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 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 98 رمان این اثر در

 98رمان  انجمن

                                                                                     :                                                                                  خالصه

 .قدرتی بی نام و نشان، او را در خود بلعیده بود

 .ترین عالیق اوستپرماجرایش جزء بزرگدانست سفرِ نمی

گنجید قرار است وارد دنیایی سراسر پر از ماجرا، خطر و ور مانده بود و در ذهنش نمیها غوطهمیان کتاب

زنند و زمانش فرا رسیده بود تا به او ثابت کنند کیست و از آور به دور او پرسه میهای رعبرمزوراز شود. هاله

                                                                                                                                           .      کجا آمده است

                                                                            :                                                                                  مقدمه

 «!اند تا برآورده شوندرؤیاها ساخته شده»

 رؤیاهایت بزرگند؟ کوچکند؟ اصالً هیچ رؤیایی داری؟

 .ای هم وجود داردرؤیاداشتن زیباست؛ اما نکته

 .زندهمیشه در خوبی، بدی هم هست. در روشنایی، سیاهی پرسه می

 ...ته است وَدر زیبایی، زشتی نهف

 !در رؤیا، کابوس نیز پنهان است

                                                               !                    سمت تباهی برودپس مراقب رؤیاهایت باش، قبل از اینکه به

*** 
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نوشتن مطلب و اطالعات از آشامم، در حال داخل اتاقم نشسته بودم و طبق معمول تو دفتر مخصوص خون

 .ها بودمآشامخون

 .نوشتمکردم و تندتند میی روشن کنارم بود، نگاه میاز داخل گوشیم که با صفحه

 .دادن دیگه« فِرفِره»برای همین بهم لقب 

 :آخرین کلمه رو نوشتم که صدای رئیس کارکنان و خدمتگزاران خونه )همون مادر گرام( بلند شد

 .رالناز بیا ناها-

 .خودکار رو الی دفتر گذاشتم و بستمش

 .صندلی رو عقب کشیدم و بلند شدم، از اتاق بیرون زدم و سمت آشپزخونه دویدم

 .در ماهیتابه رو برداشتم و نگاهی به داخلش انداختم

 !وای! خوراک بادمجون؟-

 :مامان سمتم اومد، در ماهیتابه رو از دستم قاپید و تشر زد

 .خوریو میحرف نباشه! تا تهش ر-

 .متعجب نگاهش کردم

 !مامان-

 .یامان! برو بشین-

 .ی وسایل رو روی میز چید و نشستها و بقیهغرغرکنان رفتم و سر میز نشستم. مامان ظرف

 :پرسیدم

 بابا کو پس؟-

 .امروز کار زیاد داشت-

 ش کار داره. خدایی یه بار شد ما دور هم غذا بخوریم؟ هوم؟اه این بابا هم که همه-

 .اندرسفیه نگاهم کردمامان عاقل

 .زنیا الناز! غذات رو بخور ببینمزیادی فَک می-

 .این هم از یه خانوم گل که اصالً دعوا نداره، مادر بنده

 .خانوما اون دستپخت عالیشون رو بدن تا ما بخوریممنتظر نشستم تا خانوم

 .مامان برام کشید و جلوم گذاشت

 :کردم که مامان بلند گفتروم نگاه میتم به خوراک آشغال روبهبا انزجار و صورتی درهم داش
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 .زنم با دیوار یکی شیجوری نگاه نکن که میالناز به غذای من اون-

 .تیکه کرد رفتاصالً ابراز احساسات مامانم من رو تیکه

غال برای توصیفش بهتره، ی غذا رو که آشزور بقیهبه هر زوری که بود، غذا رو تو حلقم چپوندم و جویدمش. به

)یه وقت خدایی نکرده به کسی برنخوره!( خوردم و تو اتاقم رفتم. در رو بستم و سراغ موبایلم رفتم تا باز هم از 

 .ها اطالعات دربیارمآشامخون

 .های مختلف کردمشروع به گشتن تو سایت

ها چین که من بهشون فکر ه با این سنم اینوجدان داشتم. تا حاال هزار دفعه شده که بابام بهم گفتکمی عذابیه

 .کنم و عالقه دارم؛ اما من هیچوقت اهمیت ندادم و باز هم کار خودم رو کردممی

 .خواد ناراحتش کنم؛ اما اون هم درک ندارهدلم نمی

ها دادن، اون هم الکی. گاهی وقتاز بچگی یادمه که مامان بابام خیلی روم درک نداشتن و مدام بهم گیر می

 .کردمدادن که قصد فرار از خونه رو میقدر بهم گیر میاون

چند بار هم من رو برای مشاوره بردن تا ببینن مشکلی دارم که مثالً به قول خودشون عاشق یه مشت هیوال شدم 

 .ی من هیچ ربطی به بیماری یا اعصاب ندارهدونستم عالقهیا نه؛ اما من که خوب می

گفتن وقت توقع هم داشتن من به درخواستشون که میکرد. اونذاشتن عصبیم میام نمیاینکه به عالیقم احتر

 .این موجودات رو فراموش کن، احترام بذارم و گوش کنم

ها عالقه داشته باشه؛ اما عالقه رو هیچ آشامعجیبه که یه دختر به موجودات ترسناک و خونخواری چون خون

 .کنمطور فکر میینشه تغییر داد. حداقل من اوقت نمی

 .شات گرفتم و بلند شدمچندتا مطلب پیدا کردم، ازشون اسکرین

.                                                                          خواستم برم بنویسمشون که صدای زنگ موبایلم دراومد. بهار بود

 :جواب دادم

 .الو؟ سالم به پاییزخانوم-

 :ط غریدور خاز اون

 .اگه من پاییزم؛ پس تو هم خرنازی-

 :خندیدم و اون هم گفت

 خب حاال دعوا نسازیم، حال ندارم. چه خبر؟-

 .بیکاری-
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 آشامت چطورن؟دوستای خون-

 :ای کردم و گفتمخندهتک

 !خوبن، سالم دارن خدمتت-

 !اِ؟ تو هم بهشون سالم برسون-

 !هان؟ اکی االن-

 :دم و رو به اتاقم عربده زدمموبایل رو از گوشم فاصله دا

 .رسونهبهار سالم می-

 :ی رئیس کارکنان و خدمتگزاران خونه از پذیرایی بلند شدیهو صدای نعره

 ی تو نشد؟ی گوش من پاره شد، حنجرهی زنجیری! پردهبهار نمک خورد با تو سلیطه-

 .لـ*ـبم رو گاز گرفتم و موبایل رو به گوشم چسبوندم

 .ای بشونت! مامانم نفرینم کردشاءاهلل به خاک سیاه و قهوهلعنتت کنه! انالو بِهی؟ خدا -

 :خندید و گفت

 پرسی چی کار دارم زنگ زدم؟اعصابه. خب، نمیاون مامان تو که کالً بی-

 .بافیوَری میزنی به این و اون و دَریآزاری داری، الکی زنگ میخواهر، تو کالً بیماری حاده مردم-

 ...گفتمخب می بمیر بابا!-

 مگه من گفتم بگو؟-

 ...الناز-

 .خب بابا مُردی، بگوخیله-

 .گفتم، قراره با بروبچ دانشگاه بزنیم شمالخب... آهان آره می-

 :پرسیدم

 بروبچ دانشگاه؟-

 .اکیپمون دیگه؛ من، تو، نیلو، فرهام، ساناز و امیر-

 :نالیدم

 !اموای نه! من عمراً با وجود اون دوتا کدوتنبل بی-

 :متعجب پرسید

 کدوتنبل؟-
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 .فرهام و ساناز-

 !وا چرا؟-

 :گفتم

دوسه یا چوب زدن؛ شاید هم فلز ست، فرهام هم که کالً انگار بهش چسب یکساناز که کالً از دماغ فیل افتاده-

 .یا آهن، شیشه هم ممکنه

 !اه الناز بهونه نتراش-

 .به جونِ تو تراشیدن بلد نیستم-

 :کالفه گفت

 .دم خوش بگذرهیا دیگه، قول میالناز ب-

 .باید به بابام بگم-

 .خوای، کالً سرخودیتو که اجازه نمی-

 ...زنمبهار میام می-

 :وسط حرفم پرید

 .ت، فقط بیاخب بابا جوش نزن با اون قیافهخیله-

 .شهببینم چی می-

 !اکی بای-

 .خداحافظ-

 .قطع کردم و موبایل رو روی میز گذاشتم

 .خُسبَمگیرم میی مبارکم پرید، میکله کتاب خوندن از

 .ها رو کشیدم و رو تختم خزیدمپرده

م بود، روم کشیدم و طبق معمول با فکرکردن به پتوی دورنگ بنفش و سیاهم رو که رنگ مورد عالقه

 .وقتی بیدار شدم، بابا اومده بود. ها به خواب رفتمآشامخون

اسب برم بز و اون چهارتا کرهی رفتن که اجازه بده با بهار کُرهی اومدنش شروع کردم رو مخش اسکاز لحظه

 ست!(شده. )یعنی من اصالً خشن نیستم، احساسات باالیی در من نهفتهشمال خراب

 دَدَی؟-

-... 
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 فادِر؟-

-... 

 پاپا؟-

-... 

 اوم... اَبی؟-

-... 

 :این بار دیگه جیغ زدم

 بابا؟-

 .پرید و سمتم برگشت

 استغفراهلل! دختر معلوم هست چته؟ چته دختر؟ مگه...-

 !کنم. اهی دنیا صدات میبابا خب دو ساعته دارم به بیست زبان زنده-

 .اندرسفیه نگاهم کردعاقل

 .ی دنیازنده ونیم زباناِم... خب به یک-

 .پوفی کشید و کنترل رو برداشت

 بابا؟-

 !بَال-

 .رفتم کنارش نشستم و کنترل رو از دستش قاپیدم

 .و چپ نگاهم کرد برگشت

 ذاری برم؟می-

 ری؟دی؟ االن من بگم نه، نمیالناز چرا الکی گیر می-

 .اوم... نه-

 .و نیشم رو باز کردم

 :ای بهم رفت، بعد به موهام نگاه کرد و گفتغرهبابا چشم

 .هر وقت موهات رو درست کردی بعد-

 .متعجب نگاهش کردم

 موهام؟! مگه چشه؟-



    

 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         9 

 

98کاربر انجمن رمان  ~Kimia varesi~ آشام رمان ابر خون|  

 .؟ مشکی و بنفش! این هم رنگه؟ سرخود اون همچیه رفتی دورنگ کردی-

 .اه بابا خب دوست دارم این رنگا رو دیگه. بعد خواهشاً بحث رو عوض نکن-

 :و محل اقامتگاهش )آشپزخونه( اومد صدای رئیس کارکنان و خدمتگزاران خونه، از پاتوق

 .علی بذار بره خب-

 :بابا صداش رو باال برد و گفت

 بره؟چی رو بذارم چی-

 .طور سختگیری خیلی بده، باز مامان بهترهسالمه، بچه که نیستم. این ۲۴آقای پدر، بنده االن -

 :صدای مامان دوباره اومد

 .خانوم الناز رادین شروع شد. علی بذار بره دیگههای حاجباز رفت باال منبر، سخرانی و خطبه-

 .منتظر به بابا نگاه کردم

 :گفت کالفه دستی به گردنش کشید و

 .خوان برنبذار اول ببینم کِی می-

 .باوشه-

 .و خودم رو روی مبل شوت کردم

         .                                                                                                                            حداقل از هیچی بهتر بود

***                                                                                                                                                                       

 .آشامیخوندم، طبق معمول خونداخل اتاقم، روی تختم دراز کشیده بودم و رمان می

های زیادی نسب به این العملزده و متعجب کرده بود. عکسحیرتها همه رو آشامی شدیدم به خونعالقه

 . ...کردن وعقل، تعجب میگفتن بیخندیدن، بهم میکردن، بهم میم میموضوع دیده بودم. مسخره

های مردم اهمیت ندارن. کالً ی من و اصالً هم قصد ندارم ترکش کنم. حرفی من، سلیقهست؛ عالقهاما عالقه

 .زنن )بالنسبت شما(زیاد می ها حرفآدم

 :محو کتابم بودم که صدای مامان از هال اومد

 .الناز؟ بیا دوستت زنگ زده-

 :داد زدم

 کی؟-

 :صدای بابا اومد
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 .زمستون-

 .هان؟! آهان گرفتم-

هم کتاب رو بستم و از رو تختم پایین اومدم. از اتاق بیرون زدم و تو هال رفتم، تلفن رو از مامان گرفتم و اون 

 .به اقامتگاهش برگشت

 :جواب دادم

 خانومِ پاییزِ هر دقیقه مزاحم، چیه؟-

 :صدای شاکیش اومد

 .اوالً، اول سالم بعد کالم. دوماً، مزاحم خودتی خانومِ خرناز-

 .کارت رو بنال-

 ادبت تو حلقت، چه وضع زرزدنه؟-

 گی یا قطع کنم؟بهار می-

 .فردا بریم شمالخب بابا. قرار شد پسخیله-

 .فردا؟ بذار به بابام بگمپس-

 :های تلویزیون بود، گفتمتلفن رو از گوشم فاصله دادم و رو به بابا که درگیر باالپایین کردن شبکه

 .رنفردا میگه پسبابا، بهار می-

 :نگاهی بهم کرد و گفتبابا نیم

 فردا؟ تو خودت کاری چیزی نداری؟پس-

 .نه بیکارم-

 :رد و صداش رو بلند کردبابا رو سمت آشپزخونه ک

 بهناز بذارم بره؟-

 :صدای مامان اومد

 .من که از همون اول نظرم رو گفتم-

 :منتظر به بابا نگاه کردم. بعد از کمی مکث گفت

 .باشه برو-

 ذوقه این باز!(گین چقدر بیمرسی! )االن می-

 :تلفن رو به گوشم چسبوندم و گفتم
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 .الو؟ اجازه داد-

 :اومد یهو صدای جیغ بهار

نزده ساله، خبر اینکه کِی و با چی کنه.( عالیه! خب دخترِ پوجاش این خودش رو جای من پرپر میایول! )به-

 .دمریم بهت اطالع میمی

 باشه. کار نداری؟-

 .نچ-

 !فعالً-

 .تلفن رو قطع کردم و رو میز تلفن گذاشتم

 .خب، حاال باید برم وسایلم رو جمع کنم

                ***                                                                                                                                                              

های خاکستری رو به سیاهم شرتم بیرون آوردم و نگاهی به خودم انداختم. چشمآینه رو از داخل جیب سوئی

م خیلی باحال شده بود. مانتوم ین چیزی بود که چشمم رو گرفت، موهای سیاه و بنفشم زیرِ شال بنفش تیرهاول

 !سیاه بود و مثل موهام، این تضاد جالبی شده بود. رژ ماتمم که نگم، توپ

 .تر از قبل شدهم خیلی بدجنسگن؛ ولی حاال چهرهم بدجنس شده بود. بماند که همه بهم میقیافه

 پُشت و زیادی نازکمانند و کمجوری بوده. ابروهام تا حدودی هشتم ایندونم چرا از بدو تولدم قیافه نمیکالً

 .بودن، انگار ابروهام رو گرفته باشم، البته خب یه کوچولوش رو گرفتم

نظر جنس بهم بدتره و همین هم باعث شده قیافهکمی عجیبتر و یهی فامیل خاصی بقیهم نسبت به چهرهچهره

 .بیاد

 اخالقم هم که بیست! اصالً عالی! )ارواح خودم!(

سالم  هشتوهفت یا بیستوبیستکنن باید دیگه تَهش م خیلی مشخص نیست. اکثراً فکر میخاطر قیافهسنم به

 .سالمه ۲۴که فقط باشه؛ درصورتی

 .نمیادهای مظلوم خوشم ام، خیلی هم راضی؛ از قیافهی بدجنسم راضیاز چهره

 .نیشخندی به خودم زدم و آینه رو داخل جیبم برگردوندم

 .هایی که قرار بود باهاشون شمال بریم، قرار داشتیمشاپ شدم. امروز با بچهوارد کافی

 .نگاهم رو دوروبر چرخوندم که بهار و بقیه رو دیدم. سمتشون رفتم. سالم دادم و کنار بهار نشستم

 :بهار گفت
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 .انوماخدیر کردی خانوم-

 :شرتم رو در آوردم و گفتمسوئی

 .کار داشتم-

 :فرهام گفت

 چه کاری اون وقت مثالً؟-

م هم که ور کرد. )قیافههمچین چپ نگاهش کردم که خودش دستگیرش شد بهش دخلی نداره و روش رو اون

 شم!(بازی و... اصن نگم چی میخوراک ترسناک

رو سانسور کنین. خدایی باید بهش لقب چسب آهن « نچسب»ن ی نچسبِ چندشِ دماغ منقار عقابی! )اوپسره

 شه.(چسبه، کَنده هم نمیداد؛ قشنگ می

 :امیر گفت

 خب، پس قرار شد فردا با ماشین ساناز بریم دیگه؟-

 .هام گرد شدچشم

فردش بهبا ماشین این بوزینه؟! حاال این به کنار، این شامپانزه چطور راضی شده با ماشینِ به قول خودش منحصر

 بریم شمال؟

 :ساناز لبخند چرتی زد و گفت

 .گذرهالبته! تازه اگه با فراری من بریم بیشتر هم خوش می-

 :لبخند تمسخرآمیزی زدم و گفتم

 .آوردیت رو مییه وقت فراری خوشگلت رو تو راه به چیزآباد ندیم؟ الاقل پورشه-

 .که چیزی نگم همه نگاهم کردن. ساناز از رو حرص و بهار از رو خواهش

 .ور کردمهام رو تو حدقه چرخوندم و روم رو اونکالفه چشم

 :نیلو گفت

 افتیم. ساعت نُه خوبه؟خب پس فردا با ماشین ساناز راه می-

 .من و بهار و امیر موافق بودیم؛ اما فرهام و ساناز مخالفت کردن

 :فرهام گفت

 .خواب دیدمهزار پادشاه هم اوه ساعت نُه؟ من که اون موقع دَه-

 :پوزخند زدم که ساناز هم گفت
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 .برهچاکلت صبحم رو بخورم و تو سالریوم هم برنزه کنم، زمان میمن هم تا بیدار بشم و هات-

 :پوزخندی کنار لـ*ـبم نشست و گفتم

 سوخته هستی، حاال چرا دیگه برنزه؟عزیزم تو که خدادادی سیاه-

 :گفت

 .هاهایی تا زندهسفیدی که بیشتر شبیه میتعشقم از تو که بهترم، تو انقدر -

 .این رو گفت و بلند زد زیر خنده

خوردم، نه عصبانی بودم. ریلکس بهش زل زده بودم که گارسونی سمتمون اومد و با عصبانیت رو به نه حرص می

 :ساناز غرید

 !ترزنی؟ آرومهوی خانوم، مگه اینجا طویله یا وسط خیابونه که قهقهه می-

 .ی حسابی به ساناز، رفتغرهاز یه چشمو بعد 

 .های گرد به رفتن گارسون نگاه کردساناز دهنش رو بست و متعجب و با چشم

 .خندیدنتر شد و پوزخند صداداری زدم، بقیه هم ریز میلبخند رو لـ*ـبم بزرگ

                                                                            ***                                                                                 

 .تر بودخصوص با وجود ساناز. باز فرهام آرومکننده برای توصیف امروز کم بود، افتضاح بود؛ بهخسته

 .ها، به خونه برگشتمهای چرت بچهکردن حرفبعد از نیم ساعت موندن و تحمل

و هوا تاریک بود. سمت در رفتم و کلید انداختم. در رو باز کردم و رفتم داخل رفتم. برق رو شب شده بود 

 .روشن کردم

 چرا خونه تاریکه؟ بقیه کجان پس؟

 :در رو بستم و داد زدم

 مامان؟ بابا؟ کجایین؟-

 .ای باال انداختم. البد کار داشتن، بیرون رفتنجوابی نشنیدم. شونه

 .رو عوض کردم و خواستم رو تـ*ـخت دراز بکشم که چشمم به کاغذ روی میزم افتاد تو اتاق رفتم و لباسام

 :برش داشتم و خوندم

 «.الناز، من و بابات رفتیم بیرون. احتماالً دیر بیایم. خودت شام بخور»

 .کاغذ رو روی میز گذاشتم

                                                                     :         ای بابا! حاال چی بخورم؟ خب بذار مِنوی غذا رو با خودم مرور کنم
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 چلو املت -1

 نون پنیر -۲

 کیکِ از یه هفته پیش مونده -3

 کارد بخوره به شکمم -۴

 زهر هالهل -5

 .بمیرم از گرسنگی -6

 «کنم.اون وقت مرگ رو هم تجربه میآره دیگه، »ی شیش جالب باشه. فکر کنم گزینه

 .گردمهوله میرم تو زیرزمین، داخل یخچال آش و الشش دنبال هلهاصالً خبرم می

 .آره واال، بهترین ایده

 .های زیرزمین پایین رفتم. قفل در رو باز کردم و یه قدم برداشتمپریدم و تو حیاط رفتم. از پله

 .برق رو زدم و داخل رفتم .آهان یافتمش .با دستم دنبال پریز برق رو دیوار گشتم !اوه اوه چه تاریکه

آمیز مأموریتم رو برای تونستم موفقیتزیرزمین تقریباً بزرگ بود و منِ گُشا... اهم ببخشید... منِ تنبل عمراً می

 .هوله به اتمام برسونمیافتن هله

 .کالفه قدم اول رو برداشتم که پام لیز خورد و با کله رفتم رو زمین؛ یعنی قشنگ تو زمین فرو رفتم

 :جیغ زدم

 !گیره، ما رو المپ هزار واتی. اهخدایا همه رو برق می-

 .خواستم بلند بشم که دوباره پام لیز خورد و این بار به پشت زمین افتادم

 :بلندتر جیغ زدم

 !گاهمنشیمن-

 .سرم نگاه کردم که پوست موز دیدمبا حرص به پشت

 خدایا... االن من چی بگم؟

ی لباسم رو تکوندم و نگاهی به اطراف زیرزمین انداختم. چشمم به فلز قراضهعصبی بلند شدم و ایستادم. 

 .انتهای زیرزمین افتاد

 .آهان خودشه، یخچال

رفتم که یهو کتفم به جایی گیر کرد. صدایی بلند شد و هر آن ممکن بود اون چیز بیفته؛ سمتش رفتم. داشتم می

 .کتفم رو ماساژ دادم ی کتاب بود. صافش کردم واما سریع گرفتمش. قفسه
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 .های قفسه نگاه کردمبه کتاب

 .چقدر کتاب! همه قطور و بزرگ بودن

 !واو

 .تر بهش انداختمبه قفسه نزدیک شدم و نگاهی دقیق

های اینجا بدجور توجهم رو جلب کرده بود. شاید بتونم یه کتاب خوب برای خوندن منی که اهل کتابم، کتاب

.                                                  الشون گشتنتر شدم و شروع کردم البهفسه نزدیکپیدا کنم. با این فکر، به ق

 .کرد، فقط جالب باشهگشتم. هر موضوعی بود فرقی نمیم به کتاب داشتم میخاطر عالقهکنجکاو نبودم، فقط به

و  DNA شتم. علوم پزشکی بود؛ درمورد دنا وها. یکی دیگه بردای کتابکتاب رو گذاشتم باالی قفسه، کنار بقیه

 . ...رادیولوژی و کالبدشناسی و

 !ایق چرت

 .اون رو هم کنار بقیه گذاشتم و بعدی رو بیرون کشیدم. تاریخ ایران باستان؛ خب خیلی برام جالب نیست

 !شه! اهوای خدایا چه چیزایی اینجا پیدا می

 .کالفه پوفی کشیدم و کتاب رو رو قفسه کوبیدم

الشون چیز جالبی پیدا شه از البههمه کتاب گردوندم. واقعاً زیادن. مگه به همین راحتی مینگاهم رو بین اون

 !کرد؟

 .تر استرم یه کوفتی کوفت کنم. سالمتی بسی مهمول کن بابا! ضعف کردم، می

دونم چرا؛ اما نظرم اد. نمیها رو برداشتم و تو قفسه چیدم. آخری رو گذاشتم که یهو چشمم به یه کتاب افتکتاب

                                                                                                                                                             .رو جلب کرد

رنگی داشت و هیچی روش ننوشته ایبیرون کشیدمش و نگاهش کردم. کتاب کهنه و قطوری بود، جلد قهوه

 .بود

 :ی اول سفید بود و تنها یه جمله نوشته بودبازش کردم. برگه

 «.کندآنگاه که کتاب را بگشایی و به آن بنگری، آن سرنوشت است که مسیرت را انتخاب می»

 !سلنبههان؟! چه فلسفی و قلنبه

 !زدهش فکر کنم چیزی میبدبخت نویسنده

 !شده؛ عکس یه... عنکبوته؟سفید بود و پرینت-شمم به یه عکس افتاد. سیاهورق زدم که چ

 .ش فهمیدمو پاهای دراز و کشیده از بدن گنده
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 .پیکر بود. خیلی بزرگ بودولی یه عنکبوت ساده نبود، یه عنکبوت غول

ت نوشته بود؛ ی بعد و پشت اون برگه، یه سری جمالی بعد رفتم. صفحهتعجب کردم. سر تکون دادم و صفحه

 . ...غریب، به یه خط دیگه بود؛ نه فارسی، نه انگلیسی، عربی، یونانی، پرتغالی، چینی واما عجیب

 .ست.( حتی باستانی هم نبودها که شبیه خونهتر از خط چینیغریب بود. )حتی عجیبعجیب

 .پیکرش بودولهای غالجثه و ترسناک با بالی بعدش نگاه کردم. عکس یه خفاش عظیمبه صفحه

 !اوه اوه! بچه این رو ببینه درجا شلوارش زرد شده

 .ی بعد رفتم که همون جمالت رو پشت برگه دیدمصفحه

 ...به تصویر بعد نگاه کردم. عکس یه

 !وا! این چیه دیگه؟ اختاپوسه؟ پس چرا بال داره؟

 .به یه آدم بودهای بزرگش)!( تو اقیانوس در حال حمله پیکر با بالعکس یه اختاپوس غول

 شدم مالفیسنت دیگه.(هام بیرون زد و کم مونده بال هم در بیارم. )قشنگ مییعنی قشنگ شاخ

 .پشت اون هم همون جمالت بود

 .مرگ شدمتصویر بعد رفتم که ذوق

 .ست«مَدوسا*»جون، اینکه ننه

 !ت برمیعنی من قربون اون موهای مارمار

 .خندیدم و آخرِ آخرِ کتاب رفتم

ای کنارشون ایستاده عکس بود، تصویر یه خونواده؛ یه زن و یه مرد که یه نوزاد بـ*ـغلشون بود و دختربچهیه 

خاطر پرینت عکس بود، طور خاصی بود. حسی رو بهم تلقین خوشگل بودن؛ اما اون نگاه سیاهشون که به .بود

 .ها معمولی نیستنکرد که انگار این آدممی

 !دونستم این حس از کجا اومده و دلیلش چیه؛ اما نمیعجیب بود چنین حسی داشتم

 :ی آخر رفتم. خالی و سفید بود و فقط یه جمله داشتنفسم رو بیرون دادم و صفحه

 «.آن زمان که متون زیر را خوانی، باید بدانی که قرار است پا به عجایب گذاری»

 .ای چیزی بودهیعنی االن دیگه قشنگ مطمئن شدم طرف عملی

 هام رو چپ کردم. )اینجانب بسی کم دارد.(رو در آوردم و چشم زبونم

 .متون زیر جمله رو خوندم

 !االن واقعاً به این دو خط جمله گفته متون؟
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 .ش جای مغز، پشمکی چیزی بودهگم این اصالً عملی نبوده؛ فکر کنم تو کلهمن می

 .اون مثالً متون هم با همون خط عجیب نوشته بود

 !پوف

ش رو خوندم که احساس کردم زمین زیر قورباغهی خط خرچنگسرسری بهش انداختم. آخرین جملهیه نگاه 

 .لرزیدلرزه. متعجب سرم رو پایین بردم و نگاهی انداختم. زمین داشت میپام می

 .هام گرد شدچشم

 !یا حضرت زلزله

 !زلزله اومده؟

 :العملی نشون بدم که یهو صدایی تو گوشم پیچیدخواستم عکس

 !تانیا! تانیا-

شد. هام تکرار میپیچید و تو گوشهام رو چسبیدم. صدا تو کل سرم میکتاب رو انداختم، جیغ زدم و گوش

 .آور بودسرسام

 :داد زدم

 !خفه شو! خفه شو-

 .لرزیدنها هم میبر زمین، دیوارها و پنجرهحاال عالوه

 .گاه کردمریخت که متوجه کتاب شدم. متعجب بهش نهام داشت میاشک

 .چرخیداومد و تو کل زیرزمین میتک صفحات کتاب بیرون مینور سیاهی از تک

 .زانوهام سست شد و روی زمین فرود اومدم

.                               لرزیدن اطراف بیشتر شد، نورها کل زیرزمین رو احاطه کردن و اون صدا بدتر تو گوشم زنگ زد

 :شدشد. اون صدای لعنتی مدام تو سرم تکرار میمنفجر می جیغ بلندی زدم. سرم داشت

 !تانیا! تانیا-

 .جا پخش شده بودن و هیچ جایی قابل تشخیص نبوداون نورهای سیاه دیگه همه

 .رفتمهمه دود و نور غیب شده بود، افتاد. باید از اینجا بیرون مینگاهم به در زیرزمین که بین اون

وضوح دیدم که برای بلندشدن بکنم، زمین زیر پام با شدت بیشتری لرزید و بعد بهقبل از اینکه حتی اقدامی 

 .زمین از هم شکافته شد و سوراخی عمیق به وجود اومد

.                 قبل از اینکه بخوام بلند بشم و فرار کنم، داخل اون گودال سقوط کردم و جیغی با تمام وجود کشیدم
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                      ***                                                                                                                                            

 .جیغی زدم و از جا پریدم

 !خدایا این دیگه چه کابوسی بود؟

هام و لـ*ـبم و تم که فکم و دماغم و گوشزنون دستم رو الی موهام فرو کردم. نگاهی به اطراف انداخنفسنفس

ی زیبا دادن. )یادم باشه با تیمارستان یه تماسی داشته باشم، همه رو زمین ریختن و به زمین یه شکل و چهره

 واجبه.(

سمت ، موقعیت شما: گم شین به۲ی جهنم: جهنم شماره اینجا دیگه کدوم جهنمیه؟ )نام رئیس: ابلیس، شماره

 هاتون در اون جهان تنبیه شین!(بازیخاطر اسکلتا به خانهمحل اسکل

کردن. عین شهر ارواح بود. آسمون سیاهی داشت که یه موجودات عجیبی مثل اژدها داشتن پرواز می

