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 یا کپی هرگونه و باشد می رمان نویسنده به کمک رمان این فروش از هدف : تذکر

 رکا نیز اخالقی نظر از و داشته قانونی پیگرد مکانی هر در رایگان صورت به ان انتشار

 جویی سود از و کرده را عزیز نویسنده زحمت درک که امیدوارم باشد نمی درستی

 کنید جلوگیری خود برای

 

 پیشنهاد های ما به شما 
 خاموش فرزند رمان دانلود
 ینآتش عشقِ  اشکِ  رمان دانلود
 جانبی ی فاصله رمان دانلود

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

https://www.1roman.ir 

 

 شیطان عروس: رمان نام

 احمدی مهدیه: نویسنده

 ترسناک تخیلی،: ژانر

 برگزیده: تگ

 1672:رمان کد

  .A.T.E.N.A. :ناظر

 بانو نسترن: ویراستار

 

 :خالصه

 و شیطان اسیر که بودم ادمی آن من نما،انسان هایانسان و شیاطین جمعیت میان در

 و اوردند جااین به هیچ برای مرا نیاوردند، خودم انتخاب به مرا. شدم هازاده شیطان

 دانندنمی اما دهند، آموزش را جهان فرمانروای شیطان، و من فرزند از خواهندمی

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b4%da%a9%d9%90-%d8%b9%d8%b4%d9%82%d9%90-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%db%8c/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 نرما یک انجمن کاربر احمدی مهدیه | شیطان عروس رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

4 

 

 نیست همه جمعیت این نخواهد، ایلحظه برای اگر که هست، میان این خدایی

 !زمین بر شیطان یفرمانروای خامی، خیال چه. شوندمی

 

 

 :مقدمه

 دنیوی هایخوشی برای که کنندمی زندگی عجیب هاییانسان ها،انسان ما میان در

 .زنندمی عجیب کارهای به دست

 به هدیه یا و قربانی شیطان راه در را دخترانشان که کسایی هستند مردم این میان

 و افتدمی آتش یانم عروسی است، راه در انسان و آتش میان جنگی. کنند شیطان

 کند،می پیدا راه دلش در امید از نوری اما. کندمی برپا آتش و خون در را مراسمش

 !شیطان بر خدا فرمانروایی است چنین

*** 
 در هابعضی و بودند رفتن راه حال در هابعضی. بودم ایستاده متحرک هایاسکلت کنار

 .خود قبر سنگ کردن تمیز حال

 نگاه خودم دستان به. کردندمی بحث هم با و بودند قبر سنگ عرش از ناراضی تعدادی

 قرار سرجایش پوستم و گوشت آری کشیدم، را خود هایگونه بودم، زنده گویی کردم،

 جای به هااین مانند پس بینم،می که من. خندیدم کشیدم، چشمانم بر دستی. دارد

 .ندارم سیاه و خالی هایحدقه چشم،

 .دارند مو نازک تارهای و استخوان کیلو چند فقط همه الغر، نه هست، چاق نه اینجا

 تلق تلق صدای و لرزیدند هااسکلت تمام رسید، گوشم به شیپوری بلند صدای

 .بود درآمده هایشاناستخوان

  .گرفتند قرار کنارمان پوش قرمز جمعیتی

 .چکیدمی خون هایشاندندان کنار از خندیدند،می

 خوف نور بود، قرمز داخل از کالهشان که داشتند تن به یاهس هاییشنل کدام هر

 .زدمی بیرون کالهشان از انگیزی
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 اضافه هااسکلت استخوان صدای به هم من هایدندان صدای شد، مور مور پوستم

  کردنمی حس را زمین پاهایم شد،

  .بود زیاد هاپوش شنل جمعیت

 .کردممی نگاه را اطراف فرار، برای راهی جستجوی در! بود قرمز اطرافم تمام

 تحرک در هااسکلت همه انسان، منه جز به. بودم گور به زنده گورستان در گویی

 :پرسیدم کناری اسکلت از شنیدم، را زنی جیغ صدای ایلحظه. بودند

 افتاده؟ اتفاقی چه-

 :گفت بود افتاده زده فلک این استخوان و من اندام بر لرز که گونه همان

 االن کردند،می قتل بودند زنده و بود دنیا تا هستند، شیطان هایبچه از اینا یهمه -

 کشندمی قبر از دارند شکم توی بچه که هاییزن کنندمی نبش هم را ما گور اندامده

 اون نسلشان ادامه برای و کنندمی زنده خود خبیث نیروی با رو هااون نوزاد و بیرون

 قربانی رو ما جمعیت از نفر ده نده، رو نوزاد مادر اگه ند؛کنمی قربانی رو کوچک نوزاد

 .کنندمی

 :گفتم خندیدم بلند خندیدم،

 کنم؟می چیکار جااین حامله، نه اممرده نه که من خوب-

 :گفت دورگه صدایی با گرفت قرار من جلوی قد، بلند پوشِ شنل یک دفعه یک

 !اومدی پس-

 خون از پر جامی. کردم پاک را آن دست پشت با چکید، صورتم روی خون ایقطره

 :گفت رویمروبه گرفت

 .گواراست بنوش،-

 آسمان میان سریع اما افتاد، بود سیاهش و بزرگ دستای تو که جامی به زدم دست با

. کردند سد را راهم لرزان، هایاستخوان اما داشتم فرار قصد. گرفت را آن زمین و

 :گفتم خبیث پوش شنل آن سمت برگشتم

  .سرزمینم به برگردم بذارید دارین؟ کار چی من با-

 :گفتند من، سمت آمدند و دادند تکان هوا در را شمشیرهایشان هاان یهمه
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 یا ببریم؛ برایش رو خونت بشی قربانی باید یا شدی، انتخاب تو بزرگ ابلیس طرف از-

 .بشی ابلیس همسر بخوری رو قربانی این خون

 خاصیتبی هایاستخوان ان. بکنم کاری نتوانستم کردم تقال چه هر. بستند زور به مرا

 به را خون از پر جام و کردند باز زور به را من دهان. شدند قدم هم هاآن با ترسشان از

 .کردن نزدیک من دهان

 بسته طور همان مرا شد، جاری چشمم گوشه از اشک ریختند، من حلق درون را خون

 .ندبرد ابلیس نزد روان تخت روی بر

 از که بزرگ، هایدندان با بود کرده احاطه را دورش قرمز ایهاله که سیاه چشمانی او

 استخوان او نبود، سرش بر کالهش اما. داشت برتن شنلی بود، شده قرمز خون رنگ

 داشت خر مانند کشیده هایگوش چون نبود، هم انسان نه اما بود؛ انسان گویی نبود،

 .بود فلش صورت به انتهایش که بلند دمی تیز، انتهایش

 :گفت گرفت را موهایم ابلیس اما برگردم کردم تقال هم باز. گرفتند جشن

 فراز بر که است شیطان این و میشه جهان حاکم انسان، توی و من،گ یبچه-

 ...تو خدای نه گیرد،می قرار هاآسمان

 و آمد من سمت به ابلیس. ریختند خون دوباره دهانم در افرادش کشیدم، بلندی جیغ

  :گفت

 .شیمی جهان ملکه تو شدن، برده شدن، حیوان جای به رسدمی زمانی-

 هایشگوش و بود کچل اشکله که جاآن فرد ترینغول به دست با خندید، بلند

 .کرد اشاره بود انداخته گوشش در بزرگ هایحلقه که آویزان،

 ریخته رنگی قرمز مایع ار آن داخل داشت، قرار اسکلت کله رویش که بزرگی عصای

 با ابلیس آورد، برایش هست مارتین اسمش فهمیدم تازه که بزرگ غول آن. بود

 .آمد من نزد عصایش

 :گفت نشست کنارم

 .باارزشه برام خیلی خون این عزیزم، میشل-
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 آن یاد ایلحظه! بود رنگ قرمز اسکلت هایحدقه گرفت، چشمانم مقابل را عصا

 مرا خود نجات برای هاان بودم، عصبی دستشان از ولی ادمافت بیچاره هایاسکلت

 .کردند قربانی

 جمع آتش دور خوارها خون آن تمام نشنید هیچ ایلحظه هایمگوش ابلیس فریاد از

 .داشتند جشن گویی بودند،

 فرمانرواییش تخت بر ابلیس. دادم تشخیص را صداها هایم،گوش طوالنی زنگ از بعد

 هو عصا کوبش هر با هایشبرده تمام. کوبیدمی زمین به شعصای با بود، نشسته

 .آوردند در را لباسم اتاقی در بردند مرا. چرخیدندمی و کشیدندمی

 با بودند هاییبرده نبودند، زن هااین ولی. بود هم دیگری زن من جز به جااین پس

 از چاقو با انگار ؛بود دوتیکه که بیرون، دهانشان از سگ مانند زبانشان گردن، به قالده

 گویی. داشتند تن به رنگ قرمز پیراهنی هرکدامشان. بود شده نیم دو زبانشان وسط

 .نداشت دیگری رنگ سیاه، و قرمز رنگ جز به کاخ این

 :گفتم شدم بلند. نشاندند آیینه جلوی مرا کردند، تنم قرمز مخمل جنس از پیراهنی

 !بذارید خودم خیال به منو کنی؟می غلطی چه-

 در شالقی و داشت تن به زرشکی لباس نداشت، قالده که بلند قد زنی هاان میان از

 که خندید! بود کچ رنگ به پوستش. آمد من سمت به شد بلند تخت روی از دست،

 :گفت انداخت تنم به لرزه بلندش هایخنده

 ربذا بشین پس بشی برادرم عروس قراره تو بزرگ، ابلیس خواهر شیطانم، زاده من-

 .کنند تآماده

 :زد فریاد کوبید مانند سگ زنان ضعیف تن به و کرد بلند را شالق

 .رفته سر شحوصله برادرم بجنبید،-

 :زدم فریاد

 .سرزمینم به برگردم بذارید کنید، ولم-

 :بود قرمز چشمانش من، سمت برگشت دوباره

 ...هااین مثل یا شیمی عروس یا شدی، انتخاب تو-
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 :کرد اشاره رفتندمی راه زمین روی پا و دست چهار هک هاییبرده به

 .کنیمی تحمل رو قالده-

 هابرده همان از یکی رویمبهرو. نشستم رنگ مشکی بلند صندلی روی سست بدنی با

 .کرد من آرایش به شروع گرفت، قرار

. دیدم آیینه در را خودم برداشت، صورتم روی از را دستانش ساعت یک از بعد

 ابروهای بود، شده نقاشی قرمز رنگ با عجیبی طرز به کوچکم ایقلوه هایب**ل

 خروس تاج صورت به را رنگم طالیی موهای بودند، تراشیده کامل را رنگم ایقهوه

 .بودند کرده درست سرم وسط را همه

 بلند مرا سرد و روحبی تن ایستاد، کنارم بود نامیده شیطان خواهر را خود که کسی

 به را بلندش نیش هایدندان شد باعث که زد لبخندی. گرفت قرار من یروروبه کرد؛

 دو با دوباره که برگرداندم را سرم بود، شده بد حالم خون بوی از. بگذارد نمایش

 :گفت و داشت نگه خودش صورت روی به رو را سرم سبابه و اشاره انگشت

 !گرفته قرمز ایهاله قرمز، سایه این زیر رنگت طوسی چشمای-

 :داد ادامه خندید

 .شدی اصیل شیاطین مثل چشما رنگ و رژ رنگ این با-

 شبیه هاییمیله جز که اتاق درب سمت به مرا و کرد وارد فشار کمرم به دست با

 .کرد هدایت نبود، چیزی زندان

 :زد فریاد و کوبید هابرده تن بر را شالق

 از رو امشب قربانی تا ترسریع هرچه ببرید رو برادرم عروس ها،احمق کنید عجله-

 !نکردم انتخاب خودتون

 همراه شیاطین این با کهاین برای نداشتم راهی. افتادم راه همه از جلوتر او، از ترسیده

 رنگ با دیوار روی که رنگی مشکی راهروی. کنم پیدا فرار برای راهی بتوانم تا شوم

. شدیم رد بودند، کرده شنق بود شیاطین نماد که عالمتی و پر پنج ستاره عکس قرمز

 رسیدیم، بود قرمز ان جای همه که بزرگی سالن به
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 با بودند، کرده احاطه داشتند تن به بلند قرمز حریر لباس که زن تعدادی را اطرافمان

