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 برداری کپی هرگونه و باشدمی پخش قابل رمانیک انجمن در صرفاً خون در شبرمان 

 .دارد قانونی پیگرد

========================================================== 

 عاشقانه معمایی، ترسناک، :ژانر

 وا شده، او دامان به دست که جنگی قبایل بین جنگی وارد. شودمی دیگری ماجرای وارد باراین آلیس :خالصه

 نیست؛ هاآن شهر مخصوص تنها جنگ این و بگذارد قدم میدان در باید افراد از برخی دادن دست از با تنهایی،

 ...کند درست را چیزهمه کندمی سعی آلیس و گیردمی بر در هم را هاانسان شهر

 گونهاین نباید نه،. بودند نشینی عقب درحال دیگر نصفی و بودند افتاده زمین روی زخمی افراد، نصف :مقدمه

 !شود

 سرم دور خاکی کره دید،می تار چشمانم بودم، شده زخمی اما کردم؛ مبارزه توانم آخرین با و رفتم جلو

 که بلندی فریاد فریاد؛ صدای و دیگریک به شمشیرها برخورد اسب، هایقدم آمد؛ مبهمی صدای. چرخیدمی

 !بود سوختن درحال و بود شده ویران جاهمه بودم؟ کجا! کرد بلند را جانمبی جسم

*** 

 یک . رفتم پنجره سمت و شدم بلند تخت روی از .شدنمی دیده تاریکی جز چیزی اما کردم؛ تردقیق را چشمانم

می چنگ پنجره به هایشناخن با وتم. ارف عقب عقب و گرفتم را قلبم. دیدم را خونی دهانی و سبز صورت

 روی که دنیل دیدن با  .بردم هجوم بود من اتاق جلوی که دنیل  اتاق به و شدم  خارج اتاق از دو با  .انداخت

 !بود آمده بند زبانم اما بگویم؛ چیزی کردم سعی و گرفتم را دستانش و رفتم سمتش کشیده دراز تخت

 :گفت سپس و کشید خودش سمت به مرا دنیل

 !بگو من به شده؟چی  -

  :گفتم لرزان صدایی با

 ...اتا ...پنجره پشت رگه دو آشامخون یه - 

 :گفت و  دوخت چشم صورتم به دقیق

 !مونیمی من پیش امشب تو .بدم افزایش رو هانگهبان تعداد باید رفتن؟ پیش هم جااون تا یعنی - 
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 :گفت و کرد درست را اشکناری بالش کردم! قبول پس ترسیدم،می اما کنم؛ مخالفت خواسم

 .بکش دراز -  

می بالش روی را سرم . رسدنمی ذهنم به راهی اما شوم؛ صمیمی او با خواهمنمی من بکشم؟ دراز کنارش یعنی

 به و شوممی نزدیک دنیل به بینم،می را رنگی سبز پوست که کنممی نگاه پنجره به و کشممی دراز و گذارم

 :گویدمی آرامی لحن با دنیل .کنممی اشاره پنجره

 !نیست جااون کسی نترس، - 

 به من و شوندمی بسته آرام چشمانم .نگرممی اشدریایی چشمان به فقط من و کشدمی دستی موهایم بر دنیل

 .شوممی دعوت شیرینی خواب

 که شوم بلند خواهممی  .رفته خواب به زیبا ایپرنده چون او .کنممی نگاه را دنیل چهره و کنممی باز را چشمانم

 .کندمی باز را اشآبی چشمان و کندمی سفت را دستانش

 ؟کردیمی فرار داشتی چرا -

  :گفتم و دوختم  بزرگ و بلند  لوسترهای به را نگاهم .کرد ترنزدیک خود به مرا و زد لبخند دنیل

 !نکن تالش پس .شمنمی عاشقت وقتهیچ من  -

 صورتم از را دستش. افتاد بالش روی و خورد سر چشمانش از آبی و  پاک اشکد. ش فروغبی دنیل چشمان رنگ

 سعی و ایستاد پنجره کنار دنیلم. شد خیره او به و نشستم تخت روی هم من شد بلند تخت روی از و برداشت

 .کند جلوگیری هایشاشک ریزش از کرد

. زمین به گردیبرمی تو نیستی عاشقم تو بفهمه پادشاه وقتی ماه یک از بعد بگیرم، رو جلوت تونمنمی من  -

 !بری اتاقم از بهتره االنم .سفایدهبی طرفه یک عشق ولی عاشقتم؛ ...عا...درسته

 با گاههیچ من ولی کردم؛ ناراحتش دانممی. انداخت چنگ دیوار به هایشناخن با و گذاشت دیوار روی را دستش

 احساس من و کرد گریه من خاطربه او .شدم خارج اتاق از و شدم بلند تخت روی از! کنمنمی ازدواج جن یک

 با ماه یک و کنندمی انتخاب را خود همسران هاشاهزاده مهمانی در امشب. آوردم در را اشکش من کنم؛می گناه

 !شوم دنیل عاشق نباید من ماه یک این در و مانندمی او

 پر آبی رنگ به ناف باالی کوتاه لباس و رفتم کمد سمت م.افتاد حادثه آن یاد پنجره دیدن با و رفتم اتاقم سمت

 .زدم هایملب به خون رنگ به رنگ پر قرمز رژ یک و بستم باال از را موهایم. پوشیدم ستش دامن با را رنگ
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 هایسلول به یخ آبی کنممی احساس .کنممی ذوق احساس شود،می قراربی قلبم شوممی دنیل نزدیک وقتی

 !شوم عاشق نباید باشد؛ عشق نباید هست هرچه احساس این و شودمی وارد بدنم

 :گفت و شد اتاق داخل ماری

 اتاق؟ یا کنیدمی میل پایین را صبحانه  -

 .بگردم قصر حیاط توی مهخوامی هم بعدش اتاق، دبیاری  -

 !برید محافظ با باید - 

 !باشه  -

 .شد خارج اتاق از و بست را در

** 

 و نیستم خوشحال جهنم در کردن زندگی از من ر!خدمتکا همان مان،خانه همان خواهم؛می را زندگی همان من

 ارم.د دوست را دنیل کنممی احساس هاییجوریک ولی بود؛ نخواهم

 توجه مرکز جااین ولی بود؛ تنگ دلم بودم، تنها همیشه من و دآمدننمی خانه اصالً پدرم و مادر خودمان خانه در

 انتخاب باید را کدام دانمنمی م!دار خدمتکار چندین و دارد دوست مرا دنیل .هستم ملکه جااین در من م! هست

 عشقش در پس !کندمی گریه من خاطربه او ت!اس مهربان و زیبا بسیار پسر، آن. دارد دوست مرا واقعاً دنیل م. کن

 .ندارم تردیدی هیچ

 :گفت و کرد کوچکی تعظیم. گذاشت میز روی و آورد را صبحانه ماری و شد زده در

 ندارید؟ کاری من با

 !بشین - 

 :گفتم سپس .خوردم را داردانل از قاشق چندت. نشس صندلی روی و گفت چشمی

 داریم؟ نیاز وسایلی چه به سواری اسب برای - 

 !باشید داشته بندنمی اسب به که وسایلی با مناسب چکمه و باس  -

 کنم؟ سواری اسب تونممی من - 
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 بلدین؟ سواری اسب شما  -

هاشون به کالس رو من هستم تنها خونه توی دید وقتی پدرم. شمشیر با کار هم بلدم سواری اسب هم من بله، - 

 فرستاد.

 !کنید مهار ناآسم توی رو هااون باید شما و گیرنمی اوج ناآسم توی هاایند. دارن فرق هااسب این بانو اما

 ... . بگیرم یاد خواممی خب  -

 ید.مایل طور هر  -

 :گفتم و کردم باز را کمد. شدم بلند و کردم تمام را امصبحانه

 مناسبه؟ کدوم  -

 !وسطی - 

 را لباسم ی! اقهوه همچنین و بلند پوتین جفت دو و بود ایقهوه و چرم شلوار با کوتاه و ایقهوه لباس یک

 و گذشت بلند هایبوته پشت از ماری م. رفتی قصر بزرگ حیاط به و شدیم خارج قصر از ماری همراه و پوشیدم

 از قبلد! بو هااسب مخصوص و باز سر که چوبی خانه یک نبود، کلبه البته. رسیدیم چوبی بزرگ کلبه یک به ما

 .رفتم سمتش و دیدم سفیدی اسب کناره را دنیل شویم داخل کهاین

 چیه؟ اسمش داری، خوشگلی اسب -

 !ابریشم چون نرم .بود نرم بسیار کشیدم، اسب سفید یال روی را دستم

 هست! دنیز اسمش -

 .کردنمی هم نگاه من به حتی او . دادمی آزار را من رفتار این و بود کرده سرد کامالً من با را رفتارش دنیل

 بدی؟ یاد سواری اسب من به شهمی کنم، انتخاب اسب یه اومدم - 

 سواری اسب کهاین خاطربه نه داشت، را تعجب حالت صورتش .دوخت من به و برداشت اسب از را نگاهش دنیل

 !است شده صمیمی او با رفتارم کهاین خاطر به بلکه توانم؛نمی و است سخت

 !باشم عاشقش که نیستم مطمئن هنوز اما

 .بگردی هاییلباس چنین اینبا  ندارم دوست من ولی شدی؛ خوشگل خیلی هالباس این با  -
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 دست و پا گیرند.عاً واق هادامن اون راحتم، خیلی هالباس این با من ولی -

  :گفت و آمد نزدیکم دنیل

 !باشی بلد رو زمین رو سواری اسب باید اما دم؛می یاد بهت من -

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !بلدم هم زنی شمشیر حتی من بلدم، -

 !باشیم داشته مبارزه یه باید پس عالی؛ چه -

. بودگ رن دو هم هایشیال حتی .برد ایقهوه هایخال با سفید رنگ به اسب یک سمت به خودش دنبال مرا دنیل

 را اسب تا کرد اشاره داشت بلندی هایگوش و مو که کوتاه قد مرد به دنیل. نداشت کم هیچی زیبایی از اسب

 .بیاورند

 هایم نگاه کرد و گفت:دنیل به دست

 بشه؟ من مال نرم و سفید هایدست این شهمی عنیی  -

 .آوردند را اسب که شدم خیره زمین به و کشیدم کنار را دستم

 .شو سوار  -

 !بلنده اسب - 

 .شنمی اما بروم؛ اسب روی تا پریدممی پایین و باال

 .گذاشت اسب روی را من و خندید دنیل

 .کن حرکت - 

 زمین؟ روی  -

 !آره  -

 .چرخیدم قصر دور سرعت نهایت با و آوردم در حرکت به را اسب

 !بلدی فهمیدم وایسا، - 

 :گفت و کرد اشاره اسب گردن دور طناب به دنیل کرد، رها مرا دنیل و داشتم نگه را اسب
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 و جلو رو طناب تو بعد ود.رمی باال آروم اسب . کنینمی ولش و کشیمی باال آهسته و آروم بکشی باال ن روای باید

