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 :خالصه

 ابلمه،  مردممی  کمه  شمهری ! اسمت  شموم  شمهر  جما ایمن  شموم  ممی  خیمره  شمهر  آسممان  به

 مممن، و باشممند پرسممتشممینان کردنممد قبممو  کممه مردمممی. دارنممد را همماگممر  صمم ت

 ...شهرم این شده رانده فرشته

. اسممت گرفتممه یمماد را کممردن ویممران فقمم  کممه جهممنم قلمم  از دختممری! دیگممر ابلیسممی

 بمما نممه بیممنم،نمممی آسممیبی مممن. همماقلمم  جممدایی بممرای افسممونگری شممینانم، دختممر مممن

 صمملی  بممه یمما کلیسمماها مقممد  آب بمما نممه دعانویسممان، پممو  دعممای و آیممه خوانممدن

 !روحم و قل  کشیدن

 !هستم تاریکی و پلیدی نسل از ایجاودانه من

 

 افسونگر؟-

 :گ تم و کردم لئون بار فحشی ب**  زیر

 خوای؟می چی-

 و چرخیممد  دورم. نکممردم تمموجهی  اممما داد، آزار رو گوشممم  شکریممه خنممده  صممدای

 :گ ت و گرفت قرار رومروبه

 .بانو وقتشه-

 :گ ت چندشی با لئون که کرد، خوش جا هایمب**  کنار پوزخندی

 !دلبریت حساب به ذارممی من که نزن پوزخند فرمت خوش لبای اون با-
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 :گ تم و شدم خیره بهش خشم با

 !نکردم طلسمت تا لئون گمشو چشمام جلوی از-

 :گ ت و آورد باال تسلیم حالت به رو دستاش

 .بگذره خوش بهت عزیزم، کردم غل  من-

 تممو روز یممه تمما تع ممنش بمموی لعنتممی. کممردم تممازه ن سممی مممن اون رفممتن از و شممد غیمم 

 !هست اتاقم

 !دخترم-

 :گ تم و کردم خم احترام به را سرم پدرم، دیدن با و برگشتم

 .حضورتان با دادید قرار عنایت مورد مرا بزر ، شینان آه-

 :گ ت و داد قرار امشانه روی رو دستش و اومد سمتم به

 هممایگرانمم  جممواهر مممن، چشممم تمماریکی نممور و جممان مممن، زیبممای دختممر افسممونگر، -

 هستی؟ ناراضی لئون وجود از من،

 :گ تم و کردم اخمی فهمید، را حالم دوباره اینکه از

 .ندارم مشکلی لئون با من م..سرورم نه -

 :گ ت و شد اکو هایمگوش در اشخنده

 چممه پممدر  حمما  شممدن بهتممر بممرای دانممیمممی اینکممه از و هسممتم هایممتدروغ عاشممقِ-

 را ه.و.  ریشمممه و بگیمممر پسمممران از را عشمممق و بلندشمممو حممما . خوشمممحالم کنمممی

 .هستم پناهت و پشت من کن  آن جایگزین
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 بمه . شمدم  روروبمه  پمدرم  خمالی  جمای  بما  کمه  کمردم  بلنمد  رو سمرم  و زدم دلربایی لبخند

 بمه  جیغمی  رنم   قرممز  انمدامی  و کوتماه  ممانتو  بما  مشمکی  لمی  شلوار و رفتم کمدم سمت

 زدم قرمممز رژلمم . پوشممیدم بممرا  قرمممز سممانتی۱۰ پاشممنه ک ممش و قرمممز شمما  همممراه

 رو موهممام و زدم قرمممز الک رو بلنممدم ناخونممای دادم  انجممام چشمممی مالیممم آرایممش و

 .رسید پایم ران تا که کردم رها آزادانه پشت از

 کمردن  بماز  بما  و کمردم  فمر   تهمرانم  خونمه  در رو خمودم  االرضمم طمی  قمدر   کممک  با

. دارم دوسممت شممینان سممر  قلعممه از بیشممتر رو جمماایممن. بممودم خممونم در چشمممام،

.( اسممت آن حمماکم شممینان پممدرم کممه شممهری) شمموم شممهر قرمممز همیشممه آسمممان

 ...جااین اما تکراریست و بار کسالت

 خونممه از. بممدم دسممت از رو کمممم وقممت خممودبممی فکممرای بمما نبایممد بسممتم  رو چشمممام

 مناسممبی هممد  دنبمما  همماخیممابون در و شممدم قرمممزم لکسمموز سمموار و زدم بیممرون

 قلممبش وارد. افتمماد پسممری بممه نگمماهم کممه بممود نگذشممته بیشممتر سمماعت نممیم. گشممتم

 و زدم خبیثممی لبخنممد. افتمماد راه دهممنم آب خممال ، عشممق درصممد ۷۶دیممدن بمما و شممدم

 رو خمودم  سممت  شیشمه . کمرد  بلنمد  رو سمرش  تعجم   بما  کمه  کمردم  ترممز  پاش جلوی

 :گ تم شد، کامل لبخندی با که دلربام چهره با و پایین دادم

 .سالم -

 :گ ت بود، شده مچهره مبهو  که ساده پسرک

 !سالم...  ...   -

 :گ تم و دادم رقصی گردنم به

 شی؟نمی سوار -
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 زد دور همماشممده مسمم  مثممل و شممد هممک ذهممنش داخِممل صممدام، یکننممده دیوونممه آوای

 برگشممتم دادم، بمماال رو ماشممینم دودی شیشممه. شممد سمموار ماشممینم شمماگردِ سمممت و

 :گ تم و سمتش

 !بگو خود  از خ -

 :کرد شروع و دوخت چشمام تو رو عسلیش نگاه

 اممما بممودم، ایحرفممه دختربمماز یممه. ایممرانیم و کممنممممی زنممدگی تهممران فممرزاده، اسمممم -

 دیگمه  االن امما ... سموگند  اسمم  بمه  دانشمگاه  تمو  شمینون  دختمر  یمه  عاشمق  شمدم   عاشق

 .نامزدیمون زیر زنممی رممی امروز. ندارم حسی هیچ بهش

 بممه کمممی رو سممرم. عشممقم رباینممده مممن. افتممادی افسممونگر دام تممو! گوگممولی آخممی

 :گ تم و کردم خم راستم شونه سمت

 !بشه خورده دست بذار کن، ولش بعد کن است اده ازش او  من نظر به -

 روی و کممردم دراز رو دسممتم. کممرد اعممالم سممر بمما رو ممموافقتش و زد لبخنممد فممرزاد

 دسممتم. کممردم جممایگزینش رو ه.و.  و کممردم جممذب رو عشممقش. گذاشممتم قلممبش

 :گ تم دستوری حالت به و عق  کشیدم رو

 .برو دیگه -

 خمماطر بممه بلنممدی قهقممه. رفممت و شممد پیمماده ماشممینم از گوشممی بممه حلقممه بممرده مثممل

 بمرای . رونمدم  خونمه  سممت  بمه  و زدم بمود  داده بهمم  فمرزاد  خمال   عشمق  که ایانرژی

 و خالصممه عشممق غممذام. هسممتم شممینان دختممر تنهمما و دردونممه مممن! کافیممه امممروز
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 اصمال  ممن  همه، . عشمق  بما  ممن  و میشمه  جموون  ه.و.  بما  اون. پدرممه  بمه  مهدیه ،ه.و. 

 .مادرمم شبیه یکمی و نشدم پدرم شبیه

*** 

 از پمر  کمه  خموام ممی  رو جمایی  یمک  ممن ! لعنتمی . کمردم  پنهمون  دسمتام  میون رو صورتم

 فکمر  چمه . هما محضمرخونه  دم بمرم . چرخیمدم  تخمت  رو پهلمو  بمه  کجما؟  ولمی  باشه عشق

 رو و چرخیممدم . شممده دختممر اون عاشممق دانشممگاه  داخممل گ ممت فممرزاد! ایابلهانممه

. سمماده و خممام پسممر و دختممر از پممر جمما یممک دانشممگاه! کممردم پیممدا. نشسممتم تخممت

 آینممه کممه انممداختم آینممه داخممل رو زهرآلممودم نگمماه و زدم رضممایت روی از لبخنممدی

 حتممی. خممورد تالقممی مممن هممایخنممده صممدای بمما شکسممتنش صممدای و خممورد تممرک

 .کنن تحمل رو من افسونگر نگاه تونننمی هم هاآینه

 دانشممگاه مممدیر! دهمممی رو ه تممه یممک در شممدنم مهممم از خبممر دانشممجوها، خیممره نگمماه

 دانشممگاه بهتمرین  داخمل  اونمم  کنممه، نمامم  ثبمت  کمه  کمرد  قبممو  دیمد  رو ممن  کمه  هممین 

 بمموی. دولتممی جممای یممه تممو دادنممی کنکممور و رتبممه هممیچ بممدون! پزشممکی رشممته تهممران،

 پسممرها سمممت بممه درازی دسممت واسممه منممو و کممرده پممر رو دانشممگاه فضممای عشممق

 میشمن  عاشمق  وقتمی  پسمرا  چمون  دختراسمت،  عشمق  از تمر نماب  پسمرا  عشمق . کشونهمی

 نممابود هاشممونقلمم  داخممل رو ه.و.  کشممن مممی دسممت بدشممون کارهممای تمممام از

 بمره ممی  ممن  سمر  از هموش  کمه  صدسماله  رابش یمه  مثملِ  دقیقما  خال  عشق و کننمی

 .میدن جا قلباشون توی رو

 کمه  هممه  بمرعکس . رفمتم  صمندلی  ردیم   آخمرین  سممت  بمه  و شمدم  کالسم وارد دیگه

 از خبممر همماچشممم چممون! خممودمم رو دیگممران نگمماه عاشممق مممن متن ممرن، خیممره نگمماه از
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 از رو آفتممابیم عینممک و نشسممتم چمم  سمممت از آخممر صممندلی روی! مممیگن د  حمما 

 .چرخوندم کال  دور تا دور رو رنگم ه ت نگاه و برداشتم چشمام جلوی

 !عشقه خیلی چهاری، ترم پسره اون او ، -

 ست؟شده رانده فرشته به ملق  که ستپسره همون منظور -

 .اوهوم-

 جرعتممی چممه بممه. شممدم عصممبانی یکممم جلمموییم ردیمم  دختممر دوتمما مزخممر  مکالمممه از

 گذاشتن؟ دیگه انسان یک روی رو من پدر لق  جاهل هایانسان این

 .سالم -

 :گ تم و زدم لبخند. کردم نگاه پسرا ن ره ه ت گروه به و چرخوندم رو سرم

 اومده؟ پیش مشکلی -

. رفممتن راسمت  سمممت بمه  و دادن تکممون نمه  معنمی  بممه رو سرشمون  شممده، مسم   پسمرای 

 دختممر زده بیممرون حدقممه از چشمممای بمما کممه چرخونممدم رو سممرم و کممردم ریممزی خنممده

 کممم کممم. شممدم خیممره بیممرون بممه پنجممره از و نممدادم اهمیتممی. شممدم روروبممه پسممرا

 کلمش  دسمت  بمه  گوشمی  کمال ،  آخمر  تما . کمال   سمر  اوممد  اسمتاد  و شمد  شلوغ کال 

 بممه و بیممرون زدم مکولممه بمما اسممتاد، نباشممید خسممته گ ممتن بمما. کممردم بممازی کلممن آ 

 همماان ممرادی صممندلی از یکممی روی و گممرفتم داغ شممکال . رفممتم دانشممگاه کافممه سمممت

 چممون گرممما،م، عاشممق. گذاشممتم میممز روی رو داغممم شممکال  حمماوی لیمموان و نشسممتم

 عشممق برابممر در حتممی رو موجممودا  همممه سممرما ولممی شممه مممی بیشممتر گرممما بمما عشممق

 و شمملوار از. نشسممت و کشممید عقمم  رو کنممارم صممندلی کسممی. کنممهمممی مسممتحکم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر دیکتاتور|   جهنمی افسونگررمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

9 

 

 نمه  بیمنم ممی  قلمبش  تمو  عشمقی  نمه  ممن  عجیبمه . پسمره  طمر   فهمیمد  میشمه  که ک شش

 و زیبمممماترین بمممما و چرخونممممدم رو سممممرم! بممممود؟ خنثممممی میشممممه مگممممه! یه.و.سمممم

 !شدم روروبه انسان پسر ترینخوشتی 

 چشممماش! نممداره جمماایممن در روحممی اصممال انگممار و شممده خیممره تلخممش قهمموه بممه عمیممق

 کممردم، صمما  رو صممدام. گممذرهمممی ذهممنش تممو داره چممی ب همممم تمما ببیممنم بایممد رو

 انگمار  ولمی  گمرفتم   ضمرب  میمز  روی ناخونمام  بما  کوبیمدم،  زممین  روی رو ک شمم  پاشنه

 !بود نکرده توجهیبی من به حاال تا کسی شدم  ک ری خیلی! انگار نه

 اومدی؟ جااین به اینقشه چه برای شینان، دختر-

 چممون نیسممت انسممان یممک منمئممنم. مونممد ثابممت پسممر روی م،شممده گممرد چشمممای

 صممیقلیش چشمممای و برگردونممد رو سممرش چجمموری؟ ولممی! شممناخت رو مممن وجممود

 :گ تم و دادم قور  زور به رو دهنم آب. دوخت بهم رو

 کیه؟ دیگه شینان دختر زنی؟می حر  داری چی از-

 :گ ت برّنده و تیز و کرد تسخیر رو ب،هاش**  کنج پوزخند

 رباینممده البتممه و زیبمما دختممر شممینان، چشممم تمماریکی نممور و دردونممه افسممونگر -

 بگم؟ مشخصاتت از خوایمی بازم! هاقل  در ه.و.  گذارنده پاک، هایعشق

 مرممموز لحنممی بمما اممما ریلکممس خیلممی. نباشممه نگمماهم در تعجمم  از ردی کممنممممی سممعی

 :گ تم

 هستی؟ کی تو-

 :گ ت و شد خم سمتم به و گذاشت میز روی رو آرنجش
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 .تو،م ش  هر کابو  من-

 جممذب ممما سمممت بممه رو کافممه داخممل دانشممجوهای توجممه تمسممخربارم و بلنممد خنممده

 :کردم زمزمه آروم صدای با و گرفتم قدر  نگاهشون انرژی از. کرد

 همماقلمم  افسممونگر شممینان، دختممر مممن، کممابو  بخمموای کممه باشممی کممی تممو... تممو -

 !بشی؟

 !باشه جهنم آتش تو نگاهت آخرین نکن کاری-

 :گ تم و کردم توق  صورتش ر  به ر  و شدم خم سمتش به

 کمه  همینمه  بمرای . اوممدم  دنیما  بمه  سموزان  همای آتمش  میمان  در جهمنم،  قل  داخل من-

 بمه  محکموم  رو جهنممی  دختمر  تمونی نممی  وقمت  همیچ  تمو . عشمقه  آتمش  من قدر  منبع

 !کنی جهنم

 .کنم زندانی جااون رو خناکاران تونممی خدا دستور به و جهنمم پادشاه من-

 پسممره ایممن یعنممی! لعنتممی! کممنم جلمموگیری تعجممبم از تونسممتمنمممی عمممرا دیگممه

 و بممود خممدا شممده عزیممز و انسممان پممدرش! شممینان و انسممان دورگممه تنهمما! آریابممده؟

! واو. فرسمممتادن لعنمممت بهمممش موجمممودا  تممممام کمممه جمممن بمممازترینه.و.  ممممادرش

 :گ تم و بگیرم رو زدنم پوزخند جلوی نتونستم

 !خدا شده محبوب و خاک و آتش پسر معروفی  آریابد همون تو پس -

 دختمر  چنمور . کنمه  مخ می  رو تعجمبش  کمرد  سمعی  ولمی  کمرد،  تعجم   که بود اون حاال

 سیاسممت وقممت حمماال! آورد؟مممی زبممان بممه را خممدا اسممم دیممدن، آسممی  بممدون شممینان

 :گ تم دلربایی طنازیِ با و شدم خم سمتش به. بود
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 بممه تیممز] دیگممه؟ سمموا  یممک آهمما. شممدیم زاده آتممش و انسممان از ممما دوی هممر! هممه-

 کنی؟می چیکار دانشگاه این داخل تو[ شدم خیره چشماش

 مثمملِ. عقمم  بکشممم رو صممورتم و بگیممرم فاصممله ازش شممد باعمم  یخممیش و سممرد نگمماه

 :گ ت و داد تاب رو موهاش! مونهمی ن وذناپذیر ذره یک

 اخمم  بما  و شمد  جمدی . ]اینجمام  وقتمه  خیلمی  ممن  چمون ... بپرسمم  تمو  از باید من رو این -

 کمما   بما  میشمم  مجبمور  یما  اوممدی،  زممین  بمه  چمی  بمرای  میگمی  یما  دخترشینان،[ گ ت

 !جهنم هشتم زندان ببرمت میلم

 اوممده،  دنیما  بمه  جهمنم  تمو  کمه  دختمری  ممیگم  دارم! نمیمره  گوشمت  تمو  حر  انگار تو-

 !سوزهنمی جهنم آتیش تو

 شممکال . گشممنمه بممدجور االن و کنممهنمممی دوا مممن از دردی پسممره ایممن بمما کممل کممل

 رو اداش. شمدم  خمار   کافمه  از پسمره  بمه  توجمه بمی  و شمدم  بلنمد  و کمردم  رهما  رو داغم

 و شممدم جدیممدم کممال  وارد. کممردم لعنممت رو پسممره گنممدم شممانس از و درآوردم

 رو چشمممام و گذاشممتم گوشممام روی و درآوردم رو هممدفونم. نشسممتم آخممر ردیمم 

 اه شممه؟مممی یعنممی بممدترم ایممن از. دادم گمموش "ادِ " آخرالزمممان آهنمم  بممه و بسممتم

 چمه  خمواد ممی  ممثال ! نمرم  بهتمر  اوهموم  ... نمرم  اگمه  کنمه، ممی  شمک  بمدتر  پسمره  برم اگه

 آهنمم ، شممدن تممموم از بعممد. میممارم دسممت بممه رو غممذام دارم مممن بکنممه؟ غلنممی

 .کردم جمع رو هدفونم

 !داریم کال  شده رانده فرشته من، عشق با االن وایی-

 تمدریس  اجمازه  کمه  زیادشمه  هموش  خماطر  بمه  وای کنمه؟ ممی  نگماه  همم  ما به نظر  به-

 .داره
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 :گ تم و آوردم در دخترا بین از رو سرم مشتا ،

 کیه؟ گینمی که شده رانده فرشته این داشتم، سوا  یه ببخشید. سالم-

 :گ ت بود کرده آرایش غر  رو خودش که دخترا از یکی

 شناسی؟نمی رو اون چنور تو-

 کشممیدم رو سممرم و دوخممتم بهممش رو ترسممناکم نگمماه و رفممتم بهممش ایغممره چشممم

 لیاقممتبممی! میمماره در رو عمماقال ادا رسممیده، دوران بممه تممازه دختممر! نگممو درک بممه. عقمم 

 طعممه  یمه  دنبما   و چرخونمدم  پسمرا  بمین  رو نگماهم . زدمممی  حمر   باهماش  نباید حتی

 تمو  عمیمق  کمه  افتماد  جمذاب  البتمه  و مثبمت  پسمر  یمه  بمه  تیمزم  چشممای  که گشتم، خوب

 :گ تم و نشستم کنارش صندلی و رفتم سمتش به و شدم بلند. بود فرورفته فکر

 .سالم-

 دلربممایی لبخنممد. اومممد در مممن سمملنه تحممت کسمملش نگمماه کممه چرخونممد، رو سممرش

 :گ تم و افتاد راه دهنم آب آتشین، و ناب عشق ٪۹۶ دیدن با و زدم

 .کنیم صحبت هم با من پیش بریم بیا فکری؟ تو شده چی-

 کنمارم  اونمم  و نشسمتم  جمام  سمر . افتماد  راه دنبمالم  عروسمک  یمه  مثمل  اونمم  و شدم بلند

 یممه تمما پسممره ایممن عشممق خمموردن بمما منمئممنم. گشممنمه حسممابی و کمممه وقممتم. نشسممت

 کممل بممه نگماه  یممه بمما پمس  نداشممتم، رو خممودشبمی  ممماجرای حوصممله. نشمم  گشممنه ه تمه 

 و دادم قممرار قلممبش روی رو دسممتم و کممردم اسممت اده هممابچممه پرتممی همموا  از کممال ،

 دسممتوری و دادم قممرار جممایگزینش رو ه.و.  و کممردم بممدنم وارد رو عشممقش تمممام

 :گ تم
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 !برو حاال پس شد، تموم باها  کارم-

! منممه جممادویی معجممون عشممق چممون شممدن، رنمم خمموش م*بمما*  و چشمممام منمئممنم

 عشممق طعممم و بممودم نشسممته خیمما بممی مممن ولممی شممدن بلنممد اسممتاد ورود بمما دانشممجوها

 و دادم سمو   اسمتاد  بمه  رو خممارم  نگماه  دانشمجوها  نشسمتن  بما . کمردم ممی  ممزه  مزه رو

 .داد خشم به رو جاش و پرید خوبم حا  آریابد دیدن با

 ایمن  چمی  واسمه  بپرسمم  یکمی  از بایمد  بعمدا ! سمت شمده  رانمده  فرشته همون آریابد پس

 کیمم . کممرد زهرمممار واسممم رو عشممق شممیرین مممزه لعنتممی. گذاشممتن روش رو لقمم 

 روی رو دسمممتاش و برگشمممت ریلکمممس خیلمممی و گذاشمممت میمممز روی رو لپتممماپش

 رو کممال  کممل نگمماهش بمما. میمماره در اط مماری و ادا چممه. کممرد ق ممل هممم تممو سممینش

 کممرد بمماز هممم از رو دسممتاش. زد پوزخنممد و داشممت نگممه ثابممت مممن روی و کممرد اسممکن

. کممردن غایمم  و حاضممر بممه کممرد شممروع و درآورد رو پرونممده کممی ش داخممل از و

 :گ ت شد تموم هااسم وقتی

 !کنین؟نمی معرفی رو خودتون داریم  جدید دانشجوی بینممی خ -

 سمممت بممه همماصممندلی ردیمم  بممین از و شممدم بلنممد مهمیشممگی ن ممس بممه اعتممماد بمما

 ب همممه تمما دوخممتم بهممش رو بممراقم نگمماه. رفممتم بممود وایسمماده آریابممد کممه سممکویی

 همموش کممه صممدایی بمما دانشممجوها بممه رو و چرخیممدم ک شممم پاشممنه روی. کممردم تغذیممه

 :گ تم ببره همه سر از

 بممه اممما خونممدم مممی در  شممیراز دانشممگاه و هسممتم رادش افسممونگر مممن سممالم، -

