
وقتی پسربچه بودم...مادرم برایم داستان هایی 

از ادمها میخواند داستان هایی که در ان ادمهای 

بزرگ عاشق دختری زیبارویا مردی خوش قد 

و باال میشدند..این داستانها تمام زندگی ام را 

دربرگرفته بود و مرا در رویایی شیرین غرق 

 میکردرویای داشتن عشقی در قلب...ارزویم

این بود وقتی بزرگ شدم من هم عشق را تجربه 

کنم...اما بزرگ که شدم...کدام دختر زیبارویی 

عاشق یک گرگ میشود؟...طلسمی دست و پایم 

 را زنجیر کرده است...طلسمی از 

  جنس سنگ تا قلبم را درخود حل کند...طلسمی 

د روی دوشم سنگینی از جنس شومی تا جسمم را درگیر کند...و این طلسم...این طلسم تااب

 میکندتا زمانی که دختری بتواند قلبم را لمسو از آنِ خود کند؟...میدانم روزی دختری با قلب 

  سرخ پا به جنگل طلسم شده ی من میگذاردو 

  او...طلسم را میشکنداما اگر طلسم شکسته نشود...؟

  

       

  

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 



  

  

  

نقاشی کشیدن برداشتم و به مادرم چشم  با صدای مادرم دست از

 دوختم که حرفش رو بزنه . 

  

 مادر نگاهی به من انداخت گفت :  

  

 آندیا خسته نمی شی انقدر نقاشی می کشی ؟  -

  

 با شیطنت همیشگیم نگاهش کردم و گفتم :  

  

 شما چی ؟   -

 از رابطه با پدر خسته نمی شی ؟  

https://4skin98.ir/
https://4skin98.ir/


  

 :  دیدم صورتش قرمز شد بلند داد زد 

  

 خجالت بکش بچه .   -

 ما هم سن تو بودیم ، از این حرفا نمی زدیم .  

 فقط دعا کن دستم بهت نرسه که اگه برسه زندت نمی زارم ! 

  

 حس کردم صدای در میاد فهمیدم پدره .  

  

 سریع رفتم پشتش پناه گرفتم با مظلومیت خاصم گفتم :  

  

 بابایی نگاه مامانی اذیتم می کنه!   -

  

 ر با لبخند جذابش گفت : پد

  



 اره آبدیس دختر من رو اذیت می کنی ؟  -

ایشش واقعا که آیتاش تو طرف دار دخترتی تا من اصال قهرم  -

 باهات ! 

  

 پدر با اعصبانیت ساختی رو به من گفت :  

  

 برای چی زنم رو اذیت می کنی بچه ؟!   -

 برو بینیم .  

  

 متشون گفتم :  با خنده که دستگیره در کشیدم برگشتم س

  

 خوش باشید عشقای من .   -

  

 و بعد سریع پریدم بیرون می دونستم مامان آبدیس زندم نمی زاشت!  
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 تصمیم گرفتم برم پیش دنیس .  

  

 خوب خوب من خودم رو معرفی نکردم !  

سالمه و عاشق دنیس هستم  اون  8۱من آندیا هستم 

 هم عاشق منه.  

  

، دنیا به روم لبخند زده و همیشه خوشبخت ای وقتی به دنیا اومدم 

 بودم .  

  

 دنیس بچه ی خاله برفین و عمو آیتکین .  

  

 عاشق خاله برفینم خیلی مهربونه .  

 با اون چشمای آبیش دل همه رو می بره ، مخصوصاً عمو آیتکین ! 

  



 رسیدم به کلبه خاله برفین و عمو آیتکین .  

  

 رد .  در زدم که دنیس در رو باز ک

  

 با صدای بلند و خوشحالی گفت :  

  

 آندیا چه خوب که اومدی بیا داخل .  -

 امم خوب می خوام بیام ، اما اگه تو بری کنار !   -

 اوه ببخشید حواسم نبود بیا بریم داخل .   -

  

 رفتیم داخل و دیدم که خاله برفین توی  

 آشپز خونه اس . 
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 آروم به دنیس گفتم :  

  

 دا نکن می خوام خاله برفین رو غافلگیر کنم !  دنیس سر و ص -

 باشه برو .   -

  

 و بعد رفت روی صندلیش نشست .  

  

 من هم از پشت به خاله برفین نزدیک شدم و یه دفعه بغلش کردم 

  . 

  

 اونم فنجون چای از دستش افتاد جیغ زد !  

  

 با خنده روبه خاله گفتم:  

 نترس خاله جون منم .   -

 از دست تو . این چه وضعیه میای غافلگیر می کنی !   اوفف آندیا -



 نزدیک بود سکته بزنم .  

 عع خاله دور از جون !   -

 حاال که نزدی خداروشکر . من برم پیش دنیس شما هم بیا .  

 باشه دختر برو منم برات چای بیارم .   -

 چشم .  -

  

 و بعد رفتم کنار دنیس نشستم .  

 دنیس زد رو شونم گفت :  

  

 طوری آندیا ؟  چ -

 چیکار می کنی ؟ خوش می گذره؟  

 مرسی خوبم .   -
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اره خوبه تمام وقتم برای نقاشی کردن  می 

 گذره . بقیش هم که خودت می دونی ! 

 هوم اره . انقدر نقاشی نکش آندیا !   -

 تو که می دونی آخرش به جایی نمی رسی .  

  

  پوف باز شروع کرد برگشتم سمتش با حرص بهش گفتم : 

  

 دنیس لطفاً در این باره حرف نزن !  -

من عاشق نقاشی کشیدنم . خودتم که  

 می دونی ، پس عالقه هام رو ازم نگیر !  

  

 آندیا ، من دارم کمکت می کنم همین !   -

بعد از این که با هم ازدواج کردیم ، باید نقاشی کردن رو برای 

 کنار اگر من رو دوست داری ! 

 م گفتم :  با ناباوری نگاهش کرد



  

 دنیس یعنی چی ؟!   -

 من باید چیزی که دوست دارم ول کنم اونم به خاطر تو ! 

 واقعا که دنیس .  

  

 و بعد بلند شدم برم که و .... 

  

و بعد بلند شدم برم که دیدم خاله برفین با سینی چای اومد 

 سمتمون .  

  

 با ناراحتی روبه خاله برفین گفتم :  

  

 فعال .   خاله جون من برم -
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 عع آندیا کجا خاله ؟   -

 برم دیگه مامان بابا هم نگران میشن !   -

 مگه من می زارم تو بری !   -

 و بعد روبه دنیس با اعصبانیت گفت :  

  

 باز تو ناراحتش کردی ؟!   -

 مامان من ک...  -

 بهونه نیار واسه من ، سریع ازش عذر خواهی کن زود !   -

  

 ت :  با صدای آروم پر از خواهشش گف

  

 آندیا من معذرت می خواهم .   -



 اشکالی نداره . منم معذرت می خواهم که داد زدم .   -

 اشکالی نداره آندیا پیش میاد .  -
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 و بعد جلوی خاله برفین من رو بغل کرد فشار داد . 

  

 محکم زدم روی شونش گفتم :  

  

 دنیس بسه استخونم رو خوردش کردی !   -

  

روی کمر دنیس جوری داد زد که نگرانش  خاله برفین محکم زد

 شدم کمرش نشکنه !  



  

 دنیس با داد روبه خاله گفت :  

  

 مامان چرا می زنی !   -

 این رو زدم که یادت بمونه ، دختر من رو انقدر فشار ندی !   -

 ل ِه شد بچه . 

 با خنده رو به خاله گفتم :  

  

 خاله داری لوسم می کنیا!   -

 نشو .  خوبه خوبه دیگه پرو -

 حاال هم برید بشنید تا آیتکین بیاد شام رو بخوریم . 

  



 من و دنیس چشمی گفتیم و رفتیم روی صندلی نشستیم .  

  

 یه دفعه دنیس گفت :  

  

 راستی آندیا از اون گربه ملوست چه خبر ؟   -

 اوه گفتی گربه !   -

 یادم رفت ملوس بیارم . امید وارم شیطونی نکرده باشه !  

 کنم همه جا رو بهم ریخته باشه !   ولی فکر -

 اگر اینطوری باشه که ، مامانم من رو می کشه!   -

 بیا امید وار باشیم که چنین اتفاقی نیفته .   -

 باش.   -

  



همش دعا می کردم که ملوس خونه رو بهم  

 نریخته باشه !  

  

 اوه راستی یادم رفت ملوس معرفی کنم .  

 .  ملوس گربه ای که از بچگی داشتمش 

 انگار از بچگی با هم بزرگ شده بودیم و بهم خیلی وابسته بودیم .  

سر این موضوع همش دنیس من رو مسخره  

 می کرد و چقدرم که گریه می کردم!  

  

 با صدای عمو آیتکین به خودم اومدم :  

  

 سالم عمو جان خوش اومدی .   -



 سالم عمو جون مرسی، خسته نباشی .  -

 سالمت باشی .   -

  

 یس با گریه مسخره گفت :  دن

  

 چرا یکی به من اهمیت نمی ده ؟   -

  

 عمو آیتکین یدونه زد تو کله دنیس و گفت :  

  

 بیا اینم اهمیت ! بازم می خوای ؟   -

 دنیس با اخ و اوخ گفت :  

  



 نه مرسی پدر جان دیگه اهمیت نمی خوام !   -

  

 همگی با صدای بلند خندیدیم . 

  

 م و با شوخی خنده غذامون رو خوردیم .  نیم ساعت بعد نشستی

 خیلی بهم خوش گذشت .  

  

خاله برفین اصرار کرد که شب هم پیشش بمونم ولی باید می رفتم 

 ببینم ملوس چه خراب کاری کرده !  

  

 از خاله برفین و عمو آیتکین خدافظی کردم .  

 همین طور از دنیس .  



  

   برگشتم خونه و در رو آروم باز کردم .

 پاورچین پاورچین رفتم سمت اتاقم که دیدم صدای جیغ میاد !  

  

 وای نه ملوس !  

رفتم اتاق مامان و بابا یهویی در باز کردم دیدم ملوس کنار تختی 

 که مامان روش بپر بپر  می کنه داره میو میو می کنه !  

  

 مامان تا من رو دید با جیغ گفت :  

  

 دور کن!  زود باش این گربه رو از من  -

 فقط آندیا دستم بهت برسه زندت نمیزارم !!  



عع مامان آروم باش بیا نگاه بغلش کردم  دارم می برمش بیرون  -

 شما هم استراحت کن .  

  

 سریع ملوس بغل کردم از اتاق فرار کردم اومدم بیرون .  

  

 دیدم بابا داره میره سمت اتاق خودش و مامان .  

  

 :   سریع رو به بابا گفتم

  

بابایی برو مامانی رو آروم کن مثل اینکه بدجور از ملوس  -

 ترسیده !  

  



 عع باز این گربه رفته پیش مامانت ؟   -

  

 اره مثل اینکه .   -

 دستش رو روی سر ملوس گذاشت نازش کرد و با خنده گفت : 

 باشه من رفتم به وظیفم برسم  . 

  

 و بعد رفت سمت اتاق خودش و مامان .  

  

نده وارد اتاقم شدم ملوس گذاشتم روی  با خ

 تخت و خودم هم باهاش دراز کشیدم .  

  

 روبه ملوس با خنده گفتم ؛  



  

 ملوس چرا همش می ری پیش مامان من ؟   -

  

 جوابش میو میو بود فقط .  

هه خنگ شدم دارم با گربه ای که بلد نیست حرف بزنه ، حرف 

 می زنم !  

  

 ه ی معمولی نیست .  ولی من مطمئنم این گرب

  

 ملوس حرف من رو می فهمه مطمئنم !  

  

 ملوس رو توی بغلم گرفتمش آروم گفتم :  



  

 ملوس جونم من می دونم که تو حرفم   -

 می فهمی ، پس این رو بدون خیلی دوست دارم دوست جونم .  

 و بعد به خواب عمیقی فرو رفتم .  

  

  

 ( راوی )  



  

که ماه کامل شود تا بتواند   چند روز مانده بود

 خشمش را روی یک انسان دیگر خالی کند !  

  

 دوستَشَ خیلی سعی داشت که نگذارد راه بدی را پیش ببرد .   

  

اما افسوس که این گرگ وحشی به حرف کسی گوش نمی کند جز 

 یک نفر ! 

  

 ( آندیا )  

  

  

 صبح با صدای میو میو کردن ملوس بیدار شدم .  
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 با خنده بغلش کردم و گفتم :  

  

 ملوس نمی دونم چرا اما امروز خیلی خوشحالم !   -

اونم در جوابم شروع کرد میو میو کردن که یعنی اون هم 

 خوشحاله !  

  

 البته از نظر من ملوس حرفام رو می فهمه .  

  

بلند شدم دست صورتم شستم و بعد رفتم ملوس رو بغل کردم به 

 کت کردم .  طرف آشپزخونه حر

  

 با صدای بلند گفتم :  

  

 مامان ، بابا ؟   -



 کجایید چرا جواب نمی دید !  

یه دفعه چشم خورد به کاغذی که روی یخچال آویزون شده بود 

 ملوس گذاشتم روی کابینت آشپزخونه .  

  

 کاغذ برداشتم خوندمش :  

  

 ( سالم آندیا جان ، دخترم من و مادرت امروز کمی کار داریم -

فکر کنم شب دیر برسیم اگر ترسیدی برو خونه عمو آیتکین و 

 مطمئن باش ما سریع بر می گردیم .  

 دوست داریم دخترم ، پدرت . )  

  

  

 پوف پس امروزم تنها می مونم .  



اشکالی نداره مهم اینه که می تونم با آواز خوندن و نقاشی کشیدن 

 خودم رو سرگرم کنم . 

 م روی چمن ها دراز کشیدم .  پس به بیرون حرکت کرد

  

ناگهان آهنگی که خیلی دوسش داشتم رو به ذهنم اومد شروع 

 کردم به خوندش . 

  

 Here I go again 

 من دوباره اینجام (دوباره پیش میریم) 

  

I’m imagining a world outside unlike the one I’m in 

دنیایی رو تصور میکنم دنیایی برعکسه جایی که درش هستم (یه 

 اون بیرون تصور میکنم که مثل اینی که االن توش هستم نیست) 

  

 Daydreamin’ again of when I’ll get a chance  
 دوباره  خیال پردازی میکنم که کی شانس پیدا میکنم



There’s a world that understands   اونجا

 دنیایی وجود داره که میفهمیش

  

Where you don’t hear the whispers in the room  

you’re walkin’ in   جایی  که توش زمزمه های مردمی رو که

 Daydreamin’ again, all I نمیشنوی  وارد اتاق میشی رو

need is a chance   دوباره  خیال پردازی میکنم، تمام چیزی

 When I feel my fears staring at که نیاز دارم یه شانسه

me  س میکنم ترس هام بهم خیره شدنزمانی که احسا  

  

 I tell it just wait and see  
 I من  میگم که فقط صبر کن و ببین

know who I’m gonna be   من

 میشناسم کسی رو که قراره باشم

  



  

I know who I’m gonna be  من

 میشناسم کسی رو که قراره باشم 

  

 The worlds half asleep 

ورش اینه که توی دنیا بعضی افراد هستن که دنیا نیمه بیداره (منظ

اطرافشون رو میفهمن و میخوان دنیا عوض شه و بعضی ها هم 

 متوجه اطرافشون نیستن) 

  

 It’s gonna wake up and see   اما

 قراره بیدار شه و ببینه

 If it’s a million to one 

 (حتی) اگه میلیون به یک باشه (همه بر علیه من باشن) 

 I’m gonna be that one and 

 من قراره یکی باشم و (من قراره همون یک در برابر میلیون باشم) 



  

 If it’s a shot in the dark 

 (حتی) اگه این تیری در تاریکی باشه 

  

 I’m gonna be the sun   من

 قراره خورشید باشم

  

 And I just can’t afford to be wrong   و

ه کنممن فقط نمیتونم اشتبا  

  

 Even when I’m afraid    حتی

 You’re gonna زمانی که ترسیدم

know my name 



تو قراره اسم منو بشناسی (روزی که به هدفم رسیدم و همه من رو 

 شناختن) 

  

 You’re gonna know my name 

تو قراره اسم منو بشناسی (روزی که به هدفم رسیدم و همه من رو 

 شناختن) 

  

I can barely sleep  من

 به سختی میتونم بخوابم 

  

Cause my heart is always racing, chasing, pacing ‘ 

 ’round the room 

چون قلبم همیشه درحال مسابقه دادنه و سریع میتپه (استرس 

 دارم)، تعقیب کردن و قدم برداشتن توی اتاقه 

  



Livin’ carefully is something I don’t wanna do  زندگی

با احتیاط چیزیه که نمیخوام انجامش بدم (برای رسیدن به هدفم 

باید ریسک کنم و زندگی با احتیاط چیزیه که نمیتونم داشته 

 باشمش) 

  

 When I feel my fears staring at me  
 زمانی که احساس میکنم ترس هام بهم خیره شدن

  

 I tell it just wait and see  
و ببینمن میگم که فقط صبر کن   

  

I know who I’m gonna be  من

 میشناسم کسی رو که قراره باشم 

  



 I know who I’m gonna be  
من  میشناسم کسی رو که قراره 

 The worlds half asleep باشم

دنیا نیمه بیداره (منظورش اینه که توی دنیا بعضی افراد هستن که 

ی ها هم اطرافشون رو میفهمن و میخوان دنیا عوض شه و بعض

 متوجه اطرافشون نیستن) 

  

 It’s gonna wake up and see   اما

 قراره بیدار شه و ببینه

  

 If it’s a million to one 

 (حتی) اگه میلیون به یک باشه (همه بر علیه من باشن) 

  

 I’m gonna be that one and 

 من قراره یکی باشم و (من قراره همون یک دربرابر میلیون باشم) 

  



 If it’s a shot in the dark 



 (حتی) اگه این تیری در تاریکی باشه 

  

 I’m gonna be the sun  
 من قراره خورشید باشم

  

 And I just can’t afford to be wrong  
 و من فقط نمیتونم اشتباه کنم

  

 Even when I’m afraid  
 حتی زمانی که ترسیدم

  

 You’re gonna know my name 

و قراره اسم منو بشناسی (روزی که به هدفم رسیدم و همه من رو ت

 شناختن) 

  

 You’re gonna know my name 
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تو قراره اسم منو بشناسی (روزی که به هدفم رسیدم و همه من رو 

 شناختن) 

  

 I can see her now and then 

 من میتونم االن و قبل اونو ببینم و بعد 

  

 Wanna know what I could be, yeah, eh  
 میخوام بدونم چی میتونم باشم، آره، عه

  

I see her laughin’, ’cause she knew all along in her  
 head 

من میتونم اونو ببینم که میخنده، چون همه چیزی که توی سرشه 

رو میدونست (تمام چیزایی که روزی تصورش میکرد رو حاال داره 

 و بهش رسیده) 

  

 So when the light is hard to see 



 پس زمانی که روشنایی به سختی قابل دیدنه 

  

 She’s telling me   اون

 به من میگه

  

 If it’s a million to one 

 (حتی) اگه میلیون به یک باشه (همه بر علیه من باشن) 

  

 I’m gonna be that one and 

 ر میلیون باشم) من قراره یکی باشم و (من قراره همون یک دربراب

  

 If it’s a shot in the dark 

 (حتی) اگه این تیری در تاریکی باشه 

  



 I’m gonna be the sun    من

 And I, I قراره خورشید باشم

just can’t afford to be 

wrong   و من، من فقط نمیتونم

 اشتباه کنم

  

 Even when I’m afraid  
 حتی زمانی که ترسیدم

  

 You’re gonna know my name 

تو قراره اسم منو بشناسی (روزی که به هدفم رسیدم و همه من رو 

 شناختن) 

  

 You’re gonna know my name 

تو قراره اسم منو بشناسی (روزی که به هدفم رسیدم و همه من رو 

 شناختن) 



 You’re gonna know my name  
 تو قراره اسم منو بشناسی

 You’re gonna know my name, yeah  
 تو قراره اسم منو بشناسی، آره

  

 You’re gonna know my name  
 تو قراره اسم منو بشناسی

  

 You’re gonna know my name  
 تو قراره اسم منو بشناسی

  

 بعد از این که خوندنم تموم شد نفس عمیقی کشیدم .  

  

 .  بلند شدم دستام رو از هم باز کردم شروع کردم به دوییدن 

  

 انقدر خندیدم و دوییدم که دیدم یه جای ناشناسی هستم .  



 وای گم شدم !  

 االن شب شده مامان بابا برگشتن حتما نگرانم شدن !  

  

باید برگردم . به سمت راهی حرکت کردم که از جنگل تاریک بیام 

 بیرون اما دوباره داخلش گرفتار شدم .  

  

  

 ( آیکان )  

  

  

 ماه کامل .  شب شده بود و 

  

اما من مثل گرگینه های دیگه نبودم که ماه کامل شد تبدیل به 

 گرگینه بشم .  



 سالگیم تبدیل شدم به گرگینه  8۱من گرگینه بودم . دقیقا از تولد 

 . 

  

 میشه گفت تبدیل نشدم طلسم شدم ! 

  

اوالش فکر کردم می تونم مثل تمام گرگینه ها زندگی کنم ، اما من 

 بودم ! انسان ن

من یه حیوون وحشی بودم که هر موقع ماه کامل می شد یه انسان 

 بی گناه از بین  

 می رفت تا من زنده بمونم و من چقدر خودخواه ام ! 

  

 ماه کامل شد من خوی وحشی گریم فعال شده بود !!  

  

 بو کردم دیدم یه بوی شیرین و خوب میاد .  



 پس باید یه دختر بچه باشه . 

 رکت کردم جایی که اون دختر بچه هست .  سریع ح

 رسیدم بهش دیدم نشسته داره گریه می کنه !  

  

 برام مهم نبود داره گریه می کنه !  

این برام مهم بود که خودم رو سیر کنم تا خوی وحشی گریم از 

 بین بره .  

  

 نزدیکش شدم زوزه ای کشیدم .  

  

 کشید .   سرش رو با ترس بلند کرد با دیدن من جیغی

  

 خواست بلند شه اما نتونست . 

 چند بار این کارو کرد اما نشد .  



  

 بهش نزدیک شدم پوزه ام رو بهش مالوندم .  

  

 با صدایی که می لرزید گفت :  

  

 تو رو خدا من رو نخور لطفاً .   -

  

 تا خواستم گردنش رو گاز بگیرم با این حرفش مکثی کردم .  

  

 خوی وحشی گریم رو ازم جدا کرد .   صدای آرامش بخشش

  

هی می خواستم گردنش رو گاز بگیرم و بکشمش ، اما نیرویی 

 باعث می شد این کارو نکنم .  

  



آخر سر من هم تسلیم شدم پوزه ام رو بهش مالوندم خودم رو 

 براش لوس کردم .  

  

 اره من گرگ وحشی خودم رو برای یه دختر بچه لوس کردم ! 

 پوزه ام رو می مالوندم تا آروم بشم .  همین طور 

  

 ( آندیا )  

  

 باورم نمی شد که یه گرگ دیدم .  

  

 اونم از نوع بزرگ و وحشیش!  

  

نمی دونم چرا اما بهش التماس کردم که نخورتم و همین طورم شد 

 من رو نخورد .  



  

 پوزش رو هی بهم می مالوند .  



 ا هی میومد پیشم و نمی شد من سعی داشتم از خودم دورش کنم ام

 ! 

  

 اخر سر من هم آروم گرفتم گذاشتم کارش رو انجام بده . 

  

 بعد از اینکه آروم شد سرش رو بلند کرد به من نگاه کرد .  

  

 آروم سرم خم کردم اون هم همین کارو کرد .  

  

 بی توجه به این که یه گرگ بود با حرص گفتم :  

  

 قلید می کنی !  هی چرا از رفتار من ت -

 خیلی بی ادبی آقا گرگ بی تربیت ایش! 

  



 بعد روم رو کردم اون ور یعنی من قهرم .  
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 حس کردم پوزه اش رو بهم مالید انگار حرفام رو می فهمید !  

  

 باورم نمی شد یه گرگ حرفای من رو می فهمید !  

  

ه پوزه اش رو گذاشت روی شونم خودش بهم مالید انگار که دار

 منت کشی می کنه . 

  

 هه دیوونه شدم رفت !  

  

 آروم به طرف گرگ برگشتم گفتم :  

  

 یعنی تو حرفای من رو می فهمی ؟   -

 یه جورایی سرش رو تکون داد که باعث شد شوکه شم ! 



  

 اون لحظه فراموش کردم که عاشق دنیسم . 

دلم فقط می خواست این گرگ وحشی بی ادب  

 بغلم کنه!  

  

 رو انداختم بغلش آروم با ترس گفتم :   خودم

  

 آقا گرگه لطفاً بغلم کن و من رو نخور باشه ؟  آفرین .   -

  

و سفت خودم رو توی بغلش فشار می دادم  

 که نکنه یه وقت بخواد چنگ بزنه من رو! 

  

 انگار اون هم حس کرد زوزه ای کشید .  

  



ت چسبیدم . با ترس ازش فاصله گرفتم ، بلند شدم به سمت درخ

 قدش هم قد من بود . خیلی بزرگ بود . 

 اما قیافش ترسناک نبود خیلی خوشگل بود . 

  

پوست سفید نرمی داشت ، با چشمای آبی روشن که اگر انسان بود 

 دل هر کی رو  می برد !  

  

 پوف من چی دارم می گم !  

 االن باید یه راهی پیدا کنم تا از اینجا خالص شم . 

  

 یا خنگی ازش پرسیدم :   یه دفعه

  

 راستی اسمت چیه ؟   -

  

 احساس کردم یه نگاه مسخره بهم انداخت !  



  

 با پرویی زل زدم بهش گفتم :  

  

 خوب چیه؟ می خواستم اسمت رو بدونم .  -

 یادم نبود گرگی . 

  

  

 دیدم با پنجه هاش روی خاک نوشت آیکان . 

 شکه نگاش کردم !  

  

 سمش آیکانه !  باورم نمی شد یعنی ا

 اما... اون که گرگ !! 

  

 با ترس بهش نگاه کردم گفتم:  



  

 من می خوام برم خونمون .  -

  

 فهمید ازش می ترسم ، آروم نزدیکم شد . 

  

 می خواست یه جورایی بهم بفهمونه که از من نترس !  

 اما من واقعاً می ترسیدم انقدر ترسیده بودم که همش می لرزیدم !  

  

 ای لرزون از ترسم گفتم :  با صد

  

 تو رو خدا بزار من برم خونمون .  -

 لطفاً !  

  

 زوزه ای کشید خودش رو خم کرد . 



  

 با تعجب بهش زل شدم . این چرا خم شده !  

  

 نکنه .... می خواد من رو از این جنگل ببره !  

  

سوالم رو به زبون آوردم که کالفه زوزه ای کشید دوباره خم شد تا 

 وار شم .  س

  

 با ترس روش نشستم . 

 تا نشستم اون هم سریع دویید !  

  

اون قدر سریع می دویید که مجبور شدم خودم رو به بدنش 

 بچسبونم ! 

  



 بینیم رو به تن گرم و نرمش چسبوندم . 

 اوممم چقدر بوی خوبی می داد !  

  

 دوباره بوش کردم انقدر تنش رو بو کردم که خوابم برد . 

  

 ا صدای زوزه ای بیدار شدم . ب

 چشمام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم . 

 اولش منگ خواب بودم همین طوری به اطرافم نگاه می کردم !  

  

 ولی بعدش یه دفعه یادم افتاد . 

  

 گرگ ، ....جنگل،... گم شدنم...!  

  

  



 تا می خواستم بلند شم دیدم این آقا گرگ روم دراز کشیده !  

 طوری دراز کشیده بود که وزنش رو، روی من نندازه. 

  

 آروم تکونش دادم صداش کردم :  

  

 گرگی جونم بلند شو دیگه !  -

  

 دیدم بلند نشد خم شدم در گوشش با شیطنت و عشوه گفتم :  

  

 گرگ برفی من بلند شو دیگه .  -

  

  

 ( آیکان )  

  



  

 ب کرد !  وقتی روی خاک نوشتم که اسمم آیکانه خیلی تعج

  

 ازم خواست که از جنگل بیرون ببرمش . 

من هم برای اینکه ازم نترسه یه جوری اشاره کردم بهش که 

 سوارم بشه . 

  

 همین طور می دویدم که احساس کردم خوابش برده !  

  

 برای این که نیفته مجبور شدم یک جا وایسم تا استراحت کنه . 

  

  آروم به سختی گذاشتمش روی زمین .

  

 نمی دونم چرا االن که این دختر خوابش برده تبدیل به انسان شدم 



  ! 



 آروم دستام رو به سمت گونش بردم نازش کردم، لب زدم :  

  

 تو برای من معجزه ای دختر کوچولو !  -

  

 همین طور خودم رو، روش انداختم خوابیدم . 

  

 با صدای کسی که به من گفت : 

  

 یگه . گرگ برفی من بلند شو د -

 بلند شدم . 

  

  

چشمام رو باز کردم دیدم این دختر کوچولو همین طور خیره داره 

 به من نگاه می کنه!  
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 سرش رو آروم خم کرد مثل این مظلوم ها . 

 من هم به تقلیدش همین کارو کردم . 

  

 دوباره سرش رو کرد اون ور من هم باهاش سرم رو کردم اون ور 

 . 

  

 انجام دادیم تا آخر سر خودش خسته شد گفت :  هی این کارو 

  

 وایی گرگ جونم بسه دیگه اصال تو بردی !  -

  

 بعد به چشمام زل زد با حالت مظلومی گفت : 

  

 لطفاً من رو ببر بیرون از جنگل باید برم پیش خانوادم .  -



 اونا االن نگرانم هستن ! 

  

 درکش می کردم . 

 رو داشتم . من هم یه زمانی خانواده ی خودم 

  

وقتی که طلسم شدم برای اینکه بهشون آسیبی نزنم فرار کردم 

 اومدم جنگل . 

  

 این جنگل برای من شده همه چیز و همه کسم! 

  

 با صدای اون دختر کوچولو به خودم اومدم :  

  

 می بری من رو ؟   -

  



خودم رو خم کردم تا سوارم بشه اون هم با خوشحالی سوارم شد 

 ع کردم به دوییدن. من هم شرو

  

 من رو سفت بغل کرده بود که یه موقع نیفته! 

  

 یهو در گوشم گفت:  

  

 راستی گرگ برفی من ، اسمم نگفتم بهتا!   -

 اسم من آندیاست. 

  

 بعدش دوباره خودش رو بهم مالید بدن نرمم رو بو کرد گفت :  

  

 اومم بر عکس اخالق بدت ، بدنت خیلی خوش بو .  -

 شکالت می ده ! اومم بوی 



  

 همین طور که می دویدم زوزه ای کشیدم . 

  

 باالخره بعد نیم ساعت از جنگل رد شدم، وایسادم. 

  

 آندیا هم از روم بلند شد و ایستاد . 

 می خواست بره که برگشت پیشم بغلم کرد گفت :  

  

 واقعا ممنونم به خاطر همه چی گرگ برفی من .  -

  

 نمت !  خیلی دوست دارم بازم ببی

 می دونم که به من آسیبی نمی زنی . 

  

 و بعد پوزه ام رو بوسید سریع رفت . 



هه باورم نمی شد یه دختر بچه از من  

 نمی ترسه ! 

  

 خوب باورش برای خودم هم سخت بود. 

  

 تا وقتی که رفت با نگاهم راهیش کردم، بعدش برگشتم به جنگل . 

 جایی که همیشه تنها بودم و هستم . 

  

 یه لحظه به خانواده آندیا حسودیم شد !  

 اونا آندیا رو داشتن اما من نه اون رو داشتم نه کسی رو ! 

  

 یه دفعه به خودم اومدم !  

من چرا باید به آندیا یا خانوادش حسودیم بشه ؟  

 اصال چرا من دارم درباره آندیا حرف میزنم . 



  

 پوف بهتره برم یکم استراحت کنم . 

برم شکار دوباره جون یه حیوون یا انسان گرفته میشه  شب باید

 اون هم به دستای من ! 

  

  

 ( آندیا)  

  

 رفتم خونه با نگرانی مامان و بابا روبرو شدم !  

 همش هم می گفتن که اگر چیزیت شده بگو و کجا بودی و .... 

  

 تا اینکه رو کردم بهشون گفتم : 

  

 مامان ! بابا !   -



 عا خوبه فقط االن می خوام بخوابم .  من حالم واق

 قول می دم بعدا بهتون توضیح بدم ! 

  

بعدش هم بی توجه به نگرانی هاشون رفتم اتاقم درش رو قفل 

 کردم همونجا نشستم . 

 نفس عمیقی کشیدم . با یاد اینکه دوباره  

 می رم پیش اون گرگ پشمالوی خودم لبخندی روی لبم نشست .  

  

مان و بابا االن عمو آیتکین و خاله برفین خبر کردن می دونستم ما

 و همچنین دنیس .  

  

 اوه دنیس ! یادم نبود که امروز باید می رفتم  

پیش دنیس اما بجاش توی جنگل گم شدم با اون گرگ خوشگل 

 روبه رو شدم ! 

  



 صدای در اتاق بلند شد .  

 با صدای بلند گفتم :  

  

 کیه ؟   -

  

   منم آندیا جان . -

  

 اوه خاله برفین بود !  

در رو باز کردم گذاشتم تا خاله بیاد تو و بعدش دوباره در رو 

 بستم . 

 نشستم روی تخت، خاله برفین هم پیشم نشست . 

  

 چند ثانیه سکوت برگزار شد، یه دفعه خاله برفین گفت:  

  



 خوب نمی خوای برام تعریف کنی امروز کجا بودی ؟   -

 ه . خاله داستانش مفصل -

امروز که بیدار شدم رفتم دیدم مامان بابا یاداشت گذاشتن که 

 نیستن و منم اگر ترسیدم بیام خونه شما . 

بعدش همینطور داشتم می رفتم بیرون برای خودم آهنگ می 

 خوندم دیدم سر از جنگل در آوردم . 

  

 و روبه خاله برفین با هیجان ادامه دادم :  

  

 یدم !  خاله باورت نمیشه چی د -

یه گرگ دیدم دقیقاً مردم می گفتن شایعه یه گرگ وحشی شده 

 من همون رو دیدم اما اصال وحشی نبود!  

 بلکه خیلیم مهربون بود، من رو نخورد . 

اولش می خواست من رو بخوره اما انگار یه چیزی مانعش شد که 

 رو نخورد . 



ه بازم تازه من رو از جنگل بیرون آورد من هم بهش قول دادم ک

 بیام ببینمش !  

 اما لطفاً به مامانم نگید! 

  

بعد از اینکه صحبتم تموم شد سرم رو آوردم باال و به خاله برفین 

 نگاه کردم .  



 صورتش بهت زده بود !  

  

 دستش رو گرفتم تکونش دادم و گفتم : 

  

 خاله ؟ خاله برفین ؟!   -

  

 دیده بودم گفت :  یه دفعه به خودش اومد با اعصبانیتی که ازش ن

  

 آندیا دیگه نباید پیش این گرگ بری هیچ وقت !   -

 اصال به فکر خودت هستی ؟ 

به فکر پدر و مادرت هستی که نگرانت هستن ؟  

 به فکر این دنیس بدبخت هم باش آندیا !  

 خاله! لطفاً درکم کن .  -



 من به تو گفتم چون می دونستم درکم می کنی  
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 ادرم فرقی نداری ! اما اصال با پدر م

 لطفاً تنهام بزار .  

 ببین آندیا عزیز دلم تو نباید پیش اون گرگ بری هیچ وقت !   -

 اون وحشی می فهمی ؟ 

 اگر وحشی بود من تیکه تیکه می کرد !   -

 بهتره که نری پیشش وگرنه مجبورم به پدر و مادرت بگم !   -

  

 با بهت به خاله نگاه کردم .  

 ن خاله ی منه! باورم نمی شد ! ای

  

 به خودم اومدم دیدم خاله تنهام گذاشته . 



تا شب از اتاقم بیرون نرفتم حتیّ دنیس هم اومد در اتاقم زد باز 

 هم نیمدم بیرون . 

  

 بلند شدم رفتم دم پنجره ی اتاقم .  

 سرم رو چسبوندم به پنجره با گریه به ماه نگاه کردم و گفتم :  

  

 یه بار دیگه ببینمش !  چرا نمیشه من اون گرگ  -

 من احساس می کنم که بهش عالقه پیدا کردم . 

  

 یه دفعه به خودم اومدم . 

 من ....چ... من چی گفتم االن !  

 اما من که دنیس رو دوست داشتم . 

 حاال یه گرگ رو دوست دارم !! 

  



 باورم نمیشه اما م...  

 نه نه من نباید یه گرگ دوست داشتن باشم!  

 ور که به پنجره زل زده بودم آروم لب زدم :  همینط

  

 ماه قشنگم یه راهی رو به من نشون بده لطفاً!   -

 و بعد به خواب عمیقی فرو رفتم . 

  

 با صدای پرنده ها بیدار شدم .  

 چشمام رو باز کردم، دیدم که کنار پنجره خوابم برده . 

  

 بلند شدم لباسام رو عوض کردم. 

لبخند رضایت بخشی زدم، از اتاق آروم بی وقتی عوضشون کردم 

 صدا بیرون رفتم . 



  

 صدا از بیرون می میومد . 

 البد دوباره همگی پیش هم جمع شدن . 

 هه فقط جای من اونجا خالیه که اصلنم مهم نیست !  

  

 یه دفعه یه فکری به سرم زد !  

 می تونم برم پیش گرگم .

 با این فکر لبخند خوشگلی زدم . 

  

 شمو دستم گرفتم آروم آروم رفتم بیرون . کف

 انقدر صداشون زیاد بود فکر کنم متوجه رفتن من نشدن ! 

  

  

 ( آیکان) 



  

  

 منتظر آندیا بودم اما نیمد !  

 نکنه بزنه زیر قولش دیگه نیاد پیشم . 

 اما م...  

 اما من بهش احتیاج دارم برای اینکه طلسمم بشکنه!  

 چ حسی بهش ندارم نابود میشه !  اگر بعدا بفهمه که هی

 اما من هیچ وقت کسی رو دوست نداشتم. 

 و نمی خوام هم دوست داشته باشم . 

  

 کالفه زوزه ای کشیدم . 

 باید خودم دست به کار می شدم . 

 تا می خواستم بدوم یه دفعه یه نفر داشت بهم نزدیک می شد !  



  

 گارد گرفتم منتظر شدم تا بیاد بکشمش . 

دیک که شد پریدم روش می خواستم گردنش رو گاز بگیرم که نز

 یه دفعه صدای دختر کوچولوم اومد :  

  

 هین نکشی من رو ؟!   -

 منم گرگ پشمالوی خودم ببین ! 

 بدون اینکه نگاهش کنم اول بوش کردم . 

 دیدم راست میگه خودشه !  

نزدیکش شدم گردنش رو اول بو کردم ، بوی شیرینی می داد 

 .  اومم

  

 پوزه ام رو روی گردنش گذاشتم . 

با این کارم گردنش رو جمع کرد معلوم بود قلقلکش میاد منم 

 دوباره پوزه ام رو به گردنش مالیدم . 



  

 انقدر این کارو کردم که شروع کرد به خندیدن . 

  

 وسط خندش با لکنت گفت :  

  

 و..ای ب..سه ل..طفا! ( وای بسه لطفاً)  -

 ردم بهش خیره شدم .  سرم رو بلند ک

 با خنده نگام کرد گفت :  

  

 چیه انقدر خوشگلم که نگاهم می کنی گرگی جونم ؟   -

  

 باالخره شروع کردم به حرف زدن :  

  



 معلومه که خوشگلی !   -

 انقدر زیبایی که ماه هم به پای تو نمی رسه!  

  

 یه دفعه با شُکُ نگاهم کرد گفت :  

  

 رم نمیشه ت...!  ا..ین چطور مم.کنه باو -

 یه دفعه از حال رفت !  

 وای یادم نبود باید مقدمه چینی می کردم اما یه دفعه حالش بد شد 

 . 

 خوب حق هم داره کی تا حاال دیده یه گرگ حرف بزنه ! 

