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 .مرز بي بود مهربون... کردم نگاهش

 ...تنيخواس و بود صبور بينظيرش نوه مثل اونم بود گرفته وام جون آفرين از مهربونياشو شک بي
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 .دريغش بي حمايتهاي هجوم از بشم گرم دل تا گذاشتم هاش شونه روي سرمو

 .نميکردم تحمل قصرو گير نفس هواي روزم يک نبود کنارم العاده خارق موجود اين اگر شايد

 .شد تنگ جون آفرين براي االن از دلم-

 بزنه؟ دور خلبان بگم چي حاال شدي زن پير آويزون نبود بسش ماه شش-

 مزه با هوام و حال کمي يه نمينداخت که پارازيت... شد گم دار مهمان صداي ميون ام خنده تک

 عوض نيما پرونياي

 ميشد

 .برگردانيد عمودي حالت به را خود صندلي و بسته را خود کمربندهاي لطفا محترم مسافرين

 .رسيديم شد حيف-

 ميک با کمربند و برد دست من حرکت از قبل و چرخيد کامال صندليش تو حرفمو گرفت نشنيده

 لودگي و اخم چاشني

 .بست

 خودتو نينميک که جمع بده انجام شخصيتو کاراي ثانيه به دم باشه سرت باال يکي تا ديگه همينه-

 خونه برسه پام بذار... 

 .ديدي منم ديدي گوشتم پشت

 فکر نبودش روز يه به نميذاشت عميق وابستگيه وهمين بود امينت پره مهربونياش کنار دلم تو

 حس از همينکه.کنه

 .هست هميشه ميشد قرص دلم داشتم خبر متقابل

 به هکن کم ارتفاعشو هواپيما که االن بردار نفستو کمک هپروتي؟ کدوم تو هس معلوم...  باتوام-

 .ميخوري هپ هپ

 تا نياوردم روش به... بود شده نامظم هام ريه ريتم بار چندين تنگ مخصمه اين تو االنم تا

 به نگرانش هميشه چشماي
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 .اومدم بر پسش از سطحي نفس تا چند با نندازه سايه روم

 .برميام ارتفاعم پس از هستي تا رفيق قرص دلت-

 به ميافتي ديگه دقيقه دو کوفتيو دستگاهه اونم بينم بده. نيستم فال رو اصال االن که نپاش نمک-

 يکي من کردن غلط

 .ندارم کشي نعش حوصله

 بدون داشت آرزو دلم چقدر... هواپيما ارتفاق شدن کم بخاطر عميق نفس بار چند و نفس کمک

 نفس آوردن کم از دلهره

 .کنم فرار هواپيما نشستن شر از شده که هم يکبار

 هک هايي ريه از داشتم بيجا توقع من و بودند شده خاک بچگي سالهاي همون آرزوهام... نشد ولي

 بادکنک از کمي دسته

 .نداشتن خالي تو

 سريلک حال همون با و گذاشت دهنم جلوي اسپريو مکث بدون نيما نشست قلبم روي که دستم

 نفس به کرد دعوتم

 .عميق

 هب چقدر. بکشم نفس عادي تا ميکردم تالشمو همه و چشماش نگران موج به بود زنجير چشمام

 صدا نبضهاي اين زدن

 از منترس تا بود کرده نصيبم مهربونو اين گرفت مادرمو اگر خدا شايد بودم کرده عادت دارصورتش

 دنياي اين تو شدن تنها

 .رنگ پر

 از که مني خرج... کنه خرجم خالص مهربونياشو بود بلد خوب ولي...  نبود مادر...  نبود زن نيما

 هاي مادرانه شدن محروم

 .بودم دار غصه هنوز رفت زود که زني
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 هنوز هک ديدم وضوح به و زدم کنار دهنم جلوي از نفسو کمک عميق نفس يه با نشست که هواپيما

 تو نگراني آثار

 .ميزنه موج صورتش

 خوبي؟-

 .آره هستي تو تا-

 .شه خلوت تا بشين-

 براي شتالش و نيما رو نگاهم و چسبوندم صندلي پشتي به سرمو. نداشتم رفتن زود براي رغبتي

 از ها کيف برداشتن

 ..بود صندليمون باالي صندوق

 .بود گرفته هوام چقدر گرم خاک اين از دوري ماه شش از بعد

 .برگرديم وقت هيچ نبود قرار کاش

 .بود عمرم روزهاي بهترين بينظير نيماي و جون آفرين کنار زندگي ماه شش

 سبقت ازهم هواپيما از شدن خارج براي که پيوستيم مسافريني صف به راهرو شدن خلوت با

 . ميگرفتن

 نداختا شونش روي کيفشو و کرد دبي ديديده تف هواي از پر نفسشو داد رد که رو پله اولين نيما

 بودا؟ شده تنگ دلمون-

 کناز چشمي پشت منه گرفته حال کردن عوض براي متلکش ميدونستم اومد کش لبم گوشه

 دادنش هُل با تا کردم

 .. کنم باز بودند کشيده هم تو اخماشونو سرمون پشت که اي عده براي راهرو

 .منتظرن مردم جون دکتر راهرو کن باز-

 پله ينپاي تا دوربروش فضاي نه ميداد چشم مشت يه به اهميتني نه ميکرد گل که پرونياش نمک

 پروند مزه هي ها
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 قهقه بودن لعنتي قصر اون به برگشتن درگير فکرم و نبودم خاک اين تو اگر شک بدون... بخندم تا

 .ميبرد رو دنيا دل ام

 تموم هب ميبست قفل يکي... کنه برداشتن قدم رغبت پاهام نشد باعث هم انتظار سالن خنک موج

 جوارحم

 بشم محروم داشتنش از روزي اگر لرزيدم خودم به حمايتگرش دست گرماي از شد داغ که کمرم

 مادرم از بعد نيما..

 .بود دنيام همه

 .بره خواب ايستاده همينجا چاک به بزن ميگه شيطونه که اي وارفته و شل اينقدر-

 .استقبالت نيومد هيچکي جون دکتر تري مفلوک من از تو برات بميرم-

 .گفت خبيثانه گوشم زير و... چسبوند خودش به منو و انداخت هام شونه روي دستشو

 .ميپوکه طرفداران هجم از سالن ترکنم لب.. نکن مقايسه خودت با منو جون مفلوک ببين-

 .نداري مرده کشته اَرزنم يه قده که ميدونم نيا قپي-

 .نرفتن دست از ها ساک تا برم.. حمالي از بعد براي باشه جوابت-

 قدمي جهنم اون سمت به و بياستمو يکجا صامت حرکت بدون بود خدام از شايد...ايستادم

 .برندارم

 نشونعزيزا بسمت بيتاب.. بود کرده پر سالنو فضاي هاشون خنده صداي که بود مردمي ميخ نگام

 من و ميرفتند

 .يدادم فشار گلومو بيخ و بود شده سمي ماره که لعنتي اجبار اين از...تنهاييم از گرفت دلم چقدر

 و ردوندميگ برم که بود نفري اولين نيما باز ميکردمم گم جمعيت سيل ميون خودمو االن همين اگر

 چوب ميشدم باز من

 .طال سر دو

 .رسيد راه از حمالت بريم هپروتو کن ول ملوسک هي-
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 نيما؟-

 دل پروني مزه با کرد سعي و ايستاد مقابلم... دردمو فهميد رنجورم صورت از شک بدون و برگشت

 .کنه راه منو سرکش

 امر؟-

 شم؟ گم من بري تو ميشه-

 .شدن کدر جالبي چندان نه اخم با روشنش چشماي و داد فشار دستش و چمدونوت دسته

 .بينم بيافت را...صورتت کردن له براي ميخواد باز مشت يه دلم ميزني که مفت حرف-

 از شم راحت تا ميکنم گم خودمو کنه ول بازومو اگر ميدونست شايد... کشوندم خودش دنبال

 دهن رويم به که حصاري

 ميکرد کجي

 .لعنتي قصر به برگردم سختمه...بابا سختمه نيما نميفهمي تو-

 يکردم بيشتر بازوم دور انگشتاشو فشار من کلمه هر با و برميداشت گام محکم و استقامت پر

 اونم اينکه از وقتها گاهي...

 .ميخوردم حسرت نميکرد درک بيقرارمو دل حمايتهاش تموم برخالف

 آوين ميزنم دار خودمو وسط همين بزني حرف ديگه کلمه يه-

 مک سرشون از شرم ميشن خوشحالم بخدا شد گور و گم سوئد همون بگو..دستم از کرد بگوفرار-

 نميذاري چرا دِلعنتي. بشه

 ؟ برم

 اگر... نميخواست اينو دلم و بودن هم تو هنوزم نيما اخمهاي اما اومديم بيرون سالن محيط از

 به چقدر ميدونست

 .ناقابل اخم يه با حتي... نميداد عذابم وقت هيچ محتاجم بودنش

 ... نباشم کدرش چشماي شاهد من تا زد عينکشو مخصوصا شايد



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

7 

 

 رحماليخ بسه کيفتو بگير... کردم کشفت کنارت زندگي ماه شش از بعد تازه ملوسک بري کجا -

 .برو رو از خورده يه

 تپش به چشمم وقتي شد خشک دهنم تو حرف اما کشيدم بيرون دستش تو از غيظ با کيفمو

 ... افتاد سرش

 آقا سالم-

 . آدمو ميداد قورت هم کوتاه فاطله همين از... چشم هيز مکار اين از بودم متنفر

 ينا از دلخوشي اونم... برگشت عقب به و شد سرش پشت متوجه نيما هم تو کشيدم که اخمامو

 .نداشت چشم هيز مرد

 .شد عوض هم نيما اخماي جنس که ديدم

 .خدمتوون ميرسيدم ما ميگفتين حالتون اين با چرا شما..خان مردان به به-

 رفت هدر شاهد تا برگردوندم رومو...سلولهامو تک تک ميزد سوزن هيزش نگاه و بود بولهوس

 .نباشم انرژيم

 .فرودگاه دنبالتون بيام دادند دستور متين جناب-

 .انداخت خوب خودشو تيکه ولي نه يا پروند مردان خدومتي خوش براي ابروي نيما نديدم

 .داره قدرداني جاي يادآوري اين فراغت ماه شش از بعد.من نازنيم مرد اين مديون چقدر-

 .چپه سمت ماشين آقا-

 اره... بودن بيخبر عرب مرد اين کريح ذات از که بودند مردمي راهم سد که حيف و ميخواستم عق

 شک بدون بودم که

 .رو شيطونيش چشماي الخصوص.. ميکشيدم گند به هيکلشو سرتاپي جانانه عق يه با

 .ها پله جلوي بيار ماشينو برو بيايم راهو اينهمه که نداري توقع-

 حاال و بده تکون دم صاحبش براي ميکرد عشق چاپلوس مردن اين...شک بدون...خورد حرص

 دستور از ميخورد حرص



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

8 

 

 .متين يغما بجز ديگه يکي

 موچشما سرش پشت رفته کش اي حوصله با کرد کم گورشو وقتي و بود آبکي چشمش روي به

 .دادم تاب

 .مکار چاپلوس مرتيکه-

 .خونه برسه پام بذار اس خونده اش فاتحه-

 مچ ...ميشد تموم هم تحملم مونده ته همين ديگه ميومد که مردان... ميجنبيدم بايد بود وقت تا

 به و قاپيدم دستشو

 ...کشوندمش خودم دنبال

 .نيومده تا ياال-

 بريم؟-

 .هيزش چشماي از متنفرم که ميدوني نده حرصم-

 بذاريم؟ قالش-

 .بشه دست هم باهام دستش مچ اسارت بخاطر شد مجبور... کشيدم پوفي حوصله بي

 ...دنبالمون بياد گفتيم ما مگه-

 ... منت بي...بهانه بي.. شد راهم هم

 .بهش فکر حتي بود هم تلخ و ميرسيد سر دلم مرگ بينظير دونه يک اين از ميشدم که تنها

 ..زد بهم چشمکي خبيثش نگاه با افتاد راه که فرودگاه تاکسي

 .خوردن دست رو وقت ديدنيه ش قيافه-

 به وسرم دليل بي.. مردونش هاي شونه مثل ميخواست امنو جاي يه دلم.. انگيزه بي و بودم خسته

 دادم تيکه شونش

 .بشه جمع خاطر دنيام تا

 .حمايتگرش وجود از ببرم لذت نميذاشت پوشالي قصر اون به برگشتن تلخ فکر گرچه
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 نيما؟-

 دلم جون-

 بهتر؟ جاي يه بره قصر بجاي تاکسي اين بشه ميشه-

 .خنگول بخواد دلت که قصر اون از تر مجلل هتل کدوم-

 اونجا پامو اما کنم سر کوره ده يه تو حاظرم.. برق و زرق اونهمه ميون نيست خوش دلم-

 نريم؟ ميشه نيما..نذارم

 آزاده ببنده پامونو و دست نيست جونم آفرين ديگه اينجا کن تر لب تو...عزيزم نه که چرا-

 بايد قبلش ولي.. آزاديم

 .بهتره شيم حالل محضر بريم

 .اومد کش لبم گوشه... بکنه گرفتمو حال مراعات تا دادم تاب چشمامو خبيثش لبخند به

 . جون دکتر نشه تو حالل شه خر آدم-

 .باشه ضررم به اگر حتي بندازم راه کارتو خدامه از من...باشه گيرم کارت ميشي خرم-

 . کنم فرار شده اگر حتي.. ميرم روز يه-

 .شد عوض کالمش لحن و گرفت دستش ميون انگشتامو

 دست باز ميخواي چرا بياي کنار مزخرف فکر اين و خودتو با تا بود فرصت بهترين ماه شش-

 بزني؟ بيخودي وپاي

 وت... پام جلوي نميزاري راهي يه چرا. همينه خوم و خلق دادم تن زورکي اجبار اين به که وقتي تا-

 قصر اون ميدوني که

 .برام جهنمه روزش و شب لعنتي

 که رهندا ارزش برات پشيزي من بودن اينکه از بدتر و گرفتي ناديده حرفو اونهمه که ازت دلگيرم-

 ميگي خودم روي تو

 .تحمل سختته
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 اورب بازوش لمس با تا صورتش سمت چرخيدم..صداش لرزش موج با ميلرزيد دنيام...کردم بغض

 دلخويشم تنها کنه

 . راننده پرسشگرانه نگاه نبود مهم خودشه

 ...مکث بدون ميخواست هميشگي اعتراف يه دلم

 .روشنش چشم تا دو به زدم زل و برگردوندم خودم بسمت صورتشو

 .نميکنم ترديد جهنم اون از فرار براي ام دقيقه يه نباشي که ميدوني خرتم خودت-

 .ضرر جهنمه... گرفتمت اومدم سرم پس زد خدا شايد کن تحمل کنارم و ببند دهنتو پس-

 کنم؟ دلخوش تو بدون قصر اون چي به نستي موندني که تو-

 نباشم؟ قراره گفته کي-

 .برميگردي نشده يکماه که ميدونم نيما نداري سرکار بچه با-

 .کشيد انگشتام روي گونه نوازش انگشتشو و چسبوند سرم به سرشو

 رفتنيم؟ من بگي داري اصراري چه تو-

 .کن تحمل ميگي من به هستي فراري قصر اون از خودت وقتي کنم باور داري اصراري چه تو-

 خيالت شم موندگار که اومدم گرفتم تخصصمو شده تموم درسم سرم خيره کرده فرق اينبار-

 .تخت

 .کنم باور آبکيتم قوالي مجبورم برنمياد ازم کاري وقتي باشه ولي ندارم اعتماد بهت گرچه-

 ...زد بهم موهامو تو آزادش دست با و خنده زير زد پوقي

 .کرد نميشه کاريت ديگه خنگولي-

 فشار ودمخ به نفسم گرفتن ترس از و ميشد فشرده قلبم ميشد کمتر فاصله چي هر... نيومد خندم

 باشم ريلکس تا مياوردم

 .نداشتم وجه هيچ به کشنده دقايق اين تو رو نيما هاي سرزنش حوصله

 ...شد پيداش متين يغما قصر الجثه عظيم هيکل و درخت پر و پهن خيابون به رسيدم بلخره
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 .بود عام و خاص زد زبون دبي تو که قصري

 .بود کرده کر فلکو چشم و گوش تجللش آواي که قصري

 .بودن خبر بي جهنميش ذات از که بود عربي مردم آرزوي که قصري

 .بودم ازش فرار دنبال فايده بي چقدر و بود من جهنم که قصري

 . کشيد پر دلم از ازش دوري ماه شش خوشياي تموم افتاد بهش که چشمم

 .فرساشو طاقت هاي نبايد و بايد کنم اطاعت مجبور منه و بشه شروع نو از روز باز بود قرار

 باز؟ کجايي آهاي-

 بود؟ نيما اينکه... برام اومد اشنا که صداي بسمت کشيدم گردن

 شد؟ پياده کي

 ايستاد؟ کي تاکسي اصال

 ور نيما شدن پياده و تاکسي ايستادن حتي که بودم شده قصر اين تلخ اوهام درگير کي از من

 !نفهميدم؟

 شحق سوزان گرماي اين تو ش بيحوصله پوف.. انداختم هم راننده به گذارايي نگاه گنگ و گيج

 .. بود

 تو؟ ميگردي چي دنبال-

 .گشتم ام کوله دنبال گيج ديگه يبکبار ميشدم دستپاچه ميکرد که سرزنشم

 .نيس ام کوله-

 سرم رو شاخ دوتا داد تکون چشمام جلوي که مو کوله بود شاکي زدنام گيج دست از هم نيما

 .درآوردم

 .پايين بيا منه دسته-

 . شدم پياده تاکسي از احمقانه لبخند نيمچه يه با نزدم گند اين از بيشتر تا ندادم کشش

 .نخورم پس تا گرفتم پيش دست.بگيره دادگاهمو تا بود منتظر کمر به دست نيما
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 .نگو هيچي-

 ... بيام يا ماتمو اونهمه دور ميريزي-

 شيدمک وصورتمو زدم جستي برداشت لپام کشيدن براي قدم يه تا منظورشو فهميدم و شد خبيث

 ...عقب

 .ميزنم جيغ بزني دست-

 ... شدن تلخيام تسکين اي ثانيه براي روشنش وچشماي خنديد

 .نخمونن تو بدرقم نگهبونا بيافت راه-

 زل ونبهم مشکوک کلفت و کت نگهبان تا چند قصر اصليه درب به مونده قدم چند ميگفت راست

 هاي قيافه از بودن زده

 .بود پيدا جديدشون

 اهم شش هر پوشاليش قصر امينت حفظ براي کار محافظه خان يغما شدند عوض تازگي به که

 مستخديمن تمام يکبار

 ... ميکرد عوض را نگاهبانها و

 ... انداخت راهم نيما حمايتگر ودست شد داغ بازوم

 دارن کم آتشي گرز يه فقط ميومون جهنم درب نگهبوناي عينهو الخالق جلل-

 .. خوردن دست رو اونهمه از بعد نکنه اعتماد بشري بني به قصر صاحب داره حق-

 ونازش چقدر ميدونست خوب که ونيما برداشت خيز بسمتون نگهابانا از يکي ترکيب بد سگ

 جلوتر کمي متنفرم

 نيما هب زود اعتماد با بود باقي شکرش جاي. کنه صحبت اخم بد چرده سيه نگهبان با تا رفت من از

 بدترکيبو سگ اون

 ... ادد نشونمون خدمتيشو خوش شيک تعظيم يه با نيما اسم شنيدن با بعدي نفر..کرد دور ازم

 .سوزان جهنم اين بار رقت فضاي بود زني بهم حال چقدر
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 .انداخت بهم موشکافانه نگاهي و گذاشت کمرم پشت دستشو نيما... شديم رد جلوشون از

 .خانما خانم پريده رنگت اينطوري که بشي مثله نيست قرار-

 مگوش به نيما صداي از اي نمه درهمم فکراي ميون و بود زووم قصر شيک نماکاريه به رو چشمام

 ..ميرسيد

 ...تجلل اينهمه از بودن دور ماه شش گذشت چقدرزود ميکردم فکر خودم با

 شدن شروع دوباره ياداوري از بيافته تقال از هم کاره نيمه قلب اين داشت جا هيچ که رنگم

 درشتم و ريز مشکالت

 .نمياوردم دووم روزم يک بيخيالي به نميزدم خودمو اگر شايد

 .ميزني بهم رودمو و دل داري آوين بسه-

 ؟ تو ميگي چي-

 .خودم جون شدي عق شبيه...حساب حرف-

 ... عجوزت خواهر اون و خودتيو عق-

 .دبو معنا تمام به دلقک يه کاترين داشت حقم.. خواهرش اسم شنيدن از اومد کش لبش گوشه

 .بوسيد موهامو روي و چسبوند خودش به منو و فشرد هام شونه دور دستشو... بلند.. خنديد

 ...ما کنيم حالي چه.. رنگي خواباي شروع باز-

 .ميبره کلتو من به چسبيدي اينطوري ببينه مامانت جون دکتر باش رفتارت مواظب-

 .درصده نود شدنش مرگ ذوق احتمال بگيرمت ميخوام بفهمه ديده کجاشو تازه-

 شمگو زير و زد آبکيم هاي خنده به چشمکي... ميذاشت مايه مادرشم از پروني مزه تو گرفت خندم

 کردن باز از قبل

 .گفت طمانيه با قصر ورودي در

 .بگيره حالتو نميکنه جراعت عهدي قراربدي که قشنگت هاي خنده همين محکمتو دژ-

 ...ماسيد برق سرعت به لبهام رو خنده
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 .بدن زجرم خوردن قسم اونا ولي-

 .نداره بهت کاري کسي باشي محکم اگر تو... آوين نکن اشتباه-

 ...فهميد... کردم بغض

 .رسيده سوزني سر به وقته خيلي تحملم عمق ميدونست

 نميزارم ولي... نداره شده خراب اين تو منو ديدن چشم کسي ميدوني خودتم و ميدون زجرم-

 اينکه از قبل ديگه اينبار

 .ميرم خودم برسونن استخونم به کارد

 ...کنارمه بشه باورم تا نياورد خودش روي به اما شد مشت دستش تو دستگيره

 نقدراي و ببند دهنتو خواهشا... بندازه بهت چپ نگاه کسي نميزارم هستم خودم تا نزن مفت حرف-

 .نکن ميرم ميرم

 ... بشنوه نميخواست چون ندادم ادامه

 ... نبود ام خواسته بدهکار گوشش چون

 .کنه حس گوششت و پوست به رو تلخيا تا نبود من جاي چون

 ...شيک تعظيم يه با کرد باز برام رو در

 .آمدين خوش قصر به مادمازل بفرمائين-

 هرچند زدم لبخند... نکنم دريغ ازش رو خالي و خشک لبخند يه که بودم مديونش اينقدرا

 چشم بي نکنه خيال تا مصنوعي

 .هاش حمايت براي بمونه حرفش روي و رويم و

 هک طلبکار چشم اولين ديدن از ماسيد لبهام روي خنده گذاشتم قصر خروشان درياي درون که پا

 چشم وقت هيچ

 .نداشت من به پسرشو محبت ديدن
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 وبينظيرش پسر قاپ که من مثل کاري و کس بي دختر از ميترسيد و بود مادر داشت حق شايد

 .بدزدم

 .ميشد رت تنگ دورم به پسرش تنها کردن دور براي تالشش حصار ميشد بيشتر که نيما محبتاي

 مايتح محتاج فقط نيستم مهربونيه سرتاپا که مردي احساس دزدين دنبال من ميکرد باور کاش

 دريغشم بي بودن و ها

 .وحشي جهنم اين روحي هاي شنکجه درمقابل

 بخودش شايد تا زد صدا باري سرزنش لحن با دوري ماه شش از بعد پسرشو و کشيد درهم چهره

 يه منو دوره و بياد

 .بکشه قرمز خط

 باپسرش دغدغه بي ماه شش که جايي بفرسته منو شد حاظر چطور بودم تعجب در اين از هنوزم

 بدون کنم زندگي يکجا

 .نميشد متين يغما دستور از اطاعت به حاظر وقت هيچ جون آفرين نبود اگر شک

 !پسرم؟ نيما-

 و اومد بيرون تعظيم حالت از مادرش زبونش از خودش اسم شنيدن با و بود من به رو نيما صورت

 ... پروند برام ابروي

 .نبود مهيا نيما کاريه شيرين به خنديدن فرصت و بود بهم خانم پروين نگاه

 ...جونم مهين... اينجاست کي ببين-

 دادن زحمت خودش به پسرش تنها از استقبال براي حتي که رفت زني بسمت و کرد باز آغوششو

 . بشه بلند جاش از

 .پسرم آمدي خوش-

 مک بودن مجلل قصر اين بانوي داشت حق شايد... زمان و زمين به مادر مثال اين ميفروخت فخر

 چه او و نبود اتفاقي

 .بود کرده تصاحبش مکارانه



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

16 

 

 دش فشرده قلبم نشست زن اين متکبر صورت کنار که قصر اين قبلي بانوي مظلوم قيافه

 .نبود بيش گردي دوره گداي که باخت کسي به مفت چقدر و آورد بدستش راحت چقدر

 .کردين شرمنده خانم مهين گرمي استقبال چه-

 کشيدن آغوش در براي دستها کردن باز زحمت و بود ساده دهني کج يه نيما متلک جواب

 ...من زندگي موجود مهربونترين

 .خودشه مال نيما بود جمع خاطرش که خانم مهين به حتي گاهي ميشد حسوديم چقدر

 .رامب بود شده آرزو که بودم اي صحنه ديدن شاهد تنگ دل نداشت ريتم که قلبي با دور گوشه يه

 دزو چقدر مادرم تن بوي براي شد تنگ دلم خزيد خانم مهين گرم چندان نه آغوش به نيما وقتي

 خرج از شدم محروم

 .هاش مادرانه منت بي

 نيما و بود مادر بازم اما هاش مادرانه خرج براي ميداد بخرج خساست هم چند هر متکبر مهينِ

 آغوشش لمس از هنوز

 .بود نشده محروم

 ... مهمه حد از بيش براش نيما ميدونستم... فرزندش به محبتو موج ديدم

 و بآ هر به اما بده بروز هاشو مادرانه تا نميزاره تکبرش اينکه برخالف ميدونستم خوب هم واينو

 تک تا ميزنه اتشي

 .دخترش کاترين از بيشتر حتي بدرخشه جا همه اي ستاره مثل هميشه پسرش

 دمبو ايستاده ام اوليه سرجاي هنوزم که افتاد من به نگاهش اومد بيرون مادرش آغوش از که نيما

 هم تو وانگشتامو

 ميچلونم

 .ما پيش بيا دختر زده خشکت چرا-
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 ورمد فاصله همين از نداشتم بهش شد نزديک به تمايلي خودمم نيامد خوش مذاقش به نيما حرف

 کاممو منفيش موج

 ... ميکرد تلخ

 باثتخ اون با برداشتم قدم از قدم و گفتم سالم همينکه...ميرفتم بايد ادب عرض براي ناچار به اما

 اولو تير ذاتيش

 .دارم ديدنشو تحمل ميکرد فکر که بود خيال خوش چقدر...کرد پرتاب بسمتم

 .مياي خسته بنظر کني استراحت بهتره-

 .لبخند تا بود دهني کج شبيه بيشتر اما اومد کش لبم گوشه

 گوشه به احتياج االن واقعا.. کردم کج سالن وسط هاي پله بسمت راهمو هيچ نشدم که نزديک

 .داشتم اتاقم دنج

 .ميام منم کن صبر-

 .دارم حرف باهات دوري ماه شش از بعد پسرم بري کجا-

 وري؟د ماه شش بهونه شد حرفم... ببينمت سير دل يه تا بشين ميگفتي اگر ميشد خوب چقدر-

 کنه سرزنشش من مثل اي غريبه جلوي نيما نداشت خوش اصال که رو متکبر مهين صورت ميپايدم

 ابرو به وقتي...

... رهنگي انتقاد باد به رو نيما خانم مهين تا نباشم تا دادم سرعت پاهام به کرد اشاره من بسمت

 کرد انتقاد...گرفت ولي

 .طماع زن اين بود خسيس چقدر و دلتنگي رفع بجاي

 ازت شتربي ديگران و متخصصي دکتر يه ديگه االن تو پسرم بزن سنجيده حرفاتو ميکنم خواهش-

 .دارن انتظار

 از بود رمتنف چقدر ميدونستم رو العملش عکس ببينم تا نيما صورت بسمت چرخيد اراده بي نگام

 من مثل و شدن دکتر

 ...داد ناخواسته اجبار يه به تن
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 هخدش مادرشو حرمت تا باشه ريلکس تا شد ساکت ثانيه چند براي و داد فشار هم روي هاشو لب

 ... نکنه دار

 .نره در کوره از ميکرد کنترل خودشو شرايطي هر تحت

 خانم مهين برات بذارم شرط يه اول همين از بذار.. کهنم زخم تو کني فرو آهني ميخ نشد قرار-

 شدنمو دکتر بخواي

 .نميکنم نگاه سرمم پشت ديگه ميرمو قصر اين دره سر بزني کني طال چوب

 الدنب پسرش ميدونست... ديد وضوح به خانم مهين رنگ پريدن چشمام هم هام نرده الي به ال از

 دوباره براي اس بهانه

 .اوقاتش کردن تلخ از ميترسيد و رفتن

 وختنفر فخر براي راهي يه افتاد آسياب از آبها که بعدا تا ميومد راه دکترش نيماي دل با فعال بايد

 .ميکرد پيدا

 وت بخوام ميدادي حق بهم بودم روز اين منتظر چقدر ميدونستي اگر پسرم نکن تلخ رو اوقاتت-

 افتخار بهت دنيا چشم

 .کنم

 زورکي؟ مسافر برگشتي صدا سرو بي-

 .داد مادرش به جوابي چه نيما بشنوم نذاشت قصر محل بي خروس.. شد حيف

 .خشکيد نداشت صورتش برنزه با سنخيتي هيچ که موهاش بلوند رنگ رو چشمام

 .محترم چندان نه زن اين بود جلف چقدر

 .کرد پرتاب بسمتم وقفه بي زبونشو نيش تيرهاي خانم مهين مثل برسم سر نذاشت

 بود زياديش خاليم و خشک احترام... شکلش سرو ديدن از ميگرفت عقم.. ندادم سالم

 کرد کج زشتي بطرز دهنشو...ولز جلز به افتاد ندادم محلش ديد وقتي
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 يه با آدم ينداشت تقصيريم البته.کردي پيدا وزن اضافه کيلوي چند يه ساخته بهت سفر ميبينم-

 نيما مثل جنتلمن مرد

 .کنه کنترل نميتونه هيچشو باشه همسفر

 .بگيري هويت بحران نگرانتم خواهرم بسوزه خودت شکل سرو برا دلت شما-

 .بيرون بود زده گلوش تو از ديگه نفسش به اعتماد...  داد اُردکيش گردن به قري

 .خان نيما محرومي ازش تو که ميخواد بين ريز نگاه زنانه جذابيهاي ديدن-

 ولي هنميش نيما زبون حريف وقت هيچ ميدونست کاترين...کرد شيرين مذاقمو چقدر نيما پوزخند

 طعمه خودشو باز

 .ميکرد متلکهاش

 .گفت نيشخند با ميشد رد کاترين جلوي از درحاليکه و باال انداخت ابروشو يه

 صورتته کبود رنگ و جراحيو عمل صدتا جاي جذابيتها اين از منظورت اگر واال...جذابيتها بعله-

 ميدم ترجيح

 .ديدنشون از نبرم لذت و بشمو کور

 ...مينازه ساختگيش جذابيت اينهمه به رويي چه با واقعا بودم مونده.. رفت وا

 ... کشيد وسط رو تنها منه پاي باز و سائيد روهم دندوناشو حرص سره از

 .درمياد جور بيشتر امل دختره همون با ذوقت بي ذائقه دکتر آقاي نيست انتظاريم ازت-

 يه رفتنشگ گِل واسه حاظرم باشما گفته البته... ميزنه ذوق تو کمتر کجياش کاترين ببنديا دهنتو -

 مجاني جراحي عمل

 .بدم انجام واست

 وکنترل دهنمو جلوي گرفتم دستمو برسه برافروخته کاترين گوش به خندم صداي اومد تا

 .خنديد غش غش بلند صداي با ميداد کيف وقتا اينطور اينکه با خنديدم شده

 فاصله ها نرده از قدم يک کاترين و نيما کردناي کل کل وسط اومد که خانم مهين پاي
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 لذتشو نکاتري ميدونستم گرچه کنم تقسيم باهاش خوشيمو بقيه تا شدم نيما ومنتظر گرفتمو

 .ميکشه بيرون حلقومم از

 ... بعيده شما از...کاترين نيما-

 .گرفت نشونه خانمو مهين نيشخندش تير واينبار چرخوند هوا تو دستشو نيما

 .دکترشدم سرم خيره که من بخصوص بعيده ازما باشماست حق جان مادر بعله-

 گذشت جلوشون از و زد نيششو فقط اعتنا بدون او وقتي موند نيما روي دختر و مادر نگاه

 نداره تمومي وميدونستن بودن خورده حاال تا خيلي رو نيما شدن دکتر نيش مزه جفتشون

 .ميکرد کيفورم زدشون مات قيافه ديدن چقدر

 و ردب باال دستاشو کف ريلکس قيافه همون با ديد منو خندون وقيافه باال طبقه رسيد که نيما

 ...زد چشمکي

 .خرابکار قدش بزن-

 دوتا ما جز هيچکس ميرسيد که خرابکاري پايه...  دستاش به کوبيدم دستامو کف زده ذوق

 .نميشد ست باهم

 .بگيرن مچتو نيومدن تا بيافت راه و ببند نيشاتو-

 کاترين قيافه ياد هنوزم افتادم راه سالن ته بسمت همپاش بود سالن چپ سمت هامون اتاق

 ... بخورم خندمو نميتونستم ميفتادم

 .ميکنه زهرمارم خنديدمو چي هر نرسيده شب به-

 بازم بودم داده بهش که اخطارهاي تموم با چسبوند خودش به و انداخت گردنم دور دستشو

 .نميکرد عادت ترک

 .باش نداشته غم داري رو نيما تا-

 ميدي؟ بهم قول يه-
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 . چشم برسه وقتش بذار -

 .برگشت خبيثش چشماي بسمت سرم و کردم تعجب

 وقتش؟-

 ... داد نشونم خبيثي لبخند

 وقتشم از قبل دوريم از نمياري دووم ميبيني اگر نيست کم ماه شش ملوسک شدي بدعادت-

 .پيشت بيام حاظرم

 .نشده پيدا مزاحم يه کله سرو تا گرفتم فاصله ازش و کردم نازک براش چشمي پشت

 وول بغلت تو ثانيه به دم ماه شش ميکنه خيال بشنوه مادرت ميگي وپرت چرت همچين-

 . ميخوردم

 ..شد بلند جا از بدنم ستون چهار بغلش تو کشيد تنمو همچين و سمتمو برد جهش

 ...نيمــــآ-

 ازت جدا امشب ندارم طاقت يکي من ببينه خودش چشم به بياد تا دهنتو ببند زهرمار-

 .بخوابم

 که دوم طبقه ورودي به بود چسبيده ترس از چشمام اما... برام بود طبيعي اَداهاش تموم

 .ميشدم بيچاره سرميرسيد يکي اگر

 ...اَه کن ولم ميکنن بيچارمون نيما نشو خر-

 همراه ترس با اينکه بخصوص بريد نفسم يهويي حرکت همين با کرد رهام من تقالي با

 .کشيدم هم سر پشت نفس تا چند مجبوري...  بود

 .وخيمه وضعيتم ميدونست... بود خيره روم سبزش چشماي جفت

 .جون دکتر باش داشته رو ما قراضه قلب هواي-

 طرف دو گرفت نگراني رنگ مهربونش نگاه درحاليکه کرد پر خودشو خودمو بين قدم
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 ...بوسيد پيشونيمو و گرفت صورتمو

 .ملوسکم ميکنم صافکاري قراضتم قلب-

 يرو گذاشتم سرمو بيخودي باشم کسي رسيدن سر نگران ديگه نميذاشت مهربوني اينهمه

 ...شد مشت پيراهنش روي دستم و سينشو

 .فشرد بخودش محکم مردونش حصاربازوهاش تو منو وقتي شدم گرم چقدر

 بگم؟ قولمو-

 ...بگو-

 .تنگشه دلم پيشش ببر منو-

 . عزيزم ميبرم-

 . روزم اين انتظاره چشم ماهه شش... بريم االن همين-

 .کرد جدا خودش از منو و گرفت قاب دستاش با دوباره صورتمو

 .نهاره وقتِ ديگه االن ميبرمت عصر بگير خستگيو-

 قلبم بود شده جهنم اين اسير وجسمم روح دوباره که اي لحظه همون از... کردم بغض

 .بودم سردش خاک گرفتن آغوش در محتاج چقدر و بود فشرده

 ...دردمو فهميد نيما و شد اشک از پر چشمام کاسه

 ؟ محتاجشم چقدر بدوني اگر-

 باشه؟ ميبرمت بخوريم نهار من هم اي خسته تو هم االن ولي... ميدونم دلم عزيز ميدونم-

 تو نچکيده فرو اشکاي و شدم جدا ازش... اس خسته من قده ميدونستم... نکردم اصرار-

 .دادم قورت بغضم همراه چشمامو

 دادي قول باشه يادت-

 .کرد باز درشو و برگشت اتاقم بسمت.. دلگرم و محتوا پر... خنديد
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 .بخوابيم چرت يه پيشت بيام نداري دوريمو طاقت ميکني فکر اگر نيما جون نکن تعارف-

 کلي با و اتاقو تو انداختم خودمو مينداخت راه جديد بازي جنگولک يه باز ميزدم شل

 از صداش بود نچرخيده اتاق دور چشمم اماهنوز زدم قفل درو و بيرون دادم هلش زحمت

 .بود گونه نجوا صداش اينقدر که بهش بود چسبونده صورتشو انگاري شد بلند در پشت

 . کن صبر شب تا فقط سراغت ميام پنجره از بيرون بندازيم در از ملوسک هي-

 ميريخت نمک گرفتم حال کردن عوض براي مکث بي... پرونياش مزه از اومد کش لبام

 بودم ريختناش نمک تموم شيفته مکث بي ومن

 ات بدم باور خودم به مانع پشت از بوسيدنش با تا چسبوندم در به لبهامو و ايستادم در به رو

 .بيارم دووم ميتونم هست نيما

 مکاشون مونده ته تا اتاق تو مياد گمانم به نداشت معني قفلي هيچ نيما منو بين کردم باز قفلو

 بازياش جنگولک از نترسم که بودم شده گم بهش اعتماد دنياي تو اونقدر... نيومد اما بريزه

 .بود کرده ثابت بهم مردونگيشو سالها اين تموم

 اين امن نقطه تنها خوشي ماه شش از بعد که اتاقي تو خستگيامو تا بود رفته...نبود اما

 .کنم دَر بود قصر

 از موند ثابت رنگ سبزخوش دوتا روي به و پريد چشمام گوشه موهام تو دستي نوازش با

 ؟ اتاقم تو بود اومده اصال کي...خوردم جا صورتم به صورتش زندگي اينهمه

 به بودو کشيده دراز نيمه کنارم که نيما ديدن از ديگه اينبار دادم ام خسته تن به تکوني

 آخرين تا چشمام ميکشيد موهام تو دستش يکي اون با و بود کرده خم بالشتم روي آرنجشو

 .شد گشاد درجه

 خوابيدي؟ اينجا اومدي تو-

 هخست اينقدر من نميشد باورم... نيومد جالب برام کرد جاخوش لبهاش روي که خبيثي لبخند
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 .خوابيده پيشم اتاقمو تو اومده نيما نفهميدم که بودم

 .ميام پنجره از بهت گفتم-

 ... خنده زير زد پوقي چرخيد که بسته پنجره بسمت چشمام گنگ و گيج

 .ملوسک گرفتيا کم دست دکترو-

 عقبو کشيدم موهام تو از دستشو نداشتم رو نيما با کردن کل کل حوصله و بودم زده خواب

 ...سرم رو کشيدم پتومم رفتن غره چشم حين

 ...خاصيت بي-

 .برمياد ازم خطرناکي کاراي که ميدوني...ميشما خبيث بشي پرو... هي هي-

 .مياد خوابم دکي سرم از بردار دست-

 .نشه بلند بيدادت و داد شد هرچي ديگه پتوت زير ميام من بيرون نياي شماره سه تا-

 .خميره و خورد تنم تموم برد خوابم االنه تو جون-

 با و کشيد سرم رو از رو پتو حرکت به تو ميخواست خواب دلم گرچه بيارم بهونه نذاشت

 باال کشيدم تخت تو از دستام مچ گرفتن

 .نوکرتم خودم ماساژبعدشم بگيريم دوش يه پاشو منه دسته دردت عالج-

 .بيرون کشيدم دستاش تو از دستامو مچ و کشيدم پوفي حوصله بي کرد م کالفه

 من؟ اتاق تو اصال تو ميخواي چي...اَه پايينا ميارم صورتتو خوشکل تابلوي ميزنم نيما-

 شد؟ چي بودي خواب وقتي بدوني نميخواي... تختت تر خصوصي خانم نه اتاقت-

 ملتو يه نميشد بلند دستش رو هيچکي بازي لوده سره گرفت خندم خبيثش چشمک به

 ... اصول ادا کلي با کرد تنگ چشماشو گرفت خندم تا... بود حريف

 .خوابيده پيشش مردم پسره ميزنه ذوقيم چه ببين سفيد چشم دختره-

 . ميبري سر حوصلمو داري دکتر ببند دهنتو-
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 .ميبستي دهنتو تو ديگه االن ازت بودم گرفته فيلم کاش ميره؟ سر حوصلتم بابا نه-

 کردن عوض براي بايد. شدم بلند تخت روي از کنارو زدمش بود درنياورده شورشو تا

 سنگيني نيما پنجره سمت افتادم که راه... ميکردم باز رو پنجره اتاق زده تفت هواي

 ...کشيد عميقي نفس و انداخت دستاش روي وزنشو

 .گرفتي گند بو حموم ببرمت بيا-

 اندازه بي هواش گرچه کشيدم بلند نفس تا چند بيرون بردم سرمو و کردم باز رو پنجره

 .بود گرم

 .بخوابم نذاشتي کصافط-

 .ميپرونه لگد خواب تو تموم ساعت دو جنابعالي نذاشتم؟ من-

 ...انداختم سرسري نگاهي روشنش چشماي به و عقب برگشتم

 .نميکردي بيدارم کاش ديدم جونو آفرين خواب همش ساعت يه همين تو-

 وت منم ميديدي چي حاال. پروندي لگد خودت نداشتم کردنت بيدار واسه براي اشتياقي منم-

 ؟ بودم خوابت

 قصر اين بار رقت فضاي ازتمام... دوختم چشم باغ شيک منظره به و ديوار به دادم تيکه

 .سنگرم تنها ميشد که اتاق همين گهگاهي و داشتم دوست دنجشو جاهاي و باغ

 ؟ شدي ميخ کي به-

 فکر خودم با کنه فضولي داشت سعي و بود ايستاده سرم پشت که نيما به اعتنا بدون

 تا ميکنم خلوت باغ آخر ساعتي چند و ميرمو ديدنش از برگشتن از بعد عصر ميکردم

 ... نبينه کردمو پف صورت و قرمز چشماي کسي

 .. بود خوابيده درونش ابد تا که جاي آوري ياد از گرفت اوج اخيتار بي قلبم ضربان

 شدم تنها زود چقدر و نداشتمو کسيو او جز که من چرا دنيا تو آدم اينهمه
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 .داد دستم به بغضمو شکستن بهانه نيما شد مشت قلبم روي که دستم

 ؟ کنم تيکه وجودش به ميتونستم کي تا... شد ه فشرد قلبم باز و گرفت هامو شونه

 .زندگي زره يه همين از ميشدم خالي ميگرفتنش ازم که روز اون ميومد اگر

 .شد مشت هام شونه روي نيما دستاي خورد سر چشمام گوشه از که اشک قطره اولين

 ؟ آوين ميکني لج کي با داري-

 کوچيکم دنياي تو امن مکان تنها ميدونستم...بشم گم آغوشش تو تا بسمتش نچرخيدم

 ميخواستم شايد بردن پناه از کردم خودداري اما نميکرد دريغ ازم وقت هيچ و بود آغوشش

 .بکنم غلطي چه تنهايي قراره او بي ببينم تا بزنم محک خودمو

 .بودن من از تر طلب فرصت که حسودي آدماي ميگرفتنش ازم روز يه که بلخره

 .ببينم بچرخ-

 .بشم طاقت بي شايد کرد سکوت ثانيه چند براي.. فهميد... کردم مقاومت

 ..بغض طعم از بود متنفر چقدر.. گرفتم صورتمو روي اشک قطره انگشتم نُک با

 بذار تنهام-

 هام شونه دوره بازوهاشو حصار و گذاشت سرم روي چونشو و سرم پشت از کرد بغلم

 .تنش گرماي حس از بود تر فشرده قلبم بازم که کرد بيشتر وقتي

 ان؟ه نگرفته چشمتو که نگهبان تو باغ توي زناي ديد يا منم دليلش ميزنه تند تند قلبت-

 سيه نگهباني بسمت چشمام وقتي اومد کش لبمم گوشه ديگه اشک قطره يه چکيدن همراه

 .بود ما ديد مرکز تو که چرخيد چرده

 . نهار بريم شي حاظر و بگيري دوش يه بري لوس سکوت اين جاي خوبه چقدر-

 .برو تو نميام من-

 . وعروق قلب وجراح تخصص فوق آذين نيما جناب من امسال شعار...نبرم رو تو تا نميرم من-
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 ....ا تا بيرون بذار پامم اتاق اين از محاله بخور آبشو کوزه دم بذار شعارتو-

 وت داد هلم کشون کشون و اومد بيرون رمانتيک حالت اون از وقتي موند زبونم سر حرفم بقيه

 ... حموم

 ليف از ميدونيکه بشورمت بيام خودم باطنيم ميل عالرقم ميشم مجبور بزني حرف زياديم-

 کني شور گربه خواستيم بگير دوش يه برو آدم مثل پس بيزارم چرک از پر تن رو کشيدن

 .... تو نکش منو پاي ولي بکن

 حموم تو ميومد راستي راستي داشت خنگول گرفتم جلوشو و چرخوندم کاسه تو چشمامو

 سريش... بيرون دادم هلش و کشيدمو بيرون مشتش حصار از بازومو بود بدبختي هر به

 .برميومد ازش خريتا خيلي ميشد که

 کامتل و زبونا زخم خيلي پي ساعت همين از بايد بشن سرد منققبضم رگهاي تا گرفتم دوش

 ... ميزدم جونم به رو

 مني بودم تنها چقدر و ميبردند سود دلم شکستن براي فرصتي هر از خبيث آدم تا سه اون

 .نداشتم بهشون کاري که

 سکوي روي.. نميذاره تنهام راحتي اين به ميدونستم نخوردم جا ديدم منتظر که رو نيما

 ... باغ به بود زده زل و بود نشسته پنجره

 ...داد نشونش ميتني لبخند و چرخيد بسمتم حموم در بستن با سرش

 .ميپسنديدم بيشتر آرومشو روي اين اما ميکرد شيطنت اينکه با

 ... گرم آب صحت-

 خيس بود تنم که اي حوله پشت بگيرم آبشونو تا کردم جمع شونم روي يکطرف از موهامو

 .بود خيس

 .بپوشم لباس ميخوام بيرون بري ميشه-
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 و شد بلند حرفي هيچ بدون... ميداد اعتماد بهم همين و ميکرد حفظ رو حدودش و حد

 ... ميچکيد آب موهام از هنوز اومد بسمتم

 .منتظرم بيرون من نخوري سرما کن خشکشون خوب-

 ... گرفتم جلوشو که بيافته راه اومد

 .ميام برسه نهار وقت بذار.. برو تو-

 چي ميدونستم کرد ثابت چشمام تو دوباره و چرخوند موهام روي و صورتمو تو نگاهشو

 .چرخيدم لباسم کمد بسمت و شدم رد جلوش از زدن حرف به شروع از قبل بگه ميخواد

 .نمون منتظرم توام ميام ميام گفتم... ندارم تکراريو حرفاي شنيدن حوصله-

 داشت نگهش دست به کنم باز ته تا رو کمد در اينکه از قبل کردم حس کنارم باز عطرشو

 ...منو ببين-

 بذار ميگيرن زبونشونو جلوي اونام باشي برم و دور کمتر هرچي.نکن پيله نيما ام کالفه-

 .باشم داشته آرامش کمي يه

 .مهربون لبخند يه بعد و کوچولو مکث يه.. موند ثابت چشمام تو چشماش

 بدي؟ بهم قول يه نيستي حاظرم-

 ندميمو لباسام بقيه بردارم شرت تي و شلوار يه بتونم تا کشيدم عقب کمي درو حوصله بي

 زدم بهش حرفامو همنطورم و کمدو تو کردم کلمو.... نبود درست جلوش ميرفت نيما وقتي

 نخيردکتر بگيرم؟ بخودم رو بيچاره بدبخت آدماي قيافه مياد خوشم من ميکني فکر تو-

 باشم خوشحال مهموني برم اتاقم تو بيارم دوستامو بخندم باشم شاد ميخواد دلم منم جون

 چشم ميبيني کردن درست برام اوضاعي چه مبيني داري هستي خودت چطوري ولي

 که بپلکم تو بر و دور اگر ديگه... بخندم.. کنم ورجه ورجه طال با دقيقه دو ندارن

 نااميد زندگي از کل به آدم که ميزنن زبون زخم ميندازن متلک اينقدر سياهه روزگارم
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 راچ ندارين منو ديدن چشم که شما بگه نيست يکي دارم؟ من زندگيه اينم بگو تو آخه..ميشه

 .شه کنده سرتون از شرم تا درک به برم نميزارين

 شد؟ تموم-

 درحاليکه و عقبو چرخيدم... برجايي پا اينهمه از بودم کالفه نبود بردار دست اينکه مثل نه

 ...تخت رو کوبيدم شرتمو تي ميسابيدم هم رو حرص از دندونامو

 يا ميري ندارم نصيحتاتو شنيدن حوصله اصلنم باشم تنها ميخوام نيما سرم از بردار دست-

 نه؟

 .عمرا ندادي قول تو تا-

 و حال نميبني بدم؟ قول تو به بيام که نرماله اينقدر وضعيتم من آخه تو ميگي چي-

 روزمو؟

 .شه خوب حالت ميدم قول من بده قول تو-

 .بدم بهم قولي چه بگو تو باشه ولي نميشه خوب ميدونم-

 به اينکه بدون داري دوست کاري هر ارزوته چي هر کافيه فقط ميشه خوب ميدونم من-

 کمتر ميدم قول بهت کني زندگي نرمال و باشيو شاد که تو...بدي انجام بدي بها اونا بودن

 .کنن اذيتت

 شرتمو تي و شدم رد جلوش از نميکرد تلخ اوقاتمو اين از بيشتر تا ميکردم تمومش بايد

 ... برداشتم

 .بپوشم لباس ميخوام بيرون برو حاال...ميدم قول-

 ... منتظرتم پايين-

 ساکت اتاق در جلوي تا فقط اما بره داد رضايت بلخره... باشه يعني دادم تکون سرمو-

 .کرد ريز چشماشو و برگشت در از رفتن بيرون از قبل موند
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 .بود آبکي خيلي باشت.زدي گول بچه نکن خيال ميزنم حرف باهات قولت درمورد-

 شدن حاظر براي اي عجله اينکه وبدون بيرون کردم فوت شدمو حبس نفس بست که درو

 . بردارم زير لباس تا رفتم کمدم سراغ به باشم داشته

 اين اما معمولي قيافه و تيپ هر با جون آفرين خونه تو بودم دغدغه بي و راحت ماه شش

 شيک تو جايي ابدا و اصال شلوار و شرت تي.بود دهنده آزار گيرش وپا دست قوانين قصر

 ميپوشيدم لباس برازنده بايد ميذاشتيم بيرون اتاق از پامونو که بار هر.. نداشت پوشي

 .بودن گير وپا دست حد از زيادي که لباسايي

 رفتنميگ ايراد ازم شک بدون ميپوشيدم که اينو... ايستادم ايينه جلوي و برداشتم شرتمو تي

 ..کردم فکر حرفاش و نيما به و ايستادم مات دقيقه چند

 اونام بگيري بيچاره خودتو تا..کن شروع االن همين از ميکرد ام وسوس رقم بد شيطونه

 ... بکنن هرکاري باهات ميدن فرصت خودشون به

 .. ميزدم جسورو آدم يه استارت بايد

 شکستن حتي ميزنم کاري هر به دست جهنم اين از فرار براي ميکردم حالي بهشون بايد

 .قانونه چي هر

 دهنده حالت و ژل هيچ بدون بافتم نکشيده شسوار موهامو...تنم به کشيدم شرتمو تي

 معمولي کرم يه حتي نکردم ارايش... کردم پام رنگشم هم راحتيه شلوار..اي

 .. ببينم شونو قيافه معموليم قيافه ديدن موقع ميخواست دلم

 .ميشد باز فرارم راه ميشدم گستاخ اگر شايد... بودم شدن گستاخ دنيال در به در من

 شکفت گلم از گل اخيتار بي افتاد طال رخ نيم به چشمم وقتي اما نبود منتظرم کسي

 بود شده تنگ موهاش ناب عطر بوئيدن و کوچولو تن اون کردن بغل براي دلم وحشتناک

 ... بسمتم کشيد گردن شد بلند که صدام
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 ...شد بارون ستاره چشمام ذوق ديدن با خوشکلش چشماي

 ....طال-

 طال با من ورزيه مهر براي تمايلي هيچ مادر مثال زن دو اون از کدوم هيچ نبود مهم

 ...بود کوچولوش آغوش تو دلتنگيام رفع مهم نداشتن

 .ميارزيد برق و زرق اين تموم به شک بدون که کوچولويي آغوش

 نهنک سقوط تا سمتش دويدم که زد جستي چنان بشه چپه بلندش پايه صندلي بود نزديک

 بلندش هاي قهقه همراه وقتي بود رنگي دنيا چقدر کردم اسير بغلم حصار تو تنشو و زدم چنگ

 ...خالصش هاي بوسه از ميبردم لذت و ميزدمو دور

 ... نهک منتقل بهم حسشو گردنم دور دستاش دادن فشار با داشت سعي و بود تنگ کوچولوش دل

 ودز خوشياي به زد گند حسود کاترين... ببريم لذت هم بوسيدن و بوئيدن از نذاشتن که حيف

 .گذرم

 نقدراي خواهشا ميره در دستم از وجبي نيم همين کنترل ديگه امروز از کنه بخير خدا ديگه همينه-

 ...طـــال...زمين بذارش نکن لوسش

 گزگ باز تا صندليش روي گذاشتمش... ساله چهار بچه دختر يه براي بود زيادي اش غره چشم

 ... گرفتم جاي ميز پشت اجبار به بکنم توجهي نيما نبود به اينکه بدون و نيافته دستش

 .بهم شدن تر نزديک براي ميزد پا و دست بازم طاقت بي طالي اما

 بودي؟ کجا خاله-

 دو ما به که بود بدبخت چقدر... شد گم بدجنسش و فريبکار صداي تو لبخندم

 .ميشد حسوديش تا

 . نيست تو خاله آوين گفتم بهت بار صد-

 چنگ به لطيفش روح اون با وقتي سوخت طالم براي دلم اما لبهام کنج نشست پوزخندي
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 ميتونست کسي هر... باشه مادرش خواهر خاله نبايد حتما بکنه ثابت بهش تا رفت مادرش

 .کنه خرج بود بلد رو مهربوني که کسي هر باشه خاله

 .جونمه خاله نخيرم-

 وحشتناکي صداي با اينبار کوچولوشو دختر دوباره و چرخيد هم بسمت خبيثشون نگاهاي

 ...کرد بدذاتيش آماج

 خاله بزني صداش دگه يکبار نيست تو خاله طال ميبري سر حوصلمو داري طال شو خفه-

 اونوقت؟ ميکني چکار-

 براي تمرکزبده ذهنشو تا فشرد هم روي قيطونيشو لبهاي کاترين و رسيد دادمون به نيما

 ...بهش جواب يه کردن پيدا

 قفهو بي هم نيما تا کرد باز هم از دستاشو و باال کشيد خودشو زده ذوق نيما ديدن با اينبار طال

 بخودش محبت زره يه رنگ ماه شش اين تو شک بدون ساله چهار بچه... کنه بارونش بوسه

 . بود نديده

 با که قصر فروش فخر بانوي البته و بود کاترين خوردناي حرص به هواسم چشمي زير

 نبرده هاشون بچه به ورزي عشق از بويي کدوم هيچ...ميباريد ازش حرفا خيلي تکبر همون

 ..نداشت ميکرد محبت دخترکش به که رو کسي ديدن چشم حتي که کاترين بخصوص بودن

 اليخ و خشک سالم يه با و انداخت کاترين به داري زهر نگاه شد سيراب طال بوسيدن از که نيما

 .شد سرخ خانم مهين صورت نشست وقتي و کشيد عقب کنارمو صندلي مادرش چشماي مقابل در

 .نزديکتر بيا دوري ازم اينقدر چرا پسرم نيما-

 تا بخوره تکون جاش تو ميکرد سعي جستجوگرانه طال... شد همزمان باهم ونيما منو پوزخند

 هب تا کرد آماده جوابي چه که نيما سمت برگشت هواسم همه... بچسبه صندليم به صندليش

 .کرد پيچ فتيله خانمو مهين خدايش که...بده مادرش
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 بزرگان ايج بر تيکه بکنم غلط من که محترمته شوهر صندلي نشستن نزديکتر از منظورتون اگر-

 .بزنم

 مخنديد خانم مهين دمغ قيافه به دلم تو من و زد نيشخندي کاترين... رفتن درهم مهين ابروهاي

... 

 . برسي نامدار يغماي پاي به عمرا اين از بعد دکتر بشي اينم از تر بزرگ-

 همون با نيما.. بود جالبي صحنه... برگشت لبهاش روي پوزخند و کاترين بسمت نيما سر

 .متين يغما رسم و اسم به زد گند خيلي و زد تيکه صندليش عقب به ريلکس قيافه

 کرد آزاد براي مجبورم من و ميزني گنده گنده حرفاي خواهرم نخوديت مغز اين با که جالبه-

 اکتورايف که بزرگه کسي.. نيست شدن متين يغما به شدن بزرگ کنم حاليت مغزت مرده سلولهاي

 اين وجود تو کدومشونم يه امروز به تا يکي من که فاکتورايي باشه داده پروش خودش تو بزرگيو

 هبکش زندگيش زار لجن تو از بتونه خودشو مونده هنوز يغما من نظر از نديدم نامدار ظاهر به مرد

 .... باال

 ...نيما کن تمومش-

 به الاص که حرفاي گفتن از رو نيما خان يغما محترم همسر که ميکرد پيدا حال و حس داشت قضيه

 کرد منع نميومد خوش مذاقشون

 .بشنوه بايدن که اونچيزايرو وميشنيد ميرسيد سر ناگهاني فريبکارش شوهر اگر ميترسيد بيچاره.

 ...گزيدنش لب اون و خانم مهين خورده حرص قيافه بود دار خنده چقدر

 ها؟ نميده مزه کامش به که بشنوه حقيقتايرو قصر اين صاحب نگراني خانم مهين چيه-

 .نيما وقيحي خيلي-

 .نکن بزرگ بحثهاي قاطي خودتو و ببند دهنتو خواهشا تو-

 از بود نزديک دختر و مادر. نشه برمال دلم تو هاي خنده تا دادم فشار هم روي لبهامو

 ... بشن منفجر آن هر حرص
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 ...ژل من خاله-

 که بود دهنش تو حرف هنوز نبود اون از تر کوتاه ديواري وسط اين که براش بميرم

 ...کردم خيس خودمو طال جا من که کشيد بچه سر جيغ يه حرص زور از کاترين

 ؟ نيست خالت دختره اين نفهم نگفتم بهت مگه-

 اي زره که اي ساله چهار دخترک چونه لرزيدن بعد و سکوت...شد خفه چي همه آن يه

 ...نبود بلد بازي دغل

 ندليشص تو از رو طال و شد بلند نبود ترسو که نيما اما بشه بدتر براش تا کنم بغلش ترسيدم

 ...شن ميل و حيف بلوريش اشکاي نذاشت و کشيد بيرون

 ...نامهربونش مادر ترس از درنيومد جيکش و کرد پنهون نيما بغل تو سرشو طال

 کشنب يدک باخودشون رو نسبتها بعضي نيست کسي هر لياقت نميفهمه مادرت جون دايي بگو-

 نک نگاش... ملوسکم ببينمت کن بلند سرتو..  خاله ميگم اوين به بعد به اين از منم اصال

 ببافه هم رو تو موهاي بگم ميخواي آوين خاله بافته ناز چه موهاشو

 ناهپ و پشت تنها نه نيما... ميزد موج استثناني موجود اين تو که محبتي اينهمه از لرزيد دلم

 .ميکرد خرج محبت منت بي هم کوچولو طالي براي بود من

 .بيام بر پسش از نميتونم ديگه نکنه دخالت بچم تربيت تو بگو بهش مامان ببين-

 .. چسبوند نيما گردن به بيشتر سرشو و ترسيد طال شد بلند کاترين اعصبيه صداي تا

 .بودن درگير خودشونم با اينا... ميخورد بهم دار کش بحثاي اين از داشت حالم ديگه

 زيادي که کن حفظ خودتو اول بيگناهت دختر تربيت از قبل و کنو لطف مادر ظاهر به شما-

 .شدي هار حد از

 ... نيما بهشون من روي جلوي رو گنده حرفاي بعضي نميزدي کاش...نه

 .تلخمو زندگي ميکنن زهرمارم... مستن مي بي اينا
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 شو خفه يه کرد پر دهن تا وقتي سوخت دلم اما... پوکيد کاترين کلمه واقعي معناي به

 ... شد پيداش قصر صاحب کله سرو بکنه نيما نثار

 .انداختي راه خاک و گرد نيومده هنوز جون دکتر خبره چه-

 ذات از حالم...ما همه چشم جلوي...زد صورتش به خالشو و خط خوش نقاب خانم مهين

 بودن شده جور هم با تخته و در خوب که الحق خورد بهم کارش فريب

 . من مظلوم مادره بيچاره

 دش بلند شوهرش احترام به پسرش نزاکتي بي و دخترش کرده فوران اعصبانيت به توجه بي

 .شد کبود نيمام صورت که کرد استقبال ازش گرم چنان و

 .مکار مرد اون به مادرش ورزياي عشق صحنه ديدن از ميبره رنج چقدر ميدونستم

 .پر دست با برگشته نيمام...اومدي خوش... عزيزم-

 ... گرفت جاي ميز پشت و انداخت من و نيما به زشتي نگاه مکار صفت سگ

 بود حرص فقط کاش ولي... شدم اضافه ميخوردن حرص که اوناي همه جمع به منم حاال

 .رنـــج... ميبردم رنج مرد اين ديدن از من

 .طبع شوخ نيماي نبودت در بود کور و سوت قصر ماه هفت شش-

 .يغما نابج بکشه ته کمبوداتون بزنم باالنس تا چهار کنم تنم دلقک لباس برگشتم االنکه چطوره-

 ... بيافته سگيش قيافه به چشمم کمتر تا بشم سرگرم تا کشيدم جلو بشقابمو

 .شد رنگ به رنگ نيما حرف از يغما صورت و گزيد لب خانم مهين ديدم قبلش اما

 به نميکنن مفتخر مارو که هم مادمازل. مايين سر تاج شما جان دکتر دارين اختيار-

 .ساده پرسي احوال يک

 آلود گل آب از بدبخت کاترين تا شدم ساکت و گرفتم محکم صورتمو اما... لرزيد بهم پشتم

 .بگيره ماهي من کردن خراب براي
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 .خان يغما کنين عفو شما ماه شش اين کردن قي ادبشونم نيمچه همون ايشون-

 . حمايتهاش از برميداشت دست م نيما کاش... گرفت عقم پوزخندش از مکار سگ

 ...اس همه نفع به نيام من بودم گفته

 براي وسوزن نخ يه با ميره يادت اگر نکني باز موقع بي دهنتو کردم توصيه بهت االن همين-

 شم؟ بکار دست دوختنش

 ...شد سنگين جو

 خره خر فرصت اولين در شک بدون شد خفه هم کاترين حتي اي ثانيه براي

 گند به بخاطرم شو نداشته شخصيت حد از زيادي راه از نرسيده امروز برادرش ميجوئيد منو

 . بود کشونده

 ... آمدي خوش خودت خونه به حال هر به-

 ... بشه محروم ديدنش از بود حيف...اومد کش آلودي زهر نيشخند به لبم گوشه

 .خودشه خر بشه تکرار براش تا زدم چشماش تو مخصوصا نيشخندمو

 .برگشتي پر دست با بلخره...جان دکتر کن تعريف-

 براي مکثش از.. برسه بهش طال کوجولوي دستهاي تا کشيد تر جلو رو ژله ظرف نيما

 .متنفره کار اين از چقدر ميدونستم اومد خوشم يغما به دادن جواب

 مناسب فرصت يه تو که خانم مهين به ميسپرم رو جزئياتش اما برگشتيم که پر دست-

 .ندارم هم کنار تکراري اتفاقات چيدن به ميلي کنه تعريف براتون

 شنيدن از نشه دلخور شوهرش تا ميزد دري هر به که قصر طمطراق پر بانوي بيچاره

 ...درشت حرفهاي

 . ما غياب در ماه چند اين بود آسوده چقدر

 زنش و زدن قهقه با يغما... نبود پيدا فريب جز چيزي مکار وشوهر زن زده نقاب صورت از
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 ...ميپوشوندن خوردشونو حرص صورت زيرکانه دلفريب لبخندهاي با

 ... تره سنگين فحش تا صد از زدن قهقه اين نميفهمن و ابلهن ميز دور ادماي کرد خيال و زد قهقه

 . ميکنه شيرين مذاقمو مشربيت خوش... نيما برگشتي که خوشحالم چقدر-

 تادناف شکمامون بيارن نهار بدين دستور نزده دهنتونو شيرينيم تا خان يغما دارين لطف شما-

 .غور و غار به

 ذات اما ميشدن رنگ به رنگ لحظه به لحظه... ميپايدم صورتاشونو تک تک چشمي زير

 ... ددا نهارو صرف دستور مستخدم به و داد تکون سرشو يغما بردارن نقاب نميذاشت کريحشون

 .. بخورم سوپ کمي تونستم جو شدن رقيق با بعد دقيقه چند

 .منفور موجود تا سه اين کنار رنگارنگ غذاهاي طعم بود مار زهر چقدر

 به ميشه مزين جان نيما ورود با حاال که بندازم راه مهوني يه ميخوام شب فردا عزيزم-

 چيه؟ نظرت افتخارش

 کردن بزرگ براي استثناني فرصت يه بزرگ مهموني يه... زد برق خانم مهين مکار چشماي

 .عالم يه چشم تو پسرش تنها

 ؟ اين از بهتر ميخواست چي

 ذوقش کاسه به کشيد لغت نيما شد باز ازهم گشادي خنده به لبهاش و چرخيد که جاش تو

 هب ميلي هيچ ندين تغيير من شدن دکتر افتخار به اصال مهونيتونو موضوع بهتره خان يغما-

 .ندارم شدن طال سر دو چوب

 اما نميومد خوش مذاقش به اصال که زد حرفاي يغما مقابل در نيما متوالي بار چندمين براي

 هب حاظر نيماي با شدن دهن به دهن خير از گذشتن و بود کريح کذايي خنده يه فقط واکنشش

 .جواب

 نحو به چي همه ميخواد دلم داره زيادي خارجي مدعوين بزرگمون مهوني شب فردا حال هر به-
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 همه ربفک ميکنم خواهش شمام تک تک از.طمطراق پر و انگيز خاطره شب يه بگيره شکل احسنت

 .خارجيم مهوناي با تون رفتار خصوصا باشين درشت و ريز نکات

 ميلش فخال وقت هيچ بقيه وگرنه غريبم جمعشون ميون که منم فقط بشه حاليم تا گرفت نشونم

 . نشه تر سنگين بغضم تا کرد سکوت هم نيما ديگه اينبار... نميکردن رفتار

 .آب با لعنتي لقمه اين دادن قورت حتي بود سخت چقدر

..................................... 

