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به نام خدا 
رمان ملکه من نویسنده ملیکا کرمی 

نگاهم را به آسمان دوختم و آهی حسرت بار کشیدم،
دست هایش از پشت من را در آغوش گرفت، سرم را

تکیه بر سینه اش دادم و به گذشته اندیشیدم.
گذشته:

با صدای خدمتکار نگاهم رو از کتاب گرفتم و بهش
نگاه کردم، خدمتکار با ترس و آرام و صدایی لرزان

گفت :
خدمتکار: برای شام به پایین بروید

و سریع از من دور شد
بعد از سال ها برگشته بودم و حاال قدرتمند تر از قبل

شده بودم
من ملکه آسمان بودم و با قدرت های بیشتر از

محدوده خودم
قدرت های خون آشام ها و جادوگر ها و هزاران
موجود دیگر که حتی خیلی هاشون منقرض شده

بودن.
لباسم را با لباسی تنگ و مشکی عوض کردم و شلوار

تنگ مشکی اما براقی را پوشیدم و بعد از بستن
موهای بلندم به طبقه غذا خوری رفتم



نگاهم به خواهر و برادر های بزرگترم و 
پادشاه و نامادری ام خورد که منتظر من 
بودند، بدون حرفی با اخم های تو هم و 

چهره جدی رفتم و روی آخرین صندلی نشستم.
درستع من بچه کوچیک تر این سلطنت 

بودم اما قدرتم از همه خواهر و برادر هام 
بیشتر بود و به گفته دکتر و مشاور قدرت 

من هر ثانیه در حال افزایش و رشد 
هست و هیچ کسی دلیل وجود این قدرت 

ها رو نمیدونه
اما توی یکی از سفر هام با زنی آشنا شدم

که بهم گفت روزی این قدرت ها هم 
میتونن کار های خوب کنن و هم بد
بعد از خوردن شام منتظر تمام شدن

غذای شاه بودم که



اما توی یکی  از سفر هام  که تو این مدت رفته بودم با
زنی آشنا شده بودم که بهم گفت روزی این قدرت ها

کار های خوب و هم کار های بدی انجام میدن 
بعد از خوردن شام منتظر تمام شدن غذای شاه بودم

که با حرف یهویی شاه سر بلند کردم 
شاه (پدر):ملیسا حاال که از سفرت برگشتی وقتشه
قسمتی از سرزمین آدم ها در اختیار تو باشه شنیدم
قدرت هات خیلی پیشرفت کرده و روز به روز هم

بیشتر میشن پس برادر ارشدت رو از پادشاهی قسمت
مهمی از زمین بر کنار میکنم و تو رو جایگزین اون

میکنم میدونم میتونی از پسش بر بیای پس ناامیدم
نکن 

سری تکون دادم و خوشحال از این که قرار از این
قصر برم بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم 

شاه بهم گفت که برای یادگیری جنگ و خیلی چیز های
دیگه من رو میفرسته و در اصل اینجا یه شخص مورد
اعتماد هست که نظارت داره بر کار ها ولی خب بهتره

من  هم اونجا باشم
ساک کوچکی برداشتم تا وسایلم رو بردارم که در یهو
باز شد با دیدن ملکه (نامادری) فقط کمر خم شدم رو

صاف کردم و ایستادم تا حرفش رو بزنه 
ملکه:هه دختره ی مرموز تو دوباره اومدی و باعث

ناراحتی بچه های من شدی 
فکر نکن میزارم تو دنیای آدم ها موفق باشی کاری

میکنم که خودت برگردی تو از اون مادر اشغالت بدتری  
همینجوری خونسرد و سرد و بی احساس نگاهش می

کردم اما با حرف اخرش داغی چشمام و موهام رو 



احساس کردم 
تو یه ثانیه گلوش رو گرفتم و به دیوار کوبوندمش و

با صدایی دورگه و سرد گفتم 
میارم تا دیگه وز وزملیسا: دفعه بعدی زبونت رو در 

نکنی 
بعدم تو کی هستی که من رو تحدید میکنی نکنه یادت

رفته قبل از این که مادرم رو بکشی کی بودی تو 
و یادت باشه تو باید مراقب خودت باشی چون من

برای انتقام اومدم ملکه 
بعدم گلوش رو ول کردم و وسایلم رو جمع کردم 
از موقعی که مادرم فوت کرد اونم به طور عجیب

همش با من بد رفتاری میکرد 
مادرم زن سوم پدرم بود  و دو زن اولش هم به طور
عجیبی کشته شده بودن مثل مادر من اما بعد از فوت
مادرم این زن خدمتکار شد زن پدرم و ملکه و از اون

موقع همه بچه ها به طور عجیبی به اون وابسته شدن
به جز من چون من از اون متنفر بودم و هیچ وقت

چیزی رو که بهم میاد بخورم نمیخوردم 
سرم رو تکون دادم و بعد از پوشیدن شال و مانتو

رفتم به سمت خروجی قصر 
قصر بین کوه ها مخفی بود 

نگاهم به آسمان خورد ،قدرت اصلی من برف و آسمان
بود که

خیلی روشون کنترل داشتم 
یادم به حرف اون زن جنگلی افتاد 

به زودی در آسمان پادشاهی راه  می افته که برای
تعادل زمین و آسمان خیلی مفیده 



سرم رو تکون دادم تا از فکر باز بیرون بیام امروز
خیلی تو فکر رفتم 

چشمام رو بستم و خودم رو به باد سپردم تا من رو به
اون شهر مورد نظر و پایگاه مورد نظر ببره

همیشه از این کار خیلی خوشم میاد تازه خودم هم
اختراع کردمش

با متوقف شدن باد فهمیدم که رسیدم
چشمام رو باز کردم که دیدم بین یه زمین ازاد پر از

مرد ایستادم و اونا همینجوری با تعجب نگاهم میکنن 
نگاهم رو از همشون گرفتم و سمت اون خونه بزرگ

رفتم که یهویی یه مرد اومد جلوم قبل از این که بهش
برخورد کنم رفتم عقب و بهش نگاه کردم  از لباس 



هاش معلوم بود که مربی چیزی هست 
نگاهش رو داد به چشمام و همینطور که خیره خیره

رنگ چشمام رو میخورد شروع به حرف زدن کرد 
مرد:تو کی هستی و به اجازه چه کسی پاهات رو

یهویی میخوای بزاری تو قرارگاه ما؟
بهش یه نگاه کردم از اون نگاه هایی که یعنی تو نخود

کدوم آشی ،که باعث شد اخمش رو غلیظ کنه و با
دست هاش به شونه هام فشار وارد کرد و به عقب

فرستادم 
هوفف مجبورم ای خدا روز اولی اینجوری بقیه روزا

چی میشه ولی خب االن مجبورم
با سرعت خون آشام یه مشت تو دلش زدم که خم شد

و بعد با همون سرعت رفتم داخل پایگاه 
نگاهم رو به اتاق ها دادم که صدای بم و مردونه ای

داخل خونه پیچید 
مرد: میتونم کمکتون کنم ؟

نگاهش کردم ،
کت و شلوار مردونه و قیافه نردونه و جذاب 

دوباره با سرعت رفتم جلوش و خودم رو به سختی به
زبان فارسی معرفی کردم 

ملیسا: اسم من هست ملیسا ، من پرنسس پادشاهی
نور هست ام و من برای آموزش و کمک به اینجا امده

ام .
پوفف چقدر جون کندم واقعا سخت بود 

..



احساس کردم اون مرد خندش گرفت و نمیدونم چرا
خندش گرفته ! 

سری تکون داد و گفت 
مرد: بفرمایید اتاق رئیس ما از اون طرف هست .

سری تکون دادم و دنبالش حرکت کردم تا رسید به سه
در سفید 

دری زد و بعد از چند ثانیه در رو باز کرد و داخل رفت 
پشت سرش رفتم اما با دیدن اتاق یه لحظه خشک

شدم 
اتاق کال سفید بود و این یعنی نابودی من 

تنها رنگی که خیلی روی اعصاب من هست سفید
هست اما رنگ مورد عالقه من مشکی و صورتی و

قرمز 
رنگ هایی که به من ارامش میده 

اخم هام به خاطر رنگ سفید رفته بود تو هم و باعث
شده بود رگ های چشمام قرمز تر بشه 

نگاهی به دور بر اتاق انداختم که با دیدن یه مرد
مغرور و جذاب اما جوان ابرو هام باال رفت 

اما سریع دوباره برگشتن سر جاشون این اتاق سفید
انرژی بدی

رو به من منتقل میکرد 
مرد سمت اون مردی که من رو اورده بود داخل اتاق

گفت :
مرد: سامیار ممنون میتونی بری .

پس اسم این مرد سامیار بود . سامیار هم سری تکون
داد و رفت بیرون اون مرد هم نگاه نافذش رو روی من

انداخت 



و با دستش به سمت مبل ها اشاره کرد و بعدش صدای
جدیش بود که گفت 

مرد: بفرمایید بشینید خانوم...
سریع خودم رو معرفی کردم 

ملیسا: من ملیسا هوی جو هستم ، دختر کوچیک
پادشاه جان

لبخند محوی زد و سری تکون داد و جملش رو ادامه
داد 

مرد: ملیس جان 
با تعجب گفتم:
ملیسا: ملیس؟؟

خنده ارومی کرد و و همینطور که سرش رو تکون داد
گفت 

مرد: بله احساس کردم اسم ملیس بیشتر بهتون
میاد،البته من رو ببخشید من خیلی رک هستم 

لبخند زوری زدم و سری تکون دادم 
متورم شدن رگ های چشمام رو و سوزشش رو

احساس میکردم 
نزدیک تر شدم که احساس کردم نگاهش تغییر کرد و

پر از تعجب شد بعد از چند دقیقه بالخره گفت 
مرد: من آرسام بهادری هستم ، رئیس پایگاه 

کمی مکث کرد و گفت 
آرسام: شما حالتون خوب هست؟

بی حال شده بودم به خاطر فشاری که بهم وارد شده
بود بدای

همین با صدای بی حال و پر از درد گفتم 
ملیسا:نه چشمام به خاطر سفیدی وسایل اتاق میسوزن 



و درد میکنن 
سریع به سمت لب تاپ روی میز رفت و بعدش اتاق

تیره شد 
نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم 

 رو باز کنم و نگاهش کنم مکه صداش باعث شد چشا
ارسام : شما مگه قدرت اسمان ندارید !؟ پس چجوری

نور سفید اینقدر اذیت شما میکنه؟؟
پوف کالفه ای کشیدم و همینطور که توی چشماش

خیره میشدم گفتم 
ملیسا:مگه قدرت اسمان فقط روشنایی و روز هست ،

درسته من قدرت اسمان دارم اما قدرت من شب
هست ،ماه،تاریکی ،سیاهی شب 

سری تکون داد و بعد از چند دقیقه که حالم خوب شد
در مورد من و کار هایی که باید انجام بدم حرف زدیم 

بعد از تموم شدن حرف ها بهم گفت 
ارسام: خب بریم سطح مبارزتون رو بسنجیم 

سری تکون دادم و بلند شدم که یه نگاه از باال تا پایین
و بر عکس بهم کرد و گوشه لبش باال رفت 

میدونم به خودم قول داده بودم ذهن نخونم اما خب
نمیشه 

با چیزی که داخل ذهنش خوندم چشمام گرد شد و
گونه هام

یکمی فکر کنم رنگ گرفت 
ارسام ذهنش: این دختر هیکلش بیشتر به بچه ها

نیخوره بعد چجوری میخواد بجنگه جلوی سرباز های
قول ما این کال خیلی بیبی فیس هست 

فکر کنم ارسام فهمید ذهنش رو خوندم چون بهم گفت 



ارسام: شما بلدی ذهن هم بخونی؟
نفس عمیقی کشیدم و با خونسردی گفتم 

ملیسا: نع برای چی ؟؟
با چشم هایی که میشد فهمید داره بهت میگه خر

خودتی نگام کرد و گفت 
ارسام: همینجوری .

