   کنار بیایم دلییل نداره بخوایم بمی 

 تورج یهو داد زد

 کنار بیایم ؟ با خون خوردن کنار بیام ؟  -

 تی زودتر از من گفت 

 شاید بشه خون نخورین یا خون آدم ها رو نخورین حداقل  -

 تیام عصنی به این حرف تی خندیدو گفت 

فیلمای احمقانه  تی ؟ البد مثل اون فکر کردی این یه فیلمه -

 که میدیدی خون حیوونارو بخوریم جای آدما ؟! 

 تورج هم ادامه داد 

ما تبدیل به یه جونور وحیسی شدیم ... چطور میخواین ادامه  -

 بدین ؟

 حرف تی درست بود . 

 من خودمم نوغ خوناشام بودم 
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ل می  کردم اما با خوردن خوتن که تب جنون بهم نده خودمو کنیی

 پدرش گفت خواستم اینو بگم که 

ن جدیدی تبدیل نشدیم  -  ما به چی 

 با این حرفش همه برگشت سمت پدر تی که گفت 

این تو خون ما بود ... از نیاکان ما ... تو این خاک بود ... تو  -

ن ما نمر  ن بود ... برای همی   دیم ... این رسزمی 

 چ  ؟ -

ن که پدرش گفت تیام و تورج هم زمان اینو با عصبانیت    گفیی

ن بود ... ما هم از همینجائیم ... باید  - ن رسزمی  ارسالن از همی 

 با وجود واقعیمون کنار بیایم 

تو ذهن تی گذشت که اون هم اگه میمرد این اتفاق براش یم 

 کرد   افتاد ؟نگاهش کردمو رس تکون دادم که شوکه نگاهم

 پدرش رو به من پرسید 

ل کنیم ؟چطور میتونیم این خوی خ -  وناشایم رو کنیی
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 قبل از اینکه من جواب بدم تیام گفت 

 نه ... من حاضن نیستم اینجوری بمونم  -

اینو گفتو به سمت در رفت اما رفتنش با قدرت جدیدش همراه 

 شدو مثل شبه غیب شد

 تورج هم پشت رسش گفت 

 تم ... منم حاضن نیس -

 تی تی ::::::::::: 

 بابا شوکه به ما نگاه کردو گفت تورج هم مثل تیام غیب شد . 

 این قدرت جدید اوناست ؟ -

ن های  - این قدرت جدید همه شماست ... این و خییل چی 

 دیگه... 

ه شد به جنگل و گفت   کرسا اینو گفتو به سمت در رفت خی 

تمام این روستا خوناشام شدن . من مطمئنم هنوز بقیه افراد  -

 روستا از این اتفاق با خیی نشدن . 
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 چطور ممکنه ؟ -

برای شما شده . هیچ انسان عادی این اطراف  ههمونطور ک -

 عادی ادامه می
ی

دین فقط نیست ... شما همه دارین به زندگ

ن تا همه چ  بهم بخوره .   کافیه یه انسان عادی ببینی 

 پس این قدرت های جدید چ  ؟  -

! انگار که وجود نداره.  - ی خیی نداشته بایسی ن  .. وقنی از وجود چی 

 حرف کرسا درست بود . 

منم تا وقنی که فکر میکردم هیچ قدرتی ندارم واقعا قدرتی  

 نداشتم 

 منم قدرتمندم ... اما درست وقنی که باور کردم 

 همه چ  تغیی  کرد . 

 سکوت حاکم تو اتاق رو شکستمو گفتم 

کرسا ... باید به همه مردم روستا خیی بدیم چ  شده ... همه   -

 
ی

 جدید کنار بیان ... وگرنه ممکنه یه فاجعه بشه  باید با زندگ

د گفت  ن  بابا زیر لب و انگار که داشت با خودش حرف می 
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م ... اگه خیی درز کنه ... ارتش حتما میاد و اگه کیس رو بکشی -

 همه مارو نابود میکنه 

 کرسا رو کرد به بابا و گفت 

اما اول دقیقا همینه ... باید همه چ  رو مخقن نگه دارین...  -

ن که چ  اتفافی افتاده  هباید همه رو قانع کنی 

 بابا با تردید رس تکون دادو گفت 

 

 ت بابا با تردید رس تکون دادو گف

نه ... من نمیتونم همه رو قانع کنم ... من حنی پرس های  -

 خودمم نتونستم قانع کنم 

 حق با بابا بود ... اینکار از اون ساخته نبود 

 و با التماس گفتم رو کردم به کرسا 

 کرسا ... تو باید اینکارو کنن   -

 کالفه دست برد تو موهاشو گفت 
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ن االن هم بیش از  -  حد تو این دنیا بودیم ... تی ... ما همی 

 به سمتش رفتمو بازوش رو گرفتمو گفتم 

تو میتوتن ذهن همه رو دستکاری کنن ... اینجوری هم رسی    ع  -

ن تر   تره هم مطمیی

 باال پریدو نگاهم کرد  کرسا ابروهاش

 انگار خواسته بیش از حدی داشتم 

 ذهنمو خوندو گفت 

 ماست تی ...  آره... تمام مردم روستا بیش از حد ظرفیت -

 زیر لب و طوری که بابا نشنوه گفتم 

 حنی اگه خون منو بخوری ؟ -

 چشم هاشو ریز کردو مشکوک نگاهم کرد و پرسید 

 انقدر برات مهمه ؟  -

 دادم آره... رس تکون 
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روستای من و تک تک آدم های این روستا مثل خانواده من 

 ... بودن . واقعا نمیتونستم فکر کنم اونا کشته شن 

ن   یا تو این بحران جدید به جون هم یا ادم های دیگه بفیی

 کرسا کالفه نفس عمیقی کشیدو گفت 

 باشه ... امتحان میکنم ... اما قول نمیدم بشه ...  -

 یل رس تکون داد م با خوشحا

 کرسا رو کرد به بابا و گفت 

ن ؟ - ن همه مردم روستارو یه جا جمع کنی   میتونی 

 ادو گفت بابا مردد رس تکون د

 سیع خودمو میکنم ... برای گ میخوای همه جمع شن ؟-

 االن که نیمه شبه ... فردا ظهر میشه ؟ -

 بابا رس تکون دادو گفت 

 ع میکنم میدون اصیل روستا ... آره ... فردا ظهر همه رو جم -

یم پس  -  خوبه ... ما می 
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 کرسا اینو گفتو دستمو گرفت که بابا با نگراتن گفت 