 .اومدم جااین به و گرفتم انتقالی دالیلی

 .خ !( بود کجا دانشگاه!)من گ تم دروغی چه. بود کافی که خودم نظر به
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 و کممردم ثابممت شزده یمم  نگمماه تممو رو آتشممینم نگمماه و چرخیممدم ک شممم پاشممنه رو

 :گ تم

 بشینم؟ برم تونممی باشه، کافی کنم فکر استاد -

 هالممه دفعممه یممک و شممد خیممره چشمممام تممو وایسمماد، رومروبممه و اومممد سمممتم بممه آریابممد

 نگمماه ق مل  شممد؟ چمی ! گرفممت بمر  در رو کممال  کمل  کممه شمد  سمماطع ازش رنگمی  سم ید 

 بیمرون  بمه  پنجمره  از! زده خشکشمون  دیمدم  کمه  هما بچمه  سممت  برگشمتم  و شکستم رو

 !وایساده چیز همه بودن، سقوط حا  در که هاییبر  ها،پرنده. شدم خیره

 .کردم متوق  رو زمان فق  نتر ، -

 و سمممتش برگشممتم خشمممگین. کممردممممی حممس نگمماهم تممو رو آتممیش هممایشممعله

 :گ تم

 داری؟ توضیحی چه کار  این برای -

 :گ ت و زد پوزخند

 !بی ته زمان دست به شینان دختر! عالیه اوم کنم؟ اسیر  زمان تو ترسیمی -

 یمم  لممبم انگشممتاش سممرمای از. کممرد لمممس رو هممامب**  و جلممو آورد رو دسممتش

 و چرخیممدم . شممد غیمم  و زد پوزخنممد. شممد انممدامم روی خ ی ممی لممرز باعمم  و زد

 زدم  جیممم . بمممود جممموابم سمممکو  زدم  صمممدا رو اسممممش! نیسمممت. گشمممتم دنبمممالش

 تممار رو جمما همممه چشمممام و رفممتمممی گممیج داشممت سممرم. شممنیدم گوشممام در رو اکمموش

 کممه بممودم سممقوط حمما  در کشممه؟مممی رو مممن زمممان کممه فهمیممده اون یعنممی. دیممدمممی
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 متوقمم  آریابممد زده یمم  آغمموش در معلممق مممن و انممداخت چنمم  کمممرم بممه دسممتی

 !شد خاموش نگاهم و شدم

 .کال  پایان هابچه خ  -

 آریابممد. ات اقمما  یممادآوری بممه کممرد شممروع ذهممنم و شممدن بمماز اتوماتیممک چشمممام

 !گرفتمی ازم رو جونم داشت لعنتی

 !بودی خواب آخرش تا او  از تو و شده تموم کال  بشی؟ بلند نیست بهتر -

 بمما و وایسممادم روشروبممه. شممدم خیممره نقصممشبممی صممور  بممه و کممردم بلنممد رو سممرم

 سمرد  و جمدی  و گرفمت  هموا  تمو  رو دسمتم  ممچ  کمه  بمزنم،  سمیلی  خواسمتم  قمدرتم  تمام

 :گ ت

 حممس لحظممه آخممرین رو مممر  انممرژیِ کشممه،مممی زمممان رو تممو دونسممتمنمممی مممن -

 کشتت؟می زمان چی واسه! کردم

 !میرنمی قلبم در هردو ه.و.  و عشق و کنهمی پیرم زمان اینکه واسه -

 دروغ ذارهنمممی کممه داره نیرویممی چشممماش دادم، رو جمموابش چممی واسممه دونمممنمممی

 ایمه قرنیمه  تمرین خما  ! خونمه  قرممزی  رنم   بمه  نگماهی  آبمی،  لنزهمای  ایمن  پشت. بگم

 بمما! کنممهمممی منجمممد رو کسممی هممر وجممود سممرماش اممما آتشممه رنمم  بممه قرمممزیش کممه

 برداشممتن بمما و کممردم آزاد دسممتاش زنممدان از رو مچممم دسممتم، مممچ در سممرما حممس

 خونممه بممه االرضمممطممی قممدر  بمما. شممدم روروبممه شخممالی جممای بمما کممه برگشممتم، کممی م

 بمما و انممداختم کاناپممه روی رو کممی م. بممودم جممااون ثانیممه چنممد عممر  در و کممردم فکممر

 رو بلنممدم موهممای. کممردم عممو  قرمممز دامممن و تمما  یممک بمما رو لباسممام قممدرتم،

 .ربود رو چشمام خواب و کشیدم دراز کاناپه رو کردم، رها آزادانه
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 کممه عنمموانی بممه. شممدم خیممره بممود کممرده احاطممه رو دورم کممه بخشممی لممذ  تمماریکی بممه

 تموجهم  چیمزی  بمر  . رفمتن  راه بمه  کمردم  شمروع  ببیمنم،  رو پمام  جلمو  تونسمتم نمی حتی

! شممدم روروبممه قرمممز بممرا  چشممم دوتمما بمما کممه چرخونممدم رو نگمماهم. کممرد جلمم  رو

 لزجمی  ممایع  دسمتام  کمه  برداشمتم  عقم   بمه  قمدم  یمک . کمردم  وحشمت  بمار  اولمین  واسه

 چشمممای ق ممل کممه حممالی در چشمممام و بسممت یمم  بممدنم تممو خممون. کممردن لمممس رو

 ولممی برگشممتم کممردم، حممس گوشممم پشممت رو سممردی ن سممای. شممد گشمماد بممود قرمممز

 حممس انگیزتممرواهمممه و تممرترسممناک چیممز همممه از سممکو  .نبممود چیممزی تمماریکی جممز

 و مغممز تمما کممه سوزشممی بعممد و کممردم حممس پوسممتم روی رو سممردی شممی . شممدمممی

 فایمده بمی  فمرار  بمرای  تقالهمام  و بمود  شمده  خ مه  گلموم  تمو  جمیغم . سوزوند رو استخونم

 کممه ایزده تمماو  و کشممیده انگشممتای دیممدن بمما. گرفممت قممرار مشممونه رو دسممتی! بممود

 .کشیدم بلندی جی  داد،می رو سوختگی تند بوی

 راه شماید  تما  کشمیدم  گلموم  بمه  رو دسمتم  و نشسمتم  وحشمت  بما  و کمردم  بماز  رو چشمام

 کممابو  یممک از انقممدر کممه عمرمممه تممو بممار اولممین! لعنتممی. بشممه بمماز کشممیدنم ن ممس

 رو سممرم. دادم گوشممم پشممت رو موهممام و کشممیدم عمیقممی ن ممس! کممردم وحشممت

 دسممت شمبیه  عجیم   کممه ایکبمودی  دیمدن  بمما کمه  شمدم  خیممره مشمونه  بمه  و چرخونمدم 

 زیممادش درد از کممه کشممیدم کبممودی بممه دسممتی! سممراغم اومممد تممر  دوبمماره بممود،

 ب همممم، اگممه کیممه؟ ن ممر اون ولممی! کنممه بممازی باهممام خواسممتمممی یکممی. کشممیدم جیغممی

 !نکنم نابودش اگه نیستم شینان دختر

*** 
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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 کالسممم شممروع منتظممر بممودم، گرفتممه ضممرب زمممین رو ک شممم پاشممنه بمما کممه حممالی در

 خیمره  بهمم  داشمتنم،  امیمد  بمه  پسمرا  و حسمر   و حمر   بما  دختمرا  که وقتیه چند. بودم

 کلممه آخممه دِ بشممیم؟ دوسممت هممم بمما میممای میگممه اومممده ژیگممو  پسممره. شممنمممی

 ایممن بمما انسممانا واال خمموره؟مممی بهممم تممو و مممن چممی! آزمایشممگاهی اسممکلت! خروسممی

 !هه شدن، حروم اینا اصال بکنن، که کارا چه تونستنمی ن سشون به اعتماد همه

 تقلممم  بخمممش لمممذ  البتمممه و ناعادالنمممه روش از خممموامممممی و دارم امتحمممان اممممروز

 .کنم است اده

 تو؟ چنوری -

 عجیم   کمه  دختریمه  یمه . شمدم  خیمره  جدیمدم  دوسمت  دلربما،  بمه  و کمردم  بلند رو سرم

 !پسندشمی شینان

 شممینان گممروه جممز سمموم دروغگو،ممه، دوم نیسممت، دختممر اینکممه او : دالیلممش خمم 

 در ایحرفممه قماربمماز البتممه و خممورنممزو  پممنجم داره، رابنممه همممه بمما چهممارم پرسممتانه،

 زدم لبخنممد. نممداره بممدن در روحممی دیگممه و خداسممت شممده لعنممت ششممم فروشممی، تممن

 :گ تم و

 .خوبم-

 :گ ت و کرد و  کنارم رو خودش

 فرشممته خمماطر بممه اممما بممزنم جممیم زیمماد احتممما  بممه نممدارم  رو کممال  حوصممله امممروز-

 .برم ذارهنمی المصبم د  شده رانده

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :پرسیدم ازش رو ذهنم حاکم شده وقت چند این که سوالی

 شده؟ رانده فرشته گینمی بهش چی برای-

 :گ ت و اومد کش زنی بهم حا  لبخند به پروتزیش لبای

 زمممین روی چممون ولممی سممت،فرشممته یممه عممین خوشممتیپی و زیبممایی لحمما  از چممون-

 .شده رانده فرشته شده اینا جمع سر و شده رانده میگن بهش... آدمیه همچین

 مثمل  کمه  رسمه ممی  زممانی  خمانوم  دلربما ! سماختن  چمی  عمذاب  حماکم  اون از باش، رو اینا

 !میشی متن ر تونفرشته این از چی

 !اومد! وای: دلربا

 :گ تم خشم با و دلربا سمت برگشتم

 !روانی زنی؟می جی  چرا حاال -

 ایممن! وا. شممدم خیممره اینقممره هیربممدی بممه و برگشممتم! انگممار نممه انگممار اصممال اون ولممی

 نشممون رو چممی خمموایمممی مممثال! ایعقممده پسممره! بممود؟ نیومممده المبممورگینی بمما دیممروز

 بدی؟

 :گ ت و سمتم برگشت جی  با دوباره دلربا شد، که پارکین  وارد

 همر  ممن  زدم،ممی  رو پسمره  ایمن  مم   بمود،  تمو  حمد  در زیبماییم  اگمه  من افسونگر وای -

 !آه. نشد بیام چشمش به تا کردم کاری

 خمانوم  ایمن  امما  دختمرم   هنموز  شمینانم،  دختمر  کمه  ممن  واال! الزممه  عقمل  یکم دختر این

 .بشر این شهنمی آدم! نو  نو 
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 هممایدونممه بممه و کممردم بلنممد رو سممرم م،گونممه روی سمم ید سممرد یقنممره یممه افتممادن بمما

 همم  بماز  گناهکمار  انسمان  هممه  ایمن  وجمود  بما  آخمه؟  مهربمونی  چقمدر . شمدم  خیره بر 

 انقمدر  چمرا  مهربمونی؟  انقمدر  چمرا  چمی؟  واسمه . فرسمته ممی  اونما  بمرای  رو نعممتش  خمدا 

 و آفریممد رو انسممان کممه آورد فشممار خممدا رو انقممدر تنهممایی میگممه پممدرم ای؟بخشممنده

 فقمم  خممدا اممما کنممه،مممی عبمماد  خممدا عشممق بممه پممدرم هنمموزم. رونممد بهشممت از رو اون

 اوممد  بیمرون  نهمادم  از آه. بخشمه نممی  رو پمدرم  وجمه  همیچ  بمه  آدم بمر  سجده جز میگه

 .کرد رها هوا این در کم چند هر رو گرمی بخار و

 عممر   تمو  حماال  تما  مگمه  شمدی؟  خیمره  چمی  بمه  تمو   بمریم  پاشمو ! افسمونگر  هی،: دلربا

 ندیدی؟ بر 

 :گ تم شد آزاد گلوم ته از که صدایی با

 .میام بعدا من برو تو -

 .بینمتمی کال  تو پس راحتی، جور هر باشه: دلربا

 بممر  جممای بممه. افتممهمممی ات اقممایی چممه شمموم شممهر تممو بدونممه تمما نبممود مممن جممای دلربمما

 کممه وقتممی نممداره، معنممی جممااون تممازه همموای. میمماد فممرود مممردم سممر کممه آتشممه رگبممار

 عمماد  قرمممز رنمم  بممه چشممما  سممخته چقممدر دونممهنمممی! گرفتممه تع ممن رو جمما همممه

 بیممنن، کوتممه خیلممی انسممانا. ذاشممتننمممی عشممق رنمم  رو قرمممز وقممت هممیچ وگرنممه کنممه،

 بلممورین قنممره اولممین بمما باشممه، شممده انباشممته گلمموم تممو درد و بغمم  کممه انگممار! خیلممی

 من؟ ساله صد چند درد از ب همه خوادمی کی. شد آزاد اشکم

 .اشکاتن دنبا  هاخیلی نده، هدر رو اشکا  الکی-
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. نکممردم حممس کنممارم رو آریابممد وجممود کممه بممودم پریشممونم افکممار در غممر  انقممدر

 :گ تم و کردم پاک دست پشت با رو اشکم سریع

 .بود رفته چشمم تو چیزی -

 بممه و برگردونممدم رو سممرم. ذهممنم تممو افتمماد سمموا  یممک ولممی. زد صممداداری پوزخنممد

 :گ تم و کردم نگاه بود شده خیره آسمان به که رخش نیم

 اشکامن؟ دنبا  هاخیلی گ تی چی واسه-

 :گ ت حالت همون تو

 اشمکا   تمره، ارزش بما  همم  دریمایی  پمری  یمک  اشمک  از اشمکت  دونمی نممی  واقعما  تو -

 تمما دنبالشممن کیمیاگرهمما کممه عنصممری یممک عممالی، کننممده جاودانممه یممه و بخشممه شمم ا

! بشممن سمماحره بممه تبممدیل جادوگرهمما و کننممد طممال بممه تبممدیل رو آشممغا  باهمماش

 و بگیمرن  قمدر   هما گرگینمه  و کمنن  لممس  رو آفتماب  تمونن ممی  اشمکا   بما  هاخوناشام

 .دیگه کار عالمه یک

 :گ تم شده گرد چشمای با

 !مزخرفه خیلی دروغت -

 آگمماهی قممدرتا  بیشممتر از و شناسممممممی پممدر  از بهتممر رو تممو مممن شممینان، دختممر -

 .دارم

 :گ تم باحر 

 دختممر نگممو بهممم دیگممه پممس افسممونگره  اسمممم و دارم اسممم مممن جهممنم، عالیجنمماب -

 !شینان
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 کممرده خمموش جمما شممبش رنمم  بممه حالممتخمموش موهممای روی بممر  رقصممان هممایدانممه

 دیگمه  بهمم . شمد  مما  همردوی  تعجم   باعم   کمه  زدیمم  پوزخنمد  زممان  هم دو هر. بودن

 تقصممیر. نممزد لبخنممدم حتممی اون ولممی شکسممت رو سممکو  مممن خنممده و کممردیم نگمماه

. شمده  انتخماب  جهمنم  پادشماه  عنموان  بمه  کمه  بودنشمه  احسما  بمی  خماطر  به نیست اون

 هممایممم ه پشممت از نگمماه نممیم بمما و انممداختم شممونم روی رو مکولممه بنممد و شممدم بلنممد

 و شمدم  سمالن  وارد بمر   زده یم   و سمرد  همای نموازش  زیمر  و کمردم  نگماه  بهش بلندم

 .رفتم کالسم به

*** 

 لمممس رو آبمماژور کلیممد. شممدم خونممه تاریممک سممالن وارد و کممردم بمماز رو خونممه در

 بمما و انممداختم اُپممن روی رو کممی م. کممرد روشممن رو همما  سممویی کممم نممور کممه کممردم

 و افتمماد شممومینه کنممار تاریممک جثممه بممه نگمماهم. کممردم روشممن رو شممومینه قممدرتم

 و اوممد  سممتم  بمه  و شمد  خیمره  بهمم  شمنل  زیمر  از. برداشمتم  عقم   بمه  قمدم  یمه  ارادهبی

. کمردم  برخمورد  سمرد  دیموار  بمه  اینکمه  تما  رفمتم ممی  تمر عق  قدم یه من اون قدم هر با

 صممدای کممه ایممن لعنتممی. شممد قمماطی همماچمموب سمموختن صممدای بمما خنممدش صممدای

 ...یخنده

 :گ ت و برداشت رو شنلش کاله

 !بود شده تن  خیلی برا  دلم افسونگر-

 :گ تم و ساییدم هم روی رو دندونام حر  با

 لئون؟ کنیمی غلنی چه جااین-

 .دلتنگی واسه دیدار یه البته و بدم بهت رو پدر  پیام اومدم: لئون
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 :گ تم و زدم پوزخند

 نگممه خممونم تممو آشممغا  مممن... کممن گممم مممن خونممه از رو گممور  و بممده رو نامممه-

 .دارمنمی

 کنممار عسمملی میممز روی و آورد در رو نامممه شممنلش زیممر از و زد رو کممریهش لبخنممد

 :گ ت و گذاشت کاناپه

 .گردمبرمی زود باش منمئن ولی میرم من: لئون

 !دیدم عمرم تمام تو که هستی جنی ترینزن بهم حا  تو لئون-

 مخونممه روز یممه تمما اوه. شممد غیمم  و خندیممد بلنممد باشممم کممرده تعریمم  ازش کممه انگممار

 و آوردم رو خوشممبوکننده اسممپری آشممپزخونه داخممل از! گیممرهمممی تع ممن گنممد بمموی

 و شممدم اتمماقم وارد و بمماال رفممتم. نداشممت چنممدانی تممیثیر اممما کممردم، خممالیش همما  تممو

 آزادانمه  رو موهمام . کمردم  عمو   مشمکی  شملوار  و سم ید  خمزدار  پمالتو  یمه  بما  رو لباسام

 رو مشممکیم بلنممد پاشممنه هممایچکمممه. دادم قممرار سممرم روی تمموری شمما  و کممردم رهمما

 بیممرون خونممه از و برداشممتم رو پممدرم نامممه. بیممرون زدم دسممتیم کیمم  بمما و کممردم پممام

 نداشممتم، رو ماشممینم حوصممله. بممره جممااون از تع ممن گنممد بمموی اون کممه فممردا تمما زدم

 .گذاشتم هاخیابون به قدم رو پیاده پس

 بمازار . شمدم  خیمره  انمداز  گنماه  جنمای  از پُمره  کمه  همایی مغمازه  بمه  و میزدم قدم بازار در

 .اندازهگناه جنا منبع و محل

 خودتی؟ افسونگر وای-
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 و شمدم  خیمره  سمت زنانمه  جمن  یمه  کمه  «اعمور » صمور   بمه  و چرخیمدم  ک شمم  پاشنه رو

 :گ تم

 ...تو! سالم-

 بهممش نبایممد فهمیممدم تممازه کممه انممداخت چنمم  بممازوش بممه و کممرد جمممع رو صممورتش

 :گ تم گذاشتم بود بازوش رو که دستش روی رو دستم. کردممی سالم

 ...که بودم کرده فراموش من اعور؟ خوبه حالت-

 عزیممزم، نممداره اشممکا -: گ ممت و بمماال آورد سممکو ، معنممی بممه رو شدیگممه دسممت

 کنی؟می چیکار جااین... بگو خود  از میشه، خوب فردا تا که سنحیه زخم

 :گ تم و زدم لبخند

 .اومدم تغذیه برای-

 درسته؟ اینجایی، سا  یه تا پس: اعور

 چنوره؟ جااین تو کاسبی. اوهوم-

 .شنمی گمراه خودشون اونا گوشه یه شینممی من اصال عالی، هه: اعور

 :گ ت که خندیدم

 کنی؟می پیدا رو  طعمه کجا تو-

 .دانشگاه-

 :گ ت و شد مت کر

 !عسل منبع سر رفتی شینون-
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 :گ ت و زد غمگینی لبخند مچیش ساعت صدای با

 دیممدنت از کممنم  عممو  رو شممی تم شمموم، شممهر بممرم بایممد دیگممه مممن! لعنتممی اه-

 .میرم دیگه من شدم، خوشحا 

 وارد و بیممرون اومممدم بممازار از. رفممت و شممد غیمم  کممنم، خممدافحافظی ازش خواسممتم تمما

 .شدم بود نزدیکی همون تو که خلوتی پارک

 برفممی آدم و کممرده سمم ید رو جمما همممه بممر . نشسممتم دیممدم کممه صممندلی اولممین روی

 کممه انگمار  و کمرد مممی کجمی  دهمن  بهممم بمود  شمده  سمماخته ممن  از دورتمر  قممدم چنمد  کمه 

 ن ممس چممی؟ تممو اممما کشممممممی یممدک رو آدم اسممم مممن فهمونممهمممی رو ایممن بهممم داره

 ناپدیممد زمسممتان سممرد همموای در و خممار  دهممانم از رقصممانی بخممار کممه کشممیدم عمیقممی

 و دادم قممرار زمممین بممر نشسممته بممر  سممن  روی رو دسممتم کمم  و شممدم خممم. شممد

 حالممت و شممد سمم ت دسممتم تممو نممرم بممر . نشسممتم راسممت و کممردم مشممت رو دسممتم

 رو انسممان کنممه،ممی  الممما  رو زغما   میمماره  موجمود  هممر سمر  بالیممی چمه  فشممار. گرفمت 

 ممن  شموم  شمهر  در زنمدگی  فشمار ! کنمه ممی  تجربمه  بما  رو موجمودی  همر  و کنمه می عاقل

 ماننمد  همم  مما  گرفمت،  حالمت  ممن  دسمت  در کمه  بمر   ایمن  مثمل  دقیقما . کرد بزر  رو

 سممرمای از سمم یدم پوسممت. گیممریممممی شممکل روزگممار دسممت در برفممی عروسممکی

 بممه وقتممی کممه روزگممار مثممل دقیقمما کممردم  رهمماش زمممین رو پممس شممده، قرمممز بممر 

 .کندمی رهایمان ببره پی ما قدر 

 شینان؟ دختر-
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 کممه کسممی بممودن همما،ممماورا،ی واسممه. شممدم خیممره آریابممد بممه و چرخونممدم رو سممرم

 انتظممارش کممه اونممی همیشممه چممون باشممه، برانگیممز تعجمم  نبایممد نممداری رو انتظممارش

 !کنهمی چیکار جااین این که گمنمی پس شه،می ظاهر جلو  نداری رو

 :گ تم و شدم خیره لنزش بدون چشمای تو

 .دیدم لنز بدون رو چشما  بار یه عج  چه-

 نشسممتمممی کنممارم اجممازه بممدون کممه حممالی در و زد کنممی خممورد اعصمماب پوزخنممد