  

 حس کردم دوباره تبدیل به انسان شدم اما چرا؟!  

 چرا باید وقتی که اون دختر پیشمه و چشماش بسته ست تبدیل

 بشم به انسان ! 



  

 پوف واقعا نمی فهمم !  

باید صبر کنم تا بهوش بیاد، بهش بفهمونم که نباید از من ترسی 

 داشته باشه ! 

  

 نیم ساعتی گذشت تا باالخره بهوش اومد . 

 چشماش رو باز کرد اول گیج به من نگاه کرد. 

بعدش انگار که همه چی یادش اومده باشه با ترس نگاهم کرد 

 :  گفت 

  

 باورم نمیشه تو حرف می زنی ؟!  -

 با آرامش بهش نگاه کردم گفتم :  

  



 آره من حرف می زنم اما بهت آسیبی نمی رسونم مطمئن باش !  -

 قول می دی ؟   -

 آره قول می دم .  -

  

چند دقیقه سکوت شد تا اینکه آندیا اومد پیشم آروم و مظلومانه 

 لب زد :  

  

 میشه بیام بغلت ؟   -



 ظلومانه گفت که دلم براش سوخت . انقدر م

 سرم رو تموم دادم زوزه ای کشیدم . 

  

 دراز کشید منتظر شد که من روش دراز بکشم بغلش کنم . 

 روش دراز کشیدم جوری که وزنم رو روش نندازم . 

  

 انقدر گردنش بوی خوبی می داد که پوزه ام روی گردنش کشیدم ! 

  

 اونم هی گردنش جمع می کرد . 

دونستم قلقلکش میاد بیشتر پوزه ام روش   می

 می کشیدم ! 

  

انقدر پوزه ام روی گردنش کشیدم که هر دومون داغ کردیم هم 

 رو می خواستیم !  
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 رفتم پایین تر با پنجه ام پاش رو باز کردم تا  

می خواستم شلوارش رو بکشم پایین پنجه ام رو گرفت آروم لب 

 زد :  

  

 سته ؟  مطمئنی این کار در -

  

 زوزه ای کشیدم آروم گفتم :  

  

اره درسته قول میدم پیشروی نکنم فقط یکم بازی کنیم قبوله؟   -

 چشماش رو به نشونه تایید بست .  

  

 شلوارش رو آروم در آورد انداخت کنار درخت . 

 لباسش رو کمی زد باال آروم چشماش رو با خجالت بست . 



 -دم، در گوشش لب زدم :  دوباره پوزه ام رو روی گردنش کشی

 دختر کوچولوی من خجالت کشیده؟  

 امم نه فقط چیزه ف...  -

 فهمیدم منظورت رو اولین بارته نه؟   -

 اره اولین بارمه !  -

 هیس آروم باش کاری نمی کنیم قول میدم !   -

 مرسی گرگ قشنگم .  -

  

 بعدش سرش رو جلو آورد، کلم رو بوسید !  

 ردم ! همین طور متعجب زده نگاهش ک

  

 ) �🙈�( خاک عالم تحریک شدن 

  



همین طور متعجب زده نگاهش کردم که بهم خندید گفت :  

 چرا اون طوری نگاهم می کنی؟   -

هیچی خیلی قشنگ بوسم کردی خوشم اومد .حاال بریم سر  -

 کارمون !  

  

 دوباره چشماش با خجالت بست . 

  

 میشه )  ��( بچه ها این قسمت یکم 

  

 ام آروم شرتش رو کشیدم پایین . با پنجه 

 کامل درش نیوردم . 

  

 به وسط پای خوش تراش قشنگش نگاه کردم . 



 دیدم با خجالت داره نگاهم می کنه !  

 خم شدم روی شکمش لیسی زدم . 

 بخاطر لیسم کمی لرزید . 

  

 انقدر شکمش رو لیسیدم که ناله ای کرد که آروم جونی گفتم . 

  

 رو از هم باز کردم، خشن لب زدم :   با پنجه ام پاهاش

  

 به هیچ وجه پاهات رو جمع نمی کنی وگرنه خشن میشم .  -

 انگار از این خشن بودنم خوشش اومده بود گفت :  

  

 چشم هر چی تو بگی حاال شروع کن .  -

  



سرم رو روی پاهاش گذاشتم، چند دقیقه ای به وسط پاهاش نگاه 

 کردم . 

 یز . اومم خیلی قشنگ بود، تم

  

 )  �🩈�( خاک عالم بچم تحریک شد رفت 

  

 آروم لیسی به وسط پاهاش زدم مزه ای کردم . 

 مزه ی خیلی خوبی می داد !  

  

 شروع کردم آروم لیس زدن . 

انقدر آروم لیس می زدم که خودش با التماس برای اولین بار اسمم 

 صدا زد گفت :  

  



 آیکان لطفاً !   -

 همش رو بخور . 

 فقط پاهات کامال باز می کنی !  چشم . -

 چشم چشم هر چی تو بگی فقط برام بخور زود باش !   -

  

 اون قدر داغ کرده بود که کاری به این چیزا نداشت !  

  

 دوباره لیسی به وسط پاش زدم، بعدش شروع کردم به میک زدن . 

یه دفعه همش رو کشیدم توی دهنم شروع کردم به خوردن پایین 

 تنش . 

منی که گرگ بودم باید مواظب بودم که یه وقت دندونام به  برای

 پایین تنش آسیبی نرسونه ! 

  



همین طور پایین تنش رو می خوردم که یه دفعه احساس کردم 

 ارضا شد ! 

  

 سرم رو گذاشتم روی شکمش گفتم :  

  

 خوب ارضا شدی ها !   -

  

 دستش رو روی موهای نرمم فرو برد و گفت :  

 بارم بود واقعا عالی بود مرسی گرگ قشنگم . برای اولین  -

  

 بعدش دوباره چشماش رو با خجالت بست . 

 لیسی به شکمش زدم که لرزید با اعتراض اسمم رو صدا زد :  

  



 آیکان چرا اینقدر لجبازی تو !   -

 به شکم من گیر می ده ه ِی !  

  

 خندیدیم و گفتم :  

  

 آخه خیلی حال می ده .  -

 اره اسمم صدا زدی !  راستی اولین ب

 اره خودمم تعجب کردم .  -

 ولی اسمت به انسان ها می خوره! اینش برام عجیبه! 

  

 نمی خواستم االن بهش درباره طلسمم بگم . 

 حداقل وقتی میگم بهش تا بهم اعتماد کنه. 

  

 بنابراین چیزی بهش نگفتم . 



 زوزه ای کشیدم بهش گفتم : 

  

 مادر و پدرت نگران هستند .  آندیا بهتره بری خونه االن -

 وای اگه برم مطمئنن تنبیه ام می کنند!   -

 چرا چیکار کردی ؟  با ترس بهم نگاه کرد گفت :   -

  

 بخاطر تو فرار کردم اومدم پیشت !  -

 با اعصبانیت نگاهش کردم . 

 می دونستم هر موقع اعصبانی می شم خیلی ترسناک می شم! 

  

 زوزه ای کشیدم، گفتم :  

  

 بخاطر من برای چی فرار کردی هان؟!   تو -



  

 با ترس نگاهم کرد گفت :  

 خو..ب م..ن   -

 حرف بزن دیگه !   -

 خوب من دوست داشتم پیش تو باشم همین .   -

  

تا می خواستم بگم دیگه پیش من نیا یه دفعه  

 یه فکری به سرم زد !  



 رو کردم بهش با مهربونی گفتم :  

  

 اشکالی نداره آندیا .  -

 اال بیا بریم برت گردونم . ح

  

بعدش خم شدم تا سوارم بشه وقتی سوارم شد شروع کردم به 

 دوییدن . 

  

 ( آندیا)  

  

  

 بعد نیم ساعت باالخره رسیدم خونه .  

 از روش بلند شدم پوزه اش رو ناز کردم، با مهربونی گفتم :  

  
81 



 خیلی مهربونی تو گرگ قشنگم .  -

 چولو من . تو ام مهربونی خانم کو -

 من باید برم بازم میام پیشت فعال .  -

 (آیکان)  

  

بدون اینکه منتظر جواب من باشه سریع دویید به سمت خونش رو 

 رفت .  

هه باورم نمی شه یه دختر بچه  

 می تونه من رو نجات بده ! 

  

 بخاطر همینه مجبورم نزدیکش !  

یاد زیادی اصال عالقه ای بهش ندارم و بهتره بگم ازش خوشم نم

 بچست . 

 اون قدر سادس که همه می تونن دلش رو به دست بیارن ! 



 فقط و فقط با محبت کردن میشه دلش رو به دست آورد . 

این طور که می دونم دوستی نداره شایدم داشته باشه اما کارم 

 سخت تر میشه . 

  

 زوزه ای کشیدم حرکت کردم به سمت جنگل . 

 کردم .  امشب دوباره باید شکار می

  

  

 ( ناشناس ) 

  

  

 ا ِما مثل همیشه لیوان شرابم رو برام آورد . 

 لیوان شراب رو برداشتم یه نفس سر کشیدم . 

  



 یه دفعه دیدم گوی سرنوشت داره خاموش روشن میشه !  

 خوب خوب اینجا چی داریم ما ؟  

هوم پس گرگ کوچولومون داره از یه دختر دیگه سو استفاده 

 طلسمش بشکنه!   میکنه تا

اََما کور خونده نمیزارم طلسمش بکشنه ! حاال حاال ها باید زجر 

 بکشه!! 

  

 قهقهه ای زدم با صدای بلند گفتم :  

  

 من نمی زارم خوبی پیروز بشه نمی زارم!!  -

  

 ( آندیا )  

  

 نزدیک کلبه شدم با استرس در زدم منتظر شدم بازش کنند . 



 رو باز کرده!   در باز شد دیدم دنیس در

 تا من رو دید دستش رو بلند کرد زد توی صورتم !  

 انقدر بد زد که صورتم یه طرف شد ! 

  

 باورم نمیشه دنیس من رو زد ! 

 پدر مادر دیدم که اومدن سمتم کمکم کردن که برم داخل خونه . 

 روی صندلی نشستم نفس عمیقی کشیدم .  

ه با نگرانی نگاهم می کردن چشمام رو باز کردم به مادر و پدرم ک

 نگاهشون کردم .  

 یه دفعه دنیس اومد سمتم که با جیغ گفتم :  

  

 نیا سمتم نیا !  -

 تو یه آدم پستی از اونم بدتری ! 

 هیس آروم باش عزیزم .  -



 با جیغ لیوانی که سمتم بود بهش پرت کردم با داد گفتم:  

  

 از این جا برو بیرون !  -

 زود برو بیرون !!  

 وبه مادر و پدر گفتم :  ر

  

 مادر، پدر اگر دنیس اینجا بمونه من میرم !   -

 بهش بگید بره نمی خوام ببینمش. 

  

 مادر بغلم کرد آروم گفت :  

 هیس آروم باش آندیای عزیزم .   -

 االن میره خوب آفرین آروم باش !  

  



همینطور دست به سرم می کشید که احساس کردم خوابم میاد 

 شتر بغل کردم و تو دنیای بی خبری فرو رفتم .  مادر رو بی

  

 آروم چشمام رو باز کردم . 

 با تعجب به تصویر روبه روم خیره بودم . 

 من که خوابم برد اما..م... 

  

با صدای کسی که وحشتناک قهقهه می زد  

 دست هامو روی گوش هام گرفتم .  

قط اون قدر صداش بد بود که چشمام داشت سیاهی می رفت ف

 لحظه آخر صدایی شنیدم :  

  

 من نمیزارم تو خوشبخت بشی این رو توی گوشت فرو کن !!   -

 و بعد به دنیای سیاهی فرو رفتم . 



 با صدای پدرم چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم . 

 با صدای خواب آلودی گفتم :  

  

 پدر چیزی شده ؟!   -

 آندیا همش داشتی توی خوابت داد میزنی نه !   -

 خوابی دیدی؟!   چه

 کمی فکر کردم اما اصالً یادم نمیومد !  

 روبه پدر گفتم :  

  

 بابایی اصال یادم نمیاد چه خوابی دیدم !  -

 نگران نگاهم کرد . 

 انگار که چیزی می دونست !  

 ازش پرسیدم اما بجاش اینکه به سوالم جواب بده گفت :  

  



ن هم االن میام دخترم مادرت منتظرته برو صبحانت رو بخور  م -

 . 

  

 چشمی گفتم با ذهن درگیر رفتم بیرون . 

 مادرم با دیدنم بلند شد سریع اومد بغلم کرد گفت :  

  

 اوه خداروشکر که حالت خوبه عزیزکم !   -

 تعجب کردم این رفتار از مادرم بعید بود . 

  

 با تعجب بهش گفتم :  

  

 راستی ملوس کجاست ؟   -

 رو دخترم .  نشسته سر میز منتظر تو ب -

  



 با دهن باز و هنگ کرده به طرف میز رفتم . 

مامانم از گربه بدش میومد همیشه عطسه  

 می کرد !  

 حاال چجوری به ملوس عالقه مند شده؟!  

  

 یه دفعه حس کردم چیزی پرید بغلم . 

 دیدم ملوسه!  

 ملوس توی بغلم فشار دادم و گفتم :  

  

 میو کرد مثل همیشه .  خوبی گربه ی نازم ؟  اونم میو -

  

 خیلی خوشحال بودم که ملوس رو دیدم . 

 نشسته ام صبحانه ام رو خوردم . 

 زیاد از صبحانه خوشم نمیومد !  



 بیشتر شکالت صبحانه میخوردم همیشه . 

  

 وقتی شکالت صبحانم رو خوردم . 

 با ملوس رفتیم، نشستیم روی مبل . 

 تلویزیون، روشن کردم. 

باال پایین کردم که یه فیلم عاشقانه صحنه دار نشون شبکه ها رو 

 میداد !  



 یه دفعه یاد خودم، آیکان افتادم . 

 وقتی که همش پوزه اش رو بهم می مالید . 

 پوف ای کاش حداقل آیکان به جای گرگ انسان بود ! 

  

 اون موقع می شد بدون هیچ ترسی زندگی کرد . 

 ی بغلم . روی مبل دراز کشیدم ملوس کشیدم تو

 اونم خودشو لوس کرد میو میو کرد . 

 نیم ساعتی بود که فیلم عاشقانه شروع شده بود . 

 به جایی رسید که هم رو بوسیدن !  

 انقدر فیلمش رمانتیک بود و درام که نشستم نگاهش کردم . 

 وقتی فیلم تموم شد به خودم اومدم . 

 کالفه پوفی کشیدم .ای کاش تموم نمی شد ! 

 فیلم افتر بود بنظرم بهترین فیلمی بود که دیدم !  اسم 
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ای کاش انقدر تسا و هاردین با هم لجبازی  

 نمی کردن ! 

 چی میشد اگر من و آیکانم با هم اینطوری بودیم ! 

شیطنت می کردیم و کلی با هم بیرون می رفتیم  

 و حتی جنگل هم می رفتیم ! 

 .  دوباره با ناراحتی اشکام سرازیر شدن

 حتی ملوس هم فهمید چم شده !  

هی میو میو می کرد دستم چنگ می زد  

 که یعنی گریه نکن !! 

  

 اما مگه می تونستم گریه نکنم ! 



من عاشق گرگ سفیدم شده بودم هیچ چیز  

 نمی تونست موضوع رو عوض کنه . 

 هیچ چیز! 

 یهو به خودم اومدم!  

 م..ن من چی گفتم !!  

یکان دوست دارم اونم یه گرگ وحشی که هیچ وای باورم نمیشه آ

 کس بهش رحم نمی کنه! 

  

 از سر ناچاری دوباره زدم زیر گریه . 

انقدر صدام بلند بود که مامان و بابام اومدن پیشم هی ازم می 

 پرسیدن چی شده ؟  

 اما مگه من با این حالم میتونستم جوابشون رو بدم ! 

  



 نوازش کرد با آرامش لب زد :  مادر دوباره بغلم کرد موهام رو 

  

 هیس دخترکم آروم باش .  -

 آفرین گریه نکن آروم باش . 

  

 با گریه ازش جدا شم و گفتم:  

  

مامان به نظرت چیکار کنم ؟  تو دوراهی بدی  -

 گیر افتادم ! 

  

 و بعد دوباره زدم زیر گریه! 

 چند دقیقه ای گریه کردم که پدر با اعصبانیت گفت :  

  



 یگه آندیا قشنگ بگو چیشده که گریه میکنی ؟!  بسه د -

تا می خواستم درباره خودم و آیکان بگم یادم افتاد که اگر بهشون 

بگم اون ها هم به شکارچی های شهر میگن که گرگ من پیدا 

 کردن بعدش میکشنش!! 

  

 با صدای گرفتم لب زدم :  

  

 چیزی نشده بابایی دلم گرفته بود .  -

 مطمئنی آندیا؟   -

 اره بابایی برید یکم استراحت کنید خسته اید.  -

باشه عزیزم تو ام خواستی می تونی بری بیرون یکم بگردی اما  -

 مواظب باش جنگل نری فهمیدی ؟  

 بله بابایی .  -

 اما توی دلم یواشکی خندیدم به خودم گفتم :  



  

 وقتی که شما خوابید من هم میرم پیش گرگ سفیدم !  -

  

 در پدر رفتن اتاقشون خوابیده بودن . نیم ساعتی شد که ما

 چون خوابشون خیلی سبک بود باید نیم ساعتی صبر می کردم ! 

  

 می خواستم برای اینکه آیکان خوشحالش کنم براش گوشت ببرم 

 . 

 مطمئنن االن گرسنه است ! 

  

با خوشحالی کلی غذا آماده کردم برای خودم هم کمی ساندویچ 

 آماده کردم . 

  



 اده شد رفتم باال تا یه لباس خوشگل بپوشم ! وقتی آم

  

به اتاقم رسیدم و در کمدم باز کردم پر از لباس های مجلسی و 

 شیک بود. 

  

 از بینشون پیراهن آبی صورتی چرک کثیف رو برداشتم پوشیدم . 

 خیلی بهم میومد تا روی زانوم بود قدش . 

 کفش عروسکی سفیدم هم پاک کردم خیلی بهم میومد . 

 اما یه چیزی کم داشت!  

آهان فهمیدم یه تاج گل سفید صورتی برداشتم سرم گذاشتم 

 خیلی قشنگ بود !  

  

 بعد از اینکه آماده شدم آروم رفتم بیرون بدون سر صدایی . 



وسیله های غذا رو که توی سبد گذاشته بودم برداشتم و به سمت 

 در حرکت کردم . 

  

 به سمت جنگل قدم برداشتم . در با صدایی آروم باز کردم و  

نیم ساعتی شد که راه رفتم خیلی خسته شده بودم بنابراین مجبور 

 بودم یکم دیگه هم راه برم تا برسم . 

  

 هر چقدر که تونستم راه رفتم و باالخره رسیدم  ! 

  

 با صدای بلند صداش زدم :  

  

 آیکان ! آیکان کجایی ؟؟   -

 لند شد . یه صدای زوزه ای از کنار گوشم ب



 لبخندی زدم آروم گفتم :  

  

گرگ سفیدم منم الزم نیست بترسی !  احساس کردم آروم  -

 پوزه اش رو روی شونم کشید . 

چون گرگ بزرگی بود قدش از من هم بلند بود همین طور جثه 

 اش !  

  

 زوزه ای کشید و دوباره پوزه اش رو بهم مالید . 

 تش . آروم سبد روی زمین گذاشتم برگشتم سم

چشماش مثل قبل آروم نبود و احساس کردم  

 می خواد بهم چیزی بگه اما نمیتونه!  

  

 آروم با لحن بچگونه گفتم : بابایی چیزی میخوای بگی؟!  



می دونستم خوشش میاد اینطوری باهاش حرف بزنی بنابراین 

 بالحن بچگونم ادامه دادم :  

  

 میشه حداقل بغلم کنی ؟   -

  

 ی بدنم کشید سعی داشت بغلم کنه . پنجه اش رو رو

 منم با هزار زور خودم رو توی بدنش جا کردم . 

 سرش روی گردنم نشست ! 

 من که روی گردنم به شدت حساس بودم هی سرم رو کج کردم . 

  

 آیکان هم اعصبانی شد خرناسی کشید که ترسیدم !  

 بخاطر همین دیگه گردنم خم نکردم گذاشتم کارش انجام بده . 

 پوزه اش رو به گردنم کشید که ناخواسته آهی کشیدم . 



 بیشتر این کارو کرد که واقعا تحریک شده بودم!  

به روبروم خیره شده بودم که احساس کردم گرگی داره 

 نزدیکمیشه !  

  

 برگشتم به آیکان نگاه کردم با ترس گفتم :  

  

 یه گرگ دیگه هم داره میاد اینجا نگاه کن!!  -

  

 وزه ای کشید به پشتم خیره شد . کالفه ز

  

 روبه من نگاه کرد داد کشید :  

  

 برو پشتم زود!!   -



 رفتم پشتش دیدم گرگ رفت پیش آیکان خودش بهش مالید ! 

 از دیدن این صحنه خیلی اعصبانی شدم ! 



فهمیدم که اون گرگ دختره و نمیدونم چرا خودش به گرگ منمی 

 ماله!!  

  

 به آیکان گفتم :  سریع رفتم پیششون رو

  

 اگر عشق بازیتون تموم شد میشه بگید ایشون کیه؟!  -

 تا آیکان خواست حرفی بزنه خود گرگ شروع کرد به حرف زدن:  

  

 خوب اسم من آریاناست و عشق آیکانم !   -

  

 بعد از حرفش تبدیل شد به انسان !  

 آروم عقب رفتم با صدای لرزون گفتم :  

  



 به انسان ؟  مگه ت.... تو چطوری تبدیل شدی  -
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خوب ساوانا من طلسم نکرده بلکه آیکان طلسمش کرده از این  -

 موضوع واقعا ناراحتم سعی دارم کمکش کنم . 

 باالخره هر چی نباشه عشقمه!  

 بعدش سر گرگی که متعلق به من بود بوسید ! 

  

 تمام این صحنه رو با کمر خم شده ام دیدم!  

ایی شنیدم بعدش صدای گرگی که باعث برگشتم که برم صدای پ

 آرامشم بود :  

  

 آندیا کجا داری میری ؟ صبر کن ببینم !   -

 برگشتم سمتش با اعصبانیت گفتم :  

  

 تو از من سو استفاده کردی ؟!   -



 میفهمی !  

 با گریه ادامه دادم :  

  

من دوست داشتم اما تو یکی دیگه رو دوست داشتی واقعا برات  -

 متاسفم !! 

  

 نشستم روی زمین دوباره زدم زیر گریه . 

اون قدر گریه هام بلند بود آیکان بی توجه به آریانا اومد پیشم 

 پوزه اش رو بهم مالید !  

 می خواستم برای آخرین بار لمسش کنم . 

 برگشتم طرفش که پیشونیش رو به پیشونیم گذاشت. 

 | 
 برگشتم طرفش که پیشونیش رو به پیشونیم گذاشت . 

 آروم زوزه ای کشید گفت :  

  



 آندیا من متاسفم دخترکم ولی من آریانا رو دوست دارم !   -

 چشمام باز کردم با بهت بهش خیره شدم . 

باورم نمی شد کسی که به شدت بهش عالقه پیدا کرده بودم دوسم 

 نداشت!  

و حاال باورم نم نمیشه جادو وجود داره و من نمی دونم باورش کنم 

  یا نه ؟! 

  

 با صدای بر از بغض مظلومم گفتم :  

  

 پس این همه مدت من چی تو بودم ؟!   -

 تو مثل دختر منی آندیا ی من .  -

من خیلی دوست دارم اما به عنوان یه کسی که دوست داره ازت 

 محافظت کنه! 

  

 با گریه نگاهش کردم گفتم :  



  

 پس بخاطر همین بود که با هم عشق بازی و   -

 .... می کردیم و م

تا خواستم بقیه حرفم کامل کنم آریانا با اعصبانیت اومد پیشمون 

 روبه آیکان گفت :  

  

آیکان به این دختره یه چیزی بگو هی هر چی خودم رو کنترل  -

 می کنم چیزی نگم مگه میشه !  

آیکانم این مهم نیس تو با این دختره رابطه داشتی این برام مهمه 

 که من تو مال همیم!!!  

  

 همیشه قلبم درد می گرفت، ول می کرد  

ولی ایندفعه بدجور درد می کرد طوری که چشمام سیاهی رفت از 

 دردش با تمام توانی که داشتم آیکان صدا زدم. 

 با تمام توانی که داشتم آیکان صدا زدم :  



  

 آ..ی.کان..!   -

 و بعدش به سیاهی عمیقی فرو رفتم . 

  

 ( آیکان )  

  

  

 ریانا رو دوستش دارم می دونستم حالش بد میشه !  وقتی گفتم آ

اما باید حقیقت بهش می گفتم تا کمکم می کرد  

 از شََر طلسم خالص شم . 

  

حرکت کردم سمت آریانا و گذاشتم آندیا یکم تنها باشه تا فکر 

 کنه . 



تا حرکت کردم یه صدای ضعیفی به گوشم خورد که صدام می کرد 

 نیومد !  و بعدش دیگه هیچ صدایی

  

 مطمئن بودم آندیا یه چیزیش شده !  

 روبه آریانا گفتم :  

  

 آریانا همینجا وایسا برم ببینم آندیا براش اتفاقی افتاده یا نه !   -

  

بدون اینکه منتظر جوابش باشم شروع کردم به دوییدن که جسم 

کوچیکی رو دیدم افتاده روی زمین و موهاش روی صورتش افتاده 

 بود . 

  

 قلبم از این صحنه به درد اومد !  



باورم نمی شد دختر کوچولوی من چشماش بسته باشه زوزه ای 

کشیدم اون قدر بلند که حتی به گوش همه ی مردم نزدیک جنگل 

 هم رسیده بود ! 

  

 اما این مهم نبود مهم آندیا بود و بس !  

  

 یه دفعه حس کردم دوباره تبدیل شدم به انسان !!  

 نمی شد ؟!  باورم 

سریع آندیا رو بغلم گرفتم حرکت کردم سمت خونه ای خودم 

 درستش کردم . 

 زیاد اونجا نمی رفتم .همیشه توی جنگل با آریانا بودم . 

 با یادآوری آریانا که تنهاش گذاشتم پوفی کشیدم . 

 یادم رفت به آریانا بگم دارم میرم کلبه. 

  



م دستم روی پیشونیش همین طور که آندیا رو بغلش کرده بود

 گذاشتم . 

 خیلی سرد بود حتی صورتش ! 

 سرعتم بیشتر کردم و هی بیشتر داد می زدم :  

  

 طاقت بیار آندیا !  -

 طاقت بیار دخترکم لطفاً !!  

  

 اشکام صورتم رو خیس کردن . 

 یادم نمیاد کی گریه کردم . 

چون وقتی تبدیل شده بودم به گرگ دیگه  

 و نداشتم !  حوصله ی هیچی ر

  

 حتی دیگه از اینکه انسان بودم خوشحالم  



 نمی کرد . فقط و فقط آرزو می کردم آندیا از پیشم نره!  

  

 رسیدم به کلبه و سریع آندیا رو گذاشتم روی کاناپه ای که بود . 

براش دمنوشی که خیلی شفا بخش و عالی بود رو درست کردم 

 سریع به خوردش دادم . 

  

دستش گذاشتم آروم با عشقی که نمی دونم از کجا دستم روی 

 آورده بودم گفتم :  

  

 عشق من لطفاً بیدار شو قول می دم دیگه اذیتت نکنم !   -

 قول می دم هر کاری که دوست داری بکنم !  

  

 و بعد پیشونیش رو بوسیدم . 

  



 یه دفعه احساس کردم دارم عوض می شم تبدیل شدم به گرگ !! 

  

 اینکه آندیا داره بیدار میشه!   این یعنی

با خوشحالی زوزه ای کشیدم پوزه ام روی بدنش کشیدم انقدر  

 این کارو کردم که صدای ضعیفش به گوشم خورد :  

  

 آیکان چیکار داری می کنی ؟  -

 خیلی خوشحالم که بهوش اومدی دخترکم !   -

  





 آروم بلند شد لبخند تلخی زد . 

  

 می زد !   دخترکم به من لبخند تلخ

دختری که عاشق من بود اما ازم ضربه خورد  

 نتیجه اش شد افسردگی. 

  

 آروم سرش رو بلند کرد اما به من نگاه نکرد . 

 با حالت غمگینی لب زد :  

  

میشه من رو ببری خونمون ؟  یا اگر آریانا دوست نداره خودم  -

 می رم !  

 برام مهم نیست اون چی دوست داره !   -

 که برام مهمی آندیا . این تویی 
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 یه دفعه از دهنم پرید این حرف ! 

 حتی آندیا هم با تعجب بهم نگاه کرد . 

  

انقدر قیافش بامزه شده بود که دلم  می 

 خواست یه گاز جانانه ازش بگیرم ! 

  

 یه دفعه چشماش ریز کرد مشکوک نگاهم کرد . 

 مشکوکانه لب زد :  

  

 ی ؟  چرا اون حرفا رو زدی ؟!  چرا اینطوری نگاهم می کن -

 خیلی مشکوک می زنی آقا گرگه حواست باشه! 



  

 آروم لبم به حالت خنده باز شد . 

 اما چون گرگ بودم خندم معلوم نمی شد . 

  

 با عشقی که نمیدونم از کجا آورده بودم لب زدم :  

  

 تو همیشه کوچولوی خنگ من می مونی!   -

 د :  با حرص بهم نگاه کرد و جیغ ز

  

 من کوچولو نیستم فهمیدی؟!   -

 نوچ نفهمیدم کوچولوی خنگ !   -

 حاال بریم برسونمت خونت که خانوادت نگرانت نشن! 

  



 (آندیا)  

  

انقدر با هم کل کل کرده بودیم که غمی که داشتم فراموش کردم . 

وقتی آیکان گفت بریم تا خانوادت نگرانت نشدن یادم اومد که 

 ود  بر می گردم !  بهشون گفتم میرم ز

 اما یکم دیر کرده . 

 پوف مجبورم بازم دروغ بگم بهشون! 

  

 آیکان کمی خم شد تا سوارش بشم . 

 وقتی سوارش شدم تا می خواست حرکت کنه  

یه دفعه آریانا وارد کلبه شد دید که من سوار آیکان شدم و توی 

 بغلشم دود از کلش بلند شد !  

  

 انیت گفت :  اومد سمت آیکان با اعصب



  

 این دختر تو بغلت چیکار می کنه آیکان ؟!   -

  

تا آیکان خواست حرفی بزنه از اون بدن پشمی و نرمش دل کندم 

 اومدم پایین . 

 رفتم نزدیکش با جدیت تمام گفتم :  

  

 اون تو رو دوست نداره !   -

 هیچ وقت هم نداشت..!  

م براش تالش فقط این بدون من رو دوست داره و من فقط می تون

 کنم تا طلسمش بکشنه نه تو ...!  

  

 با بهت به من و آیکان نگاه کرد . 



 حتی خود آیکان هم خیلی تعجب کرده بود ولی چیزی نگفت . 

  

 آریانا اومد پیش گرگ من گفت :  

  

 آ..کانم ! باورم نمیشه این دختره چی میگه هان؟!   -

 بهم بگو . 

  

 دی و وحشیش گفت :  زوزه ای کشید و با حالت گرگ ج

  

 معلومه که دروغ نمیگه !   -

من اون رو دوستش دارم .نمی دونم چرا اما یه حس خیلی خوبی 

 بهش دارم اما به تو نه..! 

  



 یه دفعه آریانا بلند شد و اومد سمتم . 

 با نفرت نگاهش به من داد گفت :  

  

 تو خیلی پستی آندیا باورم نمیشه !   -

که عشقشون رو دوست دارن ازشون می  تو یه هرزه ای! کسایی

 گیری !!  

 م... 

  

تا می خواست حرفش رو ادامه بده آیکان به سمتش حمله ور شد 

 که من پریدم وسطش آروم با عشق لب زدم :  

  

 هیس گرگ قشنگم آروم باش !   -

 ارزش نداره حال خودت رو خراب کنی . 



 االنم بیا از اینجا بریم ! 

  

ن هم بی درنگ دوید و به سمت خونه سریع سوارش شدم او

 حرکت کردیم . 

  

نیم ساعتی گذشت گرگ سفیدم با تمام سرعتش حرکت می کرد، 

 معلوم بود که خیلی اعصبانی شده از دست آریانا..! 

  

برای اینکه آرومش کنم سرم رو توی پشمای نرمش فرو کردم . 

 آروم بو کشیدم .بوی عطر شیرین خوشبو می داد..!  

  

در که آیکانم مثل من داغ کرده باشه زوزه ای کشید همین طور انق

 که می دویید گفت :  

  



 بنظرت یکم وقت هست به عشق بازی مون برسیم؟!   -

 با هیجان و خجالت زمزمه کردم :  

  

 اره یک ساعتی وقت هست..!   -

  

 تا این رو گفتم سریع وایساد و آروم روی زمین گذاشتم . 

 ن شد شروع عشق بازی ما .... لباسام در آورد و ای

  

 (یک ساعت بعد) 

  

همین طور که آیکان دراز کشیده بود من هم روش بی حال دراز 

 کشیدم . 

 دستم روی بدن نرمش به حالت نوازش کشیدم خیلی نرم بود..! 



  

 یه دفعه یادم افتاد شب شده ! 

 وای نه مامان و بابا..! 

  

 سریع بلند شدم روبه آیکان گفتم :  

  

 آیکان بلند شو بریم که دیر شد!!  -

 بدو..! 

 اون هم سریع بلند شد تا سوارش بشم . 

 قبل از اینکه حرکت کنه گفت :  

  

 نگران نباش خانم کوچولو سریع می رسیم.  -

  



 تقریباً یک ربعی شد رسیدیم . 

سریع از روش بلند شدم دویدم سمت خونه، اما با چیزی که شنیدم 

 !  دستم روی در موند..

  

پدر و مادرم و خاله برفین و عمو آیتکین داشتند حرف می زدند و 

 همچین دنیس !  

  

 دنیس شروع کرد به حرف زدن : 

  

 عمو بنظرم باید اون گرگ هر چه سریع تر تحویل چی ها بدیم  -

 .من می دونم اون گرگ کجاس !  

 آندیا هم هر روز می ره پیش اون ..!  



ی از دوستانم که دنبال این گرگ من اون گرگ تحویل مکس یک

 هست می دم !  

 اون خوب بلده چجوری اون حیوون وحشی رو رام خودش کنه..!  

  

دیگه ادامه حرفش رو نشنیدم همونجا روی چمن ها سر خوردم 

 زمین . 

 آیکان هم هنوز نرفته بود اومد سمتم با نگرانی گفت :  

  

 ی ؟!  آندیا! مشکلی پیش اومده ؟  چرا اینطوری شد -

 با بی حالی نگاهش کردم گفتم :  

  

 ت..و بای..د بری ا..ز ا..ینجا..! ( تو باید بری از اینجا!)   -

 چرا باید برم چیشده؟!   -

 می فهمی میگم برو یعنی چی ؟  -
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 اونا دنبالتن تو باید بری !! 

  

 یه دفعه وحشی شد با جدیت نگاهم کرد گفت ؛  

  

   شکارچی ها دنبالم هستند نه؟! -

 ببین آیکان باور کن کار م...  -

  

 وحشی شد بهم حمله کرد گفت : 

  

 تاوان این کارت رو پس می دی منتظر باش !  -

 هیچ کدومتون نمی تونید من رو بگیرید هیچ کدومتون !! 

  

 باورم نمیشه حرفاش رو زد و رفت ؟  



نه نه من باید جلوشون رو بگیرم بهشون نشون بدم که این گرگ 

 ی آسیبی  به هیچ کس

 نمی رسونه ! هیچ کس !!  

  

  �🤐�چی میشه ؟! ��( ادامه این داستان هیجانی

قرار نیست تموم بشه این داستان گرگمون چون.. ! این داستان 

  ��ادامه داره 

 بلند شدم و داخل کلبه قشنگمون شدم . 

دنیس هنوز داشت حرف می زد که با دیدن من حرفش رو قطع 

 کرد و اومد سمتم . 

  

 وای آندیا خیلی خوشحالم می بینمت !   -

 معلوم هست کجایی اصأل من رو فراموش کردی ؟  



  

 پوزخندی زدم با نفرت زل زدم به چشماش و گفتم :  

  

 اما من اصأل خوشحال نیستم که می بینمت !  -

  

 با دستم کنارش زدم رفتم سمت بقیه . 

 ه مامان و بابا. به خاله برفین و عمو آیتکین سالمی دادم همچنین ب

  

 بابا با اعصبانیت اومد سمتم و گفت :  

  

 معلوم هست کجایی آندیا ؟   -

مگه بهت نگفتم رفتی زود برگرد هان !؟  

 چرا با دنیس اینطوری صحبت می کنی ؟  

  



 بابا من باهاش بد صحبت نکردم !   -

 بعدشم حالم خوب نبود یکم هوا بخورم . 

  

د . سریع ازش عذر خواهی کن . اما اصال طرز صحبتت خوب نبو -

 اما پدر م...  -

 سریع آندیا بحث نکن !   -

  

برگشتم طرف دنیس تا می خواستم چیزی بگم خاله برفین از 

 پشت سرم گفت :  

  

آیتاش جان آندیا یه چیزی گفت حالش خوب نبود دنیس هم  -

مقصره پس بی حساب شدن حاال هم بیایید بریم شیرینی 

 بخوریم . 

  



نکه سوال پیچ نشم عمو آیتکین هم حرف خاله رو تایید برای ای

 کرد به شوخی گفت :  

  

 بریم شیرینی خانم پز بخوریم .  -

  

 با این حرفش همگی خندیدن . 

رفتیم داخل آشپز خونه منتظر نشستیم تا مامانم و خاله برفین 

 شیرینی رو بیارن و بخوریم . 

  

و بازو هام جلوی زیاد میلی نداشتم . دنیس دستش رو گذاشت ر

 همه با لحن عاشقانه ای گفت :  

  

 عشقم چرا نمی خوری میل نداری ؟   -

  

 دستم کشیدم و کنار گفتم :  



  

 نه میل ندارم .  -

 بعد روبه خاله برفین و مامان گفتم :  

  

 دستتون درد نکنه .  -

کارتون تموم شد همگی بیایید پذیرایی بشینید چون کار مهمی 

 دارم باهاتون . 

  

رفتم روی مبل راحتی نشستم و چند دقیقهای منتظرشون شدم تا 

 بیان . 

از شانس بدم دنیس دقیقا اومد کنارم نشست و مامان و بابا هم 

 هیچی نگفتن . 

  



کمی ازش فاصله گرفتم . نفس عمیقی کشیدم شروع کردم به 

 صحبت کردن :  

  

 حتماً شنیدید که یه گرگ توی جنگل وجود داره !   -

ردم شهر میگن اون گرگ خیلی وحشی اما اون وحشی همه م

 نیست !  

 اون فقط طلسم شدس . 

 می دونم باورش براتون سخته اما باید حرفم رو باور کنید !  

جادو وجود داره و یه نفر آیکان تبدیل به گرگش کرده اما اون می 

 تونه حرف بزنه و اصلنم وحشی نیست !! 

  

حرفی نزد تا اینکه مامان شروع بعد از حرفم سکوت کردم . کسی 

 کرد به حرف زدن : 

  



خوب ما همه می دونستیم جادو وجود داره چون من و برفین  -

یکی از مهم ترین قدرت های جادو رو داریم دنیس هم همین 

 طور 

 . 

 اما پدرت و آیتکین چون انسان هستن قدرتی ندارن !! 

 بدون توجه به قیافه بهت زده من ادامه داد :  

  

 آیتاش و آیتکین انسان هستن .  -

 ما فکر کردیم اگر شما به دنیا بیایید قدرتی نداشته باشید !  

 اما دنیس قدرت مادرش به ارث برده . 

تو مهم ترین قدرت های من رو به ارث می بری  

 فقط باید ازش محافظت کنی و آموزش ببینی  

دفاع  اون موقع خیلی خوب می تونی از خودت دربرابر اون زنیکه

 کنی ..!  



