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 از هرگونه کپی برداری اکیدا خودداری کنید! 

✏️  #۱  

✨#ناجی_خیال   

 

 باصدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم. 

مثل همیشه صدای ناقوس کلیسا، توی خونه پیچیده بود، و  

 من باخاموش کردن زنگ صدای خوفناک اون رو خفه کردم. 

 

 

رنگم افتاد... نگاهم به ساعت دیواری بنفش   

 

ساعت چهار بود و من مجبور بودم، برای امتحان فیزیکم  

 مثل جغد درس بخوانم. 

 

 

با قدم های شل و وارفته از اتاق بیرون اومدم، و بالغ بر  

 چهار بار خمیازه کشیدم . 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  3 

 

طبق معمول مامان و آیسان خواهر کوچولو پونزده سالم؛  

ده بودن. برای پرستاری از دایی علی راهی، شهرستان ش  

 

و من مثل بخت برگشته ها باید، برای امتحان نحس فیزیک  

 نمره می آوردم... 

در یخچال رو باز کردم و دنبال خوراکی گشتم اما هیچی پیدا  

 نکردم... 

 

بعد از بررسی یخچال خالی، به خوردن خیار، اکتفا کردم و  

 روی اپن نشستم. 

 

های لخت  پاییز بود و باد خنک از پنجره آشپزخونه، به مو

 قهوه ای رنگم، برخورد می کرد... 

 

مشغول گاز زدن، خیار خوش مزه ام بودم که، احساس  

 کردم؛ سر کسی داخل موهام فرو رفت و بو کشید... 
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همونطور که با چشم های گرد به رو به رو نگاه می کردم،  

با ترس و لرز برگشتم عقب و در کمال تعجب مامانم رو  

 دیدم... 

 

اینکه بخاطر من نصفه شب برگشته، گل از گلم  با فکر 

شکفت و گفتم:وای مامان نگو، بخاطر من برگشتی که باور  

 نمی کنم!؟ 

 

 با لبخند خیره به صورتم بود و با دلتنگی نگاهم میکرد. 

 

منم طبق عادت با لب های آویزون منتظر جواب سوالم بودم،  

و  اما یکدفعه خم شد و سرش رو توی گردنم فرو کرد و ب

 کشید... 

 

دیگه مغزم هنگ کرد! مامانم همیشه از این کار بدش می  

اومد، با تعجب کمی خودم رو جمع کردم، که سرش رو باال  

 آورد و باز نگاهم کرد... 
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 طاقت نیوردم و گفتم: 

 مامان، حالت خوبه؟

 اما، جوابم رو نداد و سمت اتاق رفت . 

 

کشیدم، و   با فکر اینکه، حتما از شرایط دایی ناراحته آهی

 راهی اتاقم شدم... 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________________∞________________ 

✏️ #۲  

✨#ناجی_خیال   

 

*** 

 

به همراه نفس و عسل از در مدرسه بیرون اومدیم، هر دو  

مشغول چک کردن سوال های فیزیک بودن، که صدای جیغ  
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جیغ نفس بلند شد : عسل بیشعور، تو که خودت بلد نیستی  

 برای چی اشتباه می رسونی!؟

 

حرص نخور اکسیژن خانم، از آرزو یاد بگیر ببین چقدر   -

میره! ساکت و آروم داره راه   

 

اکسیژن و مرض! حناق می گیری بگی نفس هان؟ منم از   -

 فردا بهت می گم زنبور... 

 

 

 چشم غره ای به دوتاشون رفتم و غریدم :  

 بسه وسط خیابون مثل جنگلی ها دعوا می کنید! 

 

 نفس، چشم نازک کرد و رو برگردوند... 

 

مشغول راه رفتن بودیم که صدای عسل بلند شد و منو  

داد...  مخاطب قرار  
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وای آرزو فکر کنم اون بنز مشکی که پشت سرمونه دنبال   -

 ما است!؟

 

 

دهن کج کردم و گفتم: بس کن عسل، البد االن بغل ما نگه  

گه؛ خوشگل ها برسونمتون! می داره می  

 

 

گوش باز کرد و  عسل ذوق زده از حرفم نیشش رو تا بنا 

 گفت : دلتم بخواد ... 

*** 

کردم و راهی خونه شدم...  از عسل و نفس خداحافظی  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________________∞________________ 

#۳ 📚  
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وارد خونه شدم اما خبری از مامان نبود نزدیک بود گریه ام  

 بگیره وقتی دیدم حتی غذا هم حاضر نیست . 

 

 با اخم های درهم شماره مامان رو گرفتم... 

چته؟ -  

 

فهمیدم که اصال حوصله نداره وآتش بس از لحن مامان 

 کردم... 

 

مامان خوبم، مامان گلم ! میشه بدونم باز کجا رفتید؟  -  

 

یخچال خالی بود اومدیم خرید.  -  

 ناراحت از اینکه بدون من رفته بودن آهی سر دادم... 
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خوش بگذره فقط روده هام جنگ جهانی دومم رد کردن!  -  

 

کن بخور ظرف هارو هم  حاال خودت یه تخم مرغی درست  -

 بشور!

 

 پوکر فیس به رو به رو زل زدم و گفتم : 

 خیلی ممنون خداحافظ. 

 

 

گوشی رو پایین اوردم و بیخیال همه چیز مشغول پیدا کردن  

آهنگ شاد،  بودم اما گهگاهی غر میزدم که؛ واقعا شاید من  

 سر راهی ام؟! 

 

..  بعد از پیدا کردن آهنگ، با سرخوشی اون رو پلی کردم.   

 

 نبینم که باز نشستی! 

 منتظر چی هستی؟
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 تو جشن شب نشینی...

 باید پاشی برقصی! 

 خوشگال باید برقصن!

 خوشگال باید برقصن... 

 

 

همون طور که، مشغول تکون دادن ما تحت خوشگلم بودم  

 آهنگ رو زمزمه می کردم که، دستی دور شکمم حلقه شد... 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۴ 📚  

 

 

 

با تعجب به عقب برگشتم اما با دیدن پارسا، لبخند رو لب  

 هام اومد و گفتم :  
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چطوری آقا کوچولو؟! -  

 لب هاش رو آویزون کرد و گفت:

 

مامانی باز قبل از اینکه من بیام رفت خرید ! -  

 

 با اینکه تا هر کلمه ای که می گفت صورت منو 

 

اچ گنده  آبیاری می کرد اما شیرین زبونیش باعث نشد که م 

 از لپش نکنم . 

 

 دوباره به حرف اومد:  

 

خاله من گشنمه !  -  

 

واال خاله منم گشنمه ، بشین یچیزی اختراع کنم بلکه این   -

 شکم بدبخت پر بشه . 
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بدون حرف روی صندلی نشست، همون طور که توی یخچال  

 خالی دنبال معجزه می گشتم، به شوخی گفتم : 

 

می گم خاله فوش جدیدی یاد نگرفتی ما رو مستفیض   -

 کنی؟

 

چرا خاله بگم؟ -  

 

با حواس پرت در کمال جهالت گفتم : بگو خاله جون.! -  

 

موارد منکراتی  .............) خواننده های عزیز به علت  -

 از گذاشتن فوش معذوریم خودتون و تخیلتون(

 

 

با شنیدن فوش همون طور که سرم توی فریزر بود با چشم  

چال برخورد  های گرد شده باال آوردم که سر مبارکم به در یخ

 کرد و صدای پارسا بلند شد . 
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خاله اینقدر بچه ها تو مدرسه اینو به هم نشون می دن   -

نم اذیتم کرد خواستم اینو نشون بدم . منم دیروز ماما  

 

 

در حالی که ابرو هام تا فرق سرم پیشروی کرده بودن و   

 سرم رو می مالیدم گفتم : 

نگو که به مامانت نشون دادی! -  

 

🆔  @Romankadeh_mann 

 

💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 

 

اگر حرفی، سخنی، انرژی، فوشی، چیزی دارید به پیوی   ️⭕

 بنده مراجعه کنید عزیزان.... 
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     @novalist 

#۵ 📚  

 

 

 

نه بابا خاله! تا اومدم نشون بدم رفت تو اتاق...  -  

 

 ؛:::::::::::::::؛ 

 

 

مشغول خوردن، تخم مرغ آرزو پز بودیم که یک دفعه  

 پرسیدم:

خل؟!راستی پارسا، تو چطوری اومدی دا -  

 

 

در باز بود!  -  
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من که در رو بسته بودم ؟ -  

حاال ول کن خاله ...  -  

 

 

پارسا بعد از خوردن تخم مرغ و مخلفات و اومدن مادر  

 گرامش راهی خونه خودشون شد.

 

 

منم بعد از شستن بقیه ظرف ها رفتم اتاقم تا یه چرت نیم  

... ساعتی بزنم .   

 

 

 

نفسم رو عمیق بیرون  خودم رو روی تخت پرت کردم و 

 فرستادم؛ کم کم چشم هام گرم خواب شد... 

 

 ؛:::::؛ 
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 با حس دستی توی مو هام کالفه نالیدم : 

آیسان اذیت نکن، اه .  -  

 

 

بعد از چند دقیقه مکث دوباره کارش رو تکرار کرد که  

 صدای هوارم بلند شد... 

 

 

آیسان بخدا بلند بشم زنده ات نمی زارم، می گم ولم کن   -

ابو!ی  

 

 

 اما دست بردار نبود! 

 چرخیدم تا چند تا فوش پر مالط بارش کنم که... 
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🆔 @romankadeh_mann 

#۶ 📚  

 

 

 

 ...که دیدم هیچ کس پشت سرم نیست، با  

 وحشت روی تخت نشستم و نگاهم به ساعت افتاد... 

 

 

 ساعت سه ظهر رو نشون می داد نفس نفس 

 

کردم که خواب دیدم ... می زدم و مدام خودم رو قانع می   
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از در اتاق بیرون زدم و آیسان رو در حال ویس فرستادن  

 دیدم، پا تند کردم سمتش که، مشغول صحبت بود ... 

 

عوضی رفته با اون رل زده .  -  

 

 

با حالت عصبی و چندش از لحن حرف زدنش گوشی رو از  

 دستش کشیدم و گفتم :  

 

 

 

ست توی موهای من  چندش! ببینم تو اومدی تو اتاق د -

 کردی؟؟؟

 

 

 

 ابرو هاش رو باال برد گفت:
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نه خل نبودی که شدی ...  -  

 

 

 

 غرق فکر شده بودم من مطمعنم دست یکی رو 

 

 توی موهام احساس کردم، نکنه جن زده شدم!؟ 

 اصال همچین چیزایی وجود داره؟!!! 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۷ 📚  

 

 

 

پناه آورده بودم و می خواستم   چند ساعتی بود که به اتاقم 

درس بخونم اما فکر اتفاق چند ساعت پیش لحظه ای از  

 ذهنم دور نمی شد. 
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 خسته از فکر های بی نتیجه از اتاق بیرون  

 

اومدم مامان توی آشپزخونه مشغول بود، طبق معمول آیسان  

 پای گوشی ... 

 

 

  از وقتی پدرم سکته کرد مادرم خیلی تالش کرد کمبودش رو

 احساس نکنیم... 

 

 

 

 به قصد خوردن قرص سردرد وارد آشپزخونه شدم. 
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احساس بی حالی عجیبی داشتم مشغول گشتن بودم که  

 صدای مامان بلند شد: 

 

 

 

دنبال چی می گردی که جعبه دارو رو با دیگ نزری اشتباه   -

 گرفتی؟!

 

 

سرم در می کنه!  -  

 

 

 

طعنه زد : جعبه دارو دقیقا از بغل دستم برداشت و   
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حافظه نیست که! مغز ماهیه هر سه ثانیه عوض می    -

 شه... 

 

 

پوف بی حوصله کشیدم و قرص رو همراه آب خوردم که  

 مامان خطاب به آیسان غر زد: 

 

 

 

من اصال خواستگار خونه راه نمی دم، تو با   -  

 همون گوشی واموندت ازدواج کن!

 

 

ه خونه ظرف  این دفعه معلمت گیر داد می گم اصال بمون-

 بشوره مفید تر از مدرسه رفتنه!.
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🆔 @romankadeh_mann 

#۸ ✏️  

 

 

 

 آیسان بی حوصله نگاه مامان کرد و گفت : 

 

نه که این دخترت خیلی درس خونه! تو مدرسه درباره زن   -

 شستن حرف نمی زنه! 

 

 

رو ترش کردم گفتم : شما تو مدرسه همش درباره مبحث 

کنید؟! درس سوم دینی بحث می   

 

 

بله مثل شما حرف های مثبت هشتاد و پنج نمی زنیم ...!  -  
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با نگاهم براش خط و نشون کشیدم که مامان د وساطت 

 کرد... 

 

 

بسه دیگه مثل سگ و گربه افتادید به جون هم....  -  

 

 چشم نازک کردم و سمت اتاقم رفتم ..... 

 

 ؛:::::::::::::::::؛ 

 

 

 

ین امتحانم بود و من حس  از در مدرسه بیرون اومدم آخر

 پرنده ای رو داشتم که از قفس آزاد شده ... 
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نفس و عسل رفته بودن کتابخونه ولی من به علت خستگی  

 پیشنهادشون رو، رد کردم .... 

 

 

 سرخوشانه مشغول رفتن به خونه بودم و  

 

گاهی هم به کفش های کتونی مشکی رنگم که کمی خاک  

کردم.... گرفته بود نگاه می    

 

 

 

 نزدیک خونه بودم که دیدم یک پسر به دیوار  

 

 تکیه داده و مشغول دید زدن اطراف خونه ما است...! 
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 با تعجب قدم به جلو برداشتم که اون پسر قد بلند 

 نگاهم کرد.... 

 

 نمی دونم چرا با نگاهش کنار گردنم تیر کشید  

 

 

فت و و خواستم بی توجه به اون رد بشم که، بازو منو گر

 من رو به دیوار تکیه داد و خودش رو به من چسبوند....  

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۹ 📚   
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 سوزش گردنم لحظه به لحظه بیشتر می شد، از  

 

 وضعیتی که توش قرار داشتم، وحشت کرده بودم .... 

 

 

 

 کم کم دوباره حمله آسمی بهم دست داد، مرد  

 

 قد بلند فقط نگاهم می کرد انگار دنبال چیزی  

 

می گشت، اما من پی دی پی نفس نفس می زدم، حالم بد بود  

 .... 

 

 

 تقال می کردم از دستش خالص بشم که پهلوم  

 

 رو فشار داد، از دردش حالم وخیم تر شد،  
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سمتم گردنم رفت با تمام  اطراف رو تار می دیدم، دست مرد 

 توانم جیغ خفه ای زدم که تو دهنی بهم زد،  

 

 از اینکه بهش نگاه کنم وحشت داشتم.

 

 

 آخر دستش روی شالم نشست که با تمام توانم  

 

جیغ خفه ای کشیدم که فکر کنم توی اون کوچه خلوت فقط 

 به گوش خودش رسید .... 

 

 

 

دستش رو روی  سر انجام موفق شد شالم رو کنار زد و 

 گردنم گذاشت ... 
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داشتم بیهوش می شدم، تنها کلمه ای که لحظه آخر ازش  

 شنیدم این بود... 

لعنتی! خودشه!-  

 

 

 بعد هم صدای ترمز دیوانه وار ماشینی و سیاهی مطلق..... 

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۱۰ 📚  
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با احساس سوزش خفیفی توی دستم به اطراف نگاه  

 انداختم. 

 

 

 

 طولی نکشید که فهمیدم توی بیمارستان هستم.... 

 

 

با یاد آوری اون مرد وحشتناک لرزی توی تنم نشست، که  

 دوباره گردنم تیر کشید. 

 

 

دستم رو روی قسمت درد گذاشتم که برآمدگی رو حس کردم  

 ... 
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ماسک اکسیژن رو صورتم اذیتم می کرد اما انگار تنها مبنع  

بود... نفس کشیدن من   

 

 

من از بچگی آسم داشتم و همیشه حسرت دویدن با بچه های  

 توی مدرسه به دلم مونده بود. 

 

 

 

ترسیده بودم و حتی نمی دونستم چه کسی من رو به  

 بیمارستان اورده بود. 

 

 

عجیب تر این بود که به همراه استرسم یه احساس امنیت  

 خاصی داشتم... 
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من چیکار داشت از جون من  گیج سردرگم بودم اون مرد با 

 چی می خواست .

 

 

نفسم رو رها کردم بلکه آروم باشم، در باز شد و پرستار که  

معلوم بود اصال حوصله نداره، مشغول چک کردن وضعیت  

 من شد... 

 

 

 

 سر برگردوندم سمتش و گفتم: 

بخشید شما نمی دونید کی من رو اورد بیمارستان؟  -  

 

 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  

نخیر! تازه شیفت عوض کردم...  -  
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پوف کالفه ای کشیدم و نگاهم رو چرخوندم اما با دیدن دوتا  

 گوی سبز، آبی نفسم بند اومد.... 

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۱۱ 📚  

 

 

 

 

 کنار گردنم دوباره بشدت سوخت که دستم رو  

 

روی اون گذاشتم و از نگاه تیز بین اون مرد مرموز دور  

 نموند ... 
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 لبخندی گوشه لبش نشست و نزدیک تخت شد ... 

هیبت مردونه اش اینقدر زیاد بود که خودم رو توی تخت  

 جمع کردن ... 

 

 

 

 مرد که انگار از کارم خوشش نیومد غرید : 

از من نترس  -  

 

 

نگاهم مدام بین صورت نا آشنایی که نمی شناختم در گردش  

 بود... 

بیشتر ترسیدم... عطر آشنایی توی بینیم پیچید که    
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مرد که دید دارم نفس کم میارم کالفه از تخت فاصله گرفت و  

 بیرون رفت ... 

 

 

به محض بیرون رفتنش نیم خیز شدم و ترسیده مشغول،  

 پوشیدن لباسم شدم... 

 

 

 

مطمعن بودم اون مردی که من رو به بیمارستان اورده  

 خودشه اما، این چشم هارو ساعت پنج  

 

 

 

صبح موقعی که به صورت مادرم نگاه می کردم هم دیده  

 بودم...  
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 این مرد مرموز کیه ... 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۱۲ 📚  

 

 

 

با کلی سالم و صلوات با لباس های نامرتب و زایه ای که  

بودم از جلوی ایستگاه پرستاری رد شدم ... پوشیده   

 

 

 

 از بیمارستان که بیرون اومدم، نفسم رو عمیق  
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بیرون فرستادم جلوی شیشه ماشینی وضع لباس هام رو  

 کمی مرتب تر کردم... 

 

 

 

 

 مثل دزد ها محتاطانه توی پیاده رو راه می  

 

رفتم لباس مدرسه ام به شدت توی ذوق می زد و هر کس  

می دید فکر می کرد زباله گردم ... من رو   

 

 

 

 

اما، من فقط می خواستم از ترس هام فرار کنم از اتفاقات  

 عجیبی که توی کت من نمی رفت... 
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 دستم رو توی جیبم بردم تا از مامان خبری  

 

بگیرم چون می دونستم االن به شدت نگران من شده اما  

 جیب هام خالی بود ... 

 

 

 

تحان قاچاقی گوشی می بردم...  من همیشه روز های ام  

 

 طولی نکشید که یادم اومد حتما دست همون مرد مرموزه... 

 

 

 

به قدم هام سرعت دادم بلکه بتونم ماشین گیر بیارم که دستم  

 از پشت کشیده شد... 
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🆔 @romankadeh_mann 

 

 

 

 

��پارت بعدی به زودی��  

#۱۳ 📚  

 

 

 

 با وحشت بر می گردم وقتی قیافه مرموز اما،  

 

 وحشتناک تر از همه خشمگین اون رو می بینم،  
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 احساس می کنم همون لحظه از ترس به نفس نفس می افتم. 

 

 

 

 

 

انگار از دیدن قیافه رنگ پریدم نگران میشه و با صدای نه  

 چندان آروم غرش می کنه ... 

فقط سوار ماشین شو !  -  

 

 

حرفش وحشتم رو بیشتر می کنه لرزون لب می زنم... لحن   

....من..نمی شناسم...چیکارم..داری...؟! من -  
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انگار از لحن لرزونم اصبانیتش رو بیشتر می کنه و نعره  

 می زنه : 

همین االن سوار این ماشین کوفتی میشی!  -  

 

 

 

لرز به جونم می شینه و نا محسوس خودم رو برای فرار  

کنم... آماده می   

 

 

 

 تمام سعیم رو کردم که نفس کم نیارم می  

 خوام دستش رو گاز بگیرم که با لحن فوق  

 

 

 خشمگین غرش می کنه : 

سرکش احمق!  -  
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من رو روی کولش سوار کرد مثل جوجه بارون زده لرزیدم  

 و گفتم : 

ترو...ترو خدا ) سرفه( ولم کن! -  

 

 

 

 از شدت ترس مدام سرفه می کنم... 

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۱۴ 📚  
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سرفه لعنتی امونم رو بریده بود همونطور که می خواست 

 من رو سمت، ماشین ببره   

 

 دستش رو روی کمرم کشید بلکه سرفه هام کمتر بشه... 

 

 

 

 

 دوباره حالم خراب شد و برای نفس کشیدن تقال می کردم ... 

 

برق از   روی صندلی نشوندم و انگار با دیدن صورت کبودم

 سرش پرید.... 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  44 

 

 

 

 

سریع حجوم برد به سمت داشبرد و سریعا اسپری  

مخصوص آسم رو که نمی دونم از کجا پیدا کرده بود به لب  

 های بی رنگم  رسوند ... 

 

 

 

 

با کمی تنفس، حالم کمی بهتر شد و تونستم صورت مرموز  

 و وحشت آورش رو ببینم ... 
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شرایط بهتری از من بود . مردمک چشم هاش دنبال دیدن   

اما، من از شدت اشکی که بخاطر سرفه از چشم هام جاری  

 شده بود حال خوبی نداشتم... 

 

 

 

 

 

بی حال به پشتی صندلی ماشین تکیه دادم با دیدن جا کلیدی  

آویزون شده از آینه بیشتر به خودم لرزیدم و توی خودم  

 جمع شدم... 

 

 

 

 

ه عسل خودش رو کشت  این جا کلیدی همون ماشینی بود ک

 تا به من احمق حالی کنه این ماشین دنبال ما است... 
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با برگشتن صورتش سمتم ترسیده نگاهش کردم من واقعا  

 نمی دونستم اون از جون من چی می خواد ... 

 

 

 

 

صورتم رو که دید اخم ها وحشتناکش روی هم رفت و 

تا  سرش رو به قدری جلو آورد که احساس کردم فاصله من 

 سکته کردن فقط یک قدمه... 

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 
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#۱۵ 📚  

 

 

 

 

 کنار گوشم پچ زد: 

.از من نترس لعنتی سرکش..  -  

 

 

 

 

 اشک هام بی وقفه می چکیدن... 

بخدا... من تو رو نمی شناسم... چرا ولم نمی   -  

 کنی من...من می ترسم ازت... 

 

 نگاهش رنگ مهربونی گرفت سمت فرمون برگشت ... 
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 ماشین رو روشن کرد و مشغول رانندگی شد ... 

برخالف انتظارم جلوی سوپر مارکت نگه داشت، و پیاده شد  

 ... 

 

 

 

می خواستم از این فرصت استفاده کنم و پیاده شم که قبلش  

 قفل رو زد ... 

 

 ناامیدانه به بیرون خیره شدم... 

من واقعا تو ماشین یه مرد غریبه و ترسناک چیکار می  

 کردم ... 
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 چرا نمی گفت چیکارم داره چرا ولم نمی کرد!؟ 

چند مین بعد، با کیک توی دستش برگشت و به محض  

 نشستن اون رو سمت من گرفت... 

 

 

 

 

 بی مقدمه پرسیدم : 

من اصال نمی دونم کی هستی! شاید من رو با کس دیگه   -

 اشتباه گرفتی، مامانم نگران باید برم... 

 

 ناالن گفتم: 

به خدا ولم کن...  ترو -  
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 خونسرد با دو گوی ترسناک نگاهم کرد زمزمه کرد : 

بخور آرزو! -  

 

 

 

 وای اسمم رو از کجا می دونست؟!

نمی خواستم کیک رو بخورم چون نه به کیک اعتماد داشتم،  

 نه به مرد روبه روم... 

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۱۶ 📚  
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اخم های وحشتناکش توی  انگار متوجه مردد بودنم شد چون 

 هم رفت و غرید : 

 

فقط پنج دیقه وقت داری که اون کوفتی رو بخوری!  -  

 

 

 

 

 اون گفت، اما، نگاه من روی قفل باز شده در می چرخید... 

 

چراغی که توی ذهنم روشن شد تنها چاره من برای خالصی  

 از از این مرد ترسناک بود... 
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کردن  به طور نمایشی شروع کردم به باز    

 

پالستیک دور کیک، وقتی مطمعن شد که مطیع و سر به  

 زیر شدم، لحظه ای سرش رو چرخوند... 

 

 

 

 

با تمام غوایی که از خودم می شناختم و حد اکثر سرعت از  

 در ماشین بیرون پریدم و شروع به دویدن کردم... 

 

 

 

 

نجوا های بلند و تحدید آمیزش رو، می شنیدم و تمام وجودم  

کار گرفته بودم برای اینکه فقط فرار کنم... رو به   
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وحشت زده داخل کوچه فرعی پیچیدم و احساس کردم  

 نزدیک تر شد ... 

 

 

 

 خودم رو داخل یکی از خونه های ویالیی پرت کردم... 

 

 

 

به دیوار حیاط تکیه دادم و پی دی پی نفس کشیدم، سریعا  

 اسپری رو از جیبم بیرون اوردم... 
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عجب داشت که با اون قدرت بدنی چطور به من  برام جای ت

 نرسیده؟!

 

 

 

وقتی کمی نفسم باال اومد نگاهم به روبه روم افتاد و مات  

 شدم... 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۱۷ 📚  

 

 

 

 

خونه مجلل روبه روم رو فقط توی قصه ها می شد پیدا  

 کرد...! 
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پارک شده  انواع اقسام ماشین های مدل باال اون سمت حیاط 

 بودن... 

قدم هام رو سمت در برداشتم و خوی کنجکاوم رو ساکت  

 کردم... 

 

 

 

 

اگر کسی منو با لباس خاکی مدرسه و قیافه زایه ام می دید  

 بدون شک به پلیس یا تیمارستان معرفیم می کرد... 
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 با تردید آهسته و آروم سمت در رفتم ... 

صدای بم و گیرای  هنوز دستم به دستگیره نرسیده بود که 

 مردی، من رو از جا پروند... 

 

 

 

 

وایسا! -  

تا این رو گفت از در بیرون پریدم و شروع به دویدن  

 کردم... 

 

 

 

 

صدای حرصی و خشم ناکش باعث می شد سرعتم رو بیشتر  

 کنم... 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  57 

 

 

 

 

 

کجا! فکر کردی الکیه! همینم مونده یه الف بچه بیاد خونه   -

 من!

 

لغوز بگو کوه به کوه نمی رسه و من  برو به اون شاهین یا  

 به جاسوس هات رسیدم... 

 

 

 

 

به محض اینکه به چراغ قرمز رسیدم خودم رو داخل تاکسی  

 پرت کردم و فقط یه کلمه نالیدم : 

جون جدت فقط برو...  -  
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🆔 @romankadeh_mann 

#۱۸ 📚  

 

 

 

راننده با تعجب نگاهم کرد که روی صندلی کوبیدم انگار با  

در کردن من به خودش اومد که راه افتاد... صدا   

 

 

 

 

در طول راه اینقدر به پشتم نگاه کرده بودم که گردنم کج  

 شده بود ... 
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با رسیدن تاکسی جلو خونه باورم نمی شد که همه چیز تموم  

 شده ... 

 همه اتفاقات مثل کابوس جلوی چشم هام رژه می رفت... 

 

 

 

 

تقدیم راننده کردم ... هر چی پول خورد توی جیبم بود   

 زنگ خونه رو زدم که مامان از جلو در داد زد:  

کاش نمی اومدی داییت می کشدت! -  
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لرزی که به تنم نشست از بین نمی رفت دایی من آدم بشدت  

 غیرتی بود، که خود مادرم بار ها ازش کتک خورده بود ... 

 

 

 

 

بیرون برم.... در یک تصمیم ناگهانی تصمیم گرفتم از خونه   

 

 

 

 

 

 و کاش هیچوقت این کار رو نمی کردم... 
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🆔 @romankadeh_mann 

#۱۹ 📚  

 

 

 

 

مشغول راه رفتن توی پیاده رو بودم بغض بدی، بیخ گلوم  

 بود... 

 

 

 

 حتی دستمال هم توی جیبم پیدا نمی شد چه برسه به پول...! 
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اون مرد  راه خونه نفس رو پیش گرفتم، کاش دیگه هیچوقت 

 رو نبینم ... 

 

 

 

 

نزدیک خونه، نفس شده بودم هوا بشدت خنک بود، باد  

 موهای از مقنعه بیرونم رو تکون می داد... 

 

 

 

 

 از شانس خوبم ساعت نداشتم از کنار زنی رد می شدم ... 

 خواستم ازش ساعت رو بپرسم که برگشت نگاهم کرد... 
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کشید... با نگاه کردنش گردنم بشدت تیر    

 چشم هام شروع به سوختن کردن... 

 

 

 

 شرایط خیلی ترسناکی بود ... 

زن با لبخند مرموز و چشم هایی با مردمک قرمز سمتم  

 اومد... 

 

 

 

 

گردنم به قدری می سوخت که قدرت مقابله با اون زن رو  

 نداشتم ... 

 دستش که کتفم رو لمس کرد... 

 درد گردنم توی کمرم پیچید... 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  64 

 

 

 

 

چشم هام تار شد و دیگه هیچ چیز نفهمیدم.... جلوی   

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۲۰ 📚  

 

 

 

 

 چشم هام رو که باز کردم، روی تخت سلطنتی بودم ... 

 اتاق بزرگ با دکور طالیی ... 
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با یادآوری اتفاقات از روی تخت نیم خیز شدم که دستم اسیر  

 دست بزرگ و مردونه ای شد... 

 

 

ترسناکی که من رو به بیمارستان رسونده  با وحشت به مرد 

 بود نگاه کردم... 

 

 

 

با چشم های خمار از خواب نگاهم کرد وقتی دید با وحشت 

 نگاهش می کنم، از روی صندلی کنار تخت بلند شد... 
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دست منم همراه خودش کشید، وقتی دیدم هیچ حرفی نمی  

 زنه گفتم : 

من اینجا..چیکار..می کنم؟!  -  

 

 

 

 

عجیبش رو بهم دوخت و گفت : چشم های  

سرکشی، جونت رو به خطر می اندازی، من نبودم که   -

 االن... 

 

 

ادامه حرفش رو خورد و من با چشم های متعجب نگاهش  

 کردم ... 
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انگار تحمل نگاهم رو نداشت، بی حرف دستم رو محکم تر  

 گرفت ... 

از اتاق که بیرون رفت دست قفل شده من باعث شد  

. .. همراهش برم  

 

 

 

 

 دهنم از شکوه و بزرگی خونه باز شد... 

هم ترسیده بودم، هم کنجکاو بودم بدونم چرا قفلی زده روی  

 من؟!

 

 

 

منو روی میز کنار اپن نشوند، کلی مخلفات از جمله : کیک،  

 آبمیوه، نوتال... 

 روی اپن گذاشت و غرید :  
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نخوری،  اگر این دفعه هم بخوای سرکشی کنی و این هارو  -

 کاری می کنم که حتی فکرش هم به ذهن لجبازت نمی رسه! 

 

 

 

 زبون سرکشم طاقت نیوورد :

چیکار؟  -  

 

 با قدم های بلند خودش رو بهم رسوند و کنار گوشم غرید : 

منو سگ نکن دلبرک!  -  

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۲۱ 📚  
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خیره خیره، نگاهش می کردم این همه شیفتگی توی نگاه  

 این غول عجیب برای چی بود ؟! 

 

 

 

 

زیر نگاه خیره اش، با طمانیه مشغول خوردن نوتالیی شدم 

 که بهم چشمک می زد... 

 

 

 

من می خوردم و اون مثل جغد نگاهم می کرد کالفه، از  

 ترس و شک درونیم نالیدم : 

می شه ازت خواهش کنم نگاهم نکنی! -  
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قیمتش گرم کرد ... پوفی کشید و سرشو با گوشی گرون   

 

 

 سوال ناگهانی که به ذهنم رسید رو بلند گفتم: 

اسمت چیه؟ -  

 

 

 

 لبخند نادر مالیم روی لب هاش اومد و گفت:

تو چیکار داری دلبرک؟!  -  
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 اخم هام توی هم کشیدم گفتم : 

دلبرک خواهرته عمو! اسمتم نمی گی نگو! -  

 به پای چپم که نمی گی!!! 

 

 

 

 

باال انداخت از خجالت حرفی که زدم توی  ابرو هاش رو که 

 صندلی آب شدم... 

 

 

 

 

 لبخند کجی زد و گفت : 

الزم نبود برای ارضای کنجکاویت عفت کالمت رو از بین   -

 ببری دلبرک! 

 اسمم دیاکو!
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 با شنیدن اسمش کنترل زبونم رو از دست دادم و گفتم : 

تو چقدر عجیبی !  -  

 

 

 

نه به اندازه دلبری تو!  -  

جب از حرفی که زد گفتم : متع  

چی گفتی؟ -  

 

 

 

 دوباره جدی شد و گفت : 

از زیر صبحانه خوردن در نرو ...  -  
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 ده دقیقه دیگه ظرف نوتال رو باید خالی تحویل بگیرم! 

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۲۲ 📚  

 

 

 با ابرو های باال رفته نگاهش کردم که گفت : 

چیه، من دیگه تکرار نمی کنم بخور! -  

 

 

 

بلند شد که بره اما انگار چیزی یادش اومد و نزدیکم شد  

سرش رو کنار گوشم اورد با چشم های گرد، نگاهش کردم  

 ... 
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بخوای برام پنجول بکشی دیگه مهربون نمی مونم دلبرک!   -

 پس فکر فرار کردن رو از سرت بیرون کن! 

 

 

 

 بی اختیار صداش زدم : 

هوی آقا غوله!  -  

 

 

ذاشت انگار داشت خودش رو  چشم هاش رو روی هم گ

 کنترل می کرد ... 

چیه؟؟؟ -  

 

 

 

 با یاد آوری اون زن وحشت ناک گفتم :  

اون زن کی بود؟!  -  
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 نفسش رو فوت کرد و زمزمه کرد :

االن وقت گفتن نیست !   -  

 

 

 

 

 شونه ای باال انداختم و گفتم : 

من می خوام برم!  -  

 

 

 

که توی صندلی  نگاهش خشمگین شد انقدر بهم نزدیک شد 

 فرو رفتم ... 

گفتم منو سگ نکن! موقعی که سگ بشم از شیر هم خطر   -

 ناک ترم ... 
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سرش رو پس زدم، با برخورد انگشت هام به ته ریشش با  

 همون نگاه غضبناک قبل و چشم های طوفانی نگاهم کرد... 

 

 

 

 من هم خجل وار خودم رو جمع کردم و گفتم : 

مامانم نگران میشه...  -  

 

 

 

 کالفه از قانع نکردن من گفت : 

آرزو! تو به این کار ها کار نداشته باش خواهرم تا نیم   -

تونه باهات حرف بزنه  ساعت دیگه اینجاست! اون بهتر می

 ... 
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🆔 @romankadeh_mann 

#۲۳ 📚  

 

 

 

 با گیجی نگاهش کردم... 

 مگه چی می خواست بهم بگه که خودش نمی توانست؟! 
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همه اون اتفاقات، اون زن، اون نوازش های  یعنی 

 وحشتناک!؟

 

 

 

 

 حدود چهل و پنج دقیقه بعد صدای زنگ به صدا در اومد... 

به محض اینکه دیاکو در رو باز کرد صدای آرامش بخش یه  

 خانم توی خونه پیچید... 

 

 

 

 

جلوتر که رفتم متوجه خوش پوشی اون خانم هم شدم، جلو  

 تر اومد و گفت:

سالم، من دلربا ام خواهر دیاکو ! -  
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 خانمانه بهش دست دادم و اظهار خوشبختی کردم ... 

 

 

چند دقیقه بعد دیاکو با لباس های گرون قیمتش از اتاق  

 بیرون اومد... 

من باید برم ! دیگه تکرار نکنم دلربا حواست به این دلبر   -

 سرکش باشه! 

 

 

اینجوری خطاب کرد  از این که من رو جلوی خواهرش 

 خجالت کشیدم! 

 

 

 بعد از رفتن دیاکو، دلربا دقیقا کنار من نشست... 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت : 
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تو چیزی درباره قدرت ما می دونی ؟! -  

 

 

 ترسیده گفتم : 

مگه شما قدرت دارید؟! -  

بزار بهت واضح بگم...تو برای نجات جون خودت و  -

اج کنی...! خانوادت مجبوری با دیاکو ازدو  

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۲۴ 📚  

 

 

 

 

جوری با صدای بلند گفتم؛ چی! که دلربا دستش رو روی  

. صورتم گذاشت..   
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 وقتی دید کمی آروم شدم دستش رو برداشت و گفت : 

 

چه خبرته دختر !  -  

 

 

 

...من واقعا نمی دونم...پوف چی داری می گی؟! من -  

 

 

 نفسی گرفت، و گفت : 

 

ازدواج، این کارو باید برای نجات خانوادت انجام بدی؟!  -  
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 کنترلم رو از دست دادم و گفتم: 

 

چرا چرت می گی من اصال نمی دونم شما کی هستید،   -

اتفاقات دور و ورم معنیش چیه، اومدی یکاره به من می گی  

 ازدواج کن! 

 

 

 

 

 گازی از لبش گرفت و زیر لب غرید... 

چیکارت کنه دیاکو!خدا بگم  -  

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  83 

#۲۵ 📚  

 

 

 

 سمت من برگشت و گفت : 

 

 

ببین تو نشون شده دیاکو هستی! یعنی سرنوشتتون به هم   -

گره خورده! تو حتی اگه خودت هم نخوای، مجبوری برای  

 نجات جون مردم ما باهاش ازدواج کنی!

 

 

 

 

اینایی که می گی یعنی چی !؟  -  
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کسری انسان هستیم که قدرتمون برتری داره و  یعنی ما ی -

 تو اگه با دیاکو ازدواج نکنی قدرت دیاکو کم میشه! 

 

 

 

خوب به من چه؟ -  

 

 

 

وقتی قدرتش کم بشه دشمن هاش قوی تر می شن!   -  

 

 

 بعد رو برگردوند و زیر لب گفت :

 

 

حتی تصور اتفاقی که اون موقع قرار بیوفته قشنگ نیست!  -  
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نشون روی گردنت نگاه کردی؟ شک ندارم هر وقت  به  -

 دیاکو رو می بینی تیر می کشه! 

 

 

 

 برگشتم و کنجکاو پرسیدم : 

شما چجوری این؟!  -  

 

 

 لبخندی زد و گفت : 

 

 

ما انسان هایی هستیم که دنیای متفاوتی داریم، االن هم   -

 نشون شده دیاکو از دنیای انسان ها است! 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  86 

 

 

بود، تمام اتفاقات روز مره ام کنار برن  باورش برام سخت 

اونوقت یه دروازه بزرگ از یه دنیای دیگه به روت باز  

 بشه!

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

#۲۶ 📚  

 

 

 

 

تا اومدن دیاکو، دلربا همش سعی می کرد اوضاع رو عادی  

 جلوه بده... 
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جوری که انگار من از بچگی توی همچین دنیای، عجیب  

... غریبی زندگی می کردم   

 

 

 

 

اما این کار ها از بهت و تعجب من کم نمی کرد و باعث  

 برگشت، نظرم نمی شد! 

 

 

 

 

 

 به خونه بزرگ جا دار اون ها، نگاه کردم... 

اطراف پر از تابلو ها و مجسمه های گرون قیمت و سلطنتی  

 بود ... 
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رنگ دکور، مبلمان و کاغذ دیواری، مخلوطی از رنگ های:  

کرمی بود...  طالیی، قهوه ای و  

 

 

 

 

شاید اگر من هم تمام زندگی ام رو با پول و خوش گذرونی  

 می گذروندم االن مشتاق کشف جدیدی بودم؟! 

 

 

 

 

 اما االن مادرم، خواهرم بهم نیاز داشتن !

 پس جایی برای ریسک نمی موند، می موند؟! 
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🆔 @romankadeh_mann 

#۲۷ 📚  

 

 

 

  

صورت دیاکو، یک میلی  نمی دونم چقدر توی فکر بودم که 

 متری صورتم اومد... 

 

 

 

 مثل جن زده ها صورتم رو عقب کشیدم و گفتم : 
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ا...اتفاقی افتاده؟!  -  

 

 

 

 با پوزخند سرش رو فاصله داد و زیر لب غرید : 

معلوم نیست، چطوری بهش گفته... جوری نگاهم می کنه   -

 انگار من روحم! 

 

 

 

 

که انگار هیچ اتفاقی  رو به سمت من برگردوند و با لحنی 

 نیفتاده گفت : 

خوبی تو؟ رنگ به رو نداری که! -  
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احساس می کردم حاال، بیشتر از قبل از چشم هاش می ترسم  

 ... 

شیفتگی نگاه اون کجا! دل دل کردن من برای فرار از این  

 قفس کجا... 

 

 

 

 

 ؛:::::::::::::::::؛ 

 

 

 

بودم...  مشغول خوردن شام در کنار خانواده عجیب دیاکو  

 

جوری با متانت غذا می خوردن که می تونم بگم بین اون  

 همه استرس کف کردم! 
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شب شده بود و دلربا داشت من رو سمت اتاق مهمان  

 راهنمایی می کرد... 

 

 

 رو به روی درب سفیدی ایستاد و قبل از اینکه  

 داخل برم دستم رو گرفت. 

 

 

 

 لبخند نگرانی زد و گفت : 

خوبی؟!مطمعنی  -  

 

 

 دلیل این سوال رو می دونستم! 
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دیاکو تا سی ثانیه پیش نگاه شیفته و خیره اش رو از روی  

کار هام و اندامم بر نمی داشت، و جلوی خواهرش کلی  

 خجالت زدم کرد ... 

 

 

 

 

 

با همه خوبی هاش می تونم اغراق کنم که گوشه دلم رو   

 لرزونده و احساس خوبی نسبت بهش دارم... 

 

 

 

تصمیم گرفتم امشب همه اتفاقات ترسناک رو تمام کنم...  اما  
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🆔 @romankadeh_mann 

#۲۸ 📚   

 

 

 

 

 

نیمه های شب حدودا تا ساعت سه بیدار موندم و منتظر  

.شدم، خوابشون سنگین بشه ..   

 

 

 

 

آروم از روی تخت بلند شدم، با کمترین صدا سمت در رفتم  

بیرون نگاه کردم... و با ترس لرز از الی در به   
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 روی نوک پا تا پایین پله ها رفتم... 

 که سایه ای رو توی آشپزخونه دیدم... 

 

 

 

 

 از شدت ترس سنگ کوب کرده بودم... 

با کلی ترس و لرز از جلوی آشپزخونه به شکل خمیده ره  

 شدم... 
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با باز کردن در ورودی که حیاط نفسم رو محکم بیرون  

 فرستادم... 

 خان اول رو رد کرده بودم ... 

 

 

 

 

از گوشه حیاط  سمت، در رفتم و از در پشتی از حیاط  

 بیرون اومدم... 

 

 

 

 

 خوشحال از فرار موفقیت آمیزم قری به گردنم  

 

دادم و خواستم به راهم ادامه بدم که دستم اسیر دسمت به  

 شدت داغی شد... 
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 #دیاکو

 

 

دم که حرکتی رو پشت سرم  مشغول گشتن دنبال قرصم بو

 حس کردم ... 

 

 

درسته قدرتم توی این دنیا خیلی محدود تر بود اما کامال  

 حرکتش رو حس می کردم ... 

 

 

 

 آروم آروم بدون ایجاد صدایی دنبالش رفتم... 
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اما با دیدن  افراد زهیر یکی از بزرگ ترین دشمن هام با  

رسوندم... بیشترین سرعت خودم رو به آرزو   

 

 

 

🆔 @romankadeh_mann 

✏️  ⃤ #۲۹  

 

 

 #آرزو

 

با دیدن دیاکو که دستم رو محکم گرفته بود وبا تشویش، به  

 پشت سرم نگاه می کرد لرزیدم...
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فکر می کردم االن با چشم های وحشتناکش سیلی توی 

 گوشم می زنه... 

 

اما، بر خالف انتظارم دستم رو ول کرد و به پشت سرم  

 حجوم برد... 

 

 

 

 

گیج و منگ برگشتم و پشت سرم نگاه کردم برام جای تعجب  

و ترس داشت که دیاکو داشت با مشت و زور غیر قابل  

 باوری، اون مرد بیچاره رو میزد!

 

 

 

 

اما طولی نکشید که دیدم به طرز وحشتناکی جسم بی جون 

 اون مرد تبدیل به خاکستر شد ! 
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فکر نمی کردم همه چیز اینقدر  ناباور به عقب رفتم 

 وحشتناک باشه!!!

 

 

 

 

 اینقدر عقب رفتم که به دیوار چسبیدم!

 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

✏️  ⃤ #۳۰  
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دیاکو با حالتی که سعی داشت آرامش من رو برگردونه گفت  

: 

ببین هی..هیچی نیست اون فقط قصد آسیب زدن به تو رو   -

 داشت. 

 خب! آروم باش... آروم... 

 

 

 

 

 اما من با چشم های درشت خیره خیره نگاهش می کردم... 

 می خواست جلو بیاد که خودم رو کنار کشیدم ... 
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 انگار خودش هم نمی دونست چطور باید من رو قانع کنه... 

 اما، اونقدر ترسیده بودم که دندون هام به هم می خورد... 

 

 

 

 همش زیر لب زمزمه می کردم ...

خوام برم... برم ... فقط می من می خوام  -  

 

 

 

 اما اون اخم هاشو در هم کرد و گفت :

نمیشه همین االن برای گیر انداختن تو کمین کرده بودن!  -  

 

 

 

 انگار با این حرف ترسم رو ده برابر کرده بود...  
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 با یک حرکت ناگهانی و سریع از زیر دستش فرار کردم... 

 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۳۱  

 

 

 

شروع به دویدن کردم که دستم رو گرفت و پرتم کرد توی  

 بغلش... 

 برای آروم کردن من همش زمزمه می کرد : 

نترس...نترس...من اینجام !  -  
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 اما من مدام تقال می کردم، که از بغلش بیرون بیام ... 

ولم کن تر خدا ولم کن... من می خوام برم.  -  

 

باش، اگر  خیل خب خودم صبح می برمت، تو آروم  -

 همینطور ادامه بدی نمی زارم بری!

 

 

انگار با این حرف آب روی آتش درونم ریخت که ازش  

 فاصله گرفتم... 

 

 

با تیر ناگهانی که گردنم کشید چشم هام رو روی هم فشردم  

 و دستم رو روی گردنم گذاشتم... 

 

 

 نگران جلو اومد و گفت : 

گردنت اذیتت می کنه ؟  -  
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مداوم گردنم باعث شد آروم و مطیع سر  تیر کشیدن های 

 تکون بدم... 

 

 نزدیک که اومد وحشت زده بهش خیره شدم که گفت : 

من بهت آسیب نمی زنم دلبرک ! -  

 

و در عین اینکه با چشم های گرد بهش خیره بودم دستش  

 رو روی گردنم گذاشت... 

 

 

 و به طرز معجزه آسایی درد گردنم آروم گرفت ... 

هام نگاه می کرد و خواست سرش رو جلو خیر به چشم 

 بیاره... 

 

 

اما، با دیدن نگاه ترسیده من هوف بلندی کشید و دستم رو  

 گرفت. 
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بیا بریم داخل، هم من، هم تو به خواب عمیق احتیاج   -

 داریم... 

 

 و من رو تا اتاقم همراهی کرد... 

 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۳۲  

 

 

 

 همراه دیاکو وارد اتاق شدیم... 

 منتظر بهش نگاه کردم و گفتم : 

حتما فردا منو می بری؟  -  
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 نفس عمیقی کشید و گفت : 

یعنی اینقدر از من می ترسی ؟ -  

 با خجالت و ترس سرم رو پایین انداختم ... 

 

 

 

 سرش رو نزدیک کرد و گفت : 

 

بازم می گم از من نترس دلبرک! اما، اگر تو می خوای   -

 فردا می ریم پیش مادرت تا مدتی فکر کنی! 

 

 

متعجب کلمه؛ فکر کنم رو تکرار کردم که با پوزخند برگشت 

 سمتم و گفت : 
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ازدواج با من اینقدر ترسناک بود که حاضر شدی ساعت   -

 سه شب راهی خیابون بشی؟!

 

 

کون داد و بیرون رفت... سرش رو به حالت تاسف ت  

 

با صدای بسته شدن در سمت پنجره رفتم، از پنجره به  

 بیرون خیره شدم... 

 

من می ترسیدم من نمی تونستم باور کنم، کلی آرزو برای  

.آیندم داشتم ..   

 

موفق باشم! قرار بود یه دکتر   

 اما االن باید با کسی که شناختی ازش ندارم ازدواج کنم! 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 
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⃤✏️ #۳۳   

 

 

 

 از خواب که بلند شدم ساعت حدودا دوازده بود! 

 

با فکر خونه رفتن، نفسم رو رها کردم و رخت خواب رو 

کنار زدم، دکور لیمویی اتاق و نور دلگرم کننده خورشید  

خوبی بهم داد... احساس   

 

سمت دست شویی توی اتاق رفتم، مشغول شستن سر 

 صورتم بودم که نگاهم به آینه افتاد...  

 

 

چشم های یخی و درشتم بخاطر خواب ورم کرده بودند  

 نگاهی سرسری به صورتم انداختم... 
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لب های متوسط و دماغ قلمی پوستم کمی روشن بود، ابرو  

 های کمانی شکل و چشم های یخی!

 

 

 لبخند کم جونی به خودم توی آینه زدم و بیرون اومدم. 

از پله ها پایین اومدم؛ دیاکو و دلربا مشغول صحبت بودن  

 ... 

 

 

 با شنیدن اسمم ناخودآگاه کنار ستون فالگوش ایستادم... 

تو واقعا می خوای اون رو برگردونی خونه اش؟ دیوونه  -

 شدی!؟

 

و می بینه جوری می  تو نمی فهمی دلربا! اون وقتی من ر -

 ترسه که انگار آنابل رو دیده!  
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اگر همین جوری اینجا بمونیم و هیچ کاری نکنیم اتفاقات   -

خوبی نمی افته! زهیر، دربه در دنبال فرصته کافیه افرادش  

 خونه رو پیدا کنن. 

 

فعال الزم به زور نیست. من فرمانروا ام پس طبق قوانین  -

 تصمیم آخر با منه! 

 

خور از حرف آخر دیاکو از روی میز بلند شد... دلربا دل  

 

و من بهت زده از حجوم اتفاقات عجیب همون طور  به میز  

نهار خوری که تنها دیاکو روی راس صندلی ها نشسته بود  

 خیره بودم... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۳۴  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  112 

 

 

 

ولی، وقتی صدای شماتت گر دیاکو بلند شد به خودم  

 اومدم... 

نیازی به فال گوش ایستادن نبود آرزو!  -  

 

 

 آروم و خجل از کنار ستون بیرون اومدم... 

 به میز صبحانه اشاره کرد و گفت :

بخور...  -  

 

بدون حرف مشغول شدم، مثل قحطی زده ها به ظرف نوتال  

 حمله کردم ... 
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لقمه آخر رو توی دهنم گذاشتم و با احساس سیری لبخند کم  

جونی زدم و کنار کشیدم که چشمم به قیافه بامزه دیاکو  

افتاد، که دستش رو زیر چونش گذاشته بود و موشکافانه  

 نگاهم می کرد... 

 

 

و از چشم های عجیب رنگش گرفتم و از روی میز  نگاهم ر

 بلند شدم تا آماده بشم... 

 

 

روبه روی دلربا ایستاده بودم و اون دلخور نگاهم می کرد  

 ... 

 

مردد جلو رفتم و خداحافظی کردم اول می خواست مانع  

 بشه، اما، با دیدن نگاه هشدار دهنده دیاکو بس خیال شد... 
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از   souvenirتوی ماشین کنار دیاکو نشسته بودم و آهنگ 

Selena gomez  ... در حال پخش شدن بود 

بوی عطرش هم مثل خودش عجیب بود و همین طور  

 دلنشین ... 

 

با ایستادن پورشه ماکان، دیاکو جلوی خونه بدون حرف،  

پیاده شم که دستم اسیر دست های گرم  خواستم از ماشین 

 دیاکو شد... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۳۵  

 

 

 

 

 با تعجب بهش نگاه کردم... 
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یه هفته مهلت داری فکر کنی! فکر فرار رو از سرت دور   -

 کن چون اون موقع دیگه دیاکو مهربونت رو نمی بینی !

 

 

 

یان  با ترس بهش نگاه کردم و با کمی زور، دستم رو از م

 دست های برنزه اش، بیرون کشیدم ...  

 با خداحافظی سرسری از ماشین پیاده شدم. 

 

 

 

زنگ آف آف رو زدم و منتظر شدم، اما، با شنیدن صدای  

 مامان، اشک توی چشم هام جمع شد... 

 

کجا بودی جگر گوشه؟ نمی گی مادرت دق می کنه؟!  -  

 اشک هام راه خودشون رو پیدا کردن. 

رو باز کن بیام داخل توضیح می دم... مامان در  -  
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بعد از اینکه مامان کلی قربون صدقه ام رفت و آیسان  

  خواهرانه و خالصانه ابراز نگرانی کرد، روی مبل های ساده

 و یشمی رنگ جاگیر شدم... 

 

خیالم از بابت مامان راحت بود چرا که، به نفس زنگ زده  

ن هستم و  بودم و ازش خواسته بودم وانمود کنه پیش او

بخاطر ناراحتی بی حد و مرزم نمی تونم باهاش صحبت  

 کنم... 

 

 

بعد از خوردن مرغ طعم دار و خوشمزه مامان به همراه ته  

دیگ زعفرانی با بوسیدن گونه مامان و آیسان راهی اتاق  

 خواب شدم... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 
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⃤✏️ #۳۶  

 

 

 

در اتاقم رو باز کردم و داخل رفتم دلم برای این هارمونی 

 دلنواز اتاق؛ و مخلوط یاسی و بنفش تنگ شده بود ... 

 

 

خودم رو روی تختم پرت کردم و لبخندی به آزادی اآلنم زدم  

 و ساعت رو روی هفت تنظیم کردم... 

 

افتاد و به آغوش خواب  کم کم چشم های خسته ام روی هم

.رفتم ..   

 

با صدای زنگ ساعت پلک هام رو باز کردم و کش و قوسی  

 به بدنم دادم، صدای حرف زدن از بیرون میومد ... 
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قدم اول رو برداشتم که گردنم تیر کشیدم دستم رو روی  

 خالکوبی عجیب گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم... 

 

 

مادرم رو مشغول حرف زدن با  از در اتاق بیرون اومدم و 

 دایی دیدم ... 

 ناخودآگاه ترس بهم غلبه کرد و یک قدم عقب 

 رفتم... 

 

 مامان که متوجه ترسم شده بود، لبخند آرامش  

 بخشی زد و گفت : 

دخترم بیا پیش ما!  -  

 

 

 با چشم های گرد نگاهش کردم که صدای دایی  
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 بلند شد : 

بیا ببینم عزیز دایی!  -  

 

 

های خودم هم اعتماد نداشتم! چی شده بود که دایی  به گوش 

 بد عنق و عبوس من اینقدر مهربون شده بود؟!

 

لبخند نگرانی روی لب هام اومد و خواستم کنار مامان بشینم  

 که دایی اشاره کرد، کنار خودش بشینم... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۳۷  
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ن اما، با  ابرو های مشکی رنگم تا فرق سرم رفتن و برگشت

 سقلمه مامان به خودم اومدم و  

 بدون حرف کنار دایی نشستم ... 

 

 

 دایی نگاه نادر و مهربونی بهم انداخت و گفت :

درس و مدرسه چطوره؟ -  

 

 

 لبخند نصفه نیمه ای زدم و گفتم :

خوبه، شما چطور زندایی حمیرا و سینا خوبن؟ -  

 

 

 با گفتن؛ اسم سینا چشم هاش برق زد و گفت : 

اونا هم خوبن هم حمیرا...  -  

و بعد از مکث نه چندان طوالنی با لبخند زمزمه کرد؛ هم  

 سینا . 
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لبخند ملوسی زدم و نگاهم رو به مامان که با رضایت  

 مشغول گوش دادن به صحبت ما بود دوختم... 

 

 

یک ساعتی بود که مامان و دایی مشغول حرف زدن از هر  

عسل حرف می زدم،   دری بودن و من توی گروه با نفس و

 آیسان هم طبق معمول توی اتاقش بود... 

 

 

با صدای مامان که مارو به خوردن شام دعوت کرد، خواستم  

گوشی رو خاموش کنم که پیام جدیدی از شماره ناشناس  

 برام اومد...  

 

 

✴️ @romankadeh_mann 
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⃤✏️ #۳۸  

 

 

 

کنجکاوانه پیام رو باز کردم اما با دیدن متن آشنایی چند  

 لحظه قلبم نزد ... 

 

سالم دختر عمه خوبی! شمارت رو از بابا گرفتم . بابا   -

بهت گفت فردا قرار من و مامان هم بیایم تهران برای  

 خواستگاری؟! قرار خانم خودم بشی! 

 

 

به دیوار روبه رو نگاه می کردم . از شدت تعجب خیره   
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سینا هیچ وقت با من میونه خوبی نداشت، آدم هیز چشم  

دریده ای بود که همیشه سعی می کردم از کنار اون بودن  

 دوری کنم! 

 

 

وای خدای من اگر دیاکو بفهمه بدون شک خونش رو می 

 ریزه ... 

 

همون طور با نگاه خیره مشغول فکر کردن بودم که با دست  

ن کسی از جا پریدم... زد  

 

 

هین کشیده ای گفتم؛ و نگاهم رو به آیسان دوختم که انگار  

 حسابی از ثمره کار بدش راضی بود .

 

 دم عمیقی کشیدم و گفتم : 

این چه کاری بود بوزینه؟  -  
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 لبخند زیبایی روی لب نشوند و گفت :

این هفتمین بار بود که مامان صدات می کرد گفتم یه   -

بهش بکنم! کمکی   

 

نگاه چپکی بهش کردم و از دست تویی زیر لب زمزمه  

 کردم... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

 

 

⃤✏️ #۳۹  
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دور میز نهار خوری نشسته بودیم و تنها کسی که با قورمه  

بازی می کرد من بودم... سبزی خوشمزه مامان   

 

 با صدای مامان سرم رو باال آوردم : 

چیزی شده مادر؟ چرا غذاتو نمی خوری؟ -  

 صدای دایی همزمان بلند شد ... 

 

اینجوری که نمی شه تو دو روز دیگه وقت شوهرته!  -  

نه چیزی نیست، فقط یزره معدم سنگینه .  -  

 

تم کشیدم  پوف کالفه ای از دروغ شاخ داری که به مامان گف

. 

 

 از روی میز بلند شدم و گفتم : 

من خیلی خستم می رم بخوابم.  -  
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لبخندی زدم و سعی کردم به نگاه مشکوک دایی توجه   

 نکنم... 

 

 

 روی تخت نشستم و سعی کردم ذهنم رو خالی کنم ...  

 

اگر به دیاکو می گفتم اصال اتفاق خوبی نمی افتاد و اگر هم  

زور هم که شده، دایی من رو مجبور به  نمی گفتم مطمعنم به 

 ازدواج می کرد . 

 

من قطعا کنار سینا زنده نمی موندم، چون می دونستم تمام  

اخالق دایی دیکتاتورم رو به ارث برده و با زنش مثل کلفت  

رفتار می کنه!  و نوکر حلقه به گوش  

 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 
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⃤✏️ #۴۰  

 

 

 

صبح با صدای سالم و علیک گفتنی که از بیرون می اومد،  

 از خواب بلند شدم ... 

 

انگار سینا جدی جدی می خواست من رو به اسارت خودش  

 بگیره!

تونیک سرمه ای رنگی که به پوست سفیدم میومد رو با  

. شلوار و سال سفید ساده پوشیدم ..  

 

 

 نمی خواستم توی چشم باشم! 

مو های مشکی رنگم رو زیر شال دادم و به زدن برق لب  

 اکتفا کردم. 
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اولین قدم رو که به بیرون از اتاق برداشتم صدای به به و  

چه چه زندایی بلند شد و من بیشتر از قبل عمق فاجعه رو  

 درک کردم! 

ینا  به به عروس گلم! خوش اومدی دخترم بیا، بیا کنار س -

 بشین ببینمتون کنار هم! 

 

 

 

زندایی انگار زیاد از حد هیجان زده شده بود که با چشم  

غره دایی و لبخند نگران مامان روبه رو شد، سینا هم که  

راضی از حرف مادرش نیشش رو تا فرق سرش باز کرده  

 بود و دندون های سفیدش رو ریخت بیرون.

 

 

با قدم های کوتاه  لبخند خجالت زده ای روی لب اوردم و 

 کنار مامان رو مبل دو نفره نشستم. 
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صحبت ها باال گرفته بود و حاال خوشبختانه خبری از حرف  

 عروسی نبود... 

 

و من بین بحث هاشون ساکت و بی هدف نگاهم رو به  

آیسان دوختم و سعی کردم برای بدبختی جدیدم راه حلی پیدا  

 کنم. 

 

دور هم مشغول شام خوردن  کنار آیسان نشسته بودم و همه 

بودیم، که با صدای دایی دست از خوردن کشیدم و نگاه  

 نگران و ترسیدم رو بهش دوختم.

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

 

 

⃤✏️ #۴۱  
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ه همه هستن  خب گفتم تا همه دور هم جمع هستیم و خالص -

 درمورد این دوتا جوان  

 صحبت کنیم، خواهر گلم االن خودت بهتر از  

 

همه می دونی آرزو پشت کنکوری و در شرف دانشگاه  

رفتن چه بهتر، که سینا پسرم که هم خون خودمه دخترت رو  

 خوشبخت نکنه؟!

 

 

 مامان نگاه نگرانش رو بهم دوخت و زمزمه کرد : 

واال چی بگم داداش!  -  

 

نیازی نیست چیزی بگی مهم دخترته که می دونم موافق )   -

 نگاه تحدید آمیزی بهم انداخت ( 
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 مگه نه دخترم؟

 

 

 ضربان قلبم روی هزار می زد ...

 سعی کردم خودم رو جمع جور کنم . 

خ..خب من باید فکر کنم.  -  

 

 

که اینبار   این رو گفتم و نفسم رو محکم بیرون فرستادم، 

د شد : صدای یاغی سینا، بلن  

ناز نکن دختر عمه! من خوشبختت می کنم !  -  

 

 

هم از بی پروا بودنش تعجب کردم هم پوزخند ناخواسته ای  

 از کلمه؛ خوشبختت می کنم روی لبم نشسته بود. 

 اما، سکوت رو ترجیح دادم. 
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خب ما به رسم ادب فردا میایم خاستگاری خواهر  خیل  -

زاده چموش من هم هر چقدر می خواد فکر کنه، اما،  

 امیدوارم فقط جواب منفی ازت نشنوم !

 

سعی کردم به لحن تحدید آمیزش توجه نکنم و غذا بخورم  

 ... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۴۲  

 

 

از   از مامان بخاطر غذای خوشمزه اش تشکر کردم و بعد 

 گذاشتن ظرف غذا رو سینک از آشپزخونه بیرون اومدم... 
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روی مبل راحتی نشستم که، صدای زنگ موبایلم از توی  

 اتاق بلند شد . 

 

 

پوفی کشیدم و بلند شدم توی اتاق رفتم و گوشی رو از زیر  

 بالشتم بیرون کشیدم. 

 

 

بی حوصله نگاهم رو به گوشی دوختم اما با دیدن اسم  

در اصل دیاکو بود، چشم هام گرد شد... مرموز که   

 

 

االن وقت جواب دادن نبود چون می دونستم حرف زدن با  

 اون بد تر مغزم رو از کار می اندازه . 

 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  134 

 گوشی رو سایلنت کردم و دوباره زیر بالشت فرستادم. 

 

از اتاق بیرون اومدم و در رو بستم خواستم اولین قدم رو  

و  توی اتاق حولم داد... بردارم که کسی در رو باز کرد   

 

توی شوک اتفاقی که افتاد بودم که با دیدن صورت سینا هین  

 ترسیده ای کشیدم و با وحشت به عقب رفتم... 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۴۳  
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اما، بیخیال نشد و پا به پای من جلو اومد. اینقدر عقب رفتم  

که کمرم به کمد دیواری چسبید و دست های سینا دوطرف  

 بدنم قرار گرفت... 

 

 

چندش، نگاهش رو از  ضربان قلبم روی هزار بود، با لبخند 

باالی سرم پایین اورد، کم کم نگاهش پایین تر اومد تا به  

 یقه بازم رسید! 

 

 

با گونه ها لبو رنگم سرم رو توی یقه لباسم فرو بردم که  

رسا زبون باز کرد، اما  خندید و بعد از چند ثانیه طاقت ف 

 حرف هاش آتش به تن و بدنم می زد... 

 

هم خوردنی!    خیلی سفیدی دخترعمه، خیلی -  

 فقط نمی دونم چرا می خوای ساز مخالف بزنی . 

 سرش رو جلو با لحن حرصی غرید : 

یا شایدم دلت بند یه حروم زاده دیگست؟!  -  
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مردمک لرزون چشم هام مدام بین گوی های آبی رنگ 

 وحشیش می چرخید! 

 

شاید برای هر دختری آرزو بود، با چنین مرد خوش بر و  

ا من فقط می خواستم ازش دوری کنم! رویی ازدواج کنه ام  

 

 انگار از سکوتم برداشت دیگه ای کرد که  

 صداش باال رفت : 

 

چرا جوابمو نمی دی؟ دلت گیره یکی دیگست؟ بگو؟ بنال  -

 تا فکتو خورد نکردم ... 

 

 

صداش همچنان باال می رفت و من بیشتر از قبل ترسیده و  

حس بدی  رنجور توی خودم جمع می شدم، نفس های داغش 

بهم می دادن . خواستم حرفی بزنم که نور گوشیم روشن 

 شد... 
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✴️ @romankadeh_mann 

 

 

 

 

⃤✏️ #۴۴  

 

 

 

سینا، کنجکاوانه نگاهی به دستم که گوشی توش بود کرد و  

دیاکو باشه، گوشی رو پشت من از وحشت اینکه ممکن 

 کمرم قایم کردم. 
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ابرو هاش رو باال برد و دستم رو گرفت و باال اورد، با  

اینکه گوشی رو با تمام زورم گرفته بودم، اما، دست من کجا  

 بازو های اون کجا ! 

 

 

با یک حرکت وحشیانه، گوشی رو از دستم قاپید و بهش  

 نگاه کرد... 

 

 

م هاش توی هم رفت.اما بعد از چند ثانیه اخ  

جواب دادن تلفن هماهنگ شد با بلند شدن صدای نعره  

 دیاکو... 

 

 

آرزو بخدا می کشمت، دختره سرکش چرا گوشی رو جواب  -

نمی دی؟ همین االن یه بهونه جور می کنی از خونه میای  

 بیرون!

 وای به حالت قالم بزاری! 
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صداش اونقدر بلند بود که مدام شونه هام باال می پرید،  

نگاهم به صورت قرمز سینا افتاد، لحظه به لحظه تند تر  

نفس می کشید و به محض تموم شدن داد های دیاکو گوشی 

 بد بختم رو به دیوار کوبید!

 

 

 با قدم ها بلند جلو اومد و گفت : 

! نشونت می دم جرعت داری فردا نه بگو،  الل شدی نه -

 پدر مردت رو میارم جلوی چشمت !

 

 

 بعد هم بدون توجه به اشک های من از اتاق بیرون رفت . 

 

بدون شک اگر می موند با حرفی که به پدرم زد خرخره اش  

 رو می جویدم! 

 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  140 

 

✴️ @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۴۵  

 

 

 

با اعصاب داغون روی تخت نشستم و به مشکالت نکبتی 

زندگیم فکر کردم. کافی بود پا به خوبه سینا بزارم مطمعنم تا  

گوشمالی حسابی بهم نمی داد، حتی، حق نفس کشیدن هم  

 نداشتم ! 