 پس تورج و تیام چ  ؟ -

 من کارمو کردم ... دیگه کاری از من بر نمیاد  -

 خواستم خواشه کنم بریم دنبال اونا 

ی بگم غیب شدیم و جلو در غار ظ ن اهر اما قبل از اینکه من چی 

 شدیم 

 کرسا فکرمو دوباره خوندوگفت 

 ... اونا زمان الزم دارن فقط ...  نگران نباش تی  -

 اما اگه بالتی رس خودشون بیارن چ  ؟ -

 کرسا آروم خندیدو گفت 

 نمیتونن بالتی رس خودشون بیارن عزیزم  -
ن  هر کاری هم کین

 پیشونیمو بوسیدو لحظه بعد تو اتاقمون بودیم 

 باید خوشحال باشم یا ناراحت ؟ نمیدونستم حاال 

 خانواده من نمرده بودن ! 
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ن   اما حاال یک دنیا با خانواده ای که داشتم فرق داشیی

 کرسا منو از بغلش جدا نکردو آروم گونه ام رو بوسید 

 دست هاش نوازش وار رو تنم حرکت کردو گفت 

 یکم برنامه بهم خورد ... اما ... هرجور حساب کنن ...  -

 وسیدو کنار گوشم گفت گردنمو ب

 امشب ... شب عرویس ماست ...  -

کل فراموش کرده بودم . از این حرفش گر گرفتمو ناخداگاه   به

 از تماس لبش با تنم آه کشیدم 

 کرسا تو گلو خندیدو گلومو بوسه ریزی زد 

 زبونشو رو رگ گردنم کشیدو گفت 

 اول شام بخوریم یا اول تورو بخورم ؟ -

  بدم الزم نبود جواتی 

بند لباسو از چون کرسا از تو رسم خوند چه حیس دارمو آؤوم 

 پشتم باز کرد 
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بند این لباس خییل زیاد بودو کرسا خییل با آرامش دونه دونه 

 بازش میکرد 

هم زمان هم آروم لبشو رو گردن و کتفم میکشیدو بوسه های 

د  ن  نریم رو تنم می 

 تی تحمل زیر لب گفتم 

 نن میتوتن یکم تقلب ک -

لو خندیدو  نگاهم کرد . چشم هاش داغ ترم میکرد . با تو گ

 لبخند عمیقی گفت 

 نه ... امشب حساتی وقت دارم ... نمیخوام تقلب کنم  -

 خندیدمو چونه اش رو بوسیدم 

 لب هامون به هم نزدیک شدو  تو هم قفل شد 

ن بار بود همو میبوسیدیم   انگار اولی 

 شده بود و لذت  همه وجودم پر از احساس و آرامش

 کرسا آروم لبمو گاز گرفتو خونمو مکید 
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مو منم از خونش بمکم که دلم پیچید   خواستم لبشو گاز بگی 

ده شد   طعم خونم تو دهنم پر شدو معده ام انگار فرسی

 نفهمیدم دارم چکار میکنم 

ن ...   کرسا رو هول دادم عقب و خم شدم رو زمی 

 تورج ::::::::: 

ن   ا رد میشد درخت ه تیام با رسعت از بی 

 باورم نمیشد انقدر رسی    ع میتونه بدوئه ... 

باورم نمیشد من هم انقدر رسی    ع در تعقیبش بودم . چشم 

 هام... گوش هام ... حنی نفس هام متفاوت عمل میکرد .. 

 جنگل هزار برابر زنده تر از قبل بود 

 داد زدمو تیام رو صدا کردم تا وایسه 

 ت ادامه داد اما مکث نکردو با همون رسع

 درست رسیده بودیم به پایان جنگل 

ن جنگل ایستادو منم کنارش ایستادم   لبه دره عمیق پائی 
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ه به جاده زیر پامون گفت   خی 

به نظرت اگه به نزدیک ترین شهر برم و یه نفر رو بکشم ...  -

 منو میکشن ؟اونا بعدش 

ن بکشنت ! اما سوال اینجاست که واقعا  - مسلما سیع میکین

 یتونن ؟م

 با این حرفم برگشت سمت منو گفت 

 تورج ... نمیتونم قبول کنم واقعیته ! انگار خوابه  -

 و گفتم رس تکون دادم 

 منم ... خواب نه ... کابوس ...  -

ه شدیم .   ت تیام آروم گف هر دو به جاده زیر پامون خی 

؟  -  کمکم میکنن

 میخوای چکار کنن ؟ -

 برگشت سمتمو گفت 

 و بکیسی ؟میتوتن من -
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 کرسا :::::::::: 

ن خم شدو عوق زد نگاه کردم   شوکه به تی که رو زمی 

 خم شدم تا کمکش کنم بلند شده 

به صورت رنگ پریده اش نگاه کردم . چشم هاش پر از اشک 

 بود آروم بلندش کردمو گفتم 

 خوتی ؟ -

 تکون دادو با صداتی که به زور شنیده میشد گفت  رسی

حس کردم میخوام باال بیارم . طعم خون یه نمیدونم چم شد  -

 خودمو که چشیدم دلم پیچید ... 

 لبش هنوز کیم خوتن بود 

آروم طوری که خون لبش وارد دهنش نشه خم شدمو لبشو 

ن کردم   مکیدم و تمی 

ین تر شده بود...   طعم خونش شی 

دم چ  شده ...  ن  انقدر غرق لذت بودم که او حدسین
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 اما حاال دیگه کامال واضح بود

 تو بغلم گرفتمش و آروم پشتشو نوازش کردم 

 تو کوشش گفتم 

 فکر کنم من بدونم چت شده .  -

 بلند کرد و نگاهم کرد رسشو 

ین بود که میخواستم  انقدر این لحظه و این حقیقت برام شی 

 تک تک ثانیه هاشو حفظ کنم و تا ابد نگه دارم 

 نفس عمیق کشیدمو ریه هامو از عطر موهای تی پر کردم

 من چطوری بود؟
ی

 قبل از اومدن تی واقعا زندگ

 انگار هرگز وجود نداشت . 

 من با ورو 
ی

وع شد و تو خاطرم نشست انگار زندگ  د تی رسی

ه و تار بود و از ذهنم سالها دور   قبل از تی همه چ  تی 

 نگاهم تو چشم های قهوه ای و گرمش چرخید

 نرم بوسه ای روی لبش زدموگفتم 
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 میشیم . داریم سه نفره   -

 تی تی ::::: 

ی عوض نشد !  ن  چند بار پلک زدم اما هیچ چی 

 که قفل چشم هام بود همچنان بغل کرسا بودم و نگاهش  

 چ  گفت ؟ کرسا االن چ  گفت ؟

 تو شوک بودم ! 