 :گ ت

 .برم راه شهر تو قرمزم چشمای با که نداری توقع-

 نداری؟ لنز االن چرا پس-

 تممو. ببیممنن منممو تممونننمممی انسممانا بممودم منمممئن و اومممدم االر طممی بمما چون:آریابممد

 کنی؟می چیکار جااین

 نیست؟ اشتباه تو و من گرفتن گرم نظر  به-

 گرفتنمی  گمرم  همیچ  و زنمیم ممی  گم   داریمم  مما  البتمه  و افسمونگر  زمینمیم  رو مما : آریابد

 .شیممی محسوب آدم انسانا، چشم به االن ما چون نیست، کار در هم

 :گ تم تمسخر با و کردم اشاره برفی آدم به ماشاره انگشت با و زدم پوزخند

 چی؟ ما اما کشهمی یدک رو آدم اسم اون بینی،می رو اون-

 :دادم ادامه بمونم جوابش منتظر اینکه بدون
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 فرشمته  لقم   بهمت  کمنن،  حسمابت  آدم تما  اوممدی  زممین  رو اینکمه  امیمد  به وقتی حتی-

 نخممواهیم و نداشممتیم تعلممق جمماایممن بممه وقممت هممیچ ممما آریابممد. دادن رو شممده رانممده

 .داشت

. دوخممتم رنگممش آتیشممی چشمممای تممو رو رنگممارنگم نگمماه و پممایین آوردم رو دسممتم

 :گ ت ی  از سردتر

 شمموم شممهر از چممی بممرای ریممزه،مممی بهممم رو اعصممابت انقممدر موضمموعا  ایممن کممه تممو-

 از کممه چیممزی اون شمماید چممون... برگممرد اومممدی؟ زمممین بممه چممی بممرای شممدی؟ خممار 

 .نی ته ات ا  خوایمی آینده

 بچممه دیگمه ! کمرد ممی  گموش  گ تمی ممی  چمی  همر  کمه  نیسمتم  همبمازی  اون ممن  آریابمد -

 اون تممو نمه  و قمبلم  افسمونگر  دیگمه  ممن  نممه شمده،  جمدا  همم  از راهمامون  دیگمه  نیسمتیم، 

 .آریابد

 شمد  محمو  سمریع  امما  کمرد  خودنممایی  چشمماش  تمو  پنهمانی  غمم  و کمرد  تغییمر  نگاهش

 :گ ت و

 قممدیمی دوسممت یممه از رو نصممحیت ایممن اممما نیسممتیم، بچممه دیگممه ممما تو،ممه بمما حممق-

 .بپذیر

 !نبودی من دوست وقتهیچ تو آریابد-

 .میشه تموم گرون برا  بدی ادامه کارا  به اگه کن باور: آریابد

 :گ تم و کردم بلند رو صدام ارادهبی
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 نممابود رو اونمما تممو خممود کممه باورهممایی! مُممردن مممن باورهممای کممه سمماله خیلممی! بمماور-

 .کردی

 موهمماش بممه عصممبی چنمم  شدیگممه دسممت بمما و کممرد مشممت رو زانمموش روی دسممت

 :گ ت و زد

 ...من افسونگر،-

 گذشممتم در مممن! کنممهنمممی دوا تممو منممو از دردی هممیچ گذشممته... آریابممد نگممو هیچممی-

 دخممالتی هممیچ االنممم و گذشممته در خواهشمما پممس شناسممم،نمممی آریابممد نممام بممه دوسممتی

 .نکن

 !شدی عو  واقعا تو: آریابد

 !بشم عو  باید فهموند بهم و کرد ولم عوضی یه-

 ازش! بممود دیگممری جممای ذهممنش اممما. شممد خیممره برفممی آدم بممه و برگردونممد رو روش

 رو وجممودم همممه سممردش چشمممای. گرفممت ازم رو گممرششممکنجه نگمماه کممه ممنممونم

 ابهتشممون همممه اون بمما نگهبممان هممایفرشممته وقتممی نرفتممه یممادم هنمموز! زنممهمممی آتممیش

 بمما رو اون و شممدن خممم احتممرام نشممانه بممه آریابممد جلمموی و شممدن شمموم شممهر وارد

 دیممدم، موقعممه همممون رو آریابممد احسمما  پممر نگمماه آخممرین مممن. بممردن خودشممون

. شممدمممی گممرم وجممودم تمممام گرممماش از کممه نگمماهی داد،مممی آرامممش بهممم کممه نگمماهی

 فرشممته یکممی ایممن ولممی بممود دوسممتم اون. نممداره وجممود دیگممه آریابممدی همچممین اممما

 پیممداش سمماال ایممن همممه مثممل کمماش ای! شناسمممشنمممی واقعمما کممه کسممیه! عذابمممه

 :گ ت و برگردوند رو سرش بح  کردن عو  برای! شدنمی

 !اینجایی؟ شبی نص  چی واسه نگ تی-
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 :گ تم و دادم تکیه صندلی پشتی به و زدم پوزخند

 .بدم توضی  برا  بخوام که بینمنمی دلیلی-

 خیما  بمی  امما  بکشمه   داد سمرم  حتمی  یما  و کنمه  پافشماری  پسمرا  هممه  مثمل  داشمتم  توقع

 :گ ت

 .راحتی جور هر-

 بنممد از حماال  کمه  رو موهممام. بمرد  آسممون  بممه سمرعت  بما  رو شممالم و وزیمد  شمدیدی  بماد 

 بممر هممم بمماز هممااون ولممی کممردم هممدایت هممایمگمموش پشممت بممه بممودن شممده رهمما شمما 

 تمماب و پممیچ آسمممان در کممه شممالی بممه حسممر  بمما. رقصممیدنمممی هممایمشممانه روی

 روی رو پممالتوم کمماله و کممردم نگمماه بممود شممده درختممی بلنممد شمماخه اسممیر و خمموردمممی

 هممیچ انممد،نشسممته زمممین روی بممر کممه همماییبممر  بمما آریابممد وجممود. کشممیدم سممرم

 رو بینمممون  سممکو  همیشممه آریابممد! نممداره وجممود اصممال انگممار. نداشممت ت مماوتی

 !شده غرور حاکم االن ولی شکست،می

 بممر ، در پمما فممرورفتن صممدای بمما. برخممورداریم اون از ممما دوی هممر کممه غممروری

 کممه همماییک ممش رد بممه شممده گممرد چشمممای بمما. دادم سممو  صممدا سمممت بممه رو نگمماهم

 .دیدمنمی جسم با شخصی اما کردم نگاه شدمی رد ما جلوی از داشت

 .اندبرفی هایکوتوله اونا نتر  -

 :گ تم شدمی دورتر ما از داشت که بود ردی دنبا  به نگاهم که حالی در

 بینیشون؟می تو-
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 نشممون رو خودشممون کسممی بممه نخمموان خودشممون تمما برفممی هممایکوتولممه! نممه: آریابممد

 .نمیدن

 :گ تم و زدم تلخی لبخند

 ...اونوقت بودم، برفی کوتوله یه منم کاشای-

 :کرد کامل رو مجمله آریابد

 .ببینتم کسی اینکه بدون رفتم،می خواستمی دلم که جایی هر-

 و پیچونممدم خممودم دور بیشممتر رو پممالتوم و شممدم بلنممد. نداشممتم مونممدن حوصممله دیگممه

 :گ تم آریابد رن  سر  هایتیله در ق ل نگاهم که حالی در

 .بای برم، باید دیگه ولی شدم خوشحا  دیدنت از-

 تممو صممداش کممه بممودم نداشممته بممر رو قممدم اولممین هنمموز و شکسممتم رو نگاهممامون ق ممل

 :انداخت طنین گوشم

 !هستی خوبی دروغگوی هنوزم-

 :گ تم و زدم پوزخند

 !نداری هنوز برای چیزی هیچ دیگه تو اما-

 احسمما  رو آریابممد وجممود و نگمماه دیگممه کممه جممایی تمما و کممردم تممرسممریع رو هممامقممدم

 .شدم دور نکنم

*** 
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 میممده پاکممت کممه تع نممی و دود تنممد بمموی از. نشسممتم شممومینه جلمموی کاناپممه روی

 زنممدگی جممااون کممه سمماله چنممد خوبممه افسممونگر. خممورهمممی بهممم داره حممالم عجیمم 

 رنمم  زرد کاغممذ و کممردم بمماز رو پاکممت ،ذهنممیم کلنجارهممای بممه توجممه بممدون! کممردی

 نوشمته  خمون  بما  کمه  بزرگمی  کلممه  بمه  و کمردم  بماز  رو کاغمذ  تای. درآوردم توش از رو

 :شدم خیره بود شده

 «!میرندمی تو دست به هاروح»-

 داشممت کممه سممبزرنگی شممعله بممه بیممدحس و انممداختم شممومینه درون رو کاغممذ و پاکممت

 کمرد  خموش  جما  همایم ب**  کنمار  پوزخنمدی . کمردم  نگماه  کمرد ممی  خاکسمتر  را کاغذ

 شممروع شمم  فممردا. شکسممت رو خممون سممهمگین سممکو  کممه امقهقممه صممدای بعممد و

 .منه نقشه

*** 

 مچهممره از نیسممت حاضممر انگممار و شممده خیممره صممورتم بممه مبهممو  و ممما  آرایشممگر

 :گ ت بود نمایان صداش تو که بهتی با. بکنه د 

 ندیمده  حماال  تما ! میمدی  سمکته  رو هممه  امشم   کمه  تمو  دختمر ! کمرده  خلق چه خدا! واو-

 .بشه گیرچشم و زیبا انقدر آرایش با هم و آرایش بدون هم یکی بودم

 آرایشممگر زدنممای حممر  بممه توجممهبممی رفممت  سممر تکممراری هممایتعریمم  از محوصممله

 قرمممز عربممی لبمما . پیچیممد سممالن تممو عربممی لبمما  هممایسممکه صممدای کممه شممدم بلنممد

 رو پممالتوم. بممود گذاشممته نمممایش بممه رو انممدامم و کممرده خمموش جمما قشممن  تممنم تمموی

 .روندم بود هدفم که جایی به و شدم ماشینم سوار حساب، از بعد و پوشیدم
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 خممودبممی خممود از دیممدنم بمما خممدمتکارم حتممی. دادم خممدمتکار بممه و درآوردم رو پممالتوم

 بممه همماتوجممه همممه لبمما ، از آویممزون هممایسممکه و ک شممام پاشممنه صممدای بمما! هممه. شممد

 راه هنگممام کممه رقصممی. شممد فرممما حکممم جمممع میممون سممکو  و شممد کشممیده سمممتم

 رو عشقشممون هذر ذره و انممدازهمممی شممهو  بممه رو مممردان میممدم کمممرم بممه رفممتن

 روش و رفممتم همممه دیممدر  در این ممرهتممک مبممل سمممت بممه. کممنممممی خممودم جممذب

 نمایممان باعمم  دامممن شممکا  کممه گذاشممتم راسممتم پممای روی رو چممپم پممای. نشسممتم

 آشممنای نگمماه کممه چرخونممدم همماعممرب بممین رو نگمماهم. شممد پاهممایم سمم یدی شممدن

 عربسممتانه  در ا ریمم شممهر جمماایممن. دادم تشممخی  نگمماه همممه آن بممین از رو آریابممد

 هممایلبمما  بمما دختممران عربممی، آهنمم  پخممش بمما! مممن ماننممد دخترانممی خریممدار منبممع

 حرکمماتی بمما و ایسممتنمممی ایشیشممه سممکو روی و میممان پممایین همماپلممه راه از عربممی

 روی دیگمه  عمرب  همای شمی   خریدارانمه  نگماه  امما  کننمد، ممی  رقم   بمه  شروع هماهن 

 آوردن بممما. کمممنمممممی استشممممام دارم ناال هممممین از رو خمممون بممموی. نیسمممت همممااون

 پممایین سممکو از دخترهمما کممه همممین. نشسممت هممایمب**  روی لبخنممدی هممانوشممیدنی

 در و زدم چنمم  دختممر یممک دسممت از رو نوشممیدنی گممیال  و شممدم بلنممد رفممتن،

 از یکمممی سمممینی در رو خمممالی گمممیال  و دادم بممماال رو هممممش زدنمممی بهمممم چشمممم

 .رفتم ایهشیش سکو روی بر و دادم قرار خدمتکارا

 آهنم   ریمتم  بما  و بماال  بمردم  رو دسمتام . وایسمادم  سمکو  وسم   عربمی،  آهنم   پخش با

 جسمممان از روح کمممرم، حرکممت هممر بمما. کممردم دادن تکممون بممه شممروع رو کمممرم

 بمماال لممرزش و زدم چرخممی. سمماختمممی مممن بممرده رو هممااون و شممدمممی خممار  همماشممی 

 پسممر ایمن  عممالی چقمدر . سمرده  و ناخوانمما همم  بمماز آریابمد  نگماه . کممردم اضمافه  رو امتنمه 

 زدم پوزخنممد. ایسممتادم و دادم عشمموه و نمماز بمما چرخشممی! کممردن سممن  بممه تبممدیل رو
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 احسمما  رو روحممی هممیچ وجممود. کممردم نگمماه عربممی هممایشممی  جسممدهای بممه و

 بممین از روزهممایش ایممن همیشممگی نگمماه بمما آریابممد! راحتممی همممین بممه. کممردمنمممی

 در کممه ایممششیشممه نگمماه. ایسممتاد رویمممبممهرو و گذشممت همماشممی  روحبممی هممایجسممم

 رو بینمممون سممکو . کممرد معنممو  مممن بممه بممود شممده پنهممان آبممی لنزهممای پشممت

 :شکستم

 .هستی هم تو رممی جا هر میاد خوشم-

 .بودم شده دعو  مهمونی این تو من: آریابد

 و چرخیممدم دورش بممود عشمموه از پممر کممه همماییقممدم بمما و کممردم ایمسممتانه خنممده

 :گ تم

 خمموابیشمم  و خمموریاب..ر*ش مجلممس در الهممی هممایفرشممته... ببممین رو جمماایممن-

 .کننمی شرکت هاشی 

 شاورزیممده بممازوی روی بممر فرضممی اشممکا  اماشمماره انگشممت بمما و وایسممادم کنممارش

 :گ تم و کشیدم

 عالیجناب؟ داری جوابی چه-

 صممورتش و گممرفتم دسممتم در رو مممردونش چونممه و گ ممتم تمسممخر بمما رو عالیجنمماب

 .ر  به ر  دقیقا برگردوندم  رو

 :گ ت و زد پوزخند. شد ایششیشه نگاه در ق ل نگاهم

 خمدا  پمیش  در ازراعیمل  بماش  مواظم  . کمردم ممی  مشمخ   رو هما جهنممی  جایگماه  من-

 .کرده اعترا 
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 .کردم راحت رو کارش که باشه خوشحالم باید-

 ایممنم از بیشممتر شممینان دختممر از البتممه زنممی،مممی بهممم رو طبیعممت داری تممو: آریابممد

 .رهنمی توقع

 .کشممی دست کارام از منم کن، آزاد رو خواهرام-برادر-

 رو دسممتش. بشممه آزاد دسممتام گممرم حصممار از شچونممه تمما عقمم  کشممید رو صممورتش

 بکنممه ایجمماد صممورتش در تغییممری اینکممه بممدون و کممرد حلقممه بممازوم دور وحشممیانه

 :گ ت

 !اونا پیش ببرم هم تو نکن کاری-

 دو دسممتاش بمما و شممد شمموکه کممه کممردم حلقممه گممردنش دور رو دسممتام حرکممت یممه تممو

 زیمماد بممراش انگممار ولممی داشممتم، رو حممالتش تغییممر توقممع. گرفممت رو پهلمموم طممر 

 :گ تم و کردم کج مشونه راست سمت به رو سرم ناز با. نیست مهمم

 .چنوره حالشون ببینم فق  که ببر جهنم به رو من کنینمی آزادشون حداقل-

 گرفتممه کممم دسممت چنممور! مونممدم ممما . زد پممس رو مممن و گرفممت رو دسممتام مممچ

 فهمونممدمممی بهممم کممه سممردش نگمماه سممت؟بقیممه مثممل اونممم کممردم فکممر چممرا بممودمش؟

 جلمموی پادشمماه ایممن چممرا! بهممم ریممزهمممی داره رو روانممم و اعصمماب ن وذناپممذیره چقممدر

 بمما و مکممرد فکممر مخونممه بممه رفممتممممی عقمم  عقمم  کممه حممالی در نمیمماره؟ کممم مممن

 آتممش همای شممعله رقم   بمه  و انممداختم کاناپمه  روی رو خمودم . بممودم جما اون االر طمی 

 .شدم خیره

*** 
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 رو چیمزی  تماریکی  تمو  تونمه نممی  تماریکی  دختمر  چمرا  کجمام؟  ممن . چرخیدم خودم دور

 ناخونمماش حرکممت. شممدم سممی  کممه کممرد نمموازش رو کمممرم سممردی دسممت ببینممه؟

 حرکممت یممه تممو! پشممتمه کسممی چممه دونمممنمممی کممه اینممه اون از بممدتر و زجممرآوره

 کمردم  حمس  گوشمم  اللمه  پشمت  رو سموزناکی  همای ن مس . نبمود  کمس همیچ  اما برگشتم،

 اطممرافم بممازم ولممی گرفممت آتممیش دورم. آوردمممی هجمموم بهممم فقمم  کممه بممود تممر  و

 نیسممت، معمممولی آتممش یممه ایممن. کممردم دراز آتممش شممعله سمممت رو دسممتم! تاریکممه

 !جهنمه آتش

 .جهنمم پادشاه من و-

! حکممم. کممردم نگمماه بممود دسممتش در خممدا حکممم کممه آریابممد بممه وحشممت بمما و برگشممتم

 !من مر  حکم! حکم

 !حسیه هر از خالی سرخش چشمای

*** 

 چیممه؟ دیگممه کابوسمما ایممن. کممردم نگمماه اتمماقم بممه ن ممس ن ممس بمما و نشسممتم وحشممت بمما

 .بشه کم التهابش از تا کردم نوازش رو مگرمازده صور 

 .ابلیس بنت افسونگر بر درود-

 بمماال دادم رو ابممروم تممای یممه. کممردم نگمماه ازراعیممل حضممر  بممه و چرخونممدم رو سممرم

 :گ تم

 سمما ۵۹ و قممرن۲۶ مممن محاسممبا  طبممق باشممه  رسممیده مممرگم موقممع االن نکممنم فکممر-

 .بمیرم باید دیگه روز۸ و ماه۳و
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 زیممر کممه صممورتش بممه دوبمماره و کممردم نگمماهی داشممت فاصممله زمممین از کممه پاهمماش بممه

 :گ ت خشم با. بود کرده قایم شنلش

 کارهممای از دسممت فرمودنممد امممر متعمما  خداونممد. کنممیمممی درازی دسممت تازگیمما -

 !شویمی فرستاده جهنم به نه مگر بکشی، خویش

 .متاس م بگو خدا به برو جون عمو-

 خونممه کممل تممو اللممه گممل عنممر بمموی. شممد غیمم  و داد تکممون تاسمم  نشممانه بممه سممری

 روی اسممپیکر و کممردم دراز رو دسممتم. ازراعیلممه وجممود از اینشممونه ایممن و پیچیممد

 هممی آهنمم ». شکسممت رو اتمما  سممکو  آهنمم ، صممدای کممه کممردم روشممن رو میممز

 «سعیدی احمد از بارون

 بارون هی"

 بغضمه شبیه نمت نم که بزن

 کمه بگم چی هر غمت از که بزن

 بارون هی

 عزیزشم براش باز و ب همه شاید شم مری  بذار شم خیس که بزن

 بارون ای

 اون با زیاده مفاصله که بزن

 بود دنیام که اون رفته گذاشته

 اون با هی این با هی
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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 کنممی گریه نباری اگه ببار

 کنمنمی و  شناسیمی که منو

 بده رو سوالم این جواب یکی

 (۲) کنم زندگی زندگیم بدون چنور

 شد؟ عاشق انقدر میشه مگه

 رفت؟ دست از انقدر میشه مگه

 (۲)رفت بست بم  راه یه ته تا صدبار خاطرش به من د 

 کنممی گریه نباری اگه ببار

 کنمنمی و  شناسیمی که منو

 بده رو سوالم این جواب یکی

 "(۲)کنم زندگی زندگیم بدون چنور

 آره. دارم دوسممش مممن ولممی کنممه،مممی نممابود رو مممن و پاکممه کممه بممارونی! بممارون هممه

 دارم دوسممت چقممدر! شممده پمماکی عاشممق... و پلیممدی تمماریکی، جهممنم، شممینان، دختممر

 !میشه مرگم باع  اما بزنم  قدم بارون تو

 .من اسیری و پلیدی آزادی وقت! وقتشه

 بیمارم  برگمه  تمو  خواسمتم ممی  کمه  کلمماتی  بمه  و درآوردم کشمو  تمو  از کاغمذی  سِمحر،  بما 

 شمده  پمیچ  روبمان  کاغمذ  و شمدم  بلنمد . شمد  ظماهر  کاغمذ  برگمه  رو هممه  کمه  کمردم  فکر

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر دیکتاتور|   جهنمی افسونگررمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

37 

 

 صممدای مخصممو  کممه جیغممی و کممردم بممازش و رفممتم پنجممره سمممت بممه و برداشممتم رو

 بممه رو ناممه . دیمدمش  کمالغ  قالم   در ثانیمه  چنممد بعمد  کمه  دادم سمر  رو شمینانیه  پرنمده 

 :کردم زمزمه گوشش در و بستم پاش

 .بده شینان پدرم، به رو این-

 بممه بایممد فممردا. گ ممتم بممرادرام خمواهر  آزادی نقشممه از نامممه تممو. شممد دور و کممرد پمرواز 

! آریابممد گردنبنممد! جهنمممه کلیممد کممه گذاشممتم گردنبنممدی روی رو دسممتم. بممرم جهممنم

 کمه  کلیمده شماه  یمه  طمرح . درآوردممش  کمردم  حلقمه  گمردنش  دور رو دسمتام  کمه  وقتی

 بهممم  دارم فرشممته  ر  چممون . بهشممت  خممال   طممالی  از و گرفتممه  رو دورش آتممش

 فرشممته یممه کممه مممادرم چنمموری. کممردم نگمماه سممتاره پممر آسمممون بممه. زنممهنمممی آسممیبی

 تممو سمموا  چقممدر. زدم چنمم  موهممام بممه کنممه؟ ازدوا  ابلممیس بمما شممده حاضممر بمموده

 .نیست ایدهنده پاس  کدوم هیچ واسه و میره رژه داره ذهنم

*** 

 هممایشممعله بمما دامممنش پممایین کممه بلنمدم  مشممکی بممرا  لبمما  بممه و وایسممادم آینممه جلمو 