 

  

چقدر مشغول فکر کردن و اشک ریختن بودم که  نمی دونم 

 کم کم چشم هام گرم خواب شد... 

 

 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  141 

نمی دونم ساعت چند بود که احساس کردم دست کسی توی  

 موهام فرو رفته و داره نوازشم می کنه! 

 

 

 اینقدر گیج بودم که قدرت تشخیص از دستم  

 در رفته بود، با نق نق گفتم : 

 

! اه اگه گذاشتید یزره بخوابم -  

 

 

صورتم رو سمت دیوار برگردوندم اما با پیچیدن عطر  

 آشنایی توی مشامم مثل برق گرفته ها برگشتم . 

 

 

خواستم جیغ بکشم که با دست های گرم و مردونه اش  

 جلوی دهنم رو گرفت... 
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 با وحشت به دیاکو که دهنم رو گرفته بود نگاه کردم... 

 

آروم باش جوجه سرکش، خیلی از دستت شکارم!   -  

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۴۶  

 

 

 

 

بعد از چند ثانیه دست هاش رو برداشت و تاق باز کنار من  

 دراز کشید. 

این همه نزدیکی و عربده های توی تلفنش باعث شده بود  

دوباره ترس به سراغم بیاد، آروم خواستم ازش فاصله  

برم که دستم رو کشید و توی بغش   بگیرم و اونور تخت

 انداخت!
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با چشم های گرد مظلوم نگاهش کردم که پوفی کشید و گفت  

: 

 

یه دلیل بیار که چرا جواب تلفن بی صاحب شدت رو نمی   -

 دی؟!

 

خب...خب شکسته بود ! -  

 نگاه شماتت گری بهم کرد و گفت :

اونوقت کی شکوندتش ؟  -  

 

لرزش محسوس توی صدام زمزمه  چشم هام رو بستم و با 

 کردم : 

خودم.  -  
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به آنی صورتش قرمز شد برگشت سمتم، با لحن همیشه  

 وحشتناک و خشمگین غرید:

 

اینقدر به من دروغ نگو! چرا فکر می کنی من هیچی   -

حالیم نیست! هان؟ فکر می کنی نمی دونم گوشی رو  

پسردایی نکبتت شکونده، نمی دونم اومده دلبر من رو  

ده! بدز  

 

 

با ترس نگاهش کردم و توی خودم جمع شدم، راست می 

گفت؛ خاک بر سر من که اینقدر دست کم گرفته بودم این  

مرد مرموز رو، نمی دونستم اگر بخواد می تونه شناسنامه  

 پدربزرگمم در بیاره! 

 

غرق فکر بودم اما موقعی به خودم اومدم که دیاکو بوسه ای  

 روی گونه ام کاشت... 

 

وقتی دروغ می گی دلم می خواد سرم رو بکوبم به دیوار   -

 من می تونم از چشم هات گذشته رو بخوانم ... 
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 یه لحظه ترسم پرید و کنجکاوانه گفتم : 

واو، شما چقدر قدرت دارید!  -  

 

 سرش رو جلو اورد و با صدای دورگه نالید :  

بی طاقتم نکن دلبرک!  -  

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

 

 

⃤✏️ #۴۷  
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 با شنیدن حرفش سرم رو توی بالشتم قایم کردم... 

 

حرف حساب این جوجه مفنگی چیه؟ -  

نگاه بدبختانه ای بهش کردم و شاید برای اولین بار سفره  

 دلم رو پیشش باز کردم... 

 

 

پدرم یک روز ناپدید شد و جسدش به  ده سالم که بود  -

دست ما رسید، مادرم هر چقدر خودش رو به در و دیوار  

کوبید تا مقصر مرگش رو پیدا کنه نتونست، تا آخرش یک  

روز معلوم شد، پدرم من روی من غمار کرده بود اما، بعد  

پشیمون شده ولی، طلبکار ها دست بردار نبودن تا اینکه  

ه میشه... ه درگیری پدرم کشتتوی ی  

 

 قطره های اشک دیدم رو تار کردن و ادامه دادم ... 
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از همون موقع به بعد فامیل پدرم من رو مقصر، مرگش   -

می دونستن و ما رو طرد کردن این وسط فقط دایی عطا بود 

که حاضر شد زیر پر و بال مامان و دوتا بچه ده ساله و  

توی اون  هفت ساله رو بگیره، اما، چه جوری! نقش مادرم 

 خونه مثل کلفت ها بود هر روز سرکوفت هر روز ... 

از شدت گریه و خاطرات وحشتناک تلخی که یادم اومده بود  

 دوباره آسمم اوت کرد و به سرفه افتادم... 

 

 دیاکو دستپاچه سمت میزم رفت تا اسپریم رو پیدا کنه ... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

 

⃤✏️ #۴۸  
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 به محض اینکه پیداش کرد، اسپری رو نزدیک دهنم اورد... 

بعد از اینکه حالم بهتر شد نگاهم رو بهش دوختم، معلوم   

 بود بشدت نگران ... 

 

 

خوبی؟ اصال دیگه نمی خواد تعریف کنی .  -  

برگردوند ... بعد هم دم عمیقی کشید و رو   

 

 اما من مصمم، ادامه دادم... 

 

 

هر روز که می گذشت زندگیمون سخت تر می شد، تا   -

ربزرگم  اینکه یک روز خانواده پدریم سراغ ما اومدن پد

اومده بود تا به بهونه سنت و قانون، مادرم رو به عقد  

عموی بزرگم دربیاره وگر نه مادرم رو مجبور می کرد بچه  

م... هارو بده به عم  
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هیچ وقت یادم نمی ره اونشب که از خونه دایی فرار کردیم  

 و به تهران اومدیم ... 

 

همون موقع بود که ریه هام عفونت کرد و مسبب آسم   -

 اآلنم شد ... 

حاال هم دایی عطا هر از گاهی بهمون سر می زنه اما نمی  

... دونم چرا پسرش رو برای من لقمه گرفت  

 

صدای اصبانی دیاکو بلند شد: حرفم تموم نشده بود که   

غلط کرده لقمه گرفته! من این قوم اجوج مجوج شمارو  -

 سر جا می شونم! 

 

جون من آروم باش االن صدا می ره بیرون...  -  

 

هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای در اتاق اومد و پشت  

 بندش صدای سینا! 

آرزو بیداری؟ درو باز کن ...  -  
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توی هم رفته و وحشتناک دیاکو زل زدم  با وحشت به قیافه 

 که از روی تخت بلند شد... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۴۹  

 

 

 

با دستم به بازو دیاکو چنگ زدم و با نگاهم بهش التماس  

 کردم که آروم باشه ... 

 

شانس گند من دوباره صداش با وقاحت بیشتری بلند  اما از 

 شد :

باز کن دیگه درو، می خوام بغل خانم خوشگلم بخوابم ...   -

 می گم واکن درو فکر نکن نفهمیدم بیداری! 
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دوباره اشک هام راه خودشون رو گرفتن، با التماس و  

 صدای خفه ای نالیدم : 

جان من دیاکو، جان دلربا شر نکن! -  

 

 

ش رو بست و غرید : چشم ها  

من این حروم زاده رو سر جاش می شونم! -  

 

 

 بعد هم سمت تخت اومد و من رو بلند کرد... 

 مثل عروسک کوکی دنبالش کشیده می شدم که غرید : 

تو می ری تو دستشویی تا من به حساب این توله سگ   -

 برسم... 
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بعد هم من رو به دستشویی داخل اتاق هدایت کرد و خواست 

و ببنده که نالیدم : در ر  

وای خاک بر سرم می خوای چیکار کنی؟! -  

 

برگشت سمت من و در کمال تعجب بوسه کوتاهی به  

 پیشونیم زد و گفت : 

امیدوارم نگران من شده باشی نه اون پسره دیالق !  -  

 

 بعد هم بدون توجه به من در دستشویی رو بست!...

 

 

✴️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۵۰  
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هنوز یک ربع از رفتنش نگذشته بود که در دستشویی باز  

 شد، سر دیاکو داخل اومد و گفت :

می تونی بیای بیرون !  -  

 

 با چشم های گرد نگاهش کردم ...

چیکارش کردی؟   -  

گ کرد و گفت :چشم هاش رو تن  

یه کار مردونه بود...  -  

 

 

 چشمک شیطونی زد و گفت : 

قدرت من رو دست کم نگیر دلبرکم!  -  

بعد انگار صحنه ای یادش اومده باشه، لبخند ریزی افتاد  

گوشه لبش اما، بعد مثل روانی ها اخم هاش رو توی هم کرد  

 و غرید : 
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نداره! چه برسه به  این جوجه رنگی لیاقت پشه ماده هم  -

 تو ... 

 

با سردرگمی به حرف های بی سر و تهش گوش می کردم  

که نگاهش به من افتاد، نفس عمیقی کشید و بحث رو 

 ماهرانه به نفع خودش تغیر داد...

 

با اتفاقات اطراف کنار اومدی؟! من زیاد وقت ندارم.  -  

 نفس لرزونم رو بیرون دادم و ناشیانه گفتم: 

دست از سر من برداری؟نمیشه  -  

 

 

 خشمگین شد و نزدیک اومد... 

این همه مقاومت برای چیه؟ نمی خوام شکنجه ات کنم؟!   -

 تو قرار ملکه من باشی! 
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با شنیدن جمله آخرش ته دلم لرزید و نگاهش کردم اما،  

 گفتم: 

من نمی خوام بدون عشق ازدواج کنم!  -  

قرار نیست عاشق نباشی!  -  

 

 

اورد و با زیرکی، دستش رو روی قلبم  بعد سرش رو جلو 

 گذاشت و ادامه داد:  

وقتی با همین فاصله کوتاه هم، ضربان قلبت روی هزار   -

 می زنه! 

 

 

 و جلوی چشم های متعجب من از راه بالکن بیرون رفت... 

 

 

✴️ @romankadeh_mann 
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⃤✏️ #۵۱  

 

 

 

 

صبح با صدای زنگ تلفن، از خواب بیدار شدم، خونه بشدت 

ساکت بود و تنها صدای پرنده ها سکوت خونه رو می 

 شکست...

 

بشمار سه از جام بلند شدم و سمت تلفن رفتم، طبق انتظارم  

 هیچ کس خونه نبود... 

 

 

 به محض وصل کردن تلفن صدای مامان اومد... 

 

آرزو، خب زود تر اون بی صاحاب شده رو برمی  الو  -

 داشتی دلم هزار راه رفت! 
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ببخشید مامان، راستی چرا هیچ کس خونه نیست؟! -  

 

نگم برات مادر، از صبح تا االن بیمارستانم! بیچاره سینا،   -

دیشب رفته بود تو حیاط یه هوایی بخوره، مثل اینکه دزد  

چند نفر بودن  دیده اومده حساب دزد هارو برسه، نگو 

 ریختن سرش! دستش شکسته...

 

 

مامان همینطور می گفت؛ من مات به دیوار روبه رو نگاه  

کو بود، با  می کردم، تنها فکری که توی ذهنم می چرخید دیا

 صدای مامان به خودم اومدم... 

 

کجایی تو، باز رفت تو یه بعد دیگه! می گم آب دستته بزار   -

رفته مدرسه من دست تنهام. زمین بیا بیمارستان، آیسان   

باشه اومدم...  -  
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 با خداحافظی سرسری از مامان تلفن رو قطع کردم ... 

 

 

بدو بدو سمت دستشویی رفتم و دست صورتم رو آب زدم،  

در دستشویی باز کردم که بیرون بیام با دیدن دیاکو مات  

 شدم... 
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⃤✏️ #۵۲  

 

 

 

 دیاکو نگاهش رو از دیوار گرفت و به من دوخت... 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  159 

سریعا رفتم شالم رو از روی تخت برداشتم و روی سرم  

انداختم، شانس آوردم لباس هام بخاطر بودن دایی اینا  

 پوشیده بود! 

 

 

می خواستی بری بیمارستان؟!  -  

مامانم زنگ زد گفت؛ حتما برم! ...خب خ -  

اینقدر من رو اذیت نکن!  -  

 

 

 با لب لوچه آویزون نگاهش کردن که غرید :  

وقتی می بینم برای دیدن اون توله سگ این کار هارو می   -

 کنی دلم می خواست جوری  

 می زدمش که نتونه از جا بلند شه!
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زد  با شنیدن جمله اش ناخودآگاه حرفی که مامان همیشه می 

 رو به زبون آوردم ... 

خاک بر سرم نگو اینجور...  -  

 

اما با دیدن اخم های وحشتناک دیاکو ادامه حرفم رو  

 خوردم... 

 

االن نیم ساعتی می شد که دیاکو روبه روی من روی مبل  

نشسته بود و می خواست سرسختانه کاری کنه که  

 بیمازستان، نرم... 

 

 

گفتم :  کالفه پای چپم رو روی زمین کوبیدم و  

تورو جان من بزار برم! مامانم اعدامم می کنه...!  -  

 

وقتی می گم نه یعنی نه!  -  

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  161 

 

 

دم عمیقی کشیدم و سعی کردم با استفاده حربه زنانه ام  

 نظرش رو برگردونم... 

 با ناز سمتش قدم برداشتم و گفتم:

دیاکو، خواهش می کنم ازت...  -  

 

 

 

 پوفی کشید و گفت:

برو آماده شو خودم می برمت بخدا اگر دهن  از دست تو!  -

این پسر داییت به حرف مفت باز بشه اون یکی دستش رو  

 هم می شکونم! 

 

 

با اینکه از حرفش ترسیده بودم، سریعا رفتم توی اتاق، تا  

 مانتو جلو باز جینم رو روی لباس و شالم بپوشم... 
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📙 @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۵۳  

 

 

 

 

 

دیاکو من رو جلوی بیمارستان پیاده کرد و بعد از اینکه  

برای بار هزارم تکرار کرد؛ باهاش هم کالم نمی شی،  

 گذاشت از ماشین بیرون برم... 

 

 

 

یکراست سمت پذیرش بیمارستان رفتم و بعد از اینکه  

اتاق رو گفت، سمت اتاق دویست و سی و پرستار آدرس 
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سه رفتم، مشغول خواندن شماره اتاق ها بودم که مامان رو  

 روی یکی از نیمکت های بیمارستان دیدم... 

 

 

 پا تند کردم سمتش... 

وای ببخشید مامان ترافیک بود! -  

اشکالی نداره...  -  

 با دیدن قیافه گرفته مامان روی صندلی ولو شدم و گفتم : 

ی شده دورت بگردم؟ چیز -  

 

چی می خواستی بشه با این اتفاقی که افتاد داییت اینا لنگر   -

انداختن خونه ما دیگه! قدمشون سر چشم ولی از کجا بیارم  

 که شامشون رو بدم... 

 

 

با قیافه مغموم به صورت مامان زل زدم، باید از فردا دنبال  

 کار می گشتم... 

حاال یه کاری می کنیم مامان ... -  
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بعد از اینکه مالقات سینا رفتم و به گفته دیاکو؛ ساکت یه  

گوشه روی صندلی اتاقش نشستم از بیمارستان به همراه  

یم، چرا که دکتر برگه ترخیصش  سینا و زندایی بیرون اومد

 رو داده بود. 

 

توی این چند ساعت سکوت عجیب و غریب سینا، فکرم رو  

اکو چیزی بهش  به هم ریخته بود، و فکر اینکه نکنه دی

 گفته، مغزم رو منفجر می کرد... 

 

 

با هم از پله های بیمارستان پایین میومدیم که با دیدن دیاکو  

 خون تو رگ هام یخ بست... 
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⃤✏️ #۵۴  

 

 

 

 

گرد بهش نگاه کردم، اما، اون خونسردانه به  با چشم های 

 کاپوت تکیه داده بود و نگاهم می کرد... 

 

 

 با صدای مامان به خودم اومدم ... 

به منم پسر می دادی بلکه عصای دستم   هی خدا، کاش  -

 باشه... 

 

بعد هم در کمال تعجب سمت ماشین دیاکو رفت، مثل جن زده  

 ها پا تند کردم سمت مامان و گفتم:

وا مامان مگه تاکسی ها اونور نیستن؟! -  
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 لبخند نادری زد و گفت : 

این پسره بنده خدا، صبح که داییت سر کار بود و ما   -

اوضاع سینا رو فهمیدیم ما رو رسوند بیمارستان، اآلنم با  

کلی خواهش گفته برمون می گردونه، مثل اینکه ایشون  

 شریک داییته!

 

 

اشاره کرد و با زندایی و سینایی  و در کمال آرامش به دیاکو 

که عجیب با یک دست چالغ ساکت بود، سمت ماشین دیاکو  

 رفتن... 

 

 

 

بهت زده به دیاکو نگاهی کردم که دور از چشم بقیه چشمک  

 شیطونی زد و سوار ماشین شد...
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بیا دیگه...؟  -  

با صدای مامان به خودم اومدم و بهت زده به سمت شاسی  

کو رفتم... بلند قول پیکر دیا   
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⃤✏️ #۵۵  

 

 

 

 

سمت ماشین رفتم و دوباره سوار، ماشین غول پیکر دیاکو  

 شدم ... 
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توی راه آهنگ بی کالمی پخش می شد و فکر من  

دیاکو بود... سرسختانه مشغول رابطه دایی و   

 

 

دیاکو به صورت نمایشی آدرس خونه رو از مامان پرسید،   

 مامان با نگاه شیفته جوابش رو داد... 

 

وقتی از ماشین پیاده شدیم دیاکو نگاه تحدید آمیزی به سینا  

 کرد، که سینا تکون سختی خورد و سمت خونه رفت... 

 

 با صدای مامان به عقب برگشتم... 

ی صابری... بفرمایید داخل آقا -  

مرسی.  -  

 

با یاد آوری کنجکاویم نسبت به رابطه شون اعالم حضور  

 کردم و گفتم : 

نه بفرمایید باال!  -  
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و این شد که باالخره پس از اسرار بیشتر مامان دیاکو  

 راضی شد... 

 

 

یک ربعی بود که دیاکو روی مبل جاگیر شده بود و من  

. منتظر فرصتی برای ارضای حس کنجکاویم بودم..  

 

 

باالخره مامان سمت آشپزخونه رفت و زندایی هم راهی اتاق  

 شد تا کمی دراز بکشه... 

 

 فرصت رو غنیمت شمردم و شتاب زده سمت دیاکو رفتم ... 

 

دیاکو با دیدن این حرکتم با چشم های گرد نگاهم کرد و  

 سرش رو عقب کشید... 

زود بگو ببینم تو با دایی من چه نسبتی داری؟  -  
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⃤✏️ #۵۶  

 

 

 

 

آروم باش دلبرک، بهت گفتم وقتی کنجکاو میشی، خوردنی   -

 ترم میشی؟!

 

ای بابا جواب من رو بده...؟  -  

دیروز قرارداد بستم، بیست درصد سهام مال منه...  -  

اینکار رو کردی؟ چرا  -  

 

 این دفعه اون شیطون سرش رو جلو اورد و گفت: 
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که راحت تر بهم زن بدن!  -  

 اخم هام رو توی هم کشیدم و گفتم:

من اصال نمی فهمم تو رو!  -  

 

 

 لبخندی زد و گفت: 

نباید هم بفهمی.) نفس عمیقی کشید واضافه کرد...( نمی   -

 فهمی چقدر خودم رو کنترل می کنم ... 

 

شنیدن صدای پا، وحشت زده رو به روی دیاکو روی مبل  با 

 نشستم...

خب خوبی پسرم؟ -  

 به مامان که صمیمانه با دیاکو حرف می زد نگاه کردم... 

بعضی وقت ها احساس می کردم کل خانواده مارو از جمله  

 من رو جادو کرده! 
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 با صدای خداحافظی مامان به خودم اومدم و بلند شدم... 

دیاکو هم با خداحافظی سرسری از من و مامان از خونه  و 

 بیرون رفت... 

 

 

 ::::::::؛ 

 

 

 

سه روز از وقتی که دست سینا شکسته بود می گذشت و 

االن قصد رفتن کرده بودن، توی این چند رو سینا کم حرف  

 شده بود و دایی به  

بهانه جور شدن خونه و کار برای سینا، خواستگاری رو  

بود... عقب انداخته   

 

آخرین بوسه رو زندایی به گونه ام زد و خواست باز با  

 مامان هم کالم بشه که صدای دایی بلند شد : 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  173 

 

ای بابا بیا دیگه خانوم!  -  

و این شد که در کمتر از دو دقیقه خونه خالی از مهمان  

 شد... 
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⃤✏️ #۵۷  

 

 

 

 

لبخند خسته ای زدم، توی این سه رو اصال دیاکو رو ندیده  

بودم و این برام عجیب و در کمال تعجب کمی هم، نگران  

 کننده بود! 
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بلند   قدم اول رو که به سمت اتاقم برداشتم که صدای مامان 

 شد:

کجا! نرو بیا اینجا کمکم کن...  -  

 

خواستم علتش رو بپرسم که آیسان زود تر از من به حرف  

 اومد... 

نون پنیر و پونه، عروس چقدر عنونه! -  

 

 

آیسان گوش می کردم که مامان    با تعجب به شوخی بیمزه 

 بعد از چشم غره غلیظی رو به من کرد و گفت: 

شب مهمون داریم!  -  

 

 

جب نگاهش کردم که لبخند با نمکی زد و گفت: با تع  
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خواستگار می خواد بیاد!  -  

 ابرو هام تا فرق سرم پیشروی کردن و تقریبا با جیغ گفتم: 

 

 

دایی که االن رفت؟! -  

 مامان لبخند مجددی زد و گفت: 

اینقدر هم ترشیده نیستی، غریبه است...  -  

 و سمت آشپزخونه رفت... 

 

 

آیسان دوختم که گفت: با تعجب نگاهم رو به   

شوهر ندیده رو ببین ها! کف کردی خواهری؟  -  

 

 

بعد هم هر هر خندید و سمت اتاق رفت اما، من به دیاکو  

 فکر می کردم... 

 مطمعن بودم این دفعه یا من زنده نمی مونم یا خواستگارم! 
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⃤✏️ #۵۸  

 

 

 

با فکر مشغول دوباره سمت اتاقم رفتم که، صدای مامان در  

 اومد:

ای بابا کجا میری دختر! می گم کارت دارم.  -  

 

 

 پوف کالفه ای کشیدم، سمت آشپزخونه رفتم... 
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چند ساعتی بود که مشغول مرتب کردن خونه به کمک 

کمک کردنی!مامان بودم، البته چه   

هر به پنج دقیقه فکر دیاکو افسارم رو بدست می گرفت و  

مامان بعد از ده بار صدا زدنم و تذکر دادن اینقدر اعصابش 

خورد شد که گفت؛ بیا برو تو همون اتاقت تا خونه رو آتش  

 نزدی... 

 

 

 

 

و حاال پس از چند ساعت منتظر مهمان های نامعلوم بودم و  

ربع تیکه درشتی بارم میکرد و می  آیسان هم هر به یک  

 خندید که صدای داد مامان رو در آورد... 

 

 

 

طبق معمول روی همون مبل های یشمی رنگ نشسته بودم  

و پیام هام رو چک می کردم،شانس آوردم که با برخورد  
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جانانه گوشیم با دیوار هنوز سالم مونده بود! در حال  

ت سمت دیاکو! ه رفخواندن پیام هام بودم که فکرم دوبار  

 

 

 

 با تردید به قسمت مخاطب های تلگرام رفتم،  

 آخرین بازدیدش مال دیشب بود...

 با دست لرزونم فقط تایپ کردم... 

سالم...  -  

 

 

 

اما در کمال تعجب دیدم که بالکم کرده بود، گیج و سردرگم  

به صفحه گوشی زل زده بودم، که صدای زنگ در بلند  

 شد... 
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⃤✏️ #۵۹  

 

 

 

 

با صدای زنگ، مامان هراسان از آشپزخونه بیرون اومد و  

 مضطرب گفت:

اومدن تو برو تو اتاق، آیسان رو هم صدا کن... -  

 

 

 اما کنجکاوی امونم رو بریده بود که گفتم: 

خودم باز می کنم بعد می رم... درو  -  
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کنجکاوانه سعی در تشخیص فرد پست اف اف داشتم که، با  

دیدن دلربا که نگران، به دوربین نگاه می کرد بدون حرف  

 در رو باز کردم... 

 

 

 

برخالف اصرار های مامان برای توی اتاق رفتنم کمی دور  

 تر از در ورودی منتظر ایستادم...

 

 

در زده شد و صورت دلربا معلوم شد! چند ثانیه بعد زنگ  

اما، صورتش آشفته و سردرگم بود و در کمال تعجب تنها  

 اومده بود!

 

 

 دلربا نگاهی به مامانم انداخت و سمت من اومد، بغلم کرد... 
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با چشم های گرد به رفتارش نگاه کردم که لبخندی زد و  

 سمت مامان برگشت... 

زو! به مامانت نگفته  وای چقدر دلم برات تنگ شده بود آر -

 بودی دوست دوران دبستانت رو تو بیمارستان پیدا کردی؟! 

 

 

 و سقلمه ای به پهلوم زد که موضع خودم رو حفظ کردم ... 

آخ مامان یادم رفت بگم! اون موقع که تو اتاق پیش سینا   -

 بودی دلربا رو دیدم... 

 

 

 

زیاد از رفتار  مامان با ابرو های باال رفته درحالی که انگار  

 دلربا خوشش نیومده شونه ای باال انداخت و گفت: 

امان از بی حواسی آرزو خوش! خوش اومدی دخترم...  -  
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اما دلربا که انگار دنبال فرصتی برای تنها حرف زدن با من  

بود نگاهش رو بین من و لباس آستین بلند بادمجانی رنگ  

 مامان چرخوند و گفت: 

 

بریم اتاق، چون قراره آرزو فلش فیلم جشن  اگر اجازه بدید  -

 دبستان رو به یاد قدیم ها بهم بده... 

 

و دوباره نامحسوس با دست ضربه ای به پهلوم زد و با بی  

 زبونی خواست حرکتی برای تغییر اوضاع بزنم... 
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⃤✏️ #۶۰  
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 لبخند سردرگمی زدم و گفتم: 

آره راست میگه مامان، دلم اینقدر برای اون روز ها تنگ   -

 شده!

 

 

مامان که انگار تو شوک پر رویی دلربا بود سری تکون داد  

 و گفت:

 

اختیار دارید، اینجا هم خونه خودت دخترم خواستم پذیرایی   -

 کنم... 

 

لبخند تشکر آمیزی زد و ممنون آرومی زیر لب گفت... دلربا   

 

 خواستم سمت اتاق برم که مامان اشاره کرد برم پیشش ... 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  184 

با چشم ابرو خواستم منصرفش کنم اما، انگار رضایت نمی  

... داد  

 

دلربا رو به اتاق راهنمایی کردم و خودم سمت مامان   

 رفتم... 

بله؟  -  

 

ه؟ من تا جایی که یادمه  بله و بال، این دختره چی میگ -

 چنین دوستی نداشتی؟؟؟ 

....خب خیلی اول با هم صمیمی نبودیم ... خ -  

 

من نمی دونم االن اگه مهمون ها بیان میخوای چیکار   -

 کنی؟

بزار باهاش حرف بزنم زود ردش کنم بره...  -  

 

 و به این ترتیب خان اول رو رد کردم... 

لربا دوباره نمایان  به محض رسیدن به اتاق، چهره آشفته د

 شد و من نگران تر... 
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چیشده دلربا؟ -  

به کمکت نیاز دارم...  -  

 این و گفت، بهم زل زد... 

خب چه کمکی؟ -  

به دیاکو حمله کردن، االن تنها کسی که می تونه حالش   -

 رو خوب کنه تویی!

 

 

 با وحشت و نگرانی بهش زل زدم و گفتم: 

کنم؟!من چطور می تونم کمکش  -  

 

 

 

االن وقت این حرف ها نیست، فعال یه بهانه جور کن از   -

 خونه بزن بیرون... 
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چطوری بیام؟! قرار مهمون بیاد...  -  

 

 

 

 

دلربا که انگار از این بی خبری و کالفگی بشدت حرص می  

 خورد خودش رو جلو کشید و روبه روی من غرید : 

 

 

 

 

ایم خونه  خب عزیز من خیر سرمون امشب می خواستیم بی -

شما، که اون زهیر آشغال بو کشید و این بال رو سر دیاکو  

 آورد... 

 پوفی کشید و مالیم تر ادامه داد: 
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بفهم آرزو! تو این شرایط که تو نشون شده هستی و هر  -

روز بیشتر دوری می کنی، دیاکو قدرتش رو از دست می ده  

 و میشه فرصت برای دشمن هاش!

 

 

 

📚 @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۶۱  

 

 

 

با تشویش نگاهم رو از دلربا گرفتم و به دیوار خیره شدم  

 که صدای جیغ دلربا بلند شد: 

چرا هنگ کردی بدو...  -  
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.به خودم اومدم و بلند شدم..   

آشپزخونه رفتم، االن واقعا چطوری باید مامان رو  سمت 

 قانع می کردم؟! 

 

چشم هام رو محکم روی هم گذاشتم و باز کردم، مامان  

 مشغول مرتب کردن میز بود... 

مامان؟  -  

 

 

انگار توی فکر بود که با صدای من شونه هاش باال پرید و  

 نگاهم کرد... 

چیشده؟بد نبود یه خبری بدی ها قلبم جابه جا شد،  -  

 

 

میگم که یه اتفاقی افتاده...  -  

جون به لب شدم بگو؟! -  
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...خب دلربا رفت دستشویی، گوشیش زنگ خورد، منم  خ -

جواب دادم خبر دادن برادرش بیمارستان، می خوام باهاش 

 برم... 

 

 پایان حرفم با بلند شدن صدای اصبانی مامان یکی شد... 

دوستت از پشت  یعنی چی برم، تو این وضعیت یک دفعه -

بوته سبز شد هیچی نگفتم، االن خواستگار بیاد من چه  

 خاکی بر سرم بریزم؟

 

 

 با استرس لبم رو جویدم و گفتم: 

مامان! تو که اینجوری نبودی! ولش کنم تنها بره توی این   -

 وضعیت؟! 

خدا من رو بگیره از دست تو، خواستگار اومد بگم کجایی   -

بیمارستان ؟هان؟ رفتی با دوستت   

 

 من که از نیومدن خاستگار ها با خبر بودم نالیدم: 
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شاید به امید خدا یه اتفاقی افتاد نیومدن...  -  

 با دلبری خودم رو به مامان نزدیک کردم و گفتم: 

 

دوستمه گناه داره مامان ...  -  

 

 و به این ترتیب مامان رو قانع کردم... 

 

 

📚 @romankadeh_mann 

⃤✏️ #۶۲  

 

 

 

 

 بدو بدو سمت اتاق رفتم...  

 دلربا نگاه مضطربش رو بهم دوخت و گفت:
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تا ماشین رو روشن می کنم، بیا...  -  

 

 و سریع از اتاق بیرون رفت... 

سریع شلوار مشکی و مانتو جینم رو پوشیدم و شال مشکی  

کردم و از اتاق بیرون رفتم...سر   

 

 

سرسری با مامان خداحافظی کردم و بعد از زدن بوسه ای  

 روی گونه اش از خونه بیرون رفتم... 

 

سوار آسانسور شدم، عجیب انگار ثانیه ها دیر سپری می  

 شدند... 

به محض رسیدن آسانسور بیرون رفتم، با قدم های تند  

رسوندم و سوار شدم... خودم رو به ماشین دلربا   

 

 

دلربا اونقدر سرعتی رانندگی کرد که راه نیم ساعته رو در  

 عرض یک ربع طی کردیم... 
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ماشین رو داخل حیاط همون خونه بزرگ پارک کرد و پیاده  

 شد... 

 

فکر نمی کردم باز هم اینجا رو ببینم اما، انگار سرنوشت 

 بازی عجیبی رو با من شروع کرده بود... 

 

 

اه دلربا داخل خونه شدیم، دلربا شتاب زده من رو  به همر

 سمت اتاق دیاکو راهنمایی کرد و خطاب به من گفت:  

من االن برمی گردم، حواست بهش باشه...  -  

 

 

 لبخند ترسیده ای زدم و داخل اتاق رفتم... 

 به محض ورود عطر خوش بوی دیاکو توی مشامم پیچید... 

عرق روی  تن رنجورش روی تخت بود و دونه های 

 پیشونیش خود نمایی می کرد... 
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با دیدنش توی این وضعیت گردنم تیر بدی کشید، با درد  

 دستم رو روی گردنم گذاشتم و سمت تخت رفتم... 

 

به محض نشستنم روی تخت چشم هاش، به اندازه خط  

 باریکی باز شد و نگاهم کرد... 

 

 

✏️ @romankadeh_mann 

 

 

⃤✏️ #۶۳  
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با دیدن نگاهش کامال بدون اراده قطره اشکم چکید، درسته  

اعث شده  که عاشق دیاکو نبودم اما، این مدتی که در کنارم ب

 که به بودنش عادت کنم... 

 

 

وقتی دستم اسیر دست های مردونه اش شد، چشم هام رو  

کردم نگاهش کردم... باز    

گریه نکن!  -  

 

 

 نفس عمیقی کشیدم و با صدای گرفته ام گفتم: 

چطور می تونم بهت کمک کنم؟  -  

 

 

 چشم هاش رو روی صورتم چرخوند و گفت:

کنارم باش! نرو، هیچوقت فکر نمی کردم با همه قدرتم   -

 مجبور باشم، از یه نفر اینطوری خواهش کنم! 
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گفتم: کالفه از حرف های غمگینش  

من اینجام که حالت رو بهتر کنم...  -  

 

 

 

به محض گفتن این حرف دستم رو کشید و من رو توی  

 بغلش پرت کرد ... 

 با چشم های گرد شده از ترس نگاهش کردم که گفت: 

 

مگه نمی خوای حالم رو خوب کنی پس بغلم باش و تکون   -

 نخور!

 

 

 خیلی احمقانه غر زدم: 

بهتر شدن حالت نیست؟راه دیگه ای برای  -  
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 شماتت گرانه نگاهم کرد و گفت:

چرا هست باید دستت رو روی نشون گردن من بزاری...  -  

پوزخندی زد و ادامه داد:    

من برات بین بد و بدتر انتخاب کردم ...  -  

 

 

 و بدون حرف من رو توی بغلش روی تخت، قفل کرد... 

کل عمرم بجز  این نزدیکی زیاد حالم رو بد کرده بود، من در  

 سینا هیچ مرد دیگه ای توی زندگیم نبو.... 

 

 

به اون حروم زاده فکر نکن!  -  

با صدای خشمگین دیاکو به خودم اومدم و نگاه متعجبم رو  

 بهش دوختم که پوفی کشید و با صدای خسته اش گفت: 

 

وقتی تنم رو لمس می کنی می تونم افکارت حس کنم...  -  
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✏️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۶۴  

 

 

 

برای بار هزارم خودم رو لعنت کردم که چرا این مرد مرموز  

 رو دست کم می گیرم... 

 

 

 با صدای در اتاق به خودم اومدم... 

خجالت  دلربا به در تکیه داده بود و ما رو نگاه می کرد، با 

سرم رو توی متکا فرو کردم، که بوی عطر مو های دیاکو  

 بیشتر از قبل توی مشامم پیچید...
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نامحسوس دم عمیق تری کشیدم که دستش رو دور گردنم  

 انداخت و با حرفی که زد آب شدم... 

 

 

از بوی من خوشت میاد بالشت چرا؟ خودم هستم!  -  

 

 

تم که لبخندی زد  با یادآوری دلربا شتاب زده روی تخت نشس

 و گفت:

این خواهر کوچولوی ما، اینقدر عقل داره که مزاحم خلوت   -

 من نشه!

 

 

نفس عمیقی کشیدم و تصمیم گرفتم اذیتش نکنم و مثل آدم  

 کنارش دراز کشیدم! 
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اما، انگار اون بیخیال اذیت کردن من نمی شد، چون به  

  محض فرود اومدن سرم روی بالشت بوسه ای به سرم زد و

 من رو توی بغلش کشید! 

 

 

 از شدت خجالت حرارت رو روی لپ هام احساس می کردم! 

 دست هاش رو روی پهلو هام محکم تر کرد و گفت:

 

 

خستم آرزو، به اندازه تمام مسعولیت هام خستم پس لطفاً   -

 بدون حرف کنارم آروم باش و بخواب دلبرکم... 

 

 

گرم خواب شد و  و به این ترتیب کم کم توی بغلش چشم هام 

 به خواب رفتم... 
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✏️ @romankadeh_mann 

 

 

⃤✏️ #۶۵  

 

 

 

 ::::::::::::::؛ 

 

 

نمی دونم چقدر گذشته بود که با صدای در از خواب بیدار  

خالی دیاکو از   شدم، نگاهی به اطرافم انداختم و با دیدن جای

 جا بلند شدم... 
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تا به حال اینقدر با احساس سبکی نخوابیده بودم، شالم رو  

 روی سرم مرتب کردم و از روی تخت بلند شدم... 

 

 

از اتاق بیرون رفتم و از پله ها سرازیر شدم مثل دفعه قبل 

دیاکو و دلربا مشغول صحبت بودن اما، بر خالف قبل درباره  

زدن... من حرف نمی   

 

 

با نزدیک تر شدنم به میز نهار خوری، دیاکو نگاهش رو از  

 فنجون قهوه اش گرفت بهم دوخت ... 

با یادآوری اینکه کنارش خوابیدم پنهانی لبخند زدم و سرم  

 رو تکون دادم... 

 

 قیافه اش نشون می داد که حالش از قبل بهتره. 

 

 

میشه... خب دیگه، من باید برم مامانم نگران  -  
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بسیار خب.  -  

 متعجب از حرف دیاکو گفتم: 

مگه تو حالت بد نیست، من خودم می رم...  -  

 

 

دلربا که تا اون لحظه مشغول نگاه کردن به بحث بین من و  

 دیاکو بود اعالم حضور کرد: 

می خوای من برسونمش ؟ -  

بسه! خودم می برمت، حالم خیلی بهتره...  -  

...و کت خاکستری رنگش رو برداشت  

 

 

و این شد که بدون حرف با دیاکو همراه شدم، چرا که در  

 مقابل جذبه اش نمی شد مقاومت کرد... 

 

دستم رو توی دست گرمش گرفت و من رو با خودش همراه  

 کرد... 
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توی ماشین آهنگ بی کالمی پخش می شد، مشغول نگاه  

کردن به بیرون بودم ودر افکار نا مرتبم پرسه می زدم که با  

ی دیاکو به خودم اومدم ... صدا  

 

 

✏️ @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۶۶  

 

 

 

حتما دلربا بهت گفته اگر اون بال سر من نمی اومد فردا   -

 باید برای خرید عروسی می رفتیم؟

بهم گفت!  -  
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اتفاقی نیوفتاده، به زودی مهمونی ولی، هنوز هم  -

 خواستگاری سر می گیره. 

باید بهم خبر می دادی!  -  

غافلگیری بود، که نشد.  -  

 

چشم هام رو ریز کردم و گفتم: اصال از کجا معلوم جوابم  

 مثبت باشه؟

از اونجایی که تو دلبر منی.  -  

 

و طبق معمول همیشه با حرف های عاشقانه اش موضع رو  

تغیر داد. به نفع خودش   

 

بدون حرف نگاهم رو ازش گرفتم و به بیرون دوختم، با  

شم هام رو بستم و به پشتی پخش شدن صدای آهنگ چ

 صندلی تکیه دادم و بوی چرم نو مشامم رو نوازش کرد... 

 

 [Verse 1] 

Can’t keep my hands to myself 
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 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 

No matter how hard I’m trying to 

 فرقی نمیکنه که چقدر سخت تالش کنم 

I want you all to myself 

 من تو رو برای خودم میخوام 

You’re metaphorical gin and juice 

 تو برای من یک زنجبیل استعاری و آبمیوه هستی

So come on, give me a taste 

 پس بیا به من یک حالی بده 

Of what it’s like to be next to you 

بفهمم بودن در کنار تو چجوری بودتا   

Won’t let one drop go to waste 

 نمیزارم حتی یک قطره از اون هدر بشه 

You’re metaphorical gin and juice 

 تو برای من یک زنجبیل استعاری و آبمیوه هستی
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[Pre-Chorus] 

All of the downs and the uppers 

 همه پایین شهری ها و باال شهری ها 

Keep making love to each other 

 به عشق ورزیدن به همدیگه ادامه بدین 

And I’m trying, trying, I’m trying, trying 

 و منم دارم سعیمو میکنم سعیمو سعیمو میکنم سعیمو 

All of the downs and the uppers 

 همه پایین شهری ها و باال شهری ها 

Keep making love to each other 

شق ورزیدن به همدیگه ادامه بدین به ع  

And I’m trying, trying, I’m trying, but I 

 و منم دارم سعیمو میکنم سعیمو سعیمو میکنم سعیمو 

 

[Chorus] 

Can’t keep my hands to myself 
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 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 

My hands to myself 

 خودم رو کنترل کنم 

Can’t keep my hands to myself 

یتونم خودم رو کنترل کنم نم  

My hands to myself 

 خودم رو کنترل کنم 

[Verse 2] 

My doctor say you’re no good 

 دکتر من بهم میگه که حالت خوب نیست 

But people say what they wanna say 

 ولی مردم هرچی که دلشون میخواد میگن

And you should know if I could 

اگر میتونستم و تو باید بدونی   

I’d breathe you in every single day 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  208 

 هر روز تو رو تنفس میکردم 

 

[Pre-Chorus] 

All of the downs and the uppers 

 همه پایین شهری ها و باال شهری ها 

Keep making love to each other 

 به عشق ورزیدن به همدیگه ادامه بدین 

And I’m trying, trying, I’m trying, trying 

 و منم دارم سعیمو میکنم سعیمو سعیمو میکنم سعیمو 

All of the downs and the uppers 

 همه پایین شهری ها و باال شهری ها 

Keep making love to each other 

 به عشق ورزیدن به همدیگه ادامه بدین 

And I’m trying, trying, I’m trying, but I 

م سعیمو سعیمو میکنم سعیمو و منم دارم سعیمو میکن  

[Chorus] 
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Can’t keep my hands to myself 

 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 

My hands to myself 

 خودم رو کنترل کنم 

Can’t keep my hands to myself 

 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 

My hands to myself 

 خودم رو کنترل کنم 

 

[Bridge] 

Can’t keep my hands to myself 

 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 

I want it all, no, nothing else 

 من همشو میخوام نه هیچ چیز دیگه

Can’t keep my hands to myself 

 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 
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Give me your all and nothing else 

 همه چیزتو به من بده و نه چیز دیگه

Oh, I, I want it all 

میخواماوه من من همشو   

I want it all, I want it all 

 من همشو میخوام همشو میخوام 

Can’t keep my hands to myself 

 نمیتونم خودم رو کنترل کنم 

I mean I could, but why would I want to? 

منظورم اینه که من میتونم ولی چرا باید بخوام این کارو  

ولی  بکنم )منظورش اینه میتونه خودش رو کنترل کنه 

اینقدر عالقه به اون فرد داره که حاضر نیست خودشو کنترل  

 کنه( 

 

 "Selena gomez" 
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📚 @romankadeh_mann 

 

⃤✏️ #۶۶  

 

 

 

با ایستادن ماشین چشم هام رو باز کردم، نگاهم به دیاکو  

 افتاد که با خیرگی و بی پروایی نگاهم می کرد. 

 

 

 خودم رو جمع و جور کردم و گفتم: خب د...دیگه من برم. 

ازم گرفت و به فرمون ماشین خیره شد. نگاهش رو   

بزودی از اینجا می ریم!  -  

 

 

 چشم هام درشت شد.
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 نکنه قصد کرده بود امروز من رو سکته بده؟!

یعنی چی که باید بریم؟  -  

بیخیالی زیر لب زمزمه کرد و گفت: هیچی حرفم رو حدی  

 نگیر. 

 

 

 سمت در چرخیدم که صدام زد... 

گشتم همانا و خوردن دماغم به  پوفی کشیدم و برگشتم اما، بر 

 صورت دیاکو همانا! 

 آخ بلندی گفتم و غریدم: دماغم رفت! 

 

 

اما با بوسه کوتاهی که به لبم خورد که خودم اومدم و با  

ابرو های باال رفته و چشم های درشت نگاهش کردم که  

لبخندی زد و گفت: دلم برای کنار هم خوابیدنمون تنگ میشه  

 دلبرک! 

وسید. و دماغم رو ب  
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مثل مجسمه بهش زل زدم که روبه روی صورتم چند تا  

 بشکن زد و گفت: اینجایی؟ 

 

با تقه ای که به شیشه خورد نگاه من و دیاکو چرخید و  

 نفس توی سینم حبس شد! 

 

 

مامان با صورت پر از بهت و حرص به ما نگاه می کرد،  

سوراخ های دماغش از شدت حرص گشاد شده بودن و  

ش رو ریز کرده بود و توی اون چادر گل گلی و فیس  چشما

 اصبانیش زیادی ترسناک شده بود! 

 

 

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و با فکر اینکه مامان  

اده باشه، سکته ناقصی  صحنه های چند دقیقه پیش رو د 

 کردم! 
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🔗 @romankadeh_mann 

 

   ۶۷# ♂🧛 ⃟ ♀🧛    

#ناجی_خیال      

 

 

مامان دوباره با صورت خشمگین، به شیشه کوبید و ایندفعه  

 با صدای نسبتا بلندی گفت:  

بیا پایین ببینم، گوش های من درازه یا مخملی؟! که برادر   -

آره؟  دوستت تصادف کرده   

 

نترس خودم حلش می کنم!  -  

با صدای دیاکو نگاهم رو از شیشه ماشین گرفتم و در رو  

 باز کردم... 
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به محض اینکه پیاده شدم، مامان روبه روم قرار گرفت و  

 دوباره با لحن اصبانی و شماتت گر گفت:

اللمونی نگیر برای من! تورو با چنگ و دندون بزرگ   -

دوست پسر و عشق حال از تو بعید بود  کردم که بری دنبال 

خواستی...پسرم! می   

 

دیاکو که انگار اصال از لحن حرف زدن مامان راضی نبود،  

 سریع پرید وسط حرفش ... 

 

من قصد بدی نداشتم! ایشون رو اتفاقی توی بیمارستان   -

دیدم و خواستم شماره شما رو بده تا خواهرم باهاتون  

 صحبت کنه!

همیشه چشم هاش رو ریز کرد و مثل  مامان طبق معمول 

 کارآگاه گجت به دیاکو زل زد. 

 

که قصد خواستگاری داری؟ خیل خب فردا با خانواده   -

 تشریف بیارید. 

 دیاکو لبخند پر غروری زد و گفت:
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چشم، پس تا فردا...  -  

 

مامان که انگار انتظار داشت دیاکو این حرف رو برای جمع  

صورت درهم به من نگاه کرد و  کردن دعوا زده باشه با 

 خمشگین غرید:

برو باال من با ایشون حرف دارم .  -  

 

 

با تعجب به هر دوتاشون نگاه کردم، دیاکو به کاپوت ماشین  

یه داده بود و نگاهش رو به زمین دوخته بود، مامان هم  تک

 دست به کمر منتظر بود، من از دستورش اطاعت کنم... 

 

 

برو باال گفتم. آرزو! کجا سیر می کنی  -  

با تشری که مامان زد نگاه ماتم زده ام رو از دیاکو گرفتم و  

 سمت ساختمان رفتم... 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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___________∞________________ 

 

   ۶۸# ♂🧛 ⃟ ♀🧛   

#ناجی_خیال      

 

 

در قهوه ای خونه منتظر شدم تا بلکه در باز  روبه روی 

 بشه.

 

باالخره بعد از ده دقیقه در باز شد و چهره آیسان درحالی   

آهنگ از همون    که تو یه گوشش هدفون بود و صدای بلند

شد، جلوی در  هدفون آویزون شده از گردنش شنیده می

 ظاهر شد... 

 

 

فت، با  پوف کالفه ای کشیدم که آیسان از جلوی در کنار ر

 فکری که به سرم زد خودم رو نزدیک آیسان کردم. 

خواهر گلم چطوره؟!  -  
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خوبم آرزو، مامان کو؟  -  

االن میاد، میگم اون دختره بود که عصری اومد اینجا؟  -  

کدوم دختره من کالس بودم؟  -  

ایناش مهم نیست اگر مامان درموردش ازت چیزی پرسید،   -

شناسم!فقط میگی دوست آرزو من نمی    

کنی برام؟! باشه تو بجاش چیکار می  -  

خوای؟ زهرمار خیر سرم خواهرتم، باج می -  

اینترنتم تموم شده، مجبورم!  -  

 

 

ضربه ای به ما تحتش زدم و گفتم: گشنه اینترنت، برات  

فرستم. شارژ می  

 و با چشم نازک کردن سمت اتاقم رفتم... 

 

دادم اینطور  نگاهی به ساعت کردم، واقعا به مامان حق می 

 اصبانی و پرخاشگر باشه ساعت یازده شب بود!
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لباسم رو در آوردم، تاپ و شلوارک سفیدم رو پوشیدم  و  

 خودم رو روی تخت پرت کردم... 

سعی کردم برای فرار از سوال جواب های مامان زود تر  

 بخوابم.

کم کم چشم هام گرم شد و خسته از کشمکش های امروزم،  

 خوابیدم... 

 

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

 

   ۶۹# ♂🧛 ⃟ ♀🧛  

   #ناجی_خیال
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با چشم های گرد خیره به آیفون بودم، با ضربه ای که  

 مامان به شونه ام زد تقریبا از جا پریدم و عقب برگشتم. 

خواستگار ندیدی؟  -  

آ...آخه...من...  -  

جنبه بازی در نیار پسره دمش رو بزاره رو  بسه دیگه بی  -

 کولش فرار کنه! 

 

 

و جلوی چشم های من دکمه اف اف رو باز کرد. باورم  

شد به همین راحتی دیاکو  نمی  

 خواستگاری من اومده باشه! 

 

 

 من دوستش داشتم؟! 

که دیدمش، باید چیکار   معلومه که نه من کال دو ماهم نیست

 کنم اگر بالیی سر خانوادم بیاد چی؟
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با شنیدن زنگ در با استرس لبم رو گاز گرفتم و نگاهم رو  

به مامان دوختم که نگاه چپ چپش از روی من برداشته  

.شدنمی  

 

 

 در که باز شد، اول از همه دلربا، با مانتو شلوار  

معلوم شد،  مجلسی و خوش دوخت و روسری آبرنگی گلدار 

اما، از پشت  محترمانه و با کمی خجالت با مادرم سالم کرد 

سرش، دیاکو با کت خوش دوخت خاکستری و شلوار مشکی  

پیدا شد، نفس عمیقی کشیدم و خانومانه با دلربا و دیاکو  

 سالم و احوالپرسی کردم. 

 

 

اما، نگاه های گرم و پیروزمندانه دیاکو از جلوی دیدم کنار  

رفت.نمی  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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___________∞________________ 

 

   ۷۰# ♂🧛 ⃟ ♀🧛  

 #ناجی_خیال 

 

 

 

های پذیرایی رفتم و رو مبل تک  به همراه مامان، سمت مبل 

 نفره نشستم.

 دیاکو و دلربا هم روی مبل سه نفره جاگیر شدن. 

 

چقدر توی اون کت خاکستری، اندام باشگاهی و شیش تیکه 

کشید!اش رو به رخ می  

 نفس عمیقی کشیدم و این فکر هارو از خودم دور کردم.  

 

خارج کم کم صحبت ها از فاز احوال پرسی و خوش و بش 

 شد و دلربا با صاف کردن گلوش شروع به صحبت کرد. 
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خب خانم صالحی، با اجازه شما بریم سر اصل مطلب،   -

راستش من اهل صحبت های قلنبه و سلمبه نیستم، آرزو  

شناسن حاال اگر شما اجازه  جان از چند سال پیش بنده رو می

 بدید برن حرف بزنن. 

م چرا با پدر و مادر  تونم بپرسحرف شما متین اما، می -  

 تشریف نیاوردید؟  

 

 

اول از همه قربون صدقه مامان رفتم که این سوال کلیدی رو  

 پرسید و بعد سر تا پا گوش شدم... 

پدر و مادرم طی یک تصادف عمرشون رو دادن به شما و   -

 در قید حیات نیستند! 

 

 

چشم هام رو ریز کردم، آثاری از دروغ گویی توی صورت  

دا نبود و این یعنی واقعا دیاکو پدر و مادرش رو  هیچکدوم پی

از دست داده و ارث پدرش باعث شده اینقدر پولدار و اتو  
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گی آرزو! اون کلی قدرت داره از کجا  کشیده باشه. چی می 

 معلوم این همه پول رو از چه راهی بدست اورده؟!... 

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۷۱# ♂🧛 ⃟ ♀🧛  

 #ناجی_خیال 

 

 

با حس کردن انگشت مامان توی پهلوم با درد چرخیدم و  

 نگاه منتظر دلربا و دیاکو رو دیدم... 

دخترم حواست کجاست؟ آقای سرمست رو تا اتاق   -

 راهنمایی کن. 

بعد هم نگاه خفن مادرانه اش رو حواله صورتم کرد و من  

 فهمیدم باز هم ضایع بازی در آوردم! 
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د!؟ آخ خدا چه گیری  واقعا دیاکو عاشق چیه من شده بو

 افتاده بودیم! 

از جا بلند شدم و به همراه آقای سرمست یا همون دیاکو  

 خودمون سمت اتاق رفتم. 

به محض اینکه وارد اتاق شدم نفس عمیقم رو آزاد کردم و  

 گوشه تخت نشستم.

 

 دیاکو هم روی صندلی میز مطالعه نشست. 

غالمی  خوای احیانا من رو به خب شاهزاده خانم، نمی  -

 قبول کنی؟! 

 

انگار حرف اون آتیش بود و من یک بمب که به سرعت با   

این حرفش مثل انبار باروت منفجر شدم و تمام نگفته ها رو  

 به زبون آوردم... 

غالمی چی؟ کشک چی؟ خوبه تو مثل قارچ سر راه من   -

خوای باید ازدواج  سبز شدی یهو گفتی اگر خانوادت رو می

داری درست، ولی من دو ماه نیست که   کنی! بابا تو دوستم

شناسم! آقا یکم درکم کنید! من... نمی خوام...  تو رو می

 ازدواج... کنم! 
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کرد و من هم طلبکارانه منتظر  دیاکو بهت زده نگاهم می 

موندم و برای  داد ساکت نمی جواب بودم، اگر جوابم رو نمی 

کردم و زیر همه چیز  اولین بار توی زندگیم ریسک می

زدم! با این که می دونستم عواقب زیاد دل نشینی نخواهم  می

 داشت.

 

باشه قبول دارم همه چیز یهویی شد، ولی باور کن منم   -

 اون قدر وقت ندارم. 

پس من این جا چی هستم؟!  -  

تو دلبر منی...  -  

ابروهام رو باال دادم و به آینه ی پشت سرش که تصویرم در  

 اون معلوم بود اشاره کردم. 

یه نگاه به این بکن!  -  

با تعجب اول به من نگاه کرد و به عقب برگشت و به آینه ی  

 پشت سرش نگاه کرد. بعد با تعجب برگشت و به من گفت:

خب؟ -  

طلبکار به تاج تخت تکیه دادم و دست به سینه پا روی پا  

 گذاشتم. 
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به نظرت من شبیه خرم؟!  -  

راست با حیرت به من نگاه کرد و سرش آروم به چپ و  

 تکون داد. 

پس لطفا سعی نکن خرم کنی!  -  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۷۲# ♂🧛 ⃟ ♀🧛   

#ناجی_خیال      

 

 

با طوالنی شدن دیاکو سرم رو برگردوندم که دیدم صورتش  

کنه داد نکشه! کامال اصبانی و داره خودش رو کنترل می   
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کنم لعنتی؟ من فقط برای تو غرورم و اخالق  من خرت می  -

!  گی خر کردنزارم کنار، اونوقت به این می سگیم رو می 

کنی. برای خودم متاسفم که اینجوری درموردم فکر می   

 

خب آخه...  -  

شکنم، من دوست دارم!  بسه! برای بار آخر غرورم رو می -

تو هم اگر دوستم نداری مادرت خواهرت که برات مهمن،  

 جون اون ها توی خطره، حاال آزادی تصمیم بگیری! 

 

آرزو   گماز روی صندلی بلند شد و سمت در رفت. تبریک می 

 قشنگ گند زدی به همه چی. خاک بر سرت! 

 

پشت سرش بیرون رفتم، با صدای مامان نگاهم رو از زمین  

 گرفتم. 

خب دخترم، نتیجه؟  -  

 

گفتم؟ مرگ یکبار شیون هم یکبار باال تر از  چی باید می 

 سیاهی که رنگی نیست؟ هست؟! 
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خب من...من نظرم مثبت.  -  

 

 

هام زدم، احساس  و تمام تیر خالصی رو به همه آرزو

تونم جلوی  کردم توی تونل وحشت گیر افتادم و حتی نمی می

پاهام رو ببینم اما، مجبور بودم کورکورانه تا ته این تونل  

 رو برم، بلکه همه چیز شد مثل خوشبختی آخر رمان ها... 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۷۳# ♂🧛 ⃟ ♀🧛    

#ناجی_خیال      

 

 

مامان ذوق زده و خوشحال از تصمیم ناگهانی و احمقانه من  

کل کشید و گفت: مبارکه! بفرمایید دهنتون و شیرین کنید و  

 با لبخند کش اومده، مشغول صحبت با دلربا شد. 
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اتم زده روی مبل نشستم، این چه غلطی بود که  اما، من م 

 من کردم؟! 

 

کردم باید با یک نفر صحبت کنم اما، کی؟ برای  احساس می

کردم فقط به روم  هر کس این مزخرفات رو تعریف می

خندید!می  

 

اونقدر فکر کردم که سرم درد گرفت و نفس تنگه سراغم  

راه به راه  اومد، دیاکو از چیه من خوشش اومد؟ منی که  

تونم تند راه برم! دم و بخاطر ریه هام حتی نمیسوتی می  

 

 

افسرده و دپرس از این همه استرس و افکار منفی چشم هام  

کشیدم اما، وقتی صدای خداحافظی   و بستم و نفس عمیقی

 دلربا رو شنیدم، گیج و ویج از جام بلند شدم... 
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رسید،  بعد از خداحافظی سرسری از دلربا نوبت دیاکو  

دونم به چه بهونه ای دستم رو گرفت اما به محض  نمی

 اینکه دستم رو گرفت قیافه اش درهم شد و لب زد. 

اینقدر من و خودت رو اذیت نکن! شب میام پیشت.  -  

 

با چشم های گرد نگاهش کردم، به اندازه کافی مامان بخاطر  

کله خر بازی هام ازم دلخور بود، همینم مونده که مارو روی  

خت ببینه!ت  
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پوف کالفه ای کشیدم، نزدیک ماهیانه ام بود و بشدت کالفه  

 بودم.

زد و من  مامان انگار سردرگمی من و فهمیده بود حرفی نمی

 واقعا ازش ممنون بودم! 

 

تشکر سرسری از مامان از روی میز بلند شدم، آیسان  با 

خونه دوستش نازنین رفته بود و خونه عجیب سوت و کور 

 شده بود.

 

سمت دستشویی رفتم بعد از انجام دادن تدابیر  امنیتی روی  

 تخت دراز کش شدم. 

 

 اما، هر چی فکر جور واجور بود بهم حمله ور شد... 

 

 

نشون شده دیاکو هستم چرا   دیاکو واقعا عاشقم بود؟ اگر من

تونم بعد از ازدواج با دیاکو فکر  من عاشقش نشدم؟ منم می

 هرکسی رو بخوانم، یا اینقدر قدرتمند باشم؟ 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  233 

 

غرق در سواالت و افکار عجیب و غریبی بودم که دستی  

 روی شونه ام نشست!

 

با وحشت به عقب چرخیدم اما، دلم تیر وحشتناکی کشید که  

 از دردش خم شدم. 

 

 

 دیاکو با نگرانی زمزمه کرد. 

چیشده؟ خوبی؟ چرا رنگت سفید شده؟ من که گفتم شب  -

 میام. 

ای بابا یه لحظه وایسا منم بهت برسم، تو اینجا چیکار   -

کنی؟!می  

موقع رفتن، دیدم داری به چیزای چرت و پرت فکر   -

کنی، خواستم ذهنت رو آروم کنم. می  
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#ناجی_خیال      

 

 

پوزخندی زدم و نگاهم و ازش گرفتم. اما، یک دفعه احساس 

 کردم تخت خیس شده!

 

 

به شانس گل گلیم لعنت فرستادم و با وحشت نیم نگاهی به  

ابرو های باال رفته دیاکو با  پایین پاهام انداختم ولی، با دیدن  

خجالت، لب گزیدم ولی، مطمعن بودم اون اتفاقی که نباید،  

 افتاده! 

 

با دیدن دیاکو که سمت من اومد ناخودآگاه پتو رو تا گردنم  

؟!باال کشیدم و گفتم: کجا   

 سرش رو تکون داد و گفت: بغل شما! 

 و به جمله مسخره خودش خندید... 
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سریعا واکنش نشون دادم. خواست جلو تر بیاد که   

خب...خب برو اونور بشین اصال. -  

شه ها!؟ اومدم پیش تو میگی برو اونور  یچیزیت می -

 بشین؟ 

بدون توجه به من جلو اومد و قصد نشستن کرد که سریع با  

 دست زدم پشتش و تهاجمی غریدم. 

گم نشین، تخت جای شخصیه! مگه نمی  -  

اد و فهمیدم به پشتش  اما، بعد از چند ثانیه مغزم ارور د

 ضربه زدم! 

 

 

سنسور های خجالتم فعال شد و نگاهم رو سریعا، به کمد  

دیواری دوختم ولی، اون با نیش باز و اخم ظریف بهم خیره  

 شد و ناگهان جلو اومد... 
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سنسور های خجالتم فعال شد و نگاهم رو سریعا، به کمد  

دیواری دوختم ولی، اون با نیش باز و اخم ظریف بهم خیره  

شد و ناگهان جلو اومد و در کمال تعجب دستش رو روی  

 پیشونیم گذاشت!

 

 

اما چند ثانیه بعد لبخند ملیحی روی لب هاش نشست، خم شد  

 و پیشونیم و بوسید...

نباید از من خجالت بکشی جوجه !  -  

خب برای چی باید خجالت بکشم؟ مگه چیشده؟ -  

 

 در کمال بی ادبی لب زد. 
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کنم تخت رو نقاشی کردی! هیچی فقط احساس می -  

 

گونه هام داغ شد و سرم رو پایین انداختم، بیشعور فکرم رو  

 خواند! منم که طبق معمول سیم پیچ هام قاطی بود، نفهمیدم. 

 

 

ی بدی! فکر آدم یه چیز شخصیه.خیل -  

نه برای من!  -  

خیل خب بسه، حاال بگو چیکارم داشتی که ساعت دو شب  -

 اومدی ور دل من نشستی! انگار... 

باشه ترورم کردی! اومدم جواب سوال هات رو بدم.  -  

 

 یعنی واقعا افکار من اینقدر برای دیاکو مهم بود؟!

خب بپرس...  -  
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دیاکو! قرار نیست شناسنامه ات رو بهم نشون بدی، فقط   -

خوام بدون کی هستی؟ چه قدرت هایی داری؟ کال از جون  می

خوای؟من چی می  

 

 خودش و روی تخت جابه جا کرد و بهم نزدیک تر شد. 

 

 

من نه جنم نه خون آشام نه هیچ چیز دیگه ای! ما یسری   -

انسان هستیم که قدرت های مختلفی داریم، یکیش همینه که  

ما هم   تونم با لمس کردن فکرت رو بخوانم، همین! می

 امپراتوری خودمون رو داریم. 

 

 

خواید؟!خب از من چی می -  
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دلربا بهت گفت!  -  

خوام تو بگی. می -  

 

ه مکث و دو دلی لب زد. بعد از چند ثانی  

تو نشون شده من هستی! فکر کنم تا االن فهمیده باشی،   -

 سرنوشت ما اینه. 

 

ساختن؟ پس چرا همه چیز  مگه سرنوشت رو آدم ها نمی 

 اینقدر اجباری بود؟  

 

 

تونستم  مغزم پر از فکر های جور وا جور بود که نمی 

  بینشون قضاوت کنم، غرق افکارم بودم که سنگینی نگاه

 عجیب رنگ دیاکو رو حس کردم.

 

 

چشم هاش همیشه بین آبی و سبز در نبرد بودن و ترکیب  

کرد! فوق العاده سبز آبی من و توی چشم هاش غرق می   
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رم، اما، تو به همه چیز فکر کن به من، به آینده  من می  -

 ای که قرار شیرینش کنیم! 
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بعد از رفتن دیاکو تا صبح به اتفاقات اخیر فکر کردم و از  

 خودم پرسیدم، چیشد که این  

 اتفاقات افتادن؟! 

 

با روشن شدن هوا، از فکر کردن دست کشیدم، از تخت بلند  

 شدم.  
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مالفه کثیف رو توی دستشویی گذاشتم، بعد از اینکه لباسم  

روی تخت دراز کشیدم و اینبار چشم هام  رو عوض کردم، 

 سریعا گرم خواب شدن... 

 

 

دونم ساعت چند بود که چشم هام و کم کم باز کردم،  نمی

 نگاهم و به ساعت دیواری دوختم، ساعت دو ظهر بود. 

 

 

امروز از اون روز های طاقت فرسا ابری بود هیچ جوره   

اومدم. باهاش کنار نمی  

 

 

نکرد؟! پس چرا مامان صدام   

اومد از تخت پایین اومدم بعد از  از بیرون سر و صدا می

شونه زدن موهام خواستم اولین قدم رو به سمت بیرون  
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بردارم که دست کسی روی صورتم قرار گرفت و صدای  

 نگران دیاکو توی گوشم پیچید... 

فقط جیغ نزن و ساکت باش! -  
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اومد.  با وحشت تقال کردم، صدای شکستن از بیرون می 

تونم نفس دیاکو با من چیکار داشت این وقت ظهر؟ چرا نمی 

 راحت بکشم؟
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کشید و درد نشونه ای که بخاطر نسبتم با  شقیقه ام تیر می

شد.بیشتر و بیشتر می دیاکو روی گردنم حک شده بود،   

 

 

اوردم، دیاکو  چشم هام گشاد شده بود و داشتم نفس کم می 

دستش رو از روی دهنم برداشت و سریعا از اتاق بیرون  

 رفت... 

 

 

وحشت زده به در خیره شدم و خواستم بیرون برم اما، در  

 قفل بود! 

افتادم شقیقه  با مشت به در کوبیدم هر از گاهی به سرفه می 

کشید.تیر می ام مدام   

 

 

چند دقیقه بعد، در باز شد و چهره نگران دیاکو بین در پیدا  

بارید! شد اما، آشفتگی از سر و صورتش می  
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کردم تا حاال دیاکو  ضربان قلبم رو کنار گوشم احساس می

خونسرد رو اینقدر آشفته ندیدم، سرم رو توی بغلش کشید و  

بوسید!مدام روی موهام رو می   

و چی... چیشده؟د... دیاک -  

اشتباه کردم، لعنت به من که نجنبیدم...  -  

 

 

 

کنه، مگه چه اتفاقی افتاده بود؟!  فهمیدم چی بلغور مینمی  

چیشده خب؟ اون صداها چی بود؟ مامانم کجاست؟ -  
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دوباره من و توی بغلش کشید اما، اینبار تقال کردم از بغلش  

 بیرون بیام... 

ولم کن، مامانم کجاست؟ -  

 

سرم رو از بغلش بیرون کشیدم و به جنگل آشفته نگاهش  

شدم... خیره   

زد؟ چه بالیی سرش اومده که اینقدر  لعنتی چرا حرف نمی

 نگران؟!

تورو جان من بگو چیشده! -  

 

 

بعد از چند ثانیه مکث با لحن غمگینی گفت: دیر رسیدم!  

دشمنم رو دست کم گرفتم! باید هر چه سریع تر ازدواج  

 کنیم! 

گی چیشده؟ مامان کجاست؟چرا چرت می  -  
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رو یخ زد! زمزمه زیر لبیش تنم   

مامانی وجود نداره...  -  

طاقتم تموم شد و با مشت به سینه اش کوبیدم.    