 معنن حرفش انگار برام قابل هضم نبود ! 

سه نفره میشیم ؟  این یعنن چ  ؟ فکر تو رسمو خوندو 

 لبخندش عمیق تر شد

 سه رو لبمو تمدید کردو تو گوشم گفت بو 

 یعنن داری مامان مییسی ...  -

 گونه ام رو بوسیدوگفت 

 و اگه اشتباه نکنم ... یه دخیی کوچولو تو راهه ...  -
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اینو گفتوخواست گردنمو ببوسه که رسمو عقب کشیدم و 

 نگاهش کردم 

 . شوکه نگاهش کردم باورم نمیشد حرف کرسا 

 د ؟داشت با من شوچن میکر 

 انگار هیچ شوچن نداشت ؟اما لبخند عمیق رو لبش 

 یه دخیی کوچولو ؟ دخیی من ؟ دخیی ما ؟ واقعا ؟

 کرسا خم شدو نرم لبمو بوسید و گفت 

 آره ... دقیقا  -

 تورج :::::::: 

به پای تیام به عقب پرت شدم   با ضن

ن ، شاخه درخت  اما قبل از اینکه از دره رس بخورم پائی 

 کنارموگرفتم 

 بهم فرصت ندادو دوباره بهم حمله کرد  تیام

 اولش هر دو نمیتونستیم درست مبارزه کنیم 
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مثل نفس کشیدن برامون عادی اما خییل زود قدرت درونمون 

 شد 

 اما عجیب بود که با وجود تالشمون ... 

 هیچکدوم نمیتونستیم به همدیگه آسیب بزنیم 

 جای خایل دادم و پشت رس تیام ایستادم 

دیم . سمتم  برگشت ن  هر دو نفس نفس می 

 تیام عرق رو پیشونیشو پا کردو گفت 

 ... تو قول دادی کمکم کنن تورج  -

خواستم بگم این تمام قدرت منه که نور  نفس تازه ای گرفتمو 

چراغ ماشینن که از جاده رد میشد دره رو روشن کرد و بوی 

 خون تو هوا پیچید 

 دنیای دورمون یهو رسخ شد 

 گ خون ... رسخ و رن

ه شدم . تو همون نور کم سو و از اونفاصله  ن ن خی  از دور به ماشی 

ن های ماشینو با جزئیات میدیدم   رس نشی 
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 یک زن ....  دو مرد و 

دو میتونستم ببینمو جریان خون زیر  ن حنی نبض گردن اونا که می 

 پوستشون رو حس کنم . 

 تیام مثل شبه غیب شدو به سمتشون رفت 

ی درونم مغزمو ساکت میکردو  مغزم فرمان میداد  ن نرو اما چی 

 عتش توی گلومو بیشیی میکرد 

 تیام رو دیدم که وست جاده ایستاد 

ن ترمز کردو خ ن پیچیدو از ماشی  واست بهش نزنه برای همی 

 جاده خارج شد 

 چرچن زدو کناره کوه چپ شده ایستاد 

 بوی خون تو هوا هزار برابر شد و دیگه مغزم خاموش شد 

 ... فقط خون 
ی

 بود و تشنگ

 کرسا ::::::::: 

 تی تو بغلم چرخیدو دستهاش دو طرف صورتم قرار گرفت 
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اهنش حرکت  نگاهمون تو نگاه هم چرخیدو آروم دستم زیر پی 

 کرد 

 چشم هاشو با لذت بستو نفس عمیق کشید 

 دستم آروم آروم باال تر اومدو گرمای تنش تو وجودم نشست 

 گفت تی نفس عمیق دیگه ای کشید و  

 کرسا ...   -

 هم ...  -

ه و خمار تو چشم هام گفت   چشم هاشو باز کردو خی 

 دوستت دارم ...  -

غافل گی  شده بودم . دستم از حرکت ایستادو قلبم داغ و داغ 

 تر شد . 

ن لب هامونو از  لبخند ناخداگاه رو لبم نشستو آروم فاصله بی 

ن بردم   بی 

  اما قبل از اینکه ببوسمش مماس لبش گفتم
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 ... میدوتن که دوستت دارم  -

 لب زد

 نه بیشیی از من -

 تو گلو خندیدمو گفتم 

 چرا ... بیشیی از تو و بیشیی از جونم ...  -

 لب هاشو بوسیدمو تو گرمای تنش غرق شدم 

 هیچوقت فکر نمیکردم عشق انقدر قدرتمند باشه 

 قدرتی که میتونه زیر و روت کنه 

 جدا شد گردنشو بوسیدم که یهو تی ازم 

 فکر کردم دوباره حالش بد شده 

 اما با اضطراب عجینی که تو صورتش بود گفت 

 به اتفاق بد داره یم افته ... یه اتفاق بد تو دنیای من  -

 سوایل نگاهش کردم
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 چطور حس کرده بود ؟! 

 از تو ذهنش میتونستم بخونم چ  حس کرده 

 دستشو گرفتم تا بلند شه  از رو تخت بلند شدمو 

 ش کردمو غیب شدیم بغل

 تی تی :::::::::: 

 غرق لذت و آرامش بودم که یهو تو رسم صدای جیغ پیچید . 

 جیغ و خون و درد ... 

اول متوجه نشدم از کجاست اما بعد حس کردم از دنیای 

 خودمونه 

 با کرسا سمت دیگه غار ظاهر شدیم . 

 شده . خواستم بگم بریم سمت نمیدونستم کجا باید بریم و چ  

 خونه که کرسا منو دوباره بغل کردو گفت 

 کرسا منو دوباره بغل کردو گفت 

 بوی خون رو حس میکنم .  -
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 با این حرفش دلم پیچید 

اما سیع کردم به عطر تن کرسا تحمل کنمو رسمو تو گودی 

 گردنش فرو کردم 

 کرسا که فکرمو خونده بود گفت 

 نباید یم آوردمت ...  -

 خوبم ...  -

ن رو نگاه نکن تی ... هر صداتی  -   شنیدی ... فقط پائی 

ن گذاشت   اینو گفتو منو پائی 

 انتهای جنگل و لبه دره بودیم . موهامو بوسیدو رفت . 

ه به جنگل رو به روم بودم  خی 

 جرئت نداشتم برگردم به پشت رسم  

 چند لحظه نگذشت که صدای فریاد تیام رو از درد شنیدم . 