 اسب وگرنه بکشی زمین روی رو طناب نباید فقط. دیمی تکون دادیمی تکون زمین توی که جور هر عقب

 .ترسهمی هم خودش ترسهمی سرنشینش کنه احساس اسب اگر! بترسی نباید تو همچنین .افتهمی زمین

 باالتر ما و کرد جمع هم در را پاهایش د. اسبدهمی حرکت باال به رو آرام را طناب و گیردمی را دستم دنیل

 .رفتیم

کمی  .شد مردم را که در حال گذر بودند دیدمی هابرال به الی ااسب را به حرکت در آوردم و سمت بازار رفتم از 

های شب بود و چراغ هادر یکی از شهر .شهرها باهم بسیار متفاوت بودند ؛جلوتر رفتم و دو شهر بزرگ را دیدم

 هایشان آپارتمانیها پوشیده بودند و ساختمانچون لباس ما انسان هاییرنگارنگی روشن شده بود و مردم لباس

ها پرواز البته با این تفاوت که ماشین ؛جا ماشین هم بودوز بود و حتی در آنرهمه چی در آن شهر به .بود

ز بود و در آن شهر رو .آن سوی دریاچه رفتیمبه بزرگ این دو شهر را از هم جدا کرده بود،  ایکردند. دریاچهمی

های بلند و رسمی به تن داشتند ها دامنزن .شتندار و زیبایی دادهای شیبشکل بودند و بام ایها کلبهساختمان

اسب را در هوا نگه . جا رسمی بودشدند و در کل همه چی در آنکرد جا به جا میی که پرواز نمیاو با کالسکه

 داشتم و گفتم:

 ین شهرها ماجراشون چه؟ا -

 دانیل از پشت سرم بلند شد: صدای

وقتی یکی از شهرها روز  .یعنی من فرمانروا شم یکی هم برای برادرم هست ن هست.یکی از این شهرها برای م -

 !هستشیکی هم مثل قصر اشرافی ! هادقیقا عین انسان روزِ،شه و یکی از شهرها به بشه اون یکی شب می

 جلوی قصر چیه؟ شهرِاون  -

های این بازار جواهرات و الماس یولی تو ؛شهرها هم بازار هست یالبته تو ه؛جا بازاره بزرگاون، تاون شهر نیس -

کنن و در اوقاتی که قصر باهاشون کار نداره فروشندگی قصر کار می یاون افراد تو .شهواقعی فروخته می

 کنن.می

 ...جا خونه هم بوداون -

 !باشن شونکنار مغازهخونه درست کردیم تا ها واسه فروشنده -

 تو فرمانروای کدوم شهری؟ -
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 !برو سمت اون شهر ،هاس مال منهاون شهری که مثل شهر آدم -

توانستم را آرام پایین داد. حال میطناب اسب را به حرکت در آوردم و سمت شهر رفتم، دنیل دستم را گرفت و 

دهان من باز ماند، یک قصر بسیار بزرگ که  کهداد کمی جلوتر رفتم و دنیل قصر را نشانم . شهر را واضح ببینم

اسب را روی زمین . های رنگارنگ بود و بالکنی بزرگ که یک میز و صندلی در آن قرار داشتاطرافش پر از چراغ

 فرود آوردم و یک سیب به اسب دادم.

 !آفرین دختر خوشگل -

داخل قصر شدیم از ! ز به شب آمدیمما از رو .، رفتیمخیلی جالب بود همراه دنیل سمت قصرش که قصری

کردند. دنیل در یک اتاق را باز کرد و میتعظیم دیدند های مارپیچ و زیبا باال رفتیم و همه وقتی ما را میپله

 گفت:

 ..البته اگه تو بخوای. ست؛ین اتاق ما دوتاا -

همچنین والن طالیی و حریر با آینه و وسایل  ؛وارد اتاق شدم، یک تخت دو نفره که تاج طالیی و بزرگی داشت

هر توانستم از آن شو بالکن که می گاما راحت. یک پنجره بزر ؛دو کمد کنار هم میز و صندلی سلطنتی، آرایشی

 یعنی باید این زندگی را قبول کنم و همسر دنیل شوم؟؛ را ببینم

 !سرشون رو انتخاب کننها همقراره شاهزاده وامشب مهمونی داریم  ؛بهتره برگردیم -

 جا میای؟مونی و اونشهر خودت نمی یپس چرا تو ؟جا نیستیمگه تو پادشاه این -

که انتخابت مهمونی بعد از این یتومشب ا !جاباید همسرم رو انتخاب کنم بعد برگردم این من ،خاطر همسربه -

 !گردی به دنیای خودتعاشقم نشی برمی ،مونیعاشقم شدی میاگه مونی یه ماه باهام می ،جاکردم میایم این

بار بدون کمک اسب را این. دنیل مرا بلند کرد و من روی اسب نشستم .با دنیل سمت اسب حرکت کردیم همراه

ماری سمتم آمد و مرا برای آماده شدن به . سپس اسب را پایین آوردم ؛بلند کردم و سمت قصر حرکت کردم

 اتاقم برد. 

*** 

ی مات اهای پاشنه بلند را برداشتم و پوشیدم، روی صندلی نشستم و ماری سایهرنگ شن با کفش یک دامن به

 بلند شدم و خودم را در آینه تماشا کردم.. م زدبه صورت

 !شدینخیلی زیبا  -

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


  

 

 خون در شب

Romanik.ir  

 آرمیتا حسینی

 رمـانـیـکــانجمن  10

 !ممنون -

پُر  تاالر. رو بوداهرو رسیدیم به دری که در انتهای ربه یک راه. های مارپیچ باال رفتیماز اتاق خارج شدیم و از پله

آهنگی سلطنتی و ! ها و میزهای چرمی و زیباای، مبلهای بلند کف شیشهشمعیبا، بود از لوسترهای براق و ز

آرام سرتاسر سالن را در بر گرفت. پادشاه یک لباس چرم به رنگ آبی پوشیده بود و روی صندلی بزرگ و طالیی 

ار پادشاه نشسته بودند و یک لباس قرمز با حالت خفاش بر تن در انتهای سالن نشسته بود، ملکه هم در کن

دیگر اصال  هایوقتی دنیل را دیدم شاهزاده؛ ها اشاره کرد تا نگاهشان کنمداشتند. ماری با دستش به شازاده

 !ولی نه به اندازه دنیل ؛سفید ستپومایی موهای خر هستند،درست است که زیبا  ند؛شددیده نمی

ه نیل این بار برعکس همیشدای بر تن داشت و از زیر هم لباس سفیدی پوشیده بود، شلوار سرمهدنیل یه کت و 

ا اش واقعاً زیبموهای بلند و طالیی؛ موهایش را نبسته بود، موهایش را شانه کرده بود و به پشتش انداخته بود

 !است

چون عروسکی زیبا روی صندلی  برای همین ؛توانستم حرکت کنممن با وجود این دامن زیبا و سنگین نمی

با چشمان آبی و  ،کردم. دنیل سنگینی نگاهم را احساس کرد و برگشتبودم و به اطراف نگاه می نشسته

 ،درخشانش به من خیره شد و لبخند جذابی زد. پادشاه بلند شد و با بلند شدن پادشاه موزیک قطع شد. من

در حال . دادها سمت ما بود و این موضوع مرا آزار میمه نگاهه؛ کیت و مری رو به روی دو شاهزاده قرارگرفتیم

 نگاه کردن به زمین بودم که پادشاه گفت:سرتو باال بگیر.

 سرم را بلند کردم و با چشمان دنیل رو به رو شدم، برادر دنیل یعنی شاهزاده سکوت را شکست و گفت:

 !خواممن پرنسس کیت رو می -

 د. کیت رفت و کنار شاهزاده ایستاد.پادشاه سری از رضایت تکان دا

 !خوامدنیل: من پرنسس... آلیس رو می

 لبانم جا گرفت، سمت دنیل رفتم و کنارش ایستادم. برلبحند کم رنگی 

 : سپس ملکه گفت هوش بر زمین افتادملکه نوری قرمز رنگ را درست به سر مری زد و مری بی

 ! نینشبرگردو -

 را برداشتند با خودشان بردند. پاپی و بقیه چشم گفتند و مری

 و دنیل مرا با خود به وسط کشاند صدای آهنگ آمد 
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 !شیمیم یوونهبلکه د ؛شیاین یک ماه نه تنها عاشقم میی تو -

 !به همین خیال باش ؛هه -

 !لی عاشقش نیستم؛ وشاید دوستش داشته باشم ،بخش استنگاه در چشمانش برایم آرامش؟ چرا دروغ بگویم

 !مونیجا با من میب با من میای به همون قصری که بردمت و یک ماه اونمشا -

 قصر خودت؟ -

 !رهآ -

 کیت کنار من نشست و دو شاهزاده هم در کنار هم. ؛بعد کمی رقص هر دو روی صندلی نشستیم

 !خوشگل شدی -

 نگاهی به کیت انداختم و با زمزمه گفتم:

 !نممنو -

 ها چیه؟شاهزاده دربارهنظرت  -

 !کنه عشق به دنیل و احساسات هستنمن دوست دارم برگردم و تنها چیزی که مرددم می -

 داری؟ ستشود -

 تو چطور؟ -

 .انمدچون خودم هم جواب این سوال را نمی ؛دوست داشتم جوابی ندهم

من خودم  کهاونم این ،ولی فقط یک مشکل هست ؛داره ستمدو هماون ! دارم ستشخیلی دو ،دارم ستشدو -

 !دار بشمتونم بچهمن نمی .هنوز سنی ندارم

 دار بشیم.از ماری پرسیدم در سن بیست و پنج سالگی باید بچه -

 خیالم راحت شد، راستی ماری کیه؟خب -

 !خدمتکارم -

 شاهزاده پیشمان آمد و دست کیت را گرفت و گفت:
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 !باید بریم قصر خودمون -

بر جایم بلند شدم و برخورد چیز گرمی را  از. با شاهزاده از قصر خارج شدند همراهکیت از من خداحافظی کرد و 

 م احساس کردم، برگشتم و با دیدن چهره ملکه متعجب ایستادم.اشانه

 !قدر خوبه که پسرم هم دقیقاً عین من فکر کردهچهمن از اول تو رو انتخاب کردم و  !خیلی زیبایی تو -

 :تملبخندی از روی خجالت زدم و گف

 ! لطفتونه نظر -

 دنیل دستم را گرفت و رو به ملکه گفت:

 .ما دیگه باید بریم -

نیل سوار اسب شد دساخت و ما باهم از قصر خارج شدیم، همراه ملکه با رضایت سری تکان داد. دنیل مرا با خود 

دنیل دستم را . چند دقیقه جلوی قصر فرود آمد ازبعد . دنیل از زمین جدا شد. من هم پشت سرش سوار شدم

 کشید و باهم وارد قصر شدیم. در اتاق را باز کرد و من وارد شدم.