مامانم کجاست؟ حرف بزن...  -  

آروم باش، آروم !  -  

رم! چرا بهم... کنم می اگه نگی ول می  -  

لعنتی مامانت رو کشتن!  -  

 

 

تونست اتفاقات رو کنار هم بچینه و  زمان ایستاد! مغزم نمی 

 پردازش کنه! 

ن حجم از بهت در توان من نبود!ای   

 چرا اینقدر یهویی همه چیز اتفاق افتاد؟! 

 حتما من و دست انداختن، جالبه! 

 

من االن واقعا حوصله شوخی ندارم، این بحث مزخرف رو   -

 تموم کن! 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  247 
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دوباره سرم رو توی بغلش کشید اما من مثل ربات برنامه  

ریزی شده، با هر دم و بازدم فقط عطر خوش بوی دیاکو رو  

کشیدم. نفس می  

 

 

فهمیدن من جنبه شوخی ندارم! این حرف ها برای  کاش می 

دادم مثل کابوس من که پدرم رو با تلخی و وحشت از دست 

 سه صبح بود. 
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شم و مامان مثل همیشه از پارچ  پس چرا از خواب بلند نمی 

کنه بلکه از خواب بلند  آب کنار تخت من و خیس آب نمی

 شم؟!

عزیزم، عزیزم آروم باش خودت رو آزار نده، تو االن   -

 تکیه گاه خواهرت هستی!

 

دکمه  خواست، کاش مغز آدم هم من االن دلم کمی مردن می 

 روشن، خاموش داشت!

شوخی بدیه! -  

لعنت به من.  -  

 

زدن،  زمزمه های دیاکو مثل ناقوس توی سرم زنگ می 

کوبید و با خنده  انگار کسی با کفش پاشنه بلند توی مغزم می 

کرد؛ مامانت کو؟تکرار می  
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کم کم چشم هام تار شد، صدای سوت قطار توی گوشم اکو  

ترسناک، من رو دعوت به خواب  شد و مثل الالیی می

کرد، صدای آرزو گفتن دیاکو آخرین آوایی بود که گوشم  می

 شنید اما بعدش خاموشی مطلق پیروز میدان شد... 
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×××××××  

 

با نوری که توی چشم هام افتاد، بای پلک هام رو باز کردم،  

 باریکه نور از پنجره روی پوستم افتاده بود. 
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با شنیدن صدای حرف زدن دیاکو و صدای مردونه ای چشم  

 هام رو روی هم گذاشتم و تمام جونم گوش شد... 

 

ش چطوره؟ حال -  

خوای چیکار  بخاطر شوک قندش افت شدید کرده بود، می  -

 کنی؟

باید هر چه سریع تر از اینجا بریم، من قدرتم محدود شده،   -

 اونا به قصد کشتن آرزو اومده بودن!

پس چرا مادرش کشته شد؟! -  

 

 

 بعد از چند ثانیه مکث صدای دیاکو اومد... 

ونم چطوری اما،  دمادرش از قدرت من خبر داشته! نمی -

 خبر داشته. 

از کجا مطمعنی؟ -  

آدمای زهیر به قصد کشتن آرزو اومده بودن اما، مادرش   -

خواد همه چیز رو  جلوشون رو گرفته، این وسط ینفر می 

 خراب کنه! 
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آروم باش -  

دیگه الزم نیست! من مطمعنم دلربا دیروز توی شام من   -

احساس   قرص خواب قوی ریخته بود در حدی که خطر رو

 نکنم اما، چرا؟

 

با غم چشم هام و فشار دادم دیگه الزم به پنهان کردن  

 بیداری من نبود!

 چه آدم هایی دور و ور من بودن!

شد؟!مادر من چرا باید از قدرت دیاکو با خبر می   

 

کردم مغزم انباری پر از باروت شده منتظر تلنگر  احساس می

ر کردن! بودم برای انفجار؛ برای سوختن و خاکست  
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صدای بسته شدن در که اومد قطره های اشکم راه آزادی رو  

 پیدا کردن و مشتاقانه از حصار چشم هام فرار کردن. 

 

 

وقتی توی آغوش گرمی فرو رفتم فهمیدم، تنها کسی که  

کرد. ک کرده همون مردیه که با دیاکو صحبت میاتاق رو تر  

 هق هق گریه ام آزاد شد و بوسه دیاکو روی سرم نشست...

 

 

دم این روز هارو  ریم، قول می آروم باش آروم، از اینجا می  -

 از ذهنت پاک کنم. 

شه از قدرتت  ... می خواد... می من دلم... دلم مامانم و می -

کنم. استفاده کنی، التماس می   

تونستم از صمیم قلبم این  تونم اگر میعزیزم، عزیزم نمی  -

کردم، قدرت من در این دنیا محدود. کارو می  
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دونم چقدر مشغول اشک ریختن بودم، یک ساعت...  نمی

دوساعت ولی هر چقدر بود همه جونم رو با خودش برد  

 چون؛ دیگه توانی برای حرف زدن نداشتم. 

 

 

غوشش نگه داشته بود، دیاکو صبورانه سرم رو توی آ

مسبب تمام وحشت هام در حال حاضر تنها پناهم بود برای؛  

فرار از شر بی رحم ترین هایی که به مادر عزیزم حتی رحم  

 نکردن! 
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وقتی صدای خشمگین دیاکو رو شنیدم فهمیدم طبق معمول 

 فکرم رو خوانده... 

مطمعن باش به زودی انتقام همه اتفاقات بی رحمانه   -

گیرم... زندگیتو می   

 

 

آوری آیسان قبل از اینکه حرف  نفس عمیقی کشیدم با یاد 

بزنم باز هم دیاکو در جواب افکار سردرگمم به حرف  

 اومد... 

جاش امنه، نگران نباش پیش حوریاست . -  

 

 

سوالی نگاهش کردم که گفت: خواهر دوستم که االن باهاش  

 حرف زدم و تو گوش کردی، آرمین.

دونم چی بهت بگم، از خودت به خودت پناه اوردم،  نمی -

کنم مراقب خواهرم... اهش میخو  

آرزو!  -  
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با شنیدن صدای اخطاری و دلخورش چشم هام و روی هم  

 گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم... 

خواستم اتفاقی برای مادرت بیوفته!من نمی  -  

 

 دوباره به هق هق افتادم و نالیدم.

دونم شناسم دیگه نمی دونم، دیگه هیچ کس رو نمینمی -

کردم این  اید اگر زود تر باهات ازدواج می باید چیکار کنم، ش

افتاد... اتفاق نمی   

 

 

نفس کم آوردم و به سرفه افتادم دوباره دچار نفس تنگه  

 شدم...  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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نفس کم آوردم و به سرفه افتادم دوباره دچار نفس تنگه  

 شدم، دیاکو سریعا اسپری رو پیدا کرد و به دهنم رسوند. 

 

 

یزره که حالم بهتر شد صدای نگران و پرصالبت دیاکو بلند  

... شد  

ریم محضر! باید استراحت کنی، عصری می  -  

 

 

با شنیدن اسم محضر از دهن دیاکو دهنم به اعتراض باز   

 شد و با اشک نالیدم. 

خوای ازدواج کنیم؟! مامان من... تو این وضعیت می  -  
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خوای  آرزو، آرزو بفهم قدرت من تو این دنیا محدوده! می -

 بالی دیگه ای سرت بیاد؟ 

 

 

، من این اتفاقات رو توی کابوس هام ندیده  دست خودم نبود

 بودم چه برسه به واقعیت!

کرد  غم جانگیر نبودن مادرم روی قلبم به شدت سنگینی می

 و انگار سنگ بزرگی به گلوم چسبیده بود.

 

 

قرار بود با نبود مامانم چیکار کنم، آیسان حتما من و مقصر  

دونه!مرگ مادرش می  

خوان و روی صورتم که می با حس کردن انگشت های دیاک

 اشک هام رو پاک کنن، بهش خیره شدم. 
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اگر این اتفاقات سرنوشت یا هر چیز دیگه ای بودن من و  

سازیم  نابود کردن! مگه نگفتن سرنوشت رو خودمون می

 پس چرا من توی زندگیم هیچ نقشی ندارم؟! 
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صه نقش  کردم توی این قنفس عمیقی کشیدم، احساس می 

رسید!اش نمیمن همون کالغی بود که هیچ وقت به خونه  

 

با غم دوباره روی تخت دراز کشیدم و چشم هام رو روی هم  

گذاشتم، شاید با خوابیدن برای؛ چند ساعت نبود مادرم رو  

کردم. فراموش می  
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دیاکو مدام مو هام رو نوازش می کرد و سکوتش چقدر بجا  

ه بریده بودم. و به موقع بود، برای منی ک   

 

مثل جنین توی خودم جمع شدم و سرم رو روی متکا  

خواست فقط گریه گذاشتم، قلبم سنگین شده بود و دلم می 

 کنم! 

 کم کم چشم هام گرم شد و با گریه به خواب رفتم... 

 

×××××× 

 

اونقدر دویده بودم که به نفس نفس افتاده بودم. صدای گریه  

با شنیدن دوباره صدای   اومد همه جارو مه گرفته بود.می

کردم  جیغ، جلوتر رفتم از شدت استرس قلبم رو احساس نمی

نگاهم به چاه افتاد یه زن خیلی الغر توی خودش جمع شده  

کرد... بود و ناله می  

با صدای لرزون صداش زدم اما، وقتی سرم رو بلند کردم  

 صورت مادرم رو غرق خون دیدم. 
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 قلبم نزد! 

گفت: فرار کن، فرار کن! زد و می اون زن مدام فریاد می  

کردم... چرخیدم و گریه می دور خودم می   

 

××××××××× 

 

زد.  با وحشت از خواب بلند شدم قلبم روی هزار می  

بهت زده به صورت نگران دیاکو نگاه کردم و انگار که از  

 شوک بیرون اومده باشم، به گریه افتادم... 

... کنم. گفت فرار ک دیا... دیاکو ما... مامانم گ...   -  

آروم باش، آروم باش عزیزم.  -  
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در حال حل شدن  بعد از چند ثانیه خودم رو توی بغل دیاکو، 

 دیدم... 

شه، حاال  بوسه ای به سرم زد و گفت: همه چیز درست می

 هم آماده شو که بریم محضر جوجه من. 

ا... االن.  -  

 

 

با بیرون رفتن دیاکو از توی اتاق نفسم رو عمیقا بیرون  

حوصله از روی تخت بلند شدم و سمت حموم  فرستادم، بی 

ی که دیده بودم بدنم  رفتم، سرگیجه داشتم اما، بخاطر خواب

 خیس عرق شده بود. 

 

 

کرد، با  سمت حموم رفتم، دیاکو داشت با گوشیش صحبت می

دیدن من سمت تراس رفت. با شک به مسیر رفتنش نگاه  

 کردم، توی این شرایط به چشمم هم اعتماد نداشتم! 
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دوش رو سر دمای ولرم تنظیم کردم، قطره های آب خستگی  

با یاد آوری خاطراتم گریه رو از سر  کرد زیادم رو کمتر می

 گرفتم. 

 

 

شدم، دیگه مامانم  شد تا دوساعت دیگه عروس میباورم نمی 

نبود که بهم دلگرمی بده، دلم برای غر زدن هاش، برای  

 بوی خوبش، تنگ  شده بود.

 

 

بعد از یک ربع که موهام رو کف زدم و به اندازه کافی گریه  

چیدم دورم و از حموم  کردم شیر آب رو بستم و حوله پی 

 بیرون اومدم . 
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در کمدم رو باز کردم امیدوارم دیاکو ازم انتظار پوشیدن  

 لباس سفید نداشته باشه! 

مانتو مشکی و مجلسیم رو به همراه روسری ست و 

اوردم، هراز گاهی با یاد آوری حرف های  همرنگش بیرون 

ز  مامانم قطره اشکی که اختیارش از دستم خارج شده بود ا 

شد.چشم هام روان می   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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صورتم رو با  صورتم رو با دستمال مرطوب تمیز کردم و 

رژگونه و ریمل کمی زینت دادم مثل احمق ها زیر لب  

خوام کردم که می گفتم ببخشید مامان، احساس گناه می می

 بالفاصله بعد از از دست دادنش ازدواج کنم! 
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بعد از اینکه کمرنگ ترین آرایش رو صورتم پیاده کردم، از  

شی اتاق بیرون رفتم، دیاکو روی مبل نشسته بود و با گو

کرد. گرون قیمت اپلش، چیزی تایپ می  

 

 برای متوجه کردنش سرفه ای کردم که سرش رو بلند کرد. 

نگاه شیفته اش رو روی صورتم چرخوند، معضب لبم رو  

گاز گرفتم که از جا بلند شد و گفت: چقدر ماه شدی، کمر به  

 قتل من بستی؟ 

 

 

با لپ های قرمز سمت در حرکت کردم که بازو هام اسیر  

ت دیاکو شد...  دس  

... خب بریم دیگه... مثل منگل ها نگاهش کردم و گفتم: خ   

 

اما، با بوسه ای که دیاکو محتاطانه روی لبم نشوند چشم  

هام رو گرد کردم و سرم رو توی یخه ام فرو بردم، دیاکو هم  
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دستش رو دور شونه هام حلقه کرد و بدون حرف من و  

 سمت در برد... 

 

×××××××× 

 

ن ماشین روبه روی محضر دست از فکر کردن  با ایستاد

 درباره آینده و دیاکو برداشتم و گلوم  و صاف کردم... 
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با ایستادن ماشین روبه روی محضر دست از فکر کردن  

درباره آینده و دیاکو برداشتم و گلوم  و صاف کردم و  

 خواستم پیاده بشم که دستم اسیر دست های گرم دیاکو شد... 
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بدون حرف نگاهم رو به صورتش دوختم، اننگار اونم از  

و گوشه گیری من کالفه شده بود! سکوت  

کنه! تو ملکه  آرزو! از امروز به بعد همه چیز تغییر می  -

شی، قراره خیلی چیز هارو در کنار هم تجربه کنیم  من می

 بهم قول بده که تا آخرش هستی! 

 

 

با همه غصه و کالفگی ام، لبخند کم جونی زدم و به امید  

ضایت روی هم  بهتر شدن این زندگی، چشم هام رو با ر

 گذاشتم که دیاکو دستم رو فشار داد. 

 

 

با هم از پله ها باال رفتیم، محضر دفتر ساده ای بود با دکور  

کرد اما، با اشاره دیاکو  سفید که احساس خوبی بهم القا می

که خواست روی صندلی بشینم ضربان قلبم باال و باالتر  

 رفت!



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  267 

ترن هوایی   مثل دختری شده بودم که با وجود سن کم سوار

هوایی خطرناک شهربازی شده بود، با هر پیچ خم ترن 

ترسیدم!شدم و می مضطرب می  

 

 

دستم رو روی قلبم گذاشتم بلکه آروم بگیرم اما، وقتی دست 

هام اسیر دست دیاکو شد جریان باریکی از آرامش توی رگ  

ل مثل خوره به مغزم نیش زد که  هام جاری شد و این سوا

کنه چه نیازی به عقد و این کارا  ی میدیاکو که هر کار

 داره؟! 

 

 

دیاکو با رشوه ای که به محضر دار تقدیم کرد به راحتی اون  

و راضی به عقد بدون رضایت پدر و مادر کرد و کنار من  

روی صندلی جا گرفت، لحظه ای از تصور عکس دونفره  

من و دیاکو خنده ام گرفت ما کنار هم، مثل فیل و فنجون 

فکر کردن به اتفاقی که به احتمال زیاد امشب  بودیم با

افتاد نگاه نگرانم رو به ناخون های خورده شده ام  می

 دوختم... 
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با صدای عاقد که منتظر جواب بود از استرس ناخون هام و  

فرو کردم که دیاکو نگاه آرامش بخشی بهم کرد،  کف دستم 

 نفسم رو عمیق فوت کردم و با لرزش نامحسوس لب زدم. 

بله!  -  
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احساس کردم دیاکو نفس عمیقی کشید، بعد از اینکه دیاکو  

صندلی بلند شدم و سمت در رفتم.  هم جواب داد از روی   
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سرم پر از احساس خوب و بد بود، خوشحال از آرامشی که  

دیاکو قولش رو داده بود و غم عظیمی که بخاطر نبود مادرم  

کرد. روی دوشم سنگینی می  

 

از محضر بیرون اومدم، سکوت دیاکو کمی عجیب بود،  

سوار ماشین شدیم و باالخره دیاکو به حرف اومد: امشب  

 قرار از اینجا بریم. 

تعجب کردم نه از حرفش، بلکه از لحنی که سرماش از یخ  

 بیشتر بود!

 

سعی کردم بحث رو عوض کنم، شاید از تغییر دیاکو سردر  

 بیارم . 

یعنی من قرار ملکه تو بشم؟ -  

بزودی!  -  

 

با ترس نگاهش کردم، این همه تغیر از کجا نشأت  

گرفت؟!می  

گاه به نیمرخ جذابش پرسیدم. به خودم جرعت دادم و با ن  
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تو من و واقعا دوست داری؟  -  

 

 توی صورتم برگشت و در کمال ناباوری گفت: اصال! 

باورم نشد، یعنی همه دوست دارم ها برای چی بود، پس  

 اون مردی که جلو من خبری از غرورش نبود کجاست ؟! 

تو... تو که گفتی عاشقمی! -  

درتی. من فقط عاشق قدرتم! تو هم منبع ق -  

 

مثل دیوونه ها خندیدم، واقعا دیوونه شدم؟! همه حرف هاش  

بخاطر قدرت بود؟ من بازم احمق شدم؟ با ازدواج با من فقط  

طره اشک بعدی از بند  قدرتم نسیبش شد؟ بازم خندیدم و ق

 آزاد شد. 

 

آرزوی بدبخت باز هم گول خوردی! پس احساس نوپای من  

رودش رو به قلبم  شه؟ درست لحظه ای که اجازه وچی می

 صادر کردم همه چیز تبدیل به سیاهی شد؟!
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ال سرنوشتم  لبخند زدم و اشک ریختم، به حال خودم به ح

اینقدر این چند روز بهم شوک وارد شده بود که احساس  

کردم . پوچی می  

 

 

 دیدی آرزو؟ همه چیزت بخاطر یه قدرت مسخره پوچ شد!  

 

 

وای اونا فکر همه جارو کرده بودن. به راحتی آیسان رو  

 برای برگ برنده از من دور کردن.
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که   دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر گریه،

رحم دیاکو بلند شد.صدای متفاوت و بی   

 

 

کنه، به اندازه کافی  بهتره دهنتو ببندی چون سرم درد می  -

تا االن نازت و کشیدم ، اگر دختر خوبی باشی منم کاری  

 باهات ندارم، فعال! 

 

 

و بعد هم بخاطر بریدن صدای من دستش رو سمت ضبط برد  

ال راحت با  تونم با خیو روشنش کرد، چقدر خوب شد می

 آهنگ گریه کنم! 
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#ناجی_خیال      

 

 

 اي بـازیـگر! گـریـه نـكـن، مـا همه مون مـثل هـميم... 

 صبحها كه از خواب پا ميشيم نقاب به صورت ميزنيم... 

 

گرفت، دیاکو همون آدم پستی بود که خودش ) گریه ام شدت 

 رو پشت نقاب عاشقیش پنهون کرد! ( 

 

 یكي معلم ميـشه و یكي ميشه خونه بدوش

 یكي ترانهساز ميشه یكي ميشه غزل فروش... 

 كهنه نقاب زندگي تا شب رو صورتهاي ماست

 گریههاي پـشت نقاب مثل هميشه بي صداست... 

دفعه قـد بـكش از پشت نقاب...  هر كسي هستي یه   

 از رو نوشته حرف نـزن، رها شو از حيلهي خواب... 

 نـقش یـك دریـچـه رو رو مـيلـه قفس بكش…

 براي یك بار كه شده جاي خودت نفس بكش…
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 كاشكي ميشد تو زندگي، ما خودمون باشيم و بس…  

یـك نفستـنـها بـراي یـك نـگـاه، حـتي بـراي   

 تا كي به جاي خوِد ما نقاِب ما حرف بزنه؟

ج زدن نقشنمایش منه؟ر  تا كي سكـوتـو   

هر كسي هستي یه دفعه قـد بـكش از پشت نقاب…   

 از رو نوشته حرف نـزن، رها شو از حيلهي خواب…

 

کرد! اونم موقعی که تازه نفس  ) کاش این کار رو با من نمی 

ورتم خورده بود! ( عاشقی به ص  

 

 نـقش یـك دریـچـه رو رو مـيلـه قفس بكش…

 براي یك بار كه شده جاي خودت نفس بكش…

 ميخوام همين ترانه رو، رو صحنه فریاد بزنم…  

 نـقـابـمو پـاره كـنـم، جـاي خـودم داد بزنم… 
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انگار دیاکو هم فهمید که آهنگ وصف کصافت بودن  

دستش رو به فرمون کوبید و ضبط رو بست. منم  خودشه، 

 اونقدر گریه کردم که نفهمیدم کی چشم هام گرم خواب شد... 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۹۳# ♂🧛 ⃟ ♀🧛   

#ناجی_خیال      

 

 

 

      #دیاکو  

ا اعصاب داغون صدای ضبط رو خفه کردم، با هر نفس پر  ب

شد.کشید اعصابم خراب تر می نفرت و خشمی که آرزو می   
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خواهرم و مادرم دسیسه چیده بودن که خودشون آرزو رو  

 بکشن و همه چیز و به نفع برادر ناتنی من تموم کنن! 

 

 

دایان! کسی که همیشه دردسر بود و چیزی بجز بدبختی  

نداشت و من مجبور بودم جایگاه آرزو رو کمرنگ   برای من 

تر کنم، از زمانی که یادم میاد مادرم از من متنفر بود و  

کردم  کرد اما، فکر نمی همیشه سعی در کنار زدن من می

 دلربا هم به لیست خیانتکار هام اضافه بشه. 

 

چرا که؛ اونا سعی داشتن هرجور شده من و مجبور به  

جادوگرم کنن!ازدواج با دختر عمه   

 

 

دونستم با برگشتن به این  همه چیز قاطی شده بود، من می 

دنیا همه چیز ممکن بهم بخوره اما، حاضر شدم این ریسک 

 رو انجام بدم و حاال به این نقطه رسیده بودم! 
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به جایی که مجبور بودم آرزو رو از خودم دور کنم تا  

 اوضاع رو سامان بدم و برای خودم وقت بخرم... 

 

من دیاکو، کسی بودم که با وجود قدرت خانواده ام پر از  

 نجاست کینه و انتقام بودن! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۹۴# ♂🧛 ⃟ ♀🧛   

#ناجی_خیال      

 

 

      #دیاکو  

 بهش می گفتم مادر اما، حیف اسم مادری که روی اون بود! 

خوردم.برای سرزمین غرق در آتش خودم حسرت می   
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سرزمینی که هنوز در نهایت توانایی و قدرت زن هارو بعد  

از مرگشون مجبور به ازدواج با برادر شوهر هاشون  

کنن!یم  

 

 

نامادری من هم قربانی همین اتفاق بود! ما از انسان ها  

 قدرت بیشتری داشتیم اما، چقدر دیدمون پست بود!

کسی که ترجیه دادم کسی توی مراسم خواستگاری ندونه  

 زنده است!

تنفر نامادری من بخاطر همین بود که پسرش دایان و  

شن. خواستن رو داشته باخودش نتونستن جایگاهی که می   

 

تنها ترسم بخاطر آرزوی سربه هوا بود که من رو پست  

دونست.  ترین مرد زندگیش می   

 

شد آدم ها اینقدر زود همدیگه رو قضاوت  کاش می 

کردند، چه زندگی هایی که سر کوته فکری و قضاوت  نمی

 بیجا، در عین خوشبختی به قعر بدبختی نرفت!
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پوف کالفه ای کشیدم و نگاهم رو به آرزو انداختم که از  

کنه خواهرش  دونستم فکر میفرت گریه خواب رفته بود، می 

دونست االن تنها کسی که بیشتر  رو گروگان گرفتیم اما، نمی 

 از همه در خطره خودشه!  

 

 

 

دشمن های من کم نبودن! از نامادری گرفته تا خواهرم و  

قدرتی بودن که واقعا حقشون زهیر! کسانی که حریص 

 نبود!

 

 

دستم رو روی شقیقه هام گذاشتم، دلربا نباید بخاطر عشقی  

کرد! که به دایان داشت همه چیز رو خراب می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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_______________∞________________ 

   ۹۵# ♂🧛 ⃟ ♀🧛   

#ناجی_خیال      

 

 

 

      #آرزو  

با احساس کردن دستی روی بازوم از خواب پریدم، نگاهم  

رو به دیاکو دوختم که با چشم های پوچ و بی احساس بهم 

 زل زده بود. 

باید بریم، خوابیدن بسه.  -  

 

روزه سکوت اختیار کردم و بدون حرف از ماشین پیاده  

فی هم برای گفتن نداشتم اما، با یادآوری اینکه  شدم، حر

امشب قراره به دنیای دیاکو برم با ترس عضالتم رو منقبض  

 کردم و نفس عمیق کشیدم و سمت خونه رفتم. 
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دکمه آسانسور رو زدم و خواستم بدون توجه به دیاکو برم  

که پای چپش رو الی در گذاشت و چشم غره وحشتناکی بهم  

 رفت.

 

نقدر چشم های نافذ و وحشی داشت که ناخودآگاه  لعنتی او 

 نگاهم رو جا به جا کردم. 

 

 اما، از سر کنجکاوی طاقت نیاوردم و پرسیدم. 

چطور دایی تا االن خبردار نشده؟ -  

شه! با پول همه چیز حل می  -  

مثل منگل ها نگاهش کردم البته به همراه نفرت! که گفت:  

ما پیداش نشه! بهش پول دادم که به هیچ وجه نزدیک ش  

 

چقدر به غرورم بر خورد که دایی بخاطر پول به راحتی من  

 و خانوادم رو فروخت!
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نفس عمیقی کشیدم تا دوباره گریه نکنم، با رسیدن آسانسور  

کلید  بدون اینکه جوابی در مقابل حرفش بدم، در خونه رو با  

 باز کردم و داخل رفتم. 

 

 

ببینم، حس عجیبی داشتم  امشب که قرار بود دنیای دیاکو رو 

خواست زودتر این اتفاق بیوفته برای همین  و انگار دلم می 

خیالی زدم و سعی کردم فکر های وحشتناک و  به دنده بی 

از خودم دور کنم و خودم رو به سرنوشتی  منفی رو کمی  

گرفت!بسپارم که همیشه برای تصمیم می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۹۶# ♂🧛 ⃟ ♀🧛    

#ناجی_خیال      
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نفس عمیقی کشیدم و خواستم سمت اتاق برم که صدای سرد  

ریم . دیاکو بلند شد: هر کاری داری انجام بده آخر شب می   

 

 

باشه آرومی زیر لب گفتم و سمت آشپزخونه رفتم بعد از  

دن یک لیوان آب به همراه قرص آرام بخشی که واقعا  خور

 بهش نیاز داشتم، سمت اتاقم رفتم. 

 

 

 

دیاکو هم که مشغول صحبت بود و صداش از توی تراس  

شد، خواستم بی توجه بهش سمت اتاقم برم که با  شنیده می

 شنیدن اسم خودم از زبونش تصمیم گرفتم فالگوش بایستم... 

 

ال آیسان که خوبه؟تونم حنه آرمین، نمی  -  

- ............ 
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خیل خب، به خواهرت بگو باهاش صحبت کنه، االن اصال   -

موقعیت ریسک ندارم، اونم توی این اوضاع که تصمیم  

 گرفتم قبل از نبود من دایان رو پادشاه اعالم کنن! 

 

 

 یعنی چی؟ مگه نگفت که مادرش مرده؟! 

کنه؟!چرا هر روز یه دروغ دیگه رو می  

و روی شقیقه پر دردم گذاشتم و دوباره گوش  دستم ر

 سپردم... 

امشب میایم، آره پس طبق نقشه عمل کن، دقیقا قبل از   -

 تاج گذاری. 

 

 

دونم پشت تلفن چی بهش گفتن که یهو صدای دیاکو فوق  نمی

 عصبی شد!

یعنی دلربا اینقدر پست شده که گفته مارو مرده فرض   -

 کنن؟!
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روبه رو خیره شدم، یعنی دلربا اینقدر  با چشم های به دیوار 

دونستم؟کثیف بود و من نمی  

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۹۷# ♂🧛 ⃟ ♀🧛    

#ناجی_خیال      

 

 

تونستم دروغ بگم واقعا دلم برای دیاکو کمی  به خودم که نمی

سوخت، نفس عمیقی کشیدم و خواستم در اتاق و باز کنم  می

دیاکو بلند شد. که صدای عصبی   

برو آماده شو باید بریم، زود باش، درضمن هیچی بجز آب   -

 نخور!
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توجه و بیخیال سری باال  با اینکه قرص رو خورده بودم بی

انداختم و داخل اتاق رفتم، کم کم تاثیر قرص ها علنی شد و  

کردم و خودم رو لعنت کردم که چرا  احساس گیجی می

با معده خالی خوردم! همچین قرصی که قوی بود رو،    

 

 

 

با همون سرگیجه خفیف سمت کمد رفتم و ساپورت مشکی 

رنگم رو با مانتو کم رنگ آبی و شال مشکی پوشیدم و از  

اتاق بیرون رفتم، دیگه بجز آیسان به هیچ کس احساس  

خواست حد اقل برای بار آخر مادرم  تعلق  نداشتم و دلم می

دیدم . رو می  

 

 

سراغم اومده بود، کالفه نگاهم رو به   حاال دیگه سردرد هم

زد که چقدر عصبیه! دیاکو دوختم، نگاهش فریاد می   
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شد نفس باهم سوار ماشین شدیم، حالم هی داشت بدتر می 

عمیقی کشیدم و با حال خراب سرم رو به صندلی ماشین  

 تکیه دادم... 

 

 

یاد اون لحظه ای افتادم که عسل با نیش باز بهم گفت اون  

 ماشین دنبال ما میاد! 

کردم، االن چی؟ یه دختر  چقدر اون موقع احمقانه فکر می 

رحمی  اون رو پس زده! تنها که مرد زندگیش با بی   

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۹۸# ♂🧛 ⃟ ♀🧛   

#ناجی_خیال      
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      #دیاکو  

 

فسم رو کالفه وار بیرون فرستادم، ناراحتی و اندوه آرزو  ن

کردم و اعصابم خورد بود از اینکه مجبورم  رو احساس می

 بشدت خوددار باشم! 

 

 

قرار بود امشب به دنیای من پا بزاره و با همه چیزش آشنا  

 بشه، ملکه من باشه! 

من برای خوشبختی آرزو برنامه ها چیده بودم، اما  

 افسوس...

 

 

سم رو کالفه بیرون فرستادم ولی، وقتی گردنم تیر بدی  نف

 کشید با شوک به آرزو نگاه کردم... 
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شد از نگاهش خواند که چقدر توی  چشم هایش باز بود و می 

 افکار جور واجورش غرق شده! 

 

تیر کشیدن گردنم الکی نبود و این یعنی حال آرزو واقعا  

 مساعد نیست!

 

روی فرمون ماشین کوبیدم و  عصبی انگشت اشاره ام رو  

نگاهم رو به چرا قرمز دوختم که هنوز سی ثانیه به سبز  

 شدنش باقی مونده بود.

 

 

تونم با استفاده از  به محض اینکه به دنیای خودم برم می 

 قدرتم حالش رو بهتر کنم... 

 

اما، اگر دایان و مادرش باز سعی کنن همه چیز رو خراب  

نن!بیکنن اون روی دیاکو رو می   
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کردم اما، امان  کردم، خیلی هم زیاد صبوری میمن صبر می 

 از روزی که صبرم سر بره...! 

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

   ۹۹# ♂🧛 ⃟ ♀🧛    

#ناجی_خیال      

 

 

 

      #دیاکو  

 

ما باید هر چه سریع تر قبل از اینکه نقشه خودشون رو 

کنن و دایان رو فرمانروای پفکی سرزمینم کنن   عملی

 برگردیم! 
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ریموت حیاط رو زدم و ماشین رو پارک کردم اما، آرزو  

 اونقدر غرق افکارش بود که متوجه نشد!

 

دستم رو روی شونه اش گذاشتم که از جا پرید و سمت من  

 برگشت.

با دیدن چشم های گیج و بی رمقش لحظه ای شوک بهم  

توجه به اینکه باید سرد رفتار کنم پرسیدم:  دست داد و بی 

 این چه حالیه! چی خوردی آرزو؟

 

لبخند پر درد و گیج و منگی زد و گفت: نه بابا حالم خوبه،  

 عالیم! 

 

 

نگران تر از قبل پرسیدم: توی خونه چیزی بجز آب  

 نخوردی؟

نگاهش رو دوخت بهم و گفت : بهت گفتم چقد آدم پستی 

 هستی؟! 
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خودش خندید! و به حرف   

 دیگه مطمعن شدم حالش بده و این یعنی فاجعه! 

 

 

سریع دستم رو روی گردنش گذاشتم و با حس کردن سمی  

ی بدنش بود بدون وقفه و با استرس شدیدی که توی  که تو

 این وضعیت گریبان گیرم شده بود، شماره آرمین رو گرفتم. 

 

  بعد از اینکه با آرمین حرف زدم و خواستم سریعا خودش

رو برسونه، تن بی جونش رو بغل کردم و سمت خونه رفتم،  

بعد از اینکه بدنش رو روی مبل گذاشتم به صورت نگاه  

 کردم... 

 

حاله و اصال جونی توی تنش نیست، با حرف  معلوم بود بی

 هایی که آرمین بهم گفته بود مطمعن شدم کار خودشونه!

 

شک نداشتم چیز مسمومی خورده.    
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عی کردم از تمام توان و نیروی که داشتم  با اعصاب خورد س

 استفاده کنم و حالش رو بهتر کنم تا آرمین برسه... 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

     .👻⃟ .💕⃟ #۱۰۰  

 #ناجی_خیال    

 

 

 

      #دیاکو  

 

داد و نگاه نگران من و  آرزو هر به چند دقیقه ناله سر می

کرد. تصاحب می  

گشتیم من  اینکه؛ اگر امروز برنمیبشدت عصبی بودم بخاطر 

 رسما بازنده این جنگ خانوادگی بودم!
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با شنیدن صدای زنگ شتابزده به سمت در رفتم و در رو باز  

 کردم و نگاه آشفته ام رو به آرمین دوختم و به حرف اومدم. 

مطمعنم یه چیزی خورده!  -  

خیل خب، تو به خودت مسلط باش، برای رفتن از اینجا به   -

روی تو نیاز داریم. نی  

 

 

 پوف کالفه ای کشیدم و پشت سر آرمین راه افتادم... 

 

 

 روی مبل نشستم و هیستریک وار پاهام رو به زمین زدم. 

اورد و دکتر بود،  آرمین، یجورایی از همه سم ها سردر می 

 همینطور پشتیبان من تو این دنیا.

 

حدس تو درسته مسموم شده اما، سمش کشنده نیست،  -

ستن تو به اونور نرسی!خوا  
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مشتم رو روی مبل کوبوندم و خواستم حرفی بزنم اما، با  

کنه با تعجب به  دیدن آرزو که داره چشم هاش و باز می 

 آرمین خیره شدم. 

 

 

این جوجه بارون زده تو هم داره قدرت هاش رو پیدا   -

کنه!می  

شد، یعنی بدن آرزو هم در مقابل خودش قدرت  باورم نمی 

اونم به این زودی؟!داشت؟   

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕   #۱۰۱  

 #ناجی_خیال      
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      #آرزو  

 

گوشم حرف   کردم چند نفر دارن باهم تویاحساس می

زنن. می  

رفت... کردم، یزره هم سرم گیج می احساس سرما می   

 

 

به چشم هام زحمت دادم و الی پلک هام رو باز کردم و  

زنه. صورت دیاکو رو دیدم که داره با تعجب حرف می   

 

 

خستگی از صورتش معلوم بود، سرم و بلند کردم و خواستم  

دیاکو خیره  از روی مبل بلند شم که نگاه دوستش آرمین و 

.به من شد   

بهتری؟!   -  
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با صدای دیاکو نگاه دقیق تری بهش انداختم با اون حرف ها  

 و رفتار هاش، این حجم از نگرانی واقعا بعید بود!

 

 

نگاهم رو ازش گرفتم و سعی کردم با زبون بی زبونی سگ 

 محلش کنم! 

اونم طاقت نیاورد و پوف کالفه ای کشید، برگشت سمت 

خوایم بریم!ت : خب میآرمین و گف  

 

 

با کنجکاوی بهشون نگاه کردم که آرمین نگاهی به من کرد  

و روبه دیاکو با خنده گفت: اول این گریه کوچولو رو روشن 

 کن، دردسر نشه. 
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     .👻⃟ .💕⃟ #۱۰۲  

 #ناجی_خیال    

 

 

کردم  حالی که سعی می اینبار نگاهم رنگ تعجب گرفت و در

نگاهم پر از دلخوری باشه روبه دیاکو گفتم: روشنم کن؟!  

خوایم بریم. چجوری و کجا می   

 

دیاکو پوف کالفه ای کشید و گفت: چرا اون چاک گشادتو  

بندی آرمین؟! نمی  

 

 

بعد هم سمت من اومد و از روی مبل بلندم کرد با تعجب جیغ  

بگو ولم کنه. کشیدم و گفتم: ولم کن، آقای آرمین   
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با خجالت در حالی که دیاکو رو گرفته بودم به آرمین نگاه  

ی در یک  کردم بلکه ابراز وجود کنه اما، مثل سیب زمین

 جمله گفت: کاری از من بر نمیاد!

 

با مشت توی شونه دیاکو کوبیدم و گفتم: ولم کن جانی،  

 خیانتکار، دروغگو! 

!بسه، بسه اینقدر مثل ضبط صوت شعر نگو -  

 

 

با شنیدن صدای حرصی و اصبانیش، دیگه تا رسیدن به  

تم، به محض اینکه به اتاق رسیدیم مثل  اتاق چیزی نگف

 گلدون شیشه ای، با دقت و آروم من و روی زمین گذاشت. 
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    .⃟👻.⃟💕   #۱۰۳  

ال     #ناجی_خی   

 

 

 

به محض فرود اومدم پاهام روی زمین از جلوش کنار رفتم  

خوری  که گفت: اینقدر اینور و اونور نرو سرگیجه داری، می 

 زمین . 

 

 

 

به حرفش توجه نکردم و با شنیدن نفس های حرصیش با  

د، راضی از کارم روی مبل گوشه اتاقش نشستم.لبخن  

 

 

 

 آخرین بار که اینجا اومده بودم همه چیز یجور دیگه بود. 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  301 

با یاد آوری اون زمان آهی کشیدم و سرم رو به پشتی مبل  

 تکیه دادم. 

قرار امشب از اینجا بریم، توکه حالت بهتره؟!  -  

 

 

 

آرومی  با اینکه خوش نداشتم که باهاش صحبت کنم اما، آره 

زیر لب زمزمه کردم ولی، با دیدن دیاکو که داره سمت من  

میاد با ابرو های باال رفته نگاهش کردم. چشم های جنگلیش  

 حاال خسته و قرمز بود! 

 

 

دستش رو که روی شونه ام گذاشت با فکری که ناخودآگاه  

به سرم زد چشم هام رو روی هم گذاشتم و با هول گفتم: نه،  

یش و ندارم! نه من االن آمادگ  

 

 

 با تعجب توی چشم هام نگاه کرد و گفت: آمادگی چی رو؟! 
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در کسری از ثانیه لپ هام قرمز شد، و لبم رو گاز گرفتم اما  

با دیدن نگاه خیره دیاکو سریعا لبم رو از زیر دندونم آزاد  

 کردم. 

 

 

اما، دیاکو بدجنس با فشاری که به دستم آورد طبق حدسم  

 فکرم رو خواند! 

ر نیست فعال اتفاقی بین ما بیوفته! قرا -  

خورد بعد سرش رو جلو آورد و همینطور که نفسش بهم می 

خوام جوجه کوچولوی ترسیدم رو توی  گفت: چون من نمی 

 این شرایط لقمه چپ کنم! 

 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕   #۱۰۴  

 #ناجی_خیال    



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  303 

 

 

 

بعد هم جلوی چشم های خجالت زده من تنم رو از روی مبل  

 بلند کرد و از پشت بغلم کرد! 

بدنم منقبض شده بود و لرزش خفیفی داشت اما، وقتی دیاکو  

گذاشت، آرامش   دستش رو دقیقا روی نشونه روی گردنم

 عجیبی بهم تزریق  

 شد.

 

کردم! معنی رفتار های زد نقیض دیاکو رو درک نمی   

 

 

رحم؟!یک روز مهربون بود، یک روز بی  

خوام بعد از این همه  نترس جوجه کوچولوی دلبر، می -

 انتظار به دنیای من بریم! 

با کنجکاوی گفتم : یعنی چطوری؟... اوم منظورم اینه قراره  

یم؟ چطوری بر  
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 لبخنده جذاب و کشنده ای کرد و گفت: با نیروی من!  

مثل منگل ها نگاهش کردم که گفت: چشم هات رو ببند و  

 سعی کن به هیچی فکر نکنی. 

 بعد هم خودش دستش رو روی چشم هام گذاشت. 

 

 

چشم هام رو بستم اما بجز سیاهی مطلق چیز دیگه ای  

و خواستم   ندیدم، کم کم احساس سبکی خاصی بهم دست داد

نم اما، دیاکو هشدارگونه ازم خواست که  چشم هام رو باز ک

چشم هام رو ببندم بعد از چند ثانیه احساس سبکی از بین  

رفت ولی، همون بین زمزمه ریز دیاکو رو شنیدم که  

کنم! گفت؛ همه چیز رو درست میمی  

 

 

تونی چشم هات رو باز کنی!حاال می  -  
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کردم و با جنگل فوق العاده  مشتاقانه چشم هام رو باز 

سرسبزی رو به رو شدم با کنجکاوی به دیاکو نگاه کردم که  

 گفت: بخاطر شرایط مجبوریم تا یه جایی پیاده بریم! 

 

مثل رباط نگاهش کردم و چشم هام رو اینور و اونور  

غریب  چرخوندم انتظار دنیای خیالی با کلی موجود عجیب و 

ده ها چیز دیگه ای نه شنیده  داشتم اما، اینجا بجز صدای پرن

شد نه دیده! می  
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 ناجی خیال / به قلم مایا 

  306 

      #دیاکو  

 

 نگاهم رو به صورتش دوختم. 

 مثل بادکنک بدون هوا شده بود!  

دونست.حق داشت، هنوز هیچی از اینجا نه دیده بود نه می  

 

 

 

دستش رو با لجبازی بیرون   دستش رو توی دستم گرفتم که 

رحم ترین  کشید، انگار یادم رفته بود که این جوجه من و بی

دونست ولی، االن واقعا وقت لجبازی نبود! مرد زندگیش می   

 

 

با همه اعصاب خوردیم سعی کردم مهربون برخورد کنم و  

 گفتم: آرزو، لطفا وقت شناس باش!
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داشت، که با لب های  سعی کردم لحنم سرد باشه و انگار اثر 

 آویزون و نگاه پر غم، دستم رو گرفت. 

 

 

دونستم از رفتار های زد نقیض من کالفه شده، ولی منم  می

 چاره ای نداشتم! 

 

 

اومد و من مجبور  درحال حاضر هر کاری از هر کسی بر می

خوام!بودم وانمود کنم آرزو رو فقط برای قدرتم می   

کار رو کردم. من فقط برای امنیت خودش این    

 

 

کردم و... اگر به من بود که همین االن خفتش می  

بافی بس بود!پوف خیال  
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 #ناجی_خیال    

 

 

 

      #دیاکو  

 

با جدیت فشاری به دست آرزو وارد کردم و گفتم: اونجا هر  

سوالی درباره من ازت پرسیدن، به هیچ وجه به من فکر  

کنی!نمی  

 

 

کنه که گفتم: متاسفانه  دیدم داره مثل خنگ ها نگاهم می

نکردی و ممکن ذهنت رو بخوانن،   هنوز قدرت من و پیدا 

تونی افکارت رو جمع و جور کنی به هیچ وجه  پس اگه نمی 
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نزار بهت نزدیک بشن یا لمست کنن! به هیچ وجه توی  

 چشم هاشون خیره... 

 

 

تونم این کار هارو کنم، خب خیلی سخته بهت فکر من نمی  -

 نکنم!

نخودی  سعی کردم نگاهم رو ازش بگیرم که متوجه خنده 

من نشه اما، وقتی دستش رو بعد از فهمیدن سوتیش روی  

 دهنش کوبید خودم رو کنترل کردم که قهقهه نزنم. 

 

 

داد با اون دل بزرگ و  سوتی که داده بود نشون می  

 مهربونش هنوز اونقدر از من متنفر نشده. 

 

 

نفس عمیقی کشیدم، این دختر در هر شرایطی با حواس  

بخندی که همیشه ازم فراری بود  پرتی ها و حرف هاش، ل

اورد!رو به هر بهونه ای روی صورتم می   
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شدیم، دست آرزو رو  کم کم داشتیم به عمارت نزدیک می

 محکم گرفتم. 

 

 

طبق انتظارم آرزو به محض دیدن عمارت بزرگ دهنش رو  

اندازه دهن اسب آبی باز کرد و با دیدن نگاه خیره من  

 خودش رو جمع و جور کرد. 

 

تی که بخاطر تاجگذاری دایان احمق جمع شده بودن  جمعی

باعث؛ به وجد اومدن آرزو شده بود و مثل ندید بدید ها  

 بهشون زل زده بود. 

 

 

من که به شخصه با دیدن نگاه آرزو احساس کردم یک  

 مشکلی دارم! 

داد قطعا چیز  اگر همینطور به خنگ بازی هاش ادامه می 

 خوبی در انتظارمون نبود! 
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#ناجی_خیال      

 

 

 

      #دیاکو  

 

ها تحملم رو از  با دیدن نگاه خیره آرزو روی یکی از پسر 

 دست دارم و لب زدم. 

بسه!  -  

سوالی نگاهم کرد که گفتم: داری خیلی تابلو بازی در  

 میاری. 

کنجکاوم. خب  -  
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خواست دست از سرکشی برداره. پوف کالفه ای کشیدم، نمی   

تونستم دیاکو نرمال و  نمی داد، اگه به همین روال ادامه می

خونسرد باشم! چون االن اصال شرایطی نبود که بخواد  

 لجبازی کنه. 

ترین اشتباه تو  آرزو، االن وقت لجبازی نیست، کوچک -

تونه همه چیز رو خراب کنه. می  

و دید، برای اولین بار  وقتی لحن جدی و هشدار دهنده من

 مطیعانه سرش رو تکون داد و نگاهش رو منحرف کرد. 

 

      #آرزو  

 

و سمت دیگه بعد از شنیدن لحن ترسناک و جدی دیاکو، سرم 

رسید.نظر می ای برگردوندم، چقدر همه چیز خر تو خر به   

 

مت دیاکو  وقتی به جمعیت نزدیک شدیم، نگاه خیره مردم س

 برگشت و صدای ساز و دهل جشن قطع شد.

 این حجم از بهت مردم برام جای تعجب داشت!

دونستن دیاکو کیه؟مگه نمی  
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انتظار نداشتید زنده باشم؟  -  

با شنیدن صدای دیاکو نگاهم رو بهش دوختم، سعی داشت 

 مثل همیشه با لحن محکم و پر صالبتش مشکل رو حل کنه. 

های پر تعجب شما بگم، من نمردم،   باید در جواب نگاه -

 زود باور نباشید! 

صدای صحبت ها و بگو مگو ها بلند شد که دیاکو دوباره  

 لب باز کرد. 

اساس رو باور کردید؟! اینجا جمع شدید و این شایعات بی -  

مردم که انگار کم کم به خودشون اومده بودن تعظیم کردن و  

آمد گفتن.خوش  
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تونه شد چنین آدمی میشناختم باورم نمیاگر دیاکو رو نمی 

 مهربون باشه. 

هایی که توی ماشین زد، پوزخندی به   با یادآوری حرف 

 خیاالت پوچم زدم و نگاهم رو به مردم دوختم. 

اکثر زن ها لباس های ماکسی و بلندی پوشیده بودن، که  

جلوه زیبایی داشت، اما تیپ مرد ها یه پیراهن و شلوار  

 ساده خوش دوخت بود.

و گم کردم،  نگاه مردم روی من چرخید، سریعا دست و پام 

متوجه دستپاچگی من شده بود دوباره به حرف  دیاکو که 

 اومد: بانو؛ برای چند روزی مهمون ما هستن! 

 من قرار بود مهمون باشم؟! 

ی احمق! فکر کردی مثل همه فیلم ها تهش دیاکو  هه آرزو

شه؟ عاشقت می  

معلومه بعد از اینکه کارش باهات تموم شد مثل دستمال  

کنه. پرتت می  

و برای فرار از اینجا  حتی قید جونماگر بخاطر آیسان نبود، 

زدم. می  

 جو دوباره به حالت عادی برگشت.
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اش جلوی تا جایی که فهمیده بودم دیاکو با ورود به موقع  

گذاری و خیانت یکی از اقوامش رو گرفته بود. تاج  

گفت، منم برای سر در اوردن از  که هیچی به من نمیاون

شدم!اتفاقات مجبور به فوضولی و حدس زدن می   

 صدای ساز و دهل دوباره از سر گرفته شد. 

نوم ها بودم، که صدای جیغ  مشغول دید زدن لباس های خا

 دخترونه ای بلند شد. 

رو شدم! ناکی روبهوقتی برگشتم با صحنه وحشت  

اومد قدش کمی از من  دختر ریز نقش و الغری، که بنظر می 

اش دیاکو رو بغل کرده بود!های لعنتی کوتاه تره، با دست  

ای گلوم رو بغل کرد و راه تنفسم رو بست.بغض کشنده   

رو انتخاب کرده   خواست عذابم بده بهترین راه اگه دیاکو می 

 بود!

دیاکو بشدت اخم کرده بود، بعد از اینکه دختره رو از  

 آغوشش جدا کرد غرید. 

خودتو جمع کن رستا!   -  

اون دختره ملعونی که تازه فهمیدم اسمش رستا هست، پشت  

چشمی برای دیاکو نازک کرد و بعد تعظیم کوتاهی که کرد،  

دوخت.  و به مننگاهش  
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اش توی  طبق حرف دیاکو و نفرتی که از حرکات بچگانه 

غره بدی بهش رفتم و   وجودم شعله ور شده بود، چشم 

ای گردوندم، اما رستا از خر شیطون  نگاهم رو سمت دیگه 

اومد.پایین نمی   

تونم بدونم این خانم زیبا کی هستن؟!می -  

ا بمونیم  دیاکو که انگار مایل نبود بیشتر از این اینجا سرپ

گم، دایان کجاست؟ گفت: بعدا بهت می   

دونی داخل عمارت، اومدنت حسابی سوپرایزش کرده، نمی  -

 وقتی گفتن مردی چه حالی شدم! 
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و عمیق بیرون فرستادم. هام رو ریز کردم و نفسم چشم  

دونم تا نهایت  خوردم، بعید میهنوز نیومده اینقدر حرص می 

 دو، سه هفته دیگه سالم بمونم! 

خیل خب، بریم داخل. -  

 

و گفت و جلو تر از ما راه افتاد. دیاکو این   

منم پشت سرش راه افتادم، اما رستا انگار بیخیال من  

شد؛ چون مثل کنه ها شونه به شونه من راه افتاد و  نمی

 گفت: اسمت چیه؟

کردم  تفاوتی بهش انداختم و درحالی که سعی مینیم نگاه بی 

تفاوتی گفتم: آرزو. با بی فکرم حول محور دیاکو نره،  

وای چه اسم جیگری داری، منم رستام.  -  

خواست بهش بگم اسم نکرت رو همونجا شنیدم  خیلی دلم می 

 اما حیف! 

 به دهن کجی اکتفا کردم و گفتم: نظر لطفته، خوشبختم. 
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و نشنیدم چون راه  روم ادامه حرفشبا دیدن مسیر روبه 

شد هم گوشم رو کر  میسرسبز و زیبایی که به عمارت ختم 

رو.  کرد، هم نطقم   

 حدودا سی ثانیه طول کشید تا به در عمارت برسیم. 

 

پیکر عمارت باعث شده بود حواسم از زمین و  نمای غول  

طور که سعی داشتم قله  زمان پرت بشه و باعث شد همون

 عمارت رو پیدا کنم با دماغ توی جای سفتی فرو برم. 

هاش رو  فه دیاکو رو دیدم که چشم سرم رو که بلند کردم، قیا

 بسته بود و سعی داشت چیزی جلوی رستا بهم نگه. 

 

تهش هم به چشم غره مختصری اکتفا کرد و بعد از اینکه  

 سرباز ها بهش ادای احترام کردن وارد عمارت شد. 
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دم اول رو  پشت سر دیاکو راه افتادم و به محض اینکه ق

کار بردم تا جلوی  داخل عمارت برداشتم، تمام سعیم رو به 

و که مثل غار علیصدر باز شده بود رو بگیرم. دهنم  

 

نظیر و جذاب بود.دیزاینش، در عین سلطنتی بودن بی  

مخلوطی از رنگ های زرشکی و طالیی که جلوه خاصی به  

 دیوار ها داد، باعث شد محو اطراف بشم. 

و گردوندم که دیاکو ایستاد. ر نگاهم قدخالصه این  

 رستا هم انگار بیخیال من شده بود و دیگه دنبالم نیومد. 

با بلند کردن سرم از فکر نمای عمارت و رستا بیرون  

 اومدم. 

 

و گرفتم و به  با دیدن نگاه خیره و خصمانه دیاکو رد نگاهش

پسر هیکلی و خوش تیپی رسیدم که قدش کمی از دیاکو  
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ود، اما چشم های عسلی رنگش که انگار به  کوتاه تر ب

کرد. زد بشدت جلب توجه مینارنجی می   

 

با یادآوری حرف های دیاکو نگاهم رو از چشم های اون  

 پسر گرفتم. 

انتظار داشتی بمیرم؟   -  

اع این چه حرفیه پسر عمو، معاشرت با تو مایه افتخاره!  -  

یز کردن  گذاری هم برای سوپرادونم، حتما مراسم تاج می -

 منه؟!

دیگه باید آتش شایعه هارو خوابوند، مگه نه؟!  -  

 

نگاه پسره معطوف من شد و پرسید: این بانوی زیبا رو  

کنی؟معرفی نمی   

چرا بهتر توهم باهاش آشنا بشی. -  

 بعد نگاهش رو به من دوخت و ادامه داد. 

آرزو به دایان ادای احترام کن!  -  
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برگشت و غم تمام وجودم رو  بغض عجیبم دوباره به گلوم 

گرفت، واقعا اینقدر تحقیر قاطی کالمش بود یا من اشتباه  

کردم؟! می  

خیالی بزنم آرزوی لجباز و  سعی کردم خودم رو به بی 

خواست ابزار قدرت  سرکشم دوباره جون گرفته بود، و نمی

خواه بشه!و تحقیر این مرد مرموز و خود   
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بزرگ نشدم، پس قطعا موظف نیستم به   من با قانون اینجا  -

 کسی ادای احترام کنم! 
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هاش رو باال انداخت پسره که تازه فهمیدم اسمش دایان، ابرو 

و گفت: چه مهمون چموشی هم داری»بعد از یک پوزخند  

ده برای ادب شدن! مختصر ادامه داد« جون می   

انگار با این حرف موفق شد خشم دیاکو رو برانگیخته کنه،  

اش غرید: اگر  بالفاصله از بین دندون های چفت شدهچون 

کنم، نیازی نیست اعالم حضور  الزم بود، خودم ادبش می

 کنی.

تا به خودم بیام دستم رو محکم گرفت و با قدم های محکم از  

 پله ها باال رفت. 

کشید، که طاقت از دست دادم و  و با خودش میهمچنان من 

کن... گفتم: ای بابا ولم کن، گفتم ولم   

ده سکوته آرزو، فقط االن تنها چیزی که نجاتت می  -

 سکوت! 

کنم با شنیدن لحن ترسناک و  دروغ چرا؟ اعتراف می 

خشمگینی که خیلی وقت بود باهاش آشنا بودم، مثل همیشه  

و منقبض کردم. ساکت شدم و عضالتم   

هاش مثل همیشه قرمز بود، انگار که توی یه جنگل  چشم

قدر اره، چشم های دیاکو هم همون سرسبز بارون خون بب 

 سرسبز، اما غرق در خون بود. 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  323 

به در سفید رنگی که رسیدیم بدون توجه در رو باز کرد، اما  

و برگردوند و  قبل ا اینکه چشمم رو باز کنم با یک حرکت من 

 غرید. 

کنی؟!کل میچرا با این پسره الدنگ کل  -  

خور  مغزت قاطی کرده جناب، من دیگه آرزو تو سری  -

خوام که باشم! نیستم؛ یعنی نمی   

کج کنی؟قدر سخته برات سر این  -  

قدر خودخواه شده بود؟کرد؟ چرا اینبا خودش چی فکر می   

و تحقیر نکنی؟ آزارم ندی؟ برای تو سخته که من  -  

کافیه!  -  

خوام الل باشم، بریدم، خستم،  نه کافی نیست، دیگه نمی  -

ته باشم خواسته زیادیه؟خوام یه زندگی آروم داشاینکه می  
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مطمعنم اونم کم اورده بود چون بعد از بوسه ای که روی  

 سرم زد گفت: نه، خواسته زیادی نیست.

چقدر دلم برای این لحن آروم و این آرامش کوتاه تنگ شده  

 بود!

زده  با یاد آوری آیسان شتاب پوف کالفه ای کشیدم و 

 پرسیدم: آیسان کجاست؟

اتاق بغ...  -  

خوام ببینمش. می -  

خب، اما بخاطر خودت هم که شده لطفا نزدیک دایان  خیل -

 نشو، این هشدار کن کامال جدیه! 

راست باشه سرسری گفتم و بدون اینکه بهش نگاه کنم یک 

.به سمت تنها اتاقی که در سمت چپ وجود داشت رفتم  

که در رو باز کردم با چهره رنگ پریده آیسان  به محض این 

رو شدم. روبه  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  325 

همون لحظه اشک هایی که خیلی وقت بود منتظر رهایی  

هام آزاد شدن. کنار تختش نشستم، از  بودن، از بند چشم 

اش معلوم بود چقدر گریه کرده. چهره پف کرده   

دونه.و مقصر می اونم حتما من   

شه.می  به مرور حالش بهتر -  

با شنیدن صدای زنونه و ناآشنایی به عقب برگشتم و با  

رو شدم.  بهدختر قد بلندی رو   

 چشم های آبی رنگش جذبم کرد. 

با حس خوبی که از کالمش گرفته بودم گفتم: امیدوارم.    

امیدوار نباش، مطمعن باش خواهرت قوی تر از این حرف   -

 هاست!

دوستانه دراز   لبخند بغض آلودی بهش زدم که دستش رو

 کرد و گفت: من رهایشم، خواهر رستا. 

با اینکه فهمیدم خواهر اون دختر نچسبه، اما با آرامشی که  

هاش توی وجودم نشست، دوستانه بهش دست از صحبت

هام رو روی  دادم، ولی همون لحظه گردنم تیر کشید و چشم

 هم گذاشتم. 
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رو بههام رو باز کرده با قیافه متعجب رهایش رو وقتی چشم

و منحرف کنم. شدم و سعی کردم فکرش   

جاست؟ دونی خواهرم از کی این تو می -  

ایه من شد، اما  ای باال انداخت، اونم متوجه این کار ضشونه

 لبخندی زد و گفت: اگر اشتباه نکنم دو، سه روز، چطور؟

خواستم جوابش رو بدم، اما با دیدن دیاکو که با اخم های  

و خوردم و سوالی  درهم بین چارچوب در ایستاده بود، حرفم 

 نگاهش کردم تا بلکه علت اخمش رو بفهمم. 

رهایش   و بهتوجه به نگاه من داخل اتاق اومد و نگاهشبی

 دوخت و زیر لب زمزمه کرد. 
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تو کی اومدی؟  -  

خالف خواهرش لبخند محترمی زد و گفت: یک  رهایش بر 

شه، خبر نداری؟هفته ای می   

هاش رو ریز کرد و  صالبت خودش چشمدیاکو با حالت پر 

عقل  دونستم مثل اینکه تو این مدت سر گفت: نه، نمی 

 اومدی. 

رم دختر بدی  جمله آخرش توجهم رو جلب کرد، بنظ

گفت!ای می دار دیاکو چیز دیگه اومد، اما نگاه شکنمی  

هوم شاید، خسته شدم از دویدن و نرسیدن.  -  

کار خوبی کردی، امیدوارم حاال که از دویدن خسته شدی   -

و یه گوشه نشستی، فکر دوپینگ به سرت بزنه؛ چون دیگه  

مونم. من تماشاچی نمی   

کردن و انگار داشتن  می معنی حرف های گنگی که رد و بدل

فهمیدم. کشیدن رو نمیبرای هم خط و نشون می  

همه چی اینجا عجیب بود، حتی حرف زدنشون!    

ای به قیافه درهم رهایش،  دیاکو بعد از انداختن نگاه خصمانه

و گرفت و خواست سمت در بره، اما شنیدن صدای  دست من

تای ما به سمتش برگرده. آیسان باعث شد سر هر سه   
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اش شدم و دیاکو با حالت تقریبا  من با بهت و دلتنگی خیره 

و کم  تفاوتی نگاهش رو به دیوار دوخت و فشار دستشبی

 کرد. 

هاش رهایش که  انگار احساس کرد جو خودمونی شده قدم 

شد فهمید رو سمت در برداشت و از داشته صدای تقه در می 

 که از اتاق رفته. 
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ی آیسان خیره شدم،  پریده و خستهیافه رنگبا دلتنگی به ق

دونستم از اوضاع فعلی خبر داره یا نه، اما وقتی دیاکو  نمی

هاش رو به تایید روی هم گذاشت فهمیدم همه چیز رو  چشم

دونه، اما چطوری با این شرایط کنار اومده؟ می  
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تر  رنگش بهم خیره شد، اما انگار خستههای خوشبا چشم 

قدر ای بکنه، اما چی این که بخواد حرکت دیگهاز اون بود  

 ضعیفش کرده بود؟!

ای روی صورتش  و به صورتش نزدیک کردم و بوسهسرم

لجباز و شیطونم رو از ته دلم   زدم. من خواهر کوچولوی

هایی که داشتیم، اگر اتفاقی  دوست داشتم و با همه دعوا 

کردم. افتاد من دق میبراش می   

ی صورتم گردوند و انگار هنوزم  نگاه مهربونش رو رو

هاش روی هم افتاد و خواب رفت. کم چشمخسته بود که کم   

کوتاهی که روی سرش زدم از کنار تخت بلند شدم   با بوسه

کردم  ی دیاکو شدم، اما احساس می و تازه متوجه نگاه خیره 

و تحسین  تونم از نگاهش بخوانم که داره مهربونی من می

کنه. می  

آهسته از اتاق بیرون اومدم دیاکو هم پشت سرم  های با قدم 

اومد و در اتاق رو بست، اما انگار طاقت نیاورد و گفت:  

مهربونیت قابل تحسینه» لبخند پرحسرتی زد و ادامه  

ای داشتم.داد.«کاش منم چنین خانواده   

و قدر این جمله احساساتم دونم چطوری تو این بین اوننمی

هم االن یه خانواده ایم. ا برانگیخته کرد که گفتم: م  
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قصد داشت خم بشه، ولی انگار وسط راه چیزی یادش اومد  

هاش رو بست و با لحن معمولی و خالی از احساسی  که چشم 

ها به طرز  گفت: فهمت هم قابل تحسینه، اما بعضی وقت

شی! عجیبی نفهم می  
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تر شد، اما منم نه  ام بزرگ با شنیدن حرفش بغض کهنه 

ذاشتم و نه برداشتم و گفتم: نفهم بودن خیلی بهتر از دورو  گ

رحم بودن و بدجنس بودن حروم زا... بودن و بی  

شو آرزو! خفه -  

با چشم های غرق خون بهم زل زد چقدر این روز ها جنگل 

شد.هاش ترسناک می چشم  
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چی ایستادم تا هر فکر کنم زیاده روی کردم، ولی باید می  

و به روم بخنده؟!خواد بارم کنه می  

خب... خب مگه تو چیزی غیر از اینی؟  -  

ترین کار  رگ های کنار گردنش نبض گرفته بود، سخت

های نافذ و وحشیش بود.ممکن نگاه کردن توی چشم   

تره، پس جلوی  من هرچی که باشم، مادرم از برگ گل پاک  -

کنم شرایط  دهنت رو بگیر، چون دفعه دیگه حتی سعی نمی

خوام دلت رو  دهنیه، اما نمی ، خرجش یه تورو درک کنم 

 بشکنم!

آب دهنم رو تند تند قورت دادم تا جلوی قطره های سرکش  

و بگیرم. اشکم  

توجه به من از پله ها پایین رفت، چقدر احمقانه  دیاکو بی 

همون محبت کوچولویی هم که نسبت به من داشت رو از  

 دست دادم. 

شدت بزرگی خونه  به اطرافم نگاه کردم و یک لحظه از 

هام رو نامحسوس پشت دیاکو خوف برم داشت و قدم 

 برداشتم تا گمش نکنم. 

اهمیتی دیاکو رو کم داشتم  توی این وضعیت اصبانیت و بی 

هم تکمیل شد. که اون   
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شدن و دیاکو با  وقتی این همه آدم جلوش خم و راست می

شد که این  کرد باورم نمی جدیت تمام باهاشون برخورد می

ه حرف بارش کردم! هم  
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قدم های دیاکو سمت راهرو کنار پله رفت، با کنجکاوی  

رو ندیده بودم. دنبالش رفتم تا حاال اینجا   

بعد از دو دقیقه راه رفتن توی اون راهرو طوالنی دیاکو  

ای که در سمت راست قرار  ده کاری شروی در آینه روبه

داشت ایستاد و خدمتکار ها با کلی احترام در رو براش باز  

 کردن. 
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رو شدم به محض وارد شدن به اتاق با فضای بزرگی روبه 

که مثل همیشه دکورش سلطنتی بود و چهار گوشه دیوار  

هم قرار داشتن. های شاهانه و ستمجسمه  

ود که تمام دسته  وسط اتاق میز نهارخوری بزرگ و شیکی ب

 ها و پایه های میز و صندلی طالکاری شده بود. 

قدر محو تماشای اتاق شدم که وقتی به خودم اومدم دیاکو  این

حوصله و منتظر به من  روی صندلی اصلی نشسته بود و بی

کرد. نگاه می   

بدون حرف روی صندلی کناریش جا گرفتم، اما با اومدن  

ت و انگار قرار بود غذای  رستا فهمیدم جمعمون دونفره نیس

 امروز هم کوفتم بشه!

روی من کنار دیاکو نشست و اونم پرو پرو اومد روبه 

 لبخندی به صورت حرصی من زد و حرف رو از سر گرفت. 

سالم آرزو جون، خوبی؟ -  

خوبم. -  

با اینجا آشنا شدی؟  -  

خواست از این راه  تفاوتی بهش انداختم، اگر مینگاه بی 

برقرار کنه، راه خوبی رو انتخاب نکرده بود! باهام ارتباط   

بله.  -  
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 لبخند دستپاچه ای زد و ادامه داد.

وای مهمون دیاکو چه کم حرفه. -  

نظر لطفته.  -  

هوم آره عزی...  -  

با کوبیدن مشت دیاکو روی میز فهمید که اون اصال اعصاب  

موردش خاتمه داد. نداره و به صحبت های بی   

شد که دایان و رهایش  علف سبز میهام کم داشت زیر پا کم 

 هم به جمعمون اضافه شدن. 

با دیدن نگاه خیره دایان خودم رو توی میز جمع کردم و  

روم دوختم. نگاهم رو به بشقاب طالیی رنگ روبه   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕    #۱۱۷  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  335 

 

خواست کنار من بشینه،  رستا نشست، یعنی میدایان کنار 

ای مسیرش  اما دیاکو جوری نگاهش کرد که به طرز ضایه 

 رو عوض کرد و باعث شد، رهایش کنار من جا بگیره. 

با کنجکاوی به قیافه منتظر همشون زل زدم، مگه کس  

اومد؟!ای هم بود که باید می دیگه  

توی اتاق   تق کفش های زنونه ایچند ثانیه بعد صدای تق 

انداز شد و باعث شد با کنجکاوی سرم رو باال  پذیرایی طنین

 بیارم. 