 از گرفتم تا تکون نخورم دستامو مشت کردمو لبمو گ

 اما صدای داد تورج که بلند شد ناخداگاه برگشتم به پشت رسم 
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ن چپ شده و  کیل خون بود ...  ن دره یه ماشی   پائی 

 دم ... از این فاصله خوب نمیدی

ن افتاده بودن قابل  اما تورج و تیام که کنار سه نفر دیگه رو زمی 

 تشخیص بود 

ن دلم بد پیچیدو دوباره خم شدم ر   و زمی 

 دست کرسا رو شونه ام نشست که گفت عوق زدم و 

 نباید یم اومدی -

 به سخنی و با کمک کرسا بلندشدمو گفتم 

 اونا مردن ؟  -

 نه ... فقط بیهوشن ...  -

 ادر هامو نمیگم ... اون سه نفر دیگه ... بر  -

 کرسا مکنر کردو گفت 

 کرسا مکنر کرد و گفت
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ن ... خون  نه هنوز ... به موقع رسیدیم - ... اما ممکنه بمی 

 ... زیادی از هر سه رفته 

 میتوتن کاری کنن ؟ -

م خونه  -  آره ...اما اول تورو باید بیی

 بازوش رو گرفتمو گفتم 

 نگاه نمیکنم  من خوبم ... برو کمک ... دیگه -

 حرفم توجه نکردو جلو غار ظاهر شدیم اما کرسا به 

 و گوشم آروم گفت نگران تورج و تیام بودم . کرسا ت

 نگران نباش -

مکث نکردو لحظه بعد تو اتاقمون بودیم . منو رو تخت 

 گذاشتو لبمو نرم بوسید 

 حرفن بزنم دیگه رو به روم نبود . تا خواستم 

 بازوهامو بغل کردم. 

 این چه اتفاق وحشتنایک بود که رس خانواده ام اومده بود 
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ناک و غی  غابل به موجودات وحشتواقعا همه روستا تبدیل 

ل شده بودن   کنیی

 دستمو گذاشتم رو شکمم و دراز کشیدمو 

ی که تو دلمه نگراتن رو از  خودم دور سیع کردم بخاطر دخیی

 کنم 

 آروم زمزمه کردم 

نگران نباش مامان... بابا بلده چطوری همه چیو درست  -

 کنه... 

 تورج ::::::::: 

 چشم هام باز شد و انگار دوباره زنده شدم 

و هم  ن گوش هام تا دور دست هارو میشنیدو بدنم هزاران چی 

 زمان لمس میکرد 

 بلند شدمو ایستادم 

 وسط دره کنار جاده بودیم 

ن افتاده بود  ن و سه نفر نبود . تیام رو زمی  ی از اون ماشی   خیی
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تو ذهنم فقط یه رسی خاطرات رسخ بود که یهو همه جا سیاه 

 و دهنم مزه مزه شد با فکر به اتفاقات طعم خون ت. شد 

 سیع کردم به طعم خون فکر نکنم 

ین  ...چشم هامو به هم فشار دادم که به این مزه ناب و شی 

 صدای تیام بلند شد و گفت 

ه ؟ -  چ  شده ؟ اینجا چه خیی

 نمیدونم ...  -

بلند شدن تیامو پشت رسم حس میکردم. با اینکه نمیدیدمش 

ر این قدرت تی حد اما حرکاتش تو ذهنم شکل میگرفت . چقد

 و مرز و عجیب بود . تیام آروم گفت 

 تو هم حسش میکنن ؟ -

 فقط رس تکون دادم که تیام دوباره گفت 

 بخاطر خونیه که خوردیم  -

 احتماال ...  -

 گفت تیام نفس عمیق کشیدو ب
ی

 اکالفگ
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 اونا کجان ؟ کشتیمشون ؟! -

ن رو رسم ! کشتیم ؟ ما آدم کش  تیم ؟با این حرف آب یخ ریخیی

 برگشتم سمت تیام و با عصبانیت گفتم 

 اگه مرده باشن همش تقصی  توئه  -

ن ابروهاش گره اخیم شکل گرفتو  شوکه به مننگاه کردو زود بی 

 گفت 

 چرا من ؟ -

ل  تو منو کشوندی اینجا ...  - باید پیش کرسا میموندیم تا کنیی

و بهمون   یاد بده این نی 

ت خواستم کمک کنن تا تو خودت خواسنی بیای... من از  -

م ... تونتونسنی کمک کنن ...   بمی 

با این حرف تیام از کوره در رفتمو خواستم بهش حمله کنم که 

 صدای کرسا ثابتم کرد 

 عصباتن از پشت رسمون داد زد 

 عصباتن از پشت رسمون داد زد 
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ن پرسا ...  -  بس کنی 

 برگشتم سمتشو گفت 

. اما تضمینن نیست همیشه اونا نمردن ... به موقع رسیدم ..  -

ل  ین چطور خودتون رو کنیی ه یاد بگی 
به موقع برسم ... پس بهیی

ن   کنی 

 تیام قبل از من گفت 

یم  - ه یه کاری کنن ما بمی   اگه برات مهمه بهیی

ن بار بود چشم  های کرسا تی روح شدو با صداتی که برای اولی 

 ازش میشنیدم گفت 

میکردم . اما نه میتونم نه شک نکن اگه میتونستم این کارو  -

ه دست از بچه بازی  بخاطر تی حاظرم این کارو کنم . پس بهیی

 برداری و با واقعیتت کنار بیای 

 شدیم  انقدر صداش پر از قدرت و رسد بود که هر دو ساکت

 صداش مثل یه دستور تو وجود من نشست . 

 حق با کرسا بود . بهیی بود با واقعیت خودمون کنار بیایم 
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چقدر به تی گفتیم معمویل باش. این تفاوتو قبول نکن ! 

اونوقت دنیا چرخید چرخید تا ما درست تو این موقیت قرار 

یم   بگی 

 متفاوت بشیمو مجبور به پذیرشش بشیم

 وحشت ... اونم چه تفاوتی ! از نوع قدرت و 

 با سکوت منو تیام کرسا گفت 

 بیاین... پدرتون منتظره ...  -

 کرسا :::::::: 

ن داغون شده  تا بتونم اون سه نفرو مداوا کنمو با اون ماشی 

اونارو به جاتی که امن باشه منتقل کنم خورشید طلوع کرده 

 م . بود . با تیام وتورج پیش پدرشون برگشت

میدونستم بخاط خوتن که خوردن قدرت واقیع رو تو 

ن   وجودشون حس میکین

ن نمیشد اونارو بذارم و برگردم قرص   برای همی 

 نگران تی بودم ... مخصوصا حاال که میدونستم بارداره ... 
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 افتاده بود حساتی شوکه شد 
 وقنی پدرش فهمید چه اتفافی

تو ذهنش میخوندم که بخش زیادی از این شوک بخاطر ترس 

 از اتفاق مشابهیه که ممکن برای خودش پیش بیاد 

 با پدر تی و برادر هاش به سمت روستا رفتیم 

 ر دو ساکت بودن تورج و تیام ه

 اما تو رسشون پر از فکر و خیال بود 

سوند و لحظه ای نگرانم میکرد  فکر   هاتی که لحظه ای منو مییی

 تورج عاقل تر بود 

 در حایل که تیام پر از خشم و غرور جووتن بود . 