پشت سرش حرکت کردم که رسیدیم به قسمتی
عحیب 

تاریک بود و کلی خونه یک نفره داخل اون قسمت بود 
ارسام دسای زد که کلی پسر ریختن بیرون 

البته هیکل هاشون اینقدر درشت و ورزش کاری بدد
که باید بهشون میگفتی قول تا پسر 

ارسام رو به من کرد و گفت 
ارسام: بانو این ها بهترین و قدرتمند ترین افراد ما

هستن که تبدیل به خون اشام هم شدن قبال 
خواستم با این ها جنگ کنید اگر مشکلی ندارید

نگاهی بهشون کردم که یه پسر توجه هم رو جلب کرد
چشم هاش جذبه خاصی داشت و از همهشون هیکلی

تر به نظر میرسید
همونطور که من به اون نگاه میکردم و اون به من به

اون پسر اشاره کردم و گفتم 
ملیسا : اون پسر رو برای جنگ با من بیارید 

سری تکون داد اما داخل نگاهش یه چیزی بود که
نمیفهمیدمش

زمین مبارزه رو خالی کردن برای ما دوتا ، میخواستم
ببینم قدرت این پسر تا چه اندازه ای هست 
گارد گرفتیم و بعد از شمارش شروع کردیم 



نه من دلم میومد بهش ضربه بزنم نه اون اما خب به
خاطر سرعت زیادم تعجب کرده بود

تو همین فکر ها بودم که دیدم با یه حرکت سریع
بازوم رو گرفت و من رو محکم کشید سمت خودش که
باعث شد سرم به گردنش بخوره و اگر بخوام کلی بگم

پاهام روی زمین نبود و اون من رو یه جورایی بلند
کرده بود

سرم رو باال تر اوردم و توی چشماش زل زدم 
چشماش کشش عجیبی داشت که من رو به خودش

مثل اهن ربات جذب میکرد 
رنگ چشم هاش مشکی بود و حالت چشم هاش خمار

بود 
بینی خوش حالت و لب های صورتی 

پوستش یه چیزی میان سفید و سبزه بود اما بیشتر
رو به سفیدی میزد 

بدنش برعکس بقبه خون اشام ها گرم بود و نفس
میکشید 

نفس هاش توی صورتم پخش میشد و با هر برخورد
نفسش به صورتم انگار بیشتر به سمتش کشیده

میشدم اما...
اما با صدای ارسام به خودم اومدم و سریع خودم رو
از بین بازوهاش بیرون کشیدم که باعث شد روی زمین

محکم فرود بیام و زانو هام با کمی درد خم بشه 
ای خدا اخه چرا قدم اینقدر کوتاه هست؟

هوف برگشتم سمت ارسام که با صورت نصبتا سرخ
شده و چشمای قرمزش رو به رو شدم 

با تعجب نگاهی بهش کردم اما بی توجه به اون دوباره 



برگشتم سمت اون مرد و بدون این که ایندفعه داخل
چشماش نگاه کنم بهش گفتم 
ملیسا: اسم تو چی هست؟

و بعد نگاهم رنگیم رو داخل چشم هاش ریختم و اون
با نگاه مشکیش جواب نگاهم رو داد و دوباره مثل اهن

ربا به هم متصل شدیم اما ایندفعه سریع نگاهم رو
گرفتم و سرم رو انداختم پایین ،بعد از یه مکثی

صدای بمش بلند شد 
مرد: اسم من آرتام هست بانو .

بانو رو با یه لحنی گفت که باعث شد سر بلند کنم و
نگاهش کنم 

مکثی کردم و در حالی که برمیگشتم رو به ارسام گفتم 
ملیسا:من نیاز به یه محافظ دارم که همیشه و همه جا
باهام باشه حتی داخل اتاقم و من تصمیم گرفتم که...

مکثی کردم و دوباره ادامه دادم.آرتام رو محافظ
خودم کنم و لطفا سریع تر اتاق من رو نشونم بدید

و بدون توجه به بقیه رفتم سمت اون قسمت تاریک که
از ورودم به اینجا قسمتی از فکرم رو در بر گرفته بود 

به مرز روشنایی و تاریکی رسیدم ، اها راستی یادم
رفت بگم پایگاه یه جایی از شهر بود که یه قسمت

پایگاه داخل شهر بود و قسمت دیگش داخل جنگل و
به جنگل راه داشت 

احساس کردم اونجا چیزی تکون خورد و چشم های
رنگی من رو نگاه کرد 

من به اون خیره شده بودم و اون به من دوست
داشتم ببینم کی هست که اونجا مخفی شده پس

اومدم برم اون سمت که یک نفر من رو از پشت گرفت 



نگاه کردم که دیدم ارسام و پشتش ارتام ایستادن و
ارسام من رو گرفته ، اما بیشتر به بغل کردن میخورد

تا گرفتن 
خودم رو از دست هاش آزاد کردم و با صدای کمی

عصبی گفتم 
ملیسا: تو به چه حقی من رو گرفتی و نزاشتی ببینم

چی اونجا هست ؟؟
سری تکون داد و گفت

ارسام: اونجا محل نگه داشتن اژدها هاست بانو و
اژدهای اینجا وحشی هستن اگر میرفتید ....

و دیگه ادامه نداد سری تکون دادم و برگشتم که باز
هم چشم هاش رو دیدم و به خودم قول دادم که حتما

یه روزی اون موجود رو از نزدیک ببینم ...
پشت سر ارسام داشتم به سمت اتاقم میرفتم 

جلوی در اتاق مشکی ایستاد و به من گفت 
ارسام: اولش دکور اتاقتون رنگی بود اما خب چون
واکنش بدی نشون دادید اتاق رو مشکی کردیم کال 
نور چراغ هم قرمز هست و هم مهتابی هر کدوم رو

خواستید روشن کنید .
سری تکون دادم و نگاهم رو به پشت سرم

نگاهم رو به پشت سرم دادم که دیدم ارتام داره نگاه
ارسام میکنه ، نمیدونم چرا اینقدر بهش حس پیدا

کرده بودم اما با حرف مادرم که قبال ها میزدم به فکر
فرو رفتم 
گذشته:

ملیسا: مامان یه خون آشام چجوری عاشق میشه؟
مخصوصا من که خون آشام کامل نیستم 



مامانم لبخندی زد و گفت 
دختر تو ترکیبی از خون آشام و فرشته هستی و چون
زیر نور ماه و در جنگل به دنیا اومدی زیر یه درخت

بزرگ قدرت های جاودانه زیادی بهت داده شده و خون
اشام ها و بقیه موجودات به جز انسان ها فقط به
جفت واقعی خودشون احساسات پیدا میکنن و

قدرتشون خیلی زیاد میشه وقتی همچین حسی کامل
بشه 

اما انسان ها خیلی کم پیش میاد جفت واقعی
خودشون رو پیدا کنن ولی اگر پیدا کنن هم حسی به
جفتشون دارن که حتی هوس و غریزه هم در مقابلش

کم میاره یه جورایی به بقیه بی احساس میشه و
چشم هاش فقط جفتش رو میبینه ، حس انسان ها

خیلی متفاوت هست گلم ...
حال:

با صدای ارتام برگشتم سمتش و نگاهم رو ریختم
داخل نگاهش 

یعنی ممکن بود که ارتام جفت من باشه؟
من تا به حال به هیچ مرد و پسری حسی نداشتم و بی

تفاوت بودم اما با دیدن ارتام...
با دستی که به شونم خورد از فکر دوباره پریدم بیرون

و به قیافه نگران ارتام چشم دوختم 
ارتام: بانوی من حالتون خوبه؟میخواید دکتر خبر کنم؟
سری تکون دادم و رفتم کامل داخل اتاق که اونم پشت

سرم اومد داخل 
پوفی کردم و سرم رو ماساژ دادم نمیدونم چرا سرم

درد میکرد اینقدر اونم یهویی 



اومدم قدمی بردارم سمت تخت که دیگه نفهمیدم چی
شد و همه جا
تاریک شد

درد گرفتن دستم چشمام رو بی حال باز کردم که بابا 
دیدن قیافه ارسام و ارتام و یه شخص دیگه گیج

بهشون چشم دوختم 
بعد از چند ثانیه کل اتفاقات یادم اومد و سعی کردم
بلند بشم که ارتام تو یه حرکت بدون توجه به ارسام و

اون مرد  من رو بلند کرد و نشوند روی تخت 
هنوز توی بغلش بودم ، عطرش رو نفس کشیدم که.....