 .چرخیدندمی بود کرده ترزشت شدن زیباتر جای به را کدام هر که هاییآرایش

 شده کشیده لبش کنار تا چشمش خط ،داشت تن به مشکی حریر لباس هاان از یکی

 اسمش که شیطان خواهر گردن روی بر زن آن. گرفت قرار کنارش شیطان خواهر. بود

 فیونا ران دور را پاهایش از یکی برد، خود سمت به را او و کشید دست بود فیونا

 .کرد نزدیک فیونا صورت به را صورتش و انداخت

 :گفت من گوش نزدیک بمی صدای

 .نیست صبور خیلی ابلیس برو راه هستن، هم معشوقه نفر دو این-

 که مردی فیونا جای به من کنار. دادم ادامه راهم به و گرفتم نفر دو ان از را نگاهم

. کردمی همراهیم بود، پایش هم کوتاهی شلوار و داشت تن به چرم از ایجلیقه فقط

 بیشتر صدا شدیممی ترنزدیک چه هر رسید،می گوش به تعدادی فریاد و جیغ صدای

 نگاه آمدمی جاان از قرمز زن چشمک نور که جایی به کردم، ریز را هایمچشم. شدمی

 قرار خون کریستال هایشیشه اشگوشه هر که عجیب سالن آن درب جلوی کردم،

 بوی. ایستادم خون، و نوشیدنی لیوان و بود جمجمه گلدان در گل جای به و داشت

 .بگیرم تهوع حالت شد باعث خون

 باز حرکت از مرا نداشتم، را کدامشان هیچ انتظار شاید که عجیبی اتفاقات از نگران

 .داشت

 از ایدایره وسط در شیطان. شدم سالن وارد شد، زده پهلویم به که ایضربه با

 دور و بود کرده باز محبوبش عصای همراه را هایشدست و بود ایستاده بردگانش

 .بودند سجده درحال بردگانش تمام و زد می قهقهه دبلن چرخید،می خودش

 بلندی پیراهن پیش، ساعت چند رنگ مشکی شنل جای به دوخت؛ من به را نگاهش

 هایستاره از لباس، ان پایین و آستین هایحاشیه که داشت تن به زرشکی رنگ به

 نفر انشبردگ و کوبید سالن رنگ سیاه زمین به را عصایش. بودند دوخته قرمز پر پنج

 شد، خاموش سالن هایچراغ تمام من، سمت به کردند باز راهی و رفتند کنار نفر به

 من به شدن نزدیک درحال که افتاد خون پادشاه ان و من روی بر قرمز نور دو تنها
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 سر روی بر نور! بیفتد اتفاقی چه است قرار دانمنمی! کردمنمی حس را پاهایم. بود

 نشان تروحشتناک را مشکی چشمان ان با سفیدش یچهره و تابیدمی طاسش

 بوی که بود شده من نزدیک انقدر. داشت بخیه تا سه طرف، دو در لبش کنار. دادمی

 دهانم به معده از را اسید هجوم بود، شده تلخ دهانم. کردممی حس کامل را خون

 و پایین سرم نشستم، زانو دو روی. اوردم باال ابلیس پای کنار دقیق و کردم حس

 .دادممی فشار اممعده روی را دستم

 کریهی لبخند. کنم بلند را سرم کرد مجبورم داد، فشار امچانه زیر را عصایش سر

 به شباهتی هیچ او شدم دقیق اشچهره به کمی. کردمی خودنمایی صورتش روی

 :زد فریاد بلندش صدای همان با. نداشت هم ابرو حتی نداشت؛ انسان

 کنید بلندش اومد، باالخره عمارت عروس کنید، پخش رو عروسم و نم رقص آهنگ-

 .بیایید استقبالش به

 به که کشیده هایانگشت شیطان. شدم بلند جایم از بزنند دست من به که این از قبل

 خود بردگان میان مرا و کرد گره من ظریف بازوی دور را بود بند پنج بند، چهار جای

 .برد

 راک آهنگ فردی، جیغ صدای با. کشیدندمی سر خون جام و دچرخیدنمی ما دور به

 دو که برد جایگاه سمت به مرا ابلیس. شد قطع بود پخش حال در که وحشتناکی

. کرد هدایت بود جمجمه و اسکلت از اشدسته و تاج که بلند، پشت با کوتاه صندلی

 .نشستم صندلی ان روی بر اجبار به هم باز

 ابلیس. گذاشتم پاهایم روی و کردم فرو هم در را هایمستد نشست، من کنار ابلیس

 دسته روی بر را دستم تا کرد دارم وا کرد، بلند مرا دست و کرد رد بازویم از را دستش

 .بگذارم صندلی

 موجود آن به را نگاهم. داد فشار کمی و گذاشت من دست روی را سردش دست

 صدای با که افتاد تنم به زلر داشت، عجیبی برق چشمانش: انداختم آورچندش

 :گفت اشدورگه

 .کردنه قربانی زمان االن-
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 بود زدن حیغ حال در دائم دخترک. آوردند ما رویروبه را جوان دختر لحظه همان در

 بودند، بسته آن به را پاهایش و هادست که زنجیرهایی میان از را خود کردمی تالش و

 .کند رها

. گرفت قرار سرش باال داشت، صورت به ماسکی که ابلیس هایغول آن از یکی

 خنجر شد،می دیده ماسک از هایشچشم قرمزی فقط نداشت مشخصی یچهره

 روی را بود شده کار قرمز نگین چند اشدسته روی و بود باریک آن لبه که بزرگی

 رویروبه هم کنار هیوال، این بردگان تمام کردم؛ نگاه اطراف به. بود گذاشته اششانه

 که هاییجام و بودند آورده بیرون تیره هایشنل از را هایشاندست. بودند نشسته ما

  .کردندمی طلب را چیزی گویی دادند،می تکان دائم داشتند دست در

 میان از را دستم کردم تالش کردم، نگاه ابلیس به. بود تقال حال در چنان هم دخترک

 :گفتم. تگرف را دستم ترمحکم که بیاورم در چنگالش

 .کن ولش داری؟ چیکار ضعیف دختر این با-

 یک. کردند خندیدن به شروع نجس موجودات آن تمام بعد و ابلیس اول من حرف با

 شد، بلند. گرفت فرا سکوت را جا همه کوبید؛ زمین به را بزرگش عصای ابلیس دفعه

 :گفت ایستاد من رویروبه

 نکنم؟ قربانی امشب که ریندا توقع هست، تو و من ازدواج مراسم امشب-

 :گفت کوبید زمین به را عصایش برگشت، دست به خنجر مرد آن طرف به

 !برایان؟ هستی چی منتظر کن، شروع-

 نفر دو شد؛ نمی قطع ایلحظه دخترک جیغ صدای برد، باال را خنجرش برایان

 ردنگ روی را خنجر بلند، اینعره با برایان. کشیدندمی بودند گرفته را دستانش

 .آورد فرود دخترک

 .نبینم را لحظه این تا بستم را چشمانم من

 گردن زیر فنجان دو شیطان خواهر همراه نفر یک. کردم بلند را سرم بود، سکوت

 سینی داخل را هافنجان. کنند پر را هافنجان او خون از تا بودند گرفته دختر
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 جایم از سریع. آمدمی ما سمت به لبخند با دست به سینی شیطان خواهر گذاشتند،

 .لرزیدمی دستانم ایستادم، ابلیس رویروبه و شدم بلند

 :گفتم. کرد نگاه من به لبخند با ابلیس

 رو کار این عنوان هیچ به من بکشم، سر رو جام این که که نداری انتظار من از-

 .کنمنمی

 بود خواهرش ندستا در که رویشروبه سینی از را جام و برگرداند را رویش لبخند با

 دور ما از و شد خم زانو از کمی خواهرش که کرد اشاره چپ سمت به سر با برداشت،

 .شد

 :گفت من به رو

 .عزیز میشل کنیمی عادت-

 جایم سر بر من. سرکشید نفس یک و داد تکان هوا در کمی را جام و زد لبخندی

 با. کشیدم میقیع نفس بستم را چشمانم نکرد، مجبورم که این از خوشحال نشستم،

 را چشمانم شدم،نمی متوجه چیزی خواننده زدن جیغ جز که بلند، راک آهنگ صدای

 درب من کنار. بود صحبت حال در برایان با ابلیس. کردم نگاه روروبه به کردم؛ باز

 و دویدند سمت آن به بردگان تمام. شد باز دفعه یک که داشت قرار رنگی سیاه بزرگ

 .رفتندمی سمت آن به شتاب با هم نما سگ زنان از دسته آن. کشیدندمی جیغ

 :گفت گرفت را دستم ابلیس که کشیدم کوتاهی جیغ لرزید، من صندلی دفعه یک

 .وضعیته تغییر حال در جایگاهمان فقط نترس-

 منظره از. کشیدم عمیقی نفس ایستاد چرخش از که زمانی و برگشتیم پشت به کامل

 بردگان سر بر خون دوش چندین مان سر باالی از بودم؛ تعجب و حیرت در روروبه

 استخر در هاآن تمام که داشت قرار بزرگی استخر چپ، سمت گوشه در و ریختمی

 :گفتم دوختم شیطان به را نگاهم. پریدندمی پایین باال

 هاآن به تا کردی، خودت بازیچه جوریاین رو اونا و گرفتی برده هاانسان از چرا-

 باشد؟ پا بر اتخوشی مراسم و بخندی
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 را ابرویشبی پیشانی ایلحظه که کردم،می نگاه آورش رعب چشمان در چنان هم

 :کرد نگاه روروبه به و انداخت چین

 خدای کردم، مخالفت که بودم من کردند سجده شما به فرشتگان تمام که زمانی-

. کرد بیرون درگاهش از شما خاطر به بودم، فرشتگانش برترین جزء که رو من بزرگ

 .کنید سجده من به شما تا کنم کاری کردم، یاد قسم جا همان

 :زد فریاد کرد باز را دستانش ایستاد، شد بلند

 آتش منِ به هازمینی شما. کردم یاد قبل سال هزاران که من قسم همان است این و-

 .کنیدمی سجده

 :گفتم شده گره وهاییابر با بود مشت دستانم ایستادم، رویشروبه شدم بلند

 .نمیده بهت رو کار این اجازه شناسممی من که خدایی ولی-

 مشغول دوباره ثانیه چند از بعد افتاد، ما به نگاهشان همه ایلحظه که زد قهقهه بلند

 .شدند خود گذرانی خوش

 خم ولی شد خم زانوهایم. کرد وارد فشار من شانه به عصایش با ایستاد، رویمروبه

 را عصایش سر ابلیس. افتادم زمین روی به زد، لگدی زانوانم به پشت از کسی نشدم،

 :گفت کرد، نگاه چشمانم در و شد خم کمی کرد، بلند را سرم و گرفت امچانه زیر

 هاحیوان این مثل هم تو شد تمام کارم که بعد دارم، احتیاج بهت فعال که حیف-

 .کنیمی سجده من به و میدی دست از رو عقلت

 شدم، بلند و گذاشتم زانوانم روی را دستم. بازگشت خود صندلی سمت به و خندید

 رفتم ابلیس سمت به. دادمی عذابم بودند فریاد و جیغ حال در که دیوانگان آن صدای

 :گفتم

  .بیاری من سر خواست دلت که بالیی هر نمیدم اجازه من ولی-

 گرفت، قرار فیونا رویمروبه. کردمی درد سرم رفتم، بودم آمده که دری همان سمت به

 کنارش در برد، خود همراه را من و گرفت را دستم کرد،می نگاه مرا کریهی لبخند با

 :گفت که داشتمبرمی قدم

 .کنی پذیرایی ابلیس از بتوانی جشن پایان تا کنی؛ استراحت باید اتاقت، به بریم بیا_
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. بخورد تکان کمی شد باعث هک کشیدم بیرون دستش از محکم را دستم ایستادم،

 را اماشاره انگشت گذاشتم عقب به قدمی بگیرد، را دستم تا کرد تالش دوباره

 :دادم تکان جلویش

 .برسین هدفتون به ذارمنمی من چون شو خیالبی رو داری سر در که خیالی این-

 نداخت،ا موهایم خرمن میان را دستش ایلحظه در رساند، من به را خود آرام قدمی با

 سرم پوست سوزش از چشمانم. شد خم جلو به سرم کشید، جلو سمت به را هاآن

 دنبالش به من و کشیدمی را موهایم. نشود بلند صدایم تا بستم را دهانم شد، بسته

 رها و کشید بیشتر کمی را موهایم بود پایین سرم ایستاد، جایی. شدممی کشیده

 کشیدم، کمرم به را دستم و گرفتم دندان به ار لبم افتادم، زمین به کمر با. کرد

 شدم، بلند زمین از سختی به. کنم جلوه ضعیف جمعیت این جلوی خواستمنمی

 شدم؛ اتاق وارد! قرمز رنگ هم باز. کرد باز را اتاق درب. بودیم ایستاده اتاقی رویروبه