 بالخره مردم روستا جمع شدن 

 نزدیک ظهر بود و من حساتی از تی دور بودم . 

 . از مردمو دنیای خودمم دور بودم نه فقط از تی .. 

یدون باال رفتو رو به جمعیت دور پدر تی از باغچه وسط م

 میدون گفت 
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 اتفاق مهیم افتاده که باید به همتون بگم 

ن مردم همهمه شد   بی 

 از درون حس میکردن تی مضطرب و دلتنگه 

ن و سوال و جواب و قانع  وع میکرد به گفیی االن که پدرش رسی

 .. کردن بقیه . 

 من انقدر تحمل نداشتم 

 وقت هم نداشتم برای اینهمه صبوری 

 و گفتم لبه باغچه میدون ایستادم  کنار پدر تی رو 

 بذار من بگم  -

 تی تی :::::::::::: 

 نشست  تو خواب و بیداری بودم که دست های گریم رو کمر 

 با ترس از جا پریدم 

 اما با دیدن چشم های کرسا قلبم آروم شد 
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ه نگاهش کردم تا یادم بیاد چ  شده لبخند آرویم رو چند لحظ

 لبش نشستو گفت 

سونمت ...  -  نمیخواستم بیی

 دستمو رو صورت رسدش گذاشتمو گفتم 

 اونارو نجات دادی ؟میدونم ... چ  شد ؟  -

 خم شد لبمو بوسیدو گفت 

م... کل روستاتون رو بیدار کردم از آره ... اونارو نجات داد -

 رن ماهینی که دا

 آروم منو خوابوند رو تختو اومد روم 

 گردنمو بوسیدو گفت 

 تو ذهن همه حقایق واقیع رو گذاشتم  -

 الله گوشمو مکیدو گفت 

 حنی خطر اینکه لو برن و چ  میشه هم تو رس همه کاشتم  -

 از گوشم گرفتو مکید گاز ریزی 
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 تنم داغ شدو زیر پوستم لزد لغزید 

 رگ گردنمو بوسید  لب هاش رو گردنم حرکت کردو 

 زبونشو رو رگ گردنم کشیدو گفت 

 اما حاال ... خییل خسته ام تی  -

 دستمو تو موهاش فرو کردمو گفتم 

ن ...  -  من اینجام برای همی 

 با این حرفم دندوناش آرم تو تنم فر رفت 

 یه درد ریز و بعد لذت عمیق ... 

دم   چشم هامو بستمو خودمو به دست های کرسا سی 

 و میمکیدو دست هاش بدنمو نوازش میکرد خونم

لباس هام زیر دست هاش محو میشدو پوست تنم با لمسش 

 پر از لذت و گرما میشد 

 

ن کرد   لب هاش از گردنم جدا شدو با زبونش جای زخممو تمی 
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 ودبسته بو چشم هام

ن رو میدیدم  اما انگار همه چی 

ن رفتو گرمای بدنم هزار برا  بر شد.. لب هاش مماس گردنم پائی 

 کرسا :::::::::: 

 پیشوتن تی رو بوسیدمو از رو تخت بلند شدم . 

 انرژی زیادی ازم رفته بود 

 اما با خون تی و بدن داغش حساتی رس حال اومده بودم 

 ت دنیای تی راحت شههنوز خییل کار داشتم تا خیالم از باب

ن و چه قدرتی دارن  ن چ  هسیی  درسته حاال میدونسیی

ن یه دنیای دیگه بوداما اینکه چطور   لش کین  کنیی

 و از اون مهم تر ... 

 قدرت آدم هارو عوض میکنه 

 مخصوصا اوناتی که نفس ضعیقن دارن . 
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 قدرت میتونه تو رو به آرزوهات برسونه 

 نادرست  هاما از را

ین به  سالم دوستان چند شبه رمان خوناشایم جدید خون شی 

ن   قلم ملودی ) نویسنده وانشات ها ( کانال داره قرار تو همی 

ه . برای خوندنش هشتک  رو دنبال  sweet_blood#میگی 

 . ن  کنی 

ی بود که نگرانش بودم اما از راه نادرست   ن  و این دقیقا چی 

ملحفه رو روی بدن لخت تی کشیدمو نگاه آخرو به چهره 

 آرامش تو خواب انداختم . 

این مدت از مسائل دنیای خودمون غافل شده بودم و این 

 کار یه پادشاه بود   بدترین

 اما فعال وقت نداشتم برم پیش ماکان 

فتم دنیای تی   باید یه رس اول می 

 استم غیب شم که تی زیر لب گفت خو 

 بهم دست نزن ...  -
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 داشت خواب میدید؟ اما چه خواتی ؟. دقیق نگاهش کردم 

 دوباره زیر لب گفت 

 نه ... نه ...  -

بدیارش کنم با شوک  صورتش تو هم رفتو تا بهش دست زدم تا 

 رسی    ع بغلش کردمو گفتم. از خواب پریدو جیغ کشید 

 یآروم تی ... خواب میدید -

 با شوک نگاهم کردو مثل یه بجه زد زیر گریه 

 موهاشو دست کشیدم و ذهنشو خوندم 

لحظه ای که اونو به سنگ میبنده تا . خواب ارسالنو دیده بود 

ه    تی با بغض و گریه گفت. خونشو بگی 

ن باره خواب ارسالنو میبینم ... چرا دست   - کرسا ... این چندمی 

 از رسم بر نمیداره 

ن بار؟  چندمی 

 چرا پس تا حاال بهم نگفنی ؟ -
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 چون فقط یه خوابه ...  -