که با صدای حرصی و عصبانی ارسام ازش فاصله
گرفتم 

درسته شاید ارتام جفت من باشه اما نباید اینقدر تابلو
بازی در بیارم من خیلی دشمن دارم و خیلی ها هم

هستن که میخوان من رو به دست بیارن و ممکنه اگر
بفهمن به ارتام اسیب بزنن 

اما من ملیسا هستم به موقعش میدونم چیکار کنم 
پس سعی کردم بی تفاوت به گرمی تنش و عطرش

ازش تشکر کنم 
براش سری تکون دادم و نگاهم رو سمت ارسام و اون

مرد کشوندم  
ارسام با دیدن خیره من سعی کرد با صدایی خونسرد
اون مرد رو به من معرفی کنه اما از صداش حرص و

حسادت به خوبی مشخص بود 
ارسام: این امیر هست دکتر ما ، اون یه جادوگره و

دست هاش زخم رو درمان میکنه 
توی کارش خیلی عالیه 



نگاهم رو خیره امیر کردم که اونم سری تکون داد و در
حالی که لبخند مهربونی میزد گفت 

امیر: من امیر هستم و شما هم باید همون دختر
معروف باشید اگر سوالی در مورد جادو داشتید در

خدمتم 
با شنید اسم جادو چشمام چنین برقی زد که اونا رو به

خنده انداخت اما ثانیه بعد خنده اونا قطع شد و با
تعجب به چشم هام زل زدن 

فهمیدم که چشم هام رنگ عوض کرده و به احتمال
زیاد طوسی یا ابی شده 

سری تکون دادم و به قیافه بهت زدشون نیشخندی
زدم و رد شدم از کنارشون....

لباس خوابی پوشیدم که رنگش مشکی بود درست
مثل این اتاق تاریک و مشکی 

هیچ چراغی روشن نبود البته چشم های من نیازی به
روشنایی نداشتن چون داخل تاریکی بهتر میدیم حتی

میدونم خیلی خنده دار هست 
کنار پنجره رفتم و جلوی نور ماه ایستادم ، برق زدن
بدنم و قدرتمند تر شدن اعضای بدنم و جادو هام رو

احساس میکردم 
حس لذتی که بهم میداد هیچ جای دیگه ای نداشتم 
با تقه ای که به در خورد از جلوی پنجره رفتم کنار و
داخل تاریکی منتظر موندم که اون شخص بیاد داخل

ب



با دیرن چهره پر تعجب ارتام تو دلم بهش خندیدم و
همونطور همونجا ساکت ایستادم و با نگاهم داشتم

سیر نگاهش میکردم 
اومد جلو که چراغ رو روشن کنه ولی چراغ روشن

نمیشد 
خب بعله خودم المپ رو در اورده بودم تا خیالم

راحت باشم
چند قدمی جلو اومد و نفس عمیقی کشید و چشماش

رو باز کرد و با لبخند مرموزی روبه روی من ایستاد 
چشم هام رو به حالت عادی برگردوندم چون کاری

کرده بودم که برق نزنه 
نگاهش رو به چشم هام دوخت و لبخندی زد و گفت 

ارتام: دیدی پیدات کردم 
از لحن صمیمیش جا خوردم و از لبخند روی لبش گر

گرفتم 
با دستم نور کوچیک ابی درست کردم و داخل هوا

معلق گذاشتمش 
حاال کامل من رو میدید 

نگهش که به بدنم افتاد قرمز شد و نفس هاش کشدار 
قدمی به سمتم اومد  همینطور که با صدای بمی و

نفس های عمیقی جلو میومد گفت 
ارتام: چی داخل وجودت داری؟ چی داری که منی که

بی احساس بودم و سنگ بودم بهت جذب شدم
سرش رو خم کرد و توی یک ثانتی لب هام توقف کرد 
توی چشم هام زل زد ، انگار با چشم هاش ازم اجازه

میخواست 
من که مسخ شده فقط نگاهش میکردم و انگار چیزی 



رو که میخواست از چشم هام فهمید و بعدش 
فقط و فقط لذت بود که در وجودم میپیچید 

گرمی لب هاش ، دست هاش که دور کمرم حلقه شد و
بلندم کرد 

پاهام که دور کمرش حلقه شد و این ما بودیم که با
حس زیادی

پیش هم بودیم 
نمیدونم چقدر گذشته بود که با شکستن شیشه و داد

و فریاد از هم جدا شدیم
سریع از ارتام جدا شدم و چشم هام رو بستم ، تمرکز
کردم ببینم چه اتفاقی افتاده ، با دیدن چیزی که اون

بیرون بود چشمام گرد شد و گفتم 
ملیسا: امکان نداره 

ارتام نگاهم کرد و گفت 
ارتام: چی شده ، چی اون بیرون دیدی 

نگاه نگرانی به ارتام کردم و گفتم من رو ببخش 
و در یک لحظه ارتام رو خشک کردم 

سریع با جادو فرستادمش زیر تخت و سریع لباسم رو
عوض کردم و با یه جهش از پنجره پریدم پایین

با دیدن اون قول هایی که حمله کرده بودن با وحشت
نگاه سرباز ها کردم ،همه شون داشتن به دست اون ها

 رو به روییم نگاه کردم و سمتشلکشته میشدن به قو
حمله کردم ...

بالخره تونستم نابودش کنم اما با دیدن زمین و دور
اطرافم میخواستم خودم رو بکشم 

همه سرباز ها مرده بودن و فقط من بودم و این همه
قول 



نگاهی به جلو کردم که با دیدن یک فرد ناشناس که از
جنگل میومد بیرون تعجب کردم 

دقیقا کنار من ایستاد و سرش رو باال برد 
با دیدن چشم هاش خیره خیره نگاهش کردم جوری

ادم رو جذب میکرد که انگار اهن ربا داره 
حس داخل نگاهش اشنا بود انگار که سال هاست

میشناسمش 
لبخندی زد و به سمت قول ها رفت 

با خوندن یک ورد همه از بین رفتن دوباره به سمت من
اومد و گفت 

مرد: من همیشه مراقبت هستم ، تو مال منی فقط مال
من 

اما با دیرن ارتام که از پشت داشت نزدیک میشد و
شمشیر رو فرو کرد داخل قلب اون مرد جیغی زدم و...

از خواب پریدم و همزمان جیغی زدم که جیغ من
مساوی شد با اومدن ارتام به داخل اتاق 

وحشت زده نگاه اطراف میکردم ، ارتام نگران اومد
سمتم که رو بهش داد زدم 

ملیسا: نیا جلوووووو برو عقبببب 
نگاهم از پنجره به جنگل افتاد که با دیدن اون چشم

های عجیب و جذاب خیرش شدم 
ارامشی که داخل چشم هاش بود باعث شده بود

ارامش به من هم منتقل بشه 
وقتی به خودم اوندم که ارتام داشت صدام میزد و

دیگه اون نگاه جذاب و خیره کننده نبودش
سری تکون دادم تا افکار نامرتبم دوباره مرتب بشن اما

کالفه تر از این ها بودم پس رو به ارتام گفتم 



ملیسا: برو بیرون میخوام بخوابم 
ارتام نگاهی بهم کرد که داخل نگاهش دلخوری رو
دیدم اما االن چه اهمیتی بدای من داست نگاهش 

درسته بهش حسی داشتم اما دلیل نمیشد که عاشقش
شده باشم 

یاد اول خوابم افتادم به جلی این که خوشم بیاد یکم
قیافم جمع شد و با خودم زمزمه کردم 

ملیسا: هر چقدر هم که با پسر های دیگه برام فرق کنه
اما اونقدر حسم بهش قوی نیست که بشه گفت جفت ،
مامان گفت حسی به وجود میاد که هنش بهش فکر

کنی ..
یک لحظه با این جمله یاد اون چشم ها افتادم اما

بعدش دیگه خواب اجازه فکر کردن بهم نداد
صبح مثل همیشه زود بلند شدم و بعد از عوض کردن

لباسم رفتم بیرون 
با ندیدن ارتام احتمال دادم خواب باشه پس اروم و

بی صدا رفتم داخل حیاط 
نفس عمیقی کشیدم و اروم اروم سمت جنگل تاریک

رفتم به گفته اون ها اژده ها اینجا بودن اما اینطور که
من فهمیده بودم یه مرد دیگه که خیلی قدرتمند هست
اینجا زندگی میکنه و کم پیش میاد که بیرون از جنگل
تاریک بیاد وارد جنگل شدم و نگاهی به دور و اطرافم

کردم نگاهم به رد پاهای ابی روی زمین خورد 
دنبال رد پاها رفتم که فهمیدم داره با جادو تشکیل

میشه یهو سرجام ایستادم اما یهو بلند داد زدم 
ملیسا: تو کی هستی؟چرا داری با من بازی میکنی؟؟

چن دقیقه گذشت و صدایی نشنیدم اومدم برگردم که 



محکم خوردم به چیز محکمی و از پشت خوردم زمین 
نگاهم درد الود و عصبانی ام رو باال بردم که که با

دیدن اژدها ی رو به روم خشک شدم 
به چشم هاش خیره شده بودم که اونم سرش رو خم

کرد و نگاهش رو به نگاهم دوخت 
لب زدم

ملیسا: تو دیگه کی هستی؟؟ 
فکر نمیکردم که بفهمه اما یهو جلوی من تبدیل به ادم

شد و سرش رو باال گرفت و گفت 
امیرسام: من امیرسام هستم بانو ملیسا، تنها مرد ده

هزار ساله تو این دنیا و قدرتمند ترین فرد 
همینجوری بهش خیره شده بودم اما با صدای داد

ارتام که من رو صدا میکرد بلند شدم و همونطور که
توی چشم هاش نگاه میکردم با خودم گفتم 

اگر چشم های ارتام جذابه و اگر به ارتام حس دارم
پس این حس به این مرد این وسط چی میگه

براش سری تکون دادم و بدون جوابی با سرعت
خوناشامی رفتم سمت ورودی جنگل تاریک که دستم

گیر دست گرم و قدرتمندی گیر کرد 
برگشتم که امیرسام رو دیدم که دستم رو گرفته بود و

با اون چشم هایی که به وضوح برق میزد نگاهم
میکرد 

اومدم چیزی بگم که صدای عصبی ارتام به گوشم
رسید



ملیسااا تو این جا چیکار میکنی؟نمیدونی نباید وارد
این جنگل بشی هااا 

همه این حرف ها رو با داد به من میزد که باعث شد
امیرسام اخم هاش بره داخل هم 

آرتام خواست ادامه بده که امیرسام بلند گفت 
امیرسام: به چه حقی داد رو سر بانو میزنی هاااا؟؟

نکنه یادت رفته تو فقط یه سربازی و بس، نبینم دیگه
بهش بی احترامی کنی هاا 

آرتام با نفرت نگاهی به سام کرد که اونم پوزخندی زد
و لب زد 

سام: این یکی رو بهت نمیبازم 
نگاهی به سام و آرتام کردم و بی توجه به اون ها رفتم

به سمت اتاق آرسام 
بعد از کسب اجازه وارد شدم که با توضیحات آرسام
فهمیدم باید با سرباز ها تمرین کنم تا تمام قدرت هام

فعال بشه 
با آرسام به سمت زمین تمرین رفتیم تا شروع کنم به

تمرین 
با وارد شدن آرسام همه دست از کار کشیدن و یه

گوشه ایستادن 
آرسام با صدای رسانایی گفت 

آرسام : خب خب ما اینجا یه کار آموز جدید داریم که
تا استادش پیدا بشه با شما تمرین میکنه... 