 ست؟جاتاق من اینا -

 !نترس کاریت ندارمجاست؛ اتاق ما این-

 خه چیزه... آنه  -

 !پس باید مراقب باشیم ؛کننآشام بین مردم زندگی میهای خونخیلی از دورگه !جا خطرناکهینا -

 نیل هم آمد و کنار من دراز کشید.د. روی تخت دراز کشیدمو لباس راحتی پوشیدم 

 ون نور قرمز که به مری زدن چی بود؟ا -

 !جادوی تغییر -

 یعنی چی؟ -

 .کننمی یلشبه میز و چیزهای دیگه تبد، حیوون، به یعنی به انسان -

 :متعجب شده گفتم

 !وای -
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 !دزدید که ملکه اون رو تبدیل به ساعت کردیک دزد، جواهر ملکه رو داشت می -

 .فکر کنم دنیل هم متوجه لرزش من شد واز ترس بدنم لرزید 

 !بستم ،هایش را با اطمینان بست که من هم چشمانم را چون پری نرمآرام چشم

*** 

 !کمک کمک -

ل کم کم تمام بدنش تبدیبا دو سمت مری رفتم، مری زمین افتاده بود و پاهایش تبدیل به پایه میز شده بود و 

 !شدبه میز می

 !شیمی جوریگه از دستورشون سر پیچی کنی اینا -

 با ترس عقب عقب رفتم و نفس نفس زدم. 

ولی دست دنیل  ؛سعی کردم بلند شوم. دنیل دیدم کناراحساس گرما کردم، چشمانم را باز کردم و خودم را 

دنیل ! کم نداشت چیزاو هیچ! ماغ کوچک و خوش فرمد ،چشمان زیبا .ماش خیره شدچهرهبهگذاشت. نمی

 : و گفتچشمانش را باز کرد و با دیدن من لبخند پر رنگی زد 

 !صبح بخیر -

 :؛ سپس گفتملبخند مصنوعی زدم و بلند شدم

 .قصر بگردمی خوام برم تومی -

ای که بیشتر به را عوض کرد و یک لباس چرم و سرمه لباسش. دنیل از روی تخت بلند شد و سمت کمد رفت

 کمی موهایش را شانه کرد و گفت: ،سیاه شباهت داشت پوشید

ظهر باید برم شهر و از وضعیت ز من هم بعد ا ،قصر رو نشونت بدهگم می هاصبحانه به یکی از خدمتکار ازبعد  -

 مردم بازدید کنم.

ش ؛ بر روببرداشتم و پوشیدم کوتاهکمد رفتم و یک لباس بنفش سمت . سرم را به نشانه تایید تکان دادم

ت که یک شلوار بنفش هم داش ،گشاد و بزرگ به شکل خفاشی بود آستینشزیبایی به کار رفته بود و های نگین

 رنگ زدم. دنیل پشت سرم ایستاد و گفت:پوشیدم موهایم را از باال جمع کردم و یک رژ بنفش و کم

 نازمون رو به دنیا بیاری؟ی ازدواج کنی و بچهی با من ضرحا -
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 خوای؟خاطر بچه میفقط من رو بهتو  -

 !نه -

 و ادامه داد و گفت:

 !خاطر خودتبه -

م و کشیدر خودم را کنا! اما دل شکستن را هم بلد نبودم ؛دوست نداشتم با دنیل ازدواج کنم ،داددلم گواه بد می

تنها مخصوص غذا خوردن من و ، اتاق بزرگ بود و این اتاقیک . ز رفتیمهر دو از اتاق خارج شدیم و سمت می

 !خالی شد و فقط من بودم و دنیلاتاق . دنیل به خدمتکارها اشاره کرد تا از اتاق خارج شوند. دنیل بود

 ؟فاصلمون زیاده کنیاحساس نمی -

 !خوبهجوری همین -

 را برداشتم و رو به دنیل گفتم: اخم کرد. چند قاشق از عسل آبی این را که گفتم دنیل

 بیِ؟عسل اینجا آ چرا-

 !چون نیش ندارن زننرو هم نیش نمیکس هیچبیِ، چون زنبورهای ما دو رگه هستن و رنگشون آ -

 ر یککرد؟ دچه کسی فکرش را می! سخت بود، سخت بود زندگی با یک جن ،سخت بود باور کردن این کلمات

به اسرار مادرم . بودمادرم پرستار  ودم، پدرم دکتر کرپدر و مادرم زندگی می همراهدنیای کامال واقعی و طبیعی 

 وآموزش ورد های با کالس؛ هه. نفرین شده با چندین روح با چند سرپرستمثال به یک اردو رفتم یک روستای 

 خت را درک کنم؟قدر تحمل دارد؟ چگونه این کلمات سچهمگر یک انسان  !جنیک ازدواج با ها االن شهر جن

 از پشت میز بلند شدم و سمت در رفتم که با حرف دنیل ایستادم.

 کجا میری؟ -

 ؛هوا بخورم خواهمفقط می ؛هرجا باشد مهم نیست

 !بدون محافظو میرم بگردم و البته تنهایی  -

 !خطرناکه ،شهنمی -

 !میرممی قشفو -
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 باوارد حیاط پشتی شدم و ؛ سپس سمت حیاط رفتمبه . از اتاق خارج شدمتوجه به او دنیل اخم کرد و من بی

را رنگ نارنجی نوری. رفتم تردید جلوخه درختان تکان خورد و من با شاکنجکاوی همه جا را زیر نظر گرفتم، 

 هوش شدم.دیدم و بی

 .شنیدمصداهای عجیب و گنگی را از اطرافم می

 ؛شیمه میها دیگه هیچ راهی ندارن ما برندجن ،دختره رو آوردیم -

 ؛اگه به هوش اومد بهم بگو، خوبه -

یک جای نسبتا تاریک بود . چیز را واضح دیدمکمی پلک زدم و همه ،دیدمجا را تار میهمه .چشمانم را باز کردم

یک آینه چوبی بود که در آن عکس . مرا در یک اتاق روی صندلی بسته بودند. که با نور آتش روشن مانده بود

وحشتناک به نظر می  جادر کل همه؛ تراشیده شده بود، یک تخت چوبی هم با همان طرح بوداژدها سنگ 

 !رسید

اگر ولم نکنند  !شامآو خوش و رگهجن و د لعنت به هر. اندهیاد آن نور افتادم و فهمیدم که حتما مرا جادو کرد

 ؛خوابی بیش نیست هاینم همه اینبلند شوم و بب شدگه از این کابوس رها نشوم چه؟ ای کاش میاشود؟ چه می

 ؛چون خواب نیست ،شوداما متاسفانه نمی

رحمانه هل دستم را باز کرد و مرا بیها یکی از آن. ی خشک و وحشتناک وارد شدندادر باز شد و دو مرد با چهره

پنجره هم  ر این قصر حتی یک، دعجیب است؛ جا با نور آتش روشن مانده بودهمه .اتاق خارج شدیم از. داد

 !وجود نداشت

 جا پنجره نیست؟چرا این -

 !دیگه هم سوال نکن، نور بموننی توتونن نمی هاشامآخوش-

 !شما یلعنت به همه ،آشامخون ؛هه. گویدی بود که انگار با برده سخن میالحنش به گونه

ناک ترس تیهیکل بزرگ و چهرهمرا وارد سالن بزرگی کرد که در ته سالن مبل بزرگ و چوبی بود که یک مرد با 

 ها این مرد است.آشامخونئیس پس ر؛ نشسته بود

 اما من صاف ایستادم و با لحنی پر از پرخاش گفتم:؛ مرا هل دادند تا زانو بزنم

 جا آوردین؟کثیف چیه که شروع کردین؟ چرا منو این یِاین باز -

 !یه خدمتکاری ؛نیستی جا ملکهتو این، زنیمفقط ما حرف میجا این !شو ساکت -
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 .امهجا آمداما چیزی نگفتم تا ادامه بدهد و بدانم برای چه به این؛ دستانم را مشت کردم

ه که بچمون رو ببعد از این ؛هرکاری که بگیم ،کنیما کار می برایتو . ها نابود بشنجا آوردیم تا جنتورو اینما  -

 !گوش کن هامونپس به حرف ؛میریبکنی زودتر میاگر هم سر پیچی  .اریمذدنیا بیاری زندت نمی

 برای وقتش.، بماند نگفتم چیزهایم را به هم فشردم و هیچدندان

 !االنم بهتره بری اتاقت -

ندان نیش افتاد، لبخندش لرزه دچشمم به یک پسر بزرگ با دو . مرا هل دادند و به اتاق بردند و در را قفل کردند

 !انداختبه تن آدم می

 دستم را در هم قفل کردم و چشمانم را به زمین دوختم.

 ؟سهمزیعنی خونت خوش -

کشیدم. ای کاش به حرف دنیل گوش از ترس نفس نمی. کمرم به دیوار برخورد کرد کهکمی عقب رفتم 

 !شدمای کاش وارد حیاط لعنتی نمی ،دادممی

 به چشمانم خیره شد و گفت: نشهای رنگ خوسرش را کج کرد و با چشم

 خورم.خیلی راحت خونت رو می ؛میریمیم بعد از به دنیا آوردن بچه -

 را روی گردنم کشید و گفت:هش های سیاناخن. مدسمتم آبلند شد و 

 س؟همزخوش -

 چی؟ -

 !نِتخو -

 گردنم را با ترس عقب کشیدم و گفتم:

 !ارم خونم رو بخوریذنه می ،من نه بچه به دنیا میارم !شو ساکت -

وارد یک اتاق بسیار بزرگ شد و رو به پادشاه  ؛ سپسموهایم را محکم پشت سرش کشید و از اتاق خارج شد

 ها گفت:آشامخون

 گه؟ مگه قرار نیست بچم رو به دنیا بیاره؟این چی می -
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 پادشاه عذاب من بلند شد و یک مشت محکم به شکمم زد و گفت:

 خواد بمیری؟دلت می -

 نگاه کردم و گفتم:نش با جسارت به چشما

 !چه زود چه دیر میرمکه می باالخره -

با  .دو مرد قوی هیکل محکم دستم را گرفتند و مرا با خودشان بردند. با عصبانیت به خدمتکارانش اشاره کرد

 !آشام نبودندجن و خونشبیه اصال ؛ نه بسیار زیبا بودند نه ترسناک ،دقت به هردو نگاه کردم

 هستین؟شما جن  -

 جا کار کنیم.مجبوریم این ؛ما انسانیم -

 ها پایین رفتیم.در را باز کردند و از پله

 ست؟جا کجااین -

 !مونی تا فردا بکشنتسیاه چال می یتو -

 خواستند در را ببندند که با صدایم ایستادند. ،مرا به سیاه چال انداختند

 !نسانینشما هم مثل من ا ،ارین برمبذلطفا  -

 نگاه کوتاهی به من انداختند و از اتاق خارج شدند.