 .های سیاه داشتن و یه چیزهایی مثل خفاش ازشون آویزون بودهاش برگدرخت

 .بود و گل و گیاه، اون هم چه گل و گیاهیفکر کنم داخل جنگل بودم؛ چون اطراف فقط و فقط درخت 

 .شون بوددرخشیدن و به رنگ سیاه بودن، خارهای تیزی هم رو ساقههاش مثل الماس میگل

های رز سرخِ سرخ، به الشون گلته خار بود که البههاش هم فقط یه دسنداشت و زمینش سنگی بود. بوته چمن

 .رنگ خون بیرون اومده بود

ی بر ترسناک و مخوف بودنش، یه جورایی زیبا هم هست. انگار جلوهکردم عالوهاما احساس میدونم چرا؛ نمی

 !هایی هم داشتترسناکش یه زیبایی

های ترسناک متنفرن؛ اما من هرگز چنین حسی رو نداشتم، حتی االن؛ انگاری که از این اصوالً مردم از مکان

 !مکان عجیب خوشم اومده

هایی که قسمتی از جنگل رو شبیه تونل کرده های رز سرخ، درختچی سیاه؛ اما اون گلهاطراف تاریک بود و هم

ای که برای نشستن بود ریخته بودن و...، باعث هاش که رو سکوهای سنگیهای بلند بعضی از گیاهبودن، شاخه

 .شده بود نمای جالبی به این مخوفی بده

 .ل یا بهتر بگم، بیشتر شبیه باغ بود، افتادی بزرگ یه آدم انتهای اون جنگچشمم به مجسمه

 .سمتش رفتم. مجسمه نبود، یه دیوار بود که روش یه حکاکی برجسته و جالب کرده بودن

رنگ هم روش های الماسی سیاههاش ریخته بود و کمی هم خاکی بود. گلقدیمی بود؛ چون گچ بعضی از قسمت

 .بیرون زده بودن

 .اینترنت دیدم هاییه که توخندیدم. مثل عکس
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 .آشامهبه طرحش نگاه کردم. طرح یه... یه... خون

کرد و انگار داشت سمت چیزی های نیشش از دهنش بیرون زده بود. به مقابلش نگاه مییه مرد بود و دندون

 .بردیورش می

 .هام گرد شد. پوفی کردم و به اطرافم نگاهی انداختمچشم

 ینجا؟جوری اومدم اخدایا اینجا کجاست؟ چه

 بینم؟نکنه دارم خواب می

 !وایسا

 .دستم رو پایین آوردم و از بازوم نیشگونی گرفتم

 .کردموری بار خودم میپریدم و کلی دریوای! خدایا االن باید از جام می

 .م شدمخواستم سرم رو باال بگیرم که متوجه بازوهای برهنه

 !نگاهی به لباسم انداختم. این لباس چیه تن منه؟

 .طرفش دویدمای که اونجا بود، بهشدت باال آوردم و نگاهی به دوروبرم انداختم. با دیدن رودخونهرو به سرم

 .به انعکاس خودم داخل آب نگاه کردم که فکم تو رودخونه افتاد و آب بردش

د. دامنش کرنگاهم رو پیراهن بلند دورنگ تنم ثابت موند. نسبتاً پوشیده بود؛ اما همینش هم من رو معذب می

 .ش به دو رنگ سیاه و بنفش بود که من از دیدنش تقریباً خرذوق که هیچی، گاوذوق شدممشکی و باالتنه

 .موهای بلند و دورنگم که همرنگ این لباس بود، حاال باز دورم ریخته بود

هام، قفل شمی دورتادور چچشم و سایههام بود و خطنگاه متعجبم روی رژ جیگری پررنگ و ماتی که رو لـ*ـب

ها قدر غلیظ متنفر بودم. حاال اینشد. کی من رو این ریختی کرده؟! همیشه تو زندگیم از آرایش، اون هم این

 .م تَه ترسناک و بدجنس بودمانندم بیشتر تو چشم بزنه. جدی دیگه قیافهباعث شده بود ابروهای نازک و هشت

 .گاهم دوباره لـ*ـبم ثابت موندکردم که یهو ندوباره داشتم خودم رو برانداز می

 !ها چیه؟یا صاحب تعجب! این

 .فکر کنم پرسینگ باشه؛ اما حلقه بودن. دوتا حلقه، دو طرف لـ*ـبم بود

 !با فکر اینکه از لـ*ـبم رد شدن و رفتن داخل لـ*ـبم... وویی

                                                                                                                .خواد سرم رو به دیوار بکوبمخدایا دلم می

 کدوم آشغالی من رو این ریختی کرده؟

 .ی فوالدزره شدمم حاال بدتر از قبل شده. شبیه ننهقیافه
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 .ردمجوری سر از اینجا در آوکم دودوتا کنم ببینم چهرو اون سکوی سنگی نشستم و تمرکز کردم. باید یه

لرزه و اون اون کتابه رو باز کردم و چندتا عکس عجیب دیدم. بعد اون مثالً متون رو خوندم و بعد... زمین

 !رنگ و شکاف زمین و بعد اینجادودهای سیاه

 .ها اصالً باهم جور درنمیانخب من به هیچی نرسیدم. بابا این

 .اوم... بذار یه بار دیگه تمرکز کنم

 .تمرکز کنم که یه صدایی اومدخواستم دوباره خبرم 

 .عین جت از جام بلند شدم و به اطراف نگاه کردم

ها یه پسر خوشگل و هلو و جیگر میاد و... نه کنه یا مثل رمانها یهو یه هیوال بهم حمله میاالن مثل این فیلم

 .هجدهدیگه نرم سر مبحث مثبت

 .دونمشه دیگه، من که میطوری میخالصه این

 :گفت یهو صدایی

 .مونده داریماوه فکر کنم یه عقب-

 :یکی دیگه گفت

 .ست؟ شاید اختالل ذهنی دارهموندهمطمئنی عقب-

 :دوباره همون صدا گفت

 !شاید هم طفلک اصالً مغزی نداشته باشه. اوه! نکنه مغزش رو درآوردن؟-

 !بزهاگن کُرهجوری میسر من اینن، اون وقت پشتتختهها خودشون بیهام گرد شد. اینچشم

 :داد زدم

 .ت میمونمغز خودتی و قیافهاوهوی! بی-

 :کم سکوت، صدا گفتبعدِ یه

 .اوه آیوالن، اون زبون ما رو بلده-

 :دوباره داد زدم

 م که زبونِ مادریم رو بلد نباشم؟موندهخودت خنگی! مگه من عقب-

 :صدای دومی گفت

 .بذار برم باهاش صحبت کنم-

بردم تا توی جیب شلوارم کنم که یهو تِلِپی پایین افتادن. متعجب نگاهی انداختم و همون هام رو پایین دست
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 .لباس چرت رو دیدم

 !پوف

                                                                                                                                               !خدامکافات دارم به

 .اومد، موندمای که صداش میهام رو دو طرفم آویزون کردم و منتظر اون عتیقهجوری دستپس همون

                                                                                    .های خار کنار رفتن و من صاحب صدا رو دیدمکمی بعد، اون بوته

های مشکی. خوشگل بود. اون هم یه پیراهن به رنگ وهای قرمز روشن و جیغ و چشم و ابرویه دختر بود. م

 .مشکی تنش بود

 .با نگاهی دقیق و نافذ، به سرتاپام نگاه کرد و نگاهش رو صورتم قفل شد

 :های نازکش رو باال انداخت و گفتیکی از ابرو

 تو کی هستی؟-

 .رو نابود کنم اجنه، از سرزمین جنا اومدم تا تو و بقیه-

ها بیرون پرید و یه چیزی مثل شمشیر بیرون هاش گرد شد. قبل از اینکه کاری کنه، یکی دیگه از الی بوتهچشم

 .کشید

 :داد زد

 !گم باید گوش کنیخوای زنده بذارمت؛ پس هر چی میبرو عقب متجاوز! اگه می-

 .متعجب نگاهش کردم

 !خشن جوریه؟این چرا این

 .فرستادکرد و برای ننه بابای بدبختم میکردم! جدی بودم که قطعاً سرم رو قطع میخوبه شوخی 

 :های گرد نگاهش کردم و گفتمبا چشم

 چته بابا؟ شوخی حالیت نیست؟-

ها فکر کنم تو تای ابرو باال انداختن، استادی مهندسی چیزیَن.( نگاهم کرد و یه تای ابروش رو باال انداخت، )این

 :گفت

 شوخی دیگه چیه؟ شوخی؟-

 :موقرمزه گفت

 .مغزه تو پایره، همونی که اسمش شوخیابهاوه سِوین، فکر کنم منظورش اون شیرین-

 :متعجب گفتم
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 !یابه؟یعنی طرف شوخی می-

 .اندرسفیه نگاهم کردنهردو عاقل

یه خال های روشن و بنفش داشت، چشم-تازه وقت کردم به اون دختر جنگجوی وحشی نگاه کنم. موهای آبی

 .رو دماغش

 .باریدش یه جورایی خشونت میاین هم خوب بود؛ اما از چهره

 :موقرمزه رو بهم گفت

 از کدوم سرزمین اومدی؟-

 هان؟-

 پرسم اهل کدوم سرزمینی؟گی؟ دارم ازت میچی می-

 هن؟-

 :موآبیه آروم به موقرمزه گفت

 .زنهف میست. اصالً داره به یه زبون دیگه حرموندهمن که گفتم عقب-

 !ادببی

 :گفتم

 .ای خال رو بینیموندهاوهوی! خودت عقب-

 .برگشت و متعجب نگاهم کرد

 .نه االن فکر کنم قشنگ پی برد کم دارم

 :موقرمزه گفت

 .بسیار خب، باشه. حداقل اسمت رو بگو-

 ها اسمم رو بگم؟چرا باید به غریبه-

 .گیمباشه، برای اینکه خیالت راحت شه ما هم می-

 :وآبیه غریدم

 گی تو؟چی می-

 .ساکت! من آیوالن هستم، این هم سِوینه-

 !اِ؟ خب خیالم از ناراحتی در اومد، از آشناییتون بدبختم-

 :گفت -سِوین-موآبیه 
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 ...ست؛ ببریمش پیشِموندهآیوالن ببین واقعاً این عقب-

 :موقرمزه یا همون آیوالن وسط حرفش گفت

 .نه، صبر کن-

 :فتبعد رو به من گ

 شه لطفاً اسمت رو بگی؟می-

 چرا؟ که بعد بالیی سرم بیارین؟-

 .کردیم، بدون دونستن اسمتاگه قرار بود این کار رو کنیم می-

 .گیهان؟! اِ آره راست می-

 اسمت؟-

 .الناز-

 :سوین متعجب گفت

 !چی ناز؟ایناز؟! چی-

 .ابله، الناز-

 !ادببی-

 .تو باادب-

 .سمت آیوالن رو کرد

 .کارش کنیم این رو؟ حتی اسمش هم عجیبهچی -

 :آیوالن متفکر نگاهم کرد و پرسید

 اهل کجایی؟-

 .ایران-

 .هاش گرد شدچشم

 !چی ران؟-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .خنگه، ایر/ان، ایران-

 کجاست؟-

 .هام گرد شدحاال من چشم
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 دونی ایران کجاست؟تو نمی-

 .نه-

 ...ا، با قوانین جمهوری اسالمی وی آسیایران دیگه، یکی از کشورای قاره-

ش واقعاً شبیه این گاوهایی شده بود که همچین بهت زل ی اسکلشون نزدم. قیافهی حرفم رو با دیدن چهرهبقیه

 !های دراز و دماغ پینوکیویی و غیره دیدنالخلقه با دوتا شاخ و دم و گوشزنن، انگار االن یه عجیبمی

 چیه؟-

 :سوین گفت

 .! اینا اصالً یه تمدن دیگه دارن. سرزمین عجیبیه. قوانین جمهوری اسالمی، تا حاال نشنیده بودماوه خدای من-

 .با دهن باز نگاهش کردم

 :آیوالن رو بهم گفت

 .بریمت پیش ملکه لونیاای. بسیار خب، میپس کالً از یه سرزمین ناشناخته-

 .متعجب نگاهش کردم

 چیا؟ملکه چی-

 :سوین گفت

 .موندهلونیا، عقب-

 مگه ملکه دارین؟-

 :آیوالن پرسید

 مگه شماها ندارین؟-

 .نه-

 ...واقعاً؟ پس کی-

 .رئیس جمهور-

 :سوین گیج گفت

 رئیس چی؟-

 .موندهگه عقبجمهور خنگه، جمهور. اون وقت به من می-

 :آیوالن گفت

 .ریم پیش ملکه لونیا تا خودشون بررسی کننخب حاال تمومش کنین. میخیله-
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 .قراره یه ملکه ببینم با یه قصر باشکوه و صورتیایول! 

 :زده گفتمذوق

 .اکی بریم-

هر دو نگاهم کردن و راه افتادن، من هم مثل جوجه اردک مادر فوالدزرهی دنبالشون راه افتادم. )کالً بیخیالم، 

                                                                                                            م.(انگار نه انگار االن تو یه سرزمینِ دیگه

شدم. سرزمین عجایبی برای خودش بود و من هم شدیم، من بیشتر شکل مالفیسنت میاز هر جایی که رد می

این  آلیس بودم. قطعاً باید با یه اژدها بجنگم و بعد چند سال از طریق یه آینه به اینجا برگردم. )خدا وکیلی

 م. نظر شماها چیه؟(موندهگه من عقبسوینه راست می

های بلند و نگاهی به اطراف انداختم. حاال داخل یه جور دشت شده بودیم، اون هم چه دشتی؛ چمن

هایی به رنگ قرمز که رو هر رسید، چندتا درخت بزرگ با برگرنگی داشت که تا زانوهامون میخاکستری

ش در حال داشت، اون اطراف بودن. یه عالمه کالغ و خفاش تو آسمون تیره کدومشون چیزهایی مثل چشم

های عجیبی بودن؛ مثل ها حیوونهای متفاوت. بعضیپرواز بودن و اطراف کلی مجسمه قرار داشت، با طرح

 .شون اونجا بودی همههمون عنکبوت بزرگ یا اون عکسی که از مدوسا دیده بودم. مجسمه

آوری با سر مثل گرگ )که البته بیشتر شبیه گرگینه بود(، یه اژدها، یه موجود چندشحتی موجودات دیگه 

 .اسکلتی و چندتا دست دراز، حتی همون اختاپوسی که عکسش رو دیده بودم. همه و همه بودن

تونستم حدس بزنم چیَن؛ اما حتم داشتم یکیشون اِلف* باشه. با اون ای هم بودن که نمیحتی موجودات دیگه

 .ی قشنگش قطعاً الف بودتیز و دراز و چهرههای نوکوشگ

 :رفتم، پرسیدمطور که دنبالشون راه میهمون

 ست؟اینجا کجاست؟ چرا انقدر مجسمه اینجا-

 :فرهنگ!( و آیوالن جواب داد )بافرهنگ!(نگاهی بهم انداخت )بیسوین فقط نیم

 .دشتِ مرزی-

 :متعجب گفتم

 دشت مرزی؟-

 .کنهای سرزمینا رو از هم سوا میرزآره، دشتی که م-

 سرزمین؟-

 :سوین گفت



    

 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         26 

 

98کاربر انجمن رمان  ~Kimia varesi~ آشام رمان ابر خون|  

 .احمق، منظورش پنج سرزمین اصلی جهان زیرینه-

 :گیج پرسیدم

 گین شماها؟پنج سرزمین اصلی جهان زیرین؟ اه چی می-

 :آیوالن کالفه پوفی کشید و گفت

نش؛ یعنی پنج سرزمین اصلی وجود جهان زیرین، یعنی این جهان؛ جهانی که زیرِ زمین قرار داره و پنج سرزمی-

شن. این پنج سرزمین اصلی، هر کدوم حکمفرماها و اهالی دارن با سایر سرزمینا که متفرقه محسوب می

 .سرزمینشون رو دارن

فیل... ام ببخشید! مخِ شدم. )توروخدا فکر نکنین من خنگم، این دوتا مخِ چسدیگه واقعاً داشتم گیج می

 فهمم از ورورهاشون؟ اه!(چه که نمی پاپکورنی دارن، به من

 .من بسی گیج شدم-

 :آیوالن دستی به موهای قرمزش کشید و بعدِ مکثی گفت

 .دهصبر کن تا بریم پیش ملکه لونیا، اون برات همه چیز رو توضیح می-

 .سری تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم

ی بزرگ خفاش قرار دیم. باالی دروازه یه مجسمهی بزرگ رسیرفتن تو اون دشت، به یه دروازهکم بعد از راهیه

ها هم ریخته بود روش و رؤیاییش کرده های درختداشت. دورتادور دروازه گل حکاکی شده بود؛ شاخ و برگ

 .بود

 .از دروازه رد شدیم و وارد یه راه باریک که اطرافش فقط گیاه بود، شدیم

 .تونستم یه روشنایی رو ببینمانتهای راه می

 .خره رسیدیمباال

 :ای رو برای ردشدن کنار داد و گفتآیوالن شاخه

!                                                                                                                        به پایِر، سرزمین ما، خوش اومدی-

 .روم نگاه کردمی روبهمتعجب به منظره

 !تونستم بگم؟ تعریف کنم؟ بگم وَاو چه زیبا! یا وویی چه خفنمیچی 

 !شاید هم ترسناک

 :متعجب زمزمه کردم

 اینجا سرزمین شماست؟-
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 :آیوالن دست به سـ*ـینه شد و گفت

 .آره و شاید باور نکنی که چقدر برای ساخت اینجا زحمت کشیدیم-

 :سوین هم گفت

 ...لونیا واقعاً در ساخت اینجا-

 .د؟ مُرد؟ پاره؟ یا شاید هم ناقص شدنصف ش-

 .ای چیزی دیدن )که قطعاً هم دیدن( بهم زل زدنهر دو انگار که یه میمونی شامپانزه

 چیه؟-

 :آیوالن سرش رو تکون داد و گفت

 .حرکت کنیم-

 !راه افتادم و دوباره به اطراف خیره شدم. چه سرزمینی واقعاً

 .ان، پایِرگفت اسم سرزمینشون چیه؟ پا... پی... آه

 .نگاهم رو به دوروبر دوختم

های هایی با سقفخاطر این بود که شبه، شاید البته. خونهسرزمین بزرگی بود. آسمونش تیره بود و شاید به

هایی از انواع صلیب و آدم و حیوون و غیره شیروونی کل محوطه رو احاطه کرده بودن و بعضی جاها مجسمه

 .وجود داشت

 .زدنود و هیچ کس نبود. فقط یه سری خفاش تو آسمون پر میوکور باطراف سوت

 هم ترسناک بود، هم خفن، هم یه کوچولو خوشگل. )زر زدم بابا، چیِ اینجا خوشگله؟!(

 :پرسیدم

 سرزمینتون آدم نداره؟-

 :نگاهی به هم انداختن و آیوالن گفتبا این حرفم، آیوالن و سوین نیم

 .رفتن، کوچ کردن-

 چرا؟-

 :ابم رو دادسوین جو

 .بنابر دالیلی که بهت مربوط نیست-

 !ممنون از پاسخ مفیدت-

 .چیزی نگفت
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 .رفتن تو اون شهر، به یه دروازه رسیدیم و من تونستم قصر داخلش رو ببینمبعد از کمی راه

یه کردن. های قصر درش اوج گرفته بودن و موجوداتی مثل اژدها دورش پرواز میبه آسمون نگاه کردم که برج

 .پل عریض هم رو بهش بود، عریض و بزرگ

 .آیوالن دروازه رو هل داد که با صدای قیژی باز شد

 .به داخل نگاه کردم و قدم اول رو برداشتم

 یعنی من واقعاً بیدارم یا تموم اینا خوابه؟

 اینکه زیر جهان بیام و چنین سرزمینی ببینم، واقعیه؟ توهم نیست؟

 .شدم، مگه نه؟ پس حتماً بیدارم دیگهاالن بیدار می اگه خواب بود قطعاً باید تا

 .ی بزرگ اون قصر شدمبه همراه آیوالن و سوین وارد محوطه

های بزرگ، باغ، گل و شد؛ حوضنگاهی به اطراف محوطه انداختم. حیاط خیلی بزرگی بود که شامل همه چیز می

 .های گنده و... ؛ اما نگهبانی نداشتگیاه، مجسمه

 دیده بودم قصرها نگهبانی چیزی دارن؛ پس چرا اینجا نداره؟ من همیشه

 .انتهای محوطه، یه ساختمون خیلی بزرگ قرار داشت

 .ش هم مخوف بود، حتم دارم داخلش هم همینهحتی این قصر و محوطه

 .روی در بزرگ ساختمون ایستادیمروبه

 .ین کشید و در باز شدی عجیب در رو که به شکل دو دندون نیش بود، پایآیوالن دستگیره

     .                                                                                                                            کنار رفت و اول من داخل رفتم

م رو جمع کردم، پام رو که داخل سالن گذاشتم، سوز بدی که از سرمای بدتری بود، به صورتم خورد. صورت

 .سرم اومدننفسم رو بیرون دادم و داخل رفتم. آیوالن و سوین هم پشت

 .متعجب به اطرافم نگاه کردم

 !رنگی ببینم. چی بود، چی شدهای شکالتی و رنگیخدایی من االن توقع داشتم یه قصر صورتی و با دیوار

ده بودن، برگشتم. )من که کم دارم هیچ، متعجب سمت آیوالن و سوین که یه لبخند پیروزی از آن ماست، ز

 دم.(مونده نشون میها رو هم دارم عقباین

 جوریه؟اینجا چرا این-

 :سمتم برگشتن. سوین گفت

 ...مونده! ما برای اینجاجوریه؟ اوه فکر کنم خیلی خوشت اومده. حق داری خب عقبچه-
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 .مونده خودتی بزغالههوی، عقب-

 .های گرد نگاهم کردبا چشم

 .جوری نگاهم نکن وزغ خال رو بینی، من اسم دارماین-

 :آیوالن پوفی کشید و گفت

                                                                                                                                                         .دنبالم بیا-

 .ه کرد بره. من هم دنبالش راه افتادمبه سوین هم اشار

 .های ارواحهدوباره به اطراف نگاه کردم. شبیه قلعه

شاخه هم اطراف، رو دیوارها وصل بودن و بعضی جاها هم های سهکل دیوارها سنگی و تیره بود. کلی مشعل

هاشون ده بود. دکوریرنگی پهن شهای قرمز تیرههای قرمزرنگ قرار داشت. زمین هم سنگی بود و قالیچهشمع

پیکر بود. میز عریض و بزرگی وسط سالن بود که روش یه گلدون های غولهای بزرگ از خفاشمعموالً مجسمه

کردی یه راهرو داشت. یه های گل خشکیده بود. سالن بزرگی هم بود؛ هر طرف نگاه میبزرگ پر از شاخه

 .ی باالی سالن راه داشتدو طرف طبقه ی بزرگ هم درست از وسط سالن خورده بود و بهپلهراه

های بزرگ که از گوشه و خیلی چیزهای دیگه هم بودن که تو این قصر وجود داشت؛ اما اون تار عنکبوت

هایی که از هر جایی که چشمت های در و دیوار و زمین، یا حتی وسایل، آویزون شده بود یا اون عنکبوتکنار

بودنش، اون زیبایی )ارواح خودم! زیبایی کجا بود این تیرگی قصر و مخوف رفتن، باعث شدهخورد، باال میمی

 .بود؟!( رو که داشت، از بین ببره

 .کردن اطراف برداشتمبا صدای آیوالن دست از وارسی

 .ورری؟ بیا اینکجا داری می-

 .فتادمرم تو پیانویی که اونجا بود. پیچیدم و دنبالش راه ابرگشتم که دیدم مستقیم دارم می

کردی، پر از تابلو وارد یکی از اون راهروها شدیم. باریک و عریض بود. دورتادور دیوارها، هر جاش که نگاه می

 . ...بود؛ از هر کسی، زن و مرد و پیر و

 :پرسیدم

 اینا کیَن؟-

 :ها انداخت و جواب دادآیوالن نگاهی به تابلو

 .نیاکانمون-

 ...ال رونیاکان؟ چرا باید عکس این پیرپاتا-
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کردنش ی توپش بهم؛ الل که سهله، قشنگ زبونم رو قورت دادم و برای دفعغرهبا برگشتنش سمتم و اون چشم

 .آماده شدم

 .رنگ بود، دیدمانتهای راهرو یه در بزرگ که روش حکاکی یه گل مشکی

 .ی عجیب خفاشیش نگاه کردمروش ایستادیم. متعجب به دستگیرهروبه

 :خفاش رو گرفت و کشید، در با صدای تیکی باز شد و آیوالن گفت آیوالن دو تا بال

 .باد ملکه رو بهش بدیحواست باشه باید به ملکه احترام بذاری و شعار زنده-

 :گفتم

رفتم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اوه خواهر کجای کاری؟ من تو شعاردادن عالیَم. همیشه با بابام می-

 ...انگلیس و مرگ بر

 :ی عصبیش خفه شدم. گلوم رو صاف کردم و گفتمدیدن قیافهبا 

 .گمچیزه... ام... خب من که مرگ بر ملکه نمی-

 .هاش رو کالفه تو حدقه چرخوندو یه لبخند ژکوند )ارواح ننه... ببخشید، خودم!( زدم و اون هم چشم

 .بهم اشاره کرد اول من داخل برم. وارد سالن بزرگ اونجا شدم

 .ها سنگی و باقی چیزها مثل همون سالن ورودی بودی دیوارمهاونجا هم ه

انتهای سالن، یه صندلی بزرگ و خفن قرار داشت که یه نفر روش... نه وایسا ببینم... کسی روش ننشسته که! اه 

 .های باشکوه یه خری نشستهتو ذوقم خورد! همیشه دیده بودم رو این صندلی

 .کردم اف و اون صندلی باشکوه نگاه میعین این ندیدبدیدها داشتم به اطر

 .مقابل اون سکویی که صندلی روش قرار داشت، ایستادیم

های پادشاهی یه تاج باالش قرار داشته باشه و کلی جای اینکه مثل تـ*ـختبه صندلی نگاه کردم. تیره بود و به

رنگی که قطعاً های سیاهاطرافش پرهای بازش قسمت باالش قرار داشت و ی یه خفاش با بالدرخشنده باشه، کله

 .متعلق به کالغ بود، ریخته بودن

 !ستسلیقهتون خوشچقدر ملکه-

 :آیوالن غرید

 !ساکت شو-

 .های کوتاه سکو باال رفتم و مقابل صندلی ایستادمسمت صندلی رفتم. از پله

 :آیوالن دوباره زِرید
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 ری احمق؟کجا داری می-

 .سمتش برگشتم

 !شعوربیباباته ابلهِ -

دوباره سمت صندلی برگشتم و چند قدم سمتش برداشتم. بیخیال روش نشستم و با نیش باز به آیوالن که 

 .های زمین افتاده بود، زل زدمفکش کف سنگ

 :آیوالن تو سرش زد و متعجب گفت

 !کنی؟ بیا اینجا ببینمچی کار داری می-

 .نیشم همچنان باز بود

 چرا؟-

 .ستص ملکهاحمق اون تـ*ـخت مخصو-

 !وا مگه این تخته؟ من فکر کردم صندلیه، اوه شاید هم میز-

 .و بعد هرهر زدم زیر خنده

وجود اومده دیدین، شباهت جالبی بین پوست و موهاش بهآیوالن قشنگ سرخ شده بود. )وای باید بودین و می

 بود.(

 :با حرص گفت

 .بیا پایین-

 .نچ-

 .گفتم بیا اینجا-

 .نیچ-

 ...الناز-

 .نع-

 .خودم میاما-

 .بیَه-

 زنی؟گی تو؟! به چه زبونی داری حرف میچی می-

 :خندیدم و گفتم

 .گویم، تو انجام دهیشوم و باید هرچه را که نیز میحاال که من بر روی این تـ*ـخت نشستم، ملکه محسوب می-
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 :سرم گفتیهو صدایی از پشت

                                           از رو تـ*ـخت من بلند بشن؟ تونم از ملکه درخواست کنمواقعاً؟ اون وقت من می-

های مشکی و یه حلقه دور بینیش. یه سرم انداختم. یه زن بود، با موها و چشممتعجب برگشتم و نگاهی به پشت

 .پیراهن ساده و روشن هم تنش بود

 .ش شبیه شیربرنج بودقیافه

 :گفتم

 .ودشخیر، درخواست شما رد می-

 .هاش باال پریدابرو

گن سگِ هار! کالً مخ و مخچه و گن النازِ رو کم کنی! )هار هار هار، به من میبلی بلی، چه فکر کردی؟ به من می

 همه جا تعطیله.(

 :صدای متعجب آیوالن اومد

 .احمق این... ببخشید!... ایشون ملکه لونیا هستن-

 .سمتش برگشتم

 !نه بابا؟-

 .اخم بزرگی کرد

 .روهام رو باال دادم و سمت ملکه برگشتماب

 !های لینای پفکمرا عفو کنید ملکه-

 .زدن اومد. برگشتم و دیدم آیوالن محکم به پیشونیش زدهصدایی مثل کتک

 !بچه خودزنی داره

 :لینا... ببخشید، لونیا سمتم اومد و گفت

 شه بلند شین؟حاال می-

 .شمچون منت کشیدی، اکی بلند می-

 .مجلسی و با غرور بلند شدم و رفتم کنار آیوالن ایستادم و شیک و

 .یهو به پهلوم زد

 .هوار زدم و سمتش برگشتم

 هو عنتر برقی، چه خبرته؟-
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 !احمق درود بفرست-

 ...دود بفرستم؟ من که سیگار-

 .خنگ، شعار-

 .ها؟ آها، اکی-

 .رو سمت لونیا کردم

 .کمی خم شدم و دستم رو تو هوا تکون دادمیه

 ...رگ بر ملکه لونیا و زنده باد ایرام-

های گرد به لونیا نگاه کردم. دهنش عین اسب آبی م رو باال گرفتم و با چشمتازه فهمیدم چی بلغور کردم. کله

باز مونده بود. سمت آیوالن برگشتم که بدبخت رو غشیده رو زمین دیدم. )زر زدم بابا، قشنگ ایستاده بود و 

کرد. قطعاً بعدش من رو باهم ه نهصدوهشتادوشیش قسمت اوریجینال تقسیم میداشت من رو داخل مخش ب

 خورن!(می

 :سمت ملکه رو کردم و گفتم

 .خانومخا... اه. اصالً عتیقهپوزش مرا بپذیرید لیناخانو... اهم، ببخشید! لونیاخانو... ملکه-