  

 سرم رو آوردم باال با صدای لرزونی گفتم :  

  

 چرا بهم نگفتید که من قدرت دارم ؟!   -

 بعد زیر لب زمزمه کردم :  

  

 شاید بتونم آیکان نجاتش بدم .  -

  

 -که خاله برفین انگار ذهنم خونده باشه محکم و جدی گفت :  

اید بگم نه نمیشه اون آندیا جان با اینکه برات احترام قائلم اما ب

 گرگ نجات بدی ! 

اون خودش طلسم شدست اگر نجات پیدا کنه فقط و فقط به دست 

 عشق حقیقی ربط داره ...!  

  



 و اون عشق حقیقی تو نیستی !  

  

 پس بهتره اون دوستش نداشته باشی . 

  

 دنیس هم حرف اون ها رو تایید کرد گفت :  

  

 اره راست میگه مامان .  -

نمی تونی یه گرگ که اصال نمی دونی وقتی انسانه چه شکلیه رو تو 

 دوست داشته باشی..! 

  



 هه فکر کردن من دست میکشم ! 

 نخیر سخت در اشتباهن . 

 بلند شدم جدی روبه همشون گفتم :  

  

 من از اول عاشق دنیس نبودم داشتم خودم رو گول می زدم ..!   -

 ستم . من فقط فقط عاشق اون گرگ سفیدم ه

 من قدرتم رو بدست میارم و بعدش طلسم آیکان میشکنم!! 

  

 بدون اینکه به حرفاشون اهمیتی بدم رفتم سمت اتاقم . 

  

 بدون اینکه اهمیتی به حرفاشون بدم رفتم سمت اتاقم . 

  

 در اتاق بستم تا کسی نیاد داخل . 



 نشستم روی تخت شروع کردم به فکر کردن . 
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 می تونم بکنم ؟  خوب من چه کاری

اومم خوب باید تمام قدرت هام رو بدست بیارم و بعدش به آیکان 

 ثابت کنم که من بهش دروغی نگفتم !  

  

 سرم بلند کردم به دستم نگاه کردم . 

دستم باز کردم تمرکز کردم روی دستم که مثل اون فیلم جادویی 

 !  ها قدرت جادو بیاد دستم اما هر کاری کردم نشد که نشد !

  

 پوف . سخته اما باید تمرین کنم . 

 یک ساعتی روش کار کردم اما نشد که نشد !  

  



برای آخرین بار محکم چشم هام رو بستم دستم به حالت باز روبه 

دیوار نشونه گرفتم و یه دفعه احساس کردم دارم از درون داغ 

 میشم !  

 یه نوری اومد بیرون .خیلی داغ بود اما لذت بخش !  

  

 چشمام رو باز کردم یه دستم نگاه کردم . 

 باورم نمی شد قدرت آتیش رو دارم و از دستم اومد بیرون !  

 یه دفعه کنترلم رو از دست دادم آتیش پرت شد روی دیوار !  

 وای نه آتیش !!  

  

 دستم روبه آتیش نشونه گرفتم که حس خنکی بهم دست داد . 

ش شده بود با آبی که از آروم به دیوار نگاه کردم آتیش خامو

 دستم اومد بیرون ! 

  



یه دفعه صدای دست اومد برگشتم دیدم مامانم داره برام دست 

 می زنه. 

  

 اومد جلو با لبخند گفت :  

  

 آفرین دخترم می دونستم موفق می شی !   -

 الحق که مثل خودمی . 

  

 بعد از این حرفش چشمکی زد که باعث شد آروم بخندم . 

  

ور که می خندیدم خودم پرت کردم روی تخت روبه مامان همین ط

 گفتم :  

  



 مامان من فقط همین قدرت رو دارم؟   -

نه عزیزم تو فقط این قدرت نداری بلکه همه ی قدرت ها رو  -

داری اما باید کم کم اون ها رو در درون خودت حسشون کنی 

 بعدش شروع کنی به تمرین کردن . 

 اومم چشم مامان جون.  -

 نت برم عزیزم. قربو -

 خوب بنظرت وقتش نیست از دنیس عذر خواهی کنی عزیزکم؟ 

  

 با غرغر گفتم :  

 مامان من چیکار کردم که باید عذر خواهی کنم ؟!   -

 مامان آروم زد تو کلم گفت : 

 الحق که مثل من و پدرت لجبازی دیگه کاریت نمیشه کرد !  -

  



 ید روم !  آروم خندیدم که یه دفعه حس کردم یه چیزی پر

 دیدم ملوس اومده بغلم . 

 از ذوق جیغی کشیدم . 

 که مامان هم با دیدن ملوس جیغی کشید !  

 با جیغ گفت :  

  

 این موجود چندش آور از من دور کن زود آندیا !!   -

 تا خواستم بغلش کنم پرید بغل مامان ! 

 وای نه !!  

  

 رید بغلش !  بزور ملوس کشیدم از بغل مامان بیرون که دوباره پ

 مامان دوباره جیغی کشید که همگی اومدن داخل . 

 پدر با اون زور زیادش ملوس بغل گرفت داد بغل دنیس . 



 بعدشم رفت مامان ارومش کنه. 

  

 آروم رفتم طرف دنیس که ملوس ازش بگیرم . 

 بدون هیچی حسی بهش گفتم :  

  

 ملوس بده .  -

 نه تا وقتی که باهام آشتی نکنی !  -

 حرص نگاهش کردم گفتم :  با 

  

 من با کسی قهر نیستم !   -

 االنم ملوس بده من زود باش !!  

 تا بوسم نکنی نوچ .  -

  



یه دفعه کنترلم از دست دادم با تمام قدرتم پرتش کردم و اون ور 

 ملوس هم افتاد بغلم . 

  

 چند ثانیه سکوت برگزار شد . 

یس و بقیه هم تازه فهمیدم چه غلطی کردم سریع رفتم پیش دن

 اومدن . 

  

 با صدای لرزونی گفتم :  

  

 دنیس ! حالت خوبه ؟   -

 آروم چشماش باز کرد یا بی حالی گفت :  

  

 نه اصال حالم خوب نیست !   -



 بوسم کن تا حالم خوب بشه . 

  

 جلوی جمع این گفت که از خجالت آب شدم . 

رس با اعصبانیت نگاهش کردم تا خواستم چیزی بگم خودش با ت

 الکی نگاهم کرد گفت :  

  

 غلط کردیم بانو آندیا !   -

 مرا نکش . 

  

 بقیه به حرفش خندیدن .  

 من هم لبخند کوتاهی زدم . 

  

 با چیزی که یادم اومد از مامان پرسیدم :  



  

 مامان چقدر طول میکشه تا من قدرت هام رو بدست بیارم ؟   -

 انقدر عجله کنی !  عزیزم بخاطر قدرت جادویی که تو داری نباید  -

 خوب اینم بگم که تو نیمی از قدرتو بدست آوردی !  

 پس چیز عجیبی نیست . 

 خوب مامان من باید آیکان نجات بدم !   -

 می خوام طلسمش از بین ببرم باید چیکار کنم ؟!  

  

 بعد از این حرفم سکوت طوالنی برگزار شد . 

 که پدر اومد سمتم من رو بغل کرد گفت :  

  

 بین عزیزم ما تمام سرنوشتی که تو با آیکان داری می دونیم !  ب -

 بنابراین تصمیم گرفتیم که دور از تمام خطرات نگهت داریم !  



 اما فهمیدیم که نمیشه سرنوشت تغییر داد هیچ وقت ! 

  

 با بهت به تمام حرفای بابا گوش دادم !  

 یعنی من و آیکان برای هم بودیم . 

 باورم نمی شد ! 

  

 بعد از چند دقیقه با خوشحالی لب زدم :  

  

 پس سرنوشت من و آیکان با همه درسته ؟   -

  

 خاله برفین و عمو آیتکین با غم لب زدن :  

  

 اره .  -



  



 یه دفعه یاد دنیس افتادم . 

 رفتم سمتش هنوز درد داشت و سرش پایین بود . 

 دستم گذاشتم روی شونش گفتم :  

  

 خوام نمی تونم تو رو شوهر خودم بدونم !  ببین من هر چقدرم ب -

 پس بیا با هم دوست صمیمی باشیم . 

 بهترین دوست صمیمی !  

 چطوره ؟  

  

 با خوشحالی نگاهم کرد گفت :  

  

من فکر کردم این حرف ها رو بشنوی دیگه دوست نداری من  -

 ببینی !  



 هر کاری می کنم که جبران کار اشتباهم بشه من رو ببخشی !  

 وب پس بهم کمک کن بریم تا آیکان پیداش کنیم . خ -
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 این کارو می کنی ؟  

  

 بی توجه به نگاه اعصبانی بقیه آره ای گفت بلند شد و بغلم کرد . 

 از حرکت ناگهانیش تعجب کردم ولی چیزی نگفتم . 

  

 بعد از چند ثانیه از بغلم بیرون اومد گفت :  

  

 تو می دونی که آیکان کجاست ؟   -

نه نمی دونم اون موقع که بهش گفتم فرار کنه خیلی اعصبانی  -

 بود اون قدر وحشی شده بود که ترسیدم یه کاری کنه !  

 خوب پس باید سریع پیداش کنیم .  -

  



 بعد روبه خاله برفین گفت :  

  

 مامان میشه لطفاً گوی سرنوشت بیاری !   -

  

 کرد .  من و دنیس با مظلومیت نگاهش کردیم که آخر سر قبول

  

 گوی آورد و جلوی میز گذاشت . 

 خاله برفین به من نگاه کرد گفت :  

  

 آندیا باید خودت دستت بزنی به گوی !   -

 دفعه ی قبل هم با کمک آبدیس روشنش کردیم . 

  

 با استرس به خاله نگاه کردم گفتم :  

  



 یعنی بنظرتون موفق میشم ؟   -

  

 رفین لب زد :  همگی با لبخند نگاهم کردن و خاله ب

  

 مطمئنم که موفق میشی عزیزم !   -

  

 چشمام بستم و دستم گذاشتم روی گوی . 

 یه دفعه حس کردم دستم داغ شد و بدنم لرزید ! 

چشمام همین طور که بسته بود سیاهی می رفت که احساس کردم 

 دست یه نفر دور کمرم حلقه شد که نیفتم !  

  

 .  دستم برداشتم چشمام رو باز کردم

 توی بغل پدرم بودم . بیشتر خودم رو ، روی بغلش فشردم .  



واقعا اون لحظه احساس تنهایی می کردم و خیلی خوشحالم که 

 خانوادم پیشم هستن ! 

  

همین طور که چشمام باز بود، نگاهم روی اون گوی ثابت موند. 

باورم نمی شد ! اون گوی داشت نشون می داد که آیکانم 

 سیه !!  کجاست دست چه ک

 از بغل بابا بلند شدم رفتم سمت اون گوی. 

 همه هم اومدن کنارم ... 

گوی شروع کرد به حرف زدن چیزایی که من رو خیلی متعجب 

 زده می کرد : 

  

 آندیای عزیزم باید بهتون بگم که جان آیکان در خطر هست !  -

دقیقا به دست یک زن شرور تبدیل شده به گرگ و فقط تو می 

 مش بشکنی ! تونی طلس

 بیشتر از این ازم نخواه چیزی بهتون بگم . 



 می دونم که موفق میشی آندیای عزیزم . 

 بعدش یه دفعه اون گوی ناپدید شد ! 

 مامان برگشت روبه هممون گفت :  

  

من می دونم آیکان کجاست و می دونم به شدت چه کسی  -

 افتاده 

  ! 

   مامان به دست کی طلسم شده بهم بگو لطفاً ! -

 خیلی خوب بیایید بشینید تعریف کنم .  -

  

 همگی نشستیم مامان شروع کرد به صحبت کردن :  

  

گفته بودم سال ها پیش ما توی یه سرزمینی به نام آتالنتیس  -

 بودیم و من اونجا تبدیل شدم به ملکه شرارت . 

 من قبل پدرت یه نفر دوست داشتن البته دوست داشتن نمی شد . 



 ودگذر بود . شاید یه هوس ز

بعد از کلی ماجرایی که داشتیم تصمیم گرفتیم که بیاییم دور از 

همه جادو و سحر زندگی کنیم اما یه دفعه همه چی بهم ریخت ! 

آندیا گوی سرنوشت به ما نشون داد که تو با آیکان نسبت 

 خاصی پیدا می کنی و عاشقش می شی !  

رگ ؟  اما ما از این تعجب کردیم که چرا عاشق یه گ

 که باالخره فهمیدم اون انسان بوده مثل همه ی ما ! 

  

 بعد روبه خاله برفین ادامه داد :  

  

 برفین یادته گفتم آنا با هلیوس ازدواج کرد ؟  -

 آره یادمه خوب که چی ؟   -

خوب اون کسی که االن همه ی این بال ها رو سر ما آورده  -

 ساواناست بچه ی هلیوس و آنا !!  

  



 ز من و دنیس خیلی تعجب کردن ! همگی به ج

  

یکم موضوع رو تو ذهنم حل کردم که فهمیدم ساوانا بچه ی کسی 

 بوده که می خواسته از ما انتقام بگیره بخاطر پدر و مادرش !  

  

 روبه مامان با بهت گفتم :  

  

 مامان ما باید هر چه سریع تر راه بیفتیم !!   -

 جون آیکان در خطره حسش می کنم ! 

 ی تونم بزارم تنها بری ما هم میایم همرات !  نم -

 ام...  -

  

 مامان با صدای جدی گفت :  

 ما هم میایم پس حرف دیگه ای نشنوم !  -



  

 یه دفعه صدایی از پشت سرم گفت:  

  

 من هم باهاتون میام !  -

 باورم نمی شد اون .... 

 یه دفعه صدایی از پشت سرم گفت :  

  

 من هم باهاتون میام !   -

  

 باورم نمی شد اون ... 

 اون آریانا بود ! 

 آریانا اومد جلو روبه من گفت :  

  

 من میام کمکت می کنم تا آیکان نجات بدی !   -



 بعدش اون برای همیشه مال من میشه . 

  

 بلند شدم و با اعصبانیت گفتم :  

 آریانا بهتره خفه بشی وگرنه خودم خفت میکنم !  -

داشتم دستام رو روبه آریانا گرفتم بعدش با تمام اعصبانیتی که 

 آتیش اومد بیرون دورش حلقه زد ! 

  

 دنیس اومد پیشم با داد گفت :  

  

 نکن آندیا داری می کشیش !  -

  

 که یه دفعه یه خودم اومدم فهمیدم دارم چیکار می کنم ...!  

حلقه آتیشی که راه انداخته بودم رو سریع با قدرت آبم از بین 

 بردم! 



اون قدر ترسیده بود که جیغ های هیستریک می کشید و آریانا 

 دنیس اون رو بغل کرد که آروم شد ...!  

 با تعجب بهشون خیره شدم . 



 اومم پس حدس می زنم، دنیس آریانا رو دوست داره . 

مامان اومد پیشم با اعصبانیتی که سعی داشت کنترلش کنه گفت 

  : 

  

 چرا این کارو کردی آندیا..!   -

ونستی اگر این کار هارو انجام بدی قلبت سیاه میشه و می د

 تبدیل میشی به ملکه تاریکی !!   

 نه تو این می دونستی ...!!  

  

 با هیجان از ترسی که داشتم گفتم :  

  

 ن..ه نه مامان نمی دونستم ببخشید ..!  -

  

 مامان بغلم کرد گفت :  
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 باشه عزیز دلم آروم باش آروم ... 

 م اومد سمتمون و من رو بغل کرد و سرم رو بوسید .  بابا ه

  

 بد از چند ثانیه سکوت عمو آیتکین گفت :  

  

بنظرم بهتره راه بیفتیم، هر چیزی که می خواهید بردارید چون  -

 راهمون طوالنیه !  

  

 همگی حرکت کردیم سمت جنگل . 

 آریانا و دنیس با هم حرف میزدن . 

آیتکین و خاله برفین هم با هم صحبت می مامان و بابا باهم و عمو 

 کردند . 

  



 آهی کشیدم . ای کاش االن آیکان اینجا بود . 

 خیلی احساس تنهایی می کردم . 

از اینکه آیکان پیشم نبود حس خیلی بدی داشتم و قطره اشکی از 

 گونم سر خورد و افتاد زمین . 

  

 نزدیک شدن دنیس یه خودم حس کردم . 

 پاک کردم برگشتم سمت دنیس .  اشکام رو سریع

  

 بزور لبخندی زدم گفتم :  

  

 اوم چیزی می خوای ؟  -

 نه میخوام کنارت باشم .  -

 برو پیش آریانا تنهاست .  -



 فعال تو تنهایی مهمی برام !   -

و اینم بگم آندیا من تو رو مثل دوستم می دونم و همچنین مثل 

 خواهرمی پس فکر بد نکن !  

 اوهوم می دونم . 

 دنیس بنظرت می تونم آیکان نجات بدم ؟  

  

 بعد شروع کردیم به حرکت کردن . 

  

 بعد از چند دقیقه سکوت که برای من سال ها گذشت گفت :  

  

 ببین من نمی تونم نظری در این باره بدم !   -

 اما این بدون که خیلی قوی هستی مطمئن باش موفق میشی... !  

 رت هستیم مطمئن باش ... در ضمن تنها نیستی ما همگی کنا

  



بعد دستش گذاشت رو شونم به خودش نزدیکم کرد آروم گفت 

  : 

  

 اما یه حسی به من میگه تو موفق میشی..!  -

 حتیّ ساوانا هم می کشی و زندگی رو به مردم بر می گردونی.. ! 

  

 با تعجب نگاهش کردم گفتم:  

  

 ؟!   مگه جز ما کس دیگه ام هستش که جادو داشته باشه -

 بله که هست.. !   -

 الف، پری، خون آشام ، گرگینه ، ..... 

 خیلی از این موجودات هستن که وجود دارن.. !  

تو فکر می کنی این ها موجودات افسانه ای هستن اما افسانه هم 

 همین طوری نشده افسانه.. !  



 اتفاقاتی افتاده که واقیعت داره اسماشون گذاشتن افسانه.. !   

  

 عجب و بهت گفتم :  با ت

  

 یه حسی بهم می گفت همه ی این ها افسانه نیست باورم نمی شد 

 !! 

 خیلی خوبه که وجود دارن . 

  

 هومی گفت سکوت کردیم . 

آریانا هم به ما اضافه شده بود اما سکوت کرده بود چیزی 

 نمی گفت . 

 همین خیالم رو راحتر می کرد ... 

  



بودیم که مامان وایساد و روبه ما گفت  تقریباً یک ساعتی راه رفته

 : 

  

دیگه داره شب میشه همینجا یه آتیش درست می کنیم و می  -

 خوابیم . 

 فردا هم می ریم سراغ رجینا . 

  

 با تعجب روبه مامان گفتم : 

 مامان رجینا کیه ؟  -

 کسیه که می دونه ساوانا چطور کشته میشه !   -

اهیم  اما همیشه در عوضش چیزی که ما می خو

 اون سخترش رو می خواد..! 

 اما خوب چاره ی دیگه هم نداریم ... 



 پس مجبوریم که پیشش بریم... 

  

 زیر لب زمزمه کردم :  

  

 امید وارم مشکلی پیش نیاد !  -

  

 بابا و عمو آیتکین و دنیس رفتن هیزم جمع کنن برای آتیش. 



 ما چهار نفر هم نشستیم و به درخت تکیه دادیم ... 

 هم سرم گذاشتم روی شونه مامان .  من

  

 آروم با ناراحتی گفتم؛  

  

 مامان؟ بنظرت ما می تونیم از پسش بر بیاییم ؟!   -

 معلومه که می تونیم عزیز دلم ..  -

مطمئن باش همیشه خوبی پیروز میشه و این بدی ای که همیشه 

 شکست می خوره ... !  

  

  باالخره آریانا شروع کرد به صحبت کردن : 

  



آندیا با اینکه ازت خوشم نمیاد، ولی این بدون مامانت درست  -

 میگه خوبی همیشه پیروز میشه مطمئن باش !  

  

 اوم باش فهمیدم ...  -

 یه تشکر کنی بد نیستا !   -

 مغرور گفتم :  

  

 کاری نکردی که تشکر کنم وظیفت بوده !!  -

  

 انیت گفتند تا آریانا خواست چیزی بگه مامان و خاله برفین با اعصب

  : 

  



 بسه دیگه اه... !!   -

  

 من و آریانا هم دست از کل کل برداشتیم سکوت کردیم... 

  

 چند دقیقه گذشت که بابا و عمو آیتکین و دنیس اومدن . 

  

 هر چقدر زور زدن آتیش درست نشد که نشد . 

 چون خیلی سرد بود به سختی درست می شد ! 

  

 بعد دستم روبه چوپ گرفتم . یه چپ چپ به دنیس نگاه کردم 

آتیش از دستم اومد بیرون پرت شد روبه چوبی که دنیس و بقیه 

 آورده بودن ... 

  

دوباره چپ چپ نگاهشون کردم و ایشی گفتم سرم برگردوندم 

 اون ور . 



  

 این کارو که کردم همه زدن زیر خنده . 

 ت . انقدر باحال این کارو انجام دادم که خودم هم خنده ام گرف

 اما فقط لبخند کوتاهی زدم . 

  

 بعد از اینکه خندشون تموم شد خاله برفین گفت :  



شام که خوردیم بخوابیم که زود صبح بلند شیم بتونیم بریم  -

 پیش رجینا . 

  

 بقیه هم حرفش رو تایید کردن . 

مامان و خاله برفین از قبل کلی خوراکی غذا با خودشون آورده 

 بودن . 

  

 هم استیک داشتیم، غذای مورد عالقه ی من . امشب 

مامان و بابا همیشه می دونستن استیک دوست دارم برام استیک 

 درست می کردن . 

وقتی ام که بچه بودم هی دنیس مسخره ام می کرد که چقدر 

 استیک دوست داری . 

  



 با یاد گذشته آهی کشیدم . 
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ی کرد ولی حیف ای کاش می شد برگشت به بچگی تا دوباره بچگ

که آدم ها خیلی سریع تر از اون چه که فکر می کنی بزرگ می 

 شن... ! 

  

با دستی که روی شونم تکون می داد به خودم اومدم از گذشته دور 

 شدم . 

  

 برگشتم سمت بابا .  

 بابا کمی مکث کرد گفت؛ 

  

 هیچ وقت اینطوری ناراحت نباش..!   -



کسی که دوسش داری رو از دست می دونم چقدر ناراحتی از اینکه 

 داری می دی... !  

 اما ما نمی زاریم.. ! مطمئن باش دخترم ... 

  

 ممنونم که همیشه ازم حمایت می کنید .  -

 بعد پریدم بغلش گونش رو بوس کردم سریع رفتم پیش بقیه . 

  

قیافه من خیلی شبیه مامانم بود اما اخالقا خیلی به پدرم رفتم ، فقط 

نم به مادرم رفته و این خاله برفین و عمو آیتکین مغرور بود

 میگفتند... ! 

  

نیم ساعتی گذشت که استیک خوشمزه ای که مامان و خاله برفین 

 درست کرده بودن خوردیم . 

 خیلی خوشمزه بود اما میلی نداشتم . 



 بخاطر همین چند لقمه بیشتر نخوردم... 

  

تکین با خنده و یک ساعتی همگی حرف زدیم تا اینکه عمو آی

 شوخی گفت :  

پاشید برید بخوابید ببینم زن منم گرفتار خودتون کردید االن  -

 شب نمیاد پیشم . 

  

 با حرفی که دنیس زد همگی زدیم زیر خنده :  

  

عع پس مامان جون بدو برو پیش بابا فقط زیاد سر صدا نکنید با  -

 تشکر . 

  



توی چادر  بعدش می دونست خاله برفین میکشنش سریع رفت

 خودش . 

  

 خاله برفین با داد و حرص الکی گفت :  

  

 مگه این که دستم بهت نرسه دنیس بی ادب... !   -

 همگی رفتیم توی چادر هامون . 

 اما این خیلی متعجبم کرد که دنیس با آریانا رفتن توی یه چادر !  

 همگی خیلی متعجب شدیم اما هیچی نگفتیم . 

  

ن و بابا وسطشون خوابیدم که یه وقت من هم رفتم پیش ماما

 شیطونی نکنند !! 

  

 با حرف خودم خنده ام گرفت خودم بزور کنترل کردم . 



  

مامان و بابا که اومدن خوابیدن دستشون گرفتم و به خواب عمیقی 

 فرو رفتم ... 

  

  

 ( آیکان )  

  

 با صدایی که اومد بیدار شدم . 

  

 دادم و زوزه ای کشیدم... ! تن خسته ی گرگیم رو بزور تکون 

به اطرافم نگاه کردم . داخل یه زندان مخفی و کوچیک بودم که 

 خیلی وحشتناک بود ..! 



  

بغل جایی که زندانی بودم کلی موجود وحشتناک دیگه ای بودن که 

 انگار عقلی نداشتن... ! 

  

خنده های هیستریکی می کردن ولی برای من دیگه ترسی وجود 

 نداشت.. !  

فقط می خواستم از اینجا خالص شم برم پیش دختر کوچولوم . با 

یاد کاری که باهاش انجام دادم لعنتی گفتم و پنجه ام روی دیوار 

 بغلم کشیدم.... ! 

  

انقدر این کارو کردم که یکی از خونآشام هایی که خیلی خشن 

 بود اومد داخل خیلی وحشتناک گفت :  

  

 !  چته چرا انقدر وحشی شدی...؟ -

  



 زوزه ای کشیدم وحشی نا آروم نگاهش کردم ! 

  

 زوزه ای کشیدم و وحشی نا آروم نگاهش کردم ! 

 انگار خودم هم نمی دونستم چی میخوام... ! 

اما این می دونستم که تنها چیزی که الزم دارم اینکه آندیا پیشم 

 باشه ... 

سرم رو روی پاش بزارم اون دستش رو روی موهام به حالت 

 وازش در بیاره ... ن

  

 انقدر این کارو انجام بده تا خوابم ببره پیشش ... 

 اره من گرگ وحشی عاشق یه دختر کوچولو خوشگل شدم ... 

  



 دوباره وحشیانه به اون خونآشامه نگاهی کردم لب زدم :  

  

 حیف بودی ولی باید بمیری !!   -

 با یه حرکت گازش گرفتم انداختمش زمین ... 

 نمرده بود !   ولی هنوز

باید قلبش از سینش می کشیدم بیرون، چون بیهوش بود کارم 

 راحتر بود ... 

  

وقتی که افتاد زمین بیهوش شد... قلبش رو با یه حرکت کشیدم 

 بیرون خوردش کردم... !  

  

 زوزه ای کشیدم به سمت بیرون زندان حرکت کردم . 

  



و چون می  مطمئن بودم ساوانا من آورده اینجا پیش خودش

دونسته که آندیا می تونه طلسمم رو بشکنه من دزدیده و آورده 

 پیش خودش.. !  

  

چون قبالً که کوچیک بودم ساوانا من رو آورده بود پیش خودش 

 . 

 خوب بود که قبالً این راه رو حفظ بودم ... 

  

به سمت قصری که برای خودش توی اعماق تاریکی درست کرده 

 بود دوییدم . 

  

 نقدر دوییدم که رسیدم اونجا . ا



باید ساوانا رو می دیدم جدی باهاش صحبت می کردم این طوری 

 نمی شد... ! 

  

 به سمت اتاقش دوییدم وقتی که رسیدم مکثی کردم . 

نمی دونم برم اتاقش باهاش حرف بزنم ؟  

 البته اگر حرف حسابی سرش بشه... 

 شت . اون قدر بی رحم بود که به هیچکسی کاری ندا

 اونم راه مادرش رفت . 

تو فکر بودم که بی هوا در باز شد و ساوانا از داخلش اومد بیرون 

 . 

  

 با دیدن من با خوشحالی الکی لب زد :  

  

  !wow - 



 باورم نمیشه اینجایی !  



 اومم البته خوب بخاطر من اومدی دیگه . 

چطوره تو حالت انسان حرف بزنیم ؟  

 هوم؟!  

متاسفانه کاری از من ساخته نیست در مقابل طلسمت  می دونی که

 اما می تونم چند ساعتی طلسمت بشکنم... !  

  

با این حرفش چشمکی زد و دستش رو تکون داد و حس کردم از 

 حالت گرگی در اومدم . 

 نفس راحتی کشیدم و برگشتم به سمتش . 

  

 نفس راحتی کشیدم و برگشتم سمتش . 

  

 م سوتی زد شروع کرد به عشوه ریختن :  تا خواستم حرفی بزن

  



 او به به عشقم چه خوشگل کرده !   -
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 خودم بمونی ؟  هوم ؟؟  

  

 با جدیت نگاهش کردم لب زدم :  

  

 بهتره خفه شی حوصلت ندارم.. !   -

ه قبالً روش بعدش بدون تعارف نشستم روی صندلی مخصوصی ک

 حساس بود ... 

  

اون هم با پروییت اومد سمتم و نشست روی پام آروم با حالت 

 عشق الکی که داشت لب زد :  

  

 نمی دونی چقدر بهم سخت گذشت ...  -



خیلی دوست داشتم طلسمت از بین ببرم تا دوباره با خودم باشی 

 اما هیچ راهی وجود ن... 

  

 وسط حرفش پریدم گفتم :  

  

 وجود داشت اما توی احمق همه چی رو خراب کردی.. !!   چرا -

  

 با اعصبانیت گفت :  

  

 هی هیچی نمیگم دیگه پرو نشو که ... !   -

 بعدشم من گفته بودم نمی زارم کسی طلسمت بشکنه عشقم .... 

  

سریع از روی صندلی بلند شدم ساوانا رو هولش دادم اون ور . 

ساوانا نزدیکم شد با شرارت دستم روی دستگیره در گذاشتم که 

 خاص خودش گفت :  



  

تو حتی بتونی از اینجا هم بیرون بری از توی اعماق تاریکی  -

نمی تونی خالص شی پس چطوره با هم بشینیم تماشا کنیم که 

 چطوری عشق کوچولوت میاد نجاتت می ده هان ؟!  

  

با اعصبانیت برگشتم سمتش که خیلی بیخیال به سمت گوی 

 حرکت کرد روشنش کرد ...  جادوییش

  

 همین طور زوم بود روی گوی و چشماش قرمز شدن .... 

  

 چیکار داری می کنی ساوانا !!   -

  

 یهو با یه صدای وحشتناکی گفت :  

  



 کاری که قبالً باید انجامش می دادم .. !   -

 بعدش قهقهه ای زد و به گوی خیره شد و با حالت شیطانیش گفت 

  : 

  

 بهم نشون بده که اونا کجا هستن !!   گوی قشنگم -

  

یه دفعه گوی از آندیا و بقیه که فکر کنم خانوادش بودن نشون 

 داد همگی خواب بودن ... 

  

 یکم به تصویر خیره شدم . 

 وای نه !! اون که آریاناست !! 

  

 اون پیش آندیا و خانوادش چیکار می کرد ؟!  

  



 آخی دیدی چقدر راحت خوابیدن ؟!   -

 ا این دیگه آخرین خوابشونه !!  ام

  

 با کاری که کرد چشمام گشاد شد ... !!  

  

 داد زدم :  

  

 نه این کارو نکن !!  -

 ولی خیلی دیر شده بود .... 

 فقط خدا می تونست کمکشون کنه ... !  

 ( آندیا)   

  



خوابیده بودیم که با صدای وحشناک چیزی بیدار شدیم ... !  

ن رفتیم کنار هم وایسادیم که با موجود های همگی از چادر بیرو

 چندش و وحشناک روبه رو شدیم !! 

  

( بچه ها اینجا همگی با هم آهنگ میخونن که می فرستم براتون  

شما توی ذهنتون فرض کنید در حالی که میجنگن آهنگ هیجانی 

��هم میخونن
🤐  ( 

  

 مامان به خودش اومد روبه ما داد زد :  

  

 هستید زود باشید بجنگید باهاشون ... !!   پس منتظر چی -

  

 بعدش بدون اینکه منتظر جواب ما باشه بهشون حمله کرد !  

 خیلی قوی بودن اون قدر که مامان رو شکست می دادن ! 

  



 همشون حمله کردن فقط من از ترسم مونده بودم یک جا !  

 نه من نمی ترسم باید اون موجود زشت رو شکست بدم ! 

  

م رو بستم بعد از چند ثانیه بازشون کردم که یه دفعه نمی چشما

دونم این شجاعت از کجا آوردم دقیقا به شمشیر ظاهر شد روی 

 دستم !  

  

 اون شمشیر رو پرت کردم سمت بابا و عمو آیتکین . 

  

 خودم هم حمله کردم به اون موجود زشت و سیاه !! 

  

 لعنتی خیلی قوی بود !  

 د زد :  یه دفعه مامان دا

  



 آندیا قلبش در بیار از سینش زود باش !!   -

 االن میمیریم ... !!  

  

 سرم بلند کردم با جدیت نگاهش کردم که لبخند چندشی زد . 

منم لبخند ژوکوندی زدم با یه حرکت قلبش از سینش در آوردم 

  ! 

  

 با بهت نگاهم می کرد .. !  

وی دستام له کردم اما من پوزخندی زدم با یه حرکت قلبش رو ت

  !! 

  

 وقتی له شد انگار همشون هم ناپدید شدن... 

  

یه دفعه همگی صدای وحشناک شنیدیم که قهقهه ی شیطانی 

 زد گفت :  



  

 شما ها پیروز نمی شید هیچ وقت !!   -

اون قدر قهقهش تکرار شد که اعصبانی شدم با تموم قدرتم 

 داد زدم :  

  

 خفه شو !!!   -

  

 ثانیه دیگه صدایی نیومد ... بعد از چند 

  

چشمام سیاهی رفت روی زانوم خم شدم که آریانا اومد کمکم کرد 

 با شوخی گفت :  

  

 دمت گرم بابا ! خوب این ساوانا رو ساکتش کردیا..!   -

  



 خنده ی آرومی کردم لب زدم :  

  

من فقط بخاطر یه نفر سر پا ام و قدرت دارم ! اگر اون نباشه من  -

  هیچم ...

  



 آریانا اوهومی گفت کمکم کرد تا بلند شم. 

  

  

 بلند که شدم مامان و بقیه دوویدن اومدن سمتم . 

  

 مامان با هول هی می گفت :  

  

 آندیای من ! عزیزم چیزیت که نشده هان؟!   -

  

 دستم گذاشتم روی دستش با آرامش لب زدم :  

  

 نه مامان جان هیچیم نشده سالمم... !   -

 عزیزکم .  خداروشکر -
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 بعدش من رو بغل کرد محکم فشارم داد . 

 بابا هم با شوخی گفت :  

  

 خانمم نمی زاری من دخترم بغل کنم ؟   -

 ایش بیا اصأل .  -

  

 بعدش کنار رفت تا بابا بغلم کنه ... 

 محکم بابا رو بغلش کردم با خوشحالی گفتم :  

  

 دیدی تونستم باالخره قدرتم بدست بیارم !   -

 اره عزیزم تو تونستی و من به تو افتخار می کنم... !  -



 اومم خیلی دوست دارم بابا !   -

 منم همین طور دخترم .  -

  

 بعدش از بغل بابا بیرون اومدم خاله برفین بغل کردم . 

 عمو آیتکین جلو اومد پیشونیم رو بوسید آروم لب زد :  

  

 می دونستم موفق میشی ... !   -

تخوانم داره خورد میشه که فهمیدم دنیس یه دفعه حس کردم اس

 بغلم کرده ... 

  

 با مشت محکمی زدم رو سینش زمزمه کردم :  

  

 وحشی آروم تر بغل می کردی !  -



 آخ سینم اصال بغلت نمی کنم دیگه !   -

 می رم آریانا رو بغل می کنم !  

  

 بعدش سریع رفت با شوخی آریانا رو بغلش کرد . 

 ی جانانه زد که با خنده گفتم :  آریانا هم یه پس گردن

  

 آفرین خوشم اومد .  -

 خواهش می کنم ملکه .  -

 خندیدم گفتم :  

  

 دیوونه ای آریانا !   -

 اوم اره .  -

 دنیس پرید وسط حرفمون با آخ اوخ گفت :  



  

 وای ننه من دارم اینجا درد می کشم شما دارید الو میترکونید !  -

 اصال نخواستم ایش . 

  

 گفت که هممون زدیم زیر خنده ... جوری این 

  

 عمو آیتکین به سمت دنیس رفت با ناله ی الکی گفت :  

  

هی پسرم هیچکس ما رو دوست نداره پاشو بریم که اینکه جای  -

 ما نیست . 

 پاشو پسر . 

  

 خاله برفین با لبخند ژیکوندی گفت :  



  

 به سالمت فقط یادتون نره خونه رو بهم نریزیدا !  -

  

 د ساعت بعد)  ( چن

  

 همگی راه افتاده بودیم سمت کلبه رجینا که در اعماق زمین بود . 

  

 یک ساعتی راه رفته بودیم که مامان گفت :  

  

 بچه ها رسیدیم .  -

فقط مواظب باشید که رفتار بدی با رجینا نداشته باشید در غیر این 

 صورت نمی تونم تضمین کنم که بهتون حمله نکنه ! 

  



 که مامان از رجینا گفت منم ترسیدم چه برسه به بقیه ...  این طور

  

 مامان رفت سمت کلبه محکم در زد . 

 چند باری در زد که یه دفعه خود به خود در باز شد... ! 

 اول بابا و عمو آیتکین و دنیس وارد شدن . 

 بعدش هم ما وارد شدیم. 

 د ... ! وقتی همگی وارد کلبه شدیم یه دفعه در با شدت بسته ش

  

 قدمی برداشتیم که صدای ظریف و خشنی بلند شد :  

  

 خوب خوب چی می بینم !   -

 اوه ملکه ی تاریکی به همراه خانوادش اومدن پیش من ... !  

 با حالت تمسخری ادامه داد :  



  

- wow  باورم نمیشه شماها اومدید پیش من.. ! 

  

 مامان پرید وسط حرفش با جدیت ادامه داد :  

  

 وقتی ندارم برای اینکه صبحت مسخرت رو ادامه بدی !  -

 االنم خودت رو نشون بده کار واجبی داریم باهات !!  

 اوم باش . ولی اصال این طرز صحبتت درست نیست با من ها.. !   -

 حواست باشه عزیزم ... 

  

 یجوری عزیزم رو گفت که از صد تا فوشم بدتر بود ... ! 

 مع شد . چهرم از گفتن این حرفش ج

  



 بعد از چند ثانیه سکوت باالخره ظاهر شد . 

 قیافش قشنگ بود و همین طور به شدت ترسناک ... !  

 اومد جلو دستش گذاشت روی گونه هام لب زد :  

  

 اوم پس می خوای عشقت نجات بدی درسته ؟!   -

تا اومدم جوابش بدم مامان به شدت دست رجینا رو از گونه ی من 

 تمام گفت :  کشید با جدیت 

  

 اینش به تو ربطی نداره فهمیدی ؟!   -

تو باید به ما کمک کنی که بفهمیم ساوانا چطوری کشته میشه ؟؟  

اوم خوبه اولش میگی به من ربطی نداره ؟ ولی بعدش کمک  -

 می خوای !  

 جالب شد ... 



تا مامان خواست حرفی بزنه خودم پریدم وسط دعواشون 

 آروم گفتم :  

  

 با هم دعوا نکنید !  لطفاً  -

 رجینا من به کمکت نیاز دارم .. !  

هر چیم بخوای بهت میدم اما جون اون کسی که دوسش دارم در 

خطره و ازت می خوام بهمون بگی که ساوانا چطوری کشته می 

 شه 

 !! 

  

باالخره دست از دعوا کردن که برداشتن ، رجینا برگشت 

 سمت من ، آروم لب زد :  

  

 که در اضای کارم ممکنه بدترین چیز رو ازت بخوام ؟!  می دونی  -



 می دونی ؟ 

 اره می دونم... ! ولی من مجبورم .  -

 اما به خاطر عشقم حتّّّّی شده جونم رو می دم ! 

 خوبه دختر شجاع و عاشقی هستی .  -

 بخاطر همین بهت کمک می کنم. 