 زانوهایم را در آغوش گرفتم و اشک ریختم.

اما خم به ابرو  ؛آمد و دست مرا کشید، دستم در حال کنده شدن بودسمتم یک مرد که دقیقاً عین غول بود 

 نیاوردم. 

 

*** 

 

 چیزی بیرون خواهد آمد و مرا خواهد کشت.کردم هر آن از تاریکی جا تاریک بود و احساس میهمه

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


  

 

 خون در شب

Romanik.ir  

 آرمیتا حسینی

 رمـانـیـکــانجمن  18

تم هایی بلند سمسیاه و ناخنستانی د ،یک مرد با پوستی سبز. با صدای کوبیده شدن در چشمانم را باز کردم

 وحشت زده به چشمانش خیره شدم.که از موهایم کشید و مرا بلند کرد . آمد

 مرا هم راه خود کشید و از آن سیاه چال بیرون آورد.

 ریم؟می کجا -

 !کشیدرحمی میمرا هم راه خود با بی. شنودچیز نمیو او هیچزنم نگار اصال حرف نمیکه اکرد طوری رفتار می

 هوا کامال تاریک بود و با آتش روشن مانده بود. ؛وارد حیاط پشتی شدیم

 به تنم افتاد. ایآتش بزرگی درست کرده بودند و من با دیدن آتش لرزه

 ها لبخند کثیفی زد و گفت:مآشاپادشاه خون

 !میریشی یا میدار مییا بچه -

 با جدیت گفتم:

 !به درکد همتون بری ،شمار نمیدبچه -

 با ترس پرسیدم:. سوزاندطوری که گرمای آتش صورتم را می ند،با اشاره پادشاه مرا درست مقابل آتش قرار داد

 کنی؟کار میچی -

 !خوریمتسوزونیمت بعد میتیش میی آتو -

د م درسر. سیدمتربیش از حد می، ترسیدممی. لرزیدز ترس دست و پاهایم میا. چشمانم اندازه توپ تنیس شد

 اما تند تند پلک زدم تا هوشیار بمانم.؛ چشمانم درحال بسته شدن بودندو گرفت  

اما او چون سنگی بود که  ؛که عقب برومکردم تقال می؛ کردگرما داشت مرا ذوب می. ندمرا سمت آتش هل داد

 .بدنم داغ کرده بود. داد و بیشتر به آتش نزدیک شدمهلم دوباره . خوردتکان نمی

 سرمان دیدم. ها را باالیجنهای سرم را بلند کردم و اسب؛ چندین سایه را باالی سرم احساس کردم

 زدم:بلند داد می. غول سریع مرا برداشت و هم راه خود کشاند

 !کمک کمک -
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و  دست. و من از دیدن این صحنه وحشت کردمفرو رفت گلوی غول  دراسبی سفید پایین آمد و شمشیری تیز 

 پاهایم به شدت گرم بودند.

 نیل از زمین بلند شد.که ددنیل به اسب اشاره کرد دویدم و پشت سرش روی اسب نشستم 

 !کم مونده بود کباب بشی ها -

 !ممنونم -

 !ادیدباید به حرفم گوش می -

 آب دهانم را قورت دادم و با ترس گفتم:

 شه؟الن چی میا -

 !جنگ برایبرم یه جای امن و میام تو رو می !جنگ -

 !لباس دنیل را محکم گرفتم تا زمین نیوفتم. چند تیر به ما خورد که دنیل جا خالی داد

 پریدیم، دنیل به ده تا از خدمتکاران قویبه قصر بزرگ و باشکوه دنیل رسیدیم. اسب را پایین آورد و هردو پایین 

 هیکل اشاره کرد و گفت:

 !داقب پرنسس باشیمر -

 خنده ماتی به لب آورد و سوار اسب خود شد.

 !مراقب خودت باش -

 من میشی؟نگران از کی تو  -

 اسب را بلند کرد و گفت: .جوابی ندادم و فقط به چشمانش خیره شدم

 !مراقبم ،چشم -

 .ردکمیتر خورد اسب را رویاییهای سفید و زیبای اسب که در هوا تکان میما فاصله گرفت، بال با سرعت نور از

 !ما بیاین همراه ،پرنسس -

هفت نفر پشت در مراقب محافظ ماند و دو . اتاق رفتند و در را باز کردند ،حرکت کردم سمتها دنبال خدمتکار

 کنند.نفر هم با من داخل اتاق شدند تا از من مراقبت 
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با کالفگی دستم را روی ! زدشد، دلم شور میاما نمی؛ روی تخت نشستم و خواستم تا تمام این ترس را دور بریزم

 را بیرون دادم. نفسماختیار با صدای بلندی موهایم گذاشتم و بی

 !فتهااتفاقی نمی ،نگران نباشین -

کرد. از روی تخت بلند شدم و در اتاق هر لحظه بیشتر خود نمایی می ترس! اما فقط شاید؛ شاید راست بگوید

 !انستم باید چه کار کنداصال نمی؛ قدم زدم

 !پرنسس لطفا آروم باشین -

 موهای. اش بسیار نگران بودچشمان آبی. منگاهی به ماری که دنیل او را از قصر پادشاه برای من آورده بود کرد

 انداخت و به من خیره شد. اش را عقبآبی و بافته شده

 ناگهان فکری در ذهنم جرقه زد.

 !منم میرم بجنگم -

 !نداها به خون شما تشنهآن ،نه بانو -

 !تغییر چهره میدم -

 سوالی نگاهم کرد و بعد چند ثانیه گفت:

 !چه فکر خوبی -

چشمانم را با مداد سیاهی به شکل خوفناکی ، گیس سفید رنگ را روی سرم گذاشتکاله. مرا روی صندلی نشاند

یک لباس سفید و رزمی را با شلواری با و رفت  هاسمت لباسو هایم زد ژ قرمز و خونی رنگ را به لبرکشید، 

 تیرکمان با شمشیر برداشتم.ها بعد از پوشیدن آن ؛جنس بارانی را برداشت

 ماری آماده شد و گفت:

 !ریممی به جنگباهم  -

این همان اسبی بود که دنیل برایم ؛ هایمان رفتیم و سوار شدیمت سرم را تکان دادم. هردو سمت اسببا موافق

 .انتخاب کرده بود

اوج گرفتم و از باال به بخشی از آسمان که رنگ خون گرفته بود خیره شدم. حرکت کردیم و سمت شهر 

 حرکت کردیم. هاآشامخون
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 پوستش قرمز و هولناک شده بود.؛ چهره دنیل تغییر کرده بود. کردسخت مبارزه میرا دیدم که دنیل 

خواست آشام میآشام فرو بردم، یک خونچاقو را از پشت در کمر خون. داد زدم و به میدان مبارزه هجوم بردم

 دنیل را از پشت بزند، تیر را برداشتم و یکی در گلویش زدم.

 آمد و گفت:سمتم دنیل به 

 شما؟ -

 !کنهمیدوست که داره کمکت یه  -

 دنیل با تعجب نگاهم کرد و گفت:. شام زدمآبرداشتم و به قلب خون راتیر 

 !جوی ماهریهرکسی هستی به نظرم یک جنگ -

 ها هجوم بردیم.آشامهردو باهم به خون. با این حرفش خوشحال شدم

گلویم آویزان است با حرص شمشیر را  آشام که ازبرگشتم و با دیدن خون ؛احساس کردم دندان در گلویم است

 !کرددر سرش فرو کردم و بیرون آوردم. از سرش خون فوران می

ما صدای دنیل را ؛ اها فاصله گرفتیمدنیل دستور داد تا همه برگردیم، به ماری اشاره کردم و هردو با سرعت از آن

 :که گفتشنیدم 

 !قل اسمت رو بگواحد -

 بلند داد زدم:

 !منابی -

را عوض کردم و  سمرا نوازش کردم و به خدمتکارها دادم. با سرعت سمت اتاق رفتم و لبا سبما. قصر رسیدیم به

 گیس را برداشتم، روی تخت دراز کشیدم و نفس راحتی کشیدم.کاله

 !ممنونم ماری -

 ماری خم شد و گفت:

 !بود بانو ظیفهو؟ این چه حرفیه -

 ماری خم شد و از اتاق خارج شد.؛ دنیل داخل اتاق شد و به ماری اشاره کرد

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/


  

 

 خون در شب

Romanik.ir  

 آرمیتا حسینی

 رمـانـیـکــانجمن  22

 دنیل روی تخت نشست و من هم روی تخت نشستم.

 فکر کردی من خرم؟ -

 !تو جنی ،نه -

 دنیل آرام خندید و گفت:

 تویی؟ نامبیفکر کردی نفهمیدم  -

 متعجب پرسیدم:

 چجوری؟ -

 !شقتم هاعا کهینمثل ا ؛هات فهمیدم توییاز چشم -

 !که ضایع شدمخاطر اینبلکه به، خاطر خجالتبه نه؛ سرم را پایین انداختم

 دنیل سرم را بلند کرد و گفت:

 تر از منه؟یعنی زمین خوشگل -

 !کنماما من این جادو را خنثی می ؛واقعاً او جادوگر عشق است

*** 

خواستم سمت پنجره رفتم . وزید و پنجره را به صدا در آورده بودباد شدیدی می ؛هوا کامال تاریک شده بود

 چند نفر از سربازان خونی زمین افتاده بودند.؛ رو شدم بهی وحشتناک رو ببندمش که با صحنه

ک یو لحظه در اتاق باز شد در همان. مرا دید با نگرانی سمتم آمد سفیدِی تا چهره ،دنیل روی تخت نشسته بود

 ،آب میوه روی میز گذاشت و تعظیم کرددو تا . ای مشکوک و عجیب وارد اتاق شددختر با موهای قرمز و چهره

 خواست خارج شود که دنیل مانع شد و گفت:

 !بیا تو -

 دختر در مقابل دینل ایستاد و نگاهش را به زمین دوخت.