 :اال آورد و گفتهاش رو بآیوالن واقعاً این بار در مرز غشیدن بود. ملکه لونیا دست

 خب، اسمت چیه غریبه؟خواد اصالً درود بفرستی. خیلهبسیار خب، بسیار خب؛ باشه نمی-

 .ستبابات غریبه-

 .متعجب نگاهم کرد

 !ببخشید؟-

 :کرده نگاهش کردم و گفتمهول

 .هان؟! چیزه... هیچی، چرت گفتم. اسمم النازه-

 الناز؛ اسم عجیبیه. از کدوم سرزمینی؟-

 :جواب دادآیوالن 

 ایران؛ روی جهان زیرین قرار داره، با قوانین جمهو... چی گفتی اون موقع؟-

 .نگاهی بهش انداختمنیم

 .جمهوری اسالمی-

 .کننی شخصی به اسم رئیس جمهور زندگی میاوه بله. با قوانین جمهوری اسالمی و تحت سلطه-
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 کردم؟ار میدونستم بخندم، عر بزنم، این رو بزنم! چی بزنم؟ چی کنمی

 :لونیا رو بهم گفت

 جدی؟-

 .سرم رو تکون دادم

 .بلی بلی. خیلی قوانین گُلیه. رئیس جمهورش که دیگه نگم، یه تیکه ماه-

 :یه تای ابروش رو باال انداخت. پرسید

 .چطور به اینجا اومدی؟ به زیر جهان خودت-

 .خب... از طریق یه کتاب-

 :متعجب گفت

 کتاب؟-

 .اوهوم-

 :پرسید

 جور کتابی؟ اون کتاب چطور باعث شد به جهان زیرین بیای؟هچ-

 .خب مفصله، حال ندارم توضیح بدم-

 :آیوالن گفت

 .شقباید به تمام سؤاالت ملکه جواب بدی کله-

 .سمتش برگشتم

 .ی قرمزِ خودت شقه ببوکله-

 :آیوالن اخم کرد و خواست چیزی بگه که لونیا کالفه گفت

های استراحت، پیش بقیه. بعد برش بس کنین! آیوالن، این دختر... الناز رو ببر به قلعهبسیار خب دیگه کافیه، -

 .گردون همین جا تا به تمام سؤاالتم دقیق پاسخ بده

 :آیوالن مثالً خم شد و تعظیم کرد و گفت

 !چشم ملکه-

 .ادب، بگو اطاعت ملکهبی-

                                                                                                      .غره رفت و لونیا اشاره کرد بریمبهم چشم

 ها دست تکون دادم و دنبال آیوالن با حرص بهم اشاره کرد دنبالش برم. با نیش باز برای ملکه مثل این بچه
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ی حیاطش شدیم. نگاهم رو به محوطهاز داخل ساختمون بزرگ قصر خارج و وارد . آیوالن از سالن بیرون زدم

 :آبنماها دوختم و پرسیدم

 من یه چیزی بگم؟-

 :آیوالن کالفه گفت

 خوای؟مگه تو اجازه هم می-

 :نگاهش کردم و گفتم

 دونستی؟اصالً لیاقت احترام نداری، می-

 :تر از قبل گفتکالفه

 خوای بگی؟خدای من! بفرمایید؛ چی می-

 .تون شبیه شیربرنج بودلکهخواستم بگم مهیچی فقط می-

 :متعجب سرش رو سمتم برگردوند و پرسید

 شیربرنج؟-

 .های گرد نگاهش کردممن هم با چشم

 دونی چیه؟ینی این هم نمی-

 .نه-

 .پوفی کشیدم

 ریم دقیقاً؟هیچی بابا، ولش کن. یه سؤال، االن داریم کجا می-

ی تر شدیم؛ اما هنوز تو محوطهی کوچیکیه محوطهسمت چپ محوطه راهنمایی کرد و وارد آیوالن من رو به

 .قصر بودیم

 :جوابم رو داد

 .های ماستهای استراحت که مخصوص بچهریم به قلعهداریم می-

 هاتون؟بچه-

 .دوستانم-

 .آهان-

 .انتهای اون محوطه یه ساختمون بود، دوطبقه و نسبتاً بزرگ. آیوالن همون سمت رفت و من هم دنبالش

 .ش ایستادیم و آیوالن در رو باز کرد، داخل رفت و بهم اشاره کرد من هم برمبزرگ دودستگیره مقابل در
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وارد اون مثالً قلعه که بیشتر شبیه خونه بود، شدم. آیوالن در رو بست و من نگاهی به اطراف انداختم؛ عین خونه 

 .های خیلی کمیبود، با تفاوت

ای پلههای سِت هم اطراف بودن و انتهای سالن راهه، میز و عسلیسالن پذیرایی بزرگ بود با دو دست کاناپ

ها رو هم فاکتور ها و مجسمهی سالن هم آشپزخونه بود. دکوریخورد. گوشهی باال میوجود داشت که به طبقه

 .گرفتم

بود؛ اما  به سقف نگاه کردم که لوستر بزرگی به شکل دوتا بال دیدم. توی قصر هم یه چلچراغ گنده مثل همین

 .ترباحال

 :آیوالن گفت

 .بیا تا اتاقت رو نشون بدم-

 ...چیزه-

 .ایستاد و سؤالی نگاهم کرد

 چیه؟-

 شه یه دقیقه برم تو آشپزخونه؟اِم... می-

 :با این حرفم، آیوالن دست به سـ*ـینه شد و گفت

 .کنجکاوی چیز خوبی نیست دخترجون. برو و زود بیا-

 !اوهوک! چه دوزاریش صافه

 .سر تکون دادم و تو آشپزخونه رفتم

ی بزرگش کشیدم خندیدم و نگاهی به دوروبر انداختم. دستی روی میز چوبی غذاخوری وسط آشپزخونه !اوالال

و نگاهم رو دوختم به یخچالی که بیشتر شبیه یه جمجمه بود تا یخچال ساده. سمتش رفتم. یه چیز بزرگ و 

 .ستجمجمه؛ داخل یخچال هم البد قسمت دهن جمجمهشکل رو زمین باشه، به شکل یه دایره

ای رو که کنارش بود، لمس کردم که دهن ای دست کشیدم. دکمهبا این فکر، به دهن استخونی یخچال جمجمه

 .جمجمه خود به خود از هم باز و داخل یخچال نمایان شد

ل یخچال رو ببینم، آیوالن داخل اومد و تر دیگه تا حاال ندیده بودم. خندیدم و قبل از اینکه داخاز این باحال

 :گفت

 .همه سروصدا و بلندخندیدنت ممکنه بقیه رو بیدار کنی. بیا بریم دیگهبا این-

 :سمتش برگشتم و پرسیدم
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 بقیه؟-

 .دوستانم. بدو بیا-

 .باشه-

شکل یه عنکبوت هایی که شدن در یخچال، نگاهی به کابینتبرگشتم و دوباره اون دکمه رو فشار دادم و با بسته

 .کشیدی، انداختم و دنبال آیوالن راه افتادمبودن و برای بازکردنش باید پاهای درازشون رو می

 .های چوبی باال رفتیمبا هم از پله

 :پله پر از قاب عکس بود. ایستادم تا نگاهشون کنم که دوباره صدای تشر آیوالن در اومدهای راهروی دیوار

 !الناز-

 .اومدم اومدم-

 .ی باال که پر از اتاق بود، شدیم؛ راهرویی عریض که فقط داخلش در بودحرکت کردم. داخل راهروی طبقه

 .آیوالن سمت دری انتهای راهرو رفت

 .بیا-

های خفاش بود، پایین کشید و در ش رو که شکل یه دونه از بالدنبالش راه افتادم. مقابل در ایستاد و دستگیره

 :تاد و من داخل رفتم. گفترو باز کرد. کنار ایس

 .ریم پیش ملکه لونیابیدار که شدی، بیا پایین تا با همه آشنات کنم و بعد می-

 .و در رو بست و رفت

های حریری نفره با پردهبرگشتم و نگاهی به دورتادور اتاق انداختم؛ بزرگ، خفن، مخوف و باحال. تـ*ـخت یه

 .های خفاش از دو طرفش آویزون بود، کنارشکه پرهکه قسمت تاج تختش قرار داشت و یه آباژور 

ی بزرگ های خاکستری پوشونده شده بود، برداشتم و بعد از دیدن پنجرهچشم از تراس که درش با پرده

ش، هر دو طرفش، مثل آباژور، دو بال خفاش های آینهرنگ نزدیک شدم. کنارهکنارش، به میز توالت به مشکی

 .باالش، سر یه خفاشآویزون شده بود و قسمت 

 .اما روی میز چیزی نبود

سمت کمد رفتم به طرح گل سرخ و درش رو باز کردم. فقط چند دست لباس مردونه و زنونه؛ اون هم نه 

 !وشلوار و... شنل؟های بلند و برای مردها کتها پیراهنهای قدیمی. برای خانوماسپرت، از این مدل

 !عجب

های کوچیک قرار داشت. هایی از دیوار، تابلو و یا مشعلود و روی قسمتخاکستری ب-رنگ کل دیوار مشکی
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بدون اینکه توی تراس برم و نمای بیرون رو ببینم، روی تـ*ـخت با تشک نرمش پریدم.  .حتماً برای دکور بودن

 .رنگش خزیدمآخِیش بلندی گفتم و کش و قوسی به بدنم دادم و زیر پتوی از جنس پرهای سیاه

 .هام گرم شد و خوابم بردی کشیدم. به در زل زدم و نفهمیدم کِی چشماخمیازه

                                                                                                                          ***                                       

ای کشیدم و کش و قوسی به بدنم هام رو باز کردم. خمیازهاومد، چشمپایین میی هایی که از طبقهبا سروصدا

 .دادم. چقدر خوابیدن اینجا بهم چسبید

پتو رو کنار زدم و بلند شدم. نگاه به پنجره انداختم. هوا حاال کامالً تاریک بود. بماند که هوای اینجا حتی روزش 

 .رنگی محیط رو روشن کرده بودای قرمزههم تاریکه؛ اما حاال هوا تاریک بود و نور

 .اتاق هم تاریک بود؛ اما قابل تشخیص

 .شنیدها رو میهام حاال بهتر صداها رفتم. گوشسمت پلهسمت در رفتم و بازش کردم. به

 :ی اول رو پایین رفتم که صدای یه پسر اومدچند پله

 هیچ فکر کردی ممکنه چه دردسری برامون درست کنه؟-

 :گوی اون صدا بودآیوالن پاسخصدای 

 .این به من ربطی نداره راجموند. خود لونیا صالح دیده-

 :دوباره همون صدای پسره گفت

 ...لونیا؟ اوه اون پیرزن-

 :ای گفتی دیگهیهو صدای پسرونه

کی داره به تمومش کن راجموند! پیرزن؟! تو واقعاً لونیا رو به یه پیرزن تشبیه کردی؟! هِه عالیه! ببین حاال -

 !کنهش توهین میملکه

 ...گم حضور اون دختر اینجامن توهین نکردم؛ فقط دارم می-

پله ایستادم و گلوم مونده رو پایین رفتم. دم راهی باقیپس منظورشون من بودم. اخم کمرنگی کردم و چند پله

 .رو پرصدا صاف کردم که حواسشون معطوف من شد

ولی، بهم نگاه کردن. چشمم به سوین افتاد که داشت با اخم کمرنگی نگاهم شون متعجب و آیوالن معمهمه

 .کرد. این هم که کالً دعوا دارهمی

 اوه الناز، اومدی؟-

 .با صدای آیوالن، چشم از سوین و بقیه برداشتم و نگاهش کردم
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 شه خوابید؟مگه با صدای شما می-

 :سوین گفت

 مونده؟باز هم قصد خوابیدن داری عقب ببخشید؟! تو االن چهار ساعته که خوابی،-

 :سمتش رو کردم و همین که دهن باز کردم چیزی بلغور کنم، آیوالن گفت

 !بسه، خواهشاً دوباره شروع نکنین-

 :رو به سوین، به آیوالن اشاره کردم و گفتم

 .گم خال رو بینیخاطر عشقم بهت چیزی نمیفقط به-

 :رنگی کرد و آیوالن گفتسوین اخم پر

 .کنمبسیار خب، الناز به دوستانم معرفیت می-

ای که اونجا بودن، افتاد. چهارتا دختر و چهارتا پسر؛ البته با فاکتور با حرف آیوالن، نگاهم به هشت نفر غریبه

 .آیوالن و سوین

 :ای، اشاره کرد و گفتهای تقریباً تیرهآیوالن رو به دختری با موهای قرمز و چشم

 .این نیناست-

 .ای معمولی اما زیبابه نظر دختر خوبی بود، چهره

 .های خاکستری و پرسینگی که رو لـ*ـبش بود، اشاره کردبه دختر بعدی با موهای مشکی و چشم

 .تانا-

 .«هانا»های تقریباً روشنی داشت، به نام بعدی موهای نارنجی و چشم

 .«آنیا»، به اسم های خاکستری داشتو آخرین دختر هم موهای مشکی چتری با چشم

تر بود. اما هانا رسید خوب باشه، همچنین آنیا؛ اما کمی جدیی مهربونی داشت، تانا هم به نظر مینینا چهره

 !ای داشت، شاید در حد سوینِ گَنددماغی بدجور جدیچهره

انگار که قبالً دونم چرا؛ اما یه جور حس کِشش عجیبی نسبت بهش داشتم. ی تانا قفل شد. نمینگاهم روی چهره

دیدمش یا شاید زمانی با هم دوست بودیم! حس عجیبی بود و همچنین گنگ که من رو درگیر و کنجکاو کرده 

 .بود

 .با صدای آیوالن به خودم اومد و چشم از تانا برداشتم

 .حاال نوبت پسراست-

 .های عسلی و موهای مشکی اشاره کردبه پسری با چشم
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 .این راجمونده-

ش جوری نبود که خیلی بداخالق باشه. زد؛ اما چهرههمونی بوده که داشت درمورد من حرف می فهمیدم این

 !اخالقیجدی بود؛ اما نه در حد سگ

 .کرد، نگاه کردمای که آیوالن اشاره مینگاه ازش برداشتم و به پسر بعدی

 .کنه همه جا رئیسهاین هم جناب دامون که فکر می-

 .شوخی گفت و اون پسره، دامون، چپ نگاهش کرداما بهآیوالن این رو با کنایه 

 .های تیرهش تقریباً خشن بود، موهای سیاه و چشمدامون چهره

های آبی روشن و موهای سیاه بلندی تا روی دو نفر بعدی برادر بودن، جانسون و جنسن. هر دو چشم

تر، روی قسمت ن پرسینگ اما عجیبهاشون داشتن؛ اما تنها تفاوت جنسن این بود که چیزی شبیه هموشونه

 .پایین لـ*ـبش بود

 :ها گفتخیره نگاهش کردم که آیوالن به من اشاره کرد و رو به اون

 .ها، از روی زمین اومدهاین هم النازه بچه-

 :زده پرسیدیهو نینا با هیجان سمتم اومد و ذوق

 جوریه؟جوریه؟ هان؟ چهاوه، از روی زمین؟ اونجا چه-

 ها شده!(م با اون ریختش، شبیه اسکلهام گرد شد. )و قطعاً هم قیافهبودنش چشمهولاز 

 :گفتم

 ...ست وآم... خب... بزرگه، قشنگه، خیلی هم پیشرفته-

 !اوه-

 .رنگی از زیر لباسش بیرون آورد و با مدادی شروع به نوشتن چیزی کردی نارنجیاین رو گفت و دفترچه

 !ی شد؟تعجب کردم. االن یهو چ

 .سمتمون اومد و نینا رو عقب زدآیوالن به

 .خب دیگه کافیه. باید بریم پیش لونیاخیله-

 تون؟ملکه-

 :م زد و گفتش به شونهشوخی با شونهسمتم اومد و بهاون پسره، جنسن، به

 .کمی زیادی جدیهولش کن رفیق، این آیوالن یه-

 :سون گفتروم رو طرفش کردم و سؤالی نگاهش کردم که جان
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 .مغزهکمی زیادی شیرینو بهتره به جنسن هم توجهی نکنی. این داداش کوچیک من هم یه-

 .متعجب بهش نگاه کردم و جنسن مشت محکمی به بازوش زد

 !عوضی-

 .و جانسون هم بلند خندید

 :ای پرسیدسمتم اومد و با حالت جدیراجموند به

 اسمت چی بود؟-

 .نگاهش کردم

 .الناز-

 .د خندیدجنسن بلن

 ...چه اسم ک-

 .اما با مشت جانسون دهنش رو بست

 :راجموند گفت

 جوری؟از روی زمین اومدی، درسته؟ چه-

 .خب... با یه کتاب-

 :شون طرفم برگشتن. هانا متعجب گفتاین رو که گفتم، همه

 کتاب؟-

 :آیوالن گفت

 .هایی زده بود؛ اما من شک دارملونیا یه سِری حدس-

 :سوین بلند گفت

مونده اونی که ما فکر مون باید شک داشته باشیم؛ حتی لونیا. چطور امکان داره این عقبتو شک داری؟ همه-

 کنیم باشه؟می

 :رو بهش غریدم

 .مونده خال رو بینیدیگه به من نگو عقب-

 :اخمی کرد که آیوالن گفت

فهمیم قضیه جوری اومده اینجا، ما نمیقاً چهسنجیم؛ اما تا این برامون توضیح نده دقیفعالً داریم احتماالت رو می-

 .از چه قراره
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 .هاهوی! این اسم داره-

 .متعجب نگاهم کرد که جنسن زد زیر خنده

 :یهو دامون با جدیت تمام گفت

 .کافیه دیگه، تمومش کنین! همین حاال باید بریم پیش لونیا-

 :تانا متعجب گفت

 االن؟-

 .آره االن-

سر آیوالن رفتم و بقیه هم راه افتاد. به آیوالن نگاه کردم که اشاره کرد راه بیفتم. پشت و اولین نفر سمت در راه

                                        .                                                                                                                            افتادن

 .داخل قصر شدیم و من دوباره محو اطراف. واقعاً جالب بود، زیبا و در عین حال مخوف

های قبلی رو به دنبال دامون و بقیه رفتیم. دامون در رو باز کرد و داخل سالن اونجا شدیم. باز این همون راه

 !مسئولیت باشه؟ هان؟تونه بیشیربرنج رو تـ*ـخت سلطتنیش نیست. آخه آدم چقدر می

ها انسان هستن؟ یا یه موجود دیگر؟ انسانن یا جانور؟ هستن یا نیستن، مسئله این صحبت از آدم شد. آیا این

 است. )خیلی توجه نکنین، باز من رد دادم.(

 .خانوم ایستادیمروی مبل... نه ببخشید، تـ*ـخت سلطنتی شیربرنجرفتیم و روبه

 .باز این نیست که-

 .رگشتن و هیس بلندی گفتن. یعنی من کالً الل شدمشون سمتم ببا این حرف، همه

 :جنسن پرسید

 کجاست پس؟-

 :آیوالن جواب داد

 ...ی تاریک تاقرار بود بره به کتابخونه-

 !شعور! ببوگالبیی حرفش رو دم گوش جنسن گفت. بینگاهی به من انداخت و بقیهنیم

 :هانا گفت

 .رم صداش کنممن می-

 .سمت در رفتو به

کنن. با اندوهی بزرگ ها زرزر میدونستم باز اینخواست برم و روی اون صندلی گنده بشینم؛ اما میدلم می
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م زد. برگشتم و نینا رو دیدم. لبخند بزرگی زد و کنارم )زارت!( به صندلیه خیره شده بودم که کسی رو شونه

 .ایستاد

 چیه؟-

 :گفت

 بدی؟ کمی برام توضیحشه درمورد روی زمین یهاِم... می-

 .ابرویی باال انداختم

 دونین؟ تا حاال نرفتین؟یعنی واقعاً هیچی شماها درموردش نمی-

 :با لحن ناراحتی گفت

 .نه ممنوعه-

 چی؟-

 .اینکه بریم روی زمین. حتی واردشدن اونا هم به اینجا ممنوعه، به زیرِ زمین-

 چرا؟-

 :جواب داد

 .قانونه-

 پس چرا من االن اینجام؟-

 . انداختای باالشونه

 .ی ما سؤاله و ما هم اینجاییم تا بفهمیماین برای همه-

 :پرسیدم

 تونه بفهمه و کمکم کنه تا برگردم روی زمین؟تون مییعنی ملکه-

 .دونم؛ اما شاید بتونهمن نمی-

 ...یه سؤال-

 :یهو گفت

 .هی، قرار بود تو به سؤال من جواب بدی-

 .پوفی کشیدم

 .بپرس-

 .ذوق کرد
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 ...عالیه! خب از کجا شروع کنم؟ آم... اوه خدایا، خیلی سخته! اِماوه، -

 .ای کنیانقدر زور نزن، ممکنه اینجا رو قهوه-

 .های گرد نگاهم کردبا چشم

 !هان؟-

 .هام رو تو کاسه چرخوندمکالفه چشم

 .هیچی بابا-

 .رسه به ذهنمچیزی نمی-

 تونم سؤالم رو بپرسم؟تا برسه من می-

 .آره بپرس-

 تون، چی هستین؟ چرا انقدر سرزمینتون خوف داره؟ی اهالی اینجا مثل ملکهتو و دوستات و بقیه-

 ...مونگم. ببین ما همهاوه، االن می-

 :صدای تشر دامون بلند شد

 !نینا-

 .نینا سریع لـ*ـبش رو گزید و سرش رو پایین انداخت

 !وا

همه سمتشون برگشتیم. هانا به . شیربرنجشون داخل شدن یهمون موقع، یهو در سالن باز شد و هانا و اون ملکه

تکمون انداخت و رو من قفل شد. انگار ما ملحق شد و لونیا رفت و روی صندلیش نشست. نگاهی متفکر به تک

 م!(ی نداشتهخانوم! )ارواح عمهخوشگل خیلی ندیده شیربرنج

 :د و رو به من گفتهای صندلیش گذاشت، تقریباً روش لم داهاش رو روی دستهدست

 .خب، من و بقیه منتظریم-

 اوم... خب چه بگویم من آیا؟-

 :ی آیوالن و دامون و نیشخند جنسن نکردم و به لونیا خیره موندم. گفتغرهتوجهی به چشم

 تو گفتی از طریق یه کتاب به اینجا اومدی، درسته؟-

 .صحیح-

 جوری بود؟ عنوانی داشت؟خب، اون کتاب چه-

ای داشت و داخلش عجیب بود. یه سِری عکس و متنایی به یه زبون عجیب داشت، ، هیچی. جلد سادهنه نداشت-
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 .آوردمسر در نمی

 :دامون رو بهم پرسید

 چه عکسایی داشت؟-

 :همه کنجکاو نگاهم کردن. جواب دادم

 یه تصویر از مدوسا بود، فهمین یا نه؛ اما... مثالًدونم شما با این اسکلیتون میاوم... خب خیلی عجیب بودن. نمی-

های بزرگ بود و غیره. آخر کتاب هم یه عکس از یه خونواده بود؛ یه زن و مرد و پا با بالیکی دیگه از یه هشت

 .دوتا دختربچه

 :های لونیا هم همراهش گرد شد. با لکنت پرسیدها از دهنم خارج شد، چشمبه محض اینکه این حرف

 جا گیر آوردی؟تو... تو اون کتاب رو از ک-

 .مون یه قفسه پر از کتاب بود، اونجاخب تو زیرزمین خونه-

های بقیه هم دوران تو کاسه چرخید. )اون وقت ش بیرون شوت شد و چشمهای لونیا از حدقهحاال دیگه چشم

 گم اسکل.(ها میمیام به این

 :شده و متعجب گفتلونیا با تن صدای بلند، گیج

 !اوه خدای بزرگ-

کردن یا با هم در گوشی زدن. بقیه هم یا متعجب من رو نگاه میجاش بلند شد و شروع کرد به تندتند قدم و از

 .زدنحرف می

 :زدم. بلند گفتمدیگه واقعاً داشتم قات می

 زده هم بگه چه مرگتون شد یهو؟ چی شده؟شه یکی به من فلکمی-

 .تاد و خیره بهم زل زد. سرم رو سؤالی تکون دادمبا صدای بلندم، همه نگاهم کردن و لونیا باالخره ایس

 هان؟-

 .ریختنگاهی به بقیه انداخت. اضطراب از حرکاتش می

 :بهم نگاه کرد و گفت

.                                                         الناز، اون کتاب... من اون کتاب رو اونجا قرار دادم تا با کمکش به اینجا بیای-

 .دونستم، کالً هـ*ـوس کرده بودم فحش بدمخواست فحش بدم. دلیلش هم نمیی اون لحظه انقدر دلم مییعن

 :کردم، ابرویی باال انداختم که سریع گفتطور که خیره نگاهش میهمون

 .دونم تعجب کردیدونم، میمی-
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 .درواقع گیج شدم-

وم قرار گرفت و تو تخم چشمم)!( زل زد. سرم رو رهای کوتاه سکو رو طی کرد و پایین اومد، روبهلونیا پله

 :سؤالی تکون دادم که گفت

 .قبل از اینکه بخوام چیزی رو برات توضیح بدم، باید اول یه چیز رو چک کنم-

 چه چیزی رو؟-

م و اون نگاه ی سـ*ـینهم زد. متعجب به قفسهی سـ*ـینهش رو بلند کرد و رو قسمت باالی قفسهانگشت اشاره

 :. گفتکردم

 .باید این ناحیه رو بررسی کنم-

 .های گرد نگاهم کردن، همچنین لونیایهو هین بلندی کشیدم که نینا یه متر پرید و پسرها با چشم

خوای من رو ادب! جلو این پسرای نامحرم می اِ بدآموزی داره بیکشی؟ اِکشی؟ نه واقعاً نمیخجالت نمی-

 ...لـ*ـخت کنی؟ هان؟ خودت نامـ*ـوس ند

 :وسط حرفم، سوین داد زد

 ...موندهکنه این عقبمغزی باور میوای خدا! آخه کدوم شیرین-

 :لونیا بلند گفت

 !هیس! سوین لطفاً ساکت شو-

 !هیس کن عزیزم-

 .ی توپ سوین بهم مصادف شدغرهو این حرفم با چشم

 :لونیا گفت

 !لطفاً آروم بگیر تا بررسیم تموم شه-

 .گارد گرفتم

 .اً، مگه اینکه از جسد بوگندوی من رد شیناِ عمر-

 .ابرویی باال انداخت و دامون کالفه پوفی کشید

 .ست دخترجانفقط برای یه لحظه-

 ...دخترجان باباته؛ من عمراً بذارم-

ی لباسم رو اما درست وسط حرفم، تو یه حرکت کامالً ناگهانی، جلوم سبز شد و قبل از اینکه حرکتی کنم، یقیه

اد. جیغ زدم و به بقیه پشت کردم. لونیا با ابروهای باالرفته نگاهم کرد و شروع به بررسی اون قسمت پایین د
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 .کرد

هام گرد شد. این دیگه تربیت؛ اما بعد یه چشمکنه بیسرم رو خم کردم تا ببینم چی رو داره انقدر دقیق نگاه می

 !چیه؟

 :کرده سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم که گفتهول

 .نترس. با پا گذاشتنت به اینجا، این روی بدنت به وجود اومده-

 !چ... چرا؟-

 :م رو باال زد و ازم فاصله گرفت. دامون پرسیدباالخره دست از وارسی برداشتن. یقه

 بود؟-

 .لونیا سر تکون داد

 .بود-

 :های همه درشت شد. آیوالن متعجب گفتچشم

 .پیدا کردم اما چطور ممکنه؟ من اون رو تو دشت مرزی-

 :سوین هم تأیید کرد

 .آره، من هم بودم-

 :رفت، گفتسمت تراس بزرگ سالن میطور که بهلونیا همون

 .ی قدرت کتاب بوده که تو دشت مرزی احضار شهخواسته-

 :هانا متعجب پرسید

 ولی چرا؟-

اونجا بفرسته، خودش  دونسته که اگه تانیا رواون دشت مرزیه هانا، مرز بین پنج سرزمین اصلی. کتاب می-

 .تونه از بین پنج سرزمین اینجا رو پیدا کنه؛ جایی که بهش تعلق دارهمی

 :سوین گفت

رسید. چطور ممکنه خودش راه اما من و آیوالن اون رو پیدا کردیم. اون اونجا نشسته بود و گیج به نظر می-

 !اینجا رو پیدا کنه؟

 :ایوالن هم گفت

 .تونست اینجا رو پیدا کنهم ابداً نمیگه، اگه ما نبودیدرست می-

 .لونیا سر تکون داد
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تونست صورت، مطمئناً مینه. شماها بهش فرصت ندادین، سریع پیداش کردین و آوردینش به اینجا؛ درغیراین-

 .سرزمین پایِر رو پیدا کنه

 :غ زدمشدم و تقریباً جیدیگه کسی چیزی نگفت. حاال نوبت من بدبخت بود که داشتم منفجر می

 شه بهم بگین اینجا چه خبره؟می-

 :سمتم برگشتن و لونیا نگاهم کرد. سرم رو سؤالی براش تکون دادم، نفس عمیقی کشید و گفتهمه به

 ...تانیا-

 !الناز-

 .مکث کرد

 ...الناز، تو... تو یه-

 .هاش رو روی هم فشار دادلـ*ـب

 .آشام هستیتو یه... یه اَبَر خون-

            ***                                                                                                                                                      

ی کافی چیزای عجیب دیدم و شنیدم؛ اما حاال باید همه چیز رو برام کنم. به اندازهببین من دارم واقعاً قاتی می-

 .خانوم، همه چیز رو به طور کاملتوضیح بدی ملکه

 .این رو گفتم و نگاهم رو دورتادور اون اتاق بزرگ، مجلل و مخوف گردوندم

سمت صندلی کوچیک مخصوص اما باحالش رفت و روش نشست، بهم لونیا در اتاق شخصی خودش رو بست، به

 :نگاه کرد و گفت

 .همه چیز رو برات بگم تونمهول نکن دختر. حاال که تنهاییم می-

 خوای اونا چیزی بدونن؟یعنی نمی-

 .دونن، همه چیز رواونا می-

 .تعجب کردم

 !چی؟-

 :جواب داد

ها متعلق به ی اونجا هم باخبری. بچهوقتی اهل یه سرزمین باشی، قطعاً از اطالعات و اسرار و حتی تاریخچه-

 .اینجان؛ پس از اسرار اینجا هم باخبرن

 ...خوای بگی اونا همه درمورد این چیزی که تو گفتیمییعنی -
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 .آشاماَبَر خون-