 شيطونه بچرخ گفت وقتي... ميکنه غلطي چه پايين اون ساعت دو نبود معلوم خرفت زنيکه

 .حلقش ته بچسبن بينيش زره عينکاي سرش تو بکوبم دستامو جف کف کرد وسوسم

 تساع نيم همون از گرچه بخوره کاترين خبيث خنده چشمم تا چرخيدم و کشيدم پوفي کالفه

 بود نکشيده دست زدن پوزخند از دقيقه يک بود کرده تنم دلقکو لباس اين که قبل

 برخالف مادر... برگشتم خانم مهين بسمت دوباره مادام جديد دستور با و دادم تاب چشمامو

 .من دل نه آبروشه بفکر ميدونستم... بود درهم قيافش دخترش

 .خانم ميکنم حاظرش صبح فردا تا بياري درش ميتوني-

 نيست؟ بهتر کني حذف پايينشو تورهاي اون بنظرت مادام-

 از تا بزن چنگ طنابي هر به تو حاال خانم مهين ميذارم دلت به تورشم بدون پوشيدن داغ

 .خرفت خياط کنه کم لباس اين بودن دلقک

 دليل نفهميد اما انداخت خانم مهين ناراضي صورت به دقيقي نگاه باهوش چندان نه پيرزن

 .گفت نمک بي خيلي و گرفت مشتش توي مترشو چيه ايراد اين

 . چشم روي به ميفرمائين امر شما اگر اما شيکتره تور با منکه نظر از-

 .مادام باشه بذار داره هارموني لباس قرمز رنگ به خيليم سبز تور ميگم منکه-

 تره؟ داشتني دوست باشه بدذاتر هرچي ميکرد خيال چرا.... ابله
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 بشم من که شب فردا تا دلش تو االن از بود عروسي...بشر اين کثيف ذات تو بودم مونده

 ...کنن ريشخندم آدم مشت يه و دلقکو

 تا داد مادام به تورها حذف براي رو نهايي دستور و برخاست جا از حوصله بي خانم مهين اما

 .بشه کور دخترش ذوق

 .قصر بفرست صبح فردا مادام...داريم عجله کن عوض لباسو آوين-

 .متين خانم چشم روي به-

 .ميذارم نفرتون سه هر دل به پوشيدنشو داغ شب فردا اما اينبار رفت در قصر

 بود اين به بدبختيش. شدم نفهم زبون دختر و مادر اين گير و امروز داشتم برنامه چقدر

 .بودن هم مکان آخرين معلوم قرار از. بود جا چندمين اين حاال تا صبح از برنميداشتن ازسرم دست

 همرتيک گرفت اوج مردان هيز نگاهاي از خوردنم حرص تازه گرفتم جا ماشين تو کنارشون وقتي

 نميگذشت خانمم مهين خيره از من نه. بود کرده خفه خودشو ديگه صبح از احمق

 .باشيم مدرن خياط يه بفکر بايد نداره خياطي صالحيت ديگه مادام به دادم که کاريه آخرين-

 . بود تنش قاب که آوين لباس بخصوص نداره حرف کارش اما شده پير-

 واخماش ديدم خودم و فهميد معنيشو راحتي به مادرش و داشت تمسخر طعم هنوزم خبيثش نگاه

 .براش کشيد درهم

 .داره کار کلي هنوز.باشه شيک تنش تو اميدوارم-

 .آرايشگاه ميريم مردان..جمع خاطرتو مامان شيکه-

 .اومد در صدام بشه دير اينکه از قبل بود تحملم از خارج ديگه يکي اين زاييد گاوم

 . ميشم پياده من بدين اجازه اگر-

 ونا تو نميشه که اينطوري داري کار کلي بنداز قيافت و صورت به نگاه يه اوين نزن حرفشم-

 .گذشت وقت تر سريع مردان... باشي داشته حضور مهموني
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 رآخ ببينم تا دادم باهاشون زورکي ادامه با تن اجبار به شم پياده بذاره بود محال زورگو زنيکه

 . ميشه ختم کجا به مزخرف روز اين

 . رسيدن راه از خاصش مشترياي از دوتا وقتي شگفت گلش از گل شهر معروف آرايشگر فاطما

 اليپو از پر جيبشو حسابي و درست بار هر خدايشم ميبريد سر پنبه چاپلوسش و چاخان زبون

 .ميبردن بکار مصنوعيشون هاي قيافه براي دختر و مادر که ميکرد هنگفتي

 ويم رنگ از آبکي تعريفاي و ريختن زبون به کرد شروع و مخصوصش اتاق به کرد راهنماييمون

 .مو و آرايش ژورنال و جديد

 .ميشد مزخک بود وسط تفاوت پاي که وقتا اين حد از زيادي بود دار خنده کاترين قيافه ديدن

 .بذاري برامون هنره چي هر بايد داريم پيش در خاص مهوني يه شب فردا جان فاطما-

 آماده گذاري خدمت در من.بندازين نگاه يه جديده موي ژورنال اين...خانم مهين چشم روي به-

 .ام

 يه ايدش کنن بصف هاشونو خواسته دختر و مادر تا نشستم دورتر کمي مبلي روي رمق بي و کالفه

 .چاک به بزنم زودتر چه هر اومد پيش فرصت

 بخصوص بود بر زمان دختر و مادر پاي نک تا سر فرق کردن عوض براي فاطما انتحاريه عمليات

 که

 يکردم پياده روشون کار بيشتر چي هر بود فاطما خواسته اوج نقطه اين و بودن تفاوت دنبال دو هر

 .ميشد تر تپل بانکيشم حساب

 . هستن هم جان آوينا خانم فاطما-

 ادميخو کردم حس آن يه کرد برانداز پامو سرتا دقيق و چرخيد بسمتم فاطما چلچله پر چشماي

 .بگيرم قرار توجهش مورد کمتر شايد رفتم فرو بيشتر جام تو بخره برده

 .ديوار تو ميزنمش برگشت برو بي بخوره هدف به پليدش فکراي تير ميذاشتم اگر عمرا
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 جديد يازيپ پوست يه ببين رو رنگ کاتالوگ اين بيا پاشو هستن قصر سبد سر گل که خانم آوينا-

 برات

 .محشره دارم

 .بخوره بدرد که روزي به اومد بلخره...کرد راحت کارمو حسود کاترين نبود مقابله به الزم

 ايموه به دستشو... بود شده سرخ آبکي پيشنهاد همين زور از که صورتش ديدن از خوردم خندمو

 .کرد برمال حسادتشو شده کنترل خيلي و کشيد روشنش

 از بعد من براي کن آمادش روشنه حد از زيادي نمياد آوينا پوست به پيازي پوست عزيزم نه-

 يه اينکه

 .خاصم رنگهاي عاشق من که ميدوني.. کردي پياده موهام روي جديد مدل

 نبود خانم مهين توصيه اگر شايد بودن خودشون منافع دنبال که آدماي ذوق ميون شد گم پوزخندم

 به

 . نميزدم دست ابروهامم و صورت

 .بکش موهاشونو و ابروها زحمت لطفا پس خوب بسيار-

 .ممکنه اگر صورتم فقط نميزنم دست موهامو نه-

 نازک چشم پشت از اما اومد کش لبش گوشه زور به فاطما و چرخيد هم بسمت تاشون سه نگاه

 .نيامده خوش مذاقش به نافرمانيم فهميدم خانم مهين کردن

 هک صورتم التهاب سرد آب کمپرس از بعد و شد تموم کارم تا روجگرگذاشتم دندون دقيقه چهل

 شد کم

 .جديد دستورِ اونهمه با باشم دختر و مادر کش يدک که چه من به.. چاک به زدم يواشکي

 واه تو دستشو خانم مهين نداشتن من همراهي به تمايلي دگه اونام معلوم قرار از خوشبختانه

 داد تکون
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 همراه هک الحق کشيدم راحت نفس يه گذاشتم بيرون زيبايي سالن از که پامو. برم ميتونم يعني

 شدن

 .بود تر سخت زهرمارم خوردن از عجوزه دوتا اين با

 ؟ ميبرين تشريف کجا خانم-

 زا شدن زد موقع زدم عينکمو... آبدار فحش تا چهار از بذارم نصيبت بي امروز حيفه هيز مرتيکه

 جلوش

 .کردم خالي سرش هامو عقده از کمي يه لحن منفورترين با و

 .چرون هيزچشم مرتيکه بخون خدمتيتو خوش فاتحه روزا همين-

 دادن براي بگيره بکار ذهنشو بياد تا برداشت عقب به قدم يک اختيار بي و پريد صورتش از رنگ

 يه

 ...کردم بلند ماشين براي دستمو بهم جواب

 .بود تاريک تاريک مادرم ابدي خونه به شدن نزديک با خاکستريم دنياي بعد دقيقه چند

 ...ديدنش براي شتافتم تنهايي خودم نميره بار زير نيما ديدم وقتي

 ... گرفته غبار و بود خالي سنگ يه فقط که مزاري بوئيدن...هيچ که ديدن

 مومت سخت و بودند سرد که کردم دوره باهاش خاطراتيو و چسبوندم ماشين داغ شيشه به سرمو

 اون

 شدم مسدود فهميدم رفت غريب حال اون با وقتي داشتم امنيت حس يه دلم ته بود که روزايي

 جا..

 .. ميکرد کجي دهن روم به وديواراش در که قصري تو موندم

 .شيک باتالق يه تو شدن مسدود بود فرسا طاقت... نميداد زندگي بوي که جايي

 باهام تنم جوارج و اعضا همه وقتها اين... کشوندم بهش رسيدن تا خودم دنبال پاهامو...ايستاد

 .. بودن قهر
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 ... دلم با نميومد راه دلشون

 ندبل ازش صداي هيچ که قبري سرد ديوار به ميخورد بار هر و ميگرفت آغوششو بهونه که دلي با

 .نميشد

 ... گرفت بارون بوي رنگيم گوي دوتا...شد مشت دستم

 فرصتي نه آغوشش به داره راه نه که جايي... قبر سنگ روي مادر اسم ديدن کندنه جون خودِ

 ...شد بلند قبرش سنگ از که سرمايي ديدن از شدم سرد...  وجودش گرماي لمس براي

 شبخود وحشتناک فشاري با منو و تنهايي ميشد دنيام وقتهاکه اين ميکندم جون سخت چقدر

 .ميفشرد

 ...جونم مامان-

 مظلوميتو اينهمه نبينم تا ببارم تا بودم بارون االن هيچ که بارون بوي...لرزيد چونم

 ...تنها پيکر درو بي قصر اون تو من و تنها کور و سوت قبرستون اين تو مادرم

 شد نوازش...شد مشت..اومد فرو قبرش سنگ روي دستام جفت...توهم شکست زانوهام

 ... بود چسبيده خاطرم به روشن تصوير يه ازش که شد کشيده صورتي روي

 کنم لمس صورتشو تا گذاشتم سردش خاک روي صورتمو... بود بوسيدنش تنگه دلم

 ..بودم مهربونش صداي شنيدن وقت االن.. نکردم اعتنا...  ميکوبيد سينم ديوار درو به تابم بي قلب

 ...مامان بشنوم صداتو ديگه بار يه دقيقه يه فقط تا بدم دنيامو حاظرم

 اموشمخ دنياي گرما اونهمه لمس از شايد بفشار آغوشت در تنهاتو پاشو تنگته دلم چقدر نميدوني

 ... بگيره زندگي رنگ

 .خيلي تنهام خيلي

 داص اسممو شايدمادرم که اي لحظه از ميترسيدم من و بود خوفناک قبرستون سکوت... نشنيدم

 ... محالم آرزوي به نرسم تا نشنوم من و بزنه
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 اينهمه از فرار براي... شدن خالي براي سرکش جيغ يه... فرياد از دل درد از حرف از بودم پر

 ...تنهايي

 ميکرد قراري بي حد از زيادي.. بشنوه قلبمو گرمب گرمب تا گذاشتم سنگ روي سرمو

 ... شدم همراه آزاردهندش سکوت با ثانيه چند براي و بستم چشمامو

 ... کردم عادت سالهاس سکوتش به..نگفت هيچي

 وضع تلخمو کام بود که زماني شيريني شايد تا کنم تلخي اتفاق هر از خالي ذهنمو کردم سعي

 .کنه

 ....دقيقه يک

 ...دقيقه سه

 ...دقيقه پنج

 ...اما سردش سنگ کنار دادم جون کردم خيال

 نجک محوي لبخند افتاد عکسش به که چشمم..کشيد بيرون گنگ خلسه اين از منو همراهم زنگ

 ...کرد خونه لبهام

 .دارن ذتل چقدر نگرانياش بفهمي تا کن صبر.. نداشت نفس دنيام نداشتمش اگر مامان ميبيني-

 الوآوينا؟-

 .اسمم زدن صدا موقع حتي.. صداش تو نگراني موج از شد شيرين لبخندم طعم

 .سالم-

 تو؟ کجايي-

 ..دنج جاي يه-

 ...من اجازه بدون کردي بيجا تو آوين-

 ...بود لبهاش رو لبخند اونم... قلبم تو بود شده حک که نگاهش به رو برگشت نگام
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 زوره؟ چقدر ميبيني-

 توام؟ با... تو ميزني حرف کي با-

 .ببينش نياورديش بيمعرفت توئه و دلتنگشمو ماهه شش همونيکه با-

 .هستم االن که بشم ايني از تنهاتر که بگيرنش ازم که روزي از لرزيدم گرفت اوج که صداش

 ...االن ميام نري جاي..حالت اون با رفتي کجا احمق-

 ...من ولي-

 بهش رو گوشيمو صفحه ميشد حس صورتم روي هنوز نگاهش... گوشم تو پيچيد اشغالي بوق

 ... گرفتم

 .نگيرنش ازم... برام کن دعا...که ميشناسيش-

 ... خورد سر بارونم پر چشماي گوشه از که نشدم سمجي اشک قطره حريف اما بود لبخند لبام رو

 .ميشد حسرت هم نيما از سهمم روزيکه نبودم صبور ديگه خدايشم

 ... دارمن صبوري براي جايي سوزنيم ته که شده فول ظرفيتم اونقدر ميدوني نه؟ ميدوني تو مامان-

 کن دعام.. نيست من کار ديگه شوم قصر اون تحمل اما.. خوشه دلواپسياش همين به دلم ميدوني

 مکن تکيه نيما مردونه هاي شونه به کي تا... هميشه براي کنم فرار بذاره پام جلو راهي يه خدا

 ميدونم

 خاطر اسهو بکنه تلخ زندگيشو سختشه نيمام ميدونم.. ميگيردتش ازم فريبکار زن اون زود يا دير

 ..تنهايام پاي بذاره چيشو همه نميتونه اونکه باشه حاميم کي ؟تا کي تا اصال.. من از حمايت

 ... آوين-

 گفتم کلمه يه فقط لب زير و بستمو چشمامو..دستاش گرماي لمس از شدن گرم هام شونه

 .نشم اين از تر تنها کن دعام-

 .ببين منو اومدي؟ تنها چرا-
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 اخماشو افتاد اشکيم چشماش به که چشمش... چرخوندم خودش بسمت و گرفت هامو شونه

 ...بگيره قلبمو تند تند ضربان تا گذاشت قلبم روي دستشو پشت و همو تو کشيد

 .دختر احمقي خيلي-

 دامص ازش تعريف موقع... بشينه کنارم کردم مجبورش و گرفتم دستم تو قلبمو روي از دستشو

 .بودن بغض از پر چشمامم هيچ که

 کجاي الاص... ميگيره طرفمو بازم اما ميشنوه متلک ديوار درو از ميبينيش...داره هوامو خيلي گفتم-

 وامت ميدونم...منت بي اونم کنه حمايت اينقدر کارو و کس بي و تنها دختر يه يکي ديدي دنيا

 ميدوني

 .خيلي خوبه خيلي

 .دختر پاشو هست کردن کش زجر براي ام ديگه راهاي آوين-

 ... تنگشه دلم-

 به سرشو...دادم تيکه هاش شونه به سرمو.. کرد محکم هام شونه دور دستشو... اومد جلوتر

 .نداشت قبلو دقيقه چند تنش اون ديگه صداش... کشيد عميقي نفس و چسبوند موهام

 .مياري فشار اينهمه قلبت به نيست راضي کن باور-

 .الکي طپشاي اين از متنفرم ميشد قطع ضربانم همين کاش-

 ...شد مشت شونم روي دستش

 حد تااين خواهشا بخشيده بهت که زندگيه خداست لطف.کني اعتراض نداري حق ميدونيکه-

 .نباش گستاخ

 .. شمبک راحت دقيقه چند نميتونم حتي من ببين... زندگي ميگي قفس تو زدن بال اين به تو-

 .خوش دل يه با کردن زندگي حتي..ندارم کردن گريه حق...ندارم ريختن بهم حق

 ... باشه خوشحال زندگيش از و بزنه پا و دست بزرگ مخمصه يه تو يکي ديدي دنيا کجاي آخه
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 نيما آدمم منم

 يدکش اخماشو و کرد جدا ازم خودشو نيما افتادم که نفس نفس به... ريتم بد نفس اين نذاشت

 ...توهم

 اسپريت؟ کجاس-

 کيفم-

 هادام ديگه نذاشت.. بودن غليظ اخماش کردم استفاده ازش و دستمو داد اسپريو که مدتي تموم

 شتربي تنگي دل جز ارمغاني که سردي خاک کنار ز و گرفت بازومو زير تنفسم شدن منظم با بدم

 ...کرد بلندم نداشت

 .تنگي دل از نکردم خالي خودمو هنوز من اما-

 .بريم کافيه امروز براي نکرده الزم-

 باهاش زدن حرف به محتاج شديدا... بياد رحم به دلش تا کردم کج التماس نشونه به گردنمو

 .بودم

 .ميگيرم غمباد نزنم بهش حرفامو.. بذار دقيقه پنج فقط-

 گوشه کمي... کنن تاز و تاخت اخماش نميذاشت توچشماش مهربوني اما داشت اخم... کرد نگام

 لبشو

 ...شرط يه با اما داد رضايت بودنم دقيقه پنج به بلخره و جويد

 قتدقي پنج االن ازهمين. کن دل و درد آدم مثل...بياري فشار خودت به اگر بحالت واي ولي بشين-

 .شد شروع

 و تهآهس حرفامو تا ام اوليه حالت به برگشتم طلب فرصت من و کرد باز اخماشو بارم رضايت نگاه

 .نداشت سکوت جز دالم و درد براي جوابي که بزنم مادري به وقفه بي

 .پاشو تمومه-

 ... دادم نشونش لبخندي ميکرد رنگ بي چشماشو خورشيد نور کردم نگاه بسمتش
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 .تلخم فهميد شک بدون

 .ببينمش بياريم زود زود بدي قول بهم جلوش بايد-

 . بکشي دست تلخ حال اين از بده قول بهم جلوش توام-

 .ممکنه غير که ميخواد چي يه ازم مامان ميبني-

 .يااهلل بده قول.ممکنه خيليم بخواي اگر ميدوني خودتم آوين نزن مفت حرف-

 .... اما ميدم قول-

 ...کرد بلندم دوباره عميق لبخند يه با بدم ادامه نذاشت

 بلد رو ناله و آه ديگه ديدنش آوردمت که ديگه دفعه ميدم قول منم.. کوزه دم بذار اگراتو و اما-

 . نباشي

 .دانه پنبه بيند خواب در شتر-

 . انداخت براهم ميکرد محکم هام شونه دور دستشو درحاليکه و کرد ساختگي اخمي

 سرم پشت کردم حس لبخندشو اما...ببينم سردشو خاک و برگردم دوباره نشد فرصت

 .حامي بدون نکرده رها ته سرو بي دنياي اين تو تنهاشو دختره خدا بود خوشحال اونم شک بدون

 . چشم ميگفتي بزرگترت به خورده يه ريختنات زبون اين جاي زره يه کاش-

 . کشيدم نمناکم چشماي روي دستامو... شديد بود گرفته دلم... کردم تيکه بهش

 . نميرفت زود اينقدر کاش-

 ... عزيزم خداست حکمت-

 .بود نمونده برام هيچکي او جز دنيا اين تو منکه چرا.. آشنا و دوست ايل يه با آدم اينهمه-

 .ديگه چغندر برگ مام يعني اين-

 نميشدم حريفش دادنش قورت براي ميکندم جون هرچي و گلومو تو بود زده چنبره بغض

 ...ميگرفت بيشتر دلم ميگرفتم فاصله ابديش خونه از که قدمي هر با
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 الح کردن عوض فقط دليلش که هايي پروني مزه براي کرد استفاده ازش نيما کردم که سکوت

 .بود بدم

 ... بياي پاشي تنهاي بامن هماهنگي بدون نميشه دليل اما واست چغندرم ميدونسم-

 نگفتي؟ بهم چرا منو ببين

 من واسه بذاري زندگيتو و کار نداري وظيفه توکه ثاني در... خواهرت و مادر دست از کردم فرار-

 .برمياد ازم اينقدرا

 ... ميشم دچار بغض درد به خودت مثل منم که نگو هيچي خوب خيلي-

 مهربونش قلب...  ديدم روشنش چشماي تو اشکو هاله خودم قبلش اما زد عينکشو

 من تا نمياره خودش روي به اما ميکنه بغض بغضم همراه ميفهميدم و بود رقيق حد از زيادي

 .نشکنم

 خوشبختي چقدر)

 داري يکيو وقتي

 ميريزه اشک برات پنهوني که

 (نشه تر گنده تنهاييت تا

 شناختمي روحياتمو کسي هر از بهتر... بشم سبک کمي تا کرد رانندگي سکوت تو دقيقه بيست

 . ميومد راه باهام و

 توقپا بريم تا نپرسيدم هيچي منم پس کجاست مقصدش فهميدم هميشگي آشناي مسير از

 ... هميشگيمون

 . نداشتم قصرو اون حوصله اصال حاظر حال در

 مادمازل؟ ميدين افتخار-

 وارد هم اتفاق به تا گذاشتم مردونش دستاي ميون دستمو و زدم محوي لبخند نمکش با ژست به

 .. ميخورديم وشام نهار اوقات اکثر که بشيم رستوراني
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 . هم روبروي درست... کرديم انتخاب دريا به ميزو نزديکترين هميشه مثل

 تنگ بيشتر دلمو صخره لبه با امواجش برخورد صداي شنيدن وچقدر بود آروم آروم امشب دريا

 . ميکرد

 ميخوري؟ چي-

 .ميز روي گذاشتمش کنم نگاه بهش اينکه بدون و گرفتم دستش از رو منو

 .حاال هست فرصت-

 آره؟ بگيري فيگور روبروم بک سمم همينطور شب آخر تا قراره يعني هست فرصت-

 .نيما نميذاشتي دلتنگيام روي فيگورو اسم کاش-

 .نگرفتم اونجا به رفتن اجازه بي واسه دادگاهتو هنوز...لطفا نکن مغلته-

 .کنم تخلو خودم با کمي لرزون آبهاي ديدن با تا برگشتم دريا بسمت و چونمو زير گذاشتم دستمو

 بيرون؟ بري خانما با قراره نگفتي چرابهم-

 .بودي خواب جنابعاليم. کنم پرو لباسمو بريم کرد پيله بهم اومد مادرت نبود قرار-

 .مهوني اين براي نداشتي خبر توکه خياط؟ به دادي لباس کي-

 .بود دريا به رو نگاهم هنوز اما کشيدم پوفي حوصله بي

 نگت کمي مادام براي برديم بود ترکيب بد کمي يه کردن انتخابش اونا مزون رفتيم امروز همين-

 .کنه ترش

 .نداري دوست اونارو سليقه توکه ميومدم باهات خودم ميذاشتي خوب-

 .. سکوت

 سرم تو که بود چيزي درگير فکرم.. نميخواست بيخوديو بحثاي اين دلم... کردم مکث لحظه چند

 ...ميکرد تاز و تاخت

 بود مجواب منتظر بنظرهنوز. بود آمد و رفت در دريا و منو بين که نگاهش و صورت بسمت برگشتم

... 
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 . برنگردم ديگه کن کاري يه مني بفکر توکه

 ... حرف اين از شک بدون خورد يکه... بهم موند خيره پلک بي اي ثانيه براي سبزش مردمک

 نه؟ بدم رو بهت نبايد من-

 پي رنزديکت از شايد تا جلوتر کشيدم و گرفتم صندليمو دوطرف...لرزونش موجهاي و دريا بيخيال

 ... ببره بدم حال به

 .ردمک روشنش هاي تيله ميخ چشمامو ملتمسانه و دستمو تو گرفتم بودن ميز روي که دستاشو

 .برم کن کمکم-

 اليخ پشتمو هم نيما بود بنا اگر و بود جدي تصميم چون بودم کرده آماده واکنشي هر براي خودمو

 .ميشدم کار به دست خودم بکنه

 فشار بخودش چقدر ميديدم و ميشد سرخ داشت صورتش...کرد ورم گردنش رگ...کرد نگام

 مياره

 .نکنه خورد انگشتامو

 هان؟ گردونه برت وخاري خفت اون با باز که بري-

 وت اما بکشم بدبختي بزنم دو سگ خودم حاظرم من... امن خونه يه کن پيدا برام خودت جاي يه-

 .نمونم روزم يه قصر اون

 فهميدم کرد قدرتمندش انگشتاي اسير که انگشتامو... شد عوض دستامون جاي حرکت يه تو

 .خوندم انگشتامو فاتحه شده تلخ اوقاتش

 زا رو پنبه اين آوين...پيکر درو بي شهر تواين بودن تنها به داره شرافت قصر اون تو زندگي-

 دربيار گوشت

 .بشي مجردي خونه آواره بذارم

 و عقب دمکشي دستامو... نبود دلم بفکر اصال و ميشد لجباز ميافتاد که لجبازي پاي...گرفت حرصم

 ابروهام
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 ...خوردن گره

 نبرنميداري سرم از دست چرا موندم فقط.. خودخواهين.. همين عينه همتون اصال...نميفهمي توام-

.. 

 . برم ميخوام خودم منکه بابا

 داد سرم نشه مجبور تا کنه کنترل خودشو تا کرد مکث... داد فشار و هم روي گذاشت چشماشو

 ..بزنه

 .نرنجم ازش تا

 آلوده نشده روز دو بموني سالم نميذارن... داره خطر کثيف شهر اين تو دختر يه زندگي آوين-

 به ميشي

 من وقتي ات بايد تو.کني نابود خودتو تا کنم کمک بهت نميتونم اما ميفهمتت من..کاري کثافت هزار

 تو

 حرفاي اينقدر خواهشا پس ميکنم بحالت فکري يه خودم برسه که وقتش.. بموني قصرم اون

 تکراري

 به کسي تزندگي به بچسبي توکه... بکن زندگيتو آدم مثل و بيخيالي به بزن خودتو نده من تحويل

 .نميپيچه پات پرو

 .بدونم منم بگو کِيهِ؟ وقتش-

 ... فهميدم کشيد که غيلظي پوف از اينو و بود کالفه

 .بده سفارش رو هميشگي غذاي توام ميشورم دستامو تا-

 گذاشتمش بيجواب که آخرش سوال تالفي به گذاشت بيجواب سوالمو... مساوي يک يک

 ..کجا اون و کجا جواب اين اما

 در به ميخوردم ميرسه وقتش ميگفت نيما بار هر و ميگشتمو فرار راه يه دنبال در به در من

 ... سکوتش آهني



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

53 

 

 .ميرسه وقتش کي

 ديگه کرد پيدام يغما و کردمو فرار که باري سه دو از بعد... نميومد راه باهام که ازش شدم دلخور

 . ميکنم راهيت خودم برسه وقتش بذار ميگفت نميکرد حرفام به اعتنايي

 .دربياره سرم نبود قصر تو اصال که وقتي فرارمو تالفي تا ميداد واهي اميد بهم شايدم

 ... سفارش خانم-

 غذايو نيما لج از و انداختم بود ايستاده سرم باالي که گارسون به نگاهي تلخ اوقات همون با

 ...بخورمش بذاره بود محال که دادم سفارش

 متبس نگاهم و گذاشتمو ميز روي سرمو بشم آروم نميذاشت اعصبي فشار شدت... رفت گارسون

 .بود فرسا طاقت بد حال اين تحمل چقدر برگشت دريا

 .موهام توي دستش کشيدن با شد همزمان صداش بعد دقيقه چند

 ملوسک؟ خوابه وقته چه-

 .نمياي راه باهام چرا ميکنم فکر دارم-

 . ديدا سفارش چي ببينم پاشو.مخ بي ميکشي خودت دنبال رو بيچاره منه خودت تو نيام راهم-

 .استمو پاهام رو ميتونم توام بدون که بفهمي تا ميذارم قالت روز يه من ولي بپيچون هميشه مثل-

 .برگشت اش اوليه حالت با زود خيلي اما شد مشت اي ثانيه براي موهام روي دستش

 .آوردن شامم پاشو... خانم نيستيم بخيل ماکه کنه خدا-

 ... بودم حال همون تو بود نذاشته جلوم غذامو بشقاب گارسون وقتي تا

 چيه؟ اين...آوينـــا-

 ..کردم بلند سرمو خبيث لبخند يه با و اومد کش لبم گوشه کنه توبيخم بودم منتظر

 ...شديد هم تو بود کشيده اخماشو... بخوره بشقاب به دستمم نذاشت اما

 جون؟ احمق سمه برات فلفل نگفتم-
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 ...من بده.. ميخواد دلم-

 ..نزن مفت حرف-

 ميز رو کوبيدم حرص از مشتمو.. لج سر بود افتاده باهام امشب... بودم اعصبي

 وسط؟ اين ميگي توچي بکشم خودمو ميخوام اصال ميخواد تند غذاي دلم-

 و زباله سطل تو کرد خالي بشقابو محتويات چشمام جلوي و شد بلند اساسي غره چشم يه با

 .جلوم گرفت رو منو درهمم صورت به اعتنا بي برگشت وقتي

 . بده سفارش فلفل بي چي يه بگير... خانما خانم شيکه زيادي جانبت به حق قيافه-

 نبود کسي هر بود نشسته مقابلم که کسي... نريختم فرو اما...  شد مچاله صورتم

 ... ميشد خالصه وجودش تو زندگيم که بود نيماي

 .امبر ميشد تر آسون تحملشم پس.. خودمه خاطر واسه زورگوياش و خودخوريا تموم داشتم ايمان

 ...گرفتم لبخندي نيمچه با دستش از رو منو

 .جون دکتر ميرسه منم نوبت... تو نفع به هيچ يک-

.................................... 

 .وقفه بي... ميکوبيد در به نفر يه... کردم باز پلکامو زورالي به

 هب هم ديگه بار چند وقتي...  نميداد ذهنم تو هم رو کلمه يه فرمان حتي که بود خواب مغزم قدر به

 زبون بلخره کوبيد در

 ....کيه بگه تونست شدم کليد

 ...کيه-

 هست؟ اجازه خانم-

 هي تا دادم فشار هم روي لبهامو... بالشت روي افتاد دوباره سرم... هميشگي مزاحم اين به لعنت

 .نکنه بارش چي
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 .تو بيا-

 چقدر بود معلوم درهمش صورت از شد اتاق وارد بزرگ جعبه يه با قواره بد مرجان و شد باز در

 ... خورده حرص در پشت

 .لباستون خانم-

 .زمين بذارش-

 ... گذاشت اتاق از اي گوشه رنگو سفيد جعبه و انداخت اطراف به نگاهي

 .مياد آرايشگر باشين حاظر چهار ساعت براي کردن سفارش خانم-

 ... تو با کرده غلط خانم گفتم دلم تو و بهش کردم وپشتم زدمو غلتي

 .بکشه خط منو دور ندارم آرايشگر به الزم من ببر منو سفارش کن لطف توام-

 . برسونم خانمو دستور بود وظيفم من-

 ... ميداد تکون دم صاحابش واسه سگ عينهو...چاپلوس خدمت خوش زنيکه

 ...طرفش چرخيدم و توهمو کشيدم صورتمو

 .بيرون... دادي انجام وظيفتو-

 عيس درحاليکه... هست هم نيما با حسابش ميدونست کنه درازتر گليمش از پاشو نميکرد جراعت

 عادي صورتشو ميکرد

 .کرد گم گورشو بگيره

 .نميذاشتن کم چاپلوسي براي هم ثانيه يک حتي... همشون از بودم متنفر

 صداي شدم کنده تخت از حوصله بي... بود پريده سرم از خواب اما بالشت تو کردم فرو صورتمو

 ميومد بيرون از که هاي

 دادم شک بدنمو بار چند پنجره کنار تا.بخوابم بتونم نبود ممکن ديگه و ميشد بيشتر لحظه هر

 گرفته اعظالتم حسابي

 ...بود
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 اليحم مشغول بيچاره خدمتکاراي بازم ميشد برگزار قصر تو مهوني چندين که هرماه معمول طبق

 قرار امشب باغ...بودن

 همه... ور ميزها يکي و ميچيد رو ها صندلي يکي بشه اعيوني بپاش و بريز يه آرايي محفل بازم بود

 و سفيد يکدست

 ...عالي نوع از چي همه... شيک

 اين ازر قصر اين تو زندگي سال اينهمه از بعد هنوزم کردم نگاه تالششون وبه نشستم سکو روي

 رو ماه هر هاي مهوني

 اينهمه الي به ال ديگه هدف يه متين يغما اندام عرض از جداي ميگفت بهم يکي... نميفهميدم

 اما اس نهفته بپاش و بريز

 چي؟

 از تنوب چندين شدنش گنده کشيدن رخ به و کار تو پيشرفت براي ماه هر دبي معروف تاجر يغما

 مهونيها دست اين

 ابتث پاي که مهوناشم از سري يه البته جديد خارجي کشور يه از مدعوينش بار هر و ميکرد برگزار

 هاي گنده کله از بودن

 صورتاي ديدن بار هر بود کننده کسل چقدر.ميومدن حساب به رقباش جوراي يه و دبي

 تکراريشون

 ... ميخورد چشم تو رقم بد که برگشت رنگي سفيد جعبه بسمت باغ روي از نگاهم

 مادر سر خوردنامو حرص تموم تالفي امشب بود قرار و خوردم حرص انتخابش از ديروزبعد چقدر

 بيارم در دختر و

 يه کدلق بشم تا ميپوشم لباسيو همچين که خرم اينقدرا بودن مطمئن خيالي خوش چه با احمقا

 .خون لغز مشت

 ازشب نميرسيد زورش وروجک يه معلوم قرار از ميشد وپايين باال هي...کشيد يکي درو دستگيره

 و نخوردم جم جام از...کنه
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 نه يا ميشه موفق ببينم تا شدم منتظر

 فپ خودم مثل چشماش... شد پيدا قدش وجب نيم و کرد باز درو بلخره وقتي اومد کش لبم گوشه

 ...بودن کرده

 ...خاله-

 .ببينم تو بيا وروجکم خاله جون-

 رقغ صورتشو و سر و بغلم تو کشيدمش جست يه با اومد اتاق وسط تا وقتي دگه نياوردم طاقت

 موهاي... کردم بوسه

 ...هم تو بودن خورده گره روشنش

 وروجک؟ بودي خواب-

 .طالم نيستم وروجک من-

 تو.. ميکرد خوب حالمو موهاش بوي چقدر... خوشي از بشم پر تا تنم به دادم فشار کوچولوشو تن

 واسه تقالهاش حين

 مکن ولش فهميدم...شدن فعال شاخکاش و جعبه به خورد چشمش ميومد بهش که فشاري از فرار

 جعبه رو ميپره

 ...برداشت درشو تا زد زور کم يه و جعبه سمت رفت وقفه بدون اونم و کردم باز دستامو مخصوصا

 باز شاشني افتاد دار پف عروسکي لباس به چشمش تا...شيرينش فضولياي ديدن از ميکردم کيف

 ...باال پريد و شدن

 عروسکمه؟ لباس...خاله-

 چشامو و طرفشو خزيدم زانوهام رو خاص انرژي يه با... وجبي نيم اين کنار ميشد رنگي دنيام

 ...کردم لوچ واسش

 ...خودمه مال نخيرم-

 زنهب دست لباس به اومد تا... شدن سرخ لبخند به لباش غنچه کم کم و شدن گشاد چشماش اول

 ...بغلم تو چسبوندمش و بيرونو کشيدم جعبه تو از لباسو گانه بچه کامال حرکت يه تو
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 ...منه مال-

 تا دچن و بغلمو تو کشيدمش... خوردش موش دندوناي واسه ميرفت قنچ دلم...اومدن کش نيشاش

 ...کردم سرخش هاي غنچه اون از آبدار ماچ

 ...بپوشمش-

 ..آره-

 پايين باال هي آيينه و کمد در جلوي تا شد شروع طال کردناي وخيز جست.. بودم اومده ذوق سر

 ... ميکوبيد بهم دستاشو زنان ذوق و پريد

 ات بيارن صبحانه واسم زدم زنگ بود خالي خاليه معدم شستم صورتمو لباس پوشيدن از قبل

 هک کيکي برش نصف بيارم در وروجکو اين خنده کمي يه داشتم انرژي بايد صبحانه رسيدن

 همه بچه کردم تقسيم طال با رو بود مونده بشقاب تو بودم خورده قهوه با خواب از قبل ديشب

 ايينه جلوي و خوردم شم بقيه نصفه خواسته خدا از نخورد بود عروسکي لباس پي هواسش

 .کنم تنم رو عروسکي لباس تا ايستادم

 !!!جيغي قرمز عجب

 زانوهام باالي تا بلنديش رنگ سبز مزاحم تورهاي کردن باز با ديگه االن... درست مادام دست

 سمت.ميشد داده نمايش دارم دستگاه و دم چي هر موزون چرخش يه با اينکه تر دقيق.ميرسيد

 ترم نيم به بود رفته بکار دوختش براي که اي پارچه همه شايد بود ديدني ديگه که شم دکلته

 .نميرسيد

 از گرفت خندم... داره نگه دارشو پف دامن تا شد آويزونم و کشيد بلندي جيغ طال زدم چرخ تا

 .نميخوره بُزم بدرد لباس اين ميفهميد که بچه اين باهوشيه و مادرش نداشته شعور

 ... عاشقمه اونم ميدونستم.. کردناش وخيز جست از ببره لذت تا کشيدم لپشو

 اينجا؟ اومدي نبود مامانت-

 ..نبرد منم بيرون لفته مهين مامان با-

 ...بگيرم جون طاليش موهاي بوئيدن و بوسيدن با تا شدم خم
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 دَنس؟ بريم...طالم سرت فداي-

 پرب بپر بسکه و ميذاشتيمو شاد آهنگ يه که وقتاي باهام بود بازي جنگولک عشقش... دَنس

 از ميشديم خالي ميکرديم

 .چي همه

 و جست خواننده صداي استارت با آورد عالقشو آهنگشومورد و پخش دستگاه سمت رفت شيرجه

 شروع کردنامون خيز

 ... نميداد رقص به شباهتي هيچ که شد

 دَنس اين براي دلش من قده اونم شک بدون... کنيم خالي انرژيامونو تا درمياورديم ادا بيشتر

 ...بود زده لک دونفره

 صورتش... هنپر باال تا ميگرفت لباسو و ميکشيد بلند جيغ يه چرخشم هر با ميپريدم پايين و باال

 قرمز خنده فرط از ديگه

 تو داشتم وغصه غم چي هر ميچرخوندمش هواي تو و ميکردمو بلندش که بار هر...  بود شده

 جيغاش و ها خنده صداي

 ميشد گم

 ..خواستنيو وروجک اين داشتم دوستش وقفه بي چقدر

 يک هر ترمز رو زديم جفتمون و شد بلند در صداي که بود نگذشته دادمون و جيغ از اي دقيقه چند

 حتي مادرش حتي بود

 دشوخو بغلم از طال... بوديم سوزونده انرژي کلي ديگه االن نبود مهم ميکرد بازخواستنمونم اگر

 دويد و انداخت پايين

 ... کرد باز قفلشو و در سمت

 با هم وا چشماي و ماسيد لبهام رو خنده ديدنش با که نيما از غير به داشتم در پشت کيو هر انتظار

 پفکي لباس ديدن

 .شد گشاد و گشاد و گشاد آن يه تنم
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 خودتي؟ آوين-

 اهرخو کنه اعتراف خودش زبون به اونم تا بذارم سر به سر کمي نيومد بدم اما بودم کرده داغ تو از

 آدم دوتا مادرش و

 ... لباس اين انتخاب براي العقلن ناقص

 ... اومد کش لبم گوشه زحمت به

 نشناختي؟ چيه-

 پريد الط... بپوکه االنه بود معلوم... هم تو کشيد اخماشم کم کم و کرد برانداز لباسو هي بار چندين

 لباسو گوشه و سمتمو

 ...پايين کشيد

 ..شده عروسک آوين.. دايي-

 کردي؟ تنت چيه اين... شده عروسک کرده غلط آوين-

 تا دمز زورمو همه... متري نيم لباس بااين جلوش بود سختم.. گرفتم عقب دنده سمتم افتاد که راه

 تا بگيرم عادي قيافمو

 ...ولز و جلز به بيافته کمي يه

 ...بود دار خنده االنم همين صورتش

 با کردن اونا اصليو غلط آخه...ميکنه غلط بگي جونت مامان جلوي داري جراعتشم ببينم-

 ...انتخابش

 هان؟ نداري شعور و عقل خودت مگه تو خريدن واست لباسيو همچين خنديدن من گور به اونا-

 النا تازشم...ميخريدمش عمرا که نداشتم دوستش خودم اگر... نکنه ورم اعصبانيت رگ بيخود-

 نيست شيک اونقدرا هنوز

 .ميشه ديگه چي يه موهام و صورت آرايش با شب
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 براي راهي ديگه... ميفهميدم برافروختش صورت از اينو شد تنگ خلقش... کرد داغ... شد سرخ

 فرار بايد نبود رفتن عقب

 .. ميکردم

 ... انداخت بهم زهرماري نگاه آلودش غيظ چشماي با و کشيد لبش گوشه دستشو

 ...ياال کن عوضش سوت سه تا...آوين ببند دهنتو-

 ...فرار هب گذاشتم پا چپش سمت از که برسه بهم داشت قدم يه ديگه کنم کنترل نتونستم خندمو

 ...ميپوشمش امشبم نميخواد دلم-

 يمان ديد وقتي دنبالم افتاد... بود هيجان پر زدناي جيغ خوراکش... کشيد جيغ يه طال من فرار با

 اما بگيرم تا برد يورش

 ..کردم فرار دستش از من

 ...پوکيد طال و منو جيغاي و فرار از باال طبقه دقيقه چند

 ...کنم تنم لباسو قراره بود شده باورش حسابي که نيما و طال.. من

 ات ميکرد تهديد... نرسه بهم دستش تا ميکردم فرار و خوردش حرص صورت ديدن از ميزدم قهقه

 واسه بيشتر... بدوم کمتر

 ...بود سم براش هيجان اينهمه با دويدن که قلبم خاطر

 ...ميشد ضررم به اگر حتي... خنديدن و ميخواست بازي بچه دلم اما

 ... بچگيام براي ميزد لک دلم که ميشدم تکراريم روزمرگيهاي غرق اينقدر وقتها گاهي    

 مسرعت تا کردم کج ها پله بسمت راهمو خودمم... بدوه نميتونست جيغ و خنده زور از ديگه طال    

 هر با نيما...  بشه کمتر

 ...نميرسيد بهم دستش فرزم خالياي جا با اما سمتم ميبرد يورش بلندي قدم    

 يه با انيم آخر به پله تا سه از قبل يهو که ميکرد سرايت پايينم طبقه به وصدامون سرو ديگه    

 و سمتم رفت شيرجه جست
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 رفتگ و کرد بلندم جا از حرکت يه تو...شدم تنش اسير طال ممتد جيغ صداي يا... آورد چنگم به    

 ... دستاش رو

 .... شد گم نفساش صداي تو نفسام نفس    

 ...قلبت..ق... احمق-    

 ...ياال کن فرار خاله.. خاله-    

 تقال چي هر... کنم فرار بذاره بود محال بود آورده چنگم به که االن نيما... بود فايده بي تقال    

 فرار نتونستم اينکه نه کردم

 ...شد لندب صداش تا ميزدم بال بال آسمون و زمين بين دستاش رو... نميذاشتم زمينم بلکه کنم    

 ...افتادي خره نخور تکون-    

 سرمون پشت يکي...خورد حرفشو و برگشت عقب به چشماش يهو که بود صورتش تو نگام    

 به گردنمو زده وحشت...بود

 ... که برگردوندم عقب    

 ...بود زده خشکش سرجاش ما مات اونم که کسي ديدن از موندم واج و هاج    

 و اومد بيرون مات حال از زودتر او که بود بس اش دوباره ديدن از خوردن يکه براي ثانيه چند    

 ...هم تو کشيد اخماشو

 .بود سردش صورت الينفک جز اخم هنوزم    

 !!! منتظره غير اينهمه اونم سال اينهمه از بعد ميکرد چکار اينجا اين    

 جا درچق اش دوباره ديدن از من مثل اونم بود معلوم... شد بلند تعجب با گوشم کنار از نيما صداي

 .خورده

 !!سامان؟-

 اون با بود موقع به پوزخندش واقعانم... زد ماها به پوزخندي و گرفت تمسخر رنگ نگاهش

 .داشتيم دوتا ما که شرايطي
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 .خان نيما جناب شدم خوشياتون مانع اگر پوزش عذر-

 .ميزد نيش پدرش مثل ميکرد باز که دهنشو... بود گستاخ گوييه متلک آدم همون هنوزم

 قابل يرغ تمسخرش پر نگاه تحمل ديگه.. زمين بذارم تا نيما سينه به زدم آرنجو نامحسوس خيلي

 از همينکه. بود تحمل

 ... کشيد دوباره دامنمو طال شدم خالص نيما دستاي رو موندن معلق شر

 .نبود حاليش هيچي بوديم کرده گير توش که اي مسخره جو از بچه

 .کن فرار.. بدو... خاله-

 .اتاقش تو ببر رو طال آوين-

 مکرد پيدا اي بهونه ومن رسيده راه از تازه خان سامان فيگور مقابل در شدن گير جو دکتر جناب

 اين شر از فرار براي

 .نميکشيدن پس پا ديدنم از مرز بي که دريده چشماي

 فرار منکه دل مثل ميخواست فرار و بازي هنوز دلش... زمين رو کوبيد پاشو گرفتم که رو طال دست

 آب از قبل ميخواست

 .دلقک لباس اين پوشيدن شرم از شدن

 .کنيم بازي...خاله نريم-

 پف و کوتاهي ها پله باالي تا کشيدم زجر چقدر.. کرد غر غر هي و خودم سر دنبال کشوندمش

 نبره آبرومو لباسم پايين

 ...لباس اين پوشيدن با شدم حيا بي چقدر من و ميپايم هنوزم چشم دوتا ميکردم حس بماند

 صورتم.. دادم پر سينم تو از جانانه پوف يه با داشتم شده حبس نفس هرچي اتاق تو رسيد که پام

 داغ تنم و بود سرخ

 االح. شدم اش دقيقه چند همين پوشيدن خام چرا ديگه احمق منه.. لباس اين با سرتون بر خاک

 مدتها از بعد پسره اين
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 .شدنم دلقک بزنگاه سر اونم شد پيداش گوري کدوم از

 يه بود منتظر آويزون لوچه و لب با هنوز طال... جعبه تو کوبيدمش و آوردمو در لباسو حرص با

 راه جديد بازي جنگولک

 اديش و خنده دقيقه دو شانس من مثل ام بچه ميکردم بغلش ريزون اشک از قبل بايد... بندازيم

 نداشت

 وسيدمب موهاشو و بغلم تو وکشيدمش نشستمو مقابلش زانوام روي راحتي لباس پوشيدن از بعد

 مهمون پي هواسم اما

 .بود برگشته مرموز و بود رفته مرموز که بود جديدي

 ... باشه داده برگشتنشو خبر پدرش به شايد...درمياره بال ديدنش از يغما شک بدون

 کرده؟ برپا آقا همين برگشتن براي هم امشب مهوني نکنه

 .ميشه معلوم امشب.برمياد چي هر مار موز پسر و پدر اين از

 ؟ بوده کجا سالها اين تو

 بزنه؟ غيبش دوباره يا بمونه اومده يعني

 نزد؟ حرف درموردش يکبارم حتي و نکرد تابي بي يغما نبود که سالهاي اين تو چرا

 نشوندمش تخت روي و کردمو بلندش موهاش رو کشيدن دست حال تو من و بود آروم طال

 اونم بزنم حرف ميدونستم

 . شکست نيما برگشتن سکوتمو اما ميگيره بهونه

 .کردم سرزنشي هر آماده خودمو افتاد درهمش صورت به که چشمم

 اينجايي؟ هنوز که تو طال

 ... کشيد گردن نيما بسمت طال

 بازي؟ بريم دايي-

 . اتاقت تو برو تو دايي ميريم-
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 .بريم االن نه-

 نترلک خودشو طال جلوي اما ميفهميدم ميکرد بلوا صورتش تو که حرصي از اينو بود تلخ اوقاتش

 نذاره رو حرفا تا ميکرد

 شکنار راهش سر از و بهش کوبيد کفش پشت با جعبه کنار از گذشتن موقع...مادرش دست کف

 پاهام رو از رو طال... زد

 .بوسيد صورتشو مهربون خيلي و کرد بلند

 خوب؟ بازي باهات مياد بعد بخوره صبحانشو خاله تا اتاقت تو ميري االن-

 ...داد تکون سرشو و چرخيد دوتا ما گرفته صورتاي بين طال ناه

 اينوببرمش؟ خاله-

 که طال... گرفت خندم... اومد اي غره چشم بهم و کشيد پوفي نيما کرد دراز جعبه بسمت دستشو

 کوچولوش دل نبايد

 ..کشيدم لپشو لب به لبخند.. ميگرفت

 خوشکله؟ ميخواي چي واسه-

 .عروسکام خونه بشه-

 .وروجک خودت مال-

 و برداشت راحت خيلي لباسو و جعبه سمت رفت شيرجه..اومد کش خنده به کوچولوش نيشاي

 انداخت زمين رو همونجا

 ...بود کوچيک هنوز بزرگي اين به جعبه بردن براي اما

 .ميارمش برات خودم... جونم خاله کن ولش-

 کند جعبه زا دل کشيدم لپشو وقتي... نباشه حرف حرفم ميترسيد شايد کرد نگام ترديد با کمي يه

 تا داد رضايت وبلخره

 .بره
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 بود پايين طبقه برانداز درحال رفتم بسمتش آهسته قدماي با بود داده موضع ير تغ نيما

 ... کنه نگام برنگشت شونش روي گذاشتم که دستمو

 .نداري عقل اصال ميکنم فکر وقتا گاهي-

 ...ميدونيک نيما نکن شروع-

 .بگيرم دهن به زبون کرد مجبورم بارش سرزنش نگاه اون با و برگشت حرفم وسط

 تو؟ نميکشي خجالت-

 ...بود دنج پنجره اين چقدر... نشستم پنجره گوشه و زدم سردي لبخند نگاهش به حوصله بي

 .رنگه بي دره جهنم اين تو برام چي همه وقته خيلي من-

 بهت ميده اجازه بخودش هرکسي نکني دفاع حقت از خودت تا آوين کن عوض فکرتو طرز-

 اگر لباس همين. کنه توهين

 .نميبردنت بودن دلقک حد تا نبودي شيربرنج اونقدر

 هيچي لحظه اون خان نيما نخير ؟ شدنم دلقک از کنن حال بذارم که هالويم اينقدر کردي خيال-

 اون با خوب تا نگفتم

 ميذارم دلشون به داغشو امشب ولي خواهرت بخصوص بکشن نقشه واسم پليدشون فکراي

 قيافه باال همين از تا نميام.

 .بخندم سير دل يه و ببينم رفتنشونو وا

 شوخود سخت چقدر و بود متالطم نگاهش سبز دنياي... زد زل بهم ثانيه چند فقط.. نگفت هيچي

 خوب... ميکرد کنترل

 .ميشناختمش دست کف مثل ميفهميدم رو سکوت اين معني

 .برداره ترک احساسم نازک چيني نزنه حرفي تا ميبست فرو لب وقتها اين

 . بود شکسته پيش وقت خيلي زده بند چيني اين اگرچه
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 شديمي گستاخ زره يه کاش. نيست راهش اين که موندم همينقدر اما نميکنم تائيد اشتباهتو-

 ميذاشتي کاش.

 يه خودت از ميکردي همت خودت کاش بذارن احترام شخصيتت به وظيفشونه ميفهميدن

 بسازي محکم شصخصيت

 دختر داري نياز اجتماع به تو.ميشي تر منزوي روز هر گرفتي پيش در که راهي اين با آوين نگرانتم

 اي پيله اين کن رها..

 .داري نياز کردن زندگي به تو تنيدي خودت دور که

 چهار اين تو نبود خوش دلم من. نشد اما زدم استارت راه اول از صدبار...  داشتم باور حرفاشو

 بايد گرفته طال ديواري

 .ميکردم زندگي تا ميرفتم

 ...بگيري حالشونو طريق اون از تا بخر برازنده و شيک لباس يه بريم پاشو-

 . نميذارم بيرون اتاق اين از پامم امشب من-

 .نزن حرف بزرگترت حرف رو پاشو... ميکني غلط تو-

 ومشتم اومد کش لبهام گوشه.. ميشد ديدني چقدر.. جانبش به حق قيافه بسمت چرخيد نگام

 ...بازوش تو کوبيدم

 .تيم مرده کشته ما جناب نگير قيافه-

 از شد خم و رفت بود افتاده قرمز لباس که جايي اتاق وسط بسمت و داد تحويلم مطبوعي اخم

 داشت ورش زمين روي

 .بهم زد زل اخم با برگشت و فشرد هم رو لبهاشو نفرت با وقتي بود بهش هواسم

 به زبون جنابعالي که حاال ميگيرم دادگاهشونو فردا هيچ که امشب... نداره آشغالم سطل لياقت-

 وقت پاشو.گرفتي دهن

 . ندارم
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 دلخوشي من نيست زدناشون نيش تحمل.. نيست لباس من درد.. نيما نزن بار صد حرفو يه-

 .بفهم جماعت اين از ندارم

 کرد تر لبهاشو و گرفت ازم نگاهشو.. نبود سرزنشم اهل اما نميومد خوش مذاقش به تلخيام

 .برسم بخودم حداقل برم. ميخونم خر گوش به ياسين منم آوين لجبازي-

 وت لباسم و برخاست شده دلگير ازم فهميدم درهمش قيافه از برداره سرم از دست تا ندادم جوابي

 .چلوند مشتش

 .بکني خريتي هر ممکنه نباشه دستت دم تا ميبرمش-

 ... باال انداختم هامو شونه

 .خودت ارزونيه-

 ... ميخواست تنهاي فقط االن دلم.. بذاره تنهام تا رفت و کشيد راهشو نگفت هيچي

 هي برقراري براي داشتن عجيبي تاب و تب همه برگشتم روبروم منظره بسمت بست درو که او

 ...ال ايده مهموني

 راستي؟-

 ... بود ايستاده در چوب چهار تو برگشتم عقب به دوبارش صداي با

 . برگشته دوباره چي واسه نيست معلوم باشه بهش هواست...يارو اين-

 ... انداختم بهش مشکوکي نگاه و کردم ريز چشمامو

 منظور؟-

 روش وجل درنياورم آمارشو وقتي تا ندارم خوش بود کافي قبلت دقيقه چند سوتي واضحه منظورم-

 .بشي آفتابي زياد

 ؟ کشيدن ونشون خط و نيما... باال پريدن خود به خود ابروهام

 .بود جانب به حق قيافش هنوزم ايستادم روبروش وقتي بسمتش شدم کشيده اراده بي

 قلدر؟ اي ديگه امر-
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 .گونم رو زد توکي انگشتش سر با پريد لبش گوشه

 نه؟.بده نشونت چاهو و راهو باشي داشته يکيو بايد ميشن دراز که گوشات-

 ...موندنمه بهونه تنها وقتي زندگيم از اي دقيقه براي بشه حذف ميشه مگه

 ازش دلخورشدن براي نبود کسي هر نيما جوشيد وجودم اعماق از نشست لبهام روز که لبخندي

 و کشيدم جلو صورتمو

 ... بوسيدم نرم گونشو

 .خريدارم دلم و جون به بازياتم قلدر بمون برام تو-

 يقعم نگاه اين و سکوت اين الي البه نميدونم.. کرد خوش جا صورتم روي اي دقيقه براي نگاهش

 اما رفت کجا فکرش

 .کارام و حرفا با نميره منفي جاي هيچ فکرش بشه باورم که داشتم اعتماد بهش اينقدر

 .داد صورتش به خونسردي حالت و اومد بيرون بهت تو از زدم دستش پشت که تلنگري با

 باشه؟ بيشتر اما جمعه هواست ميدونم-

 .هست هواسم جون دکتر نباش نگران-

 بودن چيزي چشماش ته نگراني موج اما بذاره تنهام تا داد رضايت و داد تکون سرشو مکث کمي با

 اونم کنه پنهونش که

 .بودم آب فوت رفتارشو درشت و ريز که ازمني

 و عالمت هيچ بدون بود برگشته سال چند از بعد که سوم طبقه ساکن فکر با موندم من و رفت

 .خبري

 ازش هيچي و بود مبهم که آدمي بزنه حرف دربارش نگراني با کمي داشت حق نيما شايد

 و شک جاي نميدونستيم

 .ميذاشت باقي ترديدم
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 لباسو انيم نبود معلوم اومد کش لبهام گوشه افتاد لباس بزرگ جعبه به که چشمم... چرخيدم کمي

 سرش باليي چه تا برده

 ويار اين که ميداد کيف بازيا گربه و موش اين بهمون داشت چقدر و خورد حرص امروز چقدر بياره

 صداي. زد حال ضد

 .ذوق از کنه پاره گلوشو بود نزديک بچه ميپيچه گوشم تو هنوزم طال داداي و جيغ

 اين با اينه حداقلش بگذره خوش بهمون گذاشت يارو اون نه خورد بدردم لباس اين نه که حاال

 کنم خوشحال رو طال جعبه

 از زيادي طاليي مو دختر اين شدم اتاقش راهي نمکش با هاي خنده ديدن هواي با و داشتم برش

 .برام بود شيرين حد

 از که تا هس ما بجز کسي ميافتاد اتفاق کمتر بود رفته فرو عجيبي سکوت تو باغ برخالف دوم طبقه

 سو طاليي فرصتهاي

 لهپ جلوي از شدن رد موقع نگام...  بندازه راه صداي و سر اينجا داد و جيغ براي ميکرديم استفاده

 سوم طبقه بسمت ها

 هک بود صدا سرو بي اونقدر و بود برگشته مدتها از بعد حاال که داشت ساکن يه تنها که چرخيد

 اونجا آدمي ميکردم شک

 .باشه

 در تپش تا بار چندين زد غيبش خبر بي وقتي بود راز يه برام ساکنش تنها و طبقه اين هميشه

 يه قده تا رفتم اتاقشم

 بريخ بي اوج تو که بازم حاال و خوردم بسته در به بار هر اما دربيارم سر زندگيش از کردن فضولي

 دوباره تا وقتشه برگشته

 .کنم استفاده فرصت از نزده غيبش

 از نمک صبر بايد مناسب موقعيت رسيدن تا دارن تشريف جناب که فعال ميکرد اذيتم بزرگ جعبه

 و گذشتمو ها پله جلو
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 .شدم کوچولو طالي اتاق وارد

 . کشيد بلند جيغ يه و باال پريد هم زدن برق چشماش هم همزمان افتاد جعبه به که چشمش

 .خـــآلــــه جــــون آخ-

 .خودت واسه باشه وروجک بيا

 قتو کنه خرج هاشو خنده حد از زيادي نذاشتم. پايين کشيد دستام تو از شوق و ذوق با رو جعبه

 بود جديد سوپرايز يه

 .کردم هوس يهويي که

 . بازي آب استخر بريم بپر-

 هنتون ديگه ترسيدم کشيد جيغ تا چند اش هنجره ته از چنان بود مرگي ذوق نهايت ديگه اين

 کرد پرت رو جبعه.بزنه حرف

 . شد من آويزن و زمينو رو

 خوب؟ نميزني حرفي مامانت با استخر رفتيم وروجک هي-

 .بريم بريم... باشه-

 به چهب قاپيدمش هوا تو بشه پا کله اومد صدبار پايين رفتيم ها پله از تا نداشت طاقت لحظه يه

 و زمين ميافتاد که ذوق

 نيت آب راحت خيال با تا ميسپردم بهش بايد بود بوفه گردگيري درحال گالب. نميشناخت زمانو

 خوشبختانه ميکرديم

 .لبهاش روي نشست گشادي خنده ديد رو طال ذوق و منو وقتي بود ما ميدون تو گالب

 ... کرد کيف خيلي امروز-

 اوکي؟ کن خبرمون اومدن که خانما تني آب بريم ميخوايم ديدي کجاشو تازه-

 .کشيد لذت با ميکرد خيز و جست که رو طال لپ و شد خم
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 نميان زودي اين به اونا بگذرونين خوش راحت خيال با جان خانم برو.. وروجک اين فداي من-

 .هست هواسم

 ...بود روي خوش و رحم دل زن کردم نگاهش قدرشناسانه

 گالب ممنونم-

 اينطرف زا بود بهتر برگشتم استخر هاي پله بسمت و گرفتم رو طال دست کرد بسته و باز چشماشو

 آدمي باغ توي ميرفتيم

 .بودن ارباباشون به خدمتي خوش منتظر که بودن چاپلوسي

 ات ميکرد خيز و جست بسکه کرد ايجاد قشنگي تالطو استخر ساکت فضاي تو طال داد و جيغ

 تنش به مايو پوشيدن

 اديش و بازي تشنه نبودنم ماه شش از بعد ميرفت خرجش به مگه ولي ساکت دادم تذکر صدبار

 قبل و پوشيدم مايو.بود

 تا رو طال باديه اردک داد دست بهم خوبي حس.. ولرم و تميز هميشه مثل شدم آب وارد طال از

 تا کشيدم سکو جلوي

 قيذو چه با ميدونستيم جفتمون... شد زده بازي جنگول يه استارات آب به ش ورود با بشه سوار

 همه که کنيم بازي آب

 هب در من مثل ام بچه... من داشتم دنگي شش ياور عجب که الحق بشه خالي ذوقامون و هيجانات

 و بود خنده دنبال در

 .تنهايي فراراز

 لندب بقدري هامون خنده و جيغ صداي بشه چپه اومد تيپوش بار چند که ميکرد خرج هيجان اينقد

 متوجه اصال که بود

 تموم و صورت و سر ديگه وقتي اما اس بسته باغ ورودي در بود جمع خاطرم نبود برمون دور

 صداي بود آب خيس تنمون

 .کرد غافلگيرمون يکي مانند غرش
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 .شــــين خـــــفه-

 .ادافت برزخيش صورت به چشمم بيرون کشيدم که آب زير از سرمو وقتي شد سيخ تنم به مو

 . بزنم پلک نکردم فرصت حتي من و بهم جسبيد وحشتزده جيغ يه با طال

 ؟ بود اومده کي اين

 هس... بوديم زده زل مبهوت و وحشتزده او به ما و هم تو اخماي و برزخي صورت اون با ما به او

 بهتو اين تنها طال هس

 اشتد سگ نگاهش.کنيم باز هم از نگاهمونو گره تونستم که گذشت چقدر نميدونم. ميشکست

 . بيشرف

 ميکني؟ غلــــــتي چه اينجا تو-

 ... ميباريد جذبه چشماش و صورت از گرفت گارد شمر مثل و کمرش به زد دستاشو

 .االن هميــــن کنين خالي استخرو-

 طمحي وارد اجازه بي که ميکرد خيال خودش با چي گستاخ... ترسوند دوباره رو طال فريادش صداي

 حاال و بود شده استخر

 داختمان خودش مثل صدامو بودم توش که موقعيتي به توجه بدون گرفت حرصم. ميکشيد فريادم

 .سرم رو

 .بيرون شــــــو گم-

 بسمت سرم زدنش زل با تازه کرد زووم روم نگاهشو کوتاه مکث يه با و شدن گشاد چشماش

 چه فهميدم و چرخيد خودم

 پشت کشوندم تنمو وحشتزده بود ديدش معرض در کامال آب زير مايو اون تو تنم...دادم گافي

 لبمو گوشت... طال تيپوپ

 هنوزم بيشرف...نشدم اوضاعم متوجه زودتر چرا شرم شدت از دادم فشار دهنم تو از دندون با

 چشماش از و بود ايستاده

 .ميباريد شرارت شعله
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 .ميخواد دلت طور هر خوب خيلي-

 هي تو و گرفت شرتشو تي طرف دو يهو که اس نفهته چي گونش تهديد لحن اين پشت موندم

 در تنش از سريع حرکت

 ...شد خشک شدش خالکوبي بدن رو چشمام جفت زمين رو کرد پرتش و آوردش

 اعظالت و پوست ديدن بهت تو هنوز.. بود ها زده کرم شبيه جوري يه شدش خالکوبي پوست

 که بودم تنيدش درهم

 راب بميرم. شد بلند دوتامون جيغ آب با سنگينش تن برخورد از که استخر تو زد شيرجه چنان

 ترس از که نازک دل طالي

 .شه کنده جا از قلبش االنه گفتم گردنم به چسبوند همچين خودشو و ميلرزيد جوجه عينه

 تو اريمولنگ شرايط اين با بخصوص نبود صالح به اينن از بيشتر ديگه بود لجبازيم به بنا اگر

 که ياروام اين... استخر

 ستخرا ته همچين نفهم زبون احمق... کشيدم سکو بسمت و گرفتم رو طال تيوپ نميشد بيخيال

 مدال انگار ميکرد شنا

 .داوره مشت يه دستاي تو افتخار

 فرار استخر محيط شر از نداده دستم کاري يه تا بايد نبود مهم تلخم اوقات و طال زناي نق نق

 اگر همينجاشم تا.. ميکردم

 کردم تنش ولباساش و بيرون کشيدم آب از رو طال. ميبريد بيخ تا بيخ سرمو ميرسيد سر نيما اتفاقي

 بازي آب هنوزم دلش

 عقبي در به چشمم وقتي گرفتم رو طال دست و کردم تنم لباسامو تند تند اما بيحوصله ميخواست

 بلند نهادم از آه افتاد

 . کنم قفلش بود رفته يادم ابله منه شد

 گيرمب سخت بهش کمي يه شدم مجبور زمين به کوبيد پاشو و زد نق هي آسانسور خود تو تا طال

 يکي گوش به صداش تا
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 ... نرسه خدمتا خوش اون از

 .استخر نميارمت ديگه بزني نق طال ببين-

 کردمي هق هق و دستشو دستش پشت ميکشيد دماغشو آب هي ميکرد اذيتم اشکاش شد آويزنم

... 

 ...بازي آب من نه...نه-

 نفس هي اتاقش تو وتا بغلمو به زدمش ببينه هاشو گريه يکي اينکه ترس از ايستاد که آسانسور

 اوقاتم کرد حس... دويدم

 دوباره نمگينش لبخند و خکشيد اشکش چشمه کل به پشنهادم با و افتاد تاب و تب از کمي تلخه

 لباش رو نشست

 و خسته تن با بعد ساعت يه... کنم آرومش از حموم تو بازي آب پشنهاد دادن با شدم مجبور

 برگشتم رفتم سر حوصله

 آروم اعصابمو چرت يه با بود من نوبت حاال و خوابيد بود کرده ورجه ورجه بسکه طال اتاقم تو

 فکر از ميشد مگه اما.کنم

 چه يا احمق ميشد مورم مور ميفتادم خالکوبيش پوست ياده وقتي هنوزم دراومد وحشي اون

 داده اجازه بخودش تحملي

 .بياره پوستش سر باليي همچين بود

............................ 

 ينارا شک بدون کشيد موهاش تو راهرو کاري منبت آيينه جلوي دستشو ام ديگه يکبار کاترين

 شدت از آوين ديگه

 يهارمون صورتش برنزه پوست با عجيب پيازي پوست رنگ خودش نظر از. ميشه جزغاله حسادت

 لحظه االن از.. داشت

 چقدر...بربگيرنش در نگين مثل لباس و آرايش اون با شب بود قرار که مرداي براي ميکرد شماري

 و دست اگر ميشد خوب



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

76 

 

 ميبست رت ال ايده جور يه زندگيشو و ميکرد دلبري راحتتر تا نميبست طاليي مو دخترک يه بالشو

 به در منحرفش ذهن.

 بي بودن مادر پسوند بدون و ميشد خالص دخترک مزاحمتهاي شر از تا ميگشت راهي دنبال در

 .ميگذروند خوش دغدغه

 برق کردش بزک هميشه چشماي گوشه... درخشيدن برليانش هاي گوشواره و داد گردن به قري

 ميدرخشيد حسادت

 تموم با و ميکرد زندگي ملکه مثل باهاش بودن وسال سن هم وجود با که آويني به حسادت

 نقطه تو هميشه سادگيش

 وينآ مزاحم دوتا اين شر از روز يه اگر ميکشيد راحتي نفس چقدر و ازش بود متنفر چقدر.بود توجه

 .ميشد خالص طال و

 و بودن توپ مهوني يه برقراريه تاب و تب در همه امروز کرد کج خوري نهار ميز بسمت راهشو

 متين يغما دستور به حاال

 . کنن صرف آروم محيط يه تو هميشه مثل نهارو تا قصر تاب و تب بود شده ساکت

 همين از استفاده با که بود طماعي زن زندگيش معلم...اطوار و ادا از پر و قر پر... داد سالم

 يغما مثل کسي زنانه ترفندهاي

 هترب جاي يه درسشو خمار هميشه شوهر اون از بعد بود قرار کاترين حاال و بود کرده شکار متينو

 طعم و ترفند. بده پس

 .بود دختر و مادر اين ذات الينفک جز

 راگ ميشد خوب چقدر نشست ميز پشت و داد اش خورده صيقل حد از زيادي تن به تابي و پيچ

 کرشمه تير با امشب

 .کرده پر شهرو تموم آوازش که يغما مثل العاده فوق مرد يه از بکنه دلبري اش زنانه هاي

 ... داد تکون سرشو و انداخت بهش شيکي نگاه يغما

 .شدي شيک واقعا... کاترين رو زيبايي اينهمه ميکنم تحسين-



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

77 

 

 هم آبکي تعريفاي همين اگر...اومد کش بود آميز سحر که لبخندي به کردش پروتز لبهاي گوشه

 از ميکرد دق نبود

 .نميفهميد آبکيو دروغ و راست تعريف بين فرق و بود خوش دلش احمقانه چقدر...حسادت

 ...يغم جناب ممنون-

 زا ماسيد دهنش تو حرف که بشه کيفور آوين زده بهت چشماي ديدن از تا داشت ها پله به چشم

 که جذابي مرد ديدن

 .شد خوري غذا سالن وارد

 .کنش خراب عالم کبکبه دبکبه و بود سامان...شده ور شعله تنش نصف کرد حس

 ...سامان.س..س-

 ار سامان اسم و شد بلند جا از ذوق دنيا يه و بهت به کاترين وقتي شد رد وشوهر زن تن از برق

 به چرخيدن حتي...برد

 .بود مرگ عينه حقيقت ديدن و عقب

 به سر بود جدبه سرتاپا که مردي ديدن جنون از تا ميذاشت ابرها روي هاشو قدم اما کاترين

 دوباره برگشتن.. نذاره بيابون

 ... آورد در پر و کرد باز آغوششو مهابا بي چقدر... بشه زندگيش اوج نقطه ميتونست سامان

 .بود تنگت دلم چقدر..اومد کي تو عزيزم سامان-

 ...ايست

 يحت وقتي پاشيد هم از نطفه تو ذوقش همه و داد ايست طعمکار کاترين به سامان محکم دست

 نزديک بهش نذاشت

 ...بشه

 .کنم قسمت کسي با آغوشمو برنگشتم من خانم دار نگه تنگياتو دل-
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 از گوياش تلخ و گزنده. کرد سمي هم وشوهرو زن وجود همه هيچ که کاترينو خون زبونش نيش

 اتفاقات نويد نرسيده راه

 ياغي جوون اين که راهي براي شد در به در کارشون فريب هاي دهن راه اول همين از و بود بدي

 سر از دوباره رو

 .بردارن زندگيشون

 ...چرخيد سامان بسمت ناچار به و چرخوند زنش نگران چشماي رو خبيثشو نگاه يغما

 .زد غيبش يهو که قبل سال چند جوون اون مصمم و بود شده مرد حد از زيادي

 پسرم؟ اينجايي نميشه باورم-

 بکشه توبره به مجللشو قصر تازش و تاخت با تا بود اومده بشه رام بود محال و بود سرکش

 خوب متين يغما وچقدر

 .روبروش مرد طلبکار چشماي تو راسخو عزم اون فهميد

 .متين جناب نيست باورتون دروغي کاو و کند به دليلي پس نبودين منتظرم ميدونم-

 ... براش نميشد و نبود پدر

 قرار از که سرکشش و آروم نا پسر درمقابل بخنده زور به بود ناچار اما شد فشرده يغما مشت

 برنگشته هدف بي معلوم

 ... کرد اشاره سمتش به دست با بره استقبالش به تا بده زحمت بخودش اينکه بدون. بود

 ... امدي خوش بيا-

 فتادا تاب و تب از کاترينم حتي ميکرد سنگين رو سالن هواي عجيب و بود تلخ سامان نيشخند

 راه صندليش بسمت

 اين..شدن منقبض صورتش اعظالت داشت ترديد سالن به ورود براي که آوين ديدن از اما افتاد

 اين و مليح صورت

 بفکر بايد رسما ديگه ميشد دلبرياش خام سامان اگر و ميبرد جووني هر از دل دخترونه اَداهاي

 .ميافتاد کردنش حذف
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 .نميشد اش زنانه جذابيتهاي شيفته نگاهي هيچ بود قصر اين تو دختر اين تا

 .ميشد ميل و حيف نبايد و بود بينظيري طعمه سامان

 چقدر ينميدون برگشتي صدا سرو بي اينقدر چرا اصال... من پيش بيا ايستادي چرا عزيزم سامان-

 .بودم منتظرت

 حنهص بود جالب وچقدر داد قرار تاثير تحت هم رو آوين حتي که پرستيژي با رفت جلو اعتنا بدون

 روي لبخند ماسيدن

 .کاترين لبهاي

 ودآل مه صحنه به قدم مشرب خوش نيماي اگر شايد و بود عبوس سامان سهم صندلي ترين دور

 حناق غذا نميذاشت

 .همه گلوي به ميشد

 دختر گل ايستادي اينجا چرا تو.آمدين خوش.خان سامان قدم يُمن به اونم جَمعِه جممون بَه بَه-

 .نيستي گرسنه

 ايهسرم تنها که گذاشت دختري کمر پشت دستشو نيما وقتي دويد سامان عبوس بصورت خون

 تيزش شامه.بود زندگيش

 .مشرب خوش حد از زيادي جوون اين از ميترسيد ميداد خبر بديو اتفاقات

 هدريدنش آماده گرگ مثل که زني کار فريب چشمهاي از ميترسيد کرد پا اون و پا اين کمي آوين

 ميشد گم جسارتش.