 اقات وسط بودند کشیده مشکی حریر را دورش تا دور که رنگ قرمز گرد تختی

 .بود بلند ایپنجره تخت چپِ سمت کرد،می خودنمایی

. کردم حرکت اتاق پنجره سمت به و دادم ماساژ را سرم زدم، لبخندی خوشحالی با

 اجری بلند دیوار پنجره پشت منظره جای به زدم، کنار را رنگ مشکی ضخیم پرده

 راهی فکر به نجرهپ دیدن با تازه. انداختم خشونت با را پرده! داشت قرار رنگ نارنجی

 لباس برگشتم، عقب به فیونا یخنده صدای با. رفت باد بر هم ان که افتادم، فرار برای

 به که رفتم عقب آنقدر. آمدمی من سمت به و داشت دست به رنگی مشکی حریر

 قرار رویمروبه دقیقا فیونا. نداشت هم شیشه حتی پنجره بود، دارخنده خوردم پنجره

 :گفت و گرفت

 !ببینه لباس این توی رو تو منتظره که هاستماه ابلیس-

 و گذاشت دستم روی را بود زیبا سادگی عین در که را حریر لباس کرد، بلند را دستم

 .شد خارج اتاق از و رفت اتاق در سمت به
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 پایین تا باال از و گرفتم صورتم جلوی کامل را آن انداختم، دستم در لباس به نگاهی

 دیگر و بود شده کار قرمز ساتن از اشیقه دور که بود بلندی لباس. کردم براندازش

 ...حاال اما کردممی تن به حتما بود عشقم برای اگر. نبود لباس در خاصی چیز هیچ

 شد، تقسیم نیم دو به لباس کشیدم، نیرو تمام با و گرفتم دست به را اشیقه دوطرف

 روی را جایش و خورد سر گونه ویر از هایماشک. کردم پرت طرفی به را هرکدام

 فکر خود شوم بخت به دادم، تکیه مانند پنجره دیوار به. کردمی پیدا لباس ییقه

 روی به را سرم. افتاد تنم به لرزی کردم، بغل را زانوهایم نشستم، و خوردم سر. کردم

 یگرد گریه، ساعتی بعد. کردم گریه خرابم حال به بلند صدای با و گذاشتم زانوهایم

 چرخاندم را سرم بود زانوهایم روی سرم که گونه همان. نشد جاری چشمانم از اشکی

 بلند یآیینه به نگاهم. نامنظم و بود کوتاه هایمهق هق خاطر به نفسم. دیگر سمت به

 شدنم، بلند برای کردم گاه تکیه و گذاشتم زمین روی را دستم. ماند خیره اتاق گوشه

 این تمام مانند هم باز دورش قاب که قدی آیینه جلوی .کشیدمی تیر هنوز کمرم

. بود شده پخش چشمم زیر و هایمگونه روی آرایشم تمام ایستادم، بود مشکی عمارت

 شباهت واقعی میشل به اصال که تصویری از را نگاهم ولی خوردم تکانی در صدای با

 :داد قرار مخاطب مرا ایدورگه صدای. برنداشتم نداشت

 !میشل آمدی باالخره-

 داشت قرار رویمروبه که فردی به. عقب به برگشتم بود خودم مخصوص که ارامشی با

 و بینی حالت حتی نداشت، عالئمی هیچ که بود صورتش به نقره،ای نقاب. کردم نگاه

 نزدیک. بود نقاب ان روی چشمانش برای حفره دو فقط نداشت؛ رویش هم را دهان

 رنگ به بلندی پیراهن ابلیس مانند و داشت بلند قدی نخوردم؛ تکانی هیچ من و شد

 مشکی و قرمز جز به مدت همه این از بعد که بود رنگی اولین داشت، تن به ایسورمه

 را نقابش ثانیه از کسری در. گرفت قرار من رویروبه دقیقا. بودم دیده کاخ این در

 :کرد زدن حرف به شروع و برداشت

 راست دست و کنممی خدمت شیطان به جااین هک هاستسال هستم، دنیل من-

 .اوله حرف ابلیس از بعد من حرف. هستم شیطان
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 کنار کمی. نبود شیاطین این مانند بود، آبی چشمانش انداختم؛ نگاهی اشچهره به

 تا. کردم نگاه چشمانش به دوباره تعجب با و کردم نگاه پشتش به سریع و آمدم

 :گفت و ردک ایخنده بپرسم سوالی خواستم

  .نیستم شیطان فرزندان از من زدی، حدس درست-

 :داد ادامه کرد ارام کمی را صدایش

 .اومدم جااین خودم ولی انسانم، تو مثل هم من-

 :گفتم و کردم نگاه آیینه به دوباره رفتم عقب

 فرقی پس کنی،می خدمت بهش که اینه مهم شیطان، یا باشی انسان داره فرقی چه-

 .نیست یطانش و تو بین

 به اشسانتی سه کوتاه موهای از نگاهم. چرخاند خودش سمت مرا و گرفت را دستم

 نظر از را اشمستطیلی صورت اجزای تمام. شد کشیده اشبرجسته و بلند پیشانی

 :گفت اششده کلید هایدندان میان از. افتاد اشکرده گره ابروهای به نگاهم گذراندم،

 .کنی حساب شیاطین این دست مه رو من باشه آخرت بار-

 دستگیره روی را دستش رفت، در سمت به و زد صورت به را نقابش. کرد رها را دستم

 :گفت گذاشت

 هااین دام به بهتره اما کنم؛ کمک بهت خواستم دارم، که هدفی برای اینجام من-

 .شوی گرفتار

 مرا که بودم ناراحت شحرف از. نداد من به حرف اجازه. شد خارج اتاق از و گفت را این

 جز به که این از خوشحال. شد نمایان لبم روی لبخندی ولی کرد، رها خود حال به

 دوباره که بودم فکر در. دارد وجود خون، سرزمین و عمارت این در دیگری انسان من،

 اتاق وارد ابلیس داشتم حتم شد اتاق وارد که سرمایی با. شد بسته و باز اتاق درب

 :کرد پر را اتاق فضای صدایش که نگذشت زمانی. شده

 .عزیزم میشل اومدم-

 در را عصایش. رساند کنارم به را خود ابلیس بود، لرزیدن حال در بدنم تمام برگشتم؛

 نور و شد غیب عصا و شد نمایان سقف در قرمز نور ایلحظه که کرد، پرتاب هوا
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 بشکنی. شدممی کشیده دنبالش به هاشده مسخ مانند گرفت، مرا دست. شد خاموش

 دست دو هر ایستادیم، اتاق وسط. کرد روشن را اتاق تاریک قضای قرمزی نور و زد

 :داد فشار کمی و گرفت سردش دستان در مرا

 عادت جا این به هنوز می،کنم حس اما بشی، من قصر ملکه تو دارم قصد من-

  !نکردی

 رسید، استخوانم مغز تا دستانش سردی کشیدم، بیرون سردش دستان از را دستم

 :گفتم رفتم عقب کمی

 .بشم تو ملکه ندارم ایعالقه هیچ من! بعد چه االن، چه-

. شدم کشیده سمتش به ارادهبی من و گرفت من سمت به را راستش دست خندید،

 هایپرده داد؛ تکان هوا در را دستش آن کرد، بلند زمین روی از ایلحظه برای مرا

 سمت به. بود ایستاده همچنان خودش و گذاشت تخت روی امر. رفت کنار گرد تخت

 :گفت و رفت اتاق درب

 .کنهمی فرق اوضاع نکنی قبول اگه کنی، قبول تا داری زمان هنوز-

 گذاشته تاثیر بدنم بر نیرویش گویی بود؛ حسبی بدنم تمام شدم، بلند تخت روی از

 و اتاق آن از بستم، را چشمانم دادم، تکیه اتاق بسته در به رفتم اتاق بیرون به. بود

 از پایی صدای با. کشیدم عمیقی نفس. بودم ترسیده قبل دقیقه چند عجیب اتفاقای

 من جلوی دنیل هم باز کردم؛ باز را چشمانم و گذاشتم قلبم روی را دستم پریدم، جا

 .دوید عمارت این از دیگری سمت به سرعت به و گرفت را دستم. بود

 پرواز حال در حوالی آن در هاییکالغ فقط نبود، هیچ بیابان جز که رسیدیم جایی به

 .بود قرمز آسمانش و سیاه خاکش بیابان این. بودند

 قرار رویمروبه دنیل. شدمی دیده زرشکی رنگ به اما ابر، هایتکه گویی آسمان در

 :ندادم صحبت اجازه او به من بار این. گرفت

! کنند؟می زندگی من امید به فقط جرج و مادرم هک من چرا انسان، همه این من؟ چرا-

 شود؟ تبدیل پوچ به معادالتم تمام باید چرا اما گذاشتیم، ازدواج قرار ما
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 مرا سکوت در و گذاشت بیابان این در قدمی و کرد قالب پشت به را دستانش دنیل

 :کرد نگاه

 با دنیا رد و پرستیدندمی رو شیطان پدرانت گذشته در چون شدی، اتتخاب تو-

 خود برای را تو داشته پدرانت که عهدی به بنا شیطان االن. بودند بسته عهد شیطان

 .گرفته

 عقب عقب. کردم پاک را هایماشک دست پشت با شد، سرازیر هایماشک و خندیدم

 :زدم داد بلند رفتم

 .نیستم هاان بازیچه من نمیدم، هاان به رو اجازه این من نه-

 هم باز. ندیدم هیچ سیاه بیابان جز رفتممی هرچه. دویدم توان متما با و برگشتم

 روی صورتم و دستانم. افتادم زمین روی بر و کرد گیر پیراهنم به پایم دادم، ادامه

. کردممی گریه بلند و نشستم زمین روی. بود گرفته بدی سوزش و شد کشیده خاک

 :گفتم خود به ریختم، سرم بر و برداشتم مشتی سیاه خاک از

 .نشستی سیاه خاک به میشل سرت بر خاک-

 پر سیاه کویر این تمام در من هایگریه صدای. بروم داشتم قصد هم باز شدم بلند

 نفسم. کردم پاک را هایماشک داشت، قرار من جلوی دنیل شدم بلند وقتی. بود شده

 :شنیدم را صدایش دوباره که بود شده منقطع

 .داری فاصله هافرسنگ زمین از تو چون رسیینم جا هیچ به بری بازم اگه-

. شد محو کامل مانخانه به بازگشت فکر افتادم، زمین روی بر و شد سست پاهایم

 دو روی من رویروبه که دنیل چشمان به را نگاهم و بردم فرو سرد خاک در را دستانم

 :کردم نگاه بود شده خم زانو

 کنم؟ چیکار باید من-

 :گفت و داشت نگه جلویم را دستش

 رو میگم بهت که کارهایی تمام باید برگردی، بتونی شاید تا کنم کمکت خوایمی اگه-

 .بدی انجام
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 این باشد هرچه ". رفتم فرو فکر در و دوختم خاک به و گرفتم چشمانش از را نگاهم

 " .است من جنس از مرد

 هم مرد این آری. کردم خالی زمین روی صورتم جلوی و کردم پر خاک از را مشتم

 بدی نوعش هم به باشد چه هر هستم مطمئن هست، خاک جنس از من مانند

 .هست شیاطین جمع به اعتماد از بهتر حاضر حال در او به اعتماد. کندنمی

 .شدم بلند گذاشتم، دستش در و دادم تکان را دستم

 :گفتم و زدم جانیبی لبخند

 !کنممی اعتماد بهت من قبوله-

 عمارت باالی کردم، نگاه عمارت به. برگشتیم سیاه عمارت سمت به و فشرد را دستم

 .زدمی برق و رعد آن در لحظه، چند هر که داشت قرار سیاه دود از ایهاله آسمان در

 :گفتم دنیل به خطاب

 کنم؟ چیکار بگو االن شدم،نمی قدم هم تو با نبودم مجبور اگر-

 :گفت و اشتگذ صورتش روی را نقابش ایستاد، عمارت جلوی

 فردا همین نکن فکر مجبوری،. نباش میلش مخالف زیاد و کن مدارا ابلیس با فعال-

 نتونی هم شاید بمانی، شوی مجبور سال چند شاید سال، یک شاید گردی،برمی

  .برگردی

 دنیل به را خود ترسیده. شنیدیم را نفر چند صحبت صدای که شدیم عمارت وارد

 العملشعکس متوجه نقاب وجود خاطر به که انداخت نگاهی من به کردم، نزدیک

 و کشید دیوار روی را دستش. رفتم کنارش هم من کشاند، دیوار کنار را خود. نشدم

 بودم ایستاده چنان هم. شد نمایان تاریک راهرویی رفت، داخل به آجرها از قسمتی

 از دستم که بود؛ افتاده زمین روی اشسایه و شدمی نزدیک ما به صدا صاحب که

 به شروع چراغی هیچ بدون. شدم تاریک راهروی آن وارد و شد کشیده چپ سمت

 .کردیم عجیب و دراز راهروی آن در زدن قدم

 :گفتم و فرستادم بیرون را امشده حبس نفس

 شدیم؟می رد جاهمون از خوب اومدیم، جااین چرا-
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 بود چه نگاهش در دانممین. کرد نگاه چشمانم به و برداشت را نقابش دوباره ایستاد