 اما باال آوردن سرم مصادف شد با تعجب غیر قابل انکارم. 

زنی با پیراهن زرشکی و مجلسی و با غروری که از  

بارید در حال اومدن به سمت میز بود. هاش میچشم  

شدن، منم   با رسیدن اون زن به میز همه از جاشون بلند

وقتی دیدم اوضاع پسه سریعا از روی صندلی بلند شدم، ولی  

از شانس خوبم میز کمی عقب رفت و صدای بدی ایجاد کرد  

 که باعث چرخیدن نگاه همه روی من شد. 

باخجالت لب گزیدم، از استرس جو بوجود اومده مدام گوشه 

کردم پلکم درحال پریدنه! خوردم و احساس میهام رو می لب  
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ن زن با نگاه نافذی که شباهت زیادی به دیاکو داشت  او

 نگاهم کرد و در کمال تعجب پوزخندی روبه صورتم زد. 

رهایش که انگار جو بوجود اومده رو متشنج دید سریعا به  

کنم آتوسا بانو مادر دایان و...  حرف اومد: معر... معرفی می

 مادر ناتنی دیاکو. 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕   #۱۱۸  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

با تعجب به آتوسا خانم نگاه کردم، در نگاه اول قیافه  

 متکبری داشت. 

دیاکو با قیافه منتظر بهم زل زد، انگار مجبور بودم بهش  

 ادای احترام کنم. 

کردم،  اومد و احساس تحقیر شدن میاز این کار خوشم نمی 

م شدم. اما بدون حرف کمی خ  
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اون زن یا آتوسا خانم هم بدون حرف سر تکون داد و روی  

 میز نشست.

کردم به محض اینکه به اینجا بیام همه چیز بهتر  فکر می

کردم و از اومدن به اینجا اصال حس  شه، اما اشتباه می می

احساس بینشون رو به خوبی خوبی نداشتم، جو سرد و بی

کردم. حس می  

روم زل زدم. اینقدر غرق فکر  بهرونفس عمیقی کشیدم و به  

 کردن بودم که نفهمیدم کی غذارو اوردن. 

بدون حرف مشغول خوردن شدم، خیلی وقت بود غذای  

 درست و حسابی نخورده بودم. 

*** 

کم غذای همه تموم شد و از روی صندلی بلند شدن،  کم 

منتظر دیاکو بودم که اونم قاشق آخر با طمانینه خورد و  

اش رو به من دوخت و از روی میز بلند شد، منم  خیره نگاه 

ها پشک سرش راه  همزمان با اون بلند شدم و مثل ادرک 

 افتادم. 

اما قبل از اینکه از در بیرون بریم صدای آتوسا خانم بلند  

 شد و خطاب به دیاکو با لحن سردش لب زد. 

دیاکو، بیا کتابخانه باید باهم صحبت کنیم.  -  
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سری به معنا تایید تکون داد. دیاکو بدون حرف   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕    #۱۱۹  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

روی من  هاش رو سمت من تغییر داد و روبه بعد هم قدم 

 ایستاد و لب زد. 

رم کتابخانه توهم فعال برو پیش آیسان تا برگردم. من می  -  

ای« زمزمه  لب»باشه  دادم و زیربدون حرف سر تکون 

 کردم. 

از دیاکو فاصله گرفتم و از همون راهی که دیاکو اومد سمت  

 اتاق آیسان رفتم. 
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ها باال اومدم و خواستم در اتاق آیسان رو باز کنم که  از پله 

دستی کتفم رو کشید تا به خودم بیام دست دیگه ای روی  

و به عقب کشید... دهنم گرفته شده بود و من   

زدم و تقال  فرصت تجزیه تحلیل نداشتم، مدام دست و پا می 

کشید.و به عقب میتوجه من کردم، اما اون شخص بی می  

، ولی از صدای اطراف فهمیدم اون  دیدم جلوی چشمم رو نمی 

و تو یک اتاق دیگه برده! فرد مجهول من  

کرد لعنتی جوری دستش رو تنظیم کرده بود  همچنان تقال می 

ستم گازش بگیرم. تونکه نمی   

که تخته سخت روی جای نرمی پرت شدم و حدس زدن این 

ای توی اتاق پیچیده بود و این  نبود بوی عطر تلخ و مردونه

کرد. ترسم رو بیشتر می  

کم اون دست از روی دهن و چشمم برداشته شد و من  کم 

روم رو دیدم اما بعدش خودم سرشار از  چهره فرد روبه 

 تعجب شدم!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 
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    .⃟👻.⃟💕   #۱۲۰  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

 

گنجید دایانی که حتی یک روز از  ام نمی اصال توی مخیله 

ی خشمگین و درهم  طوری با قیافه دیدنش نگذشته بود، این 

روی من باشه. بهرو  

و روی  با تعجب بهش خیره شدم که با یک حرکت سریعا من 

پرت کرد و سعی کرد شالم رو از روی سرم بکشه! تخت   

با وحشت دست و پا زدم، ولی اون جلوی دهنم رو گرفته  

 بود.

کرد و  ذهنم سرسختانه داشت صحنه گذشته رو یادآوری می 

اورد، دقیقا همون روز عجیب و غریب  به نمایش در می 

 ابری بود که با دیاکو آشنا شدم. 

ه کار بردم، اما فقط صدای  تمام توانم رو برای جیغ کشیدن ب 

 خفیفی از بین دست های قدرتمندش خارج شد. 
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هام موفق شد شال  ام و تقال کردن سرانجام همه جیغ ها خفه

رو از سرم بیرون بکشه؛ قلبم خودش رو به در و دیوار  

داد که  هام داشت بهم اخطار می ام کوبید و نفس نفسسینه

دارن! های ناتوان من نیاز به اسپری ریه   

ای  اما کوتاه نیومدم و با دست آزاد شدم و با تمام قوا ضربه 

متر هم عقب نرفت. به کتفش کوبیدم، ولی یک سانتی   

های بلندم رو از کنار گردنم کنار بزنه  دستش سعی داشت مو

شدن نشونه گردنم خودم   بایادآوری اخطار دیاکو درباره دیده

 رو تکون دادم. 

رو بستم و از ته دلم دیاکو رو صدا  هام اما چه فایده؟! چشم 

 زدم... 

 

      #دیاکو  

روی آتوسا نشستم و منتظر شدم برام نطق کنه. بهرو  

هایی که  فهمم این زن با این همه خیانت و دسیسههنوز نمی

شه با غرور و تکبر توی  برای من چیده، چطور روش می

هام نگاه کنه؟! چشم  

داشتم و از موقعی توی اتاق اومدم احساس خوبی ن

آور فرار کنم. خواستم هرچه زود تر از این محیط خفقانمی  
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕   #۱۲۱  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

 

هاش برداشت و قهوه رو باالخره دست از فیس و افاده 

روم گذاشت، پراهن زرشکی رنگش رو تکوند و روی  روبه

ست و شروع کرد.مبل سلطنتی نش  

حالم که برگشتی.خوش -  

حالیتون هم خطرناکه! پوزخندی زدم و گفتم: شما خوش  

 لبخند ریلکسی زد و ادامه داد. 

دیاکو من گذشته هارو فراموش کردم.  -  

دونم حتما برای همین همه برای مراسم تاجگذاری جمع  می -

 شده بودن!
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دلربا ناراحته.  -  

احمقانه بحث رو عوض کرده بود  با غضب بهش نگاه کردم، 

دونه باید  و انتظار داشت به هر سازش برقصم؛ این زن نمی

هاش باشه!بزودی منتظر تالفی کار   

کنه، اونم در  دلربا حق ناراحت شدن نداره وقتی خیانت می -

 حق برادر تنیش!

بس کن اون پشیمونه.  -  

شما خیلی وقت بود برای برادرزاده همسرتون دل   -

های یهویی رو کنار  ید، پس بهتره مهربون شدننسوزوند

 بزارید و تربیت خواهر کوچیکم رو به خودم بسپرید. 

دیاکو!  -  

 با خشم نگاهش کردم که ترسید و از موضعش پایین اومد. 

گید، اما بدون قرار نیست  خیلی وقته دارید به همه زور می -

کنم که کسی نفهمه  همیشه ساکت بمونم، من اونقدر صبر می 

 از کجا ضربه زدم! 

هام منحرف  تهدیدم رو گرفت و سریعا نگاهش رو از چشم 

 کرد. 

خواستم درمورد تغییر رفتار عجیب رهایش ازش بپرسم،  

مطمعن بودم اون دختر با نگاه شیفته و شیدایی که قبالً بهم  
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قدر موجه بشه، اما به محض  دفعه این تونه یکداشته نمی

س خیلی بدی بهم منتقل شد  که خواستم لب باز کنم احسا این

 و گردنم تیر کشید. 

که آرزو بهم نیاز  هام توی هم رفت و با حس کردن این اخم

داره سریعا از روی مبل بلند شدم و بدون توجه به صدا زدن  

 های آتوسا سمت پله ها رفتم. 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕   #۱۲۲  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

 

تند، تند از پله های طوالنی و دوبلکس عمارت باال رفتم و  

که خواستم از پله آخر باال برم صدای جیغ  به محض این 

ی آرزو شنیدم و خشمم به باالترین حد خودش رسید. خفه  

که بتونم خشمم رو کنترل کنم  گین بدون این زده و خشم شتاب 

ردم؛ آتوسا همچنان  ک یکی یکی در اتاق هارو باز می 
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زد و سعی داشت  دستپاچه و هول اسمم رو صدا می

و کم کنه. اصبانیتم   

در پنجمین اتاق رو با شدت باز کردم، اما وقتی با قیافه  

رو شدم که  بارانی آرزو که روی تخت مچاله شده بود روبه 

جا  پیچید نطقم کور شد و هموناز دل درد به خودش می 

 جلوی در خشکم زد! 

قتی مجددا ناله کرد جلو رفتم و زیر بغلش رو گرفتم تا  ولی و

روی تخت بشینه، نگاهم به درگاه در افتاد، آتوسا با چهره  

کرد، اما وقتی نگاهش  آشفته ایستاده بود و به من نگاه می

به چهره آرزو افتاد نفس عمیقی کشید و مثل یک موجود 

که  ارزش بهش نگاه کرد، چند ثانیه بیشتر طول نکشید بی

 رفت.

 با نگرانی مشهود به چهره درهم آرزو نگاه کردم. 

اومد، قطعا  اگر احتماالتی که توی ذهنم درست از آب در می 

کردم! گردن دایان رو از چند جهت خورد می  

 

      #آرزو  
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ام نگاه کرد و پرسید: بدون هیچ  دیاکو با نگرانی به چهره 

 ترس و نگرانی بگو چه بالیی سرت اومد؟

کرد، درد مشتی که  قدر جدی صحبت میاولین بار بود این 

شد و دایان توی شکمم کوبیده بود لحظه به لحظه بیشتر می 

کرد، اما بدون چون و چرا به  نفس کشیدنم رو کمی مختل می

 چهره جدی و نگرانش زل زدم و شروع کردم به تعریف. 

៚❂ @Anlin_Novel.. 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

    .⃟👻.⃟💕    #۱۲۳  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

و کشوند خواستم برم پیش آیسان، ا... اما خب اون م... من  -

خواست نشونم رو ببینه، یعنی فکر کنم،  میتوی اتاق،  

... من مطمعن نیستم، ولی خب من نزاشتم هی زدم...  خب

گاه از ته  زدمش ولی زورم بهش... بهش نرسید منم ناخودآ

.. اون خب. زدم، خب... خب انگار اون...و صدا دلم اسمت  
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سرم رو توی بغلش کشید و با نفس های تند شده از  

 اصبانیت گفت: خب ادامش؟ 

تر غرید: بگو بهم. با ترس نگاهش کردم که جدی   

هام نگاه کرد و فهمید... خب...  او... اون انگار به چشم -

و... خب چطور بگم؟ من  

قدر نپیچون و، این طاقت گفت: آرزبا کالفگی و لحن بی

و!حرف  

هام بستم و  گفتم: حس با یادآوری نگاه تهدید آمیزش چشم

کنم فهمید تو داری میای که... که... که یه با دستش می

هام غیب شد!آروم کوبید توی شکمم و... از جلوی چشم  

کردم سرم پایین بود، اما به محض باال  وقتی تعریف می 

شیمون شدم. هام پآوردن سرم از گفتن حرف   

تر از نگاه دایان  های دیاکو و صورت قرمزش ترسناک اخم

 بود!

 با وحشت به قیافش نگاه کردم که زیر لب غرید. 

قدر فکرم مشغول بود، که حواسم از دروغ  من احمق اون -

که  لقمه  غافل شدم و نفهمیدم این های این حروم و دغل بازی 

 رفته بیرون به جنگل سرکشی کنه دروغ محضه! 
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با کنجکاوی نگاهش کردم و باالخره بعد از کلی این پا و اون  

 پا کردن پرسیدم: چ... چرا زد تو شکمم؟

گینی زد و گفت: مرتیکه فکر کرده اگه بهت  پوزخند خشم

کنم تو جایی خوری احتماال  بزنه و در بره من فکر می 

خواسته توی فکرت نفوذ کنه و اتفاقات رو از ذهنت پاک  

 کنه. 

ای روی سرم زد و  ها بهش زل زدم که بوسهلمثل خنگو

گفت: بزار یه معجونی چیزی برای دل دردت بیارم قول 

دم. هات جواب میدم وقتی برگشتم تا صبح به همه سوالمی  

و خواست از روی تخت بلند شه که سریعا با ترس گفتم:  

شه نری؟نمی  

 روی موهام رو ناز کرد و لب زد.

لفتی نیستم، حواسم بهت هست و پا چ قدر هم دستاون -

 خوشگلکم.

៚❂ @Anlin_Novel.. 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
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گذاشتم دردش   و روی شکمم بعد از بیرون رفتم دیاکو، دستم 

کمتر شده بود، اما ترسم هنوز پابرجا بود و حرف آخر دایان  

شد.میمدام توی ذهنم تکرار    

خبری مهمون دیاکو! از خیلی چیزا بی  -  

خبر بودم،  پوزخندی رو لبم نشست، من نود درصد مواقع بی 

طوری پیش بره.ذاشتم این ولی نمی  

هام  کم چشمدونم چقدر مشغول فکر کردن بودم که کم نمی

 روی هم افتاد و غرق خواب شدم.

*** 

آمد   کردم، دستی روی کمرم درحال رفت واحساس سرما می 

بود، سرم رو توی بالشت فرو کردم، اما با حس حرکت  

خیز شدم،  دوباره اون دست ناشناس با وحشت روی تخت نیم

کس نبود!ولی هیچ   

کس توی اتاق  با ترس به اطراف نگاه کردم، اما واقعا هیچ 

 نبود!

کرد، مگه دیاکو قول نداد که  سکوت اتاق ترسم رو بیشتر می 

زاره؟ ی مونه و تنهام نمپیشم می  
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هاش عمل کرده بود  نیشخندی زدم، اون از کی تا حاال به قول

 که این بار دومش باشه؟! 

نتونستم روی تخت بمونم، با اکراه از روی تخت بلند شدم و  

 سمت تراس رفتم. 

 چقدر خوب که توی اتاق، چنین تراس دنجی وجود داشت.

رو از الی در بیرون بردم.  در تراس رو باز کردم و سرم   

ام رو  داد و حال گرفته اد خنک تابستانی صورتم رو جال میب

کرد. بهتر می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

    .⃟👻.⃟💕   #۱۲۵  

#ناجی_خیال  ☯  

 

 

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  351 

رو بود چه دنیای زیبایی داشتن! از  به نگاهم همچنان به رو

شد به راحتی جنگل سرسبز رو نگاه کرد. جا می این  

نخوابیدی! -  

با شنیدن صدای دیاکو از جا پریدم و نگاهم رو از الی در  

طرف تر از من روی صندلی نشسته بهش دوختم؛ کمی اون 

کشید!بود و در کمال تعجب سیگار می   

وقت سیگار کشیدنش رو تصور نکرده بودم، پک  هیچ

 عمیقی به سیگارش زد و سوالش رو تکرار کرد. 

نخوابیدی؟ -  

آرومی که شک داشتم بشنوه زمزمه کردم: نه. با صدای    

که اصال راضی به سیگار کشیدنش نبودم، اما طوری  با این 

کرد که هرکسی  عمیق سیگارش رو پک به پک دود می

شد.ناخودآگاه بهش خیره می   

شکمت بهتره؟ -  

قدر باهم  فکر کنم برای اولین باره که توی یک روز این 

زنیم! حرف می   

آره.  -  

حوصله نگاهش رو به آسمان پر ستاره  طور که بی همون

ای« زیر لب گفت.دوخته بود »خوبه  
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ها و لجبازی های اخیرم شدم و  بعد از  بیخیال دلخوری 

ام، وارد تراس شدم. انداختن شال بلندی روی شونه  

اش روی دیاکو نشستم، ناراحتی چهره بهروی صندلی رو

ر گذاشتم و خیره به  مشهود بود؛ باالخره تردید رو کنا

 سیگار کشیدنش لب زدم. 

کنم ناراحتی؟ احساس می -  

 کوتاه جواب: هستم! 
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خوای از چی زندگی  کاوی نگاهش کردم که گفت: میبا کنج 

 من سردر بیاری جوجه؟
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مربوطه!  زندگی تو به منم  -  

اوهو نکشیمون؟!  -  

و مسخره با عصبانیت نگاهش کردم، تو این شرایط هم من 

کرد. می  

در هر صورت تو این مسیر من بیشتر از همه ضربه   -

بخشم!وقت مقصر این ماجرا رو نمی خوردم و هیچ   

 پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: نبایدم ببخشی.

و نگاهش رو از  ای کشید کالفه بعد از گفتن این حرف پوف 

هام منحرف کرد. چشم  

نمی...  -  

با اومدن صدایی از داخل اتاق نطقم کور شد و با ترس به  

های  دیاکو نگاه کردم، اونم متوجه صدای شده بود و با چشم

 ریز شده به اتاق نگاه کرد. 

خیره به حرکات دیاکو شدم که آروم از روی صندلی بلند شد  

باالی سرم قرار گرفت، وقتی دستش  اش و با اون هیکل گنده 

رو پشت کمرم برد و نامحسوس سعی در بلند کردنم داشت با  

 تعجب نگاهش کردم، اما چیزی نگفتم. 

آروم آروم سمت در تراس رفت و با تردید از الی در داخل 

اتاق رو دید زد، اما ناگهان سمت من برگشت و با نگاه  
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س و تعجب نگاهش  پام رو برانداز کرد، با تراش سرتا خیره

دفعه در تراس رو باز کرد و داخل رفت.کردم که یک  

ای کشیدم و  اش جیغ خفهبا دیدن این حرکت غیر منتظره 

داخل اتاق رو نگاه کردم، اما با دیدن دیاکو که دست آیسان  

کرد خودم  رو توی دستش گرفته بود و با شک نگاهش می

 رو داخل اتاق پرت کردم. 
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و به اتاقش  که اون بغل آیسان رو گرفتم و بعد از این آروم زیر 

بردم و از خوابیدنش مطمئن شدم؛ به اتاق خودم برگشتم و  

خواب اتاق ولو کردم. و روی تخت سفید و خوشخودم  

ای کردم که  چرخیدم و نگاهم رو معطوف به پنجره به پهلو 

 کنار درب تراس قرار داشت. 
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ی فکرهای عجیب و غریب و ترسناک مثل همیشه  کم همه کم 

جام، قراره تهش چه  که چرا این به ذهنم هجوم اوردن، این 

 اتفاقی بیوفته و هزاران فکر جورواجور دیگه... 

و روی تخت ور بودم و لنگام طور توی افکارم غوطه همین

ولو کرده بودم که با شنیدن صدای در تراس سریعا خودم رو  

وجور کردم و صاف روی تخت نشستم، که با پوزخند  جمع

رو شدم، اما اهمیت ندادم، بزار هرطور دلش  دیاکو روبه 

خواد فکر کنه! می  

ولی وقتی دیدم داره میاد سمت تخت سریعا جبهه گرفتم و  

 گفتم: کجا؟

خوابن؟ مردم کجا می  -  

 احمقانه جواب دادم: روی مبل! 

اوکی تو برو روی مبل، منم االن میام کنارت.  -  

وا یعنی چی؟ -  

خوام بخوابم، نامفهومه؟می -  

قدر بد قلق نبود.عجب آدمیه، دیاکو این   

خب... برو یه جای دیگه بخواب، تخت قهطه؟  -  

اوهوم تنها تخت سفید این عمارت همینه!  -  
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ن. مسخره، اذیتم نک -  

خب کجا بخوابم؟  -  

دونم، رو سر من. چمی -  

خنید مطمئنم، ولی سرسختانه اخم کرده بود. هاش میچشم  

خم شو! -  

 با ترس توی صورت خبیثش نگاه کردم و گفتم: چ... چرا؟ 

خوام بخوابم رو سرت. می -  

قدر  با عصبانیت نگاهش کردم، کی تصمیم گرفته بود این 

 نمکدون بشه؟!
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کرد سریع سمت  با دیدن آیسان که با درد به دستش نگاه می 

و ول کن دردش گرفت. دیاکو رفتم و گفتم: وا دستش  

غره کوتاهی دستش رو ول کرد و لب زد. دیاکو با چشم  

جا؟اومدی این چیشده که این وقت شب  -  

های ناباور و  آیسان با ترس به دیاکو نگاه کرد و جلوی چشم

 متعجب من زد زیر گریه و اومد بغلم! 

منم کم نزاشتم و توی بغلم فشردمش، اما با دیدن حسرت،  

توی نگاه دیاکو خشکم زد و دستم روی کمر آیسان خشک  

 شد.

قدر عجیب بود؟!این پسر چرا این   

کرد دوقطبیه!ا فکر می شناختمش حتماگر نمی   

هق ریز آیسان، اشک  ای کشیدم، با شنیدن هقپوف کالفه 

های من نبود االن  هام جمع شد، شاید اگر حماقتتوی چشم

بودیم! حال میتوی جمع کوچیک سه نفریمون خوش  

با طمانینه از بغلم بیرون اومد و توی صورتم نگاه کرد و  

تنگ شده. گفت: دلم... دلم برای اولین بار برات   

با لبخند زیر پوستی نگاهش کردم و زمزمه کردم: منم، هم  

 برای تو هم برای مامان. 
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مامان که خیلی وقته بین ما نیست، االن من فقط تورو دارم   -

 عاجی.

با تعجبی که از حرف آیسان توی صورتم نشسته بود به  

دیاکو نگاه کردم، اونم انگار اصال حوصله توضیح نداشت  

ف دوباره توی تراس برگشت.چون بدون حر  

با لبخند به صورت آیسان نگاه کردم و از نگاهش فهمیدم که  

 هنوز خسته هست، اما چرا؟! 

پرسیدم وگرنه دیوونه  حتما باید دلیلش رو از دیاکو می 

شدم!می  

من توی این دنیا فقط آیسان رو داشتم، شاید دیاکو هم جزو  

های عجیب و  های زندگیم بود، اما فعال که رفتار امید

 غریبش خیلی گیجم کرده بود! 
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قدر از این مردا بدم میاد! هرهر نمکدون، این  -  

گفتم ها. حاال مثل سگ دروغ می   

داشتن شوهرشون  هه البد از اونایی بودی که انتظار  -

 درطول روز کم از سگ نداشته باشه، چه اخالق چه رفتار. 

دقیقا!  -  

گیرم برای تیمارستان؛ چون  اوکی بانو، فردا یه آژانس می -

بنظرم هم تو هم شوهرت نیاز به درمان دارید با این  

 وضعیت!

داد، دیاکو واقعا آدم عجیبی و گفتم جواب می لعنتی هرچی می 

ی بود.بینغیر قابل پیش   

شد که روی  به خودم اومدم و دیاکو رو در حالی که خم می 

گم  تخت بخوابه دیدم، با خشم و عصبانیت غریدم: مگه نمی 

 یه جای دیگه بخواب؟

طولی نکشید شیطنت و تفریح نگاهش، جدی و غیر قابل  

 نفوذ شد و لب زد. 

دونم با  برو کنار، لولو خرخره نیستم، تا حاال هم بعید می  -

های تو خطایی ازم سرزده باشه که  همه سرسختیوجود 

کنی! جوری میاین  
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دروغ چرا، واقعا تا االن هیچ خطایی ازش سرنزده بود و با  

حرفش کامال خلع صالحم کرد؛ بدون حرف کمی اونورتر  

رفتم تا جا براش باز بشه و اون هم بدون وقفه خودش رو  

 کنار من روی تخت ولو کرد... 

خوردم و تمام سعیم رو  فقط وول میشد که یک ساعتی می

کردم که حتی موهام بهش برخورد نکنه!می  

دفعه با کاری که  دوباره از این پهلو به اون پهلو شدم که یک 

 دیاکو کرد کپ کرده بهش خیره شدم.
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جوری توی بغلش قفل  و اینکردم دیاکو من وقت فکر نمیچهی

 کنه! 

کردم، اما قبل از اینکه بهم بگه من یه  شایدم فکر می

قدر رفتاراش ضد و  ام برای قدرتش پوف، اما چرا این وسیله

 نقیض بود؟!

که هنوز توی بغلشم با لرزش مشهود توی با یادآوری این 

 صدام لب زدم. 

اونور تر. ام... چیزه برو  -  

راحتم.  -  

گفتم دلم برای صدای خشدارش ضعف رفت؟  خر بودم اگر می

جام!قطعا خر بودم که االن این   

برو... برو اونور من ناراحتم.  -  

شه. یزره دیگه چلونده بشی ناراحتیت رفع می -  

خواست از دست دیاکو گریه  ای کشیدم، دلم می پوف کالفه 

رفتم خب.جوری خواب نمیکنم، این   

دیاکو!  -  

بخواب حرف نباشه.  -  
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جوری فایده نداشت، شروع کردم به وول خوردن و اینور  این

 و اونور شدن، اما صدا بلند دیاکو خشکم کرد. 

بخواب، انقدر رو مخ من پیاده روی نکن.  -  

با دادی که زد ساکت شدم و بغ کرده سر پهلو چرخیدم و  

 پشت به دیاکو دراز کشیدم.  

تونستم بخوابم، انگار دیاکو هم  کرد و نمی درد پهلوم اذیتم می

متوجه دردم شده بود؛ چراکه دستش رو روی پهلوم باال و  

کرد. پایین می   

کم دردم کمتر شد و آرامشی عجیب به سرتاسر وجودم  کم 

قدر گیج شدم که نفهمیدم کی خواب رفتم،  د و ان تزریق ش

ای که  دیاکو به سرم زد رو با تمام گیجیم فهمیدم. ولی بوسه  

*** 
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یک ماه از اومدم به این دنیای جدید و عمارت عجیب و   

گذشت.دیاکو میغریب   

و گاه دایان بشدت من های گاه و بیتوی این مدت مزاحمت

ترسونده بود و من درطول این مدت مدام درحال فرار کردن  

شد؟!خیال میاز دست دایان بودم، اما مگه بی   

توی این مدت دیاکو بیشتر از همیشه مراقبم بود و بزرگترین  

های آتوسا  یه ناراحتی این مدتم آویزون بودن رستا و کنا

 خانم بود. 

تا موقعی که دیاکو توی عمارت بود کسی جرعت نداشت 

ای که دیاکو توی رفتار با  نزدیکم بیاد، جدیت و جذبه 

برد من رو هم ترسونده  هاش به کار میاطرافیان و زیردست

ها. بود چه برسه به اون   

االن هم مشغول قدم زدن قدم زدن توی باغ زیبا و سرسبز  

من نخوابید   دم، بعد از اون شب دیاکو دیگه پیشعمارت بو

و انگار بشدت از ترس و معضب بودن من دلخور شده بود،  

که دیگه مثل قبل رفتارش ضد و نقیض نبود،  عجیب تر این 

دونستم کدوم حرکتش رو  مهربون شده بود و من واقعا نمی

 باور کنم! 
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عزیزم و  یک ماه گذشته بود و من هنوز نه با مرگ مامان 

 نه با رفتار های عجیب دیاکو کنار نیومدم. 

حال نبودم چون تولدم بود، از  تونستم بگم خوشامروز نمی 

حال بودم و دوست داشتم  بچگی همیشه روز تولدم خوش

حال باشن.همه خوش  

ی باغ نشستم و  های سرسبز و خوش بوی گوشهروی چمن 

لدم رو  نفسم رو عمیق بیرون فرستادم، فکر نکنم کسی تو

 یادش باشه. 
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البته منم انتظاری نداشتم، یاد سال گذشته افتادم چقدر خوب  

 بود!

و سورپرایز کرده بود و یکی  هاش من ی مشغله مامان با همه 

ام رو برآورده کرده بود. گونههای بچه آرزو از   

هام نشست غرق فکر بودم، ولی وقتی دست کسی روی چشم 

 ازجا پریدم. 

هین! کیه؟ بردار دستتو. -  

اگه گفتی من کیم؟  -  

آیسان اذیتم نکن.  -  

خب بابا سوسول. خیل -  

و باالخره از خر شیطون پایین اومد و کنارم روی سبزه ها  

 جاگیر شد. 

رفت ها!   رستا -  

آور رستا صورتم رو درهم کردم  های چندش با یادآوری رفتار 

 و غریدم. 

به درک، چقدر ازش بدم میاد.  -  

توی این مدت آیسان هم بشدت مهربون و عجیب شده بود 

البته علتش رو فهمیده بودم و برای همین یک هفته با دیاکو  
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دعوا داشتم بخاطر اینکه با استفاده از قدرتش خاطرات  

سان رو عوض کرده بود و من هنوز توی بهت قدرتش  آی

 مونده بودم. 

منم بدم میاد ولی... با دیاکو رفت! -  

 طوری چرخیدم سمت آیسان که گردنم رگ به رگ شد! 

چی گفتی؟ -  

خب انگار با دیاکو کار داشت با اون رفت. -  

رو خیره شدم، درنهایت خونسردی مثل  بهبا حرص به رو 

خوردم. سگ حرص می  

خب چیکار کنم که رفته، رفته که رفته اصال برام مهم   -

 نیست! 

 آیسان هم مثل همیشه کم نگذاشت و زیر لب مسخرم کرد. 

اصال براش مهم نیست، برای همینم اونجاش داره   -

سوزه!می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙       #۱۳۳  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  367 
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    ا مای ⇜قلم  به ��✍

 

های درهم بهش نگاه کردم که حساب کار دستش اومد  ابرو با 

 و زیپ فرضی دهنش رو کشید. 

تفاوت جلوه بدم، اما  کردم خودم رو بیسرسختانه سعی می

شد؟! مگه می   

خب دیگه بریم تو. خیل -  

ها!نشانی بیارم تونم برات کپسول آتشباوشه، فقط می  -  

کرد! مسخره میو نکبت توی این اوضاع حرص خوردن من   

تو به فکر خودت باش.  -  

ها بلند شدم و راه  توجه به نگاه خبیثش از روی چمنو بی

 افتادم... 

*** 

 ساعت یازده شب بود و هنوز دیاکو و رستا برنگشته بودن!

خورد در این حد که حتی وسوسه شدم خون خونم رو می

 خودم برم سراغ دیاکو. 
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قت دایان خفتم نکنه!واز طرفی هم نگران این بودم که یک  

ها توی  این روزها دایان بشدت عجیب شده بود و بیشتر وقت

 عمارت نبود. 

حالی توی روز تولدم هم بهم نیومده  خسته بودم، حتی خوش

 بود.

کنی؟اینجا چیکار می  -  

ترسیده ازجام پریدم و به آتوسا خانم نگاه کردم، توی این  

های ایشون  ه شرایط تنها چیزی که کم داشتم نیش و کنای

 بود!

آم... منتظر دیاکو هستم.  -  

دیاکو!  -  

سوالی نگاهش کردم که پوزخندی زد و گفت: دلت رو خوش 

 نکن امشب نمیاد! 

و اذیت کنه باید  با دهن باز نگاهش کردم، اگر قصد داشت من

 در کمال تأسف بگم که زد به هدف!

خب... خب چرا نمیاد؟  -  
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___________∞________________ 
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خیال#ناجی         

    ا مای ⇜قلم  به ��✍

 

واضحه، با رستا رفتن مهمونی. -  

کردم دیاکو  های ناباور به آتوسا نگاه کردم؛ فکر می با چشم 

کنه، ولی انگار اینم  اگر هرکاری باهام کرده، اما خیانت نمی

 یک رویا بود. 

ر شدم، به محض اینکه به در  تشکر زیرلبی کردم و فقط دو

 اتاق رسیدم خودم رو داخل انداختم. 

ریختن، هام می هام بدون اختیار من قطره قطره از چشماشک

 چرا واقعا؟! 

دونستن ما  من زشت بودم؟ بد بودم؟ رستا و آتوسا نمی

دونست! ازدواج کردیم اون لعنتی که می   

خفه  هقم رو توی بالشت خودم رو روی تخت انداختم و هق

کردم، من همیشه خفه شدم سکوت کردم، حقم شد این، چقدر  

رحم بود که حتی به روز تولدمم رحم نکرد! دنیا بی   
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دونم چقدر مشغول گریه و زاری بودم اونقدر که خسته  نمی

هام روی هم افتاد و به خواب رفتم... شدم و چشم  

هام رو  خورد الی چشم ام میبا احساس دستی که به شونه

کردم و نگاه سرسری به اطراف انداختم و با فهمیدن  باز  

روم  بهاینکه هنوز صبح نشده با تعجب به خدمتکاری که رو 

ام لب زدم. ایستاده بود نگاه کردم و با صدای خشدار و گرفته   

کنی؟اینجا چیکار می  -  

خدمتکار جوان که انگار از شدت نگرانی دست و پاش رو  

نداخت و با تردید گفت:  گم کرده بود نگاهی به اطراف ا

 چیزه... خا... خانوم جونتون در خطره باید فرار کنیم. 

با تعجب نگاهش کردم، پوف بزار صبح بشه بعد برو سراغ  

 بدبختی بعدی!

از روی تخت بلند شدم و با شک نگاهی به صورت خدمتکار  

اس دروغی پیدا نبود. انداختم از قیافه نگران و ترسیده  

ت راسته؟ از کجا بدونم حرف -  

خانم دروغم کجا بود، اگر من دشمنتون بودم چرا باید   -

 صداتون کنم وقتی جونتون در خطره؟

لحن پراسترسش نگرانی بیشتری به جونم انداخت، استرس  

بارید؛ سریعا سمت کمد رفتم و  و نگرانی از سر و روش می 
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های  ای تنم کردم، آخرای پاییز بود و شبلباس پوشیده

 سردش.

دمتکار راه افتادم و با استرس گفتم: پس خواهرم  دنبال خ

 چی؟ 

خانم ایشون با یکی دیگه از خدمتکارها رفتن.  -  

ای  با استرس به صورتش نگاه کردم توی این شرایط چاره 

 جز قبول کردن حرفش نداشتم. 
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سر خدمتکار راه افتادم؛ از در پشتی  با ترس و تردید پشت

عمارت بیرون اومدیم و وارد جنگل شدیم، با ترس به  

ریم؟ اطراف نگاه کردم و لب زدم: کجا می  
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مونید ، دیاکو خان گفتن، می خ... خانوم باید بریم کلبه  -

 اونجا تا خودشون رو برسونن به شما. 

ورت خدمتکار انداختم و گفتم: پس  با شک نگاهی به ص

 خواهرم؟

 با لحن کالفه گفت: خانوم میان بخدا!

دیگه چیزی نگفتم و پشت سرش راه افتادم جنگل توی شب 

 خیلی تاریک و مخوف بود. 

شگست، نور ماه و  تنها چیزی که تاریکی جنگل رو می 

فانوس بود، اما در حدی که فقط جلوی پاهامون رو  

دیدیم!می  

زه حیوانات عجیب و غریب باعث لرزش  صدای زو

دونستم از شدت سوز  هام شده بود و نمینامحسوس دست

 سرمای پاییزی بلرزم یا از شدت ترس!

شد که درحال راه رفتن توی تاریکی جنگل ای می ده دقیقه

انداختم و  ای به اطراف می بودیم، هر از گاهی نگاه ترسیده 

دیدم. چیزی جز سیاهی نمی   

ای افتاد که شبیهش رو فقط ز دور نگاهم به کلبه بعد ا کمی

های ترسناک دیده بودم! توی فیلم   
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روی در ورودی کلبه ایستادیم، با دیدن مکث خدمتکار  روبه

 با ترس گفتم: 
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شم... شما نمیاید داخل؟!    

بخشی به صورتم زد انگار که دیگه اون استرس  لبخند آرام  

 اولیه رو نداشت. 

نه من باید زودتر برم سراغ خواهرتون نگران نباشید   -

 اینجا هیچ چیزی بجز تخت چند تا وسیله برای زندگی نداره! 

ی لبم رو گاز گرفتم؛ یعنی اینقدر زایه  نامحسوس گوشه

ودم که اونم متوجه شد؟!ترسیده ب  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  374 

دونستم نفسم عمیقی کشیدم، خدمتکاری که اسمش رو نمی 

ها رو به  لبخند آرومی زد و بعد از اینکه یکی از فانوس 

های نه چندان آروم از دیدم دور شد. دستم داد، با قدم   

ها با  ی پنجره نگاهم رو به اطراف کلبه گردوندم؛ همه 

روزنامه و پارچه پوشیده شده بود و تقریبا هیچ قسمتی از  

 داخل کلبه معلوم نبود!  

با دستی که حاال لرزشش کامال مشهود بود در کلبه رو باز  

های ترسناک صدا قیژ در بلند شد! کردم و دقیقا مثل فیلم   

مال باز کردم انگار و وارد شدم، اما  آروم و با تردید در رو کا

 اینجا تازه اول راه بود. 

روم رو  اتاقکی کوچیکی اینجا قرار داشت و باید درب روبه 

کردم تا وارد کلبه بشم. باز می   

نفس عمیقی کشیدم و درب اتاقت رو آروم باز کردم، اما با  

هام یخ بست!چیزی که دیدم خون توی جای جای رگ   

ها و  نین چیزی ندیده بودم! نور حتی توی خواب هم چ

جای کلبه رو روشن کرده بودن و   های طالیی همه ریسه

کردن، حقیقتا  های زر روی زمین، خودنمایی می گلبرگ 

داد!خشک شده بودم و مغزم فرمان هیچ کاری رو نمی   

 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  375 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙        #۱۳۷  

خیال#ناجی         

��مایا ⇜قلم  به ��✍  

 

 

دور تا دورم، جلوم و کنارم آدمای عجیب غریب و  

ناک ایستاده بودن مشخص بود همه چیز رو برای  وحشت

 گول زدن من فراهم کرده بودن! 

 زبونم بند اومده بود، پس همه تزیینات و... نقشه بود؟!

ترسیده و با دهن باز عقب عقب رفتم ضربان قلبم رو کنار  

ها رو  ازی به یادآوری نبود من اونکردم، نی گوشم حس می

ها رو  شناختم؛ همین چند ماه پیش دیاکو یکی از اون می

خواست بهم آسیب بزنه اش درحالی که میجلوی خونه

 کشت!

خورن و تا گودی کمرم  ام سر می های عرق از رو شونهقطره

پیش رفته بودن، آب دهنم رو با وحشت قورت دادم و دستم  
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گیره گذاشتم و خواستم اون رو باز  دسترو نامحسوس روی 

ام حس کردم نفسم بند  کردم، اما وقتی دستی رو روی شونه

های سیاه و بدون مردمکشون دودو  اومد و نگاهم بین چشم 

زد. می  

روم ایستاد و  بهتر از بقیه بود رو ها که بزرگ یکی از اون 

به صورتم زد و دستش رو نامحسوس لبخند ترسناکی رو 

نم کشید که درد بدی توی گردنم پیچید و باعث  روی گرد

هام رو با درد روی هم بزارم. چشم  

با احساس خیسی روی گردنم سرم رو کج کردم و با دیدن  

های سیاه  خون روی گردنم نگاه پر وحشتم رو به چشم 

روم دوختم، اما چند ثانیه بیشتر طول نکشید که از  روبه

ای پر از  خونههام محو شدن و من موندم و جلوی چشم

تزیینات عاشقانه، من موندم و لبخندی که هرگز روی  

 صورتم نیومد! 
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کمتر از سی ثانیه بعد در با صدای بدی باز شد و دیاکو با  

ایستاد.  روی منزده و نگران روبهصورت وحشت  

چرخید، احمق بودم  هام می نگاهش مدام توی مردمک چشم  

کردم که با این کت و شلوار حتما مهمونی اگر فکر نمی 

 بوده؟!

گین و  دیدم دیاکو نگاه خشمکم صورت دیاکو رو تار می کم 

نگرانش رو به خون گردنم دوخت و خم شد و روی رد خون  

آرامشی که توی رگ به  ی گیجیم متوجه بوسه زد، با همه 

 رگ تنم به جریان در اومد شدم. 

هام خسته  کم سرما کل تنم رو دربر گرفت و چشماما کم 

حالی نگاهی به دیاکو کردم و لبخند مالیمی زدم  شدن، با بی 

 و با صدای تحلیل رفته زمزمه کردم. 

تولدم مبارک!  -  

ه  نگاهم رو به قیافه درهم و بشدت کالفه دیاکو انداختم، دیگ

تردید نکرد و تنم رو سفت بغل گرفت و دستش رو روی رد  

کرد.خون روی گردنم باال پایین می   
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هوش هام گرم شد و بفهمیدم کی بی طولی نکشید که چشم 

های ناقصم  شدم، اما زمزمه زیر لبی دیاکو رو با گوش 

 شنیدم.

کنم تحمل کن، باید سم رو  تحمل کن خوشگلم، خواهش می -

یم. از بدنت خارج کن  

*** 

رو باز کردم و نگاهم   هام با دردی که توی گردنم پیچید چشم

 رو توی اتاق ناآشنا چرخوندم. 

زد، یکی از  ی عضالتم خشک شده بود و سرم نبض می همه

پاهام رو با درد از روی تخت آویزون کردم؛ نگاهم به دیاکو  

های نیمه بسته ساکت و صامت روی صندلی  افتاد که با چشم 

بود.خوابیده   
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 نفس عمیقی کشیدم، دوستش داشتم؟

دونم با خودمم درگیرم، همه چیز  دونم، واقعا هیچی نمینمی

 قاطی شده، دوست داشن، ترس، تردید! 

انداختم و سعی کردم  ی غرق خواب ای به دیاکو نگاه کالفه 

ترین صدایی از روی تخت پایین بیام، اما  بدون ایجاد کوچک

هام  به محض اینکه پای راستم رو روی زمین گذاشتم دست

های گرمی اسیر شد و صدای خش دارش توی اتاق  بین دست

 پیچید.

کجا؟  -  

ای رنگ نگرفتم و لب زدم: تشنمه. نگاهم رو از پارکت قهوه  

میارم. بلند نشو خودم  -  

به اجبار نگاهم رو از روی زمین گرفتم و خیره توی  

هاش گفتم: چه بالیی سرم اومد؟!چشم  

دستش رو روی سرش گذاشت، سردرد داشت؟ یک دور  

خوام درموردش  نگاهش رو توی اتاق چرخوند و گفت: نمی 

 حرف بزنیم! 

چرا؟  -  

رنگت پریده!  -  
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کرد. چقدر ماهرانه بحث رو عوض می  

شده؟بگو چم  -  

برم صبحانه بیارم بخوری!  -  

گفت چه بالیی من اینقدر غیر قابل اعتماد بودم که حتی نمی 

 سرم اومده؟! 

شه بگی چه بالیی سرم اومده؟! دیاکو! می  -  

هاش رو فشار داد، چقدر  نفس عمیقی کشید و دوباره شقیقه

هوش بودی! غیر منتظره بود وقتی گفت: یک ماه بی   

وختم حال نزارش از فاصله یک  هاش دنگاهم رو به چشم 

 سانتی هم معلوم بود، بخاطر من اینقدر آشفته بود. 

انقدر فکر کردم که وقتی به خودم اومدم درحال حل شدن  

 توی بغل دیاکو بودم! 

دونی این یک ماه چی کشیدم من؟  می -  

شده بود؟! مگ... مگه چی  -  

 هام فشرد و ضربان قلبم از قبلتر روی پهلودستش رو سفت

تر کوبید. تندتر و پر تالطم   
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وقت این کار رو باهام نکن! وقتی دیشب دکتر  دیگه هیچ  -

بعد از معاینه گفت حالت کامال خوب شده دنیارو بهم دادن،  

و نترسون دلبرک!دیگه اینقدر من   
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��مایا ⇜قلم  به ��✍  

 

 ابروهام تا فرق سرم پیشروی کردن، یک ماه؟!

زارم، محاله  دستش روی پهلوهام شل شد و غرید: دیگه نمی 

 دیگه بزارم کسی بهت آسیب بزنه.

اما من هنوز توی بهت بود، واقعا یک ماه؟ توی این مدت  

کنم؟ کار می چه اتفاقاتی افتاده؟ آیسان کجاست؟ من اینجا چی  

بلکه از شر این افکار درهم و لعنتی  سرم رو تکون دادم 

شد؟ خالص بشم، اما مگه می   
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هام سر بود، جدا چه بالیی  زد و دستگردنم هنوز سوز می 

هوش بودم؟سرم اومده بود که تا یک ماه بی   

 

پوف کالفه ای کشیدم و سرم رو از توی بغلش بیرون  

 کشیدم. 

قدر عجیب شده؟چرا همه چیز این  -  

جا همه چیز عجیبه این  و گفت: اینای روی سرم زد بوسه

که نگاهش  ما هستیم که باید با اتفاقات کنار بیایم»بعد از این 

 رو توی صورتم چرخوند ادامه داد...« خیلی ترسوندی منو!

حرفی نزدم؛ یعنی حرفی نداشتم که بزنم، این دیاکو نگران  

برام خیلی عجیب و غیرقابل باور بود، انگار تازه یادم افتاده  

د این مرد همسر منه! بو  
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های خاص غیر قابل  کسی که جز اخالق مهربونش، با چشم

اش بدون شک آرزوی هر  کشفش و اون هیکل ورزیده 

راست باشم   خواستم با خودم رو  دختری بود، اگر واقعا می

 یکی بزرگترین شانس زندگی من دیاکو... 

ادامه حرفم با فشرده شدنم توی بغل دیاکو یکی شد و من  

ه  برای صدمینبار به احمق بودن خودم پی بردم، آخه من

تونه ذهنم رو بخوانه! احمق چرا یادم نبود که دیاکو می  

بار خودم رو  وقتی صدای خش دارش بلند شد برای دهمین 

م. لعنت کرد  

کنی قید همه چیز  مراقب افکارت باش، داری یه کاری می  -

 رو بزنم و دیگه مراقب خودم نباشم!

ی لبم رو گاز  هام رو محکم روی هم فشار دادم و گوشهچشم

بازی صد خوداری دیاکو رو   گرفتم، چرا با احمق 

لرزوندم! می  

آروم و کالفه من رو از بغلش بیرون کشید و با صدای  

ت: بیا بیرون صبحانه بخوریم. اش گفگرفته   
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و خودش تقریبا فرار کرد، لبخندی برای خوداریش روی لبم  

نشست، یعنی دوستم داشت؟ پس اون همه رفتار ضد و  

 نقیضش برای چی بود؟

ای کشیدم و از اتاق بیرون اومدم؛ دکوراسیون پوف کالفه 

کرد. سفید و سبز خونه انرژی زیادی بهم تزریق می   
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حداقل همین که از اون عمارت مخوف و خیلی بزرگ فاصله  

کرد؛ نبودن آیسان دوباره به ذهن  داشتم حالم رو بهتر می 

ام تلنگر زد. خسته  

آم... آیسان کجاست؟ -  

ها بلند شد.  صداش از پایین پله   
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نتونست دوری تورو تحمل کنه، حاال هم توی یکی از   -

های پایین خوابیده. اتاق   

 بعد از مکث نه چندان طوالنی ادامه داد... 

قدر تورو دوست داره، دیشب تا  داد اینظاهرش نشون نمی  -

 صبح نخوابید!

برخالف  سرم رو به معنای ندونستن تکون دادم و گفتم: 

 ظاهر شیطونش درون گراست.

ها پایین اومدم و سمت میز رفتم این چندمین بار بود  از پله 

کرد، کسی که از عمارت که دیاکو من رو شرمنده می

شد فهمید هیچ چیزی توی زندگیش کم  اش می پادشاهی

چینه! نداشته، اما حاال برای من میز صبحانه می   

م که گفت: اول هام رو سمت اتاق آیسان چرخوندقدم

است ممکن تو بری خوابش بهم   صبحانه! اونم خسته 

 بخوره.

با کالفگی نفسم رو بیرون فرستادم و روی صندلی جا گرفتم  

و نگاه کلی به سفره انداختم، شیر، پنیر، خامه، مربا، عسل  

تونه اون کرد که دیاکو نمی ها بهم یادآوری می و... همه این 

گفت باشه. ی کاری که آتوسا مآدم خیانت   
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کردم و شاید خودم  سنگینی نگاه دلتنگ دیاکو رو حس می

کردم. رو برای زود باوری اون شبم لعنت می  
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ای که  بدون حرف مشغول صبحانه خوردن شدم، با هر لقمه 

تر.ام حریص شد و معده رفت ضعفم کمتر می ایین می از گلوم پ   

های خامه و عسل بودم که با شنیدن  مشغول خوردن لقمه 

صدای در اتاق دست از خوردن کشیدم و نگاهم رو به در  

 اتاقش دوختم. 

ای که زیر شالش مخفیشون مثل همیشه با موهای ژولیده 

و   های ریز و خسته از اتاق بیرون اومد کرده بود با چشم 

نگاهش رو توی خونه چرخوند، اما نگاهش روی من ثابت  

هاش رو دوباره روی هم فشار داد و باز کرد و  موند، چشم
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کمی   من صدای خنده زیرلبی دیاکو رو شنیدم، البته منم دست

از اون نداشتم، آیسان با دقت نگاهش رو توی صورتم  

 چرخوند و با بهت گفت: خودتی واقعا؟

زمزمه کردم. لبخند ریزی زدم و    

. امنه پس دختر همسایه  -  

دیگه طاقت نیوردم و از روی صندلی بلند شدم و به سمتش  

رفتم، چند ثانیه بیشتر طول نکشید که توی آغوش همدیگه  

 حل شدیم.

هاش تنگ شده بود دروغ  حتی اگر بگم دلم برای غر زدن 

نگفتم، توی این چند ماه خیلی بیشتر از قبل وجودش برام  

بخش و خوب بود.آرامش   

هاش باال رفته بود و با حسرت نگاهم به دیاکو افتاد، ابرو 

خورد و من  هام نگاه کرد، چقدر عمیق حسرت میتوی چشم

 شاید خیلی از وظایفم رو بهش بدهکار بودم! 

بعد از زدن لبخند از ته دلی به صورت متعجب دیاکو از بغل  

ی نرم و سفیدش گونهای روی آیسان بیرون اومدم و بوسه

 زدم. 
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اش رو گرفتم و سمت میز نهارخوری  های قوز کرده شونه

هدایتش کردم و این دفعه مشغول خوردن صبحانه سه نفره  

 شدیم.

شدم.به صبحانه خوردن آیسان خیره    

دونم باید به لباس آستین کوتاهی که جلوی دیاکو پوشیده  نمی

دادم، اما سکوت کردم و اجازه  بود، حساسیت نشون می

های الکی مثل همیشه مغزم رو پر کنن. ندادم فکر   

دهنم رو با دستمال تمیز کردم و نشوندن لبخند ملیح و  

دلربایی روی صورتم رو برگردوندم سمت دیاکو و زمزمه  

م. کرد  

خیلی خوب بود، ممنونم.  -  
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اش های باال رفته و صورت کشیده قیافه دیاکو با اون ابرو 

کردم  دار شده بود، منم جای اون بودم فکر می خیلی خنده

 چیزی قاطی سم بوده! 

لبخنده ریزی زدم و از روی صندلی بلند شدم و دوباره  

 نگاهم رو دور تا دور خونه چرخوندم.

ژی بخش، نفس عمیقی کشیدم و  جا سفید بود و انر همه

سمت دیاکو برگشتم که نگاهم رو به من دوخته بود و غرق  

 فکر بود. 

خانه  روی آشپز های روبه ای باال انداختم و روی مبلشونه

هام دوختم و تنها چیزی که توی  نشستم و نگاهم رو به ناخن 

 ذهنم اومد این بود. 

کوتاه، بلند!  -  

با چندش تکون دادم و  چقدر شلخته شده بودم، سرم رو 

نگاهم دوباره به صورت دیاکو افتاد، واقعا چطوری امروز  

 صبح با این سر و وضع بغلم کرد؟!

روم جاگیر شد، نگاهم به  بهدیاکو روی مبل سبز رنگ رو 

آیسان افتاد که هنوز مشغول خوردن بود، امیدوارم توی این  

 یک ماه برام کمی آبرو گذاشته باشه!
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 با صدای دیاکو سرم رو چرخوندم و بهش خیره شدم. 

ات سر نرفته؟ حوصله -  

سرم رو تکون دادم، بیشتر از حوصله سر رفتن، کنجکاو  

بودم، بعد از کلی کلنجار  رفتن با خودم سرم نگاهم رو به  

 دیاکوی غرق گوشی انداختم و لب زدم. 

آم... ما کجاییم؟  -  

کردم  برخالف تصورم لبخند کوچیکی زد و گفت: فکر می 

زودتر بپرسی، ما یه جای پنهان هستیم، دور از عمارت،  

دور از هر خطری، اینجا توسط نگهبانان شخصی من  

شه!محافظت می  

 نگاهم سرشار از تعجب شد که ادامه داد. 
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تاسفانه دیگه تو حیاط رفتن و بیرون رفتن  در ضمن م -

 بدون من قدقا! 

ناراضی نگاهش کردم و هیچی نگفتم، تنها چیزی که کم بود  

 حبس شدنم تو خونه بود، که اونم تکمیل شد. 

خوای یه دستی به قیافه رو، حواسم بهت هست جوجه نمی -

 سر و صورتت بکشی شبیه خرس پشمالو شدی! 

رو گاز گرفتم، کی نگاهش به دست و  ی لبم با خجالت گوشه

 صورتم افتاد؟ 

هام رو پشت کمرم بردم که دیاکو با نگاهش  نامحسوس دست

 شکارم کرد. 

کشی! بنظرم این روزا تمرکزت  هوف چه خجالتی هم می  -

رو بیشتر روی این بزار که ازم فاصله بگیری؛ چون ممکنه  

 دیگه نتونم خودم رو کنترل کنم!  

ای گفتم، نگاهم رو از  هین کشیده  با شنیدن این حرفش

های تند سمت  های خمار و شیطونش گرفتم و با قدم چشم

های دیاکو  ها رفتم و سعی کردم به لبخندی که روی لب پله 

تفاوت باشم.نشسته بود، بی  
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ها روی لبم اومد، کاش این  بخندی در حین باال رفتن از پله ل

ها موندگار باشن. لبخند  

نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم، اما با دیدن آیسان که  

روی تخت نشسته بود و انگار منتظر من بود، جا خورده  

 ایستادم. 

وا، کی اومدی باال که من ندیدم؟ -  

گفت: اون موقعی که  چپ چپ نگاهم کرد و با لحن ناراحتی 

ترکونید من اومدم باال. داشتید الو می  

هام رنگ گرفت، اما با حرفی که زد خجالت رو از یاد  گونه

 بردم. 

خوام برم! من می  -  

هام ناخودآگاه درهم شد و با لحن نه چندان دوستانه  ابرو

 پرسیدم. 
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کجا؟  -  

دونی آرزو من از موقعی  دونم، و... ولی خب میخب نمی -

کنم مزاحمم، شاید تا چند  ادمه رک بودم، من احساس میکه ی

 روز پیش نه، اما االن مزاحمم! 

هام نشست، کی اینقدر  هاش لبخندی روی لب با شنیدن حرف 

 بزرگ شد این وروجک؟

آیسان تو نه اون موقع نه االن، هیچ وقت، هیچ وقت  -

طوری فکر کنی ها! مزاحم نبودی، دیگه نبینم این   

دونم، جرعت داری بگو مزاحمم، ولی... خب  می اونو که  -

جوری خودم راحت ترم. این  

طور که سمت دری که  پرویی زیر لب نسارش کردم و همون

رفتم گفتم: بچه پرو، اگر واقعا  زدم حموم باشه می حدس می

کنم. جوری ناراحتی با دیاکو صحبت میاین  

  بجز »باشه« زیرلبیش دیگه چیزی نشنیدم چون وارد حموم 

 شدم.
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 به محض اینکه چراغ رو روشن کردم دهنم باز موند! 

 اینجا حموم بود یا استخر عمومی؟!

هام توی هم رفت؛ دیاکو  ناگهان با فکری که به سرم زد اخم

قطعا با این همه مال و اموال و اون قیافه لعنتیش، کلی  

 خاطرخواه داره!  

یکبار دیگه نگاهم رو توی محیط حموم چرخوندم، حتما  

فهمیدن که  گفتن احمق، اگر میها بهم می همون خاطرخواه

خندی زدم و  شتم، نیش من حتما از دارایی دیاکو هم خبر ندا

 بدون حرف زیر دوش رفتم. 

های ریز درشت آب به پوستم حالم رو بهتر از  برخورد قطره 

تونستم االن  کرد، سرنوشت چقدر عجیب بود، میقبل می

جای دوش گرفتن توی قبر باشم!به  
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نفسم رو عمیق فوت کردم و بعد از بستن آب و پیچیدن  

ی کمد پیدا کرده دورم از  ای که از توی بسته بندی شده حوله

 حمام بیرون رفتم، خبری از آیسان نبود.

روی آینه ایستادم و مشغول شونه کردن موهای خیسم  روبه

خوندم، امروز زیادی  شدم، هر از گاهی زیرلب آهنگ می

حال نبودم؟! خوش  

حالیم شدم و زیرلب شروع  خیال پیدا کردن دلیل خوشبی

 خواندن کردم. 

. 

ابرا شدن تیره آسمون نارنجیه   

 چه غروب خوش رنگی دلم داره میره 

 کاش میشد االن بیرون بریم از خونه

 تو بگو هستی بعدش همه چی جوره

 یکی دوتا کوله میبندیم و میزنیم به دل آب

 یه قایق کوچیک واسه دوتامون بسه با یه جای ناب.. 

 گرمای استواییه لبخند دوتامون 

ون انگاری که شروع شده سفر دور اروپام  

 ای جان جان با تو
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 االن مات و مبهوت میشم

 میدونی اینو یا نمیدونی تو

 جان جان با تو 

 االن مات و مبهوت میشم

 میدونی اینو یا نمیدونی تو

 من و تو و عشقمون و دوربین عکاسی

 شکالتی میشه این ژستای احساسی 

 خاصه هر ثانیه ای که ما با هم...

. 

شد و ساکت و صامت سر  با شنیدن صدای دیاکو نطقم کور  

 جام ایستادم. 
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صدات! -  

دست و پام رو گم کردم و بعد باال کشیدن حوله گفتم: آم  

 مرسی... قابل شمارو نداره! 

م و خوردم  اش فهمیدم چه گندی زدبا نگاه عاقل اندر صفیه 

 رو برای سوتی بعدی آماده کردم.

خوانم برات... خب  آ... خب منظورم این هر وقت یعنی می -

شه بری بیرون؟یعنی می  

نچ!  -  

طور که  تر شدم و همونبا شنیدن »نچ« از زبون دیاکو هول

داشتم گفتم: االن که فکر...  هام رو سمت در حموم برمی قدم

گذاشتم...  کنم لباسم رو توی حموم جا می  

و خیز برداشتم که سمت حموم برم، اما دیاکو زودتر جنبید و  

روم قرار گرفت. روبه  

شدن؛ من به این  تر و کندتر می کم داشتن کشیده هام کم نفس

 همه نزدیکی عادت نداشتم خب! 

هات روی تخته!خانم متفکر، لباس  -  

ی لبم رو گاز گرفتم. گوشه  
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دونی اونا بهتره. ینه، یسری هم توی حموم دارم، م -  

آرزو  -  

تر گاز گرفتم و لب زدم. ی لبم رو محکم گوشه  

ب... بله؟  -  

بس نیست؟  -  

نفس لرزونم رو بیرون فرستادم و بدون اینکه توی  

های جادوگرش نگاه کنم لب زدم. چشم  

چی؟ -  
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این همه فاصله!  -  
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لرزید، همون چیزی که  هام محسوس میحاال دیگه دست 

ترسیدم سرم اومد، من هنوز شاید آماده نبودم،  ازش می 

 بودم؟!

خب... من... من شاید آماده نیستم. -  

دار لب  هام دوخت و خشباز نگاهش رو مستقیما به چشماین

 زد. 

دون هیچ ترسی بهم اعتماد کن. بار باین  -  

گفتم سست شدم!دروغ نبود اگر می   

که نزدیک اومد، هول و  ما بهم نیاز داشتیم، به محض این

 کالفه لب زدم. 

پس آیسان؟ -  

مگه بهت نگفت راحت نیست؟ با یکی از بادیگارد های   -

 قابل اعتماد من رفت جای امن. 

ز برنامه  توی دلم بد جنسی نسارش کردم، کم مونده بود ا

 دستشویی رفتن منم توی روز خبر داشته باشه!

.نگرانشم  -  

نباش، حواسم چهار چشمی به خواهرت هست؛ خب بریم   -

 سر کارمون. 
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ترسم. من... من می -  

بهم اعتماد کن آرزو...  -  

کنم! اع... اعتماد می  -  

ام  تونستم در مقابل وظیفه خواست، تا کی می دلم تغییر می 

 مقاومت کنم؟! 

کم کنار رفتن، شاید این  ها کم ها گذشتن، حصار ظهلح

ترین و بهترین اعتماد زندگیم بود و من باالخره دلم  قشنگ

رو به دریایی زدم که دیاکو گفته بود، خانم دیاکو شدن چه  

 حس خوبی داشت! 

*** 

هام رو باز  هام خورد الی پلکبا نور شدیدی که توی چشم 

دردی که توی دلم پیچید  کردم و بدنم رو کش دادم، اما با  

کردم فصل  هام گذشت؛ احساس میهمه چیز از جلوی چشم 

ام آغاز شده، فصلی که اولش با یه حس  جدیدی از زندگی 

خوب شروع شد، کاش آخرش هم با همین حس به پایان  

 برسه!
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نفس عمیقی کشیدم و از روی تخت بلند شدم، دلم گه گاهی  

کرد؛ خبری از دیاکو نبود، دروغ  کشید و اذیتم می تیر می 

خیال مهم گفتم از نبودش ناراحت شدم، بی نبود اگر می

 نیست. 

ها پایین اومدم، خونه غرق  از اتاق بیرون اومدم و از پله 

ایی قدم برداشتم، غروب سکوت بود، سمت سالن پذیر

خورشید از پنجره قابل دیدن بود و این یعنی خونه جای  

 مرتفعی قرار داشت. 

 

با لبخند و حس خوب سمت پنجره رفتم و به غروب آفتاب  

ه شدم، بعد از چند ثانیه خیره شدن به خورشید و فکر  خیر

کردن از پنجره فاصله گرفتم و سمت آشپزخونه رفتم.  

هوس کردم کدبانو بشم و کیک بپزم؛  دونم چرا یهو نمی

مشغول گشتن دنبال مواد کیک بودم، بعد از پیدا کردنشون و  
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درست کردن مواد کیک و گذاشتنش توی فر از آشپزخونه  

 بیرون اومدم. 

یادش بخیر، انگار همین دیروز بود مامان مجبورم کرد که   

و پز یاد بگیرم، با یادآوری گذشته و مادرم دلگیر شدم   پخت

و بغض ناخودآگاه گلوم رو گرفت؛ هوا حاال روبه تاریکی  

ای رو ایجاد کرده بود. رفت و فضای خسته کننده می  

با شنیدن صدای زنگ در احساس بدم رو پس زدم و سمت  

در ورودی رفتم، اما به محض اینکه در رو باز کردم با  

رو شدم! حال دایان روبهی خبیث و خوشقیافه  
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و کنار زد و داخل اومد  با دهن نیمه باز نگاهش کردم که من 

رفت صدای نحسش  توجه به من جلو میطور که بی و همین

 توی خونه پیچید.

گما! من استعداد عجیبی توی  به به خونه جدید مبارک، می -

ن دیاکو دارم. دک کرد  

 برگشت و خیره به صورتم لب زد.

تا حاال از این زاویه نگاهت نکرده بودم!  -  

با این حرفش به خودم اومدم، وای من حتی وقت نکردم تاپ  

 مشکی و شلوارک خاکستری جذبم رو عوض کنم! 

قدر وحشت کردم و  با دیدن نگاه خیره و جلو اومدنش اون

 هول شدم که تونستم فقط عقب برم. 

از قبل همیشه اتفاقات خوب، قدرت، ثروت»پوزخند  -

هایی مثل تو همه و همه  مزخرفی زد و ادامه داد...«لعبت

شدن، البته منم خیلی وقته تصمیم گرفتم  نسیب دیاکو می

ها نوش جونش بشه، همه رو! همه رو  نزارم این خوشی

کنم!کوفتش می  

کنه! کار خواست چیزده و ترسیده نگاهش کردم، میبهت  

اونقدر جلو اومد که پشتم به دیوار خورد، اما بیخیال نشد و  

 بازم جلو اومد! 
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دونی اما حیف که تو نفهمی، احمقی آرزو، احمقی که نمی -

 اولش خواستم برای خودم باشی، ولی االن عاشقتم! 

گفت؟!خشک شده نگاهش کردم، این چی می  

لعنتیت بخاطر این  نه برای انتقام از دیاکو، فقط بخاطر خود  -

های مظلوم و شیطونت، بخاطر اخالق گستاخ و چشم

 ترسو... 

زده به دیاکویی که از خشم سرخ شده بود  زده و وحشتبهت

سر دایان ایستاد بود خیره شدم و از شدت ترس قطره  و پشت

ام راه گرفت. هام تا روی گونه اشکی بزرگی از چشم   
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ی دایان  ناکش از پشت یقهدیاکو با اون قیافه قرمز و غضب

 رو گرفت و عقب کشید! 
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زده جیغ کشیدم و هق زدم.وحشت  

کنی آشغال؟! مرده زندتو  تو گوش زن من چی وز وز می -

کنم! یکی می  

دم، تا حاال این روی  با وحشت سرم رو توی دستم قایم کر

 دیاکو رو ندیده بودم! 

هه چرت نگو تو عرضه داشتی از مادرش مراقبت   -

کردی. می  

با حرفی که دایان زد دیاکو مشت محکمی توی صورتش  

 کوبید و غرید. 

عرضه منم یا تویه آشغال؟! تو اگه عرضه داشتی بجای  بی -

رفتی سر زندگی  گه خوری اضافه و پاپوش دوختن می

. خود..  

  وقتی که نگاهش به صورت ترسیده ادامه حرفش رو خورد، 

ی نزارم افتاد، نگاهش رو روی تنم چرخوند و با  و قیافه

هاش بیشتر از قبل توی هم رفت.دیدن سر و وضعم اخم   

کردم، که یک دفعه غرش کرد  با وحشت به حرکاتش نگاه می 

ای توی صورت دایان فریاد زد. و بعد از زدن مشت دیگه   
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ی تنم رو ترسوندی»بعد از زدن مشت  این برای اینکه پاره  -

ای پای چشمش غرید...«اینم برای نگاهی که  محکم دیگه 

 هرز رفت.