 دونن؟خوای درمورد این میهمون حاال. می-

 .تمام اطالعات کافی و مفید رو درموردش دارن تانیا-

 !الناز-

 .سکوت کرد

 .نفس عمیقی کشیدم

 آشامین؟تون خونشماها همه-

 :جواب داد

 .مونهمه-

 آشامایی؟ی خونتونه و تو هم ملکهاینجا هم سرزمین-

 .صحیح-

 :نفسم رو با فشار دادم بیرون و تقریباً زمزمه کردم

 آشامم؟من هم خون-

 :کمی مکث کرد، خودش رو روی صندلیش جلو کشید و گفت

قیقته، تانی... الناز ببین، چیزایی هستن که گاهی اوقات اصالً با عقل آدم جور درنمیان؛ اما همون چیز یه ح-

 .حقیقتی که انسان باید اون رو بپذیره

 .پوزخند زدم

 .تو که گفتی من انسان نیستم-

 .هر چیزی که هستی، هر چیزی، باید این حقیقت رو که چی هستی، با دل و جونت بپذیری-

 چرا اون کتاب رو گذاشتی تو زیرزمینمون؟-

 .تا به اینجا بیای-

 کی اون رو نوشته؟-

 .من-

 !ش گفته بودم عملی و معتاد. هِع! من رو باش! خدا به دور، من به نویسندههام گرد شدچشم

 :متوجه تعجبم شد و گفت

 .بسیار خب، این بحث رو بهتره بذاریم کنار و بریم سر اصل مطلب-
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 آشام بودنِ منه؟اصل مطلب، منظورت ابر خون-

 .معلومه-

 :نفس عمیقی کشیدم و پرسیدم

 کنین؛ چرا؟ست؟ فقط تو و آیوالن و دوستاش اینجا زندگی میالی از سکنهاول بگو که چرا سرزمینتون خ-

 :هاش رو تو هم قالب کرد و گفتنگاهش رو ازم گرفت، انگار این سؤالم ناراحتش کرد. دست

 .کنم تانیامطمئن باش این رو هم مابین توضیحاتم، برات روشن می-

 .وای خدا! الناز، اسم من النازه-

 .نم به اسم مستعارت صدات کنمتوباور کن نمی-

 .ابرویی باال انداختم

 !مستعار؟ این اسمه من. مستعار؟-

 .سر تکون داد

 .آشام عزیز من، اسم اصلی تو تانیاست، نه النازابر خون-

افتاد، اون صدا هم مدام تو گوشم به یاد وقتی افتادم که داخل زیرزمین خونه بودم. وقتی اون اتفاقات عجیب می

 :شدیتکرار م

 !تانیا! تانیا-

 :سرم رو مبهوت تکون دادم و گفتم

 .جوری صدام کنی، جوابت رو بدم؛ چون عادت ندارمدم وقتی اینخب باشه؛ اما قول نمیخیله-

 .سر تکون داد

 .بسیار خب-

 :نفسم رو بیرون دادم و گفتم

 .من منتظر شنیدنم-

 :پرسید

 شنیدنِ...؟-

ترکه از شم، مخم واقعاً داره میاومدم و غیره و غیره. من واقعاً دارم دیوونه میاینکه کیَم، چیَم، چرا به اینجا -

 .همه سؤالاین

 .به صندلیش تکیه داد
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 .گم، از اولِ اول؛ اما باید قول بدی بین حرفام چیزی نگی. بعدش سؤاالتت رو بپرسباشه باشه، برات می-

 .سری تکون دادم

                                                                                                                         :        نفس گرفت و باالخره حرف زد

آشامان، کودکی از یه خانواده متولد چندین سال پیش، در جهان زیرین و در سرزمین پایِر، سرزمین خون-

ی ند دختر بودن؛ اسم اولی تانا و دومین دختر تانیا بود. خانوادهی خوشبخت که صاحب دو فرزشه. یه خانوادهمی

 .کردن، در قصر منخوشبختی بودن و در این سرزمین، زندگی آرومشون رو می

 :نفس گرفت و ادامه داد

 ذاره. اون یه زنتا اینکه یه شب، وقتی کل سرزمین در خواب بودن، فردی غریبه و ناشناخته پا به قصر من می-

بود، جوان و زیبا؛ اما به طور فجیعی زخمی بود. ازمون کمک خواست و به درخواست من، مادر مهربان اون 

بره به اتاق خودشون تا درمانش کنه. اون شب، اون زن به کمک تینا، مادر خانواده و خانواده، اون زن رو می

 .وان تانیا کوچولو درمان شدهای فراهمچنین با کمک

 :ها رو هضم کنم و من هم در تالش همین کار بودم. ادامه دادد تا اینمکث کوتاهی کر

 ...اما زخمای اون افسونگر-

 :متعجب گفتم

 افسونگر؟-

 :اول چپ نگاهم کرد؛ چون قرار نبود حرفی بزنم، بعد گفت

 .بله افسونگر، افسونگری قوی و قدرتمند-

 :و بعد ادامه داد

دیدگیای وحشتناک، کار هیچ دونستیم که دووم نمیاره. اون آسیبمی ی مااون واقعاً زخماش عمیق بود. همه-

 .جز یه نفرتونست باشه؛ بهکس نمی

 کی؟-

 .و باز هم نگاه چپ اون و خجالت من

 .مردی که به دنبال قدرتای قدرتمندِ اون افسونگر بود، دانگِر-

 دانگِر؟-

تک قدرتا، اینه که بخواد کل جهان حب تکخوره. شاید قصدش از تصابله، مردی که فقط حرص قدرت رو می-

 .زیرین رو از آن خودش کنه
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 !اوه-

نهایت خواست قدرتای بزرگ و بیگفتم. دانگِر، اون مرد خبیث، افسونگر الرا رو زخمی کرده بود؛ چون میمی-

 .الرا رو مال خودش کنه

 .دزدیهاین یه جور قدرت-

 .از این فکرم پوزخند زدم و لونیا سر تکون داد

شدنش و وقتی طور باشه! الرا مقاومت کرده بود و موفق هم شده بود؛ اما در ازای زخمینه همینتوشاید، می-

تونست اون قدرتای فراتر از هر قدرتی رو هم با خودش ببره. اون قدرتا فهمید که قراره باالخره بمیره، نمی

ده که اعتقاد داشته راین، اون قدرتا رو به کسی میتک ماها و حتی سایر سرزمینا کامالً مفید بود؛ بناببرای تک

 .فرد درستیه

 کی؟-

شمارش و تالشاش برای درمانش دیده بوده و متعقد بوده که این تانیا. الرا، تانیا رو موقع درمانش و کمکای بی-

سپاره به یترین قدرت برای نگهداری از اون قدرتای بزرگه؛ بنابراین قدرتاش رو متالشا و محبت تانیا بزرگ

تونه با قدرتای ویژه مقابل سیاهی ره. با خیالی آسوده و مطمئن از اینکه تانیای ما میتانیا کوچولو و از دنیا می

 .بایسته و شکستش بده

ای ی داستان بودم، داستان زندگی خودم که از زبون کس دیگهسکوت کرد و من هم چیزی نگفتم. منتظر ادامه

 .شدنقل می

رد مورد اعتمادش، لونا، خواهر کوچیک من، فهمیدن که قدرتای ویژه حاال در دستای تانیاست؛ دانگِر و ف-

 ...بنابراین در به در دنبالش گشتن

 :متعجب وسط حرفش پریدم

 ی تو؟ فرد مورد اعتماد اون مرد؟چی؟! خواهر کوچیکه-

 .سر تکون داد

تونه کرد و با پیشنهاد دانگر که میت میخواهر کوچیکم همیشه به حکمرانی من به سرزمین پایر حساد -

 .کمکش کنه و پایر رو تقدیمش کنه، رفت طرف اون

 !اوه چه بد-

مونه؛ بنابراین تانیا دونستیم که اگه دانگر و لونا، تانیا رو پیدا کنن، زنده نمیی تانیا میدم. من و خانوادهادامه می-

ای که بهش هدیه داده شده. ، هم خودش و هم قدرتای ویژهرو به روی جهان زیرین فرستادیم تا در امان باشه
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شد هم همراهش فرستادیم. هیچ راه برگشتی به جهان عالوه ما کتابی رو که رابط انتقال تانیا به اینجا میبه

 .شدزیرین نبود و اون کتاب اسرارآمیز تنها راه بازگشت تانیا به اینجا می

 .ه مقصودش کامالً منمفقط بهش زل زده بودم و مطمئن بودم ک

 :اون ادامه داد

ی خودشونه. تانیا رو سپردیم به یه خانواده روی زمین و ذهن خانواده رو دستکاری کردیم تا فکر کنن تانیا بچه-

آشامه و هویت اصلیش چیه و شد، بدون اینکه بدونه خونتر میتر و قدرتمندگذشت. تانیا بزرگسالیان سال می

ر به سرزمین ما و بیشترِ سرزمینای دیگه حمله کرده بود و ما واقعاً راه نجاتی نداشتیم. هیچ تر. دانگما بدبخت

 .ی تانیا بود و اون هم حضور نداشتراهی برای مقابله باهاش نبود. تنها راه شکست اون، قدرتای ویژه

 :آهی کشید و ادامه داد

نگر گیر بیارن، فقط من موندم و آیوالن و بقیه؛ چون مردممون از اینجا کوچ کردن تا جایی برای پناه از دست دا-

اونا هم قدرتایی داشتن تا از اینجا محافظت کنن. هر کدوم قدرتایی دارن؛ اما اون قدرتا هرگز با قدرتای تانیا 

 .کنهبرابری نمی

 بعدش؟-

قدرتمند هدیه داده ای که بهش از طرف یه افسونگر بعدش؟ بعدش تو اومدی تانیا، تو؛ دختری با قدرتای ویژه-

تونه باهاش مقابله کنه، حتی دانگر. تانیا تو آشام دنیا؛ کسی که هیچ کس نمیشده. تو تانیا، قدرتمندترین خون

 .آشامییه اَبَر خون

 :مات و مبهوت پرسیدم

 !این... این یعنی چی؟-

آشام که با با قدرتای ویژه. یه خوننهایت و بزرگ، آشام با قدرتای بیآشام با قدرتای واال، یه خونیعنی یه خون-

آشام معمولی، تو یه آشامی؛ اما باالتر از یه خونآشاما متفاوته، قدرتمندتره، واالتره. تانیا، تو یه خونی خونبقیه

                                                  .                                                                                                 آشامیابر خون

 .هاش تموم شد و سکوت کرد؛ اما من هنوز بهش زل زده بودمباالخره حرف

هاش رو باور داشتم، باورشون کرده بودم؛ چون همین چند ساعت پیش با چشم خودم چیزهای تمام حرف

 .کردم از نزدیک ببینمشونرگز فکر نمیعجیبی دیده بودم، چیزهایی که بهشون اعتقاد داشتم؛ اما ه

 .آشاممشنوم که خودمم خونها اعتقاد داشتم، عاشقشون بودم؛ بعد حاال... حاال میآشاممن به خون

ست، برای دختری به آشام. احمقانهمگه این آرزوی من نبود؟ این رؤیای من بود، اینکه تبدیل بشم به یه خون
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 .ارمسن من؛ اما چیزیه که من دوستش د

دونستم. خوشحال بودم؛ چون به آرزوم رسیدم و ناراحت بودم؛ چون خیلی اون لحظه دقیقاً حال و حسم رو نمی

 .ناگهانی زندگیم عوض شد

 .حس عجیبی داشتم که برام قابل درک نبود

 .اند تا برآورده شوندرؤیاها ساخته شده-

 .خیره شدمی عجیبش، سرم رو بلند کردم و متعجب بهش با صداش و جمله

 !چی؟-

 :نفس عمیقی کشید و تکرار کرد

 .اند تا برآورده شوندرؤیاها ساخته شده-

 :ی اتاقش رفت. ادامه دادبعد از روی صندلیش بلند شد و سمت پنجره

گفت و وقتی تو به دنیا اومدی، من این جمله رو وقتی یه دختر کوچولو بودم، مادرم همیشه این جمله رو بهم می-

 فهمی؟تم. معنیش رو میگفبهت می

 .ای باال انداختمشونه

 .فکر کنم-

 :سمتم برگشت و گفت

آشام بودن رو داشتی و حاال رؤیات به واقعیت تبدیل شده، رؤیات برآورده شده. تو از بچگی رؤیای خون-

رؤیاها ساخته رؤیاها به وجود میان تا برآورده بشن. اگه رؤیایی باشه که برآورده نشه؛ پس چرا ما رؤیا داریم؟ 

 .شدن تا برآورده شن

 .رنگ دوختمی کوچیک قرمزنگاهم رو به قالیچه

 :آروم پرسیدم

 من باید اینجا بمونم؟-

 .عالوه، ما همه بهت نیاز داریماینجا جاییه که بهش تعلق داری تانیا، باید بمونی. به-

 مامان بابام پس چی؟-

 .اونا مُردن-

 .اونایی که روی زمینن-

 :گفت مکث کرد و
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 .کنیمشون رو پاک میحافظه-

هام رو به هم فشار دادم. برام سخت بود؛ اما دوستش داشتم، این حس رو داشتم و برام خیلی عجیب هم لـ*ـب

 .بود

خوام، مکانی خوان؛ اما من هیجان و خطر میشون رو میی امن و خانوادهخوان، همه خونههمه آرامش می

ی خطر. این عجیب بود. آره عجیب بود؛ چون من متفاوتم. ه باهام پایه باشن، پایهخوام کآور و دوستانی میرعب

 آشام هستم؟گن که من ابر خونمگه نمی

 برات سخته؟-

دونم چرا دوست دارم کردم برام غیرقابل باور باشه، هرچند که تا حدودی هست؛ اما نمیاولش فکر می-

خواستم، آرزوشون رو داشتم و حاال خیلی ناگهانی بهشون میباورشون کنم. من از بچگی تمام این چیزا رو 

 .رسیدم

 :از لحن صدام فهمید که هنوز گیجم؛ چون بهم نزدیک شد و گفت

 از این بحث بیایم بیرون فعالً، نظرت چیه؟-

 .سر تکون دادم

 .باشه. من چندتا سؤال دارم-

 :دوباره روی صندلیش نشست و گفت

                                                                                                                             .رسدم، بپحتماً بهشون جواب می-

 گفتی دلیل اینکه چرا مردمتون اینجا رو ترک کردن، اینه که دانگر بهتون حمله کرده؟-

 .سرش رو به معنای تأیید تکون داد

 قدرتایی دارن؟ آیوالن و بقیه چه-

زنه، هانا سحر و جادو بلده، سوین آب تونه آتیش رو کنترل کنه، نینا با حیوانات حرف میمتفاوتن؛ آیوالن می-

 .تونه کالغا رو احضار کنهکنه، تانا باد رو به وجود میاره و آنیا میرو کنترل می

 چه عجیب! پسرا چی؟-

کنه تا به حرفاش گوش کنن. و همه تأثیر بذاره، همه رو اجبار میتونه ردامون یه جور جذبه داره، جوری که می-

 .راجموند قویه و زورِ بازو داره، جانسون طوفان به وجود میاره و جنسن هم رعدوبرق

 .نشمار و ویژهوای خیلی خفنه! من چی؟ من چه قدرتایی دارم؟ تو گفتی قدرتای من بزرگ و بی-

ی یه سِری قدرتای دیگه هم عالوهها رو، بهتک این قدرتای بچهمطمئناً تک دونه. تودرسته؛ اما کسی دقیق نمی-
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 .داری

 .ذوق کردم

 واقعاً؟ یعنی انقدر قدرتمندم؟-

 .آشام قدرتمندترین موجود دنیاستدونن که ابر خونمعلومه، همه می-

ها رو ز هیچ کدوم از اینعنوان قدرتمندترین بشناسن، عالیه. من هرگخیلی هیجان داشتم. اینکه همه تو رو به

 .دیدم، چه برسه به االن که واقعیهحتی تو خواب هم نمی

 :سؤال بعدیم رو پرسیدم

زدن. سرم حرف میاون موقع که تو دشت مرزی بودم، صدای آیوالن و سوین رو شنیدم که داشتن پشت-

 هین کردن بهم؟گفتن که عقل ندارم و... اوم... از این حرفا دیگه. منظورشون چی بود؟ تومی

 :خندید و گفت

 کردی؟اوه نه، توهین نبوده. قطعاً ذهنت رو خوندن. مگه داشتی به چی فکر می-

 .ذره ذوب شدمم و اینکه آیوالن و سوین ذهنم رو خوندن، ذرهبا فکرکردن به اون موقع و افکار مسخره

 :سعی کردم بحث رو عوض کنم

 رز بین پنج سرزمین اصلی جهان زیرینه. منظورش چیه؟هیچی ولش کن! آیوالن گفت که دشت مرزی، م-

ترینِ اونان. سرزمین پایِر، سرزمین تای اونا اصلیجهان زیرین در اصل سرزمینای زیادی داره؛ اما پنج-

ها؛ سرزمین مجیک، سرزمین جادوگرا ها، سرزمین گرگینهآشاما که متعلق به ماست؛ سرزمین الیکنتروپخون

ها و درنهایت، سرزمین پریان دریایی. این پنج سرزمین، سرزمینای اصلی نگرا؛ سرزمین اِلفها و افسوو ساحره

 .شنی سرزمینای مختلف دیگه که متفرقه حساب میعالوهجهان زیرینن؛ به

 .متعجب بهش زل زده بودم

آشام وجود وقتی خون گرگینه، اِلف، جادوگر، پری دریایی و... همه و همه واقعی بودن. البته توقع باالیی بود که

 .ها وجود نداشته باشنداشته باشه، این

 !وای خدا-

 .این رو آروم زمزمه کردم و دستم رو الی موهام بردم

 :لونیا گفت

شون در خطرن. دانگر و لونا به همه جا حمله کردن. باید تک این سرزمینا، حتی سرزمینای متفرقه، همهاما تک-

 .وم از حکمرانا و اهالی سرزمینا، قدرت مقابله با دانگر رو ندارنشه. هیچ کدکاری کرد؛ اما نمی
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 خواین چی کار کنین؟پس می-

نهایتت اون و لونا رو شکست تونی با قدرت بیآشام. تو خیلی راحت میما حاال تو رو داریم تانیا، یه ابر خون-

 .بدی

 .تفاده کنمدونم چطوری باید از این قدرتا اسجوری؟ هان؟ من که نمیاما چه-

 .کردنشون پیدا کنیمکردن و روشنتانیا اونا تو وجودت هستن؛ فقط خاموشن، باید راهی برای فعال-

 چه راهی؟-

 ها و کمی با خواهرت، تانا خلوت کنی؟کنیم. اما حاال نظرت چیه بری به عمارت بچهپیداش می-

                                                        ***                                                                                                              

 خب؟-

 .سر تکون دادم

 خب چی؟-

 .یه چیزی بگو دیگه-

 چی بگم؟-

 بعد از چندین سال خواهرت رو دیدی، اون وقت چیزی برای گفتن نداری؟-

 .ابرویی باال انداختم

 تو االن داری؟مگه -

 :متعجب نگاهم کرد و گفت

 گیری؟خب یه چیزی بگو دیگه. چرا سخت می-

 ...اِم-

نگاهی به بقیه که عین درخت تو اتاق ایستاده بودن و مثل بز بهمون زل زده همچین صدایی ازم در اومد و نیم

 ...ها اینبودن، انداختم. خیر سرمون قرار بود بحثمون خصوصی و مثالً خواهرانه باشه، حاال

 ...خب-

کنن، کلی ذوق دارن و شون رو پیدا میواقعاً چیزی برای گفتن نداشتم. اصوالً همه وقتی خواهر یا برادر گمشده

 .حرفن؛ اما من... ذوق دارم؛ اما حرف ندارمیه بند می

 :ش گفتزدهنینا با همون لحن همیشه هیجان

 .خب یه چیزی بهش بگو دیگه-
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 .داد راجموند هم سر تکون

 .آشامسخت نگیر ابر خون-

 :تانا رو بهش غرید

 .آشامتانیا، نه ابر خون-

 :آنیا دست به سـ*ـینه شد و گفت

 .آشامه دیگهخب ابر خون-

 :هانا هم تأیید کرد

 .این لقبشه-

 .تانا پوفی کشید و من رو نگاه کرد

ی فی تتو شده بود، باالی قفسههای مختلها و جادوتازه یاد اون خالکوبی کوچولو خفاش که اطرافش نور

 :م رو لمس کردم و رو به تانا پرسیدمم افتادم. یقهسـ*ـینه

 ی این خفاش چیه؟نشونه-

 :جواب داد

 .عالمت مخصوص توئه-

 :متعجب گفتم

 عالمت مخصوص من؟-

 :دامون گفت

 .آشامعالمت مخصوص یه ابر خون-

 آشاما این رو دارن؟ی ابر خونیعنی همه-

 :وابم رو دادجانسون ج

 .آشامینه درواقع، راستش تو اولین ابر خون-

 .هام باال پریدابرو

 شوخی؟-

 .نینا متعجب شد

 هان؟-

 .پوفی کشیدم
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 .هیچی هیچی-

 :ش رو از روی دیوار برداشت و روی صندلی میز توالت نشست و گفتهانا تکیه

 .هات فعال شهامیدوارم لونیا بتونه راهی پیدا کنه که نیرو-

 :الن هم گفتآیو

 .طورمن هم همین-

 .رهتر پیش میجوری سریعراجموند: اما از نظر من، ما هم باید کمکش کنیم؛ این

 .جانسون: من هم موافقم

 :سوین پوزخندی زد و گفت

 .آشام باشهمونده تانیای ابر خوناما من که هنوز باورم نشده این عقب-

 .غره رفتتانا بهش چشم

 .آشام و هم خواهر منسوین؛ چون هم تانیاست، هم ابر خونبهتره باور کنی -

 .هاش رو تو کاسه چرخوند و از اتاق بیرون رفتسوین چشم

 :م گذاشت و گفتتانا دستش رو روی شونه

 .ها همینهی غریبهبهش توجه نکن تانیا، اولش با همه-

 .جنسن: کالً بیماره

 .راه کنهداقل زمان همه چیز رو روبهفقط سر تکون دادم و سکوت کردم. امیدوار بودم ح

                                                                                                                          ***                                        

 لونیا

 :سرم گفتپشتصفحه رو ورق زدم و نگاهی به متون انداختم که کسی از 

 .بینم که در تالش پیداکردنِ چیزی هستی ملکه لونیامی-

 :ی بعدی انداختم و گفتمبدون اینکه برگردم، نگاهی به صفحه

 خوای اینجا؟چی می-

 تونم بیام ببینمت؟رفتار درستی نیستا. یعنی نمی-

 :این بار سمتش برگشتم و گفتم

 تو مطمئنی که فقط اومدی من رو ببینی؟-

 :م نگاهم کرد، بعد خندید و گفتکیه
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 .اوه ملکه، خیلی تیزی-

 .هاست، زورایکی از خصوصیات ملکه-

 .اوهوم-

 :سمتم اومد و نگاهی به کتاب انداخت، گفت

 .خونیش، چرا؟ حتماً دنبال چیزی هستیکتاب اساطیریه. داری می-

 :برگشتم و ورق زدم، گفتم

 دونی چه اتفاقی افتاده؟گی نمیداری می-

 :دید و گفتخن

 آشام رو پیدا کردی؟دونم چرا انقدر دیر. یعنی تو نباید به من بگی ابر خونمن خبرا رو شنیدم لونیا؛ اما نمی-

 .لزومی نداشت-

کردن قدرتای کنی لونیا، تو دنبال راهی برای فعالدونم که داری چی کار میچه بداخالق! خب بیخیال! می-

 .تونم کمکت کنمگم که میی تانیا هستی و من باید بویژه

 :کالفه گفتم

 .نه ممنون زورا، نیازی به کمکت نیست-

 .ولی هست-

 :سمتش برگشتم و گفتم

 .نه نیست. آخرین باری که کمکمون کردی کافی بود زورا-

آشامت انجام بدم؛ اما خب عملی نشد و نصف هی! من فقط خواستم با جادوم راهی برای پیداکردن ابر خون-

 .رو هم ویران کرد. من رو سرزنش نکن براش، مقصر من نبودم شهر پایِر

 :نفسم رو کالفه بیرون فرستادم و گفتم

 .کنم؛ اما به کمکت هم احتیاجی ندارمبسیار خب زورا، سرزنشت نمی-

 .لونیا اهداف تمام ما یکیه، بذار با نیروم کمکت کنم-

 :کمی مکث کردم، بعد گفتم

 مجیک )سرزمین جادوگرها(؟ خوای برگردی بهزورا، تو نمی-

 :صورتیش رو پشت گوشش زد و گفت-کالفه، موهای دورنگ سیاه

 کنی؟لونیا، من از اونجا تبعید شدم و وقتی اومدم اینجا تو بهم پناه دادی و حاال داری در کمال تعجبم بیرونم می-



    

 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         61 

 

98کاربر انجمن رمان  ~Kimia varesi~ آشام رمان ابر خون|  

 ...گوش کن زورا-

 .نه تو گوش کن لونیا-

 :ش بهم زل زد و گفتهای تیرهبا چشم

 .آشام رو فعال کنیی ابر خونبذار در این راه کمکت کنم، بذار با جادوم کمکت کنم تا نیروهای ویژه-

 .این رو قاطع گفت و من در برابرش سکوت کردم

*** 

 تانیا/الناز

چرخونه و بعد وقتی سرش رو به یکی خب ببینین، اسم این بازی جرأت یا حقیقته. یه نفر این بطری رو می-

پرسه جرأت یا حقیقت. بعد اگه جرأت رو انتخاب کرد؛ باید هر ون از اونی که تهش بهش افتاده میافتاد، ا

 گه، اون یکی انجام بده و اگه بگه حقیقت؛ باید هر سؤالی که پرسید، جواب بده. فهمیدین آیا؟کاری که اون می

ین به قول خودش اطالعات مدرن هاشون رو عین گاو تکون دادن. نینا هم که طبق معمول داشت اشون کلههمه

 .کردرو تو دفترش یادداشت می

 ...خوبه. حاال-

ای که توش پرِ خون بود )البته قبل از اینکه جنسن زحمتش رو بکشه( چرخوندم. چرخید نشستم و بطری شیشه

 .و چرخید تا اینکه سرش رو به نینا ایستاد و تهش رو به دیوار

 :دیوار کرد و گفت زده باال پرید، رو سمتنینا هیجان

 خب جرأت یا حقیقت؟-

 !یه ابروم باال پرید. االن چی شد؟

 .آبی باز بود و بقیه منتظر، به نینا که مشتاق و منتظر به دیوار زل زده بود، خیره بودیممن با دهنی که شبیه اسب

 :ای گذشت و نینا گفتچند دقیقه

 ده؟اَه! پس چرا جواب نمی-

 !هِی خدا

 :نگاهش کردم و گفتماندرسفیه عاقل

 پشمکی، مگه دیوار دهن داره؟آخه کَله-

 .نینا انگار پُفش خوابید

 کنه؟یعنی دهن وا نمی-
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 !زارت

گفت این بود که آخه کرد، اولین چیزی که میآخه ابله... خدایا، پوف! مطمئن باش اگه دهن هم وا می-

 .گفتنم. آره، این رو میزنی برات عرعر کمغزنخودی، مگه من خر هستم که وقتی وِر می

 نینا: اوه! خر چیه؟ عرعر چیه؟

 .زنی، با اون مخ پِشکلیتخر تویی که داری االن عر می-

 !اوه-

 .و دوباره دفترش رو در آورد و یادداشت کرد

 .با یه مشت آدم مغزبادومی گیر افتادم

 :. سوین گفتپوفی کشیدم و دوباره بطری رو چرخوندم. این بار رو به سوین و هانا افتاد

 ...خب جرأت یا-

 .بینی؟ سرش رو به هاناست، اون باید ازت بپرسه پشمکنادان، نمی-

 .پشمک موهاته-

 دونی چیه؟اصالً تو می-

 :دامون غرید

 !کافیه دیگه-

 :من و سوین همدیگه رو چپ نگاه کردیم و هانا رو بهش پرسید

 جرأت یا حقیقت سوین؟-

 .حقیقت-

 ...آمحقیقت؟ خب... اِم... -

 .سمت من رو کرد

 چی بگم االن؟-

 .خواد ازش بپرس، اون هم باید راستش رو بهت بگههر سؤالی دلت می-

 .آهان-

 .سمت سوین برگشت

 چقدر عالقه داری دانگر رو با شمشیرت سر ببری؟-

 این هم االن شد سؤال آیا؟
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 :سوین جواب داد

 .ر ببرممونده رو سخواد این عقب ای که دلم مینه به اندازه-

 .و به من نگاه کرد

 !وا

 .خواستم چیزی بگم که یهو در باز شد و لونیا با یه دختر داخل اومدن

 .ها بلند شدن و من هم تبعیت کردمهمه با ورود اون

 !راجموند: ملکه لونیا

 .و سمت دختره رو کرد

 !زورا؟-

 زورا؟ این هم شد اسم آیا؟

 :د، گفتمون نگاه کرد و رو من قفل کرلونیا به همه

 .دنبالمون بیا-

 .و همراه اون دختره، زورا، از در بیرون رفت

 :نگاهی به بقیه انداختم. راجموند گفت چی شد االن؟

 .برو ببین چی کارت داره-

 ...چی کارم داره به نظرتون؟ اون دختره کی بود؟ زورا-

 :هانا گفت

 .یه جادوگر تبعیدشده از سرزمین مجیک-

 :نینا رو به بقیه پرسید

 !خوان دربیارن؟به نظرتون چی کارش دارن؟ اوه! نکنه... نکنه مغزش رو می-

 :جفت ابروهام باال پرید و جانسون متعجب گفت

 آخه برای چی باید مغزش رو دربیارن؟-

 .جوری به ذهنم رسیددونم، همیننینا: نمی

 جنسن: تو اصالً ذهن داری؟

 شه؟نینا: مگه ذهن مربوط به مخ نمی

 خب؟راجموند: 
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 .نینا: خب دارم دیگه

 :ای کشیدم و گفتمپوف کالفه

 .من برم ببینم چی کارم داره-

 :سمت در رفتم که آیوالن گفت

 من هم برم؟-

 :دامون جوابش رو داد

 .نه الزم نیست-

رفتن. سمتشون دویدم. من هم از در بیرون زدم. لونیا و اون دختره، زورا رو دیدم که داشتن سمت قصر می