 چپش گوش کنار خالکوبی به را نگاهم! نشست سردی عرق کمرم یتیغه روی بر که

 :گفت و کرد حرکت من از جلوتر دست به نقاب که دوختم، بود کوچکی اژدهای که

 که هایینقشه زمان دیدنت،می اگه. نداری رو عمارت از خروج اجازه تو که این برای-

 .دادندمی تغییر امشب همین به دیگه ماه چند از رو کشیدن تو برای

 صدای با. داد ادامه راهش به دوباره و کرد نگاه مرا و ایستاد لحظهای هم او ایستادم،

 :پرسیدم رفته تحلیل

 بیاد؟ سرم بالیی چه قراره مگه-

 کردم،نمی درک را خود حال. دادم ادامه راهم به شد،می کشیده زمین به که پاهایی با

 :شنیدم را صدایش که بودم خود نیاکان نفرین حال در

 کنی تالش باید فقط کنه،نمی دوا ازت دردی بیارن سرت قراره که بالیی شنیدن-

 .بگیری رو کار این جلوی

 روی لحظه هر امروز دیدند؛می همه بار یک سالی شاید که هاییاشک ریختن

 :گفتم خود به امآر. گرفتمنمی را جلویش من و بود جاری هایمگونه

 شده تایین قبل از یبرنامه این یبقیه جلوی بتونم که بود خودم دست اومدنم مگه-

 !بگیرم رو

 آستین. داد تکان صورتم جلوی و گرفت را چپم دست رسیدم، او به من و ایستاد

 فشار کمی و گذاشت شاهرگم روی مچ، روی را دستش رفت، باال مچ روی از بلندم

 هیچ بدون زده، شوک. شد ظاهر دستم روی نورانی پر پنج ایستاره عدب ایلحظه داد؛

 :گفت و داد تکان را دستم دوباره که کردم نگاه نماد آن به و ایستادم العملیعکس

 هم نماد این بودی، شده انتخاب امروز برای قبل هایسال از تو بینی؟می رو نماد این-

 .نکن فکر گذشته به اینقدر پس طانه،شی به پدرانت طرف از تو دادن هدیه نشانه

 :گفت و داد ادامه راهش به. شد محو نماد و گذاشت من مچ روی را دستش دوباره

  .برگردی بتونی تا بزنی رو جورج قید باید بگم بهت فقط-

 :گفتم جوابش در. دیدمنمی چیز هیچ تاریکی جز کردم، نگاه روروبه به
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 بود قرار و هستیم هم عاشق ساله چند ما چون شه،نمی اصال بزنم رو قیدش که این-

  .کنیم ازدواج دسامبر

 رنگی قرمز نور دستش زیر از کشید، دیوار روی را دستش دوباره و ایستاد دیوار کنار

 به اول در مانند آجرها. شد محو نور برداشت دیوار روی از را دستش وقتی شد، دیده

 سر با و رفت کنار ورودی جلوی از لدنی. شد کشیده چپ سمت به بعد و آمد ما سمت

 :گفت آرومی صدای با کرد، اشاره من به

 .بزن خواب به رو خودت نرسیده ابلیس تا برو، بیا-

 در من نگاه دنیل، سمت برگشتم. شدم اتاق وارد و دادم تکان پایین به را سرم

 و نشاند رنگش ایقهوه باریک هایب**ل بر لبخندی ماند، خیره درشتش چشمان

 :گفت

 .نشو خیره ابلیس چشمای به کن، کم نگاهت گستاخی از. باش خودت مراقب-

 .شد غیب راهرو تاریکی در کوتاه ایلحظه در چشمانم مقابل

 امتوجه اتاق، کنار بزرگی کمد. بود خاکی لباسم رفتم، اتاق به آشفته و خسته تنی با

 داخل. کردم باز را رنگش سیاه درب و رفتم سمتش به آروم هاییقدم با کرد، جلب را

 که بود زرشکی متضاد، رنگ تنها. قرمز و سیاه مخمل جنس از و بلند هاییلباس کمد

 از و کشیدم هالباس تک تک روی را دستم. کردمی خودنمایی میانشان فقط چندتا

 نوار اشیقه دور و داشت کوتاهی هایآستین که بلندی مشکی پیراهن میانشان

 باز نیمه چشمانی با لباس، کردن عوض از بعد. برداشتم را بود هشد کار رنگی زرشکی

 تخت روی را خودم کشیدم، تخت تیره یملحفه روی را دستم. نشستم تخت روی

 .انداختم

 خوابم از بعد هایاتفاق از نبرد؛ خوابم تا بودم داشته نگه باز زور به را هایمچشم

 .ترسیدممی

 سریع دیدم، سرم باالی را فیونا. کردم باز را یمهاپلک بلندم، موهای نوازش حس با

 تخت از خواستم و برداشتم بود رویم که رنگی قرمز یملحفه زیر از را پاهایم. نشستم
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 دوبار تخت که افتادم؛ تخت روی کمر با و کشید را دستم سریع فیونا که شوم بلند

 :گفت گرفت را دستم فیونا. رفت باال پایین

 زمین از متر سه االن تخت بدی، خودت دست کار بیفتی دبو نزدیک جان دختر-

 !داره فاصله

 تخت لبه نداشتم، بهش حسی هیچ نفرت جز که موجودی آن به کردن نگاه بدون باز

 میان را تخت ملحفه. ترسیدممی ارتفاع از همیشه. کردم نگاه پایین به و نشستم

 :گفتم! داشتم نگه خود مشت

  آخه؟ کردی شروع که ایمسخره کار چه ینا جاش، سر برگردون رو تخت-

 را دستم خورد، شدیدی تکان تخت. زد کف و کوبید هم به را دستانش جفت و خندید

 همین گذشت با نبود، خودم دست کارهایم. کشیدم خفیفی جیغ و کوبیدم تخت روی

 زمان هم ابلیس. گرفت قرار زمین روی تخت. بود شده وارد فشار اعصابم به روز یک

 و بود گذاشته دستانش روی نیز را اشچانه و بود عصا روی دستش دو. شد اتاق ردوا

 من چشمان در هم او کردم، نگاه چشمانش به اخم با ایلحظه. کردمی نگاه من به

 آن مسخ گویی. بروم سمتش به که کرد اشاره من به حرفی هیچبی. بود خیره

. رفتم سمتش به آرام هاییقدم با. بودم شده بود، قبل از قرمزتر حال که چشمانی

 از را نگاهم گرفتم دست در را دستش نشستم؛ زانو روی کرد دراز سمتم به را دستش

 به چنان هم داد، قرار هایمب**ل جلوی را دستش. بگیرم توانستمنمی هایشچشم

 از را نگاهم دیوار، به اتاق درب شدن کوبیده صدای با که بودم خیره هایشچشم

 از بالفاصله. کردم نگاه داشتم قرار لحظه آن در که موقعیتی به. گرفتم بلیسا چشمان

 صدای با دنیل که شدم خیره دستانم به گرفتم فاصله ابلیس از اخم با و شدم بلند جا

 :زد صدا را ابلیس بلند

 سالن در بردگانت از ایدسته که خیز پا به تاریکی و آتش یفرمانده بزرگ، ابلیس-

 .هستند جاآن کردن نابود حال در و شدند جمع

 و رفت دنیل سمت به و کوبید زمین به را عصایش و برخاست خود جای از ابلیس

 :گفت
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 !دادی بد خبر موقع بد چه اومدی، موقع بد چه! عزیز دنیل-

 فیونا. آمدند من سمت به. کرد ترنزدیک خود به را او و انداخت دنیل گردن بر دست

 .رفت تاقا درب سمت به شد بلند

 نفر دو آن به توجهبی. بود گرفته نشانه را من که کردم، حس نقاب زیر از را دنیل نگاه

 :آمد حرف به دوباره ابلیس که نشستم آن روی و رفتم تخت سمت به

 !کردی خراب رو من اولیه مراسم و اومدی دنیل-

 :گفت و کرد باز را دستانش و چرخاند اتاق در را نگاهش و ایستاد دنیل

 دهید؟ انجام را باشکوهی ان به مراسم داشتین قصد اتاق این تو-

 را کاخ این تمام حال که خونی هایرگه. گرفت قرار رویمروبه و آمد من سمت به دنیل

 .دیدم چشمانش در گرفته؛ فرا

 :برگشت ثانیه از کسری در

 یست؟ن طور این خودت نظر به! خلوته جای از زیباتر عام در ابلیس دست بوسیدن-

 ابلیس که ،کرد تعظیم او به دنیل. آمد ما سمت به و کوبید هم به را دستانش ابلیس

 :گفت و گذاشت دنیل شانه روی را دستش

 من ناراحتی باعث که هانان حیف این مجازات دادی، که عالی پیشنهاد این خاطر به-

 بیشتر غذا تا ببر سر رو هااین ناهار، مراسم از بعد ظهر. سپارممی خودت به رو شدند

 .بده مزه بهم

 :گفت و رفت اتاق درب سمت به دنیل

 .آتش ارباب چشم روی به-

 رنگم ایقهوه بلند موهای روی را دستش نشست، کنارم ابلیس. شد خارج اتاق از

 :گفت و کشید

 همین نداشتم کاری اگه. بدم سامان و سر کاخ مخالفای این کار به باید که حیف-

 .کردیممی اجرا رو سممرا اولین امروز
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 خواستنمی دلم. کنم خالص شیطان آن چنگال از را خود موهای تا دادم تکان را سرم

 برایشان جورج که موهایی لمس به برسد چه کند، اشاره من به دور از حتی دستش

 .دادمی جان

 آن و گرفت هالباس کمد سمت به را عصایش ایستاد، من رویروبه و شد بلند ابلیس

 هوا در کوتاه قرمز لباس یک لباس، همه آن میان از و شد باز کمد درب داد؛ تکان را

 من زانوان روی. داد حرکت من سمت به را لباس آن عصایش حرکت با آرام! ماند معلق

 :گفت شدنش خارج از قبل. رفت اتاق در سمت به خودش و داد قرار

 به پا باید امروز و داریم ریخوا خون مراسم چون کن، تنت ناهار برای رو لباس این-

 .بری پیش من پای

 :گفت و انداخت نگاهی من به رخ نیم از

 !ابلیس یملکه-

 نگه چشمانم جلوی اول را لباس. شد خارج اتاق از خندید، بلند و کرد باز را درب

 لباس. بود پفی دامنش کمی که بود روشن قرمز رنگ به کردم؛ نگاهش دقیق و داشتم

 بود، اتاق گوشه یشده مچاله لباس به نگاهم. کردم پرت ایگوشه در و کردم مچاله را

 :گفت سرم پشت از صدایی که ریختممی اشک

 !میده دستت کار نشو، خیره ابلیس چشمای تو نگفتم مگه-

 بستم، را چشمانم. گذاشتم قلبم روی را دستم پیچید، خلوتم در که صدایی شنیدن با

 .کشیدم بلندی جیغ

 :گفت گوشم کنار آرام و گرفت قرار انمده روی دستی

 .دنیلم نکش جیغ-

 من صورت کنار نقابی هیچ بدون که صورتش به کردم، باز را چشمانم حرفش این با

 تنها. کشیدم عمیقی نفس و بود صورتم کنار عقابیش بینی. کردم نگاه داشت قرار

 دستش یرو را دستم. هست دنیل همین داشتم، آرامش ایلحظه کنارش که فردی

 رویروبه و شد بلند کنارم از. بردارد را دستش کردم مجبورش فشار کمی با و گذاشتم
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 در و کرد قالب پشتش را دستانش. بود پیدا اشچهره در عصبانیت هنوز. ایستاد من