زده و تند بود که دایان فرصت  قدر شتاب حرکاتش این 

خواند.کرد از خودش دفاع کنه، اما هر از گاهی کری می نمی  

دی! س میآره بزن، محکمم... بزن، تاوان... همه رو پ -  

توی خودم جمع شدم، احساس ضعف شدیدی داشتم و  

ی  لرزید؛ دیاکو با دیدن وضعیتم یقه هام و پاهام می دست

طور که به سمت  دایان رو محکم توی مشتش گرفت و همون

داد داد کشید.در خروجی هلش می   

زر نزن بابا.  -  
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کردم با کشیدن نفس عمیق  نگاهم کمی تار شده بود سعی می

شد؟! حالم رو بهتر کنم، اما مگه بهتر می  

سرم به دوران افتاده بود، حالت تهوع داشتم و احساس 

ام رو باال میارم. کردم االن معده می  

به سمت آشپزخونه قدم برداشتم، هر به چند قدم تلو   آروم

شنیدم.خوردم؛ صدای داد و بیدادشون رو واضح نمی تلو می  

رو به سینک ظرفشویی رسوندم و شیر آب  با سختی خودم

که  رو باز کردم و از دستم کمی آب خوردم، اما به محض این 

آب از گلوم پایین رفت، عق زدم و هرچی خورده و نخورده  

و باال اوردم. ر  

ام باال بیاد، میون  کردم با هر عق زدن قراره معده احساس می

شنیدم و حالم  هام صدای داد و بیدادشون رو می عق زدم 

شد.تر می خراب  

دستم رو زیر شیر آب گرفتم و به صورتم آب پاشیدم بلکه  

حالم بهتر بشه، ولی با احساس بوی سوختگی حالم بهم  

از شدت عق زدن سردرد گرفته   خورد و دوباره عق زدم، 

زد. بودم و سرم نبض می  

ام پیچید؛ با وحشت به عقب ناگهان دست گرمی دور شونه

برگشتم، اما با دیدن دیاکو نفسم رو بیرون فرستادم و دوباره  

 به صورتم آب پاشیدم. 
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شد،  حالم اصال خوب نبود و سردردم لحظه به لحظه بدتر می 

ی عمیق و پی در پی کشیدم. هاسرم رو پایین اوردم و نفس   

های دیاکو هم بیکار نبود و مدام سعی در بهتر  البته دست

 کردن حالم داشت. 

بوی سوختنی که از توی فر در اومده بود حالم رو بدتر  

کرد، انگار دیاکو متوجه این شده بود که سریعا سمت فر  می

 رفت و اون رو خاموش کرد. 

اتفاقی افتاد، اما  خواست ازش بپرسم که چه  خیلی دلم می 

 واقعا در توانم نبود! 
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های نامنظم از سینک ظرفشویی فاصله گرفتم و روی  با قدم 

 میز نهارخوری نشستم. 
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کمی  های مداوم، فشارم پایین اومده بود و بخاطر عق زدن 

هام  کردم؛ سرم رو پایین اوردم و بین دستاحساس سرما می 

 قایم کردم. 

دیاکو بعد از خاموش کردن فر روی صندلی کناری من  

نشسته بود و تا االن نگاه کالفه و پریشونش روی من  

چرخید.می  

سرم رو آروم تکون دادم و به این فکر کردم که توی این  

 مدت چقدر اظطراب کشیدم! 

*** 

حدودا یک هفته از اون روز گذشته بود، یک هفته کامال  

 خنثی و خسته کنند.

زد،  دیاکو توی این مدت خیلی توی خودش بود و حرف نمی 

تونم اعتراف  کنم که از رفتن آیسان  ای که مییک هفته

های درهم دیاکو چیزی نگفتم. پشیمون شدم، اما بخاطر اخم   

به صفحه خاموش   االنم روی مبل نشستم و به صفحه خیره

 تلویزیون مشغول فکر کردنم! 

با صدای زنگ رشته افکارم پاره شد، از روی مبل بلند شدم  

 و تردید نگاهم رو از چشمی در به بیرون دوختم. 
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با تعجب به رهایش که منتظر جلوی در ایستاده بود خیره  

شدم؛ توی این مدت فقط مهربونی و خوبی ازش دیدم، اما  

کسی اعتماد نکنم، یاد منزوی بودن دیاکو    دیاکو گفته بود به

 افتادم، شاید اینجوری بفهمم چه اتفاقی افتاده. 
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در یک حرکت احمقانه در رو باز کردم و گفتم: اع سالم  

کنی؟!رهایش، اینجا چیکار می   

 با تعجب سرش رو تکون داد و لب زد. 

شدم، بیام تو؟ هوا سرده!داشتم ناامید می  -  

گفت هوا سرد بود و دلگیر انگاری اونقدر توی  راست می

خونه مونده بودم که یادم رفته بود پاییزه و هوای سرد و  

 عجیبش! 
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آره، آره بیا تو.   -  

پشت سرم راه افتاد و داخل اومد، مدام نگاهش رو توی  

های منتظر نگاهش کردم که  چرخوند؛ با چشم ونه میخ

 خودش فهمید و گفت: گفتم تنهایی بیام یه سری بزنم بهت. 

ای باال انداختم و زمزمه کردم. شونه  

خوب کردی!  -  

اوهوم...  -  

 نگاهش رو توی صورتم چرخوند و ادامه داد. 

من از همون اولی که نگاهم بهت افتاد انرژی مثبت گرفتم   -

دونی تو در عین  م... یعنی خوشم اومد ازت، میازت، او

 ترس یه جسارت خاصی توی چشماته!

ممنونم رهایش جان.  -  

دوست ندارم باهام غریبی کنی.  -  

خواست یه چیزی  نگاهم رو توی چشماش دوختم، انگار می

دونست چطوری!بگه، اما نمی   

کنم. نه، غریبی نمی  -  

دونم این روزا  دارم، می من تورو به اندازه رستا دوست  -

کنه بین شما، من حواسم بهش هست.اندازی می داره سنگ  
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با پوزخندی که ناخودآگاه روی لبم نشست گفتم: حواست 

 هست واقعا؟!

جا کرد و لب زد. به خودش رو توی مبل جا  

کنی، اما من  حق داری، من هر چقدر هم بگم باور نمی  -

خودم ترد کردم! ها رستا رو از بخاطر همین مشاجره   

ای نداری. کنجکاو گفتم: چرا؟ تو در مقابل من وظیفه  

سرش رو تکون داد و با لبخند دلربایی گفت: من در مقابل  

و عدا کنم! خودم موظفم دینی که دارم   

چه دینی؟ -  

دونی یسری چیزا تو دل آدمه و همون جا هم  هوف، می  -

ی زندگی  کنم که رستا دیگه تومونه، ولی من هرکاری می می

 شما سرک نکشه. 
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            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

 سرم رو آروم تکون دادم و گفت: هوم... هرجور راحتی. 

از روی مبل بلند شد و با لبخند ملیحی که اکثر اوقات روی  

هاش بود زمزمه کرد. لب  

تونم ازت یه خواهشی کنم؟ رم، آم میخب دیگه من ب  -  

 کنجکاوانه نگاهش کردم و گفتم: چه خواهشی؟ 

لطفا به هیچ وجه به دیاکو نگو که من اومدم اینجا!  -  

 سرم رو مشکوکانه تکون دادم و گفتم: اوکی، ولی چرا؟ 

هاش رو از سرمای پاییزی به هم مالید و لب زد. دست  

نسبت به من   دونی دیاکو یزره حساسه، دیدشخب می -

ها بیشتر بشه.خوام کدورتمنفیه، نمی   

گفت هم من  متفکرانه سرم رو تکون دادم، اگر اون نمی 

تونستم به دیاکو حرفی بزنم، چون منم به خوبی از  نمی

هاش باخبر بودم! حساسیت  

باشه.  -  

لبخند رضایتمندی زد و سمت در رفت، سرم رو آروم به  

ما در کمال تعجب راه  معنای »خدانگهدار« تکون دادم، ا
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رفته رو برگشت و جلو اومد و بعد از مکث کوتاهی بغلم  

 کرد! 

سرم رو گیج و منگ تکون دادم و دستم رو روی کمرش  

 نوازشوار تکون دادم. 

کرد، اما وقتی که  بوی عطر گرمش زیر مشامم دلبری می 

دستش به گردنم خورد گردنم تیر بدی کشید و تا مغز  

کرد! استخوانم نفوذ   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙        #۱۵۶  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

های رو محکم روی هم فشار دادم و کمی خودم رو  چشم

تکون دادم تا از بغلش بیرون بیام، این کارم واقعا غیر  

 ارادی بود. 
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اومد و با  انگار خودش متوجه شد که آروم از آغوشم بیرون 

 تعجب به صورتم نگاه کرد. 

اتفاقی افتاده؟!  -  

 سرم رو آروم تکون دادم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. 

نه، نه خوبم.  -  

سرش رو نامطمئن تکون داد و گفت: امیدوارم، خب دیگه  

 من برم. 

خداحافظی زیر لبی کردم، صدای بسته شدن در خبر از  

داد. رفتنش می  

دادم، چرا گردنم تیر کشید؟ سرم رو سردرگم تکون   

دونی شناسی، میهوف بیخیال آرزو تو که رهایش رو می 

 دختر بدی نیست!

روی مبل جاگیر شدم، بوی عطر گرمش هنوز توی فضا  

 مونده بود.

با صدای زنگ در از روی همون مبل بلند شدم، یک نفر تند  

زد. تند داشت زنگ در رو می   

چخبره؟! اومدم.  -  
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بخشیدم و از چشمی در نگاهم به دیاکو   هام سرعتبه قدم 

وقفه روی زنگ افتاد که با قیافه درهم و کالفه دستش رو بی

داد.فشار می   

وقفه داخل اومد و با استرس در رو باز کردم که دیاکو بی

هام دوخت. نگاه نافذ و وحشیش رو توی چشم  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙        #۱۵۷  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

️✏هدیه#پارت  

 

چرا درو قفل نکردی؟  -  

گیرانه و شکاکش خیره شدم و گفتم:  با تعجب به نگاه مچ 

کنی؟چرا اینجوری می   

وار تکون داد و لب زد. سرش رو کالفه   
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من صبح قبل رفتن درو قفل کرده بودم! آرزو، این در باز   -

 شده!

رو گاز گرفتم و گفتم: خب... خب این  ی لبم  با استرس گوشه 

 حرفا یعنی چی؟ اصال تو چرا چند روزه اینجوری شدی؟!

آرزو! اینقدر طفره نرو، کی، اینجا، بود؟ -  

با جلو اومدن دیاکو، با ترس عقب رفتم و با لرزش مشهود  

 توی صدام نالیدم. 

تو... چرا انقد... شکاک شدی، کسی اینجا نبود!  -  

ای لب زد. با پوزخند مسخره سرش رو تکون داد و  

بوی این عطر زنونه البد برای منه، آره؟  -  

و بین اونقدر جلو اومد که پشتم به دیوار خورد، رسما من 

خودش و دیوار حبس کرد و گفت: به من دروغ نگو آرزو،  

خوانم، پس اوضاع رو بدتر  من از چشمات همه چی رو می

 نکن!

دیاکو با رفتار مرموز  دونستم چی بگم، از شدت استرس نمی 

و غیر قابل نفوذ این چند روزش ترسم رو تشدید کرده بود،  

ها باعث شد با صدای مظلوم و لرزونم بگم. ی این همه  

چرا اینقدر ترسناک شدی؟  -  
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خوای سرش رو به نشونه تاسف تکون داد و گفت: چرا نمی 

ها از دم بخاطر خودته؟!ی این حساسیتدرک کنی همه   

زنی یا همش توی  کنم؛ چون باهام حرف نمی می نه درک ن -

شی، یهو  خودتی یا بد اخالقی یا یک دفعه متحول می

شی!مهربون می  

فهمم، اما  تونی بفهمم فازت چیه، غمگینی می من واقعا نمی 

حالی خب این خیلی خوبه، ولی بخاطر  دونم چرا، خوش نمی

تونم بهت اعتماد کنم. رفتارهای ضد و نقیضت نمی   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙        #۱۵۸  

خیال#ناجی         
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️✏هدیه#پارت  

 

 پوف بلندی کشید و لب زد. 
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ی حرفات درست، کی اینجا بود؟!همه  -  

گم، تو که هرکاری بخوای  پوزخندی زدم و گفتم: نمی 

فهمی کی بوده!کنی، حتما خودت می می  

ار گوشم روی دیوار کوبید و غرید. مشتش رو کن  

خوام از زبون  اینقدر لجبازی نکن با من، بگو کی بوده، می -

 خودت بشنوم! 

با اینکه مثل سگ ترسیده بودم ولی سرم رو گستاخانه  

خوام بگم، هر وقت تو دلیل تکون دادم و گفتم: نمی 

گم. رفتارهای مشکوک این چند روزت رو گفتی منم می   

وار سرش رو تکون  طور که هیستریکهمون پوزخندی زد و 

فهمم کی پاشو تو این خراب شده،  داد گفت: من که میمی

شم!اونوقت از این که هستم بدتر می   

توجه به قیافه نزار من سرش رو برگردوند و سمت در  و بی

خروجی رفت، توی یک حرکت غافلگیرانه جلو رفتم و از  

ترسم، بزار  می پشت بغلش کردم، بزار فکر کنه من ازش 

 فکر کنه تسلیم شدم، نشدم؟! 

ببخشید دیاکو... اینجوری نباش، رهایش اینجا بود، فقط   -

 حالم رو پرسید، فقط همین! 
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روی  من رو از بغلش جدا کرد و بعد از اینکه برگشت روبه 

 صورتم لب زد. 

دی؟ چجوری بگم به  ی من چرا به حرفام گوش نمیجوجه -

کس اعتماد نکن؟! هیچ  

کاری نکرد،  ب... خب حوصلم سر رفته بود، اون هیچ خ -

 فقط حالمو پرسید. 

نفسش رو بیرون فرستاد و گفت: من هی بگم تو گوش  

دونم!نکن، با تو قراره به کجا برسم، خودمم نمی  

اش قایم کردم و لب زدم. سرم رو توی سینه   

خسته شدم...  -  
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دستش رو توی موهام فرو کرد و گفت: اگه بگم منم خستم  

کنی؟باور می   

سرش رو از سینش بیرون اوردم و خیره به نگاه جنگلی و  

کنم، اما یه چیزی خیلی دلگیرم  آرومش لب زدم: باور می 

کنه. می  

چی؟ -  

دوخم و گفتم: اینکه  های سبز آبیش نگاهم رو توی مردمک

گی اطرافم چه خبره، همیشه باید استرس داشته  بهم نمی

کنه. باشم، این سکوتت خیلی ناراحتم می  

سرش رو پایین اورد و حاال اون بود که با نگاه خیره و  

 نافذش سعی داشت اعماق فکرم رو بخوانه.

گفتم حتما. شد میاگر می  -  

شه.چرا نمی  -  

تونم بگم. ت: چراشو نمیسرش رو پایین اورد و گف  

یکی از پاهام رو روی زمین کوبیدم و با کالفگی صداش  

 زدم. 

دیاکو!  -  

تونم، لطفا درکم کن. ای کشید و گفت: آرزو، نمی پوف کالفه   



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  422 

 و با گفتن همین حرف دهنم رو بست.

دونم قرار بود به  به حرف دیاکو فکر کردم با این زندگی نمی 

 کجا برسیم؟! 

مجهول، پوزخندی زدم، کجای زندگی من  زندگی پر از 

درست بود که اینجاش درست باشه؟ مطمئنا این پنهان  

های عجیب و غریب خبر از یک  ها و این حساسیتکاری 

داد. ترس بزرگ می   

ترسی که باعث این همه پافشاری و دیکتاتوری بودن دیاکو  

شده بود؛ نفسم رو با شدت بیرون فرستادم و آروم از بغل  

شد بریم یه جای دور که فقط دیاکو بیرون اومدم، کاش می

 من و دیاکو باشیم، بدون دایان بدون وجود هر مزاحمی. 
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روسری رو روی صورتم مرتب کردم و با دقت و سوال به 

خودم توی آینه خیره شدم.  یقیافه  

هام کشیده بودم بیشتر از همه چیز  خط نازکی برای چشم 

های طوسیم رو  کرد و چشمتوی صورتم خودنمایی می 

 خمارتر کرده بود. 

رژلب صورتی رنگم لبم رو زیباتر کرده بود، وقتی از خوب  

 بودن صورتم مطمئن شدم نگاهم روی لباسم چرخید... 

پوشیدم؛ پیراهن  اهدایی دیاکو رو می   بار بود که لباساولین

رسید و  آستین بلند خوش دوختی که تا پایین مچ پاهام  می 

رنگ سبز زیتونی که داشت، هارمونی جالبی با رنگ  

هام ایجاد کرده بود. چشم  

های  لبخندی توی آینه به خودم زدم و بعد پوشیدن کفش 

 مشکی رنگم از اتاق بیرون رفتم.

گذشت، با اینکه دیاکو توی این  ته می از اون اتفاقات یک هف

کرد مهربون باشه، اما من به خوبی متوجه  مدت سعی می

شدم.آشفتگی درونیش می  

عجیب ترین حرکش وقتی بود که امروز عصر ازم خواست 

ها رو بپوشم و باهم بیرون بریم، ولی طبق  که این لباس 

 معمول هیچ دلیلی برای این بیرون رفتن یهویی نیاورد. 
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ای که رهایش رد طول هفته برام  های دوستانهاطر پیام بخ

فرستاد نگران بودم و مدام گوشیم رو از دست دیاکو قایم  می

فهمیدم چرا انقدر اسرار به صحبت و ایجاد  کردم؛ نمی می

من و خودش داشت. صمیمیت بین  

نگاهم به دیاکو افتاد که روی مبل نشسته بود و  با اخم به  

 گوشیش خیره بود.

خواستم صداش کنم، اما ناگهان سرگیجه امونم رو برید و  

اگر دستم رو به دستگیره بند نکرده بودم قطعا با سر توی  

رفتم. زمین می   

دیاکو با شنیدن صدای دستگیره سرش رو بلند کرد و به  

محض اینکه نگاهش بهم افتاد یک ضرب از روی مبل بلند  

 شد و سمت من اومد. 
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باش« تکون دادم و همون جا  دستم رو به معنای »آروم 

 روی پله نشستم.

های کیپم پیچید.صدای دیاکو توی گوش  

چیکار کردی با خودت؟ چند روزه همش رنگت پریده!  -  

کردم جلوی بیشتر  میسرم رو تکون دادم و درحالی که سعی 

شدن حالت تهوعم رو بگیرم با صدای نازک و ضعیفی لب  

 زدم. 

خوبم -  

 سرش رو تکون داد و با کالفگی غر زد. 

خوبم، خوبم تو کجات خوبه بیا ببرمت باال استراحت کن تا   -

 با دکتر هماهنگ کنم. 

خواستم این فرصت طالیی رو برای بیرون رفتن از دست  نمی

 بدم. 

حالم خوبه، انقدر توی خونه موندم کم مونده   وا دیاکو  -

 کپک بزنم، من حالم خوبه بریم. 

های جنگلی و پرنفوذش نگاهم کرد و گفت: حس  با چشم 

کنم حالت خوب نیست.می  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  426 

ام رو از روی پله بلند کردم، ولی به محض  با لجبازی تنه 

گرفت،  بلند شدنم سرم گیج رفت و اگر دیاکو دستم رو نمی 

شدم.پخش زمین می   

های نگران نگاهم کرد. دیاکو با چشم  

اینجوری حالت خوبه؟! بیرون رفتن رو ازت نگرفتن یه   -

ری. موقع دیگه می  

اش رو کج  زمزمه زیرلبی بعدش رو نشنیدم، ولی وقتی تنه

کرد تا بغلم کنه، خودم رو عقب کشیدم و گفتم: وا خوبم  

کنی؟دیگه، چرا اذیت می   

و غرید.بار طوفانی شد نگاهش این   

بینی کل نکنی؟ نمیها با من کل تونی مثل بچه دو ساله نمی -

 حالت بده؟ 

رو با قیافه نزار و ناراحت به سمت   و با همین دو جمله من 

 باال هدایت کرد. 
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ها باال رفتم. دیاکو از پله  آروم آروم با کمک  

بعد از اینکه روی تخت درازم کرد با تهدید و هشدار جدی  

ها! این روزا من  توی صورتم گفت: نبینم از جات بلند شدی 

کنی.خودم اعصابم خرابه تو با این کارات بدترش می   

ها زیر بغض کردم؛ صورتم  دفعه مثل بچهدونم چرا یک نمی

برگردوندم و همزمان یک قطره درشت اشک از  رو ازش 

 چشمم روان شد. 

ای لب زد:  دیاکو متوجه گرفتگیم شد و با لحن خسته و کالفه 

ریم بیرون. االن استراحت کن خیالم ازت راحت بشه، فردا می   

سرم رو به معنای باشه تکون دادم تا یک وقت متوجه اشک 

م تا نلرزه  کردریختنم نشه، با صدایی که بشدت کنترلش می 

 لب زدم: چراغو خاموش کن لطفاً... 

رفت و ندید چقدر بعدش گریه کردم، من به این گریه از ته  

ود مادرم اشک دل نیاز داشتم، نیاز داشتم با یادآوری نب

ها، حتی فرصتی برای  بریزم و ناله کنم، اما خیلی وقت

های کوچیک نبود.ریختن این قطره   
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ردم و دستم رو جلوی دهنم  جا کبهسرم رو روی بالشت جا 

گذاشتم، هر وقت یاد کالفگی و درماندگی بیش از حد دیاکو  

کردم. افتادم بدتر بغض می می  

داد؛  انگار کسی نوک تیز چاقو رو توی گلوم فشار می

کردم و هر فکر  همینجوری با حال خسته و نزار گریه می 

تر و بغضم رو  وحشتناک و غمگینی افکارم رو بهم ریخته 

کرد. تر میینسنگ  

دونم چقدر مشغول گریه کردن بودم که گیج شدم و به  نمی

 خواب رفتم.

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙       #۱۶۴   

خیال#ناجی         
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هام رو باز کردم؛  با شنیدن صدای صحبت از بیرون الی پلک

چرخوندم، تاریکی اتاق بهم یادآوری  نگاهم رو توی اتاق 
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کرد که شب شده و این یعنی من تقریبا سه ساعت  می

 خوابیدم!

خوابیدم خیلی این برای منی که هیچ وقت بجز شب نمی

عجیب بود، سرم رو تکون، دادم شاید بخاطر خستگی خوابم 

 انقدر زیاد شده. 

تا طمانینه از روی تخت بلند شدم، هنوز آثار خفیفی از  

خورد، کورمال  گیجه رو داشتم و گه گاهی تعادلم بهم می سر

کورمال سمت در رفتم و چراغ رو روشن کردم؛ صدای پچ  

تر از قبل اومد و باعث شد کنجکاو پچ صحبت از بیرون می 

حالی و خستگی با  به سمت کمد برم؛ چراکه از شدت بی

 همون پیراهن خوابم برده بود. 

بستم، سر و صدای بیرون  بعد از پوشیدن شالم در کمد رو 

داد که دیاکو تنها نیست و من مشتاق بودم بفهمم،  نشون می

 دیاکو با این همه حساسیت چه کسی رو به خونه راه داده! 

تر از قبل به گوش از اتاق بیرون اومدم، صداها واضح

رسید؛ میل عجیبی به فالگوش ایستادن پیدا کرده بودم،  می

ها ها ایستادم و به صحبت پله  بنابراین گوشه دیوار، باالی 

 گوش سپردم... 

رو گرفتم.  من تصمیم  -  
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فهمی اوضاع چقدر خرابه؟ تو این وضعیت جا زدن تو  نمی -

کنه! همه چیز رو بدتر می  

فهمی نفوذشون روز به روز داره بیشتر  تو چی؟ تو می -

میرم؟ فهمی اگر بالیی سر آرزو بیاد من می شه؟ میمی  

زدی، پس مردمت چی؟  قدر زود جا نمی دیاکو تو که ان -  

شم!باره توی زندگیم اینقدر درمونده میدونم، اولین نمی -  

تر بشنوم،  سرم رو جلوتر بردم تا صداشون رو واضح 

داد  ها نشون مینگرانی بدی به جونم افتاده بود، این حرف 

 اوضاع از اونی که باید بدتره! 

دیاکو بیخیال شو، حماقت نکن.  -  

حماقت؟ کجای اینکه حاضر شدم بجای واگذار کردن  کدوم  -

قدرت و حکومتم جون آرزو و خودمو بخرم کجاش حماقته؟  

 انقدر مخ منو ترور نکن، تنها راه همینه! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙       #۱۶۵  

خیال#ناجی         
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وقت فکر دیوار تکیه دادم، هیچ با بهت و تعجب سرم رو به 

کردم دیاکو بخاطر حاضر به انجام چنین کاری بشه، یعنی  نمی

 من انقدر کور بودم که این همه عالقه رو ندیدم؟! 

ها رفتم، سکوت دیگه نتونستم صبر کنم و به سمت پله 

داد هر دو غرق فکر هستن؛ یعنی اوضاع  بینشون نشون می

دیاکوی سرسخت و مقتدر من اینطور  اینقدر خراب بود که 

 درمونده شده بود؟!

به محض اینکه پای چپم رو روی آخرین پله گذاشتم، نگاهم  

روی آشپزخونه نشسته های روبهبه دیاکو افتاد که روی مبل

هاش برده بود، نگاهم رو  بود و سرش رو بین دست

چرخوندم و به دوستش امیر نگاه کردم، فکر کنم تنها کسی  

زمان آشناییم با دیاکو دوستی پایداری با دیاکو داشته   که از

 همین امیره! 

جا کرد  بهامیر تا نگاهش بهم افتاد، خودش رو روی مبل جا 

 و لب زد: سالم آرزو خانم. 

ی آرومی زمزمه کردم؛  آلودم بله دار و خواببا صدای خش 

دیاکو هم با شنیدن صدای صحبت امیر سرش رو باال اورد و  

به صورتم دوخت. نگاهش رو   
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هاش دلم رو لرزوند، اما قبل از  ی قرمز رنگ چشم هاله 

اینکه من به سمتش برم اون به سمتم اومد و با صدای  

اش لب زد: خوب خوابیدی؟ بهتری؟خسته  

 سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و گفتم: اوهوم بهترم. 

هاش رو به سمت آشپزخونه دیگه چیزی نگفت و قدم 

با بلند شدن صدای ممتد زنگ در سرجای   برداشت، اما 

 خودش ایستاد و سمت امیر برگشت.

کسی قرار بود بیاد؟!  -  

 انگار امیر هم انتظار دیدن کسی رو نداشت.

نه! -  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙       #۱۶۶  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

        #پارت_هدیه 
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ش رو تکون داد و به سمت در  دیاکو با شک سر  

رفت، بعد از اینکه توی چشمی در نگاه کرد با اعصابی  

تر از قبل برگشت و رو به امیر لب زد: دلرباست. داغون  

با تردید جلوتر رفتم و نگاه کنجکاوم رو بین دیاکو و امیر  

رد و بدل کردم؛ دیاکو بعد از نفس عمیقی که کشید در رو  

نکه در کامل باز بشه دلربا داخل اومد  باز کرد، اما قبل از ای

ی هممون رو غرق بهت کرد! و قیافه  

ی نزارش نگاهش رو توی  های غرق اشک و قیافهبا چشم 

خونه چرخوند و روی من ثابت موند، انگار که از اول دنبال  

گشته! من می  

با عصبانیت سمت من اومد و قبل از اینکه حرکتی از خودت  

محکمی به گوشم کوبید و با نفرتی که  نشون بدم سیلی 

وقت توی نگاهش ندیده بودم نگاهم کرد و داد زد: ازت  هیچ

متنفرم، متنفر، از وقتی که پات به زندگیمون باز شد همه  

چیزو خراب کردی، از تو و از اون خواهر کثافتت که  

زاره، برو بمیر آشغال،  فهمه داره تو زندگی من پا مینمی

میره حر... حقت بود مادرت ب  

مات و مبهوت نگاهش کردم، مگه من چه بدی بهش کرده  

بودم؟ گناه من چی بود؟ نگاه تار و غرق در بهتم رو به  
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صورت خشمگین دیاکو دوختم که بازوی آیسان رو گرفته  

کرد. های آبی و دلرباش نگاه می بود و با خشم توی چشم   

ه  هام کل صورتم رو خیس و چسبناک کرددونم کی اشکنمی

دونم اونقدر بهت زده بودم که توانایی انجام  بودن، اما می 

 هیچ کاری رو نداشتم.  

تر  های اشک آزادانه با صدای داد دیاکو از جا پریدم و قطره

ام سر خوردن. روی گونه   

این چرت و پرتا چیه میگی؟ باز دوباره اون کثافت تو   -

 گوشت چی خوانده که رم کردی؟ 

طور که به صورت من خیره  ون دلربا با خشم و نفرت هم

کرده،   پرسی چیکار کرده؟ تازه می شده بود جیغ زد: چیکار 

من خودم دیروز خواهر خونه خراب کنش رو با دایان  

و ادامه   هام خیره شد دیدم»با خشم عصیانگری به چشم

داد...«عرضه نداری خواهر نکبتت رو جمع کنی؟ به چه  

 زبونی بگم گمشو از زندگیمون؟

هام بیرون  هام با سرعت بیشتری از حصار چشم اشک

ریختن، آیسان چیکار کردی که دلربایی که تا دیروز توی  

چشمم یک دختر عاقل و فهمیده بود اینجوری عصیانگر و  

 سلیطه شده؟!
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مگه آیسان چه غلطی کرده؟ من خودم برای خونه مراقب   -

گذاشتم، دیروز بهش سر زدم، این چرت و پرتا رو کی تو  

ت خوانده که اومدی اینجا برای من شاخ و شونه گوش

کشی؟می  

دیاکو با صورت دلبر و غرق اشکش به دیاکو خیره شد و  

ودم نیست،  لب زد: دیاکو من دایانو دوست دارم، دست خ

اش داره باهاش  وقتی دیروز دیدم آیسان توی حیاط خونه

کنه جیگرم آتیش گرفت، چه گناهی کردم که  بگو بخند می

 عاشقش شدم، جرمه؟ 

دیاکو بیشتر از این طاقت نیورد و دلربا رو توی آغوشش 

دونم با آیسان چیکار کنم، پس  هقم شدیدتر شد، میکشید؛ هق 

این همه خواهش و التماس که من از اینجا برم بخاطر دایان  

 بود!

نفس عمیقی کشیدم، راه گلوم از شدت بغض بسته شده بود،  

از اسپریم استفاده نکنم دوباره  کردم اگر االن احساس می

شد،  تر میده، نفسم رفته رفته تنگ حمله آسمی بهم دست می 

هق ریز دلربا توی خونه  مطمئن بودم رنگم پریده؛ صدای هق

 پیچیده بود.

خواست بعد از اون همه  گفتم دلم می دروغ نبود اگر می 

ی بعدی اشک  توهین االن من توی آغوش دیاکو بودم، قطره 
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ام قل خورد، نگاهم به امیر افتاد که با نگرانی  نه روی گو

ام شده بود، اما  کرد انگار اونم متوجه رنگ پریده نگاهم می 

دیاکو مشغول پچ زدن توی گوش دیاکو بود، نگاهم رو  

ازشون گرفتم، از دیاکو دلخور بودم، چه انتظاری داری  

 آرزو؟ تورو به خواهرش ترجیح بده؟ 

رو قورت دادم بلکه بغضی که مثل   پوزخندی زدم و آب دهانم

شد؟!سنگ بیخ گلوم چسبیده بود آزاد بشه، اما مگه می   

کم داشت خودش ام کم سرم رو آروم تکون دادم نفس تنگه

های نامنظم به سمت شد، با قدم داد و بیشتر می رو نشون می

کردم، ولی  ها رفتم، سنگینی نگاه دیاکو رو حس میپله 

شد و حاال دیگه مطمئن  ت بدتر میاهمیت ندادم حالم داش

 بودم اسپری نیازم!  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

. 

⃟☙        #۱۶۷  

خیال#ناجی         
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کردم تعادلم رو  کم به شماره افتادن، ولی سعی میهام کم نفس

ودم  ، اما هنوز پای راستم رو روی پله اول نداشته بحفظ کنم

هام تار شد و  که ضعف شدیدی بهم دست داد و جلوی چشم

روی زمین رو حس کردم...  فقط سقوطم  

*** 

هام رو  با سوزش فاحشی که توی دستم احساس کردم، پلک

تکون دادم، اما به اندازه کسی که چند سال نخوابیده خسته 

 بودم.

هام  چند ثانیه بعد با کرختی و خستگی موفق شدم الی پلک 

از کنم. به محض باز کردنشون نگاهم به دیاکو افتاد که  رو ب

 برخالف این چند روز حالش خیلی خوب بنظر میومد.

هاش ستاره  بارون شدن و با  های من چشمبا دیدن چشم 

 شعف خاصی نگاهم کرد. 

دونستم؛  موقعش رو نمیحالی یهویی و بیمعنی این خوش

یادمه نفس تنگه و حالت  هوشیم تنها چیزی که از قبل از بی

دونستم چه اتفاقی باعث  اما نمی هوشی،تهوع و بعدش بی

 این لبخند نادر شده! 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  438 

حالی بلند کردم، اول باید یه فکری به حال  سرم رو با بی 

حالم  دار و بی کردم؛ با صدای خشخشکی شدید گلوم می 

 نالیدم. 

آب! -  

نار تختم  دیاکو که متوجه حرفم شده بود سریعا از روی مبل ک

م  بلند شد و بعد از پر کردن لیوان اون رو جلوی صورت 

گرفت، اما خوشحالی غیر قابل وصفی که توی صورتش بود  

گیجم کرده بود، تا جایی که لیوان رو جلوم تکون داد تا به  

 خودم بیام. 

بعد از خوردن لیوان آب حالم کمی بهتر شد و درک بهتری  

کس توی اتاق  کو هیچ از اطراف پیدا کردم، بجز من و دیا

نبود و ساعتی که به دیوار وصل بود بابا نشون دادن عدد  

کرد که من دو، سه ساعت  یازده شب بهم دهن کجی می 

هوش بودم!بی  

°•@Bank_Roman ♡•° 

___∞________________ 

⃟☙       #۱۶۸  

خیال#ناجی         
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دیاکو دوختم، چه  به پهلو چرخیدم و نگاهم رو به صورت 

 سکوتی! 

با کنجکاوی گلوم رو صاف کردم و با صدایی که هنوز کمی  

 خراشیده بود لب زدم: چه بالیی سرم اومده؟ 

با شیفتگی نگاهم کرد و سرش رو تکون داد؛ با حالتی که  

ی  کنه گفت: یعنی قرار بچه انگار داره با خودش زمزمه می 

 من قرار توی وجود تو رشت کنه؟!

میدم چی گفت، ولی بعد از چند ثانیه هجی کردن  اولش نفه

با آشفتگی و سردرگمی لب   حرفاش، تقریبا از جام پریدم و 

 زدم: چی گفتی االن؟ 

خوای از  بار شد و گفت: اینجوری میبار شماتت نگاهش این 

با بپر بپر؟ دراز بکش، آرزو، پوف هنگ   بچه مراقبت کنی، 

 نکن دراز بکش... 

نالیدم: یه بار دیگه بگو چی گفتی؟   با صدای ضعیف و ریزی 

ی تو؟بچه  

ی دیاکو با لبخند نگاهم کرد و گفت: چرا کپ کردی؟ آره بچه 

 من و تو!
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و بعد با شور و لبخند خاصی منی که مات و مبهوت بودم  

 رو توی بغلش کشید و احتیاط فشارم داد. 

 با گیجی توی بغلش زمزمه کردم: من بچه دارم؟! من؟

های سبز و آبیش  یرون اورد، چشمو از بغلش بمن

ای که توی شکم من  تر از همیشه بودن، برای بچهدرخشنده

کرد؟ حالی می بود انقدر خوش  

شد، انگار وجود یه بچه از من و دیاکو  من هنوز باورم نمی 

فقط یه خواب بود یه خواب شیرین و شفاف، با وضوح صد  

 درصدی! 
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های جنگلی دیاکو دوختم  های ستاره بارونم رو به تیلهچشم

و با ذوقی که توی وجودم دویده بود لب زدم: این خیلی  

 خوبه!

سرش رو به نشونه تایید تکون داد، نفس عمیقی کشیدم؛  

ام به همین تخت تکیه  قلمبه یعنی چند ماه دیگه با شکم 

زدم؟! های پردرد بچم لبخند می دادم و از لگد زدن می  

هام رو روی هم گذاشتم، اما با  ای چشم با تصور چنین لحظه

هام رو باز کردم رو  هوشیم چشمیادآوری اتفاقات قبل از بی

به دیاکویی که حاال برخالف چند لحظه پیش غرق فکر بود  

و ببینم. نخوام آیسالب زدم: می   

دیاکو که با شنیدن صدای من از فکر بیرون اومده نگاهی به  

ی جدیم انداخت و بعد از فوت کردن نفسش گفت:  قیافه

شه!نمی  

شه رو شروع کرد! بیخیال لجبازی شدم  شه، نمی بیا، باز نمی 

کنم من باید ببینمش،  و با مالیمت زمزمه کردم: خواهش می

 باید بفهمم چه گندی زده. 

ه جدی بهم انداخت. نگا  

شه، تو نباید تنش داشته باشی، خودم باهاش صحبت  نمی -

هام دوخت و لحنش کنم»نگاهش رو توی چشم می
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کنم، حواست به خواهشمندانه شد.«آرزو ازت خواهش می

ی عمرم باشه! خودت و شیشه  

با حسودی زیر پوستی، نگاهش کردم و سرم رو به نشونه  

هاش تکون دادم. قبول حرف  

ای روی پیشونیم زد و پتو رو روی تنم  خم شد و بوسه

ای به پیشونیم زد و توی گوشم پچ  مرتب کرد و دوباره بوسه

 زد. 

گذرونیم، تو فقط ها رو می ی سختیتحمل کن، کنار هم همه  -

 باش!
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بعد از زدن این حرف من رو با آرامش عجیبی که توی تک 

چرخید تنها گذاشت و چراغ اتاق رو  های میتک سلول

 خاموش کرد. 

ها  اش غرق خوشی شدم اگر اسم این با همین حرف ساده 

 عشق نیست، پس البد چنین حس خوبی فقط توهمه! 

*** 

 #دیاکو

رو بیرون فرستادم،  بعد از بیرون اومدن از اتاق آرزو نفسم 

چقدر اینکه بخوام خودم رو شاد و بیخیال نشون بدم جلوی  

 آرزو سخت بود!

سرم رو آروم تکون دادم، نباید االن که همه چیز بحرانی  

شده جا بزنم، باید با آیسان صحبت کنم، اگر واقعا توی این  

مدت عاشق دایان شده باشه، اوضاع برای هممون بدتر  

زدم؛ چراکه توی دوران  حدسش رو میشه؛ البته خودم می

کرد پیش دایان باشه،  بیماری آرزو، آیسان مدام سعی می

ها غیر مستقیم بهش هشدار داده بودم جلوی  گرچه بار 

شد،  خودش رو بگیره، اما مثل خواهرش اگر لجباز می 

 درست کردنش کار حضرت فیل بود!

  ای کشیدم و آرزو رو به خواهر امیر سپردم،پوف کالفه 

 درحال حاضر تنها کسی بود که بهش اعتماد داشتم! 
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بعد از کلی سفارش و تاکید از خونه بیرون اومدم و به سمت  

ها فکر  ای رفتم که آیسان اونجا بود. بعضی وقتخونه

کردم کسی مثل خواهر من چطور توانسته عاشق چنین  می

دیدم بهشون حق  می آدمی بشه، اما وقتی رفتارش رو 

طور خوش  خوش پوش و جذاب بود، همین  دادم، اونمی

شدم، حتی به  اخالق، برعکس من که تا مجبور نمی

کردم، چه برسه به نخ دادن! های اطرافم نگاهم نمیدختر  
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رسیدم، اینجا مکانی کامال  باالخره بعد از بیست دقیقه 

رو محافظت شده بود، ولی تنها ایرادش این بود که ماشین 

 نبود.
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دستم رو به قصد زدن زنگ بلند کردم، اما با شنیدن صدای  

صحبت از پشت کلبه بالفاصله مسیرم رو تغیر دادم و به  

 سمت صدا رفتم. 

آروم آروم جلو رفتم تا به پشت کلبه نزدیک شدم، تنها  

ه اوردم این بود که حیاط خونه طوری حصارکشی  شانسی ک

 شده بود که داخل حیاط معلوم بود.

آروم و با احتیاط جلوتر رفتم، اما با دیدن آیسان در حالی که  

هام رو روی  توی بغل دایان بود فکم منقبض کردم و دندون 

 هم سابیدم. 

سرم رو با تأسف تکون دادم، اگر اون دوتا خدمتکار سرکش  

زاشتم!کردم زندشون نمی ی رو پیدا م  

هام رو تیز کردم. با شنیدن صدای آیسان گوش   

هات کنم حرف ها حس میدونی بعضی وقتمن... یعنی می  -

 الکیه... 

درمورده؟!  -  

اینکه تو هم منو دوست داری.  -  

 پوزخندی زدم، دوست دایان و دوست داشتن؟! 

ی من. نه دروغم کجا بود توله  -  
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دلربای آیسان با حرص سرم رو تکون دادم و  با شنیدن خنده 

ی عاشقانشون رو تموم  منتظر شدم زودتر نمایش مسخره

 کنن. 

خب دیگه آیسانم، من باید برم.  -  

شد بمونی، از دیاکو بدم میاد که دیدش انقدر  کاش می  -

 نسبت به تو بده!

کنه من براتون نقشه  دیاکو سخت گیره دیگه، فکر می -

 چیدم. 

مئنم تو چنین آدمی نیستی...ولی من مط -  

خوبه که بهم اطمینان داری خوشگل خانوم. -  

سرم رو نامحسوس جلو بردم و منتظر بیرون رفتن دایان  

دونستم حرف زدن  شدم، با اینکه آمپر چسبونده بودم، اما می 

با دایان حماقت محضه و تقریبا مطمعن بودم که اون یک  

ودش هم مشخص  مریض روانیه؛ چراکه، حتی تکلیفش با خ

های نامتعادلش  ها و رفتار نبود و این رو بارها از صحبت

 فهمیده بودم!
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بعد از دور شدن دایان سریعا از در ورودی به وسیله کلید  

نگاهم به آیسان افتاد که داشت  یدکی که داشتم وارد شدم، 

اورد، مشخص  پالتوی گرم بادمجونیش رو از تنش در می 

 بود که هنوز متوجه حضور من نشده.

هوش و حواس مشغول آویزون کردن لباسش همچنان بی

 بود، اما به محض دیدن من جاخورد و چند قدم عقب رفت.

پوزخندی زدم، معلوم بود انتظار دیدن من رو نداشته و  

هایی بودم.  س زده که من شاهد چه صحنهحد  

باالخره بعد از چند ثانیه از بهت بیرون اومد و با صدای  

کنی؟لرزونی لب زد: تو... اینجا چیکار می   

پوزخندم رو تکرار کردم و چند قدم جلوتر رفتم، چقدر احمق  

 بود این دختر! 

کنم؟ بهتر نیست من بپرسم دایان اینجا  من اینجا چیکار می -

کرد؟! کار می چی  
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پاچه شده بود و پلکش چپش حاال دیگه واقعا دست 

پرید.نامحسوس می  

دایان... خب دایان...   -  

سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم و گفتم: از وقتی دیدمت  

کردم تا این حد! شقی، ولی فکر نمی فهمیدم کله   

های ریز و درشت عرق آروم ار روی پیشونیش سر  دونه

اومدم. خوردن و پایین   

خب... من دوستش دارم!  -  

داره   از کی تا حاال به کسی که، حتی به خواهرت هم چشم -

مند شدی؟عالقه  

کرد، اما  ها اعصاب خودم رو هم خورد میگفتن این حرف 

افتاد؛ ناباورانه نگاهم کرد  گفتم بلکه مغزش بکار میباید می 

 و گفت: چی؟

سادگی و زودباوری  سومین پوزخند رو هم زدم، این حجم از 

کجای دلم بزارم؟  رو  
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سرش رو تکون داد و گفت: من... من دوستش دارم.  -  

حتی بیشتر از خواهرت؟ که انقدر دوستت داره؟!  -  

کنم! تونم بدون دایان زندگی من... نمی  -  

سرم رو به تمسخر تکون دادم و با خشم محسوسی که توی  

ای که  صدام بود لب زدم: گند زدی به این رابطه خواهرونه 

های دروغی دایان شرف داره! سگش به محبت  

های مکرر آیسان از خونه بیرون  و بدون توجه به صدا زدن 

 زدم، حتی حاضر نبودم توی این شرایط قیافش رو ببینم! 

سریعا گوشیم رو در اورم و بعد از فرستادن هفت نفر از  

های مورد اعتمادم برای محافظت، از خونه بیرون اومدم. آدم   

با لرزیدن گوشی توی جیبم اون رو بیرون کشیدم و لب زدم:  

 بله؟

سالم، امیرم.  -  

سالم، چخبر؟  -  
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دلربا رو رسوندم خونه؛ دیاکو لجبازی نکن بیخیال شو.  -  

و بیرون فرستادم، باید باهاش صحبت نفس عمیقم ر

کردم. می  

کجایی؟   -  

کلبه جنگلی، چطور؟  -  

بمون اومدم.  -  

 و با خداحافظی سرسری گوشی رو قطع کردم. 

محافظت شده سوار   بالفاصله بعد از خروج از محوطه

 ماشین شدم. 

وقت دعواهای  از وقتی که یادم میاد دنبال آرامش بودم، هیچ 

هاشون، رفت، نبودن ادرم از یادم نمیپدر و مشبانه روزی  

هاشون، اما سعی کردم قوی باشم، خودم رو الیق مردم  بدی

پرسیدن  و حتی خودم کنم؛ شاید اگر یک سال پیش ازم می

توی زندگی از چی وحشت داری مثل همیشه پوزخند اعصاب  

کردم»از هیچی  زدم و با غرور زمزمه می خورد کنی می 

ترین ترسم، از دست دادن آرزو  رگ وحشت ندارم«اما االن بز 

آرامش و دوست داشتن رو توی وجودم زنده    بود، کسی که

کرده بود، کسی که حاضر شدم بخاطرش قید همه چیز رو  

بزنم و توی مهمونی فردا شب با واگذار کردن حکومت و  
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قدرتم آرامشی که دنبالش بودم رو برای خانواده سه نفرم  

 بخرم. 

روی کلبه جنگلی بودم. بهوقتی به خودم اومدم رو  
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از ماشین پیاده شدم و با کلید در کلبه رو باز کردم، اینجا  

ها بود و حاال به واسطه  هام توی تمام این سالهمدم تنهایی 

های  محلی برای مشورتامنیت و مکان خوبی که داشت 

 محرمانمون شده بود. 

بعد از باز کردن در داخل رفتم و با سالم و احوال پرسی  

سرسری روی مبل نشستم، واقعا نیاز داشتم با رفیق چندین  

ام مشورت کنم. و چند ساله   

خوام فردا شب برم... من می  -  
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کرد که  بلند کرد، شاید فکر نمی  امیر با بهت سرش رو 

جدی باشم.  در تصمیمم انق  

خوای چیکار کنی؟ فکر کردی اینجوری همه چیز  دیاکو می  -

شه؟درست می  

فهمید؟ سرم رو تکون دادم، چرا حرفم رو نمی  

فهمی این تنها راهیه که دارم!می -  

کنی پسر؟ گیریم که بعد  فهمم داری با خودت چیکار مینمی -

کر کردی  از این دایان و آتوسا با تو و آرزو کاری نداشتن، ف

چه بالیی سر مردم میاد؟ چه بالیی سر خواهرت میاد؟ دلربا  

 حالش خوب نیست.

با شنیدن جمله آخرش با اخم ریزی سرم رو تکون دادم که  

خودش متوجه کنجکاویم شد و لب زد: تو که دلربا رو بهتر  

کنه قد و خشک باشه، اما  شناسی، همیشه سعی میاز من می

داد حالش خرابه  داشت نشون میرفتاری که امروز با آرزو 

چه بخاطر... دوست داشتن... دایان چه بخاطر عذاب وجدان  

 مرگ مادر آرزو. 

گفت بجز این مسئله به خوبی سرم رو تکون دادم، درست می 

متوجه لرزش صداش شدم، اون دلربا رو دوست داشت، اما  

ترسید، شاید بهتر بود یه فرصتی به هر  همیشه از بیانش می

دادم. ها می اوندو   
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دونم چی بگم اگر آرزو بفهمه دلربا  دونم، خودمم نمیمی -

بخاطر کمک کردن به  دایان حاضر شده توی غذای من دارو  

بریزه تا قدرتم کم بشه و متوجه خطری که در کمین آرزو و  

 مادرش بوده نشم قطعا اتفاق خوبی نمیوفته!

سرش رو   ی تایید تکون داد وامیر هم سرش رو به نشونه

خوام پایین انداخت با طمانینه رو بهش لب زدم: ازت می 

توی این مدت بیشتر حواست به دلربا باشه با عذاب وجدان  

مرگ مادر آرزو و درد خیانت دایان نیاز به یک آدم جدید و  

مثبت داره، مطمئنم از پسش بر میای فقط حواست به اعتماد  

 بینمون باشه!

ی از صورتش شده بود سرش  با لبخند محوی که حاال جزو

رو با اطمینان تکون داد و گفت: دیاکو بنظر من یزره صبر  

 کن تو بازم برای واگذار کردن حکومتت فرصت داری. 
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رسمی بعدی   وار تکون دادم و گفتم: مهمونیسرم رو کالفه 

شه؟کی برگذار می  

ماه آینده.  -  

ای کشیدم، چقدر دیر! پوف کالفه   

کنم، باید محافظت رو خیلی  خب تا اون موقع صبر می خیل -

کنم. بیشتر کنی منم روی روابط دایان و زهیر تحقیق می   

حتما، چند روزه از زهیر خبری نیست اونو دست کم نگیر   -

چقدر برای گرفتن   تو داره و دونی که چه دشمنی با دیاکو می 

 حکومتت حریصه!

دونم سرم رو به نشونه تایید باال، پایین کردم و گفتم: می 

خواد خودش وارد عمل بشه، برای همین هم  اون کثافت نمی 

 دایان و آتوسا رو واسطه کرده. 

باید برای حفظ جون اطرافیانم و نجات حکومتم کاری  

دونستم که بزودی باید تسلیم  می کردم وگرنه به خوبی می

 دایان و زهیر بشم! 

*** 
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 #آرزو

 

هام رو باز کردم و  با نوری که توی صورتم خورد الی پلک 

و دوختم، پوف کی پرده رو  ر نگاهم رو گیج و منگ به روبه

 کشیده؟!

با طمانینه از روی تخت بلند شدم، احساس کرختی زیادی  

 داشتم و کمی هم سرگیجه. 

دست و صورتم و کارهای دیگه از اتاق بیرون   بعد از شستن

هارو پایین اومدم، اما با دیدن زنی که مشغول  رفتم و پله 

چیدن صبحانه بود مات زده سر جام ایستادم و به دختر قد  

روم خیره شدم، انگار اون هم متوجه  بلند و زیبای روبه

سنگینی نگاهم شده بود چون سرش رو بلند کرد و بهت زده  

یره شد، بعد از چند دقیقه از شوک بیرون اومد و با  به من خ

 لحن سوالی پرسید: آرزو خانوم؟ 

های ریز شده نگاهش کردم توی اولین نگاه  با چشم 

های درشت و مشکی و صورت مینیاتوریش جذبم کرد،  چشم

 اما االن متوجه صدای نازک و ضریفش هم شدم. 

بله خودم هستم.  -  

و جلو اومد.  با شنیدن حرفم لبخند عریضی زد   
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من مریم هستم، خواهر امیر.  -  

گشتم، چند ثانیه بیشتر طول  توی ذهنم دنبال اسم امیر می 

نکشید که مغزم لود شد و اسم دوست دیاکو توی ذهنم اومد.  

 آهان کشداری گفتم و با لبخند ملیحی لب زدم: خوشبختم.

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۷۶  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

نگاهش رو توی صورتم چرخوند و گفت: منم، دیاکوخان ازم  

 خواستن که مراقبتون باشم. 

ی ریزی روی لبم اومد و سرم  با شنیدن لفظ دیاکوخان خنده 

 رو به معنای تشکر تکون دادم. 

زخونه برداشتم زنگ در به صدا  قدم اول رو که به سمت آشپ

 در اومد. 
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ی متعجب مریم انداختم و گفتم: حتما  نگاهی به قیافه 

 دیاکوئه. 

مریم هم با تردید سرش رو تکون داد و گفت: من در رو باز  

کنم. می  

»باشه«آرومی زمزمه کردم و به سمت میز ناهارخوری  

کردم چند ساله که غذا نخوردم و بشدت  رفتم، احساس می 

کردم. س ضعف و گرسنگی میاحسا  

ای که روی میز  نشستم و با ولع به ظرف نوتال روی صندلی 

ی دیاکو بودم  بود خیره شدم؛ یاد اون روزهایی که خونه 

کردم که یک  بخیر، اون موقع، حتی یک درصد هم فکر نمی 

ی دیاکو توی شکمم باشه!روز بچه   

اما با   دستم رو دراز کردم تا قاشق رو از روی میز بردارم، 

شنیدن صدای دیاکو ترجیح دادن جلوی شکمم رو بگیرم و  

 به استقبالش برم. 

از روی صندلی بلند شدم و به سمت در ورودی رفتم و به  

د خیره شدم، بعد از  دیاکویی که درحال در اوردن کتش بو

ی منتظر من افتاد،  اینکه کتش رو دراورد و نگاهش به قیافه 

ای به نوک دماغم زد. ههوا سرش رو خم کرد و بوسبی  

ی خسته، ولی شیطونش خیره شدم و مات و مبهوت به قیافه 

 لبخند ریزی روی صورتم اومد. 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  458 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۷۷  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

برو آماده شو که قراره بریم بیرون.  -  

خوشحالی نگاهم رو به صورتش دوختم  با شنیدن حرفش با 

 و گفتم: واقعا؟ برم آماده بشم؟ 

های خمار و  لبخند ملیحی روی صورتش اومد و با چشم 

اش نگاهم کرد. خسته  

برو -  

با دقت به صورتش نگاه کردم، معلوم بود که شب رو  

 نخوابیده و بشدت خستس. 

خوای نریم؟ آم... می  -  

 اخم مصنوعی کرد و گفت: چرا؟
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ای. دهنم رو قورت دادم و لب زدم: خب خیلی خستهآب   

ای روی سرم زد و زمزمه کرد: من به  ی دیگهبوسه

خوابی عادت دارم، نگران نباش خانومم. بی  

ی غریبی؟ چند سال پیش با شنیدن لفظش  خانومم؟ چه واژه 

اوردم، اما االن عجیب از شنیدنش ادای عق زدن رو در می 

حالم. خوش  

اش زدم و با  ی کوچولویی روی گونهبدون حرف بوسه

ها رفتم که صدای  هایی که دویدن شباهت داشت سمت پله قدم

بارش همراه خنده بلند شد.شماتت  

ندو برا بچمون خوب نیست. -  

تر برداشتم  هام رو آهستهبا شنیدن حرفش قدم   

ها باال رفتم. و با آرامش از پله   

انی عجیبی با  بعد از پوشیدن پیراهن یاسی رنگی که همخو

ها  های یخیم داشت و پوشیدن روسری همرنگش، از پله چشم

ی جدیش داشت با مریم  پایین اومدم و به دیاکویی که با قیافه

زد شدم. حرف می   

هایی که ازشون سردر نیوردم از  بعد از تموم شدن صحبت 

 آشپزخونه بیرون اومد و رو به من گفت: بریم؟
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فتادم و پشت سرش راه  سرم رو به معنای تایید تکون ا

خواستم از خونه  افتادم، باالخره بعد از دو، سه ماه می

 بیرون برم و شوق داشتم. 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۷۸  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

به همراه دیاکو از خونه بیرون زدیم، شوق و ذوقی که برای  

رفتن از خونه داشتم گرسنگی رو هم از یادم برده  بیرون 

 بود!

ی دیاکو راه افتادم، نگاهم رو احساس خوبی به شونه شونه

چرخوندم، اما همین که سرم رو برگردوندم  توی اطراف می 

تا بادیگارد مرد افتاد که کم از غول نداشتن. با  نگاهم به پنج 

مگه کجا  تعجب به صورت آروم دیاکو نگاه کردم و گفتم: 

ها با ما میان؟خوایم بریم که این غولمی  
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رو گرفت و توی صورتم چرخوند، بعد  نگاهش رو از روبه 

ریم، مهم اینه که  از چند ثانیه مکث گفت: مهم نیست کجا می 

احتیاط کنیم»مکث کوتاهی کرد و ادامه داد.«توی این چند  

  کردن، وگرنه من بدون اینکهماه هم همینا ازت محافظت می

رم! از امنیتت مطمئن باشم جایی نمی  

تحکم و مطمئنی که کرد دستش رو پشت بعد از صحبت پر 

شد گفت توی بغل هم مشغول راه رفتن  گردنم گذاشت و می 

 شدیم!

شد که مشغول راه رفتن بودیم، دیاکو هم که  یک ربعی می 

به ترکیدن بود.  کم حوصلم رو زد و حاال کم حرفی نمی  

ی؟زنآم حرفی نمی  -  

 سرش رو سمت من برگردوند و گفت: چی باید بگم؟ 

دونم، خب... حوصلم سر رفت.نمی -  

 باز هم غافلگیرانه خم شد و گونم رو بوسید.

که خانوم حوصلش سر رفته، یزره حوصلت رو کنترل کن   -

رسیم جوجم.االن می   

شه جوجت  با اخم مصنوعی سرم رو تکون دادم و گفتم: نمی 

 نباشم؟

دوست داری چی باشی؟خب  -  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  462 

 پوف حتما باید اعتراف بگیره. 

همون جوجه خوبه، بیخیال.  -  

دم عشقم باشی! ولی من ترجیح می  -  

لبخند رضایتمندی زدم و درونم پر از آرامش شد، همون  

اون روزی که   آرامش عجیبی که همیشه کنارش داشتم، حتی

بار نگاه نافذ و  روی تخت بیمارستان بودم و برای اولین 

 مرموزش رو دیدم. 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙     #۱۷۹  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

طبق همون چیزی که دیاکو گفت، حدودا یک ربع بعد به کلبه  

ی  شیک و چوبی نزدیک شدیم که شباهت زیادی به خونه

 درختی داشت.

ی که زدم  کمی که جلوتر رفتیم طبق دیاکو طبق حدس

روی در کلبه ایستاد و بعد از اینکه در رو با کلید  روبه
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عجیبی که توی دستش بود باز کرد رو به بادیگاردها لب  

 زد. 

جا کشیک بدید. شما همین  -  

ها هم مطیعانه سری به معنی تایید تکون  هر پنج نفر اون 

 دادن. 

سر دیاکو راه افتادم، ولی به محض اینکه داخل رفتم  پشت

ای که  از شدت بهت و تعجب باز موند، با دقت به کلبه دهنم 

های  های فانتزی زرشکی و طالیی رنگ و ریسهبا گلبرگ 

بار نه خواب بود نه  براق تزیین شده بود نگاه کردم. این

جا کنارم ایستاده  توهم، نه وحشت و نه ترس، دیاکو همین 

 بود.

دونم چرا از شدت شوق بغض عجیبی کردم، بغضی از  نمی

جنس شوق؛ کمی که جلوتر رفتم نگاهم به روی میز افتاد که  

کیک شیک و بزرگی با روکش طالیی روش قرار داشت و با  

خط زیبایی"سه نفری شدنمون مبارک دلبرم" نوشته شده  

 بود.

با لبخند حقیقی و عمیقی که روی صورتم اومد برگشتم و به  

بدون صورت منتظر دیاکو نگاه کردم. خوشحال و مسرور و 

اینکه بتونم هیجانم رو کنترل کنم چند قدم کوتاه رو با عجله  

 طی کردم و خودم رو بغلش پرت کردم. 
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دیگه برام مهم نبود بجای من دلربا رو بغل کرد، مهم نبود  

یک  هاش، این کاری که شاید از نظر همه هاش، ندیدن نبودن

مهمونی ساده به حساب میومد اونقدر شادم کرده بود که  

طور که تنگاتنگ توی  چیز رو فراموش کردم و همون همه

شدم زمزمه کردم: خیلی دوست دارم. آغوشش فشرده می  

 جوابش لبخندم رو محو کرد. 

ولی من اصال دوست ندارم.  -  

طور که  با بهت نگاهش کردم که با صدای بلند خندید و همون

داد گفت: من عاشقتم خب!محتاطانه فشارم می   

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۸۰  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

با سرخوشی توی بغلش لبخند زدم و مشتم رو به بازوش  

 کوبیدم. 

بدجنس! -  
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اش بلند شد و اون هم با  دوباره صدای دلنواز خنده 

 سرخوشی مضاعفی گفت: خب راستشو گفتم.

دیاکو بودم، حسم رو  دونم چقدر بود که توی بغل نمی

وقت چنین آرامشی رو  تونم توصیف کنم، شاید هیچ نمی

 تجربه نکردم. 

دیاکو با احتیاط من رو از بغلش بیرون اورد و بعد از اینکه  

گاه کمرم کرد گفت: خب سوپرایز اصلی  دستش رو تکیه

 مونده!

با تعجب نگاهش کردم و نگاهم چرخوندم که دیدم روی کیک  

ست. یه جعبه جواهر ه  

با گیجی دستم رو دراز کردم و جعبه رو از روی کیک  

ر دیاکو افتاد؛  برداشتم و نگاهم رو به صورت مشتاق و منتظ

 با طمانینه در جعبه رو باز کردم. 

با شوک و تحیر به گردنبند ظریفی که طرح فرشته به زیبایی  

روش حک شده بود نگاه کردم، درخشش و زیبایی که داشت  

اید اقرار کنم سلیقه دیاکو بیسته بسته! غیر توصیف بود، ب   

خوشت اومد؟  -  
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هایی با شنیدن صدای دیاکو از فکر بیرون اومدم و با چشم 

که مطمئن بودم ستاره بارون شده گفتم: خیلی به دلم  

 نشست، عالیه. 

ی آرومی به  هوا و سرسری بوسهاین بار من بودم که بی

اش زدم و عقب کشیدم. گونه  

و بعد از عقب کشیدن صندلی گفت:   لبخندی به روم زد

امیدوارم این جشن دو... نه ببخشید سه نفره رو دوست  

 داشته باشی.

دارم!  -  

تر شد و بعد از اینکه من روی صندلی  لبخندش عریض 

 جاگیر شدم اون هم روی صندلی کناری نشست.

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۸۱  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍
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کیک رو چند تیکه کرد و یکیش رو جلوی من گذاشت، با  

 آرامش رو به من لب زد: بخور صبحونه نخوردی.

با لبخند ظرف کیک رو جلو کشیدم، اما به محض اینکه  

اش صورتم درهم شد و  قاشق رو توی دهنم گذاشتم از مزه 

م و رو به دری که  عق زدم، با عجله از روی صندلی بلند شد

دیاکو پر تشویش و  زدم دستشویی باشه پا تند کردم حدس می

نگران پشت سرم راه افتاد و جلوتر از منی که سرگیجه و  

 حالت تهوع امونم رو بریده بود همون در رو باز کرد. 

وارد دستشویی شدم و به محض اینکه دستم رو از جلوی  

رده و نخورده  دهنم برداشتم دوباره عق زدم و هر چی خو

 بودم از دهنم بیرون اومد. 

ی کوچولومون، حتی  هام رو گرفته بود، بچهدیاکو شونه

 نزاشت جشن ورودش تموم بشه بعد اعالم حضور کنه! 

با کمک دیاکو صورتم رو شستم و از دستشویی بیرون 

 اومدم. 

زاشتی برسی بعد! وروجک می -  

گفتم: اشکال  با شنیدن حرف دیاکو لبخند کم جونی زدم و 

 نداره حتما حسودیش شده.

عجب! -  
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دوباره روی صندلی نشستم و این بار با انزجار به کیک  

ای کرد و  نگاه کردم؛ دیاکو با دیدن نگاهم تک خنده

داشت گفت: طور که کیک رو از جلوی چشمم بر می همون

انگار نه انگار تو همونی هستی که جونت برای کیک  

رفت.ای در می خامه   

ای کردم و گفتم: بچم خوشش خنده  به تایید حرفش تک منم

 نمیاد خب!

زیر چشمی نگاهم کرد و زمزمه کرد: همیشه همینجوری  

 خوب باش.

منظورش رو گرفتم، اون هم از اینکه توی خودم باشم و  

حرفی نزنم بدش میومد، ولی کی باعث فاصله شده بود،  

 من؟!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙     #۱۸۲  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍
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نفسم رو عمیق بیرون فرستادم و به بشقابی که حاال خالی از  

ام با شنیدن صدای  کیک شده بود، نگاه کردم، اما نگاه خیره 

 دیاکو از روی میز کنده شد. 

خوام  آرزو، یکی از دالیلی که اومدیم اینجا اینه که می -

نم، رو، شفاف، بدون هیچ دروغ و دغلی،  باهات حرف بز

فقط حقیقت، روز اولی که دیدمت، دقیقا همون نیمه شبی که  

با گیجی به صورت من زل زدی و از اینکه سرم رو با  

دلتنگی توی گردنت فرو بردم، از همون موقع متوجه سادگی  

بی غل و غش بودنت شدم، دروغ چرا اوایل خیلی به فکر  و 

ستفادمو ببرم و بیخیال همه چیز بشم، اما  این بودم که ازت ا

 به مرور اخالقت، رفتارت همش... پوف عاشقت شدم!

تمام جونم گوش شد، اقراق کرد؟ گفت عاشق کی شده؟  

 عاشق من؟ 

اومدنمون یه اینجا بزرگترین ریسک یا شایدم حماقت  -

زندگیم بود، خواستم تورو به دنیای خودم بیارم چون بعد از  

شه و خطرها دورتر،  بیاد قدرت من کامل می اینکه به دنیا 

های من از خیلی قبل برای کاراشون نقشه ولی دشمن

ترین دشمن منه و االن دنبال  داشتن، آرزو زهیر بزرگ 

گرده، من حماقت کردم و تو رو  زی برای گروکشی می هرچی



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  470 

با خودم اوردم، اما نتونستم به مردمم خیانت کنم و به همه  

هاشون ی سادگی دونم با همه می که میچیز پشت کنم، مرد

ت دیگری بیوفته چه بالیی  اگر یک درصد حکومت دس

هام  خودت من رو بابت حرف  سرشون میاد، شاید پیش

هایی  ا توی چنین موقعیتی چنین حرفسرزنش کنی که چر

زدم، اما دیگه وقتی نمونده؛ آرزو، هر خوشی هر لبخندی یه  

رو بدون حاشیه و وحشت بهایی داره، اگر زندگی سه نفره  

خوای باید باهم بهاشو بپردازیم، من هستم، تو هم باش،  می

های بدی رو برات ساختم یا  جا نزن، ببخشید اگر روز 

حالی برای بچمون  سازم، ببخشید اگر االن بجای خوشمی

شم، اگر  باید به حرفام فکر کنی، این روزها هم جبران می 

جبران این روزها رو    بارها و بارها توی قبر برم، اما 

کنم! می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 
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با دهن نیمه باز بهش خیره شدم، چقدر یهویی، اما  

حال بودم؛ چراکه باالخره گفت، با من حرف زد، منکر  خوش

شد باهام حرف بزنه  شم، ولی همین که حاضر اظطرابم نمی 

 موفقیت بزرگی برام بود. 

وار روی میز تکون  بهش خیره شدم، دستش رو هیستریک

کرد. داد و خیره به دیوار فکر می می  

نگاهش رو از دیوار گرفت و به صورتم نگاه کرد، انگار  

هام ببینه، منم  هاش رو از چشم خواست نتیجه حرفمی

عجیب و در عین حال  نگاهش کردم، گفت عاشقم شده، چقدر 

 خوب! 

من رفیق نیمه راه نبودم، درسته از نظر خودم آدم ترسویی  

گیرم و تا  شم، سرنخ سرنوشت رو میهستم، ولی قوی می 

خواد،  طوری که دیاکو می شم، همونرم، محکم می تهش می

جوری که دوست داره! همون  

آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و زمزمه کردم:  

نار تو قوی بشم، با هم بهای لبخند رو بدیم. خوام کمی  

هایی که غم نبود بابا با  لبخندم حقیقی بود، یادمه اون شب

شد و تبدیل به آور پاییز قاطی می ترس از رعد و برق رعب

کرد و  شد مامان صبورانه بغلم می های اشک می قطره
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های مامان قطره  شه، با یادآوری صبوری گفت درست میمی

ی چشمم راهش رو باز کرد. ی از گوشهاشک لجوج  

دیاکو با تشویش نگاهم کرد، از شرمندگی نگاهش بدم  

 میومد، باید مثل همیشه پر افتخار باشه! 