 دختممر از نشممان شممومه، دنیممای ممما  لبمما  ایممن. کممردم نگمماه شممده تممز،ین آتممش

. اومممده در قرمممز رنمم  بممه موهممام سممر و شممده مشممکی بلنممدم، موهممای. شممینان

 شمم  رنمم  بممه رنگممم، ه ممت چشمممای حتممی. کممردم قرمممز خممون بمما رو بلنممدم ناخونممای

 آریابممد گردنبنممد. چرخشممه حمما  در گردبمماد مثممل توشممون آتشممین هممایرگممه و شممده

 .میده غرور حس بهم و کرده خوش جا ظری م گردن تو

. شمکنه ممی  رو اتما   سمکو   مقهقمه  صمدای  و میماد  کمش  زیبمایی  لبخنمد  به سرخم لبای

 وقتممی کممه کشممیدم دیمموار روی مخصوصممی اشممکا  و وایسممادم اتمماقم سمم ید دیمموار جلممو
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 و کشممیدم گممردنم از رو آریابممد گردنبنممد. میشممه مثلمم  شممکل کنممی، وصلشممون بهممم

 ممن  کمه  دسمتایی  بعمد  و شمد  بماز  جهمنم  المورودی  بمین  دروازه کمه  گذاشمتم  مثل  وس 

 بممه و کممردنمممی نمموازش جهنمممی دسممتای رو بممدنم تمممام. کشممید دروازه داخممل بممه رو

 ورودی بممه و کممردم بمماز رو چشمممام همما،دسممت از رهممایی بمما. کممردنمممی هممدایتم جلممو

 بمما. نممدازهمممی رعشممه بممه رو د  و میمماد طممر  هممر از جیمم  صممدای. شممدم خیممره جهممنم

 خواسممتم. زنممممممی قممدم جهممنم در سمممت بممه فرضممی خمم  یممه در غممرور پممر همماییقممدم

 رو آریابممد نشمان  و زدم پوزخنممد. شمدن  راهممم سمد  جهنمممی همای فرشممته کمه  بشمم  وارد

 هاشمموننیممزه و کممردن خممم احتممرام بممه رو سرشممون کممه دادم نشممون نگهبممان دوتمما بممه

. رسممید مشممامم بممه گوشمت  سمموختن تنممد بمموی کمه  شممدم جهممنم وارد. کشممیدن کنمار  رو

 !هه. کردن کجا حاکم رو بدبخت آریابد

 رو آتشممینم هممایبمما  دادمممی بهممم آریمماد گردنبنممد کممه قممدرتی بمما و بسممتم رو چشمممام

 فممرود آتممش رقصممان هممایشممعله وسمم . کممردم پممرواز جهممنم قلمم  بممه و کممردم بمماز

 مممن آتممیش ایممن انگممار زد  حلقممه دورم بزنممه آسممیبی بهممم اینکممه بممدون آتممش و اومممدم

 کمه  کمردم  دراز رو دسمتم  و بسمتم  رو چشممام . زنمه نممی  آسمی   بهمم  کمه  شناسمه می رو

 قمدر   بما . کمرد  درسمت  آتشمینی  حصمار  دورم و چرخیمد  مماری  مثمل  دسمتم  دور آتش

 بمما جهممنم آتممیش یهممو کممه دادم رو شممیاطین زنممدان درهممای شممدن بمماز دسممتور ذهممنم

 بمماال سمممت بممه و شممد( ققنممو ) آتممش پرنممده بممه شممبیه و جهیممد بمماال سمممت بممه فشممار

 و شممیاطین آزادی فریمماد صممدای کممه بممود نگذشممته دقیقممه چنممد هنمموز. کممرد پممرواز

 هجمموم سمممتم بممه( نگهبممان هممایفرشممته) همماتممرویس. شممد بلنممد بممرادرام و خممواهر

. کممرد حملممه بهشممون آتممش پرنممده کممه بممودن نرسممیده قممدمیم یممه بممه هنمموز و آوردم

 فمرار  بمه  و اوممدم  فمرود  دروازه بیمرون . شمدم  خمار   جهمنم  از و کمردم  بماز  رو همام با 
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 رو آریابممد گردنبنممد شممدن، خممار  همشممون کامممل وقتممی. کممردم نگمماه شممیاطین کممردن

 تممو االرضممم طممی قممدر  بمما و کممردم پرتمماب جهممنم دروازه جلمموی و کشممیدم گممردنم از

 .بودم مخونه

 !بود عالی کار -

 :گ تم و کردم نگاه پدرم به و برگشتم

 .کردین م تخر حضورتان با مرا! بزر  شینان بر درود-

 کمه  آزادی بعمد  بمه  ایمن  از و کمنم ممی  عممل  بمودم  داده تمو  بمه  کمه  قمولی  بمه  حماال : پدرم

 .کنی زندگی زمین در

 .گذارم سپا  شما از-

 .بیا دارو  خوردن برای ساله هر فق : پدرم

 !شماست امر امر،. چشم-

. شممنیدم رو پوزخنممدش صممدای کممردم حممس و زد امشممانه بممر رو اسممتخونیش دسممتان

 .بدتره برام مر  خبر هزاران از پوزخند این

 دهممن بهممم تخممت روی آزادیممم برگممه و بممود رفتممه پممدرم بیممرون اومممدم فکممر از وقتممی

 شممهر دسممت از رو مممن فقمم  و نیسممت مهممم دیگممه کممه ایبرگممه آره،. کممردمممی کجممی

 اسممیر مممن و بیمماد فممرود سممرم روی آریابممد کممی از نیسممت معلمموم. سمماخت راحممت شمموم

 رو. زنممهنمممی آسممیبی هممیچ مممن بممه آتشممش کممه جهنمممی! جهنمممی چممه اممما بشممم، جهممنم

 .کشیدم نامعلومم آینده برای دردی پر ن س و کشیدم دراز تخت

*** 
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  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 کمه  کشمیده  فلمک  بمه  سمر  درختمای  جمز  بمه  هیچمی  و کمردم  نگماه  اطمرا   به! دویدممی

 دادن،نمممی رو خورشممید نممور ورود اجممازه و بممودن پیچیممده هممم در رو هاشممونشمماخه

 هممایگممر  زوزه صممدای در پاهممام زیممر در همماشمماخه شکسممتن صممدای. دیممدمنمممی

 کممه چرخونممدم رو سممرم. نمیممده بهممم رو مسممیر دیممدن اجممازه مممه و شممده گممم جهنمممی

 پیشممونیم گوشممه. کممردم برخممورد زمممین بممه محکممم و کممرد گیممر درخممت شمماخه بممه پممام

. شمد  روون پیشمونیم  روی خمون  و برداشمت  شمکا   بمود،  خمورده  ریمزی  سمن   بمه  که

 بممود شممده زوم روم کممه بممرا  چشممم ج ممت ۵ دیممدن بمما و برگشممتم ن ممس ن ممس بمما

 زمممین روی رو جممونمبممی جسممم و شممد کشممیده موهممام ناگهممان. شممد بیشممتر وحشممتم

 روی تممیثیری انگممار اممما کشممیدم، کشممیدمممی رو موهممام کممه دسممتایی بممه چنگممی. کشممید

 خمون  و اشمک . شمد ممی  جموالن  سمرم  مغمز  تمو  ممر   همای زمزمه صدای. نداشت طر 

 زوزه صممدای بمما کممه کشممیدم، جیمم  وجممودم تمممام بمما درد از و پوشمموند رو صممورتم

 .شد یکی هاگر 

 خمواب  هممش . کمردم  نگماه  اطمرا   بمه  و نشسمتم  جمام  سمر  و کشمیدم  جیم   وحشمت  با

 شممدید سممرمای از و کشممیدم پیشممونیم بممه دسممتی. نیسممت دلیمملبممی کابوسمما ایممن! بممود

 بممه و کممردم روشممن رو تخممتم کنممار خممواب چممراغ. بممردم پممی بممدم حمما  بممه پوسممتم

 بلنممد تخممت رو از. صممبحه ۵:۳۸ هنمموز! لعنتممی. انممداختم نگمماهی دیجیتممالی سمماعت

 .رفتم حموم به و شدم

 چنممد. دادم تکیممه وان لبممه بممه رو سممرم و کممرد منتقممل رو خمموبی حممس بهممم آب گرمممای

 رنم   بمه  کمه  آبمی  بمه  و پریمدم  جما  از. شمد  سمرد  یهمو  آب کمه  بود نگذشته هنوز دقیقه

. چسمبوندم  حمموم  دیمواره  بمه  رو خمودم  و شمدم  بلنمد . شمدم  خیمره  بمود  اوممده  در خون

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 گمرد  چشممای  بما . شمدن  گمم  هموا  تمو  و شمد  خمار   دهمنم  از بخمار  مثل گرمم هاین س

 چممرا. شممدم خیممره بیممرون بممود زده رنمم  سممر  آب از کممه کبممودی صممور  بممه شممده

 چمماک دهممن و رقصممیدندمممی آب روی مشممکیش موهممای. ببنممدم رو چشمممام تممونمنمممی

 جلمموی دنممدوناش الی گوشممت هممایتیکممه و شممد بمماز ترسممناکی خنممده بممه شخممورده

 رو پاهممام جلممو سمممت بممه و شممد پیچیممده پاهممام مممچ دور دسممتی. شممد نمایممان چشمممام

 از تونسممتمنمممی اممما دادم تکممون رو دسممتم. رفممتم فممرو گممرم آب تممو سممر بمما کممه کشممید

 کممرم  دور دسمتی  کمه  شمد ممی  تمموم  داشمت  همام ریمه  اکسمی ن  دیگمه . بیمرون  بیام آب

 بمه  وجمودم  تممام  بما  و شمد  خمار   همام ریمه  داخمل  آب. بیمرون  کشید رو من و شد حلقه

 گوشممم بممه نممام هومی صممداهای. کشممیدم ن ممس تنممد تنممد و انممداختم چنمم  چیممزی

 !سیاهی بعد و رسید

*** 

 کمه  زد رو چشممام  سم یدی  نمور  و کمردم  بماز  رو چشممام  پیچیمد،  سمرم  تمو  کمه  دردی با

 رو دسممتم کممرد، عمماد  نممور بممه چشمممام کممه مقممداری و گممرفتم جلوشممون رو دسممتم

 بلنمدی  و گرفتمه  صمدای  بما . کمردم  نگماه  تعجم   بما  بمودم  تموش  کمه  اتاقی به و برداشتم

 :گ تم

 ...!آهای کجام؟ من نیست؟ جااین کسی-

 چیممده امممروزی و مممدرن وسممایلش و داره قرمممز-مشممکی سممت اتمما ! سممتفایممدهبممی

 تممر  از چشمممام و موهممام. افتمماد تخممت رویروبممه دراور آینممه بممه نگمماهم. شممده

 رو ابممروم تمای  یمه . افتمماد سمرم  پشمت  عکممس قماب  انعکما   بممه نگماهم . شمدن  اینقمره 
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 و زدم چنمم  روم پتمموی بممه ارادهبممی کممه شممد بمماز اتمما  در. زدم پوزخنممد و دادم بمماال

 !شد گرد چشمام تنم لبا  دیدن با اما پوشوندم، رو اندامم

 .کنی دیگه فکرای خود  با نیست الزم پس نداشتم، ایدیگه لبا : آریابد

 جهممنم پادشمماه کسممی کممه اولممی از رو لبمما  ایممن! جهنمممه پادشمماه همسممر لبمما  ایممن

 اوممدم  لبما   فکمر  از. کنمه  ازدوا  شملکمه  بما  بخمواد  کمه  وقتمی  تما  میمدن  بهمش  میشه

 :گ تم بود، داده تکیه در چارچوب به که آریابد به رو و بیرون

 آوردی؟ جااین به رو من چی واسه. نکردم ایدیگه فکر خودم با منم-

 کتممانش شمملوار هممایجیمم  تمموی رو شمردونممه دسممتای و گرفممت دیمموار از رو شتکیممه

 سممت  بمه  رو سمرش . ایسمتاد  آینمه  در تصمویرم  جلموی  دقیقما  و اوممد  سممتم  بمه  و کرد

 :گ ت سرد و کرد خم راستش شونه

 جمموابم منتظمر  اینکممه بمدون  بممود؟ کمی  کشمتنت  بممرای بمود  اومممده کمه  اونممی دونمی ممی -

 :داد ادامه بمونه

 .شکستن نمکدون و خوردن نمک! بودی کرده آزاد که بود شیاطینی از یکی-

 یعنممی. نکممردم پیممدا گشممتم، مخال ممت واسممه ایجملممه دنبمما  چممی هممر و شممدم شمموکه

 شمکمم  تمو  رو پاهمام  ارادهبمی  و آورد هجموم  قلمبم  بمه  پنماهی بمی  حمس  پدرممه؟  دستور

 !نیست ممکن این نه. کردم جمع

 .بوده پدرتم دستور: آریابد

 قنممره و شممد بسممته چشمممام بخمموام؟ ازش رو ایممن تممونمنمممی چممرا! ببنممد رو دهنممت

 کنمارم  رو وجمودش . کمردم  پماکش  دسمتم  بما  سمریع  کمه  خمورد  سمر  مگونمه  روی اشکم
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 مگونممه اشممک رد روی سممردش دسممت کممه نکممردم بمماز رو چشمممام اممما کممردم حممس

 رد. شممد سممردش آتممش نگمماه اسممیر نگمماهم و کممردم بمماز رو چشمممام سممریع! نشسممت

 سممر  گممل جلمموی و رفممت اتمما  یدیگممه سمممت بممه سممریع و کممرد پمماک رو اشممکم

 رو مممن اشممکای کممه دسممتی همممون بمما و کشممید عمیقممی ن ممس. شممد متوقمم  ایپ مممرده

 برگمماش بممه دوبمماره قرمممز رنمم  یهممو کممه زد دسممت گممل برگممای بممه بممود کممرده پمماک

 .شد اولش روز مثل گل و برگشت

 .مونهمی اکسیر مثل اشکا  نده  هدر رو اشکا  بودم گ ته بهت: آریابد

 دوبمماره مممن اشممکای بمما کممه کممردم نگمماه گلممی بممه و کممردم فراممموش رو دردم کممل در

 انممرژی یممه! میممده انممرژی بهممم داره گممل اون انگممار. دارم خمموبی حممس. بممود شممده زنممده

 .کردن تشکر مثل

 از و طممر  اون انممداختم رو پتممو آریابممد، بممه توجممه بممدون و گممرفتم گممل از رو نگمماهم

 حرکممت بممه شممروع لبمما  بلنممد سمم ید حریممر کممه وایسممادم و شممدم بلنممد تخممت روی

 بممه اون اممما شممدم، خیممره آریابممد بممه و چرخیممدم سمموالی. شممد نمایممان پاهممام و کممرد

 کممه کممردم صمما  رو صممدام. بممود شممده خیممره کممرد،مممی حرکممت بمماد بممدون کممه لباسممی

 :گ ت و دوخت بهم رو ناخواناش نگاه

 .دونمنمی رو لبا  حرکت دلیل من-

 کسممی دونممممممی کممه جممایی تمما! کممنم؟مممی فکممر موضمموع ایممن بممه کممه فهمیممد کجمما از

 رو کارهمماش و آریابممد بممه کممردن فکممر حوصممله اصممال. بخونممه رو ذهممنم تونممهنمممی

! نکمردم  حمس  رو همیشمگی  خمال  ولمی  کمردم   فکمر  مخونمه  بمه  قمدرتم  بما  پمس  نداشتم،
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 نکنمه  وای. کنمه ممی  نگماه  بهمم  و وایسماده  جلموم  آریابمد  دیمدم  کمه  کمردم  باز رو چشمام

 ...که

 عصممبی پممو  جهممنم، آتممش دسممتبند دیممدن بمما و کممردم نگمماه راسممتم دسممت مممچ بممه

 :گ تم و کشیدم

 نیستم؟ جهنم تو چرا پس شدم؟ جهنم اسیر امروز از من یعنی-

 :گ ت و نشست روش و رفت تخت سمت به

 هممم تممو حکممم رسممید دسممتم بممه فرمممان کممه زمممانی نرسممیده، بهممم خممدا فرمممان هنمموز-

 .شهمی اجرا

 بسمتی  دسمتم  بمه  رو جهمنم  آتمش  دسمتبند  کمه  تمو  کمنم؟  چیکمار  بایمد  من موقع اون تا-

 .کنم فرار تونمنمی دیگه که من برم  بذار پس

 .مونیمی جااین بعد به این از تو نه،: آریابد

 چشممام  و موهمام  شمدن  سمر   باعم   و دمیمد  صمورتم  بمه  خشمم  ایمن  و شمدم  خشمگین

 :گ تم خشم با. شد

 .ندارم فراری راه هیچ که من چی؟ واسه-

 .نداره من به ربنی هیچ و ستشده صادر دستور یک این-

 رو دسممتبند جممادو بگیممرم، فاصممله آریابممد از ایلحظممه تونسممتممممی فقمم  اگممه لعنتممی

 ...لعنت! آریابد تو به لعنت. شکستممی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر دیکتاتور|   جهنمی افسونگررمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

45 

 

 دیممدم کممه شممدم خیممره لبمما  بممه ارادهبممی کممه کممرد، ازم کلممی آنممالیز و زد پوزخنممد

 احساسما   بما  لبما   ایمن  پمس . شمده  قبمل  از تمر سمریع  حمرکتش  و شمده  قرمز رنگش

 صممورتی بممه لبمما  و شممدم آروم کمممی کممه کشممیدم عمیقممی ن ممس! گیممرهمممی انممس

 .شد ترمالیم حرکتش و اومد در خوشرنگی

 :شدم خیره چشماش به و شدم جدا افکارم از آریابد صدای با

 داری؟ کال  چند ساعت تا فردا-

 :گ ت که کردم نگاش سوالی کال ؟ کدوم

 باشی؟ دانشگاه تو باید کی تا-

 رو سمرش  تیسم   بما  کمه  انمداختم  بماال  رو همام شمونه  ندونسمتن،  معنمی  بمه  و کمردم  فکر

 :گ ت و داد تکون

 .هستی هم تو هستم من که کالسایی تمام تو بعد به این از -

 کممنم؟ فممرار تممونممممی چنمموری. گممرفتم آریابممد از رو روم و زدم چنمم  موهممام بممه

 رو حممالم کممی. کممردمممی خممراب رو حممالم و خمموردمممی جمموالن ذهممنم تممو فممرار کلمممه

 تنهمما سممختی گممرداب تممو رو مممن و رفممتن همممه شممدم  تنهمما افسممونگر مممن فهمممه؟مممی

 :افکارم تمام روی کشید خ  آریابد صدای! گذاشتن

 ...نشدی تنها هنوز تو -

 !مونده؟ برام دیگه هم کسی مگه شدم، خیره چشماش به گن  و چرخیدم

 .داری رو خدا هنوز تو -
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 گوشممه فرضممی اشممک کممه حممالی در و خندیممدن بممه کممردم شممروع هممادیوونممه مثممل

 :گ تم تمسخر با کردم،می پاک رو چشمم

 صممدها کممه رو پممدرم ش،تح ممه خمماطر بممه کممه همممونی میگممی؟ رو خممدا کممدوم! خممدا -

 در و شمممد خنجمممر تیمممزیِ بمممه نگممماهم! ]بیمممرون؟ انمممداخت کمممرد رو عبمممادتش سممما 

 خممدا خممدا، انقممدر و دونممیمممی خمموب خممود  رو اینمما کممه تممو[ رفممت فممرو چشممماش

 !جهنم پادشاه بشن ندارن شانس تو مثل که همه! کنیمی

 :گ ت و شد ابروهاش مهمون ترسناکی اخم

 هنمموز مممن و شممد رانممده بهشممت از کممه کممرد سممرپیچی خممدا دسممتور از تممو پممدر -

 !کردن انتخاب جهنم حاکم عنوان به رو من چی واسه دونمنمی

 :گرفت ازم رو روش و کرد مکثی

! بینمی نممی  رو هیچمی  فهممی، نممی  رو هیچمی  تمو  نمه، ! بمود؟  آسمون  واسمم  کمردی  فکر -

 افسونگر؟ کاری کجای... بر  تو کردی شوم شهر مردم مثل رو سر 

 رو داغممونم اعصمماب و شممدنمممی رو قممدم ذهممنم تممو حرفمماش. کممردیم سممکو  دو هممر

 !کردنمی هست که اینی از ترخراب

. کمردم  نگماه  اطمرا   بمه  و نشسمتم  جمام  سمر  و پریمدم  خمواب  از بمر   و رعمد  صمدای  با

 میخکمموب رو نگمماهم بمماران قنممرا  و دادم سممو  اتمما  پنجممره سمممت بممه رو نگمماهم

 بمماز رو همماپنجممره و شممدم بلنممد تخممت روی از همماشممده مسمم  مثمملِ. کممردن خودشممون

 تمما کممردم دراز رو دسممتم مممردد. بلنممدم موهممای بممه زد چنمم  مالیممم نسممیم کممه کممردم

 قنممره اولممین. بمیممرم اگممه حتممی کممنم، لمممس رو بممارون شممدنم زنممدانی از قبممل بممار یممک

 سممرعت بمما و برگرفممت در رو بممدنم امممونیبممی درد کممرد، برخممورد دسممتم بممه کممه آب
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 بمما. بشممه کممم سوزشممش از تمما کممردم دهممنم تممو رو انگشممتم و کشممیدم عقمم  رو دسممتم

 ممن  جمز  بمه  بمود  کمرده  محبمتش  شمامل  رو جهمان  ایمن  هممه  کمه  زاللمی  قنمرا   بمه  غم

 راه از و زدم بیممرون بممود شممده داده اختصمما  مممن بممه االن کممه اتمماقی از. شممدم خیممره

 همممون. کممردم بممازش آروم و وایسممادم خونممه در جلموی  و رفممتم پممایین چمموبی هممایپلمه 

 .کردم بغل رو زانوهام و نشستم در جلوی

 کنی؟ لمس رو بارون داری دوست-

 روی رو دسممتم و کشممیدم راحتممی ن ممس آریابممد دیممدن بمما و شممدم بلنممد وحشممت بمما

 :گ تم و گذاشتم مسینه

 !بپرسی رو سوالت تونیمی هم ترآروم-

 :دادم ادامه کنایه با و کردم مک  کمی

 افتاده؟ بارون کردن لمس فکر به شینان دختر حاال تا کی از نه -

 :گ ت و نداد حرفم توی یکنایه به اهمیتی

 .کنی لمس رو بارون که کنم کاری تونممی من کنی؟ لمس رو بارون خوایمی-

 حممرفم بمما اصممال کممه لحنممی بمما. بممود برانگیممز وسوسممه پیشممنهادش رفممتم  فممرو فکممر بممه