  

 با خوشحالی نگاهش کردم گفتم :  

  

 طمئن باش جبران می کنم...! یه دنیا ازت ممنونم ! م -

 اوم خوبه .  -

 سمت مامان رفتم بغلش کردم گفتم :  

  

 دیدی داره همه چی حل میشه مامان ؟   -



 اره دخترم همه چی داره حل میشه !   -

 اوهوم.   -



 داشتم با بقیه حرف می زدم که رجینا اومد سمتمون گفت :  

  

 امشب حرکت نکنید بهتره !   -

ت نظر داره و فکر می کنه که قراره امروز چون ساوانا شما رو تح

 حرکت کنید به سمت قلمروش !  

شما هم با یه حرکت می تونید غافلگیرش کنید ! اما به خودتون 

 بستگی داره که بتونید یا نه ؟! 

  

 این دفعه خاله برفین جواب داد :  

بنظر من ، رجینا درست میگه امشب بمونیم فردا صبح حرکت  -

 می کنیم . 

  

مگی با حرف خاله برفین موافقت کردیم و رفتیم روی مبلی که ه

 قرار داشت نشستیم . 
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 رجینا هم روی صندلی دیگه ای که تفاوت زیادی داشت نشست . 

دستش باز کرد ، که کلی خوراکی و چای از دستش ظاهر شد روی 

 میز گذاشت و لب زد :  

  

 دوست داشتید بخورید .  -

 نترسید سمی نیست ! 

 د خودش برای امتحان چای با کیکش رو خورد . بع

  

 ما هم شروع کردیم به خوردن .  

من و آریانا و دنیس اون قدر خورده بودیم که شکممون باد کرده 

 بود . 

چون می دونستیم دیگه همچین فرصتی پیش نمیاد تا تونستیم 

 خوردیم . 

 دنیس هم هی تحکریمون می کرد بیشتر بخوریم !  



 ام 

کلی با فوش و دعوا دنیس ساکت کردیم دیگه حرفی نزنه  آخر سر

 ! ... 

 حاال مگه ساکت می شد ! 

  

 حاال مگه ساکت می شد !  

یه بند حرف می زد و مارو تحریک می کرد به خوردن اون 

 خوراکی های خوشمزه ... ! 

  

 من و آریانا هم که شکمو . 

ما رو جمع  تا تونستیم خوردیم ، آخر سر مامان و رجینا با زور

 کردن ... !  

 -البته دنیس که بی توجه به اونا می خورد با دهن پر می گفت :  

 اومم بخورید که دیگه ا..ین خ..وراکی ها هیچ جا پ..یدا نمی..شه 

  ! 



  

 جوری این گفت که هممون از طرز حرف زدنش چندشمون شد . 

 :   یه دفعه بالشی رو برداشتم پرتاپ کردم سمتش با جیغ گفتم 

  

یه بار دیگه با دهن پر صحبت کنی میندازمت جلوی گرگ ها  -

 فهمیدی یا نه ؟!  

 ببخشید غلط کردم نزن دیگه ...  -

 آخ .. 

 حقته تا تو باشی با دهن پر حرف نزنی چندش بی کالس !!   -

  

 آریانا هم از پشتم هی داد می زد :  

  

 آفرین بیشتر بزنش ! رحم نکن .  -

  



ا انقدر خندیده بودن که زور نداشتند من و بقیه هم به حرکات م

 دنیس از هم جدا کنند !.. 

  

 آخر سر خاله برفین اومد جلو با خنده گفت :  

  

 بسه دیگه آندیا ! پسرم بالش بارون کردی .  -

 کشتیش !  

  

 ایشی گفتم نشستم روی مبل ریلکس لب زدم :  

  

 حقشه می خواست چندش بازی در نیاره !  -

دوباره صدای خنده هاشون رفت  باال با این حرفم 

  ! 

 حتی من و دنیس هم خندیدیم... 



 بعد از اینکه خندیدیم، رجینا گفت :  

  

خوب برای شب دوست دارید چی بخورید ؟  من که خودم  -

 گوشت می خورم همیشه . 

 شما رو نمی دونم . 

  

 کمی فکر کردم یهو گفتم :  

  

برفین چطوره ؟  همگی یه استیک خوشمزه با دمنوش های خاله  -

 موافقت کردن . 

 رجینا که می خواست این ها رو ظاهر کنه مامان گفت :  

  

 رجینا اگر میشه می خوایم خودمون درست کنیم .  -

 باشه حرفی ندارم کمک خواستید بگید .  -



  

 بعد از این حرفش رفت روی مبل نشست، زل زد به دیوار . 

 . بقیه هم رفتن که شام رو آماده کنند 

 من هم رفتم پیش رجینا نشستم آروم گفتم :  

  

 چیزی ناراحتت کرده؟   -

 نه فقط، ...  -

 فقط چی ؟   -

 فقط اینکه تو من رو یاد خودت می ندازی !   -

 اومم خوب از چه نظر ؟   -

  

 برگشت یه نگاه عمیق طوالنی بهم انداخت . 

 بعد از چند ثانیه لب زد : 

  



 جادوگران بودم ... هزاران سال پیش، من دختر پادشاه  -

 پدرم دیوید خیلی باهام مهربون بود . 

مادرم از دست داده بودم اما پدرم کم نذاشته بود ! تا اینکه یک 

روز، اعالم می کنن که یک پسری که انسان هیچی جادویی نداره 

 وارد شهر ما شده... !  

 خوب پدر من هم خیلی اعصبانی شد . 

  اون رو آوردن داخل قلعه پدرم .

منم که دوست نداشتم اعصبانیت پدرم ببینم دوست داشتم اون 

 پسر بمیره !!  

 اما وقتی یه نگاه بهم کرد توی همون نگاه عاشقش شدم ... !  

  

 مکثی کرد با صدای لرزون ادامه داد :  

  

 من رجینا کسی که همه برام خم و راست می شدن، عاشق شدم !   -



 اون هم عاشق یه انسان ... 

 همین به پدر التماس که نکشنش ..!   بخاطر

 اون هم به خاطر من قبول کرد. 

 چند روزی پیش ما مونده بود ازش به خوبی پذیرایی می شد ... !  

  

حتیّ پدر هم فهمید که من عاشقش شدم و چون آرین پسر خوبی 

 بود قبولش کرد و ... 

  

 یه دفعه پریدم وسط حرفش گفتم :  

  

 آرین کیه ؟   -

 مین کسی که دوسش دارم . آرین ه -

 داشتم می گفتم ... 

 قبول کرد و گذاشت که با هم عروسی کنیم . 



 اما یه چیزی این وسط درست نبود !  

پدر من اصال اجازه نمیداد با همچین آدمی عروسی کنم ، می 

 دونستم که یه نقشه ای داره ! 

ی اما به خیال ذهن باطن خودم می گفتم که نه پدر من همچین آدم

 نیست ... !  

  

دقیقا شب عروسیم خیلی ذوق داشتم که باالخره نیمه گمشده ام 

رو پیدا کردم اما وقتی می خواستم بگم که چقدر دوست دارم 

 آرین.... 

 که پدرم اون رو کشت جلوی من !!  

 جلوی تمام مهمونا ... !  

  

 هم آبروم رو برد هم عشقم رو کشت ... !  

 لشم تا دلیلش رو بفهمم ! اما ... نشد . چیزی که سال هاست دنبا

 من از اون موقع تبدیل شدم به سنگی که هیچ وقت آب نمی شد ! 



 هیچ وقت !  





حتی پدرم هم خیلی متعجب شد سعی کرد من رو از اون حالت در 

 بیاره نشد ...  

  

یک روز یه ذهنم رسید من که جادوگرم می تونم پدرم رو 

 شکستش بدم !  

تالشی که برای بدست آوردن قدرتم انجام دادم،  بعد از کلی

 باالخره موفق شدم قوی ترین قدرت بدست آوردم . 

 اما جای آرین خیلی خالی بود !  

اون مظلوم ترین آدم دنیا بود هیچ وقت یادم نمی ره چطور کشته 

 شد !! 

  

من هم که انتقام کورم کرده بود به بدترین شکل پدرم کشتم و 

 مید !  هیچ کس هم نفه

  



 بعد از پدرم خودم شدم ملکه سرزمین . 
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اما دوست داشتم برای خودم زندگی کنم 

بخاطر همین اومدم توی تاریکی جنگل ... 

  ! 

  

 با بهت که به تمام حرفاش گوش داده بودم گفتم :  

  

 وای باورم نمیشه این همه سختی کشیدی رجینا واقعا متاسفم !!  -

دارم به این زندگی ، محکومم که زندگی اشکالی نداره من عادت  -

 کنم !  

 هه حتی نمی تونم خودم رو بکشم . 

  



 روبه من ادامه داد :  

  

 شاید بدونی که هر جادویی یه بهایی داره !   -

 این هم بهای من بود ... !  

 که همیشه زنده ام ... 

 باورم نمیشه خیلی سخته می دونم ...  -

 م ... ! باورم نمیشه خیلی سخته می دون -

 اما روزای بهتریم میان ! درسته ؟ 

  

 رجینا لبخند تلخی زد گفت :  

  



 عزیزم ولی این شامل من نمیشه !   -

 چرا نمیشه ؟   -

 چون من محکومم به این زندگی !   -

 و هیچ وقت هم نمی میمیرم ... ! 

نه هیچ وقت نا امید نشو قول میدم با هم درستش می کنیم رجینا  -

 م.... 

  

 مامان حرفم نصفه موند :   با صدای

 بچه ها بیاین شام حاضره !  -

 اومدیم مامان ... !   -

  

 دست رجینا گرفتم توی دستم فشار دادم لب زدم :  

  



 تو می تونی مطمئن باش ... !  -

بعدشم با هم رفتیم نشستیم پشت میزی که رنگش تماماً مشکی 

 بود... 

 قبل از این که مامان شروع کنه لب زدم :  

  

 امان میشه برم یه لباس دیگه ای بپوشم با اینا راحت نیستم ... م -

 عزیزم تو که لباس با خودت نیوردی ...و   -

  

 رجینا پرسد وسط حرف مامان گفت :  

 یادت رفته انگار من جادو گرم .  -

 بعدش روبه من ادامه داد :  

  



 چه نوع لباسی رو دوست داری ؟  کمی فکر کردم .  -

خوشگل زرشکی می خواست بنابراین لب زدم اومم دلم یه لباس 

  : 

  

 یه پیراهن کوتاه لختی زرشکی می خوام ...  -

 چند ثانیه شد یه لباس زرشکی جذاب قشنگ ظاهر شد ! 

 دقیقا همون چیزی که می خواستم شد .. ! 

 با خوشحالی رجینا رو بغل کردم گفتم :  

  

 وایی دقیقا همون چیزی که می خواستم شد ممنونم !   -

بعدش اون ، بقیه رو که با بهت بهم نگاه می کردن تنها گذاشتم 

 داخل اتاق شدم و لباسم رو عوض کردم ... 

  



 لباسم قشنگ بود اما دو چیز کم داشت !  

 اومم کمی فکر کردم ولی هیچی یادم نیومد . 

 یه دفعه در اتاق باز شد رجینا اومد داخل . 

 رجینا لبخند کم رنگی زد لب زد :  

  

 بنظرت یه چیزی رو یادت نرفته آندیا ؟   -

 اومم چرا ولی هر چی فکر می کنم یادم نمیاد !   -

 اشکالی نداره من بهت میگم ...  -

 یکی کفشت یکی ام تل قرمزت یادت رفته !  

  

 با خوشحالی گفتم :  

  



 مرسی که بهم گفتی ... !   -

رو  بعدش اون کفش سفید زیبا کننده رو گذاشت پایین پام، تا اون

 پام کنم ... 

وقتی کفش رو پام کردم تا سرم بلند کردم چیزی روی سرم 

 نشست ... ! 

  

 نگاهم به آینه کردم ... 

وای این خیلی زیباست ! یه تل سرخ قشنگ با گل های قرمز زیبا 

 که تزیین شده بودن روی سرم بود ... ! 

  

بلند همین طور با خوشحالی به سرم نگاه می کردم که صدای رجینا 

 شد :  

  

 خوب این ت ل ی که روی سرته قبال مال من بوده !   -



 این آرین بهم داده بود ...!  

 حاال میدمش به تو . 

 با اشک و تشکر آمیز نگاهش کردم لب زدم:  

  

 خیلی مهربونی .  -

 با سرعت از اتاق خارج شدم ... 

ه تا از پله ها پایین اومدم صدای آهنگی بلند شد ، بعدش صدای هم

 که می گفتن تولدت مبارک آندیای عزیز !! 

  

 باورم نمی شد ! امروز تولد من بود یادم رفته بود .... !  

با خوشحالی نگاهشون کردم که دنیس با مسخرگی دستم گرفت 

 گفت :  



  

 اوه ملکه ی عزیزم بیا بریم پایین تا بقیه من نخوردن .. !   -

  

 نده ! انقدر حرفش بامزه زد که همه زدن زیر خ

خیلی خوب بود وقتی یه خانواده ی شادی داشتی که همه ی روز ها 

 کنارت هستن... ! 

 وقتی شاد هستی ، وقتی غمگین هستی ،... 

 خیلی از خاطرات دیگه ای که کنارت هستن ...!  

  

خیلی خوشحالم از این که خانوادم در هر صورت پشتم هستن ... 

 ! 

 ..  مامان بابا اومدن سمتم بغلم کردن

 هر دوشون با هم لب زدن :  



  

 دوست داریم دختر عزیزم !  -

 تا این رو گفتن محکم بغلشون کردم لب زدم :  

  

 منم دوستون دارم مامان و بابای عزیزم .  -

  

 سپس خاله برفین عمو آیتکین هم اومدن سمتم . 

 اول خاله برفین محکم بغلم کرد آروم گفت :  

  

 یای قوی هستی . من می دونستم تو همیشه آند -

 تولدت مبارک عزیز دلم ! 

 مرسی خاله جون .  -



  

 عمو آیتکین هم پیشونیم رو بوسید گفت :  

  

 گفتم تو همیشه موفق میشی !   -

 چون تو دختر بهترین دوست منی ... !  

 ممنونم عمو جونم .  -

  

دنیس و آریانا هم با هم اومدن سمتم یه دفعه دوتاشون من سفت 

 دن :  بغل کردن داد ز

  



 تولدت مبارک دیوونه ی دوست داشتنی !   -

 تو شوک حرفاشون بودم ... !  

  

 خیلی با حال بودن اینا ... 

 آریانا دستم گرفت گفت :  

  

 تولدت مبارک آندیا !   -

 ببخشید که اذیتت کردم من می تونی بهترین دوستت بدونی ؟  

  

می و ممنونم ازت . اره می تونم چون همیشه بهترین دوست -

 بهترین خواهرم !  

 بعدش هم دیگه رو بغل کردیم ... 

  



 دنیس هم اومد جلو آروم گفت :  
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 دور از شوخی خیلی بهت وابسته ام مثل خواهرمی !   -

 تولدت مبارک عزیز داداش ...!  

 محکم بغلش کردم با اشک گفتم :  

  

 مرسی داداشی جونم ...!  -

 مرسی داداش جونم ... !   -

 سه توفیم کردی برو کنار بینم ! اه اه ب -

  

 با حرص خنده گفتم :  

  

 برو بابا اصال لیاقت بوس های من رو نداری !   -



 گمشو ایش ... 

 حیف که تولده وگرنه ...  -

  

 که با صدای جدی رجینا از ترس خودش رو خیس کرد گفت :  

  

 هیچی...غل..ط کردم چیز خوردم ببخشید !  -

 با صدای بلند خندید گفت :  که رجینا برای اولین بار 

  

 آخ پسر قیافت دیدنی بود !   -

 وای خدا نکشتت ...!  

  

اون لحظه بود که همگی خندیدیم ، دنیس بیچاره چند دقیقه هنگ 

 بود تا اینکه فهمید ..!  



  

 می خواست چیزی بگه که نگفت . 

 رفت زد رو کله ی آریانا ! 

  

 جایی که نباید می زد !   آریانا هم نامردی نکرد و زد دقیقا توی

 حاال دنیس داد می زد .... !  

 ما می خندیدیم ..!  

 انقدر خندیدیم که دیگه اصال یادمون رفت کیک ببریم .. 

  

 خالصه بعد از نیم ساعت من نشستم روی مبل . 

 به کیک نگاه کردم . بهترین کیکی بود که دیدم !  

  



م که بتونم توی این قبل از اینکه شمع فوت کنم از خدا خواست

 ماموریت موفق بشم و بتونم آیکان نجاتش بدم !  

  

 بعد از چند ثانیه سکوت باالخره شمع رو فوت کردم !  

 همه برام دست زدن . 

می خواستم کادو ها رو باز کنم که این دنیس بیشور پرید وسط 

 گفت : 

  

 نه! اول کیک می خوریم بعد کادو حاال !  -

رر داره ها این آریانا خانم آسیب رسوندن بعدشم برای چیزم ض

 بهش ... ! 

 خیلی خری دنیس چندش ....  -

 خوب چیه گشنمه اصال !   -

 خیلی خوب اول کیک می خوریم .  -



  

  

این حرف زدم دنیس آخ جونی گفت رفت سر میز نشست تا کیک 

 بهش بدن . 

 ساله نیست !   22بعضی موقع ها واقعا فکر می کنم دنیس پسر 

 ساله ست !    3بچه ی  فقط یه

  

 خالصه بعد از اینکه کیک خوردیم کادو هم باز کردیم . 

بعد از اینکه بهترین تولدم تموم شد رفتیم تا استیک خوشمزه رو 

 بخوریم . 

 انقدر خورده بودم که نمی دونستم برای فردا آماده ام یا نه !  

  

رو  درسته همه بهم امید دادن که من می تونم و همین هم من

 قدرت مند کرد !  



 اما احساس بدی دارم برای فردا !  

  

 از یه طرف مطمئنم که پیروز می شم . 

 از طرف دیگه ام فکر می کنم که یه نفر قراره از دست بدم !  

 دیگه میلی به غذام نداشتم . 

 شب بخیری گفتم رفتم اتاقم . 

  

 لباسم رو در آوردم . 

بپوشم پریدم رو تخت نرمی که اخیش ! بعدش بدون اینکه لباسی 

 خیلی خوب بود . 

  

 همین طور که به فردا فکر کردم خوابم برد . 

  



  

 ( آیکان )  

  

 وقتی دیدم به آندیا خانوادش حمله کردن نتونستم کاری کنم !  

 ولی باورم نمی شد که این آندیا بتونه اون موجود زشت نابود کنه 

 ...! 

  

 که آندیا تونست !   خیلی متعجب و خوشحال بودم

 ساوانا هم خیلی تعجب کرده بود اما بجاش فریاد زد :  

  

 منتظرم باشید !  -

 باالخره نابودتون می کنم ! ... 

 بسه ساوانا خفه شو حق نداری بهشون توهین کنی فهمیدی یا نه  -



  !! 

 اوه عزیزم ، خوب باید من می بردم !   -

  

 پوزخندی زدم با لحن مغروری گفتم : 

  

 تو هیچ وقت برنده نمی شی !   -

 اون کسی که تو رو شکست می ده عشق منه ! .. 

  

 یه دفعه ساوانا کنترلش از دست داد گفت :  

  

 آیکان چی گفتی ؟!..  -

 به اون آندیا گفتی عشق منه ؟!! 

 آیکان چی گفتی ؟!..  -



 به اون آندیا گفتی عشق منه ؟!!  

 مونه !!   اره گفتم عشق منه همیشه هم تو قلب من می -

  

 ساوانا پوزخندی زد گفت :  

  

 اوم می خواستم باهات مهربون باشم ولی خودت نخواستی !   -

 بعدش داد زد :  

  

 جک ! جک ! زود باش بیا اینجا !   -

 بله خانم کاری داشتید ؟   -

اره بیا این ببرش دقیقا داخل قفس زندانیش کن اون معجون هم  -

 بده دوباره گرگ شه !  



ه قراره آندیا و خانوادش بیان ببینن که گرگشون تو چه می دونی ک

 وضعیتی هست هه ! 

  

 جک تا خواست نزدیکم بشه شرکت کردم به داد بیداد :  

  

 نمی زارم من ببری !   -

 ولم کن !! گفتم ولم کن !.. 

 اما جک خیلی بی احساس من انداخت داخل قفس . 

  

 دست داد !   یه معجونی رو بزور بهم داد حس داغ بودن بهم

 اون قدر داغ کرده بودم که داد می زدم .. !  

بعد از چند دقیقه اون داغی از بین رفت ، وقتی به پنجه های 

 گرگیم خیره شدم فهمیدم که دوباره به گرگ تبدیلم کردن !..  



  

 آهی کشیدم آروم زمزمه کردم :  



 آندیای من لطفاً زود بیا !..   -

 ش شدم . بعدش طولی نکشید که بی هو

  

( بچه ها شاید سوال براتون پیش بیاد ! اینکه معجون فقط تبدیلش 

 کرد چرا بی هوش شد !  

چون که اون معجون دارای سم خطر ناک و بی هوش کنندس که 

 طلسم بر می گردونه !  ) 

  

  

 ( آندیا ) 

  

خوابیده بودم که با صدای کسی که می گفت آندیای من لطفاً زود 

 شدم !...  بیا ! بیدار 
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 انقدر خوابم واقعی بود که مطمئن بودم جون آیکان در خطره !  

 بخاطر همین بلند شدم لباسی تنم کردم . 

 رفتم بیرون روی مبل نشستم تا بقیه از خواب بیدار شن .. 

 خیلی نگران بودم ! .. 

 اونقدر که دعا می کردم اون چیزی که فکر می کنم نباشه !!  

  

 امید وار می بودم !.. فقط باید 

  

همین طور که توی فکر بودم، با صدای رجینا دست از فکر کردن و 

 نگرانی برداشتم :  

  

 آندیا چیزی شده ؟  چرا انقدر نگرانی !   -



بنظرت نباشم ؟ من واقعا دلشوره ی بدی دارم رجینا ، مطمئنم  -

 که یه اتفاق بدی براش افتاده ! 

 ت . رجینا اومد پیشم روی مبل نشس

 دستش گذاشت روی دستم آروم لب زد :  

  

 من هم دقیقاً همین دلشوره رو روز عروسیم داشتم !  -

 واقعا ؟   -

اره . من هم مثل تو دقیقا نگرانی ام همین بود که آرین از  -

 دستش ندم ...  

 اما دادم !...  

 بخاطر همین میگم شبیه منی دوست دارم کمکت کنم . 

  

 نگاهش کردم گفتم :   دستش فشردم با قدردانی

  



 رجینا تو بهترین و مهربون ترین جادوگر دنیایی !   -

 آروم خندید گفت :  

 از دست تو .  -

 خندش هم خیلی قشنگ بود . 

اگر دختر نبودم خودم یه کاری می کردم، که با خودم ازدواج کنه 

  ! 

  

 با این فکر خندیدم . 

 چند دقیقه گذشت که بقیه بیدار شدن . 

  

 بخیری گفتیم شروع کردیم به صبحونه خوردن . صبح 

 انقدر خوردم که ترکیدم. 

 مخصوصا دنیس !  



 اون که کوالک کرده بود بس همش می خورد . 

  

حاال خوبه هیکلش جوریه که چاق نمیشه اگر می شد آریانا بی 

 برو برگشت میکشتش ! 

 بعد از اینکه صبحونه خوردیم، مامان شروع کرد به حرف زدن :  

  

 ببینید خیلی باید مواظب باشید !   -

 چون من ساوانا رو می شناسم ، مثل مادرشه ! 

 اون قدر که وقتی انتقام کورش می کنه دیگه هیچی رو نمی بینه ! 

 جز اینکه از طرف انتقام بگیره تا آروم شه !.. 

 همگی سری تکون دادیم تایید کردیم حرف مامان رو ... 

تعریف کرد این طوری من خیلی بیشتر  جوری که مامان از ساوانا

 ترسیدم !  

 درسته سعی کردم قوی باشم اما نمی شه ! 



  

 نه نه ! من باید قوی باشم نمی شه سریع بگم نمی شه !  

همین طور که داشتم با خودم کلنجار می رفتم یه دفعه خاله برفین 

 با صدای بلند گفت :  

 آندیا ! چی شده ؟ چرا جواب نمی دی !  -

 دیا !... آن

 بله خاله چی شده !   -

 این ما باید از تو بپرسیم ..!   -

 ببخشید تو فکر بودم نفهمیدم .  -

 اشکالی نداره بیا بریم بیرون کلبه تا همگی بیان .  -

  

 چشمی گفتم شروع کردیم به حرکت کردن از بیرون کلبه . 

  



 چند دقیقه ای منتظر موندیم که بقیه هم اومدن . 

  

 ه بیفتیم رجینا گفت :  تا خواستیم را

  

 ما تا بخوایم بریم اونجا نهایتا یک یا دو روز طول می کشه !   -

 پس بهتره از جادو استفاده کنیم تا به اونجا بریم . 

  

 این دفعه مامان هم مخالفتی نکرد . 

همگی چشمامون رو بستیم چند ثانیه بعد درست نزدیک قلعه 

 ساوانا بودیم . 

  

 ناک بود !  قلعه اش خیلی ترس

 اما برای من ترسناک نبود . 

  



 دنیس سوتی زد گفت :  

  

 اوالال چقدر خفن ترسناک !  -

پوف دنیس تو این وضعیت هم دست بر نمی داری از مسخره  -

 بازی !  

 آریانا هم حرفم رو تایید کرد گفت :  

  

 دنیس عشقم لطفاً اینجا جدی باش ، مسخره بازی در نیار باشه ؟   -

 فقط بخاطر تو !   باشه عشقم -

  

 ادای عق زدن در آوردم گفتم :  

  

 عقق ! شما ها دیگه چقدر چندش هستید ! ..  -



  

 دنیس زبونی در آورد گفت :  

  

 همینی که هست ! حرف اضافه موقوف..!   -

 گمشو بابا !   -

 همین طور داشتیم باهم بحث می کردیم که همگی داد زدن :  

  

 بسه دیگه !   -

  

 خشیدی گفتیم ساکت شدیم . من ، دنیس بب

  

 رجینا گفت :  

  

 خوب به چند دسته تقسیم می شیم !   -



 من و برفین و آبدیس می ریم تمام سرباز هارو بیهوش می کنیم . 

 وقتی که کارمون تموم شد به شما ملحق می شیم . 

  

 بقیتون برید دنبال آیکان فهمیدید ؟  

 همگی اره ای گفتیم . 

 ورودی آروم ظاهر شدیم . ما پنج نفر از در 

  

 خوب طبق گفته ی رجینا آیکان باید کجا باشه ؟ ! 

 همین طور که داشتیم راه می رفتیم بابا گفت :  

  

بنظرم باید همه ی اتاق ها رو بگردیم اگر نبود، می ریم سراغ  -

 سالن اصلی خوبه؟  

  



 عمو آیتکین هم حرفش تایید کرد . 

 یم . همگی به سمت اتاق ها حرکت کرد

  

 هر کدوم در به اتاق رو باز کردیم اما نبود ! .. 

  



 فکر کنم پنج تا اتاقی رو باز کرده باشم آیکان نبود ! 

 آهی کشیدم . 

 آریانا اومد پیشم بغلم کرد گفت :  

  

 هیس آندیای عزیزم ناراحت نباش ! پیداش می کنیم ..!   -

 اشکام سرازیر شدن روی صورتم . 

 تم :  با صدای لرزون گف

  

 آریانا ببین ! آیکان من نیستش !..  -

 اگر بالیی سرش آورده باشن من چی کار کنم ؟! 

 هیس آروم باش عزیزم !   -

 گفتم که ما کمکت می کنیم پیداش کنی ..! 

  

 آروم اشکام پاک کردم گفتم :  
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 ممنونم ازت آریانا !   -

 تو واقعی بهترین دوستمی ...!  

  

  

 کرده بود گفت :  همین طور که بغلم 

  

 تو ام همین طور آندیا !   -

 بهتره بریم دنبال آیکان بگردیم تا دیر نشده !  

  

 با استرس آره ای گفتم راه افتادیم سمت اتاق های دیگه !  

  

 همگی بعداز چند دقیقه تمام اتاق ها رو گشتیم ولی پیداش نکردیم 

  ..! 



  

 تا اینکه به سالن اصلی رسیدیم . 

 پر بود از خونآشام های سیاه زشت !  اونجا 

مطمئنن خیلی هم قوی بودن اما با یه حرکت می شد قبلشون در 

 آورد !  

  

 دو تا شمشیر قوی ظاهر کردم دارم به دست بابا و عمو آیتکین. 

  

 بهشون گفتم :  

  

 این شمشیر ها خیلی قوی ان به کارتون میاد !   -

 ما هم می ریم بقیشون نابود کنیم . 

  

 بابا و عمو آیتکین رفتن . 



ما سه نفر موندیم. ( دنیس ، آریانا ، من. )  

 روبه دوتاشون گفتم :  

االن فعال تنها هدف ما اینه که اون خونآشام های سیاه رو نابود  -

 کنیم فهمیدید ؟!  

  

 آره ای گفتن . آماده حمله شدیم ! 

  

 به سه شماره :  

  

 یک ، دو ، سه حاال !!...  -

  

 تا خون آشام رفتن .  01س و آریانا به سمت دنی

 من هم به سمت رییس شون حرکت کردم !  

 اگر رییس اون ها رو بکشم بقیشون خود به خود از بین می رن ! .. 



  

 این چیزیه که مامان بهم یاد داده بود . 

 آریانا تبدیل به گرگ شد بهشون حمله کرد !  

 و حمله می کرد ! دنیس هم از قدرت آبش بهش ضربه می زد 

  

 خوب حاال نوبت من بود که اون موجود چندش بکشم !  

 اما...م 

  

نه آندیا ! ببین تو االن قدرتمندی باید اون موجود بکشی تا آیکان 

 نجات بدی ! .. 

یه دفعه چشمام رو باز بسته کردم ، احساس کردم که رنگ چشمام 

 داره عوض میشه !  

 و داشتم ..!  همین طور حس داغی و زیادی ر

  



چشمام رو که باز کردم خیلی سرد به اون موجود چندش نگاه 

 کردم . 

 پوزخندی زدم گفتم :  

  

 تو هیچ وقت نمی تونی با من در بیوفتی می دونی که ؟ ...  -

 بدون اینکه منتظر جوابش باشم در جا بهش حمله کردم !  

ی سریع اون قدر ضربه هام عمیق بود که تمام بدنش زخم داشت ول

 ترمیم می شد !  

  

 همین طور بهش حمله می کردم که یهو صدای جیغی شنیدم ..!  

 وای نه آریانا !  

  

سریع به اون موجود حمله ی دیگه ای کردم با یه حرکت قلبش در 

 آوردم جلوی خودش پودرش کردم !..  



  

 پوزخندی زدم گفتم :  

  

 دقیقا سرنوشت تو همین بود !..  -

  

ه به چشم های گرد و زشتش نگاه کنم به سمت آریانا بدون اینک

 دویدم .!  

آریانا روی زمین با حالت گرگیش نشسته بود و کمی زخمی شده 

 بود !  

  

 دنیس با نگرانی گفت :  

  

 آندیا ! می تونی  یه کاری کنی زخمش از بین بره ؟   -

 اره می تونم نگران نباش !   -



  

 کمی فشار دادم .   دستم رو ، روی قسمت زخمش گذاشتم

 زیر دستم داغ شد و فهمیدم که زخمش کامال خوب شده . 

  

 به آریانا نگاه کردم . از حالت گرگینه ایش خارج شده بود . 

  

 روبه دنیس با لبخند آرومی گفتم :  

  

 نگران نباش االن بهوش میاد دنیس !   -

 ممنونم ازت آندیا .  -

ید به دوستم کمک می خواهش میکنم کاری نکردم به هر حال با -

 کردم ! 

  

 نگاهی به آریانا انداختم . 



 کم کم چشماش باز شد آروم گفت :  

  

 من چرا بیهوش شدم ؟   -

 زخمی شده بودی !   -

واقعا ؟ می خواستم اون خونآشام های سیاه نابود کنم اما  -

 یکیشون حمله کرد نفهمیدم چیشد !  

 ن !  اشکالی نداره . االن بهتره بریم دنبال آیکا -

 هر لحظه احساس می کنم ساوانا داره بهمون نزدیک می شه !  

  

 دنیس گفت :  

  

 خوب اگر بیاد ما نمی تونیم باهاش بجنگیم ؟   -

  

 آریانا آروم زد تو سر دنیس گفت :  



  

 اَبلَهَ ! االن فقط آندیا می تونه شکستش بده !   -

 ما نمی تونیم فقط آندیا می تونه یادت باشه !.. 

 بابا چرا می زنی ؟!   باشه -

  

 قبل از اینکه آریانا حرفی بزنه گفتم :  

  

 بچه ها بحث نکنید ! دارم حسش می کنم ..!   -

 یه نفر داره میاد سریع پاشید بریم دنبال آیکان !  

 طبق گفته ی مامان باید بریم سالن اصلی !..  

  

 جایی که قراره مامان و بقیه به ما ملحق شند !  

  

 سرشون تکون دادند .  هر دوشون



  

 خوبه ای گفتم راه افتادیم سمت سالن اصلی . 

  

 همین که از در داخل شدم با چیزی که دیدم قلبم درد گرفت !!.. 

 قشنگ حسش می کردم قلبم داشت از جاش کََنده می شد !.. 



اصال باورم نمی شد اون چیزی که  

 می دیدم،....!! 

  

 کاش می مردم !  اون لحظه آرزو می کردم که ای 

 دنیس و آریانا هم با دیدن این صحنه هینی گفتند !  

 اون ها هم مثل من باورشان نمی شد که ....! 

 اون لحظه آرزو می کردم که ای کاش می مردم !  

 دنیس و آریانا هم با دیدن این صحنه هینی گفتن !  

اون ها هم مثل من باورشان نمی شد که آیکان من داخل یک قفس 

 ندانی باشه !!... ز

  

 اون هم دقیقا باالی سرمون ! 

 یه دفعه کنترلم از دست دادم بلند دادم زدم :  
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 آیکانم ! تو چرا اون باالیی ! اون عوضی کجاست ؟!   -

 جوابم بده لطفاً !  

  

 آریانا آروم بغلم کرد گفت :  

  

 عزیزم آروم باش اگر داد بزنی همه میشنون صدات رو !  -

 دم :  داد ز

  

ولم کن ! بزار بشون !..  من آیکانم رو سالم می خوام می فهمی  -

 آریانا !..  

 اون ساوانای عوضی هر بالیی خواسته سرش آورده !!  

 خدا!!! 

  



با تمام وجودم ضجه می زدم و دلم می خواست برای یکبارم که 

 شده صدای قشنگش بشونم که میگه من حالم خوبه آندیا !  

 ل باطل !...  اما زهی خیا

 همینطور داشتم زجه می زدم که بقیه هم اومدن !  

 با همون وضع آیکان رو در قفس دیدن .! 

  

 مامان اومد بغلم کرد گفت : 

  

 هیس عزیزم آروم باش گریه نکن میاریمش بیرون قول میدم !  -

 قول می دی مامان ؟   -

 اره عزیزم قول می دم !   -

  

  

 ی لرزون گفتم :  از بغلش بیرون اومدم با صدا



  

چطوری می خوای بیاریش بیرون ؟  که یه دفعه رجینا آروم  -

 گفت :  

  

 هیچ وقت من رو دست کم نگیر آندیا !  -

 واقعا ! یعنی تو می تونی آیکان از اون قفس در بیاری ؟!   -

 خوب اره می تونم ، اما یکم کار سختیه و تمرکز الزم دارم !   -

 راهن !   تازه بقیه خون آشام ها هم تو

 چون دارم حسشون می کنم ...!  

 خود ساوانا هم داره باهاشون میاد !.. 

شما ها باید برای من وقت بخرید که من کارم رو انجام بدم ، می 

 تونید ؟!  

  

 همگی موافقت کردیم !  



 جلوی رجینا وایسادیم تا ازش دفاع کنیم !.. 

  

 رجینا روبه من گفت :  

  

 از دارم بیا ! آندیا به کمک تو نی -

 باشه ای گفتم اومدم کنارش . 

  

 رجینا روبه من گفت : 

  

ببین آندیا من سعی می کنم قفس بیارم پایین ، تو هم سریع در  -

 قفس باز کن آیکان بیار بیرون باشه ؟! 

 باشه .  -

  

 خوبه ای گفت کارش شروع کرد . 



  

 چند دقیقه ای تمرکز کرد ، که باالخره تونست یذره قفس رو

 پایین بیاره ! 

 این قفس معمولی نبود تا اونجایی که فهمیدم ...!  

 اون قدر تمرکز کرد تا باالخره قفس پایین اومد !  

 با خوشحالی رفتم سمت قفس که بازش کنم اما باز نشد !  

برگشتم رو به رجینا که بزور وزن قفس رو تحمل کرده بود گفتم 

  : 

  

  رجینا چطوری در قفس باز کنم؟!  -

 ببین وقت زیادی ندارم توضیح بدم !   -

فقط این بدون اگر با قلبت که پاک ، بخوای حتما می تونی کلید 

 رو بدست بیاری !  

 کلید این قفس تویی آندیا !  



  

 نفس عمیقی کشیدم . 

 تمرکز کردم ، کار سختی بود اما باید انجامش می دادم ...!  

 چشمام رو باز کردم خالی از ذهن بودم . 

 حس خوب و سردرگمی بود !  

 آروم روبه گرگم لب زدم :  

  

 دوست دارم چشم آبی من ..!   -

  

 چند ثانیه گذشت که ، ...... 

 یه دفعه در قفس خود به خود باز شد !  

 با خوشحالی رفتم داخلش که آیکان بیرون بیارم ...!  

  

 که یهو ..... 



  

 رم ...! با خوشحالی رفتم داخلش که آیکان بیرون بیا

 که یهو در قفس با صدای بدی بسته شد !!  

 وای نه !...  

 برگشتم سمت رجینا که بی حال افتاده بود زمین ..!  

 دستم روی قفس تکیه دادم با نگرانی گفتم :  

  

 رجینا حالت خوبه ؟!  -

 من حالم خوبه ...   -

 باید یه فکر دیگه ای کنیم تا شما بیایید بیرون ! 

  

 مت رجینا کمکش کرد که بلند شه ... مامان اومد س

 بقیه هم تا من رو داخل قفس دیدن با هم داد زدن :  

  



 وای نه !! آندیا حالت خوبه ؟!  -

  

 کالفه گفتم :  

 اره من حالم خوبه !...  -

 می خوام ببینم حال آیکان چطوره ؟! 

 پس لطفاً سوال نپرسید تمرکزم رو از دست می دم ! 

  

 .  همگی باشه ای گفتند

  

من هم برگشتم سمت گرگم که بی حال افتاده بود ، روی دست 

 هایش ... 

کنارش نشستم دستم رو ، روی موهای نرم گرگیش فرو کردم 

  !... 

  



 حس خوبی سراغم اومد !  

انگار که بعد از سال ها نیمه ی گم شدم رو دیده باشم و تشنه 

 اش باشم !... 

  

 دم :  پوزه اش رو نوازش کردم آروم لب ز

  

 گرگ قشنگم نمی خوای بلند شی ؟!   -

 با صدای لرزون از بغضم ادامه دادم :  

  

 ببین من بخاطر تو اومده ها !   -

 اگر تو نبودی من هیچ وقت زنده نمی موندم ...! هیچ وقت .... 

  

  

 ( آیکان )  



  

 بیهوش بودم ...  

 اما نمی دونم چند روز و چند سال ؟!... 

 دی می کردم ! اما با آب رفع نمی شد ! احساس تشنگی زیا



 دلم دختر کوچولوم می خواست تا بغلش کنم ! 

  

 احساس کردم صدایی میاد که می گفت :  

  

 گرگ قشنگم نمی خوای بلند شی ؟!   -

 با بغضش ادامه داد:  

  

 ببین من بخاطر تو اومده ها !   -

 ... اگر تو نبودی من هیچ وقت زنده نمی موندم ...! هیچ وقت 

  

 کم کم چشم هام خود به خود باز شد ! 

  

 کم کم چشم هام خود به خود باز شد !  



 روشنایی چشم هام رو خیلی اذیت می کرد !... 
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 چند ثانیه چشمام رو باز بسته کردم که بهتر شد . 