صدایی از پشت سر گفت 
سام: من حاضرم استادش بشم آرسام درخواست رو

می پذیرم 
نگاهم گیجم رو بهش دوختم که نمیدونم چی داخل 



نگاهم دید که خنده اش گرفت 
آرسام با خوشحالی رفت سمت سام و گفت 

ارسام: وای پسر میدونی چقدر وقت بود نیومده بودی
بیرون، دلم برات تنگ شده بود داداش 

سام لبخندی زد و گفت 
سام: حاال حاال من رو میبینی پس حسابی خوب ببین

برای بعدش
نگاهی بهشون کردم که آرسام برگشت و گفت

ارسام: ملیسا این امیرسام هست و قراره مربی تو بشه
اون اولین خون آشام جهان بوده البته اون اولش یه

فرشته بوده ولی بعدش تبدیل به خون آشام شد و حاال
با قدرت فرشته و خون آشام زندگی میکنه اون بهترین

مربی برای تو میشه من مطمئنم.
نگاهی به سام کردم که با دیدن برق داخل نگاهش

احساس کردم قلبم تکون خورد، خدایا من گیج شدم
من به آرتام حس دارم همینطور به امیرسام

اخه چطور ممکنه نکنه دوتاشون جفت من باشن؟؟ اما
تا به حال همچین چیزی پیش نیومده

یعنی ممکنه من هم حس هوس داشته باشم؟؟ وای
خدایا کمکم کن من گیج شدم. 

با شنیدن صدای پر حرص آرتام از پشت سرم دست از
فکر کردن برداشتم و سمتش برگشتم

با دیدن قیافه سرخ از خشم و حرصش با تعجب
نگاهش کردم و قدمی سمتش برداشتم که همزمان اون

هم جلو اومد اما نگاهش خیره پشت سرم بود
برگشتم که دیدم امیرسام هم چند قدمی من ایستاده

و داره با خشم و یه پوزخند نگاهش میکنه



حاال من بین این دوتا ایستاده بودم  و اون دوتا در
حالی که با خشم هم رو نگاه میکردن هم زمان دستم

رو گرفتن
دست چپم داخل دست امیرسام بود و دست راستم

داخل دست آرتام
نگاه گیجم بین اونا بود، دلیل خشم اون ها رو

نمیفهمیدم حتی اگر سر من هم باشه اما بازم اینقدر
خشم داخل چشم هاشون..؟؟ امکان نداره

با صدای آرتام نگاهش کردم و اونم نگاهش رو داخل
نگاهم ریخت.

ارتام: بانو بهتره بریم داخل اتاقتون تا استراحت
کنید...

داشت حرف میزد که امیرسام با پوزخند پرید وسط
حرفش و گفت

امیرسام: ملیسا فعال باید تمرین کنه وقت برای
استراحت زیاد داره

آرتام اومد بره سمتش که ناخودآگاه دستش رو فشردم
و باعث شد برگرده سمتم با چشم هاش التماس

می کرد که نرم اما خب من برای همین اومده بودم به
ایران پس نباید وقتم رو الکی میگذرونم اومدم حرف

بزنم که...



اومدم حرف بزنم که با صدای داد و دعوا ساکت شدم
و اون ها هم دست از نگاه کردن هم برداشتن

همه به اون سمت صدا رفتیم که با دیدن اژدها به اون
بزرگی خشکم زد

نشان روی سر اژدها نشان روی دست من بود
بدون اختیار رفتم سمتش آرتام بازوم رو گرفت که

محکم دستم رو از دستش آزاد کردم و به سمت اژدها
رفتم

سرباز ها با دیدن من رفتن عقب و من جلوی اژدها
ایستاده بودم و خیره نگاهش میکردم

اونم آروم ایستاد و نگاه من کرد
دستم رو سمتش بردم یکم نزدیک کردم و دیگه جلو
نبردم چون باید خودش بیاد جلو و اگر بیاد به معنی

این هست که مال منه
سرش رو جلو اورد و به دستم چسبوند همون لحظه

باد شدیدی اومد و نشان من و اژدها روشن شد
نشان من تغییر کرد و نشان اژدها آبی شد

بلد متوقف شد و من دستم رو از روی سرش برداشتم
برگشتم سمت بقیه که با دهن بازشون روبه رو شدم
اژدها خیلی ریلکس برگشت داخل جنگل تاریک و بعد
از این که آرسام به همه گفت برن سر کار هاشون منم

رفتم سمت آرتام و سام
رو به سام گفتم

ملیسا :بریم برای تمرین..
رو کردم و به آرتام گفتم

ملیسا :تو هم باهام بیا بعدم بدون توجه اون ها رفتم
سمت زمین تمرین



همه کسایی که داشتن تمرین میکردن با دیدن من
ایستادن

نگاهشون رفت پشت سرم که فهمیدم اونا هم اومدن
برگشتم سمتش و نگاهم رو سمت سام دادم و گفتم

ملیسا: خب بگو تمرین اول چیه؟
سام : بهتره اول آمادگی دفاعی رو باال ببری و بعد

جادو کار کنیم
سری تکون دادم و شروع کردیم...

خسته از زمین تمرین بیرون اومدم که سام با خنده زد
پشتم و گفت

سام: کارت عالیه و خیلی زود یاد میگیری اما هنوز
 دور، دور زمین تمرین30مونده برای خسته شدن باید 

بدویی
و با خنده از کنارم گذشت، ناباور داشتم به زمین به

اون بزرگی نگاه میکردم هوف 
اومدم با سرعت خون آشامی بدو ام که سام داد زد و

گفت 
سام: دو با سرعت انسان ها میخوام نه خون آشام :/

چاره ی دیگه ای نداشتم پس شروع کردم و دویدن... 
 دور دیگه مونده بود اما دیگه نمیتونستم که3

نفهمیدم چجوری خوردم زمین و همونجا دیگه دراز
کشیدم 

آرتام اومد باالی سرم و با احتیاط سرم رو گذاشت
روی پاهاش و با صدای نگران گفت

ارتام:



ارتام: خوبی ملیسا، آخه چرا اینقدر سخت میگیری
نگاه بدنت داره کبود میشه...
حرفش با حرکت من قطع شد

سرم رو بین گردن و سینه اش گذاشته بودم و عطرش
رو نفس میکشیدم

با هر تنفسی انگار جون دوباره ای بهم میدادن
سرم رو باال آوردم که توی یک لحظه لبش روی لبم بود

و حاال اینجا بود که انرژی بهم منتقل میشد
دستم رو بردم پشت گردنش و داخل موهاش فرو

کردم و شروع به بازی با موهاش کردم
دستش دور کمرم محکم شد و همینطور که روی زمین

می خوابوندم کمرم رو محکم فشار میداد.. 
با صدای عصبانی سام لب هامون از هم جدا شد و تازه

فهمیدم چیکار کردم من
و یهو قرمز شدم اما صدای داد سام بیشتر اجازه فکر

کردم به این چیز ها رو بهم نداد

آرتام از روی من برداشته شد و حاال داد های عصبی
سام بود که سر آرتام فرود میومد 

دیدم خیلی داره زیاده روی میکنه پس رفتم جلو و رو
بهش گفتم 

ملیسا : تو اصال چی کاره ای؟؟ دوست دارم که لب
بهش بدم اصال دوست دارم باهاش باشم به تو چه؟؟ 

با عصبانیت بهم خیره شد و جلو اومد و گفت 
سام: اگر بوسه اون رو دوست داری باید اینم دوست

داشته باشی 
و...



و سریع لب هاش رو گذاشت روی لبم
هنگ کرده به چشم های بسته ای خیره بودم که با
کشیده شدنش و دور شدم از من به خودم اومدم

اما با مشتی که آرتام توی صورتش برد جیغی زدم و
رفتم تا از هم جداشون کنم

با دیدن مشت خیلی قدرتمندی که داشت سمت آرتام
میومد خودم رو جلوش انداختم و فقط حس درد بود
که توی کمرم پیچید و نگاه نگران آرتام و بی هوشی

من..

نمیدونستم کجا هستم با جی کار میکنم اما فقط و
فقط میدونستم داخل این سیاهی گم شدم و درگیر

شدم
دلم میخواست کسی کمکم کنه

اما هیچ کسی نبود که از کسی بیاد و نجاتم بده
سیاهی نجاتم بده

Πʿاز زبان آرتام 

نگاهم روی ملیسا خشک شده بود
یک هفته بود که ملیسا روی این تخت خوابیده بود و

بلند نمیشید
یک هفته بود که من چشم های رنگین کمونش رو

ندیده بودم
هیچ وقت فکر نمیکردم من اینجوری عاشق کسی بشم

من یه گرگینه هستم اون یه خون آشام و بقیه
موجودات



من چجور میتونم باهاش ازدواج کنم؟
پوف بلندی کشیدم و رفتم سمتش و کنارش نشستم

به لب هاش نگاه کردم، قرمز بود انگار خون
خود به خود بهش جذب میشدی

یا اون روز بعد از تمرین افتادم، که لب های گرمش
روی لب هام بازی می کرد، کر باریکش بین دست هام

بود اما آخرش او امیرسام اومد و ملیسای من
اینجوری شد

دلم برای صداش تنگ شده
خم شدم روی لب هاش، میدونستم مقاومتی در برابر

این دختر ندارم اما بازم خودم میخواستم
فاصله رو برداشتم و لب هاش رو بین لب هام گرفتم

طعم لب هاش عالی بودن محکم تر شروع به بوسیدنم
کردم و حاال اومده بودن روش

یهو گرگ درونم که خیلی وقت بود نیومده بود که توی
کار هام دخالت کنه زوزه ای کشید و من ناخواسته

لبش رو گاز محکم گرفتم
نفس عمیق ملیسا کل اتاق رو پر کرده بود

و من...



بودم که چشماش رو بازلیسا ییو من ناباور خیره م
کرده بود

چندبار پلک زد، رنگ چشم هاش زرد بود
نگاهش که بهم افتاد آروم زمزمه کرد

ملیسا:آرتام...
دوباره خم شدم روش و همونجور گفتم

ارتام: جان آرتام، میدونی با من چی کار کردی؟؟
داشتم میمردم من ملیسا من.....

بقیه حرفم تو گلوم خشک شد چون حاال لب های
ملیسا بود که روی لب هام حرکت می کرد.