هاش رو آروم از هم باز کرد و من رو به آغوشش دست

دعوت کرد، رفتم، رفتم و توی بغلش دنبال آرامش گشتم و  

ک کرد،  اون آرامش لعنتی خودش رو نشون داد و سک س

حاال من بودم و آرامشی که تمومی نداشت و دیاکویی که  

شد.کم معنا میهاش کم مهربونی  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۸۴  
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*** 
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 "پنج ماه بعد" 

پالتوی چرم مشکی رنگم رو تنم کردم و به آینه نگاه کردم،  

زیبا و با وقار! چه   

روی شکم گرد و بزرگم دست کشیدم و طبق معمول این چند  

: خوشگل مامان، یه امروز  ماه با پسر کوچولوم حرف زدم

 مامانی رو اذیت نکن بزار بهش خوش بگذره... 

ی حرفم با شنیدن صدای در اتاق قطع شد؛ دیاکو در رو  ادامه 

بود لب  باز کرد و با صدایی که حرص نامحسوسی توش پیدا 

 زد: زیر پام درختچه سبز شد، نمیای؟

نگاهم رو از آینه گرفتم و با ناراحتی مصنوعی لب زدم:  

پوشم به تنم  چیکار کنم خو؟ انقدر گنده شدم هر چی می 

 تنگه.

 لبخندی زد و جلوتر اومد. 

تره! اتفاقا ورژن تپلت جذاب -  

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت: چیه خب؟ 

کنم خیلی  دونم چرا حس می انداختم و گفتم: نمی ای باال شونه

 پرو شدی... 

من؟! -  

 رنجیده خاطر برگشتم و گفتم: واقعا خیلی گامبو شدم؟ 
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با شنیدن لفظ "گامبو" لبخندی زد و جلوتر اومد و بعد از  

اینکه من رو از پشت توی بغلش جا داد گفت: آخه جوجه  

لت چیه؟ تری دیگه مشکگم اینجوری خوشگلمن که دارم می   

ی شلوارام  هام رو آویزون کردم و کالفه غریدم: اَه، همه لب

کنن. اذیتم می   

با صبوری در کمد رو باز کرد و شلوار گشادی که با اون  

همه گشتن به چشمم نیومد رو بیرون کشید و روی تخت 

ی ریزی روی گونم از اتاق  گذاشت و بعد از زدن بوسه

 بیرون رفت تا لباسم رو عوض کنم. 

لبخند ریزی زدم، واقعا از ته قلبم دوستش داشتم، توی این  

شد،  پنج ماه هر روز دوست داشتنش بیشتر از قبل ثابت می 

ره، طبق   ی کارها خوب داره پیش می بهم گفته بود همه 

ی بعد قرار بود  هایی که دیاکو زده بود جمعه هفتهحرف

م  زهیر رو بگیرن و من از اون روزی که این خبر رو شنید

گشت، رفت و برمی تا االن ضربان قلبم مدام روی هزار می 

دادم. حال نشون میاما خودم رو خوش  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  475 

⃟☙      #۱۸۵  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

کرد  و اما چیزی که بیشتر از همه توی این مدت اذیتم می 

یچ وقت دعوایی که دوماه پیش با  زندانی شدن آیسان بود، ه

ره، حتی بعدش هم بدون توجه بهش از  دیاکو کردم یادم نمی 

خونه بیرون زدم و پیش آیسان رفتم، ولی اون هر چی از  

دهنش در اومد رو بارم کرد و باعث شد همون شب یک دور 

 زیر سرم برم. 

هنوزم دورادور پیگیر حالش بودم و هر شب بدون فکر  

هایی  رفتم، آیسان با زدن حرف ش خواب نمیکردن به حماقت

 که هیچ وقت انتظار نداشتم نامردی بزرگی در حقم کرد. 

شلوارم رو پوشیدم و مقابل آینه ایستادم و به خودم نگاه  

م، بلور کوتاه و مجلسی کرم رنگی پوشیده بودم به  کرد

همراه پالتوی خوش دوخت و چرمی مشکی رنگ و شلوار  

اکو انتخابش کرده بود. ی گشادی که دیراسته  
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بعد از برداشتن کیف کرم رنگم از اتاق بیرون رفتم و از  

های درهم مشغول چک کردن  ها پایین اومدم، دیاکو با اخم پله 

 گوشیش بود.

زیر پام درختچه سبز شد! -  

ی عبوسش رو جمع  سرش رو از گوشی بیرون اورد و قیافه

 کرد. 

ای!دیگ به دیگ میگه روت قهوه -  

ی لبم رو از حرفش گاز گرفتم، بدون حرف از روی  گوشه

ها دستش رو پشت مبل بلند شد و بعد از خاموش کردن چراغ 

 کمرم گذاشت و از خونه خارج شدیم. 

سمت ماشین شاسی بلندش رفتیم؛ در سمت خودم رو باز  

ام نگاه کردم،  ی بلند و شکم گنده کردم و با بیچارگی به پله 

ملی نشون بدم دست گرم و قدرت  العاما قبل از اینکه عکس 

 مندی من رو بلند کرد و روی صندلی نشوند.

کنی؟میهین دیاکو چیکار  -  

خواستی  واضح نیست؟ با این شکم گامبو چطوری می -

 سوار بشی؟ 

دادی خب،  با اخم نگاهش کردم و گفتم: قبلش یه ندایی می 

 ترسیدم. 
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از این   های باال رفته نگاهم کرد و گفت: چقدرم کهبا ابرو 

 کارهای یهویی بدت میاد! 

مشتی به بازوش کوبیدم و زیر لب غریدم: این ضایع کردنا  

کنم! رو تالفی می  

با صدای بلندی خندید و لب زد: االن خودت قبول کردی  

 ضایع شدی؟

با خشم محسوسی نگاهش کردم که جلو اومد و لپم رو  

کشید، اما تا نگاهش رو توی صورت آرایش شدم چرخوند  

هاش دوباره توی هم رفت. اخم  

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۸۶  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

چرا انقدر پر رنگ؟  -  

ای کشید و گفت: تولد  با تعجب نگاهش کردم که پوف کالفه

 دلربائه درست، ولی قرار نیست خودتو خفه کنی با آرایش. 
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زیاد آرایش نکردم! من که  -  

هاش بیشتر توی هم رفت و غر زد: رژلب پر رنگ  اخم

 جگری رو عمم زده. 

ی ماشین به رژلب نه چندان پر رنگم  با حرص از توی آینه 

تر از قبل بلند شد. نگاه کردم، دوباره صداش آروم   

اگر این رژلب پر رنگ روی اعصابم راه میره بخاطر اینه   -

خوام هرکی چشمش بهت افتاد  که دوستت دارم؛ چون نمی 

 دلش بخواد... 

ی حرفش رو خورد و سویچ رو چرخوند و استارت  ادامه 

 زد. 

آینه خیره شدم، شاید کم   با دقت بیشتری به صورتم توی 

کرد،  شدن این رژلب جگری کمی از زیبایی صورتم کم می 

تونست هم من هم دیاکو رو راضی نگه دارم. اما می   

روی عمارت بزرگ و شیکی قرار  به خودم که اومدم روبه 

گرفتیم، دیاکو بعد از تکون دادن سرش برای نگهبان داخل  

های گرون قیمت  حیاط رفت و کنار یکی دیگه از ماشین

هایی که همیشه اون رو مورد  پارک کرد، یکی از چیز 

وقت با وجود داشت همین بود، اینکه هیچ تحسین نگه می

گذاشت و غرور خرج  ثروت عظیمی که داشت سرم منت نمی

کرد. نمی  
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 ماشین رو خاموش کرد و دستش رو به سمت دستگیره برد. 

یه لحظه وایسا.  -  

دستش رو از روی دستگیره طوسی رنگ برداشت و بهم  

دوخت و  نگاه کرد. توی اون کت شلوار دودی رنگ خوش

پیراهن سفید به شدت خوش تیپ بنظر میومد، توی دلم  

و بعد از اوردن یک ورق   ی کوتاهی رفتمقربون صدقه

دستمال آرایشم رو با احتیاط کمرنگ کردم و با دیدن لبخند  

 رضایت بخش دیاکو از کارم مطمعن شدم. 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۸۷  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

بعد از اینکه کار کمرنگ کردن آرایشم تموم شد، لبخند  

یزی به صورت راضی دیاکو زدم و در ماشین رو باز  ر

کردم، طبق معمول دیاکو زودتر از من پیاده شد و دستم رو  

 گرفت تا با احتیاط از ماشین پیاده بشم. 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  480 

بعد از اینکه پاهام زمین رو لمس کردن و پیاده شدم نفس 

شناختمش عمیقی کشیدم، صدای بلند آهنگ خارجی که نمی 

شد کمی احساس  مد و باعث میاز داخل ساختمون میو

اظطراب بهم دست بده، دیاکو دستم رو گرفت و فشار دلگرم  

ای بهش وارد کرد، کمی که جلوتر رفتیم با دیدن تیپ  کننده

های  ها داشتن لبه ای که مهموناعیانی و نه چندان پوشیده

تر کردم و آب دهنم رو بخاطر استرس خفیفی  پالتوم رو جمع 

م. که داشتم قورت داد  

به در ورودی ساختمون که نزدیک شدیم نگهبان با دیدن  

 دیاکو تا کمر خم شد و به جلو هدایتش کرد. 

ام رو  با داخل شدنمون موجی از هوای گرم و معتدل گونه 

نوازش کرد؛ نگاهی به صورت دیاکو انداختم که درحال  

سبک سنگین کردن فضای سلطنتی ساختمون بود، و به طبع  

توی تاالر گردوندم، فضای شیک و لوکسی  خودمم نگاهم رو 

هایی که با  های شیری رنگ ساده و دیواره داشت، صندلی 

های سرد نقش و نگار زیبایی داشتن نگاهم  ترکیبی از رنگ 

ی  به جمعیت زیادی که با دیدن دیاکو هر کدوم به نشونه

کردن افتاد، دیاکو هم سرش رو تکون  احترام سر خم می 

هاشون سالم و خوش بش و چاپلوسیداد و منم جواب می

دادم. رو آروم می  
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کمی که جلوتر رفتیم صدای آهنگ از ریم پاپ به ریتم مالیم   

و کالسیکی تغییر پیدا کرد، نگاهم به آتوسا خانوم افتاد که با  

جدیت و وقار همیشگیش درحال صحبت کردن با زنی بود و  

ه  داد، با دیدن دیاکو بهر از گاهی سرش رو تکون می 

 صحبتش خاتمه داد و از جا بلند شد.

سالم -  

دیاکو بدون اینکه روی خوشی از خودش نشون بده با اخم  

سالم کرد و منم به گفتم "سالم" زیرلبی اکتفا کردم، کمی که  

ی درهم نزدیک شد. ها فاصله گرفتیم امیر با قیافه از صندلی   

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۸۹  

خیال#ناجی         
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سالم.  -  

سالم و... آخه من چی بگم این چه وضعیه؟ چرا این همه   -

 آدم دعوت کرده؟ 
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دونستم دونم من خواستم روحیش عوض بشه، نمینمی -

خواد اینجارو مثل پارتی کنه! می  

امیر!  -  

ها کم شد و دلربا  ی دیاکو نور چراغ بعد از شنیدن لحن حرص

ها پایین اومد و نگاه  های لبرونه و با وقارش از پله با قدم 

های سالن رو به خودش خیره کرد! تمام مرد   

 نگاهم به صورت درهم دیاکو افتاد و سعی کردم آرومش کنم. 

شناسی هر کاری دلش  خیال، خواهرتو که می دیاکو بی  -

شب رو خوش باشه.کنه! بزار یه امبخواد می  

ی کالمم شد، شاید اگر حماقت دلربا بخاطر  متوجه طعنه

عشقش به دایان نبود مادر من زنده بود؛ نفس عمیقی کشیدم  

ام آرامشم رو حفظ  ی شیش ماهه و سعی کردم بخاطر بچه

 کنم. 

های درهمش نگاهی به من و بعد به دلربا کرد  دیاکو با اخم 

ها و کادوها بود دوخت.یککه درحال پاسخ دادن به سیل تبر   

بعد از اینکه کیک رو اوردن نگاهی به دیاکو کردم و سعی  

ی مغزم کمک بگیرم. کردم از بخش بخشنده  

دیاکو تو برادرشی چرا نمیری بهش کادو بدی؟ تو این   -

 شرایط تنهاش نزار. 
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نمیشه، کسی نیست مراقبت باشه، این جشن فرمالیته بود،   -

ن. بادیگاردها هنوز نرسید  

دیاکو، دلربا تنهاست...  -  

های منتظر دلربا که بین جمعیت دنبال دیاکو  نگاهی به چشم 

گشت کردم و ادامه دادم... می  

ببین االن منتظر توئه.  -  

شه.گفتم نمی  -  

کنه نیازی  پوفی کشیدم و حرفی نزدم، اگر دیاکو قبول نمی

 نیست برای همدست قاتل مادرم دلسوزی کنم! 

های من فکر کرده بود و نگاه بغ  به حرف دیاکو که انگار 

کرده و ناراحت دلربا بین اون همه آدم روی مخش بود از  

روی صندلی بلند شد و دستم رو توی دستش گرفت و با  

ای گفت: بادیگاردها هنوز نرسیدن، دستم  لحن هشدار دهنده 

بینی که اون جلو چقدر  رو به هیچ وجه ول نکن، می 

 شلوغه؟!

ی تایید تکون دادم و دستم رو توی  هسرم رو به نشون

کرد. دستش گذاشتم برای من که فرقی نمی  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  484 

نفس عمیقی کشیدم که بچه لگد تقریبا محکمی زد که  

ی لبم در رفت و باعث  ناخودآگاه از درد آخ ریزی از گوشه

 شد دیاکو سرجای خودش وایسته.

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۰  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

با شک نگاهی به صورتم انداخت و گفت: چیزی شده؟  

 خوبی؟ 

ی من توی  نفس عمیقی کشیدم، خوشبختانه صدای ناله 

 صدای اطراف گم شده بود. 

نه خوبم.  -  

بخور،  سرش رو تکون داد و گفت: برگشتیم حتما یه چیزی 

هاش تنبیهش کنم.حتما باید بخاطر این لگد زدن   
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طور که به سمت  های درشت نگاهش کردم و همینبا چشم 

خوانی؟! رفتیم گفتم: هنوزم فکر منو می جمعیت می  

 لبخند ریزی زد و گفت: مگه قرار بود نخوانم؟! 

فرصت نکردم جوابش رو بدم چون به دلربا و جمعیتی که  

وش و بش بودن نزدیک شدیم  مشغول تبریک گفتن و خ

ها کنار رفتن و راه رو برای دیاکو باز کردن، کمی  بعضی

های دیاکو  تونستم بازوم رو از دستلوس بود، ولی نمی 

تر شد دیاکو دست آزادش  فاصله بدم جلوتر که رفتیم شلوغ 

 رو توی جیبش برد تا کادوی دلربا رو بده. 

از سه ماه   بوی قاطی، پاتی عطرها باعث شد دوباره بعد

 حالم بهم بخوره و عق بزنم. 

خیلی غیر ارادی دستم رو از بازوی دیاکو جدا کردم و جلوی  

دهنم گذاشتم، اما قبل از اینکه به خودم بیام کسی دستم رو  

گرفت و با تمام قدرت کشید، تعادلم بهم خورد و همزمان  

ای روی دهنم اومد، از بوی تلخش فهمیدم داروئه  دست دیگه

ا نفسم رو حبس کردم، بخاطر نور کم و قد نه چندان  و سریع

بلندم بین جمعیت گم شده بودم، تالشم برای نفس نکشیدن  

ی نتیجه موند و آخرین چیزی که دیدم صورت وحشت زده بی

 دیاکو بود. 

*** 
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۱  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

با احساس سرمای شدید و حالت تهوع غیرقابل تحملی الی  

رو خیره  هام رو باز کردم و گیج و سردرگم به روبه پلک

شدم، مهمونی، کادو دادن به دلربا، عق زدم، اون دست 

 لعنتی! 

با وحشت سرم رو بلند کردم و نگاهم رو توی فضای  

ناشناخته چرخوندم، شبیه یه حمام قدیمی بود، با تداعی  

های دیاکو لرز بدی توی تنم نشست و همزمان  دن حرف ش

 گردن و شکمم تیر بدی کشیدن. 

خیز برداشتم و با دل درد شدیدی که داشتم از جا بلند شدم،  

ی  ای که گوشههای کهنه و دوش فرسودهبجز سرامیک

سوز دیدم، نور کمی از المپ نیم ای نمی دیوار بود چیز دیگه 
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پروند؛ با  ر من رو از جا می میومد و صدای پق پقش، هربا

کم از روی  هام کم چرخیدم، اشکوحشت دور خودم می

ام راه گرفتن و ُشر و ُشر پایین ریختن، از شدت ترس  گونه

خوردن و سکوت اتاق  هام یکی درمیون به همدیگه میدندون

شکستن، انقدر ترسیده بودم که توان داد زدن نداشتم. رو می  

خودم اومدم و سمت در رفتم و با  بعد از چند ثانیه به 

هایی که جون نداشت به در کوبیدم و گفتم: کثافتا، درو  مشت

 باز کنید... 

گناهم هر به چند  ی بیهقم مانع حرف زدنم شد، بچه هق

خورد، اونم ترسم رو فهمیده  دقیقه توی شکمم تکون می 

 بود!

با شنیدن صدای در با بهت به عقب رفتم و بهش خیره شدم،  

در کمال تعجب رهایش رو دیدم که داخل اومد و با   اما

من شد.  پوزخند ریزی مشغول نگاه کردن تن رنجور و خاکی   

 با تعجب نگاهش کردم که لب زد: اینجا بودنم عجیبه، نه؟! 

تری زد و جلو اومد،  همچنان نگاهش کردم که پوزخند عمیق 

ادامه  های ضریفش گرفت ام رو توی دستبعد از اینکه چونه 

های  وقت فرصت نشد بهت بگم چقدر از این چشمداد: هیچ 

 مظلوم و سرکشت متنفرم! متنفر!



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  488 

ام رو توی دستش فشار داد و لب زد: نگفتم چقدر از  چونه

خواد اینکه مرد منو دزدیدی ازت متنفرم، درحدی که دلم می 

تراشت رو جوری خورد کنم که نتونی با دلبری و  فک خوش

راش حرف بزنی!ی لعنتیت بعشوه  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۲  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

تونم با خیال راحت فکتو خورد کنم! ولی االن می  -  

با وحشت نگاهش کردم که سرم رو هل داد و سرم رو به  

عقب پرت کرد و با پوزخند اعصاب خورد کنش گفت: هنوز  

، دیاکو مال منه، بزودی باید شیرینی عروسی شوهرتو کمته

 بخوری!

ی چشم  با تصور چنین موقعیتی قطره اشک درشتی از گوشه

ام رد شد، نفس عمیقی کشیدم  چپم سر خورد و از روی گونه 
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زارم زندگیم رو  و سعی کردم به خودم مسلط باشم، نمی 

 خراب کنن. 

تو... خواب ببینی! -  

کل کردن با زنی که،  جلوتر اومد، کل  با صدای بلند خندید و

 حتی حالت طبیعی نداشت درست نبود، بود؟!

تا به خودم بیام موهام رو توی دستش گرفت و با قدرت  

 کشید.

گه نخور برای من، رها نیستم اگر زندگی که ازم گرفتی رو   -

 تبدیل به جهنم نکنم! 

با شنیدن لحن عصبیش عضالتم رو منقبض کردم و دستم  

گفت، چشمای  شکمم گذاشتم، دیاکو راست می رو روی

دادن.مظلوم و آبی رنگش حاال نهایت کثافتش رو نشون می   

طور که از  ام زد و همون ای به صورت ترسیدهپوزخند دیگه

تونی گریه کن که االن دوران  رفت، گفت: تا می در بیرون می 

 خوشیته! 

و در رو با صدای بلندی پشت سرش کوبید و من رو توی  

هت و وحشت تنها گذاشت.ب  

ضعف و سستی تمام وجودم رو گرفت، اگر بچم رو بکشه؟  

 اگر بالیی سرم بیاره؟  
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ی دیوار نشستم و توی خودم جمع شدم، قلبم خودش گوشه

کوبید، ثانیه به ثانیه فکر  ام می رو به در و دیوار سینه

زد، دیاکو  ناک جدیدی خودش رو توی ذهنم فریاد می وحشت

کنم. یا التماست میبیا، فقط ب  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۳  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍

 

دونم چقدر غرق بهت و وحشت بودم، اما با شنیدن  نمی

ی دیوار بلند شدم و سرم  صدای جر و بحث سریعا از گوشه

 رو به در چسبوندم. 

رها! برو کنار خر نشو  -  

خوای برای اون کثافت غذا ببری؟ خوام برا چی مینمی -  

کشتت! میره، بدبخت زهیر مینبرم؟! می  -  
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های عصبیش بلندتر شد.صدای جیغ  

خوام بمیره. آره نبر می  -  

خون بگیر  رها بیا برو کنار تا جمعت نکردم، دو روز خفه  -

 تا زهیر بیاد. 

اگه فرار کنه؟  -  

ن همش رژه میری، چطوری  تو که مثل روح سرگردو -

 قراره فرار کنه؟ 

خوام دیاکو رو دوباره از دست بدم. ببین دایان، من نمی -  

اسم اونو نیار، آتوسا میگه کل عمارتو رو سر خودش   -

خراب کرده در به در دنبال آرزوئه! بیا برو کنار، ِد برو  

 دیگه.

با شنیدن صدای در با شتاب عقب رفتم و نشستم، به دیوار  

های عمیق  ه دادم، تمام سعیم رو کردم با کشیدن نفستکی

هام رو کنترل کنم، آروم باش آرزو هیچ غلطی  ریتم نفس 

تونن بکنن.نمی  

با دیدن دایان که با سینی غذا توی چهارچوب در قرار گرفته  

کرد آب دهنم رو قورت دادم  بود و با لبخند زیرکی نگاهم می 

 و بهش خیره شدم. 
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ومدی پیش خودم، یادته چقدر بخاطر تو از  به باالخره ابه -

 دیاکو کتک خوردم؟!

 سکوت بهترین جواب بود. 

زنی؟ عجب!حرف نمی  -  

کنه، ترس  با دیدن اینکه داره در رو پشت سرش قفل می

هام پیچید.تک اندامعجیبی توی تک  

ظرف غذا رو یه گوشه روی زمین گذاشت و جلوتر اومد، از  

م، مطمئن بودم برای  گرفتنگاهش حس خیلی بدی می 

گرده! هوسش دنبال بهونه می  

خودم رو توی دیوار جمع کردم که باز هم قدم به جلو  

ی میلی متری خم  روی من با فاصله گذاشت و درست روبه 

 شد.

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۴  

خیال#ناجی         

            مایا ⇜قلم  به ��✍
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ام  اش روی لباس نه چندان پوشیدهه با دیدن نگاه خیر

هام رو محکم روی هم فشار دادم و برای بار هزارم  چشم

 دیاکو رو از ته دلم صدا زدم. 

نگاهی به شکمم که از شدت نفس نفس و استرس تند تند  

شد و بخاطر بچه گرد شده بود انداخت و  باال پایین می 

 پوزخند زد. 

ترسی؟ حق داری با این وضع جلوی من نشستی ازم می  -

 بایدم بترسی!   

دیاکو االن کجاست؟ چرا نمیاد نجاتت بده؟ بزار من بهت   -

 بگم جوجه کوچولو، دیاکو خیلی دوره! خیلی دور! 

دونی چه بالیی قراره سرت بیاد؟ نچ بزار این  می -

 سوپرایزو بزارم آخر. 

ام با  ی گریه های آماده سرش رو جلو کشید و با دیدن چشم

 صدای بلند خندید و عقب کشید. 

نزایی از ترس!  -  

 دهنم دیگه آبی نداشت برای قورت دادن!

زبون شیش متریتو کجا قایم کردی؟! -  
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روی من  به طرف ظرف غذا رفت و بعد از برداشتنش روبه 

نشست و قاشق رو پر از اون سوپ بد قیافه کرد، قاشق رو  

هام گرفت.جلوی لب   

زنی، الاقل اینارو باز کن  آرزو خوشگله تو که حرف نمی -

 بفهمیم دهن داری! 

هام اورد و با دیدن مقاومت من لب زد. قاشق رو سمت لب   

دم کاری رو که بخاطر  دهن خوشگلتو باز نکنی قول نمی -

 گرخیدنت انجام ندادم رو عملی نکنم!

ترسیدم، بشدت ترسیدم و سعی کردم با باز کردن دهنم  

اسیتش رو تحریک نکنم؛ از شدت استرس، حتی بچه حس

خورد و خودش رو کوچولوی توی شکمم هم تکون نمی

ی شکمم مخفی کرده بود. گوشه  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙     #۱۹۵  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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های  دونم اگر دست از نگاه دونم قاشق چندم بود، اما می نمی

داشت قطعا روی صورتش  نمیآلودش برآور و هوسچندش

 باال میوردم! 

ی سوپ خالی شد بدون حرف از کنارم بلند شد،  وقتی کاسه

خواد ریخت نحسش رو از جلوم دور  حال از اینکه می خوش

جا شدم، به سوز سردی که توی  بهکنه، توی جای خودم جا 

دل به صدای بسته  اتاق پیچیده بود توجه نکردم و با جون و 

 شدن در گوش سپردم. 

معلوم بود فقط برای ترسوندن من اومده، توی دلم فوش 

بدی بهش دادم و دستم رو روی شکمم گذاشتم، درد خفیفی 

داد،  پیچید و خودش رو نشون میهای شکمم می توی ماهیچه 

 نکنه توی اون سوپ چیزی باشه؟!

یچید، اگر  با گذشتن این فکر از ذهنم لرز بدی توی تنم پ

بخوان بچم رو بکشن؟! چرا من انقدر خنگم که بدون حرف  

 همش رو خوردم؟! 

شد که مشغول خودخوری بودم، استرسم از  یک ربعی می 

کنن،  ها به خودشون هم رحم نمی قبل هم بیشتر شده بود، این 

 چه برسه به من! 
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سرم رو به دیوار تکیه دادم، دیاکو کجایی؟ من واقعا  

ترسم!قوی بودن نیستم، از همشون می  ترسم، من آدم می  

ناک و  دونم چقدر مشغول ساختن سناریوهای وحشتنمی

هام روی  اختیار چشمکم بیسر و ته بودم که کم فکرهای بی 

 هم افتاد و تسلیم خواب شدم. 

*** 

هام رو باز کردم، نگاهی  با احساس سرمای شدیدی الی چشم

یه اتاق دیگه هستم،  به اطراف انداختم و با دیدن اینکه توی 

یک ضرب از حالت درازکش خارج شدم و با وحشت دستم 

 رو روی شکمم گذاشتم، کی من رو تا اینجا اورده؟! 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙     #۱۹۶  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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وقتی برآمدگیش رو حس کردم نفس عمیقی کشیدم و نگاهم  

ای که  توی اتاق چرخوندم، اما وحشتم با دیدن اتاق ساده رو 

 تجهیزات پزشکی توش چیده شده بود ده برابر شد! 

خیز برداشتم و از روی تخت نشستم، با بهت به دیوار سفیده  

ناک از  روم نگاه کردم و هزارتا فکر وحشترنگ روبه 

ی ذهنم عبور کرد. گوشه  

، دستگیره رو با  از روی تخت بلند شدم و به سمت در رفتم 

وانم باال پایین کردم، اما قفل بود با احساس چرخیدن  تمام ت

کلید پشت در سریعا پشت در قایم شدم بلکه بتونم از این  

جهنم فرار کنم، ولی همین که در باز شد و خواستم فرار کنم  

 دستی با قدرت بازوم رو گرفت و به دیوار پشت در کوبید. 

گین  نگاهم به صورت خشم  پیچید، درد ریزی توی شکمم 

دایان افتاد، آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و به  

 صورت منقبضش خیره شدم. 

کنی، فکر در رفتن از اینجا رو به مخیِلَت  های جدید می غلط  -

 راه نده! 

کردم که دستم رو کشید و با زور  همچنان خیره نگاهش می 

روی تخت  کرد مجبورم کردو فشاری که به بازوم وارد می 

 بشینم.

کافیه از جات جم بخوری تا جهنمو نشونت بدم! -  
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ترسم، بیا. با لرز سرجام موندم، دیاکو من می  

سالی به اتاق با کنجکاوی به صورتش  با ورود مرد میان 

هام دوخت نگاه کردم، اما همین که نگاهش رو توی چشم

 گردنم تیر بدی کشید. 

و بعد از باز کردن   هام رو روی هم گذاشتمناخودآگاه چشم 

هام زیر چشمی بهش خیره شدم، هیکل روی فرم،  پلک

های نافذ عسلی. صورت بور، چشم   

به دایان گفت: از اون چیزی   با دیدن نگاهم لبخندی زد و رو 

کنم زیباتره! دکترو خبر کن. که فکر می  

دایان سرش رو تکون داد و بعد از انداختم نگاه تهدید  

یرون رفت. آمیزی به من از در ب  

هاش رو سمت من برداشت و اونقدر جلو اومد که  مرد قدم 

پروا دستش رو  خودم رو توی تخت جمع کردم، اما اون بی 

 پشت کمرم گذاشت. 

لرزیدم و اون با دیدن ترسم  لبخند  می از ترس به خودم 

کوبید و گردنم تیر  زد، ضربان قلبم روی هزار میمی

کشید.می  

ق داری نشناسی، ولی اسمم به  دونی من کیَم؟! حمی -

 گوشت آشناس، من زهیَرم! 
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۷  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ی حرف های دیاکو توی ذهنم رژه  با شنیدن اسمش همه 

تر از چیزی که فکرش رو  ترین دشمنم، کثیف رفتن، بزرگ 

کنه، دور و  مادرم، به کسی رحم نمی بکنی، مقصر مرگ  

ده... گناه رو آزار می ورش پر از کثافته، دخترای بی   

دونستم به این آسونی با شدت خودم رو عقب کشیدم، می

ندازه، اون نقشه چنین کسی خودش رو توی دام دیاکو نمی 

 داره، اون مادرم رو ازم گرفته حاال نوبت خودمه! 

ترین حالت  دم، اما اون با ریلکسکرمن با تمام توانم تقال می 

ی من خیره شده بود، فهمیده بود  زدهبه صورت وحشت

 شناختمش.

شیش، آروم باش کوچولو! -  
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های دیاکو توی ذهنم رژه  آروم باشم؟! هشدارها و حرف 

زد"فرار کن!" با ترس خودم  رفتن و مغزم فقط آژیر می می

لبخند  دادم، اما اون فقط با هاش تکون میرو توی دست

 مالیمی مشغول آنالیز کردن صورتم بود. 

این کثافت مادرم رو کشت، دیگه نتونستم جلوی خودم رو  

ی چشمم سر خورد و پایین اومد؛ با  بگیرم و اشک از گوشه 

هق و حالت عصبی لب زدم: ولم کن لعنتی، ولم کن  هق

 آشغال. 

دستش رو از روی بازوم برداشت و عقب رفت با ترس از  

ند شدم و دور تا دور اتاق رو دید زدم، دل درد  روی تخت بل

کم حالت تهوع هم داشت  لعنتی امونم رو بریده بود، کم 

کرد؛ دور تا دور اتاق رو نگاه کردم تا بلکه  خودنمایی می

بتونم از این جهنم لعنتی خالص بشم، اما حتی پنجره هم  

 حصار داشت! 

اک  مردی که حاال فهمیده بودم همون مرد لعنتی و ترسن

کرد،  فکراِم همون قاتل عوضی، با خونسردی نگاهم می 

زبونی نگاهش پوزخند غلیظی داشت، با زبون بی 

خوای بکنی؟!"گفت"چه غلطی می می  

هام سرعت گرفتن، بچم در خطره، هیچی ازش بعید  اشک

 نیست، آرزوی خنگ یه غلطی بکن!
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با همون نگاه بهم خیره شد و گوشیش رو از توی جیبش در  

بعد اینکه اون رو کنار گوشش گذاشت و چند ثانیه   اورد،

ها چیشد؟مکث کرد لب زد: کشتی   

نه امشب.  -  

ها باید تو  کنی امشب کشتیدونم، هر غلطی می من نمی  -

 اسکله باشن. 

 بدون حرف گوشی رو قطع کرد. 

االن خوبی؟ -  

خوام برم. می -  

تر از قبل زد. پوزخندی واضح   

کجا؟ وایسا باهم بریم.  -  

های عسلِی  ترسوندم، به چشم نسردیش بیشتر از قبل میخو

 وحشیش خیره شدم، چیکار کنم ولم کنه؟! 

دیاکو از من زیاد برات گفته، ولی نگفته من چقدر   -

مهربونم؟! البته بستگی داره طرفم چجوری برخورد کنه،  

شم!اگر باهام راه نیاد از در دوستی وارد نمی   

خواست بفهمونه باهاش  داد، می هاش بوی تهدید می حرف

کنه. راه نیام هرکاری می  
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از روی تخت که بلند شد یک قدم عقب رفتم، پوزخندی به  

 ترسم زد. 

برعکس دیاکو یه دختر کوچولوی ترسویی، با دایان   -

شم دوست بدی باشم! همکاری کن وگرنه مجبور می   

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙     #۱۹۸  

خیالجی#نا         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

بعد از زدن این حرف از در بیرون رفت و در رو قفل کرد،  

 چطوری باید از اینجا خالص بشم؟!

ی چشم راستم پایین اومد،  ی درشت اشک از گوشهقطره

ی شکمم کوبید و اعالم  پسر کوچولوم لگد آرومی به جداره 

هم دلت  حضور کرد، لبخند پر دردی زدم و زمزمه کردم: تو 

برای بابایی تنگ شده؟ بابایی قول داده که بیاد، پس حتما  

 میاد! 
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بینی پر از آبم رو باال کشیدم و سرم رو به دیوار تکیه دادم،  

کاش زودتر دیاکو بیاد، تا دیر نشده بیاد! اصال حس خوبی 

 به اینجا نداشتم. 

با صدای باز شدن در نگاهم به دایان افتاد که در رو باز  

بود، با دیدن زن چاقی که روپوش سفیدی تنش کرده کرده 

های عرق رو  بود، نگرانیم هزار برابر شد، به وضوح قطره

کردم، حس بدم ثانیه به ثانیه  روی پیشونیم احساس می

زد. شد، پسرم مدام لگد می تشدید می  

های مشابهش هم وارد اتاق شدن، چیزی  دوتا دختر با لباس

یچ اتفاقی قرار نیست بیوفته!نیست، خودت رو گول بزن، ه  

شد.ی اشکم خشک نمیدوتا دختر جلوتر اومدن، چرا چشمه  

 وقتی دستم رو گرفتن به بدبختی خودم یقین پیدا کردم! 

ولم کنید! کثافتا ولم کنید، گمشید...  -  

نگاهم به سرنگی افتاد که توی دست اون زن بود، نه نباید  

ه پسرم نه! شم، نبالیی سر بچم بیاد، من نابود می   

کنم، به بچم  کنم ولم کنید، هر کاری بگید می خواهش می -

 کاری نداشته باشید. 

خوان سرش رو از تنش جدا  مثل مرغی شده بودم که می

کنن، یه حس خالٔ در عین خفگی، با تمام وجودم دست و پا  
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زدم، اما لعنت به اون چهارتا دستی که تالشم رو پوچ  می

دستم فرو رفت، جیغ زدم با   کردن، وقتی سرنگ تویمی

هوش بشم، جیغ زدم، دوباره و  تمام توان، نه نباید بی 

دوباره، دخترا هم آسی شده بودن، شاید ترحمم قاطی نگاه  

کالفشون بود، دوباره جیغ زدم، حس کردم تارهای صوتیم  

شن، ولی مگه مهم بود؟ اون کثافت بهم  دارن از هم جدا می 

 گفت همکاری کنم!  

دوباره جیغ   دیدن، نباید بخوابم، هام تار میچشم  بچم بچم،

دار و وحشت زده برای من بود؟!زدم، این صدای خش  

شد،  هام توی گوشم اکو می دیدم تارتر شد، تارتر، تارتر، جیغ

و پاهام شل شدن، گیج بودم، چقدر خوابم میاد!  دست  

شد، زنی با  صدای گریه خودم توی حلزونی گوشم اکو می 

ی زد این کار رو نکنید، چه خلسه د داد می صدای بلن

هام بسته شد،  کم ناواضح شدن، چشم ناکی، صداها کم وحشت

خوابیدم!نباید می   

*** 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

⃟☙      #۱۹۹  
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خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ز هم  هام رو ا با پیچیدن بوی تند ماهی مرده زیر بینیم، چشم

های تنم پیچیده  باز کردم، درد عمیقی توی تک تک سلول

داد بشدت  رو پیچ می بود، از اون بدتر دردی که زیر شکمم

فرسا بود، آروم گردنم رو خم کردم، انگار توی خلسه  طاقت

هام رو باز و بسته کردم،  بودم، گیج و منگ، چند بار پلک 

ها ل جنون زدههوشی مثهای قبل از بیاما با یادآوری صحنه 

از روی تخت خیز برداشتم، درد لعنتی باعث شد آخ بلندی از  

 گلوم در بره، گفتم درد؟! 

با وحشت دستم رو روی شکمم گذاشتم، تخت بود، با تمام  

گردوندم بلکه ردی  دردی که داشتم دستم رو روی شکمم می 

از برجستگی قبلی رو حس کنم، اما هیچ گردی احساس  

گذشت ذهنمم مثل شکمم پوچ  ثانیه که می شد، انگار هر نمی

شد، پسرم دیگه نیست؟! از دستش دادم؟! دیاکو نیومد؟!  می

ی عصبی با دیوونگی  گن خندهلبخند زدم، فکر کنم بهش می

خندیدم، مهم نبود با هر تکون حاصل از لبخندم درد تا  می

پیچید، من همه چیزم رو از دست دادم،  مغز استخوانم می

ها و عق  که با عشق درد تمام لگد زدن بچم، همونی 
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به جون خریده بودم، االن کجاست، روحش من   هاش روزدن 

بینه دیوونه شدنم رو؟!  بینه؟ میرو می  

با سرخوشی خندیدم، جیغ زدم شاید از این قفسی که سلول 

 به سلول تنم رو حبس کرده خالص بشم. 

از همتون... متنفرم، متنفر.  -  

ی من،  ذاشتم بچم رو ازم بگیرن، بچه تقصیر من بود، من گ 

 پسر من! 

با شنیدن صدای در هم دست از خندیدن نکشیدم، نگاهم به  

دونست چقدر اوضاعم  های متعجب دایان افتاد، می چشم

 خرابه؟

هام کمتر شد، ناباوری تموم وجودم رو گرفته بود،  خنده

شه یک بار دیگه لگد بزنه؟! نمی  

خودم نه دیاکو، گفتم دیاکو، مرد  دیگه هیچی مهم نبود، نه 

 نامردم، چرا نیومدی؟! 

روم دوختم و پوزخند زدم، دایان  نگاهم رو به دیوار روبه 

کرد؟ به َدَرک! هنوز نگاهم می   

بوی ماهی مرده دوباره توی مشامم پیچید، این همون  

ای ترس دوباره به تنم برگشت، قراره  کشیته، برای لحظه 

 کجا برم؟! 
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*** 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨ #۲۰۰   

خیال#ناجی          

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

 #دیاکو

 

با حرص و عصبانیت غیر قابل کنترلی گلدون کریستالی رو  

سمت دیوار پرت کردم، صدای در زدنش بشدت روی  

رفت و این مقاومت من رو به جنون  اعصابم اصکی می 

اش دوباره بلند شد. طه کشید، صدای سلیمی  

دیاکو، دیاکو بزار بیام بیرون، باور کن این دفعه بازیت   -

دم تر جون آرزو... نمی  

دهنتو ِگل بگیر!  -  

کنیم، دیاکو! باشه، باشه... بیا درو باز کن صحبت می -  
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بستم!هام رو محکم روی هم فشار دادم، باید دهنشو میچشم  

یبم بیرون کشیدم،  ناکی گوشی رو از جبا کالفگِی وحشت

ی امیر رو  همزمان با گذاشتن نخ سیگار روی دهنم شماره 

 گرفتم، بوق نخورده برداشت.

پیداش کردم باالخره!  -  

این زنیکه درست زر زد؟ همون اِسِکله؟  -  

آره خودشه.  -  

اوکی اومدم.  -  

بعد از قطع کردن گوشی با سرعت سیگار رو توی سطل  

در اتاقش رو باز کردم، حال  انداختم و از اتاق بیرون زدم، 

باری که داشت حقش بود! اسف  

دیاکو، حالم بده.  -  

به درک، گمشو اونور.  -  

رهایش مجبورم کرد!  -  

 با غضب نگاهش کردم و غریدم: االن فقط دهنتو ببند! 

دیاکو، جون بچت...  -  

 صدای دادم برای خودمم غریبه بود.
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ندازم،  خوردن می شو؟ تک تکنونو به گه گم خفه مگه نمی  -

 بخور.

ی دارو رو از دستم گرفت و با گریه گفت: تقصیر من  شیشه

 نبود تهدیدم کرد، من... من ترسیدم. 

بری رستا؟چرا صداتو نمی  -  

ی چشمش سر خورد. شر و شر از گوشه اشک  

غلط کردم دیاکو، ببخشید که از اعتمادت سواستفاده کردم،   -

 گه خوردم. 

رستا، اگر بالیی سر آرزو اومده باشه، باید  دهنتو ببند  -

 دنبال قبر ده طبقه بگردید! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۰۱  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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بعد از زدن این حرف بدون توجه به صورت غرق اشکش  

بان  از اتاق بیرون زدم، از وقتی آرزو دزدیده شد، دیگه ضر

کردم، انگار اکسیژن تموم شده بود،  قلبم رو احساس نمی

کشم! دونم چطوری نفس میدروغ نبود اگر بگم نمی   

بیشتر جمع  ها خبر دادم تا حواسشون روبا عجله به نگهبان 

کنن و از خونه بیرون زدم، باید جلوی اون کشتیه لعنتی رو  

ی  رسید نه شیشهگرفتم وگرنه نه دستم به زهیر میمی

 عمرم! 

*** 

 #آرزو

ی پالستیکی کشتی زل زدم و گوشت لبم رو با ولع  به دیواره 

وار تکون دادم  توجه به درد دلم پاهام رو هیستریککندم، بی

ی ناخونم رو قاطی با لبم خوردم، مغزم خالیه خالی  و گوشه

ای برای نفس کشیدن نداشتم، انگار که توی  بود، هیچ ایده 

یه کوتاه به بدترین شکل شکست میدون جنگ ظرف چند ثان

 خوردم و توی بهت فرو رفتم. 

وقت یادم نمیره، چجوری با  لبخند دوباره روی لبم اومد، هیچ 

تمام زورم به دایان حمله کردم، جوری که تا وقتی که اون  

زهیر آشغال نیومد نتونست جلوی من رو بگیره، راضی از  

کیه دادم،  کارم لبخندم رو وسعت دادم و سرم رو پشت سرم ت
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این روزها خیلی تاریک بودن، من توی این تاریکی دست و  

زدم بین ناباوری، بین بودن و نبودن، این دیگه آخرش  پا می 

های دنیا با بدترین حالت شکست بود، من در مقابل غصه 

 خوردم و زانو زدم. 

امیدی به اومدم دیاکو نداشتم، اون همیشه نمیومد، دیر  

از خودمم دلخورم، از همه چیز  رسید، ازش دلخورم، می

حالم بده، حس خفگی دارم در عین نفس کشیدن و این گیجی 

خواستن و ها می و سردرگمی من همون چیزی بود که اون 

 بدبختانه به هدفشون رسیدن. 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۰۲  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

هام رو روی هم  رو با شدت بیرون فرستادم و پلکنفسم 

 فشار دادم. 
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ای از بیرون توی گوشم پیچید، اما بهش  صدای آروم همهمه 

تر شد، صدای داد چند نفر  کم اون صدا بلند توجه نکردم، کم 

توی کشتی پیچیده بود، با شک و تردید به اطراف نگاه  

 کردم، صدای ریز حرف زدن از پشت در میومد. 

یدن صدای در سرم رو بلند کردم و به در خیره شدم،  با شن

زهیر با عصبانیت داخل اومد و بعد از انداختن نگاه  

و همین االن  خشمگینی به پشت سرش داد زد: کثافت حمال 

 پیداش کن! 

آقا، ولی کل کشتی رو محاصره کردن اگر...  چشم -  

گاه این خراب شده کجاست؟شو بگو مخفیفعال خفه  -  

ا، داخل موتور خونه سمت راست در مخفی هست. چشم آق -  

با عصبانیت سرش رو تکون داد و جلو اومد، با دیدن  

ناکش توی خودم جمع شدم  های درهم و صورت وحشتاخم

رفتم، اما اون بدون توجه به حرکتم بازوم رو گرفت   و عقب

و با قدرت از روی تخت بلندم کرد، از شدت درد جیغ بلندی  

احساس کردم همون لحظه فشارم افتاد؛ از گیج  کشیدم و 

بودنم استفاده کرد و تا به خودم بیام خودم رو توی بغلش  

پیدا کردم، با وحشت جیغ زدم و دست و پام رو تکون دادم  

شی یا َخفَت کنم؟! که با صدا خفه غرید: خفه می   
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با ترس و انزجار خودم رو تکون دادم و تقال کردم از بغلش  

زدم،  درد شکمم اونقدر زیاد شده بود که گیج می  بیرون بیام،

شم با  ولی دست از تقال برنداشتم، اونم وقتی دید آروم نمی 

رحمِی تمام دستش رو روی شکمم فشار داد، دردش  بی

اونقدر زیاد بود که کامال توی خواب و بیداری فرو رفتم و  

شد.صدای سوت توی گوشم اکو می   

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۰۳  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

دونم چقدر گیج و منگ بودم، اما به محض اینکه  نمی

احساس کردم روی زمین گذاشته شدم نفسم رو بیرون  

فرستادم و دستم رو دورانی روی شکمم کشیدم، همه جا رو  

دم. دیدم، ولی با شنیدن صدای در متوجه رفتنش شتار می   

ی  شد، عرقی که از گوشهدردم هی داشت بیشتر و بیشتر می

دونم چه  کردم، لعنتی نمی شد رو حس میپیشونیم ُشره می
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بالیی سرم اورده بودن که چنین دردی داشتم، دیگه طاقتم به  

هام رو آزاد کردم، حالم اصال  پایان رسید و راه ورود اشک

ت درد  کردم و از شدخوب نبود، فقط درد رو حس می 

تونستم تمرکز کنم تا بفهمم چرا اینجام و قرار چه  نمی

 بدبختی سرم بیاد... 

دونم چقدر از رفتن زهیر گذشته بود، درد شکمم اونقدر  نمی

ای از چشمم سر  هام بدون هیچ اراده زیاد شده بود که اشک

خوردن و پایین میومدن، با تیر بدی که شکمم کشید،  می

ار لبم در رفت، حالم اونقدر بد بود که  ی نیمه بلندی از کن ناله 

میرم، با شدت گریه کردم  کردم از شدت درد دارم میحس می

 و مشتم رو به کف چوبیه اتاق کوبیدم، کاش زودتر بمیرم! 

های کیپ شدم صدای آروم باز شدن در رو شنیدم و  با گوش 

دقیقا همون موقع شکمم تیر بدتری کشید و باعث شد با  

ام برای خودمم  ر گریه بزنم، صدای ناله صدای بلندتر زی 

 غریب بود.

از... همتون... متنفرم... ولم کنید... آش... آشغاال...  -  

منتظر واکنش مخاطب توی اتاق بودم و از شدت دل درد  

پیچیدم، اما با فرو رفتن توی آغوش گرم و  توی خودم می

  هام رو باز کردم و با نگاه تارم تمامالی پلکآشنایی وحشت

 صورت دیاکو رو با جون و دلم دید زدم. 
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۰۴  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

شد، کاش زودتر میومدی  هقم یک لحظه هم قطع نمی هق

 دیاکو، االن خیلی دیره، خیلی! 

داد. می بوسید و من رو به فشار مدام روی سرم رو می   

تموم شد، تموم شد قشنگم، تموم شد. -  

با دلتنگی به صدای آرومش گوش دادم، اما به محض اینکه  

من رو بیشتر به خودش چسبوند درد با شدت بیشتری توی  

ی لبم فرار کنه. ی آرومی از گوشهدلم پیچید و باعث شد ناله   

 با نگرانی دستش رو شل کرد و روی شکمم گذاشت.

آی!  -  

به شکمم خیره شد و سرش رو تکون داد، نگاهش  با بهت 

حالم چرخوند و دوباره  رو توی صورت رنگ پریده و بی
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هام با  نگاهش رو به شکمم دوخت، با دیدن ناباوریش اشک

زدم شکمم  سرعت بیشتری پایین ریختن، با هر هقی که می 

شد، با شنیدن صدای در  تر میکشید و اوضاعم خرابتیر می 

یاکو گرفتم. نگاهم رو از د  

کجایی دیاکو، چرا نمیای؟!  -  

دیاکو با شنیدن صدای امیر از بهت بیرون اومد، به خوبی 

هاش ببینم، حالش اونقدر  تونستم برق اشک رو توی چشممی

بد و ناباور بود که دلم برای هر دوتامون کباب شد، پسر  

کوچولوی مهربون خیلی زود آسمونی شد، چه روزهای  

بار وقتی یاکو، اون روی که برای اولین خوبی داشتیم با د

دست دیاکو روی شکمم بود و پسرم لگد زد رو هیچ وقت 

ها و  ره، پسر نازم رو با تمام حالت تهوعیادم نمی 

هایی که کشیده بودم از جون و دل دوست داشتم و سرگیجه

رحمانه ازم گرفتنش!چه بی  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۰۵  

خیال#ناجی         
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��✍مایا ⇜قلم  به  

 

وقتی به خودم اومدم دیدم با احتیاط بغلم کرده، با ولع  

اش چسبوندم، با  عطرش رو بو کشیدم و سرم رو به شونه

پیچید و داشت درد بیشتری توی شکمم میهر قدمی که برمی 

دونم  هام رو محکم روی هم بزارم، نمیشد چشمباعث می

وی بغلش دیاکو بودم، اما اونقدر گیج شده بودم که  چقدر ت

هام روی هم افتادن  کم چشمهیچ درکی از اطرافم نداشتم، کم 

خبری فرو رفتم. و به دنیای بی   

*** 

هام رو باز کردم و  با احساس سوزشی توی دستم الی پلک 

های تارم به سقف سفید رنگ اتاق ناآشنا نگاه کردم،  با چشم 

ه بود، اما بجای اون گیجی و سردرد  درد شکمم کمتر شد

هایی که حاال دید بهتری داشت  شروع شده بود، با چشم 

نگاهم رو اتاق گردوندم، چشمم به سرم توی دستم افتاد؛  

 نفس عمیقی کشیدم و گردنم رو تکون دادم. 

حال از بودن دیاکو و ناراحت برای  حال عجیبی داشتم، خوش

محکم روی هم   هام رواز دست دادم جگر گوشم، چشم 

شد برای چند ساعت ذهنم رو خاموش کنم،  گذاشتم، کاش می 

 اما محال بود!
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نفس پر بغضم رو رها کردم، با شنیدن صدای در سرم رو  

برگردوندم و به دیاکو نگاه کردم، نگاهش خسته بود، غم  

زد، اما خودش مثل  های سبز، آبیش فریاد میتوی چشم

 همیشه ساکت و صامت بود. 

کرد و  هام نگاه نمی ومد و آه عمیقی کشید، توی چشمجلوتر ا

این یعنی شرمندگی، چیزی که برای خودمم بشدت دردناک  

بود؛ بدون حرف روی صندلِی کنار تخت نشست و به دست 

 چپم که سرم بهش وصل بود خیره شد.

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۰۶  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

اونقدر توی خودش بود که وقتی دستم رو روی دستش 

هام نگاه  گذاشتم، تکون سختی خورد و این بار توی چشم

تختم خیره شد،   کرد، نگاهش رو ازم گرفت و به شکمم
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اما حاال...   شکمی که تا دو روز پیش جایگاه پسرم بود، 

 خالیه، خالیه!  

ام  هحالش اونقدر خراب بود که ناخودآگاه اشک از چشم 

داد که مدام در حال  سرازیر شد، حرف نزدنش نشون می

کنه. خودخوریه و داره خودش رو لعنت می  

داد با  دوست نداشتم دیاکو شرمنده باشه، حس بدی بهم می

دستم فشار بیشتری به دستش وارد کردم و زمزمه وار  

 گفتم: ناراحت نباش. 

ای  هایی که خاموش و خسته بود، نگاهم کرد و با صدبا چشم 

 آرومی گفت: چجوری؟

دونم، فقط  قطره اشک بعدی چکید، با غصه لب زدم: نمی 

 ناراحت نباش! 

لبخند ناراحتی زد و سرش رو با احتیاط روی شکمم گذاشت  

 و با صدای آرومی گفت: بابای خوبی نبودم، ببخشید پسرم... 

 اشک تندتر پایین ریخت.

ی  همش تقصیر من بود بابایی، یه وقت از دست مامان -

 دلخور نباشی! 

های لرزونم رو جلو کشیدم و لب زدم: دیاکو... تورو  شونه

 جون من اینجوری نکن. 
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 سرش رو تکون داد و گفت: تقصیر منه! 

کنم بلند شو.نه! یعنی... بسه خواهش می  -  

بخشی؟ درسته؟ تو که منو می  -  

هام بیشتر لرزید و برای این حال بدش اشک ریختم. شونه  

.  بخشم..آره می -  

بدون حرف خودش رو جلو کشید و بغلم کرد، قرار بود به  

کجا برسیم؟! این حال بد حقمون بود؟! تا کی باید برای  

 خوشبختیمون بها بدیم؟!

هام، با تعجب و ناباوری سرم رو  با حس خیسی روی شونه

ای گفته بود مرد گریه  چرخوندم، کدوم قانون نانوشته 

کنه؟!نمی  

نداشته بود، اما یقین داشتم این  سرش رو از روی شونم بر

ای؛ این حال بد حق ما  خیسی بخاطر اشکه نه چیز دیگه 

 نبود!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۰۷  
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خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

نفسم رو با گرفتگی بیرون فرستادم دیاکو سرش رو عقب  

کنه از در بیرون رفت، با غم  کشید و بدون اینکه نگاهم  

 نگاهم رو به پنجره دوختم. 

با شنیدن صدای پا، سرم رو سمت در برگردوندم و نگاهم  

خواست های قرمز دیاکو دوختم، دلش نمی رو به چشم 

 اشکش رو ببینم؟ آه عمیقی از گلوم بیرون اومد. 

های آروم جلو اومد و کمکم کرد بلند شم، صدای خش  با قدم 

هت داشت. گرفتش هم اب  

باید حسابی خودت رو تقویت کنی. -  

بعد از اینکه با کمک دیاکو از تخت پایین اومدم دستش رو  

گاه بدنم کرد و آروم باهم از اتاق بیرون اومدیم. تکیه  

های شل و ول نگاهم رو به میز پر از غذا دوختم، با قدم 

 جلوتر رفتم و با احتیاط و کمک دیاکو، روی صندلی نشستم.

هام دوخت و لب زد: بخور. نگاهش رو توی چشم   
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هایی که روی میز چیده شده بود نگاه  میلی به غذا با بی

سبزی، خورشت بادمجون، قیمه... کردم، مرغ، قرمه   

خیالی دستم رو  کردم با بیبا اینکه احساس گرسنگی نمی 

سبزی رو روی برنجم ریختم، دیاکو  جلو بردم و کمی از قرمه 

رویی نشست و کمی از  روی صندلی روبههم بدون حرف 

 خورشت بادمجون رو توی بشقابش ریخت.

کردم، چی  دادم و فکر می های ریز برنج رو قورت میدونه

شد اگر دوباره با حس کردن بوی قرمه سبزی عق بزنم؟!  می

کنه؟!می تاب بچشه رو درک کی مادری که اینقدر بی   

به دیاکو خیره   و  سبزی قورت دادمبغضم رو به همراه قرمه 

 شدم، هر دومون مشغول غذا بازی بودیم تا غذا خوردن! 

هنوز قاشق بعدی رو توی دهنم جا نداده بودم که با شنیدن  

حرفش، برنج و خورشت توی دهنم تلخ شد و قاشق از دستم  

خورد و روی بشقاب فرود اومد. سر  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

باید برگردم!  -  

ی نیمه خوردم رو با بدبختی  با ناباوری نگاهش کردم و لقمه 

 قورت دادم. 

باید؟!  -  

آره آرزو، آره عزیزم مجبورم!  -  

تونم  زارم بره، من نمیاشکم بدون اراده پایین ریخت، نمی

 دیاکو رو از دست بدم، نبودن دیاکو یعنی مرگ! 

زارم برگردی... نه... نه مجبور نیستی، نرو، نه من نمی  -  

 از روی صندلی بلند شد و کنارم نشست. 

دم سالم  آروم باش، من مراقب خودم هستم، قول می -

ی دونم یه فرشته برگردم بخاطر تو بخاطر خودم؛ چون می

 کوچولو دارم که منتظرمه! 

زاشت، من  های قشنگش هیچ تاثیری روی من نمی حرف

زارم! خوام دیاکو رو از دست بدم، نمینمی  
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های جنگلیش نگاه کردم و با نهایت  با بغض به چشم 

 مظلومیت لب زدم: نرو! 

 سرش رو با کالفگی تکون داد و من رو توی بغلش کشید. 

رم که بمیرم! مجبورم، تو دلت  عزیزم، عزیزم، من که نمی  -

منه  ای که چشممش به کمک برای اون مادری، اون بچه

سوزه؟!نمی  

خوام عطرش رو حریصانه بو کشیدم و گفتم: نه! من نمی 

میرم! تورم از دست بدم، تو نباشی می   

تر فشارم داد. محکم  

دونم چقدر اذیت شدی، دورت  اع، آرزو، عزیزدلم، می -

دونم چقدر پسرمونو دوست داشتی، منم دوسش بگردم، می 

دار بشیم عزیزم، منم قرار  بچهتونیم داشتم، ولی ما بازم می 

نگاه کن  نیست بالیی سرم بیاد همه چیز مرتبه... به من 

 آرزو... 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ترسم!خوام بری، می نمی -  

  ای کشید و گفت: آرزو، قرار بود قوی باشیم،پوف کالفه 

دونم، االن هردومون برای از دست دادن بچمون  می

 ناراحتیم، ولی باید قوی باشیم. 

خوام، نرو!هق زدم و نالیدم: نمی  

نفسش رو با شدت بیرون فرستاد، چطوری اینقدر زود  

 خودش رو جمع و جور کرد؟! 

 من تا همین اآلنم مرگ پسرم رو باور نکردم! 

*** 

تونستم م، ندیده هم میکنار دیاکو روی تخت دراز کشیده بود

حدس بزنم ساعت از سه شب هم گذشته، اما ترس اینکه  

 دیاکو تنهام بزاره، برام مثل کابوِس بیداری بود! 

رفت دو چشم دیگه هم قرض  بعد از شام هر کجا که می 

ترسیدم  کردم، اونقدر از نبودنش میکردم و نگاهش می می

ه بودم! که از سر شب تا االن چند بار تعقیبش هم کرد   
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کرد و چیزی  های مغموم نگاهم می دیاکو هم هردفعه با چشم

گفت.نمی  

آب دهنم رو قورت دادم و به پهلوی چپم چرخیدم، اما با  

نشستم دست دیاکو روی پهلوهام و اسیر شدن توی بغلش،  

های درشت شده و نگاهی که توی این تاریکی به  با چشم 

دید بهش خیره شدم.سختی می  

رم. چ قبرستونی نمیبخواب، هی -  

هام رو روی هم  ی لبم رو گاز گرفتم و پلکبا خجالت گوشه

هام میومد؟! فشردم، ولی مگه خواب به چشم   

بره؟خوابت نمی -  

انگار یادم رفته بود مردی که کنارم خوابیده فکرم رو مثل  

خونه!آب خوردن می  

نه.  -  

زاره بخوابی برام حرف بزن. پس از چیزی که نمی  -  

تاریکی اتاق به صورتش خیره شدم و با غم سوالی که  توی 

 به ذهنم رسیده بود رو پرسیدم. 

کردی؟می  من نبودم، چیکار  -  

اش به گوشم رسید. دم عمیقی کشید و بعد صدای گرفته  
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دیوونه بودم، حالم بد بود... هوف انگار... قلبمو گم کرده   -

 بودم.

جا کردم. جابه با ناراحتی سرم رو روی بازوش   

آرزو؟  -  

جانم؟  -  

نفس عمیقش رو بیرون فرستاد و گفت: اگر من نرم، تمام  

عمرم عذاب وجدان دارم، ثانیه به ثانیه نگرانم، اون موقعی  

که از کشتی رفتیم زهیر بشدت زخمی شده بود، اما نمرده  

بود، این یعنی خطر، اون کثافت تا نمیره نه من آروم  

شه! می  گیرم نه خیالم راحتمی  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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ترسم! می -  

های براقش رو بهم دوخت و گفت: از چی؟ چشم  

از نبودن تو...  -  

کنم، ولی امیدوارم توهم من رو درک  پوف... من درکت می  -

م برگردم، همه چی  دم سالدم قول شرف می کنی، قول می

 درست میشه، باور کن! 

قول دادیا!  -  

ی ریزی روی  با شنیدن موافقتم سرش رو جلو کشید و بوسه

 دماغم زد و گفت: قوله قول عزیزدلم. 

سرم رو آروم تکون دادم و سعی کردم به حجم انبوه افکار  

گرده، سالمم  ناک و درهمم توجه نکنم، دیاکو برمی وحشت

ه بالیی سر خودش بیاره!گرده، حق نداربرمی  

پرسی؟! از آیسان نمی  -  

با شنیدن اسمش نفس عمیقی کشیدم و لب زدم: ازش  

 دلخورم. 

جا کرد و با صدای خش دارش  سرش رو روی بالشت جابه 

شق و شه؟! از اول انقدر کله گفت: این خواهرت چرا آدم نمی

 لجباز بود؟ 
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نو آره متاسفانه، هر چقدر من پتانسیل تو سری خورد -

ی هار بود! داشتم اون مثل توله   

خر بازیاش  ای کرد و گفت: از ترس کله ی خستهتک خنده

ها رو گذاشتم برای مراقبت سه چهارتا از  تا از نره قولده

های باعرضه هم تو خونه، خواهرت ورشکستم  کار خدمت

 کرد! 

 لبخند ریزی زدم. 

  هوم... از وقتی یادمه پرو و نترس بود، هر چی مامان -

گفت اون کارو نکن این کارو نکن فردا بدتر همونو انجام  می

داد. می  

کشیدی!پوف، چی می  -  

پتو رو روی تنم صاف کرد و این یعنی بخواب؛ یعنی توی  

 افکار درهم برهمت غرق نشو و چند ساعت مثل آدم بخواب! 

فردا میری؟  -   

دستش رو روی کمرم کشید و لب زد: آره، حاال تا فردا  

 بیخیال فکرات شو، با خیال راحت بخواب. 

هام رو روی هم  پلک چجوری انتظار داشت بخوابم، الی 

گذاشتم و با فکر اینکه االن دیاکو پیشمه، شاید فردا بتونم  

هام گرم خواب شد...کم چشم منصرفش کنم کم   
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*** 

هام رو باز کردم و به  با شنیدن صدای صحبت، الی پلک

توجه به دردی که مثل این چند وقت روم خیره شدم، بیروبه

پیچید از روی تخت بلند شدم و بعد از کشیدن  زیر دلم می

تاق بیرون اومدم. ی بلند و باالیی از اخمیازه   

نگاهم به دیاکو افتاد که مشغول صحبت کردن با خواهره  

 امیر یا همون مریم بود. 

ام فرو بردم و بعد از اینکه با  دستم رو داخل موهای ژولیده 

دستم کمی مرتبشون کردم جلوتر رفتم، به محض اینکه  

 نگاهشون به من افتاد صحبتوش رو قطع کردن. 
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طور که نگاه  د و هموندیاکو خودش رو جلوتر کشی

زیرچشمی رو به گوشیش دوخته بود لب زد: خوب 

 خوابیدی؟ 

اوهوم.  -  

حواس جلو اورد و روی دماغم رو بوسید.سرش رو بی  

با خجالت خودم رو عقب کشیدم و با صورت سرخ شده به  

مریم سالم کردم، اونم بعد از اینکه با لبخند جوابم رو داد  

 سمت آشپزخونه رفت.

ه روی میزه... صبحون -  

آلود تکون دادم و نگاهی به میز پر از  سرم رو خواب 

 مخلفات دوختم. 

بدون حرف جلو رفتم و روی صندلی نشستم، حقیقتا هیچی  

خواست دیاکو رو از اینی که هست شد، اما دلم نمی میلم نمی 

تر کنم، ظرف خامه عسلی رو جلو کشیدم و شروع به  آشفته

 خوردن کردم. 

ها رو کنار کشید و روش نشست.از صندلی دیاکو هم یکی   

بعد از اینکه چند لقمه از صبحونه خوردم و سیر شدم  

 خوردم رو عقب کشیدم و به صندلی تکیه دادم. 
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نگاهم به دیاکو افتاد که مشغول نگاه کردنم بود، اونم فهمیده  

ای؛ نفسش رو با شدت بیرون  بود نه حالی دارم نه حوصله 

ی زمزمه کرد: نیم ساعت دیگه باید  فرستاد و با صدای آروم

 برم. 

با شنیدن حرفش اعصابم خوردتر شد، بغض کرده سرم رو  

تکون دادم و از روی میز بلند شدم و بدون توجه به صدا  

های دیاکو خودم رو توی اتاق پرت کردم. زدن   

های ده ساله خودم رو روی تخت پرت کردم و بعد  مثل بچه

ر گریه زدم. از فرو کردن سرم توی بالشت زی   

تونستم خودم رو راضی کنم، اگر بالیی  کردم نمی هرکاری می 

 سر دیاکو میومد چی؟!

طولی نکشید که صدای در بلند شد و عطرش قبل از خودش 

 اعالم حضور کرد. 

بدون حرف کنارم روی تخت نشست و بعد از اینکه دستش 

 رو داخل موهام برد مشغول نوازش شد.

نیست عزیزم، ولی به این فکر کن اگر  دونم دلت راضی می -

من نرم چه بالیی سر بقیه میاد، فکر کن باید همیشه نگران  

 زهیر باشیم. 
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ی عمیقی  بدون حرف هق زدم که سرش رو خم کرد و بوسه

زد. به موهام    

کنم  کنه، خواهش میآرزو، این ناراحت بودنت حالمو بد می -

 نزار با حال بد برم. 

ترسم اتفاقی... برات بیوفته... نگرانم... می  -  

چه اتفاقی عزیزه من، من حواسم به خودم هست، قول  -

دم. می  

 سرش رو جلوتر کشید و نفس گرمش به پشت سرم خورد. 

ذاشتم، پس قرار نیست  من خیلی وقته قلبمو اینجا جا گ  -

 جایی برم! 
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نفس عمیقی کشیدم و سرم رو از بالشت فاصله دادم؛ مثل  

های خطاکار نگاهم رو به زمین دوختم و سکوت کردم. بچه  

با اون صورت لعنتیه پف کردش! عزیزدلم بخاطر   -

 هردومون حواسم چهار چشمی به خودم هست.

لحظات  سرم  رو به شونش تکیه دادم و سعی کردم از این  

بودنش به خوبی استفاده کنم، بدون حرف دستش رو پشت 

 گردنم انداخت و من رو به خودش فشرد.

خواهر امیرم این چند روز پیشته، تنها نیستی.  -  

کشه؟چقدر طول می -  

کشه،  ی ریزی به سرم زد و گفت: خیلی طول نمیبوسه

 نهایتا یه هفته. 

بار مردم! زیرلب زمزمه کردم: تو همون یک هفته من هفت  

 دستش رو توی موهام برد و بهمشون ریخت.

برای بار هزارم، نگران نباش جوجه... -  

 نگاه نگرانم رو به صورتش دوختم، اگر دیگه نبینمش چی؟!

 لبخند زیبایی رو به صورت زد و گفت:  مراقب خودت باش.
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اش که توی چهارچوب در  با دلتنگی نگاهی به هیکل ورزیده

ار بدون توجه به حضور مریم خودت رو  ببود کردم و این 

 توی بغلش انداختم. 

زود بیا!  -  

باشه خوشگلم، نگران نباش...  -  

 صورتم رو بهش فشار دادم و گفتم: دلم برات تنگ میشه!