  

به دور برم نگاه کردم که یه دفعه دیدم آندیا با اون وزن کوچولوش 

م رو نوازش می کنه؛  حواسش نبود که چشم بزور بغلم کرد ، پوز

 هام بازه . 

  

 بنابراین آروم با صدای خش دارم صداش زدم :  

  

 آندیا ؟!  -

 سریع سرش برگشت طرف من !  

 با ناباوری نگاهم کرد !  

 دست های لرزانش رو جلو آورد ، آروم لب زد :  



  

 آیکان باالخره چشم هات رو باز کردی ؟!   -

 رم گفتم ؛  با صدای خش دا

 اره عزیز دلم ... حالم خوبه نگران نباش !  -

 خیلی خوشحالم که حالت خوبه !..  -

  

 لبخندی زدم که چون به حالت گرگینه ام بودم ، معلوم نبود . 

 یاد موضوعی افتادم بهش گفتم :  

  

 آندیا ! راستی تو اینجا چیکار می کنی ؟   -

 خوب یکم قضیه اش طوالنی .!!   -

تو از اول نیمه گمشده ی هم بودیم ، سرنوشت ما با هم اینکه من ، 

 بود ! اما کسی به ما نمی گفت !.. 



 چرا نگفتن ؟   -

چون که می دونستند همچین اتفاقی میوفته ، به قول خودشون  -

 می خواستند من رو نجات بدن ! اما.. 

 اما چی ؟   -

 خوب من خودم دوست داشتم بیام نجاتت بدم !   -

نشه اما من تمام قدرت هام رو بدست آوردم آیکان شاید باورت 

  ! 

 حتی رجینا هم کمکمون کرد ، که ساوانا رو بکشیم !  

 من اومدم تو رو نجات بدم اما خودمم گرفتار شدم ! 

 بعد خنده ی آرومی کرد ؛ 

  

 عاشق خنده های قشنگش بودم !  

 یه دفعه یاد موضوعی که گفته بود افتادم با بهت گفتم :  

  



 یا ! ت..و گفتی ک..ه رج...ینا کمکت کر..ده؟ !  آن..د -

 ( آندیا ! تو گفتی که رجینا کمکت کرده ؟! )  

  

 تا خواست جوابی بده یه صدایی گفت :  

  

 بسه دیگه! چقدر حرف می زنید !..   -

ما داریم برای نجات جون شما خودمون می کشیم ، بعد شما با 

 خیال راحت حرف می زنید ؟!  

  

خوندم که بیرون قفس رجینا بقیه خانواده ی آندیا رو سرم رو چر

 دیدم ! 

 آریانا!!  

 با بهت به همشون نگاه کردم گفتم :  



  

 میشه یکی توضیح بده اینجا چه خبره ؟!   -

  

 صدای یه پسری اومد گفت :  

  

 عرضم به حضورت ، که من دنیس هستم !   -

 می دونم نمی خواد فدام بشی !  

ر شدیم همه برای نجات جون تو با هم خوب خوب ، ما مجبو

 همکاری کنیم !  

پس دعوا رو کنار گذاشتیم دیگه ... آهان اینم بهت بگم که آریانا 

 عاشق تو نیست !  

 عاشق منه ! تو هم برو با اون آندیات ارزونی خودت واال !  

  



اون قدر بامزه حرفاش گفت که بی توجه به اون وضعیتی که بودیم 

 ر خنده !  همگی زدیم زی

  

 رجینا انگار که درد داشته باشه آروم بلند شد گفت :  

  

می دونی ! اصال نمی خواستم به توی مغرور کمک کنم ! اما  -

خوب آندیا وقتی ازم کمک خواست ، یاد آرین خودم افتادم ، 

 سعی کردم که بهتون کمک کنم !  

  

 با لبخندی که از صورتم معلوم نبود گفتم :  

  

 ازت رجینا !  ممنونم  -

 همین طور از همگیتون !...  

  



 مکثی کردم ادامه دادم :  

  

 ببینید من ساوانا رو میشناسم !   -

 اون قدر تله گذاشته ، که نمی تونیم قرار کنیم !  

 باید باهاش بجنگیم که اونم راه غیر ممکنیه ؟!  

  

 آندیا پوزه ام رو نوازش کرد گفت :  

  

م نگیر گرگ قشنگم !  چشمکی هیچ وقت عشقت رو دست ک -

 زد ادامه داد :  

  

گفتم که من تمام قدرت هام بدست آوردم می تونم با ساوانا  -

 بجنگم ، از بین ببرمش !  

  



خیلی خوشحال بودم از اینکه تونسته تمام قدرت هاش رو بدست 

 بیاره !  

 اما یه چیزی خیلی این وسط مشکوک بود !... 

  

می فهمید که آندیا اینجاست ! اما االن  اینکه ساوانا خیلی سریع

 اصال خبری ازش نیست... !  

  

همین طور که همه با هم داشتند حرف می زدند ، زوزه ای کشیدم 

 پریدم وسط حرفشون آروم گفتم :  

معذرت می خواهم وسط حرفتون می پرم ، اما باید بگم که یه  -

 چیزی اصال درست نیست این وسط !  

 بیاد ، چون اون بوی آندیا رو به خوبی حس می کنه  االن ساوانا باید

  ! 

 نمی دونم چرا هنوز نیومده !...  



یه نقشه ای داره می کشه ! اما چه نقشه ای رو هیچ کدوم خبر 

 نداریم ...!  

  

 باید هر چه زودتر از اینجا بریم !  

  

 آندیا ادامه حرفم گرفت گفت :  

  

 آیکان راست می گه !   -

راهی پیدا کنید که من ، آیکان بیایم بیرون ، بعدشم باید االن باید 

 ناپدید بشیم !  

 این طوری بهتره !... 

  

 همگی با حرفمون موافقت کردن . 

  



 همشون رفتند دنبال وسیله ای بگردند که بتونن قفس باز کنند ! 

  

  

 ( آندیا )  

  

  امید وار بودم که بتونند این قفس لعنتی رو باز کنند ! ..

 اما هر کاری می کردند ، نمی شد !  

  



گرگ قشنگمم که معلوم بود خسته است ، سرش رو گذاشت روی 

 پاهام . 

 داشت خودش رو لوس می کرد !  

انگار که سال هاست هم رو ندیدیم ، داشت اندازه تموم سال ها 

 خودش رو به آرامش می رسوند ! ... 

  

 رامشم رو پیدا کردم !  خیلی خوشحال بودم ،از اینکه باالخره آ

اما به اندازی هم نگران بودم ؛ که اگر من موفق نشدم بمیرم چی 

 میشه ؟!  

 بقیه چطوری با مرگم کنار میان !... 

  

همین طور کلی هزار تا فکر دیگه ای که ذهنم رو مشغول کرده 

 بود !.. 

 همین طور که سر آیکان روی پاهام بود آروم لب زد :  
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 آندیا ، می دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود ؟!   -

اوهوم ؛ می دونم چون که من هم به همون اندازه دلم برات تنگ  -

 شده بود !.. 

 کوچولوی خودمی !..  -

  

 با حرص نگاهش کردم گفتم :  

  

 آیکان باز تو به من گفتی کوچولو ؟!   -

 آخه کجای هیکلم به کوچولو می خوره ؟! 

 ؛ تو همون کوچولوی من می مونی !   به من ربطی نداره -

 حرف دیگه هم نباشه ها !.. 

  

 پوف از دست این آیکان !  

 همش بلده حرص بده .  



 اما شیرینیش هم به همین بود . 

  

  

 چند دقیقه گذشت که هنوز هم بقیه نتونستند در قفس رو باز کنند 

  ! 

  

 با خستگی روبه مامان گفتم :  

  

 قفس لعنتی باز میشه ؟!   مامان ! چطوری این -

 خسته شدم !.. 

 عزیزم یکم طاقت بیار بارش می کنیم قول می دم !  -

 باشه مامان .  -

  

 یه دفعه رجینا اومد سمت قفس روبه من ، آیکان گفت :  



  

 فهمیدم چطوری این در باز میشه !   -

 فهمیدم !...  

  

گفت  یه دفعه رجینا اومد سمت قفس ، با هیجان روبه من ، آیکان

  : 

  

 فهمیدم چطوری این در باز می شه !   -

 فهمیدم !...  

  

 من ، آیکان هم زمان گفتیم :  

  

 چطوری ؟!   -

  



 رجینا یکم با تردید به من ، آیکان نگاه کرد لب زد :  

  

خوب نمی دونم چطوری براتون بگم ، اوم اما دو تا راه هستش  -

 ک...! 

  

 ا گفت :  مامان با کالفگی پرید وسط حرف رجین

  

 رجینا لطفاً طفره نرو !   -

 بگو اون دو تا راه چیه ؟!  

دوباره رجینا تردید آمیز به هََممون نگاه کرد با صدای آرومی 

 گفت ؛  

  

 ببینید من نمی دونم این راه جواب می ده یا نه ؟!   -

 راه اول اینه که آیکان با آندیا رابطه داشته باشه ...!  



 داد ؛  کمی مکث کرد ، ادامه 

  

 و اما راه دوم ...!   -

راه دوم اینه که برای باز کردن قفس و نجات جون هََممون باید 

 یکی از شما دو نفر جونش رو فدا کنه !... 

  

 با این حرفش سکوت عذاب آوری به وجود اومد !  

  

 باورم نمی شد !...  

 من نمی تونم با آیکان رابطه داشته باشم !... 

 ندارم ... حتی آمادگیش رو 

 راه دوم هم اینه که یا من بمیرم یا آیکان !  

 اما نه...  

 من اجازه نمی دم بقیه جونشون بخاطر من فدا کنند !  



 اجازه نمی دم !... 

  

بعد از چند دقیقه سکوت عذاب آور یه دفعه آیکان زوزه ای کشید 

 غرید :  

  

 من اجازه نمی دم آندیا بمیره !   -

 فهمیدی رجینا !  

شده تا آخر داخل همین قفس باشم ؛ اما اجازه نمی دم آندیای من 

 ، جونش رو فدا کنه ! 

  

برای اینکه آرومش کنم ، آروم روی پوزه اش رو نوازشی کردم 

 لب زدم :  

  

 هیس ، آروم باش گرگ قشنگم ! ...  -

  



  

 (عشق یا مردن کدامین انتخاب ! )  

ش رو نوازشی کردم لب برای اینکه آرومش کنم، آروم روی پوزه ا

 زدم ؛ 

  

 هیس ، آروم باش گرگ قشنگم !...  -

 خودش رو لوس کرد بزور اومد توی بغلم نالید ؛ 

  

 تو که نمی دونی ، اینا با حرف هاشون چقدر آزارم می دن !   -

 می دونم آیکانم ! می دونم ..!   -

 اما ما راهی به جز این دو تا نداریم ..! 

  

 لوم آروم گفت ؛ یه دفعه آیکان خیلی مظ

  



 آندیا ! من نمی خوام تو بمیری !   -

 پس بیا ... با..هم رابطه ..داشته باشیم ..!  

  

 از این حرفش شوکه شدم ، چشم هام رو گرد کردم گفتم ؛ 

  

 یعنی چی آیکان ؟!   -

 من داخل قفس ، جلوی خانوادم بیام با تو رابطه داشته باشم ؟!  

 !  که در این قفس لعنتی باز شه؟

 می خوام باز نشه اه ... 

  

انقدر صدام بلند بود که همه برگشتند ؛ طرفم با بهت نگاهم می 

 کردند .  

  

 یه دفعه یاد حرفی که زدم ، افتادم !  



 وای... چه سوتی دادم ...!  

  

 اما... خوب راست گفتم دیگه !؟  

 من دلم نمی خواد اولین رابطه ام داخل قفس باشه ! ... 

 . واال ..

  

 آیکان سرش از پام برداشت زوزه ای کشید ، عصبی غرید ؛  

 اما ، باید برای نجات جونمون همین کار رو انجام بدیم !   -

 یعنی راه اول فهمیدی ؟!  

  

 با اعصبانیت نگاهش کردم گفتم ؛ 

  

 هی هیچی بهت نمی گم پرو شدی ها !   -

 آیکان تو اصال می فهمی داری چی میگی ؟!  



 ام داخل قفس رابطه داشته باشم ! ... من نمی خو

 این منم که تصمیم می گیرم این دفعه !   -

 خیلی پرویی آیکان !   -

 عمرا اگر بزارم اون کاری که می خوای رو انجام بدی حاال ببین !... 

  

 )  ��( کال این دو تا مشکل دارن با هم شما ببخشید 



 خیلی پرویی آیکان !   -

 که می خوای رو انجام بدی حاال ببین !.. عمرا اگر بزارم اون کاری 

 عشقم االنم دارم می بینم !  -

  

 با حالت گریه برگشتم سمت مامان ، گفتم : 

  

 مامان ! نگاهش کن .!!   -

 ببین داره به دخترت زور میگه !  

 خوب بایدم بگه !   -

 اتفاقاً االن جون شما مهم تره !  

  

 بعد روبه بقیه با شیطنت گفت ؛  

  

 د بریم که بعضی ها عملیات می خوان شروع کنند !  بیایی -
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 بدون اینکه به قیافه بهت زده من توجه کنند رفتند بیرون سالن . 

 تا رجینا خواست بره سریع گفتم :  

  

 رجینا وایسا !   -

 من چطوری با این گرگ گودزیال رابطه داشته باشم ؟!  

 این که االن گرگه !!  

  

 :  رجینا با آرامش گفت 

  

درسته ! اما وقتی تو چشمات رو می بندی ، آیکان خود به خود  -

 تبدیل میشه به انسان !  

 اما تو نباید چشمات رو باز کنی به ضرر خودت میشه !.. 

 خوب لذت ببرید فعال !  



  

 با قیافه زار برگشتم طرف آیکان گفتم :  

  

 من تو رو می کشمت آیکان !!   -

 ال وقت هست !  دخترکم برای کشتن من ، فع -

 خوب خوب بریم که کارمون شروع کنیم . 

  

 تا می خواست نزدیکم بشه ، جیغ زدم گفتم :  

  

 ببین نزدیک من اومدی ، نیومدی ها !!  -

 دخترکم هنوز کاری نکردم جیغ می کشی ها !   -

 نه تو رو خدا بیا بکن !   -

  

 با شیطنتی که از چشماش تشخیص دادم گفت :  



  

 می خوام بکنم دیگه !   خوب با اجازت -

 ای کوفت ! ای درد ! ...  -

  

 آیکان یه دفعه اومد سمتم روم دراز کشید . 

 جوری که تمام وزنش رو ، روی بدنم نندازه . 

  

 همین طوری که روم افتاده بود ،آروم گفت ؛  

  

 ببین دخترکم ، از چیزی که می گم خجالت نکش !   -

 من ، تو عاشق همیم !  

 ی نجات جونمون می خوایم رابطه داشته باشیم !  االن هم برا

 پس لذت ببر خجالت نکش . 

 چشماتم ببند . 



  

 هر جا که درد ، احساس کردی بگو حتما !  

 باشه دلبرم ؟  

  

 با خجالتی که ازم بعید بود ، آروم گفتم :  

  

 اومم باشه .  -

  

 (نظرت زیاد باشه عزیزامم)  

  

 ، آروم گفتم ؛  با خجالتی که ازم بعید بود 

  

 اومم باشه .  -

  



 پوزه اش رو ، روی گردنم مالید گفت ؛ 

  

 آفرین دختر کوچولوی من .  -

 حاال چشمات رو ببند، خودت رو رها کن ... 

  

به حرفش گوش دادم ، چشم هام رو بستم ، ذهنم رو خالی از هر 

 چیز کردم . 

ای رو همین طور که چشم هام بسته بود ، یه دفعه دست مردونه 

 حس کردم ! .. 

  

وای باورم نمیشه ! پس حقیقت داره که وقتی آیکان پیش من باشه 

 ، چشم هام رو ببندم اون خود به خود تبدیل میشه به انسان ! 

  

 ای کاش می شد ، ببینمش ! ... 



کم کم حرکت دستش هاش رو حس کردم ، که به سمت بدنم می 

 رفت . 

  

 با صدای لرزون گفتم ؛ 

  

ن مطمئنی ، که بعد از این کاری که کردیم ، همه چی آیکا -

 درست میشه؟!  

 اره دلبرم مطمئن باش .  -

 حاال بزار انجامش بدیم . 

 اصلنم استرس نداشته باش فقط لذت ببر !  

  

به حرفش گوش دادم ، با نوازش دستاش ، آهی از سر لذت 

 کشیدم ، که صداش از زیر گوشم بلند شد ؛ 

  



 م یه روزی این صدای لذتت رو بشنوم !  خیلی دوست داشت -

  

 کم کم احساس کردم که ، داغ شدم ... 

مطمئن بودم که ؛ آیکان هم خیلی حالش بده ، اما می خواد از 

 استرسم کم کنه ! 

  

 نمی دونم چرا ؟! اما دوست داشتم سریع تر کارش رو انجام بده !  

 همین طور که چشم هام بسته بود آروم لب زدم :  

  

 آیکان انجامش بده !   -

 با این حرفم شروع کرد به بوسیدنم !  

 اول چشم هام ، بعد روی بینیم رو بوسید . 

 گونه ی سمت راستم و بعدش چپم ... 

  



 تا اینکه رسید به لبم مکث کرد . 

می دونستم برای اولین باره که هم رو می بوسیم ، دوست داشت 

 بشه !  اولین بوسه مون به بهترین شکل انجام 

  

  

 ) ��( این داستان رمانتیک ادامه دارد

  �🤐�( منتظر نظرات زیباتون هستم

اگر نظراتتون زیاد نباشه پارت بعدی عاشقانه مون رو نمیزارم )  

برای اینکه مکثش طول نکشه ، سرم رو کمی جلو تر آوردم ؛ که 

 خودش فهمید باید چیکار کنه !  

 آروم لبش رو ، روی لبم گذاشت ! 

 همین طور لب هامون بی حرکت موندن بودن !... 

 آروم لبم رو می لیسید و می بوسید !  

  



انقدر آروم ، قشنگ می بوسید ؛ که دلم می خواست لحظات همین 

 طوری کند بمونند !.. 

  

همین طور که لب های هم رو می بوسیدیم ، کم کم به خودمون 

  حرکت دادیم ، که دیگه هیچ لباسی تنم نبود .

  

 فهمیدم آیکان هم از اول لباسی نداشته . 

  

  

 (راوی)  

  

  

آیکان دست هایش رو ، روی بدن آندیا می ذاشت ، او لذت می برد 

 . 



  

آخر این قصه به کجا می رسد !؟  

 عشق یا هوس ؟  کدامین انتخاب !  

  

 هر دو لذت کافی رو بردند . 



 شاید این دیدارشان آخرین دیدار باشید !  

 ه کسی می داند !؟ چ

  

 نیم ساعتی گذشت ، هر دو بسیار لذت بردند !  

 لذتی که شاید هیچ وقت تجربه نکنند !... 

  

 اما خانواده ی آندیا ، بیرون سالن چه می کردند ؟!  

 آن ها سخت می جنگیدند !  

 خون آشام های سیاه باالخره خودشان رو نشان دادند !!... 

  

 سخت است !  مقابله با آن ها خیلی 

اما چه کسی می تواند جلوی ساوانا رو بگیرید و چه کسی قربانی 

 این داستان می شود ؟!!... 

  



  
281 

 ! ...)  ️☠(این داستان ادامه دارد

 )�🩈�( نظرات زیاد باشه قشنگام

 ( آندیا )   

  

  

 باالخره گذشت .  

 !   نیم ساعتی گذشت ، که من از دنیای دخترونه گیم فاصله گرفتم

 اما اعتراضی هم نداشتم ...!  

  

 هنوز چشم هام رو باز نکرده بودم ، که آیکان گفت ؛ 

  



 می خوام یه بار دیگه ببوسمت ، اجازه می دی؟.!   -

  

 با کمی عشوه گفتم ؛  

  

 حتماً ! تو االن صاحب اختیارمی عشقم !   -

 شیطونی نکن بچه !   -

 عواقبش چیز خوبی رو نشون نمیده ها ! ... 

  

 با خنده گفتم ؛ 

  

 عواقبشم به جون می خََرم !   -

 حاال بوسم کن می خوام چشم هام رو باز کنم خسته شدم ! 



 چشم االن .  -

  

 آروم نفس های داغش رو ، روی لب هام حس کردم ... 

 لبش رو ، روی لبم گذاشت شروع کرد به بوسیدن . 

 من هم همراهیش کردم . 

این لب ها رو نمی تونی  چرا یه حسی بهم می گفت ، دیگه

 حسشون کنی ؟!  

 چرا ! ... 

  

 دلم می خواست زمان همین لحظه دقیقا وایسه !... 

 لب هایش رو از لب هام برداشت گفت ؛  

  



 حاال می تونی چشم هات رو باز کنی .  -

  

آروم چشم هام رو باز کردم ، که اول خیلی تار بود ، ولی بعدش 

 دیدَمَ  بهتر شد . 

م روبه طرف آیکان برگردوندم ، که گرگ شده بود ...! سریع سر

 آروم پوزه اش رو نوازشی کردم ، که یه دفعه در قفس باز شد 

 .....!! 

  

 با خوشحالی روبه آیکان برگشتم گفتم ؛  

  

 باز شد !! دیدی ؟!   -

 اره عزیزکم دیدم !   -



ه حاال بهتره سریع تر از این قفس لعنتی بریم بیرون تا دوباره بست

 نشده !... 

 اره بریم .  -

  

 اول آیکان پرید بیرون روبه من گفت ؛  

  

 آندیا بپر میای بغلم نگران نباش ...  -

 نه من می ترسم !   -

 کالفه زوزه ای کشید گفت ؛ 

  

 آندیای من ! دلبرم می گیرمت !   -

 نمی زارم بیفتی ... 



  

 چشم هام رو بستم پریدم از قفس که پرت شدم بغل آیکان !.. 

 با بهت نگاهش کردم . 

 با اون چشم های آبی دریاییش نگاهی بهم کرد گفت : 

  

 دیدی گفتم می گیریمت ؟!   -

 اوهوم .  -

 بار خجالت کشیدی دلبر ؟   -

 خُُبب ... می دونی م...  -

 هیس فهمیدم دلبرم ...  -

 حاال بیا پشتم بشین حالت خوب نیست !  

  



ه ای گفتم ، نشستم با خجالتی که خیلی ازم بعید بود ، آروم باش

 پشتش . 

  

تا می خواست سریع حرکت کنه ، یه دفعه یاد موضوعی افتادم 

 گفتم ؛  

  

 وای آیکان مامان و بقیه ؟   -

 لعنتی ! حواسمون نبود !..   -

 محکم بشین میخوام در رو بشکنم ! 

  

 تا این رو گفت سریع حرکت کرد . 

ه کنم ...!  جوری که مجبور شدم ، دستام رو ، دور گردنش حلق

 نزدیک به در شد ، که سریع چشم هام رو بستم تا نبینم !  



 صدای شکسته شدن در و بومم !!!... 

  

سریع چشم هام رو باز کردم ، که دیدم یه خون آشام سیاه افتاده 

 زمین . 

تا می خواست به آیکان حمله کنه ، از پشتش بلند شدم ، نزدیک 

 اون خون آشام چندش شدم ..!  

  

ر عکس این دفعه نمی ترسیدم ، دلم می خواست خودم همشون ب

 رو بکشم !  

  

 آیکان داد زد :  

  

 آندیا ! بیا این ور خطرناکه !...  -



 د  بیا این ور !!  

  

 حواسم به اون خون آشام بود ، که می خواست حمله کنه !  

خیلی ریلکس نزدیک تر شدم ، با یه حرکت قبلش رو در آوردم ، 

 کردم ، تمامم !!... پودرش 

  

 قلبش که پودر شد ، اون خون آشام سیاه هم پودر شد رفت هوا !! 

  

  

 سریع به طرف بقیه برگشتم ، که مامان رو دیدم ، نشسته زمین . 

 وای نه !  

 مامان زخمی شده بود !!  



 همین طور بقیه !... 

 باید چیکار کنم االن !!... 

د سریع به طرفشون حرکت یه دفعه با فکری که به ذهنم رسی

 کردم !  

رفتم سمت مامان ، دستم رو ، روی زخمش گذاشتم چشم هام رو 

 بستم . 

 امید وار بودم ، که زخمش کامال از بین بره !  

  

 چند ثانیه گذشت ، دست هام داغ شدن . 

 آروم چشم هام رو باز کردم ، دیدم مامان چشم هایش رو باز کرده 

 ...! 

  

 نرژی زیادی ازم می رفت !  با این کار ا



 ولی ارزشش رو داشت !... 

  

 همین طور زخم بقیه هم از بین بردم ... 

  



انرژی خیلی زیادی ازم رفته بود ، همین طور بی حال روی زمین 

 افتاده بودم. 

  

 آیکان اومد سمتم آروم پوزه اش رو ، روی گردنم می کشید !... 

 کنه ...  با این کار می خواست حالم رو بهتر

  

 اما انرژی که ازم رفته بود به همین راحتی جبران نمی شد !... 

  

 آیکان آروم روی گردنم رو لیسید . 

 با این کار کمی حالم بهتر شد .  

 آرامش بیشتری داشتم ... 

  

 چند دقیقه ای گذشت ، با کمک آریانا بلند شدم . 
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ون آشام های سیاه رو که ناگهان ساوانا و تعداد خیلی زیادی از خ

 دیدم که پشتش ایستادن ... ! 

  

 ساوانا که من رو تو این وضعیت دید ، پوزخندی زد گفت ؛  

  

 دقیقا منتظر همچین روزی بودم ، که تو رو ضعیف و ناتوان ببینم  -

 ...! 

 به آرزوم رسیدم ... 

  

 آروم برگشتم طرف آریانا گفتم ؛  

  

 بقیه وایسا !  من حالم خوبه آریانا برو پیش  -



 مطمئنی آندیا ؟!   -

 اره عزیزم برو .  -

  

 باشه ای گفت سمت بقیه ایستاد .

  

 آروم و خونسرد برگشتم طرف ساوانا ، گفتم ؛  

  

 تو به کی گفتی ضعیف ؟ یکبار دیگه تکرار کن !   -

 هه معلومه که چی گفتم !  -

 گفتم تو یه ض.... 

  

 با جیغی که کشید حرفش نصفه موند !  



 ع با یه حرکت جلوش ایستادم !.. سری

  

تا اون خون آشام های سیاه می خواستند بهم حمله کنند ، دست 

 هام رو به طرفشون حرکت دادم ... 

از دست هام باد بزرگی پرت شد که همه چند متری عقب رفتند !! 

 خیلی خونسرد و آروم برگشتم طرف ساوانا گفتم ؛  

  

 خبب داشتی می گفتی !   -

 یفم اره ؟  که من ضع

 البته حقم داری دیگه پیر شدی ، نمی فهمی دور و برت چه خبره ! 

  

 ساوانا که از حرص چهرش قرمز شده بود گفت ؛ 

  

 انقدر با من کل کل نکن آندیا !   -



 عواقب بدی برات داره !... 

 هه من رو از کی می ترسونی هان !؟   -

 !   اون قدری ازت متنفرم که همین جا می تونم بکشمت !

  

 خواستم به سمتش حمله کنم ، که آیکان اومد جلوم ایستاد . 

آروم روی پام خم شدم پوزه اش رو نوازشی کردم ، که بهم 

 احساس قدرت دست می داد ! 

  

 یه دفعه آیکان گفت ؛  

  

 نزار قلبت سیاه بشه آندیا !   -

 لطفاً ... 



 یه دفعه آیکان گفت ؛  

  

  نزار قلبت سیاه بشه آندیا !  -

 لطفاً ... 

 همین طور که پوزه اش رو نوازش می کردم لب زدم ؛  

  

 مطمئن باش قلبم سیاه نمیشه !   -

 نه تا وقتی که تو هستی ..!  

  

 با صدای ساوانا دست از نگاه کردن ، به گرگ قشنگم برداشتم ؛  

  

 اوممم یه پیشنهادی برات دارم !   -

 تا پیشنهادت چی باشه ؟!   -

  



 ست حرفی بزنه ، رجینا پرید وسط حرفش گفت ؛  تا ساوانا خوا

  

 آندیا ! به حرف ساوانا گوش نده !   -

 به هیچ وجه !.. 

 اون هر پیشنهادی میده به ضرر تو میشه !!  

  

 ساوانا ابرویی انداخت باال گفت ؛  

  

 نه خوشم اومد !   -

 خوبه هنوز من رو می شناسی !.. 

 ونه !!  هه ولی این دفعه پیشنهادم به نفع همت

  



 با بی حوصلگی گفتم ؛  

  

 خُُب پیشنهادت چیه ؟!   -

 سریع بگو حوصلم سر بردی !  

 هه عجله نکن !   -

 پیشنهادم اینه که ، من و تو تنها با هم بجنگیم !!  

 اما کسی داخل جنگمون دخالتی نمی کنه هیچ کس !!  

 اگر تو بردی ، طلسم آیکان میشکنم ، هر در خواستی که بگی قبول

 می کنم !  

 کمی مکث کرد ، بعد پوزخندی زد گفت ؛  

  

 اما اگر تو ببازی ، خودت کشته می شی !   -

 و هر درخواست دیگه ای که من بخوام . 

 قبوله ؟!  



  

 کمی مکث کردم ... 

 عقلم می گفت ، قبول نکن ...  

 اما دلم می گفت قبول کن ، آیکان از اون وضع نجانش بده !!  

  

 بلند کردم محکم گفتم ؛   آروم سرم رو

  

 قبوله !!   -

 اما اگر بزنی زیرش وای به حالت !... 

 مطمئن باش !   -

 چند دقیقه دیگه مبارزه مون رو شروع می کنیم !!  

  



ساوانا به سمت اون خون آشام های سیاهش رفت ، مشغول صحبت 

 کردن باهاشون شد . 

  

 آیکان اومد نزدیکتر با خشم غرید ؛  

  

 را این کارو کردی هان ؟!!  آندیا چ -

 اگر آسیب ببینی چی !! 

 من نمی خوام اصال طلسمم شکسته بشه !! 

 اما تو باید حالت خوب باشه !!  

  

 کالفه پوفی کشیدم ، گفتم ؛ 

آیکان ! لطفاً ازم نخواه که بزارم تا آخر عمرت همین طور گرگ  -

 بمونی !  

 تو باید انسان باشی !  



 بقیه !!  باید آزاد باشی مثل 

 من با ساوانا می جنگم ، حتّّّّی اگر به قیمت جونم تموم بشه !!  

آیکان ! لطفاً ازم نخواه که بزارم تا آخر عمرت همین طور گرگ  -

 بمونی !  

 تو باید انسان باشی !  

 باید آزاد باشی مثل بقیه !!  

 من با ساوانا می جنگم ، حتّّّّی اگر به قیمت جونم تموم بشه !!  

  

  

 کان زوزه ای کشید ... آی

  

 آهی از سر غم کشیدم .... 





 مطمئن بودم زنده از این جنگ بیرون نمیام ! 

 اما باید بقیه رو آروم می کردم !... 

 مخصوصا مامان رو .... 

  

 اون حالش خیلی بد بود . 

جوری که برای اولین بار غرورش شکست شروع کرد به گریه 

 کردن . 

  

 رکت کردم ، اون رو در آغوشم کشیدم . سریع به سمت مامان ح

 تنها کاری که ازم بر میومد ، همین بود که آرومش کنم !!  

  

 شروع کردم به حرف زدن ؛  

  



 مامان قشنگم آروم باش !   -

 من چیزیم نمیشه !... 
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 تو االن باید به من امید واری بدی ها نه اینکه گریه کنی !  

  

 وی شونه مامان با شوخی گفت ؛  بابا هم اومد دستش انداخت ر

  

 راست میگه خانومم !   -

 االن ما باید به این بچه امید واری بدیم نره گند بزنه دوباره ! 

  

 همگی شروع کردیم به خندیدن . 

 اما این خنده هامون از ته دل نبود !!  

  



همه ناراحت بودن . اما کاری ازشون بر نمیومد جز اینکه فقط امید 

 !... واری بدن 

  

پنج دقیقه ای گذشت ، که همشون یکی یکی اومدن ، بغلم کردن 

 . اول از همه مامان و بابا بغلم کردن آروم با هم گفتند ؛  

  

 می دونم که می تونی آندیا !!   -

  

 بعد از اون خاله برفین و عمو آیتکین اومدن سمتم بغلم کردن . 

رفت ، رفت خاله برفین که خیلی احساساتی بود سریع گریش گ

 بغل عمو آیتکین . 

  

 همین طور دنیس و آریانا هم اومدن سمتم . 

 آریانا آروم بغلم کرد در گوشم گفت ؛  

  



 تو قوی هستی می دونم که موفق میشی !   -

 واقعا ممنونم ازت !   -

  

دنیس یه دفعه آریانا رو کنار زد من محکم بغلش گرفت گفت ؛  

   آندیا جونم تو موفق میشی خب !! -

 پس دیگه حرف اضافه نزن برو بجنگ !  

 کم نیاری ها فهمیدی !؟  

  

 انقدر حرفش سریع و بامزه گفت ، همگی خندیدن... 

  

 من هم خنده ی آرومی کردم گفتم ؛  

  

 باشه سعیم رو می کنم !   -



  

در آخر گرگ قشنگم با حالت خیلی غمگینی اومد پیشم سعی 

 داشت بغلم کنه !! 

  

شدم ، محکم تا جایی که می تونستم بغلش کردم  روی پاهام خم

!! چرا احساس می کردم این آخرین آغوشی بود که با گرگم 

 داشتم !!؟  

  

 حسم هیچ وقت بهم دروغ نمی گفت !  

همیشه وقتی یه چیزی رو حس می کردم ، 

یا اتفاق بدی می افتاد ، این حس بد سراغم  

 میومد !! 

  

 زه تمرکز کنم !  االن باید فقط روی این مبار

  



قبال رجینا وقتی که داخل خونه اش بودیم ، یه معجونی بهم داد ، 

که اون معجون وقتی روی ساوانا می ریختم ، تمام تنش مثل 

 آتیش می سوخت !!  

  

پس باید موقعی که حواسش پرت شد این معجون خون بریزم 

 داخلش !!  

 خوبه رجینا فکر این روز هم کرد !... 

  

  

  

  "فلش بک"

  

  



 همین طور که داخل اتاق نشستم یه دفعه رجینا اومد داخل . 

  

 نشست روی تختم کمی سکوت کرد ، که گفتم ؛  

  

 رجینا چیزی شده ؟!   -

ببین نمی خوام اصال نگرانت کنم ، ولی وقتی پیش ساوانا میری  -

 مطمئن باش درخواستی بهت میده که اصال به نفعت نیست !! 

  

ن این معجون خون رو بهت میدم ، وقتی ازت به خاطر همی

 درخواست مبارزه کرد ، اون رو ، روش بریزی !  

 اما چطوری ؟ این کار خیلی خسته !   -

 بعدشم اصال این معجون خون چیه ؟!  

 داستانش چیه ؟  

  



 رجینا نفس عمیقی کشید گفت؛  

  

 اولین اینکه این کار خودته باید یه جوری حواسش رو پرت کنی  -

  ! 

دومین اینکه ، این معجون خون معروفه ، افسانه اش هم داخل 

 دنیای ما معروفه ! 

  

افسون دختری که اون هم نژادش جادوگر بود ،  

 که یک روز عاشق یه خون آشام میشه ! 

  

خب داخل دنیای ما نباید عاشق یه خون آشام می شدی ، چون 

 جادوگران و خون آشام ها با هم دشمن بودند !! 

  



اما افسون عاشق اون خون آشام میشه و هر کاری می کنه تا اون 

 خون آشام عاشق افسون بشه !  

 اما دریغ از یه ذره عالقه ... 

بنابراین افسون تصمیم می گیره ، معجونی درست کنه که از عشق 

 و نفرت ساخته بشه !  

  

وقتی اون معجون آماده شد ، روی یکی از حیوانات جنگل امتحان 

 د ... کر

خب جواب داد ، ولی اون حیوون بیچاره تمام تنش می سوزه در 

 جا  میمیره ! 

  

افسون عذاب وجدان میگیره ، اما خیلی راحت یادش میره و 

 با خودش میگه که ؛ همه باید تاوان عشق من رو پس بدن !  

  

 تا اینکه چند روزی میگذره اون خون آشام مالقات می کنه . 



میکنه ، معجون یه دفعه  می ریزه روی بدن  افسون حواسش پرت

 اون خون آشام . 

 درسته وقتی خون آشام باشی فقط قلبت می تونه تو رو بکشه !  

اما اون معجونی که از نفرت و عشق درست شده بود ، تمام تن اون 

 خون آشام سوخت !  

  

افسون خیلی نفرت زیادی داشت ، همین نفرت باعث شد کار 

 دستش بده !!  

اون خون آشام نمرد ، اما تمام تنش سوخت هیچ کسی نتونست 

 کاری براش انجام بده !  

  

تا اینکه خودش خسته شده بود از این وضعیتش ، که خودش رو به 

 طرز وحشتناکی کشت !!! 

 هیچ کس هم نفهمید چطوری مرد ! 



  

تا اینکه خودش خسته بود از این وضعیتش ، که خودش رو به طرز 

 کشت !!!  وحشتناکی

 هیچ کس هم نفهمید چطوری مرد ! 

  

 با بهت دستم رو ، روی دهنم گذاشتم گفتم ؛  

  

 وای چقدر بد !!  -

 اره خیلی سرنوشت اون خون آشام بد بود !   -





 االن این داستان نگفتم که ناراحت بشی !  

 راجب معجون خون برات توضیح دادم که افسانه داشت ...!  

  

 وانا می جنگی این معجون بریزی روش !  تو باید وقتی با سا

نمیمیره ، اما تمام تنش می سوزه تو می تونی سریع قلبش رو در 

 بیاری !! 

  

  

 با کمی استرس گفتم ؛  

  

 بنظرت می تونم از پسش بر بیام ؟!   -

 آندیا من می دونم که تو موفق می شی !   -

 ایمان دارم !!  

 واقعا ممنونم ازت رجینا !  -
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  "لحا"

  

 یه دفعه با صدا کردن های آیکان به خودم اومدم ؛  

  

 آندیا ! آندیا کجایی ؟!   -

 اومم هیچی ببخشید داشتم فکر می کردم !  -

 به چی فکر می کردی ؟!   -

  

 با عشق نگاهش کردم ، گفتم ؛  

  

 به اینکه تو طلسمت بشکنه تبدیل بشی به انسان !   -

 !  مثل همه زندگی خودمون رو شروع کنیم 



  

 اون هم کمی خوشحال شد تایید کرد . 

  

 اما ما نمی دونستیم که این آخرین زندگی خوشمون بود !!  

 اون هم کمی خوشحال شد تایید کرد . 

 اما ما نمی دونستیم که این آخرین زندگی خوشمون بود !! 

  

  

 با صدای ساوانا دست از نگاه کردن به خانواده ام بر داشتم ؛  

  

 آماده ام !  خب خب من -

 تو چی ؟!  

  

 با صدای سردی گفتم ؛  



  

 من هم همین طور !   -

 اما اگر به خانواده ام آسیب بزنی ، مطمئن باش زنده نمیمونی !!  

 او باشه بابا نترس جر زنی نمی کنم خوبه ؟!   -

 حاال شروع کنیم بقیه هم فقط تماشا میکنند !!  

 هیچ کس نزدیک نمیشه ! 

  

 کردم .  حرفش رو تایید

 بقیه عقب تر ایستادند ... 

  

شمشیری داخل دستم ظاهر کردم ، که با دیدن شمشیر متعجب 

 شدم !! 

  

 قبال شنیده بودم ، این شمشیر طالیی قدرتمندی بود !!  



 ولی چطوری به دست من رسیده !؟  

  

 ساوانا هم با بهت به اون شمشیر نگاه کرد گفت ؛  

  

 .شیر رو پ...یدا  ک...ردی ؟!!  ت...و چط..وری ا..ین شم. -

 ( تو چطوری این شمشیر رو پیدا کردی ؟!! )  

  

خودم هم نمی دونستم جوابش رو چی بدم ، ولی با صدای سرد و 

 مغروری گفتم ؛ 

  

 هیچ چیز برای من غیر ممکن نیست !  -

 حاال شمشیرت نشون بده ... 