Πãاز زبان ملیسا 
لب هاش رو محکم میبوسیدم، اون جفت من بود و

حاال داشتم ازش انرژی میگرفتم

نفهمیدم چجور از اون سیاهی در اومدم اما لب های
آرتام اونم نزدیک صورت من همه چی رو برام روشن

میکنه

بعد از چند دقیقه لب هم رو ول کردیم و به صورت هم
نگاه کردیم، نفس نفس میزدیم

کنارم دراز کشید و من رو داخل بغلش کشید و کنار
گوشم گفت

ارتام: اگر نتونم جلوی خودم رو بگیرم هیچ کسی
نمیتونه جلوی من رو بگیره



خجالت کشیدم، اونم من!!
کسی که خیلی خیلی کم پیش میاد خجالت بکشه

سرم رو داخل گردنش فرو بردم و بوسه ای زدم روی
گردنش که نفسش حبس شد و چنگی به کمرم زد و با

صدای بم و خفه ای گفت

ارتام: ملیسا بدترش نکن من اونقدر ها هم خوددار
نیستم ها یهو میبینی همه چی تموم شد و...



سریع دستم رو روی لبش گذاشتم تا بیشتر ادامه نده
چون اگر بیشتر ادامه می داد من دیگه آب شده بودم

نگاهم کرد که با دیدن قیافم اول هنگ گفت
ارتام:خجالت کشیدی

و بعدش پوکسد از خنده

جوری قهقه میزد که من براش نگران شدم، صورتش
سرخ شده بود یه لحظه احساس کردم خنده اش

دست خودش نیست
سریع لبش رو بوسیدم که لب هاش بسته شد، سرم رو

بلند کردم که دیدم داره نفس عمیق میکشه

بعد از این که حالش خوب شد رو بهم گفت
ارتام: من چرا اینجوری شدم؟ اصال نفهمیدم چی شد
احساس کردم دستی دور گردنم پیچیده و داره خفم

میکنه

سری تکون دادم و گفتم
ملیسا: طلسم بود، یه طلسم از راه دور فکر کنم که هر
کسی بلد نیست اما اینجا ما فقط یک نفر رو داریم که

بلد هست...

دستم رو گذاشتم روی سر آرتام و خودم رو به ذهنش
منتقل کردم



رو به آرتام گفتم
ملیسا: هر وقت ترسیدی یا مشکلی داشتی یا هرچی
اگر صدام کنی من سریع نیام پیشت اگر هم ترست یا

غمت یا هر چیز دیگه رو حس کنم بازم میام

دستم هنوز روی سرش بود و نگاهمون قفل هم
داشتیم به هم نزدیک می شدیم که صدای در هر دو

تامون رو ترسوند

نگاهی به هم کردیم و زدیم زیر خنده که در باز شد با
دیدن سام خنده ام قطع شد اما اون لبخند مرموزش

حس بدی بهم میداد



لبخند مرموزش حس خیلی بدی بهم میداد چون انگار
میخواست کاری کنه که این لبخندش مرموز و

وحشتناک بود
ارتام هم اخم هاش داخل هم رفته بود و با اخم خیره

سام شده بود
با صدای سام نگاهم رو از آرتام گرفتم و به سام دادم
سام:میخوام باهات تنها صحبت کنم ملیسا به این

محافظ بگو بره بیرون

و پوزخندی زد که آرتام قرمز شد
برای دفاع از آرتام رو بهش گفتم

ملیسا:من غریبه ای نمیبینم اینجا حرفتون رو بزنید
سام پوزخندی زد و گفت

سام: باشه، راستش من برای آموزش به تو شرط دارم...
لبخند مرموز و شیطانی زد که با حرف من عمیق تر

شد
ملیسا: چه شرطی؟

سام:این که باهام باشی و همیشه پیشم بمونی تا
زمانی که من بگم تو مال منی در این صورت بهت

آموزش میدم

نگاهی به چهره ناباور من و چهره سرخ شده آرتام کرد
و تک خنده ای کرد و مغرور به آرتام خیره شد
انگار با نگاهش میگفت که دیدی من از تو بهترم

ارتام زیر لب غرید:
ارتام:میکشمت کثافت، لعنت بهت اشغال عوضی بی

غیرت خودم میکشمت... 



و حمله کرد سمت سام 
هر دوتاشون با قدرت باال جنگ میکردن 
و من اینجا هنگ و ناباور ایستاده بودم 

اگر اون به من آموزش نده من چیکار کنم؟؟



با اومدن آرسام و چندتا از محافظ ها اون ها از هم
جدا شدن

ولی مثل ببر زخمی به هم نگاه میکردن
آرسام هر دوتاشون رو برد بیرون که قبل از رفتن سام

بلند گفت
سام: برای شرطم امشب منتظرم وگرنه خودت

میدونی و خودت
و نیشخندی زد و رفت

ارتام مثل ببر خودش رو از دست آرسام کشید بیرون
که آرسام اومد چیزی بهش بگه اما با نگاه آرتام ساکت

شد و بقیه رفتن بیرون

من موندم و آرتامی که داشت مثل چی نگاهم می کرد
از نگاهش دروغ چرا ترسیده بودم ولی نشون نمی دادم

روی تخت نشستم و سرم رو بین دست هام گرفتم
و آروم گفتم

ملیسا: چیکار کنم؟؟ یعنی امشب برم که تا وقتی میگه
مال اون باشم؟؟.... 

ارتام محکم بلندم کرد و خشن و عصبی گفت 
ارتام:چه حرفی زدی ها؟؟ میخوای چه غلطی کنی؟؟
من نمیزارم همچین غلطی کنی فکر کردی الکیه؟؟ من
عاشقتم و تو مال منی فقط مال من خودم دست به

کار میشم تا چشم اون امیرسام اشغال در بیاد 

و گرمی لب هاش و حرکت خشنش بود که داشت
انجام می داد 



دستش روی همه جای بدنم میچرخید و فشار می
آوردم 

تحریک شده بودم اما نمیخواستم اتفاقی بیفته به زور
سرم رو ازش جدا کردم و گفتم 

ملیسا: چیکار میکنی آرتام؟؟ بس کن.. 
پرید داخل حرفم و گفت 

ارتام: چی رو بس کنم ها؟ بس کنم که شب بری توی
تخت اون؟ توی بغلش؟ 

اخه من... آه آه آه لعنت بهت ملیسا کاشکی نبودی



نگاهم همینجوری بهش بود، آخه مگه چی گفته بودم
که اینجوری رفتار می کرد؟

من باید اون آموزش ها رو ببینم حاال به هر صورتی
اگر اون آموزش ها رو بهم نده همه نابود میشن

همین حرف ها رو به آرتام زدم که اول ناباور و بعد
پوزخندی زد و گفت

ارتام : پس بگو این بهونه تو هست نه؟
هه من و باش فکر میکردم تو پاکی نگو تو خودت دلت

میخواد هرز بری همش تو یه هرز...
دستم به شدت سوخت دیگه چه برسه به صورت اون

با سردی بهش گفتم
ملیسا: از اتاق من برو بیرون سریعع
اومد حرفی بزنه که نزاشتم و گفتم

ملیسا : بیرونننن
بعد از رفتنش روی تخت خودم رو انداختم

من یه محافظ مردم هستم پس باید دور احساسم رو
خط بکشم نباید عشق یا احساسم جلوی کارم رو بگیره

با همین فکر ها به خواب رفتم

با حس نفس های گرمی از خواب پریدم و چشم های
خمارم رو باز کردم که با دیدن چشم های آرتام خشک

شده نگاهش کردم
....



لب هاش آروم اومد سمت گوشم و گفت
ارتام : آرومم کن ملیسا، بهت نیاز دارم زیاد
گوشم رو مکید که از لذت آهی سر دادم

همینجوری گوشم رو میمکید و کم کم پایین میومد تا
رسید به گردنم با اولین 

برخورد لبش به گردنم آه خیلی غلیظی گفتم که کمرم
رو محکم چنگ زد

حرکت لب هاش روی گردنم داشت دیونم می کرد

لبش از روی گردنم بلند شد، به چشمام نگاهی انداخت
و همونطور که خیره من بود لباسم رو از وسط پاره

کرد

با دیدن بدن و سینه های سفیدم کنترل خودش رو از
داد و مثل یه گرگ زخمی بهم حمله کرد

محکم سینه هام رو میمکید و می خورد انگار که
ازشون شیر میاد

دست هاش هم بیکار نموندن یکیش که سینه آزادم رو
فشار میداد و اون یکی هم روی بهشتم حرکت می کرد

منم زیر بدنش داشتم فقط از لذت اه میکشیدم و
تکون میخوردم

یکدفعه حولش دادم که باعث شد از



 پشت روی تخت بیفته
سریع بلند شدم و

روی شکمش نشستم و سرم بین گردنش بردم و مک
عمیقی به گردنش زدم که اه مردونش بلند شد

لبخندی زدم و به کارم ادامه دادم آرتام هر چی زور
میزد نمیتونست من رو از روی خودش کنار بزنه چون

زورم در این مواقع بیشتر می شد

دیگه تحملش به آخرش رسید و من رو محکم با
خودش به تخت کوبوند

من زیرش بودم و اون روی من

نفس های محکم و عمیقش و چشمای سرخ و خمارش
همش باعث شد دستم باال بره و پشت سرش قفل بشه

با فشار سرش رو نزدیک سرم آوردم و لب هام رو آروم
روی لبش گذاشتم

مک یواشکی زدم که آرتام خشن شد و محکم شروع به
بوسیدنم کرد

دستش روی سینه هام اومد و محکم فشارش داد



آهی کشیدم که صدای خش دار آرتام بلند شد
ارتام:جونننن آخ سکسی من

و ایندفعه سراغ گردنم رفت، مک های خیسی که میزد
و گرمی زبونش همش باعث میشد خیس و بی تاب

بشم

به صورت ناله وار گفتم
ملیسا:آرتام زود باش میخوامت... اهه

ارتام لبخندی زد و گفت
ارتام: زوده، هنوز مونده بی طاقت بشی امشب مال

من میشی، دوست داری مال من بشی؟؟

از گردنم رفت پایین تر و دوباره سراغ سینه های
کوچیک و سفیدم رفت در همون حال گفت

...