د و سبز ش ستشدختر گذاشت و چیزی زیر لب گفت و دختر تغییر چهره داد پو نیِرا روی پیشوستش دنیل د

روی تخت افتادم، به زور نفس که با ترس عقب عقب رفتم  .بیرون آمد اش از بدنشدست و پاهای استخوانی
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 .ور شددختر خرناسه بلندی کشید و سمت دنیل حمله! کندکردم چیزی مرا خفه میاحساس می، کشیدممی

را  هادنیل آب میوهد! نیل نور سبزی درست کرد و به دختر زد. دختر تبدیل به دود سیاهی شد و از بین رفتد

 ریخت و سمتم آمد.دور 

 خوبی؟ -

 !زیدندلردستانم به شدت می. گریه کردماشک از چشمانم سرازیر شد و بلند بلند 

 .ها پایین مردندو تا از نگهبان -

 :سرباز و نگهبان را صدا کرد و گفت چندین. دخود برهمراه دستم را کشید و مرا ، دنیل تعجب کرد

 !باش باشینهمه باید هوشیار و آماده است؛امشب جنگی در راه  -

 به یک کوتوله اشاره کرد و گفت:

 !پدرم اطالع بدین تا سرباز بفرسته به -

 !چشم سرورم -

 چند محافظ به اتاق فرستاد و گفت: همراهدنیل مرا 

 !مراقبش باشین -

من  .شان نگاه کردماز پنجره به رفتن. دار اوج گرفتندهای بالدنیل و چندین سرباز دیگر سوار بر اسب

 کاری انجام می دادم.بجنگند؛ باید ها انستم بمانم و آنتونمی

 !جز ماری برن بیرون نگهبانی بدنهمه به -

 :روی صندلی نشستم و به ماری اشاره کردم و گفتم. در را بستند ؛ سپسهمه تعظیم کردند و از اتاق خارج شدند

 !بشین -

 چشمانم خیره شد.ماری در کنارم نشست و منتظر به 

 !ولی جون خودم که مهمه ؛درسته جون دنیل برام مهم نیست ؛تفاوت بشینمتونم بینمی ،من باید کاری کنم -

 !ی دو تا نگهبان باشمتونم بشینم و وابستهنمی ،یه کاری کنم باید

 خواین تغییر چهره بدین؟پس می -
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 !رهآ -

به سرم ای هایم زد، موهای آبیبه لب رنگ کشید و رژ خونی را با مداد سیاهی باال نمچشما .ماری قبول کرد

های سیاه و بلند چکمه .سیاه و بارانی به شکل خفاش را با شلوار سیاه و بارانی  را پوشیدم سیگذاشت،لبا

 برداشتم.هم گذاشتم، تیرکمان را  درونشرا شمشیر وصل کردم و پشتم پوشیدم. جای شمشیر را به 

 هایش کشیدم و گفتم:روی یال ستم راد. هایمان پریدیمه روی اسبمن و ماری از پنجر

 !حرکت کن ،چیزی نیست دختر خوب -

 را تارا گذاشته بود حرکت کردم. سمشماری که ا هِمن پشت سر اسب سیا .اسب را به حرکت در آوردم

 ..کرد.با ترس و تردید حرکت میسبم ا. هوا ابری و تاریک بود

 ...چیزی نیست دختر خوب -

کرد و موهایم را به صورتم برخورد می باد. دیمکرزد و حرکت میبا سرعت بال می! هایم آرامش کردمبا نوازش

 کرد.پراکنده می

 کجا میری؟ -

 !شهر سیاهی، هاآشامشهر خون -

روی  سرم را؛ ها کمی ترسیدندعد و برق نور به وجود آورد و اسبر. دیگر چیزی نگفتم و به پرواز ادامه دادم

 وزید.با شدت بیشتری می باد. گذاشتم سبم های نرم ایال

 : ماری گفت

 !ای داریپس حتما جادو و انرژی ؛یادو رگه ،تو انسان عادی نیستی -

 !دونم چجوری ازش استفاده کنماما نمی -

 !اء رو داشته باشیتو باید نیروی پرواز و زنده کردن اشی، ها باشهآگوست پادشاه سه شهر جن، اگه پدر واقعیت -

ا هالبته تا االن همه خیال ؛چون به نظرم خیالی بیش نبود ؛کردمزد توجه نمییی که میهابه هیچ یک از حرف

 حقیقی شده اند...

با دیدن  ،پایین پریدمسبم از روی ا. ها در حال جنگیدن بودندآشامها و خونجن .ها رسیدیمآشامبه شهر خون

ه زد شکمشجلوی دنیل زانو زدم، چندین تیر در . دندکرام را خیس از دیگری گونه هایم یکی پسدنیل اشک
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اما  ؛چشمان دنیل بسته شده بود. هایش هم تیر بوددر پا و دست .فرو کرده بودندقلبش بودند و شمشیر را به 

 اشک ریختم. اش گذاشتم وی خونیهایش بود. سرم را روی سینهلبخند روی لب

احساس کردم قدرت ماورایی پیدا . هایم را پاک کردم و بلند شدماشک! گذارمشان نمیزنده ،گیرمرا میمت انتقا

 با صدای بلندی که شبیه خرناسه بود گفتم: .یم آتش بیرون آمد و من آرام به هوا رفتمهاکردم، از زیر دست

 !کشمتونمی -

 «هاآشامسردسته خون؛ رونال»

هایش آتش شده بود و از دست تشیهایش آاو چشم. صدایی آمد و همه ایستادیممشغول جنگ بودم که ناگهان 

 همه با ترس عقب رفتیم. !چهره بسیار هولناکی داشت ؛آمدبیرون می

 های خود را با حرص نشان داد و با جیغ گفت:دندان

 !میرینمی -

را سمت قصر گرفت و ره دستش دوبا. ها را به آتش کشیدرا سمت ده سرباز من نشانه گرفت و همه آن ستشد

 !به آتش کشید رونشقصر را با تمام افراد د

دستم را به درخت گرفتم تا باال ؛ ی سیاهی درست کرد و تمام افراد سمت آن توده کشانده شدنددر آسمان توده

 او دیگر کیست؟، شودباورم نمی! نروم

 گیسش را برداشت و گفت:کاله

 !هاپرنسس جنمنم،  -

 قدر قدرتمند شد؟او چگونه آن! یک انسان ناتوان بود او! او که

با عالمت ! گردنش را به سمت چپ و راست تکان داد و به افراد باقی مانده هجوم برد و تک تکشان را کشت

 .مها عالمت دادآشامقرمزی که به هوا فرستادم وضعیت بدمان را به پادشاه خون

 !شروع به دویدن کردمبا تمام توان که به سمت من هجوم آورد 

 !کشمهمتون رو می ،راه فراری نداری -

گلویم را محکم  ناگهان  !باشدماند که شیطان درونش بیدار شده مثل این می؛ انگار اصال درحال خودش نبود

 های خود را نشان داد و گفت:گرفت، دندان
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 !بمیر -

دست و پایم لرزید و بعد  ؛م فرو برداآورد و در پیشانیرا در یش چاقو. زمین افتادم و تقال کردم که فرار کنم به

 جا تاریک شد.همه

*** 

بلکه همه  ؛نه تنها او !ها را کشته بودمشامآچشمانم به حالت عادی در آمد. من سردسته خون ،بعد از دیدن خون

 !را

 ماری دستم را گرفت و گفت:

 !خیلی قدرتمندهها اونئیسر !سنراالن افرادشون سر می، ید بریمبا -

پرواز ه بگذاشتم. سبم رفتم و بلندش کردم و روی اسمتش کهچشمم به دنیل افتاد . رفتم سبمماری سمت ا همراه

 ها رفتیم.جنهیِ در آمدیم و با سرعت سمت قلمروی پادشا

 !نباید ضعیف باشم؛ به جسم دنیل خیره شدم و اشک ریختم

 .آتیش گرفتنهات رنگ دفعه چجوری عوض شدی؟ چشمتو یک -

افتادم. ها اما با دیدن دنیل در آن حالت ناگهان عصبانی شدم و به جان آن ؛انم چه اتفاقی افتاددخودم هم نمی

 ! من باید استفاده از این نیرو را یاد بگیرم! توانستم این نیرویی را که دارم مهار کنمای کاش می

پادشاه و ملکه هردو . ریختندنگهبانان با دیدن دنیل اشک سربازها و ؛ اسب را جلوی در قصر پادشاه فرود آوردم

 آمدند. سمتمسریع 

 به آتیش کشیدی. روها شامآپادشاه: شنیدم تمام افراده خون

 اون حال...ی ونم چجوری دیدن دنیل توداما خودمم نمی بله؛ -

صدا اشک بیملکه  .را روی سر دنیل کشیدستش دیگر نتوانستم ادامه بدهم، پادشاه سمت دنیل رفت و د

 !اما پادشاه لبخند زد و من معنی این رفتار را نفهمیدم؛ یخترمی

 پادشاه رو به من برگشت و گفت:

فقط باید یاد ؛ فراد نیمه جون رو زنده کنینتونین اتو و خانوادتون می. سه روز فرصت داره ؛کامالً نمردههنوز  -

 شاید کمکی کرد. ،برات دم بیارنیه کتاب می. سه روز مهلت داری! بگیری
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ماری به خدمتکار اشاره کرد و ما در . وارد اتاق شدم هابا خدمتکارا همراه. را به اتاقش بردند دنیلبا اشاره پادشاه 

 اتاق تنها ماندیم.

 چند کتاب روی؛ در به صدا در آمد و یک پسر با موهایی سیاه و بلند وارد اتاق شد. ماری روی تخت نشستمکنار 

 شت و با تعظیمی کوچک از اتاق خارج شد.تخت گذا

عکس چند جن و نوری در دستشان روی جلد بود. ماری بلند  .کشیدمش کتاب را برداشتم و دستم را روی جلد

 شد و گفت:

 ..من دیگه برم. -

 . رو هم ببندگه رفتی در ا -

صفحه اول کتاب را باز کردم  دراز کشیدم و، روی تخت به صورت نیمه. ماری از اتاق خارج شد و در را قفل کرد

 :نوشته بودو خواندم. 

کنی را در ذهن باید هدفی که از آن برای جادو استفاده می ،باید اول خودت را بشناسی به خودت اعتماد کنی»

فقط کافیست با تمام وجود به آن جادو نیاز ؛ ی بگوییاکند چه کلمهبرای استفاده از جادو فرق نمی! مجسم کنی

واهی خموجودات به چیز دیگری باید به آن موجود نگاه کنی و به چیزی که می کردنبرای تبدیل ! باشیداشته 

 «تبدیل کنی فکر کنی.

قت با د. هر کاری کردم تبدیل نشد؛ اما خواهم به کیف تبدیلش کنمدستم را سمت آیینه کوچک گرفتم، می

 مطالب را خواندم.