 داشتبرن که دستشو. نکشيدن عقب براي ميشد جسورتر نيما که بد چقدر و چشم اينهمه ميون

 همه چشماي جلوي هيچ

 وينآ بکنه ثابت همه به ميخواست شايد حرکتش نبود منظور بي شايد ميز سمت انداخت راهش

 کس بي اما هست تنها

 .نيست کار و



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

81 

 

 سختتر ردميک سرپيچي اگر بده نيما خواسته به تن شد مجبور آوين و کشيد عقب کنارشو صندلي

 از اخم تحمل ميگذشت

 .بود تر سخت اي درنده نگاه هر

 شک بدون برنمياد ازش کاري ميکرد حس بخوبي هم نيما شايد و بود سنگين سالن خفه جو

 دوباره از هم خودش

 .نداشت خوشي دل مدعي مرد اين برگشتن

 گذشت؟ چطوري غيبت سالهاي اين سامان کن تعريف خبرا چه خوب-

 ودترز انفجاره درحال آتشفشان ميدونست اگر... نيما فک بستن براي ميخواست مشت يه دلش    

 روي ميذاشت دُمشو

 خوش جوون اين معلوم قرار از بود هضم قابل غير نزديکيشون اينهمه... ميکرد فرار کولشو    

 تاثير حدا از زيادي ظاهر

 .آوين روي ميگذاشت    

 آماج که نفري اولين ميرسيد سر که بازي آتيش وقته.. ميشد سرد بايد نشه منفجر تا کرد مکث    

 بدون ميگرفت قرار خشمم

 .بود لب به لبخند نيماي همين شک    

 .کرد احساسي هر از عاري لحنشو و داد تکون داغ سوپ توي قاشقشو    

 .لطفه از خالي تکراري روزهاي از اصوالتعريف نبود مهم زياد گذشتنش چطوري-    

 دميش تنش و جون همه دختر اين کنار و بود تيز بود عقابيش چشمهاي روبروي آوين رخ نيم    

 تک تفسير.. گوش و چشم

 بي که روزهاي همون براي بود شده تنگ دلش چقدر و بود زندگيش خوراک حرکاتش تک    

 چند از.ميکرد نگاهش دغدغه

 .بود دلتنگش قرن يک اندازه به امشب تا قبل سال    
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 لمد که داريم بزرگي مهموني امشب موقع به وچه... برگشتي که خوشحاليم خيلي حال هر به-    

 برگشتنت افتخار به ميخواد

 .شماها بنام بشه مزين نيما شدن دکتر و    

 بهتره انخ سامان افتخار پر برگشتن کنار نيست جالبي نماد من شدن دکتر خان يغما بيخيال-    

 بزرگان قاطي منو اسم

 . نکنين    

 خودش با. ازش بود بيزار آوين که عادتي.. بود شده عادت اما نبود برازنده لبهاشون کنج پوزخند

 کرد فکر

 .ميزنن پوزخند هم شبيه پسر و پدر چقدراين

 از نبايد فرصت اين خورد سوپ کمي و انداخت باال ابروهاشم از يکي پوزخند بر عالوه سامان

 .ميرفت دست

 هر خان ايغم ميگم منکه اما نيس درش شکي که خان نيما ميکني نفسي شکست شما اينکه در-

 اين يکباراز سال صد

 هووم؟ کنيم استفاده فرصت اين از بذار. ميکنن لطفا

 دمر اين برگشتن از دلخوشي کدوم هيچ که آدم مشت يه صورت ديوار و در از کشيد زبونه حرص

 .نداشتن طلب فرصت

 شدن سرکش از قبل شايد کرد باز حرف به لب خان يغما قبلش اما داد تيکه صندلي عقبه به نيما

 کمي چموش اسب اين

 کنه کنترلش

 خبر که دعوتن مهمي آداماي امشب مهوني تو. شماهاست مال دارايم همه من پسرم نيس لطف-

 بشنون رو شدنت دکتر

 .ميپچيه کشور کل تو ات آوازه و نام جان نيما

 ... بود نيما پوزخند نوبت اينبار
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 کنار ستمنتون هنوز شدن دکتر اين بنياد و اصل با چون متين جناب ندارم شُهرتا اين به تمايلي من-

 بي کارمو بهتره بيام

 .کنم شروع صدا سرو

 ؟ پسرم نيما-

 کار شب بره وقت خيلي خوردنمون نهار نديم کِش اين از بيشتر بحثو اين ميشه.. مادر شدم ادب-

 .داريم فراوون

 .درازي زبون اين با برخورد پرستيزش به چقدر و متين يغما درخواست شد خاموش نطفه تو

 يا و بودن پکر يا بودن کرده اخم يا ميپايد اطرافيانشونو چشمي زير چشما... شدن سات

 از بود رفته سر حوصلشون

 نميگرفت آرامش رنگ وقت هيچ که ميزي

 رو يغما بامش بايد نميومد چشم به چندان که تغييراتي و ميگشت اختالفات دنبال بين ريز سامان

 ميکرد قالب سنگ

 ميشد خالص نخورش بدرد آدماي و قصر اين شر از زودترم ميکرد مطرح شو خواسته زودتر هرچه

 موندن به چنداني ميل

 هب هواسش نيم آوين ميز از اي ديگه سمت... مشرب خوش نيما از بود ترسيده چشمش. نداشت

 که بود عبوسي جوون

 آهسته ناي بنظر کشفش براي ميگشت فرصتي دنبال و بود کرده غافلگيرش بار سه نيومده هنوز

 تنها اومدنش رفتن

 ...ميفهميد بايد بود راز يک بودنش

 بينظيري طعمه ديدن از بعد ذهنش تو که بود خاصي هاي نقشه انجام غمش و هم هه اما کاترين

 رديف سامان مثل

 .ميبرد ازش دل شک بدون اش اغواگرانه درخشش با امشب بود کرده

 نکردي؟ ازدواج تنهايي ظاهرکه در پسرم بگو خودت از-
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 . سامان مثبت جواب از ترسيد آن يک... شدن فعال کاترين بخصوص همه شاخکاي

 کم کم متين يغما. ميگرفت فيگور حد از زيادي... نميومد خوش کسي مذاق به اصال سامان مکث

 تو ماهي سر حرصشو

 .ميکرد خالي بشقاب

 . نکردم پيدا باشه اليق که مناسبي کيس نخير-

 قيافه ديدن... انداختناشو باال ابرو ديد چشم به سامان چرخيد بسمتش که آوين کله...اوهو

 ... نبود لطف از خالي فضولش

 .دميش بيخودي زيادي داشت که جَوي وسط پريد.. کنه پنهان نتونست خودشو ذوق اما کاترين

 بايد همسر انتخاب براي کرد اعتماد نميشه دختري هر به دگه االن جان سامان توئه با حق-

 هستن کني باز چشماتو

 .ميکنن وخوشبختت بشن زندگيت وارد که خاصي شخصيتهاي

 بي خواهر وقتي ميخورد حرص چقدر رسيد آوينم گوش به گفت لب زير نيما که کودني احمق

 ميکرد ضايع خودشو عقلش

 .شد سرد زود تندت تب که نده مشق لطفا شما-

 ادوت اين از زودتر سامان کاش بود قدرتش از خارج نيما تلخ نيش.. پريد کاترين صورت از رنگ

 احساس. بود اومده مزاحم

 .نيما زنيه دست رو و آوينو مالحت از ميکرد خطر

 .خاموشيست ابلهان جواب چون نميکنم بحث باهات-

 نميکني ازدواج من اطالع بدون ميدونستم.. نده آزار رو گرممون جَو ميکنم خواهش جان کاترين-

 امشب اما... سامان

 .کنين انتخاب خودتون براي خوبي همسراي ميتونين جفتتون دارن حضور نامداري دختراي

 به مه نيما.. زد پوزخندي يغما پنهانيه فريب به و کوبيد نيما کفش به ميز زير از کفش با آوين

 کش لبهاش گوشه تبعيت



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

84 

 

 . اومدن

 ايده لحاظ هر از چي همه که حاال ميگم منکه... افتادن جوون دوتا ما بفکر امشب خان يغما چقدر-

 آستيني هم شما اله

 .ميرسيم دلمون کام به زودتر نفرم دو ما نشه بازي نشه سه تا گفتن قديم از بزنين باال

 قبلش اما...افتاد تالطم به اش خنده خفه صداي شنيدن از سامان قلب و خنده زير زد پوقي آوين

 دکتر اين جسارت بايد

 از دلخوشي هم نيما ميزد حدث انتظارش برخالف گرفتن جبهه اينهمه با ميکرد هزم درازو زبون

 .نداره متين يغما

 رزهل به اعصبانيت شدت از صداش... بود خارج تحملش از پسرش درازيه زبون پوکيد خانم مهين

 .افتاد

 .پسرم کن فکر حرفات رو ميکنم خواهش نيما-

 ويياگ ليچار اين با ميشد کننده کسل جو اين وجقدر ميشد شروع که بحثي يه مياورد کش چقدر

 صورت به نيما خنده.

 ...قوز باال قوز شد هم مادرش درهم

 غماي ندونه که کيه وگرنه شه عوض هوامون و آب کمي يه گفتم مزاح محظ بانو مهين نگير دل به-

 بار سه از ديگه خان

 .گذشته بازيشم

 ميخواست جسارت زيادي ديگه متلک اين انداختن. چرخيد نيما بسمت مبهوت و مات همه گردن

 بوداين جسور وچقدر

 بود ديدني خان يغما سرخ صورت ديدن.نامي دکتر

 رهمد هاي قيافه ديدن از بيحوصله آوين که شد سنگين اونقدر شد حاکم جو به يهو که سکوتي

 درست که يغما و مهين
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 هکيين از پر صداي بشه بلند اومد همينکه و عقبو داد هل ظرفشو بودن ولز و جلز درحال روبروش

 .شد بلند انزجار با يغما

 .کني احترامي بي ديگران به نميشه دليل نداري غذا خوردن به ميلي هم اگر حتي-

 به حاظر از شد گره مشتش دوباره و.يغما کالم تندي از آورد کم آوين وقتي گرفت آتيش پا سرتا

 قراره از که نيما جوابيه

 .داشت طرفشو حد از زيادي معلوم

 آمدش و رفت براي کسي به روشنفکري شهره شده قصرتون وقتي يغما جناب بعيده شما از-

 آزاده کسي هر بگيرين خورده

 اين با ور خونه جو ميکنم خواهش بره ميتونه پس نداره موندن به ميلي آوين کنه رفتار ميلش طبق

 سنگين دستورات

 بري ميتوني آوين.نکنين

 کوپال و يال اون با سامانم حتي بود شده دومتر جوون دکتر اين درازيه زبون از امروز همه شاخاي

 نيماي از شد متعجب

 .ميداد نشون آرومش ظاهر برخالف که

 .زدن حرف نيما گوياي درشت درمقابل کام تا الم که بود يغما صبوريه نيما جسارت از تر عجيب

 .لطفا دقيقه چند.بشينه نکردم خواهش آوين از دليل بي من اما دکتره با حق-

 يزدم حدث البته شد خان يغما فرمايشات خورده منتظر و نشست صندلي روي دوباره درمانده آوين

 و شبه بابت حرفاش

 .اصيل آدم مشت يه درمقابل بودن خاص شئونات تمام رعايت

 راه و شد بلند ميز پشت از يغما سخنراني شدن تموم از قبل سامان اينبار و بود مکررات تکرار

 نيم که آويني براي فرارو

 . کرد باز ميخورد حرص چشماي جلوي ساعت

 ميکني؟ شرکت مهوني تو که شب پسرم سامان-
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 . متين جناب حتما-

 صراحت زا اينبار يغما بود ها بيحوصلگي و ها وکنايه نيش تموم کالم ختم سامان مصمم و تند لحن

 معلوم که ساماني

 .افتاد تاب و تب از بود برگشته قصر به هدفي چه براي نبود

 سامان

 دکتر اون پاي وقتي از بود دهنده آزار درنده حيووناي اين تحمل چقدر... ميخواست تلخ قهوه دلم

 به خال و خط خوش

 ناي از آبي نيستم اگر بود راحت خيالم و کردم سادگي چرا.. حرص از شدم خالي و پر شد باز جمع

 نميشه گرم برنجم شير

 .ميدره آوينمو و ميشه گرگ مشرب خوش بَره اين نکردم فکر کار اينجاي به چرا

 دونمي از براي ميکردم جمع قدرتمو بايد... اومد فرود آيينه جلوي کاري مُنبَت ميز روي دستام کف

 مرتيکه اين کردن بدر

 ... لجن

 مشربياش خوش خام آوين که هستم جذاب اونقدر جذابم روبروم آيينه به رو شد کشيده نگاهم

 حاال تا اگر البته... نشه

 .باشه نياورده سرش باليي بودن هم با ماه شش اون اگر...اگر... باشم آورده شانس

 بازي ينا زودتر بايد بکشي پس پا تا برنگشتي تو...نباز بيخود فکرهاي اين به... نباز سامان نه

 .کني تموم رو مسخره

 . زهرمارمه کامم گشاي گره لحظات اين تلخ اسپرسوي يه.. شدم الزم قهوه شد که تلخ کامم

 .دادم تلخو قهوه يه دستور و گرفتمو رو آشپزخونه شماره

 همرد درونم سالها اين که احساسي شدن رقيق از مبهوت و بود شده گير بهونه عجيب تنگم دل

 کشيده پنجره بسمت بود
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 نبودم خام جوون اون ديگه من اما بود جاش سر جووني زناي ديدن تلسکوپ هنوزم. کشيدم

 گذشته زدن ديدن وقت...

 . کابوس اين از بشم خالص تا ببرم خودشو تا برگشتم بود

 اون ساکن دختر براي دلم و دست که قبل سال چند... زدم کنار رنگو خاکستري ضخيم پرده گوشه

 ديوار درو به لرزيد اتاق

 پلک و موندمو بيدار سحر تا لعنتي تلسکوپ اون پشت که شبهاي چه... اتاق اين گرفتن براي زدم

 صورت شايد تا نزدم

 . ببينم سر بيارد و واضح زيباشو

 ... کنارش بودن از گذشتم و گذاشتمش چرا نفهميدم اما دلبستم بهش سالها اون

 ... بکشم دست دلسردي اين از کمي قديمي خاطرات با نذاشت گوشيم ويبره

 .آرش ميشنوم-

 روباه؟ يا شيري-

 .نزاييده مادر من از تر شير کنم پهن بساطمو بذار-

 ديدي؟ رو دختره-

 مرموز آرش اين بود گزنده کالمش لحن چقدر...شد مشت پرده روي دستم

 .ديدمش-

 .ننيست بيني پيش قابل برش و دور آدماي کن پياده زودتر فکرته تو هرچي نکن دست دست-

 ...آرش سرته تو چي ميفهميدم کاش

 ميخواي؟ چي ميره براش جونم و دل که آويني از دختر اين از ميفهميدم کاش

 هاتبا آوينم درمورد وقت هيچ هستي خطرناکي آدم چه نميدونستم اگر نميشناختمت اگر شايد

 .نميشدم شريک
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 زتا کاري ميکني خيال اگر باشه اينجا هفته آخر تا بايد دختر اين شنيدي؟ مرد توام با سامان-

 سوته سه بگو برنمياد

 ...خودم

 بيرون مغزش از خودم سياهو فکراي اون بايد.. نبود نفعش به و ميکرد وراجي زيادي...کردم داغ

 جون حفظ... ميکشيدم

 .بود زندگيم اول هدف آوين

 .ميارمش... نزن مفت حرف-

 ونقدرا بازياش شرف بي همه با آرش. ميبينه بد بپيچه من پاي و پر به ميفهميد بايد.. کردم قطع

 که هست خطرناک

 پشتم زدمي حرف دخترش و يغما درمورد کيينه اون با وقتي کنم اعتماد بهش صدم يه حتي نميتونم

 نبود معلوم.. ميلرزيد

 .مياورد دختر اين سر باليي چه نميشدم دار خبر شومش هدف از اگر

 سوزندگيش...داغيش... تلخيش نداشت اهميت. سرکشيدم تلخ و الجرعه آورد قهوه

 .سروته بي زندگي اين تو بودم خاکستر من

 کرد دهبيهو زندگيمو که مردي کردن جزغاله براي جانانه بازي آتيش يه براي ميرفتم بايد شد شب

 ميفهميد بايد يغما...

 .تلخ تحمل اين بود بس.. دريدنشم آماده و شدمو گرگ

 ايدش که بودم تلخ اينقدر.. بود امشبم ظاهري جذبه کننده کامل تلخ عطر يه و شلوارسياهو و کت

 لمس شيريني حتي

 دادن بروز مرد من و ميشد عاشق آوين که روزي از ميترسيدم.. نکنم حس هم رو آوين عشق

 .نباشم احساساتم

 هيچ و تلخيا منجالب تو بودم مُرده من بود فايده بي سردم جذاب صورت به رو آيينه کجي دهن

 ذات نميکرد عوض چيز
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 . دارمو خدشه

 . بود شدنم گرگ کشيدن رخ به مهم فعال... شدم رد نيشخند يه با جلوش از

 يرفتمم پيش مصمم و ميکوبيدم زمين به محکم گامهاي با... سوم طبقه خلوت هميشه و بود ساکت

 با داشتم کارا امشب

 . يغما چشماي ترس داره لذت.  خال و خط خوش جماعت اين

 ...اول پاگرد و پله شش

 درخشيد رنگش شب و لَخت موهاي روي به چشمام برق تاريکي سوي کور تو...  زدم پا

 ... بود داده تيکه نرده به سرشو و بود نشسته اي پله روي تنها

 .دلبستگي اين از بودم پُر چقدر... موها اون رو کشيدن دست براي کشيد پر دلم

 تنگشدل بازم ميستادم پاهام جفت روي قيامتم تا... کردم نگاهش...صدا بي.. تاريکي تو. ايستادم

 چرا تو سامان آخ..بودم

 ؟ زدنو فرياد نيستي بلد

 نميري؟ جلو چرا

 ؟ لطيفو جسم اون نميکني بغل چرا

 نيستي؟ فوران درحال احساس اينهمه دادن بروز مردِ چرا

 گرفته دلش نکنه نيست؟ حاظر چرا...بود مشکوک...بود تنها

 ترکدخ و دکتر اون با بازياشو جنلگوگ هنوزم.. نميگذشت بد بهش اينجا هم حد از زيادي که بنظر

 يادم از طاليي مو

 .نرفته

 اينجا؟ تپيدي هنوز که تو هي هي-

 شنرم موهاي روي دستشو و کنارشو نشست وقتي. کرد تلخ کاممو مشرب خوش مار مزاحم صداي

 گلوم تا عصيان کشيد
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 .زد باال

 .نباختم آوينمو تا رو جوون اين ميکردم حذف بايد...نزديکي اونهمه بود من حق

 مرد نم اما تحمل بود سخت.. نزديکن بهم حد چه تا ميفهميدم بايد رفتم فرو تاريکي تو بيشتر

 تيز گوشام. بودم تحمل

 .زياد من فاصله و بود يواش صداشون شدن

 ... نکن پيله...نميام-

 .بينم پاشو سر خيره دخترک ميکني بيجا تو-

 گذشتهن ثانيه به بود تلخ اوقاتش قرار از شد جلب توجهم بيشتر زد کنار حرص به که رو نيما دست

 بلند هوارش صداي

 ...شد

 .خودتو ميکردي آويز حلق ميديدي اگر تو جنجالشو... باهام کرد تا بد مادرت.. نميام-

 شو حاظر برو بيا تو... بذار احترام خودت به خودت نشده درست جنجال وقتي تا گفتم بهت صدبار-

 حرف باهاش من

 . ميزنم

 . جوشيد اشکش چشمه و گوشاشو روي گذاشت دستاشو وقتي بود کالفه چقدر

 . آدم مشت يه جلوي کرد يخم رو سنگ نفهمت مادر بزني حــــرف نمــيخوام-

 اين دندي.. شد طاق تحملم ديگه کشيد بغلش تو ناآرومو آوين و شد بلند وقتي و نيما مکث کمي

 ميخواست صبر صحنه

 .بود اومده سر من از حاظر حال در که

 ..عزيزم ميکشي هوار چرا.. باشه-

 دکترو اين سر االن همين اگر بود جنون آخر شدنم سرازير ها پله از رفت فرو که آغوشش تو

 روي ميذاشتم و ميبرديمو
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 ... نداشت سوال جاي سينش

 همينکه و کشيد عقب سرشو بهشون پله يک اما نميدونم ديدم يا شنيد رو هام قدم صداي

 خورد بهم اشکبارش چشماي

 دمش باعث مسخره کلمه اين زدن با چرا نفهميدم و جوشيد اعصابنيتم عمق از بيخودي پوزخندي

 بشه بيشتر تشنجش

 باشين راحت-

 و رگشتب بسمتم که بود لبهام روي نيشخند هنوز که بود تلخ اوقاتش اينقدر دويد بصورتش خون

 کوبيد دستاش جفت با

 .عصيان اين از شدم مات...سينم تو

 ..هـــا مياد گيرتون چي... پوزخنده و زدنو نيش کارتون همين عينه همتون...احمــق شو خفه-

 .دختر آروم ميکني چکار آوين... آوين-

 داغ. ميکرد گستاخي حد چه تا نبود معلوم نميکرد جداش ازم و بود نگرفته هاشو شونه نيما اگر

 مشت دستام اما کردم

 .سالن کف ميريختم مغزشو االن همين نبود آوين اگر شايد.. شد سدم بدش حال ديدن.. شدن

 ...تو چته ببينم بريم بيا...اعصبانيه کمي يه سامان ببخش-

 زارشآ خيلي يکي معلوم قرار از کشيد بيرون نيمام دستاي تو از هاشو شونه حرص با و کرد تقال

 ديدن از قلبم...بود داده

 .شد فشرده اشکاش

 .فقط بردار سرم از دست.. نيست هيچيم ميفهمي..نيس هيچيم من-

 دلم چقدر... دويد اتاقش بسمت زده عصيان آوين که چرخيد بسمتم وقتي نيما درمانده نگاه

 ميپرسيدم ازش ميخواست

 اب نداشتم خوش عنوان هيچ به.. گذاشت غرورم نه چرخيد زبونم نه اما چيه خراب حال اين قضيه

 و خط خوش دکتر اين
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 .ميشدم کالم هم خال

 هبش درمان تا کنه آرومش تا نذاره تنهاش تا رفت دنبالش او اما مصلحتم به بنا آوين از شدم رد

 چقدر...تلخش اوقات براي

 .نميرفت بود من حق که کارهاي اين تموم به دلم و دست وقتي خودم از شدم متنفر

 خرف که رقيب بي جنتلمن يه رفتم فرو خودم پوست تو بسمتم چشم مشت يه برگشتن با

 زير زمين به حتي ميفروخت

 دلم چسب وقت هيچ امروز خودِ اين ميخواستم که اوني بشم نذاشتي که يغما تو به لعنت...پايش

 . نميشد و نشد

 نگاهي بسمتم حيرت با داشتن درموردم اي شکسته وپا دست شناخت که اوناي حتي زن و مرد

 اين جنس مينداختن

 . ميشناختم خوب خبيثو و ناپاک چشمهاي

 رت تيز کار فريب مرد اين شامه چقدر و بودم اساسي خاک و گرد يه آماده عبوس سامان من امشب

 ميکشيد بو سگ از

 لحن از کرد منقلب حالمو مصنوعيش لبخند و گرفت بخودش راحتي چهره بهش نرسيده هنوز

 مهموناي فهميدم خبيثانش

 . داشتن ارزش براش ته سرو بي مشت يه از بيشتر امشب

 .ما پيش بيا بيا اومدي پسرم امان  به به-

 رفش بي دهنش بستن براي ميخواست محکم مشت به دلم ميومد نجسش زبونش سر که پسرم

 از منافعش حفظ براي

 .بود مشربي خوش نوبت حاال و ميبرد سود اي شوه هر

 ...خنديد مسخره و گذاشت پشتم دستشو نرسيده نفرشون چند جمع به

 دار خبر رو همه افتخارش به وقتشه و برگشته سامان شده خوشبحالم حد از زيادي امشب آقايون-

 . کنم
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 درچق و ميش پوست در بودن گرگ همه برم و دور آدماي وقتي ميومد شايد صورتم به فريب نقاب

 تو نقاب اين به من

 کردم حس که بردم بکار اونايي توجه جلب براي انرژيمو همه و زدم نقاب. بودم کرده عادت خالي

 همه از بيشتر يغما

 .ميگيره تحويلشون

 دلبري شون حِرفه که ولنگاري دختراي و زن چه ميکرد جذب افرادو زود شيکم ظاهر خوشبختانه

 متوملي پدرهاي چه بود

 . موند باز زرنگيم براي هم يغما دهن زود خيلي.ميگشتند اصيل داماد دنبال که

 هچ با ميدونه خدا.. اومد باهاش آوينم وقتي بود نيامده کاش اما بود شده نيما معتل معارفه براي

 کرده راضيش ترفندي

 . تلخه اوقاتش هنوزم بود پيدا و بود درهم هنوز که آوين قيافه... اومدن به بود

 بخاطر من و گذاشت من پشت دستشو کرد خودش متوجه رو همه يغما رساي صداي نيما ورود با

 مجبور بزرگتري هدفاي

 .تنفرداشت مرد اين چقدر... شدم دستاش گرماي تحمل به

 خانوادش آغوش به سالها از بعد که جان سامان افتخار به جشن اين امشب...خانما آقايون-

 برگزار نيما دکتر و برگشته

 .ما پيش بيا دکتر.. هستن متين خانواده افتخار مايه دو هر خوشبختانه که شده

 غماي ديگه سمت ادب رسم به اما معارفه از نيومده خوشش بود مشهود بخوبي نيما درهم قيافه از

 داد اجازه و ايستاد

 .نميومد بدم صفت گرگ جمع اين تو شدن شهره از من نيما برخالف. بکنه افتخار بهش يغما

 آوين

 کمي تا مياوردم فشار درهمم اخماي به چي هر... ووارنگ رنگ آدماي اين ميون دلم ميخواست عق

 صورتمو



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

94 

 

 و انيم اصرارهاي به نميدادم وا کاش. گرفت حالمو رقم بد نفهم زنکيه اين نميشد بگيرم عادي

 تو از روز چند تا اصال

 و رسيد رس بزنگاه سر وقتي عصر. بيافته نحسش قيافه به چشمم تا نميومدم بيرون موشم سوراخ

 چنان نديد حاظر منو

 ودمب بدبخت چقدر. شکمش تو کنم فرو تا ميخواست خنجر يه دلم که انداخت براه اي شنگه الم

 .من

 گرفتي؟ قيافه هنوز که تو-

 . ميکنم آويز حلق خودمو همينجا بذاري سرم به سر که نيما نگو هيچي-

 .گرفت دندون لبشو نمک با و زد قشنگي لبخند

 .شدن خالص واسه هست تريم ساده راهاي ندارم باال اون رو تو ديدن تحمل من عزيزم نه-

 ردک پرت هواسمو تيز چشم تا دو برق چرخيد بسمتي بيخودي سرم وقتي و اومد کش لبم گوشه

 زيادي امشب يارو اين..

 . ميزد ذوق تو جذابيتش حد از

 . شده دمخور کيا با نميدونه بدبخت گرفته اي قيافه چه... اينو-

 رشس تو ميدونه خدا کنه پهن کجا تورشو نفهمه که اونيه از تر تيز اون... ملوسک نکن اشتباه-

 وقتي نديدي ميگذره چيا

 ؟ انداخت اش غبغه به بادي چه ميکرد معرفيش يغما

 ..فروش فخر آدماي ديدن از نميومد خوشم...خودم مهربون سمت دوندم برگ رومو

 .بکنه خواست دلش غلتي هر بذار سننه رو ما. مکاره مرتيکه همين پسر اونم بلخره..هه-

 ؟ برقصيم هم با دور يه بريم ميشه آفتابي حالت زود مياد خوشم خانمم گرم دمت-

 ... نزن حرفشم-
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 ودنشب پيله تموم با... بود دار پايه ميز يک فاصلمون جلوتر کشيد سرشو شدن خبيث چشماش

 .بود دونه يه برام بازم

 خوشکل؟ تا چهار با نميذاري تنها نيماتو که تو-

 .سرت خيره شدي دکتر بذار دلت رو دست امشب يه-

 .زد چشمکي و باال پروند ابروشو

 م؟بري.. خوشگذروني واسه ميکنه موس موس منم دله دل اما خودتي فقط من سيندرالي تو جون-

 کمي حال اين با. نميومدم کوتاه عمرا منم بود جاش هرکس شايد کردنمو رام رسم بود بلد خوب

 سر از شايد دارم کشش

 .بيافته خر

 صبر نم پاي بياري طاقت نميتوني اگر ميکنه پارم تيکه داره چشماش با مادرت نزن حرفشم االن-

 .نکن

 .ميکنم صبر... هيچکس يا تو يا بذاري باال طاقچه نميخواد خوب خيلي-

 ماموچش.شده لوس قيافه اين ديدن با حتي نگيره خندم عنوان هيچ به که بود تلخ اوقاتم اينقدر

 ديد به کمي و دادم تاب

 هک بار هر خاص نگاهي سنگيني چرا نميدونم اما شدم مشغول برم و دور پيک و شيک آدماي زدن

 برميگشتم بسمتش

 .بزنم زل چشماش به اي ثانيه براي ميکرد مجبورم

 .بود بُرنده عجيب امشب نگاهش برق امشب جنتلمن جوون اين

 ؟ هنميکن رهاش چرا.. مشرب خوش دکتر اين با بذارم تنهاش نبايد.. احمقانه اشتباه يه...اشتباه

 ؟ پيششه ثانيه به دم چرا

 شدم؟ خور خود امشب من چرا

 کنه؟ غوغا غمگين چشماي اين جلوي جسارتم نبايد چرا
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 بدم؟ نشون دختر اين به خودمو بايد کي من

 ددارخو اينقدر اگر شايد صبوري اينهمه براي بودم متنفر خودم از من و داشت حدي تحملم و صبر

 پيش وقت خيلي نبودم

 . بود اومده در بيخودي شکل اين از زندگيم

 ستشد از هميشه براي يکبار که روزي از ميترسيدم و برامو بود ارزشمند نبود هدفم تنها اگر آوين

 .بدم

 هب دست ميديدم روبرورو هاي صحنه اين بيشتر اگر نبود معلوم.. صفتان گرگ جمع از شدم جدا

 اصال نميزدم بازي خريت

 . ميرفت سورتمه مخم رو حد از زيادي امشب يارو اين.. نبودم مطمئن اعصبيم ذات و خودم از

 اين زا ميداد تسکينم شايد اما دردنبود دواي قرمز شراب گيالس يه و صندلي يه و خلوت جاي يک

 که بار هر...خودخوري

 موج عجيب دختر اين... بودنه کثيف چي هر از خاليم ميکردم حس ميشدم گم نگاهش موج تو

 سمت ميفرستاد مثبت

 .سياهم قلب

 نشستي؟ تنها عزيزم سامان-

 . شيکم ظاهر از برميداشتن دست همه کاش.. بنفش زن اين بود آور عق... فشردم هم روي لبهامو

 سرم از شرشو هميشه براي يکبار بايد نيامد خوش مذاقش به مکثم... دادم تکون گيالسمو

 .ميکَندم

 برقصيم؟ هم با دور يه ميدي افتخار-

 کيي نميکرد فکرشو که داشت کاذب نفس به اعتماد اونقدر بدبخت... انداختم بهش زشتي نگاه

 تو بزنه رقم بد من مثل

 .ذوقش

 .نيستم تو مثل انگالي دنبال من دگه يکي واسه ببر دلبرياتو خانم گرفتي اشتباه-
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 .. دررفت کوره از زود چقدر و ماسيد لبهاش روي خنده...رفت وا

 بودي؟ من با تو...تو-

 قرمز مشروب از اي جرعه... ميداد جواب خوب بنفش زنکه اين براي اما بود شايدزشت پوزخندم

 جلز هنوز... زدم باال رنگو

 سرم باالي ميکرد ولز و

 . ميکشم گند به هيکلتو نگيري فاصله ازم اگر که بودم تو با دقيقا-

 فسارا زن اين البته ميشد کفري حد اين تا ازم يکي که وقتاي اين ميکردم حال... بدبخت پوکيد

 زودتر بايد و بود گسيخته

 .ميکرد کم شرشو

 نهمي نبود ظاهر حفظ به مجبور اگر.. بود شده سرخ اعصبانيت فرط از صورتش فشرد مشتشو

 .ميجويد خرمو خر االن

 .بوزينه نداري لياقت-

 رتابپ با تا برگردوندم رومو. ميگفت چي ميديد خودشو قيافه اگر جالبي خطاب چه..بوزينه...هه    

 دلبريش شيشه سنگ اين

 . بشه خورد    

 . شو گم-    

 بد ميشد پيله اگر.. بنفشش شکل سرو از گرفتم تهوع حالت و بود وار اردک رفتنش راه.. رفت    

 نشونش خوشکل ذاتيم

 ...منوبدزده قاپه تا اومد خودش خام خيال به زنکه.. ميدادم    

 ممخيال و فکر هيچ که قاپمو اي معجزه چه با دختر اين يعني..سمتش چرخيد چشمام...منو قاپ    

 شدم من که دزديد

 ...شده خاکستري تنفر و احساس بين که خورده زخم و تنها مرد يه...اين    
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 احساسش؟ و روح دزديدن براي داري قدرت چقدر تو سامان    

 ينا که بنظر.. بشکنم وبرشو دور مشرباي خوش پاي قلم بايد دختر اين کردن عاشق از قبل    

 به جذابيتهاي تموم با هم دکتر

 زندگيمه خالصه که بشه آويني مالک ميتونه راحتي    

 جنگولک بساط زودتر کاش. خوردن حرص اينهمه از ميشد مست امشب بايد...ديگه اي جرعه    

 .  ميکردن جمع بازيشونو

 راهش و گرفت دستشو بينم تيز چشماي جلوي که بود نداده مزه کامم به هنوز بعدي اي جرعه

 سرم دور دنيا.. انداخت

 اين به نميشد باورم. رفت فرو آغوشش تو و رقص پيست تو شد همراه باهاش وقتي چرخيد

 تا که کرد آرومش راحتي

 شد کشيده هم رقص پاي

 با ميزدن که دوري هر.. بود تر خطرناک ميکردم فکرشو اونچه از نيما دادم فشار هم رو چشمامو

 لبهاشون رو لبخند اون

 ميرفتم بايد... ميشکستم گردنشو شک بدون مينشستم ديگه دقيقه يک اگر... ميشد داغتر صورتم

 لبخند نميديدم بايد...

 ديگه يکي آغوش تو دلفريبشو

 تا ميبرديم دنيا از بايد امشب نميکرد مستم مشروب اين برخاستم و ميز روي کوبيدم ليوانو

 که اونچيزيو ميشد فراموشم

 .ديدم خودم چشم به

 .تگرف ازم قدرتمو دختر اين گذشتم جمعيت ميون از محکمم چندان نه گامهاي با خزنده و آهسته

.. .................................................. 

 ...خاروند لبشو گوشه و انداخت بهرام شنگول بصورت نگاهي نيم آرش

 فازي؟ تو چيه-
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 شايد. ناب و بود ساز دست که کرد مشروبي از پر گيالسشو چندمين براي و رفت فرو مبل تو بهرام

 اثرات بودن شنگول اين

 .بود خالص شراب همين

 .مهرانه خود سازه دست.شي روشن توام بزن-

 نميکرد؟ رو و داشت هام جربزه اين از مهران بارکال-

 ميز روي بطري از تا شد خم وقتي ميکرد کالفه آرشو حد از زيادي امشب بهرام مستانه خنده

 شد باز در کنه پر آرشو گيالس

 .. دنش غافلگير ناگهانيش ديدن از دو هر...شد تاريک نيمه اتاق وارد برافروخته صورت با سامان و

 تويي؟-

 دونب و کرد شل شو گره کالفه بود شده گلوگير امشب کروات..شه بسته تا کوبيد در به لگد با

 بطري آرش سوال به جواب

 ... چرخيد آرش بسمت بهرام نگاه... شد ولو مبل روي و برداشت مشربو

 شما؟ ببخشيدا-

 .کنن حاظر برام يکيو بگو ببند دهنتو-

 اين هب تن ميافتاد اتفاق کمتر سامان شدن متعجب دو هر که بود گزنده و تلخ اونقدر درخواستش

 بده زننده خلوتاي

 .. شد نزديک بهش کمي و گذاشت کنار گيالسشو آرش..

 برجکت؟ تو زدن زودي اين به.. هه-

 از خارج چي همه امشب فشرد هم روي اي ثانيه براي چشماشو و داد تيکه مبل عقبه به سرشو-

 حتي بود توانش حيطه

 .نشه مشاجره به مجبور تا کنه سکوت کرد سعي پس آرش سوالهاي

 .ميخوندي رجز خيلي رفتنت از قبل که تو کرد؟ تلخ اينقدر اوقاتتو کي توام با-
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 يکهمرت اوي... نفعتونه به بپلکين کمتر وبرم دور اگر امشب آوره زجر لعنتي قصر اون چيه همه-

 گفتم؟ چي نشنيدي

 ... به تن هست اعصبانيتت تخليه براي ام ديگه راهاي-

 ردک قطع نيشخند يه با آرشو حرف برسه گوششم به نميومد خوش مذاقش به رو حرفاي نذاشت

 جاش از کالفه درحاليکه

 ... ميز روي کوبيد گيالسشو ميشد بلند

 سه مماتاق تو.بکشه بيرون الشخورا بغل تو از خودتو يکي بايد ساعت هر وقتي لش تن نخندونم-

 .ميفرستيش سوته

 و انداخت باال هاشو شونه بود نمانده امان در سامان نيش از که بهرام درهم صورت به رو آرش

 که کرد دنبال مرديو رفتن

 . بود تلخ حد از زيادي امشب

 همب اينطوري که کردن تلخ اوقاتشو چقدر ميدونه خدا.آخر سيم به نزده تا يکيو بفرست پاشو-

 .ريخته

 کار به دست خودمون بايد نميخوره کار اين بدرد داغونش اعصاب اين با يارو اين ميگم منکه.. هه-

 .شيم

 .منتظره خودته کن جمع.. کني تکيف تعيين ما واسه عنکبوتيت مخ اون با نميخواد تو-

 تا دص ازميون تا رفت و کشيد پوفي کالفه بهرام بود بيهوده مزاج تند جوون دوتا اين با زدن حرف

 که فروش تن زن

 .. کنه حاظر بهترينو بگذرونن سامان با شبو يک بود آرزوشون

 را رد کثيف منجالب اين خاص مرد سامان ويژه اتاق به يافتن راه از مشتاق تينا بعد ساعت نيم

 نور.کرد قفل سرش پشت

 رايب تينا زده هيجان چشمهاي بود انگيز وسوسه سامان نقص بي استايل روي به آباژور کمرنگ

 حتي موند ثابت ثانيه چند
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 . بشه انتخاب زن اينهمه ميون از روز يک نميديد خوابشم تو

 .جلو بيا-

 نوزمه افتاد راه اتاق وسط تخت بسمت کشيد بلندش چندان نه موهاي ميون دستشو اينکه از بعد

 اين از برداشتن چشم

 پيدا صورتشم حتي و بود خوابيده شکم به رو سامان بود ممکن غير شده خالکوبي پوست و هيکل

 تخت به نرسيده نبود

 . شد ميخکوب سرجاش سامان سوال شنيدن از

 ؟ ماساژبلدي-

 بود؟ سوالي چه ديگه اين... رفت وا

 ...پروندش جا از سامان زمخت صداي نکرده مکث

 کن مگ گورتو نيستي بلدم بده ماساژم صدا سرو بي بشين بلدي ميزه رو روغن.. توام با کـــري-

 زا امشب اما...  کثافت زندگي همين تو بود شده خالصه زندگيش داشت عادت زننده لحن اين به

 دست بايد معلوم قرار

 برميگشت نخورده

 .بلدم-

 و بخت به ميداد ماساژ رو سامان تنيده درهم اعظالت که مدتي تموم.. نگاه يه حتي نه حرفي نه

 لعنت خودش اقبال

 کسي ره نصيب که العاده فوق خوشگذروني يه نه خواسته ماساژ براي فقط اونو سامان که فرستاد

 حتي او.نميشد

 کنه نگاهش بود برنگشته

 .بيرون برو بسه-
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 پا کسي هر به سامان بود شنيده همه از..کرد ترک اتاقو آهسته فايده بي شب يه از سرخورده

 از وقتي امشب اما نميده

 ... يکنهنم فرقي هيچ بقيه با ميفهميد حاال و بميره بود نزديک ذوق از بود شده انتخاب اونهمه بين

 برگشتي؟ زود-

 هولنکاش قيافه از. بود تر بيچاره همه از رياستش همه با که لجنزار اين فرومايه زن بود بهنوش

 دردشو ميفهميد

 فظح تينا مثل پادوهاي جلوي شيکشو ظاهر ميکرد سعي اما ميباريد صورتش ديوار و در از حسادت

 . کنه

 .ببينم جلو بيا-

 نميزد پلک و ميکرد پهن سامان اتاق در پشت جاشو صبح تا بهونش اگر نداشت تعجب جاي

 تيناي سامان وقتي امشب

 .شاهرگش زدن براي ميخواست تيز دشنه يه دلش بود کرده انتخاب بجاش گورو گدا

 بود دهش غافلگير حاال و بود برنداشته در از چشم حاال تا بود گذاشته سامان اتاق تو پاشو وقتي از

 و تينا برگشتن زود از

 .زدش ماتم قيافه

 اومد کش لبش گوشه و انداخت سرتاپاش به اي زننده نگاه

 برگشتي؟ زود چرا-

 .ماساژ براي خواستن منو آقا-

 .بود فايده بي ذوقش کردن پنهان.. شگفت گلش از گل و خورد اي يکه اول

 ماساژ؟ فقط-

 .شکليم چه ببينه برنگشت حتي.. ماساژ فقط-
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 کيي به يکساعت براي حتي سامان کردن تقسيم درمياورد بال خوشحالي از بايد شد کنده جا از

 بود کندن جون مثل ديگه

 .تينا مثل اي زده فلک اونم

 .کارت رد برو.. ميدونستم-

 ...سا آقا که نبود من تقصير امشب باشه داشته منو هواي بگيد بهرام آقا به خانم-

 روياش نهايت که ميشد کشيده اتاقي بسمت تينا حرفاي شنيدن از بيشتر االن حرفشو کرد قطع

 رو ديگه شب يک بود

 ...آورد باال دستشم پکر تيناي از گذشتن حال در... بگذرونه خوش سامان با اونجا

 .دونيت سگ تو برگرد.. نکن زياد روتو-

 لقب کسي هر به رحم بي که بهنوش شبيه آدمهاي از بود پر سياهي پا سرتا و مخوف خونه اين

 سگ از بدتر و ميبستنو سگ

 .تباهي اينهمه ميون بود شده آبديده اما تينا. ميکردن برخورد باهاشون

 دهکر ممنوع دلفريبش مرد که کرد توقف اتاقي در پشت بهنوش مزاحمي هر از شد خلوت که راهرو

 به کسيو هر ورود بود

 بود شده آرزوش که بوسيد مبهميو تصوير رنگش قرمز لبهاي با و چسبوند در به پيشونيشو.داخلش

 .شب اون از

 .من مرد آغوشت به بدي راهم دوباره تا شم جا دلت تو تا ميام دنبالت اينقدر-

 مرد اين به دل بود داده راهش خوابش تخت به گسيخته لجام و مست سامان که شبي اون از

 بود حاظر و بود بسته دلفريب

 اون سامان اينکه تموم با کنه تجربه خاصو لذت اون ديگه يکبار تا ببازه دارايشو و حيثيت همه

 از تر فجيح مستي اوج تو شب

 .بود کرده برخورد باهاش آشغال يه
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 يشبد اتفاقات از بيشتر دردش سر.. ميشد خالص مجلل قصر اين شر از زودتر تا برميگشت بايد

 تو تغييراتي بايد مستي تا بود

 مخرب تاثير اينهمه از ميترسيد و بود ناک خطر زيادي جذاب دکتر اين ميداد اش نقشه

 و کرد زياد را کولر باد بود دهنده آزار کمي سردردش براي اما بود معمولي روز وقت اين هواي

 که خيابوني عرض از تا زد راهنما

 در از که دختري ديدن از اما ميکرد کجي دهن رويش به متين يغما پيکر غول چپشقصر سمت

 برق چشماش آمد بيرون

 .براش بود زندگي انگيزه دختر اين زد قشنگي

 کردنش زندگي از کمي بايد آوينا حضور بدون نداشت جايي براش قصر زدن دور از شد منصرف

 همونجا درمياورد سر

 عرض زا ميکرد دلفريبي سياه موهاي و کاله اون با که آوين ديدن براي شد چشم پا سرتا و ايستاد

 کوله و شد رد خيابون

 هک داشت واجبي کار بايد معلوم قرار از.. گرفت پيش در رو پياده و کرد محکم دوشش روي را اش

 خونه از روز وقت اين

 هک بود بار اولين... بلندش چندان نه گامهاي با قدم هم سايه به سايه افتاد راه.. بيرون بود زده

 از نميرفت سر اش حوصله

 درختي هر به رسيدن با که بود خوب احوالش و حال که بنظر. مخالف جنس يک کردن فس فس

 برگي و ميپريد باال

 قتيو نداشت جاي ماشين مطبوع خنکاي.. مياورد جاش سر حالشو بارش شيطنت رفتن راه. ميچيد

 گرما اون تو آوينش

 از امانس که رسيد مقصدي به بلخره تا گذروند سرزنده دختر اين با دنياشو اي دقيقه ده ميزد قدم

 فهميد درش سر

 .باشگاهه
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 هنوزم مهمونها. بده زجر کمي رو يغما تا قصر برگشت نداشت کاري شد باشگاه وارد که آوين

 دور همگي ميگذروند خوش

 عوض با تا رسوند سوم طبقه به خودشو ساختمان داخل از نوش و عيش مشغول باغ توي هم

 شلوار و کت کردن

 .کنه آماده جدي اندام عرض يه براي خودشو تکراريش

 آوين

 ؟ چطوره بوره مو-

 بياي کنار باهاش ميتوني بهتر خواهرته شبيه سرخه مو يکي اون ولي نيست بدک-

 زدن ديد اينهمه از حاال تا بود کرده دل رو آقا گرفت خندم نيما چپ چپ نگاه از

 مونه ميگم منکه تکه دنيا تو خواهرِمن بنفشه رنگ سرخ اين پا مياري منو خواهره دهنتو ببند-

 يه تره فرم خوش بوره

 .مياد راه باهام تر ساده کنم کار مخش رو کمي

 هب پشت و برگشت عقب به غره چشم يه با و خورد بهم کنترلش کمي يه زدم بهش محکمي تنه

 .بهشون داد تيکه ها نرده

 .ميکني پسند ما واسه استفراغ اومدي کردي ول نازيو اون دخترِبه ديگه خنگي-

 وريج يه ميومد مِلسا اسم وقتي بنظرم بوديم برگشته وقتي از شايد و روزي چند ميزد مشکوک

 هم تو ميرفت اش قيافه

 . چرخيدم بسمتش مشکوکي نگاه با هم تو کشيد که اخماشو

 ؟هم تاره و تيپ به زدين نکنه منو ببين ميکني؟ کوله و کج قيافتو چرا ؟ خبرايه دکتر هي-

 سمتم برگشت اعصباني چشماي با و کشيد پوفي

 . نيار من روجلو دختره اين اسم ديگه دفعه-
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 امِلس درباره انزجار اين با بود بعيد دوستي اونهمه با نيما از شدن گشاد گردو تا دو قده چشمام

 ... بزنه حرفا

 مِلسا؟ يعني-

 .دقيقا-

 ... يه که دوتا شما ميشه مگه چي يعني ؟ نـــه-

 زودتر چرا من و بود تلخ اوقاتش واقعا ديگه االن گذاشت تموم نيمه حرفمو و باال آورد دستشو

 شکراب بينشون نفهميدم

 شده؟

 ... بپرس درموردش نه کن تلخ نه اين از بيشتر اوقاتمو خواهشا گذشت بود چي هر-

 ولي ينشد جدا هم از چرا ميفهمم بلخره منکه ميگيره فيگوريم چه ببين اخالق بد حاال خوب خيلي-

 نکنه کلک ببين منو

 هــا؟ جديد کيس باز

 جوري يه بود خودم صورت رو نگاهش اما گذاشت روشون آرنجاشو و چرخيد نردها بسمت دوباره

 ثانيه چند همين تو شد

 .کشيد پوفي باز و کرد نگام کمي يه...شد گرفته حالش بنظر... سوالم از بعد

 شمب عالقمند بهش که اونقدر تا برام هم جديدي کيس هيچ و نبودم مِلسا دلباخته وقت هيچ من-

 ... دلم اما نميره پيش

 نزديک تا صورتمو و کردمو ريز چشامو کنه سرم به دست ميخواد ميدونستم. نميگفت جدي

 .. بردم جلو صورتش

 ؟ بهش عالقت رازه يه مثل که اومده يکي دلت تو بگي ميخواي چي؟ دلت-

 خودم وقتي ببندي دل يکي به بلدي توام بشه باورم که درآوردم شاخ دوتا سرم رو االن من

 جون؟ دکتر کردم بزرگت
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 دش چي يه درگير ذهنش ثانيه چند براي کردم حس بود زووم چشمام تو نگاهش رد فقط نزد پلک

 بود عادي غير سکوتش

 ...بگذرم خيرش از که من واسه هم سره کلمه تا چهار چيدن درحال نداشتم شک من و

 بشي؟ اسيرش اجازه بي وقتي دختر ميدوني چي تو-

 نشد..حرفا اين بود بعيد بودن گذرونيش خوش وسيله دخترا که نيمايي از... قيافش بود دار خنده

 در کنم مهار خندمو

 ... خنديدم حرفاشم به پايين طبقه زدن ديد براي ميشدم ها نرده آويزون حاليکه

 ...شدن اسير و تو دکتر بيخيال-

 قرقي... شد چشمم تو چشم يهو و چرخوند ها پله بسمت چشم دوتا وقتي ماسيد لبهام رو خنده

 عقب کشيدم تنمو وار

 نميشد اين از بدتر

 ...ديد اوه-

 کي؟-

 . ميزدم ديدش داشتم ميکنه فکر خودش با االن سامانه؟ يارو همين-

 ... افتاد راه و انداخت بهم دلخوري نگاه

 ..نميکردي کارو همين مگه-

 .بگيرم دست برات يکيو تا وايستا حاال کجا.. توام شو گم-

 شد سرازير ها پله از و چرخوند هوا تو دستشو

 تره دقيق نزديک از-

 دختر يه کردن منتل با تا رفت بگذره شدنش عاشق ادعاي از دقيقه دو نذاشت رنگ هفت جونور

 مِلساي جاي جديد
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 خالي بوده وم قيافه ديدن باشم بازياش خباثت شاهد نزديک از منم تا ميرفتم بايد... کنه پر بدبختو

 .نيست لطف از

 سامان

 تنها؟ چرا-

 ات بودم اومده من اما بود کار فريب حد از زيادي مرد اين انداختم فسفريش قيافه به پوزخندي

 دست از. بِشکنم شاخشو

 يدد درگير فکرم هنوزم.. ترسوندمش خيلي امشب بده باج تا اومده ميفهميدم گرفتناش پيش

 باال اون از بود آوين زناي

 گرفتم چشمام با مچشو وقتي چقدر بود برنداشته فضوليش از دست هنوز اما بود شده بزرگ

 دلم به غافلگيرش صورتش

 . نشست

 ...خُنکه-

 نوزه کرد پا اون پا اين کمي زدش ماتم قيافه بود دار خنده گرفتم دستش از رو نوشيدني ليوان

 بودم نزده تعارف بهش

 کرد دستي پيش خودش تا نشستن براي

 بشينم؟ ميتونم-

 نارمک تکي مبل بشينه کردم اشاره بهش دست با بدم شدن جور و جمع زخمت بخودم اينکه بدون

 زيادي و بود خالي

 .نميشد نزديکم

 من از کش بدون تعلل اينهمه بود بعيد يغما مثل پيري شغال از کشيد عميق نفس تا چند و نشست

 کرده خطر احساس

 .زدن نيش آماده و بودم سمي مار يه که مني بود

 ميخواي؟ چي-
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 خان؟ يغما جناب مطلب اصل سر رفتي زود خيلي-

 کنم فراهم ات هدفته که چيو هر بگو نيست دليل بي برگشتنت بيخبري سالها از بعد ميدونم منکه-

 .برات

 رورهغ بايد يکي بشه تزريق رگاش تو حقارت حس تا انداختم بهش زشتي نگاه چشمم گوشه از

 .ميشکست شغالو اين

 بده همب اروپاييا اين با گذاريتو سرمايه بگم اگر آره؟ شه کنده سرت از زودتر شرم تا کني فراهم-

 ميدي؟ چي

 .سميم نيش مقابل در بود بيچاره مرد اين چقدر خنده از شده پر دلم تو و پريد صورتش از رنگ

 .نميگم نه بخواي چي هر کنار بذار اينا از فکرتو...نه اينا-

 و آگين زهر چشماي با وقتي نبود بد ميدادم نشونش شدنمو گرگ از اي شمه... آرامش بود بس

 بسمتش تندم لحن

 ... خورد تکوني جاش تو اخيتار بي چرخيدم

 نيک باور که نيستي احمق اينقدر...  شدنم گرگ درمقابل نيستي عددي ديگه چون نميگي نه-

 طلب ماديات ازت تا اومدم

 .حرفاست اين از فراتر من خواسته کنم

 بياد بر پسش از نتونه و چيه خواستم بپرسه ميترسيد شايد داد قورت دهنشو آب

 هنوز و گرفتم ازش رومو زهردار ميخورد بهم سگيش چشماي اون از حالم کرد نگام مکث کمي با

 نداده تيکه مبل عقبه به

 که نطورهما ميخواد چي پرسيد دوباره يغما وقتي... بود ها پله نيمه که افتاد آوين به چشمم که بودم

 جا صورتش رو نگام

 ...زبونم سر آوردم اسمشو مکث و شک بدون بود کرده خوش

 ...دخترو اين-

 چي؟-
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 اول شد منظورم متوجه وقتي و چرخيد بسمتش هم يغما نگاه کردم اشاره آوين بسمت سر با

 بعد و شدن گشاد چشماش

 ...پرسيد متعجبي صورت با

 آوين؟-

 .منه خواسته تنها دختر اون-

 گنگ و گيج کرد نگام کمي يه از بعد نشنيد اصال گمانم به که بود مات اينقدر

 چي؟ براي ميخواي-

 .. ميکني خواستگاريش برام نداره ربطي تو به ديگه اونش-

 برمال براي هنوز اما صورتش اجزاي تو کردم حس ذوقو... لبهاش روي نشست خبيثي لبخند

 .نبود مطئمن کردنش

 ؟ نه گفت اگر-

 .ميفهميد وجودم عمق تو جديتو بايد... چرخيدم بسمتش زهرماريم نگاه با

 شآتي به يکجا داراييت تموم با قصرو اين وگرنه سمتم برگردي بله جواب با بايد نميگه نه-

 .ميکشم

 چرا؟ اما خودشه نفع به ام خواسته شد راحت خيالش

 ميلش؟ خالف يا نبود نفعش به اگر داره نگه آوينو بود کرده اجبارش حاال تا کي

 رطمش راحت پذيرفتن با... نيست بيخودي شغال يغماي از ذوق اين بفهمم که بودم تيز اينقدرا اما

 اي کاسه بايد فهميدم

 ... باشه کاسه نيم زير

 شدن حل با تا هست تضميني چه اما ميگيرم ازت رو بله و ميزنم حرف باهاش راحت خيالت-

 من زندگي از درخواستت

 بري؟ بيرون
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 کردمي دروني خودش تو من از ترسو اين بايد يغما زدم نيشخندي انزجار تموم با و سمي... مصمم

... 

 و شدمو مار... خان يغما برنميداره سرت از دست شومم سايه بميري تا تو ببرم آوينو اگر حتي-

 واسم بخواي مهلکه سمم

 . نره يادت وقت هيچ اينو ميبُرم نفستو کني رديف نقشه

 شپي پا که بود ترسيده ازم ندارم شوخي باهاش سوزني سر ميفهميد.. انزجار اينهمه از شد مات

 مثل وگرنه بود گذاشته

 چند اين آرزوي ديدن چشماشو تو ترس. ميکرد آب زير خوردن آب راحتي به سرمو ها مزاحم بقيه

 بايد مرد اين بود سالم

 ...ميداد رو خورده زخم منه تاوان

 بود توانم از خارج قصر باره رقت فضاي تحمل شدم بلند جا از که کرد جور و جمع خودشو وقتي

 که آويني وجود با حتي

 .بود کرده کز اي گوشه تنها و تک

 .بنويسن تاريخ تو که بگيرم جشن يه براتون ماه همين آخر تا تخت خيالت-

 نفعت هب اصال که کنم تمومش ديگه طور يه ميشم مجبور بشه خالفش چون باشه همينطور بهتره-

 .پير شغال نيست

............ .................................................. 

 ...ميزد هواسمو پنبه يکي تازيگا

 سوم طبقه ساکن اين ورفت اومد آسته بود جللوگرفتهقصرم اين دامن که مزمن يکنواختي تواين

 فضولي يه قد برام

 .بود شده نما انگشت

 .ميزد آقا همين هواسمو پنبه شک بدون
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 ولکجنگ ياور طال که حيف..بزنم کنجکاويم حس به ناخنکي مناسب فرصت تويه ميخواست دلم

 پيش روزها اين بازيام

 .برميگشت زودتر کاش.بود خالي خيلي جاش زمانا اين واقعانم.بود باباش

 چقدر. فرستادم خودم برا آيينه تو از بوس يه..کشيدمشون ومحکم بستمو اسبي دم موهامو

 جز کسيو وقتا اين که مسخره

 .نميگرفت تحويل خودمو خودم

 نهات شايد. نميرسه دادم به وهيچکي ميپوسم کشنده تنهايي اين تو آخرش ميکردم فکر گاهي

 تحمل مرحم نيما حضور

 .بود دهنياش کج تموم با قصر اين

 نفرهمراه يه کنه دور ازم پسرشو شده طريقي هر به ميخواست مادرش که روزها اين دلم

 ..اما..ميخواست

 لد همراه قاب تو يکي به نبودم بلد شايد. نداشت وبويي رنگ من زندگي تو حال به تا نفر اون

 ببازم

 اگر.ودب بسته رويم به هارو شانس از خيلي در که سياه برزخ اين از ميترسيدم...ميترسيدم شايدم

 ادامه منوال همين به

 يلم برخالف ومن ميشکست خواستگارم از يکي درمقابل سکوتشو طلسم روز يه يغما ميدادم

 بله ميشدم مجبور باطنيم

 .بگم

 دربياري برنجي شير اين از خورده يه خودتو اگر چي؟ که گرفتي ماتم فکره يه قد هنوز ببين-

 جايي يه فکرتو ميتوني بلخره

 .... کني بند

 داشت؟ دوست آبکي ميشه يکيو مگه:زدم خودم مزحک قيافه به آيينه ازتو پوزخندي
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 مداو خوش چشمت به يکي شايدم کن دقت ديدي خداروچه... بشه شايدم:انداختم باال هامو شونه

 داشته دوستش بتوني

 .باشي

 شفک دنبال ميرفتم بايد نشدم ديوونه باز تا.کرد پر اتاقو اينبار خندم صداي... سرم به بود زده

 سامان آق.سوم طبقه ساکن

 .مار موز مرموزشايدم

 يکي مميزد شل بود صدا سرو بي زدم سالن توي سرکي برداشتم گوشيمم روموهام گذاشتم کالمو

 ام وفاتحه ميرسيد سر

 ها هپل از ميکردم جراعت عمرا بيرون زده خونه از پيش ساعت نيم که بودمش نديده اگر بود خونده

 برسه چه باال برم

 ..ببينم اتاقشم تو بخوام

 سنف تا چند اتاقش در پشت...وخفه تاريک...مخوفي طبقه عجب.. دويدم نفس يک سوم طبقه تا

 اميدي کشيدم عميق

 بازم يعني..نشد... دادم تکون رو دستگيره. نداشت ضرري که امتحانش اما باشه باز درش که نبود

 درو ناجنس چون نميشد

 تا ميکرد وادار منو بودناش مرموز کارياش محافظه شدناش مشکوک همين..ميزد قفل هميشه

 .بشم جذب بسمتش

 روز يه يحت ميشد نميشد ناپديد باز زوديا اين وبه نميزد اگر.برگشتم رو رفته راه درازتر پا از دست

 از پايينه طبقه که

 خودم هواس گارگاهي دوره يه بايد مزخرف فکر اين با البته..اتاقش تو وبپرم کنمو استفاده فرصت

 .ميذاشتم

 .بودم شده ومنگ خل پاک تنهايي زور از...بود دار خنده فکرشم
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 گرم حسابي سرش روزها اين نيما. ميخواست آزاد هواي خورده يه دلم...باغ تو رفتم يکراست

 دلم.بود ومريضاش مطب

 اون با خدايش.ببينمش عمل اتاق تو حراجي براي وميره ميپوشه رو دکترا لباس وقتي ميرفت ضعف

 يه روشن چشماي

 به وآمد رفت تو بکشم زبونش زير از برگشت که امشب باشه يادم.ميشد برو دل تو دکتر

 خواه خاطر تا چند بيمارستان

 .کرده پيدا

 که داشت زيادي هاي مثبت نقطه زندگيش تو او. ميشد حسوديم بهش گهگاهي.. خوشبحالش

 خيال يه فقط من براي

 .بود قشنگ

 باغ قسمت اين. کشيدم دراز بودن چيده رنگي رنگ زيرچتراي که استخر لب هاي صندلي روي

 سنگ براي دلم بود معرکه

 ويت قشنگي پرو مجللش نماي که داشت وجود استخر اين قصر روبروي. ميرفت غش فرشهاش

 آب

 وسمت داشت قرار پارکينگ راستش سمت که متوسط حياتي به کوتاه پله چند با ميکرد منعکس

 بزرگ درب راستش

 يرفتم ها ماشين پارکينگ بسمت کسي کمتر. ميرسيد خيابون به سبز سر اي جاده با که ورودي

 رفت ماشين با هربار

 تا صهشخ به منکه.ميرفتن مستخدمين راهو وبقيه ميداشت نگه ها پله همين جلوي ميکردي وامد

 نديده قسمتو اون حاال

 از مکن استراحت وراحت صدا سرو بي استخر کنار ميشد همينکه.نداشتم چندانيم وعالقه بودم

 تموم با.بود زياد سرمم

 بون هساي که کشيده فلک به سر ودرختاي سبزي سر اما تابستون تو بخصوص دبي مزخرف هواي

 حياتها به زيبايي
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 رفتو دبکبه همه اين با متين خان يغما بلخره.بود کرده خاص خودش درمدل قصرو اين ميبخشيد

 کله آدماي با وآمد

 .بود وعام خاص زد زبان لحاظ ازهمه بايد گنده

 به ميتونستم ميخواست دلم چقدر.انداختم راه مبايلم صفحه روي داشتيو دوست بازياي از يکي

 فرار اينجا از اي بهانه

 بدون...خودم بودمو خودم وتنها تک آرامش از پر کوچولو دنج جاي يه تجمالت اين از دور ميکردم

 نيش بدون.. خر سر

 ...بود خودم جيب تو ودستم ميکردم وپا دست کار يه...وتخم اخم بدون..متلک بدون...زبون

 ..بودن نايافتني دست کوچيکم آرزوهاي چقدر...اومد کش لبام گوشه گرمي لبخند

 نوم چي براي نفهميدم حاال تا خدايش اما بشه کم سرش از روز يه شرم آرزوشه يغما ميدونستم

 داشته؟ نگه

 به مبرس فعال..نميکنه ضرر هيچکي خودم جز بدم کش زندگيمو تکراري داستان هرچي بيخيالش

 باال آوردم گوشيمو...بازيم

 پي بره شه تموم زودتر کند ساعتهاي اين بلکم بغلي کوچه به بزنم خودمو کردم وسعي

 که خودم ندارم که سرگرمي..کارش

 .کنم خر خودمو ميتونم

 ازتو داشت عجله خورده يه گمونم که ماشيني صداي يهو که بودم بازي غرق خوشکل همچين

 بلند پايين حيات

 اخش شدن وپياده همانا کشيدن گردن اما چاک به بزنم باشه يغما اگر تا باال تنموکشيدم..شد

 رنگ سياه ازماشين شمشاد

 ...نبود فرار براي وقت...صندلي تو رفتم وا دوباره موم عينه...همانا خوشکلش

 صندلي روي شدم ولو بدتر هيچ کنم وجور جمع خودمو که نذاشت فضولي حس يه ميشد اگرم

 راه اون به زدم وخودمو
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 لقمح تو دقيقا ديگه گوشي..شد پرتش هواسم دنگ شش چشمي زير.ميشد رد اينجا از بايد آقا

 ضربان وسط اين حاال.بود

 .داشت سوال جاي بود گرفت اوج چرا قلبم

 .دهن به انگشت ميموندم خودم توکار شديدا وقتا بعضي خودمم

 دنگر کرد وادارم بيشتر ميکوبيد فرشها سنگ روي پتک عينه که سنگينش هاي قدم صداي

 خيلي البته..بکشم

 ميخورد کله به ميذاشتم يکه پاش جلوي بود اونور از صندلي روي ميخواست دلم نامحسوس

 رسيده تقريبا ديگه.توزمين

 درصدم صد خودمو اگرم يعني.شدن تر آهسته هاش قدم ديدم چشمم ازگوشه که سرم باالي بود

 مثال که خريت به ميزدم

 سوال رزي خودم شخصيت نميخواست دلم پرستيژش باباي گور..اساسي ميشد سه بازم نديدمت

 .بره

 رشزو يکبارم کم مدت تواين باشه معاشرت آداب نگران من مثل بود بعيد مرموز آدم اين از البته

 سالم بود اومده

 وخودم بود بد ديگه. ترمز روي زد سرم باالي درست ديگه چيز يه واسه شايدم کنه واحوالپرسي

 اينکه بدون راه اون به بزنم

 خورد سياهش چشماي برق که چشمم...بسمتش چرخوندم گردنمو کنم وجور جمع خودمو

 هيکلم به تکوني ناخواداگاه

 ثانيه توهمون...سواليه نگاهش طرز اومد بنظر..بود ثابت نگاهش روي هنوز نگاهم گره اما.. دادم

 زد سرم به کوتاه

 کردم نگاهش محکم اما عادي خودش مثل..کنم امتحانش

 .سالم-
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 رد ازکنارم مسخرش حال همون وبا گردنشو دور کشيد دستشو من؟ به زد زل چرا شد؟ چش اين

 پسر که الحق...شد

 تا چند يه فقط چرخوند بياخيتار زبونم يکي.. بده سالممو جواب اومد زورش موزماري يغماي همون

 بود دورشده ازم قدم

 کشيد زبونه جسارتم که

 .موزماري يغماي همون پسر که الحق-

 تو رسوت نبايد.. گرفتم محکم صورتمو.. صندلي به چسبيدم..شد مشت کنارش دست...کشيد ترمز

 خودمو..ميديد صورتم

 گفتم.. ايستاد حالت توهمون من به پشت ثانيه چند فقط...کردم رنگ آب خوش جدال يه آماده

 ليچار تا چهار برگرده االنه

 .هالجه مرده چند بفهمم نميومد بدم..کنه بارم

 هيچ بدون پايينو انداخت سرشو گوسفند عينه...توخماري گذاشتم شرف بي...باطل خيال زهي اما

 .رفت گذاشت حرفي

 وپهبت نکرد باز دهنشو چرا اما شنيده که ديدم خشمش از پر مشت از بود؟ کي ديگه اين..رفتم وا

 معلومه خوب بهم؟

 با سکوت تو پهنش لبخند با هميشه که بود مدار سياست کار فريب مرتيکه همون پسر اينم بلخره

 .ميبريد سر پنبه

 .شدم کوچيک بيخودي احمق منه که حيف...خورد بهم ازش حالم

 .خاموشيست ابلهان جواب که گفتن راست

... 

 داشتن امکان گفته بهش زودي اين به رو مسله يغما اگر..بود دوپهلو بنظر سالمش..درنمياورد سر

 عادي سهولت بااين

 .کنه وسالم کنه نگاهش
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 ناي اما..معني وبدون بود آروم دختر اين نگاه اما پرويش تو نميکرد شک بود کاترين اگر شايد

 سالمشو دلچسبيه وسط

 بهم چنان ودهنشو برميگشت ميخواست دلش.ميکرد تلخ کامش به بعديش سخت حرفاي

 نکنه هوس ديگه تا ميدوخت

 هشب فرصت اولين تو بايد. ناجوره وصله يه بودن يغما پسر..بچسبونه ناجورو وصله اين بهش

 از بيزاره چقدر ميکرد حالي

 .وصله اين

 فرصت تواين چرا که شد متنفر خودش از هم باز مسموم حس چند با زدن وبال دست توعين

 سالمشو جواب حتي طاليي

 .بود نداده

 .يکردم مرگ آرزوي واقعا اونوقت نشه کننده خسته سکوت اين وحريف بياره بدستش بود قرار اگر

 ايزدن ديد دزدکي ومثل رفت پرده سراغ به يکراست اخيتار بي کرد تلخ مزاجشو وخفه سرد اتاق

 پنجره پشت از بچگيش

 صندلي واز هاش شونه روي بود ريخته رنگش شب موهاي.دوخت چشم استخر کنار صندلي به

 خوب چقدر بود آويزون

 سير دل يه سال اونهمه از بعد هميشه براي يکبار تا بود نگاهش به رو صورتشم اگر ميشد

 قرارشو بي امادل...ميديدش

 رقص به رو هاش چشم. ميشد خودش مال وجود تمام بايد او نميکرد آروم طوالني نگاهاي اين

 کرده جاخوش موهاش

 تشوطاق داره ديگه لعنتي درد اين ميکرد حس روگرفت يغما وشماره کشيد وگوشيشوبيرون بود

 دلش ميکنه طاق

 ...ميبردش لعنتي قصر اين واز ميگرفت دستشو ماه اين آخر از زودتر حتي ميخواست

 پيچيد توگوشش شغال زوزه مثل يغما صداي
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 .پسر ميشنوم -

 گفتي؟ بهش-

 .بياد پيش بذار فرصتم دنبال-

 .برات بود زيادي فرصت روز چهار ميکني رو قضيه قال امشب همين-

 باشي؟ ميخواي خودتم ميکنم مطرحش همه جلوي هستيم شام سرميز وقتي امشب همين-

 وزر اون تا من پاي. ميخوام مثبتشو جواب هفته همين آخر تا من..نپيچون بيخودي بحثو يغما-

 .نمياد وسط

 حاظر ماه آخر مراسم واسه خودتو حاال همين از نباش نگران تو اما سرسختيه دختر آوين گرچه-

 .کن

 با وگوشيش فشرد هم روي لبهاشو.ميکرد تلخ مذاقشو واين بود خوشي سر از يغما مستانه قهقه

 کوبيد بود حرص هرچي

 .تخت روي

 وارد هديگ جوره يه ميداد کش رو قضيه باز امشب اگر طرفي کي با ميدم نشونت. الشخور مرتيکه-

 به سرشو.ميشد عمل

 گرفته وخيالشو خواب کوتاه فاصله با که دختري ميديد رو نقطه يه فقط چشمهاش چسبوند شيشه

 .بود

 ..بگيره وآرامشش تا ميرفت وحاال بود کرده رشد ذهنش کنج کابوس يه شبيه بيشتر شايد که خيالي

 ....آرامش

 طعمشو حال به تا که غريب واژه تنها اين آرامش..اومد کش مزخرف خندي کج به لبهاش گوشه

 انگشتهاي.بود نچشيده

 دختري.کشيد چشماش قاب تو دوردختر فرزي خطي. درآورد حرکت به شيشه روي شو شده مشت

 دنبال باهاش که
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 گنارش که سالهاي اين تموم..نبود آروم ميبودو کنارش اگر بود سخت باورش..ميگشت آرامش

 بود قدکشيده جهنم تواين

 ..بود آروم

 ..ميخواست دخترو اين وجودش بند بند وحاال

 مچش روبروش قاب وبه ايستاد حالت توهمون اونجا چقدر نفهميد... ساعت نيم...  دقيقه بيست

 کف مور مور.. دوخت

 باز اش شده کرخت انگشتهاي..شد خصوصيش حريم وارد ديگه نفر يه که کرد حس وقتي پاهاشو

 ..شد مشت

 وينآ اززندگي مهربونو ظاهر به دکتر اين ربط قرمز خط يه با بايد دراومد فرياد به واحساسش عقل

 رقم بد...ميکرد قطع

 ..ميکرد خطر احساس

 هشب کرده قبول چرا نميدونست هنوزم. ميکرد فرق چيزا خيلي شايد نبود اگر که آرش به لعنت

 بود مزخرف.کنه کمک

 .بده آرش تحويل ودودستي بياره بدست بود دنبالش در به در که دختري

 .کنه مزخرفش زندگي وارد رو آوينا نميداد اجازه خودش به وقت هيچ آرش بهونه نبود اگر شايد

 مهربون دکتر اين به قبل از بيشتر ميگذشت زمان هرچه. شد مچاله غيظ شدت از صورتش

 لحظه تواين. ميکرد حسادت

 ايج خواست واقعنا دلش بود کشيده دراز بيخيال هنوز واون نشست صندلي لب کنارش نيما که

 ...باشه نيما

 گهب آوين با راحتي اين وبه بشه گند اخالق اين بيخيال ميتونست آيا روز اون ميرسيد اگر اما

 وبخنده؟

 ..طعميه چه بود کرده فراموش ديگه حتي که اي خنده
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 ظاهريش جذبه اگر شايد.ميشد جذبش دختري هر که مثبتي هاي پوئن تموم از بود خالي چقدر

 نگاهاي همين نبود

 .نمياندخت روش به هيچکي زودگذرم

 .کرد تلخ اسپرسوي يک هوس دلش مشرب خوش نيماي ديدن با

............................................. 