 :گ تم اومدنمی در جور

 بارون؟ زیر برم دارم دوست اصال من گ ته کی-

 تحمیممل بهممم بممارون بممود ممکممن کممه دردی و بمماغ سمممت بممه بممازوم شممدن کشممیده بمما

 :گ تم گزنده و تند و کشیدم جیغی کنه،
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 ...من! روانی؟ کنیمی چیکار-

 دادم اجممازه و شممدم سمماکت ارادهبممی پوسممتم، روی بممارون سممرد هممایقنممره نشسممتن بمما

 کمردم ممی  سمعی  کمه  ذوقمی  از! دردبمی  لممس  یمک ! کنمه  لممس  رو من مورم  وجود بارون

 رو حممالم بممود، اومممده در سمم ید رنمم  بممه کممه لبمما  اممما اومممدم، لممرز بممه کممنم پنهممانش

 شممعله عجیمم  کممه آریابممد آتشممین نگمماه تممو رو نگمماهم و برگشممتم. کممرد رسمموا

 از کمممی کممه داشممتم امیممد و کممردم تشممکر در غممر  رو نگمماهم. انممداختم کشممید،مممی

 ...عذاب پادشاه ممنونم از . ب همه رو احساسم

*** 

 دسمت  و دادم تکیمه  کنماری  ماشمین  بمه  هما زنمدانی  مثمل  و شمدم  پیماده  آریابمد  ماشین از

 .بیاد بانمسلو  تا شدم منتظر سینه به

 ایمن  عقمده  تممام  دارم دوسمت  و شمد  سمرازیر  دلمم  بمه  عمالم  غمم  دلربما  نکمره  صمدای  با

 !حالیبا حس چه. کنم شتیکه تیکه و بیارم در سرش رو مروزه چند

 تو؟ چنوری: دلربا

 چسمبید  و شمد  حلقمه  دورم خشمونت  بما  دلربما  دسمتای  کمه  چرخیمدم  مصمنوعی  لبخنمد  با

 و اومممد حلقممم سمممت بممه ممعممده محتمموای تمممام دادمممی کممه تع نممی گنممد بمموی از. بهممم

 بمه  حمموم؟  رینممی  چمرا  نجاسمت  مراسمم  همر  از بعمد  تمو  بگمه  یکمی . کمرد  بمد  رو حالم

 نممماخون صمممور  دیمممدن بممما و بیمممرون کشمممیدم رو خمممودم دسمممتاش چنممم  از زور

 :گ تم و کرد خوش جا تمسخرانگیزی پوزخند م*با*  رو ش،کشیده

 !داشتی خشنی رابنه چه-
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 :گ ت و شد حرفم کنایه متوجه

 .بود حا  و عشق بود، کجا خشن -

 

  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 کممه بممدم زنممش بهممم حمما  حممر  بممه جمموابی خواسممتم و نشسممت ابروهممام بممین اخمممی

 .کشید دهنم روی قرمزی خ  آریابد صدای

 جممز اوباشممتون بمما تممو پممس باشممه، انسممانی غیممر کممارای اون اگممه حمما  و عشممق: آریابممد

 .حیوونایین

 :گ ت لکنت با و چرخید اومد در حدقه از چشمای با دلربا

 منه؟ روی منظورتون حرفیه، چه این استاد که اینه منظورم... فرشت -

 سممت  بمه  همم  بما  دلربما  مبهمو   نگماه  مقابمل  در و ایسمتادم  آریابمد  کنار و خندیدم ریز

 .رفتیم دانشگاه ساختمون

 

 نمموع از فکممر یممک. چرخیممد ممما سمممت بممه هممانگمماه همممه شممدیم کممه سمماختمون وارد

 انگشممتای تمموی رو انگشممتام حرکممت یممک در و آورد هجمموم ذهممنم بممه پممدرم فکممرای

 اجممزای تممو کممارم واسممه دلیممل دنبمما  و برگردونممد رو سممرش. کممردم ق ممل آریابممد

 :گ ت و زد پوزخند که دوختم چشماش تو رو شینونم نگاه. گشت صورتم

 !نمیشی عو  وقت هیچ تو-

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 کمردم  سمعی . بشمه  خماموش  چشممام  شمعله  تممام  کمه  کمه  بمود  کافی حرفش همین فق 

 ایممن اجممازه و آورد فشممار دسممتم بممه کممه بکشممم بیممرون بیممرون دسممتش از رو دسممتم

 :گ تم عصبی و دلخور صدای با. نداد بهم رو کار

 !کن و  رو دستم آریابد-

! خودخممواه پسممره. کشمموند کممال  داخممل بممه رو مممن زور، بممه و نممداد حممرفم بممه اهمیتممی

 کممرد رهمما رو دسممتم. نشسممتیم هممم کنممار چمم  سمممت از آخممر ردیمم  صممندلی دو روی

 کممردم اسممت اده غ لممتش از. شممد منالعممه حمما  در و درآورد کممی ش تممو از رو کتممابی و

 چممادری دختممر بمما کممه پسممر یممک دیممدن بمما. چرخونممدم کممال  دور تمما دور رو سممرم و

 ارادهبمی  کمه  بمود  قموی  و تیمز  انقمدر  دختمر  بمه  عشمقش  بموی . بمود  زدن حمر   حا  در

 چشممماش کممه زمممانی و برگممرده کممه کممردم مجبممورش قممدرتم بمما و زدم شممینانی لبخنممد

 اومممده در حدقمه  از چشممای  جلمموی و شمد  بلنمد  مترسمک  مثممل شمد،  چشممام  میخکموب 

 روی رو دسممتم و زدم پوزخنممد دختممر صممور  بممه. نشسممت مممن کنممار و اومممد دختممره

 مونممده عشممق درصممد10 هنمموز. کممردم جممذب رو عشممقش تمممام و گذاشممتم پسممر قلمم 

 خمممارم نگمماه. شممدم چرخونممده آریابممد سمممت بممه و شممد کشممیده دسممتم یهممو کممه بممود

 بمما! کشممیدمممی زبانممه داشممت لنزاشممم پشممت از کممه آتشممی. شممد آتشممینش نگمماه اسممیر

 :گ ت و داد فشار رو دستم مچ حر 

 جممذب کممه رو عشممقی تممام  االن همممین بممرداری؟ دسممت کمارا   از خمموایمممی کممی تمو -

 !گردونیبرمی پسر به کردی

 آزاد دسممتاش حصممار از رو دسممتم مممچ کممردممممی سممعی کممه حممالی در و کممردم اخممم

 :گ تم کنم،
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 کنی؟ چیکار خوایمی تو نگردونم برش اگه مثال-

 .گردون برش نیست، تو ما  اون: آریابد

 .کنمنمی و  رو غذام من-

 بمماقی و دادم قممرار پسممرک قلمم  روی رو آزادم دسممت آریابممد، دادن حممر  واسممه و

 ولممی آورد  بیشممتری فشممار دسممتم مممچ بممه آریابممد. کممردم جممذب رو عشممقش مونممده

 .بره گ تم پسر به کارم اتمام از بعد و نکردم توجهی من

 و کشممید خممودش دنبمما  عروسممک یممک مثممل رو مممن و شممد بلنممد عصممبانیت از آریابممد

 درد و کممرد برخممورد ماشممین بممه پشممتم کممه داد هلممم محکممم. بممرد بیممرون دانشممگاه از

 کمم . شممدیم خیممره دیگممه بهممم خشممم بمما هردومممون حمماال. پیچیممد کمممرم تمموی بممدی

 بممما و شممد  خممم  سمممتم  و داد قممرار  ماشممین  روی هممام شممونه  طممر   دو رو دسممتاش 

 :گ ت زد،می مو  صداش توی که عصبانیتی

 لعنتممی ای؟دنممده یممک و سممرتق هنمموز چممرا افسممونگر؟ نمیممدی گمموش حممرفم بممه چممرا-

 عالمممه یممک بمما کممه رو احساسممی داری تممو! دزدی فهمممی؟مممی کنممی،مممی دزدی داری تممو

 !دزدیمی رو شده تشکیل ن ر یک قل  در کندن جون

 :گ تم و زدم پوزخند

 خونمه  صماح   اجمازه  بما  بگمه  عاشمق  یمک  جلموی  بمره  شمینان  دختمر  کمه  نمداری  توقع-

 .نمیشه عو  ذاتم وقت هیچ و شینانم دختر من! بخورم رو عشقت خواممی

 تغییمر  چشمماش  حالمت  اصمال  اون و بمودیم  کشمیده  کمری  همم  بمرای  هممه  ایمن  اینکه از

 :گ ت سرد و گرفت فاصله ازم. انداختمی خ  بیشتر رو اعصابم بود نکرده
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 .بریم شو سوار نمیدن، راهمون دیگه که کال  تو-

 رو ماشممین و شممد سمموار هممم آریابممد. شممدم سمموار و ماشممین سمممت اون چرخیممدم

 نداشممتم رو آریابممد خونممه بممه رفممتن حوصممله. شممدیم خممار  دانشممگاه از و کممرد روشممن

 :گ تم و آریابد سمت برگشتم پس

 کوه؟ بری میشه-

 :گ ت قاطع خیلی حالت همون تو

 !نه-

 .کوه برم خواممی من ولی-

 .ندارم کاری تو نظر به من: آریابد

 !لن ا آریابد،-

 :گ ت سردی با و شد خیره صورتم به و سمتم برگشت

 .ساعت یک فق  ولی باشه،-

 دسممتم سممریع. گذاشممتم آریابممد گونممه روی و بوسممیدم رو انگشممتام سممر خوشممحالی از

 متحممو  سمماده کممار ایممن بمما کممه حرفاسممت ایممن از تممرخیمما بممی دیممدم کممه برداشممتم رو

 .بشه

 احساسی؟بی و سرد انقد چی واسه آخه لعنتی

 .نشد گ ته مونبین حرفی هیچ مسیر آخر تا دیگه

 :گ تم و کردم نگاه اطرا  به. شدیم پیاده ماشین از
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 بریم؟ قله سر االرضتطی قدر  با میشه-

 تمممام کممردم بمماز وقتممی و بسممتم رو چشمممام. گرفممت رو دسممتم و انممداخت بهممم نگمماهی

 و زدم لبخنممد ارادهبممی. بلنممدتره تهممرانم بممام از جمماایممن. بممود پممامون زیممر تهممران شممهر

 حمماال. کممردم عممو  قممدرتم بمما رو لباسممام و کشممیدم بیممرون آریابممد دسممت از رو دسممتم

 تمو  رو حریمر  شما  . بمود  تمنم  قرممز  حریمر  لبما   یمک  گمرم،  شلوار و پالتو اون جای به

 هممم بمماد و شممد بمماد دسممتای اسممیر موهممام. رقصممیدم وجممودم تمممام بمما و گممرفتم دسممتام

 جممالبی حممس رفممت فممرو بممر  تممو مممچ تمما کممه پاهممام. کممرد همممراهیم رقمم  ایممن تمموی

 لممذ  زودگممذر آزادی ایممن از بایممد. کممرد تزریممق بهممم آریابممد چشمممای حممس همرنمم 

 شمموم شممهر از زود چقممد. کممنم یمماد رو خمماطرا  ایممن سممختی روزای در تمما ببممرم

 از اشممکام و ماسممید م*بمما*  رو از لبخنممد. شممدم جهممنم اسممیر و کممردم پیممدا خالصممی

 هممه  ایمن  بمین  چمرا  خمدایا . رقصمیدم ممی  همم  بماز  ممن  امما  شمد  سمرازیر  همام گونه روی

 چممرا شممدم؟ ربمماعشممق افسممونگر مممن چممرا شممدم؟مممی شممینان دختممر بایممد مممن موجممود

 رو و شممد سسممت زانوهممام گنمماه؟ کممدامین بممه! چممرا آخممه باشممم؟ زیبمماترین بایممد مممن

 ممن  از بماد  رقم   بما  و کمرد  فمرار  دسمتام  چنم   از حریمر  شما  . افتمادم  س ید هایبر 

 جیمم . پاشممیدم طممر اون و طممر  ایممن بممه رو هممابممر  و کممردم هممقهممق. شممد دور

 رو ممن  شکسمت  داشمت  آریابمد  اینکمه  از. کمردم  فمرو  هما بمر   تمو  رو مشمتام  و کشیدم

 بممویی و رنمم  هممیچ نگمماهش کممه بممودم خوشممحالم ایممن از و نبممودم ناراحممت دیممدمممی

 رو سممرم شممد آروم وجممودم کممه وقتممی. زدم فریمماد و ریخممتم اشممک همماسمماعت. نداشممت

 همماانسممان کممه آتشممین زیبممای ایممن. شممد آفتمماب طلمموع میخکمموب نگمماهم و کممردم بلنممد

 اومممده او  از کممه سممنگی تخممت همممون رو آریابممد. نبممودن قا،ممل بممراش اهمیتممی هممیچ

 بمما کممه طلمموعی کممرد مممی تماشمما رو آفتمماب طلمموع مممن پممای هممم و بممود نشسممته بممودیم
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 ر  بممه رو جهانیممان امپراطممور بزرگممی و بممود سمماخته دیگممر چیممزی بممر  زیبممای ذرا 

 خمماطر بممه کممه خشممداری صممدای بمما! خورشممیده شممبیه هممم آریابممد چشمممای. کشممیدمممی

 :گ تم بود مروزه چند این فریاد

 خورشیده؟ شبیه چشما  دونستیمی! آریابد-

 :گ ت و شد خیره چشمام به و برگشت

 .میگی بهم رو این که هستی کسی اولین تو دونستم،نمی نه-

 :گ تم و شدم جمع خودم تو و زدم لبخند

 !داشت رن  یک فق  تو، چشمای شبیه من چشمای کاش-

 بممود گممرم چشممما  خورشممید کمماش ای. شممد خیممره چشمممام بممه فقمم  و نگ ممت هیچممی

 رو قمدر   ایمن  امما  کمنم  هدیمه  بهمت  رو چشممام  گرممای  تونسمتم ممی  کماش  ای! آریابد

 :گ ت و شد بلند و شکست رو نگاهمون ق ل آریابد. ندارم

 .اینجا،یم که روزه سه نزدیک بریم پاشو-

. کممردم آب رو موهممام و لبمما  رو برفممای بممدنم، حممرار  بمما و شممدم بلنممد جممام از

 .بستم رو چشمام و گرفتم رو آریابد دست

 و گرممما عاشممق. کممردم لیمموان حصممار رو دسممتام و شممدم خیممره داغ شممکال  بخممار بممه

 بممه و گممرفتم نوشممیدنی از رو نگمماهم. بممودم داشممتنی دوسممت نوشممیدنی ایممن شممیرینی

 قهمموه. کشممیدمممی شممکالتی سممیگار و بممود شممده خیممره بیممرون بممه. دادم سممو  آریابممد

 از کمممی. بممود ورغوطممه افکممارش در بممدجور و بممود کممرده رهمما نصمم ه رو تلخممش

 :گ تم و کردم مزه رو شکالتم
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 میدی؟ منم به رو سیگار  از ن  یک-

 :گ ت و زد سیگارش به عمیقی پک و کرد نگام چشمی زیر

 .خورهنمی تو درد به-

 .باشه مضر برام نیستم آدم که من-

 :گ ت و چرخوند حدقه تو رو چشماش

 .دممی بهت رفتیم بیرون شا کافی از وقتی-

 :گ تم و خوردم داغ رو شکالتم سریع

 .دیگه بریم خ -

 زدیممم شمما کممافی از و گذاشممت میممز روی رو پممو  آریابممد و شممدیم بلنممد جمما از دو هممر

 :گ تم و کردم نگاه ای ل بر  به. بیرون

 معجمزه  یمک  االر طمی  قمدر   هممین  امما  سمت شمده  ن مرین  مما  زنمدگی  تمام اگرچه-

 .کنیم س ر هواپیما با نیستیم مجبور هاآدم مثل چون بوده، باحا 

 جیمم  تممو کممردم رو دسممتم آریابممد از اجممازه بممدون. نشسممتیم هممم کنممار نیمکممت روی

 کممنج و آوردم در سممیگار نمم  یممک و بیممرون کشممیدم رو سممیگارش جعبممه و کممتش

. گشممتم فنممدک دنبمما  و برگردونممدم جیممبش تممو دوبمماره رو جعبممه. دادم قممرار م*بمما* 

 :گ ت و کشید بیرون رو دستم و کرد فرو جی  تو رو دستش

 .نگرد فندک دنبا  الکی-

 کنم؟ روشنش چی با پس-
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 بممه و گذاشممت خممودش لبممای کممنج و کشممید بیممرون م*بمما*  حصممار از رو سممیگار

 دود دیمدن  بما  کمه  کمردم  نگماهش  تمسمخر  بما  ممنم  و زد محکممی  پمک  خماموش  سیگار

 ضممایع زیمماد اینکممه واسممه و برگردونممد بهممم رو سممیگار. شممد گممرد چشمممام سممیگار، از

 تممو شممیرین شممکال  طعممم. گممرفتن سممیگار از محکممم پکممای بممه کممردم شممروع نشممم

 سممرفه بممه کممه بممودم پممنجم پممک. کممرد جمماخوش لممبم گوشممه لبخنممدی و پیچیممد دهممنم

 عشمموه بمما و کممردم کممج کمممی رو سممرم و گرفممت مخنممده بنممدش پشممت و افتممادم

 :گ تم مخصوصم

 .خورهنمی من درد به متاس انه اما بود خوشمزه سیگارش-

 در. کممردم لهممش ک شممم پاشممنه بمما و انممداختم زمممین روی رو سمموخته نصمم  سممیگار

 :گ تم بودم خیره ای ل بر  به که حالی

 میاد؟ مجازاتم حکم کی نظر  به آریابد-

 :دادم ادامه که نداد جوابی

 چیه؟ حکمم نظر  به-

 باشه؟ چی حکمت داری دوست: آریابد

 :گ تم قلبم ته از

 .آزادی-

 اجممازه بهممش زنممدون هممایمیلممه ولممی داره رو آزادی آرزوی کممه ایمممپرنممده همممون مممن

 .نداشت دیگری فکر از خبر دیگری و بودیم کرده سکو  دو هر. نمیدن
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 کممه کبمموتری دو بممه نگمماهم و شممدم کشممیده بیممرون افکممارم از پرنممده بمما  صممدای بمما

 افتماد،  زدنمد ممی  نموک  زممین  روی غمذایی  داشمتن  امیمد  بمه  و بمودن  وایسماده  پام جلوی

 بمماقی سمماندویچی شممده خشممک نممون کممه دسمتم  بغممل بممه! نممون خممورده یممه از دریمم  امما 

 بممین رو نممون ذهنممیم، دعواهممای و قلبممیم خواسممته طبممق و کممردم نگمماه بممود مونممده

   و کردم پودرش فشار قانون طبق و ندادم خشکیش به اهمیتی و گرفتم دستام

  )1roman,ir(ساخته شده است یک رماناین کتاب در سایت 

 بممه نگمماهم و گرفممت قممرار دسممتم رو چیممزی ریخممتم راسممتم دسممت کمم  تممو کممه همممین

 نوازشممم دسممت ارادهبممی مممن و شممدن خمموردن مشممغو  اونمما. افتمماد عجممو  کبوترهممای

 سمملوالم تممک تممک بممین آرامممش حممس. کشممیدم سمم ید کبمموتر نممرم پرهممای روی رو

 چممت افسممونگر اینممه؟ مممیگن کممه زنممدگی حممس نکنممه حسممیه؟ چممه ایممن. شممد دمیممده

 بمار  رقمت  حما   بمه  پلیمدم  وجمود  کمه  انگمار . شمینانی  دختمر  تمو  رفتمه  یماد   نکنه! شده

 پممرواز کبوترهمما کممه دادم تکممون رو دسممتم و کممردم اخمممی باشممه، زده تلنگممر االنممم

 زنممدگی حممس اون از اثممری دیگممه تمما زدم بهممم رو دسممتام کمم . شممدن دور و کممردن

 چشممام  بمه  پمروا بمی  کمه  آریابمد  بمه  و چرخونمدم  رو سمرم  سمنگینی  نگماه  حس با! نمونه

 ابروهممام بممین بممودنم احمممق خمماطر بممه ظری ممی اخممم و شممدم خیممره بممود شممده خیممره

 :گ تم پرخاشگرانه لحن با و شدم بلند. نشست

 ...خونه بریم-

 تمما. شممد ایکلمممه هممر از خممالی ذهممنم یهممو چممون بممدم ادامممه رو حممرفم نتونسممتم دیگممه

 گممردیمممی چممی دنبمما ! بممودم ندیممده ن وذپممذیر و تیممز انقممدر رو آریابممد نگمماه حمماال

 نگمماه از تممرقمموی مراتمم  صممد نگمماهی کممه برسممه روزی کممردمنمممی فکممر اصممال لعنتممی؟

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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! کممردمممی مدیوونممه داشممت بممود رسممیده ذهممنم بممه کممه چیممزی وسوسممه. ببیممنم خممودم

 و بشممکنم رو چشممماش طلسممم تمما کممردم رو تالشممم تمممام و کممردم مشممت رو دسممتم

 روی رو دسممتم و نیمماوردم دووم دیگممه! شممد؟مممی مگممه ولممی کممنم، خممال  رو خممودم

 پممس! زنممدگی ایذره از دریمم  اممما کممردممممی حممس رو تپشممش. گذاشممتم قلممبش

 رو دسمتم  کم   کنمه؟  طلسمم  چشمماش  بما  تونمه ممی  نمداره  احساسمی  کمه  قلبمی  چنوری

 مشممت بممود، زده بیممرون خمماطراتم اعممما  از کممه عصممبانیتی بمما و شممد مشممت شسممینه

 :زدم فریاد و کوبیدم قلبش رو عصبی

 همممون. خممورهنمممی هیچممی درد بممه هممیچ، و بکوبممه فقمم  کممه قلبممی! مُممردی تممو لعنتممی-

 فهمممیمممی گرفممت، از  رو تممو احساسمما  کنممیمممی دفمماع ازش داری کممه خممدایی

 بشممی اینکممه کنممی؟ و  رو احساسمماتت کممه شممد باعمم  چممی. نممداری هیچممی تممو! لعنتممی

 بکشممی؟ رو قلبممت شممد باعمم  چممی! مممن مثممل ناشممی تمما چنممد بمما دره جهممنم یممه پادشمماه

 بممده رو جمموابم[ کممردم زمزمممه آروم. ]نیسممت سممکو  ایممن مممن جممواب لعنتممی، بگممو

 ...کشهمی عذاب داره که بده رو عذاب فرشته این جواب... عالیجناب

 پوشمالی  حمس  هممین  و نداشمتم  حسمی  همیچ . افتمادن  بمدنم  طمر   دو جمونم بمی  دستای