 :گفت. زدمی قدم اتاق

 نشو؟ خیره چشمانش در و بیا کنار ابلیس با نگفتم مگه-

 :گفتم کردم مشت را دستانم. ادمایست او رویروبه شدم، بلند

 شدی؟ اتاق وارد چطور دوباره نشدی؟ خارج اتاق از مگه-

 :گفت و خندید

 .راحتی همین به کردم، اتاق وارد رو تو که قبل دفعه مثل-

 خیالم. بود باز جا همان. کردم نگاه شد، باز مخفی درب شب آن که اتاق از ایگوشه به

 .نیست شیاطین از اصال او است، درست حدسم که شد راهت

. دوختم آمدمی من سمت به و بود گرفته دست را شده مچاله لباس که او به را نگاهم

 :گفت نیشخند با و داد تکانی را لباس

 !کردی برخورد جور این کرده انتخاب برات که لباسی با بدونه ابلیس اگه-

 دو صدای دوباره که. ندیدم براقش هایگوی آن در حسی هیچ شد، خیره چشمانم در

 :داد نوازش را هایمگوش اشرگه

 .کنی صحبت نتونی تا کنه نصف وسط از رو زبانت که، اینه مجازاتت کمترین-

 :گفتم کرد نگاه من به دوباره و انداخت تخت روی را لباس و خندید

  .خورمنمی خون باهاش من-

 :گفت و ایستاد من سانتی یک در

 من نمیاد، سرت بالیی هیچ نباش نگران. بخوری هم باز مجبوری پس خوردی، بار یک-

 .بیارم چی برات دونممی

 :گفتم و نشستم تخت روی

 .نکنم رو کار این ولی بمیرم حاضرم من-

 :گفت نشاند تخت روی به زور به مرا و گرفت را دستم

 هابرده مثل نمیای کنار باهاشون ببینند اگر کشن،نمی رو تو هرگز جااین نشو، احمق-

 .بمیری تجاوز هزاران از بعد شاید تا کنی تالش بار هزار روزی باید
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 :گفت و بشینم کرد وادارم گذاشت، من شانه روی را هایشدست هم باز که شدم بلند

 هرچی. کن شرکت امروز مراسم در احساسی هیچ بدون و کن تنت رو لباس این-

 و نجنگی اگر اینجا. بریب قاضی به رو شکایتت که نیست زمین جااین. کن گوش گفتن

 .برندمی لذت تو از و کنندمی آماده مراسمشان برای رو تو نشی برنده

 .شد خارج مخفی درب از و زد صورت به را نقابش

 و کردم نگاه خود به آیینه در و نشستم صندلی روی بر کردم، تن به انزجار با را لباس

. شوند شانه تا کشیدم موهایم هب را بود شده درست انسان هایناخن از که ایشانه

 سرم پشت به و بافتم طرف دو را موهایم. نداشت وجود حمام نام به چیزی جااین

 همان هایمکفش داشت، بلندی آستین و بود زانوانم روی تا لباس کردم، سنجاق

 مداوم هایگریه خاطر به هم صورتم. کنم عوض نداشتم تصمیم بود، هازرشکی

 بود انداخته خط چشم زیر ریمل سیاهی روی که اشکی رد. بود فکثی و سیاه همچنان

 وارد فیونا. شد باز در و نگفتم هیچ که درآمد صدا به اتاق درب. کردم پاک دست با را

 :گفت شد اتاق

 مراسم سالن به همراهیت برای رو من که هستی عزیز ابلیس برای چقدر ببین-

 :گفت و ریزتر را ریزش چشمان رفتم سمتش به و شدم بلند. عزیزم میشل فرستاده،

  بشی؟ سالن وارد خوایمی قیافه این با! دختر نکردی تمیز رو صورتت چرا-

 باعث دستش سرمای. کشید صورتم به شد ظاهر دستش در دستمالی و زد بشکنی

 به و کرد پرتاپ هوا در را دستمال کارش از بعد. شود مور مور صورتم پوست تا شد

 .داشتمبرمی قدم کنارش حرفبی هم من رفت، بیرون

 میز که رسیدیم سالنی به. نکرد جلب را امتوجه جدیدی چیز هیچ راهروها، همان باز

 ابلیس. بود ور شعله بزرگی آتش میز روی و داشت قرار جاان در اینفره دوازده بزرگ

 .خندیدمی بلند و کشیدمی سر را جامی و بود نشسته میز راس در

 سمت به سست هاییقدم با. داد هل جلو به مرا و گذاشت پشتم را دستش فیونا

 سر بر استوار همچنان من گذاشت، احترام ابلیس به شد خم کمی فیونا. رفتم ابلیس

 :گفت و زد دست ابلیس که بودم ایستاده جایم
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  !میشل میده دستت کار گستاخی این-

 :گفت و کرد اشاره خود راست سمت صندلی به

  !ناهار برای گذاشتی نتظرمم زیاد بشین،-

 بشقابی. نشستم بود گفته که بلندی صندلی روی و رفتم میز سمت به آرام آرام

 مکعبی گوشت هایتکه و داشت قرار قرمز مایعی داخلش که گرفت قرار جلویم

 را قاشق نداشت، مطبوعی بوی کردم بو را غذا اول. گرفتم دست به را قاشق کوچک،

 :گفتم و گذاشتم بشقاب کنار

  !ندارم میل-

 :گفت خنده با و کرد نگاهم ابلیس

 .گواراست بخور خودش، خون و آب در است؛ دیروز قربانی همان گوشت بخور-

 لحظه همان در و کردم حس دهانم در را تلخ مایعی هجوم. بود دادن پیچ حال در دلم

 .آوردم باال میز روی

 :گفت و کشید هم در را هایشاخم ابلیس

 .شدم سیر منم ارک این با-

 بلندم کرد وارد بازویم به که فشاری با و گرفت مرا دست شد بلند صندلی روی از

 :گفت. شدم

 برای زده لک دلم که برسیم نوش و عیش مراسم به شو بلند پس نخوردیم که غذا-

 !گذرونی خوش

 :گفت که داشتمبرمی قدم کنارش

 بیای؟ راه نداری حال-

 را نگاهم« .نشو خیره ابلیس چشمان به» شد اکو سرم رد دنیل حرف که کردم نگاهش

 حال در و شدم معلق آسمان و زمین بین کردم حس ایلحظه که گرفتم، چشمانش از

 .هستم حرکت

 به کرد، نگاهم ابلیس. زدم چنگ بود کنارم که چیزی تنها به و کشیدم خفیفی جیغ

 تختی کنار. بودم زده چنگ را ابلیس رنگ سیاه شنل رحمانهبی که کردم نگاه دستانم
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 را عصایش ابلیس. نشستم تخت روی و تکاندم را لباسم. آمدیم فرود آهنی و بزرگ

 نشسته رویش برده تعدادی که سکویی و کرد باز دهان رویمان به رو زمین داد، تکان

 هاآن کنار فردی. آمدند بیرون زمین داخل از بودند کشیده زنجیر به را هاان و بودند

  .داشت دست به خنجری و بود صورتش به رنگی قرمز نقاب که گرفت قرار

 :گفت و کوبید هم به را هایشدست ابلیس

 رو خواری خون مراسم این وقته خیلی شده، تمام طاقتم من کن شروع! عزیز دنیل-

 .نداشتم

 این به سالن در کس هیچ بود، نشسته تخت روی ما کنار که فیونا و ابلیس و من جز به

 .نبود یبزرگ

 :گفت و کرد خم سر دنیل

 !ارباب کنید انتخاب خودتون-

 :گفت کرد نگاه خواهرش به ابلیس

 !عزیزم خواهر اول همیشه مثل-

 :گفت و کوبید بهم را هایشدست فیونا

 .عزیز بردار ممنون-

 :گفت دنیل به رو و

 .بزن رو آنجلیوس گردن-

 خنجر که دستی شید،ک عقب و گرفت دست در را هیکل قوی مردی موهای دنیل

 را مرد سر بالفاصله. کرد جدا تن از را سرش گردنش، به ایضربه با. برد عقب را داشت

 قرار فیونا مقابل را سینی و آمد ما سمت به دست به سینی و داد قرار بزرگی سینی در

 :گفت و داد

 .من سرور کنید میل-

 به شده شوکه! کنم نگاه عدب اتفاقای به یا کنم، هضم اول را دنیل کار دانستمنمی

 را بود سرازیر هایشرگ از که خونی و داشت دست را آنجلیوس سر که فیونایی
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 و کرد نگاه من به ایلحظه کردم، نگاه دنیل به و کرد یخ تنم تمام! کردم نگاه خوردمی

 :گفت ابلیس به رو بازگشت گناهبی برده سه آن سمت به

 .شماست نوبت-

 :گفت ابلیس

 .وفادار و عزیز دنیل ببری، سر من برای خودت انتخاب به دفعه این خواممی من-

 همانند و گرفت دست در را دختری بلوند موهای و کرد نگاهی نفر سه آن به دنیل

 خوردن مشغول که این از قبل ابلیس! آورد ابلیس نزد را دختر سر. زد را گردنش قبلی

 :گفت. دادمنمی نشان العمیعکس هیچ که انداخت نگاهی من به شود،

 خودته نوبت حاال! کنی نگاه مراسم به ساکت که بیاد خوشت انقدر کردمنمی فکر-

 .کن انتخاب عزیزم،

 با ابلیس که کردم؛ لرزیدن به شروع و کشیدم خفیفی جیغ شدم، ماجرا متوجه تازه

 :گفت نیل که کرد آرام مرا بشکنی زدن

 اجازه شما اگر نیست، آماده گرم ونخ خوردن برای هنوز کنم فکر بزرگ ابلیس-

 دهم؟ خوردش به فنجان یک قبلی بردگان خون از دهید

 :گفت و کرد نگاه دنیل به بعد و من به ابلیس

 همینه کردنش آماده برای روش بهترین ولی اندازهمی تعویق به رو مراسمم که این با-

 .بده بهش و بیار! قبول میگی، که

 من سمت به دست به جام دنیل. شد بیچاره ردهب آن خون خوردن مشغول خودش

 قرمز مایع آن کرد باز مرا فک زور به. دهم نشان نتوانستم العمیعکس هیچ و آمدمی

 چون نبوده، خون که فهمیدم مایع آن کردن مزه از بعد. ریخت دهانم در را رنگ

 .بود شیرین مقداری

 :گفت که شنیدم را ابلیس صدای

 عکس تا بده خوردش به رو مخلوطش و بریز جام در خون ینا از بیا! نگهدار دست-

 .ببینم العملشو

 : گفت و لرزید دستش دنیل
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 نداره؟ آمادگی ابلیس آخه-

 :گفت دنیل به رو شد، ظاهر دستش در تبری و کرد بلند را دستش ابلیس

 من؟ فرمان از سرپیچی-

 :وگفت فتر ابلیس سمت به دنیل که داشتم، لرز هنوز. کردم نگاه دنیل به

 .امر اطاعت-

 در ارام آمد، من سمت به و ریخت جام در بود ابلیس دست در که گردنی خون از

 .ندیدم را جایی دیگر رفت، باال چشمانم و کردم لرز ایلحظه. ریخت من گلوی

 بلند تخت روی از. نبود کنارم کس هیچ و بودم تخت روی کردم، باز را چشمانم وقتی

 چشمان دور. کردم نگاه امچهره به و ایستادم آیینه رویروبه رفت،می گیج سرم شدم

 درب که زدم جیغ و کوبیدم آیینه به مشت با. بود افتاده قرمز ایهاله رنگم طوسی

 و کرد نگاه تکه هزار آیینه به ایستاد کنارم. آمد اتاق به آرام ابلیس شد، باز اتاق

 :گفت

 .منی عروس که بستی پیمان تو میگم تبریک-

 دستم هایزخم روی بود، بلند و تیز که زبانش با و کرد نزدیک دهانش به را ستمد

 :گفت و زد بشکنی آخر در و خورد رو هاآن خون و کشید

 !رنگه خوش و خوشمزه بسیار تو خون عالی؛-

 بلندم موهای. زدممی جیغ مدام و رفتم عقب به و کشیدم بیرون دستش از را دستم

 آن در که بود اشک ایلحظه خنده؛ ایلحظه چرخیدم،می خودم دور کشیدم،می را

 من گرفت مرا هایکتف دستانش با گرفت، قرار من رویروبه ابلیس. بودند من با لحظه

 زد که فریادی با. شوم رها دستش از تا دادممی تکان را خودم و زدممی جیغ همچنان

 کشیدم جیغ دوباره ایدقیقه از بعد. نکردم نگاه هایشچشم به ولی ایستادم ایلحظه

 یآیینه جان به مشت با و کردم فرار دستش از ابلیس نعره با. گرفتم گاز را دستش و

 سرد آتش جنس از زنجیری و شدم معلق هوا روی ثانیه از کسری در. افتادم تکه هزار

 ابلیس! کردمی درد دستانم. گرفتم قرار تخت گوشه هابرده مانند و شد حلقه دورم به
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 با صورتم به و کشید عقب به رحمانهبی و کرد نوازش را موهایم و نشست کنارم