 آوين

 هرته؟ شهر مگه.. بپات ميشم خودم فردا از خوندي کور نيما

 مهربونش صورت به بازم اما بود خستگي سر از رنگش اگرم اومد کش نيما هاي خنده

 به و باال کشيدم خودمو.ميومد

 فکش تو زدم مشت

 ...جون دکتر نشي مرگ ذوق-

 باال کشيد وبازومم شد بلند

 .نشدم پيشمون تا پاشو..دختر کرده ذوب مختو آفتاب-

 بشه دهکشي مهارت بايد انداختي راه تو که کُشوني دختر اين با.بشي پشيمون ميکني بيجا تو-

 دوماه سر نشي کنترل.

 .قبرستون سينه بدبختوميفرستي مريضاي

 ..بمالي تنت به چيو همه پي قراره امشب که بسوزه خودت برا دلت تو -

 کشيدم صدامو کمي يه بازوشو دور انداختم دست

 .اي کشته نکني درويش چشاتو بخواي باشم خوبه؟گفته اينطوري-

 رو بخواهي آوين.انداخته راه بازي جنگولک چه ببين.. ها بده پَر دخترو چهارتا ميخواد حاال اوه-

 همين کني وز وز مخم

 ميدما؟ پَرت االن
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 .بدي آمارشونم بايد قبلش اما..هميشگيمه حرفه شما خراب جنس لطف به اينکه-

 نوم کسي خونه به ورود هنگام اينکه ترس از.بودن رمق بي حسابي روشنش چشماي اما..خنديد

 شدم نيما آويزون ببينه

 ات چند پوزه باحال عمليات يه طي ميخواست آقا امشب. گذاشتم سرش به سر در جلوي تا فقط

 توي که سمجو دختر

 خاک هب اسباب همون نقش دقيقا وسط اين منم..بماله خاک به بهش بودن کرده پيله بيمارستان

 شونو پوزه کشيدن

 .بودم زده ذوق شب براي االن از. داشتم

 .بود انداخته براه وخاک گرد کلي نشده يکماه هنوز ما مشرب خوش دکتر آقاي

 ات شدم آويزونش دوباره شديم خالص که اول طبقه ازشر داشتيم فرصت ساعتي چند يه هنوز

 دلم بپرسم سواالتمو

 .گرفت جلومو در قاب تو اتاقش تو برم نذاشت خستگي زور از اما ميداد آمار بيشتر ميخواست

 کجا؟-

 .بده آمار معلومه خوب-

 کشيد اي خميازه

 باش حاظر9 ساعت..بشم سرحال شبم واسه بخوابم دوساعت کارت رد برو..تو جون ام خسته-

 .ميريم

 نيست؟ زود نُه-

 يدونموم من مياد خوابم کني نق نق دوازده بخواي آوين بگذره وقت تا ميخوريم شام ميريم قبلش-

 چرت يه برو ها؟ تو

 ..بخواب

 رفتهن نيما با شبها که بود وقت خيلي شب تا ميکردم شماري لحظه االن از که داشتم ذوق اينقدر

 بايد امشب بيرون بوديم
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 .ميکردم خفه خودمو داشت جا تا

 سر از بست روم به اتاقشو در که نيما.بياد پيش برام طاليي هاي برنامه اين از کي باز نبود معلوم

 دور دور تا چند ذوق

 ..اتاقم تو زدم وشيرجه زدم خودم

 اين هاي عقده همه بايد امشب من..ميارزيد اما بود خانم رويا جلوي از شدن رد سختيش گرچه

 کنم تخليه مدتمو

 .اساسي

.... .................................................. 

 شدمي حاليش بود چشماش جلوي اگر..ميانداخت گوش پشت يغما. نبود نفعش به شدن پنهون

 برس..طرفه باکي

 حاال تا عصر از ها اخم اين انداخت درهمش صورت به نگاهي شد وخم ميز روي کرد پرت موهاشو

 خوش شاهد که

 ودب کرده حلقه دستشو راحت چقدر.بود کرده خوش جا پيشونيش روي بود باهم وتاد اون گذورنيه

 بي چقدر..بازوش دور

 ظاهر مرتيکه.کنه خورد دهنش تو رو نيما دندوناي ميخواست دلش لحظه اون...ميخنديد دغدغه

 تا هزار از طنازيش ساز

 خوش خيلي باهاش آوين بنظر.بود کوبيده خوب ميخشم معلوم قرار از.بود تر کارساز دختر

 .ميگذروند

 ينجاا اما ميپوشيد لباس راحتر بود خونه تواون اگر کرد تنش رنگشو اي سورمه پيراهن اجبار به

 خشک قانون يه دلش

 شگوشي برداشتن با. ميبست نقش آدما اين تک تک توچشم بايد اش جذبه ميخواست وخالي

 زد روحشو وبي سرد نقاب

 .بود تلختر زهر جام يه ازسرکشيدن جمع اين به شدن وارد
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 رينکات.بشه حاضر جمع تو زودي اين به سامان نداشت سابقه بود مونده شام به ساعت نيم هنوز

 وسخت سفت هنوزم

 دنش تباه از نگراني دلش ته اما نبود مخالف اونقدرام خانم رويا ميکرد پافشاري دليلش براي

 روي نميذاشت طال آيينده

 ميزدتا دري هر به واالن نداشت مادري مهر اولم از کاترين.بده نشون تصميم اين به خوش

 باز خودش سر از دخترشو

 .بکنه

 صورت واون سامان پي هواسش همه بکنه دور تکراري بحث اين از خودشو ميکرد سعي يغما

 سامان وقتي.بود درهمش

 نساما بسمت ودختر مادر اين از فرار وبراي شمرد غنيمت فرصتو نشست ازشون جدا مبلي روي

 . رفت

 ما؟ پيش نمياي چرا-

 .طرفي باکي نره يادت باشم چشمات جلو اومدم.ميده آزارم کمتر دوري-

 کنم؟ مطرح خودت جلوي سرميز االن نباشي؟ ميخواستي توکه اما نباش نگران که گفتم-

 شوخود ميتونست چقدر. برگشت بطرفش سامان زهرماري نگاه وقتي ماسيد لبهاش روي لبخند

 شو قيافه تا بکنه کنترل

 .بود شده گنده حد از زيادي جوون اين.نگيره ترسيده

 قابل خونسردم تا من نگير بکار بازيات هوچي اين با منو مخ مدار سياست ظاهر به مرتيکه ببين-

 نکن سعي پس تحملم

 .بدم نشونت ديگمو روي يه

 سامان مانند عقاب چشمهاي محوکه اينقدر شايد. اومد کش اش چروکيده لبهاي گوشه زور به

 ريشها انبوده ازپشت
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 ندبل ازجا رفته تحليل باصداي..بود خطرناکي کاره مزاج تلخ سامان مخ با کردن بازي...نديدش

 تو وقتي شام از بعد:شد

 .تخت خيالت. ميکنم خواستگاري توازش ازجانب من نباشي

 .برم دره جهنم اين از اون وبا شه تموم لعنتي روزاي اين زودتر که ميشه تخت وقتي خيالم-

 آرزوي يک سر مخالف قطب دو اين بود بار اولين شايد..بود آرزوش نهايت اين..نکرد باز لب

 عقيده هم باهم مشترک

 .برگشت ودختر مادر بسمت وباز گذاشت تنهاش.بودن

.................................................. 

 اون روشکر خدا.. تو اومد پايينو انداخت سرشو بزنه در بده زحمت بخودش اينکه بدون نيما

 مشغول اتاق وسط که ساعتي

 انداختم بهش باري سرزنش نگاه..بود نشده پيدا اش کله بودمسرو لباسم پوشيدن

 بشي؟ آدم ميخواي توکي -

 .بريم بزن.باش نداشته کاري اونش به تو-

 وتاهيک رصد هم رو نيما تيپ زعطر موقع بود ست لباسم با برداشتم رنگمو يشمي کوچولوي کيف

 قرمز شرت تي يه کردم

 نمه يه وچشام گيريش مچ ترس از..بيرون بود قلمبيده ور توشون اعضالتش.. مشکي جين شلوار با

 آقا اما کردم درويش

 ... زد ديد سرتاپامو ريلکش خيلي

 .کني تنت لباس وار آدم ميگيري ياد داري نخوري چشم.. يشمي تو شدي جيگري-

 دادم لشه اتاق وازتو جلو رفتم...اوکيم واقعا يعني ميکرد تائيد نيماکه..شد باز گوش تابنا نيشم

 خودم خدايشم.. بيرون

 ايه ومدل ها رنگ که کشيو زانوي باال هاي لباس اين تازيگا بودم پوشيدن لباس مدل اين عاشق

 با داشت متعددي
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 ازب لباسم زيادي نميخواست دلم بار تنيده درهم جو وجود با امشب..ميپوشيدن شلواري جوراب

 باال پيراهن يه...باشه

 از بلق االن. ميومد حسابي تنم به مشکي ساپورت روي ربع سه هاي آستين با رنگ يشمي زانوي

 خوشگذروني به اينکه

 ممذاق حتم بطور..بشم رد بدجنس چشم مشت يه جلوي از خير به داشتم دلهره کنم فکر امشب

 متلک با يکيشون بلخره

 .ميکرد تلخ خورده يه

 ...روما ميکنن کليد همه االن ميرفتيم شام از قبل نيماکاش-

 .هَله کني درويش چشاتو خورده يه تو ميکنن کليد اونا خوب-

 حملشت شم نيما آويزون حداقل ميشد کاش بود کرده يخ دستام اما کنم درگير فکرمو نميخواستم

 پامونو...باشه تر راحت

 .لرزوند سرماش از سرتاپامو توچشام خورد که چشمي جفت اولين اول طبقه گذاشتم که

 بزنگاه سر که دفعاتي همون مثل..شدن گشاد ما ديدن با چشماش مردمک آن يک کردم حس

 تندي ترس از.ميرسيد

 حنل با مادرش وقتي شد بياراده دستام لرزش..کرد سد جلومو نيما روشکر خدا.برگردوندم سرمو

 پرسيد سختي

 شام؟ براي اومدين دير اينقدر چرا-

 .بيرون ميريم آوين با بخوريم شام نيومديم-

 کمرتو زدم نامحسوس خيلي کيفمو نوک. عقب چرخيد همشون کله کشيدم سرک سرش ازپشت

 پس تا بريم يعني.. نيما

 .نيافتادم

 اونوقت؟ کجا -

 .نميدونم تو به رابطشو-
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 دررفت ازکوره يهو داد جوابشو نيما همينکه ميومد اعصبي خيلي بنظرم روزها اين کاترين

 .بزن حرف درست من با-

 من به روکرد و نداد محلش نيما

 .بريم-

 هک سالن در از نشنوم هيچي کردم سعي کاترين وولز جلز صداي جز ديگه افتادم راه ولرز ترس با

 يه بيرون گذاشتم پامو

 .کشيدم عميق نفس

...... .................................................. 

 ناسنس مرتيکه.نبود حرفي جاي ولگد مشت زير ميگرفت رو نيما همه چشم جلوي االن همين اگر

 نقش هاشو نقشه همه

 دقيقه ده فقط نداشت زهرماري عذاي وخوردن نشستن به قادر ديگه خشم ازشدت..کرد برآب

 ترک ميزو تا کرد تحمل

 اين کجا..ميخورد تاب تاب چشماش جلوي بود زندگيش قرمز خط که دختري ردنگاه هنوز..بکنه

 ميرفتن؟ باهم شب وقت

 ونهديو داشت.. باال بود زده گردنش رگ..کرد خالي ديوار تو مشتش کوبيدن با غيظشو طاقت بي

 صبر بايد کي تا..ميشد

 تمش زير ميگرفت يکيو بايد... زد آتيش سيگاري..کشيد باغ بسمت راهشو هدف بي ؟ ميکرد

 يه اگر شک بدون..ولگد

 چي همه...ميکرد خالي وخال خط خوش دکتر اين سر اساسي ودليشو دق بود رفتنش روز به روزم

 هم دست به دست

 ..بود شده ندار نيما با ميکرد فکرشو که اونچيزي از بيشتر آوين..کنه سست عزمشو تا بود داده

 چي؟ بود رفته پيش ميزد وبال دست ذهنش تو که تاجايي رابطشون اگر

 چي؟ بود بسته دل بهش اگر
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 چي؟ بود گرفته بدست نبضشو اگر

 .نبود بعيدم وخال خط خوش مار اين از..ديوار تو کوبيد باز مشتشو

 نبينشو قوي رابطه نبود ذهن از دور.. خونه تو هم کنار دوتايي مدت اين تموم نزديکي همه اين با

 .باشه گرفته شکل

 .ميرسوند هدفش به تر راحت رو نيما که بود ضعفي نقطه آوينا تنهايي

 .برسه نقطه اين به نميخواست دلش...ايستاد ازکار مغزش

 باشه؟ کرده گير مشرب خوش دکتر اين پيش دخترک قلب اگر

 باشه؟ دلبسته بهش اگر

 بکنه؟ غلتي چه وسط اين

 ..ميشدن سابيده هم روي سياه فکراي شدت از دندوناش گذاشت ديوار روي سيگارو سوزنده نوک

 باشه لبتق سوزوندن قيمت به اگر..بشه خاکستر بايد باشه ديگه يکي توش که قلبي..ميسوزنمش-

 خاليش اما ميرم پيش

 .ازمن...بشه پُر من از بايد فقط تو قلب تو..ميکنم

 وجودي با اما هدف بي ساعت سه..کرد نگاه ساعت به...زد حرف باخودش..کشيد سيگار..رفت راه

 رفت راه خشم از آکنده

 حرکت وتويه استخر سمت برد جهش زده عصيان گذشت دوازده از که ساعت..دوخت درچشم وبه

 شيرجه لباس با ناگهاني

 ذهنشو خودشو بايد..شدن دود خشم هاي شعله تنش با آب سنگين موج برخورد از...آب توي زد

 بازي اين تا ميکرد آروم

 .ميکرد تموم لعنيتو

........................................ .................................................. 

 خاروند لبشو گوشه بهرام
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 .نفهمه خودشم بيرون بکشم اش لونه ازتو مارو همچين خودم به بسپارين -

 حترا مسخره امتحان اين با خيالشو ميزد سيخونک خستشو روح هي يکي اما..بود محظ اشتباه

 ديشب وقتي..کنه

 حانشامت کمي يه جونش به بود افتاده خوره برگشتن شب نصفه سه ساعت ديد خودش باچشماي

 .کنه

 .ميزد خودشو حرف مصرانه هنوزم آرش وسط اين

 يه دردش.. آوردمش سوته سه خودم کنين رديف نقشه بياين تاشما..دور بريزين چرندياتو اين-

 کوچه تويه خلوت ساعت

 ...خلوته

 مبل عقبه به داد تيکه وسرشو داد فشار هم روي آرش ربط بي حرفاي شنيدن زور از چشماشو

 .دهنت تو ميريزم دندوناتو خودم بياري دزدينشو اسم ديگه بار يه -

 ...تاز يکه بودنو سرکش جفتشون..نداشت ازش کمي دست آرش غيظ

 يزهانگ گفتم اولم روز. ميکني فردا پس فردا هي شده خراب تواون رفتي يکماه مرتيکه؟ تاکي-

 سر هنوزم.. کنار بکش نداري

 .کارمو بلدم خودم کنار بکش هستم حرفم

 يزت چشماشو.درنمياورد آرش اصرار از سر وسط اين حاال بود کم نيما تحمل...دويد بصورتش خون

 صورت وبسمت کرد

 شد خم آرش خشمگين

 چيکار؟ ميخواي رو دختره بگو کلمه يه فقط-

 مک فاصله با تاز يکه چموش اسب دوتا.. باال بود زده تازه گستاخيش خوي هيچ که نميرفت رو از

 نشسته ميز دوطرف

 .اندام عرض دور رو بودن وافتاده
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 زد پوزخندي آرش

 .وآتيش آب به زدي خودتو براش تو که کاريو همون -

 که سالهاس نبودن اش روزه دور رفيق چشمها اين..شدن خالي پاهاش زير

 نميزد موج اي عالقه تهشون..نه..ميشناختشون

 .ميسوخت خاص نفرت حس يه

 بود برنده همچنان نگاهش اما کرد شل صورتشو اعضالت آرش انتظار برخالف

 ناي کن راحت خيالمو... ميزني بال بال خاطرخواهيش واسه نشه باورم که ميشناسمت اينقدرا-

 انتقامه واسه کيينه شعله

 نه؟

 کرد ريز چشماشو خط موشکافانه آرش

 آره؟ ميکني شنا آب خالف تو حتما وسط اين-

 نوزمه بود شده کثيف آدم يه به تبديل لجن از پر محيط تواين آرش..بشه رو دستش نميخواست

 بهش چرا نميدونست

 چي؟ ميکرد تهديدش خطري واقعا اگر...مياره براش آوينو بود داده قول

 پا براي..بياره سرش باليي بود ممکن ميزد دو دو چشماش تو که انتقام اين وبا بود اي کيينه آرش

 بود دير کشيدن پس

 نميخواست دلش شرايطي هيچ تحت.. ميشد کار به دست خودش نشستن عقب محظ به االن

 ..ببينه آسيبي آوين

 .ميترسيد دل سنگ آرش از.کنه بازي اين وارد خودشو بود کرده وادارش دليل همين شايد

 نه؟ خواهيه خاطر تو دليل يعني سکوت اين-

 زد زل روبروش اي قهوه تومردمک قبل از تر مصمم
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 برش ميون از اومدم که اس گنده درد يه ام دختره اين کن توخيال. نيست دوتا يکي من درداي-

 .دارم

 ماجتوس همه اين دليل اما ميديد دلباختگي سامان چشماي ته اونم شايد...پريد آرش لبهاي گوشه

 بند ندادن آب براي

 .نميفهميد

 .نزنين زور ميشه رو جفتتون دست خانم شاهزاده پاي شدن باباز بلخره-

 دراومد سختش حالت ازاون سامان. برگردوند بسمتش هردوتاشونو مصمم صورت بهرام صداي

 به بايد زد آتيش وسيگاري

 گرفت محکم صورتشو جدي لحني با.نکنه دراز گليمش از پاشو ميکرد حالي اساسي بهرام

 تابلوي ميپلکي وبرت دور لجناي عينه باهاش بفهمم دار نگه خودتو حد دادم و اوکي که االن-

 .پايين ميريزم صورتتو

 پروند آرش براي ابروي زشت پوزخند يه با بهرام

 اين برم زودتر پاشم.راه اون به بزن خودتو توهي حاال ميده معني يه فقط خوردن حرص اين-

 نزديک هارتونواز قنده تحفه

 .زحمت به انداخته اينطوري ناجنسو شمادوتا کرده چيکار ببينم کنم زيارت

 مشتشو زده وعصيان فشرد هم روي درد شدت از چشماشو دلش تو تلبار کيينه يادآوري از آرش

 ميز روي کوبيد

 .. کشيده ته ميفهمين... کشيده ته صبرم بيارينش فقط ميکنين غلتي هر-

 پري دل آوين از شک بدون وحشي زده عصيان اين افتاد براه سامان دل تو ناخواسته غوغاي

 باليي هر بود وممکن داشت

 با سرشو آرش.  مبل لبه کشيد خودشو ودوباره دريا به زد دلشو رفت که بهرام. بياره سرش

 مبل عقبه به بسته چشماي

 .بود داده تيکه
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 رفيق؟ ميريزه بهمت اينقدر دختر اون چيه-

 يه يکردمم پرتابش ميکشيد قدرتم که وتاجايي ميکندمو سينم تو از شو کيينه ميشد کاشکي-

 .سراغم نياد ديگه که جايي

 ...شد مشت دستش

 هتب زندگيت؟کي تو اومد دختر اون کي باهميم سالهاس تو گرفتي؟منو دل به کيينه خودش از-

 نفهميدم؟ من که زد نارو

 پر متوزندگي نقششون نذاشتم وقت هيچ..کاميابين وسليه فقط من برا جماعت دختر..نزد نارو -

 فقط دختر اين.بشه رنگ

 ..انتقام واسه اس وسيله

 سامان که ميفشرد هم روي خشم با چنان هنوزم چشماشو...ميلرزيدن آرش صورت اعضالت

 ازجا..داد دست از تحملشو

 بود؟ کي از انتقام وسيله آوين.بود مبهم قضيه. رفت راه اتاقو طول قدم وچند شد بلند

 ؟بگيري انتقام ازکي ميخواي دختر اون بوسليه چيه؟ دردت بفهمم تا بزن حرف خدا رضاي محظ-

 الي صورت تواين نگراني ديدن براي آرش که بود پيدا بقدري صداش تو از تشويش بوي

 به ودقيق کرد باز چشماشو

 .انداخت نگاهي صورتش

 سرکنده؟ مرغ عينه شدي که چيه زندگيت تو دختر اون نقش بگو تو-

 .نده جواب سوال با سوالو-

 فتگ تلخ لبخندي وبا زد اش شونه روي دستشو.ايستاد سامان روبروي تعلل کمي وبا شد بلند

 .رفيق خودت مال بعدش رسيدم که هدفم به توبيارش-

 کنار زد شونش رو از آرشو مشت دويد بصورتش خون

 ...نزن مفت حرف-
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 پرغمزه چشماي.شد قوز باال قوز بهنوش حضور وبعد در صداي کشيدناشون وشونه شاخ وسط

 تابلوي ترين زشت بهنوش

 .بود چشماشون جلو

 تواينجايي؟ عزيزم سامان-

 تيح نذاشت.بود متنفر بدترکيب موجود اين از خودش قده سامان ميدونست.. زد نيشخندي آرش

 قاب تو از پاشو بهنوش

 ..بذاره داخل در

 ميکني؟ غلتي چه تواينجا-

 ميگشت راه دنبال.. ميکرد فکر هزار باخودش بود زووم سامان اخمالوي صورت روي بهنوش نگاه

 مرد اين تصاحب براي

 .ومغرور سخت

 تربيش که غمزه با رفتن راه طرز از اومد سامان بسمت اعتنا وبدون کرد باز درو هيچ نرفت که رو از

 تا بود کمر رقص شبيه

 سياه ذهن ساخته وهمه همه بکنه جادو جوونو سنگ وقلب بدرخشه خاص ميخواست که نگاهش

 روزها. بود خودش

 .نداشت خالقيتهارو اين کردن سرهم بجز کاري ديگه

 .اس ديگه يکي درگرو مغرورش مرد قلب ميفهميد که روزي به واي

 .نبينمت من تا وميري ميايي آسته نميفهمم کردي خيال معرفتي بي خيلي سامان-

 تعريف براش ظريف جنس اين نبود درگير حسش که االن تا آوين از قبل از..زد پوزخندي سامان

 آرش شايد.بود نشده

 زمهنو.نداشت گرايش بسمتشون هم استفاده همين قد او اما ببره لذت تا ميکرد استفاده ازاونا

 بود درتعجب ازخودش

 وشب روز فکر بشه تا بود داده بال پرو حد اين تا آوين وحس فکر به چطور
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 ميشدن حاظر که کسايي بود زننده واطواراي ادا همين مخالف جنس از فرارش دليل شايد

 بقدري خودشونو شخصيت

 اختياردر راحت کثيفشوبا ذات بهنوش شب اون. بخوابن يکي بغل تو شب يه تا بکنن وزليل خوار

 نشون خودش دادن قرار

 رو جونورا جور اين ذات او از بهتر خيلي آرش شک بدون.کرد آرش به اي اشاره انزجار با.بود داده

 .ميشناخت خوب

 .من اتاق تو بيا پايين ننداز بز عين سرتو گفتم بار هزار. بيرون شو گم-آرش

 رفت اي قروچه دندون توزانش کيينه نگاه وبا برگشت بهنوش

 . ميدم بهت توهيناتو اين جواب روز يه-

 .ميکشم گند به هيکلتو خرابه حالم که چاک به بزن آره؟ بترسم داري توقع االن-

 ميکرد تمسخرنگاهش با سامانم اينکه بخصوص..بود آورده کم

 بگي؟ نميخواي توهيچي-

 ؟ کنه نصيحتت ميتونه کي ميکشي گند به شخصيتتو خودت وقتي-

 تو بندازه تف آدم نداري ارزش که شدي لجن اونقدر.. شده ذغال ديگه حنات عمو دختر شنيدي-

 بهرام خواهر اگر..صورتت

 .ميشي زن بهم حال حد از زيادي داري ديگه.بيرون ميکردم پرتت اردنگي با نبودي

 آرش نيشاي درد از وجودش بند بند..زد نيش شو طعمه سمي ماري عينه...وگزنده تند

 وآخرين بار اولين اين.ميسوخت

 .تاز يکه جوون اين کيينه از بود پر وبهنوش..ميتاخت مهابا بي آرش که بود وقت خيلي...بارنبود

 ستد اين از بقدري زندگيش سرتاسر..نداشت مزخرفاتو اين شنيدن حوصله سامان درگير فکر

 که بود ديده ارزش بي آدماي

 نرم نبود بلد ديگه بود وقت خيلي جونورا همين ميون سختش قلب...نداشتن رنگي براش ديگه

 ومهربوني باشه
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 .باشه نرم باهاش نباشه وبلد بشه خودش مال آوين که روزي از ميترسيد...کنه

 بهنوش به کوتاهم نگاه يه حتي اينکه بدون درهمش اخمهاي وبا داد تکون آرش براي سرشو

 باز تا شد رد ازجلوش بندازه

 .بمونه خماريش تو عقده سرتاپا دختر

........... .................................................. 

 ...حاال ميام باشه

 .بريم باهم بيا ميري داري کجا حاال-

 کوله وت چپوندم طنابو کالفه.بشه خالص شرش از بود فيل حضرت کار ميکرد پيله ام دختره اين

 ..ام

 .داشت حموم باشگاه کاش..گند بو از ميشم خفه خونه برسم تا کردم عرق-

 کرد لوچ چشماشو لوسي طرز به مهرا

 .نسازه خان يغما دختر برا کيه ترکن لب-

 ميخواست دلم. افتاد راه سرم پشت باز نميکرد ول. شدم رد وازجلوش کمرش تو زدم کولمو

 ...سرش تو ميکوبيدم

 ديدي؟ جديدمو دوست راستي-

 .بشناسمش کجا از من ميشي دوست بايکي هرروز توکه..نخير-

 زير آب اون از.نداد پا اين ناجنس ولي اساسي بود گرفته رفيقشو چشمم اما نيست بدک-

 ولي ها خوبه..  من به انداخت فرشادو..کاهاس

 يخال جات.. سرش رو بود گذاشته رو باشگاه ديروز نميدوني تره باحال بهرام.. وله و شل کمي يه

 خنده از ها بچه همه گفت جک اينقدر

 .بودن شده بر روده

 آره؟ ميخواد دلقکارو دلت بگو پس-
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 .بدنسازي سالن بسمت وکشيد گرفت کولمو وبند زد بهم محکمي تنه

 .بدنسازين سالن تو ببينمشون بريم بيا-

 .خيليه خونه گرما تواين برسم.. ميکشم خودمو دارم زور به. کن ولم مهرا اوف-

 ..ميرسونمون فرشاد بهتر چه-

 .ديگه وقت يه برا بذار نيست خوب حالم مهرا بخدا..ميرم تاکسي با کن ولش نه-

 تاکسي منتظر ايستاديم باشگاه دم بيرون اومديم باهم

 ...مهرا مهرا

 ميومدن داشتن جوون دوتا برگشتيم عقب به جفتمون ميزد صدا رو مهرا سرمون پشت از يکي

 مهرا لباي رو نشست خنده.. بيرون

 .باحالش رفيق همون اونم فرشادِ-

 با گشتمبر مجبوري رسيدن پسرا تا شدم تاکسي ومنتظر برگردونم رومو نداشتم تفسير حوصله

 خز ازاون جفتشون.کنم واحوال حال باهاشون

 از ييعن نيومد خوشم ميخش نگاهش از.نميشد بسته نيشش که بهرامه.بودن اي حرفه وخيالي

 خوشم خودم روي پسري هيچ خيره نگاه

 .کردم پخ صورتمو کمي يه. ميکنن براندازم دارن ميکردم حس.نميومد

 جون؟ مهرا کني معرفي دوستتو نميخواي-

 .خودم دونه يه خانم آوين-

 برنميداشت کردن نگاه از دست پرو بچه.باال انداخت ابروي بهرام

 .شنيدم خيلي تعريفشونو بله-

 گرفتم گارد وجلوش هم تو کشيدم اخمامو..اومد بدم

 کرده؟ غلتي همچين کي اونوقت -

 زدن بهم پلک يک از دريغ اما شد باز نيشش
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 جماعت پسر با رقمه هيچ که وجسور زيبا خانم يه آوازه بلخره..خانم آوينا نکن انصافي بي-

 بودم مشتاق منکه..ميپيچه زود نداره سازگاري

 خراب وخودشون شخصيت حماقت با دخترا اينقدر..شخصيتام اين مرده کشته من خدايش..ببينمت

 يافت اي نمونه همچين کمتر کردن

 .ميشه

 ورنگت؟ وآب خوش تعريف اين از شم مرگ ذوق االن نداري که انتظار:کشيدم پوفي

 ور حسابي بهرامه اين اما بودم ديده حرکاتا اين از زيادي جانخوردم. زد وچشمکي. خنديد الکي باز

 ندم کش بحثو تا زدبهم مهرا.بود مخ

 . ميارم جوش بده ادامه پرونياش مزه به بهرام ميدونست

 ميرسونين؟ مارو.. گرما از مُرديم-

 وسط انداخت خودشو سريع فرشاد انداختم بهش نگاهي چپ چپ

 .اينوره از ماشين بريم افتخاره باعث-

 راپس. شديم همراه ها بچه با خواسته خدا از نداشتم تاکسي براي انتظار حوصله اين از بهتر چي

 توجاش بهرام. عقب ومام جلو نشستن

 اشپروني مزه با اما بود معمولي اش قيافه.. بزنه حرف ماها با تا عقب سمت وبرگشت خورد تکوني

 دم تا.کرد جا خودشو کم کم

 ليخي ديگران با جوشيش بخاطرزود ذاتا فهميدم کم کم.بود شده خاله پسر حسابي ديگه خونه

 حرفا روي ومنظوري ميکنه برخورد راحت

 دز گونه الت وسوتي کشيد شيشيه جلوي از سرکي افتاد قصر به که چشمش.نداره ونگاهاش

 قصر؟ اين داره وپوزي دک دار؟عجب مايه بچه بابا-

 .کنه زندگي قصري همچين تو بايدم متين خان يغما دختر چي پس-مهرا

 جيغ توسرش ميخواست دلم که ميکرد گنده رو يغما همچين نميومد خوشم مهرا آبکيه تعريفاي از

 برداشتم کولمو.بزنم
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 .شد زحمت ممنون-

 .ميبنمت فردا– بهرام

 پروند مزه دوباره بهرام کردم خداحافظي ومهرام فرشاد از محسوس اونقدرا نه اما گرفت خندم

 ها؟ ميمونه دختر بي خان يغما بهت زد ماشين يهو کنم ردت خيابون وسط از بيام ميخواي-

 زدم پوزخندي

 .بشه دختر بي آرزوشه خان يغما.. سرت فداي-

 شد بلند مهرا جيغ

 .بميري تو خدانکنه...آويناااا-

 .خداحافظ..شد باورت توچرا زدن بد نفوس بهرام آقا بميره؟ خواست کي حاال-

 نگت خلقم لعنتي قصر تواين ميرسيد که پام.شدم رد خيابون وسط از احتياط وبا بهم زدم درو

 عمرمو ساعتاي تموم ميشد کاش ميشد

 .ميگذروندم وقت اينجاها از بيرون

 با سالن وسط داشت.. بودمش نديده روز چند. شد بارون ستاره چشام افتاد طال به که چشمم

 پاورچين پاورچين ميکرد بازي عروسکاش

 به دوتايي ديد منو همينکه اما لرزيد آن يه کوچولوش بدن کردم بغلش سرش وازپشت جلو رفتم

 جيغ يه دلتنگي سر واز هم ديدن افتخار

 رقغ وصورتشو سرو ميچرخوندمش خودم دور ودرحالکيه بغلمو تو گرفتمش. کشيديم خوشکل

 .کردم بوسه

 ..ميره گيج سرم خاله-

 عروسکم؟ اومدي کي فدات خاله الهي-

 .رسوند منو اومد ميکنه درد سرش گفت االنه؟بابايي-
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 ومادرش پدر بين کم سن تواين. بود رنگ کم خودم مث وروجکم اين شانس..کشيدم لپشو

 ميشد پاسکاري

 بهت؟ گذشت خوش-

 بآ ميگفت هي حموم ميبردم وقتي شم تازه.ميکرد دعوام هي بابا..ميکنم بازي تو با اينجا نه-

 بازي؟ آب بريم خاله..نپاش رومن

 نم که داشت چيزا خيلي اينکه با...ومعصوم بود مظلوم..کردم نگاه صورتش به..زدم زانو جلوش

 خودمو تصوير صورتش آيينه تو اما نداشتم

 دلم..دادمي پاکي بوي کوچولوش تن..بغلم تو کشيدمش... مو دغدغه بي بازياي... بچگيامو..ميديدم

 سر کاترين روزا اين.. ميشد تنگ براش

 تهبياف نامادري دست زير اگر ميدونستم.بود انداخته راه اعصاب جنگ خودش از دخترش کردن باز

 کاش..شد فشرده قلبم...درانتظارشه چي

 ...ميگرفتم رو ديگه تنهاي آويناي يه جلوي ميشد کاش..ميداشتم نگهش خودم ميتونستم

 هک حيف..بودم سربار خودمم که حيف...بود خالي دستام که حيف...شد خارج دهنم از آه مثل نفسم

 تنها چقدر..نبود روشن خودمم تکليف

 .من بودم

 ..شد تنگ عجيب دلم...چکييد ازچشمام سمجي اشک قطره موهاش روي

 پر دلم زا تنهاي اين عقده تا ميداشتم نگه آغوشم تو نحيفشو تن قيامت تا نميشد خسته طال اگر

 .ميکشيد

 مرمع وسعت از تنهايي بودي اگر شايد..نحيفت آغوش تو تنگيم دل اندازه کوچيکه چه..کن وفکر)

 (ميبست بر رخت

 دوخت بهم خوشکلشو نگاه..بود زود نااميدي براي هنوز.گرفتم چشمامو نم..شد خسته زود

 .بوسيدمش...پرکشيد دلم..وخنديد

 نيست؟ مامانت-
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 .ميکني خرابکاري اونجا نميبرم تورو گفت..شهزراد خاله خونه برن ميخوان بزرگ مادر با-

 مشد وبلند بغلمو به زدمش..مادرشو نامهربوني ميفهميد ولي بود بچه.ميلرزيد داشت چونش

 ره؟چطو ميندازيم راه زلزله بياد دايي بعدشم بازي آب ميريم رفتن که االن..عروسک سرت فداي-

 بقهط رفتيم آسانسور با باال ببرمش ها پله از بود سختم.داد نشون جيغ يه با کودکانشو شادي

 جست.بود طاقت بي بازي آب براي طال.دوم

 توش ولرم آب از وان کردن پر از بعد درآوردم ولباساشو زدم قفل درو شديم اتاقم وارد کنان وخيز

 چند. کنن کف حسابي تا ريختم شامپو

 زرو چند اين وتخليه ذوق سر از ديگه طال. برداشت ازجا حمومو مون وخنده جيغ صداي بعد دقيقه

 ..درمياورد بال داشت بودن اروم

 دخترکش بفهمه اينکه بدون بود رفته. نگرفت عروسکشو سراغ احساس بي کاترين

 وازش آورد خوراکي برامون خدمتکار وقتي.کجاست

 ردنک باز براي که مادري.نکردم تعجب مهريش بي از اصال ايشون دوره مهوني رفتن خانما شنيدم

 راه جنگ خودش سر از دخترکش

 از ونخرابکاريام تازه.بياد نيما تا خوابوندم کنارم رو طال.نميرفت ازش بيشتري انتظار ميانداخت

 ساعتي يه.ميشد شروع نيما اومدن از بعد

 .رفتيم خواب هم کنار وگرم آروم

 باالي لطيفش دستاي اون با کوچولو طالي. کردم باز چشامو صورتم روي دستي لمس حس از

 لبخند با داشت وسعي بود نشسته سرم

 .بوسيدمش حذ وبا جلو کشيدم صورتشو.کنه بيدارم

 خاله؟ شدي بيدار کي-

 .بودين شده تلف جفتتون که بودم نيومده اگر-

 !!!بود؟ نيما اينکه

 .زانوهام رو نشوندم رو باالوطال کشيدم خودمو.وميخنديد بود نشسته پنجره لب
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 اومدي؟ کي نديدمت..سالم-

 ..دنيا اين برنميگردي ديگه گفتم بودي رفته تو خوابي اون با-

 .تازگيا ميندازي متلک بعضيا از گرفتي واگير درد-

 ميرفت زد ازشون حرفي مستقيم نميشد طال جلوي. ومادرشن خواهر بعضيا از منظورم فهميد

 کرد ريز چشماشو.دستشون کف ميذاشت

 ها؟ ميفروشمت-

 .کردم باز سرت از رو تا ده شر ديشب همين خوبه.ميکنه ضرر کي ببينم بفروش-

 عين طال کله..کرد طال به اي اشاره آورد درشون رقص به که ابروهاش با اومدن کش لبهاش

 نرمشو صورت ميچرخيد ماها بين آمبوالنس

 .بوسيدم

 .ازحسودي ميترکي کرديم بازي آب چقد خانم ملوسک با بدوني اگر-

 بست نقش لبهاش روي شيطوني لبخند

 ...بازي آب منم استخر تو بريم خوب-

 بهم کوبيد دستاشو زده ذوق طال

 .بريم جون آخ-

 پايين اومدم خودم تخت روي گذاشتم رو طال رفتمو نيما به اي غره چشم

 ککي برامون ميخواد دايي آشپزخونه بريم بزنيم صورتم به آب..ممنوعه آقايون ورود.. شرمنده-

 .بپزه

 شد گشاد نعلبکي دوتا قد نيما چشماي

 آويــــن-

 از اما..پختن کيک وقت خرابکاريمون از ميومد بدش آي..دستشويي تو وپريدم خنده زير زدم

 به بود پختنامون کيک عاشق طال که اونجايي
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 يکک ميگفتم طال جلوي کنم اذيتش ميخواستم وقت هر.بکنه فرار ازش نميتونست عنوان هيچ

 دستاش با ميخواست دلش بيچاره بپزيم

 حاالم... بکنه مقاومت نتونست زد زجه طال بسکه واسته طال جلوي اومد بارم يه..بکنه ام پاره تيکه

 طاقت بي که طال هياهوي صداي

 ودندون کرد نگام چپ چپ نيما بيرون واومدم شستمو صورتمو.ميومد بيرون از اتاق تو ميدويد

 رفت اي قروچه

 .آوين ميکشمت بهت برسه دستم-

 معلوم هک نيما سمت رفتم در سمت ميکشوند ومنو بود شده آويزونم ديگه طال کردم خبيثي خنده

 دستشو نيست راضي رفتن از اصال بود

 کشون کشون آشپزخونه تو تا ودوتايي گرفت دستشو يکي اون طالم کردم بلندش زور وبه گرفتم

 مام زد غر ريز يه همونجا تا آقا.. برديمش

 .ميخنديدم

 .بپزيم کيک ميخوايم ما بيرون همه خانما-

 برخ پختنمونم کيک قانون از اما بودن وارد تازه اينکه با..برگشت بسمتمون چشم جفت چند

 تا کشيد طول اي لحظه چند يه..داشتن

 نهعي هنوز که نيما به چشمکي.نبود بند پاهاش رو ذوق زور از ديگه طال.کرديم قُرق رو آشپزخونه

 بود ايستاده کمر به دست ماست

 زدم

 .بچينيم وسايلو کن کمک..ياال-

 . کنين مرغي تخم سروصورتمو باز ندارم توحال جون..گرفتم دوش االن من.. آوين بيخيال-

 شد؟ فهم شير درنمياد جيکت درآورديم سرت باليي هر.. دوتايي ما سرباز امروز..نباشه حرف-

 سرش بالهاي چه قراره ميدونست. ميپکيدم داشتم خنده زور از... کرد کج گردنشو

 ديگه خرابکاري به ميافتاديم وقتي خدايشم..دربياريم
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 تمگذاش دستامو.ميکردم هرکاري طال کردن خوشحال بخاطر ميخواست دلم.کرد کنترلش نميشد

 پخچال سمت دادم وهلش کمرشو تو

 گفتم وآهسته

 کنيم خوشحالش خورده يه هست فرصتش که حاال بذار.شده پکر حسابي اونجا طال بخاطر-

 همکاري اخماتو اون باز من جون..

 باشه؟ کن

 .... انداخت طال زدناي ذوق وبعد من به نگاهي ونيم برگشت

 ..بخدا حيف..دربيارم پيراهنمو بذار الاقل...تو دست از-

 وسط ميز روي چيديم طال کمک با رو کيک وسايل دربياره پيراهنشو تا رفت..کردم ولش

 اينا.. وماست مرغ تخم بيشتر همه از..آشپزخونه

 ...بودن ما بازي اسباب باشه پختن کيک وسايل اينکه از بيشتر

 باال گرفت دستاشو وجفت ما پيش اومد سفيد رکابي يه با نيمام

 .کيکمون به برسيم بريم.. شمام درخدمت ديگه االن-

 عادت به..جوره چي همه يعني حاظرم ميگفت نيما وقتي.بود خرابکاريامون کليد شيطون خنده اين

 جيغ يه وبا باال پريدم طال با هميشگي

 خوش بهمون اينقدر نداشت امکان نبود نيما اگر خدايشم.شد شروع کارمون بلند

 چند.ميشديم بچه موقع اين طال عينه هردوتامون..بگذره

 وماست مرغ تخم.برميداشت ازجا رو آشپزخونه داشت هامون وخنده وداد جيغ صداي بعد دقيقه

 ميشدن مخلوط باهم درظاهر فقط وآرد

 خوب حالمونو طال هاي خنده غش غش صداي..درمياوردن سر وصورتامون سر از نصفشون اما

 ...خوشحاليش از ميزدم ذوق چقدر..ميکرد

 يدوتاي سمتمون ميکرد حمله ماست ظرف با ميداد جاخالي وتا نيما سمت ميزد مرغ تخم يه طال

 نيما... ميکرديم وفرار ميکشيدمو جيغ
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 ميکشيد ماستيشو ودستاي مياورد گير اونو بگذره خوش بهش طال اونکه از بيشتر

 گيرش آرد ماهابا تالفي نوبت ميشد بعدش..توموهاش

 مومت وماستا مرغ تخم نميخواست دلمون که شديم بازي غرق اونقدر...بهش وميپاشيدم مياورديمو

 تو کيکو مايع خورده يه وسطم اين..شن

 .بپزيم کيکم آخرش بلخره تا..ميکرديم قاطي ظرف

 ستش بود شده سفيد که صورتشو اينکه از بعد نيما..ميزد هس هس بود شده سرخ طال صورت    

 جلوي وگرفت ريخت طال براي آبي ليوان

 دهنش    

 .ميزنه هسي هس چه ببين بچه بخور-    

 کرد وخيزي جست طال    

 ..کنيم بازي دايي نه-    

 باش؟ بپزن بايد بهم کيکاروبزنيم االن-    

 که نيما..بهم بپريم باز االنه فهميد چشمکم با سرجاش واسته وتا روگرفتم طال هاي شونه زور به    

 بزنه بهم کيکو مايع تا برداشت زنو هم

 جيغي ذوق شدت از طال موهاش تو بمالمشون اومدم تا ماستا تو زدم دستامو سرش ازپشت    

 تادستاي عقب کشيد خودشو فرز ونيما کشيد

 غامونجي انفجار با دوباره مون ثانيه يک سکوت.. دنبالم افتاد اونم فرار به گذاشتم پا ديد منو    

 بودن ماستي دستام که همونطور.. شکست

 کشون آژير وطالم سرمو پشت نيما بود شده پر ماست هاي لکه از آشپزخونه کف ميدويدم    

 درخروجي بسمت سرعت با.. سرما پشت

 متخ رو رفت پام آن يه.. بگذره خوش بهمون تا ميکرد زياد وتابشو آب مخصوصا نيما چرخيدم    

 بودن کرده ليز رو ها سراميک روي که مرغاي
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 ينزم بين.. شد گم تر کلفت صداي هوار تو جيغم صداي شد چار چپه چشام وجلوي هوا رو رفتم    

 همينقدر..شد انداخته چنگ کمرم وهوا

 هک تنم.. داشتم وخنده ترس بين حسي يه..شد خفه چي همه ان يه.. نکردم سقوط که فهميدم    

 يه گذاشتم دستامو جفت باال شد کشيده

 ...نرم جاي    

 من صورت جلوي اخمالو صورت اين..بميرم ترس از ميخواست دلم کردم باز که چشامو..اوه    

  ميکرد؟ چيکار

 عقب از هامو شونه تا خوردم تکون خورده يه..کرد ول کمرمو... کشيدم ديگه جيغ يه وحشتزده

 که اين..خدا واي... گرفت يکي

 ..بيرون کردم فوت نفسمو خورد نيما به که چشمم عقب چرخيد گردنم زده وحشت..روبرومه

 خوبي؟-

 گيج هنوز کلم.. کردم وبسته باز بار چند چشامو خورد اخمالوش صورت به نگاهم که دوباره

 سياهش پيراهنش رو چشمام يهو..ميزد

 باال اومد اراده بي ماسيتم دستاي..بود شده سفيد دست دوتا جاي پيراهنش دوطرف. شد ميخکوب

... 

 ندندو لبمو گوشه.. کردم داغ..ميکنه بارونم تير چشماش با داره کردم حس..بکشه منو خدا..واي

 حتي.بود گرفته هامو شونه هنوز نيما گرفتم

 سقف هت بود چسبيده زبونم..شم خالص ترسناک چشماي اين ازوحشت نميذاشت دستاشم گرماي

 پته ته ته به افتادم.دهنم

 . شد سفيد..لباست يعني...نميخواستم من من -

..... 

 انهکودک جيغاي..کرد جلب نظرشو آشپزخونه تو از وخنده جيغ صداي آسانسور به شدن وارد موقع

 شنيده هم ديگه بار چندين رو طال
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 تاراخي بي..ميشناخت خرابکارياشم شريک بود اون هرجا البته وصد طال بود خودش اينبارم..بود

 بود قرار شايد.شد کشيده آشپزخونه بسمت

 کر گوش صداها ميشد تر نزديک آشپزخونه به هرچه..بگيره شيطنهاتش تو مچشو ديگه يکباره

 باز درو بزنه در اينکه بدون..ميشدن تر کن

 وطالم ونيما ميکرد فرار آوين..زد خشکش چشماش جلوي که چيزي ديدن از آن يه..کرد

 پاي...که بزنه دور توجه جلب بدون بياد تا..دنبالش

 وت اومد کمرش انداخت چنگ..طرفش شد کشيده تنش همه..داد دست از وکنترلشو خورد ليز آوين

 ..دستاش

 يناول اين..سوزوند تنشو همه بود دستاش توي که تني گرماي حس..شد تار چشماش جلوي دنيا

 خيلي که ميکرد لمس دختريو که بود بار

 .بود کرده محکم قبلش تو جاشو بود وقت

 .شد شيرين کامش..ميکرد تجربه شيرينو حس اين بود بار اولين شايد

 ..اومد بند نفسش..اش سينه روي گذاشت دستاشو جفت. خودش سمت کشيدش

 دلش..عقب کشيد تنشو..بود وغافلگيري ترس پراز چشماش ته.. بود گيج..اومد بخودش آوين

 جفت وقتي بکشه دستاشو نميخواست

 ره تحت..کشيدن عقب بياخيتار دستاش..شد نفرت سرتاپا..گرفت هاشو شونه نيما دستاي

 آوين نگاه بازکه..داشت هواشو راحت شرايطي

 دستاي..افتاد بود زده که گندي به چشمش وتازه ديد چشماشو شدن گشاد بسمتش چرخيد

 يه..چشماش جلوي وگرفت باال آورد ماسيتشو

 اساله اون از بعد..بده قورتش ميخواد دلش کرد حس...رفت غنچ دلش کردنش پته ته ته از لحظه

 ازبعد که زماني..شد بچگياش شکل آوين

 .ميزد دو دو توچشماش ترس اين خرابکاري از

 .ميخواست ديگه جوره يه آوينو اين االن دلش..بودن شده بزرگ زود چقدر
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 ماخ همون وبا داد فشار هم روي لباهشو بده ازدست خواستني اداي اين جلوي تحملشو اين از قبل

 سعي آوين توچشماي زد زل کذايي

 .باشه آروم نميذاشت دکتر اين اما.بشه ماليم لحنش کرد

 اينجا؟ خبره چه هست معلوم-

 .ميشورنش برات خدمتکارا بيار درش نه يعني خودم..خودم.. ببخشيد-

 ..بشه خالص لعنتي اخماي اين شر از ميکردنميتونست سعي هرچي باال رفت ابروش تاي يه

 کني؟ پاک گندتو ميخواي راحتي همين به-

 .نبود عمدي..بگيره خودشو اومد ترسيد..خان سامان بگذر-نيما

 کش بدون نداشت مزاحم اگر.ميشد منقبض فکش آوين هاي شونه روي نيما دستهاي تماس ازهر

 ميداد نشونش آوين جلوي همينجا

 مانجا خشمش کردن خالي براي که کاري تنها.داره عواقبي چه خصوصيش حريم به کردن تعرض

 اگر.بود گردنش دور دستش کشيدنش داد

 .نميبرد بدر سالم جون نيما مياستاد

 رفک.شدي بازيشون هم کردنشون کنترل توجاي که اينه مهم نيست مهم سهوي يا بود عمدي-

 اشتباهاتشون کردن کوچيک ديگه نميکني

 اضافيه؟

 شوخود آوين اما نداره عقل طالم اندازه بفهمونه بهش که بود نيما عقل کشيدن چالش به قصدش

 داغ خونش طرفداريش از..وسط انداخت

 .شد

 نخوادم ببخش بخواد دلت تو خواستم معذرتمو منکه.ميچينه فلسفه من واسه حاال خوب-

 داري؟ نيما به چيکار وسط اين..نبخش

 يه بايد گستاخي اين بابت..نه نيما از طرفداريشو اما داشت دوست توچشماشو جسارت خوي

 چپي چپ نگاه ميشد گرفته حالش خورده
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 جلوش وگرفت دراورد پيراهنشو جسورآوين چشماش وجلوي انداخت بهش

 صورت دراون.مياري برام زدنت گند از قبل مثل زده واتو تميز ميکشي شخصا خودت زحمتشو-

 .ميبخشمت

 آوين

 اباب چشاي..روبروم گرفت خبيثش نگاه اون وبا درآورد پيراهنشو وقتي پريد کلم از فاز سه برق

 ..شدن گشاد نعبلکي دوتا قد قوريم

 بشورمش؟ من-

 ..دقيقا-

 خودم ايلباس شستن به دستم حاال تا که مني... پرو بچه پايين بيارم فکشو بزنم ميخواست دلم

 رو آقا پيراهن حاال بود نشده خيس

 بشورم؟

 اين ارزش که پيراهنش روي سفيد خال دوتا اين وگرنه درازيم زبون سر کرد لج باهام فهميدم

 کردم مکث کمي يه ديد.ونداشت تنبيه

 زد وپوزخندي تودستامو چپوند پيراهنو

 .دارم الزمش ديگه دوساعت تا-

 دونه موهاشو سرش رو ميپريدم بود جاش.دراومد جيغ شبيه صداي يه دندونام ازبين حرص از

 حرص پوزخند باهمون وقتي...ميکندم دونه

 گوشش به جيغم صداي صد در صد.شدم منفجر ديگ عينه يهو بيرون زد درآشپزخونه از درآرار

 .رسيد

 بيشعــــور-

 ...بابا خفه-

 توئه؟ سر زير از ميکشم هرچي که نزن توحرف-
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 .گرفت حالتو خوب گرم دَمش..کار دغل نداره صدا خدا چوب-

 ..زمين روي کوبيدم بود حرص وباهرچي کردمو مشت دستام تو پيراهنو

 .کنه حذ بشورم براش پيراهني يه کودن مرتيکه-

 غزتم االن که بودت نگرفته ؟اگر زمين رو ميومدي کله به داشتي رفت يادت..آوين بکش خجالت-

 .بود شده متالشي آشپزخونه وسط

 جنگي خروس عينه ازش تشکر جاي سفيدم چشم من که اينقدر..ميگه راستم.. رفت يادم..اوف

 .بزنن گندم..بهش پريدم

 ميشدما؟ پا کله داشتم.رسيد دادم به موقع به خدايشم

 بي بسکه شد؟ پيداش کجا از واون شد چي اصال شد پرت هواسم شدم ومنگ گيج يهو اينقدر

 .ميفهمه هيچيم مگه آدم ترسناکه شرف

 جلوم وگرفت برداشت پيراهنشو شدو خم نيما

 فيدس چشم اينقدر بکن وخاليم خشک تشکر يه بهش بده برو بزنه اتو بشورش خدمتکار بده-

 .دختر نباش

 هشب شک من عينهونه ام بچه خيالم به نميزد جيک بود واستاده وبک سم طال بود اينجا عجيب

 از زورکي خنده يه به پيراهنو بود شده وارد

 شوها وشونه نشستم زانوهام رو جلوش طال مخ از شده ظبط فيلم کردن پاک وبراي گرفتم نيما

 گرفتم

 نه؟ نميگه بزرگ ومامان مامان به هيچي که خاله ملوسک-

 ؟ ميکنه دعوام مامان بگم-

 خوب؟ ميمونه تا سه باما راز عينه اين.کنيم درست کيک دايي با نميزاره ديگه-

 کرد کج آوردوگردنشو فشار مخش به خورده يه بود گيريپاژکرده کوچولوش مغز

 .خوب-



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

151 

 

 زانوهاشو نيما کردم لطيفش صورت از خوشکل ماچ تا چند يه..خاصش اداهاي واسه رفت غش دلم

 روشون گذاشت ودستاشو کرد خم

 گيلود با بود خواستني طال مثل شيطونش خنده گرفت قرار طال صورت ور يه صورتش که طوري

 زد چشمکي

 .ميخوام منم-

 ... طلب فرصت-

 ؟ جون دايي نه نميشه راز اسمش ديگه ميگم ميرم نکني ماچ-

 گرفت دندون به لبشو انداخت نيما وبعد من به نگاه يه طال

 .خاله کن ماچش واي -

 توچشماي راز شدن برمال از ترس خنده زير وزدم لبهامو تو ريخت دلم ازتو شده تلنبار خنده

 تويه ميکنم تعلل ديد تا ميزد موج قشنگش

 بسمت وگردنمو سرم پشت گذاشت کوچولوشو دستاش وجفت سرمو پشت رفت سريع حرکت

 خنده زير زد پوقي نيما داد فشار نيما صورت

 ...تيغيش تيغ صورت به چسبيد طال دستهاي فشار اثر در لبهام وقتي

 .مياد زورت ديگه کن ماچ-

 فرز کنه جلوگيري طال تومخ شدن ظبط از اينکه واسه دادم فشار لبهامو کمي يه نميذاشت خنده

 به گردنمو هنوز روکه وطال باال برد سرشو

 الط کودکانه وخنده جيغ صداي انداخت پايين وباال چرخوند هوا روي و قاپيد ميداد فشار سماجت

 کيک اول ساعت به چيو همه دوباره

 .برگردوند پختنمون

 .کرد باد کيکمون بريم.. بستونه-

 داديم رضايت وبازي تفريح ساعت يک از بعد تايي سه توفر کيک ظرف گذاشتن با بلخره

 وروب رفت ديگه کرديم ترک رو آشپزخونه
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 موهاش تموم حموم تو رفت يکراست که بيچاره نيماي.ميبوسيد رو خدمه دست وتميزکاريش

 حوصله اتاقش تو روگذاشتم طال بودن آردي

 ثارآ روي از کسي تا کنه حمومش سپردم مخصوصش پرستار حلميه به نداشتم کردنشو حموم

 خودم.. کاشتيم گلهاي دسته چه نفهمه جرم

 .ميکرد کجي دهن مشتم تو که خان سامان بنام زورگويي وپيراهن موندمو

 ليخي ميزد واتو ميشست حائده ميدادمش اگر نبود اي چاره.پريد ساعتش يک دوساعتش قرار از

 يه بايد نيست خودم کار ميفهميد تابلو

 ثخبي فکر يه گشادش چشماي ديدن فکر از..زورگوييش از نمياد خوشم ميکردم حاليش جوري

 حمومو تو بردمش همراهم. سرم تو نشست

 لباس ميومد زورم آي..روش ريختم شامپو کميم ويه آبا تو زدمش چلپ وچلپ کردم پر ووانو

 يه بدم زحمتي خودم به اينکه بدون..بشورم

 ردمميک کيف چقدر کشيدم آب پيراهنشم خودم هيکل کشيدن آب وبا کردمو اونورش اينور خورده

 وميديد داشت دوربين يه االن اگر

 کلم نديت توحموم اونم ديدنم فکر از..ميکنه شور گربه اَسفناکي وضعيت توبه دارشو مارک پيراهن

 ميزنم توهم وقتي منم دور تا دور چرخيد

 .خنديدم غش وغش سرمو تو زدم محکم يکي ها؟ ميشه ميمون قيافم

 يه لخرهب بودم خوشحال اين از کنم فکر شدنم زورگويش تسليم به بخوام اونکه از بيشتر شايد

 تند تند. ببينم واتاقشو برم اومده دستم بهونه

 تاي يه بود حاظر بودم نزده اتو خوب اصال که پيراهنشو زدم رژصورتي کمي ويه بافتمو موهامو

 چي همه دستم روي وگرفتمش زدم کوچولو

 فسن کمي يه اتاقش در پشت باال دويدم ها پله از وفرز تر.بود محيا سوم طبقه اتاق کشف براي

 حفظ لبهام روي لبخند کردم وسعي گرفتم

 ..زدم در به اي تقه.بشه
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 کشيدمو پوفي.. داره نگه سرپا منو ميده طولش عمد از شرف بي.. شناس وقت خر منه بيا حاال

 ... زدم در قبل از محکمتر واينبار

 تشتوصور وبکوب کنو مچاله پيراهنشو نکرد کرد که بازکرد درو آژيرميکشيد توسرم شيطونه

 ؟ سرکار ميذاري منو ديگه حاال..جوالق مرتيکه..

 ايجاد تندي صداي.. تودر کوبيدم لگد با وهمزمان در روي گذاشتم دستامو کف حرص از

 يا نبود يا..رفت کش خندم..اومد خوشم...کرد

 اين با ميده حال چه باشه خواب اگر واي...دستم کاربياد حساب ميخواست منم ميدونست

 اين از..بيرون بکشونمش ازتوخواب درکوبيدنم

 کومب باال وبردم دستامو کف تو ريختم داشتم انرزي وهرچي شدمو بيخود ازخودم ديگه پليد فکر

 وقيافه خشکيد روهوا دستام يهو تودر

 ...سرم تو پيچيد وحشتناک داد يه همراه برزخيش

 !چتــــه؟-

 کفو عقبو برداشتم قدم يه..ميلرزونه آدمو تن يکجا ذاقت توچشاي زهرماريه هرچي که بزن گندت

 کي نفهميدم شد مچاله روهوا دستم

 .گرفت اوج صدام

 .شـــدم کر نزن داد-

 داد االن عينه هم ديدن هربار سره بود اينجا جالب داشت عادت کشيدن فرياد به آقا انگار نه

 کشيدن پايين صدم يه از دريغ. کشيديم

 .بود کنده کرَ المسب. صداش ولووم

 ؟ کندي ازجا درو چته تو نزنم داد من-

 .کن باز درو آدم عينه خوب-

 بودم؟ حموم نميبني کوري-
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 وچشمم پايينو رفت برزخيش چشاي روي از چشام تازه..شدنات سه بااين آوين ببردتت مرگ

 گرفت کمرشو دوره بود بسته که اي حوله

 پوستش؟ با کرده چه الخالق جلل.گذشت خالکوبيش خيس اعضالت واز باال اومد ودوباره

 بندهب حوله بازيام کولي بااين کرد وقت خداروشکر...بود کرده خالکوبي تنشو وپوست بازوها تموم

 زهره ترس از شک بدون وگرنه تنش پايين

 دارن؟ معنيم درهم مبهم خطوط اين حاال.ميومد بنظر ترسناک نزديک از چقدر.ميشدم ترک

 هست؟ اجازه-

 نميگرفت مچمو زدنام ديد تواين واون ميمردمو کاش باال کشيدم درهم خطوط روي از نگاهمو گيج

. 

 .فُرم بد کردم داغ

 داشتم ميکرد مسخرم بود جااون هرکي داره حقم خوب.پوزخند از بود پر االن برزخيش چشماي

 .ميدادم قورت علنا يارو

 برخالف ميدادم وا ميشد بد.بيرون ازدهنم نزنه دود شرم شدت از تا دادم فشار هم روي لبهامو

 کردم جسارت پراز چشامو توصورتم شرم

 باال گرفتم وپيراهنشو چشماش تو دوختم وچشم

 .دراومد ازتوش چيزاي يه هي اما بندازم برقش شويي خشک عينه نبودم بلد بگير-

 همچين کنه شروع حرکتشو که بود اون نوبت وحاال بود زووم صورتم روي چشماش سياه گويي

 ونگاهي زد صورتم توي کُند دور يه خوشکل

 .ميکّند کلمو بود جاااون هرکي دادم تکون جلوش دستمو انداخت پيراهنش به سري سر

 ؟ ميخواي لفظي زير-

 ميپروندي؟ مزه کمتر بچگيات-

 شد گشاد چشام جفت
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 يادته؟ بگي ميخواي ؟يعني بچگيامو-

 آتش داشت جون آخ.. شدن شل صورتش اعضالت خورده يه خيالم به شد عوض صورتش حالت

 دعوتم بهونه اين به بشه شايد ميشد بس

 .فضولي از مُردم.بکشم سرکي بشه اتاق تو کنه

 کشيد خيسش موهاي توي ودستشو باال انداخت ابروشو لنگه يه

 نيست؟ يادت تو بگي ميخواي يعني-

 زبونم سر اومد فره فر عينه چي ويه آوردم فشاري پوکم مغز يه دستم داد سرنخ...ول اي

 يانه؟ دادي تغيير دکوراسيونشو ببينم بذار يادمه اتاقتو ولي نه که اونقدرا-

 تاخودمو زهرماريش چشاي توجفت ميکردم داغ سيخ چهارتا ميخواست دلم آي.. بدقلق غولتشن

 جلو کشيد لُختشو هيکل جلو کشيدم

 عقب کشيدم کلمو خودکار

 .بيخيال-

 توصورت وريخت جوشيد يهو دلم ازتو خشم ديوار تو بزنم اينطوري نميکردم فکرشم..نذاشتا

 همون بود دستم دم که چيزي تنها وصدام

 اش سينه تو کوبيدم حرصم وباتموم کردمو اش مچاله بود خوشکلش پيراهن

 ...که بخورمش نميخوام خسيس بيشعور-

...... 

 بياد تا..اش سينه تو کوبيد داشت باهرخشم پيراهنو..دراومد حرصش..شد برزخي..شد سرخ

 زده عصيان آوين...وايستا بگه بچرخونه زبونشو

 نقطه بازم. کرد ناراحتش بازم. در قاب به داد تيکه..رفت وا. ها پله سمت دويد چشماش ازجلوي

 کرد مچاله مشتش تو پيراهنو.سرخط

 .گزيد لبشو وگوشه
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 کني؟ استفاده استثنايي فرصت يه از نتونستي بازم که سامان بهت لعنت

 رفته؟گ اتاقش به کشيدن سرک براي جلوشو چرا نميفهميد ميشدا؟ نرم قشنگي چه به داشت.. اِ اِاِ

 اي بود کشيده داد سرش يا اول روز همون کنه؟از رفتار وار آدم جلوش بگيره ياد بود قرار کي پس

 روندي اين با.بود کشيده رخش به اخماشو

 .کنه رام گستاخشو خوي ميدونست محال گرفته درپيش که

 رمون کشيدن ناز اما داشت سوال جاي براش بود بسته دل بهش همينکه... نبود بلد واقعا شايد

 .نبود بلد مخالفو جنس با زدن حرف

 خالص مغزش از متصاعد بخار اين ازشر آب زير تا برگشت حموم بسمت دوباره درازتر ازپا دست

 .بشه

 تهشس سري سر کرد براندازش وکمي داشت برش تخت روي از افتاد پيراهن به چشمش برگشت

 کش لبهاش گوشه بودش کشيده واتو

 وير چشماشو کشيد دراز بود نشسته تخت لب که حالتي وباهمون کناري کرد پرت پيراهنو اومد

 جلوي آوين صورت و گذاشت هم

 کشيد خجالت وقتي کاش.گرفت زدن ديد حين مچشو وقتي کرد حال چقدر شد ظاهر چشماش

 وقت هيچ کاش نميشد گستاخ دوباره

 مجبور هک سرکشي آدمهاي با زدن سروکله از پربود زندگيش سرتاسر.باشه سرکش نميکرد سعي

 آوينو دلش بود خسته کردنشون رام به بود

 ومهربون ساده دختر يه دلش.کنه آروم هم اونو آرامشش وبا باشه آروم که ميخواست

 سادگيو اين آوين ووجود توصورت گرچه.ميخواست

 قصرم هم شايد.نميفهميد وگستاخيشو جسارت دليل اما بود کرده کشف وقته خيلي ومهربونيو

 با وگرنه ميکرد اعصبانيش که بود خودش

 دختر يه ميخواست خاصو هاي خنده همون دلش. بود وشاد خندون هميشه که مشرب خوش نيماي

 زندگي بانشاطش که شاد که آروم
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 يه نبالد بود وقت خيلي شايد کاري کثافت وپراز بود سياه سرتاسر که زندگي.کنه عوض مزخرفشو

 . ميگشت خاص رنگ

 ميماند؟ کدر همچنان سرنوشت اين يا ميکرد سفيد سياهو رنگ آوين يعني

... .................................................. 

 آوين

 گند هيکلش به که بود آدم اگر چلغوز مرتيکه درک به بره. کشيدم خط دورشو ديگه..شد شب

 همچين بار يه واسش داشتم حاال. نميکشيد

 زا هنوز عصر از خوردن باد صورتم روي موهام کشيدم پوفي. درميارم سرت کارتو تالفي خوشکل

 تو داشت چي آخه دربيام نتونستم نّخش تو

 بزنم؟ وخالي خشک سرک يه نذاشت که کوفتي اتاق اون

 قفلو دهش کنه گم گورشو بره دوباره بذار سرميفهمم که بلخره..تو ميکنه دعوتم گفتم خروبگو منه

 ..ميبينم داخلشو ميرم ولي ميکشنم بکشنم

 .نيستم آوين کارو اين نکنم

 خان يغما آشغاليه خانواده صداي تا فعال.ميگيرم حالشو که بلخره. نيست آدم..بميره بره.. بيخيالش

 بخواد خدا.شام سرميز برم درنيومده

 بي کم هوگرن نشدم رو رودر باهاشون حاالم تا ديشب از.بمالم تنم به متلکارو خيلي پيه بايد امشب

 رعناشون جوون با نميذاشتن نصيبم

 .نميشم که نميشم حريفشون يکي من باشه نيما کنه خدا..گذورني خوش رفتم

 ...بشه نيست زمان ميشد وقتاي يه کاشکي)

 نميخوادش دلت که وقتاي همون

 (ميگذره دل يک شدن له سختي به بياد اگر که وقتاي همون

 کمي افتاد مهربونش پسر به که چشمم ميزد داد کيلومتري چند فاصله از.بود کرده باد خونه خانم

 چقدر شکر حکمتتو خدايا.شد گرم دلم
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 آدم دوتا بين فرقه

 دمکر سعي...نرفته مادرش به پسر روشکر خدا...مهربون قلب خوش پسر دل سنگ نامهربون مادر

 بدم قلبي خوش پسر به ذهنمو گوشه شش

 .ميسوختم داغ جهنم تواين نبود اگر که

 دختره بودن سه تا شمردن به نياز. ميداد عذابم نگاهشون سنگيني نشستم سرميز حرفي هيچ بدون

 وقت حتي اينکه از زودتر خانواده بيقرار

 دترازب وپدر مادر داشتن با که طاليي براي خوردم افسوس کرد باز دهنشو بطلبم کمک ازنيما کنم

 .بود يتيم من

 هم کباري زد لک دلم نبردن ادب از بويي هنوزم بعضيا روشنفکرانه اداعاي باتموم ميبنيم: کاترين

 .کنه دستي پيش کردن سالم براي شده که

 نگالوچ هاي دندونه هميشه براي يکبار ميخواست دلم چقدر شد فيکس مشتم توي اعصبي چنگال

 تو الاقل تا ميکردم فرو خبيثش توچشاي

 .نميديدم خودمو شدن تحقير مردمکاش

 از پره که نگاهت برق از ميشد پر دنيا همه ناپاک چشم اونهمه بجاي کاش...نيما آخ... نيما

 . مهربوني

 از خاليه دلم تاکنارمي که است نهفته چي.. کوچيکم دنياي موجود ترين العاده خارق...تو تووجود

 ذاته؟ بد هرچي هاي طعنه

 ...خدايا)

 ... خوبيات سرچشمه از که ميدونم

 .پرکردي دلشو جام

 کني وجودش پراز دنيامو ندارم توقع

 .(بسه زندگيم تموم براي ميکشه نفس توهوام همينکه
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 ديگرون کردن تربيت به چيکار من خواهر بخور... يکي يه داد گير شد گشنه ما خواهر اين باز-

 داري؟

 ودب کم منم طاقت اما نبود وآخرش اول بار.کرد ميلم بي کاترين شدن وسفيد سرخ زيرچشمي

 زدناش طعنه ظرفيت شدن تموم تا موندم.