 صمورتم  و کمرد  بلنمد  رو سمرم  و گرفمت  قمرار  مچونمه  زیمر  دسمتی ! کمرد ممی  بد رو حالم

 :گ ت حسبی و سرد. گرفت قرار آریابد صور  مقابل

 .کردم قربانی رو قلبم قلبم، نجا  برای من-

 رو باشمه  رفتمه  خمواب  تمو  کمه  کسمی  مثمل  و رفمتم  عقم   زد کمه  حرفمی  به اهمیت بدون

 .همین فق  «خونه بریم» کردم تاکید کلمه یک
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 اختصاصمیم  اتما   وارد. رفمتم  بماال  خونمه  دوبلکمس  همای پلمه  از آریابمد  بمه  اهمیمت  بدون

 همماینقاشممی بممه و کشممیدم دراز تخممت رو. کوبیممدم محکممم زورم تمممام بمما رو در و شممدم

 و داشممتن فرشممته هممایبمما  کممه نمموزادانی از یونممانی همماینقاشممی. شممدم خیممره سممق 

 ن ممس. بممود( آتممش خمماک، بمماد، آب،) اصمملی عنصممر چهممار از یکممی کممدوم هممر دسممت

 قلممبم روی رو دسممتم و نشسممتم تخممت رو و کشممید تیممر قلممبم یهممو کممه کشممیدم عمیقممی

 آتممیش داشممت قلممبم دیممدم مممی تممار رو اطممرافم و اومممدنمممی بمماال ن سممم. گذاشممتم

 تمممام بمما و بسممتم رو چشمممام و شممد تشممکیل اطممرافم سمم یدی هممایهممال ! گرفممتمممی

 بمممود، آورده هجممموم تمممنم بمممه یهمممویی کمممه هموننمممور درد. کشمممیدم جیممم  وجمممودم

 گممرد چشمممای بمما و کممردم بمماز رو دردمنممدم چشمممای. رفممت تممنم از هممم جممورهمممون

 زنممدان! شممومم شممهر هممایزنممدان از یکممی تممو مممن. کممردم نگمماه اطممرا  بممه شممده

 داده جممون فرشممته یممک بممه چشمممم کممه کممردم نگمماه اطممرا  بممه. هممافرشممته مخصممو 

 :گ تم بلندی صدای با کنم؟می چیکار جااین من. افتاد

 نیست؟ جااین کسی! آهای-

 باعمم  نالممه و آه صممدای افتمماده؟ ات مماقی چممه! نیومممد بیممرون حلقممم از صممدایی هممیچ اممما

 تکممون رو رنجممورش بممدن! نمممرده انگممار نممه. برگممردم فرشممته سمممت بممه دوبمماره شممد

. افتمماد برآمممدش شممکم بممه چشمممم کممه داد تکیممه زنممدان مممتع ن دیمموار بممه و داد

 :شد زدن حر  مشغو  من به توجه بدون و گذاشت شکمش روی رو دستش

 حما   از و یکتمایی  کمه  تمویی  سمپارم  ممی  تمو  تموان  پمر  دسمتان  بمه  رو کمودکم ! خداوندا-

 پمماک پممدرش هماننممد بگممذار داری، خبممر مممن پمماک کممودک آینممده از و ا فرشممته د 

 .بماند
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 صممورتش کممه پریشممونش موهممای بممه و بممودم نشسممته جلمموش اومممدم خممودم بممه وقتممی

 نکممره صممدای! زیبمما و سمم ید دسممتیممک موهممای. بممودم خیممره بودنممد کممرده مخ ممی رو

 ناگهممان. هممامیلممه سمممت برگشممت وحشممت بمما و انممداخت واهمممه بممه رو زن نگهبممان،

 و شممدن سمملو  وارد نممو اممما قممدیمی و عجیمم  لباسممای بمما پممدرم انگیممز ن ممر  نگهبانممای

 و افتممادم راه دنبالشممون! شممدم نممامر،ی اونمما بممرای مممن کممنم فکممر. کممردن بلنممد رو زن

. گرفممت بممود، ایسممتاده مضممحکی خنممده بمما کنممارش کممه کسممی و دروازه دیممدن بمما قلممبم

 سممرعت بمما. شممد المللممیبممین دروازه وارد فرشممته اون و نگهبانمما سممر پشممت پممدرم

 و کممردم نگمماه اطممرا  بممه. شممد بسممته سممریع دروازه کممه شممدم دروازه وارد پشتشممون

 !جهنمیم قل  تو ما جدیدم، شوک از اینم

 بمه  چشمم  کمه  برگشمتم  فریماد  صمدای  بما . اوممدم  دنیما  بمه  جما ایمن  ممن  پدرم، گ ته طبق

 رو وجممودش داشممت و بممود شممده ورحملممه وجممودش بممه آتممش کممه افتمماد فرشممته

 نگمماه وحشممیانه و نممامنلوب صممحنه ایممن بممه سرخوشممی بمما نگهبانمما و پممدرم! دریممدمممی

 دراز رو دسممتم و دویممدم فرشممته سمممت بممه. دادنممدمممی سممر شممادی قهقممه و کردنممدمممی

 از هممم آتممش هممایزبانممه حتممی! شممد رد ازش دسممتم کممه بگیممرم رو دسممتش تمما کممردم

 آخممر دقممایق در و افتمماد زمممین رو فرشممته سمموخته جسممم! شممدنمممی رد وجممودم داخممل

 :گ ت و کشید بلندی فریاد عمرش

 ...خدا-

 دارم چممی واسممه مممن. کممردن خممیس رو صممورتم اشممک قنممرا  و شممد فشممرده قلممبم

 کنم؟می گریه

 ...شد خاموش همیشه برای زن
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 از زیبممایی نمموزاد و رفممتن کنممار خاکسممترها یهممو کممه بممود زن خاکسممترهای بممه چشمممم

 چکیممد چشمممم گوشممه از کممه اشممکی قنممره بمما. اومممد بیممرون خاکسممتر خروارهمما زیممر

 بممه االن کممه بممود نمموزادی میخکمموب مممن نگمماه بممازم اممما سمموزوند  رو مگونممه تمممام

 آتممش یکهممو امما  شممدممی  نزدیممک نموزاد  بممه لحظمه  هممر آتمش . افتممادممی  آتممش دسمتان 

 بممه نگمماهم. گرفممت شممکل نمموزاد دور آتممش جممنس از بزرگممی حلقممه و رفممت عقمم 

 رو بهممش رسمموندن آسممی  قصممد و رقصممیدنمممی نمموزاد دور کممه افتمماد همماییشممعله

 مماه  از کمه  نموزادی . بمودن  خیمره  نموزاد  بمه  نابماوری  و بهمت  بما  نگهبانما  و پدرم. نداشتن

 حیمممرونم نگممماه و خممموردن تکمممون آروم پلکممماش! بمممود زیبممماتر همممم چهمممارده شممم 

 آمیختممه هممم در همماصممحنه بیممام، خممودم بممه تمما. شممد نمموزاد رنمم  ه ممت نگمماه میخکمموب

 !منلق تاریکی بعد و شدن

*** 

 نگمماه. کممردم نگمماه اطممرا  بممه اومممده در حدقممه از چشمممای بمما و کشممیدم بلنممدی جیمم 

 شمد ممی  خمار   دهمنم  از کمه  خسمی  خمس  صمدای . افتماد  آریابمد  نگماه  گیمر  مزدهآشوب

 از بیشممتر تمما بنممدازم مسممینه بممه چنگممی داشممتم دوسممت و کممردمممی رسمموا رو بممدم حمما 

 .نکنه رسوا رو من این

 شده؟ چی: آریابد

 :گ تم خمار چشمای با و شدم آروم کمی

 .دیدم کابو  فق ! نشده هیچی-

 :گ ت جدی صدای با و انداخت خ  آریابد ابروهای بین اخم

 ...افسونگر نگو دروغ من به-
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 .نشده هیچی میگم-

 لحمممن بممما و پمممایین انمممداختم رو سمممرم و شمممدم ناراحمممت زدم داد سمممرش اینکمممه از

 :گ تم پشیمونی

 ...زدممی داد سر  نباید-

 برگردونممدم رو سممرم پممس بخمموام معممذر  ازش کممه نممدادن اجممازه غممرورم هممایتکممه

 خممودم روی بممه. زدن سممیلی آریابممد صممور  بممه آزادانممه موهممام از ایدسممته کممه

 روی سممردی دسممت گممرفتن قممرار بمما. چرخونممدممممی رو نگمماهم هممد بممی و نیمماوردم

 دور بمه  ایحلقمه  چشمماش  آتمش  کمه  شمدم  خیمره  آریابمد  بمه  گنم   و برگشمتم  دستم،

 .کرد تداعی ذهنم تو دوباره رو کابو  و زد چشمام

 دوبماره  شمد  وارد دسمتم  بمه  کمه  خ ی می  فشمار  بما  کمه  دادم تکمون  طمر   دو به رو سرم

 قلقلممک رو وجممودم لمسشممون، حممس کممه چشمممایی. شممدم خیممره آریابممد چشمممای بممه

. کشممیدم بیممرون آریابممد دسممت زیممر از رو دسممتم و گممرفتم رو حسممم جلمموی اممما داد 

 از پریشممونی حمما  بما  و شممد بلنمد  و کممرد رد حمالتش  خمموش موهمای  بممین از رو دسمتش 

 تمو  ات ماقی؟  چمه  امما ! ناراحتمه  آریابمد  کمه  افتماده  ات ماقی  یمک  انگمار . رفمت  بیمرون  اتا 

 رو لممرزونم چونممه و زدم تخممت روی ملح ممه بممه عصممبی چنمم  و شممدم جمممع خممودم

 همممزادم اون ممکنممه اینکممه بممه کممردن فکممر حتممی... نمموزاد اون. گذاشممتم زانوهممام روی

 بیمرون  از شیشمه  شکسمتن  صمدای  بما . کنمه ممی  داغمونم  خمودم،  کمودکی  شمایدم  یما  باشه

 تمموی! زدم بیممرون اتمما  از و شممدم بلنممد چجمموری ن همیممدم آریابممد بلنممد فریمماد و

 پممایین سمممت بممه فریمماد دوبمماره صممدای بمما. کممنم تمرکممز تونسممتمنمممی و بممودم شمموک

 گممرد چشمممام نشممیمن وسمم  عصممبانی آریابممد و گلممدون هممایتیکممه دیممدن بمما و دویممدم
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 بمه  محکمم  رو مشمتش  حالمت  هممون  تمو ! دوخمتم  آریابمد  بمه  رو پرسشمگرم  نگماه  و شد

 و کممنم تحمممل نتونسممتم دیگممه. گرفممت دردم اون جممای بممه مممن و کوبیممد سممینش وسمم 

 :گ تم نگران و دویدم سمتش به

 شده؟ چی-

 کممردم بلنممد رو سممرم و گممرفتم رو دسممتش مممچ محکممم کممه بشممه رد کنممارم از خواسممت

 آتممش از بممدنم و افتمماد شمممارش بممه ن سممام. چرخونممد مخممال  سمممت بممه رو سممرش اممما

 و گممرفتم رو شچونممه مممردد مدیگممه دسممت بمما. بممود شممده تممرحممرار  پممر جهممنمم

 رو یخمی  ممرد  ایمن  خیمالی بمی  همیشمه  کمه  منمی . کمردم  صمورتم  ر  بمه  ر  رو صورتش

 دور از رو دسممتم. بممود برانگیممز تعجمم  بممرام حسممابی موضممعی تغییممر ایممن دیممدم،مممی

 جهمممنم عالیجنممماب یخمممی قلممم  روی و آوردم پمممایین آروم و برداشمممتم شچونمممه

 آروم! آریابممد نممه جهنمممه عالیجنمماب ممما  سممخت و سممرد قلمم  ایممن آره. گذاشممتم

 :گ ت غم با و داد تکیه سوزانم پیشونی به رو سردش پیشونی و چرخید

 ...نتونستم من... من-

 :گ تم و گذاشتم هاشب**  روی رو مدیگه دست

 !چیه حکمم بگو فق  نداری، تقصیری هیچ تو-

 پممس. پوشمموند دسممتاش بمما رو صممورتش. نشسممت کاناپممه روی و گرفممت فاصممله ازم

 :گ تم زارم حا  با و زدم زانو روشروبه! رسیده حکمم زدم، حد  درست

 راحممت رو مممن و بگممو میممدم قسممم خالقممت همممون بممه رو تممو چیممه؟ مممن حکممم آریابممد-

 .کن
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 :گ ت فریاد با و نشست راست آریابد

 مممن بممه کممه جهممنم شممال  بممدترین بمما شممالقی، هممر نممه اونممم شممالقه حُکمممت... شممال -

 ...داره تعلق

 :دادم ادامه رو آریابد حر  هاشده مس  مثل

 .کنهمی است اده ازش جهنم پادشاه خود فق  که شالقی-

 .بودن دلسوزتر اشک صدها از که هاییخنده! خنده زیر زدم هادیوونه مثل

 :گ تم و کردم نگاه کردمی نگاهم سردی با فق  که آریابد به و کردم سکو 

 !کنم تحمل رو جااین تونمنمی این از بیشتر جهنم؟ بریم میشه-

 دقیقما  و برگشمت  دقیقمه  چنمد  بعمد  و رفمت  بماال  طبقمه  بمه  چموبی  همای پلمه  از و شمد  بلند

 آریابممد گردنبنممد بممه نگمماهم تممازه مممن و جلممو آورد رو دسممتش. وایسمماد رومروبممه

 کممه کممردم نگمماش سمموالی. دزدیممدم ازش عربسممتان تممو کممه گردنبنممدی همممون! افتمماد

 دسممتاش بمما رو موهممام آریابممد. بسممتم رو چشمممام. گرفممت قممرار سممرم پشممت و چرخیممد

 گمممردنم تمممو کمممه گردنبنمممدی سمممردی بعمممد و انمممداخت چمممپم شمممونه روی و گرفمممت

 وجممودم بممه رو غممم و درد رعشممه کممه آریابممد سممرد همماین ممس هممرم. کممرد جمماخوش

 کمه  کشمیدنش  ن مس  صمدای  بعمد  و کمردم  حمس  همام گموش  پشمت  رو کمرد ممی  تزریق

 رو گممرمم دسممتای سممردش دسممتای. کممرد یممادآوری واسممم رو روز چنممد ایممن خمماطرا 

 و کممردم بمماز رو چشمممام خممورد صممورتم بممه کممه خنکممی نسممیم حممس بمما و کممرد لمممس

 از ردی کمردم ممی  سمعی  کمه  صمدایی  بما . بمود  قنبمی  همای شم ق  دیمدم،  کمه  چیزی اولین

 :گ تم نباشه توش درد و بغ 
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 تماریکی  تمو  بایمد  و میمایم  چشمم  بمه  تماریکی  تمو  ممونیم ممی  شم ق  ایمن  مثمل  تمو  و من -

 شمیپوریم  گمل  مما . باشمن  بایمد  روشمنی  تمو  اونما  چمی،  موجمودا   بقیمه  امما . کنیم زندگی

 رو مما  هیچمدوقت  اونما  امما  بینمیم ممی  رو دیگمر  همای گمل  زیبمایی  و شمیم می باز هاش  و

 گرمممای تممو اونمما. میشممن سممرگرم اون گرمممای و خورشممید بمما روزهمما چممون بیممنن،نمممی

 و کنمیم ممی  گنماه  مما . کنمه نممی  نگماه  همم  مماه  رو مما  ولمی  میشمن  بمزر   خورشید عشق

 نیسمت  بعیمدم . میشمن  بخشمیده  و کمنن ممی  گنماه  روز همر  هما آدم امما  شمیم نمی بخشیده

 از حممر  و آریابممد بینممیمممی رو تبعممی ! دردسممر فقمم  ممما و الهممین هممایتح ممه هممااون

 کردی؟می دفاع ازش انقدر که عدالتی اون کو پس زنی؟می عادلت خدای

 مشممت بمما. کممرد سممکو  فقمم  اون اممما. شممدم خیممره سمموزانش چشمممای بممه و چرخیممدم

 :گ تم و کوبیدم شسینه به محکم

 مممن واسممه بعممد بممه ایممن از تممو آره... عالیجنمماب داره جممواب مممن سمموا ! بممزن حممر -

 ...هیچی! نیستم هیچی من چی؟ من و عالیجنابی

 :گ تم و گرفتم حسبی رو سردش دستای

 !جهنم بریم-

. جهممنمم زاده افسممونگر نیسممتم، شممینانی افسممونگر مممن! جهممنمم بممه شممده تبعیممد مممن

 بمماز رو چشمممام گرممما حممس بمما. داد خممواهم جممان جمما همممون و شممدم متولممد جممااون

 مجممازا  هشممتم جهممنم تممو مممن. زدم پوزخنممد. کممردم نگمماه جهممنم دروازه بممه و کممردم

. کنممه فکممر بهممش حتممی نممداره دوسممت موجممودی هممیچ کممه جممایی همممون. میشممم

 جهممنم وارد رو مممن و گممرفتن بازوهممام طممر  دو از( آتشممین فرشممته نمموعی) همماولسممان

 کشممیدم دردی پممر ن ممس آریابممد خممالی جممای بمما و کممردم نگمماه سممرم پشممت بممه. کممردن
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 هممایسمملو  از یکممی تممو. چکیممد زمممین رو و خممورد سممر مگونممه روی اشممکی قنممره کممه

. شمد  فرمما  حکمم  جما  هممه  بمر  تماریکی  بسمتن  رو سملو   در کمه  همین و انداختنم من ور

 و سموخته  گوشمت  بموی . دادم تکیمه  کثیم   و لمز   دیموار  بمه  و کشمیدم  عقم   رو خودم

 شمده  عمو   سمرخی  حریمر  بما  لباسمام . کمرد  بمدتر  رو حمالم  شمده  زده آتمش  هایهیزم

 یمماد بممه رو مگذشممته از ایتیکممه و شممدم خیممره تمماریکی در نممامعلومی نقنممه بممه. بممود

 .آوردم

*** 

 از رو پممایینم ب**  کممه حممالی در و شممدم قممایم خاکسممترها تپممه پشممت زنممان ن ممس

 .شدم خیره سردرگم آریابد به یواشکی و شدم خم گرفتممی گاز خنده زور

 !کنم چیکار  دونممی برسه بهت دستم اگه افسون: آریابد

 گوشممش بممه مخنممده صممدای تمما دادم تکیممه تپممه بممه و دهممنم رو گذاشممتم رو دسممتم

 دو دسممتایی کممنم، نگمماهش یواشممکی برگشممتم کممه همممین و شممدم بلنممد آروم. نرسممه

 بمما برگشممتم وقتممی و بکشممم بلنممدی جیمم  شممد باعمم  کممه گرفممت رو پهلوهممام طممر 

 نقمماب پشممت رو شخنممده کممرد سممعی. زدم جیمم  بمماز نممیش بمما و شممدم روروبممه آریابممد

 :گ ت و هم تو کشید رو اخماش بعد و کنه قایم جدیش

 !میدی عاشقانه نامه «طربه» به من طر  از... فسقلی کنیمی مسخره رو من-

 مثممل و خنممده زیممر زد باهممام و باشممه خمموددار نتونسممت اونممم کممه شممدم من جممر خنمده  از

 جیممم  کمممه دنبمممالم افتممماد یهمممو و کمممرد نگممماهم بمممدجنس و شمممینون جادوگرهمممای

 سممن  یممک دفعممه یممک کممه دویممدممممی داشممتم. رفممتم در و کشممیدم ایسرخوشممانه

 بماران  متوجمه  تمازه  ممن  و اوممد  کنمارم  سمریع  آریابمد . افتماد  زممین  رو پمام  جلمو  آتشین
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 بشمه  کمه  نبمود  جمایی  جما اون ولمی  کمرد ممی  نگماه  رو اطمرا   پناهگاه، دنبا . شدم آتش

 لبخنمد  یمک  بما  وقتمی  فهممه ممی  چمی  سماله ۶ بچمه  یمک  آخمه ! بمودم  شموکه . گرفمت  پناه

 .اومممدمممی سمممتم بممه کممه بممود آتشممینی سممن  میخکمموب نگمماهم. میشممه شمماد دلممش

 آغمموش  در رو مممن  و افتمماد  روم ن ممر  یممک  سممایه  کممه  بسممتم  تممر   از رو چشمممام 

. شممدیم زمممین پخممش دو هممر و خممورد بهمممون سممنگینی یضممربه. گرفممت گممرمش

 کممه خمممارش چشمممای بممه و کممردم بمماز آریابممد نالممه و آه بمما رو ترسممیدم چشمممای

 بممه دسمتی  آریابمد . کمردم  گریمه  معصمومانه  و لرزیمد  مچونمه  و کمردم  نگماه  بمود  پمردرد 

 :گ ت و کشید موهام

 ات مماقی وقتممی خمموب دختممر چممی واسممه گریممه کممنن؟مممی گریممه مگممه هممم هممافسممقلی-

 ...!نی تاده

 مبچگونممه صممدای بمما و شممدم خیممره جممونشبممی صممور  بممه اشممکم تممار پممرده پشممت از

 :گ تم

 .بهت خورد بد سن  اون فهمیدم خودم نه-

 :گ ت آروم بعد و بشینه داره که دردی تمام با کرد سعی و خندید

 .کوچولو افسون خوبه حالم دیدی-

 :گ تم و بغلش انداختم رو خودم

[ دادم ادامممه و گممرفتم جلمموش رو دسممتام و شممدم جممدا ازش] نیسممتم کوچولممو مممن-

 .میشم تو سن هم دیگه سا ۱۰

 :گ ت و کشید رو لپم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر دیکتاتور|   جهنمی افسونگررمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

68 

 

 جلممو ننداختممه رو مممن نیومممده بابمما  تمما بممریم پاشممو... بممزر  افسممونگر تممو بابمما باشممه-

 !سگاش

 :گ تم وارزمزمه و قلبم روی رو چپم دست. گذاشتم زانوهام روی رو سرم

 سموزی، ممی  آتمش  در خمود  امما  زنمی ممی  آتمش  کمه  ققنوسمی  همون تو من، قل  بسوز-

 .کنی زندگی وارققنو  که محکومی تو چون بساز و بسوز

 کشممتن بممودن، جهنمممی بممه محکممومم مممن! سمموزهمممی خممودم حمما  بممه دلممم وقتمما بعضممی

 !بودن حسبی و صدابی هایاشک قلبم،

*** 

 عنمر  تلم   و سمرد  آشمنای  بموی . کمردم  بماز  رو چشممام  سملولم  در شمدن  بماز  صمدای  با

 بممه و کممردم بلنممد رو سممرم. کممرد هممامب**  مهمممون رو جممونیبممی لبخنممد آریابممد

 چممی دره جهممنم ایممن عالیجنمماب ببیممنم کممه داره اهمیتممی چممه. شممدم خیممره صممورتش