 :گفت و کرد نگاه کمی یفاصله

 !تو ولی اومدمی خوشم چموش دخترای از همیشه من-

 کنده که کشیدمی را موهایم آنقدر. شد ظاهر کوچکی خنجر دستش در زد، بشکنی

 .کردم حس را موهایم از تار چند شدن

 به من نگاه و بود چشمانم به نگاهش. کشید گردنم نازک پوست روی به را نجرخ تیزیِ

 :گفت. قرمزش کمی و بلند هایدندان

 ...نکن کاری چموشی، زیادی-

 کشید زبانم نوک به خنجر با و درآورد را زبانم و کرد باز مرا فک اجبار به دست با

 :گفت

  .بره یادت از زدن حرف-

 من دور از زنجیر که داد تکان هوا در را دستش. شد بلند ارمکن از و کرد رها را خنجر

 به و بودم خوابیده تخت روی هاساعت. افتادم تخت روی به حسبی من اما. شد باز

 تصمیم. کردم فکر بیفتد؛ اتفاق داشت احتمال و بود افتاده برایم که هاییاتفاق تمام

 بلند. اندیشدبی ایچاره راه برایم او شاید تا بسپارم، دنیل دست به را خودم تا گرفتم

 دستانم جفت کف کردم؛ نگاه را امشده زخم دستان و کردم عوض را لباسم شدم،

. کردم باز بعد و مشت اول را دستانم. بود شده خشک هاان روی خون بود، زخمی

 دوباره عقب، به برگشتم. شنیدم را خودم یناله صدای و شد جمع درد از چشمانم

 صدای که بستم را چشمانم. انداختم تخت روی پشت از را خود نشستم، تخت روی

 این از بعد. کردم نگاه شد اتاق وارد که دنیل به شدم، بلند و شنیدم را اتاق درب

 داشتم قصد بودم، خوشحال دیدنش از. نشاندم لبم به رنگیکم لبخند شوم هایاتفاق

 از نقطه کدام به نگاهش نفهمیدم. ستنش کنارم و آمد که کنم خبر با تصمیمم از را او

 :کرد زدن حرف به شروع که است اتاق

 رو خودش و شده ملحق پرستان شیطان به پدرم فهمیدم که بود سالم دوازده فقط-

 از. رفتم خانه حیاط به. شدم بیدار مادرم جیغ صدای از شب یک. پنهان جنگل، تو
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 روی مادرم رویروبه رفتم ردمنیاو طاقت. شدم داغون وضعیت اون توی مادرم دیدن

 بود جاری گردنش از خونش بود، شده جدا گردن از کمی سرش که او به. نشستم زانو

 کل تو فریادش صدای. کردممی نگاه بود سوختن حال در آتش توی اشبرهنه بدن و

  ...بود پیچیده محل

 و زد لبخندی. کرد نگاه من به و خورد تکانی. نبود خودش حال در کردم، نگاه دنیل به

 :گفت که رفتم دنبالش به و شدم بلند هم من شد، بلند جایش از

 کنم، تعریف تو برای کرد هوس دلم هوابی ولی! دونمنمی کردم تعریف برات چرا اصال-

  !چیه موندن اینجا از نیتم واقعا من که بدونی تا

 دستم دنیل که دمکر نگاه دستم به دوباره گرفت، درد دستم که دادم ماساژ رو موهام

 :گفتم. کرد نگاه و گرفت را

 چون. نیستم بیفته برام قراره که اتفاقایی نگران دیگه گرفتم، رو خودم تصمیم من-

 .میشی موفق حتما رفتی جلو برنامه با جااین ساله چند تو وقتی دونممی

 :گفت و کشید دستم روی را دستش. بود خیره من دستان به چنان هم دنیل

 .دادم انجام رو کارا این اول روزهای هم من-

 بیرون از که بردگان جیغ صدای با. کشیدم بیرون دستش از را دستم حرفش این با

 اتاق جلوی خون. رفتیم بیرون در از و دویدیم اتاق درب سمت به دو هر آمدمی اتاق

 با روراه تمام. داشتمبرمی قدم و گذاشتم زمین روی را پاهایم انزجار با بود، ریخته

 کرد نگاهم لبخند با دنیل. کردم نگاه زمین به بعد و دنیل به تعجب با بود، پرشده خون

 :گفت و

 .هست کاخ در پاشی خون روز امروز-

 :پرسیدم و ایستادم دنیل رویروبه

 !آخه؟ رسمیه چه دیگه این-

 :گفت و زد صورتش به را نقابش دنیل
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 بعد کنن،می خونی رو کاخ یهمه نشونخو با و برندمی سر رو نفر سی حدود ماه هر-

 خودشون چشمای با رو بارون تا باشند کاخ بیرون ساعت یک برای همه دارن اجازه

 .ببیند

 :گفت که دادم ادامه دنیل کنار راهم به و دادم تکان را سرم

 .کنیمی گذاری تاج کاخ ملکه عنوان به تو امروز، مراسم آخر ولی-

 :گفتم و انداختم باال را هایمشانه. کرد نگاه من به و ایستاد دنیل

 .نیست مهم برام دیگه گفتم که من باشه، خب-

 :گفت و کردیم حرکت کاخ ورودی درب سمت به و گرفت را دستم زد، نیشخندی

  نیست؟ مهم شدن خواب هم ابلیس با حتی-

 که زمانی بود، شده عادی برایم روزها این چشمانم در اشک جوشیدن. ایستادم

 را هایماشک دست پشت با. ندارد معنایی غرور و اشک نباشد یکی من با شتسرنو

 :گفتم و کردم پاک

 ...خوردم خون وقتی من-

 :دادم ادامه شدم، خیره چشمانش در و کردم اشاره چشمام به

 بیفته، اتفاقی چه نیست مهم برام دیگه دیدم، چشمام دور رو قرمز خط این وقتی-

 .چیه نیدومی خودت که هدفمه مهم

 :گفت و زد دست برایم

 ادم همیشه. شهمی بیشتر طاقتت جوریاین خوبه خوب، دختر شدی عاقل باالخره نه-

 .باش مطمئن جااین چه دنیا چه نیست، سختی تو

. کردم نگاه بیرون به بود، باز کاخ بزرگ درب. دادیم ادامه راهمان به حرفبی هم، با

 جیغ و کردندمی نگاه سرشان باال به و سیاه خاک روی بودند نشسته بردگان تمام

 بود شده خونی لباس کردم؛ نگاه شد، کشیده پاهایم مچ به بلندم دامن پایین. زدندمی

 را دامن یگوشه. بودند شده خونی هم هاآن پاهایم، به دامن شدن کشیده خاطر به که

 که رفتم ابلیس کنار. گذاشتم قدم سیاه گورستان آن خاک روی آرام و گرفتم دست با
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 گرفت دست در را عصایش ابلیس. کردند نگاه او به شدند، ساکت همه زدنش کف با

 .کشاند خود کنار مرا

 :گفت فریاد با بردگانش به رو. بود دستش در کوچک هایاستخوان از تاجی

 .میدم نشان شما به رو ابلیس ملکه امروز. فرارسید موعود روز ها،سال از بعد باالخره-

 :گفت و کرد اشاره من به دستش با

 آمده اصلی مراسم برای رو خودتون باید شما و بنددمی پیمان آتش و خون با امروز-

 .کنید

 دادند، تکان هوا در را دستانشان و زدند جیغ بردگانش دوباره ابلیس، سخنرانی از بعد

 کنارم فیونا. من به ابلیس و کردممی نگاه هاآن به من. کردندمی طلب را چیزی گویی

 سمت که دنیل، سمت را رویش ابلیس. داد خواهرش دست به را تاج ابلیس و ایستاد

 :گفت! برگرداند داشت قرار راستش

 تا کن وادارش بیا بذاره، احترام من به باید نگرفته یاد هنوز دختر این! عزیزم دنیل -

 .نکرده عصبی منو

 و گذاشت من یشانه بر را شهایدست و رفت من پشت به گفت، کوتاهی چشم دنیل

 به شروع همه. گذاشت من سر بر را تاج فیونا لحظه همان در. کرد تعظیم به وادار مرا

 به و زد عجیبی برق و رعد آسمان من، سر بر تاج گذاشتن از بعد کردند، زدن دست

 کردم، نگاه تیره آسمان به! بیفتد نبود قرار جالبی اتفاقات گویی. درامد سیاه رنگ

 سمت به آسمان از کوچکی گردباد که گرفت، آسمان سمت به را عصایش لیساب

 ابلیس یقهقه صدای که شد پرتاپ آسمان به عصا ان از قرمزی نور و آمد عصایش

 :گفت بردگانش به رو فریاد با. شد بلند

  .شدن پاک و گرفتن دوش برای بشین آماده-

 بعد کشید، من یگونه روی و ورددرآ را درازش زبان آمد من سمت به. خندید دوباره

 کشیدم؛ امگونه روی را دستم. کرد سوختن به شروع من چپ سمت یگونه کار این از

 :شنیدم را نحسش صدای که شد، چندشم مایعی بودن لزج حس از
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 من به اگر تا گذاشتم بدنت توی رو کوچک موجود این. توهست برای من، نشانه این-

 .کنه منصرفت حشره همین داشتی منو از نافرمانی قصد اگر یا کنی نت*یا**خ

 :زد فریاد آسمان به رو و برگشت

 .دیوانگان این سر بر ببار ارزشت با خونه ببار،-

 گوشم کنار آرام که چیست، حشره از منظورش نفهمیدم. سوخت می همچنان امگونه

 :گفت

 حشره این چون. بمیری تا خورهمی رو خونت کنی خطا اگه بدون فقط نکن، فکر زیاد-

 .کنهمی زندگی داره قلبت کنار دقیقا االن انسانه، خون عاشق داشتنی دوست

 کنارش و خندیدم رویش به عصبانیت جای به کردم، نگاه رحمبی موجود آن به

 :گفتم و ایستادم

 .بزرگ ابلیس کنمنمی نت*یا**خ بهت وقت هیچ من-

 جلب برای را کار این بودم مجبور ولی خورد،می بهم موجودات این از حالم که این با

 چشمانش به اما. زدم لبخندی و گذاشتم صورتش روی را دستم. دهم انجام رضایتش

 که بردگانی به. کرد باریدن به شروع خون از بارانی. کردم نگاه کوتاهی یلحظه فقط

 نگاه کردند،می پاره خود تن در را شانهایلباس و بودند زدن جیغ حال در کدام هر

 تکان زمین در را پایشان و دست و کشیدند دراز زمین روی برهنه هاآن یهمه. کردم

 .کنندمی تمیز خاک در را خودشان که هاسگ مانند دادند،می

 :گفتم ابلیس به رو. دوختم بود انداخته پایین را سرش که دنیلی به را نگاهم

 .نیست جالب برام راسمم این برگردم، کاخ به فیونا همراه بدین اجازه اگه-

 :گفت کوبید هم به را هایشدست فیونا

 !شورندمی رو خودشون قشنگ چقدر ببین میشه؟ مگه! آخه چطور-

 :گفت که دوختم ابلیس به را نگاهم انزجار با

 تو. شب مراسم برای کن اشآماده. کن همراهی بارگاه تا رو من ملکه عزیزم، دنیل-

  .بدی توضیح بهش رو چیز همه مسئولی
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 دست و آمد من سمت به. گفت چشمی و کرد متمایل پایین به کمی را سرش دنیل