 يانه؟ هستم روپا منم

 تو ميخ رچندبا کوبيدن وقتا بعضي اما نميشه عوض هيچي بگيري خودسرياشو طرف تو تا ميدونم-

 .داد جواب شايد سنگ يه

 .کنم صحبت باهاتون مهم امر يه درمورد کنين؟ميخوام تمومش خواهشا ميشه-يغما

 به گوش ما برنميداره خدا خلق تربيت از دست راحتي اين يه ما دلسوز خواهر خان يغما بگو-

 .حرفيم

 سالها که غذاي اين طعم ميدونه خدا ميکردن کجي دهن بهم چنگال دور ماکاروني هاي رشته

 از بدتر بودم نخورده خورده ميز اين پشت

 ده به روز هر يغما جهنم تو اما ميخوردم خالي تنهايي تو نون لقمه يه موندم دل به آرزو.بود زهر

 طعنه رگبار زير وورانگ رنگ غذاي مدل

 .نميزدم لب هاي

 .برنميداشتن خشمشون پر نگاهاي از دست توسکوت حتي وجدانا بي

 !!!پُره ازمن بيشتر اونها دل ميرسيدم يقين به گاهي

 .ديگه اعصبيه تنش يه شروع بازم..خوندم تهشو تا کرد باز دهن که يغما

 هست؟ کسي)

 نگرفتي؟ که را گوشهايت

 بگيري دلم روي تلنبار حرفهاي روي به را گوشهايت قراره توهم اگر

 .(است تمام يکسره ودلم خودم کار پس
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 کرف بدون اينبار ندارم وخوش خيره نکن منفي فکر البته.آويناست با بيشتر صحبتم روي-

 خواستگار اين چون کني رد جديدتو خواستگار

 .داره اساسي تفاوت قبليا باتموم

 من خواستگاراي به شدت به که موجودي ؟تنها ديد کاترينو شدن رنگ به رنگ اولم نگاه چرا

 دهببن بدردنخور يه ريش به منو بود حاظر که مادرش چشمهاي برق برخالف درست.ميکرد حسادت

 ...بشه خالص شرم واز

 نداشتن خوش حتي نه خواستگار اساسي تفاوت نه نبود دار شاخ زياد نيما منو تفاوتي بي وسط اين

 بدون فکر بدون. منفي فرماليته جواب يه به ميشد ختم آخرش چون.نداشت اهميتي يغما هاي

 .شناخت

 مسانهملت چشماش روي ثابتم نگاه با.شه تموم ضررم به تا نگه هيچي هميشه مثل امشبم کاش

 که يغما.کرد شامش خوردن مشغول خودشو باال انداختن شونه ودرحين فهميد.کنه سکوت گفتم

 .داد کش رو قضيه برخورد سکوتم سد به معمول طبق

 اريخواستگ برخالف کني فکر روش بايد واقعا يعني داره تفاوت خواستگار اين گفتم جان آوينا-

 تمثب جواب داره زيادي تاکيد خودشم يکي اين دادي منفي جواب ضرب دم فکر بدون که قبليت

 .رنگي سري سر موردو اين خواهشا نميشه مجاب کننده قانع دليل بدون که البته وصد بگيره

 حرف نزده حرف. برسه فريادم به بايد فهميد.. نيما بسمت شد کج چشمام گوشه اختيار بي

 انداخت باال ابروي خونسرد خيلي که ميزد فک داشت يغما هنوز..ميخوند ملتمسو چشماي

 معرفي ولوعج البته محترمو خواستگار اين ميشه داره تفاوت اينبارواقعا اينکه مثل ؟ جالبه:وپرسيد

 نه؟ کرد فکر درموردش نميشه که هيچ بي بلخره بشناسمشمون مام کنيد

 خانم اين بفکر شما اومده؟ خواستگار تو واسه انگار کنم فکر ميگي همچين:زد پوزخندي کاترين

 .نهک مالي ماست همچيو نه جواب يه با مردم شخصيت به گذاشتن احترام بدون بلده خوب نباش

 ميشه؟...کاترين بمير)

 ..(زن ناپاکت وجود از ميشد پاک زمين اگر ميشد خوب چقدر

 زمنا طرفداري با شونو جواب نميشد مجبور بيچاره نيماي تا ميگرفتن خون خفه همشون کاشکي

 .شه تموم ظالم قوم اين درمقابل هم نيما ظرفيت حتي که روزي از ميترسم وقتا گاهي.بده
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 .تر سياه اونها زبونهاي زخم عمق ميکرد طرفداريم بيشتر او هرچه

 مسائل اين..شده پر ازکاه معيوبت مغز نکنم شک تا کاترين ببند گشادتو دهنه هميشه براي يکبار-

 باشه؟ بفهم نداره ربطي هيچ تو به

 گرن وغذاهاي لعنتي ميز اين بود شده طلسم انگار. نداشت تعجب خوري خود شدت از ميپوکيدم

 يکبار که حاال...نده رخ سرمن لفظي وجدال وجنگ نباشن جمع دورش همه بود محال ووارنگش

 لخرهب درميومدم زبوني بي الک از بايد ميشد شکسته زبون بي منه سره تو ها چوب داشت ديگه

 شايد که حرفهاي روي به کردم باز ولب دادم قورت دهنمو آب.نبود بد آدمم منم ميفهميدن اگرم

 .نبود ومحکم قاطع اونها مثل

 به معمول طبق. بياد کش بيخودي بحث نذار.ندارم مشکلي کاترين با من نيما ميکنم خواهش-

 .بشه تموم من ضرر

 حرف تند شما با داريم جراعتم مگه ما ؟ ميکني گنده الکي رو قضيه جون؟چرا دختر ضرري چه-

 بادتق تريش به مبادا درمياد طرفت همچين شمشادمون شاخ پسره نشد باز هنوز ن دهنمو بزنيم

 .بربخوره

 وپوچ چهي سر چرا جان مامان نوکرتم آخه د: بشقاب توي کوبيد وقاشقو کشيد اعصبي پوفي نيما

 مرگ رو تو وايستم؟ شما روي جلوي بخاطرش که دارم اوينا با صنمي چه من ميکنيد؟ سازي جو

 ميکشي؟ پيش بحثو اين هي هربار نشدي خسته منفي فکر اين از بردار دست نيما

 طرفمو نهک حالي نفهم زبون مشت يه به تا بخوره مرگشو قسم نشه مجبور نيما بميرتا.. بمير آوين

 دختر؟ تو شدي بدردنخور چقدر.نميگره

 .باشه ميگي تو که همينطور کنه خدا نداشتم خاصي منظور منکه پسرم نخور قسم-

 خود هب خود دهنم باز.مياورد جوش نخور بدر منه براي باز نيما شايد بود نکرده تموم بحثو يغما اگر

 ...شد بسته

 درمورد بايد نآوي جانه نيما با حق توحاشيه؟ ميبرين بحثو اين چطور کوچيک مسائل سر ببينيد:يغما

 .نداره انچناني معرفي به نياز سامان البته.بگيره تصميم بهتر تا بدونه خواستگارش

 تموم از دود خيالم به.چرخيد يغما دهن بسمت نفر چند کرده بوق وچشماي کله همزمان

 االن؟ گفت چي..بيرون زد سوراخاشون
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 سامان؟

 کرده؟ خواستگاري اين از خودمون؟ سامان سامان؟:کاترين

 صداي نکردم وقت که زد چشمامو بقدري نيما شدن رنگ به رنگ اينبار..رفتم ووا شدم ماست

 بود؟ خودم خوردن جا نوبت کي پس غافلگيري اينهمه ميون.کنم هالجي کاترينو ترکيدن

 کرده؟ خواستگاري من از سامان؟

 ؟؟؟؟ من خداي

 دهش رنگ به رنگ صورتي ميخ شدم گشاد چشماي اما داشتم حالي چه دقيقا لحظه اون نميدونم

 ...بود روبرو

 صحنه دب..کنه پيدا وتاز تاخت فرصت يغما تا شد الل...شد الل من عينهو نيمام زبون دقيقا اينبار

 ...بد بود اي

 مثبت جواب داره اصرار هم وخيلي اويناست قرص پروپا خواستگار..خودمون سامان دقيقا-

 جوون اين اب وصلت..نداره وتمجيد تعريف به نياز من نمونه پسر چون شدين غافلگير ميدونم.بگيره

 خترمد چيه نظرت..داره جان آوينا مطمئنا که ميخواد لياقت. نميشه کسي هر نسيب وموفق برازنده

 لدلي مياوردم فشار کوچيکم مغز به هرچي. بودم درنيومده بهت تو از هنوز چون نکشيدم خجالت

 ونموزب ميخواست دلم چقدر.کنه خواستگاري من از سامان بايد چرا.نميفهميدم خواستگاريو اين

 نتونستنم اما...نميخوره بدردتم بلکه نيست اليقت تنها نه آوين بگو پسرت به وميگفتم ميچرخوندمو

 کنه کن ريشه دونه دونه وموهامو سرمو رو بپره بود نزديک که کاترين وولز جلز.. نشد يعني

 پسرش از يغما طرفداري.. بکطرف از خانم آذين خبيث لبخندهاي از تهوع حالت.. يکطرف

 ...يکطرف

 حتي اي بپرسم ونتونستم شد چفت دهنم نيما منتظر چشمهاي جلوي چرا موندم...کنار به اينها همه

 .کرد سالحم خلع ميشد ساتع روبروم نگاه امواج از که محسوسي انتظار اين..کنم اعتراض

 قصه اين اينکه مثل اما.. کنم ترک ميزو شامم شدن تموم موقع از زودتر شدم مجبور باز بياخيتار

 ...داشت دراز سر

 .تنها منه بحال واي...پسر ديگشو وطرف ميکشيد پدر بکطرفشو که درازي سر
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 ؟ دختر ندادي جوابتو آوينا-

 .ندادن فرصت ودختر مادر اما بيشتره تو عجله معلوم قرار از بگم کردم پر دهن

 نميخواي جواب که االن همين.داره وکتابي حساب هرچيزي خان يغما داري توقعي چه وا:آذين    

 نه؟

 .زن اين بود کثيف چقدر سوزوند دلمو کشيد رخش به حسادتشو شعله که کاترين زشت پوزخند    

 يادتون نشده قائل احترام سامانم براي که معلومه اش ه زنند اداهاي طرز از..مامان ايا ساده-    

 سامان خانم ولي...نه گفت مسخرگي کلي با آخرش دراورد اصولو ادا همين قبلم دفعات نيست

 االن مينه ببري سوال زير منفيت جواب با شخصيتشو ديگه روز چند اينکه از قبل نيست هرکسي

 . نه بگو

 سيامک بي تموم با تنهايام تموم با خاليم دستهاي تموم با ميکنم فکر گاهي...حسود بدخت بد    

 هزار روز وبابتش.ندارم ومن داره ذاتش تو اون که حسادتي چون... کاترين به داره شرف زندگيم

 شبرجک تو ميکوبيدم اينبار اگر ميشدم خنک نيازم قدره حداقل چقدر...ميکنم روشکر خدا بار

  از عاري نگاه.نميومد پيش االن از تر طاليي فرصت..

 کراموف بايد ميخوام وقت: گفتم يغما به خطاب بزنم پلک اينکه وبدون دوختمو بهش حسمو 

 . بکنم

 از قبل بود بسش.. گرفتن خون رنگ غضب شدت از اش کرده آرايش چشماي.. کشيد زبانه حرص

 چرا... طرفداري اينهمه از موندم..کرد صادر جديدي خطابه يغما گرفتم ازش رومو بترکه اينکه

 بشه؟ کم زندگيش از من شره بود آرزوش وقتي برسونه اش خواسته به پسرشو ميخواست

 پس هنميپزير دليل بدون منفيو جواب هيچ گفت.. زود خيلي اونم مثبت جواب به داره اصرار سامان-

 از حتيرا اين به سامان کني استفاده رفتي خواستگارات کردن دک براي قبال که راهي از نکن سعي

 .برنميگرده تصميمش

 ...سامان...سامان.. سامان. اَه

 چي؟ من پس

 ...نيما حتي...کاترين..اذين.. يغما... حال به تا
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 يچ من ازجون اصراروسماجت اين پشت ميدونه خدا فقط که سامان بنام جديدي شخصيت وحاال

 ميخواست؟

 ميرسه؟ من نوبت کي پس

 روز؟ اون ميرسه يعني

 کنن؟ قبول آدما صفه تو همه قاطيه هم منو که روزي ميرسه

 ...من خوشبينم چقدر

 .ميده مارزهر مزه وقته خيلي که غذايي طعم ماندن ناتمام هربار مثل.. هميشه مثل..ونگذشتم نگفتم

 کش حصار از موهامو زدم چنگ..شدم خالص بيرون طاليي سرد قفس از اتاقم تو رسيد که پام    

 اين با ميکردم باز موهامو فايده چه. کردم رها گردنم دور بود زده چنبره مار مثل که بدرنخوري

 مار ينا بود فول ظرفيتم...نداشت تعجبي ميشدم اگر خفه ميکردم؟ چيکار گردنم دور سمي مارهاي

 درآورد؟ سر توزندگيم ازکجا ديگه وخال خط خوش سمي

 عادلنامت قدمهاي با..کنه پر هامو ريه ممتد نفسهاي نميذاشت خفگي حس..ميمردم نبود آب اگر    

 سرد آب زير گردنم دور زده چنبره سمي مارهاي با باز موهاي با وسرمو رفتم آب دوش بسمت

 نفسمو آب سردي...کنم ولرم آبو نکردم فرصت حتي که بود زياد بقدري خفگي حس...گرفتم

 ترس..گرفت بيشتر...نشد..بکشم بيرون سينه از قلبمو تا زدم چنگ..رفتم وا حموم گوشه...بريد

 دور فگيخ دستاي فشار حلقه ميشد بيشتر تقالهام هرچه..نشد... بکشم نفس خواستم.. داد فشار

 ...نميومد باال نفسم...خس خس به افتادم..ميشد بيشتر گلوم

 بسمتو کندم تنگم سينه روي از مشتمو...کرد پر گوشمو نامعلوم نيما صداي آب شر شر ميون    

 ..برسه گوشش به صدام اينکه اميد به زدمش صداش شدم کليد دندوناي اين از کردم دراز در

 نه؟ کوچکه)    

 ...من تنهايي دادن جوالن عرصه    

 مطلق تنهايي اين ميون..کن وفکر    

 .(ميشه ختم تنهايي اين از فرار به که راهي وکوتاهه چقدرتنگ    
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  آوين؟؟؟؟؟؟؟؟؟-    

 اهامب روزها اين عجيب بيرون بکشم تنگم سينه تو از درميونمو يکي نفسهاي تا انداختم چنگ

 يبرق اين با گرچه..ميباختم بهش هميشه براي شک بدون نميرسيد اگر.بود گذاشته سرجنگ

 ..نبود پيروزي به اميدي وقت هيچ سرسخت

 فسن ميگرفتم ازشون که کمي نيروي مدد به بتونم تا آورد واسپريمو رفت سرعتي چه با نفهميد

 ... ميکردن خودنمايي ميزد دو دو ترس توشون که چشمهاش وحشتزدم چشماي جلوي.. بکشم

 .. بگير تمرکز. تر تند آها.. بکش نفس نفس-

 هک ازاوني قبلتر بيام بيرون بد حال اون از کمي تا کرد وکمکم نشست جلوم ومستدام شمرده

 شدن ديگه رفتنش بعده اما نبود شدت اين به ميداد دست بهم که حمالتي بشه تر وخيم اوضام

 يدنميرس دادم به موقع به کسي اگر که منقطع نفسهاي اين بيرحم دست به دادم وا. بشم سرپا

 چون... رمبيا دووم تا نميرم تا رسيد دادم به هربار که بود کسي تنها نبود هرکسي ونيما...ميکشتم

 وميفهميد بود ديده گردنم دور رسمي مار اين زده چنبره مشتهاي زير شدنمو له خودش چشم به

 نداشتمو خانواده همه نقش صبور وچقدر..برم مسموم دشمن اين جنگ به که اونم از تر توان کم

 ..ميشدم نگران چشمهاي اين شرمنده هربار چقدر ومن ميکرد بازي برام

 روي خزيد نگاهم بست آبو وشير برد دست برنميداشت کشدارم هاي خس خس از چشم

 ريه هب مصنوعي نفس يه ديگه يکبار جلوم بود نشسته زمين خيسي تو حالت باهمون که زانوهاش

 بهتري؟:بوسيد مهربون وپيشونيمو جلو کشيد سرشو شدم شرمندش فهميد.فرستادم داغونم هاي

 کردنم بغض فرصت حتي ديگه بخوره چنبره گردنت دور سمي مار يه سرکش مشتهاي وقتي

 يه درحسرت نذاشت ميفهميد خوب بارشو براي درحسرت چشمهاي اين درد خوب وچه نداري

 .. کرد دبلن خيس زمين روي از سنگينمو وتن گرفت بازوهامو زير بمونم نمناک بغض يه اشک قطره

 تختم تو تا بردارم قدم از قدم نميذاشت خفگي احساس اين بود خودم به کردم تيکه بهش

 خودم خس خس صداي از بدم جر يقمو ميخواست دلم کشوندم خودمو کشدار نفسهاي باهمون

 .ميخوام هوا..هوا.. ميشم خفه دارم: کشيدم حرص با يقمو بردم دست ميخورد بهم حالم
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 اما ردنميک گشايي گره خفگيم از گرم هواي اين اينکه با کرد باز رو وپنجره تخت روي نشوند منو

 سينه يرو گذاشتم دستمو باال گرفتم سرمو نگرانش چشماي جلوي بود بهتر اتاق دلمردگي اين از

 ... کشيدم بلند نفس تا وچند ام

 تشنه تميدونس محبتم تشنه ميدونست کّسم بي ميدونست نشست کنارم سرزنش بي حرف بي

 چيهي ميدوسنت بازم که موهام نوازش جز سکوت جز نگفت هيچي کشيدنم نفس دل ته از دوباره

 مرکزت با کردم وسعي هم روي گذاشتم چشمامو... نميکرد آرومم موهام نوازش از بيشتر دنيا تواين

 .بشم موزي دشمن اين حريف شده که هم اي لحظه براي خالص محبت اين روي

 اينقدر کاش.. ميشه سرکوب دنيام نباشي توهم اگر که ميدوني آروم نا روح اين با نکن نيما نکن)

 (داري؟ هوامو دنيا دار از که تويي فقط وقتي کنم سر تو بدون ميتونم چطور من.. نبودي خوب

 بزنيم؟ حرف آوين-

 .نميشم حريفش وقته خيلي ميدوني خودتم که نکن سرزنش-

 .نميکنه مجبورت کسي ميدوني خودتم-

 .کنم فکر درمورش واقعنا ميخوام ولي نه مجبور-

 متوقف موهام روي دستش حرکت نباشه دار خش صدام تا گرفتم تمرکز چقدر ميدونه خدا

 بدون هک لعنيتو پيچک اين جلوي بايد بعد به جايي يه از...ممکن ولي بود سخت..گرفت دلم...شد

 تا ميشد ردو ميشد دور ميلم برخالف نيما بايد بگيرم ميرفتو وباال ميشد کشيده تنهاييم دور مرز

 .. شمب رد کنارش از دلش شکستن با يکروز بود اين از ترسم..نشه حيف تنهاييم اکسترخ ميون

 .قبل دفعات عينه ميکنم سرشون به دست جوري يه خودم کني فکر نکرده الزم-

 گرفتم دستشو مچ که بشه بلند اومد.ميگيره جبهه سامان درمقابل ميزدم حدثشو..شد خالي دلم ته

 خودتو تو:کشيدم کشداري نفس سوخت سينم سمتم برگشت که نگاهش بود بنظرکبود رخش نيم

 .نکن درگيرم

 .سوزوند استخونمو ته تا دلخورش لحن چرا نفهميدم..موج از شد پر نگاهش رنگ

 شدي؟ خسته چرا؟-
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 يرگ وپا دست برزخ تواين موقع بي کردم التماس بهش خيلي که اشکي از شد پر چشمام کاشه

 حرف بي اجازه بي...وباريد التماسمو گرفت نديد اما.. نباره نگرانش چشماي جلوي

 شايد ماني کنم فرار ميخوام ميسوزونه جيگرمو گوشش گوشه که لعنتي جهنم اين از شدم خسته-

 ...شايد...

 ميشي؟ خالص زندگيت به بزني لگد اگر بشي لندهور اون زن اگر کردي چي؟خيال شايد.. هه-

 کنه کمکت ميتونه سامان مطمني کچا قيمتي؟از چه به دختر بشي؟اخه بزرگ ميخواي توکي آوين

 ها؟

 سالها ناي تموم مثل نميشدم ومطقش عقل حريف مياروم دليل وناله آه با قيامتم صبح ت..نميشد

 يلمم برخالف بايد.. کنم فرار لعنتي جهنم اين از بتونم بگيره خونه برام کردم التماس بهش که

 کمي.ميکّندم سختو گره اين جايي يه از بايد.. خودم از ميروندمش بايد..سرد ميشدمو سخت

 اين از ميخوردم هرچي صورتم روي کشيدم ضرب با دست پشت وبا گرفتم وسخت جدي لحنمو

 .ميخوردم لجباز موقع بي اشکاي

 انسش حاالم تا نميداره بر سرم از دست نپرونه منو تا يغما.. ديگه يکي نشد اين چي که بلخره-

 اينبار کنه فرق بقيه با واقعا شايدم.. درميونه پسرش پاي ميکنه فرق اينبار شده بيخيال اوردم

 . کنم فکر جدي جدي درمورش ميخوام

 . برسم بزنگاه سر نيست معلوم ديگه دفعه خودکشي درحد نه اما کن فکر-

 بلند که ازجا نشه رفتنش مانع تا سرکش دل اين رو ميذاشتم دست بايد...خاشاک از شد پر گلوم

 رخش نيم نشدم که نشدم غلتان سياه مردمک اين حريف..نشد اما.. نکنم نگاهش کردم سعي شد

 بره تا دادم فشار هم روي لبهامو.. ميشد خاکسترهام بند پا نبايد..بود حيف.. گرفت دلم بود گرفته

 با.. بسمتم برگشت اي ثانيه وبراي رفت قدم چهار سه..بشم واومنده زبون اين حريف الاقل تا

 ..صدا بي.. حرف بي..ورفت انداخت بهم کوتاهي نگاه مکث اندکي

 وچپ اين از شدم تر منتفر بودم متنفر.. کشيدم ممتد نفس بار چند حرص واز گلومو زدم چنگ

 .. شدن

 دردمي از پر دل تو ميدونم خدا)

 يکبار فقط بار يک
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 شدن تلخ اين از کن خالصم

 (زده لک شيريني طعم براي دلم

........................................ .................................................. 

 خانما؟ خانم توفکري-

 بجذ آدم بسمت ربا آهن عينهو بودم مونده موجود اين وغريب عجيب خلقت تو.. داشتم کم همينو

 ندچ يه ميشد باورمون داشت که بود کرده قالب ما جمع تو خودشو طوري يه کم مدت تواين.ميشد

 .شديم صميمي دوست باهم سالي

 نداختمي پايين باال هي دستشو تو تنيس توپ درحاليکه کنارم نيمکت روي انداخت تنشو فرز

 .. ميکردم خالي سرش حرصمو ميشد پيدا يکي ميخواست دلم روزا اين گرفت حرصم...

 .کنار بذارش-

 جانمم؟-

 اراده يب صدام گرفتم دستاش تو از توپو حرص با جلو کشيدم وتنمو انداختمو بهش زهرماري نگاه

 ...کوفتيو اين کنار بذار ميگم:شد بلند

 يه ردميک درشت چشاشو ودرحاليکه نيمکتو رو نشست زانو چهار بود گوشخراش گونش الت سوت

 هاااااا؟ قاطين سيمات اوهوووو:کشيد کشدار سوت

 بذاري؟ تنهام ميشه: رفتم اي قروچه دندون

 ...نه-

 .ميرم من بشين باشه-

 يکي تميگف شيطونه دنبالم افتاد وزخ عينه شدم پا ازجام کرد گشاد لودگي رو از چشاشو جفت باز

 . شد مشت دستم. شه بسته جا به جا دهنش فکش تو بکوب

 خورده؟ اعصابت-

 داره؟ ربطي تو به-
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 .. درصد صد-

 کم با بلکه کردم پاهام زير چمنهاي به کفشم نوک زدن سرگرم وخودمو بغلم زير زدم دستامو

 جلوم کشيد تنشو تند ميکرد فکرشو من که بود اوني تر سفيد چشم نشد اما.. بشه زده محليم

 .کرد ريز چشماشو ميرفت راه عقب عقب که وهمونطور

 درحال سخت يا هم وتار تيپ به زدي خانوادت با يا..داره دوحالت فکر تو اعصبي قيافه اين-

 نه؟ خواستگاره به دادن جواب با رفتن کلنجار

 اکنم؟ي تشريح واست ديوارشو تو زدن طريقه ها؟ميخواي کنن زورت ميخوان نميخواهيش نکنه

 بيارم؟ واست ودرشتشو ريز بده آمارشو

 آره؟ گرفتي سرجنگ خونوادت با رفته دلت خودت نکنه اوه

 تو؟ اي پرچونه چقدر بهرام آه-

 وبگ مياد بر دستم از کاري اگر.. لّکي تو حسابي دارم نظرت زير هفته يک.. دلسوز نه چونه پر-

 .تيزه حسابي کور هاي گره کردن باز واسه دندونام

 يگهد دوبار يغما بودم بالتکليف عمرم همه اندازه هفته يک اين لبم گوشه نشست کجي لبخند

 ريدو وبا بود سرسنگين نيما شدم رد کنارش از ساکت مغموم همنطور ومن بود پرسيده جوابمو

 بشه ممشکالت درگير نميخواست دلم ميگذوردند بيمارستان با مطب تو وقتشو بيشتر من کردن

 يکردم پيدا لفظي درگيري باهاشون من بخاطر نيما اگر ميشد وبد ميزد تير با منو سايه مادرش

 يکهمرت.زده غيبش کجا نبود معلوم هفته يک. نبود خواستگار خان سامان از خبري اونکه از بدتر.

 دردتو جلو نمياي مردونه مردو چرا مثبت جواب به داري اصرار اگه تو بگه نيست يکي آخه نفهم

 بدم؟ مثبت جواب کنه قايم خودشو يغما پشت که مردي همچين به بايد چطور من..بگي

 شديا؟ غرق هي هي-

 شدمي بيخيالم کاشکي خدايا.. بيرون کشوندم فکر ازتو بهرام نزديک وصداي هام شونه تکون

 ترسيدم؟ چته: بيرون کشيدم دستاش تو از هامو شونه باحرص.

 زده؟ خشکت مجسمه عينه دختر کجايي-

 .نميدونم-
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 باهاش.يزنمير بهم خواستگاراتون فقط رو دخترا شما فکر ميدونم ولي نيستم دختر..نيستم بلد نا 

 زدي؟ حرف

 هر. داشتمن تنهايي سنگينو بار اين کشيدن طاقت.. بود کشيده ته ظرفيتم ديگه...افتادن هام شونه

 تو تنهاي تنهاي...داشتم کيو من اما همراه کلي کش ناز کلي داشت مشاور کلي موقع اين دختري

 نبود گرا شايد.. بگيرم مهميو اين به تصميم تنها بودم مجبور. ميگشتم خودم دنبالم باطل دور يه

 .ندارم نفسم هم همين بودم مطمئن ديگه اونوقت بود تر راحت خيالم نيما

 بغلي؟ کانال زدي که باز-

 ... نديدمش يعني..نزدم حرف نه-

 تو ارنبذ دستشو اومدن ازش خبر بي يا خجالتيه:پرسيد وموشکفانه باال کشيد ابروشو تاي يه

 گردو؟ پوست

 .زد حرف طرفش از باباش-

 باباش؟: خورد اي يکه وبنظر ترمز روي زد

 :باال انداختم هامو شونه

 نه؟ نوبره-

 روعش کنارم واومد کشيد اش چونه به دستي.. شده متغيير رفتارش کردم حس کرد فکر کمي يه

 ...زدن قدم تنيس زمين چمن روي باهام کرد

 نيست؟ جريان تو خودش يعني-

 .بگيره مثبت جواب داره اصرار خيليم داشت تاکيد باباش نباشه ميتونه مگه-

 ديديش؟ چي تو-

 ...خيلي-

 اقوامه؟ از پس-

 .ميکنيم زندگي خونه يه تو باهم نخير-
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 يه وت باهم ؟ شد چي:وپرسيد کرد کج بسمتم گردنشو آوري حيرت طرز به بيرون زدن شاخاش باز

 مادرته؟ شوهر پسر نکنه بوده؟ کجا باباش اونوقت اين؟ خونه

 ميگم تو به رو اينا دارم چرا نميدونم من سننه رو تو اصال: گرفت خندم وسوالش تعجب از

 .کن فراموشش

 .خواستگاري جريانهاي واسه درميره جونم من کن تعريف..بري در قِصر بذارم اگر خودم مرگ-

 کن بار قاليبا بيارو خر حاال بيگيرم؟ زبونمو جلوي نتونستم لحظه يه کردم غلتي چه!!! فضوليا عجب

 اين حاال بزنم حرف يکي با کرد مجبورم عقرب در قمر اوضاع تواين زبوني هم بي از درد شايد.

 .نميدونم بهرام چرا وسط

 چيه؟ کرده رو بهش شانس که شمشاد شاخ اين اسم حاال ديگه؟ بگو آوين-

 ؟ مزخرفم زندگي از بهرام ميدونست چي. لبهام روي نشست پوزخندي

 ..شانس هه-

 چي همه تخته به بزنم..تو خواستگاريه بياد کنه پيدا لياقت هرکسي نيست چيزي کم ؟ چي پس-

 .باشه مثبت جوابت باشه داشته اصرار آقا اين داره حق تمومي

 ...که مني رو گذاشته دست خورده خر مغز ميکنم خيال من دقيقا..بهرام نگو وِر شعرو-

 قضاوتم م ظاهر روي از يکي ميومد بدم... آبکي تعريفاي از ميومد بدم حرفم وسط پريد

 ... اما نبود توچشم اونقدارم که ظاهري...کنه

 اين ماس نگفتي بگذريم.. باشه داشته رو تو آرزوشه هرکسي نداري کم هيچي تو..حرفارو اين نگو-

 چيه؟ خواطرخواهت

 ...سامان-

 چيه؟ جوابت نگفتي حاال... برازندش انتخاب بااين خان سامان با باريکال...سامان-

 .نميدونم-

 ..ميخواد مثبت جواب سامان وابج نشد که نميدونم-
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 هالکي چي همه ميدونم منکه شده وگور گمو اس هفته يک وقتي ميخواد مثبت جواب کرده غلت-

 .ميباره باباش ازگورِ آتيشا همه

 نيست؟ اي کاره وسط اين خودش بگي ميخواي-

 ونکها درثاني داره اصرار خيلي ميکرد تاکيد باباش چرا پس نيست اي کاره اگر.. کرده هنگ مخم-

 .ميلنگه قضيه جاي يه گمونم به..بذارن کاله اونو مثل وباهوشي گنده مرد سر ميشه مگه نيست بچه

 ... بزني حرف خودش با بايد تو ميگي راستم-

 هشب مهمي موضوع همچين گفتن تو چرا نميدونم واقعا انداختم بهش ونگاهي..سمتش برگشتم

 شايدم بود فليمش از دور و عادي لحن همين واسه شايد.. زودي اين يه اونم ؟ کردم اطمينان

 نداشتم برادر جاي لحظه يه شايدم نبود مادرش از وترس زندگيمو پابند نيما مثل چون

  با زدن حرف به احتياج شديدا روزها اين که ميدونم اينو ولي چرا نميدونم...ديدمش

 !!!!نميدونم بود اومده ازکجا يهويي وبهرام داشتم يکي

 نه؟ نميزني حرفي مورد دراين که کسي به بهرام-

 لقم؟ دهن من مگه دختر؟ شدي خل-

 ...گرفت خندم بامزش لحن از

 .شد يهويي ببخشيد کشيدم پيش رو مسخره موضوع اين چرا نميدونم-

 استگارخو تو مثل خاصي دختر بزنم جار يا کنم پراکني شايعه واست برم که چي از ميترسي حاال-

 ها؟ داره سمج

 ..کردم دل درد باهات دوست يه اندازه همين واسه شايد..نميشي نامرد اينقدرام بابا نه-

 منفيه؟ جوابت يا ميزني حرف باهاش-

 بالدن که وبرم دور پسراي همه عينهو بشه بهم نسبت نگاهش طرز نگاهش نميخواست دلم ؟ چرا

 باهاش تونستم بود نداده نشون اينو رفتارش اولشم از چون شايد بودن؟ ومعاشقه بازي رفيق

 .بزنم حرف دوستانه

 .زدم حرف شايدم-
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  نيست؟ منفي جوابت پس ناقال اي:اومد کش لبش گوشه

 نه؟ ميمونه خودمون بين که باشم مطمئن ميان دارن ها بچه... بهرام بيخيال-

 ..بگي بهم جوابتو اينکه شرط به-

 يعني؟ ميکني پخشش ميري نگم اگر نشو لوس-

 ...خودته با تصميم: زد وچشمکي باال انداخت هاشو شونه

 خودش سر ودنبال بود گرفته فرشادو دست کنيم سکوت کرد مجبورمون مهرا وداد جيغ صداي

 دختراي دست از امان: کشيد وپوفي بهم زد نامحسوس اي تنه بهرام ميکشوند زمين روي

 .نشدي دچار خانم اين روزگار به تا بپر بگ بله زودتر ميشنوي ازمن..ترشيده

 اس؟ ترشيده مهرا ورو چشم بي:شدن گشاد شيطونش صورت رو چشام

 خاک..خودش دنبال ميکشه ماست عينه کرده زنجير رو برگشته بخت پسره که منه بزرگ نه نه نه-

 .بودي خور توسري هميشه که فرشاد توسرت

 راست ديدم باز فرشادو قيافه وقتي بخصوص خنده زير زدم پوقي اراده بي کنم کنترل خندمو نشد

 .بود رفته وا ماست شبيه قيافش ميگفت

 ميخندين؟ چي به-مهرا

 ..ترشيده ماست-بهرام

 ازب اخمات سالمتي به: انداخت بهم مشکوکي نگاه مهرا بهرام دستت از امان دادم فشار روهم لبامو

 خبرايه؟ خانم؟ آوين شدن

 هک باشه خبري بايد حتما جون مهرا وا:کرد نازک وا غمزه لحنشو راحت وخيلي بهمو داد تيکه بهرام

 ...درنياورده بال حاال تا هست خداشم از کنارشه من مثل تکي جوون همينکه بخنده؟ آدم

 آره؟ شمام پس:خنديد دار ومعنا باال انداخت ابروهاشو مهرا

 جوابشو ماومد پيشونيم روي نشست اخم منحرفش هميشه فکر اين از بياخيتار بود تابلو منظورش

 .کرد دستي پيش فرز بهرام که بدم

 آوين؟ نه مگه حاشيه بي وخالي خشک دوستيم فقط آوين منو نخير ميکني توفکر که اونطوريا-
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 رموس بودم گرفته بخودم که جدي قيافه باهمون...دوست فقط حاشيه بي..اومد خوشم تشبيهش از

 .اوهووم:دادم تکون

 ههميش بعد به اين از نفر چهار شديم که حاال..خوب چه:کوبيد بهم ودستاشو زد برق مهرا چشماي

 بگذرونيم؟ خوش بريم امشب چيه نظرتون.. باشيم باهم باشگاهم از بيرون

 نشدن روشن تا يعني نداشتم حوصلشو من اما کردن اعالم خودشونو موافقت وبهرام فرشاد

 .نميشه نه امشب: کردم نچي نبود حالش بالتکيلفم

 بابا؟ بگيريم جشن ميخوام نه؟ چرا..درآورد دبه اين باز-مهرا

 تنيس آوين که حاال زياده فرصت:کرد مالي ماست رو قضيه وتيز انداخت بهم نگاهي نيم بهرام

 .دارم قرار امشب اخه خودمم. باشه ميزون همه حال که ديگه هفته بذاريم نداره صفاي

 لحا ضد گندش اخالق با مهرا اين باز نبود اگر که فرشادو بده خير خدا شد اويزون مهرا ولوچه لب

 ..ميزد

 بابا مرديم بخوريم خنک نوشيدني يه بريم ميتونيم االنکه زدين حال ضد اولش از که حاال خوب-

 گرما؟ تواين

 ...بريم-

********** 

 گوشت؟ تو کرده يارو وري دري اين کي توام با

 .شد پيشمون حرفش گفتن از آن يک بهرام که بود کبود بقدري آرش صورت

 ديگه؟ ميگذره چيزي يه توسرش حتما آوردي؟ جوش توچرا حاال-

 سر از بودن متورم گردنش رگهاي اومد فرود بهرام سر کنار ديوار تو آرش واعصبيه محکم مشت

 ... چي همه به ميزنه گند آخرش موزيه سامان...ميلنگه کار جاي يه:خشم

 ..بود شده کبود انشگتاش روي کشيد پايين آرشو اعصبيه ومشت برد دست

 ربذا..بره زيرش آب که نميخوابه جاي سامان نرفته که يادت...نکن خوري خود اينقدر مرد بسه-

 .ميشه چي ببينم
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 ميکشه بو گس عينه نميشناسي پيرو کفتار اون تو بيافته راه خرابکاري ميترسم...بزنم زنگ بايد-

... 

 آرش نزن جوش:داد نشونش سمجي ولبخند کشيد آرش دست تو از گوشيو خونسردي با بهرام

 نخا سامان معلوم قراره از.نميشه وباهوش بال تيز عقاب يه حريف وقت هيچ پير کفتار يه خان

 .کنه گذاري سرمايه کجا بلده

 بود؟ چي آوين از سامان خواستگاري دليل واقعنا برد فرو فکر به آرشو بهرام روشن کنايه

 بهرام؟ سرشه زيره چي-

 اومدن جديد که ايناي بگو کن ولش اونو:شد ولو مبل روي و انداخت باال هاشو شونه القيد بهرام

 يانه؟ هستن بخور بدرد

 .اوکازيونن همه کرد تعريفشونو اون که اونطوري از بپرس پرفکتت خواهر از آمارشو-

 دلم االن از که نيار بهنوشو اسم واي واي... بهنوش: دراومد رقص به شيطنت رو از بهرام ابروهاي

 ... کبابه دختره واسه

 دختره؟-

 يدياسف کفتر چه عاشق اونم شده عاشق جونش سامان بفهمه بهنوش..ميگم آوينو هپروتيا؟ تو-

 .ميشکنه جفتشونو گردن

 سامانو وقول موقع بي خواستگاريه اين ربط هنوزم چرخيد بهرام بسمت بار سرزنش آرش نگاه

 .نميفهميد

 تيغل چه ميخواد يارو اون الاقل ببنيم بذار نميندازه را بلوا رنگت هفت خواهر نکني وا دهنتو تو-

 .آشغال قبليا عينه يا اوکازيونن اينا ببين اونور بزن سري يه برو پاشو.. پاشو...بکنه

 .باش پروندنشون بفکر تو ميکنه تو بحال فرقي چه اوکازيون کن توخيال-

 .شانس اين به لعنت:کشيد سرخشم از وپوفي برداشت کتشو حوصله بي آرش

************************ 
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 مياد ايهس عينه چشه نيست معلوم نامردم نيماي اين. ميشد پايين باال سرم تو هي بهرام حرفهاي

 هديگ... نيستن سامان نه نيما نه..بشه ازشون خبري يه بلکم راهرو زدن ديد شده کارم.. وميره

 مينه واسه کنه بند سامانو دست تا دراورده خودش پيش از اينارو يغما ميشم مطمئن کم کم دارم

 غلمب تو زانوهامو بود گرفته تاريکي اين عينه دلم خوردم سر ها نرده کنار..همينه..زده غيبش بازم

 زدمي بهم ساکتو طبقه اين آرامش ساعت تيک تيک صداي... روشون گذاشتم وسرمو کردم جمع

 هي تايي سه کاش زده لک شيرين حد از زيادي کيک اون قبل يکهفته ونيما طال براي دلم چقدر

 ارقف ميگذرونديم خوش ميخواست دلمون تا هم کنار ديگه خونه يه ديگه شرايط تويه ديگه جاي

 ..يغما لعنتيه قصر اين ياحتي اذين توزانه کيينه نگاهاي کاترين حسود چشمهاي از

 سوسواف ميشد خاص..داشتيم طال مثل خاص بچه به باهم نيما منو شد شيرين دلم ته فکرشم از

 ...بود نديده خودش به خاص رنگاي اين از بود وقت خيلي من زندگي که

 صداش موج اما دقيقه يک براي حتي واقعيه روياهام شد باورم موهام روي دستي نوزاش حس از

 ..وزنده حقيقي نزديک خيلي شد بلند افکارم از نزديکتر

 خوابيدي؟-

 اين زا چقدر بود کننده مسخ چشماش سبز موج بازم سرد تاريکي اين تو کردم بلند تندي سرمو

 با زسب چمن اين کناره ميشدن؟ خاص ميگرفتن؟ رنگ روياهام اگر ميشد چي ميشد گرم آروم موج

 ...ديگه دنياي يه وجود

 ميکني؟ تنبيهم داري: لرزيد اخيتار بي صدام ولي چرا نميدونم

 هاي نرده به داد وتيکه زمين روي نشست من از تبع وبه ايستاد موهام روي از دستش حرکت

 ...پهنش هاي شونه به م بد تيکه کردم پيدا فرصت ومن فلزي

 شدي؟ زده خواب-

 ..بودم منتظرت-

 -.همينجام روز هر منکه عزيزم چرا-

 جز من گهم نيما چرا.ببينمت کمتر کردي گرم کار به خودتو وسر ميايي دير الکي ميدونم نگو دروغ-

 گرن لعنتي هفته يه اين گرفتن ازم هم رو طال حتي... دارم هم اي ديگه دلخوشيه خونه تواين تو

 ...تنگه خيلي نيما تنگه دلم برزخ رواين پاشيدن مرگ
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 ايدش.. صورتم روي افتادن وراه بهونه منبع به افتاد چشمشون اجازه بي مزه شور هاي دونه اين باز

 ميک يه..ميگرفتم ازشون هميشه براي چکيدنو حق نبودن صبورش هاي وشونه نيما بهونه اگر

 قراري؟ بي اينقدر چرا آوين چيه: خيسم صورت روي کشيد ودستشو چرخيد

 ناي بلعيدن براي ميکردم پيدا ناپيذر سيري اشتهاي يه بودن ناب دستاش گرماي شدم گرم

 واينت خدا جز ميرفت يادم اي لحظه براي ميشد پناهيم بي پناه اينطوري هروقت که تبدار گرماي

 .. نمونده واسم هيچکي فراغ دنياي

 خدا؟ هست اجازه)

 دقيقه يک فقط...دقيقه يک

 وجودم تو مونده حس تنها اين حرمت به

 (براش؟ بميرم

 ...شد داغ خونم.. کلفتش دستهاي روي گذاشتم بردمو باال دستمو

 حکومم آوين قاموس تو نيما..ممنوعه ميوه اين نچيدن به زميني زندگي به ومحکومم آدممو که حيف

 اش شونه روي از سرمو حسها بدترين تراوش از قبل..ميموند ممنوع بايدم بودن ممنوع به بود

 حملت کرده تحملم سالهاست که صبور سنگ اين حرمت به بايد ميشدم محکم بايد... برداشتم

 هرچه ماا مصنوعي بخندم کردم سعي.ميشد بسته وبالم دست پاي به اگر ميشد حيف نيما..کنم

 بزنم؟ گول خودمو ميتونستم مگه بودم تنگ دل کنم چيکار..نيومد کش لبهام کردم

 يتولعن هاي دونه گرفتن سبقت جلوي نشد حتي هيچ نيومد که خندم شدم که توچشمش چشم

 گيرهب سرمو منت بي که داشت دستو تا دو هواي دلم.. بچگي آوين بودم شده.. بگيرم صورتم روي

 ..بکشم عميق نفس تا چند دقيقه چند براي بغلش تو

 ...برا لمد توهمنيستي.. کاترين از بدتر باباي پيش ميکنه دق بچه نميداره نيگه رو طال..کاترين-

 هبهون دل سال سه فهميد.. نشد پناهم هيچکي وآغوش دست دوتا اون از بعد فهميد...دردمو فهميد

 روي هکن آرومم نداشتمشون ديگه که اوناي.. اونا تموم جاي بود بلد خوب والحقم ميشناخت گيرمو

 يچه نيومد بند هقم هق...توموهام کرد فرو ودستاشو.. بغلش تو گرفت وسرمو خورد سُر سراميکها

 اشک قاب تو تا خوردن چشمام وديوار در به قرار وبي سرکش تنگيام دل... هيچ که نشدم اروم...

 ووجودش عطر تا پيراهنش به زدم چنگ.امشب بود شبي بد چه..کنن خالص خودشونو تنهام دل از
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 زوندميلر بودنمونو هم کنار ستون چهار زودي به سهمگين باد اين ميدونستم بشه حک وجودم تو

 نبود هروقت تا ميساختم خاطره امشب بايد.. نميشد نسبيم فرصتي همچين ديگه وشايد

 ...بشم دلخوش حداقل عطر اين تکرار با ونداشتمش

 ينتوا حداقل خاليه وبريام دور عاطفه از دستم ميدوني..بشه پناهم کي نيما کني تردم که تو-

 خفه ارهد لعنتي بغض اين اس هفته يک..نيما بترکه ميخوام دلم..نکن دريغ ازم خودتو تلخ شايط

 که دونيمي ميگيري ازم چيو تقاص داري چرا؟ نيما نيستي باشي کنارم بايد که االن چرا..ميکنه ام

 ..دارم احيتاج بهت ميدوني..ندارم هيچيکو من

 اين تنذاش اما ميگفتم هزيون داشتم شايد..بيرون بريزم دردمو نفس يک بشه که نشد..نشد باز

 رموس نيما... هس هس به افتادم..کنم خالي تنگمو دل نذاشت بگم هزيون نذاشت ريتم بد نفس

 رچيکا باتو من اخه ميدي؟ عذاب خودتو داري بازم:خيسم صورت روي کشيد ودستاشو کرد بلند

 کجاست؟ اسپريت کنم؟

 .نکن سرزنشم خدا رو تو نکن اخم نيما؟-

 باز ريمب پاشو... تو دست از:داد تکون جوني نيمه لبخند با وسرشو کرد رنگ کم کمي سبزشو موج

 . شدي الزم اسپري

 .بمونه کردم التماس بهش عميق نفس يه وهمراه گرفتم بازوشو که بشه بلند اومد

 .دارم حرف باهات-

 وچشماش صورت تو اي ثانيه براي حالشو تغيير اما چرا نميدونم...عميق نگاه يه همراه مکث يه

. .سرگردونيه اسير من مثل اونم کردم حس نميزد زل بهم وطوالني عميق اينقدر وقت هيچ ديدم

 .نبود عميق نگاهش ديگه کرد بازشون ووقتي گذاشت هم روي چشماشو

 باشه؟ ميزنيم حرف شدي که آروم بزن اسپري اتاقت تو بريم-

 ...نرو تو خوبم من-

 رگشتب اوليش حالت همون به باز بود موضعي نفسم تنگي چون نکرد ايستادگي اصرارم درمقابل

 دادم تيکه کنارش هاش شونه روي نذارم سرمو تا کردم کنترل خودمو اينبار اما ها نرده به داد تيکه

 لبنارت حرفاي من تا بموني کنارم مجبوري ولي اي خسته ميدونم: کشيدم عميقي ونفس ها نرده به

 .کنم خالي دلمو تو
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 .ببره خوابم همينجا ممکنه که بگو وتند خالصه خدا رو تو پس-

 شدي؟ فراري چرا-

 چي گوب ؟راستشو شبيا نصفه زدي توهم:لبهاش کنج نشست ولبخندي دستاشو تو گرفت دستمو

 .خستگي از ميشم بيهوش دارم که کن عملي زودتر داري اي هرنقشه سرته تو

 .نبودم روبراه خنديدن براي زياد امشب اما ميپروند مزه اينطوري بازم وقتي ميشد خوب چقدر

 ..بسه واسم هستي االن همينکه..نگو باشه-

 زبونم چرا نميدونم سرش وبيگاه گاه دادن تکون جز نگفت هيچي نيما اما زدم حرف کمي يه

 براي شايدم بخوره بهم ساختگي آرامش اين نميخواست دلم بزنم حرف سامان درمورد نچرخيد

 بود چيهر بود شده فراري ازم يکفهته همين وبراي بود شايدم نميپرسيد نظرمو که نبود مهم نيما

 هب حرفي اش موقعه بي وخواستگاري سامان از نداشتيم حسشو کدوم هيچ من نه اون نه امشب

 بود داده کهتي سرشو نبود کردني کتمان ديگه صورتش تو خستگي گذشت ساعت يک.بياريم ميون

 .کنم اذيتش اين از بيشتر داشت گناه دادم تکون شو شونه بود بسته وچشماشو ها نرده به

 خوابي؟ نيما-

 .ام خسته چقدر نميدوني:زد جوني نيم ولبخند کرد باز پلکاشو الي زور به

 اريد..نشم عادت بد نبودت تو اينقدر تا نميگي نه بهم چرا باهام؟ ميکني داري چيکار...نيما اخ

 ..ميکني بازي بد باهام

 از دمميترسي بود توانم از خارج صبوري اينهمه ديدن گرفتم اشکمو سرخوردن جلوي ميلم برخالف

 .پاشيدم روش به لبخندي..باشمش نداشته ديگه که روزي

 .نکني فرار ازم باشي تو تا-

 ...ردخت نکنه لعنتت خدا برم تختم تو تا چطوري حاال..آوين مياد خوابم کردم فرار کردم غلت من-

 بلند.. دميش تر خواستني وحصرش حد بي مهربوني بخاطر بود خواستني... شد تر عميق لبخندم    

 .ميبرمت.. خودم به بده تيکه:گرفتم بازوشو وزير شدمو
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 هک سرم روي گذاشت وسرشو کمرش دور انداختم دستمو بهم داد تيکه کندمش زمين از زور به    

 که زماناي محبتاشو يکبار ميخواست دلم چقدر.. بود خوبي حسي چه ميرسيد اش شونه کنار تا

 تو ات داشتم خوبي حس بند نيمه قدرت اين با واالن کنم جبران بود گاهم وتيکه ميشد بد حالم

 رو پتو افتاد دراز به دراز تخت به رسيد که وپاش داشت نيگه خودشو خورون تلو تلو تختش

 ..بخوابي خوب:روش کشيدم

 ..بمون: تخت لبه بشينم شدم مجبور گرفت دستمو مچ که بشم بلند اومدم    

 ونش منحرف: سرش زير گذاشت دستشو زد وغلت خنديد کردم ريز چشامو شيطونش لحن به    

 ..بخوني الاليي بيرون عينه برام ميخوام

  ؟ ميخونم الاليي واست دارم دوساعته من يعني...نيماااااا-    

 ...ديگه بخون ميرم خواب صدات با فُرم بد تو جون-

 ..پرو بچه واست بخونه الاليي بياد ات نه نه بگو-

 رد... کن خاموش المپو وگفت سرش روي کشيد رو پتو..گرفت خندم..شد بلند اش خنده صداي

 همين براي دقيقا اونم شايد بود خوب حالم دوري يکهفته از بعد...بودم آروم بستم که اتاقشو

 بود دستش قلقلم که بود رو براش دستم اينقدرا.. پروني مزه به زد هميشه مثل حالم کردن عوض

 راه تو.ميشم راضي ولبخند کوتاه کالم چندتا همين به که زبونم هم يه تشنه اينقدرا ميدونست

 روي شد کشيد نگاهم..ايستادم اي لحظه سوم طبقه هاي پله جلوي از شدن رد موقع برگشت

 دست بازيچه هم تو ندارم حتم ديگه االن: نشست لبم گوشه پوزخندي اورش خفقان سکوت

 ديگه ميدونم اينکه با..سياه برزخ اين به پابندم من اما کني فرار ميتوني تو اينه به خوبيش.. يغمايي

 از خالي مببين کردتو پوق قيافه ميخواد دلم خيلي اما بدي تن پدرت کاريه سياه وبه برگرديو محاله

 .بگيره بازي به وغرور کبر اون با رو تو کسي نيست لطفم

 درد تا دبو الاليي شبيه بيشتر نيما بقول که تهي سرو بي حرفاي همون از بعد بودم سبک امشب

 راحت لمخيا کمي چون شايد بزنم فکرام تويي هزار ته سرو از ديگه ميشد گرفتم بغل که پتومو دل

 سمتب فکرم مسير يکبار براي نيست درکار دامادي چون نگيره قراره يغما نقشه اينبارم بود شده

 ميذارم همنگ الي بدجوري يغما بودم مطمئن نميکشيد کنار اگر ميومد کوتاه اگر رفت مثبت سامان

 لواخما اون به راحتر خيالي با که االن..خونه اين از من کردن بيرون براي.. هدفش به رسيدن براي

 انداخت؟ راه بازيو اين گرفتنش درنظر بدون يغما شد چطور موندم ميکنم فکر
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 همار موز.. مزخرفه..مثبت جواب براي اصرارش...يغما..خواستگاريش... سامان..شدم پهلو به پهلو

 االح...کنه؟ خواستگاري منو غيابي سامان نظر پرسيدن بدون داد اجازه خودش به چطور شرف بي

 از خورده که نارويي شنيدن از شده برزخي خيلي حتما رفت؟ گذاشت کجا شمشماد شاخ اين

 ديد رايب کنم پيدا راهي شايد برگرده بمونم منتظر باز حاال...وبيابون کوه به گذاشته پدرش دست

 ...اتاقش زدن

 ...ميکشه سرک کجا به پوکت مغز بدبخيتات بازار شلخته ميوه...آوين سرت به زده...داره خنده

 ايدب خوب خواب يه وتشنه بودم سبک امشب هم روي گذاشتم وچشمامو گرفتم بغل دوباره پتومو

 زمبا يغمام جواب عادي روال به برميگرده چي همه بازم فردا..اروم وروحي سبک تني با ميخوابيدم

 .گنده نه يه با مالي ماست يه

 دنميش خشک خود به خود امروز توگرماي نبود مهم زياد خيسشون... اسبي دم..باال بستم موهامو

 رنگيو خوش قرمز رنگي رنگي رژ تا چند الي با ال از کردم قرمز رژ وهوس بود خوب حالم امروز..

 تي..بهشون ميداد ملس رنگ يه نميزد ذوق تو.. لبهام روي وماليدم کردمو خم سرمو کردم پيدا

 لمکو انداختن با آخر دست روشن رنگهاي عاشق هميشه آبي ورزشي شلوار يه همراه سفيد شرت

 روز يه امروز ميخواست دلم اما چرا نميدونم.. بيرون زدم اتاقم در از خوب روز يه شروع براي

 هک معلومه.. حيف نبود نيما..بودم کرده زخيره ديشب از که انرژي همه ترکوندن براي باشه خاص

 رممي بهتر حاال.. ميرفتم باهاش باشگاه تا ميشدم بيدار زودتر کاش نباشه خونه روز وقت اين

 مد هربار کردم کج راهمو ها پله بسمت کنون لي لي راهرو ته از سرحال..بشه سوپرايز يهو مطبش

 ودمخ دور و ميخوردم وتاب پيچ خوشکل همچين.ميشد وقلقلکم صورتمو تو ميخورد خيسم موهاي

 گيجه سر زدم دور خودم دور ها پله دم تا اينقدر بود معلق توهوا وتقريبا ميزدم دور پام نک روي

 نصفه از ها نرده به خورد با م دور که ها پله دم تا بکشم بازيم جنگولک از دست نشد باعث هم

 وبعد ثمک يه بشه خوب سرگيجم کمي يه تا چشمام جلوي گرفتم دستمو ميرفت گيج سرم موند

 اباب اي اما بودن شده سبز سرم پشت از کي سرگيجه تو نميدونم که هاي نرده متبس چرخيدن

 ... ها نرده دل تو رفتم دوباره ديد تار چشام بازم

 ..ترمز رو بزنم کرد مجبورم ودستم بازو روي دستي گرماي حس

 خوبي؟ آوين-
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 هاينک تا بردارم چشمام ازجلوي دستمو نشد که بودن داغ اينقدر دستاش پريد چشمام گوشه

 ... عقب کشيد دستمو خودش

 کيه؟ اين خدا يا

 مات صورتش روي و باال شد کشيده ثانيه تويه روبروم يشمي وپيراهن دستا روي از چشمم

 ...کشيدم خفيفي جيغ بياخيتار يهوييش ديدن از وحشتزده..شد

 ييييي؟? ?توييييييي...هيييييييييييين-

 تا هزار قلبم رو گذاشتم ترس از دستمو برداشت ودستشو عقب کشيد سرشو فرز..ترسيدم فهميد

 ..ميزد

 .. عزيزم نترس-

 من؟ به اونم عزيزم؟ گفت؟ چي االن اين..پريد ازکلم فاز سه برق

 بي.دميز دهنم ازتو رسما ديگه قلبم شد گنده نعلبکي دوتا قد چشام سرجاليز مترسکاي عينه

 واقعا.. درميارم شاخ دارم کردم حس..شدن رنگ کم اخماش..عقب گذاشتم قدم يک اخيتيار

 ومغرور؟ اخمالو سامان همون بود؟ خودش

 .بترسونمت نميخواستم ببخشيد-

 زا شد راحت خيالم که صبحي درست اونم شدنش پيدا دوباره بهت تو اونقدر..ميشد سه داشت

 روي از ودستمو کردمو شل صورتمو اعضالت کمي يه کنم وجور جمع خودمو نميتونستم رفتنش

 بار ليناو بنظرم بردارم چشماش برق از چشم نميشد ميکردم هرچي چرا نميدونم اما برداشتم قلبم

 ...هزار ولتاژ با اونم ميکرد وصل برق تنم به چشماش با يکي اينطوري بود

 وتويه خورد حلقه ها ميله دور آزادم دست...ميخنده بهم چشماش ته داره گفت بهم حسي يه

 ... کندم چشماش از نگاهمو گره آني تصميم

 .نيست مهم نه-

 ختمري داشتم انرزي هرچي..ميترسيدم براقش چشماي از..کنم بلند سرمو نکردم جراعت..شدم رد

 شدمي حس بخوبي هم ها پله باالي از سنگينش سايه شدم سرازير ها پله از وار فرفره پاهامو تو
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 که بود احمقانه سرعتم اينقدر مطمئنا کنم يکي دوتا رو ها پله ديگه فرار براي شد باعث همين

 ...مغزم سکوت تو پيچيد باال از فريادش صداي

 ...دختر باش مواظب-

 سنگين..چرخيد بسمتش اراده بي سرم..زدم ترمز..خوردم جا..ترسيدم...کردم وحشت

 اين ودب بار اولين..تر سنگين بود شده حک لبهاش روي که ولبخندي.. بود سنگين نگاهش..شدم

 ...لرزيد دلم...معنا بدون اخم بدون ميديدم و لبخند

 فرار اب بود من فرار به لبخندشم اين شک بدون..کنم فرار بازم يا بمونم زده خشک بايد نفهميدم

 ...بود مواقع تواين خواستگاراشون از دخترا

 بود؟ برگشته خواستگارم..من خداي

 يعني...بوده؟ کجا يکهفته اين پس.. برگشته سامان يعني..نيست عادي روز يه امروز...يعني؟ اين

 ...لبخند با اخم بدون اونم برنميگشت که بود شاکي اگر..درستن؟ وحرفاش يغما

 داشتم کجا..بودم داغ...بود کرده باد کلم.. ميرفت گيج سرم..بيرون زدم سالن در از

 تلپي..رفتم وا مستاصل..استخر کنار صندلي روي کوبيدم درآوردمو حرکت يه تو کولمو...ميرفتم؟

 خدا؟ حاال کنم چيکار...صندلي رو افتادم

 بود؟ دستشون سر اقا اين که مکار ادم مشت يه کيا؟ از... کي؟ تا...کنم؟ فرار...برم؟

 کجايي؟ نيما اخ

 .دارم نياز مشورتهات به بيشمار

 احتتر زندگي زنجيز نبايد من بيدارم و خواب از برو نيما..باشم داشته نميخوام يعني.. ندارم نه.

 .باشم

 ياتاق بسمت برگشت راه تو ديدم اومدم که خودم به ميگيرن آن يه تو هم واقعا انيو تصميمات

 .بودم فراري ازش ديروز تا شک بدون که هستم

 . کنم روشن سوم طبقه اتاق صاحب با تلکيفمو امروز بايد من
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 تو زندگيم خوب روزهاي گذشت از سختر ديگه نهايتش...خجالت با چه هولناک چه سخت چه حاال

 .نيست لعنتي برزخ اين

 ...حرف از.. سوال از خالي ذهن يه با.. برگشتم رو رفته راه

 کنم؟ شروع کجا از اصال.... بگم بايد چي نميدونستم حتي

 افيک االن براي ميرسوند بود هدفم اونچه انجام به منو آنيم تصميم خاص شرايط اين تو همينکه

 ..بود

 .ميکشيدم پس پا بيخودي نبايد من

 ...کوبش براي داشت قدرت شدمم سر انگشتهاي حتي...زدم در

 ميکوبيد برش و دور ديوار و در به خودشو وحشيانه چه ارومم نا قلب که بماند

 ... داشتن فرار عزم پاهامم ديگه نشست چشمام قاب تو صورتش باز وقتي که بماند

 ات نکنم فرار تا بياستم تا اوردم فشار چقدر... بودم پاشيدن دحال تو از محکمم صورت برخالف

 ...بماند کنم پر اي کلمه تک به ذهنمو خالي صفحه

 يمامن با اسمون تا زمين بود کرده نقاشيش امروز بنظرم که خاصش نگاه اون با روبروم جوون مرد

 ... داشت فرق

 ...مقابلش در نکردن فرار و زدن حرف ميخواست جراعت

 ...دارم حرف باهات-

 ...خاصش چشماي تا دو اون زدن برق کرد حس و شد باز هم از ابروهاش گره

 ...رفت کنار در جلوي از قبل دفعه برخالف و داد تکون سرشو

 .تو بيا-

 نميگيرن شکل وقت سر کمي که منه زندگي برانگيز هوس اتفاقاي جالب

 به در حاال سوم طبقه اتاق زدن ديد براي بودم دقيقه يه منتظر فضولي زور از قبل هفته تا که مني

 .فضوليم حس ارضاشدن قيمت به حتي نداشتن رفتن کشش پاهام و بود باز روم
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 اتفاقي چه بستش در پشت صاحبش با قراره نميدونستم که اتاقي از ميترسيدم شايد

 .بشه بسته در نبود قرار کاش...بسازم

 .منتظرم-

 کشهب مني رخ به بودنشو قلدر بود قرار راه اول همين از شايد.. بيام بيرون بهت حال از تا داد تذکر

 ...اش ايينده همسر بشم بود قرار که

 ميفهميد ايدب بلرزه قلدري باد به که نيست بيدي آوين ميفهميد بايد..شد کور ابروهام گره اختيار بي

 .بس بودو بينظيرم ي نيما اونم دادم گوش مردو يه حرف فقط امروز به تا من

 .نه هالو اما هست تنها آوين بفهمه تا قلدر و ميشمو محکم خودش مثل راه اول همين از پس

 ...يدلبر حتي يا فضولي بودم نيومده منکه... خنثي حالت يه..آلود ناز نه عجول نه...کردم تند پا

 ينا براي دلبري که الحقم برگشت صورتش بسمت بياخيتار نگاهم جالبي کلمه چه...دلبري؟

 .ميده جواب خوب خورده گره ابروهاي

 رگي زدن ديد دور تو اينکه از قبل اما گرفت را سوم صبقه اتاق چشمم بلخره...جلوش از شدم رد

 ...بشم کارش از مانع تا برگشتم عقب به آن يه کنم

 باشه؟ باز در ميشه-

 شده؟ خاص نگاهش تلخي اينهمه تو کردم حس چرا من.. تلخ...اخم با...کرد نگام

 بنظرم لبخندم اون حتي نميشد خاص هيچوقت مزاج تلخ اين بود اشتباه برداشتم..نشده نه

 .بود بيخودي

 ...نه-

 ...حرص زور از خجالت شدت از نه شد داغ خونم

 چرا؟-

 بزني؟ حرف نميخواي مگه-

 .ميخوام-
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 گشاد درجه آخرين تا چشمام لبخندي نيمچه ديدن توهم به بازم من و اومد کش لبش گوشه

 ..شدن

 بود؟ داده ماهيت تغيير امروز چرا آقا اين

 نه هن صندلي روي که وقتي براي گذاشت ريلکس خيلي توضيحشو و شد رد جلوم از و بست و در

 .گرفت قرار شو

 .ببره بويي ازشون کسي ندارم خوش که هستن مهم بقدري برام مهم حرفاي-

 ..مينازيد خودش به حد از زيادي جذاب جوون مرد اين...پريدن باال بيخودي ابروهام

 .نداره اختصاصيتونو طبقه به گذاشتن پا جراعت کسي آقا نترس-

 پيک که ازش گرفت حرصم... انداخت پاش اون روي پاشو کشيد لبش گوشه پرستيژ با دستشو

 .بود کثيف يغماي اصل برابر

 برخ و کشيدن بو براي که چشمايي و گوش هستن ندارم اعتماد خودمم سايه به خونه اي تو من-

 .برگردي بازم داشتي فرار براي که اي عجله اون با نميکردم فکر...شمارن لحظه چيني

 سوزش تحمل نداشتم خوش ميشد زيادي داشت دستم کف انگشتام بيخودي فشار

 ... برميداشت زنندش ادعاي اين از دست يارو اين کاش..زخماشو

 وت پيروزي حس مبادا تا گرفتم عادي صورتمو سخت.ميدم دست از تحملمو کم کم ميکردم حس

 .من دادن حرص از بشه پيدا صورتش

 ناي تو پامو عمرا نداشتم حرف باهات اگر دوما نميکنم و نکردمو فرار هيچي و هيچکي از من اوال-

 .نميذاشتم منحوس طبقه

 سامان

 نميخوام؟... ميخوام صبر

 صبورم؟ چرا من

 صبوري؟ اين از متنفرم چرا
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 به قادر جتي من و قدميمه يک که موجودي بسمت حرکت براي زده قفل پاهام به نامردي کدوم

 نيستم؟ بسمتش بردن جهش

 خواستنو؟ اينهمه ميکنم کنترل چرا

 آغوش در ات نميشم بلند و لعنتي صندليه اين به چسبيدم من... سد بي..مرز بي... کنارمه االنکه چرا

 بگيرم؟ خوردناشو حرص جلوي تا بفشارمش

 ...نکنه زخم دستشو کف حرص زور از نذارم تا

 مرگمه؟ چه من خدايا

 ...کشيدنش آغوش در براي داشتم نگه مرز من و روبرومه آوينم

 ..ندارم شدن بلند جراعت... بودن بهانه بي ترس از شايد

 تا...نکنه اخم اخمام کور گره درمقابل تا نباشه اعصبي تا بکشنم اخمو آيينه اين نميتونم حتي چرا

 موردم؟ در پوچ خيال يک و هزار سرش تو نبافه

 .خودمم دليلش شک بدون که گرفتناش جبهه درمقابل خودم از منتنفرم چرا من

 .ميشنوم-

 داد دست بهم عق حال تلخم و تند کلمات از من باز و دويد بصورتش خون باز

 ..دلباخته مرد يه تا شدم عق شبيه من چشماش مقابل در امروز شايد

 ...برس فريادم به خدايا

 ... گزنده تلخي اين به لعنت

 باهام هک مغرور مرتيکه ميکرد فکري چه خودش با واقعا...کننده کر جيغ يه و ميخواست سيلي دلم

 ...ميکرد برخورد سياهش غالم عينهو

 ورشز بيشعور ميکنم ولز و جلز دارم و ايستادم روبروش مترسک عينهو ساعته دو انگار نه انگار

 ...بزنه بفرما يه مياد

 ...روش بزنم عق حرص زور از بود نزديک
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 سوزش از نبود معلوم االنم همين نشه تر عميق زخمش تا کردم باز دستمو کف تحميل بي

 ... زدم دستم کف زخمي چه شديدش

 ... نفهم زبون مشت يه با کردن زندگي آدم و بودم آوين منم بود مغرور او اگر

 ...بهشونو زدن حال ضد رسم و راه بودم بلد خوب

 گوش حرفاشو مياد زورت که نشدي دهن به دهن بابات کارگر با خان سامان کن وا چشماتو-

 .ميدادم حقارت اين به تن عمرا نبود درميون زندگيم پاي اگر مهمم دليل نبود اگر...بدي

 شده که منم کني دلخوش حرمت به اما... خرابش ذات و زيبا صورت از بود بعيد که رنگ به رنگ

 ...کشيد لبهاش روي زبونشو و کرد دراز تخت سمت به دستشو و خورد تکون جاش تو کمي

 .زدن حرف براي راحتتري ايستاده شايد گفتم نبود کردنت تحقير منظورم من-

 ...خورد بهم نادون آدم اين تحمل شدت از حالم... احمق

 به يوا ميگيره قيافه اينطوري نشينده حرفامو هنوز عوضي مرتيکه..ميومدم نبايد من...خرم من

 ...اومدم حرفاي چه زدن براي بفهمه که روزي

 منه ابلدرمق گرفتن جبهه ميفهميد بايد بوده زننده برخوردش ميفهميد بايد نکردم پنهان حرصمو

 ...سنگه تو کوبيدن ميخ تنها

 باهاش خواست دلش طور هر نميده اجازه هم کسي به اما تنهاست هرچند اوينا ميفهميد بايد

 ...بکنه برخورد

 با نره يادش که کردم چپه جذابشو قيافه چنان و گرفتم بسمتش انگشتمو چسبون آمپر همون با

 ...طرفه کي

 حتراما حتي نميره ازت توقعي هيچ کصافطيو يغماي همون پسره که محترم چندان نه آقاي ببين-

 تينيس طرف احمق و وپا دست بي دختر يه با ببين و کن باز خوب چشماتو داري نگه مقابلتو ادم

 ماا ميده معني چه پدرت پشت شدنت قايم دليل بدونم حتي نه کنم دلبري ازت تا اومدم نه من

 ... که است مسخره اونقدر خواستگاري اين ميدونم

 چي؟ که -
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 اين. دممون مات آن يه که باشه شده کنترل ميکرد سعي که صداي با اونم کشيد چيشو که همچين

 هن وقتي. نبود عقالني حساس موضوع اون درمورد اونم باهاش زدن حرف...بودا اعصاب بي کال يارو

 کشيد بيرونم بهت تو از سوالش.. سمتم اومد و شد بلند ديدم من نه زد حرف اون

 نگفتي؟ چي؟ که-

 ونمبم يا برم بودم مونده گرفت فيگور شيکش هيکل اون با روبروم و در به داد تيکه بهم رسيد

 يکشوش تصوير خواست دلم اني تصميم يه تو چرا نميدونم... نميرفت پوکش مخ تو حرف بنظرم

 آميز خرتمس لحنم کردم سعي وخيلي گرفتم صاف گردنمو و برداشتم بسمتش قدم يه بريزم بهم

 داشت هيجان وحشي چشماي اين تو زدم زل... باشه

 . گرفتن زن برات زوده هنوز و شديو قايم پدرت پشت پورتت و هارت برخالف شما اينکه که-

 حس... لبهاش روي نشست محوي لبخند که ديدم گويي ياوه برخالف و باال کشيد ابروشو تاي يه

 لبخند اون ديدن با شد تا چهار چشمام کردم

 دلش وت لبخند اين با و خرابه ذاتش ميدونستم ميکردم فرار جو اين از بايد نندازه دستم بود بهتر

 جلوي دستشو که بشم رد جلوش از اومدم و گرفتمو عقابيش چشماي از نگاهمو.. ميخنده بهم

 ... کرد سد راهمو و گرفت ديوار

 .ميزنيم حرف بمون-

 . ندارم حرفي من بردار دستتو-

 روي از دستشو بود شده غريب و عجيب بشر اين امروز موندم کارش شک تو ولي چرا نميدونم

 ام زده بهت چشماي مقابل در درو و کشيدم عقبتر در راه سر از و گرفت بازومو و برداشت ديوار

 .شدنمون تنها از بعد شد تر ماليم کالمش لحن که بنظرم. بست

 . بشين بيا اينجا تا اومدي که داري حرف-

 و ازيب شارالتان به نزدم چرا نميدونم داشتم عجيبي حس ميکرد دونه دون پوستم دستاش گرماي

 بزنم حرفمو زودتر افتابيه هواش که حاال خواست دلم

 وسط هم روبروي دقيقا نخورد جم جاس از اما کشيد عقب دستشو معذبم فهميد دستم حرکت از

 .. ايستاديم حرف بي اتاق
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 ميشنوم-

 وت زد زل ديد اخمامو همينکه صورتم رو نشست بيخودي اخمي و چشماش بسمت چرخيد نگاهم

 .اومدن کش لبهاش و صورتم

 تحرفا اگر نيستم بلد زدنم حرف اين از بهتر خوب اما ميدونم رفتم تند نکن اخم خوب خيلي-

 .ميشنوم بگو و بمون جدين

 کردي؟ خواستگاري ازم چرا-

 ميکني؟ فکر چي خودت تو-

 . نده جواب سوال با سوالو-

 ازش خودم نشم قايم يغما پشت که هستم بالغ و عاقل اونقدرم نميکنم کاريو دليل بي من-

 .. نکشه عقب نگرفته تو بله جواب تا و بزنه حرف باهات درموردم خواستم

 ازش و ايستاده خواستگارم جلوي که بودم گستاخ اينقدر چرا من... شد داغ صورتم کردم حس

 چي ره دليلش نيست مهم برام منکه... داد درستي جواب چقدرم ذات بد مرتيکه... ميپرسيدم دليل

 تا کردم جزم عجزممو. نيست اين از بهتر حاظر حال در که فرارم راه دنبال من باشه ميخواد

 . ازدواج اين براي کرده مجبورش يغما نميفهمم و هالويم نکنه خيال تا نباشم خجالتي

 گفتم جدي خيلي و صورتشو تو زدم زل سختيش تموم با

 . مثبته جوابم بگم اومدم خودم من-

 دچن براي حتي.. کردم غافلگيرش فهميدم صورتش رنگ شدن عوض از ولي... نميدونم شد مات

 عتوق شايد. چشمام مردمک تو کرد زل فقط و شد محو لبهاشم روي محو لبخند همون حتي ثانيه

 . نداشت صراحتو اينهمه

 انيهث چند براي نشد که ميزد موج حسي چه چشماش تو نميدونم بود فرسا طاقت نگاهش تحمل

 ..نگاهش از بکشم دست خودمم

 .حرف بي نگاه اينهمه از ترسيدم شايد شدم کالفه شد طوالني که سکوتش
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 شيدک ميکرد تر لبهاشو حاليکه در دستشو و اومد بيرون بهت تو از اونم کردم باز که چشمامو گره

 .کرد غافلگيرم باز و گرفت دستمو مچ اينبار که کردم رفتن عزم دوباره... گردنش پشت

 به يستن الزم و دادي بخودم رو بله... ميگفتي نه بهم نبايد چون چيه گفتنت بله دليل نميپرسم-

 .يريمم قصر اين از بعد بشيم محرم بهم تا ميگريم جشن يه هفته همين آخر تا.. بزني حرفي يغما

 . چرخيدم بسمتش گنگ و گيج.. بشم غافلگير که بود من نوبت

 بشيم؟ محرم-    

 چون نيومد خوش مذاقش به سوالم کردم حس.. نفهميدم آورد دستم مچ به که فشاري دليل    

 .شدن وحشي دوباره چشماش

 ببرمت؟ مجلل قصر اين تو از همينجوري که نداري توقع-    

 .نگفتم شرطامو هنوز من ولي-    

 .قبل دقيقه چند نخاله همون شد و گرفت فيگور جلوم دوباره کرد رها مچمو و شد شل دستش    

 رفح مناسب فرصت يه سر شرطامون مورد در خواستگاريته قسمت ترين مهم بله جواب فعال-    

 .ميزنيم

 يرفتمم بايد نميريختم بهم چيو همه باز تا کننده تموم و بود زننده لحنش.. دويد بصورتم خون    

 مه خيلي انتظارم برخالف که بود من کندن جون قسمت ترين مهم که بود بله جواب همون فعال

 مش محرم باهاش ميکردم قبول عمرا ميرسيد که شرطامون درمورد حرف پاي. گفتنش نبود سخت

 .مغرور مرتيکه قيافت و ريخت از بيزارم

     ............................................. 