ملیسا :آخ که من همش خمار این لحظه بودم
ملی ملی ملی آخ با من چیکار کردی تو

از سینه هام رفت پایین تر و به شکمم رسید 
دور نافم رو لیسید که اه غلیظی از دهنم خارج شد

بازم پایین تر رفت و در همون حال دکمه شلوارم رو باز
کرد و کشیدش پایین

روی پاهام نشست و به بهشتم خیره شد
با هوس نگاهش می کرد و آروم دستش رو برد سمتش

و کشید روش
با حرکت دست تکون محکمی خوردم و آهم بلند شد

ارتام سرش رو نزدیکش برد و بو کرد در همون حال
گفت

ارتام:آخ که بوی زندگی میده

شورتم رو کشید پایین و همراه با شلوارم درش آورد
با دیدن بهشتم که خیس شده بود چشماش برقی زد و

زیر لب چیزی رو زمزمه کرد که نفهمیدم



بلند شد و لباس های خودش رو هم در آورد و روی من
دراز کشید

از چشماش می فهمیدم ازم چی میخواست اما عالقه
ای به انجامش نداشتم

با دیدن نارضایتی داخل چشمام بی خیال شد
دوباره سمت لب هام اومد و شروع به کام های عمیق

گرفتن شد

از اون طرف پایین تنش رو به بهشتم فشار میداد و
خودش رو هی می کشید روی بهشتم

اه هام دست خودم نبود، اینقدر شهوتی شده بودم که
به هیچ چیز فکر نمیکردم

دست از کندن لب هام برداشت و مردونگیش رو به
بهشتم فشرد

هر کاری می کرد وارد نمیشد و درد زیادی داشت

دیگه خبری از لذت زیاد نبود و درد باعث کمرنگ شدن
لذتم شده بود

اما یهو یه سوزش شدید و بعدش اه مردونه آرتام
خیلی سوز و درد داشت و حاال کامال لذتم پریده بود



ارتام با دست شروع کرد به تحریک کردن من، دوباره
تحریک شدم آرتام هم که فهمید شروع به تکون دادن

خودش کرد

با هر حرکت آرتام اهی از دهنم در میومد که مخلوطی
از درد و لذت بود

باورم نمیشد اولین رابطه جنسی رو از عشقم دریافت
کردم

همیشه از همین میترسیدم که مبادا از دستش بدم و
به عشقم نرسه

دستم رو بردم پشت کمرش و با ناخون هام شروع به
بازی با کمرش کردم

ارتام که انگار از کارم لذتی برده باشه با اون چشم های
براق نگاهم کرد و آه مردونه و غلیظی کرد که من لذت

بردم ازش

بالخره بدنم زیر بدنش لرزید و آروم شدم
حاال فقط دلم خواب میخواست

یکم بعد هم حرکات آرتام سریع تر شد و بعد حرکت
آخر و آه مردونش و گرمی آبی که داخلم ریخته شد



هر دو نفس نفس میزدیم و خیس عرق شده بودیم
ارتام از روی من کنار رفت که اخی گفتم

، تمام بدنم کوفته شده بود از درد
من رو از پشت محکم بغل کرد و در حالی که سرم رو

میبوسید و موهام رو بود می کرد گفت
ارتام: مرسی عشقم، دیگع مال خودم شدی، فقط مال

من

با دست هاش نرم نرم دلم رو ماساژ داد
گرمی دست هاش و گرمی بدنش پشت بدنم باعث شد
کم کم چشمام گرم بشه و درد فراموش بشه و بخوابم

صبح با احساس این که یکی موهام رو ناز میکنه
چشمام رو باز کردم

با باز کردن چشمام نگاهم به چشم های آرتام افتاد که
با عشق نگاهم می کرد

روی لب های قشنگش لبخند قشنگی خود نمایی
می کرد و باعث انرژی من میشد

با یاد دیشب گونه هام رنگ گرفت که آرتام با خنده ریز
گونه هام رو بوسید و کنار گوشم زمزمه کرد



ارتام: صبح بخیر خانوم خوشگلم، درد نداری؟

با حرفش بیشتر قرمز شدم و بدون این که بهش نگاه
کنم آروم صبح بخیری زمزمه کردم

و در حالی که مالفه رو تخت رو دور خودم میکشیدم
بلند شدم

با بلند شدنم درد خیلی کمی احساس کردم ولی اونقدر
زیاد نبود که به آخ آخ بیفتم



اما همون اخم باعث شد آرتام همونطور لخت بلند بشه
و به سمتم بیاد

البته لخت لخت که نه لباس زیرش پاش بود اما بازم
خجالت میکشیدم

نگران و آروم بازو هام رو گرفت و گفت
ارتام: درد داری ملیسا؟؟ الهی بمیرم بیا بریم دکتر...

پریدم بین حرفش و گفتم
ملیسا: الزم نیست آرتام من خوبم زیاد درد ندارم با یه

دوش آب گرم خوب میشم

بعد سریع از زیر دست هاش فرار گردم و سمت حمام
رفتم اما قبل از این که در حمام رو باز کنم

بین آرتام و در حمام گیر کردم
در حالی که نگاهش رو بهم می دوخت آروم زمزمه کرد

ارتام: کجا خانوم، بوس انرژی من کو؟؟

با خجالت لبم رو گاز گرفتم که دستش رو گذاشت روی
چونم و لبم رو از زیر دندون هام آزاد کرد

و در حالی که خیره لب هام بود آروم و خمار گفت
ارتام: اینا مال من هستن گازشون نگیر دردشون 



میگیره فقط من میتونم کاری کنم که دردشون بیاد
فقط من!

نگاه خجالت زدم روی لب های قرمز و خوشحالت آرتام
بود

من آرتام رو دوست داشتم و هر کاری هم میکردم
نمیشد که دوسش نداشته باشم

با گذاشته شدن لب آرتام روی لبم دست از فکر کردن
برداشتم و تمام تمرکزم رو روی طعم لب هاش گذاشتم



حرکات اولش آروم بود اما بعدش خشن شد و کم کم
محکم

جوری که لب هام درد گرفته بود

با صدای در خودم رو ازش جدا کردم و در حالی که
نفس نفس میزدم رو بهش گفتم

ملیسا :هیچی نگو تا ببینم کیه
سری تکون داد و مثل گرگ گرسنه نگاهم کرد

نفس عمیقی کشیدم و در حالی که صدام رو صاف
میکردم گفتم

ملیسا:کیه؟
ارسام:ملیسا میشه بیام داخل؟

ملیسا :امم آرسام من دارم میرم حمام بعد ش خودم
میام پیشت

ارسام:باشه پس منتظرم مهمه

وقتی مطمئن شدم رفته نگاهی به آرتام کردم که دیدم
داره میاد سمتم

سریع رفتم سمت در حموم چون آرتام از در حمام
فاصله گرفته بود من زود تر رسیدم و قبل از این که

برسه در رو بستم و قفل کردم



همونطور که به تحدید های آرتام گوش میدادم لباس
هام رو در اوردم و دوش آب رو باز کردم تا وان پر

بشه... 

داخل وان نشستم و همینطور که از گرمی آب لذت
میبردم به شب قبل فکر کردم



نمیدونم چقدر فکر کردم که کم کم چشمام خسته شد
و به خواب رفتم

با احساس دست گرمی روی کمرم بیدار شدم با دیدن
آرتام و اون چشمای قرمزش و بدن لخت خودم داخل

آب سرد شده وان فهمیدم که

ارتام تحریک شده
لبش رو کنار گوشم آورد و گفت

ارتام:حاال من رو تو خماری خودت میزاری بعد خودت
راحت میای داخل وان میخوابی؟

تو یه حرکت کل آب وان رو خالی کرد و شیر آب رو باز
کرد و روی آب ولرم تنظیم کرد

خودش هم لخت شد، رفتم جلو تا بیاد پشتم
بدنم بخاطر این که داخل آب یخمونده بود خشک شده

بود

وقتی گرمی و حرارت بدن آرتام رو پشت سرم
احساس کردم خود به خود بدنم گرم شد و آروم به

بدن آرتام تکیه دادم



ارتام هم این موضوع رو فهمید و با دست هاش
مشغول نوازش و مالش بدنم شد

جای هر دستش گرم و درد کمتر میشد
سرم رو محکم به سینه هاش فشردم که با نفس عمیق

آرتام رو به رو شدم

میدونستم تحریک شده اما سعی میکنه خودش رو
کنترل کنه

اگر من جفت واقعیش باشم طبیعتا باید همیشه
همینجور بی قرار من بشه



برگشتم و روی سینه اش دراز کشیدم

با چشمای خمارم نگاهش کردم که حرکت دستش روی
باس*نم و نزدیک بهش*تم باعث شد اهم در بیاد و

چشمام بیشتر خمار بشه

منو کشید باال تر و لب هام رو بین لب هاش قفل کرد
اینقدر خمار و بی حس شده بودم که نمیتونستم

جواب بوسه هاش رو بدم
فکر کنم خودش هم فهمیده بود که با اشتیاق مشغول

بوسیدنم شده بود

کم کم پاهام رو دور کمرش حلقه کرد و با دست
نگهشون داشت

خودم هم پاهام رو محکم دورش حلقه کردم که یهو پر
شدم از لذت

مردو*نگیش  رو به بهش*تم مالیده بود 
اما همین که خواست وارد کنه درد زیادی مثل دفعه

اول کشیدم 
و باعث شد جیغ خفیفی بزنم 

ارتام با تعجب نگاهی بهم کرد و گفت 
ارتام:مگه من دیشب پردت رو نزدم؟ پس چرا االن

پرده داری؟؟



رو بهش با لحن خمار و آروم گفتم
ملیسا: من یه خون آشام هم هستم و همه چی بدنم

همون جور که هست میمونه و تغییری نمیکنه تو هر بار
با زدن پردم دوباره ترمیم میشه

چشمای آرتام برق زدم اما در کسری از ثانیه گفت
ارتام: چی؟؟ حق نداری ملیسا.. حق نداری بزاری

امیرسام نزدیکت بشه فهمیدی؟؟

سری تکون دادم که لب هام رو شکار کرد و دوباره
مردون*گیش رو فرو کرد

اینبار درد کمتری داشت و لذت هم کنارش بود
با..



با تند شدن حرکت آرتام و آه های مردونش  لذتم هزار
برابر شد

احساس بزرگی میکردم که به عشق زندگیم لذت میدم

لب هام رو بردم سمت گردنش و مک عمیقی زدم که آه
آرتام در اومد

و کمرم رو محکم فشار داد

بالخره بدنم لرزید و با آرتام دوتایی اه غلیظی کشیدیم
و روی هم افتادیم

خوابم گرفته بود خیلی شدید جوری که همونجا روی
سینه ی آرتام خوابم برد..

از زبان آرتام :
حالم که سر جاش اومد نگاهی به ملیسا کردم که

خوابش برده بود
با دستم صورتش رو لمس کردم

پوستش نرم انگار پوست بچه، همه چی این دختر بچه
گانه بود

هیکلش، اخالقش، نگاهش، و...