 سرش رو پایین کشید و دستش رو روی قلبم گذاشت.  

ها، من قلبم اینجاست، حواست به قلبم باشه  منم! یادت نره  -

برگردم. تا   

با بغض و صدای لرزوش"باشه"آرومی زمزمه کردم و با  

میلی خودم رو از بغلش بیرون کشیدم، از همین االن دلم  بی

 براش تنگ شده بود!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۱۳  

خیال#ناجی         



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  536 

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

اختیار زیر گریه زدم، مریم  بیبا شنیدن صدای بسته شدن در 

های ناراحت بهم خیره شد و خودش رو جلو کشید. با چشم   

مشتاقانه توی بغلش خزیدم و با شدت بیشتری  گریه کردم،  

 اگر بالیی سرش بیاد چه غلطی باید بکنم؟!  

عشق دیاکو اونقدر توی وجودم ریشه کرده بود که، حتی  

تونستم به نبودش فکر کنم! نمی  

میرم!  یی سرش نیاد؛ چون اون موقع واقعا می فقط بال  

*** 

ی چشمم  با دلتنگی به ماه خیره شدم و دستی به گوشه

کردم، انگار یه چیز بزرگ رو  کشیدم، چقدر احساس خال می 

 گم کرده بودم. 

حالم توی این روزهای بدون دیاکو مثل زندگی ماهی بدون  

ده ولی  کرد بهم روحیه بآب بود، مریم تمام سعیش رو می

رسید!ای نمیخب به هیچ نتیجه   

هایی که به زیبایی توی آسمون چشمک نگاهی به ستاره 

زدن انداختم و نفس عمیقی کشیدم.می  
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گذشت، پنج روزی که انگار خودم  پنج رو از رفتن دیاکو می

رو گم کرده بودم، هیچ حسی نداشتم بجز غم، بجز ترس،  

معرفت  ه اون بیدونم کولی دیاکو بهم قول داده بود می 

نیست، نباید خودش رو از من بگیره؛ چون اون موقع واقعا  

مونه، نبودن دیاکو؛ یعنی مرگ! هیچی ازم باقی نمی  

  پوفی کشیدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم، یعنی واقعا همین 

جاست؟ لبخند ریزی زدم و توی دلم زمزمه کردم: دیاکو  

بودنت نابودم  دونی که چقدر دوست دارم، یه وقت با نمی

گردی... دونم برمی نکنی، من رو قولت حساب کردم، می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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با شنیدن صدای گریه از بیرون با ترس و تعجب از اتاق  

 بیرون زدم. 
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گذاشتم نگاهم به مریم  به محض اینکه پام رو بیرون از اتاق  

کرد با  افتاد که کنار در سر خورده بود و با شدت گریه می 

شده؟ کنارش روی زمین نشستم و با صدای لرزون گفتم: چی 

کنی؟چرا داری گریه می   

تونست حرف بزنه، سریعا توی آشپزخونه  از شدت گریه نمی 

رفتم و توی لیوان آب و قند رو قاطی کردم، سریعا از  

بیرون زدم و جلوی پاش زانو زدم.  آشپزخونه  

بهتر شد.  بعد از اینکه آب قند رو خورد حالش کمی   

کم درحال لبریز شدن بود لب زدم: چیشده،  با صبری که کم 

زنی؟  چرا حرف نمی  

جونی زمزمه  هام نگاه کرد و با صدای بی با ترس توی چشم 

 کرد: دیاکو... 

دادم و گفتم: دیاکو  با وحشتی که به جونم افتاده بود تکونش 

 چی؟ لعنتی حرف بزن؟! 

هام تار شد، چی گفت؟! با  با شنیدن حرفش دنیا جلوی چشم 

های غرق اشکش خیره شدم و سرم  بهت و ناباوری به چشم

رو تکون دادم، صدای گریونش با قدرت توی ذهنم اکو  

کم اونقدر حالم بد شد که جلوی چشمم رو تار  شد. کم می

شده بود، آسم عصبیم دوباره خودش   دیدم نفسم سنگینمی

رو نشون داد، مگه قول نداره بود سالم برگرده، پس چرا  
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همش دروغه!   مریم گفت... نه نمرده نباید باور کنم، 

کردم  دونم چیشد، فقط یادمه رو زمین افتادم، احساس می نمی

هیچ هوایی برای نفس کشیدن نیست، دیاکو رفت پس چرا  

تر شد، تاریکی ترسناک و مطلق  گمن هنوز زندم، نفسم تن

ی دنیام رو گرفت... همه  

*** 

 "سه سال بعد" 

با لبخند خماری پول رو توی دستش گذاشتم، اما به محض  

جونم به ماشین پلیس افتاد تا جون داشتم  اینکه نگاه بی 

دویدم، از پارک بیرون زدم و خودم رو توی کوچه فرعی  

. انداختم  

بم قایم کردم و دستم رو روی  با نفس نفس بسته رو توی جی

 گلوم گذاشتم، آب دهنم رو تند تند قورت دادم؛ بخیر گذشت!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۱۵   

خیال#ناجی         



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  540 

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

های شل  وقتی از دور شدن ماشین پلیس مطمئن شدم، با قدم 

 و ول از کوچه بیرون زدم... 

رو باز کردم و به حیاطی که لجن گرفته بود خیره   خونه در

چند سال بود که این ویالی تنگ و تاریک همدم   شدم،

شه هام بود، نگاهی به مواد توی دستم کردم یعنی می تنهایی

 دوباره با کشیدنش یاد دیاکو بیوفتم؟!

پوزخندی زدم چه زندگی زیبایی شد با دیاکو با کسی که قول 

زاره، ولی االن از من چی مونده؟! دختری  ها نمی داده بود تن

هایی که توی  گذرونکه زندگیش رو با زدن جیب خوش

چرخونه!های مختلف ول بودن میپارتی   

تر شد من نابود شدم، با نبودن دیاکو به  پوزخندم غلیظ  

 معنای واقعی شکست خوردم!

وقت باورم نشد که از  دستم رو روی قلبم گذاشتم، چرا هیچ

ستت دادم؟!د  

خودم رو روی تختی که پایش شکسته بود ولو کردم،  

 خاطرات لعنتی مثل همیشه به ذهن خستم حمله کردن... 

دوست دارم اسمشو بزارم حامی! -  
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حامی؟ چه حرفا پسر باباشه، اسمشم باباش انتخاب   -

کنه!می  

کنیا! دوست دارم اسمشو بزاریم  دیاکو، خیلی اذیتم می  -

 حامی. 

 لبخندی زد و روی گونم رو بوسید.

حاال چرا حامی؟  -  

دوست دارم وقتی بزرگ شد حامی باشه، برای من، برای   -

 تو!

لبخندش وسعت گرفت؛ تا به خودم بیام لپم رو کشید و  

کشی منو با این کارات! زمزمه کرد: تو آخر می   

 لبم رو آویزون کردم: چیکار کردم مگه؟! 

ی افکارم بریده شد؛ با  م رشتهایبا شنیدن صدای گوشی دکمه 

زارن دو دقیقه تو حال  غضب به گوشی خیر شدم، نمی

رمق دستم رو جلو کشیدم و با صدای  خودمون باشیم! بی

دارم لب زدم: بله؟ خش  

الو، آری!  -  

هان  -  

ای؟زنده  -  
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توپه توپم! -  

گم یه خبر بدم بهت شادتر شی؟!اوه پس شارژ شدی، می -  

آره... هوم،  -  

امروز توی *** پارتیه، اونم چه پارتی، هرچی پولداره   -

 ریخته اونجا، سپردم حمید از روی کارتا یکی بزنه. 

اوف امشبه؟ حوصله ندارم.  -  

اه خودتو نگیر برا منا! گمشو پولش توپه! -  

اوکی، گمشو دیگه خستم...  -  

خب بابا، نکبت! خیل -  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 
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��✍مایا ⇜قلم  به  
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جا کردم  بعد از قطع کردن گوشی سرم رو روی بالشت جابه 

و به آخرین شبی که کنار هم بودیم فکر کردم، کاش بهتر  

کردم؛ خاک بر سرم که همش گریه کردم و نتونستم  بوش می

 درست نگاهش کنم! 

هایی بود که بشدت  اون روز ای کشیدم، امروز از پوف کالفه 

تونستم یه عکسی ازش گیر بیارم،  شدم؛ کاش می دلتنگ می

هاش بود،  تنها چیزی که برام مونده بود یکی از پلیور 

بافم! کنم و رویا می همونی که هر شب بغلش می   

سرم رو محکم روی بالشت فشار دادم و تمام سعیم رو برای  

ی خاکستریم حاال  های براقورت دادن بغضم کردم، از چشم

رنگ مونده بود؛ پر از درد، پر از غم... فقط دوتا گوی بی   

دستم رو بلند کردم و اون پلیور کرمی رنگ محبوب رو از  

 زیر متکا بیرون کشیدم. 

های پنج ساله لباس رو توی آغوشم مچاله کردم و  مثل بچه

سعی کردم بخوابم، شاید یزره از این خماری و بدن دردم کم  

 شد!

*** 

ی بادمجونی دوختم و با لحنی  نگاهم رو به لباس دکلته 

پوشما!ناراضی گفتم: من اینو نمی   
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اه شورشو دراوردی! زهرمار، همینو بپوش شاید از بیوه   -

 بودن دراومدی! 

تر شد و با عصبانیت  با شنیدن حرفش اعصابم از قبل خراب

 غریدم: خفه شو تارا! 

ح دیاکوخانو آزرده  خب بابا، روح پر فتواوهوع، خیل -

کنم! نمی  

توجه به چهار  هام رو با شدت روی هم فشار دادم و بی چشم

تیکه لباس بادمجونی سمت لباس شب قرمز رفتم و نگاه  

ای بهش انداختم. خریدارانه   
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از پوشیده بودن لباس سرم رو تکون دادم و گفتم:  راضی 

 همین خوبه.
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پوف همینو بپوش؛ بیا اینم بگیر.  -  

نگاهی به دستش انداختم و با دیدن نقابی که توی دستش 

 بود یکه خوده گفتم: این چیه؟ 

قورباغه! خب اسکل نقابه دیگه، گفتم که جای خفنیه!  -  

اصال چرا باید  هام رو درهم کردم و گفتم: من نمیام، اخم

 چنین چیزی رو رو صورتم بزارم؟!

اه تو هم دهن ما رو صاف کردی! چون برای پارتی   -

گم که، احتماال اونجا یه پول  بالماسکه باید نقاب بزنی، می 

 کلفت گیرمون میاد! 

ی تارا خیره شدم و لب زدم:  با گیجی به صورت سبزه 

 خطری نباشه؟

حوصلگی گفت: بی  ابروهای تتو شدس رو باال کشید و با

سری خودمم میام... خطر چیه احمق، این   

"خوبه"آرومی زمزمه کردم و با طمانینه لباس رو از روی  

 تخت برداشتم؛ تارا هم بدون حرف بیرون رفت. 

لباس قرمز رنگ رو تنم کردم و توی آینه به خودم خیره  

خور عالی داشت،  شدم، لباسی که در عین پوشیده بودن تن

ام انداختم و با تردید مشغول آرایش کردن  ره نگاهی به چه

 شدم.
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بعد از اینکه آرایش مات و کمرنگی روی صورتم نشوندم از  

در بیرون رفتم و نگاهم رو به تارای غرق در گوشی لمسی 

 مدل پایینش دوختم. 

ی تصنعی کردم که نگاهش رو بهم دوخت؛ سوت بلند  سرفه

 و باالیی کشید. 

ایم یه فکر برا  سیاه سوخته جون به شما بابا، ما که  -

 حسودی ما بکن! 

لبخند ریزی زدم، شاید بارها بخاطر زیباییم بهم حسودی  

دونست سرنوشتم برعکس صورتم  کرده بود، اما اون نمی 

 چقدر زشت و منزجر کنندس! 

به اتاق برگشتم و با شک نقاب رو روی صورتم گذاشتم،  

وقت عادت هیچ ام بود ولی ها کار هر هفته این پارتی رفتن 

کردم، حتی خودم رو فراموش کرده بودم؛ دیگه اون  نمی

خورد، گذشته و  دختر سر به زیر نبودم که از در و دیوار می 

حال ازم دختر گستاخ و سرسختی ساخته بود، بارها نگاه  

پرترحم مردم رو بخاطر اعتیادم به جون خریده بودم، من  

قلبش پیش منه،  حاال دست کمی از سنگ نداشتم، دیاکو گفت 

جاش سنگ گذاشت!اما با رفتنش قلب منم برد و به   
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خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

نفسم رو با شدت بیرون فرستادم و نقاب قرمز رنگ رو  

روی صورتم گذاشتم، اما به محض اینکه نگاهم به آینه افتاد  

ات شدم! م  

صورتم با اون نقاب فانتزیه قرمز رنگ بشدت لند و دلبر  

مکنه بالیی اونجا سرم بیاد دستمال  شده بود، با فکر اینکه م 

تر کنم. مرطوب رو برداشتم تا آرایشم رو کمرنگ   

کنی؟!اع چه غلطی می  -  

با شنیدن صدای تارا از جا پریدم و دست سردم رو روی قلب  

گذاشتم. تپش گرفتم    

چته یابو؟! کفم برید!  -  
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با شنیدن حرفم صورتش رو درهم کرد و با طلبکاری غرید:  

زنی به صورتت، این یزره رو کمرنگ کنی  خب داری گند می 

 نه من نه تو! 

ی دستمال مرطوب رو توی جعبه آرایشی با عصبانیت جعبه 

 پرت کردم و با لجبازی لب زدم: به درک! 

تنم کردم و پشت سر تارا راه   پالتوی پشمی سفید رنگ رو

 افتادم. 

با چی قراره بریم تارا؟  -  

با خر!  -  

 دهنم رو کج کردم و گفتم: اَه، مثل آدم بگو دیگه... 

قیدی گفت: با حمید!شونه ای باال انداخت و با بی   

ی  نگران نگاهش کردم، آخه چه لزومی داشت با پسرخاله 

ن اوردم. تازه به دوران رسیدش بریم؟ سوالم رو به زبو  

چرا با اون؟  -  

حوصله نگاهی بهم انداخت و لب زد: چقدر سوال بی

پرسی؛ چون نخواستم پول آژانس بدم!می  

با تشویش سری تکون دادم و پشت سرش راه افتادم؛  

دونم چرا حس خوبی نسبت به این مهمونی نداشتم! نمی  
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سوار ماشین حمید شدیم و باالخره بعد از چهل و پنج  

فرسا به محل مهمونی یا همون پارتی رسیدیم،  تی طاقدقیقه

کردم یک روز به چنین خفتی بیوفتم، اما  وقت فکر نمیهیچ

من طعم فقر رو به خوبی چشیده بودم، درست همون  

رو   روزهایی که فرقی با یه کارتون خواب نداشتم و تارا من 

 پیدا کرد! 

با کالفگی سرم رو تکون دادم و سعی کردم این خاطرات  

ناک و کهنه رو از خودم دور کنم. شتوح  
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خیال#ناجی         
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نگاهم رو به ویالی شیک و دوبلکس دوختم؛ مردم با انواع  

کردن. ها فخر فروشی میو اقسام نقاب   
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اتفاقات  این صدای بلند آهنگ و صدای خوش و بش برام 

کرد، اما من تمام سعیم رو برای دور  خوبی رو یادآوری نمی 

کردم! ها می کردن اون  

نفس عمیقی کشیدم، همه چیز دست به دست هم داده بود تا  

امشب رو با غلت زدن توی خاطرات تلخ و شیرین سر کنم،  

کردم یکی از  شد؛ چون اگر دست از پا خطا می ولی نمی

کرد. سرم رو زیر آب می  همین پولدارهای کله گنده   

به محض اینکه پام رو داخل ساختمون گذاشتم دهنم از  

 تعجب باز موند و به بازوی تارا چنگ انداختم.

چته وحشی؟!  -  

زنی،  خب توهم چرا داد میبا ناراحتی و تعجب لب زدم: خیل

 اینجا چرا اینجوریه؟

حوصله چرخوند و گفت: چشه؟ من دارم  هاش رو بیچشم

ور یه سرو گوشی آب بدم تو هم برو وسط پیست میرم اون

رقص ببین کدوم خماره، ترتیب جیب همونو بده، عنتربازی  

 در نیاریا! 

با ترس و استرس زیرپوستی سری تکون دادم و از تارا  

دور شدم، آرزوی دیوونه تو یک ساله کارت همینه، این  

های الکیت برای چیه؟!ترسیدن  
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فرستادم و نگاهم رو توی ویالیی  نفسم رو با شدت بیرون 

سلطنتی چرخوندم، هر کسی با تیپ خاص و شیکی مشغول 

جوالن دادن بود، پست رقص طبق معمول شلوغ و پرطرفدار  

های ویژه هم بیرون پیست ولو شده  بود، بعضی از مهمون 

کردن! بودن و هیزی می   

های آروم به سمت پیست رقص رفتم، اما همین که از  با قدم 

یز بار رد شدم حجم زیادی از بوی آشنایی توی بینیم  بغض م

پیچید، بویی که هر شب از همون پلیور کرمی رنگ توی  

ای توی کرد! یعنی کدوم آدم خوش سلیقه مشامم دلبری می 

این مهمونی عطری مثل عطر دیاکو رو روی خودش خالی  

 کرده؟! 

نگاهم رو با حیرت و کنجکاوی چرخوندم، ولی با این  

کس قابل تشخیص نبود.صورت هیچ ها نقاب  

پوزخندی روبه افکار درهم و کنجکاوم زدم، دیاکو دیگه  

خوره؟!نیست، پیدا کردن صاحب این بو به چه دردی می   

های قرمز رنگ رو  با عصبانیت و کالفگی یکی از شات

شد برای بار چندم این  برداشتم، من که معتاد بودم چی می

و که حاوی درصد باالیی از  های تلخ و قرمز رنگ ر نوشیدنی

الکل بودن بخورم؟! شاید بتونم توی رویاهای خماریم  

بار دیگه دیاکو رو ببینم! یک  
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بعد از خوردن اون نوشیدنی قرمز رنگ و دیدن درصد الکل  

ناکی رو توی  تازه فهمیدم چه چیز وحشتروی بطری، 

دارم فرستادم!  ی مشکلمعده   

های کنار  بار هزارم خودم رو لعنت کردم و روی صندلی برای 

فهمید چی خوردم توی همین  میز بار ولو شدم، تارا اگر می 

کرد! مهمونی حلق آویزم می  

بعد از نشستن سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و با  

شده مشغول دید زدن افراد توی پیست شدم، با  های ریز چشم

داد و از یک  قیدانه خودش رو تکون میدیدن زنی بی 

شد فهمید مست و خماره از روی میز بلند  کیلومتریش هم می 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  553 

ی نسبتا شدیدم اهمیت ندادم، خب من به  شدم و به سرگیجه 

دم! ها اهمیت نمیخیلی چیز  

نگاهم که به  گری خودم رو نزدیکش کردم، با موزی 

تر شدم  های خمارش افتاد از کارم مطمئن شدم، نزدیکچشم

هایی که توی این یک سال یاد  و سعی کردم با تمام حیله 

گرفتم کیف دستی رو ازش بگیرم؛ سعی کردم به معده درد  

 شدیدی که به سرگیجم اضافه شده بود توجه نکنم. 

یف  خودم رو جلوتر کشیدم، اما به محض اینکه دستم که ک

ی صورتی رنگش خورد، احساس کردم معدم داره از  لمه 

زنه، خواستم کار رو تموم کنم، ولی ناگهان  دهنم بیرون می 

چنان تیری کشید که ناخودآگاه بیخیال کیف شدم و یک دستم  

 رو روی دهنم گذاشتم و اونیکی رو روی معدم. 

ی تلخ خون رو توی دهنم حس کردم  به محض اینکه مزه 

های نیمه باز به  وم بودن رو کنار زدم و با چشمکسایی که جل

 بانوان زده بود رفتم. "WCسمت دری که کنارش عالمت" 

با شتاب خودم رو توی دستشویی پرت کردم و به محض  

اینکه روشویی رو دیدم با عجله به سمتش رفتم و عق زدم،  

های تارم خون رو دیدم حالم بدتر شد،  اما وقتی با چشم 

دونستم نسبت به این از کجا باید می دوباره عق زدم؛  

 زهرماری حساسیت دارم؟! 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  554 

ای که از بیرون میومد،  های هیجان زده با شنیدن صدای جیغ 

هرچقدر زور داشتم رو جمع کردم و از دستشویی بیرون 

هایی که خاموش بودن فهمیدم اگر بیشتر  زدم، با دیدن چراغ 

از این مست  حالی و سستیم قطعا یکی  اینجا بمونم با این بی 

ها بالیی سرم میارن! و پاتیل  

توان زنگ زدن به تارا رو هم نداشتم، ای خدا مست شدنم  

 به من نیومده! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۱  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

با پاهای سر شده و رنگی که از فشار پایین بشدت پریده بود  

پالتوی پشمیم رو پوشیدم و با بدبختی فراوان از در ویال  

دونم از خونریزی معدم بود یا از اثرات  بیرون اومدم، نمی 
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نوشیدنی، هرچی بود باعث شده بود بشدت گیج و خمار بشم  

 و تلوتلو بخوردم. 

های شل و ول خودم رو تا نزدیکی در حیاط رسوندم،  با قدم 

بهت سرجام ایستادم؛ این  اما با شنیدن صدای آشنایی با 

دار بودن، فقط به یک نفر تعلق  صدا، این لحن، این خش

 داشت!

های تارم دورتا دور حیاط رو نگاه کردم، ولی وقتی  با چشم 

کسی رو ندیدم فهمیدم احتماال اینم یکی از توهمات جدیدمه،  

شد می های خمارم راه گرفتن، چی هام از چشم اختیار اشکبی

میرم  واقعی بود؟ دیاکو خیلی دلتنگتم، چرا نمی اگر این توهم

 تا خالص بشم از این دلتنگی از این دیوونگی؟! 

های لرزون و افتاده خواستم از در ویال بیرون برم،  با شونه

ای که اطراف ویال بود بیخیال  اما با یادآوری زمین متروکه 

شدم و مسیرم رو به سمت پشت ویال کج کردم تا مراسم  

ی سوراخ  توجه به معده م بشه و با تارا برگردم، بیلعنتی تمو

و فشار پایینم خودم به پشت ویال رسوندم، اونجا برخالف  

داخل بشدت خلوت بود، با دیدن آالچیقی که کنار استخر  

تر رفتم و داخل یکی از  بزرگ توی حیاط بود، نزدیک

ها شدم. آالچیق  
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ه به توجها انداختم و بی خودم رو روی یکی از صندلی 

هام فرو کردم و با شدت بیشتری  اطراف سرم رو توی دست

کرد و  زیر گریه زدم؛ سوز سرد پاییزی حال بدم رو بدتر می 

خوردن. هام از شدت سرما به هم می شد دندونباعث می  

مغز مریضم سریعا از فرصت استفاده کرد و یکی از خاطرات  

.ی نمایش به اجرا گذاشتدوست داشتنیم رو روی پرده   

*** 

دیاکو؟  -  

جونم؟ -  

کنی؟اگر یه روز مردم چیکار می -  

با اخم تصنعی نگاهم کرد و لب زد: اصال از این بحث خوشم  

 نمیاد، هوا سرده بریم داخل! 

های مظلوم شده نگاهش  خودم رو لوس کردم و با چشم 

 کردم. 

کنی؟ اه، بگو، چیکار می  -  

میشه  با شیطنت دستش رو توی موهام برد و طبق معمول ه

 بهمشون ریخت! 

زارم بالیی سر تو بیاد! من تا خودم نمیرم نمی  -  
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با اخم نگاهش کردم و لب زدم: پس یجوری جورش کن  

 دوتایی بریم! 

ای آرومی کرد. تک خنده  

اوه، فکر نکنم این یدونه دست من باشه! حاال چرا انقدر   -

 پیگیری؟

درگیر  ها ذهنم رو با غصه و ناراحتی فکری که خیلی وقت

کرد رو به زبون اوردم. می  

ترسم!چون از روزی که نباشی می -  

چند لحظه سکوت شد، سکوتی سنگین، بعد از چند دقیقه  

ترسم!مکث دیاکو با صدای آرومی زمزمه کرد: منم می   

*** 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۲  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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هقم بلند شد و دهنم  ها هق با یاد آوری اون روزها و حرف 

رو با شدت بیشتری به دستم فشردم؛ من تا االن چجوری  

 زنده بودم؟  

ناکم اونقدر حالم رو  اون نوشیدنی لعنتی و معده درد وحشت

های سرکشم رو  تونستم جلوی اشکخراب کرد بود نمی 

 بگیرم. 

ز زندگی متنفرم از  از نبودن دیاکو ترسیدم و سرم اومد، ا

هاش متنفرم! آدم   

خواست همین االن  با شدت بیشتری زیر گریه زدم، دلم می 

یک نفر با شدت توی صورتم بکوبه و بگه »اروم باش  

تونستم یه عکسی از دیاکو پیدا  همش خواب بود!«کاش می

خواست دوباره با تمام توانم هیکل  کنم؛ چقدر دلم می 

بدم و بوی عطرش رو بو  اش رو به خودم فشار ورزیده 

میرم؟ بکشم، چرا نمی   

با اعصابی خوردتر از قبل از روی مبل بلند شدم و تلو  

هام در  تک سلولخیالی و غم عجیبی توی تکخوردم؛ یه بی

خواست رها بشم، بمیرم! جریان بود، دلم می   

های نامنظم خودم رو از آالچیق بیرون کشیدم و با  با قدم 

های خوش گذرون این  م یکی از آدمخیالی خندیدم! کدوبی

کردن؟ کدومشون دلتنگی  مهمونی حال گند من رو درک می
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هایی که به فکر دوست دختر یا  فهمیدن؟ اونمن رو می 

ناکی که من داشتم  دوست پسر جدیدشون بودن؛ حال وحشت

 رو حس کرده بودن؟!  

تر کردم؛ معده دردم هنوز هم با  عاری لبخندم رو وسیع با بی

ت پابرجا بود، اما این مستی و گیجی به خوبی حالم رو  قدر

ای برداشتم، اگر  سست و خراب کرده بود، با گیجی قدم دیگه 

انداختم  خودم رو توی این استخری که پر از آب گل بود می

خواستم!  مردم؟ ریسکش باال بود، من یه راه قطعی می می

خواست!دلم مرگ بدون بازگشت می   

بار از پس خالص  ، باالخره کسی که یک دیگه برام مهم نبود

تونه این یکی رو عملی کنه! کردن خودش بر نیومده می   

های یکی درمیون و بهم ریخته سمت ویال رفتم صدای  با قدم 

شد و من با  جیغ و داد پر از هیجانشون توی گوشم اکو می 

کردم که اگر خودم رو از یکی از  لبخند به این فکر می 

مونم؟اال پرت کنم زنده میی بهای طبقه تراس  

خواستم به این دنیای لعنتی  خواستم زنده بمونم، نمی من نمی

برگردم، امروز چه روز خوبی بود، کاش بمیرم این دفعه،  

 مطمئنم اولش درد داره! 
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ها تلو  دید از پله هایی که به سختی میبا سستی و چشم

م  هایی که به همه جاخوران باال رفتم و بی توجه به دست

کردن خودم رو به تراس رسوندم، اینجا آخرشه! برخورد می   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۳  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

با لبخند نگاهی به دور تا دور تراس خالی از سکنه انداختم  

باید  آره!  خوای تمومش کنی؟و جلوتر رفتم، آرزو واقعا می 

کردم! زودتر از این تمومش می  

کردم اگر  های محافظ دوختم احساس مینگاهم رو به نرده 

شم، استرس  ترس رو کنار بزارم و تمومش کنم راحت می 

نامحسوس توی رگ به رگ بدنم پیچید و اعالم حضور کرد؛  

خوام انجامش بدم؟! واقعا می   
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ید،  نفس رو با شدت بیرون فرستادم، معدم دوباره تیر کش

جلوتر رفتم و نگاهم رو از باالی تراس به زمین دوختم، با  

 دیدن فاصلش از زمین ناخودآگاه پام رو عقب کشیدم. 

نترس آرزو فقط اولش سخته، بعدش، بعدش حتما راحت  

شم، از خفت دزدی، از اینکه معتادم! از دلتنگی دیاکو! از  می

شم!همشون خالص می  

هام رو روی  کشیدم، چشم   هام رو جلوتر از قبل قدم مطمئن

هم گذاشتم؛ با تیری که معدم کشید چهرم درهم شد و دستم  

رو روی شکمم گذاشتم، این شکم یادآور خاطرات قشنگ و 

های پسر کوچولوم هم تنگ  ناکی بود، دلم برای لگد وحشت

 شده!

هام رو روی هم گذاشتم و از سکوی محافظ باال رفتم،  چشم

 اینجا آخر خط بود، آخرش! 

تر روی هم فشار دادم، دلم برای تارا،  هام رو محکم چشم

شه!رفیق یک سالم هم تنگ می  

خودم رو رها کردم، از همه چیز، آره این آخرشه، آخرش  

ی منم به سر رسید، اما کالغ هیچ وقت... بود، قصه  

با حلقه شدن دستی دور کمرم و عقب کشیده شدنم با وحشت  

قبل از اینکه کامل به عقب  هام رو باز کردم، اما الی پلک 

 برم یکی از پاهام لیز خورد و خودم رو معلق حس کردم! 
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با وحشت جیغ کشیدم، با شدت نفس نفس زدم، اگر اون  

کردم! کرد سقوط میمند دستم رو ول می دست قدرت  

شد با  صدای ضربان قلبم از شدت کوبش توی سرم اکو می

های  چشم وحشت سرم رو برگردوندم، اما به محض اینکه 

روم رو دیدم از شدت حیرت نفسم بند اومد! نگران روبه   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۴  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

کشی؟! داشتی... خودتو... می  -  

اش حیرتم ده برابر شد، مطمئنم  زدهبا شنیدن صدای بهت 

لعنتیه! تاثیر اون نوشیدنی   

داشتی... تو داشتی چیکار...؟  -  
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خواب نیست؟ توهم نیست؟ این صدای لعنتی همون صداست؟ 

 همون صدای پرقدرت نکنه روحه؟!

ی این مدت من بازیچه بود؟! اون همه بدبختی،  یعنی تو همه 

هایی که با زجه خواب  ی شباون همه خفت؛ یعنی همه 

کرد؟رفتم، دیاکو راحت زندگی می می  

هایی که حاال  ن فکر خودم رو تکون دادم و با اشکبا ای

هام پایین میومدن زمزمه کردم: تو... تو  اختیار از چشم بی

ی این مدت منو بازی دادی؟!ولم کن... ولم کن، توی همه   

وار لب زد: نه، نه، نه بیا  با وحشت نگاهم کرد و هیستریک

کنیم، بیا، بیا خواهش  ور خطرناکه باهم صحبت می این

کنم! می  

هق نگاهم کردم، این همه مدت بازی خورده بودم؟  با هق   

خواستم بمیرم، دیگه  کرد، ولی نمیاین فکر دیوانم می 

های خودم  خواستم زنده بمونم و با چشم خواستم، مینمی

ی دوست داشتن ببینم عاشق چه آدم پستی شدم؛ یعنی همه 

 ها دروغ بود؟ 

جون مغزم افتاده بودن،  ناک مثل خوره به فکرهای وحشت

انگیز بود چه برسه به بازی  حتی فکر زنده بودنش هم حیرت

 خوردن من! 
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بینی دیاکوی توئه، همونی که هر شب به یاد  آرزو می 

خوابیدی! آغوشش می  

اش دوختم، با عینک چقدر  نگاهم رو به صورت ترسیده

رسید، موهای سفید روی سرش چه با  تر بنظر می جذاب

بود! ابهتش کرده   

های نگرانش نگاه کردم، ترسیده بود من رو از  به چشم

دست بده؟ هه اون هیچ وقت حال منی رو که یک بار از  

کنه!دستش دادم درک نمی   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۵  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

رفت، وخامت می  ها حالم رو به ی این با فکر کردن به همه 

معده دردم طاقت فرسا شده بود و از شدت سرگیجه صورت  

دیدم. دیاکو رو به زور می   
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دونی عزیزدلم. دونی چقدر دنبالت گشتم! نمی آرزو می -  

با گیجی به صورت بغض کرده و نگرانش نگاه کردم، از چی  

زد؟!حرف می   

با دلتنگی به صورتش خیره شدم و به سختی جواب دادم:  

 تو... تو منو... بازی دادی! 

ور، عزیزم بیا بیا، منم دیاکو باورت  بازی کدومه، بیا این  -

ور!کنم این شه، خواهش مینمی  

هام تار  با گیجی نگاهش کردم، از شدت معده درد جلوی چشم 

دیدم! شده بود و صورت دیاکو رو دوتایی می  

به دسختی دستش رو کنار زدم؛ با وحشت دستش رو پشت  

کنی!گذاشت و نالید: چیکار می سرم  

ترسید بمیرم و عذاب وجدان ولش  داری زدم، می لبخند طعنه 

 نکنه؟!

کردم  حس عجیبی داشتم، دلتنگی، بغض، تنفر! حس می 

ی این مدت!دیاکو من رو بازیچه کرده، توی همه  

با سستی پاهام رو روی زمین تراس گذاشتم، یه خودکشی  

 ناموفق دیگه! 
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از قیافه مات و مبهوتش فاصله گرفتم، خیلی    تلو تلو خوران

سخته که بغلش نکنم، اما خیلی هم سخته که نزدیکش بشم  

هام بپیچه!شدن"توی گوش و هر لحظه صدای"بازیچه   

قدم بعدی رو که برداشتم احساس کردم معدم از شدت درد  

تفاوت باشم، اما  زنه، سعی کردم بی داره از دهنم بیرون می 

ید ناخودآگاه خم شدم و "آخ"آرومی از  تیر بعدی که کش

ی لبم در رفت. گوشه  

شنیدم.های تندش رو پشت سرم می صدای قدم   

خوردی، وای خدا منو  شده، چیآرزو، آرزو عزیزم چی -

 لعنت کنه! 

ی کردم اگر تا چند دقیقه روی زمین خم شده بودم و حس می

 دیگه به بیمارستان نرسم معدم رو باال میارم! 

کردم،  شد رو حس میهایی که دور بازوم حلقه میدست

وقت باورم نشد این آدمی که انقدر با بقیه جدی رفتار  هیچ

حد با من مهربون باشه!کنه، تا این می  

عزیزم، من بمیرم که بخاطر من انقدر سختی کشیدی، االن   -

خواستم اینجوری بشه... ریم بیمارستان، بخدا نمی می  

هاش گوش دادم، واقعا زندست؟ چندتا  حرف با جون و دل به 

 شوک توی یک روز! 
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کم صدای حرف زدنش توی گوشم ناواضح شد، تا حدی  کم 

هام. که صداش تبدیل به الالیی شد برای بسته شدن چشم  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

*** 

هام رو باز کردم و با  ر کشیدن دستم، الی پلکبا احساس تی

گیجی به اطرافم چشم دوختم؛ طولی نکشید که با پیچیدن  

 بوی تند الکل زیر بینیم متوجه اومدم به بیمارستان شدم. 

ی  گردن خشک شدم رو تکون دادم و دستم رو روی معده 

 دردناکم گذاشتم. 

همه   دیاکو واقعا زنده بود؟ واقعا خواب نیست؟ وای یعنی

چیز تموم... اگر دیاکو بفهمه من معتادم چه واکنشی نشون 

ده؟ این همه مدت کجا بوده؟ وای چقدر دلم براش تنگ  می

 شده!
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هام رو محکم روی هم  کالفه از فکرهای درهم برهمم چشم

فشار دادم، اما با یادآوری اینکه ممکنه االن ازم آزمایش  

از جا پریدم و    بگیرن و دیاکو اعتیادم رو بفهمه مثل برق

توجه به درد معدم خواستم از روی تخت پایین بیام، ولی  بی

 باشنیدن صدای در سر جای خودم میخکوب شدم!

نگاهم رو به پرستاری که متعجب از حرکات من توی  

د دوختم و بدون تعلل سرم رو از  چهارچوب در ایستاده بو

  هام رودستم بیرون کشیدم و از روی تخت بلند شدم و کفش

 لنگه به لنگه پوشیدم. 

ی ی نسبتا شدیدم و نگاه بهت زده توجه به سرگیجهبی

پرستار خودم رو جلو کشیدم؛ پرستار که انگار تازه به  

خودش اومده بود بازوم رو توی دستش گرفت و گفت:  

کنی عزیزم؟! نچ، از دستت داره خون میره! می چیکار   

عاینه کرده؟با نگرانی نگاهش کردم و لب زدم: دکتر منو م   

 با شک بهم زل زد و گفت: چطور؟!

کنم  کالفه سرم رو تکون دادم و گفتم: بگو؟ خواهش می

 درمورد من چی گفته دکتر؟! 

های پهنش رو  های مشکی رنگش رو ریز کرد و ابرو چشم

هات رو بگیره، فعال معدت  باال انداخت: همسرت رفته دارو 
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بهش حساسیت رو شست و شو دادیم، تا اون چیزی که 

 نشو...

هاش با عجله لب زدم: دکتر درمورد اعتیاد  توجه به حرفبی

 چیزی نگفت؟

هاش رو درشت کرد و با تعجب نگاهم کرد، وای چرا  چشم

 انقدر خنگه! 

نه، ولی...  -  

با عجله سرم رو تکون دادم، نفس عمیقی کشیدم و سعی  

 کردم لحنم کامال مالیم و ترحم برانگیز باشه! 

کنم نزار شوهرم بفهمه، اگه بفهمه منو  میخواهش  -

کشه!می  

تر کرد و بهم خیره شد؛ بعد از  های درشتش رو بزرگ چشم

 چند ثانیه خواست حرفی بزنه که صدای در بلند شد. 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۷  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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هام ریختم و به پرستار خیره شدم  توی چشم تمام التماسم رو 

ی تایید روی هم  هاش رو به نشانهبه محض اینکه چشم 

 گذاشت نفسم رو با شدت بیرون فرستادم. 

با دیدن دیاکو که نگاه کنجکاو و متعجبش رو به من و  

تونم باور  پرستار دوخته بود، نفس عمیقی کشیدم، چرا نمی 

 کنم که دیاکو زندست! 

اش رو به پرستار دوخت و بعد از اینکه به  انه نگاه موشکاف

ای به  ای نرسید جلو اومد و بعد اینکه نگاه ریزبینانه نتیجه

 صورتم انداخت، برگشت و رو به پرستار لب زد: مرخصه؟

پرستار نگاهش رو از صورت نگرانم گرفت و رو به دیاکو  

 لب زد: بله. 

به سمت   بعد از بیرون رفتن پرستار زیر نگاه سنگین دیاکو

کمد رفتم و لباسم رو بیرون کشیدم، دلم تنگ شده بود خیلی  

شد...زیاد، ولی یه چیزهایی باید برام حل می  

با نشستن دستی پشت کمرم از جا پریدم و نگاه سوالیم رو  

 به دیاکو دوختم. 

تونی تنهایی بپوشی.برگرد، نمی -  

تونم خودم بپوشم!سرم رو تکون دادم و گفتم: می  
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توجه به  ی چشمش نگاه عجیبی بهم انداخت و بیه از گوش

 حرفم کمکم کرد تا لباسم رو بپوشم.

ی ترخیص به همراه  بعد از پوشیدن لباسم و گرفتن برگه 

 دیاکو از بیمارستان بیرون اومدیم. 

هام رو روی هم  وقتی در ماشین رو باز کردم و نشستم چشم

با جون و نو و خاطره انگیز ماشین رو  گذاشتم و بوی چرم 

 دل بو کشیدم. 

زد که من درست بعد از چهار سال مقابل  چه کسی حدس می

 دیاکو قرار بگیرم، اگر همه چیز نقشه باشه چی؟!

هام رو باز کردم و دستم  با احساس نوازش دستم سریعا چشم

 رو ناخودآگاه عقب کشیدم. 

اش رو به صورتم دوخت و لب زد: تو  نگاهش بهت زده 

هم میگی مگه نه؟ تو هنوزم همون دلبر  هنوزم همه چیزو ب

 منی مگه نه؟ 

توی سکوت نگاهش کردم که لب زد: بهم بگو این نگاه  

 خسته و افسرده برای چی... 

 سریعا میون حرفش پریدم. 

من باید یه چیزی رو از خونه بردارم...  -  
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نگاهش دلتنگش رو به صورتم انداخت و مغموم لب زد:  

 چقدر عوض شدی!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۲۸  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ها  دونست، توی این سال بازم سکوت کردم، اون نمی 

چجوری زندگی کردم، نگاهش به لباس مجلل مهمونیم افتاده  

ها توی رفاه زندگی  کرد توی این سالبود و حتما فکر می 

 کردم! 

رو به پشتی صندلی تکیه دادم بدن درد لعنتیم شروع  سرم 

کرد وقتشه خودتو بسازی!شده بود و بهم اعالم می   

کردم وگرنه دیاکو  حتما باید یجوری چند بسته مواد جور می 

کرد. بیشتر بهم شک می  
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دستم رو محکم مشت کردم، قطعا اگر اون روز توی پارک  

قتم بارها خودم  شدم االن مجبور نبودم برای حماوسوسه نمی

 رو سرزنش کنم! 

من باید از خونه چندتا چیز بردارم...  -  

بعد از شنیدن حرفم نفس عمیقی کشید و بدون اینکه نگاهم  

 کنه لب زد: از کدوم طرف برم؟ 

مردد نگاهش کردم، بگم؟ نگم؟ چه فایده باید هرجور شده  

شد... تر میمواد جور کنم وگرنه اوضاع خراب  

شهر! برو سمت پایین  -  

به وضوح صدای قلنجش رو وقتی که به سمتم برگشت 

با دیدن نگاه جدیم چندبار دهنش رو باز و بسته فهمیدم، 

کرد، ولی حرفی از دهنش بیرون نیومد و سمت جلو 

 برگشت.

تقریبا چهل و پنج دقیقه تا رسیدنمون به یکی از پایین ترین  

ی  های شهر طول کشید و نزدیک شدن به کوچه محله 

یک لب زدم: همین جاست! بار  

 سرش رو برگردوند و ناباور بهم نگاه کرد. 

کردی؟!ها اینجا زندگی می ی این سالتوی همه  -  
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پوزخندی زدم و سرم رو تکون دادم که با اعصاب خورد و  

کالفه سرش رو جلو کشید و دستش رو دو طرف صورتم  

 گذاشت.

لعنتی حرف بزن وقتی منه خاک برسر نبودم چیکار   -

دی؟ چرا باید بیام اینجا؟ من چه غلطی کردم! کر  

نگاهم رو به صورت عصبیش دوختم و با بغض لب زدم:  

کنم االن ولم کن! خواهش می  

با عصبانیت دستش رو به فرمون کوبید و با دیوانگی داد  

باید بخاطر مصرف مشروبات   کشید: آرزو حرف بزن، چرا

ودت الکلی خونریزی معده داشته باشی؟! اونم تویی خ

ی اینا بودی؟! چه اتفاقی افتاده؟! دارم  مخالف اول همه 

شم حرف بزن؟ دیوونه می  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۲۹  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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با ترس خودم رو توی صندلی جمع کردم و زیر گریه زدم؛  

بالیی سرم میورد؟! فهمید من معتادم چه اگر می  

کنم االن بس کن! می... میگم همه چیزو میگم خواهش می -  

با درموندگی نگاهی بهم انداخت و ماشین رو خاموش کرد،  

دستم رو سمت دستگیره بردم و خواستم بازش کنم، اما با  

ام با حیرت سمت دیاکو  ی بزرگی روی گونهنشستن بوسه

ی ملتهبم گذاشتم. برگشتم و ناباورانه دستم رو روی گونه   

با دیدن نگاهم نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد: دلم خیلی  

 خیلی خیلی برات تنگ شده! 

با بغض نگاهش کردم؛ کاش این همه شک و شبهه حل 

شد بدون هیچ نگرانی توی بغلش بخزم و  شد، کاش می می

 بگم منم دوست دارم... 

زد:  با دیدن نگاه مان مبهوتم سرش رو تکون داد و لب 

ها فکرت رو بخوانم! تونستم مثل اون موقعکاش می   

 یکه خورده نگاهش کردم، مگه چه بالیی سرش اومده بود؟!

شده؟با تعجب گفتم: مگ... مگه چی  

لبخند ملیحی رو به صورتم زد و گفت: بزار حالت بهتر بشه  

کنیم. باهم صحبت می   



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  576 

شم، این حجم از  با گیجی نگاهش کردم، دارم دیوونه می

گنجه!فکار درهم برهم توی مخیلم نمیا  

ای از ماشین پیاده شدم. باالخره بعد از مکث چند ثانیه   

ها کلید رو توی قفل انداختم  توجه به نگاه کنجکاو همسایه بی

 و در رو باز کردم... 

اش کنار رفتم تا دیاکو بتونه بیاد داخل، نگاهش موشکافانه 

اینجا زندگی   های این سالرو بهم انداخت و گفت: همه 

کردی؟ می  

های جورواجورش سرم رو به  برای خالص شدن از سال 

 معنای تایید تکون دادم. 

از راهرو رد شدم و به محض اینکه به حیاط رسیدم لب  

 زدم: ببخشید خونه بهم ریختس...

 نگاه عجیب غریبی بهم انداخت و سرش رو تکون داد. 

ود شدم،  به خوبی متوجه غمی که توی نگاهش لونه کرده ب

اما کاری از دست من بر نمیومد، این سرنوشت بود که ما  

رحمی از هم جدا کرده بود!رو با بی   

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 
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🍋⃟✨  #۲۳۰   

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

کلید رو توی قفل چرخوندم و در ورودی رو باز کردم،  

یخته انداختم و با خجالت کنار رفتم،  ی بهم رنگاهی به خونه

به محض اینکه من و دیاکو پا به خونه گذاشتیم نگاه هر  

 دومون به پلیور ولو شده روی تخت پذیرایی افتاد... 

های مغموم دیاکو انداختم و به  با خجالت نگاهی به چشم 

سمت تخت رفتم؛ خم شدم و پلیور رو برداشتم، زیر نگاه  

اتاق رفتم و پلیور رو یه گوشه کناری گم  سنگین دیاکو توی 

 و گور کردم و آب دهنم رو قورت دادم. 

از اتاق بیرون رفتم و رو به دیاکو لب زدم: چیزی  

خوری؟می  

خورم فقط بیا  با دلتنگی نگاهم کرد و گفت: نه، هیچی نمی

 پیشم بشین!

با تردید سرم رو تکون دادم و جلوتر رفتم، باید این ترس  

کردم.  دور می رو از خودم   
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نگاهی به دیاکویی که روی زمین نشسته بود انداختم و از  

ی خجالت کشیدم، با تردید تنه  نداشتن مبل راحتی توی خونه

ادم؛ اثرات  الغرم رو روی زمین رها کردم و به دیوار تکیه د

گیجی اون نوشیدنی لعنتی هنوز هم توی تنم مونده بود و  

داد. یشتر از همه زجرم می بدن درد ناشی از نکشیدن مواد ب   

هام رو روی  با خستگی سرم رو به دیوار تکیه دادم و پلک 

ز... هم فشار دادم، کاش زودتر حرف می  

هام رو از هم باز  با به آغوش کشیده شدن تنم با وحشت پلک

ی دیاکو دوختم، خواستم  کردم و نگاهم رو به صورت خسته

تگی من رو به  تنم رو از روی تنش کنار بکشم، اما با خس

کنم تکون نخور! آغوشش فشرد و لب زد: خواهّش می  

ی دستش توجه به حرفش خودم رو عقب کشیدم که  گره بی

تر کرد و راه فرار رو از طرف بست!رو سفت  

 با کالفگی صداش زدم: دیاکو!

تابی دستش رو توی موهام فرو برد و گفت: وای که  با بی

دم! جون میدونی االن دارم از خوشی نمی  

ی  ی اشک درشتی از گوشهاختیار قطره با شنیدن حرفش بی

اش ریخت.پلک چپم سر خورد و روی شونه  

چر... چرا رفتی؟ گفتم نرو، گفتم...  -  
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وار بین موهام کشید و لب زد: آروم باش  دستش رو نوازش

 عزیزدلم... 

ی من  با گریه لب زدم: این مدت کجا بودی؟ به ریش نداشته 

ید... خندمی  

سریعا میون حرفم پرید و با درموندگی لب زد: نه، نه  

ها که  دونی هر یدونه از این قطره اینجوری نیست، آرزو نمی 

کنم! ریزه چقدر خودمو لعنت می روی شونم می   

طاقتی گفتم: پس چی؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا نمیگی  با بی

 تو این سه سال کجا بودی؟ کجا بودی که من...  

م رو بریده بود و هر از گاهی از شدت نفس  هق امونهق

کردم. تنگی سرفه می  

سرم رو از آغوشش بیرون کشید و گفت: اسپریت کجاست؟  

 حالت خوبه؟ آرزو؟ 

های نگرانش نگاه کردم و لب  های تارم به جنگلیبا چشم 

شم که بدونم چرا سه سال از عمرم  زدم: من وقتی خوب می

 به بدترین حالت ممکن گذشت!

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۳۱  
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خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

یکه خورده نگاهم کرد. اون از هیچی خبر نداشت از حال من  

هایی که کشیدم؛ با یادآوری اون  ها، از بدبختی تو این سال

جونی  هام رو روی هم فشار دادم و با صدای کم روزها چشم 

ها کجا بودی؟بهم بگو توی این سال لب زدم:   

نفس عمیقی کشید و روی موهام رو بوسید؛ بعد از مکث  

ای لب زد: کار دایان تموم بود، حتی زهیر هم  چند دقیقه

مرده بود؛ واقعا کارشون تموم بود، خوشحال بودم چون 

کردم همه چی داره خوب پیش میره، خواستم فکر می

و حرف زدن؛ اعصابم رو  دستگیرش کنم... شروع کرد از ت

تو گفت سعی کرد با حرفاش تمرکزم   چیه بهم ریخت، از همه 

 رو بهم بزنه... 

هاش رو با شدت روی هم فشرد و ادامه داد. چشم  

فقط یه لحظه غفلت کردم، با تمام قدرتش سرم رو به زمین   -

کوبید، هیچی یادم نیست بجز زمزمه آخرش، اونم درمورد  

رسی!«.قت به آرزو نمیتو بود... گفت»هیچ و  
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های نیشش رو با قدرت روی هم فشار داد و زمزمه  دندان

کرد: وقتی بهوش اومدم و فهمیدم هفتاد و دو روز سطح  

ای تا مرگ نداشتم،  هوشیاریم اونقدر پایین بود که فاصله 

وقتی فهمیدم تو نیستی دیوونه شدم؛ تازه اون موقع معنی  

انگار، تنها امیدم   شده بودیحرف دایان رو فهمیدم تو غیب  

اما اون یک کلمه هم حرفی    خواهر امیر بود، رفتم سراغش، 

شدت ترسیده بود، هر جایی که فکر کنی دنبالت  زد و به نمی

 گشتم، ولی نبودی که نبودی! 

 دم عمیقی گرفت و سرش رو توی موهام فرو کرد. 

  اون روزا فرقم با یه دیوونه این بود که توی تیمارستان  -

نبودم، کارم شده بود سیگار دود کردن و سرزنش کردن و  

کردم کجا رفتی چرا نیستی،  آزار دادن خودم. همش فکر می 

دیگه برام مهم نبود که دایان توسط امیر مرده بود، هیچی  

شب   مهم نبود، حالم اونقدر خراب بود که هر روز صبح تا

  کردم ممکن کجا باشی؛رفتم و فکر میتوی خونه راه می 

چون واقعا نبودی، همه جا رو گشتم، اما توی دنیای خودت 

ها ثبت شده بود، من یک  هم اسمت به عنوان فوت شده 

کردم که تو نباشی. همه چیز به طرز بدی  درصد هم باور نمی

؛ به  روی دور تند افتاده بود تا اینکه یک روز رهایش اومد

خورد،   گفت دوستم داره، حالم ازش بهم پام افتاده بود و می 
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اون روزا حال خوبی نداشتم، پسش زدم و هر چی از دهنم  

رسید! در اومد بهش گفتم، رفت، ولی خبر خودکشیش  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۳۲  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

هاش فشرد، قبل از اینکه حرفی بزنم  دستش رو روی چشم

تر امیر باهام  تر شده بود و من دیوونهاوضاع خرابلب زد:  

زد و من هیچی حالیم نبود، افرادم رو همه جا  حرف می 

خواستن پیدات فرستاده بودم تا دنبالت بگردن، اما انگار نمی 

زاشت نفس بکشم، حالم بد بود یه روز به  کنم! دلتنگی نمی 

و   زدمجون ظرفا میوفتادم، یه روز به جون کتابخونه؛ می 

شدی... آتوسا به پام افتاده  کردم، اما تو پیدا نمی خراب می

دونست که من  خوام بکشمش، اما نمیکرد می بود، فکر می 

ی تو پرسیدم با بیچارگی گفت  کنم درباره فقط به تو فکر می 
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کنم که حتی  دونه کجایی، اما دایان بهش گفته کاری مینمی

ود، هیچ هدفی برای  بعد منم تو بدبختی غرق بشه! حالم بد ب

زنده بودن نداشتم... تا اینکه خواهرت رو دیدم، باورم  

شد اون صورت پژمرده و هیکل الغر برای خواهرت  نمی

باشه، با اینکه دلربا ازش نگهداری کرده بود، اما بشدت  

افسرده بود... برای بار هزارم شرمندت شدم، از اون موقع  

کردم  ظیفه میبود که کمی خودمو سرپا کردم، احساس و

نسبت به خواهرت، ولی تا زمانی که اونجا بودیم هیچ چیز  

شد؛ چون تمام دیوارهای اون خونه یادآور تو  درست نمی

 بودن... 

سرش رو به دیوار تکیه داد و دستش رو توی موهام کرد و  

کردم   خیره به منی که با بهت و کنجکاوی بهش نگاه می 

ال قدرتم بشم، همه  گفت: تصمیم گرفتم برای همیشه بیخی

مخالف بودن، ولی من مصمم! همه چیز رو اونجا رها کردم  

و حکومت رو به دست امیر سپردم؛ من از اولم آدم اونجا  

 نبودم!

به همراه آیسان برای همیشه اومدم به همین دنیا، دلربا   

کرد، تنها دلخوشیم اون موقع ازدواج دلربا  تابی میخیلی بی

گانش رو کنار  ی بچهل بودم که عالقهحابا امیر بود و خوش

ه داشتم دنبال تاسیس یه  گذاشته... توی همین دنیا با پولی ک

شرکت افتادم توی اون مدت کارم شده بود گشتن دنبال تو و  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  584 

عوض کردن روحیه آیسان؛ اون بشدت خودش رو بخاطرت 

حال  کردم وقتی که با آیسانم خوشکرد، سعی می سرزنش می

کردم امانت دست منه و تمام  ن حس میباشم بخندم؛ چو

تفاوت کردم که به خوبی ازش نگهداری کنم، بی سعیم رو می 

شده بودم، این اواخر حالم اصال خوب نبود، خودم رو توی  

کردم، سرزنش یک لحظه هم دست از سرم بر  کار غرق می 

داشت. نمی  

ی پیش بود، وقتی که تا ساعت یازده توی شرکت  یک هفته

دم و طبق معمول خودم رو غرق کرده بودم. آیسان  مونده بو

خوند و خب شرایطش خیلی بهتر شده بود،  برای کنکور می 

شد.هاش پاک نمیاما غم از توی چشم   

از شرکت بیرون زدم، مهمونی کاری دعوت بودم؛ آیسان هم  

خواستم بهش سخت ی دوستش مونده بود و نمیخونه

جیبمو بزنه، اما  بگیرم؛ توی مهمونی یک نفر سعی کرد 

نتونست یعنی مچشو گرفتم، وقتی نگاهش به صورتم افتاد  

کرد، تا  های نگاه میمتوجه بهتش شدم، مات شده به چشم

کردم  به خودم بیام فرار کرد، اما دنبالش رفتم؛ چون فکر می 

مشکوکه، وقتی گیرش انداختم با وحشت گفت که منو  

هش گفتن  شناسه، از دختری گفت که سه سال پیش بمی

شوهرش مرده، اولش منم حیرت کرده بودم، اسمم رو  

تر شدم که یه ربطی به تو داره! زرنگ بود،  پرسید مطمئن
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ولی با هر ترفندی که شد مجبورش کردم عکست رو از توی  

گوشیش نشونم بده، وقتی عکست رو نشونم داد باورم  

شد تو آرزوی خودم باشی!نمی  

ه شد و ادامه داد: اون  با لبخند غمگینی به صورتم خیر 

های پر غم، اون صورت پژمرده...! چشم  

حالم خراب شده بود، عصبانی بودم، ازش پرسیدم چه نسبتی 

 با تو داره، با ترس و لرز گفت»دوستشم فقط!« 

گفت تازه یزره رو  کرد، می خواستم ببینمت، اما مقاومت می 

تا  کل کردم، تهدیدش کردم به راه شدی، نیم ساعت باهاش کل

خوام ببینمت بیام به اون مهمونی... وقتی که گفت اگر می   

 دستم رو توی دستش گرفت و فشار داد. 

توی اون مهمونی دیدمت، نگاهت همون بود، همون   -

دونستم ترسیدم از اینکه جلو بیام، نمیآرزوی خودم، ولی می 

 چطوری خودمو باید بهت نشون بدم!

ی دیدم رفتی توی  ای کرد و لب زد: وقتی خستهتک خنده

تراس دنبالت راه افتادم، گفتم... گفتم هر جوری شده خودمو  

دم، اما وقتی فهمیدم قصدت چیه روح از تنم... پر  نشون می

خواستم از دستت بدم؛ آرزو من... من واقعا...  کشید، نمی 

 مثل سگ عاشقتم لعنتی! 
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۳۲۳  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

با حیرت و بغضی که گلوم رو محاصره کرده بود به صورت  

خسته و ناراحتش نگاه کردم؛ دایان پست، دایان عوضی  

 ازش متنفرم، متنفر!  

ها  های دلتنگش دوختم، اونم توی این سالنگاهم رو به چشم 

سختی شاید کمتر از من، اما سختی کشیده بود، زیاد هم 

 کشیده بود.

ای تا اشک ریختن  هایی که فاصله ی لرزون و چشم با چونه

هاش دور تنم  نداشتن نگاهش کردم و به محض اینکه دست

شد با شدت زیر گریه زدم و تمام این سه سال رو گریه   حلقه

هام  ی گریه کردن هام رو، همه ی شب بیداری کردم؛ همه 

 رو... 
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اکو از همون اول هیچ  گریه کردم و آرزو کردم کاش دی

شد!قدرتی نداشت، کاش نداشت و سرنوشت ما این نمی   

شه وقتی دستش رو روی کمرم کشید و لب زد: باورت نمی

وقت خواب باشه! بلند  ترسم نکنه یه کنم... همش می بغلت می 

 بشم ببینم نیستی!

اش فشار دادم و زمزمه کردم: منم  سرم رو به شونه

از تو! ترسم... خیلی بیشتر می  

تر کرد و گفت: نترس، تموم شد،  قفل دستش رو محکم

دوست دارم آرزو، به خودم قول دادم اگر بتونم پیدا کنم، به  

ی تموم اون روزهایی که به بدترین شکل گذشت  اندازه 

 بگم"دوست دارم!" 

دم عمیقی گرفتم و عطرش رو با تمام وجود بو کشیدم،  

 واقعیه، رویا نیست!

زارم، حتی اگر  زارن ازم جدا شی، دیگه نمینمی دیگه  -

 بمیر... 

با عصبانیت حرفش رو قطع کردم و لب زدم: حق نداری  

 بمیری! 

با لبخند دستش رو توی موهام فرو کرد و زمزمه کرد: حق  

 ندارم! آره حق ندارم؛ عزیز دل من... 
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*** 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۳۴  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

کشید هام کشیدم، دلم پر می دستم رو با خستگی روی چشم

شد!برای اینکه بیرون برم، اما خب نمی  

وقتی دیاکو موقع خواب پافشاری بیش از حدم رو برای جدا  

 خوابیدن دید با ناراحتی از اتاق بیرون رفت... 

ل پیش وقتی که  با ناراحتی گردنم رو تکون دادم؛ اگر دو سا

کسی و دلتنگی نبود دیاکو روی نیمکت پارک  از شدت بی

های  کردم، تحت تأثیر حرف نشسته بودم و با درد گریه می 

ضرر بودن و  ی بیگرفتم و به بهونهاون دختر قرار نمی 

شدم، االن  می هزارتا کوفت و زهرمار دیگه بیخیال اون بسته

کشید!کارم به اینجا نمی   
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هام بیاد؛  زاشت خواب به چشمیاد بود و نمی بدن دردم ز

وقت  هام رو توی هم قفل کردم و فکر کردم دیاکو یه دست

 سردش نباشه اون بیرون؟! 

از شدت بدن درد و خماری پهلو به پهلو شدم و پوف  

رسوندم جلوی  ای کشیدم. اگر االن مواد رو به بدنم نمیکالفه

ری درموردم  شدم اون وقت چه فکدیاکو نعشه و خمار می 

کرد؟!  می  

 نکنه بخاطر معتاد بودنم ولم کنه! 

ی مشکی تن رنجورم رو از روی تخت بلند کردم و پالتو 

 رنگ گرم و قدیمیم رو تن زدم. 

های آهسته  کورمال کورمال از اتاق بیرون رفتم و با قدم 

کردم  سمت در خروجی رفتم؛ در حین قدم زدن سعی می 

هام هم بلند نشه! صدای نفس  

االخره با کلی ترس و استرس از در بیرون رفتم و در رو  ب

جفت کردم، ولی از ترس اینکه دیاکو ممکنه از سوز  

سرمایی که از در میاد بلند بشه در رو با ایجاد کمترین  

 صدای ممکن بستم. 

های آروم، اما بلند سمت به محض خارج شدن از در با قدم

دم؛ اگر چند  زیرزمین رفتم و در کلید رو توی قفل چرخون
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شدم،  شویی نیاز می سال پیش بود، توی چنین موقعیتی دست

عرضه و ترسوی گذشته نبودم! ولی خب من اون آرزوی بی   

های  در رو هل دادم، اما به محض اینکه صدای"قیژ"لوال 

هام رو روی هم گذاشتم و زمزمه  زدش رو شنیدم چشم زنگ

ون من نفهمه! ج کردم: وای دیاکو نفهمه، وای خدایا نفهمه،   

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۳۵  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

نفس عمیقی کشیدم و با احتیاط بیشتری در رو هل دادم؛  

 خداروشکر این دفعه صدای جیغش بلند نشد!

دست لرزونم رو باال اوردم و چراغ نیم سوز و کم جونش  

کردم؛ به محض اینکه قدم اول رو برداشتم موجی  رو روشن 

از گرد و غبار به مشامم هجوم اورد، با صدای آروم سرفه  

 کردم و با دستم مسیر گرد و غبار رو عوض کردم. 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  591 

نفسم رو با شدت بیرون فرستادم و به سمت سرامیک لقی  

که روش با ماژیک قرمز نقطه گذاشته بودم رفتم؛ بعد از  

رداشتم و بسته رو بیرون کشیدم نگاه  اینکه سرامیک رو ب 

 مغمومم رو به پالستیک بسته بندی شده دوختم. 

اگر دیاکو بیاد چی؟ یعنی اگه دیاکو بفهمه من اعتیاد دارم ولم  

کنه؟! نه، نه دیاکو نباید بفهمه!  می  

تر مواد  با این فکر سریعا از روی زمین بلند شدم تا سریع 

از این بود که یک وقت لعنتی رو به بدنم برسونم؛ وحشتم 

جلوی دیاکو خمار و نعشه بشم و همه چیز خراب بشه؛ من  

دیاکو رو تازه بدست اوردم، حاضر نیستم به هیچ قیمتی از  

 دستش بدم!

ی زمین نشستم،  بسته رو آماده کردم و بعد از اینکه گوشه

 به دیوار سرد و نمناک تکیه دادم.

ناک! نگاهی به مواد توی دستم کردم؛ چقدر درد  

 ای زیر ناخودآگاه از شدت فشار و ناراحتی با صدای خفه  

 گریه زدم؛ اگر دیاکو بره چی؟ اگه ولم کنه؟! 

های لرزون دستم  از ترس اینکه صدام بیرون نره با شونه

 رو روی دهنم گذاشتم. 
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فضای بهم ریخته و پر از گرد و خاک زیرزمین رو با  

م ترک کنم... یعنی  های تارم دید زدم؛ بار آخره قول میدچشم

 اگه... از پسش بر بیام. 

هام رو  نفس عمیقی کشیدم و فندک رو باال اوردم و چشم 

خواستم حماقتم رو  محکم روی هم گذاشتم، حتی خودمم نمی 

 ببینم!

با تاریک شدن نگاهم، یاد خاطرات رنگارم افتادم...  

گذشت؛ اومدن دیاکو،  حالی می روزهایی که با خوش

هام! هام، خنده هام، گریه ترس  

 یعنی دیاکو از اول هم دوستم داشت؟ 

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو خم کردم. به محض اینکه  

ی اشکم با  پک اول رو زدم و سرم رو باال اوردم، قطره 

سرعت بیشتری چکید، لعنت به من، چرا اون موقعی که  

 دختره گفت همه چی یادت میره وسوسه شدم؟ 

لم برای آرزوی ترسو و خنگول چرا همه چیز انقدر بد شد؟ د

هامم تنگ شده!گذشته تنگ شده، حتی دلم برای سادگی  

هام رو پاک کردم. هام رو باال اوردم و چشمیکی از دست  

ای زدم و فکر کردم  من از درون نابود شده بودم. پک دیگه

رحم بود؟من اشتباه کردم، یا چی؟ زندگی بی  
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شکست و دختری  کردم توی این سه سال درونم احساس می

 توخالی ازش بیرون اومد... 

سال توی ذهنم رژه رفت؛ ریتم افکارم   دوباره تمام اون سه

بک خورد و به گذشته برگشت... دوباره فلش   

°•@Bank_Roman ♡•° 

______________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۳۶  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

کردم فراموشش  همیشه سعی میای که گذشته، همون گذشته

 کنم اما فراموش نشدنی بود!

به خوبی یادمه سه ساله پیش بعد از شنیدن مرگ دیاکو، به  

ی غم  تمام معنا دیوونه شدم، اونقدر دیوونه که مریم با همه 

هاش مجبور شد من رو توی بیمارستان روانی  و غصه

 بستری کنه. 

هام، زجه  حسیبی حال اون موقعم رو محاله فراموش کنم، 

خواستم زدنام؛ هیچ وقت اون روزی که در اوج دیوانگی می
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های  تیغ موچین رو روی دستم بکشم یادم نمیره... گریه 

هاش!مریم، وحشت کردن   

ها باعث شده بود یک سال تمام توی تیماستان  ی این همه

هام خسته شده  زندگی کنم؛ چراکه مریم از دست دیوونه بازی 

کردم! ر منم جای اون بودم همین کارو می بود، شاید اگ   

هام رو با شدت بیشتری روی هم فشار دادم و پک  چشم

ای زدم. دیگه  

مریم کسی رو که بچه و شوهرش رو توی یک هفته از  

کرد!  دست داده بود درک نمی   

بعد از اینکه یک سال رو با صدای جیغ و ترس از اینکه  

ر کردم... تصمیم  های بخش بهم آسیب نزنن سیکی از روانی 

گرفتم فرار کنم، از اون جهنم آزاد بشم، از جایی که پول  

ی روحی وخیمی  گرفت و از آدم سالمی که ضربه رشوه می

کردن فرار کنم! خورده بود در بدترین شرایط نگهداری می   

باالخره تونستم از اون جهنم خالص بشم، ولی چه فایده  

 وقتی آواره و کارتون خواب شدم؟!

ای که تبدیل لعنتی به همین منوال گذشت، دو هفته تهدو هف

به یه معتاِد افسرده شده بودم و درست روزی که نزدیک 

بود تمام تنم رو به تاراج ببرن دختری به اسم تارا نجاتم  

ها دارم  داد، دختری که وقتی دیده بود توی دست اون کثافت 
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 وقتشم، با چاقوی جیبی و شجاعتی که من هیچ تباه می 

مند نبودم نجاتم داد! ازش بهره   

هام فشار دادم، حتما باید قرص بخورم  سرم رو توی دست 

تونم بخوابم... وگرنه نمی   

تارا بهم یاد داد چطوری جیب بزنم، چیکار کنم که توی  

های رنگ و وارنگ هزارتا بال سرم نیاد؛ اولش  مهمونی

 خیلی سخت بود، ولی بعد شد عادت!