 کردن تحملم چقدر سال چند اين تو ها بيچاره فهميدم ديدم که ذوقشونو

 . فرار براي دويدم در به در منم کشيدم سختي منم کردم تحملشون منم

 ؟ برم نذاشتن چرا زدن ذوق اينهمه اگر

 . بورزن کيينه هم بکشم زجر هم تا بستن پامو و دست چرا
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 فرار همم ميگذشت چي بعدش نبود مهم.. زندان اين قفل کليد ميشه بايد استتنايي فرصت اين اما

 . بود لعنتي جهنم اين از

 ميکنم تضمينش خودم کردي انتخابو بهترين باشه مبارکت-

 ودس کدومشون نبود معلوم که ماجرايي براي اونم کنه تضمين مکارشو پسر پدر...تضمين هه

 . ميبردند بيشتري

 بذاريم تموم سنگ بايد.. عقدتون براي ميگيريم بزرگ جشن يه هفته همين آخر-

 اين از پام و شديم وشوهر زن اگر يعني.بشيم وشوهر زن غولتشن اين با يعني کنيم عقد...عقد

 . نيست اي چاره راه هيچ ديگه رفت بيرون قصر

 .ازش فرار محاله که کوپال و يال اين و خان سامان اونم.. جديد اجبار يه دوباره يعني

 يه يراس عمرم بقيه باشه قرار اگر و قصر اين از فرار براي دويدم عمر يه..نميکشم ديگه..نه خدايا

 .ام بيچاره که بشم ديگه خبر بي خدا

 ريبانگ به دست بدبختيام با بيچاره منه و ميزدنند حرف جشن مورد در ذوق با خانم پروين و يغما

 نمک تحملش ميتونم چطوري من آخه ميشدم پيشمون ميخورد عبوسش صورت به که نگام. بودم

 .برم کردن عقد بدون ميشد شايد ميزدم حرفي بود نگذشته کار از کار تا بايد..

 .ندارم کردن عقد امادگي من-

 بد وت يغما ميکردم حس چرا نميدونم لرزيد بالم و دست و چرخيد بسمتم براقش و خبيث چشماي

 . نميشه پسرش کوچيکه انگشت جنسي

 دليل؟-

 قبل و خوردم تکوني جام تو. ميبلعيد زندگيمو گستاخ آدم اين ميدادم وا اگر دادم قورت دهنمو آب-

 .ميدون وسط پريد نبود بند پاش رو ذوق شدت از که يغما بزنم لب اينکه از

 ...وق جان آوين داري آمادگي-

 ..پدرش برجک تو زد سرکش اخمي با و باال آورد دستشو کنه مالي ماست چيو همه يغما نذاشت
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 همون که وگرنه بيار داري محکمي دليل اگر.پرسيدم آوين خود از من نکن دخالت خواهشا شما-

 .ميگيريم جشنمونو هفته آخر

 دگيزن مرد براي داشت تضميني چه ميکرد برخورد گستاخانه اينقدر پدرش با که ادمي. کردم داغ

 . شدن

 بيارم ونزب به کنه قبولش ممکنه غير ميدونستم که دليلي نذاشت گلوم بغض چون کردم سکوت

 هب مجبور من و بود دستشون قدرت چون.. ميکنن ريشخندم کنم باز لب از لب ميدونستم چون..

 .. ها گويي زور خيلي پذيرفتن

 .خاليم دستاي اين براي خودم از بودم متنفر چقدر

 کرد استفاده خودش نفع به سکوتم از وقتي ازش شدم ومتنفر

 بله روي اي ويژه حساب منم گفتي بله بهم و کردي فکراتو چون نداري اي کننده قانع دليل-

 آخر.نيستم شدن بازيچه آدم من که کن دور خودت از رو ها ترديد خواهشا پس کردم باز گفتنت

 ميکنيم برگزار جشنمونو هفته همين

 ودموج مغرور و تاز يکه آدم اين. بودم ديده کسي کمتر تو امروز به تا که راسخي عزم با برخاست

 ؟ چيه صراحت اينهمه از هدفش ميفهميدم ميشد کاش. بود غريبي و عجيب

 .نداريم زيادي وقت کارامون دنبال بريم بهتره-

 گرفتم سامان جذاب صورت روي از نگاهمو زد شونم روي دستشو همزمان که خانم پروين تذکر با

 شيک ظاهر جذب اونقدر کرد فکر خودش با شک بدون بود زشت زيادي خانم پروين پوزخند.

 حرفشو نشنيدم که شدم سامان

 به اجبار ريل روي راننده بي قطاري مثل که بود من زندگي مهم برداشتش داشت اهميتي چه

 .بود حرکت در نامعلوم مقصدي

................................... 

 اگر من.. بود مخش زدن مشغول نيما شک بدون.. داشتن حرف چقدر تموم ساعت دو نبود معلوم

 يک ببينم تا ايستادم پا روي ساعت دو اين تموم.. نبودم سامان نميشدم دکتر جوجه اين حريف

 کتمو الفهک.. نيست بردار دست نزنه رائيشو وقتي تا اينکه مثل اما نفره دو خلوت اين ميشن تموم
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 اونم انيم کنار ديدنش تحمل.. ميدادم خاتمه بازيا زرنگ اين به زودتر بايد کشيدم لباسي چوب از

 .ناچيزو بود حقير که کوبيدم زميني به محکم پاهامو استخر کنار تا.بود خارج توانم از وضع اون با

 ش زنده بود خودش بسمت آوين کشوندن قصدش اگر ميکرد درازتر گليمش از پاشو اگر نيما

 نداشتم شوخي هدفهام سر عهدي با من. نميذاشتم

 وقتي ات نيما شونه روي بود گذاشته سرشو آوين و استخر آب تو بودن اندخته پاهاشونو تاشون دو

 که خان نيما خوردن ديدنم از اي يکه خورد بهم که چشمشون خورد خونمو خون رسيدم بهشون

 دنشوگر نميداشت بر شونش روي از سرشو آوين اگر بود اعصباني که بنظر هم تو کشيد اخماشو

 .ميشکستم

 .دارم کار باهات-

 .بود دستاش تو هنوز آوين دست اما کرد جدا درخت از تنشو نيما

 باباتي؟ نوکر با مگه زدنه حرف طرز چه اين-

 رب و دور کولش رو بذاره دمشو کنم کاري شده فرصتش که حاال نميومد بدم.. ميخاريد تنش نه

 تا صورتش تو زدم زل مصمم و محکم خودم مخصوص ويژه گارد يه گرفتم گارد. نپلکه من زندگي

 .بياد دستش کار حساب

 وصيشي؟ وکيل شما-

 احترام ات بردي ارث به تلخ زبون گرفتن فيگور از بنظر جنابعالي اما نميخواد وصي وکيل عاقل آدم-

 .آدما شخصيت به

 تردک اين شدن گم االن مهم اما ميدونم نميومد خوش آوين مذاق به ميدونم بود زننده نيشخندم

 .بود زندگيمون از مشرب خوش

 . غمگين و بود درهم که چرخوندم آوين بسمت اعصبانيش صورت از نگاهمو

 . دارم حرف بيا باهام لحظه چند-

 و ودب اعصبي نيما بود گرفته خيلي حالشونو بود موضوعي هر اما ميزدن حرف چي مورد در نميدونم

 وبازوش آوين که شدن بلند براي شد نيمخيز نيما که بود نشده تموم حرفم هنوز مغموم آوين

 .کرد التماس بهش ملتمس چشماي با و چسبيد
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 .ميکنم خواهش نيما-

 ...نگو هيچي-

 لتماسشا ديدن از ميکشيد زبانه وجودم تو که خشمي اگر کنه منصرفش نتونست اوينم و شد بلند

 .چشماش جلوي همينجا مينداختم رو نيما جنازه نميکردم کنترل

 براي بود حاظر پام تا سر داره جدال سر بود پيدا ظاهرش از محکم مثال فيگور همون با طرفم اومد

 .بود ريخت بي دکتر جوجه يه فقط اينکه نميشد سامان حريف کسي... کشوندنش خاک به

 ناي گول بود محال آوين.. نزديک از بودن کدر سبزش چشماي... تلخ اوقات و کالفه.. جلوم رسيد

 ...نميذاشتم بشه خامش نميذاشتم من.. بخوره درهمو قيافه

 چيه؟ هدفت-

 .نميفهمم-

 ؟ کردي توافق چيز همه بي مرتيکه اون با چي سره ؟ چقدر.. ميفهمي خوبم-

 اومد؟ راه باهات نرسيدي هنوز که معامله اين از ميبري نفعي چه بگو مردونه و مرد

 که بود دهنش تو حرف هنوز.. محکم مشت تا چند ازم داشت طلب امروزم تا... دويد بصورتم خون

 .شد سدم توانش کم دستاي جفت دهنش به نرسيده چطور نفهميدم اما باال رفت مشتم

 خدا و طور. نه...نـــه-

 ودب تلخ حسابي اوقاتش نيما اما عقب کشيدم دستمو افتاد ترسيدش چشماي به که نگاهم

 .خواهشا نکن دخالت تو-

 .بيرون بکشم آب از گلييمو ميتونم خودم من نکن دخالت من زندگي تو توام-

 . من نفع به بود مثبت پوئن يه گرفتن جبهه اين. لرزوند تنمو خنکي موج

 نيومد خوشم زنندش لحن از اصال انداخت بهش تندي نگاه و موهاشو تو زد چنگ

 ازياب بچه اين جاي. چشم ميگي توام گرفتن دست برات نفهم مشت يه نشستي احمقي بسکه-

 هان؟ کارشونو دليل پرسيدي
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 ترديد ميک با بزنم جونشو نيما و کنه ول دستامو اينکه از ميترسيد هنوزم سمتم برگشت نگاهش

 ... گفت جدي خيلي و کشيد عقب دستاشو

 ؟ نداشتي حرف باهام مگه-

 مثل ماا گرفتم فاصله نيما از تعلل کمي با نداد رو نيما سوال جواب حتي سياستش از اومد خوشم

 .داشت لغت و مشت هوس هنوز دکتر جوجه اينکه

 فراري؟ راه دنبال چرا بگو کاراتو دليل راست و رک واستا هستي مردي اگه تو-

 هک چشماش تو زدم زل گرفتم قرار سينش به سينه درست وقتي و برداشتم بسمتش قدم يه

 .ميزدن دو دو اعصبانيت شدت از مردمکشون

 ببينم چشماشو شدن گرد قاطعيت از درجه اين با اونم حرفم زدن موقع ميخواست دلم

 حرفيه؟... دارم دوستش-

 تو دز چنگ يقمو وقتي که برآشفت حرفم از اونقدر... ثانيه چند براي فقط اما شدن گرد چشماش

 .نه يا داره حساسيتي اوين رو اونم ميفهميدم بايد ندادم نشون العملي عکس هيچ دستش

 خوب رو تا دو شما توطئه بوي فرسخيم صد از من آوردي؟ گير هالو کردي خيال مرتيکه ببين-

 ...نميکنين معامله عاشقي محظ پدرت و تو فهميدم

 ينا تو من.. حسادت شدت از بميره تا دادم نشونش پوزخندي و عقب کشيدم ام يقه رو از دستشو

 . نميديدم رقيبي ميدون

 از رمشبب تا سال اينهمه از بعد برگشتم که ميخوام خاطرشو اينقدر نيست معامله آوين خواستن-

 .عشن انداختن برا ميکنه درد سرم چون جون دکتر نباش دردسر دنبال توام. شده نفرين قصر اين

 کردنمون آروم براي ميکرد پا اون و پا اين هي ترس از آوينا و بود گرفته باال لفظيمون مشاجره

 والس عالمت از بود پر متعجبش چشماي بريم بگم تا کردم نگاه بهش دوباره وقتي نميدونم...

 .شد غافلگير حرفام شنيدن از کسي هر از بيشتر او شک بدون.

 ميدي؟ بهم وقتتو کلمه دو حد در-

 ... افتاد راه و کرد نگام دوباره و چرخيد زهرماريش اخماي اون و نيما بسمت سرش گنگ و گيج
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 .باشه-

 هم نم و گرفت پيش در رو پارکينک راه و کشيد پوفي تلخ اوقات همون با نيما شد برقرار سکوت

 .بود زندگيم خاص نقطه روزها اين که شدم دختري قدم

 .پرسيد گيج قيافه همون با و سمتمو برگشت که بود نرفته جلوتر قدمي چند هنوز

 نه؟ زدي الکي رو حرفا اون تو-

 پاي که حاال چرا نميدونم بود ساده کنک دلخوش يه حد در محوم لبخند اما اومد کش لبم گوشه

 !بودن زورکي لبخندامم حتي من بود رسيده عشقم اثبات

 .ندارم شوخي زندگيم سر عهدي با من-

 ؟ کني حفظ زندگيتو تا گفتي دروغ پس-

 . کنه قاطعيت و صراحت اين به مجبور منو نميتونه اي ديگه دليل چون نگفتم دروغ-

 تو ناباوري موج... شد صورتم ميخ فقط لحظه چند براي که گفتم صريح و رک اونقدر. خورد جا

 .دارم دوستش چقدر بفهمه تا ميبره زمان ميدونستم ميکرد اذيتم چشماش

 وت...تو بشه باورم محاله مزحکه هه ؟ کردي خواستگاري ازم من داشتن دوست بخاطر...تو يعني-

 . مهمه برات خيلي معلومه که برسي هدفت به تا اس بهونه اينا همه.داري دوستم

 بهش ات قدمهامو بکشم پس پا آشوب يه با تا نکردم صبر سال اينهمه... ميکرد کنترل خودمو بايد

 ...داشتنمو دوست بفهمه وجودم گرماي موج از تا گرفتم بازوهاشو کي نفهميدم و کردم پر

 ..کن باور خودتي فقط من هدف-

 ستنف بد طوراي يه.. کشيد بيرون انگشتام حصار از بازوهاشو ساده تقالي يه با و شد آشفته

 . ميکرد

 و بآ خوش دروغ تا صد نکن سعي گفتم بله بهت که حاال... نباف داستان برام نيستم هالو من-

 اينکار به تن من داشتن دوست بخاطر تو کنم باور ممکنه محاله من...من... بدي تحويلم رنگ

 .دادي
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 دهش سرخ صورت همون با بده ادامه نتونست ديگه که بود شده دار خس اونقدر کوتاهش نفساي

 .نداد حرفامم اثبات فرصت وحتي شد رد ازم مشکوک زدناي هس هس اعصبانيت از

........................ .................................................. 

 ميکرد سيخ تنم به مو فکرشم... چاله به چاه از. بودم بيچاره ديگه ميشدم زنش اگر نبود دلم تو دل

 تا مونهب کردم التماسش چقدر نميومد مستقيم صراطي هيچ به که م نيما. کنم ازدواج يغما پسر با

 بايد يکرد خودت گفت نرفت که نرفت کتش تو اما کنه کمکم رسيد باريک جاهاي به کار اگر شايد

 بن اين تو نميخواست دلم.. نميکرد نگامم اصال...زهرمار کوه بود شده روزا اين. بدي تاوانشم

 که وزر همون از يهويي اما کنه خالي پشتمو راحتي اين به بودم افتاده گير توش که عجيبي بست

 نزديک بهش نشد که شد سنگين سر اونقدر باهام شدم رد ازش سامان حرفاي شنيدن براي

 ردنک تيکه ميفهميدم اول روز همون از بايد. بودم تنها و تک زندگيم برزخ بدترين تو بازم. بشم

 شنبود بخاطر چقدر من و بود روز اون حاال و برميگشت ازم بلخره روز يه نيما محظه اشتباه بهش

 .بودم تنها

 . بزنيم دوري يه بريم پاشو اينجا نشستي زده ماتم هنوز که تو-

 جوره همه بهرام ولي داشتم واهمه روحمم خوره بود شده روز چند اين که فکري آوردن زبون به از

 من و نميشه ميگفت دادناش مشورت تموم مثل اينکه حداقلش. بود داده پس خودشو آزمايش

 ... نميگرفتم دنبالشو ديگه

 نمياي؟ بازم چي من مهمون قهوه خانم هي-

 بکنم؟ ازت درخواستي يه بهرام-

 .ببينم پاشو درخواست بعد قهوه اول-

 داشتم احتياج بفهمم که يکي و مشورت به شديدا روزها اين نکردم مقاومتي اصرارش برابر در

 . قهوه يک خوردن براي کنم همراهيش تا برخاستم

 نگاه درحالي م بهرا که بوديم نشسته نور کم شاپ کافي يه تو هم روبروي بعد ساعت نيم

 ...کرد ريز چشماشو و چشيد شو قهوه از کمي مينداخت درهمم قيافه به مشکوکي

 رفيح نگفتن و گفتن براي ميزنم حدث ولي نداره تازگي برام چشمات تو ترديد اين و قيافه اين-

 نه؟ دلي دو
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 يمان نبود در بودم تونسته من و ميشد جدي کامال دادن مشورت وقته اما بود وشنگي شوخ پسر

 دلمو و کردم اعتماد بهش چرا نميدونم و بود گنده زيادي درخواست اين اما کنم باز حساب روش

 .ميزد سيخونک فکرم تو که اونچيزو گفتم و دريا به زدم

 ؟ ميکني کمکم-

 .نکن شک بياد بر دستم از کاري اگر-

 ستمني بگو راست و رک ميشه درست دردسر برات کردي فکر اگر شنيدنش از بعد بده قول فقط-

 باشه؟

 . ميخوندم چشماش تو از تعجبو ديگه حاال ميز روي گذاشت فنجونشو و خورد اي يکه

 هست؟ سر درد توش که بکنم برات ميتونم کاري چه من-

 کمي هي.. مينداخت راه بلوا مزخرفم فکراي شنيدن س وقتا گاهي که نيما اندازه به نه اما بود سخت

 سر ختمري داشتم جراعت چي هر اجبار به ميکرد اذيتم بود منتظر که سنگينش نگاه گرفتم نفس

 ...کردم نگاه چشماش تو و زبونم

 شهب محرمم ميخواد گفت ولي دادم مثبت جواب سامان به لعنتي قصر اون از فرار براي فقط من-

 جاي هي کشيد عقد به کار شب فردا اگر ميشه بشم محرمش نميخوام يعني نميخوامش من.. من..

 ؟ کنم فرار باهاش کردن عقد از تا... تا کني پيدا برام

 ... کردنش مخالفت از ترسيدم... باال کشيد ابروهاشو جفت و شد رنگ به رنگ ديدم وضوح به

 دادي؟ مثبت جواب سامان به چي براي گفتي دقيقا االن تو-

 .لعنتي قصر اون از فرار-

 داري؟ مشکلي چه اونجا مگه ؟ چرا-

 ... کردم مزه مزه رو قهوه تلخ طعم از کمي و دادم تاب چشماش تو چشمامو بيحوصله

 نه؟ يا هستي کن ول رو اونا... مشکله سرش سرتا-

 ميکني؟ اعتماد بهم چرا-

 .بدبختي تنهايي سر از.. ناچاري سر از کن فکر تو نميدونم-
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 ميشه؟ بد چقدر کردي استفاده سو خواستش از بفهمه سامان اگر ميدوني-

 .دادم جوابشو گزنده و تند و زمين رو کوبيدم فنجونو... شد تلخ اوقاتم

 سود چه سره نيست معلوم خان بهرام نخير ؟ شده ابروم و چشم عاشق کردي خيال ؟ چي اون-

 پدره صلا برابر کپي.. ميشناسم آدمارو اين جنس من کنار بذاره بشوره رو يغما تونست منفعتي پر

 .گرشه حيله

 . ندارم کردنو عقد آمادگي من ميگفتي ميزدي حرف خودش با خوب-

 گرا. سرشه تو چي نيست معلوم شيم محرم ميخوام گفت جديت با اول روز همون نميره بار زير-

 داپي برام امن جاي يه فقط تو.. کن کمکم ميکنم خواهش بهرام.. اس ساخته کارم شيم هم محرم

 . بوده درميون تو پاي نفهمه هيچکس ميخورم قسم خودم با اش بقيه کن

 تا ولي کني استفاده ازش ميتوني امنيه جاي. بهت ميدم آپارتمانمو کليد باشه ولي اشتباهه اينکه با-

 .خطرناکه خيلي نگرانم؟ برات آوين کي

 ککم بهم اگر و شايد و منت بي تا شد پيدا يکي بلخره... کرد چراغوني وجودمو تموم اميدي نور

 .لبهام روي نشست لبخند دلم ته واز گرفتم دستاشو شوق شدت از کنه

 . نميکنم فراموش وقت هيچ لطفتو.. نيافته بدي اتفاق ميدم قول بهرام خوبي خيلي تو...تو-

 ...عقب کشيد دستاشو و داد تکون نمک با لبخند با سرشو

 .نباش نگران دارم هواتو... بشه باز زندگيت گره اگر ميشم خوشحال-

 يپشدم ميخواست دلم نبودم بند پاهام رو شوق از دستم داد آپاارتمانشو کليد وقتي.. شکر رو خدا

 ... ميبوسيدم دستشو

 عسري کارت بدوني جاشو محيط اون از اونم باشه فرار به قراره اگر ولي نشه استفادت اميدوارم-

 شي؟ بلد آدرسشم تا ببرمت موافقي ميره پيش تر

 جيدن جاي خوشبختانه داد نشونم آپارتمانشو و محله و بردم قهوه خوردن از بعد نکردم مخالفتي

 اما ودب شده دامنگيرم روزا اين که اي دلشوره تموم با کنه پيدام بتونه کسي نداشت وامکان بود

 و سامان از اگر شب اون حاال.. شده باز رويم به جهنم اون از فرار روزنه بلخره که بودم خوشحال

 .ميموند برام فراري راه ميشدم نااميد اتفاقاتش
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 و تموداش خانواده دخترا همه مثل اگر نبودم تنها اگر شايد بود زندگيم اوج تقطه امروز بودم تاب بي

 تک نبود نيمام حتي ديگه زندگيم اتفاق ترين حساس تو. نبود سخت برام اينقدر بود گرمشون دلم

 . نبود معلوم تهش که ميرفتم زندگي استقبال به فکر و نقشه کلي با تنها و

 باز رود اصال باشه فردا بخوام ازش اصرار با تا نيما اتاق در پشت رفتم ديگه يکبار وقتي ديشب

 به برگشتم ازش نااميد وقتي.نيومد کوتاه رقمه هيچ و بود کرده قهر باهام هفته دو به قريب نکرد

 رد آب از اينطوري حمايتهاش تموم با بود نيما اينکه نکنم تيکه عهدي به ديگه دادم قول خودم

 . بودن غريبه برام که کساني به واي اومد

 درتق با و بيا بخودت ميزدم تشر بخودم چي هر ميکرد بلوا غم دلم رو بودم دار غصه بودم تنگ دل

 تموم بازي جنگولک اين زودتر کاش.مياورد فشار بهم واقعا تنهايي... نميشدم حريف جلو برو

 زشا حرفي که نهار ميز سر نبود درکار عقدي که معلوم قرار از ميکشيدم راحت نفس يه و ميشد

 . ميدادم مسخره بازي اين به تن ترديد با من و نيومد ميون به

 آدم مشت يه چشم جلوي تا دلفريب و خوشکل عروسک يه بشم تا بياد آرايشگر تا گرفتم دوش

 زخم و بودند خاطر آرزده که روحم از قلبم از ميفهميد يکي کاش. ستايش قابل و باشم شيک

 .ميشد آسونتر برام کمي تحملش شايد نبود وسط يغما پسر پاي کاش.. خورده

 پنجه و دست از نميدونم جذاب عروس يه شدم آرايشگر زدن تقال کلي از بعد. .. شدم شيک

 صفاي هيچ شدم آرايش صورت ديدن.. بودم شده قشنگ خودم واقعا يا ميکرد تعريف خودش

 خودم حالب دلم کمتر ميديدم غمگينمو چشماي کمتر چقدر هر. آيينه به نگاه نيم يه از دريغ نداشت

 .ميسوخت تنهاييام و

 من رايب نه اما خيلي بود قشنگ نکرد خوب حالمو بينظيرشم دورزي سنگ کردم تن بلندمو لباس

 تخابان براي بزنه غر يا کنه تعريف ازم تا نبود نيمام حتي ديگه... بود کشيده ته هام انگيزه که

 و ردک خالي پشتمو موقعي بد... قهرش با کرد نامردي حقم در ازش بود گرفته دلم چقدر.... لباسم

 .بودم خالي خاليه بود کامل چي همه اينکه با حاال

 از خبري نشستم بود عقد سفره شبيه که وسايل انواع به شده تزيين مربع ميز يه با صندلي دوتا

 امروز هب تا بخورم قسم حاظرم. ميذاشتن تموم سنگ رقم بد شيريني دور مگسان اما نبود سامان

 فتنر شوق از همشون نميشناخت پا از سر کاترينم حتي بودم نديده ذوق سر اينقدر زنشو و يغما
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 احمق زنيکه ميداد عذابم خاليشون جاي بود پيشم طال اقل ال کاش. اساسي بودن گرفته جشن من

 گلوم وت بعض و بود سنگين قلبم چقدر.. نبنده بالمو و دست تا پدرش پيش بود فرستاده رو بچه

 تو لنبارت هاي غصه تموم همينجا تلنگر کوچترين با ميداد دستم اي بهانه يکي اگر شايد دهنده آزار

 . ميکردم خالي يکجا دلمو

 جذابيتش چون کردم نگاهش.. دروغيم زندگي مرد.. رسيد راه از پوشم شيک و جذاب داماد...اومد

 از بالمو و دست و داد قرار تاثير تحت رو جمع گيرش نفس زيبايي. ميزد ذوق تو حد از زيادي

 قرار هک امشب اندازه به بود نيومده چشمم به حد اين تا وقت هيچ شايد... لرزيد اخيتار بي ديدنش

 . زندگيم مرد بشه بود

 تلخي عطر موج نشست که کنارم بود پيدا سختش و سفت ژست و اخمها از جديتش و بود جدي

 گامن تا برگشت وقتي.. داشت خاص بوي يه بود جالب برام تلخش عطر بوي. کرد تحريک شاممو

 وجم يه اما چرا نميدونم.. کرد غافلگيرم نگاهش و چشما و چرخيد بسمتش اخيتار بي سرم کنه

 ماشچش با کردم حس اما کردم اشتباه شايد داشت فرق هميشه با نگاهش لرزوند تنمو ناشناخته

 .زد لبخند بهم

 ...شدي خوشکل-

 کامال تيوق کنم پنهون تعجبمو نشد ديگه اينبار ثانيه چند عرض در غافلگيري دومين گرفتم گُر

 تنميذاش که اخماش کار تو موندم. پريد محوي لبخند به لبش گوشه ديدم برگشتم بسمتش

 . ديدم لبخندشو بشه باورم

 .بلدم ام ديگه چيزاي خيلي نکن تعجب-

 زدمي تند تند قلبم و بود کرده عرق دستام کف... گرفتم ازش نگاه ذهنم خوندن از مبهوت و گيج

 اين وشيباه از گرفته نشعت ترسي.. کرد تلخ مذاقمو ناشناخته ترسي غافلگيري بجاي نميدونم..

 . برام ممکنه غير چنگالش از فرار شک بدون که بشر

 .که ببرمت اسيري به نيست قرار باش حال سر خورده يه گرفتن قيافه بجاي و باال بگير سرتو-

 نگندمو شانس از آقام اين... ميشد تموم مسخره بازي اين زودتر کاش زدم گره هم تو انگشتامو

 اينکه با همه چرخوندم برم و دور آدماي روي نگاهمو حوصله بي بود شده باز نطقش امروز

 بود ماهام به هواسشون اما بود گرم خوشگذروني به سرشون
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 .ميشي خالص همشون شر از ديگه فردا از بيار دووم امشبو همين-

 جذابيت شايد.. کنم نگاه بهش دوباره کرد مجبورم که بود نهفته صداش موج تو چي نميدونم

 ... برنميداشت سرم از دست اي لحظه سنگينش نگاه.. بردارم چشم ازش نميذاشت خاصش

 اونوقت؟ بشه چي قراره مگه ؟ فردا-

 آلود ازر بودمش نديده اينطوري حاال تا... چشمام تو زد زل برنده و تيز و کشيد لبش گوشه دستشو

 حرکاتش تمام بود

 ...راهه تو خوبي اتفاقات-

 دموز پوزخندي سياهش چشماي تو بود آبکي دروغاي اون از ديگه اين بگيرم پوزخندمو جلوي نشد

 ...چرخوندم رسيدند سر سالن از تازه که اي عده بسمت رومو و

 ؟ شارالتانت پدر اون و تو از خوبي هه-

 خاصي شب همچين تو اينکه نبود مهم برام اي زره.. نياوردم روم به و شنيدم اعصبيشو پوفي

 بالدن در به در که مني نه داشت منفعتي براشون که بود خاص اوناي براي امشب.. بگيرم حالشو

 . ميگشتم فرار راه

 براي برعکس و نميديد بدمو حال کسي شايد نميومد چشم به همهمه اين تو او و منو سکوت

 هب وقت هر من چرا ولي شده نصيبم دلفريبي جوون همچين ميخوردند هم غبطه خرکيم شانس

 گهبانن اين اسير بعد به اين از بود قرار که داشتم رو اي پرنده حس مينداختم نگاه جذابش صورت

 . باشم سيما خوش

 و بود هگرفت دلم کنم فکر بهش نميخواست دلم ميزد سيخونک قصر گوشه گوشه نيما خالي جاي

 ... نيما برگشتن حتي نميکرد خوب حالمو خوبي اتفاق هيچ

 شگرونقيمت هديه گرفت فرا وجودمو عجيبي دلشوره چرا نميدونم شد پيدا که خان يغما سروکله

 از عدب به اين از ميشکست گردو دمش با شارالتان... بود پوزخند يه فقط جوابمو اما بود چشمگير

 تا و ودب گرفته من مثل اونم چرا نميدونم نگرفت تحويلش سامان چرا نميدونم ميشه خالص شرم

 ... بود کاسه نيم زير اي کاسه که بنظر... نشدن باز اخماش گره از اي زره لحظه آخرين
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 زدن کف.. کرد معرفي بهمه نامزد عنوان به رو ما يغما بود شدن تمام به رو کننده کسل مهموني

 دست حتي و نشستيم جامون سر مترسک تا دو مثل تا دو ما اما کردند گذروني خوش خنديدن

 زد همب حالي ضد سامان شام از بعد تا ميرفت پيش ميلم مطابق داشت چي همه نگرفتيم همديگرو

 . بدم نشون خودم از العملي عکس نشد که

 نخوردي؟ شام چرا-

 که بود گرفته دلم اينقدر ايستادم سالن از اي گوشه خوش الکي هاي قيافه ديدن از رمق بي

 اليخ قبرش روي گذاشت سر با خودمو تا ميرفتم شب وقت همين نميکرد جوابمو و سوال اگرکسي

 ... داشت باريدن بوي شک بدون صدام و بود کرده سد گلومو بغض... کنم

 . ندارم ميل-

 وومز چشمامو نميخواست شيکشو صورت به کردن نگاه دلم ايستاد روبروم ديوار به دادم تيکه

 ...ميزدند برق کفشاش زير که سراميکهاي رو کردم

 . کن نگاه بهم-

 نميدونم... باشه خودش اينکه از خوردم جا که بود ناشناخته بقدري اش خواسته لحن... لرزيدم

 .ميداد آزارم رقم بد که بغضي شدن پاره از ميترسيدم شايد کنم بلند سرمو حتي نشد چرا

 اراينب... بود شده غريب و عجيب امشب بشر اين لرزيدم دوباره کرد لرز چونمو که دستش گرماي

 نشون قدرت و زور با خودشونو که مردهاي از بودم بيزار چقدر من و داشت تحکم بوي لحنش

 .ميدادن

 کردم التماس چشمام و بخودمو چقدر کنم نگاهش تا کرد مجبورم و گذاشت چونم زير دستشو

 ... ميدونه خدا نباشن اشک غرقابه

 کني؟ نگام حتي سختته حد اين تا-

 .نه-

 چته؟ پس-

 .خوش الکي جمع اين از ام خسته فقط-
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 لبخند بدون...اخم بدون..حرف بدون...خاص و سنگين...کرد نگام... کرد مکث

 مچ موندم...کرد طوراي يه حالمو که بود چي نگاهش تو نميدونم... نگاه اون از لرزيدم چرا نميدونم

 ؟ شد

 ؟ ميگفت چي بشر اين

 نگاه؟ اين با جونم از ميخواست چي

 ؟ نميکرد رو دستشو چرا

 ناکوحشت.. بيرون دادم شدمو حبس نفس کشيد که دستشو... حرف بدون نگاه و مکث لحظه چند

 ...سنگينش نگاه تحمل بود سخت

 ...انداخت راهم خودش دنبال و گرفت دستمو اما کرد رها چونمو

 . شه تموم زودتر تا بريم-

  ؟ ميبردم کجا داشت...خوردم جا

 چم بگيرم شدنمو کشيده جلوي نميشد ميخواستم خودمم اگر شدم همراهش گيج و خورده يکه

 در مهونها چشماي از دور به بغلي سالن از... نبود فراري راه که بود گرفته سفت بقدري دستمو

 ...گفت محکم و کرد رها دستمو شديم اتاق وارد و کرد باز تلويزونو اتاق در شديم

 .برميگردم االن بشين-

 اونا؟ اما-

 .بشين-

 ؟ بشه چي قراره رفت؟ کجا.. چرخيدم خودم دور گيج رفت وقتي ديدني و بود جالب تحکمش

 ناشناس رنف يه با خان سامان شد باز که در بشينم نکردم فرصت حتي که بود کوتاه اونقدر انتظارم

 بهمون که مردي به خطاب و گرفت دوباره دستمو و اومد بسمتم محکم گامهاي با و شد اتاق وارد

 . گفت رسيد

 .بخونين ميتونين هستن ايشون-
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 داشت جريان لبهاش روي زردي لبخند که مرد اون و سامان جديه صورت به جا همه از خبر بي

 .. بازم نيمه لباس روي نگاهش از نيومد خوشم و انداختم نگاهي

 . بشينين بفرمائين-

 . بشين-

 مرد.. يرمبگ قرار کنارش تا کشيد دستمو و نشست کرد انتخاب نفري دو مبل و کشيد پوفي سامان

 ...پرسيد که بيافته قراره که اتفاقي از بودم مردد هنوز کرد اشغال تکيو مبلي هم ناشناس

 خودتون؟ گفته طبق چي همه-

 ؟ نميکنن تکرار بار صد که حرفيو يه ميدي لفتش اينقدرر چرا-

 جلوي شد رنگ به رنگ مرد اون و جا همه از بيخبر من خورديم اي يکه تلخش و تند لحن از دو هر

 اآشن بنظرم که خوند عربي به چيزو يه نفر دو هر اجازه با گفتن با و کرد مکث لحظه چند... من

 کردممي حس من و ميداد فشار انگشتاش الي البه دستمو مچ سامان دقيقه چند مدت تموم ميومد

 . گيره گلو خودش براي که کنه منتقل بهم حسيو صدده در اينکارش با

 .شد تموم مبارکه-

 .محرميم ما االن يعني-

 .بله-

 .بري ميتوني-

 بدون اومد سرم به که بپرسم کاري از نميچرخيد زبونم حتي و بودم زده زل بهشون واج و هاج

 اطهاح دستي انگشتاي دستمو مچ هنوز بود زده خشکم هنوزم رفت که مرد. بپرسن نظرمو اينکه

 ... ميکرد قدرتنماي که بود کرده

 فوت نفسشو بکشه نفسش کردن حبس براي زحمتي نخواد که بود نزديک اونقدر.. سمتم چرخيد

 ... ردک دستم انگشترو بود نکرده رها دستمو هنوز و اورد بيرون انگشتري جيبش از و بيرونو کرد

 .شدي خودم مال بلخره-
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 ييک ميکردم حس.. شد فشرده قلبم.. ميلرزوند استخونامو سرد عرق... ميچرخيد سرم دور دنيا

 آوار خورد تمدس تو حلقه به چشمم وقتي و شد بلند اختيار بي دستم... ميده فشار چنگالش تو گلومو

 سرم رو بود بدبختي چي هر شد

 کردي؟ چکار تو تو-

 ...کرد نگام افتخار با و باال گرفت سرشو

 .کنيم دائميش رفتيم که اينجا از ميدم قول رفتن براي بود الزم موقت عقد يه-

 ...من بودم بيچاره چقدر...من اطالع بدون...موقوت عقد اونم... کرد عقدم... دويد بصورتم خون    

 از رفتگ نفسم... ميکوبيد سينم ديوار درو به متالطم بودو شده ديوونه... قلبمو انداختم چنگ    

 ... نميشد م نامرد اين کوچيکه انگشت يغما... ظلم اينهمه

 کاسه و ترکيد بغضم.. نبارم خون خودم بيچاره حال به نميتونستم ميخواستم خودمم اگر ديگه    

 ..شد خالي و پر آني چشماش جلو چشمام

 من؟ اجازه بدون اونم کردي عقدم..عق-    

 .شدن محرم براي نداري حرفي گفتي خودت تو اجازت؟ بدون-    

 دستش تو از وحشيانه مچمو ميکشيد گند به شخصيتمو مونده ته داشت بود سخت شنيدنشم    

 ..خفت اين از االن همين نميردم چرا نميفهميدم.. سرم فرق ميکوبيد پتک دنيا.. کشيدم

 ؟ تمنيس آدم مگه ؟ ندارم شعور سر بر خاک منه مگه ؟ بگي کلمه يه اينکه بدون کردي عقد منو-    

  ... تو ولي کارم و کس بي

 هب نامردي اينهمه از رو دنيا که بدم خراش رو بسته دلمه زخم اين نميذاشت.. نميذاشت نفس

 ...بسمـــــه ديگه بسه آدمم منم بزنم فرياد که بکشم آتيش

 من اما کنه رام محکمش کالم با اخماش با کرد سعي... داره نيگه بازوهامو کرد سعي و شد بلند

 اين ات شدن تحقير از نميرم نميشد نلرزم نميشد بگيرم خون خفه ديگه نميشد.. بودم جاده اخر

 ...حد
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 ونيميد کردم فکر نزدي حرفي وقتي ميشيم محرم بهت گفتم... نکردي مخالفت خودت تو اوين-

 ...دادي رضايت خودت تو...

 دمش زنت خوندي کور..خوندي کور چي؟ حاال کشيديم گند به... کثافت شو خــفه...شو خفـــه-

 ...متنـــــفرم متنفرم ازت...بگيري رضايتمو اينکه بدون

 بود زده دهنم تو از قلبم...ميدادم جون همينجا نميکرد رهام اگر...کرد رهام... کردم تقال

 زا ميخواست خالصي... ميخواست نفس..ميخواست جيغ دلم... بودم آتيش بودم آشفته...بيرون

 .. حيوون مشت يه شر

 بي از ميدادم جون همينجا ديگه گوشمم زير ميزد اگر برزخي صورت اين با..کنه کوبم لگد نذاشتم

 اون از ادبي بخودش تا و پاش جلو کوبيدم و اوردمو در نفرت با حلقشو..تنهايي از پناهي بي از کسي

 ...گريختم شده نفرين اتاق

 نفساي همون با..دويدم... بود لعنتي قصر اين از شدن دور از تر راحت شب اون جهنم از فرار

 ...بود اشکام ديدن آرزشون که اي کيينه پر چشمهاي از بدور منقطع

 .لعنـــــت... همتون به لعنت

 گرچه منمير تا نفسمو کمک سمت بردم هجوم ثانيه يه حتي بود نمونده نفس رسيدم که اتاقم به

 ...هيچ و ميخواست مردن فقط دلم کشنده لحظه اين تو

 چند اين مصبيتاي... کشيدش رنج صورت گرفتم قرض مصنوعي نفساي از که نفسي بار هر تو

 رد چشمام جلوي از آخر زخم اين حتي و نيما مهربونياي... مرزشون و حد بي زبوناي زخم...سال

 ... من بودم تنها چقدر... خورد بهم هم نيما از حالم حتي وقتي آخر دست بودم بيچاره... شد

 فسق اين اسير.... بود تشنه.. بود خسته روحم... ميلرزيد تنم...بودن سرد سراميکها.. افتاد سرم

 نامرد اون هاي چکمه زير امشب که کالبدي...بيمار کالبد يه از پرواز... ميخواست پرواز... بود لعنتي

 ... بود شده کوب لگد

 ؟ من بودم زنده چرا

 و شدمي کوبيده در... نميکرد وصلم دنيا به دلخوشي هيچ سخت و سفت نه اما ميکشيدم نفس

 ... شدن خالص از... شدن راحت شوق از مردن از برگردم نميذاشت گفتناشم اوين آوين صداي
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 بامش.. ازش بود پر دلم که گردونه برم دنياي به نميتونست ميرسيد سر هم نيما اگر امشب

 .. داشتم مردن هواي عجيب

 هديگ بخوابمو اينکه آرزوي به.. شد کمتر زدن نفس نفس براي سعيم هم روي افتاد که چشمام

 ردميک طلب مرگو تاريکم اتاق و بود همهمه صداي سرم تو... هم روي گذاشتم چشمامو نشم بيدار

 . بودم مرگ تشنه چقدر...

.... 

 تبخ به و ايستادم اتاقش در پشت تمام ساعت دو.شد مارم زهر بخوابم راحت بود قرار که شبيو

 کوبيدم مشت زدم صداش.دلخوشي از خاليم بازم شده خودم مال که حاال فرستادم لعنت بدم

 نميدونستم واقعا من و بود شده دلگير ازم آوين نکردم بهش اعتنايي رفت و اومد کي هر در روي

 . بکنم غلتي چه بايد

 هم اي خطبه اگر ميکرد باور بايد بودم کرده سوال ازش خطبه خوندن درمورد ديگه بار يه کاش

 و زمين. نداشتم باور خرافاتو اين سوزني سر منکه وگرنه بود خودش خاطر به فقط شد خونده

 .نه يا بشه محرمم عربي کلمه تا چند خوندن با چه بود خودم مال آوين ميشد ميخ بهم زمانم

 از دبع دستاشم لمس فرصت حتي چيز همه بي منه و بود گذشته شدنمون محرم از شب يک حاال

 . نکردم پيدا لحظه اون

 چرا. هاش عقربه تيک تيک و بود ديوار ساعت به چشمم شب طول تموم نذاشتم هم رو چشم

 حاال طشراي اين تو اما.بياد کوتاه زودي اين به محاله ديشب دلخوري با نميدونم بودم صبح منتظر

 گهدي ميبرمش شده دعوام و چنگ به باشه شده بياد کوتاه بايد خودمه خواسته طبق چي همه که

 .بود خارج توانم از شده خراب اين تو موندن روز يک تحمل

 از ترسيدممي. کشيدنش ناز ميرفتم بايد زندگيمون روز اولين رسيدم شکلم سرو به و گرفتم دوش

 تو که ودب قدمي اولين اين. بشم تلخ ذائقه اين حريف ونتونم بيافته چشمش تو چشمم که ساعتي

 .بود خودم خوده مال دغدغه بي حاال که برميداشتم زني براي زندگيم

 وقتي اما ماليمت با اول کوبيدم در به ديگه بار چند.. نداد جواب.. زدم صداش.. نکرد باز.. زدم در

 کش دماغ و دل من و داشت دراز سر قصه اين اينکه مثل رفتم در کوره از کم کم نشد خبري

 دمش مجبور نشد که خبري کشيدن ناز براي انتظار براي بود کم ربع يک. نداشتم اصال دادنشو
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 غماي دخالت از قبل ميکردم پيدا اتاقش به ورود براي راهي يه بايد بخوام يدک کليد ميلم برخالف

 رديک مجبورم گفتم و زدم در ام ديگه يکبار آورد رو يدک کليد که خدمتکار. خصوصيمون زندگي تو

 دمهخ حرف با بخصوص کرد پر وجودمو نگراني موج خوردم سکوتش سد به دوباره وقتي.. تو بيام

 ...برآشفتم افتاده اتفاقي براشون شايد گفت که

 تو؟ ميدوني چي-

 ...هنکرد خداي نکنه شده تنفسي حمله دچار بار چند حاال تا ميکنن استفاده نفس کمک خانم-

 ميشد؟ تنفسي حمله دچار که بود چش آوين...لرزيد بهم پشتم

 نداشتم؟ خبر من چرا

 مکک دستگاه و خالي اتاق ديدن از کردم بازش وقتي و در روي انداختم کليدو چطور نفهميدم ديگه

 .شد خالي پاهام زير بود افتاده ديوار گوشه که نفسش

 آويـــن؟-

........................... 

 .نيافتاده که اتفاقي دختر باش آروم-

 پوزخندي بهرام خونسرد مثال قيافه به و صورتمو روي کشيدم دستامو ميکرد سنگيني تنم رو سرم

 . زدم

 نکردم رصتف حتي ابله منه و کردن سياه زندگيمو الکي الکي فقط نيافتاده که اتفاقي ميگي راست-

 .کنم اعتراض

 . مش بلند کرد مجبورم و گرفت بازومو زير اومد و برداشت ديوار از شو تيکه و زد اي خسته لبخند

 به بيآ يه گرفتن غمباد جاي پاشو بدي عذاب خودتو نميشه دليل اما ناراحتي ميدونم توئه با حق-

 .بخوابي کمي يه بايد.نميشن باز ديگه چشمات بزن صورتت

 چشماي ميزدم آب بصورتم که وقتي... زندگي براي قدرتي از بودم خالي... نداشتم مقاومت ناي

 دو تنهاييام از دردي گريه ديگه بود وقت خيلي.. بيخودي هاي گريه از خسته و بود کرده پف سرخم

 .سختيام هجوم از ميکرد خاليم که بود اين حداقلش اما نميکرد
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 .. کردم رديف برات مفصلي صبحونه عزيزم بيا-

 تلخي لبخند زور به بود گذاشته تموم سنگ حاال تا ديشب از بهرام ايستادم دستشويي در قاب تو

 اشک ميکرد قراري بي قلبم و نبود خوش حالم.. کاناپه همون رو برگشتم دوباره و دادم نشونش

 ... بودم اورده قرصامو

 . بخور صبحونه بيا جات سر برگشتي باز که تو اِ-

 .. ميترکه درد از داره سرم بهرام ندارم ميل-

 منذاشت براش هيچي سر درد جز ميکرد برخورد من با کسي هر اصال سر درد تو بود افتاده بيچاره

 دلم ازش بيرون بودم اومده زندگيش از که حاال تا ديشب از چقدر کشيد کنار و زد جا بلخره نيمام..

 ... بود گرفته

 .. عميقه خوابه يه فقط دردت دواي االن باال بنداز مسکن يه و بخور رو لقمه اين بيا-

 قبالم رد نداشت اي وظيفه کنم رد دستشو نشد روم افتاد آب ليوان و دستش تو لقمه به که چشمم

 ام هدقيق يک حاال تا ديشب همون از اما کنار بکشه خودشو ديگه داد که خونشو کليد ميتونست

 هميدف نميکشيد اشتهام اصال خوردم ازشو کمي و گرفتم ازش رو لقمه زده خجالت.. نذاشت تنهام

 .. دستم کف گذاشت قرصو و

 يچ يه نهار نخوردي که صبحانه بخوابي راحت تا بيرون ميرم منم تخت روي اتاق تو برو پاشو-

 .. پاشو.. ميارم ميگرم برات

 وکشر اون با نفره دو تخت به که چشمم رفتم اتاق در جلوي تا سرش دنبال و باال انداختم مسکنو

 ونا روي خوابيدن به دل و ميرفتم عمرا بره ميخواد نميگفت اگر...  شدم داغ تو از افتاد شيکش

 رشوس بده رخ صورتش تو تغييري اينکه بدون نه يا شدم معذب فهميد نميدونم... ميدادم تخت

 ..رفت کنار در جلوي از و داد تکون

 باشه؟ بخواب خوب-

 .سر درد تو انداختمت ممنون-

 باشه؟ نکني گريه ديگه بده قول رفتم من دختر نگو پرت و چرت-
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 من و تلنباره درد از سنگيني هجم چه دلم تو ميفهميد يکي کاش.. تاريک دنيام و بود تنگ دلم    

 بود قرار که ببرم پناه تختي به من تا رفت و کرد خداحافظي ديد که سکوتمو. تحمل به محکومم

 دمکشي دراز تخت همون رو رفتنش از شدم که مطمئن. کنه نابود خودش تو هامو غصه و خستگيا

 جلوم از تلخش اتفاقات تموم با ديشبو روحي آزار و واهمه زور از هم رو گذاشتم که چشمامو و

 و ميزد اتاق از کشيدنم بيرون براي زندگيم مرد که مشتهاي و فرياد و مزخرف عقد اون از گذشت

 نبود همراهياش و بهرام اگر شايد... کنم فرار که اي لحظه اون اومد بلخره...جهنم اون از فرار بعد

 و شلوغي از ترس اونهمه با بود باهام خدا. بياد سرم باليي چه نبود معلوم ياغي اون چنگال تو

 سوندر خودشو وقتشه گفتم و زدمو زنگ بهرام به وقتي... فرار به گذاشتم پا و کردمو استفاده هياهو

 بودنمن خبر ديگه االن شک بدون...ترس از بميرم بود نزديک بود نرسيده خونش به پام وقتي وتا

 دنبالم ديگه و خداشونه از شايدم کرده چکار حاال تا ياغي اون ميدونه خدا کرده پر قصرو

 مونفس داشت که ترساي به دادن بال و پر براي افتاد کار از مغزم ديگه و شدم سنگين...نگردن

 .رفتم فرو عميقي خواب به و هم رو افتادن چشمام ميبريد

 ...آوينـــــآ    

 کي همين کاش نبود ازش خبري هنوز و بود شده ظهر بودم بهرام براه چشم ميشد ساعتي چند    

 تو نم و مياد بود گفته شه متالشي بود نزديک اعصبي فشار شدت از مغزم نميخوابيدم ساعتم

 دلشوره نيومد و گذشت ظهر. شمردم رو ها لحظه و کردم دوره اتاقو بار چندين ساعت چند همين

 بهرام رايب اينکه از ميترسيدم.. شومش اتفاقات و لعنتي قصر اون از ميترسيدم بود بريده امونمو

 اما ودب نرمي و گرم تخت برگشتم قبليم جاي به خاطر آزرده... فرار اين از کنن پيشمونم و بشه بد

 ايدش تا گرفتم دستام تو سرمو و نشستمو بود قهر آرامش با که سرگردونم روح و جسم براي نه

 ... ميکوبن تبل توش و شده خالي مغزم کاسه ميکردم خيال.. بيخوديشو زدناي دور دارم نگه

 قدم زا قدم نکردم فرصت حتي که شکست رو خونه سکوت يکي نعره چنان نکشيده ثانيه به    

 اکغضبن چهره وبعد ديوار و در تو شد کوبيده چنان لگد يه با اتاق در پريدم جا از وحشتزده بردارم

 رو دنيا مبشين سرجام تونستم فقط زدمو چنگ قلبمو... شد کنده ازجا قلبم که شد ظاهر جلوم کسي

 ...شد خراب سرم

 ...هــــان ميکني غلتي چه اينجا تو-    



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

212 

 

 اکترسن صورتش بقدري بگيرم وحشيش چشماي تو از چشمام مردمک نشد حتي.. شدم چفت    

 ديگه تا ود که سمتم ببره يورش اومد بشم ترسم حريف نميتونستم ميخواستم خودمم که بود شده

 مرد غرش ديدن از وحشت ميزد دهنم تو ديگه قلبم... غريبه يه ديگه يکي و بود بهرام.. گرفتنش

 عکس هر فرصت ديگه طرف از بگيره جونمو ميرفت که اي حمله و يکطرف از روزم يک زندگي

 ...زد نعره و روند خودش از رو اونا قدرتي حرکت يه با و غريد سامان گرفت ازم العمليو

 ...بيرون بريــــد-    

 زندگي از پاشو صدا سرو بي که نيما مرام به حاشا بازم.. دراومدي آب از نامرد توام.. بهرام آخ    

 .  دکر عالمم رسواي زمين بذارم آروم سر روز يه نذاشت که مرتيکه اين بيرون کشيد نکبتيم

 هک پيشونيش متورم رگهاي اون و سامان بودم زمين رو آدم ترين سرخورده لحظه اون ميدونه خدا

 و پناهي بي از درد و ميغريد درنده ببري مثل که وحشيش صورت اون و ميشدن پاره هم از داشت

 و بهرام صداي کرد قفل و بهم کوبيد درو سامان.. اورد درم پا از همه و همه نخور بدرد قلبي

 شکرد ورم غيرت و سامان وقتي حتي نداشت اهميتي کمترين سامان اومدن کوتاه براي اصرارش

 ... نداشتم ازخودم دفاع براي رمقي حرفي هيچ انداختم سايه روم به

 هــــان؟ ميخوري گوهي چه مجرد مرد يه خونه تو اينجا احمق توام با-

 ينکها از قبل ديدم اعصبيش چشماي تو اشکو گوي اما نرسيد بدادم اشکم حتي.. بستم فرو لب

 روي دست روزم يک زندگي مرد... شکستم سوخت که صورتم يکطرف.. بسوزه صورتم يکطرف

 ...قبرسرد سنگ يک و داشتمو خودمو فقط دنيا اين از که کرد بلند مني

 من پيشونيم به زدي رسواي ننگ چرا... هان کردي داغم نقره چرا.. تــــوام با.. بده منو جوابه-

 ...ميفهمي شــــوهرت شدم شوهرت

 مار شم هخف هاش سيلي جلوي نشد کنم تحمل نشد زد ناسازگاريو تبل قلبم سوخت که ديگه طرف

 سموتنف اعصبي حمله بود نشده تمام هم ثانيه يک.. بلعيد نفسامو و گلومو دور زد چنبره سمي

 ختمري فرو بيچاره و زدمو کنار کردنم پاره تيکه براي بود حاظر که تيزشو چنگالهاي... کرد مختل

 ...نداشتم بود زندگيم مرد حاال که کسيو از خواستن کمک نفس حتي که من بودم خالي چقدر..

 که مدوم سيلي... صورتش به پاشيد مرگ رنگ ثانيه چند عرض در انگار يکي.. سياه... شد کبود

 لويج تلپي وقتي چرخيد سرم دور دنيا آن يک.. شماره به افتاد نفسش و انداخت چنگ قلبشو زدم
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 نفساي و مرگ از فرار براي بودن التماس از پر چشماش باال گرفت که سرشو و زد زانو پاهام

 ميخ گنگ من و ميداد جون داشت ام دريده چشماي جلوي...کمک بگه حتي نميذاشت منقطعش

 خواب از مشت يه با يکي تازه بغلم تو افتاد وقتي و بازومو زد چنگ تا شدم کبودش صورتش

 تو پيچيد ام نعره صداي ميشد خفه داشت... سرم به زد من و ميداد جون داشت اوينم... پروندم

 بغلم وت آوين بود قفل در.. کند جا از اتاقو بهرام مشتاي نکشيده دقيقه به زدم صدا که بهرامو اتاق

 ... شم نيمخيز حتي نداشتم جراعت ومن ميکشيد نفس خسدار

 بهــــرام-

 بخصوص برآشفتن آوين وخيم حال ديدن از جفتشون کردم باز که قفلو

 سرش رو انداخت صداشو و رفت در کوره از که

 ؟ احمـــق کردي چکار-

 .. ميره دست از داره بکنين کاري يه... ياال-

 تو کوچک اسپري ديدن با اميدي نور کرد خاليش و آوين کيف سمت برد جهش شاکي بهرام

 تا دهنش جلوي گرفتم و کشيدمش بيرون بهرام دستاي تو از چطور نفهميدم تابيد قلبم به کيفش

 سرش از حمله وقتي تا نداشت اسپريمو گرفتن جون حتي که بود بد حالش اونقدر... بکشه نفس

 دنميش باورم... رسيدم خدا به گرفتن ريتم نفسهاش اسپري اون از استفاده با کم کم و شد رد

 شمگو کنار نفسهاش خسدار صداي. باشه آوينم ميزده بال بال دقيقه چند تا دستام رو که اوني

 .شتباها يک راحتي به ميدادم دستش از شايد نبود همراهش اسپريو اگر بود زندگيم اتفاق بدترين

 ونتوش ترس رنگ و بودنو خون رنگ چشماش بيافته تقال از تا فشردمش بازوهام ميون شد شل

 و دش بلند جاش از اعصبي پوف يه با نباشه تنش به سر نميخواستم هنوزم که بهرام ميزد دو دو

 . انداخت بهم زهرماري نگاه

 .نداره جون طفلک بيارم قند آب ليوان يه تا دار نگهش آروم سرت خيره-

 ونا از بدتر باال اومد که مشتم هست طلبکارم حاال بازيش عوضي اون با نفهم مرتيکه کردم داغ

 معلوم نيومد خوشم آوين صورت روي ثابتش نگاه از نميومد در خونش ميزدي کارد که بود آرش

 زده زل بهش دقت اونهمه با چرا نبود
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 هوش از داره نميبني باال بيارش دار ورش بگير خون خفه دقيقه چن توام.. بهرام کن گم گورتو-

 ؟ ميره

 توانم از خارج داشتنش نگه قدرت و ميخورد ليز که بود سبکي ماهي مثل نداشت نا کردم بلند آوينو

 مونه پريده رنگ دختر اين کنم باور نميتونستم هنوزم صحنه اون ديدن از بعد چرا نميدونم.. بود

 با بازشو يمهن چشماش نشستم کنارش کشيد دراز... بود گرفته نشونه قلبمو که ديشبه زيباي آوين

 حال تموم با بيارم سرش باليي نگرانه و ترسيده ميدونم فشرد هم روي اخمام و صورت ديدن

 وقتي دميش تنبيه اشتباهش بابت بايد هنوزم نشد باز ماليمت اي زره به زبونم اما بدم حال و بدش

 رو وپت... ميزدم شاهرگشو ميرسيد دستم به ميخواست دلم لحظه اون کرده فرار باهام گفت بهرام

 ...گفتم جديت با و سمتشو برگشتم بود دهنده آزار آرش نگاهاي ديدن طاقت روش کشيدم

 .بذار تنهامون گذشت خطر-

 ...زد زشتي پوزخند تلخش اوقات همون با بود نشده تموم حرفم هنوز و ميرفت راه اعصبي

 وشگل تو جونش قبل دقيقه چن تا خوبه هــان؟ گري وحشي رگ به بزني باز که بذارم تنهاتون-

 .کن بس سامان بازياتو خر کن بس.بود

 دراز وپاشون گليمشون از تر گنده حاالم تا رفتم در کوره از برگشت قند آب ليوان به که خان بهرام

 .تشونجف به توپيدم اعصبي و گرفتمو ليوانو پاشدم بذاره تو در از پاشو اينکه از قبل بودن کرده

 . بيرون ميام خورد که قندو اب ندارم کارش به کاري بذارين تنهامون-

 ازشس فعال آقا آرش بيا ميدوزي بهم زمانو زمينو بدي نشون خرابتو ذات باشه قرار ديگه کودني-

 .نيس کوک

 وقتي ازش ميترسيدم خودمم که مني از من از ميترسيد شک بدون کرد پا اون و پا اين آرش

 شمسنگ درهمش اخماي با رفتن بيرون از قبل اما شد رد جلوم از ميزد آخر سيم به و ميشد وحشي

 .کوبيد

 .اتاق اين کف ميندازم جنازتو خودم بياد سرش باليي اگر بحالت واي-

 و شنيد اوينم حتي هيچ که بهرام بود آرش غيظ نهايت آوين جلوي اونم جونم گرفتن به تهديد

 .فتهر جلو زشتي اين به تهديد پاي تا که کنه چه آوين با قراره زده حيرت موندم کرد باز چشماشو
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 دراينق نداره شوخي بشه حاليم تا گذاشت باز درو مخصوصا آرش باز در با اما گذاشتن تنهامون

 حال هب بايد و بود زيادي دستم توي ليوان.. برنگردم آوينم بسمت حتي که بودم اعصبي و کالفه

 تيوق کنم کنترل داغونمو اعصاب خودمو تا کشيدم عميق نفس.. ايستادم.. ميرسيد آوين بده

 ودب کبود صورتش هنوزم نميداد بهش کشيدنو نفس درست اجازه هنوز ترس چرخيدم بسمتش

 ارمب سرزنش نگاه با نشستم که کنارش و رفتمو جلو رسيد دادم به که شک بدون بود عشق..

 ..جلوش گرفتم ليوان

 . بخور قند آب کمي يه پاشو-

 و خورد دقن آب کمي گرفت ليوانو و باال کشيد خودشو تعلل کمي با که بود تلخ و تند اونقدر لحنم

 ... نداشت تندمو و تيز چشماي به کردن نگاه قدرت.. بالشت روي افتاد سرش دوباره

 نهمي به نميذارم و نميکنم قبول دفاعي هيچ ازت نداره من قاموس تو توجيهي هيچ زشتت کار-

 بدي آبرومو با بازي تاوان بايد بري در قصر راحتي

 . ازت متنفرم لجني يه پدرت عينهو توام بردار سرم از دست-

 مغز تا زبونش نيش برخورد بهم اما نرم در کوره از دوباره تا سرش رو کشيد رو پتو و گفت

 رهدوبا تا کردم کنترل خودمو خيلي کشيدم سرش رو از رو پتو و زدمو چنگ.. سوزوند استخونمو

 ..ميبرد سرم از عقل هنوزم ترسيدش چشماي نشه بلند روش دستم

 رديک لطف حقم در بکشي منو اگر تو نه... ميترسم ازت کردي خيال.. بزن بزني ميخواي چيـــه-

 ...ميشم راحت شرتون ازش ميشم راحت...

 صورتش و لرزش تو.. شدن خفه به کرد وادارم بود اعصبي فشار سر از که فريادش.. اشکاش

 فهميدن براي نبود زحمت به احتياج که بود نمايان اونقدر بدش حال.. اس ريخته بهم ميديدم

 و تمگرف هاشو شونه.. ميفهميدمش بايد که عميق داشت درد يه ميريخت اشک روبروم که آويني..

 . نداشت فرياد براي جوني دارش خس نفسهاي کنار ديگه بخوابه تا کردم مجبورش

 . زندگيمون داشت اي مسخره شروع چه... گذاشتم تنهاش سنگين هاي شونه با من و خوابيد

 چشماش از ميکرد نگام نفرت اون با که بود کي نفرسومي اون نميدونم.. رفتيم کجا نميدونم

 برد؟ اونا با منو تعصب بااونهمه سامان چرا نميدونم.. ميباريد شرارت

 ؟ بود چي بهشون بهرام ربط اصال
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 .چنگالش تو انداختم بمونم تنها نشد روزم نصف کرد دار خبر سامانو کجا از

 براي اي خونه تا بود زندان شبيه بنظر. تنهايي و بود اتاق يه سهمم که کور و سوت مرموز خونه يه

 .. زندگي

 ؟ بشه چي بود قرار

 ؟ کنه چکار باهام سامان بود قرار

 ؟ بود نشده پيداش هنوزم روز دو از بعد چرا

 بودند؟ مهلک اينقدر من زندگي چراهاي چرا

 . بشه باز لعنتي در اين بودم منتظر و ميجنگيدم تنهاييام با قبل از تر بيچاره

 .. براش بود شده تنگ دلم... نبود خبري نيمام و يغما از حتي

 گدل و مشت با و رفتمو شد طاق تحملم ديگه وقتي نديدم عمرم به وز دور اين از تر کننده کسل

 در ورهک از افتاد بهرام بصورت که چشمم.. کرد باز درو يکي نکشيد دقيقه به اتاق در جون به افتادم

 ...گوشش زير زدم دليم و دق تموم با نکرده باز دهنشو هنوز و رفتم

 ...صورتش رو کشيد حيرت با دستشو و بيرون زد حدقه از چشماش...شد مات

 ؟ زدي-

 هان؟ فروختي منو کردم حقت در بدي چه چيز همه بي نامردِ-

 از و رکنا زدمش شدت با باشه برنده برگ سکوتش نذاشتم کرد نگام فقط و فشرد هم رو لبهاشو

 ... شد گم امونم بي هوارهاي تو سرم پشت صداش بيرون زدم اتاق

 ؟ شدي پنهون گوري کدوم ترسو کجايي ســـامان. نيست شده خراب اين تو هيچکي-

 .پايين بيار صداتو ببينم وايستا آوين-

 نفهم؟ مرتيکه اون کجاست بگو کردم اعتماد بهت بود خريتم که نامرد شو خفه تو-

 اينجا؟ خبره چه-
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 يچکيه بود دومم جهنم شده خراب اين انگار اعصبانيت همون با شد بلند صداش باال طبقه از يکي

 هک بود سوم نفر همون شناختم شو قيافه چرخيد باال طبقه بسمت که گردنم.. نداشت اعصاب

 .ميترسيدم نگاهش از هنوزم

 ؟ سرت رو انداختي صداتو چرا توام با-

 کجاست؟ سامان نداره ربطي تو به-

 .باال بيارش-

 بهرام هميکش انتظارمو چي کور و سوت دخمه اين تو نبود معلوم نباختم خودمو اما لرزيد بهم پشتم

 .گفت خونسرد گوشم کنار پريدم جا از گرفت که بازومو بخورم جم جام از نذاشت

 .بريم بيا بندازه بهت چپ نگاه نميکنه جراعت کسي هست جونت سامان تا-

 ... بلند داد يه با کردم تقال کالفه بود کننده تحقير زنندش لحن

 ..نامرد دستتو بکش-

 ...داد فشار محکمتر دستشو و شد رنگ به رنگ

 ... نامرد نگو من به اينقدر-

 .نندازم صورتت تو تفم حقته که نامردي اونقدر-

 اين کاره همه نفر دو اون نرسه آسيبي بهت تا کردم کاري هر خودت جون به نبودم من مقصر-

 .بازين

 کيا؟ بازي؟-

 .بريم بيا حاال ميفهمي...آرش همين و سامان-

 رموزهم دوبارش شدن پيدا ميگفت نيما ؟ داشت اي نقشه چه سامان.. کشوند اينجا به منو بازي چه

 نگرفتم جدي احمق منه

 ..بيافت راه-

 .بزن حرف ميکنم خواهش بهرام ؟ بازي چه بشه چي قراره نميگي چرا-
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 .گفت قبل از يواشتر و انداخت باال طبقه به نگاهي نيم انداخت براه منم و افتاد راه

 دممي قول بهت ولي داره چکار باهات آرش نميدونم آوين خودت جون به بياد سرت باليي نميذارم-

 .کن باور نذارم تنهات

 ... انداختم بهش زهرماري نگاه و فشردمو هم رو دندونامو بيخودي قسم اينهمه از شدم کالفه

 گالچن تو انداختيم صاف که کردم بهت بدي چه من آخه.. نميکنم اعتماد بهت ديگه بميرمم اگر-

 ...شرف بي اين

 ... نميکرد رها بازومو بازم بودند شده تموم ها پله که حاالهم حتي انداخت بهم نگاهي و برگشت

 . باشم داشته هواتو ميدم قول باش داشته صبر فقط تو ميدم توضيح بهت-

 اسمشو بهرام که يارو همون داديم رد که آخرو پاگرد ميکرد تکرار بيخوديشو حرفاي هي اه اه اه

 ونهم از و داشت خاصي جذبه وحشيش صورت بود گرفته گارد جلومون سينه به دست ناميد آرش

 يب بودم افتاده گير اونا ناک خطر چنگال تو تنها و تک که حاال.اس طعمه منتظره ميزد داد دورم راه

 و رگشتب پشتش کشيدم که خودمو.. ميشد بلند او گوره از آتيشا همه که بردم پناه بهرام به اختيار

 .بود دهنده آزار روبروم وحشي اون درنده نگاه زد لبخندآرومي بهم

 تپش از سامانو اون دست انگار جلوش رفتن راه بود سختم برنداشت ازم چشم بهش رسيدن تا

 . بود بسته

 طلبکاري؟ چيه-

 موبازو و خنده زير زد بهرام و باال پريدن ابروهاش جفت که زبونم سر اومد جمله اين کي نفهميدم

 .... کرد خالص

 .شده اهليش پوزش و دک اون با سامانمون آق اين نيست بيخود ريزه چه نبين فلفل-

 قدم از قدم ايستاديم جلوش... انداخت بهم زهرماري نگاه و فشرد هم روي چشماشو آرش

 الب و دست طوري يه نگاهش جذبه.. ميکرد جذاب وحشيشو قيافه صورتش برنزه رنگ برنداشت

 رو فيهقا اگر ترسيدم نکنه خيال تا کردم لج بيخود.. برنده و تيز ميکرد نگاه خاص ميبست آدمو

 .ديدن برام خواباي چه نبود معلوم ميباختم

 .منه نوبت باشه نوبتيم. روزم اين منتظره وقته خيلي-
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 اين موندم خودمم شدم سد جلوش بيافته راه اينکه از قبل نکنم تعجب نشد که بود مرموز اونقدر

 ... آوردم کجا از رو جربزه و دل

 .ميخواهين جونم از چي سامان اون و تو بگو و باش مرد-

 ودموخ جلوش چرا نميدونستم داشت نگهم يکي برداشت بسمتم که قدم يک وحشي و بود سخت

 دهمي نشون که اونقدارم ميکردم حس اينکه بخاطر شايد... بودن تق سر.. نترسيدن به ميزدم

 .نيست وحشي

 . ميگيرم پس چيزت همه بي پدره اون از زندگيمو من ولي نميدونم سامانو-

 ..گفت و باال انداخت هاشو شونه چرخيد بهرام بسمت که نگاهم.. حيرون موندم... شد رد و گفت

 .ميگيره گاز بدجور بشه سگ نشو شاخ به شاخ باهاش-

 .ازش نميترسم خاليه تو پورتش و هارتو نکن اشتباه-

 ..بود جدي کامال که بنظر گرفت جلومو بهرام که بشم اتاق همون وارد آرش سر دنبال اومدم

 .دزدينت حتي مياوردت شده طريقي هر به نبود وسط سامان پاي اگر آوين بترس-

 جااين ام قصه کجاي ميفهميدم بايد بود وسط بازي پاي که حاال نترس و تق سر.. زدم پوزخندي

 به با دهش حتي ميکشيدم آب از گليمو تنهايي به خودم بايد نيما حمايتهاي نه و بود يغما نه ديگه

 .بودم جاده آخر من.. جونم انداختن خطر

 يه وسط ناموسشو و خريد موش سوراخ غيرت زور از چطور ديدم ترسو مرتيکه درک به بره-

 ورود ديگه ندارم نامرد توئه به نيازيم هيچ خان بهرام ميرم تهش تا من. گذاشت تنها گرگ مشت

 .نپلک برم

 .خانم جوجه کردن جيک جيک واسه زوده هنوز تو بيا-

 توش چي نبود معلوم که گذاشتم اتاقي درون پا محکم و گذاشتمو جا درهم قيافه اون با بهرامو

 سرم شتپ بود گرفته رو حسابيا ادم فيگور و بود ايستاده پنجره به پشت آرش... ميکشه انتظارمو

 . نداشتم نکرشو قيافه ديدن تحمل اصال اومد هم بهرام

 .اينجا بيا-
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 .نداره خارجي وجود اصال که ميزني حرف پدري کدوم از... اينجا کشوندي منو چرا بزن حرفتو-

 .اينجا بيا گفتم-

 ردک اشاره درهمش پوز و دک اون با بهرام کنم تعلل نشد که کنارش برم گفت تند و محکم اونقدر

 .نميديدمش که بود بيروني منظره به رو نگاهش هنوز ايستادم که سرش پشت... برم

 .ببين بيا-

 بود جالبي جوون بود سامان هاي مايه تو هيکلش.. ايستادم اش شونه به شونه.. پنجره تا قدم يک

 .ازشون داشتم نفرت که مني براي نه اما

 . کن نگاش-

 يزدم شالق اسبي تا چند به غضب با که کسيو پايين اون دستش اشاره بسمت کشيدم سرک

 رخم مني روي آرش نگاه سنگيني... فاصله اينهمه با حتي ديدنش از لرزيد بدنم ودوباره شناختم

 .شدم متعجب سوالش از بود کردني حس

 . ميکنه خالي ها بسته زبون اون سره تو از حرصشو داره روزه دو-

 . خودشه مقصر-

 . مکاري شغال همون دختر که حقا-

 ... بودم بيزار لحنش از هم تو کشيدم اخمامو

 . بزن حرف درست من با-

 ... گرفت جانبي به حق قيافه و شد سينه به دست

 هان اشهب بسته جونت به جونش بايد جونت بابا ميکردم فکرشو که هستي اوني از تر گستاخ نه-

 .شدي اسير کي چنگال تو بفهمه وقتي ديدنيه قيافش

 ... بود زده توهم بدبخت زدم پوزخندي

 . ندارم ام ستاره يه اسمون هفت تو من گرگه اقا گرفتي اشتباه-
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 و عقب برداشتم اختيار بي قدم يه ش گنده هيکل از روبروم چرخيد آورد هجوم بصورتش خون

 ضربه صداي از شيشيه به زد صورتمو طرف دو از دستاشو و روبرومو ايستاد شيشه تو خوردم

 رفح وقتي که بود نزديکم بقدري بست فرارمو راه وحشيش چشماي تو شد ميخ چشمام دستاش

 ...صورتم تو خورد نفسش زد

 جلوي تا آوردمت زندگيشي ميدونم بگيرم ازش زندگيشو خوردم قسم گرفت ازم زندگيمو-

 . روزم اين منتظر سالهاست... ببينم کشيدنشو زجر چشمام

 همب خشونت و نزديکي اينهمه از حالم... ميزنه حرف نفرت اينهمه با کي از ازچي نميفهميدم واقعا

 . جديت همون با نزنم حرفمو نشد باعث اما ميخورد

 زندگيش که ندارم دنيا اين تو کسيو اصال نيستم ميکني فکرشو که اوني من گرفتي اشتباه بخدا-

 بگيري؟ انتقام ميخواي کي از تو باشم

 خبره؟ چه اينجا-

 ودب طلبکارم واقعا يکي اين...  رسيد ديگه يکي... هم رو گذاشتم چشمامو سامان غرش صداي از

 امانس به رو جديت همون با بشه ايجاد صورتش تو تغييري اينکه بدون و کشيد دستاشو آرش.