 .نگاهی بهم انداختن و به راهشون ادامه دادنیدم که برگشتن و نیمبهشون رس

 :قدم شدم و پرسیدمباهاشون هم

 چی کارم داری لونیا؟-

 :زورا خیره نگاهم کرد و لونیا جواب داد

 .زورا قراره یه جادو روت انجام بده-

 چرا؟-

 :زورا جواب داد

 .کردن قدرتاتبرای فعال-

 ...چی؟ یعنی-

 .خوایم سعی کنیم که به کمک جادو نیروهات رو فعال کنیملونیا: ما می

 اوه! کارسازه؟-

 .کنیمزورا: معلوم نیست؛ اما امتحان می

روی در ایستادیم. لونیا دستگیره رو لمس و در رو باز کرد. داخل شدیم و لونیا مستقیم سر تکون دادم و روبه

 .سرشها رفت و ماهم پشتسمت یکی از راهرو

روی یه در های مختلف راهرو گذشتیم و روبههای دیگه عریض و پر از تابلو بود. از کنار درراهروراهرو مثل 

 .آهنی ایستادیم

 اینجا چیه؟-

 .لونیا: ببین
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 .و در رو باز کرد و کنار رفت. از تعجب دهنم کف کرد

 ...اینجا... اینجا-

 :زورا گفت

وص جادو و طلسم رو داشته باشه، همه به جادو نیاز این اتاق مخصوص جادوئه. هر سرزمینی باید اتاق مخص-

 .دارن و در این اتاقا تمام وسایل مورد نیاز موجوده

 .غریبنگاهی به سراسر اتاق انداختم. اتاقی به بزرگی یه خونه و پر از وسایل عجیب

ها دیدم، خیره مانندی که درست وسط اتاق کشیده شده بود و من بارها تو فیلمبه اون عالمت بزرگ و ستاره

 :شدم و گفتم

 ...این-

 :زورا زودتر گفت

 .پر یا پنتاگرامی پنچستاره-

 !اما این شیطانیه-

نگاهی به زورا انداختم و به داخل اتاق . تونه باشه؛ بستگی داره با چه جادویی ازش استفاده شهزورا: خب، می

 .حاال ندیده بودم غریبی که تاخیره شدم. کلی وسیله اونجا بود، حتی چیزهای عجیب

 :زورا داخل رفت و لونیا بهم اشاره کرد من هم برم. همراه با لونیا داخل شدم و لونیا رو به زورا گفت

 خوای اجرا کنی؟چه طلسمی می-

 .خوام یه چیزی رو چک کنمطلسم دشواری نیست؛ فقط می-

 .خوای نیروهاش رو فعال کنیلونیا: من فکر کردم گفتی می

 .هم همینه لونیا؛ ولی اول باید چیزی رو بررسی کنمزورا: قصدم 

 لونیا: چی؟

 .خوام بفهمم وسایل مورد نیازش چیهزورا: هر جادویی نیاز به وسایل مورد نظر خودش داره، من هم می

 :باالخره من به حرف اومدم

 شن من نیروهام رو به دست بیارم، پیدا کنی؟خوای با جادو وسایلی که باعث مییعنی می-

 :زورا جواب داد

 .«پیدایِش»گن جادوی بله، بهش می-

 :لونیا برام توضیح داد
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 .دونیم کجا هستن، پیدا بشنها یا چیزایی که ما نمیشه گمشدهجادوی پیدایِش باعث می-

 :کردم، گفتمترسناکش نگاه می های بزرگ و تقریباًهای سنگی اتاق و مشعلطور که به دیوارهمون

 !عجب! چه چیزایی-

 :زورا گفت

 .حاال تا تو آماده بشی، من هم برم وسایل مورد نیازم رو بیارم-

 .های از جنس چوب بلوط، رفتسر تکون دادم و اون هم به انتهای اتاق بزرگ که پر بود از کمد

 :ی بزرگ وسط اتاق یا همون پنتاگرام، نگاه کردم و از لونیا پرسیدمبه ستاره

 مامان و بابام چی شدن؟-

 !شدن؟ ببخشید؟چی -

 منظورم اینکه بهشون نفوذ ذهنی کردین؟-

 .اوه، بله کردیم-

نفسم رو بیرون دادم. مامان و بابام... شاید پدر و مادر اصلی من نبودن و خیلی هم تو طول زندگیم برام وقت 

 .نذاشتن؛ اما زحمات یه پدر و مادر رو برام کشیده بودن

 بینمشون؟دیگه نمی-

 .تانیا، تو باید اونا رو فراموش کنی و فقط رو پدر و مادر اصلیت تمرکز کنی نه متأسفانه. اما-

 .اونا که مردن-

هرحال اونا پدر و مادر اصلیت هستن و به دست دشمن بزرگ ما هم کشته شدن، دانگر. تو هم باید تمام به-

 .تالشت رو برای نابودی اون بکنی و انتقام پدر و مادرت رو هم بگیری

 .شهکنم؛ اما... دلم برای مامان و بابام و دوستام هم تنگ میو میاین کار ر-

 .آشامیشی؛ تو ابر خوندونم؛ اما باید تالش کنی تا فراموششون کنی. مطمئن باش موفق میمی-

 :ی زورا اومدنفس عمیقی کشیدم که صدای عربده

 !ی لعنتی کجاستوای پس این گَرده-

 .زدکوبید و نعره میشتم. در کمدها رو به هم میاز دادش یه متر پریدم و سمتش برگ

 !جادوگر وحشی

 .هاش کَمه بنده خداتخته-

 .لونیا متعجب نگاهم کرد
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 !چی؟-

 .سؤالی نگاهش کردم

 .هان؟ آهان، هیچی بابا-

 .دونی، فکر کنم باید این لغات زمینیا رو فراموش کنیمی-

 .خانوممن دیکشنری لغاتم همینه، شرمنده ملکه-

 .کالفه نگاهم کرد که همون موقع زورا با یه سینی بزرگ که توش پر از وسیله بود، اومد

 :نگاهم کرد و گفت

 .دراز بکش-

 .ی اتاق بود، اشاره کردای که گوشهو به تـ*ـخت سنگی

 .شورخونه بودنگاه کردم. وا! شبیه تـ*ـخت مرده

 .سِر شدسمتش رفتم و روش نشستم که پشتم از سردی سنگش یخ بست و 

 .آروم خم شدم و دراز کشیدم. اصالً همه جام یخ بست

 .زورا سینی رو روی میز باال سرم گذاشت و لونیا پایین پام ایستاد و بهم زل زد

 :زورا نگاهم کرد و گفت

 ای؟آماده-

 کنی برم؟االن من بگم نه، تو ولم می-

 .نه-

 .نَگمَه! پس کارت رو بکن-

                                                                                            .هام رو بستمم و چشماین رو گفتم، نفس عمیقی کشید

آماده بودم یه چیزِ تیز تو گوشت باس... نه ببخشید، تو گوشت دستم فرو بره؛ اما یهو زورا یه نعره کشید که یه 

 .بود، تعادلم به هم خورد و با کله پخش زمین شدم متر از جام پریدم و چون سنگ اون تـ*ـخت لیز

 .جیغ زدم و پشتم رو چسبیدم

 :لونیا طرفم دوید و زورا همچنان نعره زد

 !جینی! بیا دیگه-

 .لونیا بازوم رو گرفت

 خوبی؟-
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 :طرفش براق شدم و غریدم

 .گم این وحشیه، بهم حق بدهمی-

 .کرد، نگاه کردممی« جینی جینی»نان متعجب نگاهم کرد و من بلند شدم و به زورا که همچ

 جینی دیگه کدوم خریه؟-

 :زورا نگاهم کرد و گفت

 .ستاون که خر نیست، گربه-

 !دونین خر چیه. وایسا چی؟ گربه؟اوه خوبه حداقل می-

 .ی جادوگر منزورا: گربه

 .ی سیاه داخل اتاق دویدهام گرد شد که یهو یه گربهچشم

 ها تکراری بودن.(توالت! )دیگه شرمنده، کاسه و نعلبکی و گردو و اینهام شد قد سوراخ چاه چشم

 .های زرد و موهای سیاه داشتبه گربه نگاه کردم. چشم

 ی جادوگر من، فکر کردم االن یه گربه با کاله جادوگری و شنل میاد. )مخ ندارم دیگه.(زورا گفت گربه

 !این االن چیه؟-

 .زورا: گربه

 .کردم توله گرگه اِ نه بابا؟ من فکر-

 :اندرسفیه نگاهم کرد و لونیا گفتزورا عاقل

 .به کارِت برس زورا-

 .لش کرد و بعد بهم اشاره کرد تا دوباره رو تـ*ـخت سنگی بخوابمـغ*بـ -جینی–زورا رفت سمت همون گربهِ 

 .باال رفتم و دوباره دراز کشیدم

 .زورا گربه رو کنارم رو تـ*ـخت گذاشت و سمت سینی رفت

 .به گربهِ زل زدم که بهم خیره شده بود

 .سرم رو تکون دادم

 آشام ندیدی تا حاال؟هان چیه؟ یه ابر خون-

 .ها، این تصوراتم بودگربه: نه، اسکل ندیدم. )حاال االن فکر نکنین گربهه زبون باز کرده

که که توش یه مایع زورا با یه چیزی تو دستش سمتم اومد. به دستش نگاه کردم و دیدم که یه بطری کوچی

 .رنگهغلیظ و سیاه
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العمل بود، نگاهی به زورا نگاه کرد. اون گربه هم که انگار منتظر همین عکس -جینی-کنارم ایستاد و به گربه 

 .انداخت و بعد سرش رو طرف من کرد. بهم نزدیک شد و بعد زبونش رو در آورد و پیشونیم رو لیسید

 :جیغ زدم

 !خورداه کثافت! حالم به هم -

 !لونیا: آروم

 .خب لیسم زد-

 .زورا: الزمه، خیسی زبون جینی جادوییه. حاال هم ساکت

تر اومد و اون مایع رو به بعد انگشتش رو داخل اون مایع غلیظ کرد و کمی ازش رو بیرون آورد. نزدیک

 .پیشونیم، همون جایی که گربهه لیسیده بود، مالید

 .زنمی بدن میکنندهل مواقعی که شامپوی خنکیهویی پیشونیم یخ بست و سرد شد؛ مث

 .زورا بطری رو داخل سینی برگردوند و بعد یه چیزی که شبیه سیر بود، سمتم گرفت

 .بخور-

 :متعجب گفتم

 بخورم؟! سیر بخورم؟-

 .زورا: سیر چیه؟ این یه کیک با مخلوطی از انواع جادوهاست. با جادو پخته شده، بخور

 بله؟! کیک جادویی؟-

 .کنه. بخوررا: بهم داخل اجرای طلسم کمک میزو

 کنه؟جوری کمک میچه-

 :زورا انگار کالفه شده بود، گفت

تونم توسط نیروش که تو این کیک با جادو و وِرد مخصوص طلسم پیدایِش پخته شده. وقتی بخوریش، من می-

 .بدن تو پراکنده شده، طلسم پیدایِش رو اجرا کنم

 گربه اشاره کردم( و اون مایع سیاه برای چی بودن؟اون وقت لیس این )به -

رنگی ست و اون مایع سیاهطور که گفتم خیسی زبون جینی جادوییه و تو تمام جادوها قابل استفادهزورا: همون

 .ای که روی پیشونیته، محافظت شهشه از خیسیئه و باعث می«محافظ جادو»گی اسمش که می

 محافظت شه؟-

های مزاحم شه که اون خیسی خشک نشه یا اینکه میکروب یا گردهمونه و باعث میالیه می زورا: مثل یه جور
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 .روش نشینه. اگه خیسی آلوده بشه، تو جادو واقعاً خطرناکه

 !اوه-

 !کپ کرده بودم. خدایا واقعاً چه چیزهایی

 :زورا گفت

 .سؤاالت تموم شد؟ حاال بخور-

 ده؟فرنگی میی توتمش و گازی ازش زدم. چرا مزهو اون کیک سیرمانند رو سمتم گرفت. گرفت

 .خوردم که زورا از دستم کشیدشداشتم تقریباً تا تهش رو می

 .کافیه دیگه-

 .پشت چشم براش نازک کردم و به گربهه که همچنان خیره بهم بود، نگاه کردم

 .آشام ندیدهنه این واقعاً انگار ابر خون

 .ب کرد با نگاهاشاین رو از کنارم بردار، من رو ذو-

کنم، منظورم رو فهمید و بـ*ـغلش کرد و پایین زورا اول گیج بهم نگاه کرد و وقتی دید که دارم به گربه نگاه می

 .گذاشتش

 .برو بیرون جینی-

 .گربه هم بیرون دوید

 !حیوان نفهم-

 لونیا: بسیار خب، زورا؟

ن قسمتی که خیس بود و اون مایع رو مالیده زورا سمتم اومد و بعد کف دستش رو روی پیشونیم گذاشت، همو

 .هاش رو بست و بعد کل اتاق تو سکوت فرو رفتبود. چشم

 .غریبش انداختمهای عجیبم سر رفت. نگاهی به اطراف اتاق و وسیلهحوصله

 شه؟ من بیدارم و باید باورشبینم؟ مگه خواب انقدر طوالنی میکنم دارم خواب میها فکر میچرا بعضی وقت

 .کنم

 .شون رسیدمآشام باشم، که یه زندگی هیجانی داشته باشم و حاال انگاری به همهاین آرزوی من بوده که یه خون

 .تو فکر بودم که دست زورا از روی پیشونیم برداشته شد

 نگاهش کردم که ازم کمی فاصله گرفته بود و تو فکر بود. چی شد؟

 :لونیا نگاهش کرد و پرسید
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 چی شد زورا؟-

 :ورا نگاهش رو اول به من و بعد به لونیا دوخت. لونیا سرش رو سؤالی تکون داد و زورا با لحن متحیری گفتز

 .کردن نیروهای تانیا نیازهمن دیدم... دیدم که چه چیزی برای فعال-

 خب؟-

 .لونیا این رو پرسید و من منتظر به زورا چشم دوختم

 :مکث کرد و گفت

.                                                                                                نو اطراف دنیا پراکندهاونا... اونا چندتا هستن -

 .با این حرفش، من و لونیا مبهوت و متعجب نگاهش کردیم

 :لونیا پرسید

 منظورت چیه؟-

 :زورا جواب داد

 .ست؛ خیلی هم پیچیدهببینین، پیچیده-

 ست؟همین که گفتی چندتا و اطراف دنیا پراکنده، پیچیدهاالن -

 .ای بودزورا: از این نظر بهش نگاه کنی خب معلومه که پیچیده به نظر نمیاد. من منظورم چیز دیگه

 لونیا: چی؟

 :زورا مکثی کرد و گفت

د اونا رو پیدا کنیم و بعد تا وسیله که بایتا هستن؛ سهشن نیروهای تانیا مجدداً برگردن، سهوسایلی که باعث می-

 .کنمی تو رو بیدار میمن به کمک اونا نیروهای ویژه

 اونا چیَن؟-

 :زورا کمی فکر کرد و بعد گفت

 .«آویز مهتاب»و « انگشتر خورشید»، «کریستال بنفش»های نام تا شی بهسه-

 :لونیا پرسید

 !برگرده؟آشام ما شن تا نیروهای ابر خونچی؟! اینا... اینا باعث می-

 زورا: درسته. چطور؟

 .لونیا: اما اینا که هیچ کدوم در سرزمین پایِر نیستن

 :باالخره من هم زبون باز کردم
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 شن قدرتای من برگرده؟ خب کجان؟تایی که االن نام بردی، باعث میوایسین ببینم. االن قضیه چیه؟ این سه-

 .نهکلونیا: در سرزمین ما نیستن و این هم مشکل ایجاد می

 :این رو گفت و به زورا نگاه کرد. زورا به من نگاه کرد و گفت

این اشیا چون در اینجا نیستن، برای پیداکردنشون مشکل به وجود میاد و ما برای یافتن اونا، حداقل نصف زمان -

 .شینه، مخصوصاً وقتی بفهمه تو برگشتی به جهان زیریندیم. دانگر یه جا آروم نمیرو از دست می

 ه... مگه اونا کجان؟مگ-

 :این بار لونیا جوابم رو داد

 .ن. ولی یکیشون اینجا نیستهمه همین جان، در جهان زیرین؛ اما تو سرزمیناش پراکنده-

 اینجا نیست؟ یعنی داخل جهان زیرین نیست؟-

 :لونیا سر تکون داد و زورا گفت

 .کریستال بنفش، اون اینجا نیست-

 کجاست پس؟-

 :بعد لونیا گفت هر دو مکث کردن و

 .روی زمینه-

 .هام گرد شدچشم

 !چی؟-

 ...زورا: کریستال بنفش روی زمین قرار داره. در... در

 .خوای بگی کشور فکر کنماالن می-

 زورا: آهان آره، کشور. در کشور... کشور... آم... چی بود؟

 کمک؟-

 ...شم! فکر کنم اولش ایممنون می-

 :تقریباً داد زدم

 !گی؟ وای ننهن رو میایران؟ ایرا-

 :های گرد نگاهم کردن و زورا آروم و با همون حالت گفتهر دو متعجب و با چشم

 بله، فکر کنم همون ایران بود. االن خوبی؟-

 .نیشم تا بناگوش باز شد
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 .بلی، خیلی خوبم-

 :ا پرسیدلونیا مثل کسانی که انگار یه اسکل )که صدالبته هستم( دیده، نگاهم کرد و بعد رو به زور

 شون دقیقاً کجان؟بقیه-

 :زورا جواب داد

 .انگشتر خورشید در سرزمین هیوالها قرار داره، در غار شیطان و آویز مهتاب در سرزمین تاریکان-

من هم گرخیده بودم، هم تعجب کرده بودم. سرزمین هیوالها؟ غار شیطان؟ سرزمین تاریکان؟! االن چی به چیه 

 .واالدقیقاً؟ گرگیجه گرفتم 

 :لونیا کالفه گفت

 .عالی شد! حاال باید نصف زمانمون رو برای رفتن و پیداکردن اینا حروم کنیم-

 :زورا سرش رو خاروند و گفت

مونیم و من یه ایده دارم. نظرت چیه تانیا به همراه گروه تاریکی برن دنبال اونا؟ من و تو هم همین جا می-

 .ارته که یه وقت کاری نکننحواسمون به دانگر و اون خواهر خیانتک

 :لونیا چیزی نگفت و معلوم بود تو فکره. رو به زورا گفتم

 .رماها به سفر نمیمن با اجنه-

 .متعجب نگاهم کرد

 ها؟اجنه-

 همین گروهی که گفتی. گروه چی بود؟ تاریکی؟-

 .زورا: تو که انگاری با آیوالن و بقیه جور شدی

 االن ربطش چی بود؟-

د و من وقتی مغز نخودیم رو به کار انداختم، تازه فهمیدم که منظورش از گروه تاریکی، اکیپ گیج نگاهم کر

 .ها بوداینآیوالن

 .آهان اکی! گرفتم، فهمیدم بابا-

 :یهو لونیا گفت

 .کننکنم و بعد اولین سفرشون رو شروع میها تعریف میبسیار خب، قبوله. قضیه رو برای بچه-

                 ***                                                                                                                                                          

 آخ! چه مرگته؟-



    

 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         74 

 

98کاربر انجمن رمان  ~Kimia varesi~ آشام رمان ابر خون|  

 :با جیغم، همه سمتم برگشتن و سوین با اخم نگاهم کرد و گفت

 چه خبرته؟-

 .ت رو زدی به سرمخبرته؟ کولهمن چه خبرمه؟ تو چه -

 االن چی شدی مثالً؟ سرت منفجر شد؟ یا اینکه اون یه ذره مغزت لِه شد؟-

 :با اخم بهش خیره شدم که لونیا از اون طرف سالن داد زد

 .بس کنین دیگه! زودتر آماده شین، باید راه بیفتین-

 :یستادم و گفتمپشت چشمی برای سوین نازک کردم و سمت خواهر گلم رفتم. کنارش ا

 این سوین همیشه انقدر وحشیه؟-

ی گنده و عجیبش گذاشت و در دونستم چیه، تو کولهرنگی داشت و من خوب میای که توش مایع قرمزبطری

 :جواب من با خنده گفت

 .اخالقش همینه تانیا، یه جور خوی خشن داره-

 .این دیگه زیادی خشنه-

شید و بست. به بقیه نگاه کردم که داشتن وسایل مورد نیازشون رو داخل ش رو کتانا خندید و زیپ خفاشی کوله

 .زدنذاشتن. لونیا و زورا هم تَه سالن قصر ایستاده بودن و حرف میهای بزرگشون میکوله

گفت در غار شیطان یه جونور زندگی قرار بود اولین سفرمون به سرزمین هیوالها و غار شیطان باشه. تانا می

ای ی یه غول و به ترسناکی یه شیطان. یعنی من اون موقع از وحشت شلوارم رو زرد و قهوهاندازه کنه، بهمی

 .کردم

 .کرداون هیوال از انگشتر خورشید محافظت می

خوره، دامون گفت که انگشتر خورشید و آویز مهتاب به هم وقتی پرسیدم انگشتر خورشید به چه درد می

آشامی من شن نیروهای خونبوط به طلسم خورشید و ماه هستن و باعث میمرتبط هستن. انگشتر و آویز مر

شه، فعال بشه. های جادوگری میهام که مربوط به قدرتشه سایر قدرتفعال بشن و کریستال بنفش باعث می

گفت طبق گفت برای اجرای طلسم کریستال بنفش، باید جشن مخصوصش رو هم گرفت. میالبته جنسن می

گن شه. بهش میدیمی کریستال بنفش، باید جشنی برگزار کرد که در اون جشن، طلسم اجرا میهای قآیین

 .جشن بنفش که متعلق به کریستال بنفشه

های بنفش! ی من. وای یه جشن پر از رنگوقتی گفت جشن بنفش، پرپر شدم. رنگ بنفش، رنگ مورد عالقه

 !وای ننه
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 .با صدای لونیا باالخره به خودم اومدم

 این؟همگی آماده-

م رو از کنار تانا هاشون رو کولشون بود و آماده بودن. من هم سریع کولهنگاهی به بقیه انداختم که کوله

 .برداشتم و کولم انداختم

 :همه با هم گفتن

 .بله-

 .هاشون رو بستن. بیشعورها! من هم کالً خفه شدممن هم دهن باز کردم بگم بله که بقیه حلق

خب، این سفر خیلی مهمه. در این سفر شما باید یکی از اشیایی رو که باعث برگردوندن نیروهای  لونیا: خوبه.

شه، پیدا کنین. در راه قطعاً موانعی وجود دارن که باید ازشون رد بشین، خطرناکن؛ پس باید آشام میابر خون

 .آشام باشهترین عامل، حواستون به ابر خونحواستون رو جمع کنین. و مهم

 :همه بهم نگاه کردن و لونیا ادامه داد

تون نیروهای خودتون رو دارین؛ اما هنوز تانیا نیروهاش رو به دست نیاورده؛ پس حتماً حواستون شما همه-

بهش باشه که بالیی سرش نیاد. هیوالها، موجودات خطرناک و حتی دشمنانمون از جمله دانگر و لونا، در کمین 

 .اط داشته باشیننشستن؛ پس باید خیلی احتی

 :مکث کرد و گفت

ی خورشید رو بردارین، بعد برگردین به سرزمین پایِر تا زورا اولین نیروهای تانیا به غار شیطان برین و حلقه-

رین به شه. وقتی این کار انجام شد، میرو، به کمک اون حلقه بهش بده. اون وقت تانیا تا حدودی قدرتمند می

گردین تا زورا دومین نیروها رو به تانیا مهتاب رو به دست بیارین و بعد دوباره برمی سرزمین تاریکان تا آویز

گم. با ای رو که دقیقاً کریستال قرار داره، بعد میرین به زمین تا کریستال رو پیدا کنین. منطقهبده. سپس می

آشام ما تبدیل به یه ابر کنیم و طلسم رو اجرا و درنهایت ابر خونگردین، جشن برگزار میکریستال برمی

 .شهآشام واقعی و قدرتمند میخون

 :سکوت کرد و آنیا پرسید

 بعدش چی؟-

 :لونیا جواب داد

شه ریم به پنج سرزمین اصلی تا با حکمرانان اونجا اتحاد برقرار کنیم. این باعث میمون میبعدش همه-

 .کنیماون موقعست که علیه دانگر و لونا اقدام می نیرومون هزاران برابر بشه و در برابر دانگر قدرتمند بشیم.
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 !اییعنی عجب نقشه

 .زورا: حاال زودتر حرکت کنین

 :از جام پریدم و جلوتر رفتم و گفتم

 با پای پیاده؟-

 :همه نگاهم کردن و هانا رو بهم گفت

 .افتهشه، نه از کار میآشام هستیم؛ پاهامون نه خسته میما خون-

 .آشام کامل نشدمبدبخت چی؟ من که هنوز یه خونآهان اون وقت من -

 .همه انگار تازه این نکته به ذهنشون رسیده، سکوت کردن و تو فکر رفتن

 !ها! پوفنخودیهِه، عقل

 :دامون گفت

ترین مسئله تمرکز رو تونیم تو راه استراحت کنیم؛ اما االن مهمای نیست که مهم باشه، ما میاین مسئله-

 .و ردشدن از موانعه پیداکردن اشیا

 !ی دوسری من مهم نیست. برهگه مسئلههای ریز نگاهش کردم. گوسفند میبا چشم

 !لونیا: بسیار خب، زودتر راه بیفتین. موفق باشین

 .کردم که تانا دستم رو کشیدهای ریز به دامون نگاه میطور داشتم با چشممن همون

 .بیا بریم دیگه-

 .طور کشیدافتاد. بقیه هم راه افتادن و تانا من رو همون و سمت در ورودی قصر راه

ی ی قصر رو طی کردیم، از دروازههر یازده نفرمون راه افتادیم و از قصر خارج شدیم. وقتی مسافت محوطه

ی شهر پایِر شدیم. بعد از سرزمین هم خارج و وارد دشت مرزی شدیم. من تازه اون قصر خارج و وارد محوطه

که فهمیدم چقدر ترسیدم و با خودم فکر کردم عجب غلطی کردم که آرزوی یه زندگی هیجانی رو موقع بود 

 !کردم

                                                                                                                          ***                                                      

 .با صدای کالغی که باالسرم قارقار کرد، دو متر پریدم و سرم رو بلند و نگاهش کردم

 !چِخه! چِخه-

 :دادم که آنیا سمتم اومد و گفتداشتم فراریش می

 چی کارش داری حیوونکی رو؟-
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 .و بعد دستش رو بلند کرد و کالغ رو انگشتش نشست

هاست؛ پس حتماً گفت قدرت آنیا احضار کالغافتادم که می متعجب نگاهشون کردم که یاد حرف لونیا

 .ش هم باهاشون خوبه دیگهرابـ*ـطه

 !چقدر زشته-

 .چپ نگاهم کرداین رو که گفتم، آنیا برگشت و چپ

 .آب دهنم رو قورت دادم

منقار رنگ توی دماغ میندازه، اون غلط کردم خیلی خوشگله! اون پرای سیاهش من رو یاد موهای مشکی-

 ...رنگ میندازه و لنگای درازش من رو یاد لنگای زردزردش من رو یاد استفراغ

 :آنیا تقریباً نعره زد

 !ببند دهنت رو-

 .و بعد از کنارم گذشت و رفت

 .وا! مگه چی گفتم؟ تعریف کردم دیگه

 .خندهای باال انداختم و راه افتادم. کنار تانا رفتم و دیدم که داره ریزریز میشونه

 چته؟-

 دونی چیه؟تانا: دلقک می

 دونی چیه؟اسکل می-

 :تانا متعجب گفت

 .نه-

 :زده گفتیهو نینا از کنارم، هیجان

 ...اوه اسکل-

 .و بعد دفترش رو در آورد و یادداشتش کرد

 .ی ریزی به نینا کردمسمت تانا رو کردم و اشاره

 .گناسکل به اون می-

 ده؟ای میتانا: جدی؟ چه معنی

 .یعنی یه آدم خ... یعنی... یعنی نینا دیگه-

 تانا: اوه یعنی نینا اسم دوم داره؟
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 !هن؟-

 .هر دومون رو گیج کردم

 هیچی بابا ولش کن. چقدر مونده تا برسیم؟-

 :ی پسرها، جلوی ما دخترها افتاده بودن، جوابم رو داددامون که کنار بقیه

 .نصف روز-

 .تاوهوم، انگاری همچین هم دور نیس-

 .تانا: نه نیست. سرزمینای متفرقه خیلی فاصله ندارن

 .هانا: سرزمینای اصلی هم خیلی دور نیستن تانا

 .ای باال انداختتانا فقط شونه

 .قدم با تانا و بقیه، تندتر حرکت کردمنفسم رو فوت کردم و هم

ودیم. نیم ساعتش که گذشت، ها حساب کنم، فکر کنم حدودی دو ساعتی بود که تو راه باگه بخوام مثل زمینی

 .خاطرم توقف کننصدام در اومد و بقیه هم مجبور شدن به

 :ناخودآگاه پرسیدم

 توی راه چه موانعی وجود داره؟-

 :این رو خطاب از شخص خاصی نپرسیدم. راجموند جوابم رو از اون جلو داد

 .در سرزمین هیوالها مسلمه که هیوالها مانع ما هستن-

 :زده گفتموحشت

 ...هیوالها؟ یعنی-

 :جنسن بین حرفم گفت

ها و خطر انداختن غریبه کنن و کارشون بهیه سِری موجودات خطرناک که تو سرزمین هیوالها زندگی می-

 .کشتن اوناست

 :با ترس آب دهنم رو قورت دادم که تانا گفت

 .آشام رو بگیرهالکی نترسونِش، چیزی نیست که بتونه جلوی ابر خون-

های ریز نگاهش کردم و تانا هم به سر ما پوزخند زد. برگشتم و با چشمکه گفت، سوین از پشتاین رو 

 .همراهم چپ نگاهش کرد

 !یعنی عجب خواهر ماهی من دارم
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*** 

 :دیگه صدام در اومد

 .من خسته شدم-

 :دامون روش رو طرفم کرد و گفت

 .تقریباً نزدیکیم، تحمل کن-

 .هیم، پاهام داغون شدبرو بابا! چندین ساعته تو را-

 .کم بایستیم تا استراحت کنه. لونیا تأکید کرد مراقبش باشیمآیوالن: خب یه

 :سوین غرید

 .اما این مراقبت به حساب نمیاد، این یعنی پرستاری-

 .شعورهتوجه باشم. این بشر کالً بیسعی کردم نسبت بهش بی

 .. بدبخت نگاهم کرد و دودل شدمنتظر به دامون نگاه کردم تا رضایت بده استراحت کنم

 :کالفه پوفی کشیدم و گفتم

 ...اه خب بگو چی کار-

 .وسط حرفم، صدایی از تَه جنگل اومد و زمین تقریباً لرزید

 .مون متعجب به اطراف نگاه کردیمهمه

 چی بود؟-

 .دونستم همه مثل من براشون سؤالهفقط پرسیدم؛ اما منتظر جواب نموندم؛ چون می

 .ره زمین لرزید. دوباره و دوبارهیهو دوبا

ورتر یه طوفان شدیده و صداش داره تا اومد؛ مثل اینکه چند فرسخ اونبر لرزش زمین، صدایی هم میعالوه