 شممال  ریسمممان. افتمماد دسممتش ترسممناک شممال  بممه صممورتش از نگمماهم پوشممیده؟

 شممدم بلنممد. یخممی هممایکریسممتا  شممکل بممه اشدسممته و بممود آریابممد چشمممای همرنمم 

 دقیقمما و کممردم پممر رو بینمممون فاصممله بممود، عشمموه از مملممو کممه همماییقممدم بمما و

 زدم دروغینممی لبخنممد .دیممدم سمموزانش چشمممای تممو رو تردیممد. وایسممادم روشبممهرو

 :گ تم و

... هموم ! کنمی ممی  عملمی  داری رو دانشمگاه  تمو  تهدیمد  کمن  فکمر  کنمار،  بمذار  رو تردید-

 قبوله؟

 :کرد زمزمه آروم و داد فشار مشتش تو محکم رو شال  دسته
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 .تونمنمی-

 زنممدانی چشمممام حدقممه تممو رو همماماشممک. شممدمممی قربممانی مممن خمماطر بممه نبایممد اون

! شممدم رحمممبممی. کممردم آریابممد پیشممکش رو محکمممی سممیلی قممدرتم تمممام بمما و کممردم

 :زدم فریاد و گذاشتم نمایش به رو واقعیم شینان

 رو شممما اوبمماش مممن کنممی بممازی رو مهربممون آخونممدای نقممش مممن واسممه خمموادنمممی-

 خماطر  بمه  او  از ممن . عمادلتی  اصمنالح  بمه  خمدای  هممون  از همم  تمو  شناسمم، ممی  خوب

 دیگممه نتونسممتی کممه حمماال بممدی تغییممر رو حکمممم بتممونی کممه بممودم خمموب باهمما  ایممن

 !ایسوخته مهره یک واسم تو االن. نداری ارزشی برام

 رو اخممماش. گشممتمممی حرفممام حقیقممت یما  دروغ دنبمما  انگممار و شممد خیممره چشمممام تمو 

 دسمتش  افتماده   ات ماقی  بمراش  نکنمه  کمه  ترسمیدم . بسمت  رو چشمماش  و همم  تمو  کشید

 حممر  بمما کممه نکممردم ولممش اممما لرزیممدم خممودم بممه دسممتش سممرمای از کممه گممرفتم رو

. بممرد بماال  رو شممال  و کمرد  بمماز رو چشمماش  یهممو و کشمید  بیممرون دسمتم  از رو دسمتش 

 روی ریسمممان اومممدن فممرود بمما کممه زدم قلممبم تممه از لبخنممدی و بسممتم رو چشمممام

 و شممد ضممعی  بممدنم. پیچیممد بممدنم اجممزای تممک تممک تممو بممدی درد کمممرم پوسممت

 وقمت  یمک  تما  زدمممی  چنم   زممین  بمه  شمال   ضمربه  همر  بما . افتمادم  زممین  روی محکم

 از جسمممی درد ایممن زیممر و بممودم انسممان کمماشای. بشممه شکسممته بغضممم و نکشممم جیمم 

 از هممونم  خمدا  کمه  نعمتمه  یمک  شمدنم  بیهموش  حتمی . شمدم ممی  بیهموش  و رفتممی حا 

 بمما. بشممه بیشممتر قلممبم فشممار شممد باعمم  کممه کشممید فریمماد آریابممد. کممرده دریمم  ممما

 رو ممردی  کممر  شکسمتن  نشمنوم  تما  گمرفتم  رو همام گموش  جمونم بمی  و پرخمون  دستای

 زمزمممه بممه کممردم شممروع لممرزونم صممدای بمما! مممن قلمم  پادشمماه بممود شممده کممه

 :داشت آرامش من واسه که هاییحر 
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 کممه وقتممی کممن، سممتایش را یمم . رسممدمممی پایممان بممه کممه وقتممی کممن، سممتایش را روز*

 پرسمتش  را زنمدگی . کشمد ممی  کمه  وقتمی  کمن،  پرسمتش  را شمشمیر . دهمیم می پرورش

 .*است معشوقمان خالقش وقتی کن، عباد  را عشق و ایکرده زندگی که کن،

 .  دادم تغییرش کمی من که شده گرفته vars blood فیلم از متن*: اعترا 

 تمممام کممردممممی احسمما . نبممود آریابممد از خبممری و بممود رفتممه در دسممتم از زمممان 

 اممما گرفممت مخنممده خممودم افکممار از. بممودم آورده در درد عقممد بممه زور بممه رو انممدامم

 خیمممرش از پمممس صمممورتمه، اجمممزای کشمممیدن درد بممما مصممماد  زدنممممم لبخنمممد االن

 چممه االن ایممن اممما زنممه،مممی بهممم رو حممالم کمممی ایممن و خونممه از خممیس دورم. گذشممتم

 سممردی دسممت کممه کممردم بمماز رو مخسممته پلکممای سمملولم در صممدای بمما داره؟ اهمیتممی

! نشممناخت رو دسممتا ایممن میشممه مگممه. نشسممت آلممودمخممون و ملتهمم  هممایگونممه روی

 جممون هممر بممه. کممرد پمماک رو صممورتم خممون و نشسممت صممورتم روی گرمممی دسممتما 

 بمما و شممدم خیممره آریابممد ناخوانممای چشمممای بممه و چرخونممدم رو سممرم بممود کنممدنی

 :گ تم داشت، تمسخر خنده ته که صدایی

 وقممتهممیچ! کنممیمممی درمممان و زنممیمممی. داره خنممده خیلممی کممار  بممرو پاشممو-

 .برو پس بشن، پرستار تونننمی هاشکارچی

 درمممان رو بیمممارم دارم دکتممر یممک عنمموان بممه االن و نیسممتم شممکارچی مممن: آریابممد

 .کنممی

 دسممتما  حرکممت از! بشممه جسمممم داروی خمموادمممی روحممم مممر  دلیممل. زدم پوزخنممد

 پوسممتم و دسممتاش بممین سممدی کمماش ای. شممد منتقممل بهممم خمموبی حممس پوسممتم روی

 اصممال و چرخیممدممممی افکممارم در مممن! کممردممممی حممس رو آریابممد نمموازش مممن و نبممود
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 مغممزم و بممود کممرده رو سممردش آغمموش ه.و.  دلممم. نبممودم آریابممد نگمماه متوجممه

 از بعممد و کممرد عممو  رو همماملبمما  قممدرتش بمما آریابممد. دادنمممی قممد اون از بیشممتر

 و نشسممت رومروبممه بممدم، تکیممه سمملو  مممتع ن دیمموار بممه و بشممینم کممرد کمممک اینکممه

 از کممه گممرمم نگمماه تممو آخممر از و چرخونممد صممورتم جممز  بممه جممز تممو رو نگمماهش

 .کرد ق ل بود بدتر خودش چشمای سرمای

 کمه  نیسمت  ایمن  درد بمدترین . گمریم نظماره  مما  و زنمن ممی  حمر   دارن چشمامون انگار

 تممو و باشممه قممدمیت یممک در رویمما  کممه اونیممه درد بممدترین نرسممی، رؤیمما  بممه

 مممرد ایممن بممه تقممدیم رو قلممبم روزی دونسممتممممی اگممه. باشممی داشممته رو اون تممونینمممی

 ذاشمتم نممی  امما  جنگیمدم ممی  هماش فرشمته  بما  و ایسمتادم ممی  خمدا  حکمم  جلوی کنم،می

 !کردم؟ خراب رو پشتم هایپل همه که االن! ب همم االن باید چرا. ببرن رو قلبم

*** 

 کتمک  فمس یمک  کمه  اینمه  روزم همر  کمار . اینجمام  کمه  ماهمه  چنمد  یما  روزه چند دونمنمی

 خودمممون واسممه. هممامزخممم مممداوای واسممه میمماد شمم  بعممد و بخممورم آریابممد از حسممابی

 گمیج  و کمردم  بماز  رو چشممام  خنمر،  زنم   و دعموا  صمدای  بما ! شمدیم  ممت  و پت پا یک

 بممزر  هیکممل و شممد بمماز سمملولم در یهممو کممه کممردم نگمماه اطممرا  بممه تمماریکی تممو

 کمه  کسمی  دیمدن  بما  و جلمو  میماد  شمخ   کمه  کمردم  ریمز  رو چشمام. شد ظاهر شخصی

 !هم سر پشت بدشانسی. شهمی گرد چشمام وایساده، رومروبه

 من؟ خوشگل چنوری: لئون

 جممادو بمما رو جهممنم دسممتبند و نشسممت رومروبممه اومممد. زدم پوزخنممد خممرابم شممانس بممه

 :گ ت گوشم در و کرد بغلم حرکت یک تو و کرد باز
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 !بود شده تن  برا  دلم-

 .خورهمی بهم از  حالم همیشه مثل بازم-

 آریابممد عصممبانی چهممره بمما کممه سمملو  در سمممت برگشممت و داد سممر شممینانی خنممده

 .شدیم روروبه

 پممرواز سمممتش بممه نبممود لئممون دسممتای من ممور حصممار اگممه و زدم لبخنممدی دیممدنش بمما

 بمرد  بماال  رو شمال   و انمداخت  بهمم  آبمی  رنم   بمه  آرامشمی  بما  نگماهی  آریابد. کردممی

 پوسممتم بممه خنکممی بمماد. ببنممدم رو چشمممام شممد باعمم  کممه شممد ورحملممه سمممتمون بممه و

 و خموردم  جما  شموم  شمهر  تموی  اتماقم  دیمدن  بما  و کمردم  بماز  رو چشممام . کمرد  برخورد

 جمماایممن مممن! کابوسممه یممک ایممن. شممدم جممدا ازش عصممبی و لئممون سمممت چرخیممدم

 عصممبی هممایخنممده. خندیممدم و چرخیممدم خممودم دور هممادیوونممه مثممل کممنم؟مممی چیکممار

 .بود همراه اشک با که

 .خوشگلم میشی خوشحا  دونستممی: لئون

 کمه  دیمد  چمی  چشممام  تمو  دونمم نممی . کمردم  نگماه  بهمش  بمرا   و لئمون  سممت  برگشتم

 .گرفت رو جاش وحشت و ماسید لبخندش

 کنی؟ آزاد جهنم از رو من گ ت تو به کی-

 .خوابوند هاشب**  روی رو سکو  مهر پدرم صدای بده جواب خواست تا

 .گ تم من: پدرم

 :گ تم قبل از ترعصبی و کردم نگاه پدرم به و چرخیدم
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 بهتممر یمما کممردین آزادم مممن نظممر بممه اهمیممت بممدون چممرا خواسممتم،نمممی آزادی مممن-

 !؟...دادین فراریم بگم،

 دسمتم  و کمردم  نگماه  پمدرم  من مور  چشممای  بمه  زده شموک  زد صمورتم  بمه  کمه  سمیلی  با

 بمما و گرفممت رو لباسممم یقممه خشممم بمما. گذاشممتم سمموختمممی درد از کممه سممیلی روی رو

 :گ ت داریخش و زشت صدای

 بما  رو هما  شم   کمردم  مجبمور   کمه  وقتمی ! زنمی؟ ممی  داد ممن  سمر  سپاسمت  جای به-

 .فهمیمی بگذرونی، لئون

 حمر   ایمن . شمدن  خمراب  سمرم  رو آوار مثمل  کمه  حرفمایی  و مونمدم  ممن  و رفمت  پدرم

 خیممره نممامعلومی نقنممه بممه و افتممادم زمممین رو! بممود بممدتر جهممنمم هممایشممال  درد از

 خمورد  رو کممرم  ایمن  و رقصمم ممی  سمازش  همر  بما  دارم سرنوشمتم   چنم   تو من. شدم

 :گ ت نداشتم توقع که نگرانی با و نشست کنارم لئون. کنهمی

 !ندارم کاریت من نکن گریه کنممی خواهش افسونگر-

 انگیممز تممرحم مممن قیافممه شممایدم شممدی؟ مهربممون کممی از. کممردم نگمماه چشممماش بممه

 رهمام  بمارون  بمدون  بعمد  و کمرد  اثابمت  سمرم  بمه  صماعقه  یمک  مثمل  ات اقما   هممه ! شده

 .رفت و کرد

 :گ تم مظلومی صدای با

 رو دریمما بممرم خممواممممی زمممین؟ بممریم شممهمممی ولممی شممهمممی دردسممر بممرا  دونممممممی-

 .ببینم

 ...خوب حالت ولی: لئون
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 !کنممی خواهش! لئون بریم-

 چشممام . کمرد  برخمورد  پوسمتم  بمه  خنکمی  بماد  کمه  بسمتم  رو چشممام . گرفمت  رو دستم

 ایمن  هممه  بمرای  دلمم . کمردم  نگماه  شم   آسممون  بمه . بمود  جلموم  دریما  کمردم  باز که رو

 االن دونمم نممی  کمه  مردیمه  مما   دلتنگمیم  بیشمترین  امما  بمود  شمده  تنم   زمینمی  خلقتای

 فهمیممد کممه ممنممونم ازش. بممود گذاشممته تنهممام و بممود رفتممه لئممون. کنممهمممی چیکممار داره

 .دارم نیاز تنهایی این به

 حمالی  در. کمرد  لممس  رو مبرهنمه  پاهمای  دریما  ممو   کمه  برداشمتم  قمدم  دریما  سممت  به

 :خوندن به کردم شروع لرزونی صدای با کردنمی خیس رو صورتم اشکام که

 بگیر ماهیتو گاللودم تا"

 زمین رو گذاشتیش جا چجوری که ببین رو ماهی آلوده این بیا

 زدم رو دریا قید تو واسه من

 زدم ن س دلت بیابون تو زدممی تنگنت دیوار و در به

 !دریا

 [کوبیدم پام جلوی هایآب به مشت با و زدم فریاد]

 تنها شدم که کن بغلم کن بغلم

 !ننداز ترک منو! نامردا بین کن بغلم کن بغلم

 خوردم سر تو دست از که کردم اشتباه! دریا

 !آوردم کم بد! برخوردم آدما این با مرداب این توی
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 کن جمعش تو رو پال و پخش این بیا

 کن کمش تو سوزونهمی بد داره دوریت

 زمونه رحمبی د  تو شدم گم من

 کن باورش تو رو دیوونه این بیا

 !دریا

 [دادم ادامه کردممی هق هق که حالی در و زدم زانو]

 تنها شدم که کن بغلم کن بغلم

 !ننداز ترک من! نامردا بین کن بغلم کن بغلم

 خوردم سر تو دست از که کردم اشتباه دریا

 "!آوردم کم بد! برخوردم آدما این با مرداب این توی

 

 (APآرش و مسی  از دریا آهن )

 

 :گ تم و زدم فریاد قلبم ته از. شدم خیره دریا به حا بی و کشیدم جی 

 !خدا-

 چشممم کممه چرخونممدم جممونبممی رو سممرم. گرفممت قممرار مشممونه روی کمموچیکی دسممت

 افتماد  بمر   سم یدی  بمه  پوسمتی  و سم ید  بلنمد  موهمای  بما  قمد  متمر  نمیم  بما  ایکوتولمه  به
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 شمد  باعم   صمداش . بمود  شمده  خیمره  بهمم  لبخنمد  یمک  و رنگمش  لجنمی  چشممای  با که

 :بکشم دست آنالیزش از

 !عشق بانوی ای افسونگر؟ شده چی-

 :گ تم لرزیدمی بغ  از که صدایی با

 هستی؟ کی دیگه تو-

 سمممت بممه و شممنیدم گریممه صممدای هسممتم، برفممی کوتولممه نمموع یممک دارتمما مممن: کوتولممه

 .کردم حس را شما وجود که اومدم صدا

 :داد ادامه خودش که کردم نگاهش فق  و نگ تم چیزی

 شمما  ممیگن  کمه  شمنیدم  امما . ببیمنم  رو شمما  زیبمای  چهمره  تمونم نممی  و بمانو  کمورم  من-

 طلسممم رو ایغیرزنممده و زنممده موجممود هممر زیبمماییتون کممه هسممتین زیبمما قممدری بممه

 رو نظیممرشبممی خلقممت بتممونم تمما گرفممتنمممی ازم رو چشمممام خممدا کمماشای. کنممهمممی

 !ببینم

 لبخنممد و کممرد پمماک رو مگونممه روی خیسممی و برداشممت مشممونه روی از رو دسممتش

 :گ ت و پاشید روم به تریقشن 

 شمما  تما  رومممی  ممن  پمس  خم   نماراحتین؟  ممن  وجمود  از بمانو؟  زنمین نممی  حر  چرا-

 .کنید خلو  تانتنهایی با

 :گ تم مدورگه صدای با و گرفتم رو دستش بشه غی  خواست که همین

 !نرو نه-
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 :گ ت و وایساد دوباره کنارم

 .بگوید بانویم چه هر-

 ابلمیس  بعمد  ممن  جهنممیم،  افسمونگر  ممن  شمینانم،  دختمر  ممن  کمیم؟  ممن  دونمی می تو-

 ...شینانم بدترین

 .دارین پاکی وجود شما بانو نه: دارتا

 دونی؟می کجا از-

 تونسممتم اممما دادم دسممت از رو چشمممام. شممدم زنممده دوبمماره و مُممردم یکبممار مممن: دارتمما

 پلیممدی خممون اممما هسممتید پمماک شممما! بیممنممممی را شممما ذا  مممن. ببیممنم را همممه وجممود

 مممن و اسممت خورشممید طلمموع نزدیممک بممانو. دهممدنمممی را تممانپمماکی شممدن دیممده اجممازه

 .بروم باید

 :گ تم و شد زده ذهنم تو ایجرقه که کردم نگاه فروغشبی چشمای به

 .کن صبر ثانیه یک-

 سمر  بما  رو چکیمد ممی  چشممم  از داشمت  کمه  اشمکی  قنمره  و گذاشمتم  هم روی رو پلکام

 :گ ت و بست رو چشماش سریع. ریختم دارتا چشمای داخل و گرفتم انگشتم

 !رفت چشمانم در چیزی کنم فکر وای-

 :گ ت بهت با و کرد باز سختی به چشماش

 دیگممر ایممن مممن خممدای رفممت؟ کجمما تمماریکی! بیممنممممی دارم مممن! رویاسممت یممک ایممن-

 ست؟رویایی چه
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 :گ ت ذو  با و شد ساکت افتاد من به که نگاهش

 کممک  ممن  بمر  خمدا . هسمتم  شمما  خمدمت  در دارم عممر  تما ! گمزارم سمپا   شما از بانو-

 مممن بممه چشمممانتان اکسممیر از کممه هسممتید مهربممان خیلممی شممما. ببیممنم را شممما تمما کممرد

 .دادید حقیر

 :گ ت و زد حلقه چشماش تو اشک

 کلیممد کممه باشممید صممبور فقمم ! زیبمما بممانوی ای برسممید، دلتممان مممراد بممه دارم آرزو-

 .ستشکیبایی عشق

 دارتمما همای حمر   بمه  و بمودم  برگشمته  شموم  شمهر  بمه  لئمون  بما  اوممدم  خمودم  بمه  وقتمی 

 .کردممی فکر

 .نیست امید ایذره از خبری هنوز و میدم جون دارم کابوسام تو من

*** 

 بما  و شمدم  سمرد . تممام  سما   یمک  شمه ممی  زمینمی  تماری   بمه  کمه  گذشته جهنمی ماه سه

 قممدم همماآدم بممین میممرم، زمممین بممه پممدرم چشممم از دور بممه. زنمممنمممی حممر  کسممی

 هما شما  کمافی  هممه  بمه  و زنمم ممی  سمرد  عنمر . ببیمنم  رو آشمنایی  چهره شاید تا زنممی

 دانشمگاه  جلموی  میمرم . محمرومم  ازش سماله  یمک  کمه  کسمی  نگماه  دیمدن  امیمد  به میرم

 نداشتم؟ ارزشی براش یعنی. نیست ازش خبری اما میشم قایم درخت پشت و

 .کردم پیدا  بالخره-

 :گ ت و نشست کنارم لئون

 .واست دارم داغ خبرای-
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 نشممون اشممتیاقی اصممال مممن دیممد کممه بعممد و ببینممه رو حرفمماش تممیثیر تمما کممرد نگمماه بهممم

 :گ ت نمیدم

 ...آریابده درباره-

 در و زد پوزخنممد کممه کممردم نگمماش منتظممر و چرخونممدم سمممتش سممرعت بمما رو سممرم

 :گ ت شدمی خیره پارک وس  فواره به که حالی

 .نگم هیچی بهت حقته-

 :غریدم و چرخیدم سمتش کامل

 !نه؟ یا رو خبر  میگی لعنتی-

 ...معشوقته عروسی میگم، راست سر پس میاد بدم چینی مقدمه از: لئون

 :گ تم ناباور و کردم ک 

 ذاری؟می سرمسربه داری-

 !کنه؟ شوخی اخال  گند توی با داره حوصله کی: لئون

 :گ تم نره باال کردممی سعی که صدایی با و دادم قور  رو گلوم بغ 

 کنه؟می عروسی داره کی با کی؟ با-

 ...بهشتی حوری زیباترین با: لئون

 داغممون حممالم و اومممدنمممی بمماال ن سممم. رفممت فممرو قلممبم تممو و شممد خنجممر شکلمممه هممر

 .دویدن به کردم شروع لئون به توجهبی و شدم بلند. بود
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 مممن. وجممود  و خاطراتممت قلبممت، هممایتممپش همما ،ن ممس عنممر ، از کممنممممی فممرار

 خمممدایا. نمممدارم فراموشمممی نمممام بمممه نعمتمممی ممممن. نمممدارم رو درد هممممه ایمممن تحممممل

 ظمماهر( اورسممت قلممه) جهممان بممام روی االر طممی قممدر  بمما! زیمماده مممن همماینداشممته

 بمما و شممدن فریماد  هممامعقمده . بممردممی  خممودش بمما رو اشمکام  و زدمممی سمیلی  بمماد. شمدم 

 انصمما ؟بممی چممی، مممن قلمم  پممس! نیسممت آریابممدی دیگممه. زدم فریمماد وجممودم تمممام

 جممواب و بیما  عالیجنماب ! بممودم؟ ارزشبمی  ممنم  یعنمی  خممودم، لعنتمی  چمی؟  خماطراتمون 

! کممردم عمماد  تممرک تممو خمماطر بممه مممن لعنتممی... همماروز ایممن عممذاب شممینان بممه بممده

 چممرا. کممنم تممرک رو تممو بمماش نداشممته توقممع اممما رو بممدم کارهممای همممه کممردم تممرک

 بده؟ جواب من به نیست کسی

 غممروب بممه. زدم زانممو زمممین روی متحممرک مممرده یممک مثممل و شممدن حممسبممی زانوهممام