 ..گفت

 همينقدر لدهب توام جلوي ببينم جلو بيا ميکنم فکرشو که نيسته اوني گرفتمش اشتباهي ميگه-

 .نه يا بگه دروغ خوشکل

 ميزدي کارد... غضبناک قيافه اين از ترسيدم دادم نشون نترس خودمو حاال تا چقدرم هر خدايش

 .نميخورد جم آرش کاش ميبره نفسمو مقدمه بي برسه که بهم کردم حس نميومد در خونش

 باال؟ آورديش من اجازه بي چرا خودم حضور در فقط داشتي باهاش حرفي هر گفتم-

 هب حتي برم جلو تا کردم جمع جراعتمو همه بود مسخره حد از زيادي ژستش بمونم ساکت نشد

 ... سوم سيلي خوردن قيمت

 دخمه اين تو تنها و تک داشتي غيرت ناموست رو اي زره اگر که نگير غيرتيو آدماي ژست-

 ...نميکر زندونيش
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 هميدميف بايد شدم تر محکم سوخت که صورتم... نکردم فرار ازش که سيلي همون با بست دهنمو

 .رفته اشتباه راهو

 اورب احمق منه ولي مشکوکه اومدنش کرد گوشزد نيما.. پدرتي از تر لجن گفتم اولشم همون از-

 ناموست رو بار سه که نامردو توئه دسته االن داشتمش االن نميومدم باهات اگر شب اون نکردم

 قشهن که تو ؟ ها بشم محرمت گذاشت که بستي شرط يغما با چي سره...  ميشکست کردي بلند

 نامرد ـراچــ کردي نابود زندگيمو چرا خوندي لعنتيو خطبه اون چرا ديگه يکي برا بياري منو داشتي

 چرا؟

 يکنهم تلختر اوقاتشو اونا جلوي حرفا اين ميدونستم ميلرزيد اعصبانيت فرط از صورتش اعظالت

 ... بگيره آرامش روي نبود قرار که بود بيچاره منه زندگيه مهم نبود مهم اما

 ...شو خفه فقط آوين شو خفه-

 نداري اهميت برام سوزني سر درک به.. هان نداري اينا جلوي اونم حرفامو شنيدن تحمل ؟ چيه-

 ات کن گم گورتو پس اينجا کشونديم جهنم اون از ترفند هزار به که حاال.. ميخوره بهم ازت حالم

 بگيره انتقامشو ازم چطوري ديگه طلبکار آقاي اين قراره ببينم

 شدنمي کم دلم تو درداي از اي زره ميکشيدم داد يکي سره نفسامم بقيه اگر نکردم خالي خودمو

 اومده که راهي تموم از... کشوند خودش دنبال و زد چنگ بازومو بگم بد اين از بيشتر نذاشت

 زمين به پاهاشو درنده و محکم کشوند خودش دنبال کجاست نفهميدم که اتاقي تا ها پله از بوديم

 زما نشد باعث آرشم زدناي صدا حتي ميکشوند خودش دنبال وپاشو دست بي طعمه و ميکوبيد

 شدن از قلبم زد قفل سرش پشت درو و تخت روي کرد پرتم وقتي اتاق اون تو برداره دست

 ماون ديدنش ترس کردم جور و جمع که خودمو کجاست نبود مهم. ميزد بال بال سينم تو وحشت

 به هک نداشتم کمربندو با خوردن کتک تجربه... کرد پر جونمو کمربندش سمت برد دست وقتي

 يدکش که کمربندشو اما شدم جمع خودم تو وحشتزده ميومد بدست داشت شبم يک شوهره لطف

 يرونب تنش از پيراهنشو وقتي رفت بالم و دست از نفس.. پيراهنش هاي دکمه سمت رفت دستش

 صورت همون با و بود خشم شراره چشماش... کرد پر چشممو خالکوبي اونهمه دوباره و کشيد

 ... ميشد سيخ تنم به مو فکرشم از که ميرفت فکري بسمت برافروخته

 به رتيغي بي انگ ميفهمي حاال نداشتي لياقتشو تو ولي کنم شروع باهات بهتر طور يه بود قرار-

 ... داره اي مزه چه بستن شوهرت
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 دز خيمه روم شيکش خالکوبي تن وقتي شدم مچاله تخت تو من و جلو اومد.. برس دادم به خدايا

 نفسمو بيافته سخت جو اين تو بود قرار که اتفاقي از وحشت بود گلوم تو جونم ديگه

 دستامو وحشتزده روم زد خميه تنش يا و تختو روي گذاشت طرفم دو از که دستاشو...ميبريد

 ...بيرون بزنه قلبم االنه ميکردم حس سينش قفسه تو گذاشتم

 .نکن اذيتم...نه خدا رو تو.. سامان نه-

 حشيانهو و گلومو روي چسبوند لبهاشو که بود نشده تموم حرفم هنوز بفهمه که نخواست يا نفهميد

 و خروا سيم به بود زده سامان نميرسيد عهدي گوش به انگار دادم و تقال.. کرد بوسيدنم به شروع

 الچنگ تو ساعت يک تموم... ميزنن رقم شرايط بهترين تو همه که اتفاقيو کرد شروع باهام بد

 با نکشيد کنار افتاد تاب و تب از کرده عرق و دار تب وقتي... زدم زجه کشيدمو درد وحشيش

 ... بوسيد غريب و عجيب حس يه با لبهامو و صورتمو روي گذاشت صورتشو بد حال همون

 ... آوين آخ-

 مومت کردم حس که بود نفهته بوسه اون تو چي نميدونم وحشت اونهمه از بعد سکوت ثانيه چند

 دش پر چشمام کاسه و گلوم تو شد بغض وحشت اونهمه از بعد تنش لمس... لرزيد دردمندم تن

 شب دختري هر براي که کشنده جو همين تو.. ميدادم جون همينجا نميريختم اگر اشک...

 ؟ چي من اما ميسپرد زندگيش مرد به اميد دنيا يه با وجودشو که شبي بود ساز سرنوشت

 ؟ نداشتم بهشو بستن اميد قدرت نزديک حد اين تا بهم و زندگيم مرد بود شده که حاال چرا

 مبهمم؟ آيينده از ميترسيدم چرا

 بودم؟ خالي اينقدر من چرا

 .. گرفتنم ناديده از احترامي بي اونهمه از درد از اومد در کشيداشکم کنار که تنشو

 زندگيم از گرفت دلم

 تازه متن روي کشيد روکه پتو نشد ولي نرسه گوشش به ام گريه صداي تا فشردم هم روي لبهامو

 گرفتم بغل رو پتو و چرخيدمو پهلو به درد تموم با ترکيد دلم عقده

 .کرد پر تاريکو اتاقه تلخم گريه هاي هاي صداي

..................................... 
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 ريهگ صداي و سکوتو تو نشستم فقط احمق منه و کرد هق هق بعد ساعت چند تا... خيلي شد بد

 زن ناو کنم قبول فرارشو نمتونستم ميزدم دري هر به بود بد خودش اندازه به حالم شنيدم هاشو

 خودم مال بود شده بازيم وحشي اون با االنکه. کرد فرار باهاش و کرد اعتماد مرد يه به و بود من

 باور ايدش بشه اروم تا کنم بغل نحيفشو تن نميذاشت لعنتيم غرور اما ميخواستم حد بي خاطرشو

 .ميفهميد کاش شدم بد زياديش عشق از من.. نيستم ذات بد ميدم نشون که اونقدر کنه

 رت خواستني خواب تو کشيدش رنج صورت بزنم خيمه سرش باالي تا کردم جراعت رفت که خواب

 قعش با کاش بود شده خودم مال کردم لمسش اما تنش لمس براي لرزيد دستم.. بود هميشه از

 .. کشيد درد خيلي بوديم کرده شروع

 نمک حاليت ميتونستم کاش آوين آخ.. ببنده دل بهم ممکنه محاله حماقت اين با من به لعنت

 بود تر تسخ کارم فردا از بخوابه راحت تا نزدم پلک صبح خود تا و بوسيدمو پيشونيشو..زندگيمي

 بايد آوين... ميکردم انتخاب يکيو بايد بهش ورزيدن عشق و مردونمو غرور داشتن نگه بين

 .خودش حتي ندارم شوخي عهدي با داشتنش سره من ميفهميد

 يويک کردنش حموم براي نباشه معذب تا کردم ترک اتاقو بشه بيدار اينکه از زودتر شد صبح

 دهنش لقمه خودم و تخت تو ميبردم رو صبحونه بود آرزوم چقدر کنه راهنماييش تا فرستادم

 من به تلعن... وميکرد ميکردم تحمل کمي بايد بود زود.. نه...ولي ميرفتم صدقش قربون و ميذاشتم

 .شد تلف اگر و اما و شايد تو هميشه که مزخرفم زندگي و

........ 

 پيدا لشک و سر صبح اول صبح که بود کي اصال کردم کبيره گناه انگار ميکرد نگام طوري يه دختره

 ؟ اتاقم تو شد

 زشا گرفت حرصم کنم حاظر براتون حمومو تا فرستادش سامان آقا گفت ديد محليمو کم وقتي

 به رسيدم تا ضعف زور از نبود خوب حالم.. کرد دار خبر آدمو و عالمو بگذره شب يه نذاشت احمق

 بيزار نگاهش از چقدر.. زمين بخورم بود نزديک بار چند بود کرده حاظر دخترک که گرمي آب وان

 ...هم تو کشيدم وصورتمو برگشتم حموم به شدن وارد از قبل بودم

 .بري ميتوني ندارم نياز کمک به من-

 ...هنوز سامان آقا سفارشات اما-
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 کردم رها بسته نيمه درو و شدمو حموم وارد گفتناش سامان آقا از کالفه

 .بذار تنهام خودم با جوابش-

 تدس چند کن رخت تو بذارين لباساتونو... ميز روي ميذارم رو صبحونتون قبلش اما ميرم من-

 . ميارم براتون لباس

 .بيــــرون برو ندارم هيچي به احتياج من-

 از و وان تو خزيدم شدم که تنها.. کرد ترک اتاقو بيراه و بد کلي با شک بدون بهم کوبيدم که درو

 خودمو دقيقه چند بود مجهول برام هنوز هويتش که اي خونه تو قبل از تر تنها سرخوردگي شدت

 . سپردم سکوت به

 تاب و تب پر هاي لحظه اون ديشب.. زندگيم ظاهر به مرد نيومدن از دق کلي با خوردم صبحونه

 تا نگم بيراه و بد تا ميشد مانعم چي نميدونم اما ميکرد اذيتم داشتم خاص حس يه باهاش

 . نکنه پر اتاقو هميشگيم گوشخراش فريادهاي

 صحنه ميتونست عروسي نو هر براي که نشدني تکرار ساعتهاي اين تو تنهايي کمتر شايد بود اگر

 دهنم هاي لقمه و کردمو بغض. آرومم نا روح به ميزد سيخونک باشه زندگيش مرد کشيدن ناز

 ؟ بود کجا اينجا اصال.. اومده کجا از نميدونستم که گذاشتم

 وروم و کردمو جور و جمع خودمو سامانه اينکه خيال به چرا نميدونم خورد بدر که اي تقه صداي با

 . کرد غافلگيرم زني نازک صداي اما نيافته بهش چشمم تا گرفتم

 .کنيد ترک اتاقو بايد خانم-

 تخت پشتي به دادم تيکه و زدم کنار رو سيني حوصله بي نبود قبليه

 گفته؟ کي-

 بود اعصبي بنظر زيادي که قيافش گزيد لبشو و داد تاب کردشو آرايش چشماي

 .ديگه اتاق يه برين دادن دستور خان سامان کنن تميز اتاقو بايد-

 فهمن زبون مشت يه با کردنو کل کل حوصله که بود گرفته حالم اينقدر شدم بلند حوصله بي

 . کنم اعتنا بهش نشد باعث اعصبيشم پوف شدم رد که جلوش از. نداشتم
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 .نميدونم رو شما اسم-

 .بدوني نداره دليلي-

 ميکردم حس رخم نيم روي نگاهشو سنگيني و ميرفت راه کنارم زن ساکت و بود خلوت سالن

 کرد متعجبم بعديش سوال

 افتاد؟ اتفاقي بينتون ديشب بده راهت اتاقت به راحتي اين به سامان نميکردم فکر-

 آخرين تا چشمام که بود نفرت پر و تند اونقدر کالمش لحن چرخيد بسمتش درجه نود گردنم

 شدن گشاد درجه

 اونوقت؟ داره ربطي شما به-

 کشيد گردن بسمتم طلبکارانه و شد سرخ

 .ديگذرون اتاقش تو شبو يه نيومده که داره صنمي چه سامان با بدونم بايد اينجام کاره همه من-

 بگو زا خسته بود عوضي دختره و مادر همون لنگه اينم شک بدون نداشت تازگي برام نفرت اينهمه

 دبو شده ديشب که کردم اعتراف چيزي به و گرفتمو ازش رومو آدما دست اين با تکراري مگوهاي

 .زندگيم حقيقت

 همن با شوهر و زن چون بمونم اتاقش توا هميشه تا قراره نيست شب يه-

 ؟ زدي توهم توئه شوهره سامان..شوهرت هه-

 ...بهش توپيدم ساختگي جديت وبا سمتشو برگشتم کالفه نميشد بيخيال

 اتاق؟ کدوم-

 ردک تر تلخ تلخمو کام بود هرچي ولي ذاتي بد يا ميسوخت نفرت شعله چشماش تو نميدونم

 رهدا غم شدت از جسمم و روح کردم حس سرت پشت اتاق تو بري ميتوني گفت وقتي بطوريکه

 .ميشه متالشي

......................... 
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 اين رو گذاشتن دست بود سخت چقدر دقيقه به دم ميشدم تنگش دل بود تاب بي ديدنش رفتم

 تا بکشم نازشو و بمونمو صبح ميخواست دلم چقدر برگردوند ازم صورتشو... مرده صاب دل

 . يمزندگ هميشگي اماهاي اين به لعنت و نشد اما بريزم پاش به دنيامو تا بپوشونم ضعفاشو

 سرکشم ذات و غرورو چرا نميدونم زدم پا در دم همونجا گرفت ازم روشو وقتي و بود پريده رنگ

 تشوبسم رفتن کشش تو.. ميکرد دورش ازم سردش حرکات.. بگيرم بغلش و سمتش برم نذاشت

 ميسوختم ازش شدن دور و

 ميخوابيدم سير دل يه بغلش تو ميشد کاش.حالم بود وحشتناک چقدر

 حسود چشماي از دور... ناپاک آدماي اين از دور.. جهنم اين از دور

 آوين ميدفه و کشيد گردن جلوم وقتي کنم فراموش نميتونم بهنوشو برزخيه قيافه حاال تا ديروز از

 بد زن اين کنار زندگي بود خطرناک بنظرم نداشتم دوست چشماشو تو حسادت شعله زنمه واقعا

 . داره آوينم براي اي نقشه چه ميدونست خدا که آرش و ذات

 زا خونه کثافت اين تو زندگي حتي و زن اين ذاتيه بد و آرش مخرب فکر و آوين به ارومم نا عشق

 .بود کرده خودش اسير روحمو و جسم و مياورد فشار بهم طرف چهار سه

 جاحتيا وحشتناک بهش اتاقم تو بياد بگن دادم دستور دوريش تحمل روز دو از بعد شد که شب

 ...تنبيهش بود بس ديگه شايد داشتم

 آوين

 اتاقشون تو بياين دادن دستور خان سامان خانم-

 يکنمم غلتي چه ببينه بزنه سر يه نيومد گذاشت تنهام روز دو ذاتي بد اينهمه از شد فشرده قلبم

 فتمگر بود ايستاده منتظرم که زني از رومو حوصله بي.. کور سوت درندشت اتاق اين تو تنهايي

 نيستم کنيزش من ميفهميد بايد خان سامان

 .تو با کرده غلت-

 گفتين؟ چي-

 ندارم کاري هيچ باهاش من بگو بهش برو-
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 خانم؟ اما-

 .بيرون شو گم برو-

 بازم شک بدون ميداد زجرم شبش اون بازياي وحشي ياد هم رو فشردم چشمامو زد بهم که درو

 اهيمسي از باالتر بندازه جهنم به.. بندازه راه جديد شنگه الم يه قراره دستورش از سرپيچي براي

 مونده؟ رنگي من براي مگه

 از نبيرو ميکردم فکر که بودم خوشخيال چقدر شدم سير زندگيم از ديگه بسته در اتاق اين تو

 االن يمان... دلشونميشکستم کاش.. نميشدم جدا نيما از کاش... جريانه در زندگي لعنتي قصر اون

 کجايي؟

 ...من دارم احتياج بهت چقدر

 و شکاا بستر روز دور اين که تختي از کندم دل.. نيوفتاد اي تازه اتفاق هيچ اصال... ونيومد شد شب

 ميشد عنيي.. بود پوشونده بزرگو حيات دامن مطلق سياهي رفتم کنار پنجره جلوي تا بود دلتنگيام

 کنم امتحان شانسمو ديگه يکبار

 ؟ موندم اينجا حاال تا چرا من اصال

 اما داشت ترس.. بود متين يغما نگهبان پر قصر از تر ساده وکور سوت دخمه اين از فرار که بنظر

 ... بيافتم وحشي گرگاي اين چنگال به بازم اگر حتي ميارزيد شدن رها به

 اومدم بيرون اتاقم از ميذارم درونش پا که راهي از واهمه و استرس با من و گذشت نيمه از شب

 بهش دنباي بود سالن ته سامان اتاق بيارم در کفشامو شدم مجبور که بود وکور سوت اونقدر سالن

 دريا هب زدم دلو و کردم تجديد گرفتمو نفس بار چند سالن تو گذاشتن پا از قبل.. ميشدم نزديک

 تا دباي بود وحشتناک خونه اين حد از بيش بودن خفه بود پيدا خروجي دره ها پله بعد و سالن از...

 خرهبل و نبود هيچکس کشيدم سرک بار چند.. ميزدم بيرون سالن در از نيافتاده حرکت از قلبم

 فتگر فرا تنمو عجيبي شوق بيرون زدم خونه از وقتي و کردم طي سالنو طول پاورچين پاورچين

 يدهنرس سر کسي تا بايد نبود ترس وقت اما ميترسوندم کمي بزرگ حيات تاريک اما آزاد هواي...

 تاريکي ميون دويدن به کردم وشروع پامو سر انداختم کفشامو.. ميدويدم خروجي آهني درب تا

 رد تا دويدم هس هس کلي با حياتو تموم... نميرسيد گوش به هيچي جغد صداي جز که آوري وهم

 آدماي همه شر از هميشه براي ميگذشتم مانعم اين از اگر بود مونده باقي قدم چند فقط حيات
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 قفل در اين کنه خدا.. بود کرده پر وجودمو بند بند خوشحالي.. ميشدم راحت برم و دور بدذات

 .. نباشه

 ظاهر جلوم رنگ سياه شبه يه يهو اهني در به مونده قدم دو فقط و دادم سرعت پاهام به

 تاريکي اين تو اون... کشيدم وجودم اعماق از جيغ يه وحشيش صورت ديدن از وحشتزده...شد

 شد؟ پيداش ازکجا

 من؟ از اونم فرار بازم-

 از ات زدم چنگش وحشتزده که بود گرفته اوج بحدي يکبارش ديدن ترس از حدي به قلبم طپش

 ارفر تا عقب برداشتم قدم يه خونخوارش چشماي ديدن از ترس همون با و بيرون نزده سينم تو

 تو هک بود صداي تنها هسم هس صداي.. بغلش تو کشيدم و جلو کشيد تنشو که دستش از کنم

 ..ميپچيد تاريکي دل

 .بري دستم از بذارم محاله-

 هاينهم ميون که کاري تنها بود اسفناک قلبم هواي... بودم وحشتزده... ميترسيدم.. ميلرزيدم

 کار از بمقل االن همين ميکردم خيال بود کاره نيمه و بلند نفسهاي بکنم ميتونستم منفي هيجان

 دترب حالمو و ميفشرد تنموندش بازوهاي ميون منو فقط وخيمم حال به اعتنا بدون او اما.. بيافته

 ..ميکرد

 ..کن ولم...شدم خفه خف... خدا تورو سامان.. س-

 يداشد ميباريد خون چشماش و صورت از زد چنگ بازوهامو اما عقب کشيد تنشو شد شل دستاش

 غريد شدش کليد دندوناي الي از.. بود غضبناک

 .کني فرار دستم از ميتوني کردي خيال که احمقي خيلي-

 تيجهن شايد ميکردم التماس بايد بود فايده بي گستاخ آدم اين با کردن لج.. نبود بازي قد جاي

 فرقي پس بودم باخته قماش همين با زندگي پاي زندگيمو منکه.. ميومد رحم به دلش شايد ميداد

 اصرار و التماس نميکرد

 لعنتي برم بذار.. برم بذار سامان خدا رو تو-
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 من تا.. نکردم فراموش قبليتو حماقت هنوز و زنمي نرفته که يادت من بدون کجا بري؟ بذارم-

 .ببنم بيافت راه بزني دورم نميذارم شوهرتم

 هوحشيان و رحم بي.. کشيد و گرفت بازومو بزنم حرف نذاشت قدرتمندش چنگال تو ميشدم له

 چي اصال ؟ اتاق اون تو کردي ول تنها و تک دوروزه سرو بر خاک منه هستي شوهري چطور تو-

 .بـــــرم ميخوام من کثافت جونم از ميخواي

 حس بازوهام دور انگشتاشو فشار برگردم در بسمت به کردم تقال دوباره وقتي داشت نگهم

 ..بشه ماليم کرد سعي و صورتمو جلوي آورد سرشو ميکردم

 دنگ شش نميذارم تنهات من.. آوين بشه روشن تکليفم بذار کن صبر روز چند فقط ميريم-

 ... اممي کوتاه دارم کافي اندازه به باال نيومده سگم روي اون تا بيافت راه خواهشا پس بهته هواسم

 مجون کم مشتهاي با بشه ساز چاره فريادم و داد شايد آخر سيم به زدم نفهم زبون و بود وحشي

 ميکردم خالي خودمو من حداقل نميکرد فرقي که براش تنومندش هيکل به افتادم

 نيگه منو نداري غيرت اصال تو کني کش زجر آدمو بلدي که اي زاده حروم آشغال يه فقط تو-

 هـــــان؟ چي که اينجا داشتي

 زا وحشتزده کولش رو انداخت و کرد بلند جا از تنمو بيام بخودم بيام تا و افتاد جوش به خونش

 سرش رو انداخت صداشو و شد تر اعصبي کشيدم بلند جيغ يه ناگهانيش حرکت

 . نبستم دهنتو تا اوين شو خفه-

 تمش... مشت و ميخواست جيغ فقط دلم... بودم داغون.. بود بد حالم.. بودم هيچ هيکلش مقابل در

 از يکوبيدم قلبم وحشتانک و بود منقطع نفسام.. زمين بذارم ميکردم تقال و سينشو تو ميکوبيدم

 اعصبانيت شدت

 حيــــوون... زمين بـــذارم.. آشغال برم بــــذار-

 خبره؟ چه سامان-

 امودست جفت و زد چنگ سامان شد پيداش صداهام سرو با که آرش کله سرو داشتيم کم همينارو

 غريد شدش کليد دندوناي الي به ال از و کرد مهار
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 ميخواستي؟ همينو شو خفه-

 جلوي از شدن رد از قبل خوابن همه ميکردم فکر که ساده منه نبود خوابزده آرش متعجب قيافه

 گفت تخم و اخم با سامان به بود کرده باز که اي پنجره

 .نيست دادن کولي جاي شب وقت اين زمين بذارش. خبره چه ببينم تو بياين-

 تازه سنف بار چند بود رفته بالم و دست از نفس.. زمين گذاشتم ماليم اما بود اعصباني اينکه با

 دلم تادمياف برزخيش قيافه به که چشمم يکطرف از فشار اونهمه.. بود فشرده شديد قلبم اما کردم

 . بميرم ميخواست

 شد؟ فهم شير ميکردي غلتي چه داشتي بگي کني باز دهنتو حالت به واي-

 ناکترس برام سوزني سر غولتشن اون نه تو نه کرده؟ ورم غيرتت رگ مثال خان سامان نخندونم-

 .. دارين نگهم خونه اين تو نميذارم بميرمم شده امشب من نيستين

 .نمبي بيافت راه...نفهم گستاخ ميکنه ضرر کي ببينم کن لج ها؟ کني لج قراره خوب خيلي-

 کردم مرگ آرزوي لحظه اون چقدر داشتم بدبختو هاي برده حال... خودش دنبال کشوند منو باز

 کجا شدن خفيف و خار اينهمه و کجا زبوناش نيش و يغما

 اهاشب بودن از بفهمه سامان تا زدم فرياد.. کردم تقال يکسره آرش به رسيدن تا نبستم فرو لب

 .. نيستم موندني من بدونه تا راضيم

 وج خالف بر شايد بود پيدا اش خسته چشماي از اين و بود تلخ اوقاتش اما نبود خوابزده بنظر

 لمدنبا کجا از سکوت اونهمه تو نفهميدم که سامان مثل حرومه اهاليش بر خواب خونه اين ساکت

 خون رنگ چشماش کاسه خوابي بي زوره از بود معلوم که آرش و گرفت مچمو بزنگاه سر و بود

 امانس به.. نرفتم راحت خواب شب يه گذاشتم شده خراب اين تو پامو وقتي از که خودم يا گرفته

 کيي از خشنش ظاهر برخالف آقا بگيرم پوزخندمو جلوي نتونستم کنه رها بازومو کرد اشاره که

 وت وحشيشو چشماش و ديد.. ميگرفت دستور بودم ناموسش که مني با رفتارش طرز براي ديگه

 .چرخوند کاسه

 وتاهک ديگه يکي اشاره با ناموست سره ولي کني بلدرم الدرم بلدي فقط تري بيچاره من از تو هه-

 .مياي
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 رو چشمام.. شد بلند استخونام صداي که داد فشار مشتش تو فکمو همچين و سمتم برد يورش

 دميش ترسناک وقتا اين که واقعا خشکيد بشن پاره بود نزديک که گردنش و پيشوني رگاي

 نکني؟ باز چرندي هر به گشادتو دهنه تا بريزم خونتو چشماش جلوي ميخواي-

 . کن ولش امشب تو چته-

 تاخياشگس جلوي چرا نميدونم گرفتم دستشو ساق و بردمو باال دستمو سگيش چشماي تو چشم

 ميشدم گستاخ

 عينه ات چي يعني ناموس نميدوني اصال گوريت به گور پدر اون مثل توام خان سامان ندارم باورت-

 دور بندازي يکيو روز هر چرک لباس

 آرش دوجو با حتي دادنم آزار از نميکشيد دست عوضي شد بلند آخم شد بيشتر که دستش فشار

 کنه پيادش شيطون خر از داشت سعي بودو کنارنمون ديگه که

 احمق نيست من پدر زاده حروم مرتيکه اون-

  نداشتم قبول ننگو لکه اون بودم تو جاي منم داري حقم-

 دونب بود نزده کنار دستشو آرش اگر ميلرزيد صورتش اعضاي تک تک اعصبانيت شدت از ديگه

 ميکرد له صورتمو شک

 ؟ چطونه هس معلوم شماها ميگي چي-

 بود نفهم زبون مرتيکه اين نوبت حاال بود شده تنگ نفسم شدم که خالص

 ؟ بگيري انتقام ي از که داشتي نگه اينجا منو روزه چند ؟ چيه دردت ؟ ها جونم از ميخواي چي تو-

 بگير خوب

 زد آوري چندش لبخند و چرخوند صورتم دور تا دور چشماشو آرش

 بياره بار گستاخي همچين نبوده بعيد ازش و يغمايي دختر که الحق-

 سينش تو کوبيدم دستم يک با کي نفهميدم افتاد خروش به خونم اما خوردم يکه

 براش کرده پسري خوب آقا اين اما نيست من زندگيه سگ يغما ببند دهنتو-
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 زد چشمکي و چرخيد سامان بسمت ارش

 شوهرته االن که سامان نميدوني تو يعني االن شد جالب ؟ هان اوني پسره کرده خيال پس-

 وجبي؟ نيم کردي مسخره منو هان؟ باشه تو پدره پسر نميتونه

 من نشستن عقب براي بود انداخته راه رواني جنگ آرش... چرخيدم سامان بسمت گنگ و گيج

 صحنه اين تو تانوانم وقته خيلي من ميدونست کاش

 ؟ باشم برادرت ميتونم--

 هک حرفيو تا کردم جزم عزممو همه.. ميدادن بازيم داشتن اينا.. افتاد شماره به نفسم.. کردم داغ

 .. ميداد آزار منو داشت که بزنم ساماني به ذهنم تو اومد يهو

 نيستم شغال اون دختر ميدونم من ولي اومدي عمل به بوته کدوم زير از نميدونم-

 جلو يادن که صورتم تو زد چنان بکنه رو گويي گنده اين تحمل نخواد که بود کرده داغ قبل از اونقدر

 کنم سقوط نذاشت و داشت نگهم که بازوهاش که بعد و آرش فرياد صداي و شد چپه چشمام

 .شد سياه چي همه ثانيه چند براي..

 سامان کردي داغونش ديگه بسه-

 ... عقب کشيدم اينطوري که بودم آرش بغل تو حتما... کشيدم

 ... خودتو کنار بکش-

 کن ولم-

 خوش مذاقش به چي هر بود معنا تمام به زورگوي يه.. ازش ميشد چندشم ميرفت گيج سرم

 ميسبت دهنمو سيلي يه با نميومد

 طرفي کي با نره يادت که زدم-

 نميخواست دلم برداشتم صورتم روي از دستمو گرفتمو ازش رومو دليش سنگ از شدم غمگين

 بدم نشون ضعف جلوش

 کي؟ از انتقامت طعمه شدم من-

 پدرت-
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 نيست من پدر يغما-

 ميگي دروغ-

 همين بود مادرم شوهر فقط اون نديدم پدرمو-

 نشد باورش بور خراب ذاتش که اونجا از اما بخوره اي يکه که بود صادق لحنم اينقدر

 اهسي زندگيشو چطوري بلدم من ولي بگردوني رو سگ پير اون از تا بزني دري هر به داري حقم-

 .. کنم

 هرا از مرتيکه اين هنوز چطور نديدي نباشه تنم به سر ميخواست يغما... زرنگ کادون به زدي-

 .. نيستم اون دختر من ولي نکني باور داري حق.. کردم تقديمش دستي دو نرسيد

 روم جلوي آرش بار خون چشماي کنم مقاومت نتونم که بود روم فشار اونقدر افتادم نفس نفس به

 لحظه ره... ندارم پير گرگ اون با خويشاوندي هيچ من بپذيره نميخواست ميکرد متشنج اعصابمو

 ودموخ نتونستم ديگه زد اخرشو کالم وقتي اما... ميشد تر وحشي ميستادم تاکيدش مقابل در که

 ردنک باور بود محال... بخورم ديوار به تا رفتم عقب عقب سرم پشت واز گرفتمو قلبمو دارم نگه

 حرفاش

 ميگيرم رفت باهاش که مادري و الشخور اون از زندگيمو کردن سياه انتقام من و هستيو-

 ...ميگـــــيرم...

 مادر؟

 مادر؟ ميگفت کي به

 ؟ يغما زن به

 ؟ بود کي اون اصال

 اومد سامان که بودم رنگي چه خوردم سر ديوار گوشه وقتي نميدونم نداشت ياري ديگه قلبم

 طعمه کرده منو که شاکيه کي از ميفهميدم بايد زد کنارش ولي سمتم

 ..باشه بکش نفس.. آوين باش آروم-

 نيما مادر اس زنده االن يغما زن ؟ مادر ميگي کي به تو..تو-
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 ها بچه و زندگي به زد پا پشت که زني از اما کني دفاع پدرت از بايدم.. دختر نکن بازي فيلم برام-

 کبريت دستام همين با تا اينجا ميکشم زنو اون و يغما من... نه کرد نابود چيو همه و شوهرش و

 ... خوشياشون تموم زير بکشم

 نمياد باال نفسش نميبني ارش کن تمومش-

 مادرته؟ اون ؟ اس االنه خانم پروين همين زن از منظورت...کنـــار برو-

 غير رفرا و بود ديوار پشتم شد کنده جا از قلبم.. سمتم برد يورش غضبناک گرسنه گرگي مثل

 اون با و کرد خم زانوشو يه... ميگرفت ازم رو همه تقاص االن همين نبود سامان اگر.. ممکن

 چرخيد و چرخيد اسم اون شنيدن با سرم دور دنيا کشيد که فرياد انفجارش حال در صورت

 اکخ اسير سالمو دو خواهر پدرو منو زندگيه به زد آتيش رزالتش با سيمين تو پدر زن من مادره-

 قصر ملکه شد سيمين ولي ميبني که ايني شدم من کرد دق بابام..سالمو دو خواهر ميفهمي.. کرد

 ...شاز زندگيمو سال چند و سي تقاص بايد منه نوبت حاال.. خنديد بدبختيامون ريش به و يغما

 ميزد زنگ تلخش حرفاي شنيدن از گوشام و ميداشت بر موج چشمام جلوي آرش تصوير

 سينه االن که بود من دنياي همه ميومد در نفرت اونهمه با دهنش از که اسمي... سيمين...

 ...بود خوابيده قبرستون

 هنوز... منميکشيد نفس ديگه...نميديدمش ديگه... نميشنيدم ديگه و ميشد محو صورتش تصوير

 هاي هاله هجم ميون دستمو تونستم فقط من... من و ميتاخت رحمانه بي بيچارم مادر سايه بر اون

 ...نزن حرف مادرم مورد در بگم بهش جونم بي هنجره ته از و بدم تکون چشمام جلوي

 مادرم..ماد درمورد نداري حق.. تو..تو-

 تو افتاد سرم و شدنو بسته چشمام.. بود دارايم همه که کسي از کنم دفاع نشد...شه تموم نشد

 .بود کي نفهميدم که کسي دستاي

................................. 

 ابتب از خيالم من تا نشه متشنج محيط که بود خدا خواست شايدم نميدونم ريخت بهم چي همه

 بشه راحت سرش تو هاي نقشه و ارش



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

236 

 

 ادرمم مورد در گفت رفتنش حال از قبل و شد بيهوش بدش حال اون با آوين وقتي نبود کردني باور

 ؟چي يعني کرد زمزمه لبش زير هي و. زد زل آوين رنگ بي بصورت مات ساعت يک تا آرش نگو بد

 کرد؟ دفاع مادر کدوم از دختر اين

 بود؟ خودش مادر که سيمين

 خواهرشه؟ اون يعني

 ... مرد سوزي آتيش از بعد سال اون خواهرم نه

 اونقدر. تهگرف دامنشو وقته خيلي تلخيش ميفهميدم ولي نميدونستم دردشو... بود تلخ.. کرد صبر

 ساخته گستاخ و رحم بي مرد يه ازش که ديده سختي

 تنها هميشه و نبود هيچکس با ديدم... سال اينهمه ديدم خودم چشم به تنهاياشو اون از بيشتر اما

 همون شايد يغما از انتقام براي بود کرده باز حساب حد از زيادي روش که دختري حاال و.. بود

 .مرده بود مطمئن که باشه اي ساله دو خواهر

 نشستم سرش باالي صب تا مزخرف شب يه از خسته من و اومد بهوش

 ؟ چشه آوين ميومد مشکوک بنظر کشيدناش نفس مصنوعي تنفس اون با

 ؟ ميشه تنفسي حمله دچار چرا

 ديدن از جفتمون شد باز هوا بي در وقتي رفت رژه صبح خود تا آرش و نشستم سرش باالي من

 .اومديم در سخت سکوت اون از بهرام

 روي و چرخوند صورتامون تک تک رو چشمشو... بود بهرام جواباي و سوال و تعجب نوبت حاال

 هب رنگ... خشکيد بود گذاشته دهانش جلوي دکتر ديشب که نفسي کمک و پريده رنگ صورت

 شد رنگ

 چشه؟ آوين...اوين-

 بود بس حاال تا ديشب از ارش همون نگاهاي تحمل.. نميومد خوش مذاقم به يارو اين نگرانياي

 ... بستم چشمامو مبلو پشتي به دادم تيکه سرمو..

 بود خسته جسمم و روح واقعا
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 ؟ افتاده روز و حال اين به آوين چرا شده چي ميگم دارم-

 از بيام در زودتر حداقل تا بخوره صبحانه بايد بهتره حالش ديگه االن حتما سامان کن بيدارش-

 بيارن برامون مفصل صبحانه يه بگو بهرام...لعنتي برزخ اين

 نبودم من شده چي ديشب خوب؟ چطونه ميپرسم دارم-

 خواهشا کن بيدارش سامان...بجنب بکن گفتم که کاريو ببند دهنتو فعال تو-

 لوج کشيدم خودمو.. رفت و کشيد پوفي ناراضي بهرام.. باشه تاب بي اينقدر داشت حق شايدم

 نفهم زبون منه... چک اون با کردم خريت دوباره چقدر پريده رنگ و بود مهتابي هنوز صورتش..

 اين با راه به دم حاال چرا.. زندگيم و رويا همه شد که دختريه همون اين ميشد باورم کي بايد

 ؟ ميکنم دورش خودم از بازيام وحشي

 . نکرد حرکتي هيچ کشيدم پايين دهنش جلوي از که دستگاهو

 .آرش منو از بدتر شايد بود داغون

 لبه تنشس صبرانه بي که آرش گرفتن نظر در بدون صورتش لطيف پوست رو کشيدم انگشتمو

 با و بود خواب دنج گوشه يه بغلم تو االن ميخواست دلم چقدر... شه بيدار آوين تا کنارمون مبل

 ميکردم بيدارش نوازشام

 ..خوابيدي وقته خيلي..شي بيدار نميخواي عزيزم آوين..آوين-

 کونت هاشو شونه اينبار بشه هشيار کامال نتونه که داشت ضعف اونقدر اما پريد چشماش گوشه

 کشيد پي پيا و عميق نفس بار چند و کرد باز جشماشو.. دادم

 خانمم؟ خوبي-

 شوکه خودش مثل منم... خشکيد چشمام رو احساسم با گفتن خانمم از بعد چشماش مردمک

 گرفت خندم...يهويي احساس اينهمه بردن بکار از شدم

 نمک خرجت تا قلبم تو دارم نفهته احساس چقدر ميکردم ثابت بهت تا ميدادي فرصت بهم کاش-

 .آوين

 نه؟ گفت دروغ...سيمينه مادرم گفت..آرش-
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 يکبار دباي کرد پر تنمو عجيب خواستني حس.. برد پناه بهم بد حال اون با وقتي لرزيد بهم پشتم

 جداش مبل از و گرفتمو هاشو شونه ميکردم شروع احساساتم خرج براي جايي از شده که هم

 .. آغوشم تو کشيدم رمقشو بي تن و کردم

 بود خوب چي همه آغوشم تو چقدر...بودم العاده خارق موجود اين عاشق چقدر

 .. بودم موهاش بوي حريص.. بلعيدم موهاشو عطر و بستمو چشمامو

 بيفته خوبي اتفاقاي شايد بيرون بياد تکليفي بال از بذار براش بزن حرف-

 بهش؟ بگم چي-

 .موند جا توش که ايه گذشته دونستن تنشه اون مادرت مورد در-

 زد لب و انداخت نگاهي نيم آرش منتظر صورت به و عقب کشيد سرشو

 ميبيني بد کني توهين بهش بخواي دنيا اين تو بود داراييم تنها مادرم-

 ماشوچش و گذاشت ميز روي را صبحانه سيني حرفامون از نيمي شنيدن از کنجکاوي کلي با بهرام

 کرد ريز

 .بزن حرفاتو تو بمونه آروم جو ميکنم تضمين من-

 جويد دندون با لبشو گوشت آلود حرص آوين

 .زنمنمي حرف من باشه اينجا مرتيکه اين تا.. بدبختيامي تموم مسبب که رو تو کنه لعنت خدا-

 هلکهم تو اونم بود گستاخ دختر اين چقدر.. گرفت فرا هم رو ما بلکه بهرامو تنها نه کالمش نيش

 نخندم شجاعتش به نشد زدم زور چه هر. گرفتن برشو و دور گرگ مشت يه ميدونست که اي

 از وکيدپ بيچاره..جونمو نيمه لبخند نبينه تا برگشت زده مات بهرام از رومو اومد کش که لبم گوشه

 خشم زور

 خوبيام؟ مزد بود اين آوين سفيدي چشم خيلي-

 .. کردي درحقم خيانتي چه نميره يادم دارم عمر تا سرت تو بخوره خوبيات-

 اتاق زا بهرامو تيز و تند دستور يه با ارش نگرفته باال بحثشون نميومد در بهرام خون ميزدي کارد

 دختر اين گستاخي از اومد خوشم... بيرون کرد شوت
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 ..بيرون برو بهرام کن تمومش-

 . نبود رسمش اين آوين نره يادت ولي ميرم من-

 جلو داد هل رو سيني و انداخت آوين به آلودي زهر نگاه آرش بهم کوبيد که درو

 .بخور صبحونتو نکردي درستي کار-

 ندارم اعتماد خودتم به هنوز من بدي يادم زندگيمو خوب و درست نکرده الزم تو-

 يممال نگاهم و گرفتمو دستشو و انداختم چنگ شد سرخ که آرش ميريخت بهم جو دوباره نبايد

 .. شد

 گذشته تو بدونيم بايد ميزنيم حرف هم با بعد بخور صبحونتو بيا کني نامهربوني نشد قرار ؟ اوين-

 .امروز تنهاي و خو تند آدماي اين شديم که موند جا چي مون

.............. 

 تا ود ما مثل اونم يعني.. امروز ي تنها گفت غم از پر لحن اون با وقتي شد ميخ چشماش رو نگاهم

 بود؟ سوال از پر اش گذشته

 شايد... تفسيرش بود سخت که داد دست بهم حالي يه آغوشش تو کشيدم که اي لحظه اون از

 . داره هوامو که دارم يکيو کردم حس واقعا کوتاه لحظه چند براي

 از بود ربيشت اون از خودم اشتياق شايد نداشتم صبحانه خوردن به ميلي منتظر و بود تاب بي آرش

 وهر امروز از تر تلخر. تلخ اتفاقات از بود پر شايد که اي گذشته شدن روشن از ميترسيدم طرفي

 .روزم

 . نديدم پدرمو وقت هيچ من بود شوهرش فقط يغما مياد يادم وقتي از سيمينم دختر من-

 هاي گهر نزديک از زد زانو بوديم نشسته که مبلي جلوي و شد بلند تاب بي.. شدن گشاد چشماش

 اشک شايد و ترديد و خشم

 نه؟ ميکني شوخي من با داري تو...تو-

 اختگيس انتظارش کنم باور نميتونم چرا بود چي دنبال بد حال اين و چشما اين کرد پر گلومو بغض

 . نيست
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 وخيش هيچکي با مادرم سره من بود زندگيم که مادر يه داشتم اين تو که بود کسي تنها سيمين-

 .انتقامي دنبال چرا و هستيو کي نميدونم که تويي حتي ندارم

 ميکنهن باور بود معلوم شد کنده ازجا نداشت شنيدن و نشستن تاب.. ميسوخت و بود آتش سرتاپا

 قرمز خشم شدت از چشماش برگشت وقتي و چرخيد خودش دور و موهاشو تو زد چنگ حرفامو

 ميلرزيد و بود

 آتش به خيانتش با هاشو بچه و شوهر زندگي ميزني حرف ازش احساس اينهمه با که زني اون-

 اي هلحظ اون انتقام آتش با زندگيمو سال چند اين تموم و سالمه شش و سي ببين منو.. کشيد

 اون با.. قبرستون سينه فرستاد سالمو دو خواهر و کشيد آتش به خونشو زن اون که گذروندم

 ات نياره دووم تا بشکنه شوهرش اينجا تا کنه حال و عشق خوشي تو تا رفت شرف بي مرتيکه

 شزندگي همه که احساس بدون وحشيه مرد يه روبروته االن که ايني بشه پسرش تنها تا بميره

 .شد بزرگ تنهايي تو و خورد خانواده آغوش حسرت

 مهربونم مادر که ميزد حرف حسرتهاي از خشمش همه با که شدم جووني مرد صورتي مات

 من؟ مادر پسر بود سيمين پسر اون واقعا يعني.. بود مسببش

 ؟ نزد ازش حرفي هيچوقت چرا پس

 کرد؟ پنهانش ازم و داشتمو برادري بود ممکن مگه

 کش بدون چرخيدم بسمتش داد فشار سامان دوباره دستمو وقتي کردم خيس لبهامو وگنگ گيج

 گفت ماليم و کرد بسته و باز چشماشو تلخيم برزخ چه تو فهميد صورتم بهت از

 کن باورش-

 ؟ بهم نگفت درموردش هيچي اون وقتي باشه سيمين پسر ميتونه چطوري-

 يغما پول و رسم و اسم به مارو داشتيم اهميت سوزني سر براش اگر بگه ميتونست چطور-

 /فروخــــت ميفهمي فروخت مرتيکه اون به زندگيشو اون.. نميفروخت

 يدهکش رنج قيافه وقتي اما دادم فشار هم رو لبامو شن پاره بود نزديک خشم زور از گردنش رگاي

 .. غم و تنگي دل زور از نترکم نشد چشمام جلوي اومد آخرش سالهاي
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 خودم ديدم رنجاشو من کني قضاوت تاز يکه مادرم درمورد نداري حق تو شو خفه.. شــــو خفه-

 ...مادرم... داد زجرش چقدر ديدم خودم بودم کنارش

 جز رفت بين از سوزي آتش اون تو اونم که داشت دختر يه فقط سيمين نکن مادرم مادرم اينقدر-

 يغما دختر شومي خيانت اون حاصل تو اينکه

 نميذارم ميفهميد بايد آرش سمتش بردم يورش و شدم کنده جا از برد هجوم بصورتم خون

 زاده حروم بچه يه يعني بده ربط شرف بي مرتيکه اون به منو تا کنه باز دهنشو

 بلق گفت مرده پدرت گفت بهم هميشه خودش سيمينم دختر من کثافت نده ربط من به رو يغما-

 .نيســــتم.. نيستم شرف بي مرتيکه اون زاده حروم من... مرده پدرم قصر اين به اومدن از

 بود من از تر تند او آتش گرفت تقالم ميون هامو شونه

 ياهس دوره ديگه ولي نيفتي چشمش از تا نگفته بهت بازياش کثافت پوشوندن براي زن اون-

 تا بياد تا بزن زنگ بهت بگه دروغ نميتونه پسرش روي جلوي ديگه االن شد تموم کارياش

 .بگيرم ازش زندگيمو انتقام تا موندم سرپا سياهش گذشته از هنوز من بدم نشونش

 تميبس نفسمو راه م گلو تو انداخته چنگ بغض نبود دروغ انتقام موج اينهمه و آرش... شدم شل

 که هايياشک و لرزيد چونم. بشه توز کيينه جوون اين حاليه مادرم مظلوميت تا ميريختم اشک بايد

 کرد باروني چشمامو زودي اين به نبود سهمم

 بود؟ مادرت واقعا سيمين-

 ادريم نبود لياقتش مرد برام فروخت مرتيکه اون به هاشو پچه و شوهر زندگيشو که وقتي اون از-

 شوخوشگذروني قصرو اون نيست حاظر هنوزم ميدونم. بوديم خونش و گوشت از که مايي براي کنه

 .کشيد نفر سه زندگي به آتشي چه کنه قبول حتي و کنه رها

 ديگه هک ساله چند نميدوني وقتي ازشي گرفتن انتقام منتظر سالها اين همه ميکني ادعا چطور تو-

 ريبهغ مشت يه ميون دخترشو منو که داد جون لعنتي اسايشگاه اون گوشه زجري چه با که نيست

 .. کنه تحميل بهم زجراشو بقيه يغما تا کرد رها تنها و تک جهنم اون تو

 موند حرکت بي ثانيه چند براي و خشکيد بارونيم چشماي رو چشماش مردمک... شد مات

 افتادن پايين هاش شونه طرف دو از و شدن شل دستاش..
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 ...کرد پر اشک از اي هاله چشماشو و فروريخت که ديدم انزاجار تموم با

 . ميگذرونه خوش داره لعنتي قصر اون تو هنوز اون ميگي دروغ...سيمين-

 شوصورت.. جديدو اتفاقاي کنه باور کيينه اونهمه ميون بايد که آرشي حال و حالم بود سخت چقدر

 شبودن برادر به واقعا خواست دلم چرا لحظه اون نميدونم و چشمامو رو کشيدم دستامو نميديدم

 سته دنيا اين تو خونم و گوشت و پوست و رگ از يکي اينکه به بشه گرم پشتم تا کنه اعتراف

 چشمه ميون و گرفتم بازوهاشو دوطرف...سمتش شدن کشيده دستام.. رفتم جلو قدم يک...

 ...چشماش تو زدم زل تنهاييم همه با اشکام جوشان

 ؟ سيميني پسر واقعا تو..تو-

 تو هزد حلقه اشکاي اين حداقل ميگفت دروغ اما نداره دل گفت کشته احساساتشو گفت.. بود مرد

 گذشته بهش تلخ چقدر نميدونم بود کشيده چيا نميدونم ميکرد ثابت خالفشو صاف چشماي اين

 اشک قطره اين...سوخت براش دلم خورد سر چشمش گوشه از اشک قطره يک وقتي ولي بود

 تلخي ميون بود شده داده صيقل

 اس تازه برام داغش هنوز نيازکه برادر محبي سيمين پسر فروتن عماد پسر بودم پسرش اره-

 ايدب... نيافتاده کار از قلبم تا انداختم چنگ... نياز حتي فروتن عماد اسم.. شد کنده جا از قلبم

 ام زنده هنوز ميکردم ثابت آرش به تا...مياستادم

 ناباروي و باور از بودم پر.. کنم مهار نميتونستم اشکامو اما دادم قورت هقم هق

 زجراي از بعد ولي نبود زندگيش مرد عماد گفت مرد بودي کوچک خيلي وقتي پدرت گفت سيمين-

 چشماش تو حسرتو هميشه.. رفت و نديد نيازشو گفت گرفت پس حرفشو داد بهش يغما که

 مادره نيسيمي پسر ميگي تو...تو االن ولي داره کم چي يه بازم داراييش تموم با ميفهميدم ميديدم

 برادرمي؟ تو واقعا يعني من

 سامانم شد خالي اشک از چشماش کاسه و گرفت قاب دستاش با صورتمو آرش وقتي ديگه

 بود گنگ و گيج من مثل اونم... بود ديدني چشماش ناباور موج چقدر پيوست بهمون

 ؟ ميتوني چطوري تو...تو مرد سوزي آتش اون تو نيازم ولي-
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 وخيم حالم روز به روز چرا اس شده نابود هام ريه چرا ميکردم گاليه يا ميپرسيدم ازش وقت هر -

 منم مقصر ميگفت و ميکرد نفرين خودشو ميشه تر

 رسيد آسيب هات ريه به و گرفت آتيش خونمون که بود نشده تموم دوسالت هنوز ميگفت

 خدا کرد پر اتاقو مردنوش هق هق صداي و آغوششو تو کشيدم که بود نشده تموم حرفم هنوز

 همه تنگ دلش من قده اونم ميدونه خدا.. بود من مال دنيا تنومندش بازوهاي ميون ميدونه

 من... بوديم نداشتن و داشتن از پر آرش منو لحظه اون چقدر... بود بود داده دست از که چيزهايي

 . هست نميدونستم حتي که کنم باور برادريو وجود ميتونستم چطور

 روغد چي همه که شکرت خدايا بود انتقامم انگيزه تنها معصومت چشماي ساال اين تموم نياز آخ-

 نيـــاز.. نياز.. بود

 شردميف بخودش تنمو وقتي.. ميزد صداش احساس و اشک اونهمه با آرش وقتي بود قشنگ...نياز

 ناباوريه از پر دلتنگيه از پر حسرته از پر ميفهميدمش

 حسهاي اون تموم ميون.. بشه نرم دلش سنگ از کمي آرش تا کردم تحمل اما شد سخت نفسم

 تشنه اينهمه که کرد محروم برادري بودن از منو که گرفت مادرم از دلم چرا نميدونم تلخ و خوب

 .بود من داشتن

 قلبم کني بس ميشه آرش-

 ستتون چطور نميدونم ترسوندش دارم کش نفساي صداي برداشت تنم دور از که بازوهاشو حلقه

 دادم دست از جونمو سوزي آتش اون تو که شم دوساله خواهر همون من باورکنه زودي اين به

 دميدي که حاال اما بود من دادن دست از خورده نيش قلبش همه از بيشتر اينکه خاطر واسه شايد

 تو زد زل اشکبارش چشماي اون با صندلي روي نشوندم.. بود کرده باورم وجود تموم با ام زنده

 از نبود تلخ و عبوس جوون اون ديگه بود شده عوض درجه هشتاد و صد ش قيافه صورتم

 ..ميباريد دلتنگي و محبت چشماش

 قدرچ انتقام واسه ميداد انگيزه بهم تلخيام همه از بيشتر تو دادن دست از زجر سالها اين تموم-

 ازمون هم رو تو حتي زن اون... زن اون ولي ببينم صورتتو ديگه بار يه رفتنت از قبل کردم آرزو

 نه؟ نياز نميکني بازي باهام که تو.. گرفت
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 ليو نميدونم نميزد حرف کام تا الم و بود ايستاده ساکت سرمون باالي سينه به دست سامان

 ديدنش مات من و لبهاش روي نشوند محوي لبخند خورد بهم که نگاهش غمگينه تو کردم حس

 .. شدم

 مرتيکه اون دختر من ميدونستي که تو يادته اومدمو مادرم همراه من که وقتا اون بگو بهش تو-

 نکشه؟ زجر اينهمه تا نگفتي بهش چرا نيستم

 من نيميک پيدا گرايش بسمتش کمتر اختيار بي که هست سرد و دار تو اونقدر خان آرش ماشاهلل-

  بيارم رو يغما دختر بايد گفت بهم وقتي قبل ماه چند سرشه تو چي ميدونستم کجا از

 ميارمت خودم گفتم تويي منظورش فهميدم وقتي نداشت اي بچه اصال يغما چون کردم تعجب

 . برسه بهت خودم جز کسي دست نميخواستم

 ستهنش مبل لبه که آرش بسمت نگام اخيتار بي که بود دار معني اونقدر کالمش لحن... کردم داغ

 نپرسم اومد ذهنم گوشه که سوالي نشد.. انداخت باال هاشو شونه و چرخيد بود

 چرا؟-

 افتاد راه در بسمت و لبشو گوشه کشيد دستشو

 باش تنها برادرت با فعال ميفهمي کم کم چراشو-

 ودب گرفته خيلي سامان مثل اونم بنظرم چرخيدم ارش بسمت گيج رفت و بهم زد درو وقتي..رفت

 نميرسيد من حال بدي به کدومشون هيچ حال شک بدون..

 شنيدي؟ اسمتو خودش زبون از يعني نيازي؟ تو که گفت خودش سيمين-

 راچ آرش چرا... دارم برادري اصال نشنيدم زبونش از يکبارم حتي منکه مثل نکني باور داري حق-

 ؟ دارم تو مثل برادري بفهمم بايد االن چرا ؟ نگفت بهم

 باورم هنميتون زودي اين به انتقام هجم اون با ميدونستم ميزد شعله ترديد چشماش ته.. کرد نگام

 بست وچشماشو مبلو عقب به داد تيکه سرشو کنه

 کردن؟ دفنش همينجا-
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 زهر کامش به اذيتاش و آزار و زبونا نيش با يغما آخر ساالي قصرو اون تو زندگي شيريني تموم-

 رو يگهد يکي باره زن مرتيکه اون وقتي گرفت غمباد ميشنيدم شو گريه خفه صداي شب هر... کرد

 تنگف زدم دري هر به سال دو.. بيمارستان تو کرد بستريش مريضيش بهانه به و خونه تو آورد

 يشمريض ميگفت بشم نزديک بهش نذاشت ولي کشيدم خاري و خفت کردم التماسش کجاست

 هنمج اون تو تنهايي کشيدم چي آرش نميدوني...پيشش نيارم آوينو کرده اصرار خودش خطرناکه

 ولي ميدادم جون يغما دختر و زن زبوناي زخم و دوري غصه از اول روزاي همون نبود نيما اگر شايد

 سال کي از بعد وقتي کنه پيدا مادرمو تونست که بود همون آخرشم کرد تموم درحقم مردنيگو نيما

 بود؟ کجا ميدوني ديدمش

 دق تيلعن آسايشگاه اون گوشه تنها و تک مادرم دير خيلي آرش رسيدم دير...اسايشگاه يه گوشه

 باورت بود کرده المالقاتش ممنوع سگ اون ديدمش بار يک فقط رسيدم وقتي داد جون و کرد

 . دنبو ديگه بعد هفته ديدم بار يه فقط مادرمو... گرفت ازش بودمم دخترش که مني حتي ميشه

 کم...نميدونم بودم چشيده تنهايي...نميدونم بودم داغون... نميدونم بود دلتنگي سر از هقم هق

 هر...نميدونم کنم تيکه بهش ازش بعد بتونم حداقل تا دارم برادري نگفت که مادري از بودم توقع

 ..شدن خالي و ميخواست اشک دلم بود چي

 ..ميرسيد دادم به بايد که اي مردونه هاي شونه وشايد

 من هق هق ميون هم خودشو گرفته دل تا چسبوند اش سينه به سرمو و خزيد جلوتر وقفه بي آرش

 .. کنه خالي

 .ميسوزوني قلبمو اشکارو اين نريز عزيزم-

 .نمجه اون تو نميکشيدم تنهايي اينهمه دارم تو مثل برادري ميگفت بهم اگر ازش گرفته دلم-

 .نوکرتم دارم عمر تا بخوره تکون دلت تو آب بعد به اين از نميذارم نيست مهم ديگه-

 نداشت شدن ذوب قصد دلم تو عظيم کوه اين مگه نميشدم خالي من چرا.. امروز بود روزي عجب

 دادم يکهت مردونش هاي شونه وبه عقبو کشيدم سرمو.. ميکردم تحمل سنگينيشو بود قرار کي تا

 .بود نامساعد جسميم حال..

 .گيجم هنوزم من...اولش از کن تعريف برام-
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 و دب شرايط اون تو نميتونست پروازم بلند سيمين و بود بيکار معتاد يه پدرمون عماد روزا اون-

 تر آب کرش روز به روز بينشون ميفهميدم ولي نبود زياد سنم اينکه با کنه زندگي فکسني خونه

 ره با که اي عقده بچه يه بودم شده بود گذاشته بدي تاثير روم وبحثاشون جرح و دعوا.. ميشه

 مرتيکه ونا کله سرو تا.. ميجويدم ناخنمو پوست ميشستم گوشه يه و بهمو ميريختم مگوشون بگو

 دشوخو زهر آخرشم و بود سيمين خواه خاطر بابا از قبل معلوم قرار از شد وا زندگيمون تو شرف بي

 هب کوبيد چادرشو در دم همون از داشت بدي حال يه برگشت خريد از وقتي روز اون سيمين ريخت

 سيدر که خورد زدو به کار تا بودم دعواشون شاهد مدت تموم کرد باز بابا با ناسازگاريو سر و زمينو

 گرفتن آتيش طعمه شد کجا از بود مهيا بابا جلوي که آتيش از پر لعنتي منقل اون نميدونم

  کرد چپش و سمتشو رفت خودخواهيش تموم با سيمين که زندگيمون

 آتيش تو زندگيتو خونه اين رو تو امروز ميگفت که هست گوشم تو فريادش صداي هنوزم

 هستم که بشم ايني از تر بيچاره نميذارم ديگه ولي ميسوزنم

 که وت گريه صداي بغلش به زد منو و سمتمو برد يورش بابا سوزان معرکه شد خونه لحظه چن قده

 وندمکش نذاشت بابا بذارمت اتيش اونهمه ميون تنها نميخواستم شد شروع تقالهام نشد بلند

 اباب.. شبمه هر کابوس ور شعله خونه اون هنوزم نياز نميشه باورت.. برگشت خودش باز و بيرون

 ولوتکوچ صورت.. آمبوالنس و نشاني اتش زدن زنگ ها همسايه بيرون کشوند رو تو و سيمينو که

 منسمي اومد که آبموالنس بود روز همون ذهنم تو صورتت از که تصويري آخرين سياه و بود کبود

 آوراگي و سوخته خونه يه با گذاشت مارو و رفت.. بره باهاشون بابام حتي نذاشت و گرفتو رو تو

 زشا مردي تو گفت دروغ به وقتي سيمين برم نذاشت ديگه بابا کشيدم سختي خيلي بعدش..

 بعد سال دچن که بابا شد بزرگتر و بزرگ و کيينه شد کم کم غمت بود سالت دو فقط تو.. متنفرشدم

 يغما مينه با فهميدم وقتي سيمين از ردي دنبال افتادم و شدم تنها علنا کرد کوپ سنگ خونه کنج

 منميشين آروم نگيرم ازشون رو بابا رو تو سوختمونو زندگي انتقام تا خوردم قسم کرده ازدواج

 .داد پس خودخواهياشو تقاص و نکرد رحم بهش ثروتم و پول.. مکافاته دار دنيا اينکه از غافل.

 رو دربسته اتاق اين تو کشيدن نفس تاب..نداشتم شنيدن تاب.. بود کرخت تنم تموم

 کنم اورب نميتونستم ميداد عذابم آسايشگاه اون گوشه مادرم قيافه.. نشدم خفه تا ميرفتم بايد

 ... گرفت دستمو و خورد اي يکه شدم بلند که آرش زدن حرف ميون..خودخواهياشو

 بشنوي؟ بقيشو نميخواهي-
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 .ديگه بسه ميشم خفه دارم-

 خرابن؟ هات ريه اوضاع-

 فاکتورم از بيشتر تاحاالم کردم چال خاک زير هامو ريه مردم گفتن بهت که روزي همون از من-

 . بستم دل مصنوعي نفساي اين به بيخودي

 داد فشار هم روي لبهاشو و غمگينم صورت به عميق نگاه يه از بعد کرد رها دستمو

 .کرد بد خيلي زن اون درحقمون کرد بد-

 کشيده تنهايي اينقدر بود کوتاه دنيا از دستش که مادري از بشه صاف دلش نميذاشت کيينه هنوزم

 به بل نشد بود تنگ خلقم خودمم که وقت اين تو.. باشه گذشته حرف و نصيحت از کارش که بود

 با تا ازش گذشتم.. ديدم چشماش تو حسرتو خودم که زني از حمايت براي حتي کنم باز حرف

 و سکوت فقط حاظر حال در. کنه خلوت خودش با بدم فرصت اونم به تنهاييم الک به خزيدن

 .بود تا دو ما درد چاره تنهايي

.......................... 