 :گفت و کرد دراز من سمت به را راستش

 دهد؟می من به همراهی اجازه آتش یملکه-

 لبخندی و گذاشتم دستش در را دستم. شد خیره چشمانم به و آورد باال را سرش

 زده کاخ سوی به پل مانند راهی سریع ویمانرروبه. رفتیم کاخ سمت به هم کنار زدم،

 :گفت من به خنده با ابلیس! کردم نگاه عقب به. شد

 .نکنن پاره رو تو لباس هادیوونه این تا شو، رد پل روی از عزیز، میشل-

 که ارام صدای با دنیل گذاشتم؛ پل روی به احتیاط با را پاهایم و دادم تکان را سرم

 :گفت شنیدممی من فقط

 .نه یا داریم رابطه هم با ما ببینه خوادمی ست،حیله کاراش این مامت-

 :گفتم ارام هم من و خندیدم

  !باشه شکلی این بودم نکرده فکر حاال تا ابلیس، این گرهحیله چقدر-

 :پرسیدم شدیم رد رفتمی اتاقم به که راهرویی از و رسیدیم کاخ به

 که؟ شدیم رد اتاقم از! دنیل-

 :گفت کرد نگاه بهم برگشت من سمت به

 .یکیه ابلیس با اتاقت بعد به این از-

 راهم به و نیاوردم خود روی به اما نشست؛ سرد عرق کمرم یتیغه روی بر کردم حس

 تمام باید فعال باشم خود فکر به نباید دیگر بودم، گرفته را تصمیمم من. دادم ادامه

 جز نبود، اتاقی هیچ آن در که اهروییر مقابل دنیل. کنم متمرکز امنقشه به را ذهنم

 دنیل. داشت قرار کردمی خودنمایی راهرو انتهای که مشکی رنگ به بزرگی درب

 و سست هاییقدم با من. افتاد راه به من از جلوتر و کرد قالب پشت به را دستانش

 انگیزتر خوف را فضا آتش، مشعل کمی تعداد با که سیاهی و تاریک راهروی وارد آرام

 جای به بود، متر سه شاید که سیاهی بلند درب شدم؛ خیره روروبه به. شدم بود کرده

 انگشتانش حتما گرفتمی دست در را آن هرکس که داشت قرار خنجر دو دستگیره

 خنجر سمت به و بود گرفته دست در مشعلی که کردم نگاه دنیل به. دادمی دست از را
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 به بعد و رفت باال به درب که گرفت خنجر به را آتش هایشعله. رفت راست سمت

 زمین زیر سمت به تاریک ایپله راه درب پشت. گرفت قرار زمین روی افقی صورت

 .بود

 هاییقدم با هم من. رفت پایین به هم باز و کرد قالب پشت به را هایشدست دنیل

 بزرگی سالن به رفتیم پایین را هاپله. افتادم راه او پشت لرزان زانوانی و سست

 قرار شیشه جنس از اما کوزه شکل به بزرگی هایجام اشگوشه هر که رسیدیم،

 در را خون و رسید می سقف تا اشفواره خون، از بود بزرگی حوض اتاق وسط. داشت

 اتش مشعل و استخوان و خنجر از لوستری کردم، نگاه سقف به. کردمی پخش سقف

 دیگری از پس یکی قرمز، و سیاه رنگ به ایپنجره هیچ بدون دیوارها. بود آویزان

 موجود دو که زد کف دنیل. نبود هیچ دیگر مبل یک جز به سالن در. بودند شده رنگ

 قدی. آمادند ما سمت به و دویدند رنگ سیاه ایگوشه از شیطان نه بودند انسان نه که

 دمانن هم هایشان،دست.نبود فیل خرطوم به شباهتبی که بلند بینی و کوتاه

. بود هابچه جغجغه مانند صدایشان اما کردن صحبت به شروع. داشت سم چهارپایان

 به استخوانی و کشید هاآن سر روی دستی دنیل که گرفتم فاصله هاان از اکراه با

 :گفت و کرد نگاه مرا. داد هاآن

 .هستن شیطان ملیجک تا دو این-

 :گفتم و دادم چین امبینی به

 گذاشته؟ خودش برای هم ملیجکا این که! هدار برده کم ابلیس-

 :کشید دیوار به دستی. رفت اتاق دیگر سمت به. زد بلندی یقهقه دنیل

 ...بعد به این از یعنی ،هستن تو گزارخدمت اینا-

 :گفت انداخت من به نگاهی

 !ملکه میشی خارج جااین از ندرت به چون بینیمی منو کمتر-

 زمین به سقف از ایشیشه بزرگ وان یک برداشت، واردی روی از را دستش که زمانی

 هاان جلوی استخوان ایتکه دنیل که رفتن وان سمت به زنان جیغ هاملیجک. افتاد

 :گفت و انداخت
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 .هست ملکه مخصوص این نیست، شما برای-

 اینقره رنگ به لباس دست یک و تخت هوا در دستش دادن تکان با و ایستاد من کنار

 :گفتم دنیل به رو. شد ظاهر سالن در بود زیبا واقعا که

 دنیل؟ باشم اتفاقی چه منتظر باید االن-

 : گفت و رفت پله راه سمت به دنیل

 ابلیس فردا تا کن استراحت و بگیر دوش راحت برو نیست، صحبت برای جایی جااین-

 .نمیاد سراغت

 چشمانم جلوی هم باز نبود که بزنم دنیل به حرفی تا برگشتم. رفتم وان سمت به

 .بود شده ناپدید

  .آمدندمی سمت به ارام که کردم، نگاه احمق ملیجک دو ان به

 :گفتم بلند صدای و اخم با

 !هامصرفبی گمشید چشمام جلوی از زودتر هرچی ببینمتون، خوامنمی اصال-

 دور جاآن از دو هر بالفاصله و کردند بلند را صدایشان کمی و کردند نگاه هم به هاآن

 روز چند این از بعد. درآوردم را لباسم. شدند گم اتاق چپ سمت تاریکی در شدند،

 را ساعتی. کشیدم دراز وان درون. دهد کاهش را اضطرابم کمی توانستمی دوش یک

 از. کردم تن به برداشتم بود، آویزان جا همان ایحوله. شدم بلند و گذراندم وان در

 :دمشنی صدایی شدم خارج که وان

 !ملکه باشه رفته در خستگیت امیدوارم-

 شنل شیاطین این از خیلی مانند که دنیلی به نگاهم و برگشتم عقب به بلند جیغ با

 :گفتم و رفتم هالباس کمد سمت به. افتاد داشت، تن به سیاهی

 .میده سکته منو تو هایرفتن و اومدن یهویی این نکنم، سکته اینا دست از اگه-

 :گفت که شنیدم را بلندش یخنده صدای بار اولین برای

 یک مجبورم بیام، پیشت قبلی اطالع با تونمنمی من چون! کنی می عادت نترس،-

 کنم، خطر احساس لحظه هر. نبره من وجود از بویی ابلیس تا بشم، ظاهر دفعه

 .افتهنمی اتفاقی برات نترس تو ولی برم مجبورم
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 :گفت دنیل برگشتم، که زمانی. مپوشید لباس و رفتم پارتیشن پشت به

 ...بچشی رو گرم خون طعم خوانمی دارن، مراسم باز امشب-

 :گفتم. ماند بودم بافتنشان حال در که موهایم الی البه دستانم

 ...دیگه من ولی-

 :گفت و آمد حرفم میان دنیل

 .بشه راحت تو از خیالش ابلیس تا بکنی، رو کار این باید! مجبوری-

 جورجی جااین. کردم رهایش ببندم، را پایینش اینکه بدون و بافتم را یمموها ادامه

 هم آن داشتند قصد یک فقط جااین باشد، من یشده رها موهای عاشق که نبود

  .آتش و انسان نسل از فرزندی با هایم،جنس هم و من نابودی

 :گفتم کشیدم دراز تخت روی. داشتم عجیبی درد سر رفتم، تخت سمت به

 .رمنمی جایی فعال کنم، استراحت خواممی االن نم-

** 
 کردم تعجب باالیش سرعت از دیدم، خود سر باالی را دنیل کردم باز را چشمانم وقتی

 :گفت دنیل. کرد طی لحظه یک در را مسافت این چطور که

 وقت ساعت دو فقط گفته، ابلیس ولی نیست من دست تونی،نمی تو االن که این-

 .باش آماده دیگه ساعت دو تا و کن استراحت کمی پس اری،د شدن اماده

 بیرون از که صدایی با. رفتم عمیقی خواب به فکری هیچ بدون بستم؛ را چشمانم

 .کردم باز را هایمپلک الی آروم میطآمد

  .است افتاده اتفاقی چه و هستم کجا آمد یادم تازه دوختم، اطراف به را نگاهم

 نگاهی اتاق اطراف به. شود دور بدنم از خستگی تا کردم زبا را هایمدست و نشستم

 کردندمی نگاه من به و بودند ایستاده گوشه یک که هاییملیجک به اخم با. انداختم

 .کردم نگاه

 :گفت داد آزار را گوشم که تیزش صدای با هاآن از یکی

 برای ابلیس هدیگ ساعت نیم تا بپوشید؛ لباس بیاید شدنتونه، آماده وقت حاال ملکه-

 .میاد همراهیتون
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 :گفتن و دادم تکان هوا در را دستم

 باشین؟ چشمم جلو خوامنمی نگفتم مگه-

 ارام داشت زنگوله انتهایش که کالهی و تن به زرشکی لباس که ملیجک دو آن از یکی

 شوکه کشیدم، پاهایش به را نگاهم که بود صورتی به رفتنش راه. آمدمی من سمت به

 :زدم داد. کردم بغل را پاهایم و کشیدم عقب به تخت روی را خود شده

 !نیا جلو-

 حالت از داشتم، شک هم ترقبل. کرد حرکت خود هایسم روی به چنان هم و خندید

 که کردم پیدا یقین حاال ولی داشتم؛ شک نبودنش انسان به بود عمودی که چشمانش

 هایمگوش روی را تانمدس و بستم را چشمانم. هست چه برای هم شدنشان غیب

 :زدم فریاد و گذاشتم

 ...نیا جلو گفتم-

 اتاق، به ابلیس و دنیل شدن وارد بعد و اتاق درب شدن کوبیده صدای من؛ فریاد در

 ملیجکی به را خود بود، سخت برایم هم تصورش که سرعتی با دنیل. بود بعدی اتفاق

 کنار تخت روی هم ابلیس و یدکوب دیوار به را ان. رساند بود ایستاده من نزدیک که

 :پرسید خود همیشگی آرامش با. کشیدمی دست عصایش اسکلت به. بود نشسته من

 شده؟ من ملکه ناراحتی باعث که افتاد اتفاقی چه-

 ابلیس به رو. شد اضافه آن به هم دنیل سرعت که بود نرفته اثرش قبل شوک هنوز

 :گفتم

  ...ولی نشو زدیکمن گفتم. میاد بدم هاملیجک این از من-

 :کردم اشاره هاان به دست با

 .اومد من سمت به و خندید-

 :زد فریاد و کوبید زمین بر را عصایش ابلیس

 هان؟! بدین انجام گفت هرچی نگفتم مگه ریختین؟ بهم رو ملکه ارامش کی اجازه به-

 از هم زبانش. بود پازدن و دست حال در دنیل دستان مابین پوش سیاه ملیجک

 :گفت جیغ با بود ایستاده ایگوشه که دیگری. بود آویزان هانشد
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 ...همین کنیم آمادش مراسم برای داشتیم قصد فقط ما-

 دو هر دنیل. شد باز اتاق کف در حفره دو کوبید، زمین به را عصایش دوباره ابلیس

 فریاد ؛.شد بسته حفره و گرفتن قرار حفره در زانو تا. داد قرار هاحفره در را ملیجک

 .رسیدمی گوش به هاان

 :گفت و چرخید هاآن دور به ابلیس

 ؟...میشه بد شما برای بشه ناراحت اگه نکنید، ناراحت منو ملکه بودم گفته-

 دو آن سر باال و اتاق فضای در معلق و بزرگ سنگ دو داد،؛ تکان هوا در را عصایش

 .شد ظاهر زده فلک

 :زدم داد

 .نباشن جااین دیگه بگو فقط کن، ول رو اونا ابلیس-

 :گفت و کشید امبرهنه شانه روی بر را دستش. آمد من سمت به و خندید ابلیس

 من میل خالف که کدوم هر ولی هستن، من هایبچه و نوادگان. زیادن کاخ توی اینا-

 .شوند مجازات باید کنند رفتار

 صدای و افتاد اهملیجک روی به ثانیه از کسری در که کرد، اشاره سنگ دو آن به

 .شد متوقف جیغشان

 قل دامنم روی از چیزی که شدم بلند. شد پخش زمین روی به رنگ سیاه هایتیکه

 با کردم، نگاهش و برداشتم را گرد جسم آن و شدم خم. افتاد زمین روی و خورد

. بود شده پرتاب من سمت به که بود، ملیجک چشم. انداختم زمین روی را آن فریاد

 اتاق در قبل اتفاقات از اثری هیچ و بود تمیز جا همه که کردم، نگاه اتاق به بالفاصله

 اتاق کف در چنان هم حفره دو فقط نبود، هم هاملیجک شده له جسم حتی. نبود

. بوده واقعی اتفاقات تمام که بود تلنگری بود افتاده پایم جلوی که چشمی. بود نمایان

 .کردم پاک دامنم با بود، لزج دستم

 :گفت و کرد دنیل به رو بود نشسته تخت روی بلیسا

 .بیام عزیزم ملکه همراه من تا برو تو عزیز، دنیل-
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 سمت به ابلیس، به کردن نگاه بدون هم من. رفت باال هاپله از و کرد خم سر دنیل