 !«آییبر می پسشر جادو نداشته باشی از اگر به کنترل درونی برسی و تردیدی د»

 .و به خواندن ادامه دادم نشستمروی تخت صاف 

هایتان و دست! پس باید به آن اعتماد کنید و خودتان را باور داشته باشید ؛این انرژی درون شما وجود دارد»

 !«کافیست در ذهن تجسم کنید ،انرژیتان بخشی از خودتان است

 چشمانم را بستم، سعی کردم کلمات داخل کتاب را درک کنم...روی تخت دراز کشیدم و 

 

 مهلتمن فقط سه روز. از ترس به خود لرزیدم ،وقتی اتفاقات دیشب یادم آمد ؛چشمانم را به سختی باز کردم

موهایم را از پشت بستم، یک لباس بنفش تیره . ز روی تخت بلند شدماما چگونه؟ ؛ ادارم تا دنیل را نجات دهم
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ر را زدم و بعد داخل شدم، د. بزرگ رفتم تاالرپوشیدم. از اتاق خارج شدم و سمت ستش جنگی را با شلوار 

 روی مبل سلطنتی خود نشسته بود. تعظیم کوچکی کردم و سکوت را شکستم.پادشاه 

 یعنی معلمی برای تعلیم وجود نداره؟؛ من گیج شدم -

 ادشاه روی مبل صاف نشست و با صدای بلندی رو به خدمتکار گفت:پ

 .به فرمانده بگین بیاد -

 !چشم -

ای بعد چند دقیقه یک پسر با چهره! فتمگرباید انتقام می، خارج شد. عصبانی بودم تاالزخدمتکار تعظیم کرد و از 

 کرد. اش را در من قفلجدی نگاه. شدتاالر همچنین خفن وارد ؛ جدی و جذاب

 :گفتپادشاه 

 از پسش برمیای؟، رو به دست بیاره ییشهای جادوباید در عرض سه روز مهارت -

 !ناز چهره بانو هم معلومه که خیلی مصمم هست، بله -

 با لحن سفتی گفتم:

 !همین االن شروع کنیمه بهتر -

حال  دانمکردم، نمیحرکت می نبالشد. خارج شدیمتاالر با تعظیم از ؛ سپس سرش را به نشانه تایید تکان داد

 !او باید نجات پیدا کند !کنمولی من تا جایی که بتوانم کمکش مینه؛ شود یا دنیل خوب می

ما من جدا ؛ اموختنآهای جادویی را میدر سمت چپ گروهی در صف ایستاده بودند و مهارت. وارد حیاط شدیم

 دیدم.ها آموزش میاز آن

 !کار کنیباید بدونی کی هستی و قراره چی !خودتو پیدا کن ،قدم اول 

ناگهان یک خانه را دیدم. پدرم لباس پادشاه را پوشیده بود و با نگرانی قدم  کهام گذاشت را روی پیشانی ستشد

 کرد.کرد و با ترس به من نگاه میمادرم موهایم را نوازش می. زدمی

تونم از منم آسیب دیدم نمی؛ لحظه ممکنه حمله کننها هر شامآخون ،ید یه جایی مخفیش کنیمباپادشاه: 

 ! پسشون بر بیام

 مادرم موهایم را بوسید و گفت:
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 یعنی میگی ولش کنیم بریم؟ -

 ! باید اونو به یک آدم بسپاریم! میرهاگه اونم پیشمون باشه می ؛ ما قراره بمیریم -

 مادرم مرا محکم در آغوش گرفت و بلند شد و با نگرانی گفت:

 خوای به زنه اولت که انسان بود بدیش؟می -

 !افتههیچ اتفاقی براش نمی ؛جا جاش امنهاون، آره -

شام کلبه را آلحظه چندین خوندرست همان؛ یعنی پدرم سمتم آمد و وردی را خواند و من نا پدید شدم ،پادشاه

 ..مردند.رفت  فروقلبشان پدر و مادرم تا پای جان جنگیدند و در آخر با چاقویی که بر . تصرف کردند

مادرم تا من را دید سمتم آمد و با ذوق مرا در آغوش . تصویر تغییر کرد. من در خانه خودمان در شهر بودم

 : ؛ سپس گفتگرفت و بوسید

 !کنمز این به بعد خودم بزرگت میا -

 تصاویر ناپدید شدند و چهره همان پسر در مقابلم ظاهر شد.

 داریم، هدفت فقط نجات دنیله؟هستی قدم دوم رو برمیحاال که فهمیدی کی  -

 !ها و انتقام گرفتن هدف اصلی منه.آشامنابود کردن خون ،نه -

 تونی؟که می مطمئنیتو نفس؛ پس قدم سوم اعتماد به  -

 کمی مکث کردم و گفتم

 ...مطمئنمره من آ -

 جادوی تبدیل رو باید یاد بگیری.! عملِپس حاال وقت  -

 را سمت لیوان گرفت و گفت: ستشچند تا از وسایل کهنه برد و دمرا سمت 

 !کنیکنی و تبدیلش میهات رو باز میبعد چشم ،کنی که قراره چه شکلی بشهذهنت مجسم می یتو -

 کنار رفت و گفت:. لیوان را به ساعت تبدیل کرد و من از ذوق دست زدم

 !کنیکار میحاال ببینم تو چی -
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چشمانم را باز کردم و با  ؛ وقتیچشمانم را بستم و آینه را اسب در نظر گرفتم. آینه خیره شدمجلو رفتم و به 

 اشاره به آینه گفتم:

 !آنا سیلیو -

 !شد ینههایی به شکل آآینه تبدیل به یک اسب سفید با یال

 !گیریحاال زنده کردن رو یاد می! تو واقعا استعدادش رو داری ،عالی بود -

 رفت و گفت:سمت یک درخت 

 ؛س و فقط تو باید بهش دستور حرکت بدیهفکر کن زند -

من هم شاخه درختان به چپ و راست تکان خوردند. . را سمت درخت گرفت و به چپ و راست تکان داد ستشد

برگ روی . پایین آمدنیز شاخه درخت کع را پایین آوردم دستم را سمت درخت گرفتم و و دستم جلو رفتم 

 را باال بردم.ستم گرفتم که درخت هم همان کار را کرد و دوباره دزمین را 

 !نِمثل شلیک کرد ی؛حاال باید ضربه زدن با جادو رو یاد بگیر! خب عالی بودی -

 در مقابل یک دیوار ایستاد و گفت:

. هرفقط شدتش فرق دا؛ کنههرسه کلمه شلیک می!«سایال، کوپا، هاریش» کلمات کنی بعددستت رو مشت می -

 !کنیکنی و شلیک میمشتت رو محکم باز میکلمه گفتن این  ازبعد 

 دستانم را مشت کردم و زیر لب گفتم:

 !کوپا -

 نور قرمز رنگی به دیوار برخورد کرد.که دیدم را باز کردم  مشتم

 شدت کدوم زیاده؟ -

 !نِنامرئی شدخب آموزش بعدی ! هوش کردن خوبهکوپا برای بی ،هاریش زیاده و سایال معمولی-

 کردم.دقیق به هرکاتش نگاه می

 دستش را جلوی صورتش برد و گفت:

 !لباست دیده میشه، فقط اگه لباست از جنس نامرئی نباشه؛ کلمه نری یعنی نامرئی شدن -
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احساس عجیبی داشتم . اما چیزی ندیدم؛ را جلو آوردم ستمدستم را جلوی صورتم بردم و کلمه نری را گفتم، د

 ..اما دستم نبود.؛ تم را احساس می کردمخودم دس

 !شدما لباسم دیده می؛ الباسم را نگاه کردم

ی برای خنثی باید برعکس نر. ولی لباس جنگی میشه؛ شهها نامرئی نمیهای بلند و دامن شکل پرنسسسلبا -

 رو بگی.

 میرن؟ -

 ...که فقط سوالی گفتماما من؛ دوباره به حالت عادی در آمدم

 !که فرد نامرئی رو ببینی باید هاریش شلیک کنیاینبرای  -

 !فهمیدم - 

باید خیلی بهش نیاز ، هر چیزی بیرون بیادو سنگ  ،خاک، یخ ،آب، که از دستت آتیشقدم بعدی برای این -

 «خواستا»داشته باشی یا بگی 

 پرواز چطور؟ -

 !کنیری و پرواز میوقتی از پاهات و دستات آتیش بیرون بیاد باال می -

 کدومشون میاد؟ اگه بگم خواستا  -

 !آتیش میاد ،آب میاد و اگه به آتیش نیاز داشتی ،اگه به آب نیاز داشتی -

 : سپس گفت

 ! جانزنده کردن افراد نیمه  ،قدم آخر -

 !به این مرحله رسیدیمباالخره  ،رسیدیم

 ت:بود کشید و گفپژمرده که تقریبا  گُلیرا روی  ستشروی زمین نشست و د

کشی و خاطراتت رو اگه دوسش داشته باشی و واقعا بخوای نجاتش بدی از پسش برمیای، دستت رو روش می -

 !جا باید با قلبت نجاتش بدیاین؛ گیای نمیجا هیچ کلمهاین !کنیمرور می

 .شدگل مثل قبل شاد و زنده لحظه در همان که کردگل را بو 
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 !فردا بازم بیا تا کمی تمرین کنیم و مهارتت بیشتر بشه ،موزشت تموم شدآ -

 شاورد چگونه زندههمش؟ بدون چگونه با تمام وجود بخوا. قصر شدموارد تشکر کردن بعد از ای گفتم و باشه

 کنم؟

 بهتوانم نمی !میردمیبعد از آن دنیل فقط دو روز دیگر مهلت دارد و رفتم و روی جادوها تمرین کردم. قمبه اتا

 دل؟ آخر چگونه؟ ؟ با اش کنماما چگونه زنده؛ مرگش فکر کنم

 سمت ماری رفتم و گفتم:

 !خوام دنیل رو ببینممی -

کاری برایش انجام  توانمحالش چطور است؟ یعنی من می ؛ یعنیماری پذیرفت و هردو از اتاق خارج شدیم

 بدهم؟

اش روی موهای بلند و طالییکنار تخت دنیل نشستم. وارد شدم و در. ماری در را باز کرد و خودش پشت در ماند

ش بسته های قرمز، لبچون پری زیبا آرمیده بودندهش، های پر پشت و سیاپلک، بالش پراکنده شده بودند

 !بودند و من دوست داشتم فقط یک بار دیگر لب باز کند و سخن بگوید

م هایی کوچک از چشمانم لغزید و روی گونهاهقطر! گرمای قبل را نداشتستش د. گذاشتمدستش دستم را روی 

ماری هم پشت سرم اشاره به ماری سمت حیاط رفتم، با. را پاک کردم و از اتاق خارج شدمهایم افتاد. اشک

 وید.دمی

 !من حتی نامش را هم نپرسیده بودم ؛همان پسر را دیدم

 اسمتون چیه؟ -

 ! تارا-

 ! اش کنمدونم چجوری باید زندهمن نمی -

 !این نیرو رو خودت به وجود بیاری وباید خودت خلقش کنی ؛ باید با قلب خودت باشه ؛ این ورد نداره -

این  ؛کردتارا حال مرا درک می! کار کنمدانم باید چهنمی. کنار تنه درخت نشستم و دستانم را روی سرم گذاشتم

ش را اکرد حداقل باید این مهربانینی برخورد مینیل با من با مهرباد! نستم متوجه شومتواش میارا از چهره

روی زانوهایم نشستم و دستم ! دانم منظورش از این کار چه بودرا سمتم آورد. می ایپژمردهتارا گل ! جبران کنم

رصد شاید یک د ،گل کامال از بین رفته بود !دلم برایش سوخت؛ یبایی بودگلِ ز. های گل کشیدمرا روی گلبرگ
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دستم را روی گل کشیدم و با تمام وجود خواستم تا حالش خوب ! به درد آمدقلبم با دیدن گل . امید داشت

 ...شود

چشمانم را بستم. گل را ! تاب شده استقدر بیان ،انم چرا با دیدن این گلدگذاشتم، نمیقلبم را روی  دستم

 نوازش کردم.