 حتي... هکي نميدونستم اصال که شوهري بود معوج و کج خط تا چند فقط شناسنامم تو سامان اسم

 من؟ چرا بپرسم ازش بود نشده وقت هنوز

 کرد کور و سوت خونه اين اسير و بيرون آورد جهنم اون از منو که شد چي

 نهميز صدا اوينا چرا ميپرسيدم مادرم از ميخورد نياز واسم اولو صفحه به چشمم وقتي هميشه

 رچقد.. زديم صدات آوين همه بعدا ولي گذاشت روت پدرت که بود اسمي نياز ميگفت و ميخنديد

 از بعد شدم گير پا و دست.. دروغ اونهمه از شدن رد بود سخت چقدر.. کردم باورش خوشخياالنه

 تو کردهن باورم اونم ميدونستم ولي برادرم بود شده آرش...شکننده و بود تلخ که حقيقتي شنيدن

 .. ترديد از پر و بود غريب نگاهش طرز هنوزم که ديدمش فقط يکبار روز چند اين

 رايب باشم باغ تو يک ساعت راس بود گفته زن اون... بيرون زدم اتاق از و برداشتم شناسناممو

 بايد امروز بودن آورده بحسابم آدم که بود بار اولين مدت اينهمه از بعد که بود دار خنده.. نهار

 .نبودم اسير منکه ميکردم يکسره باهاشون تکليفمو
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 اختمشن زد پا اول پله همون رو ديدنم با که زنيو قيافه ها پله تو شدم رد اول طبقه از زن سر پشت

 اين با دبو غيظ از پر رنگش هفت قيافه کشيد بيرون سامان اتاق از منو ترفند با که بود روز اون زن

 اريدميخ تنش حسابي او اينکه مثل اما نداشتم رو ديگه کاترين يه حوصله اصال داغون روز و حال

 لبهاش رو زشت نيشخند از شد چندشم گرفت جلومو بهش نرسيده باهام کردن کل کل براي

 . جوجه افتادي راه نيومده اومد خوشم نه.. خان آرش به کردي وصله خودتو شنيدم-

 هگند از من ميدونست اگر خنديدم حماقتش به دلم تو فقط نزدم پوزخندم حتي ندادم جوابشو

 . ميکشيد سرم از دست نزدم دم و خوردمو نيش تراشم

 با تشودس باشم رديفم هم تا باال اومد رو پله يک و شد سرخ صورتش خورد که تفاوتيم بي سد به

 داد تاب کاسه تو چشماشو و سينم تو کوبيد انزاجار

 رتب زمين رو از طوري يه من کفش تو بکني پا شيرينيات خود اين با بخواي خانم جوجه ببين-

 . بکش خط سامانو بر و دور.. نفهمي خودتم که ميدارم

 کل کل شوهرمم خواه خاطر با بايد حتي که من بودم بيچاره چقدر.. هه...بود من شوهر دردش پس

 . کنم

 اشک گرفتم حال بود وحشتناک شدم رد کنارش از خاموش لبهاي همون با کرد بد حالشو پوزخندم

 يزندگ به بودم ميل بي شديدا ميداشت برم زمين روي واز ميکردو حقم در يکي لطفو اين زودتر

 .مصنوعي نفساي واين

 ..اينطرف از-

 ارب اولين چرخيديم ساختمون کنار باغ بسمت برميداشت قدم همراهم که زني دست راهنمايي به

 ... بودنش درخت بي نبود مهم برام اي زره و ميديدم بيرونو محيط بود

 ترکم خان سامان وبره دور نفعتونه به ميمونه روش بزنه حرفي يه خطرناکيه آدم خانم بهنوش-

 .. بشين آفتابي

 پرسيدم و چرخيدم بسمتش بود جدي کامال لحنش که بنظر خوردم جا

 خواشه؟ خاطر-
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 بعد هک هستين نفري اولين شما نميکنه اعتنا بهش اصال خان سامان ولي داره عالقه آقا به شديدا-

 .. خوابيدين آقا اتاق تو شب اون از

 ؟ بوده هم کسي با من جز سامان مگه شب؟ اون از بعد-

 ... دلرزي حرفاش شنيدن از پشتم کرد باز دهنشو وقتي و کردم حس بود سفيه اندز عاقل نگاهش

 هگرفت حالش که وقتاي معلوم ريسشون هم خان سامان ميباره بدکاره زن خونه اين ديوار درو از-

 تو بار چند طفق نميکنه بارگي زن باشم گفته البته ميکنه بغل يه طلب ديگه مرداي تموم مثل باشه

 ات رفت و کردو استفاده فرصت از که بود کسي اولين بهنوش کرديم حاظر براش يکيو مستي

 شمبهنو موند پيشش صبح تا که بودي دومي نفر شما شب اون از بعد.. بذاره اختيارش در خودش

 ... جهنم زندگيتونو که شه دشمن باهاتون نذارين اتيشيه همين از

 خفه گفتم ميزد دم بودن هرزه از لودگي با که زني به و روشونو گذاشتم دستامو ميزد زنگ گوشام

 کوبيدمي ميريزه بدکاره زن خونه اين ديوار و در از تکرار با دستشوو بود گرفته چماق يه يکي... شو

 بودن؟ شوم خونه اين چيه رئيس.. آرش.. سامان... سرم تو

 بود؟ کجا اينجا

 . اونجاست نهار ميز ميرم ديگه من.. باش داشته جونتو هواي جون دختر بود گفتن ما از-

 به ايدب حاال نبود بس يغما قصر... زندگي اين گير دامن شر از ميشم نابود دارم برس دادم به خدايا

 ؟ بسوزم برادرم و شوهر کثيف زندگي اتيش

 با الاص... ندارم رو بدکاره مشت يه تو زندگي تحمل من نکبت اينهمه از کن خالصم بگيرو جونمو

 ؟ بکشم بيرون نجس يه بغل تو از شوهرمو فردا پس فردا روحيه کدوم

 قبلم از تر تنها ديگه االن بيچاره منه.. بودي کاش.. محتاجتم چقدر نيما اخ

 . کرده هواتو دلم چقدر

 شما؟ حال.. عزيز عموي دختري به به-

 زدم مات قيافه به که نگاهش عمو دختر زد صدام که بود بهرام چرخيدم چپ بسمت گنگ و گيج

 هام شونه دور انداخت دستشو و خنده زير زد خورد
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 امانس دست ميذاشتم عمرا بشي شدم گم عموي دختر همون قراره ميدونستم اگر ميخورم قسم-

 .مياوردم درت چنگالش تو از بخوره بهت

 تيح.. پروين مثل کاترين مثل يغما مثل.. بود زشت مکارش قيافه.. سوخت هام شونه...کردم داغ

 ..بهنوش.. زن اين

 ..صورتشون به زدن شيک نقاب که زندگيم جديد آدماي ميون ميشم خاکستر دارم کجايي نيما

 هب ميذاشتم نبايد بود کرده ثابت بهم خيانت اون با خودشو بهرام انزاجار با کشيدم هامو شونه

 بده بال پرو پوچش افکار

 .هرزه کثافت نشو نزديک بهم ديگه-

 ميمردم وسط همين کاش روحي فشار زور از ميلرزيد بدنم تموم نيستادم شد سرخ...خورد جا

 ..زندگي برام بود شده سخت

 کرد وز زو گوشم کنار زنگي ماري مثل.. حد اين تا نه اما اس پيله ميدونستم افتاد راه سرم پشت    

 ..ميز به رسيديم تا

 مرتيکه اون حروم نميذارم.. زيادي سرشم از سامان واسه گرفتت چشمم اول روز همون از-    

 رد جنازت رو از حاظره.. عموت دختر بهنوش که ميشناسيش.. منه خواهره لياقتش بشي خشن

 از هم بکشي خط که دورشو برسونه آسيب بهت نميذارم منم..نشي نزديک سامان به تو ولي بشه

 .. ميخوام خاطرتو بدجور آوين... برات ميذارم جونمو خودم هم شدي خالص بهنوش شر

 خدا.. بود شوم خواهرش مثل ميداد شرارت بوي حرفاش... بود اومده بند نفسم... دستام ميلرزيد    

 يدکش اخماشو بهرام منو ديدن با بود سامانم.. شدم زنده مردمو بار هزار ميز به رسيدم تا ميدونه

 شد بلند ميز پشت از و همو تو

 . ميخورد بهم شيکشون هاي قيافه ديدن از حالم    

 . بشين بيا اومدي دير اينقدر چرا-    

 وصندلي نداشت وزنمو تحمل پاهام ديگه شدم آرشم نگاهاي متوجه.. کوچولو نفره چهار ميز يه    

 پرسيد مشکوک آرش نشستم همينکه و عقبو کشيدم

 کردن؟ يخ دستات چرا خوبي نياز... پريده رنگت چرا-    
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 تو زد زل و شد خم کشيدم بيرون آرش دستاي زير از که دستمو بود ايستاده هنوز سامان    

 ... صورتم

 ؟ افتاده اتفاقي-    

 و باال گيرمب سرمو نميتونستم حتي ميفشرد مشتش تو قلبمو و بود زده چنبره گلوم دور سمي مار    

 ظهلح براي.. زد زنگ گوشم تو دوباره صداش روبروم نشست که بهرام... کنم نگاه صورتشون تو

 از ازبوي شيکشون نقاب وجود با که کردن پر هيبت بد گرگ تا سه طرفمو سه کردم حس اي

 نبردن انسانيت

 بودم جاش منم داره حقم البته...شُکه تو رکاب در پا اينهمه کردن پيدا ذوق از هنوز عمو دختر-    

 .ميگرفتم قيافه ذوق زور از

 .بهرام دهنتو ببند-    

 وشونه شاخ هنوزم شده راحت آرش شوم نقشه از خيالت که حاال خان سامان چرا ديگه شما-    

 هان؟ باشه خواب چي همه ميترسي نکنه ميکشي

 بهرام به زهرماري نگاه درحاليکه و ميز پشت نشست خشم از پر کوپال و يال با سامان    

 کشيد ميگو خوراک کمي و جلوم کشيد منو بشقاب مينداخت

 کن شروع...تري سنگين ببندي دهنتو..يابو نميا بهت شيريني خود-    

 ميزنه حرف کنيزش با داره انگار کن شروع گفت طوري يه.. زور اينهمه از گرفت بغضم    

 و مفشرد هم رو لبهامو.. نترکيده بغضم تا ميرفتم زودتر بايد بود مشتم تو هنوز شناسنامم..

 آرش جلوي گرفتم و کردم باز اولشو وصفحه باال آوردم شناسناممو

 . بشه باورت تا ببين... فروتنم نياز-    

 از شناسنامم و اولو صفحه رو چرخوند صورتم روي از نگاهشو لرزونم صداي از خورد اي يکه    

 ساله دو خواهر همون شد باورش وقتي شدن باز ابروهاش گره ديدم خودم چشم به.. گرفت دستم

 ... نميخواستمش ديگه چون نشد جمع دلم تو ذوقي کوچکترين اما شم

 ..نگفتي دروغ ميدونستم-    
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 به نگر بازم و ديد پناهم و پشت بشه ديگه وضع يه تو ميشد که برادري براي نبود جالب پوزخندم

 بود دهش نوشته روش سامان اسم که اي صفحه اينبار و کشيدمو دستش تو از شناسنامرو شد رنگ

 گذاشتم سامان جلوي و کردمو باز

 شناسناممه؟ تو اسمت ديدي وقته خيلي حتما توام-

 ميزني ربط بي حرفاي چرا آوين چيه-

 نهمشو که آدم اينهمه ميون گرفتم غمباد.. بود بيچارگي سره از صدام لرزش...شد مشت دستم

 هرچي داشت باريدن ميل رقم بد چشمام.. کنن حروم زندگيمو تا بودن داده هم دست به دست

 .نريزم اشک تا کردم کنترل خودمو و زبونمو سر ريختم داشتم جراعت

 چهي خودم اما آرش خواهر هم توام زن هم ميگه شناسنامه اين ميبيني برادرم؟ نياز يا تو؟ آوين-

 از هک اسمتو...نميخواين منو شمام ندارين باورم شمام... برادرمو نه رو تو نه.. نميخوام کدومشونو

 برادري شناسنامم تو

 ثانيه دچن تو سامان برزخيه قيافه.. سمتم بردن جهش گرگ تا دو عينه جفتشون بزنم حرف نذاشت

 حرفم وسط پريد... نبود باور قابل برام اصال

 هان؟ چيه حرفا اين تو؟ چته هست معلوم-

 .. ميزني نفس نفس چرا ريخته بهم اعصابتو کي ببين منو نياز-

 اون... پوستشون لمس به بود کرده پيدا حساسيت جور بد زدم کنار صورتم رو از انزجار با دستشو

 يغماي اون از تر کثيف حتي..اس آلوده.. کثيفه پوستشون پس.. ان خونه اين رئيس بود گفته زن

 ..چيز همه بي

 لجن بوي خونه اين بکشم نفس اينجا نميتونم من.. من..برم بذارين... نميخوام ازتون هيچي من-

 . ميده

 تگيهبرافروخ از اينو بود شده تلخ اوقاتش سامان هم سمت برگشت کالفگي و تعجب با نگاهشون

 .. باريدمي خشم شراره چشماش از.. جلو کشيد تنشو و عقبو داد هل بشقابشو ميفهميدم صورتش

 .بري ميخواي که کرده اذييت کسي اينجا مگه چته؟ بگو من به فقط-
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 دهز پا و دست لجن تو اونقدر اينا اما ميزدن زبون نيش فقط کاترين و يغما.. داشت حدي صبرم

 تممينشس اگر و بودمو زده عصيان بشينم نشد.. ميشدن رد جنازمم رو از ميرسيد پاش که بودن

 وندلش هرکاري نميتونن کنم حالي بهشون تا شدم گستاخ و کردم مهار اشکامو... ميشدم خفه

 بگيرم ازشون شکستنمو قدرت تا شدم بلند..جيوون يه مثل اونم بکنن باهام خواست

 و در از که کنم زندگي اي خونه تو نميتونم من.. خونه هرزه اين به داشت شرف جهنم اون-

 .. يدهم لجن بوي تنشون که کنم زندگي مرداي کنار نميتونم من.. ميريزه بدکاره مرد و زن ديوارش

 ابت بي که ميشنيدم قلبمو وحشتزده صداي.. هم رو دادم فشار چشمامو ميز رو کوبيد مشتشو

 ... بود شدن خاموش

 . آوين شو خفه-

 عينه ننميتوني شماها ولي بست دهنمو رسيد راه از کسي هر لعنتي جهنم اون تو بسمه... نميتونم-

 ارهبدک يه بغل تو مستيشو که شوهري از حالم بردار روم از اسمتو.. کنين رفتار باهام حيوون يه

 . ميخوره بهم ميکنه تموم

 جنس نبود مهم اي زره ولي اونا جلوي برميخورد ترسناکش هيبت به.. کردن ورم گردنش رگاي

 بي و خودخواه اونقدر نداشت ازش کمي دست آرشم برزخيه قيافه... ميشناختن خوب خودشونو

 بزنم حرف نميذاشتن که بودن رحم

 ... فشرد چنگالش ميون بازومو کنارو زد صندليشو

 آرومت نا که کلت تو کرده رو حرفا اين احمقي کدوم بگو بهم فقط آوين دار نگه شوهرتو حرمت-

 .بشکنم گردنشو چشمات جلو تا بگو کرده

 لومگ بغض بود خارج توانم حيطه از زرالت اينهمه ديدن تحمل.. بيرون کشيدم مشتش تو از بازومو

 نريختم اشک ولي دادم قورتش بود شده خار

 ..اشکه نميخوره بدردم که سالحي تنها بود کرده ثابت بهم تجربه

 يفهميدنم بايد اونا کشيدم رخشون به خرابشونو ذات جسورانه و سمتشون گرفتم نشونه انگشتمو

 نيستم لجنزار تو زندگي آدم من
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 يبرادر. ميده لجن بوي کنه ديواريش چهار اسير و زنش جون به بيفته حيوون عين که شوهري-

 آدم مشت يه ميون لجنزار اين تو شماها خواهرشو کنه باور نميتونه دلشه تو کيينه خرخره تا که

 جنزارل تو نميتونم.. نميخوام.. ناموستونم االن که مني به حتي ندارين رحم.. شدين سنگ فاسد

...  نهخو کثافت اين تو اسيري به داره شرف يغما زبوناي زخم و نيش زير جهنم اون تو مردن بمونم

 سمتوا سامان باشين مهربون آدم عين باهام نميتونين اس بدکاره مشت يه رياست کارتون شماها

 . برم ميخوام من شه کم زندگيت سر از شرم تا بردار

 اثيريت کريحشون ذات تو اصال شايدم بود سيلي يه مثل حرفام شايد... فلک باد به بستمشون

 اموشخ..زدم حرفامو.. نيستم ابله اينقدرام ميکردم حاليشون بايد بود من شدن خالي مهم نداشت

 و روح به کاريو ضربه آخرين سامان صداي که بيافتم راه اومدم.. شد خفه بهرامم حتي..شدن

 روبروم زندگي و خودمو از شدم اميد نا چقدر.. کرد وارد زخميم و ناتوان جسم

 اونجا يا حاال هست شوهرت که ميکني زندگي جاي و شوهرتم شناسنامته تو اسمم وقتي تا-

 .بهشت يا باشه لجنزار

........................................ 

 . نشد بگذرم ش تنبيه خير از تا زدم دري هر به...باهام نيومد راه

 بشم سنگ شدم مجبور بست روم به بسمتشو برگشت راهاي تموم و شد گستاخ

 . کنم دفن دلم تو عالقشو و عشق تموم و بشم تلخ کرد مجبورم

 تموم رهبدکا يه بغل تو مستيشو که کنم زندگي شوهري با نميتونم گفت ايستادو روم تو وقتي

 کرد خراب سرم رو رو دنيا ميکنه

 دستي دو جونمو تا کنه تر لب بودم منتظر که مني از.. گرفت ازم عاشقيمو دادن نشون فرصت

 . کنم تقديمش

 تو که شومي هاي نقشه شر از شده برادرش آرش که حاال ميکردم فکر که بود خيال خوش چه

 .. شدم خالص داشت سرش

 بود ومش خطش به خط که نوشتي پيشوني و منو با لعنت.. برادرشو نه ميخواست منو نه آوين حاال

 . هست و
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 که مشديد کنه مقاومت حتي يا کردم اشتباه بگه تا کنه التماس تا برنگشت.. افتادن هاش شونه

 قدراون... خطه ته دختر اين فهميدم بعدا اما نکردم حس گيشو شکننده لحظه اون شايد.. شد خورد

 .توانشه حيطه از خارج برادرش و شوهر زورگويي تحمل که کشيده زجر

 وفر لب حتي که اونقدر شد تر منزوي روز به روز و اتاقشو کنج خزيد..ساعت اون از باهام نزد حرف

 بلند نيما کنار شده خراب اون تو که زماني شادابي ديگه صورتش. غذا از هم و حرف از هم بست

 نانچ نگذشته يکهفته نديدم ازش خاليم و خشک لبخند يه حتي ديگه نداشت ميخنديدو بلند

 . فلک به بست رو همه نيازش شدن داغون شدت از آرش که شد افسرده

 .بکن غلتي يه المسب ميره دستم از داره-

 به حتي کردن اصرار و سرش باالي نشستن شد روزم و شب تموم يکهفته...ناتوان و بودم کالفه

 .. اشک قطره يه از دريغ ولي شدم متوسل زورم

 نميتونست شايدم بياد بيرون نميخواست و بود رفته فرو افسردگي الک تو رقم بد

 .نميخواد خودش.. نميخواد ميفهمي شده افسرده... بکنم غلتي چه ميگي-

 و داشت دوست خواهرشو.. ميفهميدم بدش حال از اينو بود آشفته زد کنارم در جلوي از

 ينا که اشکي از شد پر چشماش کاسه شد که اتاق وارد.. بده دستش از ديگه يکبار نميخواست

 .بودم ريخته عشقم براي اتاقم تاريکي تو خيلي روزا

 دش جمع خودش تو جنيني مثل آرش ديدن با.. بود غمبار فروغش بي چشماي و پريده رنگ صورت

 ..زد کنار صورتش روي از دستشو و

 واستينميخ مگه..بريم پاشو برم قربونت پاشو.. سال چندين نبود بس.. نده عذابم خدا رو تو نياز-

 شي خوب هبد قول تو.. پيشمونه من مثل اونم ببين سامانو.. ميريم هممون ميريم باشه اينجا از بري

 پاشو. باشي داغون اينقدر تو نميذارم ولي ميکشم آتيش به آدماش تموم با رو خونه اين من

 .. عزيزم

 ميون سرشو و زد چنگ موهاشو... ميکشيد عذاب چقدر نميدونم بود بد حالش چقدر نميدونم

 گوشتالودش لباي.. ميکرد تکرار آرش منو التماساي از بعد روزا اغلب که کاري.. گرفت دستاش

 .گرسنگي زور از بود برداشته ترک

 .آغوشش محتاج و ام خسته چقدر ميفهميد کاش...جلوش زدم زانو
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 وجل کشيد تنشو ميرفت دست از روز به روز چشماش جلوي جوونش خواهر نداشت بر دست آرش

 تلخ که مردونش اشکاي از... کنه ول سرشو تا کرد مجبورش و گرفت آوينو صورت طرف دو و

 ...گرفت دلم صورتش رو گرفت باريدن

 حرف آرش مرگ نياز.. بزنم کاريامو کثافت تموم قيد ميخورم قسم جونت به...نياز ميخورم قسم-

 جون به ميکني آب زره زره داري خودتو چرا ميخواهي چي بزن حرف.. گرفتم غمباد باهام بزن

 .مميکن التماست بزن حرف فقط...باشه کن بس اومده سر صبرم رسيده اينجام به ديگه خودت

 ترک لبهاي وقتي چرخيد و چرخيد آرش صورت تو بودن دلم و جون که اش خسته چشماي مردمک

 مدت هاينهم از بعد نميشد باورم لرزيد اومد زبونش به که اسمي شنيدن از پشتم کرد باز خوردشو

 .بخواد ما از بيشتر اونو هنوزم

 .نيما پيش ببر منو..نيما-

 اين تو که بود کرده چگار.. بود گرم دکتر اون به دلش هنوزم زنم...سوخت تنم همه... کردم داغ

 دل تو قبا ال يه اون و بودمو کجا دلبستگي اينهمه با احمق منه.. داشت احتياج بهش خفگي همه

 يمان به دارم بهش که عشقي قده آوينم شايد اينکه فکر از کرد منفجر مغزمو خون. کجا من عشق

 .باشه داشته عالقه

 شد پاره گردنم رگ... صورتش کنار ديوار تو کوبيدم خشمم تموم با مشتمو نزنم عصيان بشه نشد

 غيرت از

 .هــــآن محتاجيشي که قبا ال يه اون داره چي-

 لواب چشماش تو دلخوري موج کرد نگام و برگشت وقتي گرفت آب رنگ چشماش تيله... ترسيد

 ردکا... خزيد خودش کنج تو ديوار کنار زمين روي و گرفتو دستاش ميون سرشو دوباره... ميکرد

 .بهم توپيد آوين سر باالي نميومد در آرش خون ميزدي

 هنکن ورم غيرتت رگ. گذاشتي اگه زد حرف کلوم دو هفته يه ه بعد..خر کله ميخواستي همينو-

 اهاازم و سمتشو ميره که حقش در کرده مردونگي ما از بيشتر اونقدر حتما نيما زنت واسه احمق

 . کرديم نااميدش خودمون از حد اين تا که برسرمون خاک...فراريه

 اون پاي هديگ بار يه ميتوني بازيا بچه اين با نکن خيال آوين توام با.. نميره کتم به حرفا اين من-

 .گوشات جفت تو بکن ميفهمي نميذارم من اينجا بکشي دکترو جوجه
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 ممکن ميفهميدم خرمم خوده.. بيرون کشوندم اتاق تو از زور به کنم درست بلوا نذاشت آرش

 با ميرفتن کتم تو که بودم اعصباني آوين دست از بقدري ولي کنه خطا پا از دست بتونه نيما نيست

 . داشتن باهم صنمي چه نبود معلوم که زنم پيش بيارم مرديو خودم دستاي

 اينکه تا کنه راضيم نتونست ولي شد متوسل زور به..کرد تهديد.. کرد اصرار آرش.. نرفتم بار زير

 آورد رو نيما اطالعم بدون آرش و شد غرق علنا افسردگي موج تو آوين

.... 

 شبيه صورتش آن يه.. ديد اتاق گوشه شرايط اون تو آوينو وقتي بيرون زد حدقه از چشماش

 زد خشکش ثانيه چند يه... شد ايا سکته

 !!!...آوين-

 و تپوس مشت يه ازش که آويني کنار و رفت نبود توانش در که پاهاي با وقتي نبود کردني باور

 حالش شد داغ خونم بغلش تو کشيدش و گرفت هاشو شونه وقتي نشست بود مونده استخون

 بود پيدا کامال صداش از بغض بوي نبود گفتني

 نيما منم... خدا رو تو اوين ببين منو ؟ خودت با کردي چکار... کن باز چشماتو... آوين-

 نيما صورت به چشمش همينکه و کرد باز رمقشو بي چشماي آوين کرد معجزه آورد که اسمشو

 يه که دختري... شد حسوديم شانس خوش دکتر اين به رقم بد که برد پناه بهش طوري يه افتاد

 ناهپ کسي آغوش به حاال دارم نگه زنده قلبم تو زندگيم لجنزار ميون عشقشو تا زدم دو سگ عمر

 که بردارم قدم اومدم شد مشت دستم. داشت دوستش چطوري و چقدر ميدونه خدا از که ميبرد

 .. بيرون بياد الک اون از آوين بذارم کرد خواهش چشماش با و گرفت مچمو آرش

 . بردارم نيما پناه حصار از چشم نميتونستم و بود شده تنگ دنيام لحظه اون ميدونه خدا

 ؟ بودي کجا..نيما-

 کالم دو تا ميکشيد نفس خسدار ميون در يکي.. نبودن شمرده نفساش.. بود ضعيف صداش

 بود شاکي اونم از بود کرده پر نيما يقه مشتشو ميکرد تموم حرفشو

 بود شاکي مخلوقاتش تمام با دنيا از بود کشيده تنهايي بسکه آوينم
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 قهدقي سه از بيشتر ولي داشت دوست آوينو چقدر نميدونم صورتش و موها روي کشيد دستشو

 بود شده کبود صورتش و بود کفري سمتمون برگردوند روشو وقتي بياره دووم نتونست

 تيداش هواشو اينطوري دستت سپردم آوينو و کردمو اعتماد بهت احمق من داشتنت؟ دوست اينه-

 .هــــآن دادم تحويلت که دختري اون اينه..

 .. کرد مخفي نيما آغوش تو سرشو و خزيد جلوتر بچه يه عين ترسوند آوينو فريادش صداي

 .ميترسم.. اينجا من نيما نرو-

 پاشو افتادي روز و حال اين به چرا تو باش آروم.. نميرم برم قربونت باشه-

 ..باشم کنارشون نميخوام نيما ببر منو.. برم نميذارن-

 گذاشتم تنهات چرا احمق منه... ميبرمت عزيزم ميبرمت-

 تا نميکردم باور.. نزنه حرف کرد مجبورش نيما که بود دار کش نفساش و ميکرد خس خس بقدري

 نوم سرزنش شد زبونش لقلقه کنه خراب سرمون رو رو خونه بخواد که کنه اوت نگرانيش حد اين

 .. بيرون بره اتاق از تا گرفت دستاش رو و کرد بلند جاش از آوينو..آرش

 کجا؟ ببينم وايستا-

 الييب چه بودم نرسيده موقع به اگر ميدونه خدا وخيمه اوضاعش چقدر نميدونين نفهمين شماها-

 . ببينم کنار برو.. ميومد سرش

 ندگيموز همه داره ببينم نميتونستم شدم راهش سد نبود دارش جلو کسيم رفت در کوره از حسابي

 . ميبره خودش با

 ميکنم مهيا براش چيو همه خودم نشو مادر از تر مهربون دايه-

 جور دب نبود دستاش رو آوين اگر ندارم حتم اعصبانيت زور از بشن پاره بود نزديک گردنش رگاي

 ميخورد خونشو خون... ميشد گالويز باهام

 برو... نميکشوندي روز و حال اين به تنتو پاره که بود حاليت عشق اگر تو بعد برا باشه تو حساب-

 .نرفته دستمون از تا کنار

 ميکنم حاظر همينجا بخواي چي هر بيرون بذاري آوين با پاتو اينجا از نميذارم-
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 .ببرش بذار بده حالش نميبني سامان نکن لج-

 اب اوينو و کنارمو زد نيما بگيرم آوينو رفتن جلوي نذاشت رسيده راه از برادرتازه دخالت بازم

 .بزنم پا آوين قدمي چند تو باز تا برد خودش

..... 

 نيما-

 دلم جون-

 شدم خسته بمونم نميذاشتي کاش-

 ولکپس بدون تنس ديگه تلخ روز چند اون از بعد کمک اکسيژنو فشار وکمي داد تاب چشماشو

 ناتفاقشو به غريب سرم باالي کرد جمع مجربو دکتراي همه نيما.. بود شده ممکن غير اکسيژن

 و انسام قيافه.. بشه جراحي عمل بايد و قلبيه نارسايي علتش من ريوي بيماري داشتن عقيده

 اشتمند بيمارستانو تحمل. وخيمه حد اين تا قلبم و خودمو حال نميشد باورشون بود ديدني آرش

 پريس لعنتي تخت اون رو روزمو شبو نميخواست دلم نکردن مقاومتي اصرارم مقابل در کدوم هيچ

 باشه اکج نميکرد فرقي برام واقعا که ديگه غريب خونه يه لجنزار اون نه اما خونه برگشتيم..کنم

 قيهب بودنش و بود نيما مهم. بذارن کنار کاراشونو نميتونن اونا آرش حرفاي برخالف ميدونستم

 نداشتن ارزشي

 .بخور قرصتو پاشو توام با-

 هنوزم.. بود شده عوض کلي ريش ته اين با زدم نيما صورت به اي خسته لبخند و نشستم جام تو

 داشتم دوستش وقفه بي

 .نميگيره گذاشتنمو تنها اون جاي کني پرستاري ازم هرچقدرم-

 شه بسته دهنم خود به خود تا دندونام بين داد جا قرصو و آورد صورتمو نزديک آبو ليوان

 .بري نميذاشتم ولي ميشکستم پاتو قلم درمياد آب از زرد تو مرتيکه اين ميدونستم اگه-

 . کردي ترکم بودم اونجا هنوز که روزايي همون تو..نگو دروغ-

 ... انداخت بهم دلخوري نگاه و همو تو کشيد صورتشو
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 صميمتوت تو وقتي بکنم ميتونستم چکار ولي ازت بودن دور و نديدنت بود سختم چقدر نميدوني-

 نظرت از شد جمع خاطرم ديگه وقتي عقد از قبل روز. داشت دوستت سامان و بودي گرفته

 ... ردنام اون ولي بخوره تکون دلت تو آب نذاره باشه مواظبت گرفتم قول وازش رفتمو برنميگردي

 اهر سامان با که طوفاني اون از بعد دوباره نميخواستم بود شده سرخ صورتش.. گرفتم دستشو

 دمنميخور بدردش ديگه که حاال دلم حرف گفتن بود سخت چقدر... ميشد اعصباني دوباره انداخت

 . نداشت اي فايده حسرت ديگه ولي.نه يا داره دوستم من قده اونم ميدونستم کاش..

 نستمنميدو بود احمقانه بهونه يه سامان به گفتن بله کنم فرار جهنم اون از ميخواستم فقط من-

 . کرده حاظر واسم لجنزار يه سامان

 حتاطم اونقدر ميشناختمش شد پشيمون اما حرف براي زد لب بار چند.. طوالني و عميق.. کرد نگام

 .. موهاش تو زد چنگ نزنه موقع بي حرفيو هر که زدناش حرف تو هست

 نداري؟ دوستش-

 نميدونم-

 ..بينتون.. شوهرته االن نشد حرف نميدونم-

 نکهاي با و گرفتو ازم روشو... فهميدمش براش بود سخت گفتنش حرفي يه فشرد هم رو لبهاشو

 پرسيد سوالشو روشه فشار بود معلوم

 تونهن ميزد دم ازش که داشتني دوست همه اون با سامان ميدونم.. افتاده اتفاقايي بينتون حتما-

 نه؟ نگذشت... بگذره ازت

 شدم رنگ به رنگ چرا نميدونم باهاش رفاقت و نزديکي اينهمه با ؟ چرا نميدونم...کردم داغ

 اون همه مجبورم ومن بود خاص حس يه از پر چرخيد بسمتم نگاهش وقتي چرا نميدونم..

 .بُکشم احساسو

 خودش و خودمو دل بخاطر چکيد اشکمم چرا نميدونم زدنم لب همراه زيرو به انداختم سرمو

 کشيد رخم به رقم بد داشتنشو دوست.. عياره تمام وحشي يه سامان-

 و شد خورد نبود حس يه ديگه اين... ديدم خودم چشم به... ام چکيده اشک همراه.. ريخت فرو

 روبروم ديوار تو کوبيد ليوانو و برخاست آشفته بشينه نتونست
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 ...نامرد-

 نذاشت طرفم دويد و چرخيد عقب بع وحشتزده شد بلند که خسم خس صداي شد سخت نفسم

 ... مبکش دراز کرد مجبورم و دهنمو جلوي گذاشت نفسو کمک بشه کشدار بينمون سخت جو ديگه

 ردخت اشکارو اين نريز.. بخاطرت چيو همه کنار ميذاره و داره دوست ميشه درست.. ميشه درست-

 ...نريز

 و ودب بزرگ مرد اين چقدر.. کنم گريه صبورش قلب همراه نذاشت و چشمامو روي کشيد دستاشو

 .صبور

 نيما؟-

 . بکش نفس نگو هيچي-

 تاز توقعي هيچ ديگه بيرون برسه که پام اينجا از ببر منو خدا رو تو ندارم دوستش من نيما-

 .کنم تحملش نميتونم.. ندارم

 و ورتموص تو کرد نگاه ثانيه چند کنه کنترل خودشو ميخواست و بود آشفته عقب کشيد دستاشو

 . بکشم دراز تا کرد مجبورم

 جمعه خاطرم من بيا راه دلش با تو.. ميخواي ازم محال چيز يه ميدوني خودتم شوهرته اون-

 .ميکنه خوشبختت

 ... ميسنجيد بقيه ميل با چيو همه بازم چون رفتم در کوره از

 قصر از منو کردم التماس بهت روزم اون يادته ؟ خودمون کي پس اگر و اما همش.. بقيه همش-

 اين گها نمونده ازم هيچي ديگه ميبني.. روزات اون صبر نتيجه منم االن کن صبر گفتي ببر يغما

 .ندارم نفسامم اختيار حتي نباشه لعنتي

 همون چشم به کنم زندگي کسي با ميتونم چطوري من.. ميزني حرف فقط خودخواهي توام

 نباشي امتو اگر ديگه اينبار نميخوامش.. ميزنن دست هرزگي هر به دستش زير که ميبينه حيووناي

 ميکنم خالص شرش از زندگيمو خودم

 .نميخـــوام دلسوز من زندگيت دنبال برو پاشو... کنارم داري چکار ديگه تو اصال
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 ؟ شده چي-

 يداپ اش کله سرو صداي کوچکترين با يا بود اينجا يا که بود در پشت جاش نميدونم بود آرش

 .. رفت بهم اي غره چشم و دهنمو جلوي گذاشت دستگاهو کالفه نيما ميشد

 . شه بزرگ ميخواد کي موندم واقعا من.. سرش به زده عقلت بي خواهر-

 دارمن دوست اون از کمتر منم کنم برادري برات ميتونم نيما قده منم.. ريختي بهم چرا آوين چيه-

 .بزن حرف باهام بگو

 لب تنشس.. گزيد لبشو و شد سرخ رسوند برادري تا نقششو آرش وقتي بود نيما صورت رو نگام

 ... گرفت دستاش ميون دستمو و تختم

 ميريزي؟ بهم يهو چرا اصال ؟ ميخواهي چي ميگي برام باشه نيمام شدي اروم وقتي-

 داده مبه که قوالي تموم با ببينم تا بسنجم آرشم ميخواست دلم اما بود نشده تر منظم نفسم

 تادهايس سرمون باالي که نيما به اصال و عقب کشيدم دهنم جلوي از نفسو کمک... پشتمه چقدر

 .نکردم نگام بود

 .کن خالص سامان شر از منو-

 سمتم برگشت دوباره... کرد نگاه نيما به برگشت و شد رنگ به رنگ

 چرا؟-

 . کنم تحملش نميتونم ندارم دوستش-

 که بودم دنبالت من که زماني اون حتي.بکشه دست ازت محاله ميذاره برات جونشم اون ولي-

 پافشاريش و ازچشما زمان همون از ميارمش خودم گفت بشيم نزديک بهت نذاشت بيارمت

 ماهيک از بعد نميتوني تو. بشه نزديک بهت عهدي نميذاره که ميخواد اونقدر خاطرتو ميفهميدم

 .بدي فرصت بهش بايد بياي کنار باهاش زودي اين به کنارش زندگي

 من مداد الکي فرصتاي و گذشتمو خودم زندگي از ديگران بخاطر بسکه شدم خسته... نميتونم-

 گاه هتيک يه من بگذره خودخواهياش سره از نميتونه سامانم بيام کنار زندگيم مرد با نميتونم

 همين يکيش کرده صف به که خواهي خاطر اونهمه با اونم.حمله به آماده حيوون يه نه ميخوام
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 مش خالص بذار شده طاق تحملم ديگه آرش بخدا بره پايين گلومون از خوش آب نميذاره بهنوش

 .مزخرفم زندگي اين از

 لز بهم غمگينش چشماي با که مرديو جاي هيچکس حال به تا ولي بود برادرم..محکم کرد بغلم

 . نميگرفت و بود نگرفته بود زده

 ...ازش دور بشم حروم نميذاشت کاش

 اب بايد ولي پشتتم جوره همه من.. نميکشه دست ازت ولي ميدونم خوداخواهه... لجبازه سامان-

 . کني خرابش شتابزده تصميم يه با نبايد زندگيتونه راست و رک بزني حرف خودش

 تا بزنم دلمو حرف تا چرخوندم زبون چرا نميدونم بود قفل چشماش تو آرش بغل تو از نگام

 هديگ ميدونم ولي باشم باهاش آرزومه خورده دست منه بفهمه تا ببينم توصورتش تاثيرشو

 کردم بغض...محاله

 آرش-

 دلم جون-

 ميدي بهم قولي يه-

 .بخواه جون تو-

 کنه دونگيمر نيست بلد که بدم مردي به دلمو نميتونم يعني نميخوامش من بخواد منو اگر سامانم-

 قول بهم بخورم حسرت روزشو و شب دوباره که نميکنم عمري داغون قلب اين با ميدونم آرش

 ميخوام خودت و باشمو خودم فقط که جايي يه منوببري شم جدا ازش کرد قبول سامان اگه بده

 .نميخوره هيچکي بدرد ديگه بودنم مرده و زنده چون باشم کنارت عمرمو بقيه

 اونقدر فهميدم شد خالي چشمام به رو که مهربونش چشماي کاسه...ميدونم بود باهام دلش

 ودلش و شدم سخت ولي کنه تموم درحقم فداکاريو ته عمرش هميشه مثل بخواد که داره دوستم

 تباه عمرشو هبقي وابستگي اين نذاره تا زندگيش دنبالش بره تا نگيره اشتباه تصميم تا شکستم

 با شوزندگي که بودم دختري ديگه نه بمونه براش که داشتم قلبي نه نميخوردم ش بدرد من... کنه

 .نکنه شروع خورده دست زن يه

 ...مرد مهربونِ اين از کندم دل تا کندم جون چقدر سوزوند دلمو شکستنش موج چقدر



                 
 

 

 انجمن کاربر س.مژگان | جهنم از فرار رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

264 

 

................................ 

 يخورمنم بدردت کاره نيمه قلب اين با گفت..نميخوامت گفت و کرد نگاه چشمام تو...نميخواستم

 کردم عقد زن آوين.. شد دار جريحه غرورم دوباره شايد گرفتم خون خفه دوباره چرا نميدونم..

 از بچگيش از گفت و گفت و کردم سکوت... بشم سدش تا نشدم غرورم حريف من و نميخواستمو

 قدرچ اينکه از نيما مردونگياي از زنش و يغما زدناي نيش تموم کناره جهنم اون تو شدنش بزرگ

 کاش.بياره دووم زندگيشو بتونه تا گذشت آوين بخاطر خودش از بقيه جلوي چقدر و کرد حمايتش

 روزي همون از نداشتم رو نيما جربزه من ولي مياستادم پشتش شير مثل و ميموندمو کنارش منم

 و گذاشتم آوينمو.. ازش خوردم زخم و خورد بر غرورم به صورتم تو زد بدونمو راهي سره يغما که

 ..ميبرمش خودم با و برميگردمو روز يه اينکه اميد به گذاشتم تنهاش گرگ اونهمه ميون

 رد نکردمو کاراي تموم نيما ولي تنهايياشو گرفتم نديده من نموندم من بود باهاش شايد حق

 .کرد تموم حقش

 مردي نذاشت وهمين نشدم غرورم و خودخواهي حريف من ميبينم خودم به برميگردم که حاال

 .کنم پيدا راه آوين روح و قلب به که باشم

 .مبود نزده حماقتامو قيده هنوزم من و ميداد عشقمو مرگ بوي که حرفاي شنيدن بود سخت چقدر

 ديشب بزنم فرياد عشقمو و کنم باز روش به نکردم جراعت که اي پنجره پشت زدم پا بازم

 از دراينق گفت تنگش نفساي بخاطر خرابش قلب بخاطر بزنم قيدشو کرد التماسم زد حرفاشو

 زما فقط گفت بره جراحي تيغ زير کردن زندگي بيشتر روز چند براي نخواد که شده زده زندگي

 غذاب کنه سر تنهايي آرش با گوشه يه نمونشو عمره بقيه حداقل تا داري دوستم اگر بکش دست

 که ارمکن زندگي يکماه اين بود گذشته سخت بهش چقدر نميدونم.. نکردم باز لب از لب و کشيدم

 . شه جدا ازم ولي بکشه تنهايي بود حاظر

 بدم ختب به و ميسوختم آتيشش تو.. اکسيژن کپسول همون با درخت زير صندلي روي بود روبروم

 اين متمو ميفهميد بايد او. نزدم بهش حرفامو نيست سهمم که حاال نبايد چرا ميفرستادم لعنت

 هلحظ اين ولي بود شده له غرورم...ميفهميد بايد. لجنزار اين تو کردم زندگي عشقش به سالها

 . ميفهميد دلمو رو تلنبار حرفاي حداقل تا ميذاشتم کنارش بايد خودم بخاطر حداقل آخر

 کنم کوچک خودمو نميذاشت غرورم هنوزم بهش رسيدن تا باغ تو رفتم و کندمو دل پنجره از

 باختم لعنتي غرور همين به آوينمو که من به لعنت..
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 بي دقيقه چن.. نشد اومدنم متوجه و بود چشماش جلوي باغ به نگاهش ايستادم سرش باالي

 ميتونستم چطور من..سپردم گوش نفساش دار خس صداي به و ايستادم ساکت و صامت حرف

 بزنم؟ قيدشو

 ردخو اي يکه ديدنم از زدم زانو پاهاش جلوي وقتي زدم دور صندليشو و پامو زير گذاشتم غرورمو

 بودم کرده عادت روزا اين خيسش چشماي به ديگه..

 ...بود شده ذوب تنهاييش تو دختر اين

 ..آوين-

 لعنتيم غرور از بودم خسته... زندگي از بود دلزده... کرد نگام

 الشوح... شده تلنبار دلم رو عمره يه که حرفايي به بدي گوش بهم تا اومدم بمون بگم تا نيومدم-

 داري؟

 ..لبهاش کنج نشست تلخي لبخند و کرد بسته و باز چشماشو

 آسياب تو بود شده له غرورش که ساماني شدم پا سرتا و چشماشو لرزون مردمک به زدم زل

 اش ساله چند و سي زندگي

 ارد خدشه زندگيمو تموم که بزنم حرف خاطراتي از احساس با نيستم بلد اگر نگير خورده بهم-

 نکردن رهاش که داشت بهرامو عموتو نبود تنها هنوزم ولي داد دست از شو خانواده آرش..کرد

 اميغم ميدونستم حتي که زماني اون از بگم چي من ؟ بود ساخته ازش چي زندگي داغ که ديدي..

 ولي کرد بزرگم. کنه بزرگش تا اورده راهيو سره بچه يه و کرده لطف بهم فقط نداره باهام نسبتي

 بچه وقتا اون نداشت هيچي که جووني حساس پيکره به زد زخم و کرد مال لگد غرورمو رقم بد

 و هاتومو بوي عاشق ميبستي عروسکي موهاتو که وقتايي همون از بودم کرده زندگي کنارت نبودم

 وت نپرسيدي نه ؟ کردم زندگي طبقه اون تو تنها و تک چرا بپرسي شد وقت هيچ.. شدم خودت

 زووم ههميش اتاقت پنجره به رو که تلسکوپي اون پشت از مشتاقمو چشماي حتي نديدي منو اصال

 تدوس آوين.. ببينمت اتاقم پنجره از تا خريدم جونم به ترسو و تنهايي سال چند...نديدي بود

 زتا شدم دور.. بشم دور قصر اون از فرستادم درس بهونه به و کرد خوردم يغما وقتي حتي داشتم

 زن اون ميبني اگر آوردم در خونه اين از سر ميبيني اگر.. شد بيشتر روز به روز قلبم تو عشقت ولي

 با حق.. ميداد عذابم خاليت جاي هميشه اينکه واسه ميکنه تموم هرزه زناي بغل تو مستيشو گفت
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 حال که آوردم بار قوي خودمو اونقدر ولي ام بدکاره مشت يه ريس و هستمو لجنزار تو من توئه

 کنم خوب هرزه يه اغوش يه بردن پناه با بدمو

 اونهمه با بهت بودي زنم که يکماه اين تو تا نشدم غرورم حريف..مغرورم..خودخواهم من آوين

 اوين.. امميخو خاطرتو چقدر کنم ثابت تا بدم برزو احساساتمو بتونم و بشم نزديک قلبم تو عشق

 مکنار اگر حتي شايد دارم باور خودمم.. شدم خارا سنگ سوخته احساساتم همه محيط اين تو من

 کني رشوفک که اونچيزي از بيشتر خيلي ولي کنم عاشقت نتونم باشم احساساتي نتونم باشي

 سختي و بودم تنها خودت قده بدوني تا بزنم بهت دلمو تو تلنبار حرفاي اومدم. دارم دوستت

 راراص اگر ببينم زجرتو نخوام که دارم دوست اونقدر. ميبيني روت جلو که مردي شدم تا کشيدم

 آوردنت بدست فرصت از تا نبودم مرد منکه نيست خوشي سر از ميدونم شي جدا ازم داري

 چون يذارمم احترام خواستت به نامرد يه مثل نميگذرم ازت نداشتم لياقتتو واقعا شايد کنم استفاده

 شناسنامت تو از اسممو ميدم فرصت بهت مدت يه براي فقط...ولي نبودي سهمم چون عاشقتم

 خوايمي يا داري گرايشي بهم ديدي اگر بکن وا سنگاتو خودت با باش تنها مدت يه...برو برميدارم

 مومت بهت نسبت وقت هيچ که اي عالقه تموم با ميمونم براهت چشم هميشه من برگرد برگردي

 .نميشه

 سال؟ اينهمه عقده از ميشم خالي بزنم بهش حرفامو اگر ميکردم خيال چرا

 بقل داشتن نگه قدرت ومن نبود سهمم اشکبارش چشماي اون و آوين... نشدم خالي ولي گفتم

 وچکشک قلب.. نياره دووم و دارمو نگهش ميترسيدم.. بدش حال از ميترسيدم. نداشتم قرارشو بي

 نداشت تحمل و بود شده سنگين

 معشق از تا کندم جون برو گفتم که لحظه اون ميدونه خدا خودش بخاطر ميگذشتم ازش بايد    

 .پاهاش زير ميريختم رو دنيا بود باهام دلش اگر که حيف.. گذشتم

 اکهدردن چقدر خودش بخاطر گذشتن ازش ميفهميد کاش..دلم رو بود خراب دنيا... بودم سنگين    

.. 

 نگهم و گرفت دستمو لرزونش اشکاي و نفساش خس خس اون با شدم بلند که پاش جلو از    

 ... داشت

 سامان؟-    
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 داخ....بار آخرين شايد و بود بار اولين اين..زد صدا داغون حال اون با اسممو وقتي لرزيد پشتم    

 ...دلم جون گفتم دلم ته از ميدونه

 دلم جون-    

 ؟ ميبخشي منو-    

 .لعنتي غرور از پر شدم دوباره اما کرد پر گلومو بغض    

 .ميريختم پات به رو دنيا تا ميدادي فرصت بهم کاش-    

 نياد بخواي تا ندارم وقت ديگه باختن رنگ وقته خيلي خوشيام.. نديدم زندگيم از هيچي من -    

 من از تربيش خيلي لياقتت تو نکن حروم لجن آدم مشت يه ميون زندگيتو سامان..بريزي پام به رو

 .اوناست تموم و

 رو يغما جاي ميشد خالصه عشقش تو زندگيم که کسي و برگشت ورق دوباره ببين... هه-    

 وزار اون بسازي زندگيتو دنيا کالج بهترين تو خوندن درس با تا بري بايد گفت يغمام.. گرفت

 که دمکر عشقي حروم زندگيمو ميبينم چون ميرم امروزم رفتم و زدمو کنارتو زندگي قيد بخاطرت

 بود اشتباه اولشم از

 به قتو هيچ چون نميشه همراه باهام قلبت کنم محبتت غرق من و بمونيو پيشم ابدم تا اگه تو    

 .نکردي فکرم اصال داشتنم دوست

 .اشتباه...رفتم اشتباه راهمو من    

 بوده تو دست تو دل اين خواب رگ))    

 بوده تو دست تو قلبم هاي ترک    

 کشوندي ابرا به لبخند يه با منو    

 نشوندي اتيش به اشکت قطره يه با    

 دلواپسيمو با نکردي مدارا    

 کسيمو بي غم گرفتي نديده    

 محاله تو بي که ارزوي اين با    
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 خياله يک فقط اروم خواب شب يه    

 شه هدر هميجور عشق اين حيفه چقدر    

 شه در به در بره تو و منو از يکي    

 ((خالي جاي همين با کنم سر بايد    

 همه بي همن و ميرفتو دستم از آوينم.. نداشتم حالشو ديدن طاقت و بود سنگين قلبم ميدونه خدا    

 ميريخت بهمش شک بدون و بود دلخوري اوج که رو حرفايي زدم نکردم حالشو مراعات حتي چيز

 صداي که بودم نشده دور ازش قدم چند هنوز..ميذاشت منفي تاثير نداشتش سالمتي رو و

 ..آرزد تلخي به گوشمو اهنگ لرزونش

 .سامان کن حاللم-

 تا ردمميک عاشقش پام به پا و ميموندمو کاش...رفتن اشتباه عمر يه از بگذرم تا گرفتم گوشامو

 .بگذرم ازش خودم دستاي با بخوام که روزيو نرسه

 تر پايين متر چند نبود جدا بوديم غرق توش ما که لجنزاري اون از خونه اين بود فهميده نميدونم

 تا ردمک خونه کثافت اين غرقابه خودمو منکه به لعنت ميکرد دهني کج بهم بدترکيبش ساختمون

 . رفت دستم از ام چکاره فهميد وقتي که بدم دست از دختريو

 آوردن براي گنده کله تا چند با زدن کله سرو از افتاد بدم حال و تلخ اوقات به که آرش چشم

 رفتم يکراست شد بغلي اتاق وارد دنبالم و کشيد دست بودن کرده پول پر جيبشونو جديد دختراي

 وينيآ از بشه خالي ذهنم ساعت چند فقط شايد تا مستي به بسپارم خودمو تا مشرب بطري سراغ

 .کرد داغم نقره رقم بد که

 زهرماريش طعم از کنم خفه خودمو تا دهنم دم گذاشتم بطريو و مبلو رو افتادم

 روحم به ميزد نيش و بود زهرمار آوين بدون دنيام بعد به اين از اصال

 داغوني؟ چرا-

 نگرانشم.. براش بذاري هواستو تموم که جايي يه ببرش.. ميشم جدا ازش صدا سرو بي فردا-

 .ميکردن عمل قلبشو ميذاشت کاش روزش و حال داغونه
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 نميگفت هيچي کاش. نشست مبل لبه و انداخت بهم مشکوکي نگاه

 گذشتي؟ ازش راحتي همين به دارمات؟ دوست بود همينقدر-

 و کفري.. شدن مال لگد براي نداشتم غروري ديگه که مني براي بارش سرزنش لحن بود زيادي

 کرد مجروح دستمو و شد نصف وسط از که جلوم زمين رو کوبيدم چنان بطريو داغون

 خوامنمي.. دنيا از شدم خسته گفت بموني اگر ميريزم پات به دنيارو گفتم بهش دارم دوستش-

 برا شوزندگي وقتي نميخوادم وقتي دارم نگهش جراعتي چه با چيز همه بي منه بگو تو... بمونم زنده

 خواهرت آرش...عمل براي برنميداره قدم از قدم حتي لج سر ميفته و ميکنه مار زهر خودش

 . بمونه زنده الاقل تا گذشتم ازش خودش بخاطر ميدونه خدا زندگيمه

 وچشماش و موهاشو تو کرد دستاشو جفت. آوين داغون قلب از ميترسيد اونم بود ريخته بهم اونم

 هم رو فشرد

 رنج ميدونم کنه عمل کردم مجبورش شايد بده فرصت بهش مدت يه... سامان مَردي خيلي-

 شايد ديدي چه رو خدا مجروحشه قلب همين ازت شدن جدا براي اصليش دليل اما اس کشيده

 . بسمتت برگشت

 بسمتم محاله آوين بذارم واهي اميداي تو عمرمو نميخوام ديگه رفتم اشتباه من.. آرش بسه-

 شم جدا ازش لجنزار اين تو نميخواد دلم بيا باهامون فردا.. برگرده

 .نشديم ساخته هم واسه اولم از ما

 يخودب حديث و حرف کلي با نکنه خرابتر خرابمو حال که بود رفيق اونقدر اجبار به داد تکون سرشو

 کرد اشاره دستم به و برخاست

 اوين گهمي راست مرگشونه چه شرفا بي اين ببينم برم.. بيارن باند برات ميگم شده زخم دستت-

 مبکش خط بازيامو کثافت اين دور بايد دورم ازش خودت قده منم شد حروم لجنزار تو زندگيمون

 راه دلش با و بگذرم بخاطرش بايد دنيا از داراييمه تنها ديگه االن نباشه هرچي.. کنه باورم شايد

 .بودنمون چرک ديگه بسه کنار بکش پاتو کن مجاب خودتو توام. بيام

 ومگل تو بغض لحظه اون شد خشک ميچکيد دستم از که سرخي خون رو نگام...افتادن هام شونه

 بود کننده خفه
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 شهبک بيرونم لجنزار اين از نميتونه اي انگيزه هيچ ديگه باختم عشقمو بودن چرک همين به-

  زندگي اين شه تموم زودتر شايد بشم غرق ميخوام

 دهش کوچيک دنيام شدم که تنها.. خواهرش بخاطر بکشه خط بودنشو دور کارش آخرين با تا رفت

 بود نگت خلقم.. اينجارو نميکردم تحمل منم شايد ميرفتم منم شايد.. متري چند اتاق همين تو بود

 و ردک پيچي باند دستمو و اومد يکي زدم زل زخميم دست به و نشستم. ميسوزوندم آوين حرفاي و

 .. بودم ميخکوب سرجام هنوز من

 بيار مشروب بطري به-

 اغد زره زره تا زدم پيک نداشتم زهرمارياشو سرکشيدن حال ديگه آورد برام وقتي و گفت چشمي

 آوين وقتي امروز.. آوردم بز...آوردم کم بشه باورم تا بيام بيرون عشقم فکر از زره زره تا بشم

 شدم داغون چقدر کن حاللم گفت

 ميدادم ازدستش روزي يه اگر ميمردم.. نبودنش از ترسيدم

 ودنب دور با حاظرم من کنه عمل ميکنم التماسش کشيدم دست ازش کردم راحت خيالشو که فردا

 ...نه نبودش اما بيام کنار ازش

 انچن يکي درو يهو که بود داغ داغ کلم ديگه تا زدم پيک و نشستمو حال همون تو تموم ساعت دو

 ميخورد تاب چشمام جلوي ها خدمه از يکي صورت تصوير... کرد باز شتاب با

 . آوين ساختمون سمت رفتن...خانم بهنوش آقا-

 ناو با آوين وقتي تا. بده خبر بهم شد نزديک ساختمون به بهنوشم سايه بودم سپرده بهش

 شدم لندب جام از و ميزو رو کوبيدم ليوانو. ميافتاد اتفاقي نبايد بود ساختمون اون تو بدش شرايط

... 

 کجاس؟ آرش-

 .نيما جوون اون با آقا باغن تو-

 کيي دوتا رو ها پله خورون تلو تلو.. بشم مست که بودم خورده اونقدر بود منگ کلم... کنار زدمش

 هزنيک. بود کننده خفه اوين نگراني ببينه خوش روز آوين نميذارم بود داده اخطار بهنوش کردم

 به ودب کرده پيدا جراعت بازم گرفتن غولتشن مشت يه طرفشو چهار سه ميدونست اينکه با هرزه
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 به تلعن..نخورم زمين تا ديوار به گرفتم دستمو بار صد نداشت کشش پاهام...بشه نزديک آوين

 اون ارکن آرش.. بود کرده استفاده فرصت از و مستم بود فهميده حتما.. بود چپه زندگيم همه منکه

 هب.. بود خالي صندليش نديدمش.. بود وسط آوينم پاي بازم شک بدون بودن حرف غرق دکتره

 گفته ميزد زنگ گوشم تو زنگي مار مثل صداش ميومد بر هرچي بهنوش از دادم سرعت هام قدم

 ... اتاقت تو برسه جنازشم نميذارم اما ميبردم نفسشو شده بود

 رشش از دنيا يه تا ميندازم جنازشو همونجا خودم بياره در آوينمو اشک قطره يه اگر ميخورم قسم

 . شن خالص

 ..کجاس اوين..آوين-

 روزگاره به چشمش وقتي شد کنده جاش از نيما از زودتر آرش چرخيد بسمتم جفتشون کله

 .. خورد داغونم

 ...چکا ديگه االن فردا گفتي ؟ داغه کلت سامان چيه-

 ردميک اسيرم دلشوره ميشدم تر نزديک ساختمون به چي هر دويدن به کردم شروع ديگه کالفه

 .. بود اوين حد از زيادي داشتن دوست فقط دليلش شايدم نميدونم

 تصور رو بندازه خط يه اگه ميندازم جنازشو.. سمتش بره نذار گفتم..ساختمون رفته بهنوش-

 ...اوينم

 يمان موند.. ميشناخت شرفشو بي عموي دختر من از بهتر خيلي شد راهي دنبالم و آشفت بر آرش

 شد چي اصال که خورده يکه

 آوين واسه داره خطري چه بهنوش ؟ شماها چتونه... ببينم کنين صبر-

 تا آرش بودم اومده در خوردن تلو تلو حال تو از ديگه شد ملحق جمعمون به و نشنيد جوابي

 لغت و مشت تا چهار با بود خوب حالم اگر کشيد سيم مخم رو و زد زر ريز يه ساختمون به رسيديم

 ..وحشتناک نيما دست از بودم شکار. ميبستم جفتشونو دهن

 رونبي زد حدقه از آرش چشماي... شد کنده بالم و دست از نفس..بود قفل...کشيدم درو دستگيره

 شد بلند فريادش و

 اينجاس؟ بهنوش مطمئني تو-
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 ...کن دعا فقط آرش باشه نياورده آوينم سر باليي کن دعا-

 دلهره با ترس با فرياد با زدم صداش..کرد برابر صد هامو دلشوره آوين صداي نيومدن و در سد

 بود کرده قفل درو بهنوش.. نميومد صدايي هيچ.. نداد جواب...

 نيست؟ پيشش کسي-

 اين کيه...بوده پيشم سامان گفت زدم بخش آرام بهش نبود خوب حالش داخل رفت االن همين-

 براش؟ داره خطري چه بهنوش

 ..اويـــــن... درو کن باز آوين اوين

 اقاياتف از وحشتزده... پريد کلم از بود مستي هرچي ديگه... نکرد افاقه نيما فرياداي صداي حتي

 بين که يوسد ميشکستمو بايد.. در تو کوبيدم تنمو و کنار زدمشون بزنه رقم بهنوش بود ممکن که

 بود آوين جون خودمو

 رشيو شکست که در..بود وحشتزده اونم شتافت کمکم به آرشم محکم و بود سنگين..بار چند

 ..دز خشکمون جلومون صحنه ديدن با نفر سه که بود نگذشته راهرو از پامون هنوز اما داخل برديم

 اشنفس شدن تموم از وحشت شدت از چشماش و بود گرفته گلوشو سالن وسط کبود کبود آوين

 آخرش نفساي خسدار صداي...ميزد بال و دست زندگي و مرگ بين و بود شده قرمز و گشاد چنان

 بار رقت فضاي تو بود مرگ ناقوس

 آرشو ادفري با و گرفت آوينو دستاي و کرد بغل سرشو سمتشو برد جهش نيما پاهام جفت شد قفل

 آوينو دستاي که آرش... من به لعنت و ميداد جون چشمام جلوي آوينم... کنه کمکش تا زد صدا

 در دقهح از چشماي با بود زده خشکم... انداخت طنين بلند جيغ يه مثل گوشم تو نيما صداي گرفت

 رفته

 .سامــــآن تــــوام با...لعنتي بيار تيزي-

 تيزي؟-

 ..احمق بجنب ميمره داره کوري مگه-

 .. ميداد جون چشمام جلوي اوينم..ميمره داره...ميمره داره
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 تيزشو هتيک يه و زمينو زدمش کي نفهميدم.. ديد ميزو روي گلدونه چشمم کي نفهميدم گرفتم برق

 به و اپيدوق دستم تو از گلدونو تيز تيکه نيما ديدم فقط نيما به رسوندمش کي نفهميدم برداشتم

 ...دار نگهش گفت آرش

 سنف به... شد باز نفسش بسته راه و جهيد بيرون سرخش خون اوينم گردن رو کشيد که تيغو

 چشماي گوشه از اشک قطره تا چند ديدم خودم چشم به و بست چشماشو نيما افتاد که نفس

 ..خورد سر وحشتزدش

 بکشه نفس تونست و جست مرگ از آوين تا شد تموم برامون دنيا ميدونه خدا

 بلندش جا از بره هدر ام دقيقه يک نذاشت نيما و هم رو افتادن چشماش کم کم کشيد که نفس

 بيمارستان به بود داشتنش نگه زنده براي وقت اينکه از قبل تا خروجي در بسمت دويد و کرد

 ...برسونش

 ميکرد کجي دهن روش آوينم خون قطره قطره که زميني رو موندم من و رفتن

 تمام به که کرد پيچم فتيله چنان مرگ با اوينم زدن بال و دست صحنه ديدن شک دقيقه چند تو

 . شدم تموم معنا

 ردهبرگ سالم و زنده که بود رفته آوين که بود عملي اتاق براه چشمام فردا شم جدا ازش نشد فردا

. 

 عمل آوينو سرعت اين به تا دوخت بهم زمانو و زمين که نيما همه از بدتر بنظرم و من.. آرش

 داشتنش دوست اندازه به چيز هيچ بود پيدا و زد بال بال چشمام جلو ساعت چهار و بيست..کنن

 کنه نگران يکيو اينحد تا نميتونست

 . بودم خونده آوينم چشماي از داشتنو دوست اين و داشت دوستش نيما

 . بيهوده و بود يکطرفه که رفتم عشقي دنبال اشتباهي من وسط اين

 ميزد ديگه يکي براي قلبش چون نميخورد بدردم بازم ميگشت برم آوين اگر

 بمونه زنده اگر خوردم قسم عمل اتاق در پشت همونجا نبودم زورکي عشق يه گدايي آدم منم

 نمونه حسرت و زجر تو ديگه عمرشو بقيه تا ميکنم رهاش

 .فالکت حاال تا بود بسش کنه زندگي داشت حق اونم
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 نديدمش محضر روز تا و صاحابمو بي دل رو گذاشتم دستمو.. اومد بهوش

 گرچه..بود بس برام کردن زندگي بيشتر سال چند براي داشت ديگه فرصت يه و بود زنده همينکه

 .. کنه اذيتش بود قرار هنوزم قلبش

 سمتم هب برگرده مدت يک از بعد و بياد در آب از اشتباه حدثام شايد اينکه اميد به کنار کشيدم پامو

 برويرو غريبه تا دو مثل مدتيکه تموم... کردم امضائ طالقو برگه زير محضرو رفتم خودم پاي با..

 خرممآ نگاه تا بخودم آوردم فشار چقدر...نکرد نگام بينمونه هرچي شه تموم تا بوديم نشسته هم

 .بکنمش زندگيم پابند زور به نداشتم حق.. نکنه اذيتش حداقل

 . اشتمد دوستش دليل بدون هنوزم.. ميداد عذابم بغضش... گرفت جلومو رفتنم از قبل شد که تموم

 .ازت ممنونم-

 کاش.. گذشتم ازش که ازم شد ممنون...بود کلمه دو همين عاشقيم سال چند جواب...همين

 ودنشب ممنون با کامم و بگذرومو ازش سختي شرايط همچين تو نبود قرار تا برنميگشتم هيچوقت

 .بشه تلخ ابد تا

 .. نميرفت دستم از اما بخوره خاک قلبم تو عشقش بودم گذاشته کاش

 ... گذشت ازم و ممنونمو گفت

 . نبودم بلد عاشقيو رسم من واقعا شايد

 نيما مثل تنهاياش با ميکردم مدارا بودم اگر نبودم

 نميکردم عقدش زور به بودم اگر نبودم عاشق

 کردم مارش زهر زندگيشو شب قشنگترين فجاحت اون با که نبودم عاشق

 رورغ مدت اين تموم چون بستم دهنشو و کردمو بلند لطيفش صورت رو دست که نبودم عاشق آره

 . گرفتم اشتباهي عشق با خودخواهيو و

 نبودم عاشق من. عاشقيو نبود بلد سنگم دل

 .ودب کرده عاشقش و بود عاشق شک بدون که کسي به کردم تقديمش و باختم غرورم به آوينو من
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 نچکيد اشکم قطره يه سرش پشت حتي.خالي خاليه و تنها جام سر موندم من رفت که اوين

 .بهش عشقمو باختم که غرورم به لعنت...

........................... 

 ...بود سپرده باد بدست موهاشو

 خرماييتم موهاي شيفته بودم نگفته

 هاتم خنده ديوونه بودم نگفته

 ميشم بچه باهات بازيات بچه همراه وقتي ميشم مست بودم نگفته

 دوست؟ باهم تنهام من گفتي که وقتي همون از آوين شدي دنيام بودم نگفته

 دختر؟ تو به گفتم من اصال چي

 شمردم؟ نفساتو و کشيدمو نفس کنارت که سالهاي اين تموم زدم بهت دلمو حرف کدوم

 باهات...نسوزونه تنها دلتو آدما زبوناي زخم نيش تا نخوري غصه تنهايي تا گاهت تيکه شدم فقط

 .باشم گاهت تيکه فقط تا نزدم دم و سوختم

 ... دارمت دوست نگفتن اما بوسيدنت و کردنتو بغل و خنديدنو کنارت بود وحشتناک... آوين آخ

 ..کشيدنش آغوش در براي بود طاقت بي ام ديوونه دل و بود گرفته دست به باد موهاشو

 . نکنه قبولم اينکه از ميترسيدم.. بهش بشم نزديک نبود سخت برام اينهمه امروز تا

 عادات درشت و ريز... ميکرد خطي خط ساحل هاي شن روي...افتادم راه بطرفش شمرده قدم قدم

 يه درگيره ذهنش االن ميفهميدم ام بسته چشم... بود حفظ از شيطنتهاشو و ها دغدغه و

 ..بريزه بهم افکارشو تا ميکنه خطي خط...جاييه

 برعکس نبودم خودمو رد کردن گم دنبال من و ميشد گم دريا موج صداي تو قلبم گرمب گرمب

 ميشد رو جلوش دلم دست زودتر ميخواست دلم

 مخود بسمت و گرفتم کمرش دور دستمو ميکرد نوازش صورتمو موهاش.. نشستم کنارش آروم

 ينهس به داد تيکه و بست چشماشو ميشناخت عطرمو بسته چشم اونم شک بدون کشوندمش

  بود انداخته راه غوغا درونش قلبي که ستبرم
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 اومدي؟-

 .ميام بودم گفته-

 . داشتم دوستش وار ديوونه... ميکرد زندگي از لبريز دنيامو لبهاش رو لبخند

 چسبوندمش خودم به بيشتر و کردم جمع صورتم تو از موهاشو آزادم دست با

 هيچوقت.. نميکرد فرار ازم و بودمو گاهش تيکه برگشت برو بي هنوزم

 ...دنيامه ميفهميد بايد کردم تر محکم تنش دور بازومو حلقه

 .برگردي زودي اين به نميکردم فکر-

 ميدونستي؟ چيزو يه-

 بود خنديدنام بهانه تنها دختر اين...شد قرار بي دلم و خنديد

 .ميدونستم-

 ...نميدوني کردي بيجا-

 يخم کرد طلسمم چشماش موج بازم.. بودم خندونش چشماي دلتنگ عجيب.. عقب کشيد سرشو

 باد هب موهاي و جلو بردم دستمو.. ميلرزيد دلم و دست ميخنديد وقتي.. شدم رنگيشون مردمکاي

 از ودلم راز ميخواست دلم چقدر کردم کمتر تنش عطر با فاصلمو و زدم چنگ مشتم تو سپردشو

 ميخوند چشمام

 بود چشماش خالصه دنيام.. زدن پلک بدون کردم نگاهش کمي يه

 ميدونستي؟-

 .بدونم تا بگين شما نميدونستم نخير دکتر؟ شدي نما خواب: خنديد

 هفاصل اين از عشقش به اعتراف بود سخت... ميکوبيد سينم به وار ديوونه قلبم..کردم مکث

 شد تر محکم موهاش رو مشتم..نزديک

 ...زدم زل چشماش تو و کردم جمع قدرتمو تموم بود بهم کامل کامل هواسش ديگه وقتي

 .ميخوام خاطرتو خيلي-
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 ازش شدن لبريز که ديدم شگفتيو و حيرت موج..خورد جا شايدم...نزد پلک...شد ميخ

 ماسيد خوشکلش لبهاي رو لبخند..چشماش

 .. شد داغ خونم و لبهاشو رو گذاشتم دستمو که بزنه حرف اومد خورده يکه و حيرون

 .ببند چشماتو فقط هبچينگو-

 نيما؟-

 ..باشه ببند چشماتو فقط نترس-

 عشقم کردن برمال براي شه تموم انتظارم که اومد روز يه بلخره.. بست چشماشو گنگ و گيج

 امروز... جونم از بيشتر ميخوامش نفهميد هيچوقت.. اشتباهي ولي دارم دوستش ميدونست..بهش

 بر ازم اين جز کاري و چطوريه داشتم دوست جنس کنم حاليش تا بود رسيده وقتش

 ور لبهامو ديوونم قلب تالطم ميون و جلو کشيدم تنمو و لبهاشو روي چرخيد چشمام...نميومد

 ومتم با هيجان از پر اما کوتاه بوسه يه.. ريختم کامش به عشقمو طعم و گذاشتمو داغش لبهاي

 ...درونيم عشق

 جلوي گرفت دستشو و عقبو کشيد سرشو و کرد باز چشماشو وحشتزده شدن داغ که لبهاش

 ...لبهاش

 نيما..ن..ن-

 زور به شده تا بودم اومده امروز بيخودي کشيدناي اغوش در تموم بود بس..انتظار بود بس

 پر يامودن و آغوشمو تو کشيدم تنشو اعتراضش به اعتنا بدون کنم تزريق خونش و رگ به عشقمو

 ...تنش عطر از کردم

 االغ هتوئ اما... شدي دنيام وقته خيلي کنم حاليت تا دويدم روز اين دنبال عمره يه...اوين روانيتم-

 دوست جنس کردن حالي براي اي ديگه راه عشقم ببخش.. داشتنامو دوست گرفتي اشتباهي

 .دنيا بيشتراز خيلي خيلي ميخوامت بفهمي بايد تو نبودم بلد داشتنم

 قتيو فقط نکرد اما عشقم کردن پنهون جرم به بزنه پسم داشت حقم کنه تعجب اگر داشت حقم

 وت زد زل ترديد با و عقبو گرفت سرشو داد گوش حرفام به آغوشم تو سکوت دقيقه چند از بعد

 ...چشمام
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 ..ميگي دروغ-

 ميخوامت؟ چقدر نفهميدي سال اينهمه تو يعني بگم؟ دروغ چيو آوين زندگيمي-

 سوخت؟ برام دلت نيما...اينطوري نه ولي داري دوستم ميفهميدم-

 موشکافي اتفاقاتو مخش اون با بود قرار که وقتاي ميشدم ملوسش صورت همين عاشق که آخ

 ..کشيدم لپشو و گرفت خندم...کنه

 چقدر بزنم داد دادي فرصت بهم مگه االغ توئه.. کردنات کشف همين ديوونه.. دختر ديوونتم-

 اينهمه شايد بپرسي خودت از نشد هيچوقت تنهاييات و دردا مرهم برات شدم فقط.. ميخوامت

 .قتهو خيلي اوين شدي زندگيم وقته خيلي تو هان؟ بخوامت اينطوري واقعا دارم دوست ميگم بهت

 ... دلخور و شد پر چشماش کاسه

 . جلو اومدي حاال و سوخت برام دلت ميدونم منکه دير؟ اينقدر چرا داشتي دوستم که تو-

 سيرشا وقته خيلي بشه باورش که اونقدر فشردمش بخودم و بغلم تو کشيدمش دوباره طاقت بي

 .شدم

 هميدمف وقته خيلي بشي همراه دلم با تا دادم فرصت بهت... آوين ببيني عشقمو نخواستي خودت-

 داري دوستم ميبينم وقته خيلي... کني زندگي بدونم نميتوني

 اوانشمت خواستي کمک من بجز ديگه يکي از به کردي اشتباه توام نگفتم زودتر که کردم اشتباه

 تا بگيرم ازت رو بله شده زورم به اومدم امروز قرمز خط يه گذشته رو ديگه االن...داديم دوتامون

 ...اوين ببين منو... بکنم نوکريتو عمر يه

 چشمکي چشماشو تو زدم زل ميدرخشيد داشتن دوست برق چشماش تو.. گرفتم قاب صورتش

 ...زدم

 شوهرت؟ بشم ميخواي-

 بياره دووم بدونم نميتونست من مثل اونم شک بدون کرد خيس صورتشو که اشکي با اما خنديد

 ..بوسيدمش شيطنت با...

 منو؟ ميخواي... خودمي ريش بيخ ام نگي-
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 من؟ ولي-

 و ميخود عشق عمرم آخر تا االن از بدوني دادم اولتيماتوم بهت فقط بياري اما وليو که نپرسيدم-

 ...گاهتم تيکه خودم فقط خودم

 رافاعت عشقش به اونم لرزونش صداي با و.. گردنم دور کرد حلقه دستاشو ريختناش اشک ميون

 ..بخشيد بهم يکجا اعتراف اين تو رو دنيا خدا.. کرد

 ...خيلي نيما دارم دوست خيلي-

 و ذوق همه با خودم دور و دستامو رو گرفتمش.. تنم و جون همه بشه بود قرار..بود عشقم

 بود قرار گذشته تموم و ميخنديد اوين و منو به زندگي امروز... چرخيدم و چرخيدم خوشحاليم

 .بشه دفن ها شن همين زير همينجا

 

 

 پايان
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