 .اینجا میاد؛ فقط صدا، نه بادی

 .شدتر میلرزش زمین هر لحظه بیشتر و صدا نزدیک

 .کردیمیرومون زل زده بودیم و هیچ کاری نممون مات به روبههمه

 :زمانی که دیگه صداها بهمون نزدیک شد، دیگه طاقت نیاوردم و داد زدم

 ...دونه این صداکسی می-

های سمت ما تکون خوردن و کنار رفتن و ما باالخره تونستیم اون قبل از اینکه بتونم حرفم رو کامل کنم، درخت

 .هیوال رو ببینیم
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 .یغ زدم و پشت تانا پنهان شدمروم، با تمام توانم جبا دیدن هیوالی روبه

 :تانا با لکنت گفت

 ...اون... اون-

 :جانسون حرفش رو ادامه داد

 !اون مانتیکوره-

 .مانتیکور... مانتیکور... اوه مانتیکور! همونی جونوری که نصف بدنش شیر و نصفش هم عقربه

د و به ما زل زده بود که بدون ها ایستاده بوروم خیره شدم. بین درختبا وحشت به اون هیوالی بزرگ روبه

 .کردیمحرکتی ایستاده بودیم و نگاهش می

 :آب دهنم رو قورت دادم و زمزمه کردم

 حاال چه غلطی کنیم؟-

 :دامون هم زمزمه کرد

 !فعالً تکون نخورین، شاید رفت-

 .شمخب من که خشک می-

 .هاش چپه اصالًچپ نگاهم کرد. این هم که چشمدامون فقط چپ

 .رنگ و تیزی پایین مانتیکور که عقرب بود افتاد. با دیدن نیشش وحشتم بیشتر شد؛ سبزبه بدنهنگاهم 

 !کنمتوروخدا بیاین فرار کنیم، من دارم سکته می-

 .هانا: آروم بگیر چند لحظه

 .شمآروم بگیرم؟ من از سیخ وایستادن دارم مجسمه می-

 :ونست تحمل کنه و تکون خورد و داد زددامون که انگار هم کالفه و هم عصبی شده بود، نت

 ...ای انقدر سختبودنِ چند لحظهدِ آخه دختر، خفه-

 .شدن داموناما وسط حرفش مانتیکور یهو غرش بلندی کرد که مساوی شد با جیغ من و سیخ

 :راجموند داد زد

 !حاال دیگه وقت فراره-

بقیه دنبالم راه افتادن و صدای غرش مانتیکور  ش تموم شه و سریع شروع به دویدن کردم.من که نذاشتم جمله

 .بلند شد و بعد صدای دویدنش که انگار زلزله به همراه داشت

دویدم که برای بار هزارم زمین لرزید. این بار لرزید. داشتم میبا هر قدم بلند مانتیکور، زمین زیر پامون می
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 تعادلم به هم خورد و پخش زمین شدم

 :تانا جیغ زد

 !تانیا-

گرد کرد و طرفم دوید، دستم رو گرفت و تو یه حرکت بلندم کرد و دوباره شروع به دویدن جنسن عقب

 .کردیم

 :در حال دویدن، جانسون داد زد

 .این تا آخر دنیا هم دنبالمون میاد. باید یه جوری متوقفش کنیم-

 جوری آخه؟هانا: چه

ش رو بده، یهو ایستاد و برگشت و خیلی ناگهانی، هانا که این رو پرسید، آیوالن فرصت نداد تا کسی جواب

هاش رو بلند کرد و بعد یهو آتیش از کف دستش فواره زد و رو صورت مانتیکور پخش شد. نصف صورت دست

 .مانتیکور سوخت و غرشش بلند شد

یی اومد و غریب، بعد یهو صدادوید، شروع کرد بلندبلند خوندن یه چیز به زبون عجیبطور که میآنیا هم همون

 .کردن، باال سرمون جمع شدنیه عالمه کالغ که قارقار می

 .ها سیاه شدهی کالغسرم رو باال گرفتم و دیدم که کل آسمون از دسته

کردن. نصف تر، با پاهاشون گرفته بودن و پایین، سمت مانتیکور پرت میها چیزهایی مثل نیزه اما کوچیککالغ

 .بودنش باعث شد کمی کُند بشه و ما ازش فاصله گرفتیمخمیبدن مانتیکور زخمی شده بود. ز

 !گرفت تا متوقف بشهسوخت و آتیش میزدیم! این باید کامالً میما باید این رو آتیش می

 :رو به آیوالن داد زدم

 !آیوالن باید آتیشش بزنی-

 :نشنید، سمتم رو کرد و داد زد

 چی؟-

داریم، طوری که کل اون رو بسوزونه، کل بدنش رو. بدو آیوالن، گم آتیشش بزن. به یه آتیش زیاد نیاز می-

 .آتیشش بزن

ای نیست، ایستاد و آیوالن کمی نگاهم کرد، انگار به حرفم شک داشت؛ اما بعد وقتی فهمید هیچ راه دیگه

 ی عجیبی رو فریاد زد. بعد خیلی یهویی و به طور عجیب و تقریباًهاش رو باال برد و جملهبرگشت. دست

ها داشت های آتیش بزرگی سمت مانتیکور پرتاب شدن که همچنان زیر اون نیزهترسناکی، از دستش گلوله
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 .کردغرش می

 .ها لرزیدنها به بدن مانتیکور اصابت کرد، غرشش بلندی کشید که کل زمین و درختوقتی گلوله

 :داد زدم

 !آره همینه! بسوزونش! آتیشش بزن-

 .تر بودنبا شدت بیشتری پرتاب کرد و هر کدوم هم بزرگ انگار آیوالن قوت گرفت و

 .مانتیکور تقریباً در حال سوختن بود که یهو توقف کرد

 .خودش بود، انگار کم آورده بود

 .کم آورده. بدو آیوالن، زود باش-

 .سرهم پرتاب کردتر، پشتها رو تندتر و بزرگگلوله

 .ودصورت مانتیکور کامالً سوخته و از بین رفته ب

 .شدن زل زدنایستادم و لبخندی از پیروزی زدم. بقیه هم توقف کردن و به مانتیکورِ در حال جزغاله

 :وقتی دیدم کامالً تو آتیش فرو رفته، رو به آیوالن گفتم

 .سوزهی دیگه کامالً میزنی. این تا چند دقیقهکافیه آیوالن! االن درختا رو هم آتیش می-

 .پایین آورد و طرفمون برگشتهاش رو آیوالن دست

 :م زد و با لبخند گفتتانا یهو به شونه

 .خواهر خودمی-

 .بهش نگاه کردم و خندیدم

 :کرد، گفتشده نگاه میطور که به مانتیکور جزغالهدامون همون

 .شهبهتره حرکت کنیم، وقتمون الکی داره حروم می-

 .و همون جا تنها گذاشتیمی مانتیکور رمون سر تکون دادیم و پیکر سوختههمه

                                                                                                                          ***                                                 

که حداقل چند ساعتی شده، نایستادیم و یه بند از زمانی که مانتیکور رو شکست دادیم و راه افتادیم، تا االن 

 .حرکت کردیم

ها که با خودشون نگن چه ابر خواستم کم بیارم، حداقل جلوی اینشد؛ اما نمیپاهام واقعاً داشت خرد می

 !آشامی داریم ماخون

 !آشامابر خون
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چشم، بودن رو مینه طعم انسانی انسانیتم به همین زودی تموم شد؟ دیگه عالوههای زندگیم و بهیعنی راحتی

 نه زندگی معمولی؟

من حتی قبل از این ماجراها هم انسان نبودم، االن هم نیستم. فقط باید نیروهام فعال بشن تا کامالً بشم یه 

های دنیا و موجودات ماورائی دیگه آشامآشام که از تمام خونآشام معمولی، یه ابر خونآشام؛ اما نه یه خونخون

 .ندترهقدرتم

دیدم. منی که عاشق زندگی هیجانی بودم و تمام زندگیم دوست این منم دیگه؛ ولی حتی تو خواب هم نمی

شه گفت، یه آشام رو از نزدیک ببینم، حاال... حاال پرت شدم تو یه زندگی... نه زندگی که نمیداشتم یه خون

 .این فکر کنم بهتر باشه« کنیم!هیجانی که توش زندگی می»

دم. من حتی دانگر رو ندیدم، وقتی فکر کردم که تمام نیروهام رو به دست میارم و بعد دانگر رو شکست میبه 

 جوری قراره شکستش بدم؟دونم چه آدمیه و نه اینکه چه قدرتی داره؛ چهنه می

 .و یا حتی لونا، خواهر خیانتکار لونیا

 .نفسم رو بیرون فوت کردم

آشام کامل بشی، باید خودت رو زمانی که توسط قدرتات تبدیل به یه خون»ت گفیاد حرف هانا افتادم که می

 «.برای خوردن خون آماده کنی

 !خوردن خون

ترسناک نیست نه؟ حداقل نه وقتی که مجبور نباشی یه انسان رو بکشی. به قول جنسن فقط تا حد کافی، جوری 

 .ری پی کارِتخوری و میکه نمیره، خونت رو می

 .ند دامون از افکارم دست کشیدمبا صدای بل

 .رسیدیم-

جاش با یه سرم رو باال گرفتم و به محیط اطرافم نگاه کردم. توقع داشتم یه جای تاریک و ترسناک ببینم؛ اما به

 .رو شدمدشت روبه

 االن غار شیطان کو پس؟-

 :راجموند به یه کوه که کمی ازمون دورتر بود، اشار کرد و گفت

 .راهه، بیاینکم اونجاست. یه-

 .سمت کوه راه افتادیم

 .کردم سرزمین هیوالها یه جای ترسناکهمن رو باش من فکر می-



    

 

مراجعه کنید 98های بیشتر به رمان برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         84 

 

98کاربر انجمن رمان  ~Kimia varesi~ آشام رمان ابر خون|  

 :تانا خندید و گفت

طور نیست. سرزمین هیوالها یه جای سرسبزه؛ اما هیوالها توش زندگی کنن؛ اما اینطور فکر میبیشتریا همین-

 .کننمی

 .اوهوم-

 :، خطاب به ماها گفترفتطور که جلوجلو میدامون همون

زنیم به چاک تا دیم و بعد سریع میریم به غار. اگه اون هیوال جلومون رو گرفت، مثل مانتیکور شکستش میمی-

 .یکی دیگه پیداش نشده

        .                                            روی اون کوه و ورودی اون غار بودیممون سر تکون داد و کمی بعد، روبههمه

 خب حاال چی؟-

 :این رو پرسیدم و سؤالی به بقیه نگاه کردم. هانا گفت

 .بهتر نیست آتیشی چیزی روشن کنیم و بعد بریم داخل؟ خیلی تاریکه-

زدن با جادوش یه مشعل چوبی درست کرد و آیوالن تو یه لحظه، همدامون سر تکون داد و هانا تو یه چشم به

 .زغال مشعل رو آتیش زد

 .ها فقط تو چند ثانیه انجام شدتمام این

 .هانا مشعل رو سمت من گرفت و من هم سریع گرفتمش. تقریباً سنگین بود

 :دامون گفت

 ره؟کی اول می-

شعور هانا برای همین مشعل رو هاشون سمت من برگشت و من هم هول کردم. بیاین رو که پرسید، همه نگاه

 .به من داد

 چیه؟-

 :راجموند گفت

 .شعل دست توئه، تو باید بریم-

 چرا من؟-

 .موندهسوین: همین االن دلیلش رو گفت عقب

 :قدر استرس گرفته بودم که نتونم با این بزغاله بحث کنم. رو به دامون گفتماون

 شه من نرم و یکی دیگه بره؟حاال نمی-
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 .دامون قاطع جوابم رو داد که قشنگ بعدش الل شدم

 .نه-

رفتم که صدای جنسن از شعل به دست سمت ورودی غار حرکت کردم. داشتم داخل میای زار، مبا قیافه

 :سرم اومدپشت

 .رمآم... من هم باهاش می-

 !و بعد حضورش رو کنارم حس کردم. نگاهی بهش انداختم. ایول بابا عجب آدمی

 !برگشتم و نگاهی به تانا انداختم که برام چشمک زد. وا

 .جنسن: بریم دیگه

 .برگشتم و بعد هر دومون وارد غار تاریک شدیم با صداش

 .مشعل رو جلومون نگه داشتم تا اطراف روشن شه

 !چقدر تاریکه-

 .اوهوم-

 :پرسیدم

 به نظرت اون هیوال کجاست؟-

 .هر جایی ممکنه باشه، غاره بزرگیه-

 .آها-

تاریکِ تاریک بود و فقط  چکید. همه جانگاهی به اطراف انداختم. دیوارها خیس بودن و ازشون قطرات آب می

 .معلوم بود که چه غار عریضیه

 .ی کوچیک تو جای به این بزرگیی خورشید رو پیدا کنیم؟ یه حلقهجوری قراره حلقهآخه چه-

 .بیشتر به دیوارا دقت کن-

 .متعجب نگاهش کردم

 چرا؟-

 .ی داشته باشهبه احتمال زیاد حلقه باید تو دیوارا کار شده باشه تا کسی نتونه بهش دسترس-

 .آهان باشه-

 جوری بفهمم؟دار نگاه کردم. آخه چهبه دیوارهای نم

 :کردم، از جنسن پرسیدمطور که به دیوارها نگاه میهمون
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 چرا باهام اومدی؟-

 :اون هم در حین دیدزدن دیوارها، جوابم رو داد

 .نخواستم تنها بری-

 چطور مگه؟-

 :مشعل رو از دستم گرفت و گفت

 .نداره کهسؤال -

 .وا! خب برام سؤاله-

 .مشعل رو به قسمتی از دیوار نزدیک کرد

 !دونم واقعاً. شاید دلیلش این باشه که ازت خوشم میادنمی-

بگیم، نه به « ازت خوشم میاد»بودنش گرد شد. خدایا! نه به ماها که جونمون درمیاد یه همه رکهام از اینچشم

 !گنون رو میشجوری زرت احساسها که همیناین

 !عجبا

 .کردبهش نگاه کردم. ساکت بود و داشت دیوار رو بررسی می

 کنی؟چیه؟ داری چی کار می-

 :کشید، گفتطور که به دیوار دست میهمون

 .کنم این زیریه چیزی حس می-

ها ین سنگگفت، ممکن بود حلقه زیر یکی از اطور که جنسن میو به سنگی اشاره کرد. دیوارها سنگی بود و این

 .باشه

 چیزی پیدا کردی؟-

 :ای به سنگ زد و گفتضربه

 !انگاری-

بعد خم شد، گشت و یه سنگ بزرگ پیدا کرد، بلند شد و تو یه حرکت خیلی سریع و ناگهانی که من رو سکته 

 .داد، سنگ رو به اون قسمت از دیوار سنگی کوبید

 ...سنگ دیوار خرد شد و بعد

 !حلقه-

ی کوچیکی که حلقه داخلش بود، نگاه کردم و دستم رو دراز تر رفتم. به حفرهگفتم و نزدیکزده این رو هیجان
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 .کردم تا برش دارم؛ اما یهو همون لحظه صدای غرش بلندی اومد که باعث شد دیوارها بلرزه

 .متعجب نگاهی به اطراف انداختم

 صدای چی بود؟-

 :جنسن به اطراف نگاه کرد و جواب داد

 .میده که ما اینجاییم و حلقه رو برداشتیمهیوالست، فه-

 :سریع حلقه رو از داخل حفره برداشتم و رو به جنسن گفتم

 ...باید سریع بریم بیر-

پیکری رو حس کردم و برگشتم. با وحشتی که سراسر وجودم رو در بر اما وسط حرفم، حضور موجود غول

 .روم خیره شدممانند روبهگرفته بود، به هیوالی شیطان

های بزرگ روی سرش، درست شبیه شیطانش رنگ و بزرگش بهمون زل زده بود. اون شاخهای زردبا چشم

 .کرده بود

تا به خودم اومدم، دیدم که جنسن بازوم رو کشید و بعد هر دومون شروع به دویدن کردیم. حلقه رو تو انگشتم 

 .تر دویدمکردم و سریع

وقتی اراده کرد تا دنبالمون بیفته ، ما از غار بیرون پریدیم و جلو  ی بلندی کشید وسرمون نعرهشیطانِ پشت

 .پای بقیه افتادیم

 :همه متعجب نگاهمون کردن و دامون گیج پرسید

 چی شده؟-

 :جنسن بلند شد و من رو هم بلندم کرد و رو به بقیه گفت

 !باید بریم، زود باشین-

 .سرم رو نگاه کردم. خبری از اون هیوال نبودو پشت همه شروع کردیم به دویدن و دورشدن از کوه. برگشتم

 :داد زدم

 .نیستش-

 :یهو دامون ایستاد و ما هم پشتش توقف کردیم. گفت

 .نیومده دنبالمون-

 :بعد به من نگاه کرد و پرسید

 حلقه؟-
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 .ی خورشید دور انگشتم زل زدندستم رو باال آوردم و همه به حلقه

حلقه سفید که روش یه پالک بزرگ از سر خورشید بود که چشم و ابرو و دماغ نگاهش کردم. معمولی بود. یه 

 !داشت. ایش، زشت

 :دامون نگاهش کرد و سر تکون داد، گفت

 .خوبه. حاال باید برگردیم تا زورا طلسم رو اجرا کنه-

                                                                                  ***                                                                                  

 ای؟آماده-

 :نگاهش کردم و گفتم

 .نه-

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 .اشکالی نداره، باید این کار انجام بشه-

 .مشکل من فقط اینه-

 .ی سنگی سرد زیرم اشاره کردمو به تخته

 .کن کم تحملشزورا: یه

 .ی خورشید رو برداشتپوفی کشیدم و کمی تو جام وول خوردم و زورا حلقه

 .کردن، انداختمنگاهی به بقیه که ایستاده بودن و نگاه می

کردن چیزی. کمی بعد هاش رو بست و بعد شروع کرد به زمزمهطور که حلقه دستش بود، چشمزورا همون

 .سمت من شناور شدعد بهرنگی از حلقه ساطع و بنورهای شناور طالیی

 .رفت، خیره شدمزد و داخل بدن من فرو میهای گرد به نورهایی که از حلقه بیرون میهول کردم و با چشم

 .غره رفتشد و خودم رو جمع کردم که لونیا بهم چشممورمورم می

 !اَه بمیر تو هم

 .باالخره نورها همه تو بدنم فرو رفتن

هاش رو باز کرد، بهم نگاه کرد و حلقه رو سمتم گرفت. بلند شدم و چشم زورا دست از خوندن برداشت و

 :نشستم، حلقه رو ازش گرفتم و دستم کردم و بعد رو بهش پرسیدم

 خب االن چی شد؟-

 .آشام در بدنتهزورا: االن کمی از قدرتای ابر خون
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 نه بابا؟-

 .هام رو از هم باز کردم و به بدنم نگاه کردمبعد دست

 جوری ببینمشون؟خب چه-

 :سمتمون اومد و گفتلونیا به

 .شه دید؛ فقط زمانی که بهشون احتیاج داری، به کمکت میاننمی-

 .خب االن بهشون احتیاج دارم-

 هانا: احتیاج داری؟

 .اوهوم، احتیاج دارم که ببینمشون-

 :ور کرد. گفتمراجموند کالفه روش رو اون

 .اینا بزنن بیرون خب االن یه موقعیت برام جور کنین تا-

 !زورا: جور کنیم؟ بزنن بیرون؟ اوه خدایا

 .ور کردو روش رو اون

 !وا

، کنارش ایستادم و همه به لونیا زل زدیم و اون سمت تانا رفتم گی پایین اومدم وی سنایشی گفتم و از تخته

 :گفت

 .آویز مهتابی خورشید پیدا شده، نوبت رسیده به سرزمین تاریکان و خب حاال که حلقه-

 .چیزی نگفتیم تا حرفش رو ادامه بده

خیلی مراقب شین؛ پس خیلیرو میراه بیفتین و فقط مراقب باشین! صد درصد اونجا با اختاپوس مرگ روبه-

 .باشین

 :متعجب گفتم

 اختاپوس مرگ؟-

 :تانا دم گوشم گفت

 .گمبعد بهت می-

 لونیا: کِی آمادگی حرکت رو دارین؟

 :دامون گفت

 .تونیم همین امروز حرکت کنیممی-
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 .متعجب سمتش رو کردم

 .مجان؟! برو بابا، من خسته-

 !آیوالن کالفه به پیشونیش زد. خودزنی داره بچه

 :زورا گفت

 .بهتره زود راه بیفتین که بعد از تاریکان باید به زمین برین-

فراموشم کردن، حتی دوستانم؛  م کهتونم ازش دل بکنم؟ خانوادهزمین، جایی که توش بزرگ شدم. یعنی می

 .پس من هم باید فراموش کنم

 !البته اگه بتونم

 :صدای راجموند اومد

 .راست بریم تاریکانما استراحتمون رو موقع برگشتمون کردیم، االن باید یه-

 ...ولی-

 .جنسن با ابرو بهم اشاره کرد چیزی نگم، من هم که خفه شدم

 !پوف

 .اکی بابا-

 :یهو نینا گفت

 اوه اکی! اکی یعنی چی؟-

 :کالفه سرم رو باال بردم و نالیدم

 !خدایا-

 .سمتش رو کردم

 .یعنی باشه-

 !سریع دفترش رو درآورد و شروع به نوشتن کرد. عجبا

 :لونیا گفت

 .پس حرکت کنین-

***                                                                                                                                                                         

 .م پوکیدحوصله-

 م پوکید یعنی چی؟نینا: حوصله
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 .یعنی ببند دهنت رو-

 !نینا: اوه

 .برداریو طبق معمول یادداشت

 .کالفه یهو ایستادم و بعد رو یه تخته سنگی که اونجا بود، نشستم

 .شدن و ایستادنهمه متوجهم 

 :دامون عصبی گفت

 چرا توقف کردی؟-

 :حرصی گفتم

 .چون خسته شدم-

 !آشامه، نباید انقدر زود خسته شیآنیا: تو که االن نصفت خون

 .ریم، شب شدهزود؟! زود؟! کجا زوده؟ چند ساعته بدون توقف داریم راه می-

 ...نینا: چند ساعت یعنی

 !یعنی درد-

 .تانا رو کردم این رو عصبی گفتم و سمت

 .تو یه چیزی به اینا بگو-

 :تانا با لحن آرومی گفت

 .تانیا، ما باید سفرمون رو زودتر تموم کنیم؛ وقت ارزشمنده-

 ارزشمنده که ارزشمنده، به من چه؟-

                                                                                                                                                             جنسن: 

موقع فعال کنیم و دانگر متوجه حضورت در جهان زیرین بشه، اگه دیر بجنبیم و نتونیم تمام نیروهای تو رو به-

 .کنهکنه؛ به همه حمله میبهمون حمله می

 :کالفه روم رو برگردوندم که آیوالن گفت

 .نتانیا لطفاً درک ک-

 .سوین پوزخند زد

 این بفهمه و درک کنه؟-

 .کنمیعنی برای درآوردن حرص این هم که شده قبول می
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 :بلند شدم و گفتم

 .بریم-

 .درآری به سوین متعجب نگاه کردم. اخم کرد و راه افتادو با لبخند حرص

 .تانا خندید و به پشتم زد و جنسن بهم چشمک زد که وا رفتم

 .دوباره راه افتادیم

 :های خشکیده انداختم و با انزجار پرسیدمنگاهی به درخت

 اینا چرا این ریختیَن؟-

 :راجموند جواب داد

 .شیمچون داریم به سرزمین تاریکان نزدیک می-

 دلیلش خب چیه؟-

 :جانسون گفت

آسیب ی جهان زیرینه. هر چی گیاها به این سرزمین نزدیک باشن، بیشتر ترین منطقهسرزمین تاریکان تاریک-

 .بیننمی

 چرا؟-

 .هانا: چون این منطقه هیچ انرژی خوبی نداره تا به گیاها و بقیه منتقل کنه

 !چیه« انرژی»دونن هوم! خوبه حداقل می

 :رفتن، دقیقاً وقتی که هوا کامالً تاریک شده بود، صدای چیزی مثل آب اومد و دامون گفتبعد از کمی راه

 .اقب اختاپوس مرگ باشینشیم، مرداریم به دریا نزدیک می-

 :زده گفتموحشت

 اختاپوس مرگ؟ اینجاست؟-

 .تانا بازوم رو گرفت

 .الزم نیست بترسی-

 .بهش نگاه کردم و وقتی روم رو برگردوندم، یه ساحل شنی با یه دریای بزرگ دیدم

 .ردیمسمت دریا حرکت کش بیرون اومدیم و وارد ساحل شدیم و بههای خشکیدهاز جنگل با اون درخت

 :بازوی تانا رو سفت چسبیدم و گفتم

 اختاپوس مرگ اینجاست؟-
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 :تفاوت گفتراجموند بی

 .آره-

 .و جلوتر راه افتاد

 .مقابل دریا ایستادیم. هانا دوباره مثل سری قبل یه مشعل چوبی ساخت و آیوالن آتیشش زد

 .تر رفتمشعل رو به جنسن دادن و اون هم نزدیک

 کجا؟-

 .بخشی زد. من هم لبخندی بهش زدم و اون هم سمت دریا رفتند اطمینانسمتم برگشت و لبخ

 :هانا خطاب از آیوالن پرسید

 به نظرت نیازی به کمک پریای دریایی هست؟-

 .آیوالن: فکر نکنم. نباشن بهتره

 :جانسون هم تأیید کرد

جبران کنیم که لونیای  گه. سری پیش که کمکمون کردن، برامون بس بود. انقدر ازمون خواستن تادرست می-

 .بیچاره مرد و زنده شد

 :ورتر اومدصدای جنسن از اون

 .بیاین، امنه-

 .حرکت کردیم. دامون سمت سوین رو کرد

 .نوبت توئه-

هاش رو باال و رو به دریا گرفت و بعد شروع سوین سر تکون داد و از کنار ما گذشت. رو به دریا ایستاد، دست

 .کرد سری جمالت عجیبخوندن یه

 !پله رو به خودش گرفت. یه پلکم آب دریا باال اومد و بعد شکل یه راهکم

 !کف کردم یعنی

 !اَهه پل آبی! ایول بابا-

 :سوین به حالت اول برگشت و رو به ما گفت

 .تونیم راه بیفتیممی-

روش  ی آبی گذاشتم و بعد قشنگهمه سمت پل آبی شناور روی آسمون حرکت کردیم. پام رو روی پله

 .ایستادم
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 !شدم از ذوق و شگفتییعنی داشتم پرپر می

 .مون شروع به باالرفتن ازش کردیمهمه

روم رو برگردوندم و به دریا زل زدم؛ اما بعد یهو چیزی اون زیر توجهم رو به خودش جلب کرد. دقت کردم و 

 ...بعد

 :جیغ زدم

 !اختاپوس-

پیکر با یه حرکت از زیر آب بیرون اومد که اختاپوس غولالعملی نشون بده، اما قبل از اینکه کسی عکس

 !کشیدهآشام آبخاطر وسعتش، کلی آب رومون پاشید و شدیم خونبه

 .های بزرگش زل زدمروم با اون بالپیکر روبهزده به اختاپوس غولوحشت

 .پایی بود که من عکسش رو تو اون کتاب دیده بودم.. این همون هشتوایسا! بال؟ این.