باور نمیکردم که جفت و عشق زندگیم رو پیدا کردم
من یه گرگینه انسان بودم و این دو نژاد هردو
عشقشون نسبت به جفتشون خیلی زیاد بود



با یاد نقشه ام یکم ناامید شدم
نباید ملیسا چیزی از اون بفهمه چون ممکنه از دستش

بدم
ملیسا رو بلند کردم و با خودم زیر دوش بردمش

که با خوردن آب به چشمام پلک های خواب آلودش رو
باز کرد....



نگاهم که به چشم هاش خورد احساس آرامش عمیقی
کردم

داخل نگاهش آرامشی وجود داشت که من رو مست
خودش می کرد

چشم هاش هر ساعت یک رنگ بود البته بستگی به
حالش داشت

االن چشماش خمار و آبی شده بود
آبی با رگه های مشکی

قلبم با دیدن چشم هاش بیشتر میزد
و سرشار از آرامش میشدم

سریع هم خودم و هم ملیسا که بی جون به بدنم تکیه
داده بود رو شستم و بعد از پوشیدم حوله خودم و

ملیسا بیرون رفتیم

چون تجربه رابطه نداره زود خسته میشه و همه انرژی 
بدنش خالی میشه

از این که من اولین نفر بودم بهش نزدیک شدم خیلی
خوشحال شدم

اما بعد از این که فهمیدم پردش ترمیم میشه نگرانی
عجیبی تو دلم نشست



میترسم ملیسا برای وظیفه ای که بهش داده شده با
امیر سام بخوابه و...

فکرش هم من رو عصبی و ناراحت میکنه
دیگه چه برسه....

هوف خدا خودت کمکم کن که نه ملیسا از نقشه چیزی
بفهمه و نه با امیرسام بخوابه

خودت میدونی چرا این کار رو دارم میکنم...

روی تخت دراز کشیدم و سر ملیسا رو گذاشتم روی
بازوم

مثل یه بچه خودم رو داخل بدنم جمع کرد و چسبید
بهم



با برخورد بدنش به بدنم دوباره داغ کردم اما
میدونستم با این حجم خستگی که ملیسا داره عمرا

دوباره یه رابطه داشته باشیم

سعی کردم فکرم رو مشغول کنم که به گرمی تن ملیسا
فکر نکنم

کم کم داشت خوابم می برد که ملیسا پاهاش رو
انداخت روی پاهام و دستش رو دور گردنم حلقه کرد

از یه طرف خندم گرفت از یه طرف دیگه عصبی شدم
این همه تالش کردم بهش فکر نکنم بعد لحظه آخر

خانوم....

خودم رو ازش دور کردم و گرفتم خوابیدم البته به
سختی

از زبان ملیسا:

ظهر  با انرژی چشمام رو باز کردم که دیدم سرم روی
سینه آرتام هست 

همین که سرم رو بلند کردم آرتام من رو محکم کوبند
به تخت و کنار گوشم غرید 



ارتام:  من رو بردی تو جهنم و بعد خودت تو بهشت
بودی 

جونم در اومد  دختر میفهمی حالم خرابه بد هم خراب 

بعد خودش رو بهم فشرد که از میزان تحریکیش
چشمام گرد شد 

اوه خدایا دیشب هم اینقدر بزرگ و سفت نشده بود 

سعی کردم با حرف خامش کنم اما اون مثل این که
فکرم رو خوند قبل از این که بزاره حرف بزنم لب هام

رو شکار کرد و محکم مکید و گاز زد 

ایی از درد گفتم که توی دهنش خفه شد 
اوه خدایا حاال من چجوری این دیونه رو آروم کنم

به سختی لبم رو آزاد کردم و به آرتام با نفس نفس
گفتم 

ملیسا: آرتام... آرسام کارم داشت... اگر نرم... شک
میکنه.... باید برم..... با سام... تمرین هم دارم. 

همینجوری نفس نفس میزدم اما آرتام با شنیدن اسم
امیرسام چهرش سخت و خشک شده بود



جوری نگاهم میکرد که انگار هیچ حسی داخل بدنش
وجود نداره

یه لحظه از نگاهش یخ زدم
نمیدونم چرا اینجوری شد..

من رو ول کرد و عقب رفت، نگاهی بهم کردم و بعدش
سمت در رفت و از اون خارج شد

درسته من عاشق آرتام هستم اما هدفم رو نمیتونم
فراموش کنم که

من برای همین هدف بهم این همه قدرت رسیده پس
باید برای هدفم تالش کنم

لباس هام رو پوشیدم و رفتم بیرون
توی حیاط نگاهم چرخید تا به سام و نگاه مرموزش

رسید

با کالفگی رفتم سمتش که با دیدن من نیشخندی زد و
گفت

سام:بانوی من فکر کردید؟ دیشب هرچی منتظر شما
موندم نیومدید

گفتم شاید به وقت بیشتری نیاز دارید

با کالفگی نگاهش کردم و گفتم



ملیسا : سام تو چرا گیر دادی به من؟ چرا همچین
شرط مسخره ای رو گذاشتی تو میدونی من آرتام رو

دوست دارم اما بازم...

پرید بین حرفم و گفت
سام: اگر از آرتام نا امید بشید و خیانتش رو با چشمای
خودتون ببینید اونوقت مال من میشی؟ این قول رو
بده تا آرتام رو و روی واقعیش رو بهتون نشون بدم

با حرفش دودل شدم که نکنه یه وقت آرتام خیانت
کنه

اما با یاد آوری شب و صبح دودلی کنار رفت و با
اعتماد کامل گفتم

ملیسا: آره قبول میکنم
سام لبخندی از خوشحالی زد و گفت

پس من تا اون موقع صبر میکنم
حاال بهتره بریم سراغ تمرین ها

....



ملیسا:لوس نشو سام بیا بریم

ایندفعه بلند خندید و در حال که به سمت سالن
میرفتیم گفت

سام:به نظرت به یه مرد ده هزار ساله میاد که لوس
باشه اونم هم هیکل من؟

سری با خنده براش تکون دادم و بلند گفتم
ملیسا:نچچچچچچچچچچچ.... 

لباس خواب سورمه ایم رو پوشیدم و توی آینه به
خودم خیره شدم 

پوست سفیدم تو این لباس خیلی خیلی به چشم
میومد و لب هام قرمز رنگ خون شده بود چشمام

خمار و رنگش مشکی شده بود و همین باعث قشنگی
بیشتر چشمام شده بود 

لحاف رو کنار زدم و فرو رفتم داخل تخت 
نگاهم به سقف پر از ستاره ام افتاد 

ستاره های ریز و درشت که به صورت سه بعدی بودن
و خیلی خیلی طبیعی 

کم کم شروع کردم به شمردن ستاره ها و به خواب 



رفتم 
و چقدر خوب بود که میتونستم بخوابم 

ملیسا:لوس نشو سام بیا بریم...

ایندفعه بلند خندید و در حال که به سمت سالن
میرفتیم گفت

سام:به نظرت به یه مرد ده هزار ساله میاد که لوس
باشه اونم هم هیکل من؟

سری با خنده براش تکون دادم و بلند گفتم
ملیسا:نچچچچچچچچچچچ.... 

لباس خواب سورمه ایم رو پوشیدم و توی آینه به
خودم خیره شدم 

پوست سفیدم تو این لباس خیلی خیلی به چشم
میومد و لب هام قرمز رنگ خون شده بود چشمام

خمار و رنگش مشکی شده بود و همین باعث قشنگی
بیشتر چشمام شده بود 

لحاف رو کنار زدم و فرو رفتم داخل تخت 
نگاهم به سقف پر از ستاره ام افتاد 

ستاره های ریز و درشت که به صورت سه بعدی بودن
و خیلی خیلی طبیعی 



کم کم شروع کردم به شمردن ستاره ها و به خواب
رفتم 

و چقدر خوب بود که میتونستم بخوابم 
...



با احساس گرمی بدنی پشت بدنم چشمای خسته و
خمارم رو باز کردم

برگشتم سمت اون جسم که با دیدن آرتام و نگاه
براقش خواب از سرم پرید تقریبا

رو بهش به صورت پچ پچ گفتم
ملیسا:تو اینجا چیکار میکنی آرتام؟

در حالی که با اون نگاه براق و هیز نگاهم میکرد گفت

ارتام:اومدم پیش خانومم بخوابم مگه عیبی داره؟
و بعد دستش رو برد سمت گردنم و سرم رو روی سینه

اش گذاشت

بعد از چند دقیقه که به نفس های هم گوش دادیم
گفت

ارتام:ملیسا من خیلی میترسم!..

بین حرفش سریع گفتم
ملیسا:از چی می ترسی آرتام؟

چونش رو روی سرم گذاشت و گفت
ارتام:میترسم از روزی که از دستت بدم
میترسم ولم کنی یا امیرسام بدزدتت
میترسم من همیشه تو قلبت نباشم



میترسم....

انگشتم رو روی لبش فشردم و گفتم
ملیسا : نگو آرتام.. هیچی نگو.

اگر تو به من خیانت نکنی، اگر تو تا همیشه باشی،اگر
تو با من بمونی منم باهات میمونم و هیچ کسی یا

هیچ چیزی نمیتونه ما رو جدا کنه...

مکثی کردم و گفتم
ملیسا:اما اگر ازم چیزی رو مخفی کنی یا دروغ بگی یا
خیانت کنی من برای همیشه میرم آرتام هرچقدر هم

دوست داشته باشم و یا جفتم باشی اما میرم

اگر من جفت تو نباشم و یه روزی این رو بفهمی من
بازم از خودم برات می گذرم چون خوشبختی تو

خوشبختی من هست

محکم روی سرم رو بوسید و در حالی که محکم به
خودش من رو می فشرد گفت

ارتام:عاشقتم دختر عاشقتمم
و من یکم مشکوک شدم به ته صداش که ترسی مخفی

شده بود



خسته از این که سعی میکردم قوت بدنی ام رو بیشتر
کنم ایستادم

که دیدنم آرتام داره میاد سمتم
با رسیدنش و دیدن آب توی دستش تقریبا آب رو از

دستش چنگ زدم و سریع خوردم

ارتام با خنده رو به من گفت
ارتام:آروم باش عزیزم همش ماله خودته به خدا

یواش بخور تو گلوت گیر میکنه

بعد از خوردن آب با هم کمی قدم زدیم تا رسیدیم به
جنگل اژدها

با دیدن اژدهای خودم پریدم سمتش
اونم از دیدن من ذوق زده شده بود و سمتم اومد

سرش رو بغل کردم و محکم کنار گوشش رو بوسیدم
نمیدونم چرا اینقدر بهش عالقه داشتم

با صدای سام سر اژدهام رو ول کردم و نگاهم رو اون
سمتی دادم که صداش اومد



سام از باالی درخت پایین اومد و گفت
سام:سالم ملیسا میدونستی ممکنه اژدها هم مثل

خودت یه قدرت هایی داشته باشه؟

متعجب گفتم
ملیسا:واقعا؟! اما چطور ممکنه؟!!!