 می خوام با شمشیر مبارزه کنیم !! 

 فاده ای نمی کنیم فهمیدی ؟!  از قدرت هامون است



  

 باشه ی آروم ولی خشنی گفت !  

 می دونستم بعدا تالفیش رو در میاره !  

 اما همین که حرصش بدم و بکشمش برام لذت بخش تره !!  

  

 چشم هام رو بستم شمشیر رو داخل دستم فشار دادم ! 

 ذهنم رو از هر چیزی خالی کردم .... 

هام رو باز کردم ، دیگه آندیای مهربون یا  بد از چند ثانیه که چشم

 شیطون نبودم !!  

 من آندیایی بودم که قلبم سیاه بود از تر چیزی !!  

  

 ساوانا یه دفعه حمله کرد سمتم !!  

  

 اون حمله می کرد ، من هم فقط حمله هاش رو دفع می کردم !  



 می خواستم انقدر حمله کنه تا خسته بشه !!  

  

 ه ام رو شروع کنم !... بعدش من حمل

  

  

اون قدر حمله کرد ، من ضربات حمله اش رو دفع کردم ، که 

 خودش خسته شد !! 

 معلوم بود به خون احتیاج داره تا انرژی دوباره اش رو بدست بیاره 

 !! 

  

 نقطه ضعفش رو فهمیدم !.. 

 به همین راحتی می تونم یه شیطان مثل ساوانا رو ازبین ببرم !.... 

  

 نقطه ضعفش رو فهمیدم !... 



 به همین راحتی می تونم به شیطان مثل ساوانا رو از بین ببرم !.... 

  

  

 تا ساوانا کمی ایستاد ، من سریع حمله رو شروع کردم ! 

 درسته که تمرین نکرده بودم چطوری از شمشیر استفاده کنم ! 

 اما همون لحظه یه نیرویی باعث شد من بتونم قوی بشم !! 

  

با شمشیر ضرباتی رو بهش می زدم ، که صورتش خراش بر می 

 داشت ... 

 اما خیلی سریع ترمیم می شد !! 

  

فکر کنم حاال وقتش بود که اون معجون خون رو ، روی بدنش 

 بریزم !! 

  



کمی عقب تر رفتم یک دستم شمشیر بود ، با اون یکی دستم آروم 

 .. معجون خون رو ظاهر کردم پشتم قایم کردم .

  

همون لحظه چند ثانیه به رجینا زل زدم ، که اون هم آروم چشم 

 هایش بست باز کرد ... 

  

 یعنی موقع اش بود !! 

  

چشم هام بستم بعد از چند ثانیه باز کردم ، که احساس کردم رنگ 

 چشم هام ، عوض شد !! 

  

 مطمئن بودم رنگ چشم هام به رنگ خون بود ! 

 ودم !... شاید زیادی ترسناک شده ب

 اما من گفته بودم بخاطر نجات جون آیکان هر کاری می کنم !! 

 هر کاری ...! 



  

 یه دفعه بهش حمله کردم شمشیر رو ، روی بدنش محکم کشیدم 

  !... 

  

تا زخمش ترمیم شد چند قطره از معجون رو ، روی بدنش ریختم 

 که جیغ بلندی کشید !!  

  

ن خون آشام های سیاه هم جوری جیغش بلند بود ، که حتی او

 فرار کردن !! 

  

ما هم همگی کمی به سمت عقب رفتیم که یه دفعه ساوانا افتاد 

 زمین . 

  

 مامان سریع گفت ؛  

  



 باید از اینجا بریم بیرون !!  -

 هر لحظه ممکنه اینجا خراب بشه پس سریع بدوید !  

  



ه همگی حرفش رو تایید کردیم ، تا می خواستم بدوم یه دفع

ساوانا بلند شد با حرکت ناگهانی خودش به من رسوند ، تیکه تیکه 

 گفت ؛  

  

 اگ..ر قرا...ر با...شه من بم...یرم تن..ها نمی..میرم !!   -

 ( اگر قرار باشه من بمیرم تنها نمی میرم !! )  

  

 قهقهه ی شیطانی زد !  

همین طور بهت نگاهش می کردم که با صدای فریاد آیکان 

 اومدم !!  به خودم 

  

 وای نه آیکان !!!  

  



ساوانا می خواست با شمشیر قلبم رو در بیاره که آیکان خودش 

 به سمت من انداخت !!... 
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 اون لحظه بود که تبدیل به انسان شده بود ! .. 

شاید اون لحظه همه چیز فراموش کردم سریع کنارش زانو زدم 

 ...! 

  

اشک هایی که تو چشم هاش حلقه با نفس های به شمارش افتاده ، 

 زده بودند،  رد لب های به خون آغشتم رو گرفته بود !  

با حروفی شکسته و تک نفس هایی که به حنجرش امون نمیدادند 

 ، اسمم رو پشت سرهم صدا میزد. 

  



چشم های به خون نشستش پر از حرف هایی بودند که تو قلبش  

 !   دفن شده بودند ،  هیچ وقت گفته نشدند

 احساساتی که ابراز نشدند ، در قلبش کشته شدند.  

دستم رو به زیر گردنش امتداد دادم و با لرزش انگشت هام 

سرش رو از زمین سرد و خاکی بلند کردم و در آغوشم گرفتم. 

قطره های اشکم مثل بارون نم نم روی گونه های زخمیش غلت 

 میخوردند. 

  

استم این حقیقت تلخ رو باور کنم به تته پته افتاده بودم، نمی خو 

  !! 

  

چیزی که برای من نبود پس چرا از اول وارد زندگیم شده بود  

  ! 

 چرا زنده بودنم رو محتاج خودش کرده بود. 



  

 فقط تونستم به یه کلمه بسنده کنم :  

  

 چرا؟ -

  

دست های خونیش رو با زحمت بلند کرد و رو گونه هام فرود 

 نوازشم کرد گفت :  اومد. همینطور که

  

 چون تو باید زنده بمونی و زندگی کنی.  -

  

 با گریه گفتم ؛  

  

 پس تو چی؟ لعنتی زندگی ای که بدون تو باشه رو نمیخوام !!   -



  

 آندیا خوب گوش کن !   -

من زندگیم رو تو چشم های تو پیدا کردم. زندگی من زمانی معنا 

 پیدا کرد که تو توش پا گذاشتی.  

ن این فرصت رو دادی که برای یک بار هم که شده با یه تو به م

 حس واقعی زندگی کنم. حاال نوبت توعه که زندگی رو درک کنی. 

 نه نه نه لطفا این کارو نکن منو ترک نکن.   -

 اندیا میخوام بلند داد بزنم و به کل دنیا بگم که دوستت دارم.  -

 سرتو بیار جلو.  

  

بود و رد اشک های خشک شده با بغضی که راه گلوم رو بسته 

 روی صورتم، سرم رو خم کرد که در گوشم گفت : 

  



دوستت دارم کوچولوی خودم. اینو در گوشت گفتم چون تو  -

 دنیای من بودی !... 

  

 بعدش بزور لب هایش رو ، روی لب هام گذاشت آروم بوسید ... 

 بد از چند ثانیه حس کردم صدایی ازش نمیاد !  

  

 روی لب هایش برداشتم نگاهش کردم !  لب هام رو از

 نه ... 

 این امکان نداره .... 

 حتما یه شوخی جدیده !!  

 نه !!!!  

 آیکان من چشم هایش رو بسته بود به خواب عمیقی فرو رفته بود 

  !! 



 صورتش زیبا بود ... 

 خیلی .... 

  

 چرا ؟!  

د عشقم من عاشقش بودم ! برای اولین بار عاشق شدم حاال چرا بای

 از دست بدم ....!!  

  

یه دفعه خشمگین بلند شدم ، بدون توجه به قیافه های بهت بقیه به 

 سمت ساوانا حمله کردم !!  

  

اون قدر قدرتم زیاد شده بود که هلش می دادم اون هم پرت می 

 شد زمین !  

 دستم به سمتش گرفتم با فریاد گفتم ؛ 

  



 همین می خواستی اره ؟!!   -

 تی عشقم بمیره تو هم دلت خنک بشه !!  می خواس

 داغش به دلم گذاشتی !  

 به بدترین شکل ممکن مجازاتت میکنم !!  

 طوری که هزار بار آرزوی مرگ کنی !!  

  

شاید ساوانا هم از این قیافه ی ترسناکم بد جوری ترسیده بود ، که 

 گفت ؛  

  

 می.. خوای چیک..ار کن...ی ؟!   -

 ی ؟! )  ( می خوای چیکار کن

  

 پوزخندی زدم معجون خون داخل دستم ظاهر کردم ، گفتم ؛  



  

 کاری که صد بار آرزوی مرگ بکنی !!   -

  

 خیلی ریلکس در معجون باز کردم . 

 تا خواستم بریزم روی بدنش دستی جلوم رو گرفت !  

  

 دیدم رجینا سعی داره معجون ازم بگیره !  

  

 بهش ندم گفتم ؛  در حالی که تقال می کردم معجون 

  

 رجینا ! ازم فاصله بگیر !...  -

 بهت آسیب نمی خوام بزنم پس ولم کن !  

 ولت کنم با این معجون ساوانا رو بکشی عذابش بدی !  -



 درسته آدم بدیه ، اما نباید این کارو کنی !  

 قلب خودت سیاه میشه !.. 

 آیکان هیچ وقت این نمی خواست آندیا !... 

  

  

 ار داخل ذهنم اکو شد ؛  صداش چند ب

  

چرا یه حسی بهم  "آیکان هیچ وقت این نمی خواست آندیا !... "

 می گفت آیکان نمرده ! 

 آیکان من هیچ وقت تنهام نمی زاره ! 

 هیچ وقت ... 

  

 آروم برگشتم سمت رجینا، آروم گفتم ؛  



  



 رجینا ، من آیکان دوسش دارم ، عاشقشم !  

 من می دونم که زندس ! 

 لطفاً بیا کمکم کن بهش از این معجون ها بدیم زنده بشه !! 

 بعدش قول می دم با ساوانا کاری نداشته باشم قول میدم !! 

  

  

 شاید دیوونه شده بودم ! 

 رفتاری که داشتم اصال دست خودم نبود ...! 

  

 رجینا آروم همین طور که من می کشید سمت بقیه ، گفت ؛  

  

 الن حالت خوب نیست !  آندیا ! عزیزم تو ا -



یکم بخواب بعدا که بیدار شدی حرف می زنیم  

 باشه عزیزم ؟! 

در حالی که چشم هام بسته می شد ، آروم 

 تیکه  تیکه گفتم ؛  

  

 م..ن ا..ول با..ید آی..کان بیی...نم بع...دش  بخ...ابم ...  -

 ( من اول باید آیکان ببینم بعدش بخوابم ...)  

  

که بازوم رو گرفته بود ، با صدای لرزونی گفت رجینا در حالی 

 ؛  

  

 عزیزم تو بخواب بعدا آیکان هم می بینی !   -

  



 همین طور که چشم هام بسته می شد ، گفتم ؛  
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 قول می دی ؟!  

 قول می دم !   -

  

لحظه بعد دستی رو دیدم ، که من رو بغل کرد 

 ،  فهمیدم بابا بود!  

 م هام بسته شد بیهوش شدم ... همین طور خود به خود چش

  

 ( مامان آندیا)   "آبدیس"

  

  

 باورش برای هممون سخت بود !  



که آیکان مرده باشه ..! آندیای من دیوونه شده بود ، می خواست 

 ساوانا رو به بدترین شکل بکشه !!  

شاید من هم کسی که خیلی دوسش داشتم ، از دست می دادم 

 همین کارو می کردم !!  



 حتّّّّی بدترش ! 

  

آندیا بیهوش شده بود ، بغل آیتاش ( بابا آندیا )  

 بود . 

می دیدم چقدر داره عذاب می کشه ، که دخترمون رو تو این وضع 

 می بینه ! 

  

 تکلیفم معلوم بود ، می دونستم باید با ساوانا چیکار کنم !  

  

به سمت ساوانایی که از شدت ضعفش روی زانوهایش خم شده 

 د ، رفتم . بو

  

 روی دو زانوهایم نشستم . 



 آروم چونه اش رو باال آوردم لب زدم ؛  

  

 تو نباید این کارو می کردی ساوانا !  

 فکر می کردم با مادرت فرق داری ، اما تو هم مثل مادرتی ! 

  

  

 یه دفعه دستم رو ، داخل قلبش کردم اون رو بیرون آوردم !  

 م می کرد  !! با چشم های گرد داشت نگاه

  

در حالی که قلبش رو داخل دستم فشار  

 می دادم ، ادامه دادم ؛  

  

 تو نباید به دختر من آسیب می زدی !  -



 همون طور آیکان !!  

 اما این کارو کردی حاال باید کشته بشی !! 

حتّّّّی اگر من تو رو هم ولت کنم ، باز معلوم نیست می خوای چه 

 غلطی کنی !!  

 بمیری ! ...  پس بهتره

  

  

 قلبش داخل دستم پودر کردم ... 

 با پودر کردن قلبش ساوانا هم پودر شد !! 

  

 به همین راحتی ... شاید نقطه ضعفش قلبش بود !  

 اگر زود تر می فهمیدیم شاید این اتفاق پیش نمیومد !! 

  



 حاال باید با پورتال همگی بر می گشتیم خونه ! 

ل استفاده نکردم ، شاید بخوام همه رو ببرم خیلی وقت بود از پورتا

 انرژی زیادی ازم می بره !  

 اما ارزشش رو داره !!  

  

  



 دنیس ، آریانا آیکان بلند کردن . 

من هم چشم هام رو بستم ، تمرکز کردم ، که پورتالی رو بتونم باز 

 کنم ... 

  

 یه دفعه برفین گفت ؛  

  

 آفرین آبدیس تونستی !   -

 یایید بریم خونه ! حاال ب

  

 همگی رفتند داخل پورتال ، من هم رفتم که بسته شد ... 

  

  

  



  "آندیا"

  

 با صدای پرنده ها چشم هام رو باز کردم . 

نور چشم هام رو اذیت می کرد ، چند ثانیه گذشت که دیدََم بهتر 

 شد ! 

  

 یه دفعه با بهت به اتاقم نگاه کردم ! 

 کردم !!...  من داخل اتاقم چیکار می

 یه دفعه با بهت به اتاقم نگاه کردم !  

 من داخل اتاقم چیکار می کردم !!... 

  

پتو رو از بدنم کنار کشیدم بلند شدم ، که یهو سرگیجه بدی اومد 

 سراغم !  

 اما اهمیتی ندادم !.. 



  

خیلی سریع بدون توجه به این که دارم میوفتم از پله ها پایین رفتم 

 آروم نشستند سکوت کردند .  ، دیدم بقیه

  

 رفتم سمت رجینا بی حال گفتم ؛  

  

 آیکان کجاست ؟!   -

 یه دفعه سر همشون برگشت طرف من !  

  

 اما من بی توجه به اونا فقط به رجینا نگاه کردم !!  

 دعا می کردم اون فکری که داخل سََرمه اشتباه باشه !! 

  

 !! جوابم همون سکوت وحشناک عذاب آور بود 

  



 یه دفعه کنترلم رو از دست دادم جیغ زدم ؛  

  

 تو به من دروغ گفتی ارهـــ ؟!!  -

به من گفتی اگر یکم استراحت کنی ، آیکان  

 می تونی ببینیــــ !! 

 حاال کجاست آیکان پس ؟!  

 بگید دیگه با شمامــــ  !!  

  

 اما بازم جوابم  سکوت بود.  

تا می خواستم به اتاقم بدوم، یه نمیدونستم چی بگم به خاطر همین 

 دفعه مامان گفت؛   

  

 آندیا می دونم سخته، ولی باید حقیقت بپذیری !!   -

  



 با گریه گفتم؛   

  

 حقیقت چیه؟!    -

 حقیقت اینه که آیکان مرده !!  -

  

 دیگه صدام هیچی رو نشنید...  

 احساس می کردم قلبمم نمی زنه !!  

  

 لبخند تلخی زدم...  

 س من هم دارم می میرمــ!  خوبه پ

 فرقی با مرده  ندارمـ...  

 صدای هیچکس نمی شنیدم...  

 هیچکس... 

  



 تا اینکه یه دفعه....  

 صدای هیچکس نمی شنیدم ... 

 هیچکس ..  



تا اینکه یه دفعه یه چیز محکمی به صورتم خورد ، تازه تونستم 

 نفس های عمیقی بکشََم !!  

  

فین قفسه سینم رو ماساژ  همین طور که خاله بر

 می داد ، روبه مامان غرید ؛  

  

 آبدیس برای چی این طوری بهش گفتی ؟!   -

نمی دونی یه موقع هم خودش هم اون بچه ی بیچاره که داخل 

 شکمشه یه چیزیشون میشه !! 

  

 با صدایی که بزور ازم میومد گفتم ؛  

  

 چیـــ؟  -
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رف بازوم گرفتند ، کمکم کردن دنیس و آریانا اومدن سمتم دو ط

 بشینم . 

 این دفعه بابا ، با تمام آرامشی که داشت گفت ؛  

  

 ببین آندیا ،تو االن نزدیک سه هفته است ، که بیهوشی .  -

 ماه هم تازه خبر دار شدیم همین چند روز پیش !  

 اون هم رجینا کمکمون کرد بهمون گفت !!  

باشی که آیکان ازت گرفت ،  حاال تو باید از خداوند سپاس گذار

 اما بجاش یه بچه بهت داد !! 

  

با حرفی که پدر زد ، دلم ضعف رفت ، برای اینکه یه دختر یا پسر 

 داشته باشم !  

 امید وارم اگر دختر شد یا پسر قیافه اش به آیکانم بره !! 

 اون موقع است که دیگه هیچ غمی ندارم ..! 



  

ور دستم روی شکمم بود نوازش با تصمیمی که گرفتم ، همین ط

 می کردم ، لب زدم ؛  

  

 من این بچه رو به دنیا میارم !!  -

  

بعد از این حرفم همگی خوشحال شدند ، یکی یکی اومدن سمتم 

 بغلم کردن . 

  

درسته کمی خوشحال شدم ، اما دلم می خواست که آیکان هم بود 

 پیشم !! 

  

 ع شد ! با یاد آوردی آیکان اشک تو چشم هام جم

  



 یه قطره اشک ریخت روی صورتم !  

 همین طور با خودم کلنجار می رفتم ، که دستی روی دستم نشست 

  ! 

  

سرم بلند کردم به رجینا که داره به روبه نگاه می کنه نگاه کردم 

 ... 

  

 همین طور بینمون سکوت بود ، که رجینا شکست . 

 با گریه کردن چیزی حل نمیشه !   -

 خالی میشم !!   اما حداقل -

 می دونم چقدر از دست دادنش می تونه برات سخت باشه !!   -

خب منم مثل تو کسی که دوسش داشته ام رو از دست دادم با کمی 

 تفاوت بیشتر ... 

  



  

 آب بینی ام رو کشیدم باال ، آروم گفتم ؛  

  

 چطوری تونستی کنار بیای با این قضیه ؟!   -

 نتونستم با این قضیه کنار بیام ! راستش رو بگم ، من هیچ وقت  -

دارم تظاهر می کنم که مشکلی نیست ، اما خیلی مشکل هست 

 خیلی !! 

  

 آروم با تردید دستم رو ، روی دستش گذاشتم لب زدم ؛  

  

 متاسفم !   -

  

 جوابم تنها لبخند غمگینی بود که زد ... 



  

 دلم نمی خواست رجینا ناراحت باشه !!  

  

رو راست می گفت ، اینکه کسی رو بخوای شاید این حرفش 

 فراموش کنی خیلی سخته !!  

نمی تونی فراموش کنی ، فقط گوشه ی ذهنت می مونه برای 

 همیشه !! 

  

 نمی دونستم آینده ام چی میشه ، با این بچم ! 

 حداقل دلم می خواست بتونم مادر خوبی براش باشم !!... 

  

 درش خالی بمونه ... مادری باشم که ، نزارم حتّّّّی جای پ

 هم پدر باشم براش ، هم مادر ... 



  

 با لبخند محوی دستم آزادم رو ، روی شکمم گذاشتم لب زدم ؛  

  

 دوست دارم کوچولوی شیرینم !!  -

  

 با لبخند بیشتری برگشتم روبه رجینا ادامه دادم ؛  

 همه ی حرفات درسته رجینا !   -

م گوشه ی ذهنم همیشه من آیکان هیچ وقت نمی تونم فراموش کن

 باقی میمونه !! 

اما می خوام از این به بعد فقط فکر بچه ای که به دنیا میاد باشم 

 ...!! 

  

 اون هم لبخندی زد گفت ؛  



  

 خوشحالم که عاقل شدی بچه !   -

  

 با اعتراض گفتم ؛  

  

 من کجام بچه ای ؟!   -

 خوبه مادر شدم ، بازم بهم میگی بچه ایش !  

  

 ند بود که بقیه هم شنیدن ، آروم زدن ریز خنده !! حرفم بل

 خوبه که خانواده ای رو دارم که سر خوش می خندند !  

 بدون هیچ غمی ... 

  



خوبه که خانواده ای رو دارم ، که سر خوش  

 می خندند !  

 بدون هیچ غمی ... 

  

 لبخند محوی زدم ، یه دفعه یاد موضوعی افتادم روبه بقیه گفتم ؛  

  

 ا ساوانا چیکار کردید ؟!  ب -

  

 این دفعه عمو آیتکین جواب داد گفت ؛  

  

خب وقتی تو بیهوش شدی ، مادرت هم قلب اون دختره رو در  -

 آورد پودر کرد ! 

  



 بعد با کمی شوخی ادامه داد ؛  

  

 یعنی تا حاال آبدیس این طوری ندیده بودما !  -

رد که اصال یه جوری قلبش در آورد جلوی هممون زد داغونش ک

 خیلی تعجب کردم !! 

  

 با این حرفی که عمو آیتکین زد ، نمی دونستم بخندم یا گریه کنم 

  !.. 

  

 با هیجان برگشتم روبه مامان گفتم ؛  

  

 مامان ، عمو آیتکین راست میگه ؟!   -

مامان یه چشم غره جانانه به عمو آیتکین و بابا رفت ، بعدش 

 برگشت سمت من گفت ؛  



  

 ابا اینطوریام که آیتکین میگه نیست !  نه ب -

 نمی دونم چیشد ..  

فقط اون لحظه خیلی خشمگین شدم کنترلم از دست دادم دختره 

 رو کُشُتم !!  

 اما اصال دلم براش نسوخت چون حقش بود !  

  

  

 اوهومی گفتم سکوت کردم ... 

  

چند دقیقه ای گذشت ، که مامان و خاله برفین بلند شدن به 

 زخونه رفتند . آشپ



 مامان برگشت طرف من گفت ؛  

  

 دخترم چی هوس کردی برات بپزم ؟!   -

 اومم خب چیزی میل ندارم .  -

مگه میشه ؟! واال من تو رو حامله بودم ، خیلی چیزا دلم می  -

 خواست !  

 خب مگه دست منه مامان ، میل ندارم چیزی بخورم !   -

 اگر چیزی بخورم میارم باال !.. 

  

 با غر غر برگشت رفت ، طرف آشپزخونه گفت ؛   مامان

  

 اه اه ! دخترم دخترای سرزمین ما !   -

  

 با کمی خنده گفتم ؛  
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 اوم مامان این از کجات در آوردی ؟!   -

 هیچی نگو ها ! یه چیزی میاد تو سرت !   -

 اوه غلط کردم ببخشید !   -

  

 با یاد آوری آیکان لبخندم پر کشید ! 

 خواست االن اینجا بود تا بغلش می کردم !   چقدر دلم می

من به غذا احتیاج نداشتم ، به آیکان احتیاج داشتم ، نه فقط من 

 بلکه بچمون هم احتیاج داشت بهش !... 

 من به غذا احتیاج نداشتم ، به آیکان احتیاج داشتم ..  

 یعنی االنم دارم ! نه فقط من بلکه بچمون هم احتیاج داشت بهش 

 ...! 

  

 بغضم بیشتر شد ، قطره اشکی روی گونم فرود اومد ... 



یه دفعه دیدم ، آریانا و دنیس نزدیکم شدن ، که سریع اشکم رو 

 پاک کردم لبخند مصنوعی زدم . 

دنیس سریع نشست پیشم دستش رو انداخت روی شونم ، گفت 

 ؛  

  

 احوال مادر بچمون چطوره ؟!   -

  

 با حرص نگاهش کردم گفتم ؛  

  

 ن ، این بچه ی توئه ؟!  اال -

 خب بزار فکر کنم اوم نه ..!   -

  

 بعد لبخند ملیحی زد . 

  



 برگشتم سمت آریانا گفتم ؛  

  

آریانا جونم تا چند ثانیه ی دیگه این دنیس کنارم باشه از وسط  -

 نصفش می کنم !!  

 خوردش می کنم !!  

 اومم تمام !!... 

  

چی بلند شد به طرف عمو به یه ثانیه نکشید ، خودش سریع مثل 

 آیتکین دویید !  

  

 سریع نشست بغل عمو آیتکین با حالت مسخره ای گفت ؛  

  

آه عشقم مرا نجات بده از دست این ... عام این آهان !! موجود  -

 زشت !.. 



  

بعد دستش رو ، روی شونش انداخت با حالت گریه ادامه داد ؛  

 این کار رو برایم می کنی ، عشقم ؟!   -

 اره عشقم ، فقط وایسا من یه عشقمی به تو نشون بدم !   -

  

 این رو خاله برفین گفت !!  

 دنیس تا این رو شنید بلند شد سریع به سمت اتاق دوید گفت ؛  

  

 ای نفرین بر شما بی تربیت ها !!  -

  

تا می خواست کفش خاله برفین بهش بخوره سریع در رو بست 

  !! 

  



، که نتونستم جلوی خندیدنم رو بگیرم  انقدر صحنه ی جذابی بود

  ! 

شاید اولین بار بود بعد از یک ماه این 

 طور  می خندیدم !  

  

همه که از از خندیدنم محو شده بودن ، همین طور با بهت نگاهم 

 می کردن !  

  

حتّّّّی اون دنیس گور به گور شده هم از اتاق بیرون اومده بود محو 

 خنده ی من شده بود !  

غ نمی گفتم اگر همشون انقدر دهنشون باز بود ، که نزدیک درو

 بود مگس بره داخل دهنشون !!  

  

 آروم سرفه الکی کردم که صدام صاف بشه . 

 بعد آروم گفتم ؛  



  

 دهنتون رو ببندید مگس می ره داخل ! ..  -

  

 بعد از این حرفم همشون با خوشی زدن زیر خنده !  

 منم آروم لبخندی زدم . 

قدر خوبه که یه خانواده شاد دارم ، همه جوره حمایتم می کنند ، چ

 نمی زارن غمی داخل دلم بمونه ...!  

  

  

  

 ( راوی ) 

  

  



آندیا تازه به خودش اومده بود ، سعی داشت وقتش رو با خانواده 

 اش بگذرونه . 

 روحیه اش کم کم داشت بر می گشت !  

  

  

ب باشه هم بد رو بشنوه چی در اما اگر یه خبر ناگوار که هم خو

 انتظار خودش ، بچه اش میشهــ ؟!  

 باید دید در آینده کی رو می بینهــ ؟!  

 که خیلی خطرناک تر هم هستـــ ... 

اما اگر یه خبر ناگوار که هم خوب باشه هم بد رو بشنوه چی در 

 انتظار خودش ، بچه اش میشهــ ؟!  

 ـ ؟!  باید دید در آینده کی رو می بینهـ

 که خیلی خطرناک تر هم هستـــ ... 

  



  

  

 (آندیا)  

  

  

 امروز قرار شد ، بریم بیرون از جنگل بگردیم . 

من که اصالً نمی خواستم بیام ، با زور ، کتک بقیه بلند شدم ، که 

 حاضر بشم . 

 پوف ، حاال خوبه من خوشم نمیاد ، اینا هی اصرار می کنن !  

 اه .. 

و شونه می زدم ، که نگاهم به قاب عکس روی میز داشتم موهام ر

 افتاد !  

  

 شونه از دستم پرت شد ، پایین که صدای بدی داد !  



 همگی با این صدا اومدن باال ... 

 هی صدام می زدند ؛ آندیا حالت خوبه ؟!  

 اما من فقط نگاهم به قاب عکسی که روی میز قرار داشت افتاد !! 

  

 یعنی ممکنه ...!  

 د از چند ماه ، ! نهـــ ب

  

  

انقدر نگاهم روی اون قاب عکس سنگینی می کرد ، که بقیه هم 

 سکوت کردن رد نگاهم رو گرفتند !  

 رجینا با بهت به اون قاب عکس نگاهی کرد گفت ؛  

  

 امکان نداره ؟!  -

  



 با صدایی که از ته چاه در میومد گفتم ؛  

  

 حا..ال ک..ه امک..ان دا..ره !!   -

 (حاال که امکان داره !!) 

  

 مامان نگاهی به رجینا انداخت گفت ؛  

  

 این دقیقا معنیش چی می تونه باشه ساوانا ؟!   -

 یعنی ما یه خطر بزرگ دیگه ای در پیش داریم ؟!  



 رجینا در حالی که نگاهش روی اون قاب عکس بود لب زد ؛  

  

 شاید !  -

  پس باید از بچه ، آندیا مراقبت کنیم !  -

 درسته ؟!  

 اره درسته ! هر اتفاقی ممکنه پیش بیاد ، پس باید آماده باشیم !   -

  

 رجینا نگاهی به من انداخت ادامه داد ؛  

  

آندیا تو االن خیلی ضعف کردی ، مجبورم از خون خودم چند  -

 قطره بدم تا انرژی بگیری !  

  

 با تصور اینکه خون بخورم صورتم جمع شد ! 
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 نگاهی بهش انداختم گفتم ؛  با چندش 

  

 من اون خون نمی خورم !   -

 حالم هم خوبه !  

 نه باید بخوری ! لجبازی نکن ...  -

 شده دستت می گیریم بزور خون بخوری !  

 پس لجبازی رو کنار بزار که من از تو بدترم !  

  

 با یاد آوری ماجرایی ، همین طور که به رجینا نگاه کردم ، گفتم ؛  

  

 ... امم بعدش قول می دی اون موضوع رو بگی ؟!   بعدش -

  

 رجینا که منظورم رو خوب فهمیده بود ، با تردید لب زد ؛  



  

 قول می دم !   -

 رجینا که منظورم رو خوب فهمیده بود ، با تردید لب زد ؛  

  

 قول می دم !   -

  

بعد از این حرفش با ناخون تیزی که داشت ، کمی از مچش رو 

 رفت جلوی من !  خراش داد گ

  

 با چندش نگاهی انداختم . 

 چشم هام بستم کمی خونش رو خوردم . 

 تا دستش رو کشید عقب اوق زدم ! 

  

 رجینا نگران گفت ؛  



  

آندیا ، بهتره اوق نزنی چون اگر بیاری باال هم حال خودت بد  -

 میشه هم بچه !!  

  

 لب هام بهم دوختم سکوت کردم . 

 ز اون مزه خون لعنتی بهم می خورد !  گر چند حالم داشت ا

  

 چند دقیقه گذشت ، که حالم بهتر شد . 

 روبه رجینا لب زدم ؛  

  

 بهتره اون قضیه رو تعریف کنی !   -

  

 مامان ، بابا هم زمان گفتن ؛  



  

 چه قضیه ای ؟!   -

  

 با کالفگی گفتم ؛  

  

 قضیه اون قاب عکس ؟!   -

اتاق من ! در صورتی که من کی جرعت کرده این قاب عکس بزاره 

 تا حاال با آیکان هیچ عکسی نداشتم !!  

این معنی می تونه داشته باشه که آیکان زندس ! اما این که حالش 

 خوبه ، کجاس نمی دونیم ؟!  

  

 برگشتم روبه بقیه ادامه دادم ؛  

  



این که االن فهمیدم آیکان زندست خیلی خوشحالم ! اما مسئله  -

 می کنه !  ای من رو اذیت 

  

 آریانا اومد پیشم نشست بغلم کرد گفت ؛  

  

 چه مسئله ای آندیا ؟! به ما بگو ...  -

 اینکه آیکان اگر توی خطر افتاده باشه چی ؟!   -

 اون وقت من چیکار کنم ؟ 

  

 خاله برفین دستم رو گرفت جدی اما مهربونیت خاصی گفت ؛ 

  

 آندیا تو می تونی آیکان نجات بدی !!   -



طور که دفعه ی قبل نجاتش دادی این دفعه هم می تونی  همون

  ! 

دفعه ی پیش اون هم تو رو نجات داد ، حاال تو با این قدرتی که 

 داری می تونی آیکان رو نجات بدی ! ... 

 ما هم کمکت می کنیم !! 

  

 لبخند محوی روی صورتم نشست !  

 خیلی خوشحال بودم ، از اینکه آیکان زندست ... 

کر نکنم این دردسرهایی که من دارم بزارن خوشحال باشم اما ف

 ... لبخند محوی روی صورتم نشست ! 

 خیلی خوشحال بودم ، از اینکه آیکان زندست ... 

اما فکر نکنم این دردسرهایی که من دارم بزارن خوشحال باشم 

 ... 

  

 با این فکر پوفی کشیدم ... 



  

 با صدای بابا از فکر بیرون اومدم ؛  

  

 چیزی شده آندیا ؟!   -

 امم ... نه چیزی نشده !   -

 باشه عزیزم . ما می ریم بیرون تو هم یکم استراحت کن !   -

 اما بابا ... روزتون بخاطر من خراب شد !   -

  

همه لبخندی زدن رفتند بیرون ، بابا جلوتر اومد دستش رو ، روی 

 بازوم گذاشت که دراز بکشم ... 

 و آروم بوسید . اومد جلوتر ، پیشونیم ر

 همون جا لب زد ؛  

  



عزیزم تو برای همه ی ما مهمی ! نه تنها تو بلکه این وروجک هم  -

 مهمه !  

 پس باید از هر دوتون محافظت کنیم تا آیکان پیدا بشه !  

 ممنونم بابا !   -

  

 بابا با خنده گفت ؛ 

  

 بخاطر چی تشکر میکنی ؟!   -

  

 نفس عمیقی کشیدم گفتم ؛  

 همه چیز !  بخاطر  -

 من هم از تو ممنونم که اینقدر قوی هستی !  -

  

 همون طور که به خواب می رفتم آروم بی حال گفتم ؛  



  

 دوست دارم بابا !   -

 من هم همین طور دخترم ...  -

  

بعد از حرف بابا دیگه چیزی نشنیدم ، به خواب عمیقی فرو رفتم ، 

اده بود ، به خواب که فکر کنم اثر اون خونی که رجینا به خوردم د

 طوالنی فرو رفتم ... 

  

  

 چشم هام باز کردم ، به روبه روم خیره شدم !  

 من ...کجا بودم ؟  

  

سرم چرخوندم که با دیدن چیزی که دیدم کنترلم رو از دست 

 دادم جیغ بلندی کشیدمـــ !!! 



  

  

 با دستی که من رو تکون داد سریع بلند شدم، جیغ کشیدمـــ ؛  

  

 ـــــ !! نه -

 با دستی که من رو تکون داد سریع بلند شدم ، جیغ کشیدمــ ؛  

  

 نهـــ !!   -

  

چشم هام که باز شد ، مامان رو دیدم که دستش رو ، روی بازوم 

 گذاشته تکونم می ده با نگرانی می گه چی شده ؟!!  



 آندیا عزیزم چی شده ؟! بهم بگو چه خوابی دیدی ؟   -

  

 ل نگاهش می کردم ، تیکه تیکه گفتم ؛  همین طور که بی حا

  

ما...مان ، من یه هیو..ال دی..دم که قیا...فش خی..لیــ  -

 وحش..ناک بو...د !!  

 ( مامان من یه هیوال دیدم که قیافش خیلیــ وحشتناک بود !!)  

  

 هیس عزیزم نترس . تموم شد !   -

 بگیر بخواب عزیزم بخواب !! 

 ..ابم !! می..ترسم !  ن..ه من ...نمی...تونم بخو. -

 ( نه من نمی تونم بخوابم !! می ترسم ! )  

  

 باشه عزیزم یه لحظه وایسا االن بر می گردم !   -
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 ( آبدیس )  

  

  

 به آندیا گفتم االن بر می گردم !  

 سریع ار اتاقش بیرون رفتم رجینا رو صدا زدم ؛  

  

 رجینا ! کجایی بیا سریع باال !   -

 ده ؟!  اومدم چی ش -

  

 با نگرانی نگاهش کردم گفتم ؛  

  

 از چیزی که می ترسیدیم سرمون اومد !   -



 آندیا خواب وحشتناکی دیده !  

درست نتونست توضیح بده ، اما این طور که فهمیدم یه موجود 

 ماورایی ترسناک بوده !  

 االنم از ترس خوابش نمی بره !  

 چیکار کنیم ؟!  

  

 ولی خونسرد گفت ؛  رجینا با کمی نگرانی 

  

 آبدیس آروم باش !   -

 برو به برفین بگو یه معجون خواب آور بهش بده ..!  

 یا اصال خودم بهش میگم !  

 خودت هم بعدش بیا داخل سالن پایین !  

 من اون جا رو ساختم که صحبت کنیم !  

 به برفین هم می گم بیاد تو ام سریع بیا !  



  

 برفین بیاد !   باشه ای گفتم ، منتظر شدم

 چند دقیقه گذشت ، که باالخره اومد . 

 معجونی داخل دستش بود . 

 انگار که قضیه رو فهمیده بود ، سوالی نمی کرد !  

  

 بعد از پنج دقیقه ، اومد بیرون گفت ؛  

  

 باالخره معجون خورد ، خوابش برد !  -

 پوف ، براش اون معجون ضرر نداره که ؟   -

 ی معجون های من ضرری نداره !  آبدیس تو که می دون -

 اره ببخشید ! این روزا اصال حالم خوب نیست ! ...  -



دلم برای آندیا می سوزه ... دلم برای بچه اش می سوزه ، ولی کاری 

 هم از دستم بر نمیاد !  

  

 برفین دستم گرفت آروم گفت ؛  

  

 آبدیس ما یه بار تونستیم حلش کنیم ، بازم می تونیم !!   -

  

 ین دستم گرفت آروم گفت ؛  برف

  

 آبدیس ما یه بار تونستیم حلش کنیم ، بازم می تونیم !!   -

 می دونم برفین ! اما واقعا نگرانم برای آندیا ..!   -

 حتّّّّی برای خودمون هم نگرانم !  

 نمی دونم چی به سرمون میاد !!  

  



  

برفین همون طور که دستم رو گرفته بود حرکت می کرد گفت ؛  

 جواب این سواالت رو قراره رجینا بده !   -

 پس زود باش بریم سالن پایین ! 

  

 با غر غر لب زدم ؛  

  

 این رجینا هم خونه ی من کرده انبار مخفی !   -

 انگار نه انگار که اینجا خونه است !!  

 خیلی خوب بابا ، تو بیا بعدا تالفی می کنی !   -

  

ت کرده بود ، همگی نشسته رفتیم داخل سالن پایینی که رجینا درس

 بودند ؛ منتظر ما بودند . 



  

 تا نشستیم ، آیتاش گفت ؛  

  

 آبدیس ، آندیا چطوره ؟!   -

 حالش خوبه دیگه ؟!  

 اره عزیزم خوبه . نگران نباش !   -

  

  

بعد از این حرفم چند دقیقه سکوت شد ، که رجینا یهو شروع کرد 

 به حرف زدن ؛  

  

 ه چه اتفاقی برای آندیا میوفته !  من می دونم دقیقا دار -

 متنها نمی تونم بگم دقیقا اون اتفاق میوفته !  

 باید از آندیا و بچه اش مراقبت زیادی بکنیم !  



  

  

 کمی مکث کرد ادامه داد ؛  

  

آیکان زندست ! اما فکر نمی کنم ، آیکان بخواد بیاد اینجا برای  -

 آندیا ! و...  