 اون یماد . کمرد  غمروب  همم  ممن  قلم   خورشمید  شمد؟  چمی  دیمدی . شدم خیره خورشید

 بما . شمدم  بلنمد  زور بمه  و کمردم  بمدنم  گماه تکیمه  رو دسمتام . افتمادم  آریابد با برفی طلوع

 سم ید  حریمر  لبما   یمک  بما  رو لباسمام  قمدرتم  بما . کمردم  پماک  رو اشمکام  لباسم آستین

 را او تممو. رقصممیدن بممه کممردم شممروع و سممپردم بمماد دسممت بممه رو خممودم. کممردم عممو 

 ان ی   مممن کممن، صممب  او بمما را هایممتشمم ! رقصممممممی جمماایممن مممن بگیممر، آغمموش در

 ممن  بمزن،  او بمرای  زدیممی  ممن  بمرای  کمه  عنمری ! کمنم ممی  توصمی   قلبم برای را تت

 تنهمما مممن چممون نکممن، زنممدانی را او! بممویممممی را بالشممتت بممر مانممده بمماقی عنممر جمماایممن

 .بودم تو عشق به محکوم

 و بممود کممرده جمماخوش پوسممتم روی سممرما هممایگممرده کممه رسممید حممدی تمما رقصممیدنم

 سمممت بممه و رفممت گممیج کممم کممم سممرم. دادممممی ادامممه کممارم بممه او خوشممی بممرای مممن

 خممودم و کممردم بمماز رو دسممتام و وایسممادم پرتگمماه بممه پشممت و شممدم نزدیممک پرتگمماه
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 مهربممون مممادری مثممل بمماد شممیرینه؟ انقممدر مممر  یعنممی. کممردم پممر  پشممت بممه رو

 نگمماهم. مونممدم معلممق آسمممون و زمممین میممان در مممن و کشممید آغمموش در رو وجممودم

 صمورتم  اجمزای  تمک  تمک  بمه  پوزخنمد  بما  کمه  زیبما  پسمری  چهمره  روی و چرخوندم رو

 :گ تم ارادهبی. نداشت کم هیچی زیبایی از که پسری. شدم خیره کرد،می نگاه

 مُردم؟ من-

 :گ ت نوازی گوش صدای با و زد زیبایی لبخند

 کرده؟ پیشه رو مر  قصد شینان دختر چی واسه حاال. نذاشتم من نخیر-

 اممما( خممدا اصمملی فرشممته چهممار از یکممی) باشممه میکا،یممل دادم احتممما  و نگ ممتم چیممزی

 کنه؟می چیکار جااین

 :گ ت و شد کنجکاویم متوجه انگار

 .بود خدا دستور-

 :گ تم آمیز کنایه لحن با و زدم پوزخند ارادهبی و شد گرد چشمام

 .گذاشتن منت خداتون-

 !بد دختر باش صبور افسونگر: میکا،یل

 :گ تم و زدم تلخی لبخند

 .کنی درک که نیستی عاشق میکا،یل-

 بممه چممه رو سممیاهی آخممه. کممرد تبمماه رو تممو زنممدگی تمممام عشممق، همممین: میکا،یممل

 !روشنی؟
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 پنهممانش کممردم سممعی کممه بغضممی بمما و انممداختم پممایین رو سممرم. بممودم موافممق باهمماش

 :گ تم کنم

 مممن از رو اون شممماها همممین اممما. نپمماش زخمممم رو نمممک دیگممه تممو دونممم،مممی-

 .گرفتین

 :دادم ادامه حسرتی پر لحن با و کردم مخال  طر  رو روم

 برسم؟ مجازاتم ادامه به تا جهنم ببری رو من شهمی-

 .نیست من وظی ه این: میکا،یل

 و شمدم  حاضمر  شمومم  شمهر  اتما   تمو  االرضمم طمی  قمدر   بما  و بسمتم  رو چشممام  ناامید

. شممدم خیممره اتمماقم سممق  بممه و کممردم بمماز رو چشمممام. انممداختم تخممت روی رو خممودم

 احسمما . گرفممت نقممش صممورتم جلمموی سممردش تیلممه دو همممون بمما آریابممد صممور 

 .کنم لمسش تونممی کنم دراز رو دستم اگه کردم

 بممرای دلممم ازهمممه بیشممتر و شممده تنمم  هممامشممکنجه و جهممنم بممرای حتممی دلممم

 !شده تن  گرمشکنجه

*** 

. دوخممتم بممود میممز روی کممه داروم بممه رو نگمماهم و زدم لبخنممدی آینممه تمموی دختممر بممه

 رو زهرمممماری ایمممن بشممه  منممممئن تمما  گذاشمممته نممامر،ی  جمممن یممک  پمممدرم منمئممنم 

 آروم و کممردم نزدیممک هممامب**  بممه و برداشممتم رو ممماریزهممر اون. خممورممممی

 :کردم زمزمه

 ...بکشینش-
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 کممردم شممل جممام دور از رو انگشممتام لبخنممد همممون بمما مممن و اومممد جنممی فریمماد صممدای

 دلنشممین صممدای و کممرد اثابممت زمممین بممه رنگممش سممر  محلممو  بمما ایشیشممه جممام کممه

 وفمادارم  جمن  تما  سمه  بمه  و چرخیمدم  ک شمم  پاشمنه  رو. پیچیمد  اتما   تمو  شیشه شکستن

 :گ تم و کردم نگاه

 .بود عالی کارتون-

 بمما و رفممتم سمممتش بممه میممزونم هممایقممدم بمما و دوخممتم شممده مر،ممی جممن بممه رو نگمماهم

 دسممت بهممم قیممافش و ریخممت خمماطر بممه کممه انزجمماری بمما و شممدم خیممره بهممش حقممار 

 :گ تم بود، داده

 .نقشه اجرای برای بیاین بعد و بسوزونین جهنم تو رو جسدش-

 زیبممایی شمم  لبمما  و رفممتم کمممدم سمممت بممه. پیچیممد اتمما  تممو شممینانیم قهقممه صممدای

 بمه  زیبمایی  بمه  رو همام شمونه  سمر  و شمد ممی  شمروع  همام شمونه  از شیقمه . کمردم  تنم رو

 پممام مممچ تمما عروسممکیش پمم  دامممن و شممدمممی تنمم  کمممرم تمما. بممود گذاشممته نمممایش

 شممده آرایممش ماهرانممه صممورتم! مشممکی رنمم  بممه اممما عممرو  لبمما  یممک. رسممیدمممی

 ب هممه  تونمه نممی  کمس همیچ . خموردن ممی  تکمون  بمادی  همیچ  بمدون  آزادانه موهام و بود

 و غممم اثممرا  داشممتم کممه مهممارتی طبممق! قممدر  یعنممی ایممن و گممذرهمممی ذهممنم تممو چمی 

 شممیاطینم وجممود حممس بمما و کممردم نمایممان صممورتم اعضممای تممک تممک تممو رو افسممو 

 :گ تم

 .بریم-

 شکسممت افسممونگری مثممل. شممدیم ظمماهر عشممق بمماغ در جلمموی االر طممی قممدر  بمما

. برداشمتم  قمدم  شمد ممی  کشمیده  بماغ  تموی  تما  کمه  قرممزی  فمرش  روی زدهغم و خورده
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 سمکو  . شمد  کشمیده  سممتم  بمه  هما نگماه  و توجمه  هممه . زد حلقمه  چشممام  تو اشک آثار

 نگمماهم تممرحم بمما هممابعضممی و تعجمم  بمما هممابعضممی. شممد حمماکم مهمانممان بممین سممنگینی

 تغذیممه دیممروز همممین کممه عنمموانی بممه. کممردم هممامریممه وارد رو عشممق بمموی. کردنممدمممی

 مخصوصمما! بکشممم دسممت داشممتنی دوسممت ه.و.  ایممن از تونسممتمنمممی اممما بممودم کممرده

 :گ ت و اومد سمتم به مصنوعی لبخند با میکا،یل. باشه آریابد عروسی تو اگه

 .اومدی خوش! سالم-

 و عممرو  خممالی جایگمماه بممه اشممکیم چشمممای بمما و دادم تحممویلش غمگممین لبخنممد یممک

 :گ ت و گرفت رو نگاهم رد. کردم نگاه داماد

 کنی؟ نابود رو خود  تا اومدی جااین به چی برای-

 .ببینم رو شکست بار آخرین واسه خواممی-

 مهمممان میزهممای از یکممی سمممت بممه رو مممن کممه حممالی در و نشممد کالمممم تیکممه متوجممه

 :گ ت بردمی

 .نمیدی گوش حرفم به تو بگم چی هر دونممی! راحتی خود  هرجور-

 نخمموردن اثممرا  منمئممنم. شممد جمممع صممورتم وجممودم تمموی خ ی ممی درد احسمما  بمما

 بممود کشممیده عقمم  واسممم میکا،یممل کممه صممندلی رو. شممهمممی ظمماهر کممم کممم داره دارو

 میممز روی رو سممرم بهشممتی رنمم  و آب خمموش هممایمیمموه بممه توجممه بممدون و نشسممتم

 عروسممش تممو ب همممی و بیممای عشممقت عروسممی بممه وقتممی داره حسممی چممه. گذاشممتم

 نگمماه کممردم بلنممد رو سممرم هلهلممه و د  صممدای بمما رو؟ حممالم فهمممهمممی کممی نیسممتی؟

 مثممل زدن دسممت صممدای. شممدن مجلممس وارد کممه افتمماد ن ممری دو بممه بممارم اشممک

 عروسممی مثممل رو پیوندشممون کممردمنمممی فکممر. خمموردمممی زنمم  سممرم تممو نمماقو 
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 و مغممرور مممرد و بممود پوشممیده براقممی مشممکی شمملوار و کممت آریابممد. بگیممرن هممازمینممی

 لرزیمدن  بمه  شمروع  مچونمه  و زدم چنم   قلمبم  بمه . بمود  کمرده  رویما  یمک  مثل رو سردم

 امیممدش آخممرین کممه عاشممقی افسممونگر. بممودم متن ممر افسممونگر ایممن از مممن. کممرد

 مممن روی و چرخیممد آریابممد سممرد همیشممه نگمماه و نشسممتن جایگاهشممون تممو. شکسممت

. لرزونممد رو وجممودم کممه دیممدم چشممماش تممو ایناشممناخته بممر  و حیممر . مونممد ثابممت

 .کردم خ ه دست با رو هقم هق. بود مخورده زخم چشمای تو دقیقا نگاهش

 رو تممابیبممی و نیمماز حممس نگمماهش تممو! معرفممتبممی بینمممتمممی دارم سمما  یممک بعممد

 من؟ پادشاه شکستی چی برای. بود شکسته ن وذناپذیر، مرد این چقد. دیدممی

 انگیممزن ممر  صممداهای اون وقتممی. شکسممتم رو نگمماهمون ق ممل و چرخونممدم رو سممرم

 نگمماه شممربت جممام انعکمما  تممو مچهممره بممه و کممردم پمماک رو اشممکام سممریع خوابیممد،

 .کردم

 هممایقممدم بمما. چرخیممد سمممتم بممه هممانگمماه همممه کممه شممدم بلنممد. بممود مرتمم  چیممز همممه

. بمود  جایگاهشمون  رویروبمه  دقیقما  کمه  رفمتم  سمکویی  سممت  بمه  جمون  نیممه  و شکسته

 محممزونم صممدای. بممودن مممن العممملعکممس منتظممر انگممار و بودنممد کممرده سممکو  همممه

 :گ تم کردمی آب رو سن  د  که حالی با و کردم غمگین رو

 دسممت چممرا[ زدن دسممت بممه کممردم شممروع و بمماال آوردم رو دسممتام] سمماکتین؟ چممرا-

 بمما و بمماال بممردم رو راسممتم دسممت] زنممن؟نمممی دیگممه زنمما د  چممی واسممه زنممین؟نمممی

 زدن د  صمممدای.]بزنید د  ممممن شمممیاطین ای[ لرزونمممدمش داری ریمممتم لمممرزش

 شم  ! منمه  ممر   شم   امشم   کمه  بزنیمد  د [ شکسمت  رو رحمم بمی  سمکو   هماهن 

 بایممد امشمم  معشممو  یممک کممه مهمممه کممدومتون واسممه آخممه! شممینان دختممر مممر 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر دیکتاتور|   جهنمی افسونگررمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

86 

 

 .پریممد هممم زود چقممد و پریممده تممازه مممن عشممق اب..ر*ش کنممه؟ تممرک رو عاشممقی

 غممم درد از امشمم  مممن قلمم  داره اهمیتممی چممه آخممه[ کوبیممدم قلممبم روی مشممتی]

 مممن گنمماه[ کممردم نگمماه همگممان زدهغممم هممایچهممره بممه و چرخیممدم دور یممک! ]بمیممره

 بممزر  شمموم شممهر تممو چممون یمما شممینانم دختممر چممون! نیسممت عاشممقی منمئنمما چیممه؟

 بممه خیسممم چشمممای بمما! ]جهنمممی افسممونگر... افسممونگرم اینکممه خمماطر بممه نکنممه شممدم،

 کممم عالیجنماب  جلموی  عشمقم  بما  عمذاب  فرشممته ممن  آره[ کمردم  نگماه  آریابمد  چشممای 

 غریبممه[ شممدم خیممره بممود منیمماتوری نقاشممی یممک زیبممایی بممه کممه همموران بممه. ]آوردم

 ولممی مغممروره و سممرد ظمماهرش! طرفممی مممن بمما کنممی نمماراحتش... بمماش عشممقم مواظمم 

 در تمما میممرم مممن[ شممد روان همموران گونممه روی اشممک بممر . ]داره مهربممونی قلمم 

 عروسمی  بایمد  شمما  و بمودنم  جهنممی  بمه  محکمومم  ممن . بمیمرم  حسمر   و غمم  منجالب

 .بدین هدیه جهنم عالیجناب این به نظیریبی

 بمما و چرخیممدم هممادروازه سمممت بممه. کممردمممی حکومممت مجلممس بممر مرگبمماری سممکو 

 بمازوم  کمه  بمودم  نرفتمه  پمایین  سمکو  از هنموز . برداشمتم  قمدم  خروجمی  سممت  به سستی

 و کممردنمممی گریممه همممه. شممدم همموران گریممون چهممره ر  بممه ر  مممن و شممد کشممیده

 :گ ت و کرد بغلم هوران یهو. کردن زاری و ضجه به شروع هابعضی حتی

 آریابممد... آریابممدی قلمم  تممو افسممونگر! اونممی الیممق تممو نممدارم، رو آریابممد لیاقممت مممن-

 ...گذشت قلبش از تو خاطر به

 خمماطر بمه » بممود زده بهمم  کممه افتمادم  حرفممی یماد ! شممنیدمنممی  رو همموران حرفمای  دیگمه 

 همموران بغممل تممو و شممدممی  پممایین و بمماال شممتاب بمما سمینم  ق سممه «گذشممتم قلممبم از قلمبم 

 بمه  پمو   ذهنمی  بما  و فکمری  همیچ  بمدون  ثانیمه  یمک  بمرای  فق . داشتم ن س تنگی حس

 ازم همموران وقتممی! بممود آریابممد عاشممقی نممماد احساسممیبممی یعنممی. شممدم خیممره آریابممد
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 گرفتمه  هموران  توسم   دسمتم  ممچ  کمه  بمرم  سمریع  خواسمتم  و اوممدم  خمودم  به شد جدا

 .شد

 افسونگر؟ میری داری کجا: هوران

 .بشم شناخته هم کن خراب عروسی یک عنوان به خوامنمی من-

 سمممت بممه رو مممن بماز  شمم  خیمممه عروسمک  یممک مثممل حممرفم بمه  توجممه بممدون هموران 

 طرفمممون یممک همموران و گممرفتیم قممرار هممم رویروبممه آریابممد و مممن. بممرد آریابممد

 :گ ت من به رو و گرفت زمانهم رو آریابد و من دست. بود وایستاده

 افسونگر؟ کنی چیکار  معشوقه خاطر به حاضری-

 ماننممد خلصممه حمما  همممون تممو. بممود رومروبممه جهنمممی تیلممه دو میخکمموب فقمم  نگمماهم

 :گ تم

 .کنم رها تجمالتش همه با رو بهشت و برم جهنم ته تا باهاش حاضرم-

 گرفممت قمرار  آریابمد  سمرد  دسمت  تمو  گممرمم دسمت . زدن لبخنمد  ممن،  آریابمد  چشممای 

 :کرد خبردار رو مجلس افراد تمام هوران رسای صدای و

 بمما همیشممه عشممق و معشممو  و اسممت اکسممیر تممرینقمموی عشممق کممه خممدا حکممم بممه-

 .کنممی جهنم حاکم دیگر نیمه را ابلیس بنت افسونگر همن،

 شمد  خمم  هموران . اوممد  در سمر   رنم   بمه  کمه  کشمید  مشمکیم  لبما   بمه  دستی هوران

 :گ ت گوشم دم آروم و

 .کردی راحت خونهسرمابه این دست از رو من که بده خیر  خدا-
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 احسمما  و بممود آریابممد پممیش حواسممم هنمموز مممن اممما خندیممدن بممه کممرد شممروع بعممد و

 اون االن و بممود شممده تنمم  بممراش دلممم چقممدر. شممیرینم کممابو  یممک تممو کممردممممی

 زد، حلقممه دورم آریابممد سممرد دسممتای وقتممی. کممردممممی حممس قلممبم تممه از رو دلتنگممی

 گممم مَممردم دسممتای بممین بیشممتر رو خممودم و زدم چنمم  لباسممش بممه و اومممدم خممودم بممه

 .بود مونده نهایی ضربه فق  و بودم رسیده مخواسته به من. کردم

 منمئنمما کنممه؟مممی چیکممار کممردم ازدوا  شاجممازه بممدون کممه بشممه متوجممه شممینان اگممه

 ملکممه و گرفممت رو همموران جممای جهنمممی افسممونگر. شممهمممی پخممش خبممرش زودی بممه

 !شد جهنم

 کنی؟می فکر چی به-

 :گ تم و شدم خیره بود شده خیره زنا د  به که آریابد به و چرخیدم

 ...سرعت این به اونم کنه می چیکار بشه ازدواجم متوجه پدرم اگه اینکه-

 :گ ت و گرفت رو دستم حامی یک مثل سردش دست

 ...پیشتم من-

 روی رو آزادم دسممت. شممدیم خیممره همدیگممه چشمممای تممو و چرخونممد رو سممرش

 زمزمممه آروم و زدم لبخنممدی قلممبش دارریممتم ضممربان حممس بمما و گذاشممتم سممینش

 :کردم

 .هاستعاشق همه برای آشنایی صدای این-
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 وقممت. رفتممیم عاشممقیمون اتمما  سمممت بممه االر طممی قممدر  بمما. بممود وقممتش دیگممه

 آریابممد. نممداره رو دوری تحمممل دیگممه وجودمممون چممون! بهمممه هممامونروح پیونممد

 !شد من دام گرفتار

*** 

 و گممر  همموای بممه و شممدم بیممدار خممواب از آریابممد دسممت حلقممه شممدن تممرتنمم  بمما

 سمممت بممه آروم و کممردم نگمماهی بممود نمایممان اتمما  هممایپنجممره پشممت از کممه میشممی

 از! زدم پوزخنممد. شممدم خیممره آریابممد خممواب در غممر  چهممره بممه و چرخیممدم آریابممد

 لبمما  و رفممتم کممد  سمممت بممه و اوممدم  بیممرون بمود  کممرده درسممت واسمم  کممه حصماری 

 روی رو شممدم نوشممته قبممل از نامممه. بسممتم کممش بمما رو موهممام و پوشممیدم آبممی حریممر

 مممن. بوسممیدم رو ششممده گممرم گونممه و رفممتم آریابممد سمممت بممه و گذاشممتم دراور میممز

 شمده  آریابمد  روح صماح   ممن . نمدارم  تمو  بمه  نیمازی  دیگمه  و بمودم  رسمیده  خواستم به

 شممدی مظلمموم چقمد . زد کمموچیکی لبخنممد کمه  کشممیدم لخممتش موهمای  بممه دسممتی. بمودم 

 روی ماشمماره انگشممت نمماخن بمما! جهنمممی افسممونگر مممن! کممردم رامممت مممن! آریابممد

 ایمممنم. کمممردم رنگمممش جمممادوم بممما و کشمممیدم رو مشمممکی رز گمممل عکمممس بمممازوش

 .یادگاریم

 ای؟آماده-

 :گ تم بودم که حالتی همون تو

 !امآماده-

 دم و شممدم خممم. پوشمموندم رو عضممالنیش بممدن و کشممیدم بمماال کمممرش رو از رو پتممو

 :گ تم نشه بیدار که جوری گوشش
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 .جهنم عالیجناب گذروندیم، رو ایرویایی ش -

 جممایی. رفممتم جممااون از االرضمممطممی قممدر  بمما و رفممتم لئممون طممر  بممه و شممدم بلنممد

 !کنه پیدام نتونه کسی که رممی

 

 او  جلد پایان

*** 

 (جهنم یاغی) دوم جلد

 خیلممی ات اقمما  یمما میممدم کشممش رو رمممان دارم الکممی کممه میگممین خودتممون بمما حتممما

 بممودم، نکممرده وا خممودم سممر از معممرو  قممو  بممه رو رمممان مممن اممما افتممادن  ناگهممانی

 او  جلممد تممو راز عالمممه یممک. بممود شممده ریممزی برنامممه هممم یهممویی ات اقمما  ایممن حتممی

. کنمیم  پیمدا  دسمت  تکشمون  تمک  بمه  آریابمد  کممک  بمه  دوم جلمد  تمو  بایمد  که مونده جا

 شممما کممه نبممود چیممزی اون داسممتان. بممود ذهنممی سممازیآممماده یممک فقمم  او  جلممد اصممال

 نصمم  او  جلممد! متعجممبم هنمموز خممودمم دوم جلممد تمموی! خونممدینمممی یمما دیدیممدمممی

 چی؟ آریابد اما خوندیم رو افسونگر حرفای فق  و بود

 زنمدگی  کجمای  ممن ) اوممده  پمیش  مغمرور  سمرد  ممرد  ایمن  بمرای  بمزر   سوا  یک حاال

 (بودم؟ افسونگر

 اسممش  شمنیدن  بما  کمه  یماغی . میماد  یماغی  یمک  جماش  بمه  و میمره ممی  سمرد  آریابد اون

 خموام ممی  معمذر  . کننمد ممی  فمرار  زدهوحشمت  شمیاطین  و لرزنمد ممی  خمود  به جهنمیان
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 متوجممه بشممه شممروع دوم جلممد وقتممی اممما نچسممبید دلتممون بممه افسممونگر آخرهممای اگممه

 .باشه بوده پسندتون مورد او  جلد که امیدوارم. شینمی سرعت این
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