ی پر دردم  هام رو روی شقیه ؛ دستم با یادآوری اون روزها 

کشیدم؛ زندگیم بهتر گذشت، اما هر شب دلتنگ بودم، اکثر  

های  شد؛ هر وقت به اون مهمونیهام با گریه صبح می شب

گرفتم! رفتم عذاب وجدان می کوفتی می  

 سرم رو با درد تکون دادم، هر چی کشیدم اثرش رفت!

یدم، اما به محض  فندک رو پایین اوردم و نگاهم رو باال کش

ی ی دیاکو افتاد بسته زدههای حیرت اینکه نگاهم به چشم 

 سفید رنگ از دستم رها شد! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

__________∞________________ 
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🍋⃟✨  #۲۳۷  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ی دیاکو نگاه کردم؛ فهمید،  زدهبا وحشت به صورت بهت

گه... اگه... ولم کنه؟! فهمید بدبخت شدم، ا  

خشک  با ترس و اضطراب آِب دهنم رو قورت دادم و لب

 شدم رو تکون دادم: م... من... من... 

کردم حرفی از دهنم بیرون نمیومد؛ چطوری  هر کاری می 

کرد؟! اگه  گفتم به این وضع افتادم؟ باور می باید بهش می

میرم؛ باید یه غلطی بکنم! بره دیگه واقعا می   

زد و تشویشی که ازم دور  لبی که یکی در میون می با ق

و   شد دستم رو روی زمین گذاشتم و سعی کردم دستنمی

 پای یخ زدم رو تکون بدم.  

ی دیاکو، به سختی از  خیره به صورت ناباور و کبود شده

 روی زمین بلند شدم و جلوتر رفتم؛ باید از خودم دفاع کنم... 

توضیح میدم، خوا... خواهش  ... من دیا... دیاکو م  -

کنم... زود قضاوت... نکن! می  
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جونم رو جلوتر کشیدم و دستم لرزونم رو به  های بی قدم

بازوی سردش رسوندم اما به محض اینکه دستم به تنش  

 خورد با دیوونگی سرش رو تکون داد و عقب رفت! 

هایی که از شدت اشک تار و خیس شده بودن، با  با چشم 

دهن باز شدش انداختم و با وحشت و  حیرت نگاهی به

شدن دستم رو  هایی که شدت ترس روی هم کوبیده می دندون

 باال آوردم و با گیجی لب زدم: ا... از من ترسیدی؟ از من؟

های بهت زده و نگاه ناباور بهم خیره شد و مثل  با چشم 

کسایی که جلوی چشمشون عزیزشون رو از دست دادن لب  

داشتی؛ وای تو داشتی؛ نه محاله! زد: تو... تو   

نگاهش رو از صورتم گرفت و موادی که روی زمین ریخته  

هاش رو با شدت روی هم فشار داد؛ با  بود خیره شد. چشم 

رفت با وحشت جلو رفتم و  دیدن رنگش که رو به سفیدی می

توجه به عقب رفتنش دستم رو روی بازوش  بار بی این

 گذاشتم. 

؟ غلط کردم، قول میدم ترک کنم،  دیاکو؟ دیاکو خوبی -

 خوبی؟ 

رنگ نفسش رو با شدت بیرون فرستاد  با همون صورت بی 

زدم انداخت؛ طولی نکشید جونی به صورت وحشتو نگاه بی 

ی زار من عقب رفت و از در بیرون زد.  توجه به قیافهکه بی 
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با گریه پشت سرش راه افتادم و با بیچارگی اسمش رو صدا  

 زدم. 

نرو منو تنها نزار دیاکو؟... نرو لعنتی توضیح میدم   دیاکو؟ -

 بهت...

توجه به منی که درحال جون دادن بودم در ورودی رو  بی

 باز کرد و در رو پشت سرش بست...! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۳۸  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ی زمین خم شدم و با شدت زیر  بعد از شنیدن صدای در رو

گریه زدم؛ مگه من چه گناهی کرده بودم؟! اگه دیاکو بره،  

 وای اگه بره باید چه غلطی بکنم؟!

وای رفت، حتی نزاشت توضیح بدم؛ بالیی سرش نیاد؟! این  

 وقت شب کجا رفت؟!
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با تیر کشیدن سرم دستم رو روی سر پر دردم گذاشتم و از  

که انگار قصد پایان گرفتن نداشت ای جا بلند شدم؛ با گریه 

 سمت خونه رفتم رفتم. 

یعنی کجا رفت این وقت شب؟! ازم بدش اومد؟! اگه دیگه  

 دوستم نداشته باشه؟! وای وای... تصورش هم وحشتناکه! 

های نامنظم از در ورودی داخل رفتم و خودم رو روی  با قدم 

 مبل راحتی انداختم... 

کجاست؟ به چی فکر  های دلگیری، االن دیاکو چه روز 

کنه؟ به نبودن من؟! می  

ریختن؛ حالم غیرقابل  های اشکم بدون وقفه پایین میقطره

وصف بود، انگار که کسی سرم رو با شدت به جایی کوبیده  

 بود هنوز گیج و سردرگم بودم! 

شد، وای فقط نره، اگه بره باید چه غلطی  چرا تموم نمی 

 بکنم؟!

نم، اما لعنت به من که به  من خواستم همه چیز رو درست ک

 بدترین نحو خرابش کردم! 

هام غرق کردم    دونم چقدر خودم رو توی دریای اشکنمی

دونم اونقدر گریه کردم که نفهمیدم که توی دنیای  ولی می

 خواب فرو رفتم... 
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*** 

هام رو از هم باز کردم و با  با احساس تشنگی زیاد پلک 

روی مبل خواب  گیجی به اطراف خیره شدم؛ مگه دیشب

 نرفته بودم؟! 

هام از شدت پف نیمه  با کرختی از روی تخت بلند شدم؛ چشم

سوخت؛ از شدت سر درد جلوی چشمم رو  باز بود و می 

دیدم! درست نمی  

های  کشیدم با قدم ی بلند و باالیی میدر حین اینکه خمیازه 

جون و نامتعادل از اتاق بیرون رفتم و دستم رو روی  بی

دادم؛ یعنی برنگشته؟! وای یعنی االن کجاست؟!   سرم فشار

خورم ترک کنم... غلط کردم فقط برگرده، قسم می   

های شل و ول خودم رو به آشپزخونه رسوندم  با همون قدم 

حوصلگی در کابینت رو باز کردم.  و با بی   

ی قرص رو از توی کابینت بیرون کشیدم و بعد از  جعبه

اون رو بدون آب قورت دادم،  بیرون کشیدن قرص از خشاب 

دارش با بهت، چند قدم عقب رفتم. اما با شنیدن صدای خش  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 
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🍋⃟✨  #۲۳۹   

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

اش ریخته با دیدن سر و صورت درهم و موهای بهم 

شار دادم؛ چه  های مشت شدم رو با شدت بیشتری بهم فدست

بالیی سر خودش اورده بود؟! بخاطر من؟! وای بخاطر من  

 برگشت بود؟!

چند وقته؟ -  

اش سرم رو باالتر آوردم و  دار و گرفته با شنیدن صدای خش 

با تشویش به صورتش نگاه کردم؛ این صورت گرفته حالم  

ریخت.رو بهم می   

 با صدای آرومی زمزمه کردم: چی؟

که پوف گرفتار این لعنتی شدی؟چند... وقته که...   -  

قورت دادم؛ اگر   با بغض نگاهش کردم و آب دهنم رو

جرعتش رو داشتم همین االن خودم رو توی بغلش پرت  

ترسیدم!کردم، اما از پس زده شدن میمی  

ت... تقریبا یک سالو... نیم!  -  
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های سبز آبیش رو با کالفگی و ناراحتی روی هم  چشم

داد؛ با گیجی نگاهی به صورتش   گذاشت و سرش رو تکون

 انداختم. 

هاش رو باز کرده و داره از آشپزخونه  با دیدن اینکه چشم 

اختیار با لرزشی که تن و صدام رو در بر  بیرون میره، بی 

کنی؟!گرفته بود نالیدم: ولم می   

با شنیدن حرفم یکه خورده برگشت و با بهت نگاهم کرد، بعد  

ن گرفته اما پر از تعجب لب از چند ثانیه مکث با همون لح

 زد: واقعا فکر کردی... من قراره ولت کنم...؟! 

جونی کرد و ادامه  ی بیبا تعجب نگاهش کردم که تک خنده

 داد. 

فکر کردی از تو ناراحتم؟! از تو؟!  -  

با گیجی سرم رو تکون دادم؛ لبخند متاسفی روی صورتش  

رم رو  اومد و خودش رو جلوتر کشید. تا به خودم بیام س

توی آغوشش گرفت و زمزمه کرد: از تو ناراحت نیستم، من  

کنن  فقط از خودم ناراحتم... آدما تحت شرایط یه کارایی می 

ترین کار بوده؛ من از  که از نظر خودشون اون موقع درست

 خودم ناراحتم فقط خودم!
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با شنیدن حرفش حصار بغضم شکست و به اشک تبدیل شد؛ 

هق و اش فشار دادم و با هق هبا گریه سرم رو به سین

 ناباوری لب زدم: خیلی... خیلی خوبی دیاکو!

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۴۰  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

نفس عمیقی کشید و دستش رو توی موهام فرو کرد؛ دیاکو  

این فکر  ها به شاید با رفتنش حماقت کرد اما خیلی وقت

ای برای بیشتر شدن  کنم که شاید این دوری مقدمه می

های اول توی قلبم  عشقمون بود، عشقی که شاید اون روز 

جوانه زده بود، اما حاال فهمیده بودم که همون جوانه تبدیل  

شه!به درخت تنومند و بزرگی شده که به هیچ وجه خم نمی   

خودم   من از تو ناراحت نبودم و نیستم، من فقط از -

 ناراحتم، این بالیی که سر تو اومده بخاطره منه! 
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ی پلک راستم پایین اومد؛ سرم رو  ای از گوشهاشک دیگه

از بغلش بیرون کشید و دو دستش رو روی صورتم  

 گذاشت... 

کنیم، باشه؟! باهم درستش می  -  

به خودم قول داده بودم   نفسم رو با شدت بیرون فرستادم؛

همدیگه های آش و الش زندگیم رو به ه اگه دیاکو برگرده تیک

بچسبونم و همه چیز رو از نو بسازم؛ ولی واقعا از پسش 

 برمیومدم؟! 

پایه مخالفتم گذاشته بود سرش رو  دیاکو که مکثم رو به 

 تکون داد و تکرار کرد. 

ایم! کنیم آرزو، من هستم، ما برای هم انگیزه درستش می -  

تونم، باید  دادم، من می ای زدم و سرم رو تکون لبخند خسته

بتونم؛ حاال که دیاکو برگشته و زندگیم یه رنگ و بوی دیگه  

ها براش گریه کردم  گرفته، حاال که فهمیدم اون قبری که سال 

ای توش نبوده، باید از اول بسازمش!مرده   

هاش رو با آرامش روی هم  دیاکو با دیدن موافقتم چشم

، آغوشی که سه  گذاشت و دوباره من رو توی بغلش کشید

ها گریه کرده بودم  سال تمام برای دوباره تجربه کردنش بار 

و از شدت دلتنگیش تا مرز دیوونگی رفته بودم اما اون حاال  

 اینجا بود، کنار من، بغل من! 
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دم عمیقی کشیدم و با آرامش نفسم رو بیرون فرستادم؛ کی  

زنه  هوایی که شیش میکرد که آرزوی سربهفکرش رو می 

عاشق بشه؟! روز انقدر یه   

*** 

روم، روی صندلی  ی مهربون زنی که روبه نگاهی به چهره 

های سردم رو  ای نشسته بود انداختم و دستدار ساده چرخ

 توی هم قفل کردم.  

با استرس نگاهم رو دوباره به صورت گردش که با لبخند  

محوی مزین شده بود دوختم و این بار نگاهم رو توی مطبی  

گ سبز و آرامش بخشی دکور شده بود انداختم. که با رن  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۴۱  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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های منتظر دیاکو دادم و با  با نفس عمیقی نگاهم رو به چشم

زنم! نگاهم بهم فهموندم که من حرفی نمی  

فرستاد اما قبل از اینکه   دیاکو هم نفسش رو با شدت بیرون

 خودش شروع کنه، دکتر شروع کرد... 

میاد؟خب... درخدمتم، چه کمکی از دستم بر  -  

 دیاکو لبخند محوی به صورتم زد و شروع کرد... 

خب، برای مشاوره اومدیم...  -  

دکتری که تازه فهمیده بودم فامیلیش پژوهیه نگاهی به  

وره ترک  صورت هر دومون انداخت و گفت: برای مشا

 اعتیاد؟

سردم رو توی صندلی پنهان کردم، این   یبا خجالت تنه 

دور نموند.  کدوشمون هیچ  حرکتم از چشم   

دکتر پژوهی لبخند ملیحش رو وسعت داد و لب زد: اگر  

 راحتی همسرت بیرون باشه... 

نگاهی به صورت کنجکاو دیاکو انداختم و سرم رو به  

دادم... مخالفت تکون  ینشانه  

نگاهش رو به صورتم و منتظر نگاهم کرد؛ چند دقیقه اتاق  

دونستم باید از کجا  توی سکوت فرو رفته بود و من نمی

کشیدم!شروع کنم و خب... خجالتم می   
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ای رنگش رو باال  های قهوهدکتر پژوهی با دیدن سکوتم ابرو 

انداخت و گفت: خب آرزوجان، اینجا اومدی که به خودت  

کنی و اینو فراموش نکن تا خودت نخوای، کسی  کمک 

تونه بهت کمک کنه، پس اگر برای درست کردن و از نو  نمی

 ساختن مصمم هستی شروع کن دخترجان...! 

همین حرف تاثیر گذارش انگار صد مقاومتم رو سست کرد؛  

باالخره قفل زبونم رو شکست و باعث شد حرف بزنم و  

م بهتره، اونقدری که  حرف بزنم؛ اونقدر که حس کنم حال

تر شده!حس کنم قلبم سبک  

در اتاق رو با خداحافظی آرومی بستم و کمی جلوتر از دیاکو  

های خاکستری مغزم  راه افتادم؛ حالم بهتر بود اما تمام سلول

سازی بودن و یک لحظه هم فکرم آزاد نبود. مشغول فرضیه  

مطب   بعد از اینکه دیاکو پول ویزیت رو حساب کرد با هم از 

 بیرون اومدیم. 

توی آسانسور با افکار نامیزون و درهم مشغول فکر کردن  

خواستم ترک کنم اما  های دکتر بودم؛ من میبه حرف 

شنیدم ترسی بدی به وجودم  ناخودآگاه تا اسم کمپ رو می 

شد!میفتاد و باعث جا زدنم می   
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در ماشین رو باز کردم و سوار شدم؛ با پیچیدن همون بوی  

هام رو روی  با عطر دیاکو مخلوط شده بود چشم چرمی که

.هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم   

ی هام رو از هم باز کردم و نگاهی به هیکل چهارشونه پلک

دیاکو که بیورن از ماشین بود انداختم. تقریبا پنج روز از  

گذشت، پنج روزی که یه  اینکه اعتیادم رو فهمیده بود می

ش فکر و هزاران ساعتش  ساعتش خنده بود چند ساعت

 خیاالت خوب و بد... 

دیاکو دوستم داشت، خیلی زیاد؛ این حس بارها بهم ثابت  

شد، وقتی با  شده بود، وقتی با گریه من از درون ناراحت می 

زد. لبخندم قهقهه می  

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۴۲  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

خوبی؟  -  
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با شنیدن صدای دیاکو تکون سختی خوردم و سرم رو تکون  

 دادم. 

آ... آره خوبم، خوبم...  -  

 نگاه سنگینی بهم انداخت و لب زد: ولی خوب نیستی! 

دم عمیقی کشیدم و بدون حرف نگاهش کردم؛ با دیدن  

سکوتم ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. حالم واقعا خوب 

های مشاور، از مطالبی که درمورد  رف ترسیدم از حنبود می

 مخدر»گل«توی اینترنت خونده بودم... 

تر شد و راه  بغضی که توی گلوم لنگر انداخته بود بزرگ 

تر کرد؛ با ایستادن ماشین نگاه تار و خستم  نفسم رو تنگ

 رو به صورت دیاکو دوختم و گفتم: عه، چیشد؟!

خوام می نفس عمیقی کشید و گفت: شامو دونفری بخوریم؛ 

با این خانوم دلبرم صحبت کنم ببینم چی بجز من حواسشو  

 انقدر پرت کرده! 

هام اومد،  جونی روی لب از لفظ»خانوم دلبرم«لبخند بی 

دستی به صورتم کشیدم تا از کرختی و غمی که توی صورتم  

 نشسته بود کم کنم. 

از ماشین پیاده شدم و دست توی دست دیاکو به سمت  

ی سرسبزی داشت رفتم.  رستورانی که فضا   
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کنجکاوانه نگاهم رو توی رستورانی که باالی شهر قرار  

 داشت و بشدت مجلل بود گردوندم... 

تر فضای رستوران  های مصنوعی با زیبایی هرچه تمام آبشار 

تر و باطراوت کرده بودن. نفس عمیقی کشیدم و  رو خنک

بوی گل یاس رو با ولع به مشامم کشیدم؛ دیاکو به خوبی  

دونستم چطوری حالم رو خوب کنه! می  

هام رو روی هم گذاشتم و بار دیگه عطر و بوی  چشم

گیاهانی رو که سرتاسر دیوار رستوران رو تزیین کرده  

 بودن، نفس کشیدم. 

هام رو باز کردم و نگاهم رو به پیشخدمتی که منتظر ما  چشم

 جلوی صندلی ایستاده بود نگاه کردم. 

های شیری رنگ رستوران  صندلیبا هم روی یکی از 

نشستیم و بعد از اینکه من چلو جوجه و دیاکو چنجه  

سفارش داد و پیشخدمت از جلوی چشممون دور شد،  

 صادقانه لب زدم: اینجا خیلی خیلی قشنگه!

های پهناورش رو به پشتیه لبخند رضایتمندی زد و شونه

 صندلی تکیه داد. 

خب؟ -  
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ام گذاشتم، با  دستم رو زیر چونه نگاهی به صورتش کردم و 

 گیجی زمزمه کردم: چی خب؟

این حال برای چیه؟ ما قراره این راه سختو با هم طی   -

 کنیم، این همه نگرانی برای چیه؟

کنار همیم، اما خب من...  -  

برد چشمکی زد و  با جذابیت غیرقابل انکاری که قلبم رو می 

از همه   گفت: دیگه نگران چی هستی خوشگله؟ من هستم

گم که تو قوی تر خودت هستی، بدون هیچ اغراقی می مهم

 هستی و... قطعا قوی خواهی موند... 

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد. 

من بهت ایمان دارم!  -  

تیپ، انقدر نوشابه باز  نیشخندی زدم و گفتم: آقای خوش

 نکن برای من! 

اش رو جلو کشید و لب زد: هر چی گفتم حقیقت محض تنه

... بود  

ترسم!لبخند لرزونی زدم و زمزمه کردم: من می   

شد لب زد: از چی؟کم درهم می با صورتی که کم   

هام رو با شدت روی هم فشار دادم: درمورد ترک  چشم

 اعتیاد گل چیزی توی اینترنت خوندی؟
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نگاه گیجی بهم انداخت و مشتش رو با آرامش رو به تحلیلی  

 روی میز کوبید. 

زو...! نسیه حرف نزن آر  -  

نگاهی به صورتش انداختم و با لرزش نامحسوسی که صدام  

 رو در بر گرفته بود لب زدم: ترک کردنش خیلی سخته... 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۴۳  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ای بهم انداخت و نفس رو سنگین، بیرون  نگاه خسته

 فرستاد. 

از پسش بر میایم...  -  

ترسم... با بغض سرم رو تکون داد و گفتم: من می   

 خودش رو جلوتر کشید و روی میز خم شد. 
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مطمئن باش اگه تو خودت  از چی عزیزم، حرف بزن،  -

شه!بریزی حاِل خودت و من بدتر می  

کرد لب زدم: من  تر میبا بغضی که نفس کشیدنم رو سخت

کمپ...! دوست ندارم برم   

چید بدون توجه به گارسونی که غذا رو روی میز می 

هام رو توی دستش گرفت و بعد از رفتن پیشخدمت، دست

زارم اذیت بشی! کنیم، دیگه نمیگفت: یه فکری براش می   

زد نگاهش  ای که توی نگاهم موج میبا عشق صادقانه 

ترین پاداش زندگی نه  کردم؛ این مرد سهم من بود، بزرگ

آرومم بود و من از ته قلبم دوستش داشتم و حاضر   چندان

ی خوب و های جنگلی رنگش، برای همه بودم برای چشم 

 بدش جون بدم!

دیاکو یه چیزی بهت بگم؟  -  

ی من انداخت و لب زد: بگو؟نگاه گیجی به صورت شیفته  

فهمم گذره می نفس عمیقی کشیدم و گفتم: هر روزی که می

دارم...! چقدر بیشتر دوست   

با شنیدن حرفم چند ثانیه گیج و مات نگاهم کرد و با منگی  

 خاصی گفت: االن چی گفتی؟
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با لبخند محوی نگاهش کردم و حس کردم همین االن بیشتر  

 عاشقش شدم!

گفتم... آم گفتم خیلی دوست دارم!  -  

نگاه عمیقی به صورتم انداخت و تکیه داد؛ در جواب حرفم  

خواست چیزی بگه؟!نمی  

لعنتی!  -  

های آویزون از اینکه  نگاهی به صورتش انداختم و با لب

 توی ذوقم زده بود گفتم: چیشده؟ 

نگاهش رو توی صورتم چرخوند و لب زد: ما االن باید  

دادم!  بودم تا من دوست دارمو عملی نشونت میخونه می

 االن دست و بالم بستس!

لب  با خجالت نگاهش کردم که ظرف غذاش رو جلو کشید و 

تونم این حجم از دلبری رو تحمل کنم پس تا  زد: من نمی

 خوراک آقا گرگه نشدی غذاتو بخور!

دونستم رنگش از خجالت داره رو به  با صورتی که می 

کبودی میره، لبخنِد ریزی زدم و ظرفم رو جلو کشیدم  

 مشغول غذا خوردن شدم. 

*** 

°•@Bank_Roman ♡•° 



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  615 

___________∞________________ 

⃟✨🍋  #۲۴۴  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

با وحشت نگاهی به صورت اخم آلود دیاکو انداختم و  

ی لبم رو با ولع جویدم. گوشه  

ترسم... ... من میم  -  

رحمی بازوهای الغرم رو گرفت و گفت: باشنیدن حرفم با بی 

خوام، راه بیفت تا کولت  گمشو ببینم من زن معتاد نمی

 نکردم! 

ترسم... آخ ولم کن... گریه و بغض گفتم: من می با   

دستم رو تا حد شکستن فشار داد و گفت: زر نزن راه بیفت  

 ببینم.

هق و زجه لب زدم: آی ولم کن، ازت متنفرم من  با هق 

ترسم... خوام... آخ... می نمی  

های قرمز و ترسناک نگاهم کرد و هولم داد؛  با چشم 

کردم. سکندری خوردم و روی زمین سقوط   
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بلند شو تا بلندت نکردم!  -  

های بلند گفتم: ولم کن ازت بدم میاد، ولم کن... با زجه   

ای که به صورتم خورد با وحشت از خواب بلند شدم  با ضربه 

های و با شوک به صورت نگران دیاکو زل زدم، دست 

های خیس از اشکم  لرزونم رو باال اوردم و روی گونه

دم: داشتی... داشتی منو به  گذاشتم؛ با ترس و لرز لب ز

بردی...! زور می   

دیاکو که حاِل وخیمم رو دید سرش رو تکون داد و من رو  

 توی بغلش کشید. 

خواب بود عزیزدلم، خواب بود من اینجام، قرار نیست به  -

 زور جایی بری. 

با شنیدن صدای مهربون و مالیمش با شدت زیر گریه زدم و  

ترسم، اگه نرم تو منو  کمپ، من میخوام برم گفتم: من نمی

بری... به زور می  

زدم؛  کردم و هق می تا شتاب و سرعت کلمات رو بیان می

فکر اینکه یک روز دیاکو من رو با زور به کمپ ببره قلبم  

کرد! رو چند تکه می   

وار روی کمرم کشید و  های گرم و بزرگش رو، نوازشدست

، از کمپ  گفت: من قرار نیست مجبورت کنم خوشگلم
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ترسی مهم نیست من کمپو میارم خونه؛ هر کاری الزم  می

کنم!باشه برای خوب شدن حالت می   

های ترسیده  های خیس نگاهش کردم و مثل دختر بچه با چشم 

 لب زدم: قو... قول بده.

 با ناراحتی نگاهم کرد و من رو توی بغلش فشار داد. 

کنیم! دم، درستش میقول می -  

کشیدم، تا از التهاب بدنم کم کنم؛ سرم   چندبار نفس عمیق 

 ی دیاکو تکیه دادم و گفتم: تو نبودی من چیکار رو به شونه

کردم؟ می  

نگاه پرمحبتی بهم انداخت و لب زد: اگر تو نبودی چی؟  

 مطمئنم دنیا با جهنم فرقی برام نداشت! 

ای به گونم زد و ادامه داد... بوسه  

کنم تا توی خونه  الزمه می از فردا میفتم دنبالش، هر کاری  -

 درمان بشی.

های خمارم رو با خستگی روی هم گذاشتم و با صدای  پلک

 آرومی لب زدم: دوست دارم... 

 و نفهمیدم چطوری غرق خواب شدم... 
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۴۵  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

 #دیاکو

های غرق خوابش های تراس نگاهی به چشمشیشهاز پشت 

رو آتش زدم؛ صدای نگران پژوهی   انداختم و نخ سیگارم 

 دوباره بلند شد... 

کنه نیستید؟!شما چرا متوجه خطری که تهدیدش می -  

پوزخندی به حرف پژوهی زدم و با صدایی که بخاطر پک  

زدن به سیگار خش گرفته بود لب زدم: شما چی؟ متوجه  

هاش هستید؟ از آخرین باری که  ، کابوساش، گریه ترسش

ای که  گذره، دو هفته آرزو از مطب اومده بیرون دو هفته می

پره... دو هفتس که هر شب  شبا با ترس و لرز از خواب می 

شه... ترسمش داره توی گوشم اکو میی من میزمزمه   
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کنم، آرزو  با ناراحتی توی حرفم پرید و گفت: درکتون می 

ی وی شرایط حساسیه؛ اینکه بخواید توی خونه دوره االن ت

ترک مصرف رو شروع کنید، ریسک بزرگیه؛ اونم با توجه  

 به مخدر مصرفی آرزو!

ی سیگار رو  دستم رو روی پیشونِی پردردم گذاشتم و پوکه 

 روی جاسیگاری خاموش کردم. 

زارم آرزو بیاد کمپ؛  بزار حرف اولو آخر بزنم، من نمی -

ترین  زارم حیاتیانو میارم توی خونه ولی نمی شده بیمارست

 دوران زندگیشو توی وحشت بگذرونه!

اش از پشت گوشی بلند شد، چند ثانیه  صدای نفس کالفه 

های الزم رو  مکث، کرد و لب زد: اوکی، من لیست مراقبت

فرستم، اما مسئولیتش با خودتونه. براتون می   

منتظرم... نفس راحتی کشیدم و گفتم: خیلی هم عالی،   

 و با خداحافظی کوتاهی تماس رو قطع کردم. 

دستی به موهام کشیدم و از تراس بیرون اومدم. نگاهی به  

ود  تن نحیف و الغر آرزو که روی تخت مسِت خواب ب

ها پایین اومدم، بهترین  انداختم و از اتاق بیرون رفتم؛ از پله 

بیرون کشیدم! کار رو کردم که آرزو رو از اون ویالی لعنتی   
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داخل آشپزخونه رفتم و بعد از اینکه در یخچال رو باز کردم؛  

ی مواد الزم برای صبحونه رو بیرون آوردم. همه  

با شنیدن صدای زنگ گوشی نگاهی به اسم"آیسان"  

انداختم؛ بعد از اینکه خبر پیدا شدن آرزو شنیدم خودش و 

  جوریهاش رو برای سفر شمال فرستادم؛ چون این دوست

قطعا برای هر دوشون بهتر بود اما گاهی ناراحتی و  

کرد. با  دلخوری عمیقی که آرزو از آیسان داشت نگرانم می

 زنگ خوردن دوباره، گوشی رو وصل کردم. 

دیاکو، خوبی؟ سالم -  

گذره؟ خبرا؟ دریا خوش میبد نیستم، چه  -  

ی آرومی کرد و لب زد: آره... ترنم سالم  تک خنده

رسونه.می  

ها نگاهش  ی چشمم بخاطر دوست آیسان که خیلی وقتشهگو

 دنبال من بود چین خورد. 

مگه نگفتم دور این دوستتو خط بکش؟  -  

هی، ایجوری نگو ممکنه بشنوه! -  

خب بشنوه، هشدار آخرم بود آیسان! -  

اه باز ادای باباها رو در اوردی، من میرم کاری نداری؟  -  
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ی لبم اومد؛ با  لبخند آرومی از لحن سرحال صداش رو

 صدای آروم لب زدم: خداحافظ جوجه... 

گوشی رو قطع کردم و روی میز گذاشتم اما به محض اینکه  

های پر حسرت و خمار  سرم رو باال آوردم نگاهم به چشم

 آرزو افتاد. 

آیسان بود؟ -  

زد دوختم  هایی که دلتنگی ازشون فوران می نگاهی به چشم 

 و لب زدم: آره 

دونه؟نمی -  

هی به صورت مغمومش انداختم و گفتم: نه... گذاشتم بعد  نگا

 از اینکه کامل خوب شدی بهش بگم... 

ای زد و زمزمه کرد: بابا شدن بهت میومد!لبخند خسته  

ی لعنتی  دونم چطوری باید گذشتهبا غم نگاهش کردم، نمی 

کردم. رو از ذهنش پاک می   

همین آیساِن شیطون برای هفت پشتم بسه! -  

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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��✍مایا ⇜قلم  به  

 

دونستم پایان خوبی نداره،  برای پایان دادن به بحثی که می 

هام گرفتم. های سردش رو توی دستجلو رفتم و دست   

بیا صبحونه بخور، دیشب درست شام نخوردی...  -  

روی صندلی نشست، بعد از برداشتن   مطیعانه جلو اومد و

 نون از روی میز مشغول خوردن شد.

با یادآوری پیام پژوهی، قلپی از چای روی میز خوردم و لب  

زدم: خانم پژوهی قراره چند ساعت دیگه بیاد برای برسی 

 خونه... 

هنوز حرفم تموم نشده بود کارد از دستش رها شد و با  

اومد.صدای بدی روی زمین فرود   

م... مگه چیکار داره؟!  -  

های  با شنیدن لرزش محسوس صداش نگاهی به چشم 

ی ترک  خواد درمورد دوره اش انداختم و گفتم: می ترسیده

 صحبت کنه... 
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هاش  با شنیدن حرفم نفس عمیقی کشید و درحالی که دست

لرزید خم شد و کارد رو از روی زمین برداشت؛  می

پنیر برد که سریعا لب زدم:   حواس دوباره اون رو سمتبی

 کثیفه!

 با گیجی نگاهم کرد و گفت: چی؟

با ناراحتی زیر پوستی نگاهش کردم، برای چی انقدر غرق  

 فکر و وحشت بود؟ 

از روی صندلی بلند شدم و کنار صندلی نه چندان بلند  

ی متعجب آرزو  توجه به قیافه ناهارخوری زانو زدم؛ بی 

پیشتم، قرار نیست کسی ببرتت  گفتم: چرا انقدر نگرانی، من 

 کمپ... 

سرش رو پایین آوردم و توی بغلم حبس کردم؛ با ولع بوی  

جیب موهاش رو بو کشیدم و توی همون حالت  خاص و ع

لب زدم: انقدر نترس خوشگلم، قرار نیست کسی مجبورنت  

 کنه!  

هاش رو دور کمرم حلقه کرد؛ با خیس  بعد از چند ثانیه دست

اش شدم و گذاشتم بهش ادامه بده،  گریه  ام متوجهشدم شونه

کرد. باید کمی از فشار درونش رو تخلیه می  

هام رو روی هم گذاشتم  اش چشمبا شنیدن صدای غرق گریه 

 و روی هم فشارشون دادم. 
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خیلی... خوبی دیاکو... اگر من زنده...  -  

قبل از اینکه حرفش رو کامل از بغلم بیرون کشیدمش و لب  

زارم  رت و پرتا چیه؟! فکر کردی من می زدم: عه! این چ 

 بالیی سرت بیاد؟!

اش رو با شدت به خودم فشار دادم؛ حتی فکر اینکه  تنه

کرد! بار دیگه از دستش بدم قلبم رو متالشی مییک  

هام رو توی موهاش فرو بردم و طبق عادت همیشگیم  دست

 بهمشون ریختم.

نبینم دیگه از این حرفا بزنی ها!   -  

ی آرومی گفت؛ با شنیدن صدای در  صدای کم جونش باشهبا 

 سرم رو بلند کردم و آروم از جا بلند شدم... 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 
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های پژوهی که از از در اتاق بیرون میومد  نگاهی به چشم 

خواستم حتی کمر آرزو گذاشتم، نمی  انداختم و دستم رو پست

 یک لحظه کمبود من رو حس کنه!

بهتر بود... اگر موافق باشید از   خب فعال این اتاق از همه  -

 پس فردا شروع کنیم...؟

ش رو به  رنگ آرزو انداختم و تنه نگاهی به صورت بی 

 خودم فشار دادم. 

بسیارخب، پس فردا خوبه، منتظر تماستون هستم،   -

با پرستارها هماهنگ کنید. خودتون  

با شنیدن حرفم نگاهش رو بهم دوخت و زمزمه کرد: باشه،  

 اگر کاری با بنده ندارید از حضورتون مرخص بشم؟ 

زیرچشمی نگاهی به آرزو انداختم که انگار اصال از بودن  

ترسید؛ نفس عمیقی  پژوهی راضی نبود و بدتر از همه می

 کشیدم و لب زدم: نه، به سالمت. 

وهی خدانگهدار آرومی زمزمه کرد و به محض اینکه  پژ

ی سردش  دستش رو برای خداحافظی از آرزو جلو اورد، تنه 

 لرزید و عقب رفت! 

هام رو روی هم گذاشتم و  سعی کردم  با دیدن ترسش چشم

جو رو به حالت عادی برگردونم، اما انگار پژوهی از من  
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ملیحی رو به  تر بود؛ چون بدون چون و چرا لبخند مسلط

 صورت آرزو زد و سمت مخالف قدم برداشت. 

چندان آروم  هاش گرفتم و روبه صورت نهنگاهم رو از قدم 

گردم. آرزو لب زدم: االن برمی   

های نسبتا تند پشت سرش راه افتادم؛ با شنیدن صدای  با قدم 

کفشم سرش رو برگردوند و با آرامش گفت: منتظر  

این دو روز فضای آرومی  اومدنتون بودم، سعی کنید توی 

رو براش فراهم کنید؛ برای بار هزارم هشدارم رو تکرار  

ی سختی رو بگذرونه  کنم، محیط آروم! آرزو قرار دورهمی

دید خیلی مهمه! پس آرامش و امیدی که االن بهش می  

ترسه... نفس عمیقی کشیدم و گفتم: خیلی می  

سترس داره،  اعتماده، اطبیعیه، االن نسبت به همه چیز بی  -

ناآرومه... اگه بخوام رو راست باشم باید بگم خودتون رو  

های فراتر از این هم آماده کنید  ها و سختیبرای ناآرومی 

 آقای سرمست!

توجه به منی که  بعد از زدن حرفش دم عمیقی گرفت و بی

غرق فکر بودم سمت در خروجی رفت و بعد از چند ثانیه از  

 در بیرون زد. 
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 با افکار آشفته و درهم سمت خونه برگشتم و داخل شدم. 

های پیراهن تنگم رو باز  با پیچیدن موج هوای گرم، دکمه 

کردم و اون رو از تنم در آوردم؛ نگاهی به آرزو که روی  

نشسته بود انداختم و با همون رکابی که تنم بود  مبل راحتی 

 جلو رفتم و کنارش جاگیر شدم. 

خوبی؟ -   

دونم!نگاهی به صورتم انداخت و لب زد: نمی   

های الغرش حلقه کردم و گفتم: به آینده  دستم رو دور شونه 

ی  فکر کن، ما قراره دوباره شروع کنیم، زندگی جدید... بچه

 جدید!

های طوسی رنگش جمع  شک توی چشمبا شنیدن اسم بچه ا

شد، با ناراحتی پیشونیش رو بوسیدم و بغلش کردم؛ آینده  
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برای خودمم بشدت مبهم و حتی ترسناک بود، اما  

کرد... خواستم آرزو بفهمه اون باید به من تکیه می نمی  

شن...  نفس عمیقی کشیدم و گفتم: این روزا هم تموم می

نه، پس انقدر نگران  موازشون خاطرات تلخ و شیرین می

 نباش.

ترین اتفاق  متقابالً دم عمیقی کشید و زمزمه کرد: تو بزرگ 

وقت اذیتم نکردی، همیشه  خوب زندگی منی دیاکو، هیچ 

 مهربون بودی، اگر یه روز من ُمردم... 

دونستم حاال  سریعا وسط حرفش پریدم و با صدایی که می 

ر!  خیلی هم آروم نیست گفتم: چرت و پرت نگو انقد  

ی بارون زده خودش رو توی  ی آرومی کرد و مثل گربه ناله 

بغلم فشار داد، با عشق تنش رو به خودم فشردم، این دختر  

 جون من بود حق نداشت بالیی سرش بیاد! 

*** 

 »چهار هفته بعد« 

به فضای غرق در تاریکی خونه زل زدم و با خستگی که به  

هام گذاشتم؛  وفور توی تنم پیچیده بود دستم رو روی چشم 

ی نه چندان خوب، چهار  چهار هفته گذشته بود چهار هفته

ی وحشتناک!هفته  
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ای که تقریبا از دیدن آرزو منع شده بودم و در  چهار هفته 

دادم. رحمی داشتم جون می کمال بی   

نفس عمیقی کشیدم، توی این دو هفته همه چیز بد بود،  

بح تا شب های آرزو برای گرفتن مواد رفت و آمد صخواهش

کرد و  پرستارها و امشب... امشب وقتی آرزو گریه می

حالش بد بود من پشت در جون دادم، تا باالخره با داروهای  

بخش آروم گرفت و خوابید!آرام   

با صدای کوبیده شدن در اتاق آرزو یکه خورده از حالت لم  

 داده بلند شدم و جلوتر رفتم. 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 
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هام رو محکم رو هم فشار  با شنیدن صدای گریهٔ آرزو چشم 

دادم و خودم رو بخاطر مرخص کردن پرستار، بخاطر  

 خستگیش لعنت کردم. 

با شک و تردید دستم رو به در زدم و با صدای آرومی لب  

 زدم: خوبی؟

جونی نیدن صدای من با شدت زیر گریه و با صدای بیبا ش

خوام بیام بیرون... حالم خوب نیست، دیاکو منو  نالید: من می 

کنم! بیار بیرون... التماس می   

های سردم گرفتم، االن باید چه غلطی سرم رو بین دست

 بکنم؟!

اصال... اصال همش تقصیر توئه... همیشه منو اذیت   -

چم ُمرد... قاتل! کنی، بخاطر تو بمی  

با شنیدن حرفش مغمومانه نفس عمیقی کشیدم و کنار در  

دونستم توی این دوران ممکنه دچار اختالل نشستم، می

 عصبی بشه.

سرم رو به در تکیه دادم، دوباره زیر گریه زد و نالید: دیاکو  

 بیا در رو باز کن دارم میمیرم! 

ریزش اشکم  هام گذاشتم تا از  های سردم رو روی چشم دست

دم! کردم دارم جون می جلوگیری کنم، احساس می   



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  631 

بیا درو باز کن...  -  

های ممتدش از پشت در سریعا از  با شنیدن صدای سرفه 

 حالت نشسته بلد شدم و لب زدم: آرزو؟ آرزو؟ خوبی؟

های پشت سر همش گم شده بود  با صدایی که بین سرفه 

 گفت: نه... دارم باال میارم... 

طور که  م رو از روی زمین بلند کردم و همون با وحشت خود

رفتم شماره پژوهی رو گرفتم؛ طولی  ها باال می با ترس از پله 

آلودش توی گوشی پیچید.نکشید که صدای خواب   

بله؟  -  

در اتاق رو باز کردم و بعد از برداشتن کلید از روی پاتختی  

 گفتم: آرزو حالش خوب نیست سریعا خودتو برسون!

منتظر جوابش باشم، تلفن رو قطع کردم و   بدون اینکه

ها پایین اومدم. زده از پله شتاب  

های بلند و پشت سر هم به سمت اتاق آرزو رفتم. قدم  با  

کلید رو توی قفل چرخوندم و در رو با عجله باز کردم، با  

زد با نگرانی  دیدن آرزو که روی زمین افتاده بود و عق می 

ش رو از روی زمین بلند  تنه فراوانی خودم رو جلو کشیدم و

 کردم. 
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م تکیه دادم و با دیدن صورت بشدت سرش رو به شونه

زده لب زدم: آرزو؟ آرزو؟رنگش، وحشتبی  

دونستم باید  از شدت استرس خودم رو گم کرده بودم و نمی 

کنم، با اضطراب دور تا دور اتاق رو نگاه کردم و   چیکار 

ی آرزو رو تکون دادم، با تشویش نگاهی  صورت سفید شده

های نیمه بازش انداختم و گفتم: آرزو؟  به چشم  

ی آرومی کرد و دستم رو گرفت و روی شکمش  سرفه

 گذاشت.

خوره، فکر کنم مرده... تکون نمی دیگه  -  

های خندونش انداختم،  با بهت و ترس نگاهی به لب 

دونستم باید توی این شرایط چه غلطی بکنم، حس نمی

کردم توی این موقعیت اسم خودمم یادم نمیاد! می  
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مرده ولی چرا صدای گریه بچم هنوز توی گوشمه؟  -  

ی د دقیقه دونی تا چنجونی کرد و گفت: میی بیتک خنده

 دیگه منم میرم پیش بچمون؟

 با حیرت نگاهش کردم، نکنه قرصی چیزی خورده! 

آرزو، آرزو به من نگاه کن... چیکار کردی؟  -  

های خمارش نگاهی به صورتم انداخت و با حسرت با چشم 

 زمزمه کرد: خوردمش! 

ها و توهماتش رو بفهمم  تونستم منظور حرفاز اینکه نمی

های لرزون صورتش رو  بودم؛ با دست بشدت عصبی شده 

 گرفتم و گفتم: چیشده؟ چی خوردی؟

خیالی به  حسش رو بلند کرد و با بی های سرد و بی دست

 پاتختی اشاره کرد. 

کنی زنده بمونم؟ همشونو... خوردم... فکر می  -  

ای که خالی از قرص بود احساس کردم قلبم  با دیدن جعبه 

یاد برد! با حیرت و گیجی  برای چند ثانیه کار کردن رو از 

وحشتناکی به صورتش نگاه کردم و صدای آرومی لب زدم:  

 قرص خوردی؟!

هاش م رو بین دست دستش رو باال اورد و با سرخوشی گونه

 گرفت. 
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آره... همشونو خوردم... پرستار برش نداشت... حتما   -

 گذاشته بود من بخورمش... 

م کشیدم و  بدون حتی یک لحظه مکث تن آرزو رو توی بغل

بعد از گذاشتن شال نازک روی سرش با نهایت سرعت از  

اتاق بیرون اومدم و خودم رو به پارکینگ رسوندم، حق  

 نداره بالیی سرش بیاد! 

در ماشین رو با عجله باز کردم و بعد از گذاشتن آرزو روی  

 صندلی عقب، خودمم پشت رل نشستم.

جه از چراغ  توآف کشیدم و بی ها تیکبا سرعت توی خیابون 

قرمز رد شدم، ضربان قلبم از شدت کوبش توی گوشم اکو  

شنیدم جون آرزو رو می های بیشد، هر بار که صدای ناله می

دادم. تر روی پدال گاز فشار میجونم رو محکمپای بی   

با دیدن بیمارستان سریعا ماشین رو نگه داشتم و از در  

، اما با دیدن  ی سردش رو به خودم چسبوندمپیاده شدم؛ تنه 

ش وحشتم ده برابر شد. های بستهچشم  

با شتاب خودم رو به داخل بیمارستان رسوندم، پرستار  

شیفت با دیدن وضعیت سریعا خودش رو جلو کشید و به  

ی بیمارستان آرزو رو روی تخت  همراه چند نفر از خدمه 

گذاشتن با راه افتادن تخت به سمت اورژانس با ترس جلو  
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رفت لب زد:  طور که همراه تخت می ر زن همونرفتم، پرستا

 چه اتفاقی براشون افتاده؟ 

زبون سنگینم رو توی حلقم تکون دادم و با زحمت لب زدم:  

 قر... قرص خورده! 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۵۱  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ورود ممنوع با کالفگی روی  با رسیدن تخت به بخش 

صندلی کنار در نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم؛ اگر  

 بالیی سرش بیاد من میمیرم! 

با شنیدن صدای زنگ، گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم و با  

حوصله گوشی رو کنار گوشم گذاشتم. دیدن اسم پژوهی بی   

بله؟  -  
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آقای سرمست شما کجایید، من دم در خونم؟  -  

زخندی زدم و گفتم: دیر رسیدی بیمارستانیم. پو  

وای! لوکیشنو بفرستید.  -  

بعد از خداحافظی سرسری و فرستادن آدرس بیمارستان  

هام گرفتم؛  گوشی رو توی جیبم گذاشتم و سرم رو بین دست

آرزو حالش خوبه، باید خوب باشه، نفس عمیقی کشیدم و  

ماقت  م رو به پیشونی پردردم کوبیدم، حدست مشت شده

بود.کردم، باید بیشتر حواسم به پرستارا می  

نگرانی توی سلول به سلول تنم رسوخ کرده بود، حس  

زنن، این  های تنم اسم آرزو رو فریاد می کردم تمام رگ می

دختر خیلی وقت بود که قلبم رو تصاحب کرده و مالکش  

 شده، بعد از اون همه دوری حق نداره بره. 

کردم اگر  گرفته بودم، حس می  از شدت استرس حالت تهوع

م نرسم قراره از دهنم بیرون  ی دیگه به داد معده تا چند دقیقه 

م گذاشتم، اگر بالیی  بیاد؛ دستم رو باال اوردم و روی شقیقه

 سرش بیاد چی؟ باید چه غلطی بکنم؟

با دیدن پرستاری که از اتاق بیرون میومد با شتاب از روی  

راهش رو گرفتم. صندلی بلند شدم و جلوی    

همراه بیمار هستید؟ -  
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بله  -  

من شیفتم تموم شده آقای محترم از دکتر بپرسید لطفا...  -  

توجه به من راهش رو کشید و رفت؛ با عصبانیت مشتم  بی

رو به دیوار کوبیدم و روی صندلی نشستم، قلبم اونقدر  

کردم قراره سکته کنم؛ با  کوبید که حس مینامنظم و تند می 

دکتر بخش با عجله به سمتش رفتم و گفتم: حالش  دیدن 

 چطوره؟

چه نسبتی باهاشون دارید؟ -  

همسرشم...  -  

ایشون قبال هم سابقه خودکشی داشتن؟ -  

 نفس عمیقی کشیدم و با بدبختی لب زدم: بله! 

با ابروهای باال رفته نگاهم کرد و متأسف لب زد: دیر  

کما رفتن!   رسوندیدش، ما تالشمونو کردیم ولی ایشون توی

درحال حاضر سطح هوشیاریشون باال نیست و این نگران  

 کنندس، ولی امیدتون رو از دست ندید... 

ی دکتر نگاه کردم، از شدت  با وحشت به صورت مردونه 

تونستم زبونم رو تکون بدم، کما؟!  بهت نمی  

°•@Bank_Roman ♡•° 
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___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۵۲  

الخی#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

ی"کما"رو چند بار  هام رو روی هم گذاشتم و واژه چشم

تکرار کردم... با ناباوری عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم،  

دونستم با ترحم نگاهم کرد و  دکتری که هنوز اسمش رو نمی 

بعد از اینکه اسمش پیج شد با عجله ببخشیدی گفت و دور  

 شد.

ی صندلی انداختم و نفس نفس زدم،  با بیچارگی خودم رو رو

 کما؟! 

م ی سینه آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو روی قفسه

کرد آرزویی که کل  کشید! بهم یادآوری میگذاشتم، تیر می 

چرخید االن داره با  هاش میزندگیت روی مدار مهربونی

جنگه...! مرگ می   

گفتم مرگ! اگر بالیی سرش بیاد؟! گیج و سردرگم سرم رو  

کردم با تمام مقاومتم حاال دیگه  تکون دادم، احساس می

ای با زار زدن ندارم. فاصله   
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تک اعضای بدنم پیچیده بود، اگر  ترس عمیقی توی تک

آرزو رو از دست بگم باید چه غلطی بکنم؟ چطوری زندگی  

کنم؟ این نامردیه حتی دو ماه هم از کنار هم بودنمون  

 نگذشته بود... 

خیز شدم و شروع به قدم زدن کردم، با زنگ  قراری نیم بیبا 

ی گوشیم اون رو از توی جیبم بیرون اوردم  خوردن دوباره 

 و با دیدن اسم دلربا بدون حرف گوشی رو وصل کردم. 

دیاکو؟  -  

با شنیدن صدای نگرانش نفس عمیقی کشیدم و با صدای  

 بشدت آرومی لب زدم: بیا بیمارستان!

وی گوشی پیچید.ش تصدای ترسیده   

هین... باشه آدرسو بفرست...  -  

بدون حرف گوشی رو قطع کردم، چه خوش خیال بودم که  

تونم دلربا رو بیارم تا از آرزو مراقبت کنه  کردم می فکر می

 و حواسش بیشتر بهش باشه...

های خسته  با کالفگی قدم زدن رو از سر گرفتم و با چشم 

غیرقابل توصیف بود، آرزو برگرد،  هام رو شمردم، حالم قدم

 باید برگردی، نامردی نکن...! 
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°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۵۳  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

گذشت، آور می سه ساعتی از بودنم توی این محیط خفقان

تونستم ی وجودم پر از نگرانی وحشتناکی بود که نمیهمه

کردم قلبم ترک برداشته بود. صیفش کنم، احساس می تو  

ی دیدن آرزو رو بهم ندادن، حالم لحظه  هر کاری کردم اجازه 

کردم چه  شد، انگار تازه داشتم باور میبه لحظه بدتر می 

 بالی وحشتناکی سرم اومده.  

ی دیگه اینجا بمونم قلبم  کردم اگه چند دقیقه احساس می

جونی از روی صندلی  با بیشه، برای همین متالشی می

های شل و ول از در بیمارستان  بیمارستان بلند شدم و با قدم 

 بیرون زدم. 

های توی حیاط انداختم و  خودم رو روی یکی از نیمکت 

عمیق و پشت سر هم نفس کشیدم بلکه از شر این تکه  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  641 

سنگ بزرگی که توی گلوم رخنه کرده بود خالص بشم؛ اما  

شد؟ مگه می   

رحم اواخر اسفند ماه، با قدرت توی تنم نشسته  بی سرمای 

جون ی نور بیرفت؛ باریکه کم رو به روشنی میبود؛ هوا کم 

کرد. خورشید روی تنم افتاده بود و خودنمایی می  

موبایلم رو بیرون کشیدم و طبق معمول به گالری که پر از  

ور شدم! تمام آرامش نیم بند من توی  عکس آرزو بود حمله 

ای به اسم زندگی!  پوشه جمع شده بود؛ پوشههمین   

هام رو با شدت روی  سرم رو باال آوردم و با دیدن دلربا چشم 

 هم فشار دادم؛ نباید جلوی دلربا بشکنم!

ی با نزدیک شدنش بدون حرف نگاهش کردم؛ از دیدن قیافه 

ظریفش   ی من روی صندلی نشست و دستپژمرده و خسته

 رو روی بازوم گذاشت. 

یشده دیاکو؟ چ -  

گفتم  نفس سنگینم رو بیرون فرستادم. چجوری بهش می

 خودکشی کرده؟

جا کردم و با صدای آرومی،  م رو روی نیمکت آهنی جابه تنه

 به سختی لب زدم: قرص خورده... 
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چند ثانیه با گیجی نگاهم کرد، طولی نکشید بهت زده دهنش  

 رو باز کرد و با ناباوری گفت: آرزو؟!

بختی تکون دادم و با صدای خش داری لب  سرم رو با بد

 زدم: خیلی بهش سخت گذشته... 

م رو توی هم قفل کردم. های مشت شده با بیچارگی دست  

میرم! اگر بالیی سرش بیاد می  -  

ی پهناورم  نگاه متأسفی بهم انداخت و دست رو پشت شونه

 گذاشت.

شه... نگران نباش  مگه تحت مراقبت نبود؟ خوب می -

ن بهت نیاز داره... دیاکو، او  

توی کما رفته...!  -  

°•@Bank_Roman ♡•° 

_______∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۵۴  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  
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ی"کما" نگرانی با شدت توی نگاهش پیچید و با شنیدن کلمه 

 با حیرت گفت: نه! 

تری کشیدم و به پشتی نیمکت تکیه دادم. آرزو  نفس عمیق

کنم... برگرد! خواهش می  

*** 

با عصبانیت مشتم رو روی میز کوبیدم و با اعصاب خراب  

 نگاهی به صورت طلبکار پژوهی انداختم. 

ی  گفتید ایشون سابقهآقای محترم شما باید به من می -

 خودکشی داره! 

هاش بجز  نگاهی به صورت جسورش انداختم؛ با این حرف 

کرد. ای نمی راه رفتن روی مخ من هیچ کار دیگه  

گفتم چی  شه؟ میبا سرزنش کردن من آرزو خوب می -

دادید؟ شد که اجازه ترک در منزل نمیشد؟ بجز این می می  

 با عصبانیت نگاهی به صورتم انداخت.

دادم  گفتید آقای محترم! معلومه که اجازه نمی باید به من می  -

ی کوچیکی نبود که  توی خونه چنین کاری کنن! این مسئله

 به راحتی از من پنهانش... 

این بار دستم رو با قدرت روی میز کوبیدم! پژوهی با دیدن  

صورت پرجذبه و خشمگین من حرفش رو خورد و با ترس  
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های قرمزم انداخت. برخالف  زیرپوستی نگاهی به چشم 

ی صبرم لبریز شد و غریدم: دهنتو ببند انقدر  همیشه کاسه 

عرضه  از پرستار بی  چرت و پرت تحویل من نده! کم کاری

کلینیک خودت بود؛ همین که تا االن مدرک پلمتو نگرفتم  

 کالهتو بنداز هوا! 

کرد ولی بعد از  با ترس دهنش رو برای زدن حرفی باز می 

شد.چند لحظه پشیمون می  

پوزخند غلیظی زدم و از روی صندلی بلند شدم و از اتاق  

گذشت و لعنتی می بیرون اومدم؛ یک ماه از این وضعیت 

برگشته بودم به همون دیاکو دیوانه و ناآروم سابق؛ شب و  

شد و حتی آب و روزم توی اتاق خصوصی آرزو سر می

خوردم. توی این مدت تنها خبر  غذامم به زور دلربا می

ای که شنیده بودم افزایش سطح هوشیاری  امیدوار کننده 

هر ترفندی شد   آرزو و البته بارداری دلربا بود، باالخره به 

دونستم موندنش فقط به راضیش کردم برگرده؛ چراکه می 

ای از فکر  ی کوچولوشه. لبخند خسته ضرر خودش و بچه 

 اینکه دایی شدم زدم و سرم رو تکون دادم. 

طبق معمول هر روز در اتاقش رو باز کردم، با پیچیدن بوی  

شد عطر تنش رو بدون  الکل توی بینیم جلوتر رفتم، کاش می

 مانعی بو بکشم... 
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رنگ مثل همیشه روی صندلی نشستم و خیره به صورت بی 

ش لب زدم: من دوباره اومدم! های بستهو چشم  

ی ریزی به دستش  سرم رو جلوتر بردم و بعد از زدن بوسه

گفتم: دلت برام تنگ نشده دلبر خانوم؟ این روزا خیلی حالم  

دونستی؟  خرابه، می   

و پیچیدن صدای بوق   جوابم هیچی نبود بجز سکوت

های مختلف پزشکی. دستگاه  

بزار برات قصه بگم، شاید یادت بیاد یکی این بیرون برای   -

ده!نبودنت داره جون می   

ش نگاه کردم روی  های بستهبا دلتنگی عمیقی به چشم 

هاش رو بوسیدم.  پلک  

ی چشمم  باالخره مقاومتم شکست و اشک کوچیکی از گوشه

 فرار کرد. 

 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۵۵  

خیال#ناجی         
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��✍مایا ⇜قلم  به  

 

یکی بود... یکی نبود... یه روز یه کرد خودخواه و خشنی  -

بود به اسم... دیاکو، دیاکو هیچی از دوست داشتن  

زاشت کسی از درونش دونست، مهربون بود، اما نمینمی

یه روزی متوجه قدرت عجیبی که اون  خبر داشته باشه، تا 

دختر داشت شد، هزارتا نقشه کشید، دیاکو میون گرگا بزرگ  

بود... کسایی که هیچی بجز قدرت بیشتر و باالتر   شده

تر از چیزی که فکر  براشون مهم نبود، اون دختر گیج

کرد بود... یه خل و چل دلبر! دیاکو با خودش گفت گول  می

نداره، با مهربونی جلو رفت،  زدن کسی مثل اون کاری 

اما... طولی نکشید که محو همون خنگی و سادگی اون  

که صاف و ساده بود... بدون سیاهی مثل   دختر شد... کسی

کرد عشق یه شوخی آب زالل چشمه... دیاکو اولش فکر می 

وار عاشق شد!مسخرس ولی... دیوانه   

  های پر از اشکمنفس عمیقی کشیدم و دستم رو بند چشم

دار شده بود  کردم، نباید پایین بیان، با صدایی که بشدت خش

ها و  ی اون خنگیلب زدم: دیاکو دلش رفت برای همه

ها، اما به خودش اومد و دید عاشقی برای اون خطر  سادگی

محضه! قید قلبش رو زد و با اون دختر مهربون کارد و پنیر  
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  شد... سفت و سخت ولی طاقت نیورد، خطر کرد و عاشق

شد نگران شد توی خودش رفت، دختر کوچولوی دلبرم  

ی کاراشو به حساب نامهربونیش گذاشت، بدون اینکه  همه

بدونه دیاکو درحال جنگیدن بود، برای اون دختر... برای  

حفظ کردنش ولی... نشد شکست خورد... با ناپدید شدن اون  

ی  دختر قلبش با شدت شکست، تبدیل شد به همون دیوونه

شد، درون مهربونش پر از غم شد، چون جون   قبل سخت

داد برای اون دختر صاف و ساده... می  

سرم رو روی تخت کنار سرش گذاشتم و با غم و اندوهی که  

کرد ادامه دادم... بشدت روی صدام سنگینی می   

ی قلب دیاکو داشتن  های شکستهاون دختر برگشت... تیکه  -

قبل نبود... دختر   شدن، اما دیگه چیزی شبیهبه هم وصل می 

مهربون گذشته سخت شده بود... از صاف و سادگیش  

هایی که کشیده بود  فاصله گرفته بود... دیاکو با دیدن سختی

و از  خواست کنار دلبرش همه چیز رُمرد! اما دم نزد... می 

 نو بسازه، اما سخت بود خیلی سخت...

. لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم: ساختنش خیلی سخت بود..

وباره شکست خورد... با دیدن آرزو روی تخت  دیاکو د

بیمارستان... له شد، اما عجیبه که هنوز زندس، هنوز  

منتظره، منتظره اون دختر مهربون که حاال توی تمام  
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وجودش ریشه کرده از روی تخت بلند بشه... دوباره...  

 بخنده!

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨   #۲۵۶  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  

 

با خستگی لبخند زدم و سرم رو بلند کردم، اما به محض  

های باز آرزو افتاد با ناباوری سرم رو  اینکه نگاهم به چشم 

م رو چند بار پشت سر هم  های حیرت زدهتکون دادم و چشم 

باز و بسته کردم و با دیوونگی لب زدم: مرسی... مرسی که  

 برگشتی، مرسی مرسی. 

کردم باالخره  تند تند روی صورتش رو بوسیدم، احساس می 

ش ی آخرم رو روی گونه قلبم از قفس آزاد شده؛ بوسه 

 کاشتم و از تخت فاصله گرفتم. 

تپید از در بیرون رفتم و با  با قلبی که هزار بار در ثانیه می 

 هیجان به پرستار بخش خبر دادم.
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ا بند نبودم، با عجله از  از شدت خوشحالی روی پ  

م رو  خواستم سر وضع آشفته بیمارستان بیرون زدم، می

 مرتب کنم.  

سریعا سوار ماشین شدم و توی یک ربع خودم رو به خونه  

های  رسوندم، با عجله دوش گرفتم و بعد از پوشیدن لباس 

تمیز و مرتب کردن سرسری صورتم، عطرم رو روی خودم  

ن رفتم.  خالی کردم و از خونه بیرو  

با سرعت خودم رو به بیمارستان رسوندم رو تمام مدت  

رفت، آرزو برگشت، جونم  هام کنار نمی لبخند از روی لب

 برگشت!

های بیمارستان باال رفتم، دسته گلی رو که از  با تعجیل از پله 

جا کردم و توی  سر راه گرفته بودم رو توی دستم جابه 

اما با دیدن هول و والی  راهرویی که اتاق آرزو بود پیچیدم، 

ی اتاق آرزو با بهت نگاهم  ی کشیده شده پرستارها و پرده 

رو چرخوندم، انگار برق هزار ولتی به تنم وصل کرده  

ی شور و شوقم تبدیل به ترسی وحشتناک شد.  بودن، همه   

های لرزون جلو رفتم، از شدن ترس و افت فشار،  با قدم 

، با بدبختی خودم رو  شدصدای پرستارها توی گوشم اکو می

به یکی از پرستارها رسوندم و با سختی لب زدم: بیمار اتاق  

 سیصد و سه... 
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ی حرفم باشه لب زد: دچار ایست  بدون اینکه منتظر ادامه 

 قلبی شدن همراهشون هستید؟

با وحشت دستم رو به دیوار گرفتم، قلبم کندتر از همیشه  

آرزو خریده بودم  کوبید، دسته گلی که با هزاران امید و می

های سرد افتاد... از دستم رها شد و روی سرامیک  

 پرستار با دیدن تحلیل رفتن من با هول خودش رو خم کرد. 

آقا؟ آقا حالتون خوبه، خانوم عظیمی ایشون دچار افت   -

 فشار... 

ی اتاق آرزو خیره  های کشیده شدهبا نگاه مات شده به پرده 

رسید، حس  وشم میشدم، صدای اطرافم به سختی به گ

ای تا مردن ندارم، نه آرزو قرار نبود نامرد  کردم فاصله می

 بشی، قرار نبود لهم کنی...! 

*** 

°•@Bank_Roman ♡•° 

___________∞________________ 

🍋⃟✨  #۲۵۷  

خیال#ناجی         

��✍مایا ⇜قلم  به  



 ناجی خیال / به قلم مایا 

  651 

 

در بطری گالب رو باز کردم و با دلتنگی نگاهی به سنگ 

تر  کردم، کاش مهربون انداختم، کاش بهتر نگاهش میقبرش 

هایی کشید...! بودم باهاش... بخاطر من چه سختی  

نفسم رو با غم بیرون فرستادم و بطری گالب رو روی سنگ  

جا  قبر خالی کردم، دستم روی سطح صاف سنگیش جابه 

رحمی توی کردم و با دلتنگی لبخند زدم، تمام خاطرات با بی 

رفت... شدن، کاش نمی ذهنم اکو می  

های اشک بدون  باالخره سد مقاومتم درهم شکست و قطره

های تار شده به اسم  اجازه از من بیرون اومدن؛ با چشم

زری سلطانی که روی سنگ قبر هک شده بود نگاه کردم و  

ای لب زدم: دلم برات تنگ شده  با صدای نازک و گرفته 

ها رو زنده کرد! شه گذشتهمامان، خیلی زیاد، حیف که نمی   

ای زدم و ادامه دادم... لبخند خسته  

دیاکو خیلی خوبه مامان، همیشه هوامو داره... از وقتی  -

که تا دم مردن رفتم و برگشتم جوری مثل پروانه دورم  

گرده که بعضی وقتا میگم خوب شد که این بال سرم  می

 اومد... 

پس از اینکه تن منو بلرزونی خوشت میاد! -  
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صدای دیاکو با ترس هینی کشیدم و گفتم: مثال   با شنیدن

 قرار بود دو دیقه تنها باشم با مامانم! 

ش رو خم کرد و بعد از اینکه کنارم نشست لب زد: دو  تنه

 دیقه نه نیم ساعت... 

ای که حاال روی  نگاهی به ساعتم انداختم و با دیدن عقربه 

دو ایستاده بود نیشخندی زدم و حواس پرتیم رو جمع و  

 جور کردم: خب حاال، بگو دلم برای زنم تنگ شده!

های خاکستری رنگم خیره شد و بعد اینکه دو و  به چشم

خیالی هیکل ظریفم رو توی بغلش  ورش رو خلوت دید، با بی 

 کشید.

کنی لنتی!توی قبرستونم دلبری می  -  

با شیطنت خندیدم و لب زدم: حاال که انقدر دلبرم و مامانمم  

خوام یه خواهشی کنم... اینجاست، می که   

 لبخند کمیابی زد و گفت: خدا رحم کنه! 

مشتی به بازوی سفت و عضالنیش کوبیدم و نفس عمیقی  

 کشیدم. 

خواستم این موضوعو دونی خیلی وقت بود میخب می -

شم... آم خب  دار نمی دونی که من دیگه بچه بگم... می 
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های  تا از بچه خواستم بگم اگر تو موافق باشی چندمی

 پرورشگاهی رو به سرپرستی بگیریم... 

های متفکرش انداختم و گفتم: ولی  با استرس نگاهی به چشم 

 اگر تو مخالف باشی... 

آرزو؟  -  

هام گرفتم و با صدای آرومی گفتم: جونم؟ لبم رو بین دندون   

با حرص من رو به خودش فشار داد و گفت: تو چرا انقدر  

انع کننده برای این حجم از خوبیت خوبی؟ چرا؟ یه دلیل ق

 بیار! 

 لبخند خجولی زدم و گفتم: این یعنی قبول کردی؟

م انداخت و لب زد: چرا نباید  نگاهی به صورت قرمز شده 

 قبول کنم... خودم خیلی وقته تو فکرشم... 

ی چپش رو نزاشتم حرفش رو کامل کنه، با قدرت گونه 

عاشقتم، عاشقتم... زده گفتم: بوسیدم و هیجان  

ای روی  بدون حرف سرم رو توی بغلش کشید و بوسه

موهام زد، نفس عمیقی کشیدم و بوی عطرش رو با ولع به  

مشامم فرستادم، مگه عشق همونی نیست که وقتی توی 

ترین آدم این جهانی؟ مگه عشق همونی  بغلش باشی آروم 

   گیری؟ دیاکو خود عشقه!خنده جون مینیست که وقتی می
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تری کشیدم من و دیاکو هنوز خیلی راه نرفته  نفس عمیق

گذره، قراره  داریم، تازه یک سال از نرمال شدن همه چیز می 

 بازهم سختی بکشیم، شاد باشیم غصه بخوریم...  

دنیا همینه، لبخند و غصه همیشه کنار همدیگن، اگر  

 اینطوری نبود اسمش دنیا نبود، بهشت بود...!

. 

.  شود قدم زد.. می  

 در دنیای خیال تو... 

شود پرواز کرد... می  

 دیوانگی کرد... 

 تو تنها باش... 

ها کافیست!و این بودن برای پاک کردن تمام این سیاهی   

. 

 پایان  

 نهم دی هزار و سیصد و نود و نه

شنبه... عصر سه ۹:۰۲ساعت   

 به قلم مایا 