  

  

 رجینا گفت ؛  آریانا پرید وسط حرف

  

 یه سوال می مونه ، اینم اینکه آیکان چطوری زندست ؟!   -

 درسته این سوالی که خودم هم هنوز به جوابش نرسیدم !   -

 اما احتمال داره یه نفر کمکش کرده باشه !  



 اونم از طریق جادو ، زنده اش کرده !  

  

 با بهت به رجینا کردم گفتم ؛  

  

 ه همین طوری نجاتش نداده !  پس اون کسی که نجاتش داد -

 همه می دونن که جادو بهایی داره ! 

 هر جادویی که باشه ! 

  

 رجینا هم با بهت نگاهمون کرد ، گفت ؛  

  

 آیکان بر می گرده ! اما نه برای آندیا ..!   -

 برای انتقام !!  

  

 رجینا هم با بهت نگاهمون کرد ، گفت ؛  



  

 ی آندیا ...!  آیکان بر می گرده ! اما نه برا -

 برای انتقام !!  

  

  

  

 ( آندیا )

  

  

 وقتی خاله برفین اون معجون بزور بهم داد ، بازم نخوردمش !  

 وقتی که رفت بیرون ، سریع تفش کردم بیرون !  

 اصال معجون خواب آور دوست نداشتم !  

  



 می دونستم بقیه دارن یه چیزی رو ازم مخفی می کنند !  

اهاشون به طرف سالن پایین حرکت کردم ، اما به بخاطر همین ب

 صورت نامرئی شدن که من رو نبینن !  

  

  

 وقتی رجینا گفت ؛ آیکان بر می گرده خوشحال شدم ،... 

اما خوشحالیم زیاد دوون نیورد که ، رجینا گفت ؛ آیکان برای 

 انتقام بر میگرده !!  



  

ه نگاه تعجب بقیه توجه اینقدر حالم بد شده بود ، که بدون اینکه ب

 کنم ظاهر شدم به سمت رجینا حرکت کردم . 

  

 سریع بهش نگاه کردم ، گفتم ؛  

  

 واقعا آیکان می خواد برای انتقام از من بر گردهــــ !!   -

 متاسفانه اره ! اما این فقط یه حدسهــ ...  -

  

 بدون توجه به بقیه شروع کردم بلند حرف زدن با خودم ؛  

  

نــ من رو دوست دارهــ !! هیچ وقت از من انتقامــ نمی نه آیکا -

 گیرهــ !  

اون عاشقمهــ ! اون هم من رو دوست دارهـــ هم بچش رو مگه 

 نهـــ ؟!  
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 بهم بگید چرا !!! 

  

 همون طور با زجه روی زمین نشستم ، که اشک هام دوباره ریختند 

 ...! 

  

 مامان من رو بغل کرد گفت ؛  

  

 وم باش دختر قشنگم ! هیس آر -

مطمئن باش آیکان هم تو رو دوست داره خب ، پس گریه نکن 

 قشنگم هیس آروم ... 

  

 همین طور با حرف هایش آرومم می کرد ، که یهو رجینا گفت ؛  

  



 می تونیم بفهمیم آیکان کجاست ، تا بریم دنبالش !!   -

 نظرتون ؟!  

 همگی موافقت کردن !  

  

ف هایش آرومم می کرد ، که یهو رجینا گفت همین طور که با حر

 ؛  

  

 می تونیم بفهمیم آیکان کجاست ، تا بریم دنبالش !!  -

 نظرتون ؟!  

 همگی موافقت کردن !  

  

 تا اینکه یه دفعه گوی سرنوشت دست رجینا ظاهر شد ! 

  

 با بهت به رجینا نگاه کردم گفتم ؛  



  

 رجینا ... تو که نمی خوای من ...  -

 یقا همین رو می خوام ! چرا دق -

 تو باید دستت رو ببری کمی از خونت بریزی روی گوی !  

 اون وقت ، اون گوی هم می تونه به ما بگه آیکان کجاست !  

 یاال منتظر چی هستی آندیا ؟!  

 هاا ... هیچی ! اومدم .  -

  

 از بغل مامان جدا شدم ، سمت رجینا ایستادم ... 

   رجینا خنجری بهم داد گفت ؛

  

با همین کمی از انگشت دستت رو ببر ، بعدش کمی از خونت رو  -

 بریز داخل گوی فهمیدی ؟! 



 اره ... فهمیدم !   -

 خوبه حاال شروع کن ؛ تو می تونی !   -

  

 رجینا کمی عقب تر وایساد پیش بقیه ؛  

 من هم با خنجر کمی از انگشتم رو بریدم روی گوی ریختم ؛ .... 

  

 کرد به خاموش روشن شدن !  یه دفعه گوی شروع 

ناگهان باد خیلی شدیدی وزید ، که به سختی روی زمین ایستاده 

 بودم !! 

  

 چند ثانیه بد نور شدیدی روشن شد ، صدایی که بهم گفت ؛  

  

 آندیا ، از من چی میخوای که احضارم کردی ؟!   -

  



  

 سرم بلند کردم به گوی نگاه کردم ... 

 نوشت بود . تصویر مردی داخل گوی سر

  

 کمی م ِن م ِن کردم ، گفتم ؛  

  

 امم.. من خب .. چطوری بگم ... !   -

می خواستم بهتون بگم ، که ... لطفاً جایی که آیکان هست رو 

 نشون بدید !! 

 می خوام ببینم حالش خوبه ؟!  

 لطفاً !! 

 باشه آندیا بهت نشون میدم !   -

 ه !  حتماً می دونی که هر جادویی یه بهایی دار



 پس من هم یکی از قدرت هات رو ازت می گیرم ! 

  

 یه دفعه مامان من رو کنی عقب فرستاد ، روبه اون گوی غرید ؛  

  

 هی پیرمرد ! فکر نکن می زارم دخترم رو بازی بدی !!   -

 قبال همین رو به من گفته بودی ولی ، حرفت درست نبود ! 

یم تو داخلش بعدشم ما که دفعه ی قبل گوی رو ، روشن کرد

 نبودی ؟! 

 پس حاال فکر این که بخوای ما رو دور بزنی رو از سرت بیرون کن 

 !! 

  

 کمی مکث کرد ادامه داد ؛  

  

 حاال تو گوی سرنوشت ! باید جای آیکان رو به ما نجات بدی !   -



 منتظریم !... 

  

یه دفعه اون تصویر مَرده ناپدید شد ، بجاش تصویر آیکان نشون 

 ..!! داد که .

باورم نمی شد ! آیکان من داشت با چند تا دختر پسر می خندید 

  ! 

 از ته دل !  

 اون آیکان من نیست !! مطمئنم !... 

 آیکان باید میومد دنبال من ! نه اینکه با چند نفر بخنده ! 

  

 با سردی تمام به گوی سرنوشت خیره شدم لب زدم ؛  

  

 جاش رو بهم نشون بده !!  -



  

 ا نگرانی اومد پیشم گفت ؛  آریانا ب

  

 آندیا تو مطمئنی ؟! ا...  -

  

 با صدایی که می لرزید لب زدم ؛  

  

 مطمئنم ! هیچ وقت انقدر مطمئن نبودم ...  -

 باشه عزیزم آروم باش !  -

 من آرومم ... خیلی آرومم ؛   -

  

  

 برگشتم روبه بقیه ادامه دادم ؛  

  



 د !  تا اینجا از همتون ممنونم که کمکم کردی -

 می دونم سختتون ، بخاطر همین خودم می رم تا پیداش کنم !  

 شما همین جا بمونید !  

  

 بابا اومد پیشم محکم جدی گفت ؛  

  

آندیا ! ما هیچ وقت تو رو تنها نمی زاریم ، حتّّّّی اگر خودت  -

 بخوای فهمیدی ؟!  

 بله بابا !   -

ره بریم به آفرین حاال اون گوی جاش رو به ما نشون بده که قرا -

 یه ماموریت بزرگ !  

  

 گوی خاموش روشن شد ، صدایی از داخلش بیرون اومد ؛  



  

ای فرزندانم ، شما باید به سرزمین خون آشام ها بروید آنجا می  -

 توانید آیکان را پیدا کنید !!  

 به امید پیروزیتون فرزندانم !... 

  

 وش شد !! یه دفعه هم صدای اون مََرد ، هم روشنایی گوی خام

  

 همگی با بهت بهم نگاه کردیم گفتیم ؛  

  

 سرزمینـــ خونــ آشامــ هـا ؟!!  -

  

 باورم نمی شد ، آیکان داخل سرزمین خون آشام ها باشه !  

 اونجا خطرناک ترین سرزمین !... 

  



  

 رجینا یه دفعه گفت ؛  

  

 خب مثل اینکه راه طوالنی در پیش داریم !   -

 ل بگیریم !  پس مجبوریم پورتا

  

 ( پورتال به معنای انتقال دهنده ) 

  

 همگی موافقت کردیم . 

 رجینا روبه من گفت ؛  

  

 آندیا من تنهایی نمی تونم پورتال بگیرم ، باید کمکم کنی !   -

 باشه ای گفتم ، کنارش ایستادم . 
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 خب آماده ام رجینا شروع کن !   -

 رجینا دستم رو گرفت به بقیه گفت ؛  

  

 همگی دست هم رو بگیرید .  -

دست هم رو که گرفتیم ناگهان ، یه پورتال خیلی قوی باز شد ما 

 رو به داخل دَرَ کشوند !! 

  

 رجینا دستم رو گرفت به بقیه گفت ؛  

  

 همگی دست هم رو بگیرید .  -

دست هم رو که گرفتیم ناگهان،یه پورتال خیلی قوی باز شد ما رو 

  به داخل دَرَ کشوند !!



  

  

 چشم هام رو باز کردم، که دیدم روی زمین افتادم . 

 آخ کمرم !  

 کمرم به شدت درد می کرد !!  

  

 به سختی بلند شدم، که دیدم بقیه بیهوش روی زمین افتادن !  

  

 آروم به سمت دنیس رفتم صداش زدم ؛  

  

 دنیس ! دنیس بلند شو دیگه !   -

  



  آروم هومی گفت؛دوباره بیهوش شد ...

 پوف، این آخرش من رو دق می ده !!  

  

 -به سختی بلند شدم از کنارش، به سمت بابا رفتم صداش زدم ؛  

 بابا ! بیدار شید دیگه ... 

 ای بابا اینا چرا بیدار نمی شن !  

  

یه دفعه رجینا تکونی خورد، که با خوشحالی نگاهش کردم گفتم 

 ؛  

  

   رجینا ! رجینا صدای من رو می شنوی ؟! -

 بلند شو دیگه ... 

  



 با صدایی که از ته چاه میومد گفت ؛  

  

 ما...کجا...یم ؟!   -

من هم نمی دونم ! اما فکر کنم به سرزمین خون آشام ها رسیده  -

 باشیم ... 

  

 با این حرفم با سرعت بلند شد، گفت ؛  

 چیــــ ؟!   -

 امم فقط یه حدس بود همین؛ شایدم یه جای دیگه باشیم !  -

 کر کنم حَدَست درست باشه ! اون جا رو نگاه کن !  اما ف -

  



 برگشتم به روبه روم خیره شدم ... 

 اینجا که ...قلمرو خون آشام هاست !! 

  

 با بهت گفتم ؛  

  

گوی سرنوشت اخطار داده بود که نباید به قلمرو خون آشام ها  -

 نزدیک بشیم ! وگرنه عواقب بدی داره !  

 آورد اینجا !  اما پورتال دقیقا ما رو 

 معنیش می تونه این باشه که .... 

 رجینا هم با بهت گفت ؛ 

  

دقیقا معنیش می تونه این باشه که، آیکان هم داخل قلمرو خون  -

 آشام ها هست !! 



ما باید سریع بقیه رو بیدار کنیم یه جایی پنهون بشیم ! اگر  -

فکر پادشاه اون خون آشام ها بفهمه که دنبال آیکان می گردیم، 

 کنم آیکان رو زنده نزاره !!  

  

 رجینا هم حرفم رو تایید کرد گفت ؛  

  

درست می گی آندیا ! حاال سریع پدر مادرت بیدار کن ...! من  -

 هم بقیه رو بیدار می کنم . 

  

 رجینا هم حرفم تایید کرد گفت ؛  

  

درست می گی آندیا ! حاال سریع پدر مادرت رو بیدار کن ...! من  -

 ه رو بیدار می کنم . هم بقی



 باشه االن بیدارشون می کنم !   -

  

  

 به طرف مامان بابا رفتم، به سختی خم شدم !!  

 صداشون زدم :  

  

 مامان ! بابا بیدار شید لطفاً !!   -

  

 هیچ عکس العملی از خودشون نشون ندادن !  

  

ببخشید مامان ولی مجبورم از جادوم استفاده کنم تا شما بیدار  -

 !!  شید 

  



 دستم رو به طرف مامان گرفتم، نور قرمزی بیرون اومد . 

وقتی مامان تکون خورد نفس آسوده ای کشیدم؛ بابا هم بیدار 

 کردم !  

  

 هر دوشون تکونی خوردن، چشم هاشون رو باز کردن !!  

  

 با خوشحالی نگاهشون کردم گفتم :  

  

 مامان ! بابا چقدر خوبه که بیدار شدید !!  -

  

 مان گیج نگاهم کرد گفت :  ما

  



 ما ...االن کجاییم ؟!   -

  

 تا خواستم جوابشون رو بدم رجینا داد زد ؛  

  

 همگی بلند شید !! باید از قلعهـــ خون آشامــ ها فرار کنیمــــ !!!  -

 خون آشام ها دنبالموننـــ !  

  

 تا این رو گفت همگی شروع کردیم به دویدن !  

  

 ه چوبی گیر کرد افتادم زمین !! اما یه دفعه پام ب

  

اون قدری کمرم درد گرفت که یه لحظه نفس کشیدن یادم رفت 

 !! 



 بقیه بخاطر من ایستادن، مجبور شدن با اون خون آشام ها بجنگن 

 !! 

  

به سختی بلند شدم به یکی از خون آشام ها حمله کردم با 

 جادومقلبش رو پودر کردم !! 

  

 شون شد اه !!  آخه اینا از کجا پیدا

 قرار بود آیکان پیدا کنم، ولی گند زدم به همه چی !! 

  

یه دفعه دیدم تعداد خون آشام ها خیلی زیاد شد !! اون قدری که 

 هممون با بهت نگاهشون می کردیم !! 

  



یکی از این خون آشام ها اومد دستم رو محکم گرفت، زنجیری 

 بهش وصل کرد ! 

 با صدای وحشتناکی گفت ؛  بعد من رو انداخت رو کولش

  

این دختره پیش منه !! شما هم اگر می خواهید این نََمیره بدون  -

 اینکه کسی رو بکُُشید با ما بیایید !!  





 مکثی کرد با لحن شیطانی ادامه داد ؛  

 وگرنه این دختره رو دیگه نمی بینید !!   -

  

 رجینا نگاهی به من انداخت لب زد ؛  

  

 ! گند زدی آندیا ! -

 شرمنده سرم رو اون ور کردم ... 

  

واقعا باورم نمی شد همه ی این قضیه ها فقط طی چند دقیقه اتفاق 

 بیفته !! 

  

اون خون آشام که من رو، روی کولش انداخته بود، سریع 

 با سرعتش دوید به قلمرو خودشون رسید !  

 اون قدر سریع که؛ حالم بد شد با غر غر گفتم؛ 
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! چطور جرعت می کنی من رو مثل گونی بندازی هی تو!

 داخلکولت سریع بدویی هان ؟!! 

  

 بدون اینکه حرفی بزنه به روبه روش خیره شد !... 

  

 بدون اینکه حرفی بزنه به روبه روش خیره شد !... 

کمی تقال کردم، سرم رو برگردونم ببینم چی رو داره نگاه می کنه 

  ! 

  

 دم، داد زدم ؛  همین طور که تقال می کر

  



 آهایــ !! کسی نیست ؟!   -

 د  بیایید من رو از بغل این دیوونه جدا کنید اه !! 

 م... 

 با کسی که داد زد خفه شدم :  

  

خفه شو فهمیدیـــ یا نهـــ !! اینجا منـــ فقط حرف می زنمـــ نهــ 

 تو !! 

  

 ه !!  جوری فریاد زد؛ کم حََتم داشتم گوشم از فریادش پاره شد

  

اون خون آشامی که من رو، روی کولش انداخته بود؛ با یه حرکت 

 انداختم زمین !! 

  



 آروم آخی از دهنم بیرون اومد . 

 یه دفعه دیدم مامان، بقیه هم اونجا ایستادن !  

  

 با دیدن من که افتادم، رجینا سریع اومد کمکم کرد که بلند بشم . 

  

 حالت خوبه آندیا ؟!   -

 خوب باشم رجینا !   فکر کنم -

 بیشتر مواظب خودت، اون موجود داخل شکمت باش ! فهمیدی

 ؟!  

اوهوم. سعی می کنم، اگر کسی بهم آسیبی نزنه می تونم از  -

 خودم مواظبت کنم !  

  

 همین طور که من رو کنار خودش می کشوند، لب زد؛  



  

 از بس یه دََنده ای دیگه !   -

  

یه موجود سیاه با دندون های دراز سرم رو بلند کردم، یه دفعه 

 داشت نگاهم می کرد ! 

  

 تا دیدمش شروع کردم به جیغ زدن ؛  

  

 وایی !! تو چرا این طوری هان ؟!!  -



 با جیغ من، آریانا و دنیس از جاهاشون پریدن !!  

  

 اون خون آشام با همون صدای زشتش گفت :  

  

  چطور جرعت می کنی به من توهین کنی هان ؟!!  -

 تو می دونی من کیم ؟!  

من پادشاه این قلمرو ام یک بار دیگه به من توهین کنی به دیوید 

می گم، جوری ادبت کنه تا دیگه جرعت توهین به من رو نداشته 

 باشی !!  

  

  

با حرفی که زد؛ از استرس داشتم پس  

 می افتادم !!  



ی اگر اون دستبند فلزی دستم نبود، بهش نشون می دادم با ک

 طرفه ! 

  

چند دقیقه گذشت، که اون پادشاه خون آشام ها با صدای زشتش 

 گفت :  

  

 خب منتظرم بگید، که چرا اومدید قلمرو من !!  -

  

تا من خواستم حرفی بزنم، رجینا چشم غره ای رفت که به کل 

 ساکت شدم !! 

  

 خود رجینا شروع کرد به حرف زدن ؛  

  

 ال یه نفر  می گردیم ! عذر ما رو بپذیرید، اما ما دنب -



بهمون گفتن دقیقا داخل قلمرو خون آشام ها هستش ! بخاطر 

 همین اومدیم که دنبال کسی به اسم آیکان بگردیم ! 

  

 دستی روی چونه اش کشید گفت ؛  

  

هوم .. خوبه اما از کجا می دونید داخل قلمرو  منه !؟ راستی  -

 بهتره اسمم هم بدونید ، اسم من ابلیس . 

 تی اسمش رو گفت فهمیدم، این واقعا خود شیطان !! وق

  

 مامان جواب داد :  

  

 از گوی سرنوشت پرسیدیم ! اون بهمون گفت آیکان کجاست !  -

 اما ممکنه درست نگفته باشه !   -



 ما کسی به اسم آیکان نداریم !! 

 حاال هم بهتون یه فرصت می دم سریع از قلمرو من بیرون برید ! 

 دست دادم داد زدم ؛  کنترلم رو از 

  

 داری دروغ می گیـــ !! من آیکانم رو پیدا   -

 می کنمــ و تا وقتی هم پیداشــ نکردمــ از اینــ قلمرو نمی رمــ !! 

 حتّّّّیــ اگر به قیمتــ جونمــ تمومــ بشهـــ !!  

  

انتظار داشتم عصبانی بشه، بهم بپره ولی بر خالف انتظاری که 

 یه اََبروش رو داد باال گفت :  داشتم، خیلی ریلکس 

  

 می دونی سر پیچی از دستورم چه مجازاتی داره ؟!  -

 برام مهم نیست !! هر کاری می خوای بکن !  -

  



 یه دفعه بابا داد زد :  

  

 بسهــ آندیا !! ساکتــ باش، حرفی نزنــ !  -

 اما با....  -

 گفتم بسهـــ !!  -

  

 دلخور سرم رو سمت دیگه ام چرخوندم ! 

  

 اصال انتظار نداشتم بابا جلوی همه غرورم رو خورد کنه !  

 چیزی که من خیلی روش حساس بودم !! 

  

 ابلیس پوزخندی زد با تمسخر گفت :  

  



آقای مثال پدر !! خوب نیست این طوری با دخترت حرف می  -

 زنی ها ! 

  

 بابا تا خواست حرفی بزنه ابلیس ادامه داد ؛  

شماها گفتید دنبال کسی به اسم آیکان از این بحث ها بگذریم،  -

 می گردید !! 

داخل سرزمین من هم کسی به اسم آیکان نیست، اما یه نفر هست 

 که تازه به این سرزمین اومده . 

قبال خون آشام نبود، توسط یکی از سربازانم خون آشام شد االن 

 هم داخل یکی از زندان ها هستش !! 

میشه، کنترلش رو از دست  چون وقتی کسی تبدیل به خون آشام

 می ده خون زیادی  

می خواد برای اینکه به کسی آسیب نزنه ما داخل زندان نگهش 

 داشتیم !  

  



 با سردی نگاهش کردم گفتم: 

  

 خوب این مسئله االن چه ربطی به آیکان من داره ؟!   -



 نمی دونم اما گفتم شاید اون آیکان تو باشه !  -

  مشکوک نگاهش کردم گفتم : 

  

 اسمش چیه ؟!  -

اون پسر مُُرده بود ! برای اینکه جسمش پوسیده نشه کامال نمیره  -

 ما بهش یه فرصت داریم اون رو زنده کردیم ! 

 خودمون هم روش اسم گذاشتیم ! اسمش دیوید !!  

 با شنیدن این اسم، بیشتر از قبل مشکوک شدم !  

 واقعا اون پسر رو تبدیل کردن به خون آشام !!  

  

ما یه حسی بهم می گفت حتماً باید اون زندان رو نگاه می کردم، تا ا

 مطمئن می شدم اون پسر آیکان من نیست !!  



  

 بخاطر همین با لحن مشکوک آمیزی گفتم :  
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 من می خوام به اون زندان برم، اون پسر رو مالقات کنم !!   -

 باشه مشکلی نیست .  -

  

 فتند؛ که اجازه ندارم برم !!  اما رجینا، بقیه با اعصبانیت می گ

 اما من تا اون پسر رو نمی دیدم، خیالم راحت نمی شد !!  

  

تا می خواستم با اون سرباز ها برم، خاله برفین جلوم رو گرفت 

 گفت :  

  

 آندیا! مطمئنی طاقتش رو داری ؟!   -



 اگر ... اون پسر آیکان نبود چی ؟!!  

 اون وقت می خوای چیکار کنی ...؟  

من واقعا خودم هم نمی دونم می خوام چیکار کنم !! اما باید اول  -

 اون پسر رو ببینم ...!  

 یه حسی بهم می گه اون آیکان !!  

  

 خاله برفین با نگاهش آرومم کرد، گفت ؛  

  

باشه. جلوت رو نمی گیرم؛ ولی تو باید محکم باشی حتّّّّی اگر  -

 اتفاق خوبی نیفتاد باشه ؟!  

  

 تون قول می دم !!  چشم خاله به -

  

 بدون اینکه نگاهی بهشون بندازم، با اون سرباز هر همراه شدم !  



 هر چی به اون زندان نزدیک تر می شدم، ترسم بیشتر می شد !!  

  

 تا اینکه یکی از اون سرباز ها گفت ؛  

  

رسیدیم ! اما سعی کن زیاد به اون قفس نزدیک نشی،  -

 کنه !!  چونتضمین نمی کنم تیکه پارت ن

 باشه سعیم رو می کنم !   -

  

 خوبه ای گفت، با بقیه سرباز ها کمی اون ور تر ایستادن . 

 به قفس نزدیک شدم، که یهو یه صدای بلند عجیبی اومد !!  

 صداش... صداش خیلی آشنا بود !! 

 یعنی ممکن بود اون ... نه !! خدای من این ممکن نیست !!  



  

 م، شروع کردم به حرف زدن :  همین طور به قفس نگاه کرد

  

 تو... آیکان منی ؟!   -

ممکن نیست تو آیکان من باشی ..! اما صدای بلندت خیلی 

 آشناست !!  

  

طی یه تصمیم ناگهانی، دستم روی قفس گذاشتم چشم هام 

 روبستم . 

 لحظه ی بد دقیقا داخل قفس گیر افتاده بودم !!  

 وای خدای من !!  

 نه ای بود، که من گرفتم !!  این چه تصمیم احمقا

من ... به بقیه قول دادم مراقب خودم بچم باشم؛ اما دارم جونم رو 

 به خطر میندازم !!  

  



 بخاطر کسی که اصال معلوم نیست آیکانه یا نه ؟!!  

  

گوشه ی قفس جا گرفتم، همون جا منتظر موندم، تا اینکه دوباره 

 یه صدای وحشتناکی اومد!!  

 ه داخل قفس می کوبیدن، می گفتن حالت خوبه ؟!  سرباز ها ب

 اما ... من واقعا هیچی نمی فهمیدم از حرفاشون !!  

  

نمی دونم چطور اما یه لحظه جرعت پیدا کردم، به اون 

 حیوونوحشی نزدیک شدم !! 

  

تا می خواستم دستم رو، روی سرش بزارم نوازشش کنم، دست 

 محکمش دستم رو سفت فشار داد !! 

  



 اون قدر که با درد نالیدم :  

  

 بسه !! داری اذیتم می کنی ! لطفاً ...!!  -

  

 لحظه ای گذشت، آروم دستاش رو شل کرد؛ اما ولم نکرد ! 

  

صدای مامان بقیه رو می ش نیدََم، که حالم رو می پرسیدن !  اما من 

تمام تمرکزم روی اون موجودی بود، که دستام رو سفت چسبیده 

 ر نکنم !!  بود؛ که فرا

  

 بخاطر اینکه دستم رو ول کنه مجبور شدم به دروغ بگم؛  

  

 دستم رو ول کن لطفاً !! قول می دم فرار نکنم.  -

 چند لحظه ای مکث کرد؛ بد دستام آزاد شد !  



  

تا دستم رو ول کرد؛ سریع به طرف خروجی قفس رفتم؛ دستم رو، 

 روش گذاشتم. 

 بازشون کردم. چند ثانیه ای چشمام رو بستم بد 

  

 اما ... اینجا که داخل قفس بود !!  

امکان نداره !! یعنی ... من داخل این قفس با این حیوون وحشی 

 گیر افتادم !! 

  

 مخصوصاً که از دستش فرار کردم ! 

چون قفس تاریک بود فقط صدای قدم هایش رو می شنیدم، 

 با صدای نفس هامون ... 

  



 با صدای لرزون گفتم؛  

  

 ببین، من اشتباه کردم، باشه ؟!   -

 لطفاً... بهم کاری نداشته باش خب !! 

 قول می دم، اگر بزاری من برم اونا دیگه باهات کاری نداشته باشن  

  !! 

  

تا خواستم حرفم رو ادامه بدم، یهو احساس کردم؛ سرش نزدیک 

 گردنمه !! 

  

 سرش رو همون جا دقیقا نزدیک گردنم نگه داشت. 

اون لحظه ازش نمی ترسم یه سیلی محکم بهش می زدم تا اگر 

 عمر داره فراموش نکنه !! 

  

 حیف که اون دستبند فلزی هنوز به دستام وصله !! 



وگرنه با جادویی که داشتم، یه کاری می کردم سریع از این قفس 

 لعنتی بیام بیرون !! 

  

تم چند دقیقه گذشت، صدای بقیه هنوز میومد؛ اما من نمی تونس

 جوابشون رو بدم !! 

  

 اون پسره ی احمق هنوز سرش رو، روی گردن من نگه داشته بود 

 !! 

 خیلی عجیبه قدرت این رو دارم پسش بزنم، اما ... نمی زنم !! 

  

 خودم هم جواب این سوالم رو نمی دونم ...!  

 چرا... 

  



 خودم هم جواب این سوالم رو نمی دونم ...! 

 چرا ... 

  

فکرا بودم، که یه دفعه اون پسر، مثل بچه های ترسیده تو همین 

 من رو بغلش توی فشار داد !!  

  

 از اینکه یه دفعه بغلم کرد جیغی کشیدم !! 

 اون هم از جیغ من پرید !  

  

 همین طور که جیغ می کشیدم، گفتم؛  

  

 روانی، چرا این طوری آدم رو بغل می کنی ؟!   -



 ترسیدمــ!! جیغــ !

  

هر جیغی که من می کشیدم، اون هم سفت تر خودش رو بغلم با 

 جا می داد !!  

  

 یه دفعه روی زمین زانو زد، کمرم رو به سمت خودش کشید !  

 تند تند روی کمرم دست می کشید محکم تر حلقه می کرد !  

 طوری که من هم متعجب شدم، از حرکاتش !  

  

چطوری تونسته خودش مگه ... این پسر یه خون آشام نبود... پس 

 رو کنترل کنه تا از خون من نخوره !!  

  

 همین طور فکر می کردم که یه دفعه غرشی کرد !!  

 دستش از کمرم شل شد، بلند شد پشت به من ایستاد !  
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 یه دقیقه ای گذشت، که سریع به طرفم حمله کرد محکم بغلم کرد 

 !! 

  

 دستش رو همه جای بدنم می کشید !! 

 نقدر سریع این حرکات رو انجام می داد، که متعجب زدم می کرد ا

  ! 

  

 گردنم رو به سمت خودش برگردوند... 

 سرش رو جلو آورد لیسی زد؛ که لرزیدم !! 

 انقدر گردنم رو لیس می زد که تحریک شده بودم !! 

  

 اما ... من نباید به آیکانم خیانت کنم ! نباید ... 

  



 دون های اون پسر بزرگ شدن !! یه دفعه حس کردم دن

 وای نه !! اگر بخواد تمام خونم رو بخوره من  

 می میرم !!  

 هیچ راه فراری ندارم ...!  

  

تا می خواستم تقال کنم، یه دفعه دندونش رو؛ روی گردنم حس 

 کردم بوی خون همه جای قفس پیچید !!  

  

 با لذت داشت تمام خونم رو می خورد !  

 فی گفتم:  با صدای ضعی

  

 لطفاً !! ولم کن ...  -

  



کمی مکث کرد، ولی اون قدر خونم رو خورد که چیزی نفهمیدم 

 بیهوش شدم !! 

  

  

 ( دیوید )  

  

  

 وقتی خونش رو خوردم، حس قدرتمندی بهم می داد !! 

 جوری که دلم بیشتر خونش رو می خواست !  

 بخاطر همین با شدت بیشتری خونش رو خوردم !! 

  

 یه دفعه احساس کردم روی دستام شل شد !  

 به خودم اومدم دیدم گردنش سرخ از خون بود !  

  



 انقدر قفس تاریک بود که نمی شد، صورتش رو تشخیص داد !  

 ولی می تونستم بگم قشنگ ترین صورت رو داره !! 

  

 توی بغلم گرفتمش ! احساس کردم قلبش نمی زد !! 

م، با یه دست دیگه ام به قفس می با یه دستم بغلش کردم بود

 کوبیدم و می گفتم؛  

  

 کمکـــ کنید !! کمکـــ !   -

  

 یکی از سرباز ها اومد، داد زد:  

  

 چی شده ؟! چرا داد می زنی ؟!   -

 دختره حالش خوبه ؟  

 نه اصال حالش خوب نیست !   -



 در رو باز کن باید بیارمش بیرون !!  

  

  

شد سریع با اون دختر بیرون اومدم !  انقدر داد زدم، که در باز 

 چمن نفر دیگه هم بودن که با دیدن من چشم هاشون گرد شد !! 

 ولی من بی اهمیت بهشون سریع به طرف اتاقی حرکت کردم. 

  

بدون اینکه به اون دختر نگاه کنم گذاشتمش روی تخت روبه اون 

 سرباز گفتم؛  

  

 می باهاش دارم. پادشاهتون رو صدا بزن بگو بیاد ! کار مه -

  

 باشه ای گفت، رفت تا صداش بزنه. 

 یه دفعه اون زن مرد همشون ریختند داخل اتاق یک صدا گفتن؛  



  

 آیکان خودتی !!  -

  

 گیج نگاهشون کردم گفتم؛  

  

 آیکان کیه ؟!   -

 من آیکان نیستم. به گفته ی بقیه اسمم دیویده !  

  

 یکی از اون زن ها جلو اومد گفت؛  

  

 فراموشی گرفتی !! باید یادت بیاد که چی شده ! تو  -

  

 یکی از اون زن ها جلو اومد گفت؛  

  



 تو فراموشی گرفتی !! باید یادت بیاد که چی شده !  -

  

 خیلی گیج بودم از حرفاشون ! بیشتر حرفاشون رو متوجه نمی شدم 

  ! 

فقط دلم می خواست اون دختر بهوش بیاد من از خونش بخورم 

 ه گیج نگاهشون کردم گفتم:  !! دوبار

  

 شما کی هستید ؟!   -

  

 یکی از اون مرد ها اومد جلو گفت؛  

  

 من آیتاش هستم ! پدر همون کسی که روی تخت خوابیده !!   -

 تو ام االن مسئول اتفاقی هستی که افتاده !  

 حاال باید کمکمون کنی تا دخترمون حالش بهتر بشه !!  



 بیوفته مطمئن باش زندت نمیزارم !!  اگر یه اتفاقی برای دخترم

 چرا باید من باعث اتفاقی که برای دخترت افتاده باشم ؟!!  -

  

 همون زن اومد جلو گفت:  

  

 بهتره فعال حرف نزنی !  -

االن تو باید کمکمون کنی ! حاال که قراره کمکمون کنی هم 

 خودمون رو معرفی می کنیم !  

  

  یکی یکی خودشون رو معرفی کردن ! 

 ولی خوب من زیاد اسماشون رو یادم نموند !  

  

 وقتی آیتاش گفت من بابای همون دختره ام، خیلی متعجب شدم ! 

  



ولی تعجبم زیادی طول نکشید، همون زن که اسمش رجینا بود 

 گفت؛ 

  

 صورت آندیا رو دیدی ؟  چیزی یادت اومده ؟!   -

 آندیا کیه ؟!   -

 منظورت همون دخترس؟

  

 کالفه ای بهم انداخت گفت:  رجینا نگاه 

  

بله منظورم همونه ! حاال برگرد آندیا رو نگاه کن ! شاید چیزی  -

 یادت اومد !! 

  

 رجینا نگاه کالفه ای بهم انداخت گفت:  

  



بله منظورم همونه ! حاال برگرد آندیا رو نگاه کن ! شاید چیزی  -

 یادت اومد !! 

  

ردم، ولی... چیزی یادم با این حرفش برگشتم اون دختر رو نگاه ک

 نیومد !! 

  



 اما...یه چیز خیلی مبهمی یادم اومد، یه تصویر !! 

 چشم هام بستم، یهو خودم و اون دختر رو داخل جنگلی دیدم !! 

 داشتیم هم رو می بوسیدیم ! 

  

 باورم نمیشه !! من این دختره ...!! 

  

 به شدم سریع چشم هام رو باز کردم که با چشم های گرد بقیه رو

 !! 

  

 اون پسره دنیس سریع اومد جلو گفت؛  

  

 چیشد آیکان ؟!! چی یادت اومد ؟ بگو ! بگو ! بگو !   -

  

 کالفه داد زدم؛  
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هیچی یادم نیومد، فقط یه تصویر دیدم که داشتم این دختره رو  -

 بوسش می کردم !! 

 خیالت راحت شد ؟! 

  

دم هم نمی دونستم حرفم کمی خنده دار بود، تو این وضعیت خو

 بخندم یا نخندم !! 

  

 آروم لبخند ریزی زدم، ته دلم برای اون دختره می رفت !! 

 اینکه اگر من با اون دختره آندیا، رابطه داشته باشم ... 

  

 پوف، دارم دیوونه می شم !  

 اگر این دختره آندیا بهوش نیاد، اینا من رو می کشند !! 



  

   کالفه نگاهشون کردم گفتم:

 اگر قراره همین طوری سکوت کنید، پس بهتره من برم !!  -

 نه ! تو هیچ جا نمی ری ...!  -

  

رجینا بود که با جدیت داشت نگاهم می کرد این حرف رو می زد 

 !! 

  

 خب، می گی من چیکار کنم ؟!   -

 من کاری ازم بر نمیاد ! 

شاید اگر این دختره آندیا رو می شناختم کارمون راحتر می شد 

! ! 



  

 یه دفعه رجینا سریع با خوشحالی بلند شد، گفت؛  

  

 همینه ! عشق حقیقی !!  -

 اگر تو آندیا رو بشناسی، وقتی ببوسیش آندیا بیدار می شه !! 

 با چشم های گرد نگاهش کردم گفتم:  

  

 همچین چیزی از من نخواه که عمرا این کارو انجام بدم !!  -

  

 مادر آندیا جلو اومد گفت:  

  

 یقا ! تو همین کارو انجام میدی !! دق -



 نه نه نه نه !! من این کارو نمی تونم انجام بدم !  -

 وقتی اصال دخترت دوسش ندارم !  

 اگر جواب نده چی ؟!! 

  

 برفین جلوتر اومد جواب داد؛  

  

 الاقل شانسمون رو امتحان کردیم !   -

 هیچ وقت نباید نا امید بود ! 

 هیچ وقت... 

 ومد جواب داد؛ برفین جلوتر ا

  

 الاقل شانسمون رو امتحان کردیم !  -



 هیچ وقت نباید نا امید بود !  

 هیچ وقت... 

  

خب شاید کمی حق با برفین بود، اما من تو این وضعیت نمی تونستم 

 آندیا رو ببوسم !! 

  

 خب باشه حرفت درسته برفین، اما ...  -

 دیگه اما و اگر نداره ! امتحان کن !!  -

 ا نمی شه !! یا میشه ی

 با گفتن این حرفش عجیب دلم می خواست، آندیا رو ببوسم !! 

 اما با گفتن باشه کفایت کردم. 

  



شاید فقط خودم می دونستم دارم لََه لَهَ می زنم برای اینکه اون 

 دختر کوچولوی وحشی رو ببوسم !! 

  

  

 رجینا کمی نزدیک تر اومد، گفت؛  

  

 خیلی خب، شروع کن.  -

  

طور که به اون دخترک نگاه می کردم، قدم هام به سمتش همین 

 حرکت کرد ! 

  

روی تخت نشستم بهش نزدیک تر شدم، نفس هایش کند کند 

 تر شد !! 



  

 گردن داغش بهم چشمک می زد، که بازم از اون خون بخورم !! 

اما... نه ! من باید تمام تمرکزم رو جمع کنم یه وقت کار 

 اشتباهی نکنم !  

  

 صورتش نگاه کردم، بازم همون تصاویر مبهم بود ! به 

 توی دلم باهاش شروع کردم صحبت کردن؛  

  

 خیلی دلم می خواد یادم بیاد، که چی شد از هم دیگه دور شدیم !  -

 امید وارم با بوسه ی حقیقی همه چی یادم بیاد !! 

  



بی اختیار چشم هام رو بستم، خودم رو به دست سرنوشت سپردم 

  ! 

 هام رو آروم روی لب هایش گذاشتم !! لب 

  

 نرم و داغ بود !  

 مزش خیلی آشنا بود، انگار که...مثل قبل بود ! 

  

 با لذت بیشتری شروع کردم، به بوسیدنش ! 

 دستم رو نوازش گونه روی کمرش حرکت می دادم !! 

 تا اینکه یه دفعه... احساس کردم بدنش تکونی خورد !! 

  

 اومد، که چشم هام بسته شد.  یه دفعه نور شدیدی



  

  

 (آندیا) 

  

  

 قدم هام کند شده بود، داخل یه سیاه چالی بودم کمک می خواستم 

  ! 

 اما هیچ کسی نبود !! 

  

 یه دفعه صدایی به گوشم خورد که می گفت؛  

  

 وقتشه بری آندیا ! تو به اینجا تعلق نداری !!  -



  

 دتش بسته شد. بعدش نور شدیدی تابید که چشم هام از ش

  

با صدایی که اومد، چشم هام رو باز کردم آیکان دقیقا روی صورتم 

 دیدم !! 