 موهاشو از رو صورتش کنار دادم گفتم 

درسته فقط یه خوابه اما این نشون میده بدنت ضعیف شده  -

 یشیی شده که افکار منفیت قدرتشون ب

 ضعیف ؟ -

 رس تکون دادمو پیشونیشو بوسیدم 

 حس درونش بهم میگفت چقدر ترسیده و بهم ریخته

از طرفن باردار هم بود و این خودش به نگراتن و ضعفش دامن 

د ازش جدا شدمو گفتم  ن  می 

بکش تا بگم ندیمه ها برات صبحانه بیارن و یکم تنتو دراز  -

 ماساژ بدن 

 یس بیاد . فقط صبحانه رو برای مبیارن نه .. نمیخوام ک -

 اخم کردم بهشو گفتم 

 تو ملکه ای دیگه تی ... بید مثل ملکه رفتار کنن ...  -
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 با این حرفم غیب شدم و فرصت مخالفت بهش ندادم 

 تورج :::::::::: 

ن درخت ها ظاهر شد بلند شدم با دیدن ک  رسا که از دور بی 

ووتن  ن بار بود رو سقف شی   خونه ایستاده بودم این اولی 

س بود .   یه زماتن برام این کار خییل سخت و دور از دسیی

ی دور نبود  ن  اما االن انگار هیچ چی 

 از وقنی کرسارفت همه تو خودشون بودن 

 باورش سخت بود دیگه اون آدم قبل نیسنی 

 تمام مردم روستا تو شوک بودن 

د اما  ن  هیچ کیس راجبش حرف نمی 

 عادی برگردن بعد صحبت کرسا همه س
ی

 یع کردن به زندگ

ن ها روفت و دامدارا سمت چرا   کشاورزا سمت زمی 

 اما نه کشاورزی در حال کشاورزی بود نه دامداری تو مرتع بود 
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همه تو  شک و بوهت یه گوشه و خلوتی برای خودشون تو 

 فکر بودن 

ن پریدمو جلو کرسا ایستادم  از رو سقف پائی 

 های جدید جذاب بود .  خدای من ... چقدر این قدرت

 کرسا لبخندی زد کهنشون میداد حال منو فهمیده و گفت 

 بقیه کجان ؟ -

 شونه باال انداختمو گفتم 

نمیدونم ... هر کیس یه خلوتی پیدا کرده برای خودش. همه  -

 هنوز هضم نکردن

ل  - وع کنیم . باید کنیی میدونم ... اما باید زودتر ادامه کار رو رسی

 ما یاد بدم خونتون رو زودتر به ش قدرتتون و تب

 نمیخوام یه کشتار جمیع راه بندازین 

 

 به حرفش رس تکون دادمو گفتم 
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 بریم میدون اصیل ... من همه رو جمع میکنم  -

ین گزینه ما گوش دادن به حرف های  واقعا االن تنها گزینه و بهیی

 کرسا بود 

 میشناخت ...  تنها کیس که بهیی از خود ما ... این مای جدید رو 

 :::::::: تی تی :: 

 خواب و بیدار بودم ... تو رسم لحظه های دیشب مرور میشد 

 گرمای بدن کرسا و دستش که وجودمو گرم و آروم میکرد 

 لب هاش که همه جای تنم رو بوسیدو آه ... 

د  ن  با مرورش هم حنی قلبم تند تر می 

 رس جام چرخیدم به سمت کرسا 

خواب از رسم  چشم هام کامال باز شدو اما با دیدن جای خالیش 

 پرید . 

 نشستم رو تخت و کم کم یادم اومد کجا رفته ... بابا اینا ... 

 هنوز باورش سخت بود اونا خوناشام شدن... 
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 خییل سخت ... 

سیدم...   دلم میخواست برم پیش اونا ... از تنهاتی اینجا مییی

 تو آینه به خودم نگاه کردم . 

 رو تنم کبود بود  جای لب های کرسا 

دستمو رو کبودی ها کشیدمو دوباره دیشبو مرور کردم. اما 

 پر از تنهاتی شدم  اینبار غرق لذت نشدم . بلکه 

فتم پیش کرسا و بقیه   باید می 

بلند شدمو به سمت کمد لباس ها رفتم .خییل زود آماده شدم 

ون   و از اتاق زدم بی 

 ده نبود یس تو قرص و دهکصبح خییل زود بود و ک

 خودمو به غار رسوندمو ازش رد شدم . 

 به سمت خونمون دوئیدم که حس کردم کیس  پشت رسمه
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رسی    ع برگشتم پشت رسم و آماده حمله شدم که با دیدن تیام 

 خشکم زد  و گفتم 

 تیام ... تو اینجا چکار میکنن ؟ -

 مبهوت نگاهم کردو گفت 

 ید متفاوت بایسی نبامن ناراحتت کردم نه ؟ وقنی بهت گفتم  -

ن   صورتش رنگ پریده بود و چشم هاش غمگی 

فت   داشت ازش می 
ی

ن که دیگه رنگ زندگ  انقدر غمگی 

 به سمتش رفتم که یه قدم عقب رفت 

 زیر لب صداش کردمو دوباره یه قدم به سمتش رفتم 

 با تردید نگاهم کرد که گفتم 

 تومنو ناراحت نکردی ...  ... تیام  -

-  ... 
ی

 دروغ میگ

 دمو بهش رسوندمو بازوشوگرفتم و گفتم خو 

 من ناراحت شدمچون حس کردم ممکنه شمارو از دست بدم -
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 نگاهش او نگاهم چرخید . کالفه گفت 

همش فکر میکنم این یه نفرینه ... یه آهسخت که به جونم -

 نشسته ... 

. میدوتن اگه این نبودی االن مرده تیام ... اینجوری فکر نکن..  -

 بودی 

ی که االن هستم کاش   - ن  مرده بودم تاچی 

تن ... تو االن باید خوشحال بایسی  - ن  نهههه... چرا این حرفو می 

 خوشحال باشک که باید خون بخورم تا زنده بمونم  -

 اینبار دیگه اخم کردمو گفتم 

ل کنن ... همونطور   - کهکرسا این تو میتوتن این نیازتو کنیی

های جدیدت خوشحال  کارومیکنه ... تو میتوتن بخاطر قدرت

 بایسی . 

 تیام فقط نگاهم کرد که دوباره گفتم 

میدوتن چرا ناراحنی ؟ چون ت زندگیت هیچوقت نخواسنی  -

 کار سخنی انجام بدی
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 از حرف من حساتی جا خورده بود 

 اما قبل از اینکه بخواد جواتی بده گفتم 

تو نخواسنی بری دانشگاه چون گفنی رفت و آمد برات سخته  -

قنی عاشق هدی شدی اما اون گفت نه تالش نکردی نظرشو . و 

تو حنی وقنی تو مدرسه عوض کنن چون نخواسنی مبارزه کنن . 