 :با دهن باز زل زدم بهش که راجموند عربده زد

 !عجله کنین-

 .همه شروع به دویدن روی پل آبی کردن و من هم به دنبالشون

 .اختاپوس دهنش رو باز کرد و نعره زد که کلی آب بیرون پاشید

شیده ای آب رو، مثل یه سیل سمت اختاپوس هدایت کرد. همه به صورتش پاسوین برگشت و با نیروش، دسته

 .شدن؛ اما باعث نشدن تا اون ازمون غافل بشه

 :دامون رو به جنسن داد زد

 !جنسن رعدوبرق-

زدن، یهو رعدوبرق آسمون سیاه شب رو شکافت و غرش کرد. بعد جنسن سر تکون داد و بعد بعد از یه بشکن

 .پیکر اختاپوس برخورد کردای به وجود اومد و مستقیم به بدن غولصاعقه

 .رش کرد و کمی از بدنش داخل دریا فرو رفتاختاپوس غ

ور دریا رسیدیم. داخل خشکی قدم گذاشتیم و بعد دویدیم تا از سرعتمون رو بیشتر کردیم و باالخره به اون

 .دریا فاصله بگیریم

 :وارد جنگل تاریک و مخوف اونجا شدیم و آنیا گفت

 .این هم از سرزمین تاریکان-

 .متعجب به اطراف نگاه کردم
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 اینجاست؟-

 .هانا: آره

 .بعد به طرفی رفت

زد و اون سیاهی شب، اونجا رو های خشکیده و زمین خشکش نگاه کردم. پرنده هم پر نمیها و گیاهبه درخت

 .تر کرده بودترسناک

 حاال... حاال آویز مهتاب کجاست؟-

 :راجموند به طرفی رفت و گفت

 .ن شدهطور که شنیدم تو زمین دفنباید دور باشه. اون-

 :آنیا پرسید

 .خب کجای زمین؟ این زمین خیلی بزرگه-

 :راجموند راه افتاد و گفت

 .کنار یه درخت پیر بزرگ-

 شه به این راحتی پیدا کرد؟ی بزرگ گشتم. حاال مگه میدنبال یه درخت خشکیده

 .جنسن مشعل رو باال گرفت و همه با دقت اطراف رو بررسی کردیم

 .اهش کردم. نه، این خیلی بزرگ نبودسمت درختی رفتم و نگبه

گشتیم؛ اما اثری از یه درخت مون پراکنده شده بودیم و میهمه. برگشتم و دوباره شروع به بررسی کردم

 .بزرگ نبود

پام رو روی قسمتی گذاشتم که یهو احساس کردم پام دقیقاً همون قسمت گیر کرد و کش اومد. مثل این 

 .کشیدن، با یه جاذبه داشت پام رو سمت خودش میموند که جسمی از زیر زمیمی

 .کردم آویز اینجاستدونم چرا؛ اما حس مینمی

 .ها بیاینهی بچه-

 :طرفم اومدن. دامون پرسیدهمه به

 چیه چی شده؟-

 .به اون قسمت اشاره کردم

 .فکر کنم اینجا باشه-

 دونی؟جانسون: از کجا می
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 .یه جور حس کشش دارم بهش-

 :گفتآیوالن یهو 

 .خونه تا پیداش کنیمخاطر نیروهای جدیدش باشه. آویز داره نیروهاش رو فرا میاوه فکر کنم به-

 !هام گرد شد. چی به چی شد االن؟چشم

هاش رو روی زمین گذاشت و انگشتاش رو داخل خاک فرو کرد، بعد یهو تو یه راجموند خم شد و بعد دست

 .ور ریختاونحرکت کل خاک اون قسمت رو بلند کرد و 

 .دهنم عین چی وا مونده بود

کم گشتن، دستش هاش رو تکوند. دامون خم شد، دستش رو تو گودی اونجا فرو کرد و بعد یهبلند شد و دست

 .رو به همراه چیزی داخلش در آورد

 .به آویز مهتاب داخل دستش زل زدم

هاش بیرون آوردمش و بهش خیره دستسمتم برگشت، آویز رو سمتم گرفت و من از بین  دامون بلند شد و

شکل برعکس که یه کریستال هم روش آویز بود. یه سری شدم. یه زنجیر بلند به همراه پالک یه ماه هاللی

 .خطوط هم روی ماه هاللی بود

 .جنسن سمتم اومد

 .بذار کمکت کنم-

 .سرم رفتو آویز رو از دستم گرفت و پشت

 :رو دور گردنم انداخت، قفلش کرد و بعد آروم در گوشم گفتآب دهنم رو قورت دادم و اون زنجیر 

 .آشامبهت میاد ابر خون-

 .روم رو سمتش برگردوندم و نگاهش کردم که لبخند زد و ازم دور شد

 .کننهای ریز نگاهمون میبه بقیه نگاه کردم که دیدم دارن با چشم

 :لبخند هولی زدم که دامون گفت

 .راه بیفتیم-

 .کردیم سمت ساحل حرکت

 :یهو با استرس گفتم

 باز باید از دریا رد شیم؟-

 .هانا: آره دیگه
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 .نالیدم و سوین پوزخند زد

 !شعوربی

 .پوزخند زد و سمت دریا رفت

 !دوباره پل آبی

سمتمون هجوم آورد. پل به محض اینکه روش رفتیم، اختاپوس مرگ با یه شیرجه از زیر آب بیرون اومد و به

 .مون داخل آب پرت شدیمهمهآبی از بین رفت و 

 :جیغ زدم و سمت باال شیرجه زدم. روی آب رفتم و داد زدم

                                                                                                                                                                         !تانا-

مه روی آب اومدن و تانا خواست سمتم بیاد که اختاپوس غرش عظیمی کرد و یکی از پاهای بزرگش رو ه

 .تر پرت شدیممون عقبشدت داخل آب فرود آورد. آب همه جا پاشید و همهبه

 .دست و پا زدم تا روی آب بیام

رو بلند کرد. بعدش بین اون  رو آب اومدم و نفس گرفتم؛ اما یهو چیزی مثل طناب دورم پیچیده شد و بعد من

 .رنگش بودمهای قرمزروی چشمپاهای لزج اختاپوس، روی هوا و روبه

 .زده بهش خیره شدمزنون و وحشتنفسنفس

 :تانا جیغ زد

 !تانیا-

 :داد زدم

 .یکی کمکم کنه-

 .دادیهو اختاپوس دهنش رو باز کرد که بزاق دهنش همه بیرون ریخت. بعد من رو سمت دهنش حرکت 

 :جیغ بلندی زدم و جنسن فریاد زد

 .یکی یه کاری کنه-

 .هام رو بستم که یهو پای اختاپوس متوقف شدهام رو جلوم گرفتم و چشمفقط دست

 .هام رو آروم باز کردم که موندمچشم

 .های قرمز اختاپوس زیر خروارها کالف که شبیه تار عنکبوت بود، پنهان شده بودچشم

 !چی شد؟

 .ایین بردم که دیدم بقیه هم با تعجب به من نگاه می کننسرم رو پ
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 !یعنی این کار من بود؟ مگه من عنکبوتم؟

به  هام رو بلند کردم و تارهای عنکبوت از کف دستم بیرون زدن ویهو اختاپوس غرش کرد که سریع دست

منتظر موندم تا فرو صورتش چسبیدن. اختاپوس ولم کرد که رها شدم و سمت دریا سقوط کردم. جیغ زدم و 

 .جاش تو یه چیز نرم و خیس فرو رفتمبرم داخل آب سرد؛ اما به

 .چشم باز کردم و دیدم که سوین آب رو به شکل یه ابر، زیرم در آورده

 !نجات داد؟ من رو؟ سوین؟! نه

 .سمتم اومد و دستم رو کشید که اختاپوس دوباره نعره زدجنسن سریع به

 :دامون فریاد کشید

 .باشین تا دوباره ما رو ندیده زود-

 .همه حرکت کردن و جنسن هم دستم رو گرفت و راه افتادیم

                                                                                                                          ***                                                       

 خب االن چه حسی داری؟-

 :روم زل زده بودم، گفتماین رو لونیا پرسید و من که مبهوت فقط به روبه

 .هیچی-

 ترین حسی؟لونیا: هیچی؟! حتی کوچک

 .نه-

 :لونیا کالفه به زورا نگاه کرد و زورا گفت

 .شنکم اینا هم فعال میاشکالی نداره، کم-

 :لونیا رو بهم گفت

 .کنیمو امتحان میاالن یه چیزی ر-

ای از داخلش بیرون آورد و سمتم اومد. بطری رو سمت کمد داخل اتاق جادو رفت، بازش کرد و بطریبعد به

 .سمتم گرفت. اول به بطری و بعد به خودش نگاه کردم

 چیست؟-

 .لونیا: خون

 .هام گرد شدچشم

 !جان؟-
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 .لونیا: باید امتحانش کنی و ببینی برات قابل تحمله یا نه

 برای چی؟-

 .آشام رو داری؛ پس باید عطش به خون هم داشته باشیزورا: تو االن تمام قدرتای یه خون

 !آها-

رنگ داخلش نگاه کردم و بدون هیچ وسواسی سر بطری رو از دست لونیا گرفتم و بازش کردم، به مایع قرمز

 .کشیدم

 .کردن، خیره شدممیمزه کردم و به لونیا و زورا که منتظر نگاهم کم مزهیه

 هان؟-

 لونیا: چی شد؟

 .چیزی نشد که-

 :زورا کالفه گفت

 چه حسی داشتی؟-

 .حس سیری-

 .زورا محکم به پیشونیش زد

 !وا! بیمار-

 :لونیا تقریباً عصبی گفت

 ش چطور بود؟دختر االن به نظرت مزه-

 .آهان! خب آقاجان از اول بگو-

 :اندرسفیه نگاهم کردن و گفتمهر دو عاقل

 .بسی خوشمزه بود-

 :زورا ابرویی باال انداخت و رو به لونیا گفت

 .آشام کامل شدهخب خوبه، انگار واقعاً یه خون-

 .شن. باید زودتر به زمین برنلونیا: حاال فقط مونده نیروهای جادوگریش که توسط کریستال بنفش فعال می

*** 

تاده بودیم و زورا داشت یه جور وِردی رو زمزمه ی بزرگ یه انسان ایسروی مجسمهداخل دشت مرزی، روبه

 .کردمی
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تونستیم به روی زمین بریم و بعد گفت این مجسمه مرز جهان زیرین و روی جهانه. توسط این میلونیا می

 .داد، همین جا برگردیمتوسط گوی کوچیکی که زورا بهمون می

ها من رو دونستم اونو بهار و بقیه برم ؛ اما می خواست وقتی رفتیم، پیش مامان و بابااسترس داشتم. دلم می

 .ستفایدهیادشون نیست و این کار بی

 .خوند، خیره شدمهام رو بـ*ـغل گرفتم و به زورا که همچنان ورد میکالفه بازوم

 :حضور کسی رو کنارم حس کردم و بعد صدای جنسن

 خوبی؟-

 چطور؟-

 .ایانگاری عصبی-

 .کمی آرهیه-

 چرا؟-

 .رو بیرون دادمنفسم 

کنن و من م و دوستام توش زندگی میرم جایی که چندین سال توش زندگی کردم، جایی که خونوادهدارم می-

 .رو یادشون نیست

 جنسن: سخته درسته؟

 .آه کشیدم

 .خیلی-

 :یهو دستم رو که رو بازوم بود، گرفت. بهم نزدیک شد و گفت

 .این رو بدونمن پیشتم تانیا. دردات دردای من هم هست، -

 !بله؟

 ...متعجب برگشتم سمتش که

 !کپ کردم. این االن چی کار کرد؟

 .م کشیدم و متعجب نگاهش کردم؛ اما اون ازم دور شده بودی ترشدهدستی به گونه

 ...به معنای واقعی کلمه خشک شدم. این... این

 !این نکنه من رو دوست داره؟

 !االنه که بیهوش شم
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 !خواست برم و این کارش رو جبران کنمکنار جانسون ایستاده بود. وای انقدر دلم میبهش نگاه کردم که 

 .میل نیستممن هم بی

 :شد که صدای زورا اومدنیشم دوباره داشت خود به خود باز می

 .ستآماده-

شده رنگ داخلش ایجاد ای که از هم شکافته شده بود و یه جور گودال با نورهای بنفشبرگشتم و به مجسمه

 .دهنم عین چی وا مونده بود. بود، خیره شدم

 .فکت خرد شد-

غره رفتم. اون هم فقط یه لبخند حرص درار این رو سوین گفت و من دهنم رو بستم و برگشتم و بهش چشم

 !ببوگالبی .نثارم کرد

 :لونیا گفت

کنین و ل بنفش رو پیدا میای که بهتون دادم، کریستاور، روی زمین. طبق نقشهرین اونبسیار خب. حاال می-

گردین تا ما جشن آیین کریستال بنفش رو اجرا کنیم و قدرتای جادوگری رو به بدن تانیا توسط گوی برمی

 .رسه به اتحاد با سایر سرزمینا و درنهایت، نبرد با دانگر و لونابرگردونیم و بعد نوبت می

 :زورا هم گفت

 .دیمعضی از سرزمینا رو انجام میتا شما برگردین، من و لونیا اتحاد با ب-

و بعد دیگه سمت گودال رفت. دستش رو سمت گودال دراز کرد همه سر تکون دادن و اولین نفر، دامون به

 .ور فرستاده شده بودنبود. توسط جریان کششی اون

 .لونیا سمت ما رو کرد

 بعدی؟-

 .یا، جانسون، نینا و درنهایت من و تانا و جنسنراجموند رفت. بعد از راجموند هم هانا، بعد آیوالن، سوین، آن

 :تانا به جنسن نگاه کرد، بازوی من رو گرفت و گفت

 .من همراهش میام-

 .جنسن با دودلی به تانا و من نگاه کرد و بعد رفت

 .زورا و لونیا منتظر نگاهمون کردن و من و تانا هم سمت گودال رفتیم

 .یهو کشیده شدیمهر دومون دستمون رو دراز کردیم و بعد 

*** 
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 .الی پلکم رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم

 وا! اینجا کجاست؟

 !هر دو چشمم رو باز کردم و محیط اطراف رو دیدم. خونه؟

 ی کیه؟اینجا خونه

 .ی معمولی و تقریباً بزرگما توی یه خونه بودیم؛ یه خونه

 .شدنبه بقیه نگاه کردم که داشتن از جاشون بلند می

شده ایستاده بود و به متعجب به اطراف زل زدم که یهو چشمم به یه پیرزن افتاد. بدبخت کپ کرده بود، خشک

 .کردماها و سرووضع عجیبمون نگاه می

 :یهو سوین نعره زد

 !بیگانه-

 .بعد شمشیر کشید که پیرزنه گرخید و پس افتاد

 .سریع بلند شدم

 .چته ببو؟ پیری که غشید-

پیرزنه رفتم و بلندش کردم. جنسن هم سریع به کمکم اومد. روی کاناپه گذاشتیمش و برگشتیم. بعد سمت 

 :گفتم

 .ی مردم ظاهر شدیمفکر کنم وسط خونه-

 :نینا گیج گفت

 !هان؟-

 .هام رو تو کاسه چرخوندم و بعد به پیرزنه نگاه کردمکالفه چشم

ایی برای موندن نداریم و باید همین جا بمونیم. تا اون این رو باید یه کاریش بکنیم. تا آخر این مأموریت ج-

 .موقع هم این رو باید بیهوش نگه داشت

 :یهو آیوالن پرسید

 مأموریت چیه؟-

 .هیچی، فقط این رو تا وقتی که اینجاییم بیهوش نگه دارین-

 .هانا سمت پیرزنه اومد

 .بسپارش به من-
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 اِ نه بابا؟-

 .وش بود؛ اما یهو دو متر باال پرید و جیغ زد که گرخیدمای که پیرزنه رنشست روی کاناپه

 :متعجب نگاهش کردم که رو بهم با ترس گفت

 .این چی بود؟! یهو فرو رفت-

 .و به کاناپه اشاره کرد

 .زارت! حاال بیا واسه این توضیح بده

 .زار بودهانا: عین لجن

 .هام گرد شدچشم

 .ستچیه؟ این کاناپهزار چیلجن-

 :گفت نینا گیج

 !په؟چیچی-

 !ها اینجابه پیشونیم زدم. پروردگارا، من داستان دارم با این

                                                                                                                          ***                                            

 .پیراهن-

 !ینا: اوهن

 .و تندتند یادداشتش کرد

 :پوفی کشیدم و یه شلوار هم سمت راجموند شوت کردم که داد زد

 این تیکه پارچه چیه دیگه؟-

 .االغ شلواره، پات کن-

 .ی شلوار رو گرفت و بلندش کرد و بعد با صورتی درهم بهش نگاه کردیه لبه

 .زدن میهام از حدقه بیرومن هم که فقط هر ثانیه یه بار چشم

 ها کیَن دیگه بابا؟این

 .سمت جنسن رفتم که تو اون پیراهن و شلوار واقعاً باحال و خفن شده بود

 چطوره؟-

 .بهم نگاه کرد و کمر شلوارش رو باال کشید

 خوبه. گفتی اسمش چی بود؟-
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 .و به لباسش اشاره کرد

 .پیراهن-

 .جنسن: آهان

 .بپرسمسعی کردم بحث اون موقع و دلیل اون کارش رو 

 ...ی دهن بازکردن شدم کهگلوم رو صاف کردم و آماده

 سوین: تانیا؟

 .های لباسش رو ببندهی سوین، سمتش برگشتم که سعی داشت دکمهبا نعره

 :من هم داد زدم

 هان؟-

 .سوین: بیا این گردمانندا رو برام ببند

 کنه؟گردمانند دیگه چیه؟ اسم اختراع می

 .هاش کردمدم تا پس بکشه و بعد شروع به بستن دکمهسمتش رفتم. یکی پشت دستش ز

 :دامون پرسید

 تا کِی باید اینا رو تحمل کنیم؟-

 .تا پایان مأموری... تا وقتی که اینجاییم-

 آنیا: چرا آخه؟

 .ی آخری رو بستم و برگشتمدکمه

 .چون باید همرنگ مردم اینجا باشین-

 :گفتی داخل دستش انداخت و آیوالن نگاهی به نقشه

 .ی قدیمی باشهخب طبق این نقشه، کریستال بنفش باید داخل یه صندوق جواهرات قدیمی تو یه خونه-

 .سمتش رفتم و کنارش ایستادم

 کدوم خونه؟-

 .ای که نشونیش اینجا نوشته شدهآیوالن: خونه

 کنیم؟راجموند: خوبه. کِی حرکت می

 .دامون: هر چی زودتر بهتر

 بریم؟جانسون: و با چی قراره 
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 .نینا بشکن زد

 .اسب-

 .هام گرد شدچشم

 .اسب کیلو چنده؟ ماشین-

 .همه متعجب نگاهم کردن

 !هانا: ماش چی؟

 !وای خدا-

 .نالیدم و خودم رو روی مبل شوت کردم

*** 

 :سوین در رو چنان کوبید که دادم بلند شد

 .هـو! چته؟! در ماشین رو شکستی-

 .غره رفت و نشستبهم چشم

 .اومدیم بهتر بود خدایی، نه با ونمیبا اتوبوس 

 :تانا نالید

 .کننخدای من! این موهای قالبی دارن من رو کالفه می-

 .تحمل کن تانی-

 .و به راننده اشاره کردم راه بیفته

گیس بذارن. خودم هم گذاشته بودم. خاطر رنگ موهای جیغ و عجیبشون مجبور کرده بودم کالهدخترها رو به

 . ...ای، طالیی، مشکی وهای طبیعی؛ قهوهنگگیس با رکاله

 .ای که تو نقشه بود، حدوداً بیرون شهر قرار داشتخونه

. متوجهم شد، برگشت و با دیدنم لبخند زد که از کنار راننده بلند شدم و پیش جنسن رفتم و کنارش نشستم

 .جواب نذاشتمبی

 :به بیرون شیشه خیره شد و گفت

 !چه جای عجیبیه-

 اً؟واقع-

 .جنسن: خیلی عجیبه
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 .ور کردمخندیدم و روم رو اون

 .تونستم دلیل اون کارش رو بپرسم؟ موقعیت خوبی بود؟ بد که نیستیعنی االن می

 .پرسممیرم و موقعیت هم بدک نیست؛ پس میدارم از فوضولی می

 :گلوم رو صاف کردم و گفتم

 .آم... یه سؤال-

 :بدون اینکه سمتم برگرده، گفت

 .بپرس-

 .شده آب دهنم رو قورت دادمهول

 جوری بپرسم حاال؟ننه! چه

 ...خب... آم... چیزه-

 .این بار دیگه سمتم برگشت و نگران نگاهم کرد

 چی شده تانیا؟-

 ...خوام بدونم کهچیز خاصی نشده فقط... فقط می-

 :مکث کردم و بعد باالخره پرسیدم

 دلیل اون کارِت چی بود؟-

 .آخیش راحت شدم

 .ؤالی نگاهم کردس

 کدوم کار؟-

 ...تو دشت مرزی-

؛ چون آهانی گفت و بعد متفکر به زمین خیره م رو لمس کردم تا بفهمه و فکر کنم فهمیداین رو گفتم و گونه

 :ده، پرسیدمشد. منتظر نگاهش کردم؛ اما وقتی دیدم جوابی نمی

 چی شد؟-

 .نگاهم کرد

 چی چی شد؟-

 .جواب سؤالم-

 :ه صدای راننده اومددهن باز کرد ک
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 .نزدیکیم-

 .پوفی کشیدم و بلند شدم

 !هاشانس منه

 .کنار صندلی راننده نشستم و به جاده خیره شدم

 .گیرم، هر طور که شدهی بعد هر طور که شده جوابم رو مینفسم رو بیرون دادم. دفعه

 .ی متروکه توقف کردیمباالخره دم یه خونه

 .پیاده شدیم و سمت خونه حرکت کردیم به راننده گفتم منتظر بمونه و

 .کردقدیمی بود، انگار که کسی داخلش زندگی نمی

 .دم در ایستادیم و من در زدم؛ اما نه جوابی اومد و نه صدایی

 .دوباره زدم و بی هیچ جوابی

 .سمت راجموند برگشتم

 .بشکونِش-

 .کَنده و متالشی شد ی مشت، در چوبیو کنار رفتم. راجموند کنار در اومد و با یه ضربه

 .خندیدم

 !عجبا-

 .سرمداخل رفتم و بقیه هم پشت

قدر تیز شده بودن که بتونم تو تاریکی ببینم. خونه های من اونداخل تاریک بود و خاک گرفته؛ اما حاال چشم

 .پوره و کهنه و گرد و خاکی بودنتا اتاق داشت. تمام وسایل پارهخیلی بزرگ نبود و فقط سه

 .یست چند ساله که اینجا خالیهمعلوم ن

 .تون پخش شین تو خونههمه-

 .و همه گوش دادن

 !وای مامی! چقدر خوبه دستوردادن

ره و من هم سریع دنبالش رفتم. من تا جواب سؤالم رو نگیرم ولش یهو دیدم جنسن داره سمت اتاقی می

 .کنمنمی

 جنسن؟-

 .دیمبرگشتم سمتم و وقتی بهش رسیدم، باهم وارد اتاق ش
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 .جنسن سمت کمدی رفت و من سمت کشوها

 .حاال وقته جوابمه-

 .در کمد رو باز کرد

 کدوم جواب؟-

 .جواب سؤالم تو ماشین-

 :متعجب گفت

 !ماشین؟-

 .بعد یهویی آهانی گفت. تازه فهمید ماشین چیه

 .من منتظرم-

 .نفسش رو بیرون داد و سمتم اومد، من هم فقط نگاهش کردم

 ...سخره باشه اماچون که... شاید م-

 .روم ایستاد و من هم ایستادمروبه

 .م بهت گسترش پیدا کردکم عالقهازت خوشم میاد تانیا، همون اول که دیدمت برام جالب بودی؛ اما کم-

 .شدمزد و من متعجب میکردم، حرف میزد و من فقط نگاهش میاون حرف می

 ...ی آخرشو جمله

 !... من دوستت دارم! آره، دوستت دارمعجیبه برام تانیا؛ اما من-

کردم مگه مردم داشتم با خودم فکر می. دهنم باز مونده بود که جنسن با کاری که کرد، باعث شد بسته بشه

 .جهان زیرین هم از این کارها حالیشونه که جنسن ازم جدا شد

 .هاش رو کنترل کنهنفس گرفتم و اون هم سعی کرد نفس

 ...اون... من رو اون شد. من...باورم نمی

 !اوه خدایا

 :زیر لـ*ـب زمزمه کردم

 !جنسن-

 :سریع گفت

 .شه انکارش کردست و نمیمتأسفم تانیا! اما عالقه-

 .ی چشمم چکید. تا حاال هیچ کس بهم ابراز عالقه نکرده بود و این برام باارزش بودقطره اشکی از گوشه
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و در بر گرفتمش. اول خشک شد؛ اما بعد اون هم خندید و  ریختن، بلند خندیدمهام میطور که اشکهمون

 .هاش دورم حلقه شددست

 ...صورتم رو نزدیک بردم تا اون کارش رو جبران کنم که

 !عزیزان-

 .های ریزشده دیدیماز جا پریدیم و هانا رو با چشم

 !خجالت االن احساس من بود، همین و بس

 :وب شم، هانا گفتذره تو زمین ذهمین که تصمیم گرفتم ذره

 .دامون یه صندوقچه شبیه عکس داخل نقشه پیدا کرده، بیاین-

 .بعد با یه نگاه دقیق بهمون رفت

 .لـ*ـبم رو گاز گرفتم که جنسن خندید، دستم رو گرفت و بیرون رفتیم

 .هاش داشتی بزرگی رو بین دستراجموند صندوقچه

 :جانسون پرسید

 بازش کردین؟-

 .دامون: قفله

 .بریمش خونهن: میآیوال

*** 

 ...... اینجنسن: چه طعم جالبی داره این

 .قهوه-

 .جنسن: آهان، آره قهوه

 .خندیدم و برای نینا و تانا هم ریختم

همه تو آشپزخونه در حال خوردن قهوه بودیم و راجموند و دامون هم تو پذیرایی داشتن با قفل صندوقچه 

 .زدنسروکله می

 :م و به پذیرایی رفتم، به دامون و راجموند نگاه کردم و گفتمای برداشتلیوان قهوه

 !خسته نباشید آقایون دالور-

 .و داخل اتاق شدم و سمت تـ*ـخت رفتم که پیرزنه روش خوابیده بود

 .دهنش رو باز کردم و قهوه رو داخل حلقش ریختم
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 .بخور که وقتی بهوش اومدی سرحال باشی-

 .گیجه گرفتماز اتاق بیرون اومدم که یهو سر

 .لـ*ـبم رو گزیدم و سرم رو چسبیدم و خم شدم

 !چی شد یهو؟

 .دامون و راجموند متوجهم شدن

 دامون: چی شده؟

 راجموند: خوبی؟

 .سرم رو بیشتر فشردم

 .نه، سرگیجه دارم-

یهو آیوالن از آشپزخونه بیرون زد و سمتم اومد. من رو سمت خودش کشید و دستش رو روی سرم گذاشت. 

 :رو به راجموند و دامون و بقیه که از آشپزخونه بیرون اومده بودن، گفتبعد 

 .خون الزمه-

 :هام درشت شد و جنسن گفتچشم

 .برمشمن می-

 :سریع گفتم

 کجا؟-

 .تانا: که خون بخوری

 ...اما من-

 :هانا گفت

 .تونه از گردن جنسن بخورهاگه سختشه که از گردن انسان خون بخوره، خب می-

ه گفت، من و جنسن متعجب و بقیه سؤالی نگاهش کردیم، اون هم فقط با یه لبخند معنادار بهمون زل این رو ک

 .زده بود

 !بیشعور دهن... پوف

 .هانا لبخندش عمق گرفت

 .برین دیگه. اتاق هم کامالً خصوصیه، راحت باشین-

 .بهش چپ نگاه کردم که جنسن دستم رو کشید و داخل اتاق رفتیم
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*** 

 تانا

 .ب به در زل زدم که بسته شدمتعج

 :سریع سمت هانا برگشتم و پرسیدم

 منظورت چی بود؟-

 .نگاهم کرد

 منظورم؟-

 همون حرفی که زدی. چرا تانیا باید از جنسن خون بخوره؟-

 !هانا: آهان

 :گفت، نشست. گفتاین رو گفت و بعد رو اون شی نرمی که تانیا بهش کاناپه می

 .و جنسنه خب یه چیزایی بین خواهر تو-

 .زمان باال پریدابروهای من و جانسون هم

 خواهر من؟-

 !جانسون: برادر من؟

 :دامون گفت

 .بیخیال دیگه! هر کسی اختیار خودش رو داره. جانسون بیا کمک-

 .جانسون مبهوت سمت دامون و راجموند رفت و شروع به کمک کرد

 .شدم روم خیرهم زدم و به روبههام رو به سـ*ـینهمتعجب دست

 تانیا؟ با جنسن؟

 :ی راجموند بلند شدسرم رو خاروندم که صدای کالفه

 .شهکنیم باز نمیلعنتی هر کار می-

 :نگاهشون کردم و آنیا پرسید

 چرا؟-

 .دامون: سفته

 :سوین کالفه رو اون چیز نرمه نشست که آیوالن گفت

 .خب از تانیا کمک بگیریم-
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 .همه نگاهش کردیم

 !تونم این رو باز کنم، تانیا بتونه؟نمیراجموند: من 

تونه با قدرتاش نیروهای کریستال بنفش رو آیوالن: خب کریستال بنفش متعلق به تانیا و نیروهاشه. تانیا می

 .صدا بزنه و ازش بخواد تا از داخل صندوق، قفل رو باز کنه

 :زده گفتهمه متعجب نگاهش کردیم و هانا هیجان

 .ش باالستگه، احتمالدرست می-

 :جانسون سرش رو خاروند و گفت

 .من گیج شدم-

 :هانا توضیح داد

ببین کریستال بنفش در اصل متعلق به تانیاست و وقتی تانیا توسط قدرتاش، نیروهای کریستال رو صدا کنه و -

 .ور باز کنه، خب شدنیهازش بخواد تا قفل رو از اون

 :آیوالن گفت کرد کهجانسون فقط داشت با دهن باز نگاهش می

 .خب بگین تانیا اگه خونش رو خورد بیاد-

                                                                                                                          ***                                                   

 تانیا

 .هام رو بستم و سعی کردم تمرکز کنمنشستم، چشمچهارزانو رو به صندوقچه 

 .این روشی که آیوالن و هانا گفتن، واقعاً مسخره بود؛ اما خب برای اینکه زودتر این ماجراها تموم شه نیازم بود

 .ی هانا، ذهنم رو خالی کردم و فقط به کریستال فکر کردمطبق گفته

 .زد تا تمرکزم به هم نخورهکسی حرف نمی

 .خوردنم افتادم. این کافی بود تا ذهنم کامالً منحرف شهد اتفاقات داخل اتاق، موقع خونیهو یا

 .کالفه سر تکون دادم و دوباره تمرکز

گرفته و بعد سعی کردم کامالً رو نیروی کریستال تمرکز کنم و ازش ای من رو در بر کم احساس کردم هالهکم

 .بخوام تا قفل رو باز کنه

 .از بین رفتن بیشتر شدن و بعد ها بیشتر وهاله

 .هام رو باز کردم و قفل بازشده رو روی زمین و در باز صندوقچه رو دیدمچشم

 .من موفق شده بودم
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 :زده گفتاز موفقیتم لبخندی رو لـ*ـبم نشست و جنسن، من رو یهو سمت خودش کشید و ذوق

 .آشام قدرتمند خودمیابر خون-

 .شدمزده خندیدم و ازش جدا خجالت

 :دامون گفت

 .بهتره خودت کریستالت رو برداری-

شکلی سر تکون دادم و در صندوقچه رو کامل باز کردم. صندوقچه خالی بود و فقط شی نسبتاً بزرگ مستطیل

 .اونجا بود

 .برش داشتم. سنگین بود

 .شکلرنگ مستطیلای بنفشنزدیک صورتم بردمش و نگاهش کردم. یه کریستال شیشه

 .بودباحال 

 !اوه اوه چه سنگینه-

راجموند: حاال که کریستال بنفش رو هم پیدا کردیم، بهتره زودتر برگردیم به جهان زیرین تا کارا رو انجام 

 ...بعد بدیم و

 .دامون: نبرد با دانگر

*** 

 شکوندی؟شد اون رو نمیحاال نمی-

 !زنی توسوین: چقدر حرف می

 .وی خوشم اومده، نشکونِشی اون گخب بهت گفتم من از شیشه-

 .شکست تا بتونیم بیایم اینجاسوین: خب ابله، باید می

 .ایشی گفتم و بازوی جنسن رو گرفتم که خندید

 .ی قصر شدیم که چشمم به چندتا... اِم... کالسکه؟ یه همچین چیزهایی افتادداخل محوطه

 چی به چیه؟-

ها پایین اومد و با دیدنمون سریع حض ورودمون، زورا از پلهمها داخل رفتیم. بهمون متعجب خیره به اونهمه

 :گفت

 اوه برگشتین؟-

 .نه پس تو راهیم-
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 .اندرسفیه نگاهم کردن و جنسن و تانا اشاره کردن چیزی نگمهمه عاقل