سری تکون داد و گفت
سام:چون اژدهای تو هست قدرت های ویژه ای بهش
تعلق میگیره و میتونه با اون ها هم از تو مراقبت کنه
و هم از خودش و یه قدرت خاصش اینه که تا وقتی
که تو نمیری اون هم نمیمیره حتی با جادو و طلسم

هم هیچیش نمیشه

و حتی اگر یه روزی طلسم شدی اون میتونه طلسم رو
از بین ببره چون اژدهای تو درمان کننده تو هست و

جون تو شیشه عمر اون هست



همراه آرتام برگشتیم سمت خونه
فکرم مشغول حرف های سام بود

نگاهم به دم در ورودی خورد که با دیدن خواهرم و
نامادریم یه لحظه از تعجب خشک شدم

شریع دست آرتام رو کشیدم و پشت درخت ها مخفی
شدیم

گوش هام رو تیز کردم تا حرف هاشون رو بشنوم

ارتام هم ساکت بود مثل این که اونم داشت گوش
میداد

با شنید حرف هاش پوزخندی روی لبم اومد
هه پس بگو ملکه گرام جاسوس گذاشته تا اطالعات

من رو بهش بده
برگشتم سمت آرتام که با عجب گفت

ارتام:ملیسا این کیه؟
پوزخندی کمرنگی زدم و گفتم

ملیسا:نامادری هوس باز و جادوگرم
قرار بود پسرش به جای من بیاد اینجا وآموزش ببینه

اما پدرم من رو فرستاد

کمرم رو گرفت و چسبوندم به دیوار و با لبخند و
چشمهایی که برق میزد گفت

ارتام:پس باید از پدرت یه تشکر اساسی بکنم که تو رو
اینجا فرستاده تا دل دیونم رو دیونه تر کنی



ریز خندیدم و گفتم
ملیسا:آره دیگه اینم از خوش شانسی بعضی هاست

که...

لب های گرم آرتام روی لب های سرم نشست و مهر
سکوت به لب هام زد

کمرم رو محکم فشار میداد و باعث می شد که کمی
دردم بگیره

دست هام پشت سرش قفل شدن و به هم چسبیدیم
تحریک شدنش رو احساس می کردم



بالخره لب هام رو ول کرد
 با چشم های خمار و قشنگش بهم زل زد و گفت
ارتام: بریم باال ملیسا دیگه طاقت ندارم  خیلی

میخوامت دختر

رو بهش گفتم
ملیسا:نمیشه آرتام االن من باید برم کار دارم ببخش

عزیزم

قیافه آرتام وا رفته بود و باعث خنده من شده بود
خندم رو مخفی کرده بودم تا نفهمه چیزی از کلکم

نگاهش که به چشمام افتاد اول چندلحظه خیره نگاهم
کرد بعدش گفت

ارتام:حاال من رو گول میزنی نیم وجبی
من میدونم چیکارت کنم نه چجوری بکنمت

جیغی یواشکی زدم و در حالی که محکم میکوبیدم
روی سینش گفتم

ملیسا:ارتاممم بی ادب بی شعور این حرف ها چیه
میزنی

محکم بغلم کرد و روی سرم رو بوسید و گفت
ارتام:باشه خانوم کوچولو شب خدمتتون میرسم....



روی تخت با آرتام دراز کشیده بودیم که آرتام شروع
کرد به تعریف کردن چیزی 

ارتام:میدونی ملیسا چرا من اینقدر قدرتمند هستم و
بدنم به جای اینه که سرد باشه گرمه؟

یکمی مکث کرد و گفت
ارتام:روزی که من رو تبدیل به خون آشام کردن خیلی
زجر کشیدم چون من رگ گرگینه هم داشتم و ترکیب
خون آشام و گرگینه با هم خیلی خیلی وحشتناک و

درد آلود بود
بدنم مثل گرگینه ها گرم بود اما سرعتم از خون آشام

گرگینه ها بیشتر

قدرت های دوتاشون رو داشتم
اما اول هاش خیلی سخت بود چون دردی که موقع

گرگ شدن داشتم اصال قابل توصیف نیست
ولی ویژگی خوبی که گیرم اومد از ترکیب این ها

قدرت ذهنم بود
تونستم ذهنم رو کنترل کنم تا یکی مثل توی شیطون

نتونه ذهنم رو بخونه
قدرت بدنیم چندبرابر بقیه بود
فقط تو تونستی حریف من بشی

خندیدم و گفتم
ملیسا:برو بابا اون مسابقه نبردی که ما گذاشتیم نه من 



دلم میومد تو رو بزنم نه تو

اونم انگار با یادآوری اون روز خندش گرفته بود
سری تکون داد و گفت

ارتام:اون روز وقتی تو رو دیدم گفتم این رو باید
بزاری داخل یه کمد تا یه چیزیش نشه آخه این کجاش
قدرتمنده اما وقتی سرعتت رو دیدم تعجب کردم چون

تو سرعتت از من هم بیشتر بود



سرم رو تکون دادم و به فکر فرو رفتم

با اومدن چشمای آرتام روبه روی چشمام فکر هام پر
کشید و فقط بهش خیره شدم

خدایا چرا من اینقدر این پسر رو دوست دارم؟؟

خیلی خسته بودم و حالم گرفته بود دلیلش رو اصال
نمیدونستم فقط دلم میخواست بخوابم

اما خب آرتام عمرا بزاره بخوابم
نمیدونم چی داخل چشمام دید که گفت

ارتام:عزیزم اگر خسته هستی میخوای بزاری برای بعد

بهش مهربون نگاه کردم و گفتم
ملیسا:اما....

انگشتش رو گذاشت روی لبم و گفت
ارتام:هیسسس عزیزم نگران نباش من تورو که برای

هوس نمیخوام، هوس در مقابل عشق تو هیچی نیست
پس بخواب

لبخندی زدم و نفهمیدم چجوری چشمام گرم شد و
خوابید...

از زبان ارتام:



خوشحال بودم که بالخره نقشه هام داره میگیره و از
بین میبرمشون...



خوشحال بودم که بالخره نقشه هام داره میگیره و از
بین میبرمشون

همینطور که الینا داخل بغلم بود و با هم میخندیدیم
نگاهم به در ورودی بار افتاد

نگاهم رو بی تفاوت برگردوندم اما توی یک ثانیه
برگشتم دوباره، با دیدن ملیسا احساس کردم قلبم

افتاد روی زمین

و خنده از روی لب هام خشک شد، نگاهم داخل نگاه
بغض آلود و ناباورش خیره مونده بود که الینا بلند شد

و رو به من گفت

الینا:عشقم لب میخوام ازت بگیرم پس نه نگو
هنوز هنگ بودم که گرمی لب های الینا رو احساس

کردم 
شکستن ملیسا رو با چشم های خودم دیدم، نفرت به

وجود اومده تو نگاهش رو خودم دیدم اما باور
نمیکردم که این اتفاق افتاده اونم به این راحتی و

سادگی 
اصال نمیفهمیدم ملیسا اینجا چیکار میکنه و چجوری

اومده 

با کاری که الینا کرد نفسم حبس شد ولی  ملیسا دیگه 



اونجا نبود  و رفته بود اما حاال دست الینا بود که
داشت بین پاهام می لغزید 

اولش تحریک شدم اما با یاد آوری ملیسا همه حسم
پرید و بلند شدم

و سمت در خروجی حرکت کردم
باورم نمیشد که همه این اتفاق ها به سادگی افتاده و

خیلی راحت داره تموم میشه

باورم نمیشد ممکنه ملیسا رو با این اشتباهم از دست
بدم

بیرون که رفتم دیدم ملیسا با سرعت داره میره داخل
خیابون و حواسش به اطرافش نیست اما با......



با دیدن امیرسام که نگاهش به من بود و با پوزخند و
پیروزی نگاهم میکرد عصبانی شدم

یه لحظه صدای یه جیغ شنیدم و نگاه من و امیرسام
به سمت اون صدا برگشت که با دیدن ملیسا که روی

زمین افتاده بود خشک شدم، امیرسام زود تر از من به
خودش اومد و رفت سمت ملیسا منم سریع رفتم

سمتشون که ملیسا با دیدن من چشماش باز پر از نفرت
شد و گفت

ملیسا:آرتام این رو بدون هیچ وقت هیچ وقت
نمیبخشمت

مکثی کرد و ادامه داد :
ملیسا:حق با امیرسام بود تو فقط من رو برای هوست
میخواستی اون بهم گفت ولی من احمق و ساده باور

نکردم چون به توی هوس باز اعتماد داشتم

اما حاال حقیقت رو با چشم های خودم دیدم و به باور
رسیدم که تو.... فقط.... یک.... هوس... بازی

رو کرد به امیرسام و گفت :
ملیسا : ممنونم ازت که کمکم کردی که آرتام واقعی رو

بشناسم 
ولی حاال من میرم اما یه روزی برای انتقام میام حتما



آخرین نگاهم رو به آرتام انداختم
بخاطر خیانت و نامردیش باعث نابودی من شد

سرم رو تکون دادم
حاال موقع این شده بود که پادشاهی آسمان رو بر پا

کنم

باید خودم رو قوی کنم برای انتقام
و نزارم هیچ کس دیگه ای من رو بشکنه حتی خود

آرتام..... 

دوسال بعد.....
از زبان راوی:

ملیسا دختری که از فرشته تبدیل به ملکه شد
دوسال از اون اتفاق میگذره

پادشاهی قدرتمند آسمان باعث شد دیگه هیچ
پادشاهی نخواد به بقیه ظلم کنه

ملیساو دختر کوچیکش هم با هم زندگی میکردن
دختری از جنس آرتام و ملیسا

و اما آرتام
اون هم تونست نقشه اش رو عملی کنه اما باعث شد 



نه دیگه بتونه ملیسا رو ببینه و نه دخترش رو تا به
حال دیده بود

اما قرار نیست این پایان داستان باشه
دشمن ها همیشه هستن و عشق برنده میشه یا....؟؟؟



در فصل دوم تمام سوال هایی که ممکنه برای شما
پیش آماده باشد رفع می شود

فصل دوم هم با همین نام بعد از تمام شدن رمان به
صورت فایل می شود

و انجمن ملیساین رمان فقط و فقط مخصوص چنل 
هست البته انتشار آن در انجمن ها و چنل های دیگر با

Πحفظ نام نویسنده و انجمن اصلی مشکلی نیست 
نویسنده ملیکا کرمی 