 دعوات میشد تورج باید حقتو میگرفت تیام ... دروغ میگم ؟

 ا نگاهش تو نگاهم چرخید تیم

 عصباتن و کالفه بود . با حرص گفت 

ا به االن ربیط نداره ... دانشگ - ن اه بدرد من نمیخورد ... این چی 

 هدی هم منو نمیخواست وگرنه ... 

 پریدم وسط حرفشو گفتم 

ل تب خون سخته؟  - االن چ  ؟ این قدرت خوب نیست یا کنیی

ی من چقدر ناراحت   اگه بمی 
مشکلت کدومه تیام ؟ میدوتن

ین منم خودمو میکشم ؟ حاال   اگه شما بمی 
میشم ؟ میدوتن

 چ  ؟ ها 
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 تی تی ...  -

ی بگه و گفتم نذاش ن  تم چی 

 من انقدر ارزش ندارم بخاطرم این سخنی رو تحمل کنن ؟  -

 تی تی اینارو قایط نکن ... این قضیه فرق داره -

 با قهر رومو ازش برگردوندموگفتم 

هیچ  فرق نداره ... اگه نمیخوای زنده بموتن ... یعنن من  -

 برات ارزیسی ندارم ... 

 به سمت دهکده پا تند کردم 

میکردم تیام هنوز ایستاده و به من نگاه میکنه . دلم  حس

 م بغلش کنم میخواست برگردم سمتشو محک

 میدونستم چه ترس و دو دیل تو وجودشه 

ی که تو وجود منم بود  ن  چی 
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ناخداگاه چشم هام خیس شدو اشکمو رسی    ع پاک کردم که 

 دست تیامو رو بازوم حس کردم که گفت 

 یکنم تی ... من بخاطر تو هر کاری م  -

 ماه بعد ::::::::::::  شش

 تی تی ::::::::: 

 دم با نوازش موهام بیدار ش

مثل همیشه دست کرسا رو شکمم بودو و در حال نوازش 

ش بود   دخیی

از شنی که فهمیدم باردارم کرسا هر موقع میتونست شکممو 

 نوازش میکردو تقریبا هر صبح اینجوری بیدارم میکرد 

ر تن کرسا که با عطر شکوفه های نفس عمیق کشیدمو عط

 بهاری ترکیب شده بود ریه هامو پر کرد 

ین باشه ...   شی 
ی

 چقدر میتونه زندگ

 وقنی بغل کیس هسنی که دوستت داره 

 کرسا تو گلو خندیدو گفت 
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ین تر از این هم میشه  -  شی 

مون ذهن منو نخوتن  -  تو قول دادی تا به دنیا اومدن  دخیی

 ند شدو بوسه ای رو  گونه ام زد کرسا از کنارم بل

 کنار گوشم گفت 

 قول ندادم گفتم سیع میکنم !  -

 اینو گفتو از تخت بلند شد 

 دستشو به سمت من گرفتو گفت 

 حاال پاشو مامان خواب آلو ... دم ظهره  -

 ظهر ؟ پس تو چرا اینجاتی ؟ -

 ض -
ی

 عف نکرد اومدم تورو بیدار کنم تا بچه ام از گرسنگ

فتم پیش بابا  خندیدمو  بلند شدم . امروز مثل هر هفته باید می 

 اینا ... 

 جدید عادت کرده 
ی

تو این شیش ماه دیگه همه حساتی به زندگ

 . هرچند هنوز خطر تب خون بودبودن
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 هرچند هنوز خطر تب خون بود 

ل بودن   اما تا جاتی که میشد همه تحت کنیی

وون هارو برای بود چطور خون حی کرسا به بابا اینا یاد داده

ن   نیازشون به خون استفاده کین

طبق گفته کرسا طعم خون انسان چنان برای اونا لذت بخشه 

که حنی اگه خون تازه نخورن و از خون های توی کیسه های 

ن باز تب خونشون شدید میشه   پزشگ هم استفاده کین

ن خییل باید مواظب باشن تا وسوسه نشن   برای همی 

عوض کنمو صبحانه طبق معمول تو  ا کمک کرد لباسمو کرس 

 اتاقم خوردم 

هنوز بعد اینهمه مدت چی یایس و سینا با کس دیگه ای صمییم 

 که اونم یه مدت بود زیاد نیم اومد پیشم   نبودم 

 یکم از دست هر دو ناراحت بودم 

ی بگم  ن  اما نمیخواستم چی 

 ورودی غار ظاهر شیمآماده که شدم منتظر بودم با کرسا جلو 
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 وسط میدون شهر  ظاهر شدیم  که  

با تعجب برگشتم سمت کرسا که با دیدن صحنه پشت رسش 

آروم از کنار کرسا برگشتمو به یایس و سینا نگاه  خشک شدم . 

یه کیک بزرگ اون وسط بود و مردیم که همه شاد  کردم 

ایستاده بودن و یایس و سینا که دو طرف یه پارچه بزرگو گرفته 

 د بودن و سط نوشته بو 

 تولدت مبارک تی 

انقدر سوپرایز شده بودم که نمیدونستم چ  بگم ... باورم 

 نمیشد ... اصال یادم نبود امروز تولدمه ... 

 و کرسا بغلم کرد ...  اشک تو چشم هام حلقه زد 

 جماعت همه هورا کشیدن و صدای آهنگ ها بلند شد 

 سه ماه بعد :::::::: 

 کرسا ::::::::::: 

وع به قدم زدن نفس عمیقی کشیدم ت ا خودمو آروم کنم و رسی

 کردم . با اینهمه قدرت اما اینجا نا توان بودم 
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م ...   رو بگی 
 با اینهمه قدرت نمیتونستم جلو درد کشیدن تی

 هیچ جادوتی نمیتونست تو تولد بچه معجزه کنه ... 

تی جیغ بلند دیگه ای کشیدو با عصبانیت کوبیدم به در و داد 

 زدم 

م حداقل بذاری - ن بیی  ن دردشو از بی 

ن لحظه صدای گریه ای شنیدم که موهای تنم راست شد   همی 

ه به در ایستادم   خشک و خی 

 صدای گریه بچه من بود ... 

 دخیی من ... 

 بهار من .... 

 تی تی ::::::::::::: 

 به دست های کوچولو و صورت ظریفش نگاه کردم 

 این واقعا دخیی من بود ... 