  

 یا دیدنش هول کردم، جیغی کشیدم !! 

  

تا می خواستم هولش بدم، یه دفعه دیدم هنوز اون دستبند لعنتی 

 روی دست هامه !! 

  

انقدر از دیدنش هول شده بودم، که همش جیغ می کشیدم که یه 

 فعه صدای مامان به گوشم خورد گفت:  د



  

 بسه آندیا جیغ نکش !! آروم باش !  -

  

همین طور یک سره می گفت؛ آروم باش اما من نمی تونستم آروم 

 باشم !! 

 برام عجیب بود که بعد از مدت ها تونستم آیکان رو ببینم !! 

  

 یه دفعه آیکان منو کشید بغلش آروم گفت؛  

  

 ش !! هیس دخترکم آروم با -



 من اینجام ! همه چی رو یادم اومد !  

  

  

همین طور آرومم می کرد، که یه دفعه من رو از بغلش کشید 

 بیرون. 

 جدی نگاهم کرد گفت:  

  

 وایسا ببینم ! تو چرا...  -

 وای خدای من !! یعنی تو باردار شدی ...!  

  

 با اشک و خجالت نگاهش کردم گفتم؛  

  

 اوهوم.   -



 بچه مال من، تو !؟  وای یعنی این -

 اره آیکان این بچه برای ما !!  -

441 
  

 یه دفعه بلند شد بغلم کرد، هی من رو می چرخوند !! 

  

 همش هم خوشحال می گفت؛ خیلی دوست دارم !! 

  

 وای آیکان بزارم زمین !! حالم داره بد میشه !   -

  

 یه دفعه گذاشتم زمین محکم بغلم کرد گفت:  

  

چولو. واقعا دست خودم نبود خیلی خوشحال ببخشید مامان کو -

 شدم !! 

 تا خواستم جوابش رو بدم، یه دفعه صدای سرفه ای اومد !! 



 وای مامان بابا !! 

  

 همین طور با خجالت نگاهشون می کردم !  

 اون ها هم با لبخند نگاهمون می کردن ... 

  

 با کمی خجالت خنده نگاهشون کردم گفتم:  

  

  

 نگاهم می کنید ؟!   چرا این طوری -

 هیچی. بَدَه داریم دخترمون نگاه می کنیم ؟!   -

  

 این دفعه بابا بود که این رو گفت... 

 یه حس خیلی خوبی داشتم !  

 جوری که هیچکس نمی تونست، این حس خوبم رو خراب کنه !! 



  

باورم نمیشه بعد از این همه سختی به کسی که دوسش داشتم 

 رسیدم !! 

  

 عمو آیتکین از فکر بیرون اومدم، که گفت؛  با صدای 

  

 به چی داری فکر می کنی آندیا ؟!   -

خب راستش رو بخواید، به این فکر می کنم که چقدر خوبه بعد  -

 از این همه سختی تونستم به کسی که دوسش دارم برسم !!  

  

  

 خاله برفین در جوابم لبخند قشنگی زد گفت:  

  

 ودیم !  عزیز دلم، ما هم مثل تو ب -



 خیلی سختی کشیدیم تا بهم رسیدیم !! 

 اما می دونی که میگن بعد از هر سختی یه پایان خوش وجود داره 

 !! 

  

 اوهومی گفتم، سکوت ایجاد شد. 

  

اما آیکان هی زیر گوشم یواشکی 

حرفهایی  می زد، که از خجالت آب می 

 شدم !! 

 انگار نه انگار که تازه حافظه اش برگشته !  

  

همین طور داشت زیر گوشم حرف می زد، تا یه دفعه دََر با صدای 

 بدی باز شد؛ ابلیس چند تا از سرباز هاش وارد شدن !! 

  



 قبل از اینکه حرف بزنه با لبخند حرص آوری نگاهش کردم گفتم:  

  

جناب ابلیس !! ممنون میشم اگر این دستبند لعنتی رو باز کنی تا  -

 فََکت نیوردم پایین !! 

  

  

خیلی اعصبانی نگاهی به من کرد با یه حرکت دستبند فلزی باز 

 شد. 

  

تا اون دستبند رو باز شد، سریع مچم رو ماساژ دادم، زیر لب هی 

 غر غر می کردم !  

  

تا اینکه ابلیس یه نگاهی سردی به هممون کرد، در آخر نگاهش 

 رو، روی من فرود آورد !  

  



 خیلی خنثی نگاهم کرد گفت:  

  

 این همون عشقت بود که دنبالش بودی ؟!   -

 گیرم که اره ! می خوای چیکار کنی ؟!   -

 نمی زاری ما بریم ؟! اشکالی نداره ! خودم از پس تو یکی بر میام 

 ... 

  

همین طور یه بند حرف می زدم، که یه نگاه خنده داری بهم کرد 

 گفت:  

  

ومده خبب دختر آروم باش ! نترس چون از جسوریت خوشم ا -

 می زارم برید !  

 اما فقط این دفعه !! 



دفعه ی بعد همتون رو ببینم، زنده تون  

 نمی زارم !  

  

حاال هم همگی کنار هم بایستید تا یه پورتال باز کنم شما رو 

 بفرستم داخل دنیای خودتون تا شََرتون از اینجا کم بشه !! 

  

 شوخ تبی حرفش بامزه گفت ! به این پادشاه خون آشام ها اصال

 نمیومد !  

 همگی از خنده داشتیم پس می افتادیم ! 

  

مخصوصاً آیکان که سرش رو، روی گردن من گذاشته بود ریز ریز 

 داشت می خندید !! 

  

 من هم داشتم از خنده پس می افتادم، که یه دفعه گفتم:  

  



 راحت باشید بخندید !!  -

  

 یه دفعه همگی زدیم زیر خنده !! 

لیس هم خنده اش گرفته بود، ولی با جدیت نگاهمون حتی خود اب

 کرد گفت:  

  

 تا پشیمون نشدم، سریع کنار هم بایستید !   -

  

 معلوم بود، چشم هاش دارن می خندن !! 

  

همگی کنار هم وایسادیم ! حس خیلی خوبی داشتم که همگی با هم 

 بر می گشتیم. 

  

 دستم رو نوازش گونه روی شکمم کشیدم !  



 م که پیشمون هستی کوچولوی مامان !! ممنون

  

 دستم رو نوازش گونه روی شکمم گذاشتم !  

 ممنونم که پیشمون هستی کوچولوی مامان !! 

  

  

 یه دفعه ابلیس، پورتالی باز کرد روبه ما گفت؛  

  

 زود باشید برید داخل؛تا بسته نشده !!  -

 امید وارم دیگه هیچ وقت بر نگردید !  

  

 رفش باد شدیدی وزید، که بازوی آیکان سفت گرفتم بعد از این ح

  ! 

 اون هم کمرم رو محکم گرفت بغلم کرد. 



  

 یه دفعه همگی با هم وارد پورتال شدیم !  

 چشم هام رو بستم تا سرگیجه نگیرم ! 

  

چند ثانیه گذشت، که چشم هام رو باز کردم خودمون رو جلوی 

 خونمون دیدم !  

  

 دم. با خوشحالی لبخندی ز

  

 یه دفعه با چیزی که به ذهنم رسید، روبه آیکان گفتم:  



  

 آیکان !   -

 جونم؟  -

امم... میگم که هیچ راهی وجود نداره...تو دوباره بتونی برای  -

 چند ساعت تبدیل به گرگ بشی ؟!  

  

 لبخند جذابی زد گفت:  

  

 عع نکنه دلت برای گرگم تنگ شده هان ؟!   -

  

 هول شدم گفتم:  

  

 ... نه یعنی اره !! ولی بیشتر دلم برای تو تنگ شده بود !  امم -

  



 از هول شدنم معلوم بود که خََندش گرفته بود !  
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 یه دفعه آیکان گفت:  

  

 من هم خیلی دلم برای گرگ شدنم تنگ شده آندیا!   -

 ولی چون طلسمم باطل شده نمیشه دیگه تبدیل به گرگ بشم.... 

  

 پریدم با هیجان گفتم:  یه دفعه وسط حرفش 

  

 چرا فکر کنم بشه !!  -

خاله برفین می تونه از طریق یه معجونی تو رو به مدت چند ساعت 

 تبدیل به گرگ بکنه !! 

  



 برگشتم سمت خاله برفین ادامه دادم:  

  

 خاله برفین می تونی ؟!  -

 همچین معجونی داری ؟ 

  

 خاله برفین لبخند قشنگی زد گفت:  

  

 ه آندیا!! هیچ چیز برای من غیر ممکن نیست!  می دونی ک -

 وای یعنی این معجون وجود داره!!!  -

  

خیلی خوشحال بودم، از اینکه آیکان  می 

 تونست دوباره به گرگ تبدیل بشه! 

 اما موضوعی بود که ذهنم رو مشغول کرده بود!  



  

 رو کردم به خاله برفین با تردید گفتم:  

  

م، این معجونی که به آیکان می دید بعد امم... خاله برفین! میگ -

اره  -از چند ساعت به حالت عادی خودش بر می گرده دیگه ؟! 

 نگران نباش.  

 نفس عمیقی کشیدم. با صدای آیکان برگشتم سمتش:  

  

وروجک یعنی تو دوباره می خوای که من تبدیل به گرگ بشم  -

 نه 

 ؟! 

 اوم... خب می دونی دلم تنگ شده برای گرگت!!  -

  



 با حالت شیطانی نگاهم کرد گفت:  

  

 باشه فقط وقتی تبدیل بشم، عواقبش پای خودته!!  -

  

 با عشوه الکی گفتم:  

  

 عواقبشم به جون می خََرم عشقم!!!  -

 با صدای خنده ی بقیه به خودمون اومدیم! 

ای وای! بقیه داشتن به بحث ما می خندیدن! خیلی حرصی، 

 کردم! با اعصبانیت به آیکان نگاه 

 این معنای نگاهم یعنی دارم برات!! 

  

 آیکان به شوخی رفت پشت دنیس قایم شد گفت:  



  

دنیس دستم به دامنت! جلوی این آندیا رو بگیر تا وحشی  -

 نشده!  

 چیـــ؟ به من میگیــ وحشیــ؟!!  -

  

 با حالت شیطانی نگاهش کردم، گفتم:  

  

 می شیم!   باشه آیکان خان!! داخل جنگل که رفتیم تنها -

 اون وقت من می دونم تو!! 

 حاال تا اون موقع وقت زیاده قند عسلم!   -

 از حرفی که زد؛ قند تو دلم آب شد!  

 ولی برای اینکه پرو نشه جلوی لبخندم رو گرفتم. 



  

همش با آیکان بحث می کردیم، دنیس هم هی می رفت طرف 

 آیکان! 

 بشون رو می داد!  آریانا هم نامردی نمی کرد میومد طرف من جوا

  

چند دقیقه همین طور با هم بحث می کردیم، می خندیدیم تا اینکه 

 خاله برفین از کلبه اومد بیرون معجونی بهم داد. 

  

 معجون داد دستم گفت:  

  

 این همون معجونیه که می خواستی!  -

 فقط یادت باشه چند ساعت آیکان می تونه گرگ باشه! 

 وای ممنونم ازتون!   -



  

 له برفین لبخندی زد، چیزی نگفت. خا

  

 رفتم سمت آیکان گفتم:  

  

 آیکان موافقی به یاد قدیما بریم، جنگل خوش بگذرونیم؟!  -

 پایه اتم قند عسلم.  -

  

 لبخندی زدم؛ معجون بهش دادم. 

 یه دفعه اون معجون سر کشید!! 

چند ثانیه گذشت، که همگی تو سکوت به آیکان نگاه می کردیم. 

 آیکان به حالت خیلی زیبایی تبدیل شد به گرگ! یه دفعه 

 وقتی تبدیل شد زوزه ای کشید، که سوارش بشم! 



  

 قبل از اینکه سوارش بشم، برگشتم سمت همشون گفتم:  

  

 ما تا چند ساعت دیگه بر میگردیم!  -

  

 بعد روبه خاله ادامه دادم:  

  

 نه!  فقط خاله آیکان می تونه مثل قبل تو حالت گرگیش حرف بز -

 نمی دونم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی... نه!  -

 اشکالی نداره خاله. یه جوری باهاش کنار میام!  -

  

 بعد از این حرفم چشمکی بهشون زدم که خندشون گرفت! 

 سریع سوار آیکان شدم گفتم:  



  

 برو همون جایی که قبال با هم بودیم گرگ قشنگم!   -

  

 سرعت باد دویید!  بعد از این حرفم زوزه ای کشید به

 جوری که موهام مثل موج دریا حرکت می کرد! 

 بنظرم تصویر خیلی زیبایی بود. 

  

 چون آیکان خیلی سریع می دوید، مجبور بودم، محکم بغلش کنم!! 

 منم که از خدا خواسته تا می تونستم بغلش کردم! 

  

 بعد از چند دقیقه به جایی که می خواستم رسیدیم! 

 ایین نفس عمیقی کشیدم که حالم بد شد!! سریع پریدم پ

  



 سریع دوییدم سمت یه درختی کنارش همون جا باال آوردم!! 

 لعنتی! چرا باید از بوی آیکان خوشم بیاد!؟ 

 اما باید به بوی آیکان ویار داشته باشم ازش خوشم نیاد!! 

  

 پوف دیوونه شدم!  

 یهو برگشتم که آیکان رو پشتم دیدم! 

  

 نی کشیدم، گفتم:  از ترس هی

  

 وای تو اینجا چیکار می کنی!  -

 داشتم میومدما! 

  



آیکان با یه حالتی بهم زل زده بود، هم نگران هم اینکه چرا اینقدر 

 خنگی!! 

  



 یه دفعه یادم افتاد نمی تونه حرف بزنه! 

 سریع خنده ای کردم گفتم:  

  

 اون طوری نگاهم نکنا! خب یادم نبود.  -

 خوای بپرسی حالم چطوره؟! االنم فکر می 

 باید بگم که حالم خوبه فقط به بوی تو عادت دارم! 

 یعنی یه لحظه ازت دور نشما میارم باال اه!!! 

  

می دونستم اگر آیکان به حالت انسانی اش بود، اون قدر می 

 خندید که از خنده بیهوش می شد!  

  

 با لبای آویزون نگاهش کردم، گفتم:  

  

 این بچه به بوی تو عادت کرده!   خب به من چه! -



 این جوری نگاهم نکنا..! 
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 حاال هم هوس کردم بغلت کنم!  

  

 مطمئن بودم، وقتی تبدیل به انسان می شد، کلی بهم می خندید!! 

ولی خب چیکار می کردم! این بچه هوس کرده بود باباش بغلش 

 کنه!  

  

 یه دفعه روبه آیکان گفتم:  

  

 بکش بیام روت!   گرگی جونم دراز -

  

 زوزه ای کشید از جاش تکون نخورد!  

  

 یه دفعه جیغی کشیدم، گفتم:  



  

 دراز میکشی یا درازت کنم!!  -

  

 دوباره زوزه ای خشن کشید، به زور روبه شکمش دراز کشید! 

  

 من هم آروم روش دراز کشیدم چشم هام رو بستم. 

 خیلی آرامش خوبی بود..!  

  

که از روش بلند شدم به زور گردنش رو، روبه چند دقیقه گذشت 

 خودم کشیدم!! 

 سرم توی گردنش فرو بردم نفس عمیقی کشیدم!! 

  

 بوی خیلی خوبی می داد!  



بوی شیرین آرامش بخش! همونی بود که 

 می خواستم؛  

  

یه دفعه آیکان زوزه ی خشنی کشید، من رو آروم پرت کرد روی 

 زمین! 

 کشید که به بچه فشار نیاد! خودش هم طوری روم دراز 

  

سرش رو به سمت گردنم برد، با صدایی که داغ کرده بودم، لب 

 زدم:  

  

 نه آیکان! االن نه!   -

  

 اما اهمیتی نداد، گردنم رو لیسی زد، که آهی کشیدم!  

 می دونستم چی می خواد!  



 دلش می خواد مثل قبل با هم باشیم!  

  

 تم!  ولی این دفعه یکم تردید داش

اما پنجه اش وقتی به شلوارم خورد، تردیدم رو کنار گذاشتم!  

 آروم شلوار شرتم رو کمی پایین کشیدم!  

  

 اما آیکان با پنجه اش ازم می خواست همه اش رو در بیارم!  

 اما یکم... ازش خجالت می کشیدم!  

  

 سریع با یه حرکت شلوار شرتم رو در آوردم کنارم انداختم!!  

 ام رو از خجالت بستم!! چشم ه

 آیکان از روم کنار رفت. 

  



پایین پاهام ایستاد. با پنجه اش رون های پام رو کامل باز کرد به 

 پایین تنم خیره شد!!! 

 از هیجان زوزه ای کشید! 

  

 آروم شروع کرد به لیس زدن رون های پاهام!  

 من هم با لذت آه می کشیدم!  

  

مد که موهای تنش رو آروم گرفتم کم کم به سمت پایین تنم او

 نوازش کردم. 

  

چشم هام بسته بود که زبری زبونش رو، روی پایین تنم حس 

 کردم!! 

 از لذت آروم جیغی کشیدم!! 

  

 اون هم با لذت بیشتری لیس می زد!  



 نقاط ممنوعه ام رو بیشتر از همه لیس می زد!! 

  

 خیلی خوب لیس می زد!! 

دون هاش به پایین تنم آسیبی نرسونه!  جوری لیس می زد، که دن

چند دقیقه ای پایین تنم رو لیس می زد، گاهی رون هام رو لیس 

 می زد!! 

  

 تا اینکه یه دفعه لرزشی کردم، خودم رو رها کردم!! 

  

 اون قدر خسته بودم که همون جا خوابم برد، دیگه چیزی نفهمیدم. 

  

 (آیکان) 

  



  

 ز خستگی بیهوش شده!! وقتی آندیا ارضا شد، دیدم ا

با عشق نگاهش کردم؛ دلم نمیومد بیدار بکنم بخاطر همین 

 آروم روبه شکم دراز کشیدم به آندیا نگاه کردم. 

  

 اون قدر بهش نگاه کردم که از خستگی خوابم برد. 

  

 (چند ساعت بعد)  

  

  

چشم هام باز کردم که دیدم همین طور لخت روبه شکم دراز 

 ا هم روی کمرم بود!! کشیدم، سر آندی

باالخره بد از چند ساعت اثر معجون از بین رفته بود، تبدیل شده 

 بودم به انسان!  

  



وضعیت خنده داری بود! آروم کمرم تکون دادم که ناله ای کرد 

 دستاش آروم کوبید به کمرم!! 

  

بعدشم بلند شد، نشست شروع کرد به غر غر کردن زیر لب:  

نسی دارم این گوریل این طوری منو بیدار ای خدا! من چه شا -

 می کنه!! 

 اه! شانس هم نداریم که!  

 گرگ وحشی و.... 

  

 همین طور داشت فوشم می داد، که گفتم:  

  

 آندیا! بسته چقدر غر غر می کنی!   -

  



 یه دفعه منو لخت دید جیغی کشید!! 

  

 تا خواست چیزی بگه دستم روی دهنش گذاشتم گفتم:  

  

 رف زیادی نزن! فسقل ح -

بهتره با جادوت یه لباس برای من جور کنی! چون داره شب میشه 

 باید سریع حرکت کنیم به خونه برسیم! 

  

 دستم رو از روی دهنش برداشت گفت:  

  

 پوف. باشه بابا! فقط چرا از پورتال استفاده نکنم؟!  -

چون اگر استفاده کنی، انرژیت می ره! بعدم یادت نره آندیا ما  -

 ن یه بچه داریم باید بیشتر مواظب باشی!! اال

 باشه!! چشم.  -



 آفرین حاال پاشو!   -

  

وقتی که بلند شد، دست هاش رو به سمت من گرفت، در عرض 

 چند ثانیه لباسی تنم بود!! 

 خودش هم پیراهنش رو پوشید. 

  



یه دفعه رفتم سمت آندیا دستم رو، روی گردنش و باسنش حلقه 

 کردم!! 

  

 و جیغی کشید گفت:  آندیا یه

  

 آیکان! چرا بغلم میکنی؟!  -

 خودم می تونم راه بیام!  

 اون که خودم هم می دونم کوچولو!   -

 بعدشم یادت رفته یه خون آشام چه کارهایی می تونه بکنه؟! 

 کوچولو خودتی!  -

بعدشم راست می گی یادم نبود خب حاال سریع راه بیوفت که دیر 

 برسیم بیچاره می شیم!! 

  



باشه ای گفتم، با سرعتی که فقط یه خون آشام داشت سریع 

 دوییدم!! 
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 آندیا دستش رو، دور گردنم حلقه کرده بود!  

 من هم سفت بغلش کرده بودم!  

 این راه طوالنی به سرعت پنج دقیقه رسیدیم!! 

  

 آندیا رو می خواستم بزارم زمین که دیدم سریع خوابش برده!! 

ر باز کردم به سمت اتاق آندیا رفتم، اون رو لبخندی زدم، یواش د

 داخل تختش گذاشتم. 

  

 بعد از اون برگشتم سمت سالن. 

 می خواستم با بقیه حرف بزنم، می دونستم همشون اونجان! 

  



تا به سالن رسیدم، همشون ریختن سرم حال آندیا رو ازم 

 پرسیدن!! 

 تا اینکه کالفه شدم آروم داد زدم:  

  

 !! یکی یکی بپرسید!  عع بسه دیگه -

 حال آندیا خیلیم خوبه خوابیده!  

 من می خواستم راجبه موضوع خودم آندیا صحبت کنم. 

  

 بابای آندیا همون طور که روی صندلی نشسته بود، گفت:  

  

 بگو آیکان می شنویم!   -

ببینید، من می خوام برای آندیا جشن عروسی بگیرم غافلگیرش  -

 کنم!! 



 آندیا عاشق عروسیه!  خودمم می دونم که

این چند وقت اینقدر اتفاق افتاد که اصال وقت نشد راجبه این 

 موضوع صحبت کنیم!! 

  

 کمی مکث کردم ادامه دادم: 

  

 بخاطر همین ازتون می خوام که کمکم کنید!   -

  

 همه سکوت کرده بودیم، که یه دفعه رجینا گفت: 

  

 هر کاری از دستم بر میاد انجام میدم!   -

 ر مادر آندیا هم همین حرف گفتند!  پد

 بقیه هم با خوشحالی قبول کردن!  



  

شروع کردم به نقشه ای که کشیدم براشون گفتم؛ همگی موافقت 

 کردن!! 

  

همه چی خوب بود، فقط باید این چند روز جوری با آندیا رفتار می 

 کردیم که هیچی نفهمه!! 

  

 (آندیا)  

 دراز کشیدم!  بیدار که شدم دیدم، روی تختم 

 فهمیدم آیکان من رو آورده! 

 با کاری که دیروز کردیم، لبخندی زدم!  

  

 نمی دونم چرا امروز خیلی سرحال بودم!  



 سریع لباس مناسبی پوشیدم به طرف سالن غذا خوری رفتم! 

درسته که خونمون از بیرون شبیه کلبه کوچیکی دیده می شد، ولی 

 داخلش خیلی بزرگتر بود!! 

  

وقتی به سمت سالن غذا خوری رسیدم، لبخندی زدم سالم گرمی 

 به همه کردم!  

 ولی همه جوابم رو سرد دادن!! 

  

 خیلی متعجب کنار آیکان نشستم گفتم:  

 امم... اتفاقی افتاده؟!  -

 نه چه اتفاقی!   -

  

 آیکان بود، که جوابم رو داد! 



 همشون به طور عجیبی مشکوک می زدن!! 

 ذهنشون رو می خوندم!  اگر می تونستم 

 ولی متاسفانه این ذهن خونی رو نتونستم یاد بگیرم!! 

  

من هم که تو دوران بارداری خیلی لوس شده بودم، روبه آیکان به 

 لب آویزون شده لب زدم:  

  

 میشه برام لقمه بگیری؟!  -

  

اون قدر مظلوم گفتم که فکر کنم دلش برام سوخت شروع کرد به 

 لقمه گرفتن. 

ی طوری اون لقمه ها رو بهم می داد، که حاضر بودم داخل آتیش ول

 بسوزم... اما انقدر بهم سرد لقمه نده!! 

  



 شاید هم من خیلی تو دوران بارداری حساس شده بودم!  

 اما می دونستم این چیزی که تو فکرم بود درست نبود!  

  

اه بعد از اینکه همه صبحونمون رو خوردیم، به سمت سالن اصلی ر

 افتادیم نشستیم. 

  

 بقیه یا صحبت می کردن، یا مشغول فیلم دیدن بودن!! 

من هم کنار آیکان نشسته بودم، ولی اون خیلی بی اهمیت مشغول 

 صحبت کردن با دنیس بود!! 

  

 چرا...هیچکس بهم اهمیت نمی داد!! 

 داشت چه اتفاقی برام می افتاد!! 

  

 رو صدا زدم!   با لب های آویزون شده از بغضم آیکان



 سریع برگشت طرفم با دیدن بغضم بغلم کرد گفت:  

  

 چی شده کوچولوی من! هوم...آروم باش!   -

 آفرین! هیچ وقت بغض نکن... 

  

با این حرفش خوشحال شدم که بهم اهمیت میده! اما طوالنی نکشید 

 با که حرفی زد جیغ بلندی زدم: 

  

 نیستا!! انقدر بغض نکن کوچولو! برای بچمون خوب  -

 جیغ!!! چرا تو فقط به فکر این بچه ای!!!  -

 چرا اصال به فکر من نیستی هان!!! 

  



همین طور داشتم با جیغ باهاش حرف می زدم،  که یهو داد بلندی 

 کشید همه برگشتن سمت ما!! 

  

 بسهـــ دیگهـــ!!  -

 آندیا چرا انقدر لوس شدی تو اه!! 

  

 بلند شد رفت دم پنجره ایستاد!  

مان هم اومد سمتم بغلم کرد! شروع کرد به آروم کردنم ولی ما

 مگه من می تونستم آروم باشم!! 

  

 اون قدر اشک ریختم، که آیکان برگشت با کالفگی گفت:  

  

 ای بابا! آندیا غلط کردم گریه نکن دیگه!   -



  

 آروم اشک هام رو پاک کردم با صدای آرومی گفتم:  

  

 مهم نیست!  -

 تم که ببخشید سرت داد زدم!  ای بابا! خب گف -

 من هم گفتم مهم نیست!   -

  

 بد خیلی بی اهمیت برگشتم سمت خاله برفین گفتم:  

  

 خاله من خیلی هوس یه دسر شکالتی کردم!   -

 میشه لطفاً برام درست کنید؟! 

 آره عزیزم! حتماً!  -

  



 تشکری کردم، سکوت کردم! 

  آیکان اومد کنارم نشست، با اینکه اصال دلم 



نمی خواست ازش فاصله بگیرم ولی با رفتاری که باهام داشت 

 سریع کنار تر رفتم!  

  

 آیکان هم از لج من هی میومد کنارم!  

 تا اینکه به دسته صندلی رسیدم نتونستم کنار تر برم!  

 اون هم از فرصت استفاده کرد، محکم بغلم کرد!! 

  

 همه از این حرکت آیکان خندشون گرفته بود! 

 من هم خندم گرفته بود، ولی بزور خودم رو کنترل کردم!! 

  

 اینقدر سفت بغلم کرده بود که فکر کرده فرار می کنم!! 

 آخر سر نفس کم آوردم گفتم:  

  

 آیکان... لهم کردی!!!  -
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 یه دفعه هول شد ولم کرد گفت:  

  

 عع ببخشید! غلط کردم! االن حالت خوبه؟!  -

 آره خوبم.  -

  

ند دقیقه سکوت آیکان ولم کرد، دوباره تو رفتار سرد بد از چ

 خودش فرو رفت گفت:  

  

 دسر شکالتیت خوردی، می ری استراحت  می کنی!   -

 برای بچه هم خوب نیست زیاد بشینی، فهمیدی!! 

  

اون قدر جدی این حرف زد که ناخودآگاه به حرفش گوش کردم 

 باشه ای گفتم!! 



از قدرتش استفاده کرده تا من به تازه به خودم اومدم، فهمیدم 

 حرفش گوش کنم!! 

 ای عوضی!! 

  

 با حرص نگاهش کردم؛ که نیشخندی زد رفت سمت اتاقمون! 

 تا آیکان رفت برگشتم سمت بقیه با حرص گفتم:  

  

 این چرا امروز این طوری شده هان!!!  -

 چطوری شده دخترم؟!  -

 بابا! خودتون نزنید به اون راه!!  -

 ت این طوری با من سرد رفتار نمی کرد!! آیکان هیچ وق

  

مامان همین طور که به سمت خاله برفین حرکت می کرد تا 

 کمکش کنه، گفت:  



  

 آندیا! خیلی داری به خودت آیکان سخت میگیری!   -

 یکم شل بگیر دنیا رو!! 

 از نظر من رفتار آیکان خیلی هم منطقی بود!  

همینه یکم بی منطق صحبت تو، تو دوران بارداریت هستی به خاطر 

 می کنی!! 

  

 وقتی ازمون دور شد، داد زد ادامه داد:  

  

 البته من هم تو این دوران بودم، بدتر از تو بودم!!  -

 عادیه آندیا!  

  

 خیلی حرصی برگشتم روی مبل راحت تر ولو شدم!! 

 هی پوست لبم رو می کََندم که آخر سر دنیس گفت:  



  

 تش نکن!  هویی صاحب داره!! پوس -

 یه دفعه صدایی از پشتم گفت:  

  

 مگه صاحابش تویی؟!  -

  

 تا این رو گفت دنیس با ترس الکی رفت پیش آریانا گفت: 

  

 نه بابا! نگاه... من صاحاب اینم!!  -

 به جون تو!!! 

  

 بعدش پشت چشمی نازک کرد که هممون خندمون گرفت!! 

 : آریانا هم که سعی می کرد جدی باشه نخنده، گفت

  



 احیانا... کی گفته تو صاحب منی؟!  -

 امم... خب اصال من گوه خوردم!!   -

 صاحب کسی نیستم!!! 

  

بعد خیلی مظلومانه روی صندلی نشست، که همگی با این حرکتش 

 زدیم زیر خنده!! 

  

بعد خیلی مظلومانه روی صندلی نشست، که همگی با این حرکتش 

 زدیم زیر خنده!! 

  

 د. همه یکم سرد رفتار با من می کردن! چند روزی گذشته بو

 ولی خیلی خوشحال بودم که همگی در کنار هم دیگه بودیم!! 

تنها چیزی که اذیتم می کرد، این بود که چرا همشون رفتار سردی 

 با من داشتن!! 

  



 اما بد به خودم می گفتم، که من خیلی حساس شدم! 

 *** 

  

 امروز سردرد بدی داشتم!  

 ین یه معجونی گرفتم خوردم!  از خاله برف

 به سمت اتاقم رفتم روی تختم دراز کشیدم. 

 خیلی احساس خوابآلودگی می کردم!! 

همین طور چشم هام خود به خود بسته شد به خواب عمیقی فرو 

 رفتم!! 

  

  

 (آیکان) 

  

  



 امروز قرار بود همه ی کار های جشن رو انجام بدیم!! 

یلی آندیا اذیت شده از رفتار سرد این چند روز می دونستم که خ

 ما! 

هیچی هم نگفت! ولی قول داده بودم امشب رو براش بهترین 

 خاطره رو بسازم تا این چند روز از یادش بره!! 

  

آندیا صبح که سردرد بدی داشت، برفین بهش معجون خواب 

 آوری داد که به خواب عمیقی فرو رفته بود!! 

 کنارش نشسته بودم.  

 ه شکمش نزدیک کردم بوسه ای زدم!  سرم رو ب

فسقل بابا قول بده تا من نیستم این چند ساعت مامانت بیدار نکنی 

 ها!! 

  

بعدش خیلی آروم خم شدم لب های قشنگ دخترکم بوسیدم و 

 بلند شدم!! 



  

 آروم بلند شدم به سمت در حرکت کردم. 

 می خواستم امشب بهترین شب برای آندیا باشه!! 

  

 الن اصلی رفتم که بقیه هم نشسته بودن!  به سمت س

 روی صندلی نشستم، رو به بقیه گفتم:  

  

 خب برنامتون برای امشب چیه؟!  -

 من که تمام شاهدخت و جادوگران دعوت  می کنم!   -

  

 این بار رجینا بود، که جواب داد! 

 خب خیلیم عالی!   -

! بنظرم خانوما برن پیش آندیا یه جوری آمادش کنن که نفهمه

 کمی مکث کردم، که یهو دنیس گفت:  



  

 خیلیم عالی!! ما مََردا هم می ریم آیکان آماده کنیم!!  -

 بد با نیش بازش نگاهم کرد!! 

  

 فهمیدم قصدش چیه!  

 سریع بلند شدم گفتم:  

  

 اگر می خواین من آماده کنید حرفی نیست!   -

 ولی این دنیس نمی زارید بیاد!! 

  

 ای کردن!! آیتاش و آیتکین خنده 

خانوما هم همین طور که به سمت اتاق من آندیا می رفتن می 

 خندیدن!! 

  



 دنیس هم با نیش بازش اومد بازوی من گرفت گفت:  

  

 جون!! عجب چیزیه!   -

 کوفتش بشه آندیا!! 

دنیس اگر می خوای گردنت گاز نگیرم تبدیل به خون آشامت  -

 کنم ازم سریع فاصله بگیر!! 

  

فتم به سه ثانیه نکشید رفت پشت آیتکین آیتاش قایم تا این رو گ

 شد!!! 

  

 خنده ای کردم؛ گفتم:  

  

 خب آقایون! بریم برای آماده شدن من!  -
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 (آبدیس)  

  

  

 به سمت اتاق آندیا آیکان رفتیم... 

 آروم داخل اتاقش شدیم، دیدیم تو خواب عمیقی فرو رفته!! 

  

 رو کردم به برفین گفتم:  

  

 میگم که...  -

 می دونم می خوای چی بگی آبدیس!  -

 نترس این معجونی که بهش دادم فقط تا شب می خوابه! 

 ما هم آمادش می کنیم! 



 گیج بهش نگاه کردم گفتم:  

 بد چطوری توی خواب می خوایم آمادش کنیم؟!  -

  

 صدای رجینا اومد، که از پشت سرم با خنده گفت:  

  

 گرفتی!!  آبدیس قدرت جادو رو دست کم -

 نه! فقط برای امشب نگرانم که اتفاقی نیفته!   -

  

 رجینا اومد جلوتر دستم گرفت گفت: 

  

 ببین آبدیس من آندیا رو خیلی دوسش دارم!!  -

 همین طور شما رو!! 

پس تا پای جونم هم باشه ازشون مراقبت  می کنم! قول 

 می دم!! 



 لبخندی زدم گفتم:  

  

 مرسی رجینا!  -

  

 ابم بده برفین با غر غر گفت:  تا خواست جو

  

اگر دل قوه دادناتون تموم شد! بریم سریع آندیا رو آماده کنیم  -

 تا بیدار نشده نصفمون نکرده!! 

  

همگی با این حرفش خنده ای کردیم به سمت آندیا دختر 

 کوچولوم حرکت کردیم!  

  

 (چند ساعت بعد) 

  



 باالخره کار رجینا تموم شد!! 

شدم، به سمت آندیا رفتم که یه دفعه دیدم قیافش  از صندلی بلند

 به شدت تغییر کرده زیبا تر شده!!! 

 باورم نمی شد! دختر کوچولوی من داشت عروس می شد!! 

  

 اشک تو چشم هام جمع شده بود، که برفین اومد سمتم گفت:  

  

 عع آبدیس! گریه نکن!   -

 می خوای تو همچین شبی گریه کنی!! 

 م نیست!! آخه... دست خود -

 می دونم! ولی گریه نکن! سعی کن شاد نشون بدی خودت رو!   -

 بعدشم بد از عروسی که جایی نمی رن! 

رجینا براشون به کلبه بزرگ قشنگ ساخته که کنار ما زندگی می 

 کنن!! 



 با خوشحالی لبخندی زدم!  

امشب بهترین شب بود برامون! امید وارم آندیا آیکان همیشه 

  خوشبخت باشن!!

  

 رجینا یه دفعه اومد سمتمون گفت:  

  

 کار من که تموم شده!!  -

 ولی االناس که آندیا از خواب بیدار بشه! 

 باید معجون قوی تری درست می کردی برفین!! 

  

 برفین با غر غر اومد جلو گفت:  

  

 خب به من چه! شما گفتید زیاد قوی نباشه!!  -

 خیلی خوب دعوا نکنید!  -



 م آندیا بیدار شد نفهمه! باید یه کاری کنی

  

 یه دفعه رجینا اومد نزدیکتر با حالت مرموزی گفت:  

  

 من یه فکری دارم...!  -

  

 (آندیا) 

  

  

خیلی خسته بودم! انگار که یه چیز سفت توی بدنم فرو کرده 

 باشن!  

دلم می خواست بخوابم، ولی یه حسی بهم  

 می گفت بیدار بشم!! 

  



که دیدم یه چشم بند روی چشم هامه!!  بزور چشم هام باز کردم

 تا خواستم برشون دارم، یه دفعه صدای مامان اومد که گفت:  

  

 آندیا! عزیزم لطفاً اون چشم بند بر ندار!!  -

 چرا مامان؟! مگه می خوای چیکار بکنی؟!  -

 هیچی عزیزم! فقط می خوایم تو رو یه سورپرایز کوچیک بکنیم!  -

 همین!  

  

 با مامان راه میومدم گفتم:  همین طور که گیج 

  

 منظورت نگرفتم مامان!!  -

 تا اینکه یه دفعه چشم بند روی چشم هام برداشته شد!! 

  

 تا اینکه یه دفعه چشم بند روی چشم هام برداشته شد!! 



 اولش چشم هام تار می دید، چند بار پلک زدم تا درست شد!! 

 باورم نمی شد!! 

 د!! آیکان برای من عروسی گرفته بو

 از شدت خوشحالی اشک تو چشم هام جمع شده بود!! 

  

بابا اومد جلو بازوش آورد جلو، با خوشحالی بازوش رو گرفتم به 

 سمت آیکان حرکت کردیم!! 

  

 باورم نمی شد همه توی عروسیم شرکت کرده بودن!! 

حتی معروف ترین جادوگرانی که داخل کتاب داستان می 

 خوندیم!! 

سیدم، بابا دستم رو گرفت آروم توی دست آیکان وقتی به آیکان ر

 گذاشت لب زد:  

  



 مواظبش باش!!  -

  

 آیکان چشمی گفت، دستم رو آروم نوازش کرد!! 

  

 با صدای لرزون گفتم:  

  

 آیکان!!  -

 جونم؟  -

 عاشقتم!!  -

 من هم همین طور دختر کوچولوی من!!  -

  

 با خوشحالی خندیدم! 

از این همه سختی به کسی که واقعا باورم نمی شد تونستم بعد 

 دوسش دارم برسم!! 



  

  

  

 (چندسال بعد)  



  

  

 با صدای آریو به خودم اومدم:  

  

 مامان! من گشنمه!!  -

 اومدم عزیزم!!  -

  

 چند سال گذشت، من بچم رو به دنیا آوردم!! 

 وقتی به دنیا اومد قیافش فوق العاده شبیه من و آیکان بود!! 

 تمند باشه!! پسر من قرار بود قدر

  

لبخندی زدم به سمت سالن غذا خوری رفتم که دیدم آریو همگی 

 منتظرم هستن! 

 یه دفعه به سمت آیکان رفتم بغلش کردم! 
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صورتم رو با دستاش گرفت آروم لبش رو، روی لبم 

 گذاشت گفت:  

  

دوست دارم! مرسی به خاطر اینکه به زندگی گرگ وحشیت  -

 اومدی! 

 ارم!  من هم دوست د -

 خواهش میشه گرگ قشنگم! 

  

پیشونیم رو، روی پیشونیش گذاشتم هم زمان با هم ادامه 

 دادم:  

  

 قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)  -

  

 پایان... 



  

  ️♥ممنونم از همه ی کسایی که همراهیم کردن
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  ��منتظریم باشید با رمان بعدیم به اسم عملیات عشق
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