 تمام و تصورم برخالف لباسی. کردم تن به را آن رفتم، بود شده آماده برایم که لباسی

 تا طرفه یک شنلی راست، یشانه از که بود اینقره تماما داشت؛ وجود هک چیزهایی

 راه موقع را پوستم سفیدی که داشت زانو روی تا چاکی شد،می کشیده زمین روی

 واقعا معلوم قرار از. افتادمی راستم یشانه روی بر فقط شنل و کردمی نمایان رفتن

 روی از ابلیس. کردم نگاه بود گشاد مماندا به کمی که لباس آن در. بودم قصر ملکه

 لباس کشید، فقراتم ستون و پهلو روی را سردش دست پشت، از کرد، پرواز تخت

 چشمانش به را نگاهم و ایستادم ابلیس رویروبه کنم، آرایش آنکه!بی. شد بدنم اندازه

 :گفت چپم گوش در صدایی که دوختم

 نشوـ خیره ابلیس چشمان در-

 سمت به هاشده مسخ مانند که افتادم روزی یاد. انداختم پایین به را سرم سریع

 ابلیس که رفتم، هاپله سمت به ابلیس دست فشار با. ببوسم را دستش تا رفتم ابلیس

  .داشتممی بر قدم کنارش صدابی. کردمی همراهی مرا راست سمت در

 آویز حلق سقف از بردگان از تعدادی. رفتیم شوم و سیاه کاخ این از بزرگی سالن به

 شادی هاآن و ریختمی دیگر بردگان سر روی آبشار مانند خون دهانشان، از و بودند

 چه نفهمیدم بود انسان بود، حیوان دانمنمی. شد دوخته روروبه به نگاهم. کردندمی

 از که داشت، سر دو گردن از اما! بود انسان تنه باال و داشت اسب یتنه پایین که بود،

 شوک. داشتند دهان و بینی نصف و چشم یک سرها از هرکدام. بود شده صفن وسط

 :زد صدا بلند ابلیس که کردممی نگاه موجود ان به زده

 ...نذار معطل زیاد رو ملکه و من ادب، عرض برای بیا شامرلو-

 تعظیم آمد، سمتمان به هست شامرلو اسمش فهمیدم حاال که نما انسان حیوان همان

 خورد،می تکان دهانش تیکه دو هر کرد صحبت به شروع وقتی کردم نگاه آن به. کرد

 :گفتم کردم لرزی و شد چندشم صورتش حالت از.هم از جدا اما

 .ببینمت خوامنمی شو دور-
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 و بود ایشیشه که رفتیم تختی سمت به ابلیس همراه. رفت و کرد تعظیم بالفاصله که

 .لرزیدمی زانوانم تم،داش ترس بلندی از من. بود معلق هوا روی

 از. نشستیم معلق تخت روی و رفتم هوا به ابلیس همراه. گرفت را دستم ابلیس

 در که بودند نما حیوان هایانسان و آتش گلوله تعدادی نبود، خبری همیشگی بردگان

 آن هاییملیجک. بودند دستانشان در لیوان رنگ قرمز مایع خوردن و رفتن راه حال

 پهنی شاخ سرشان روی و دم پشتشان در که ایبرهنه زنان د،زدنمی جیغ وسط

 .کردندمی پذیرایی حاضرین از داشتند،

 نوازش را امگونه روی انگشتش پشت با ابلیس زدم، جیغ من که خورد تکانی تخت

 :گفت کرد

  .میره پایین به تخت پذیرایی برای جان، دختر نترس-

 روی شدید تکانی با تخت. بستم ایحظهل برای را چشمانم و کشیدم ایآسوده نفس

 .گرفت قرار زمین

 پشت از لباس یقه که زرشکی رنگ به لباسی با فیونا و رنگ آبی و براق شنلی با دنیل

 آمد ما سمت به دنیل. بودند ایستاده هم کنار بود؛ رفته موهایش از باالتر تا و بود تیز

 :گفت داد ما دستان به را جام دو و

 .باشه خون از پر دهنتون همیشه امیدوارم قصر، این آخرینِ و زیبا یهملک به تبریک-

 :گفت دنیل به و کشید سر را جام ابلیس

 خوای؟می چی شیرین سخنرانی این برای-

 :گفت و دوخت من به رو نگاهش دنیل

 .بدم آموزش ملکه به من رو کاخ این راک رقص بدید اجازه اگه-

 طرف از احتمالی خطرات تا باشد ترنزدیک نم به داشت قصد اینکه از خندیدم؛

 :چرخیدم او سمت به ابلیس صدای با. کند کم را ابلیس

 یعنی موعود، روز تا روز پانزده اما شیممی بسترهم باهم، امشب ما عزیزم میشل-

 .بگیری یاد رو راک رقص روز آن تا باید. مونده شدنمون داربچه
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. شود خارج فکرم از شیطان با بستریهم کردممی خدا خدا فقط دادم، تکان رو سرم

 :گفتم ابلیس به نگاه بدون شدم بلند

 .زده بهم رو حالم خون بوی زنم،می قدم محوطه توی کمی-

 به. کرد معرفی را کثیف و زشت موجودات آن تک تک و آمد همراهم فیونا

 .کرد رها را من و رسید اشمعشوقه

 :گفت و درآورد را نقابش شد، ظاهر کنارم لدنی که زدممی قدم خود برای فکر در

 .کنیم اطاعت ما بدین دستور شما بعد به این از ملکه، مبارکه-

 :گفتم. گرفتم خندانش چشمان از را نگاهم اخم با خندید،

 !هستی چی فکر تو کنم؛می فکر مآینده به من -

 :گفت زد رو نقابش و شد جدی

  .کنیم اجرا رو بعدی هاینقشه بتونیم تا بشی داربچه ابلیس از باید-

 :گفتم. کردم نگاه اخم با او به و ایستادم

 .نکن رو فکرش اصال خارجه، توانم از یکی این-

 سوختن حال در مچم دستش شدید گرمای از. گرفت را دستم که برگردم خواستم

 .کشیدم را دستم و ایستادم که بود،

 :گفتم او به بود شده قرمز انگشتانش جای! کردم نگاه دستم مچ به

 !نیست خوش حالت داغی؟ انقدر چرا تو-

 توانستمنمی. کرد تغییر چشمانش رنگ شدم؛ خیره چشمانش در ایلحظه کرد، نگاهم

. کردممی تکرار را هاآن ارادهبی هم من نامعلوم؛ کلمات گفتن به کرد شروع! بزنم پلک

 هیچ دیگر و شد حبس امسینه در نفس و مطلق، سیاهی و رفت باال به چشمانم

 از ملحفه که شدم بلند. دیدم اتاق در را خود کردم، باز را چشمانم وقتی. نفهمیدم

. نبود شده نفرین اتاق در کس هیچ و بودم تخت روی بر عریان. رفت کنار بدنم روی

 بود، افتاده که اتفاقاتی از گیج. رفتم کمد سمت به پیچیدم، خود دور به را ملحفه

 آمدمی جاآن از زیادی صدای که قسمتی به. شدم خارج اتاق از و کردم تن به لباسی

  .گرفتم را ابلیس سراغ و رفتم
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  .یافتم بودند زده حلقه دورش به که بردگانی میان را ابلیس

 به آرام و برگشت. زدم صدا را او شود، قطع راک آهنگ شد باعث که بلندی صدای با

 .آمد من سمت

 :گفتم شده مشت هایدست و اخم با

 آوردی؟ سرم بالیی چه دیشب-

 :گفت خندید

 .سرخ بانوی کردیم ازدواج هم با-

 .کوبیدم زمین روی را لیوان من که داد، دستم به لیوانی

 با که برگشتم؛ و کردم تف ابلیس پای جلوی ،لرزیدممی خشم شدت از که درحالی

 :فتگ تمام آرامش با ابلیس. شدم مواجه ابلیس افراد از تعدادی

 .بیام مراسم بعد تا ببندینش؛ مخصوص اتاق ببرینش-

 که تاریک اتاقی وارد گذشتیم، تاریکی و باریک راهروی از. بردند مرا افرادش و رفت

 قرار میله دو اتاق وسط در. بود کرده خوفناک را اتاق فضای زن، چشمک قرمز چراغی

 هامیله به سرد آتشین قفل با را دستانم جفت و بردند هامیله سمت به مرا. داشت

 .بستند

 :زدم فریاد چه هر

 آوردین؟ جااین چی برای. کنین باز منو-

 .بستند را در و رفتند ترس اتاق از حرفبی نما؛ انسان هایحیوان آن

 را سرم دائم. نداشتم دید پشت به. آمده اتاق به کسی کردم حس و گذشت دقایقی

. شده اتاق وارد صدابی گونه این هک هست کسی چه بفهمم شاید تا چرخاندممی

 به شروع پاهایم. رفت راست سمت به اتاق زن چشمک نور در چپ سمت از ایسایه

 :زدم داد و دادم تکان رهایی قصد به را هایمدست کرد، لرزیدن

 ترسونی؟می منو چرا هستی؟ کی-

 ضربان یصدا. شدمی ترنزدیک من به لحظه هر و ایستاد دیوار کنار سایه ایلحظه

 .شدمی پخش تاریک اتاق در واضح خیلی قلبم
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 جز نیست کسی فهمیدم شد، متوقف قلبم ضربان صدای رسید، من به سایه وقتی

 .دنیل

 صورتش کردم، نگاهش. شد خیره من به و برداشت صورتش روی از را شنل کاله

 رنگش، مشکی موهای و زدمی قرمز به گندمی از پوستش رنگ بود کرده تغییر

 تن به که لبخندی با. بود کرده تغییر عمودی به نیز چشمانش حالت. بود شده ارنجین

 :گفت بود انداخته رعشه من

 !کنه مجازاتت که کردی احترامیبی بهش چرا ترسیمی وقتی-

 :گفت دنیل که دادم تکان را هایمدست دوباره

 .بری جااین از تونینمی نیاد خودش تا نکن، تالش-

 به که دنیلی از ترسیدم،می. بود گرفته را صورتم تمام اشک نکردم؛ نگاه دنیل به

 دوختم؛ زن چشمک المپ به را نگاهم. ترسیدممی بودم کرده شک بودنش انسان

 یاد شد، برقرار بینمان سکوتی. کردمی تشدید را استرسم المپ نور. کردمی درد سرم

 شده داغ دستان و سرعتش ،آمدنش و شدن غیب ایلحظه افتادم، دنیل اخیر کارهای

 .من مچ دور

 :گفتم لکنت با

 ...ن... ج تو،... تو دنیل،... دن -

 :گفت و گذاشت دهانم روی رو دستش

 دیگه االن اما کردی،نمی اعتماد بهم تو گفتم می بهت اول از اگه! باش ساکت هیس؛-

 .بفهمی بود وقتش

 و شد حبس امسینه در سنف. شد غیب من جلوی از ناگهان دنیل درب؛ شدن باز با

 دست به عصا ابلیس فهمیدم زمین، بر چیزی شدن کوبیده صدای از. بستم را چشمانم

 قرمز رنگ به نیز عصایش اسکلت هایحفره و بود قرمز چشمانش. شد اتاق وارد

 دوباره کرد؛ صدا را فیونا بلند و کوبید زمین به را عصا و ایستاد جلویم. بود درآمده

 :گفت و کوبید ینزم به را عصا
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 کنید کلیک زیر عکس روی رمان این خرید برای

 

 
 

 

 کنید اقدام لینک این از باال عکس نکردن عمل صورت در

 

  :نویسنده سخن

 از بعضی با هاوقت خیلی. کردم تخیلی داستان این وقف را هاشب و روزها

 هم دنیا در که چیزهایی تمام مانند اما ریختم؛ اشک ترسیدم، خودم هایشقسمت

 اما شد تمام برایم هم شیطان عروس. رسید پایان به باالخره ان،پای هم و دارند شروع

 .برمنمی یاد از وقت هیچ رو بودم شما با جااین که روزهایی این خاطرات تمام

 

 /https://forum.1roman.ir/threads/30115 : تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

https://zarinp.al/232435
https://Zarinp.al/232435
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 که خواهید می و یدهست نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 یا کپی هرگونه و باشد می رمان نویسنده به کمک رمان این فروش از هدف : تذکر

 کار نیز اخالقی نظر از و داشته قانونی پیگرد مکانی هر در رایگان صورت به ان انتشار

 جویی سود از و کرده را عزیز نویسنده زحمت درک که امیدوارم باشد نمی درستی

 کنید جلوگیری خود برای
 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

 