 بهار من .... 
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 راه افتادو تنشو نفس عمیق کشیدم اشکام 

 دوست داشتنن ترین موجود زندگیم ... سالم ... 

 کرسا بالخره در رو باز کردو اومد 

 نگاهش رو منو بهار ثابت شد 

 دیدمو تار کرده بود  اشک هام 

لبخند رو لب های بوهت زده اش  کرسا آروم اومد سمتمون . 

ولو بهار و  رو دستش  رو رس کوچ نشستو اشکام راه افتاد 

خم شد پیشوتن بهار رو بوسید  و بعد .  موهای من نشست 

 پیشوتن منو بوسید 

 پیشونیشو به پیشونیم تکیه داد و گفت 

 دوستتون دارم ...  -
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 یکسال بعد :::::::::: 

 کرسا ::::::: 

 تمام اتاقمو زیر و رو کرده بودم ...اما نبود که نبود ... 

ی تو قرص از از وقنی بهار چهار دست و پ ن فت هیچ چی  ا راه می 

 ستش در امان نبود . د

 حنی مهر مخصوص من !!! 

ون تا ببینم تی میدونه این دخیی شیطون  کالفه از اتاقم رفتم بی 

 مهر باباش رو چکار کرده که با دیدن تی و بهار خشک شدم 

 البته نه با دیدن اونا ... 

بود از مهر  بیشیی بخاطر دیدن قیافه بهار که تمام صورتش پر 

 من خشکم زد 

ی بگم تی با عصبانیت گفت  ن  قبل از اینکه من چی 

س بهار میذاری ...   -  کرسا ... چرا وسایلتو تو دسیی

ن تو  - س بهار نیست  وقنی روی می  دقیقا به نظرت کجا در دسیی

س بهار ؟  اتاق کارم میشه در دسیی
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م اصیل پرونده من بودمتی اخیم    به من کرد که انگار مجیی

 مهرو کوبید تخت سینه ام و تو هوا مهرو گرفتم تا نیفته 

 از کنارم با عصبانیت رد شدو گفت 

 میدوتن حاال باید دوباره حمامش کنم  -

 برگشتم سمتشو گفتم 

 کمکت کنم   میتونم -

 اینو گفتمو نیشم تا بنا گوش باز شد 

 تی برام چشم چرخوندو گفت 

 یه روز نگذشته کرسا ... از آخرین باری که کمک کردی هنوز   -

 ... ن  همممم این یعنن چراغ سیی

فتم گفتم   در اتاقمو بستمو در حایل که پشت رسش می 

 بالخره وظیفه منه بهت کمک کنم ...  -

که با ذوق به ما نگاه میکرد رو تی وارد اتاقمون شدو بهار رو  

 تخت گذاشت و گفت 
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ه میکرد رو تی وارد اتاقمون شدو بهار رو که با ذوق به ما نگا

 تخت گذاشت و گفت 

 تو پادشاه این قلمروتی ... نمیشه بچه حمام کنن که ...  -

ن یه شیطوتن دیگه  لبخند مخقن پشت لب هاش بهم چراغ سیی

 رو میداد. 

ک تو حمام بهار یه حمام دو نفره و یا دیشب هم به بهانه کم

رابطه داغ داشتیم . هرچند اول مجبورم کرد بهار رو 

.  اما طعمش هنوز زیر زبونم بودو مشتاق تکرارش بخوابونم.. 

ن گفتم   بودم ... برای همی 

 نگران نباش من متخصص حمام بهارم .  -

 تی مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 پس برو وانو آماده کن ...  -

 چشمگ بهش زدمو وارد حمام شدم . 

 تی تی ::::::::: 

 بهار خییل شیطون شده بود 
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رستار هاتی که کرسا آورده بود از طرفن با هیچکدوم از پ

 نمیساخت. 

تنها کیس که میتونست رسگرمش کنه خودم بودم اما کافن بود 

 یه لحظه با یایس حرف بزنم تا ببینم یه دست گل به آب داده. 

و صورت جوهریش نگاه کردم. همه لباس هاش  به قیافه شاد 

 هم کثیف شده بود 

 بلند گفت کرسا از حمام 

  وان آماده است .  -

ن انقدر عالقه من  میدونستم تو رسش چ  میگذره . برای همی 

به کمک کردن بود. مثل دیشب که گفت بیاد کمک کنه اما 

 کارمو بیشیی کرد . 

کرارش زود بود . هرچند خییل لذت بخش بود اما خب برای ت

 بهار رو بغل کردمو بردم داخل حمام و گفتم 

 دیشب خییل خوب بود کرسا .  -

 زدو بهارو ازم گرفت .  چشم هاش برق
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ون آوردمو کرسا با بهار وارد وان شدو  لباس های برهار رو بی 

 گفت 

 گفتم که من متخصص این کارم   -

 خندیدمو گفتم 

ن امروز  - و تنهاتی بهار رو  لطف کنآره میدونم ... برای همی 

 حمام کن 

 ابروهاش باال پریدو برگشت سمتم که گفتم 

م خ - تو حمام کنن من برگشتم من دارم با یایس می   رید تا تو دخیی

 بهار با ذوق دستشو به آب کوبیدو کرسا رو خیس کرد 

 کرسا رسی    ع گفت 

 تی ... من تنهاتی ؟  -

 اهویم گفتمو به سمت در رفتم که گفت 

 تی من پادشاه ...  -

 وسط حرفش پریدمو گفتم 
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منم که گفتم تو پادشاه این قلمروتی نمیشه حمام کنن ...  -

 ت قبول نکردی خود

از این حرفم خندید اما صیی نکردم باز مخافت کنه ... بوسه ای 

رون رفتم ...  صداشو از  تو هوا براش فرستادمو از حمام بی 

 پشت رسم شنیدم که گفت 

سه  -  تی ... دستم بهت می 

ون یکسال گذشته مثل . خندیدمو بدون جواتی از اتاق رفتم بی 

قلمرو برام خود بهش بود .مخصوصا  با بهار و کرسا این . رویا بود 

که بابا و تیام و تورج با قدرتشون کنار اومده بودن و دیگه نگران 

 انقدر جوون میموندم نبودم پی  شدن اونا وقنی خودم 
ی

...زندگ

ین شده بود که تا اطالع ثانوی میخواستم دنیا همینجوری  شی 

 بمونه و روز ها نگذره ... کاش شادی ها ابدی باشن ... 

 *** پایان ***

ین "  ن خوندن رمان "خون_شی  برای ماجرا های بیشیی همچنی 

ام رمان ماه خون مرتبط هست وارد کانال تلگر ادامه که به 
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