پس این جادو ارتباط قلبی بر قرار  !شودباورم نمی .گل همان گل شاداب بودگل...  .چشمانم را آرام باز کردم

 !کندمی

سرم را بلند کردم و . های عظیمی را احساس کردمناگهان سایهکه بلند شدم تا با سرعت به سمت دنیل بروم 

مرا هم با خود ها خشمگین سمت قصر رفت و های سیاهی دیدم. تارا با دیدن آنها را سوار بر خفاشآشامخون

 دویدیم.ردو با سرعت میهبرد. 

 پادشاه با نگرانی در سالن ایستاده بود، تارا چندین گروه جنگی را آماده ساخت.

 !منم میام -

 !باشه -

 های.ی پوشیدم. دستاکه کمی کوتاه بود را با شلوار سرمهای ی تیره جنگیالباس سرمهو رفتم قم سمت اتا

های رفته بود. پوتینکار جادو رویش به  ضدلباس به شکل آهن و جنگی ساخته شده بود و مراریدهای سیاه 

 برداشتم. (کوپا نام جادویی برای ضربه زدن) های نامرئی جنگی را با تیرهای کوپاسیاه و بلند را پوشیدم، شمشیر

 پریدم. سبماز پنجره اتاق روی ابعد از آماده شدن، 

 ! دختربرو  -

ها که شامآیکی از خون. چون صیادی دنبال صید وارد زمین مبارزه شدم ،اسب به حرکت در آمد و من با سرعت

یک از کارهایم دست دیگر هیچ. چکید، سمت تارا رفت و از پشت گردن تارا را گاز گرفت.هایش خون میاز دندان

 ...خودم نبود

را در آوردم و درست به وسط سرش زدم،  وشمشیر. شلیک کردم آشام رفتم و کوپابا سرعت باد به سمت خون 

مانند در آسمان .دست و پاهایم آتشی شده بود. با چشمانی قرمز و موهایی سیاه و وحشی که چون شالقی می

 !ها و درختان را به حرکت در آوردماوج گرفتم. سنگ

 «تارا»
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ه ب هشتغییر کرد وحشتناک شد. موهای سیا آلیس را روی گلویم گذاشتم، ستمد؛ سوختگلویم به شدت می

چون ملکه ؛ مدآاز دست و پاهایش آتش بیرون می ،چشمانش قرمز و آتیشی شده بود وانداخت آسمان چنگ می

رعد و ؛ حتی آسمان هم شروع  به غرش و باریدن کرد! رساندها بر فراز آسمان رفته بود و همه را به قتل میجن

کس در قصر قصر شدم، هیچ واردتسخیر آلیس در آمده بود. گردنم را محکم گرفتم و برق زمین و درخت همه به 

ز پنجره به او جادوی تاشی را اجرا کردم خمم گذاشتم ای برداشتم و روی زهمه به جنگ رفته بودند. پارچه؛ نبود

یعنی ؛ اد ما بیشتر استاز تعد هاتعداد آن؛ هایشان در حال آمدن بودندها با خفاشآشامبیرون خیره شدم. خون

 آید؟آلیس از پسشان بر می

 با سرعت از قصر خارج شدم و سمت آلیس رفتم:

 اونا دارن... -

 ! من االن میام ،وضعیت رو کنترل کن -

 ما او وارد قصر شد.؛ اخواستم مخالفت کنم

 «آلیس»

ز اشکی گرم ا! تو باید زنده شوینشستم. کنارش افتاده بود. تختشو روی اسمت اتاق دنیل رفتم و وارد شدم، 

خاطرت شیرینی که باهم داشتیم را به ! را کردم تا زنده شودشم م تالتماچشمانم روی دست دنیل سرازیر شد. 

 قتی حرکتی نکرد نشستم و اشک ریختم.؛ ویاد آوردم. منتظر به چشمانش خیره شدم

 !مرا تنها نگذار ،بلند شو؛ کنم دوستت دارماعتراف می ،آری

 .ش را نگاه کردمابرگشتم و چشمان دریایی و موهای خورشیدی ام قرار گرفتند،اگهان دستان گرمی روی شانهن

از یاد گرفتن مهارت . چیز را توضیح دادمدر مقابل دنیل ایستادم و همه! محو تماشایش بودم که جنگ یادم افتاد

 .افتدجادویی تا جنگی که دارد اتفاق می

 اش را با شلوار سیاه و آهنی پوشید،سپس بلند شد و لباس سیاه و جنگی ؛ایم گوش دادهدنیل به تمام حرف

 دست مرا گرفت و گفت:

 ؟اعتراف کردیباالخره دیدی  -

جنگ سختی در پیش ؛ هایمان شدیمهردو از قصر خارج شدیم و سوار اسب. سرم را پایین انداختم و سرخ شدم

 داشتیم.
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 کرد.دنیل تیره آتشی شلیک می. م کردپشت سر هم کوپا شلیک می

بینم فقط با یک جادوی بسیار قوی پایان جنگی که من می هیم،دی انجام میافایدهکار بی کنماحساس می

 !بدیامی

چیزی در آسمان ! فایده بودپس این کار هم بی؛ هایشان باال رفتندها و زمین را تکان دادم و افراد با اسبسنگ

ما تعدادشان ؛ اها را کشتمآشامخود را نامرئی کردم و خیلی راحت تک تک خون! کنترلش کنموجود ندارد که 

 .شدرفته رفته بیشتر می

 م گذاشت و گفت:ادنیل دستش را روی شانه

 خسته شدی؟ -

 چجوری منو دیدی؟ -

 چون خودمم نامرئی هستم. -

 لبخند شیرینی زد. هردو باهم به دل جنگ رفتیم.

 س!هخسته کنند -

 باید چیکار کنیم؟ -

 دنیل با لبخند جذابی گفت:

 میرن! ها میشامآی خونبا این جادو همه، تونی جادوی سبز درست کنیهای نرمت میبا دستتو  -

هردو سوار بر ! آرامش بودم و این آرامش را دوست داشتم ، در مکردزمانی که کنارش بودم احساس امنیت می

دیدن یک منظره سفید و روز و یک  ونستم هر سه شهر را ببینم توااز آن باال می اسب به باالی قصر رفتیم.

 د.آمهای باد بوی خون مید و در وسطکرمالیم صورتم را نوازش می بادی! منظره تاریک و شب بسیار عجیب بود

 رو باید بفرستی. جا نورز اینا -

 !اما من این رو یاد نگرفتم -

 :دستانم را رو به آسمان گرفت و گفت، قرار گرفتپشتم دنیل لبخند زد و 

 !بگو تالینیا -
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 معنیش چیه؟ -

 دنیل نگاهم کرد و گفت:

 یعنی نابود کردن. -

 .ممتعجب به موهای طالیی و بلندش که در رقص باد بودند خیره شد

اه که حالت خاکی به ما دور کرد. به دستان پادش یها را از محدودهآشامناگهان باد بسیار نیرومندی تمام خون

 پس این جادو از سمت پادشاه بود.؛ خود گرفته بود خیره شدم

 ؛ی شکلایک مایع دایره ؛را در بر گرفتهای کل منطقه جنادنیل وردی را خواند و یک مایع ژله

 این چی بود؟ -

 خورن.نزدیکش بشن به دیوار می هااالن منطقه ما نامرئی شد و اگه اون -

 فرار کنیم؟ کیاما  -

 .دادماما ای کاش جادوی تالینیا را انجام می؛ دنیل جوابی نداد و امکان دارد که خودش هم جواب سوالم را نداند

ل با دنی همراهدستور داد همه سمت تاالر برویم.  ؛ به همین دلیلپادشاه نگران بود .پریدیمروی اسب پایین از 

 وارد تاالر شدیم و تعظیم کردیم.

 داد، حالت متفکرانه به خود گرفت و گفت:بازی می نشاش را در دستاایبیل نقرهپادشاه س

 ما باید هرچه زودتر یک شاهزاده کوچک به دست بیاریم و... . .تو باید همین االن ازدواج کنی، نیلد -

عنی باید با ی؛ نفسم بند آمده بود !لرزیددستانم میو ترسیدم می؛ تپید،شنیدم، قلبم به شدت میدیگر چیزی نمی

 دار شوم؟دنیل ازدواج کنم؟ باید بچه

 : گفتپادشاه 

 !کنیدفردا عروسی می .کنن حملهبه ما ها هر لحظه ممکنه اون ،ما در خطریم -

واقعاً احساس بدی داشتم، من هنوز خود را یک انسان  !اه با دنیل از تاالر خارج شدیم. یخ زده بودمهمر

 !انستمدمی

 را محکم گرفت و گفت: ستمدنیل د
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 ترسی؟ نکنه...چرا یخ زدی؟ از چی می -

ریختم. دستانم را مشت کرده بودم تا از پشت به در نشستم و اشک . چیزی نگفتم و به سمت اتاق پناه بردم

ها و سم، از جنرتاز این مکان می ،از این شهر، سمتراما از آینده می؛ دانم چرالرزشی که داشت کم شود. نمی

 !خواهم فرار کنمفقط می؛ ها تنفر دارمشهر جن

ها باید به شهر آدم! من باید فرار کنم، خواهمنمی. های بلندم را روی پنجره کشیدمسمت پنجره رفتم و ناخن

 !باید پیش مادرم بروم؛ بازگردم

سمتم آمد و ! خورمنمیاما من گولش را   ؛لب داشتبر لبخند شیرینی . در اتاق به صدا در آمد و دنیل داخل شد

 کنارم ایستاد و دست سفیدش را روی پنجره گذاشت.