 :غره رفت و بعد گفتزورا بهم چشم

 .سریع بیاین-

 :دامون پرسید

 اینجا چه خبره زورا؟-

 :پایین اومد و گفت هازورا تندتند از پله

 .حاکمان چهار سرزمین اصلی اومدن-

 .بعد اشاره کرد تا دنبالش راه بیفتیم

 !حاکمان چهار سرزمین اصلی؟ اینجا؟

 .و بعد در باز شد و ما داخل سالن شدیماز راهرو گذشتیم و زورا در زد 

 .زنلونیا رو صندلیش نشسته بود و چند نفر هم کنارش نشسته بودن؛ دو مرد و دو 

ها(، سرزمین مجیک )سرزمین ها )سرزمین گرگینههای الیکنتروپهای سرزمینها حاکمفکر کنم این

 .های دریایی بودنها و پریها(، سرزمین اِلفجادوگرها و ساحره

 !بهشون دقت کردم. یکیشون باید دم داشته باشه؛ پس چرا هیچ کدوم ندارن؟

 :گفت لونیا با دیدنمون، لبخند زد و بلند شد،

 .خوشحالم که برگشتین-

 .بعد به من نگاه کرد

 .تانیا، بیا اینجا-

 :ها گفتها رفتم، کنار لونیا ایستادم و اون هم رو به حاکمبه جنسن نگاهی انداختم و سمت اون

 .آشام ماکنم؛ تانیا، ابر خونمعرفی می-

 .کم احترام بذارم و کمی خم شدمگفتم مثالً یه

 .ای داشت، اشاره کردهای فیروزهرنگ و چشمدار آبیموهای حالت لونیا به اون زنه که

 .هستن« راینا»ی پریان دریایی، بانو ایشون ملکه-

 :باز هم خم شدم و احترام گذاشتم. بعد بلند شدم و آروم دم گوش لونیا پرسیدم

 این مگه پری دریایی نیست؟-

 :اون هم آروم جواب داد
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 .چرا-

 پس دمِش کو؟-

 .پریا وقتی رو خشکی هستن پا دارن و وقتی تو آبن دملونیا: 

 !نه بابا؟-

 .های دراز داشت، کرد. این خود اِلفهلونیا رو سمت مردی که موهای سفید و گوش

 .هستن« جیف»ها، پادشاه لونیا: ایشون حاکم الف

 .باز هم خم شدم و احترام گذاشتم

 .شکی اشاره کردهای می خشن و موها و چشملونیا به مردی با چهره

 ...و ایشون هم هستن« الیکِن»ها، ها، پادشاه گرگینهفرمانروای سرزمین الیکنتروپ-

 .های صورتی اشاره کردبه زنی با موهای بنفش و چشم

 .هستن« جینا»ی سرزمین مجیک، سرزمین جادوگران، ملکه-

 !گیرم، حاال ببینباز هم خم شدم و صاف ایستادم. من امشب کمردرد می

 :دستی به کمرم کشیدم که لونیا گفت

آشام ما تمام قدرتاش تکمیل شده؛ فقط مونده نیروهای جادوگریش که توسط کریستال بنفش بهش ابر خون-

رسه به نبرد با دانگر و کنیم و بعد نوبت میشه. ما کریستال رو پیدا کردیم و امشب آیین رو اجرا میمنتقل می

 .خواهر خیانتکار من، لونا

 :ها پرسیدیکن، پادشاه گرگینهال

کنین که جان ما و ملکه لونیا، ما قبول کردیم و با شما پیمان اتحاد و همکاری بستیم؛ اما چطور شما تضمین می-

 افرادمون در امان خواهد بود؟

 :دونم چرا؛ اما قبل از اینکه لونیا جواب بده، من گفتمنمی

ترین موجود روی زمین، این اطمینان رو به شما خواهم داد قوی آشام وترین خونعنوان بزرگسرورم، من به-

دانگر هستن، در امنیت خواهد بود. من به شما قول  برعلیه که جان شما و تمام کسانی که در نبرد طرف ما و

 .دم عالیجنابمی

 !اوهوک

م کف کردم. شک کردم هاکردن. حق دارن خب، خودم از این حرفلونیا و بقیه با تعجب و دهن باز نگاهم می

 !ایها رو بلغور کردم یا کس دیگهمن این
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 !شم انگارکم دارم عاقل میاوه نه! کم

 !شه! اِی وایبودنم تنگ میوای نه! من دلم برای خل

 !هام کف کردنکردن. فکر کنم اینای واقعاً!( نگاهم میها با غرور و افتخار )چه جملهحاکم

 :جیف گفت

 .کنیمن و مردممون رو خبر میعالیه. پس سربازا-

 .لونیا لبخند زد

ی جادوگری ما امشب قراره جشن آیین کریستال بنفش رو برگزار کنیم تا در اون زورای عزیز، نیروهای ویژه-

 .شیم تمام شما و سربازان و مردمتون در این جشن شرکت کنینرو به بدن تانیا انتقال بده. خوشحال می

 .جینا لبخند زد

 .لونیای عزیزحتماً -

 .ی موافقت تکون دادنها هم سری به نشونهو بقیه حاکم

                                                                                                                          ***                                                   

 .سیاه بود-ه نگاه کردم. لباس پفی و بلندم طبق معمول بنفشبه خودم داخل آین

 .ساده کاری شده بود. شیک وش هم دکمهدامنش با تورهای مشکی و بنفش درست شده بود و باالتنه

های بلندم رو هم تو بنفشم رو هم که با لباسم ست شده بود، خرگوشی بسته بودم و چتری-موهای مشکی

 .صورتم ریخته بودم

 .ی اینکه خوشگل شده باشم، ناز شده بودمجابه

یهو در اتاقم باز شد و جنسن با یه لباس قرمز که روش ردای مشکی پوشیده بود، داخل اومد. گردنبندی 

های آبی روشنش حاال گردنش انداخته بود و موهای بلندش رو که تا پایین گردنش بودن، باز گذاشته بود. چشم

 .شدمبیشتر عاشقشون می زد و منخیلی بیشتر تو چشم می

 ...با لبخند نزدیکم اومد و صورتم رو سمت خودش کشید

 :ازم جدا شد، نفسی گرفت و گفت

 .زیبا شدی-

 :من هم نفس گرفتم و گفتم

 .همچنین-

لبخند زد و بازوش رو سمتم گرفت، من هم دستم رو دور بازوش حلقه کردم و از ساختمون بیرون زدیم و 
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 .سمت قصر راه افتادیم

 :پرسیدم

 شه؟به نظرت وقتی این ماجرا تموم بشه، چی می-

 .شههمه چی به خوبی و خوشی تموم می-

 من و تو چی؟-

 .من و تو؟ خب معلومه، تا آخر عمر باهمیم-

 :خندیدم و گفتم

 .خواماآشام هم مینی خونمن نی-

 :روش رو سمتم برگردوند و متعجب گفت

 !خوای؟چی می-

 .دوباره خندیدم

 .بچه-

 .ابروهاش باال پرید

 !دارشدنمشدنم فکر نکرده بودم، چه برسه به بچهمن حتی یه بار هم به عاشق-

 .خندیدم و به بازوش زدم

 .کم باید آماده شیاز این به بعد فکر کن که کم-

 .رنگی چشمم رو زددر بزرگ قصر رو باز کرد و به محض ورودمون، نور بنفش

 !بود غش کنم روم نزدیکی روبهبا دیدن صحنه

ها، ها، نورها، چراغها، صندلیها، جامها، ظرفمامانی! همه چیز بنفش بود؛ بنفش، بنفش، بنفش. رومیزی

 .ها، حتی بیشتر غذاها، همه چی بنفش و بنفششرشره

 !آخ کاش مشکی هم مخلوطش بود

 .نیشم باز شده بود که تانا سمتمون اومد

 اومدین باالخره؟-

 .کردمباز به دوروبر نگاه میمن که فقط با نیش 

 .تانا جلوم بشکن زد که به خودم اومدم

 بلی؟-
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 تانا: کجایی؟

 .مهمونی کریستال بنفش-

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 .خرابکاری نکن. برو پیش لونیا-

 .و رفت

 .به جمعیت زیادی که تو سالن بود نگاه کردم

 !همه آدم از کجا اومدن؟این-

 .ان چهار سرزمین هستن، حتی نظامیاشون هم هستنجنسن: اینا همه مردم

 خود حاکما کجان؟-

 .تو جایگاه پیش ملکه لونیا-

 .اوه راستی باید برم پیش لونیا-

 .باشه برو، من هم همین اطرافم-

 .طرف جایگاه راه افتادمش گذاشتم، بهای گفتم و بعد از اینکه لـ*ـبم رو روی گونهباشه

 .ای دورشهای دیگهها هم روی تـ*ـختو حاکم لونیا روی تختی نشسته بود

 :سمتشون رفتم، تعظیمی کردم و کنار تـ*ـخت لونیا رفتم. آروم گفتم

 کارم داشتی؟-

 :اون هم آروم گفت

 .آره، همین جا بمون-

 .نگاهش کردم

 چرا؟-

 .ها باش تا زورا خبرت کنه و بعد اجرای طلسملونیا: پیش فرمانروا

 .افتاد که روی یه سکوی کوچیک، داخل یه سینی مجلل بودچشمم به کریستال بنفش 

 :لونیا بلند شد و ایستاد، جامی برداشت و بعد بلند گفت

 ...عزیزان-

 :همه توجهشون به این سمت جلب شد. لونیا ادامه داد

 .آشام ما، تانیاستدوستان عزیز من، بسیار خرسندم که تشریف آوردین. این مهمانی مختص ابر خون-
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 .سمت من کرد که همه نگاهم کردنو رو 

 :لونیا دوباره برگشت و گفت

آشام آخرین شه تا ابر خوناین مهمانی مخصوص آیین کریستال بنفشه که درش طلسم کریستال اجرا می-

 .نیروهاش رو پیدا کنه و برای مبارزه با دانگر آماده بشه

 :بعد جامش رو باال گرفت و ادامه داد

ی بتونیم مثل قدیم در صلح و آرامش، در صفت از روی زمین محو بشه تا همهگر شیطانبه امید روزی که دان-

 .جهان زیرین زندگی کنیم

 .هاشون رو باال گرفتن و بعد نوشیدنهمه جام

 :لونیا بهم گفت

 .جام خونِت رو بنوش تانیا-

 .و به میز کنارم اشاره کرد. جامی رو برداشتم و خون داخلش رو سر کشیدم

 .بهم اشاره کرد تا دنبالش برم ها پایین اومد ووقع آنیا از پلههمون م

 :گفتم

 کنه، باید چی کار کنم؟آنیا داره بهم اشاره می-

 :لونیا جواب داد

 .خواد ببرتت پیش زوراحتماً می-

 .آها-

 .لونیا: کریستال رو بردار و برو. بدو

ریستال رو دودستی برداشتم و از بین جمعیت سر تکون دادم، جام رو روی میز گذاشتم و سمت سکو رفتم، ک

 .پله و آنیا دویدمسمت راه

 .کنارش قرار گرفتم

 .بریم-

 .سرشسر تکون داد و راه افتاد، من هم پشت

 :یهو گفتم

 ...آنیا وایسا، اینکه راه اتاق جادو-

 .سر دهنم رو چسبیداما وسط حرفم، کسی از پشت
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 .جیغ زدم تا آنیا متوجهم بشه

 !شت و با دیدن وضعیت... پوزخند زد؟سمتم برگ

 :با صدای گنگی داد زدم

 !آنیا بیا کمکم-

 .تر شدپوزخندش عمیق

 !کنه؟اون داره چی کار می

 :ریلکس، دست به سـ*ـینه شد و گفت

 !ولش کن لونا-

 .دست از روی دهنم برداشته شد و سریع برگشتم

 این زنه لونا بود؟

 .ش داده بودپریدهحالت عجیبی به صورت رنگ های آبی روشنش یهموهای مشکی و چشم

 .نداختنیشخندی رو لـ*ـبش بود که بدنم رو به لرزه می

 !ل...لونا تویی؟-

 :نیشخندش عمق گرفت و گفت

 .خودمم عزیزم-

 .سریع سمت آنیا برگشتم

 اینجا چه خبره؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 .ستنفرههیچی عزیزم، فقط یه دورهمی سه-

 کار کردی آنیا؟تو... تو چی -

 !کم زود اعتماد کردینآنیا: من کاری نکردم تانیا، من هیچ کاری نکردم؛ فقط شاید شماها یه

 .فهمم منظورت رونمی-

 :سرم اومدصدای لونا از پشت

 .آنیا از اول هم طرف ما بود-

 :اول با تعجب بهشون زل زدم، بعد اخم کردم و گفتم

 کردی، آره؟تو جاسوسی ما رو می-
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 .خند بزرگی زدلب

 .کردمآشام باهوشی! درسته تانیا، من جاسوسیتون رو میچه ابر خون-

 اما آخه چرا؟-

 .آنیا حالت الکی مظلومی به خودش گرفت

 چرا نباید طرف داییم باشم تانیا؟-

 .هام گرد شدچشم

 !دایی؟-

 !آشام عزیزگه ابر خونمن رو می-

 !نگرهسریع برگشتم و... دانگر! مطمئنم که خود دا

 ...تو-

 .اومد سمتم و لبخند زد

 .دانگر هستم تانیای عزیز-

 .سمت آنیا رو کردم

 دانگر دایی توئه؟-

 .لبخند زد

 .اوهوم-

 کردی؟و تموم مدت طرف اون بودی و فقط داشتی جاسوسی ما رو می-

 .آنیا: باز هم اوهوم

 .اخم کردم

 نفشه و بهترین موقعیت برای حمله؟و تو بهش خبر دادی که امشب برگزاری جشن آیین کریستال ب-

 .سرم دست زددانگر از پشت

 !چه ذهن باهوشی واقعاً-

 .های سیاهش زل زدمسمتش برگشتم و به چشم

 :رنگش رو تر کرد و گفتهای مشکیرنگش رو پشتش زد، لـ*ـبخندید و موهای بلند سیاه

 .منی کریستال بنفش رو بدی به عالوهخب بهتره زودتر نیروهات به-

 .کریستال رو سفت چسبیدم
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 !عمراً-

 .آشام کوچولودانگر: لجبازی نکن خون

 .سریع لگدی بهش زدم و از راهرو بیرون دویدم

 .کریستال رو سفت چسبیدم و وارد سالن شدم

 :با تمام توانم داد زدم

 .دانگر اینجاست-

 .اما انگار کسی نشنید

 .سرعتم رو بیشتر کردم و سمت جایگاه دویدم

 .زد که با دیدنم لبخندش ماسید و سمتم اومدها حرف میخندون داشت با حاکم لونیا

 !کنی؟ تو االن باید در حین اجرای طلسم باشیتانیا اینجا چی کار می-

 :زنون گفتمنفسنفس

 !دانگر... دانگر... اون اینجاست-

 .هاش گرد شدابروهالش باال پرید و چشم

 چی؟! چطوری؟-

 .کار آنیاست-

. العملی نشون بده، صدای بلند دانگر تو کل سالن پیچید و باعث سکوت جمعیت شداینکه لونیا عکس قبل از

 !های خودمسرزمینیدانگر: سالم به تمام هم

 .همه سمت دانگر برگشتن که لونا و آنیا هم کنارش ایستاده بودن

 .هام تعجببعضی وحشت کرده بودن و بعضی

 :ددانگر لبخند زشتی زد و ادامه دا

 جشن زیباییه، مگه نه؟-

 .و سمت لونا رو کرد که اون هم لبخند کریهی زد و بقیه خیره شد

 :دانگر بلند خندید و گفت

کردن این جشن زیبا رو ندارم، فقط اومدم چیزی رو که متعلق منه ببرم و اگه... اگه بخواین من قصد خراب-

 .م مهمونیتون رو خراب نکنمدباهام بازی کنین و جلوم رو بگیرین، اون وقت قول نمی

 .کریستال رو سفت تو بـ*ـغلم گرفتم و به لونیا نگاه کردم
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 .دانگر: تانیا؟ کجایی دختر؟ بیا پیش من دختر خوب

 .لـ*ـبم رو گاز گرفتم و نگاهش کردم، لبخند شروری بهم زد

که کسی به دانگر حمله کرد،  کنه. نگاه انداختم و یهو دیدمسمت لونیا برگشتم که دیدم داره به جایی اشاره می

 .سرش هم به لونا و آنیاپشت

ها از قصر بیرون زدن و سربازها با جادوهای ی بلندی تو کل سالن پیچید. اهالی سرزمینبا این اتفاق، همهمه

شدن. جنسن و تانا متفاوتشون شروع به جنگ با افراد دانگر کردن که داشتن از هر گوشه و کنار قصر داخل می

 .کردنیه هم داشتن مبارزه میو بق

 :سریع سمت لونیا برگشتم که گفت

 .تانیا همین االن برو به اتاق جادو، برو و نیروهات رو با کریستال فعال کن-

 ...لونیا-

 :داد زد

 .عجله کن-

 .و سمت دانگر و بقیه دوید

 .چشمم به هانا افتاد که سمتم دوید و بهم اشاره کرد دنبالش برم

 :دویدم و در همون حین پرسیدمدنبالش 

 کجا؟-

 .داخل راهرویی پیچید

 .کنممن طلسم رو اجرا می-

 :متعجب پرسیدم

 چرا؟-

 .چون زورا ناپدید شده-

 !جان؟

 .سریع در اتاق رو باز و من رو داخل پرت کرد. کریستال رو سفت گرفتم تا نیفته

 :هانا در رو بست و گفت

 .بدو برو رو تـ*ـخت-

 .ت سنگی رفتم. کریستال رو روی میز گذاشتم و دراز کشیدمسریع سمت تـ*ـخ
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 .کرداومد، وحشت و استرسم رو بیش از حد میسروصداهایی که از سالن می

روی من بلند کرد. بعد شروع کرد بلندبلند هاش روبههانا سریع سمتم اومد، کریستال رو برداشت و رو دست

 .خوندن یه وِرد

 .رنگی ازش بیرون زد و سمت بدن من شناور شدنورهای شناور بنفش مضطرب به کریستال زل زدم که

شدن که یهو در اتاق باز شد. هانا پرید و ورد رو قطع زدن و وارد بدن میذره از کریستال بیرون میداشتن ذره

 .کرد و من هم سریع سرم رو بلند کردم

 :زمان گفتیممن و هانا هم

 !زورا؟-

 :ون سمتمون اومد و گفتبا صورتی زخمی و موهای پریش

 چی شد؟-

 .دمهانا: دارم انتقالش می

 !زورا: خوبه، بدو

 .هانا سریع برگشت و دوباره کار رو شروع کرد

 .کردمن به نورها زل زده بودم و زورا مضطرب بهمون نگاه می

 ...یهو صدای بلندی اومد و بعد

 !اون کریستالو بگیرین-

 .صدای لونا بود

 :زورا داد زد

 !تندتر-

 .تر ورد رو خوندو هانا سریع

 .ی داخل اتاق شکست و بعد جنسن و دامون داخل پریدنافراد دانگر سمتمون دویدن که همون موقع پنجره

 .تقریباً نصف نیروها وارد بدنم شده بود

 .ها رفتن و باهم درگیر شدنجنسن و دامون سمت اون

پرت کرد و کریستال در حال سقوط بود که زورا لونا عصبی غرید و سمت هانا یورش برد، هانا رو سمتی 

 .گرفتش

 .لونا خواست سمت زورا بیاد که هانا پاش رو گرفت و باعث شد زمین بخوره
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 .زورا سریع کریستال رو سمتم گرفت و شروع به خوندن ورد کرد

داد؛ هم میکردم و این هر ذره نیرو، حس پیروزی و قدرت رو بداشتم نیرو رو تو بندبند وجودم احساس می

 «!تونم دانگر رو شکست بدممن می»حس اینکه 

ای که دامون پخش زمین شد، جنسن کتک خورد، دست هانا زیر پای لونا خرد شد و دیوار دقیقاً همون لحظه

با . اتاق توسط نیروی دانگر از بین رفت و اون داخل شد، نورها از بین رفتن و بعد من عین فنر از جام پریدم

 .ای، جلوی صورت دانگر ظاهر شدم و پوزخند زدمبینیغیرقابل پیشسرعت 

 !سالم دانی-

 .بعد مشتی به صورت زشتش زدم که پخش زمین شد

همه سمتمون برگشتن. تو یه حرکت سمت لونا رفتم، گردنش رو شکستم و بعد دوباره باال سر دانگر ظاهر 

 :شدم. پام رو روی گردنش گذاشتم و گفتم

 .شام سالم کنآبه ابر خون-

شدن بود که با صدای انفجار، سریع برگشتم که دیدم نصف قصر فرو ریخته و و پام رو فشار دادم. در حال خفه

 .نابود شده

 .هنوز تو شوک بودم که یهو دانگر از پشت بهم حمله کرد، من رو پرت کرد و بعد سمت شکافتگی اتاق هلم داد

ی قصر فرود اومدم. درد سقوط کردم تا اینکه رو زمین سرد محوطهجیغ زدم و بعد سقوط کردم. سقوط کردم و 

 .هام شکستهتک استخوونکردم تکبدی تو کل بدنم پیچیده بود و احساس می

 .آشاممم؛ چون یه ابر خوناما باز هم من از ارتفاع به اون بلندی سقوط کردم و زنده

 !آشامابر خون

صدای قرچ بلندی داد و بعد به حالت اولم برگشتم. همون موقع دانگر از جام بلند شدم و بدنم رو چرخوندم که 

 :جلوم ظاهر شد. عصبی داد زدم

 ...به افرادت بگو گم شن از اینجا بیرون دانگر، وگرنه-

 :پوزخند زد و گفت

 .تونیکشیشون؟ محض اطالعِت نمیوگرنه چی؟ هان؟ می-

 .ابرویی باال انداختم

 یعنی چی؟-

 .پوزخندش عمیق شد
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 .میرنجون اونا به جون من وصله تانیا؛ تا من نَمیرم، اونا هم نمی-

 .هام گرد شد که یهو سمتم هجوم آورد. خواستم جاخالی بدم که روم پرید و به زمین کوبوندمچشم

 :نالیدم که گفت

 .کنم تانیاخوام رو بهم ندی، ولت نمیتا چیزی که می-

 .خیز شدمنیم

 .طبیعیم رو؟ آره؟ پس برای گرفتنش تالش کنقخوای؟ قدرتای فوتو چی می-

آشام هام کشیده شد و حالت یه خونسرش ظاهر شدم. مردمک چشمزدن پشتهمو تو یه چشم بهاین رو گفتم 

 .ش بلند شدواقعی رو به خودم گرفتم. گردنش رو گرفتم و بعد چنان گاز محکمی گرفتم که صدای نعره

 .که کسی پرتم کردمکیدم داشتم تا ته خونش رو می

 .سرم رو باال آوردم که آنیا رو دیدم

 :بهم پوزخند زد که غریدم

 !شارالتان-

 .قهقهه زد و بعد یهو پشتم ظاهر شد و با پاش جلوی پای دانگر پرتم کرد

 :دانگر لبخند زد و گفت

 !ی عزیزممتشکرم خواهرزاده-

 .ا ظاهر شدم و گردنش رو تو دستم گرفتمسر آنیبعد خواست سمتم خم بشه که سریع از جام پریدم، پشت

 .سمتم بیای این رو شکوندم-

 .دانگر سر جاش وایستاد

 :آنیا غرید

 !ی عجوزهولم کن دختره-

 !خفه-

 !دانگر: ولش کن

 !هرگز-

بعد تو یه حرکت گردنش رو پیچوندم. کشتن کسی که دوستم بود، سخت بود؛ اما کشتن کسی که تظاهر کرده 

 .بودبود دوستمه، راحت 

 .دانگر فریاد بلندی کشید و سمت جسد آنیا دوید
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از موقعیت استفاده کردم و جادوی تار عنکبوت رو فعال کردم. دستم رو سمت دانگر دراز کردم و بعد تارها به 

 .پاهاش پیچید

 .تونست حرکتی کنهدانگر فریادی زد و پخش زمین شد. پاهاش به هم قفل شده بود و اصالً نمی

 .روش قرار گرفتموبهبا پوزخند ر

 همه ادعا؟چی شد اون-

 :غرید

 !آشامکشمت ابر خونمن می-

 .پوزخند بلندی زدم

 خواستی؟ پس چرا نمیای بگیریشون؟فعالً که جونِ توئه که تو دستای منه. مگه نیروهام رو نمی-

 .کردفقط داشت با حرص نگاهم می

 .حالت متفکری به خودم گرفتم

وش آزمایشگاهی پیدا کردم؛ پس بذار حداقل نیروهای جدیدم رو روش انجام بدم ببینم چی اوم... حاال که یه م-

 .به چیه

 .بعد با یه حرکت دستم، موهاش رو آتیش زدم

 .فریادش بلند شد که با دستم کل هیکلش رو خیس کردم

 :خندیدم و گفتم

 اوه دانگر، چرا خیسیدی شلوارت رو؟-

 .دارمهام برنمیبازیاز مسخره کالً اینکه من تو هر موقعیتی دست

 .به خاک فکر کردم که صورتش به گِل نشست

 .دار بودم از تمسخر نبود، حالت صورتش خندهاین بار بلند زیر خنده زدم. خنده

 !نچ، چه پسر کثیفینچ-

 .بعد یخ که یهو موهاش تو یخ قندیل بست

 :باز هم خندیدم که صدای عصبیش اومد

 .گیرنآشام؛ اما بدون که افرادم انتقامم رو میم بده ابر خونجهخوای شکنهر چقدر می-

 :با نیروی تار عنکبوتم، دهنش رو بستم و بعد گفتم

 میرن؟مگه نگفتی که جون افرادت بندِ جون توئه و وقتی تو بمیری اونا هم می-
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 .ردزده نگاهم کمنظورم رو فهمید؛ چون وقتی این رو گفتم، ابروهاش باال پرید و وحشت

 .پوزخند زدم

 .آشامهحاال زمان وحشتته دانگر، وحشت از موجود قدرتمندی که اسمش ابر خون-

 :بعد سمتش خم شدم و گفتم

کنی، با خودت به گور ببری. خوشیای زندگیت تموم شدن دانگر. باید آرزوی اینکه نیروهام رو مال خودت می-

 .افتادیآشام در میهرگز نباید با ابر خون

 :ایستادم، دستم رو سمتش دراز کردم و گفتم بعد صاف

 .مادرم و تمام کسانی که سرنوشتشون شبیه تو شد دانگر این هم انتقام پدر و-

 .و بعد تو یه حرکت، کل بدنش رو آتیش زدم

 .کشیدبدنش در حال خاکسترشدن بود و خودش فریادهای زجرآور می

شد، باقی نموند و قصر در سکوت فرو هوا پخش می کم، دیگه هیچی جز زمین سوخته و خاکستری که توکم

 .رفت

                                                                                                                          ***                                                 

 خب چطوره؟-

 .روشون کف کردنروبهی همه با دیدن صحنه

 :لونیا متعجب گفت

 ...تو... تو-

 .بله کار منه-

 :تانا سمتم برگشت و متعجب گفت

 اما چطور تونستی قصری رو که کامالً از بین رفته بود، دوباره به حالت اولش برگردونی؟-

 .لبخندی زدم و بادی به گلو انداختم

 .دیگه! من نیروهای خودم رو دارم-

 !اون سوین گنداخالق همه خندیدن، حتی

 :زورا رو به لونیا گفت

 .حاال که قصر نوسازی شده، باید یه اتاق نو بهم بدیا-

 .هانا: من هم تصمیم دارم بیام اینجا زندگی کنم
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 .آیوالن: منم، اون ساختمون دیگه پوسیده

 :دامون و راجموند و نینا و سوین و جانسون هم موافقت کردن که لونیا گفت

 .جا تو اون ساختمون جاتون خوبه اصالً! همون-

 .شون پنجر شدنهمه

 :خندیدم که جنسن دستش رو دور گردنم انداخت و گفت

 .رممن که هر جا ایشون باشن می-

 :گفتن که تانا هم گفت« اوو»همه 

 .من هم همچنین-

 :خندیدم که لونیا گفت

 .اصالً من باید پرتتون کنم تو دشت مرزی تا همون جا زندگی کنین-

 .مه تو ذوقشون خورد و من و زورا خندیدیمه

 !هانا: زرشک بابا

 .های گرد نگاهش کردمبا چشم

 !این رو دیگه از کجا یاد گرفتی تو؟-

 :خندید و گفت

 .این سرزمین شما هم جای خوبی برای یادگرفتن انواع زباناست-

 .هام باال پرید و نینا دوباره یادداشت کردابروم

 :آیوالن گفت

ریم تو شهر زندگی گردن، اون وقت ما هم میپایِر برمی کم تمام اهالی سرزمینونین چیه؟ کمدولی می-

 .کنیممی

 :راجموند گفت

 .باید دستی هم به شهر بکشیم-

 .همه موافقت کردن

 :لونیا لبخندی زد و گفت

 .خیلی خوشحالم که دیگه سرزمینم در معرض خطر نیست-

 .زورا: همه خوشحالن لونیا، همه
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 :لونیا طرفم برگشت و گفت

 .خاطر توئه تانیاش هم بهو همه-

 .همه بهم نگاه کردن و من لبخند زدم

 :زورا داد زد

 !آشامزنده باد ابر خون-

 :و همه بلند تکرار کردن

 !آشامزنده باد ابر خون-

 .لبخندی از عمق وجودم زدم

 .آشاماین منم، یه ابر خون

 .ت و بهش رسیدآشام شدن داشدختری که رؤیای خون

 .شنرسه که باالخره تمام رؤیاها برآورده میروزی می

 !رؤیاها ساخته شدن تا برآورده بشن

 .آشام جهانترین خون، الناز، یه دختر معمولی، حاال شدم تانیا، بزرگو من

ملش کنم؛ تونم تحشناختمشون؛ اما من میم، از کسایی که از بچگی میشاید سخت باشه دوری از زمین و خونه

 .آشامم، قهرمان همهچون من یه ابر خون

 !این منم

 «!آشاماَبَر خون»

 !پایان

***                                                                                                                                                                                

 !با تشکر از تمام عزیزانی که همکاری کردن باهام و همچنین ناظر گرامی

 .آشام هم باالخره تموم شدرمان اَبَر خون

 !امیدوارم ازش راضی بوده باشید و لـ*ـذت برده باشید

 .جلدی کنم؛ اما بنابراین دالیلی و نداشتن وقت کافی، کنسل شداول تو فکرم بودم که این رمان رو سه

                                                                               «.ی احساسحربه» مافیاییه به نام-بعدی من، رمانی با ژانر جنایی رمان

 *** 
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 98رمان  انجمنمنبع: 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 98رمان 

ایپ و ت ،برای ایرانیان است. در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعهمحفلی دوستانه  98انجمن رمان 

 بر روی لینک زیر کلیک کنید: ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 98ضویت در انجمن رمان ع                                                    
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