 !ها به این بستگی دارهخوای قبول کنی؟ ببین آینده جنمشکلی پیش اومده؟ نمی -

 یعنی باید بپذیرم؟  ؛دانستم باید چه بگویمنمی

ون من خودم نیمه جن هستم! آهی عمیق ها کمک کنم؟ خب این که معلوم است؛ چاصال چرا باید به جن

 کشیدم و بعد از مکثی کوتاه گفتم:

 شوم!باشه قبولِ، من فردا همسرت می -

 دنیل بسیار عمیق خندید و گفت:

 امید نشی!ممنون که قبول کردی؛ قول میدم نا -

 توانم باور کنم که پشیمان نخواهم شد! فقط لبخندی مصنوعی زدم.متاسفانه نمی

 

 *شب*

کردم. فردا قرار است با یک جن ازدواج کنم؛ زمان دارد به پایان تخت دراز کشیده بودم و به سقف نگاه می روی

هایم را زیر ها قلمروی ما را ببینند. یکی از دستآشامرسد، هر لحظه ممکن است جادو از بین برود و خونمی

 ر حال نزدیک شدن است...کردم که سقف دسرم گذاشتم و دست دیگرم را روی شکمم. احساس می

تابید؛ گویی آسمان را گرد و هوا کامال تاریک و آسمان خالی از ابر و ستاره بود؛ فقط هالل ماه در دل تاریکی می

 !شدخاک گرفته با
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ام با وزش باد به لرزه فتاد. اتاقم غرق در تاریکی و دهد. پرده پنجرهجا چون مه تاریکی است که آزارم میهمه

دانستم! پنجره با شدت باز و بسته شد؛ بلند شدم و سمت خوفناک بود. ترسی که خودم هم دلیلش را نمیترسی 

ترسیدم! از پنجره به بیرون خیره شدم، چیزی جز دانم چرا؛ اما از نزدیک شدن به پنجره میپنجره رفتم. نمی

 ترسیدم که چیزی در تاریکی مخفی شده باشد...تاریکی نبود و من می

 

هایم خیره شدم، دو دستِ سبز و استخوانی با های سردی دستم را گرفته است. به دستساس کردم دستاح

های بلند و کثیف دستم را گرفته بود. با زور آب دهانم را قورت دادم؛ ناگهان احساس کردم تمام بدنم یخ ناخن

ینم که دو چشم سفید که به خون زده است و در حال لرزیدن هستم. به جلو خیره شدم تا صاحب دست ها را بب

نشسته بود را با دو دندان نیش و خونی و موهای سفیدی که در اطراف صورتش ریخته بود را با پوست سبز و 

تپید! قدرت فرار و داد زدن را نداشتم. یک قدم به عقب برداشتم که پاهایم اختیار میچروکیده دیدم. قلبم بی

 سیار ضعیفی که فقط خودم شنیدم گفتم:سست شد و زمین افتادم. با صدای ب

 کمک! -

هایم آورد. روی زمین با دستاش را در زمین به حرکت در میاز پنجره به داخل پرید. پاهای الغر و استخوانی

 رفتم. با صدای بسیار بلندی داد زدم:عقب عقب می

 کمک کمک! -

آشام هجوم برد و سرش را از اوری سمت خوندر اتاقن با شدت باز شد و دنیل داخل شد. دنیل با سرعت غیر ب

 تنش جدا کرد؛ سپس با نگرانی سمتو آمد و گفت:

 خوبی؟ -

آشام جاری بود قفل شد. آب دهانم را قورت دادم و با کمک دنیل از روی چشمانم در خونی که از گردن خون

چیز خواب است، کنار مادرم و همهخواهم از خواب بیدار شوم و ببینم که در اتاقم هستم، در زمین بلند شدم. می

 خوابی وحشتناک!

 روی تخت دراز کشیدم، دنیل پتو را رویم کشید و با خاموش کردن چراغ از اتاق خارج شد.

*** 

 بانو بلند شین! -
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 چشمانم را با سختی باز کردم که کارل را در مقابلم دیدم.

 امروز عروسیتونه؛ باید آماده بشین! -

ای خوردم و سپس از ی ژلهنه را از دستان کارل گرفتم، مقداری از عسل آبی را با خامهبلند شدم و ظرف صبحا

روی تخت بلند شدم. کارل موهایم را بافت و وسطش نگین آبی گذاشت، با مداد آبی و سیاه چشمانم را کشید و 

تا  ن داشت و باالیشرنگ را که پایینش چیهایم زد، دامن بلندی به رنگ یاسی و بنفش کمرژ بنفشی را بر لب

 ود!اش به شکل تور بهای درخشانی در جلو و پشتش به کار رفته بود و باال تنههایم بود را تنم کرد؛ سنگشانه

ام خارج کردم و همراه با کارل از اتاق خارج شدم. دنیل کت و شلوار آتشی رنگ را با ننفس پر دردم را از سینه

 عجیبی داشت...پیرهن سیاه پوشیده بود. تیپ شیک و 

ها کامال با ما متفاوت بود، بخش کوچکی از دستم را گرفت و هردو داخل تاالر بزرگ شدیم. مراسم ازدواج آن

شود؛ سپس باهم هایمان باهم ترکیب میدهیم و خون دستدیگر میبریم و دستمان را به یکدستمان را می

 کنیم.ابد باهم زندگی میخوانیم و تا رقصیم! در پایان چند ورد وفاداری میمی

ای را نزدیک دستم آورد. از ترس بدنم یخ زده بود، چاقو را در در مقابل پادشاه قرار گرفتیم، پادشاه چاقوی نقره

دست دنیل گذاشتم. موسیقی روشن  یام را روپوستم فرو کرد که سوزش شدیدی را احساس کردم. دست خونی

 شد.

 دیگر خیره شدیم.تم را پاک کرد. روی صندلی نشستیم و به یکدنیل دستمال را برداشت و با آن دس

 ترسم! من می -

 از چی؟ -

 دونم! نمی -

دانم راهی که در آن قدم برداشتم چگونه دنیل مرا همراه خود به وسط کشید و شروع کردیم به رقصیدن. نمی

ها خواهم مرد؟ آیا پیروز خواهیم شامآکنم؟ یعنی به دست خونکار می است؛ آیا فرجام خوبی دارد؟ من دارم چه

اش هم مانم؟ وای حتی فکر کردن دربارهجا میها باز خواهم گشت یا تا ابد در اینشد و من به شهر انسان

 ترسناک است!

خواستم داخل مهمانی تمام شد من همراه دنیل سمت اتاق رفتم، دنیل در را باز کرد؛ اما من داخل نشدم! نمی

 ترسیدم!اتاقش شوم، می
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 شده؟چی -

 ترسم!تونم، من مینمی -

 دنیل دستم را گرفت و مرا وارد اتاق کرد؛ سپس گفت:

 نترس، چیزی نیست! -

 کرد خیره شدم. دنیل روی تخت نشست و گفت:روی تخت نشستم و به دنیل که موهایش را شانه می

 کنین شاهزاده خانم؟به چی فکر می -

سرگردانم؛ سرگردان از آینده، از حال، از اتفاقاتی که قرار است رخ دهد! آیا راه فراری دانم که فقط این را می

 ی دنیل شوم؟ دنیل کنارم نشست و گفت:دارم؟ آیا واقعاً باید ملکه

 مونم!نترس، من پیشت می -

 «هاآشامخون»

ها ها پرتابش کردم. قصر جندادم که با دستور رئیس، به سمت قصر جنبار را در دستانم بازی میهای مرگبمب

 ها برگشتم.ای زدم و پیش بچهدود شد و به هوا رفت؛ لبخند شیطانی

 

 «آلیس»

 : مرا همراه خودش به بیرون از اتاق برد که گفتمدنیل 

 شده؟چی - 

 !خوان حمله کنن؛ با چشم حسی دیدماز پشت می -

 هستن!جا بینن و همهجا رو میها همهآهان، فراموش کردم جن -

قدر پایین قصر فرار کردیم. وارد یک تونل زمینی شدیم، صدای دود شدن قصر را شنیدم؛ چه یهمه از دریچه

 راحت فرار کردیم!

 ریم؟کجا می -

 ها بود که در حال ساختن اون شهر بودیم! به شهر جدید ما، سال -
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 من تا کی قراره توی شهر شما بمونم؟ -

 تو یکی از ماهایی! -

 تونم یکی از شما باشم!خوام، نمینمی -

 دنیل جوابی نداد و دستم را گرفت و گفت:

 تندتر بیا! -

توانی مرا پیش خودت نگه داری، دانم که دوست نداری مرا از دست بدهی؛ اما من مال تو نیستم، نمیمی

 توانی!نمی

و به  تر ببینم! از تونل خارج شدیمحاز تونل عبور کردیم و به یک نور سفید رنگ رسیدیم. چندبار پلک زدم تا واض

یک بهشت بسیار زیبا رسیدیم؛ آبشار بزرگی که به جای آب، مروارید از آن سرازیر شده بود بد جوری خودنمایی 

ها بود. درخشید هم در ته خانهکرد! چندین ساختمان با طال و الماس ساخته شده بود و قصر بزرگی که میمی

 چه بزرگ و با شکوه!

ریختند. دهانم باز مانده های الله میی بزرگی از طال در وسط قصر وجود داشت که از دهان مجسمه گلمجسمه

 بود که دنیل گفت:

 چطوره؟ خوشت اومد؟ -

 عالیه!  -

من و دنیل و سپس برادرش با همسرش نشستند؛ مردم هم  ای که رنگارنگ بود جلو آمد و ملکه و پادشاه،کالسکه

اسب پرواز کرد و کالسکه به هوا برخاست. کالسکه فرود آمد و همه داخل قصر شدیم. حتی  به سمت شهر رفتند.

ا توانستم تصویر خود را ببینم! برنگ به کار گرفته شده بود و من در کف قصر میکف قصر هم الماس براق و بی

ماس بودند! دنیل سمتم دنیل وارد یک اتاق بزرگ شدیم. تاج تخت از بلور درست شده بود و دستگیره کمدها ال

 آمد و گفت:

 اینم اتاق ما!  -

 روی تخت نشستم و گفتم:

 عالیه! -
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  :گفت دنیل

 این با هم رو سرزمین اون شدن، پیروز از بعد. فرستادیم  اهآشامخون با جنگ برای رو سربازها ترینقوی ما - 

 شهر برگردی یا باشی جااین ملکه و من همسر و بمونی ما پیش جااین تونیمی تو و کنیممی ترکیب سرزمین

  ت!مادر پیش

 *بعد سال چند*

 «ماریس»

 :گفت و نشست کنارم کردم که سنیمی بازی هایمعروسک با و بودم نشسته قصر هایپله روی

 ای؟رگه دو یه دونیمی - 

 چیه؟ رگه دو  -

 !آشامخون و انسان  -

 چیه؟ انسان  -

 .کننمی زندگی دیگه دنیای یه توی هااون - 

 .شدم داخل و رفتم مادر اتاق سمت

 چیه؟ انسان مامان  -

 :گفت و نشاند تخت روی، خودش کنار مرا مادر

 !کنهمی زندگی هاآدم شهر توی کههست  کامل موجود یه انسان - 

  م!ببین رو هااون شهر خواممی منم  -

 :گفت و کرد نوازش را موهایم مادر

 ها؟مآد شهر بریم خوایمی  -

  !آره - 

 :گفت و شد داخل پدر

 م!بیوفتی راه س،آماده اسب آلیس  -
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 شده؟ عوض هاآدم شهر دنیل، باشهر: ماد

 : آره!پدر

 :گفت و کرد بلند مرا مادر

 . ...هاآدم شهر بریم - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلد اول این اثر، شبی نفرین شده، در سایت رمانیک منتشر و برای مطالعه و دانلود شما عزیزان قرار گرفته است. 

 کلیک کنید.  اینجاجهت مطالعه و دانلود 
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 «بای شما، این اثر به پایان رسید.با تشکر از نگاه زی»

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. مراجعه کرده و یا

 

 

 

 
 

های رمانیک در شبکه
 :اجتماعی
Romanik_ir    

 Romanik_ir     

Romaniki 

https://romanik.ir/
https://romanik.ir/forums/
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

